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چکیده
استان سمنان بهعنوان یکی از مناطق مهم به لحاظ تنوعزیستی پستانداران بزرگ جثه ،بهویژه یوزپلنگ آسیایی ( Acinonyx Jubatus

 ،)venaticusشاهد نرخ قابل توجه گسترش جادهها بههمراه توسعه عوامل انسانی است .یکی از گونههایی که بهشدت توسط شبکه جادهای این
استان (جاده سمنان-مشهد) تهدید میشود یوزپلنگ آسیایی است .بهطوریکه ،طی چند سال گذشته ،تعداد هفت یوزپلنگ آسیایی در این جاده تلف
شدهاند .پژوهش پیشرو با هدف تعیین نقاط داغ تلفات جادهای حیات وحش با استفاده از تابع تراکم کرنل در ذخیرهگاه زیست سپهر توران صورت
گرفت .در این پژوهش دو نقطه بهعنوان نقاط داغ در این منطقه تعیین شد که یکی از این نقاط دقیقا منطبق بر تلفات جادهای یوزپلنگ است .نقطه
دیگر در نزدیکی روستای عباس آباد واقع شده است که عمده تلفات شغال ،روباه ،کفتار و گرگ بهدلیل رفتار الشهخواری در نزدیکی این روستا
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 پیشنهادهایی
بهمنظور کاهش تلفات جادهای پستانداران بزرگ جثه از قبیل اصالح آبگذرها با ترکیب فنسکشی بهمنظور تسهیل عبور گوشتخواران و همچنین
حذف پوشش گیاهی در حاشیه جاده در فصول سخت سال برای آهوی ایرانی داده شده است.

کلمات کلیدی :تصادفات جادهای حیات وحش ،ذخیرهگاه زیست سپهر توران ،یوزپلنگ آسیایی ،نقاط داغ
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولArmohammadi1386@ut.ac.ir :
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بررسی نقاط داغ تلفات جادهای حیات وحش در ذخیرهگاه زیست سپهر توران

مقدمه
برخورد وسایل نقلیه با حیاتوحش امروزه یک تضاد بزرگ بین
انسان و حیاتوحش در جهان محسوب میشود .در سالهای اخیر،
افزایش تراکم جادهها و برخورد حیاتوحش با وسایل نقلیه یک چالش
بزرگ برای کارشناسان حفاظت محسوب میشود ( Snowو همکاران،
 .)2014افزایش شبکه جادهها از یک سو یک نیاز جدی برای توسعه
جوامع انسانی و از سوی دیگر یک تهدید جدی برای جمعیت گونههایی
است که در حواشی جادهها زیست میکنند ( Rampو همکاران.)2005 ،
متاسفانه ،توسعه شبکه جادهای در ایران ،بهویژه در درون مناطق
حفاظتشده ،بسیار شتابزده و بدون رعایت ضوابط و اصول اولیه حفاظتی
همراه بوده است .این امر به افزایش روز افزون تصادفات جادهای گونههای
حیاتوحش منجر شده و جمعیت بسیاری از آنها را با خطر مواجه
ساخته است ( Mohammadiو  .)2016 ،Kaboliدر استان سمنان،
آمار قابل توجهی از تصادفات جادهای انواع گونههای حیاتوحش به
ویژه گونههای در معرض خطر وجود دارد که متاسفانه مانند بسیاری
دیگر از مناطق حفاظتشده موجود در ایران که بهوسیله جادهها
تهدید میشوند .بهدلیل نبود یک سیستم پایش جادهای ،این تلفات
تنها برای برخی از گونههای بزرگ جثه و آنهم بهصورت نامنظم ثبت
میشود .با این وجود ،آمار تکان دهندهای از تصادفات جادهای گونه
در خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی در ذخیرهگاه زیست کره توران ثبت
شده است بهطوریکه از جمعیت اندک این گونه ،تعداد هفت یوزپلنگ
در شبکه جادهای استان سمنان ( جاده سمنان -مشهد) در سالهای
 1390تا  1395تلف شده است .افزایش آگاهی درخصوص آثار منفی
جادهها بر محیطهای طبیعی و گونهها سبب افزایش پژوهشها در
خصوص ارزیابی این آثار و طراحی و اجرای اقدامات کاهش تصادفات
جادهای در جهان شده است و تالش بر این است که تعداد تصادفات
حیوانات با وسایل نقلیه کاهش یابد ( Maloو همکاران .)2004 ،به
طوریکه پژوهشهای متعدی بهمنظور کاهش تلفات جادهای حیات
وحش از قبیل شناسایی مناطق داغ تصادفات جادهای حیاتوحش،
راهکارهایی اجرایی بهمنظور تسهیل عبور حیاتوحش در دو سوی
جاده در مناطق داغ تصادفات از قبیل احداث روگذر ،زیرگذر ،اصالح
و بهینهسازی آبگذرها صورت گرفته است ( Rampو همکاران2005 ،؛
 Andersonو همکاران2009 ،؛  Gaunsonو همکاران .) 2012 ،اما
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
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گونهها ،به ویژه پستانداران بزرگ جثه و در معرض خطر انقراض در
آینده نزدیک بهشدت کاهش و یا حتی به انقراض کشانده خواهد شد.
از آنجاییکه مدیریت تمامی جادههایی که از داخل مناطق حفاظت
شده کشور میگذرند کاری دشوار ،هزینهبر و تقریباً غیرممکن است
( Gaunsonو همکاران .)2012 ،بنابراین توصیه میشود که اکثر
تالشها ،پیرامون شناسایی نقاط داغ تلفات جادهای حیاتوحش
متمرکز شوند ،چرا که شناسایی این نقاط نقش موثر و تعیین کنندهای
در تعیین راهبردهای مناسب برای کاهش تلفات جادهای دارد )Ramp
و همکاران2005 ،؛  Andersonو همکاران .)2009 ،یکی از ابزارهای
مناسب و پر کاربرد برای بررسی تلفات جادهای حیاتوحش و همچنین
تعیین نقاط داغ تلفات جادهای استفاده از تابع تراکم کرنل میباشد،
که امروزه بهطور گسترده برای تعیین نقاط داغ تلفات جادهای حیات
وحش ،تعیین گستره خانگی و تعیین کریدور زیستگاهی استفاده شده
است ( Gitzenو همکاران 2006؛ .)2007 ،Fieberg
در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف تعیین محدوده خطر تصادفات
جادهای پستانداران بهدنبال ارائه راهکارهای اجرایی بهمنظور کاهش
تلفات جادهای در محدوده ذخیرهگاه زیست سپهر توران است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :ذخیرهگاه زیست سپهرتوران با مساحتی
حدود  1470640هکتار ،بزرگترین ذخیرهگاه زیست سپهرایران است
(محمدی .)1394 ،این ذخیرهگاه در جنوبشرق شهرستان شاهرود و
 28کیلومتری شهرستان بیارجمند واقع شده است .در این ذخیرهگاه،
بارش متوسط سالیانه در هسته مرکزی بین  100میلیمتردر جنوب تا
 150میلیمتر در شمال آن متغیر است و در ارتفاعات کوهستانی آن
بارش به بیش از  400میلیمتر در سال میرسد .از حیاتوحش شاخص
این منطقه میتوان به گورخر ایرانی (،)Equus hemionus onager
یوزپلنگ آسیایی ( ،)A. Jubatus venaticusپلنگ ( Panthera pardus
 ،)saxicolorجبیر ( ،)Gazella bennettiiآهو (،)G. subgutturosa
کفتار راه راه ( )H yaena hyaenaو کاراکال ( )Caracal caracalاشاره
کرد .یکی از خطرناکترین جادهها برای پستانداران بزرگ جثه و در
معرض خطر ،از قبیل یوزپلنگ ،جاده سمنان – مشهد است که از مرز
شمالی این منطقه عبور میکند (شکل  .)1این جاده  12متر پهنا دارد
و میزان تردد خودروهای عبوری در  24ساعت برای ماشینهای سبک
 719وسیله نقلیه و برای ماشینهای سنگین  6278وسیله نقلیه
محسوب میشود (محمدی.)1394 ،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

شکل  :1موقعیت ذخیرهگاه زیست سپهر توران و جاده عبوری سمنان  -مشهد از مرز این منطقه

جمعآوری نقاط تلفات حیاتوحش در محدوده مورد مطالعه:
در این مطالعه از  45کیلومتر جاده میامی -سبزوار ،حدود  20کیلومتر
آن که کامالً با مرز شمالی منطقه در تماس است در زمستان 1394
و تابستان  1395مورد پایش قرار گرفت .در طی این پایش (در طول
زمستان  1394و تابستان  1395در هر ماه  15روز ) هر دو سمت
جاده با یک شعاع  50متری از حاشیه جاده مورد بررسی کامل قرار
گرفت و به محض مشاهده الشه حیوانات تلف شده در حاشیه جاده
پس از ثبت سیستم مختصات آن نقطه و نوع گونه تلف شده ،الشه
آن را از منطقه دور کرده تا در شمارشهای بعدی مجدد یک الشه دو
بار شمارش نگردد .عالوه بر این ،در مطالعه از اطالعات تلفات جادهای
ثبت شده در اداره حفاظت محیط زیست استان سمنان از سال 1390
الی  1394استفاده شد.
تعیین محدوده خطر تلفات جادهای :تابع تراکم کرنل ( Kernel

 )Density Estimationبا قرار دادن یک شبکه سلولی (در این مطالعه
اندازه سلول  10×10متر انتخاب شد) بر روی نقاط تلفات جادهای
حیاتوحش و با در نظر گرفتن یک شعاع بهینه محدوده خطر تلفات
جادهای را مشخص میکند .در این تابع پیرامون هر نقطه مشاهده بر
اساس شعاع تعریف شده یک دایره فرضی تشکیل شده و تراکم در
واحد آن محاسبه میشود .هرچهقدر نقاط به مرکز دایره نزدیکتر باشد
وزن بیشتری میگیرد .ارزش نهایی هر سلول از حاصل جمع مقادیر

تمامی دایرههایی که با یکدیگر همپوشی دارند بهدست میآید .نتایج
این روش ،مناطقی را که بیشترین احتمال تصادفات جادهای را دارد
تعیین میکند .یکی از مهمترین مراحل در تابع کرنل تعیین شعاع بهینه
است ( Williamsonو همکاران .)1998 ،تابع تراکم کرنل بهصورت زیر
نقاط داغ را مشخص خواهد کرد (رابطه:)1
1
𝑠𝑖𝑑
) (𝑘
𝜋𝑟 2
𝑟

𝑛

∑ = )𝑆(𝝀
𝑖=1

در این معادله 𝜆 ) (Sتراکم نقاط در مکان  Sمیباشد .فقط نقاطی که
در شعاع یا پهنای باند انتخابی قرار بگیرند تراکم برای آنها برآورد
میشود ،K .در این معادله همان تابع کرنل ( )Kernel functionمیباشد
که عبارت است از وزن نقطه  iدر فاصله ( )disاز مکان  .Sدر این
معادله  kتابعی است از  dis/rکه  disهمان فاصله نقطه  iتا محل S
میباشد و  rهم همان شعاع یا پهنای باند میباشد .در نتیجه بهجای
انتخاب یک تابع همسان و یکنواخت که وزن برابر و یا مساوی به همه
نقاطی که در شعاع مربوطه قرار دارند میدهد .این تابع فاصله بین
نقاط تا محل  Sرا در نظر میگیرد .بنابراین همه نقاط در شعاع و یا
پهنای باند مربوطه بنابر فاصلهای که از مکان  Sدارند وزن میگیرند،
که هر چقدر فاصله کمتر وزن بیشتر و هر چقدر فاصله بیشتر وزن
کمتری میگیرند .در این مطالعه برای تعیین شعاع بهینه (شعاعی از
مرکز یک دایره بر روی سلولهای شبکه که در برگیرنده نقاطی است
که به برآورد تراکم کمک میکند) از روش نزدیکترین همسایه ( Nearest
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 )Neighbor Distanceاستفاده شد ( Wiliamsonو همکاران1998 ،؛
 Morenoو همکاران .)2008 ،در این روش شعاع بهینه از طریق
متوسط ( kتعداد همسایههای موثر) یا متوسط نزدیکترین فاصله بین
نقاط همسایه برآورد میشود .برای مثال اگر  dijفاصله از نقطه  iتا
همسایه  jام باشد ،متوسط فاصله نزدیکترین همسایه از طریق معادله
زیر تعیین میگردد (رابطه :)2
𝑛

𝑛

𝑁𝐾𝑅 = (∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 )⁄
𝑖=1 𝑗=1

در این معادله 𝑅 شعاع بهینه k ،متوسط نزدیکترین فاصله بین نقاط
همسایه N ،تعداد نقاط تلفات جادهای است.
استفاده ازآبگذر :یکی از مناسبترین و ارزانترین روشها برای
ثبت مسیر عبور و ردپا حیاتوحش استفاده از روش  Track-padمیباشد
( Mateusو همکاران .)2011 ،در این روش با استفاده از پودر سنگ
و یا خاک نرم کف آبگذر پوشیده میشود .سپس ،رد گونههایی که
عبور خواهند کرد بهطور کامل مشخص خواهند شد .محققین توصیه
میکنند از پودر سنگ مرمر برای این منظور استفاده شود .همچنین،
هر سه روز یکبار میبایست پس از شناسایی و ثبت ردپاهای موجود،
کف آبگذر مرتب و ردپاها پاک شود ( Mateusو همکاران .)2011 ،در
این پژوهش تعداد 10آبگذر مستطیلی (آبگذرهای کوچک (پهنا کمتر
از  2/50ارتفاع کمتر از  )1/85آبگذرهای متوسط (پهنا بین  2/70تا
 3متر) آبگذرهای بزرگ (پهنا بیشتر از  2/70و ارتفاع بیشتر از 3
متر) در محدوده خطر تعیین شده با استفاده از پودر سنگ مرمر به
عمق یک سانتیمتر و طول  150سانتیمتر پوشانده و در طول تابستان
و زمستان  1395مورد پایش قرار گرفتند .در طول مدت پایش هر سه

روز یک بار آبگذرها مورد بازدید قرار گرفتند و ردپاها بهصورت منظم
ثبت شدند .پس از ثبت ردپا کف هر آبگذر کامال ًصاف شد تا برای
ثبت ردپاهای بعدی مشکلی وجود نداشته باشد.

نتایج
نتایج این مطالعه نشان داد در طی پایش صورت گرفته و
همچنین با استفاده از اطالعات موجود در اداره حفاظت محیط زیست
استان سمنان در مجموع تعداد  75تلفات جادهای حیات وحش در
این جاده ثبت شد که از این تعداد هفت قالده یوزپلنگ آسیایی ،چهار
عدد کفتار راه راه ،پنج راس آهوی ایرانی 10،عدد شغال 20 ،عدد
روباه معمولی 20 ،عدد خرگوش ،پنج عدد کاراکال و چهار قالده گرگ
در این جاده تلف شده است .بیشتر تلفات یوزپلنگ آسیایی در جاده
سمنان -مشهد در فصل زمستان رخ داده است (جدول  .)1همچنین
مادهها بیشترین تلفات را داشتهاند (جدول  .)1در این مطالعه شعاع
بهینه با استفاده از روش نزدیکترین همسایه بهمنظور تعین نقاط داغ
تلفات جادهای حیاتوحش 500 ،متر بهدست آمد .نتایج تعیین نقاط
داغ تلفات جادهای حیاتوحش با استفاده از تابع کرنل دو محدوده خطر
را بهعنوان نقاط داغ تلفات جادهای مشخص کرد .محدوده شماره یک
حدود هفت کیلومتر و محدوده خطر شماره دو حدود  5کیلومتر طول
دارد (شکل  .)2محدوده خطر شماره یک کامالً منطبق بر تلفات جادهای
یوزپلنگ است و محدوده خطر دو در نزدیکی روستای عباس آباد واقع
شده است (شکل .)2

شکل  :2محدوده داغ تصادفات جادهای با استفاده از تابع کرنل  Kernel densityدر ذخیره گاه زیست سپهر توران
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جدول  :1تلفات جادهای یوزپلنگ در جاده -سمنان مشهد

استفاده از آبگذر توسط پستانداران :نتایج پایش آبگذرها در

(برگرفته از پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی)1395 ،
سال تلفات

جنسیت

فصل تلفات

1390
1390
1390
1394
1394
1395
1395

ماده
نامعلوم (توله)
نامعلوم (توله)
نامعلوم ( توله)
ماده
ماده
نر

زمستان
زمستان
زمستان
پاییز
پاییز
زمستان
بهار

طول محدوده خطر تعیین شده نشان داد که بیشترین عبور و استفاده
از آبگذرها بهترتیب متعلق به روباه معمولی ،شغال ،خرگوش ،گرگ و
کفتار راهراه میباشد .همچنین ،دو مورد عبور یوزپلنگ آسیایی در
آبگذرهای با ابعاد متوسط (پهنا 2/70متر و ارتفاع  1/90متر) و بزرگ
(پهنا 3/10متر و ارتفاع  2/70متر) ثبت شد .نتایج نشان داد که بیشترین
استفاده از آبگذرهای با ابعاد متوسط و بزرگ صورت گرفته است (جدول.)2

جدول :2ویژگیهای  10آبگذر مورداستفاده برای عبور توسط پستانداران در محدوده خطر تلفات جادهای حیاتوحش در ذخیرهگاه زیست سپهرتوران
آبگذرها
ویژگیها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

پهنا
ارتفاع
طول
گشودگی آبگذر

2/20
1/60
12
0/29

2/40
1/80
12
0/36

2/70
1/90
12
0/42

2/80
2/50
12
0/58

3/10
2/70
12
0/69

3/50
2/90
12
0/84

4/10
3
11
1/11

4/20
3/10
11
1/18

4/30
3/35
12
1/2

4/30
3/45
12
1/2

گونهها
روباه معمولی
شغال
گرگ
خرگوش
کفتار راه راه
یوزپلنگ آسیایی

0
0
0
0

0
0
0
0

0
.

1
0
0

0
0

1
1
0

1
0
1

بحث:
در طول قرن گذشته ،جادهها به مهمترین عوامل انسانی تغییردهنده
زیستگاههای خشکی تبدیل شدهاند .بهطوریکه ،یکی از آثار آنها که
بسیاری از گونههای حیاتوحش را تهدید میکند تلفات جادهای
حیاتوحش میباشد ( Gaunsonو همکاران .)2012 ،یکی از ابزارهای
مناسب و پر کاربرد جهت بررسی تلفات جادهای حیاتوحش و همچنین
تعیین نقاط داغ تلفات جادهای تابع کرنل است.
در پژوهش صورت گرفته ،نقاط داغ و یا پر حادثه در جاده
سمنان -مشهد که از مرز شمالی ذخیرهگاه زیست سپهر توران عبور
میکند با استفاده از تابع کرنل مشخص شد .در این منطقه ،دو ناحیه

3
0
0

1
2
2
2
1
1

20
12
3
5
1
0

40
25
5
0
2
0

0
10
6
5
0
0

0
0
8
0
0
0

0
0
4
0
0
0

بهعنوان ناحیه پرخطر مشخص شد .از این دو ناحیه ،ناحیه داغ شماره
یک محدودهای است که تلفات هفت یوزپلنگ آسیایی در این منطقه
صورت گرفته است .منطقه داغ شماره دو نیز منطقهای است که تلفات
جادهای شغال ،روباه ،کفتار ،کاراکال و گرگ از آنجا گزارش شده است.
مداخله انسانی همواره از طریق آزار و اذیت گلهداران و سگهای
نگهبان ،تصادفات جادهای ،شکار طعمههای طبیعی یوزپلنگ و
باورهای غلط از حضور این گونه در زیستگاه آثار زیانباری بر حضور
یوزپلنگ در زیستگاههای طبیعی داشته است ( Farhadiniaو همکاران،
 .)2013بهطوریکه ،شرایط مناسب برای توزیع این گونه در حال
حاضر تنها به برخی مناطق تحت حفاظت محدود شده است.
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نتایج این مطالعه حاکی از این مسئله است که نقاط داغ در حد
فاصل تپه ماهورها و دشت واقع شده و نتایج سایر مطالعه نشان دادهاند
که گونههای گوشتخواری مانند یوزپلنگ ،تنوع توپوگرافیک و
زیستگاهی را ترجیح میدهند ( Andersonو همکاران.)2009 ،
همچنین ،در مناطق بیابانی ،عوارض توپوگرافیک ارزش بیشتری در
الگوی پراکنش و جابجایی گونهها بهخصوص گوشتخواران دارد
( Andersonو همکاران .)2009 ،این گونه عالوه بر انعطافپذیری
ترجیح میدهد که در حاشیه دامنه کوهستان یعنی حدفاصل دشت،
تپه ماهور و کوهستان حرکت کند که همزمان حق انتخابهای
متفاوتی را داشته باشد .یوزپلنگ آسیایی جانوری است که مسافتهای
طوالنی را طی نموده و برای جابجایی میان مناطق مختلف ،گاهی
صدها کیلومتر مسافت را طی میکند ( Farhadiniaو همکاران،
 .)2013بهطوریکه ،مطالعه چند فرد از این زیرگونه در مناطق تحت
حفاظت استان یزد (پناهگاه حیاتوحش دره انجیر ،منطقه حفاظت
شده بافق ،منطقه شکار ممنوع آریز و پارک ملی و منطقه حفاظتشده
سیاه کوه) نشان از جابجایی مسافتهای طوالنی در مرکز ایران دارد
( Farhadiniaو همکاران.)2013 ،
از همین رو ،عبور از جادههای مختلف برای آن اجتناب ناپذیر
است و این نشاندهنده لزوم توجه به تمامیت زیستگاههای یوزپلنگ
بهعنوان عرصههای گستردهای از مناطق بیابانی کشور دارد .سایر
گونههای بزرگ جثه مانند گرگ ،شغال ،کفتار ،روباه نیز تنوع
زیستگاهی را ترجیح میدهند و انعطافپذیر عمل میکنند ،با این
تفاوت که از سکونتگاههای انسانی چندان پرهیز نمیکنند بلکه در
حاشیه آن به تغذیه میپردازند .تصادفات جادهای این گونهها در
نزدیکی روستای عباس آباد ثبت شده است .مطالعات نشان داده است
که برخی از گوشتخواران بزرگ جثه از قبیل گرگ از سازههای عبور
(آبگذر و یا زیرگذر) بزرگ که دید کافی برای آنها داشته باشد استفاده
میکنند ( Clevengerو  .)2011 ،Walthoهمچنین ،مطالعه نشان داده
است که روباه معمولی و شغال بیشترین تلفات جادهای را در بین
پستانداران دارند که بهمنظور تشویق این دو گونه برای استفاده از زیرگذر
و آبگذر بایستی این سازهها مناسب اندازه بدن آنها طراحی شوند
( Griloو همکاران2009 ،؛  Markoltو همکاران.)2012 ،
همچنین ،نزدیکی زیستگاههای مطلوب به جاده نیز یکی دیگر
از عوامل اصلی تلفات جادهای بسیاری از پستانداران محسوب میشود
( Griloو همکاران2009 ،؛  Markoltو همکاران .)2012 ،پستانداران
کوچک و متوسط جثه تمایل به استفاده از سازههایی که فقط امکان
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جابجایی و عبور به آنها را بدهند دارند .این دسته از پستانداران معموالً
سازهایی را انتخاب میکنند که طعمهخواران قادر به استفاده از آنها
نیستند ( Clevengerو همکاران.)2001 ،
کفتار راه راه یکی از گونههای با اولویت حفاظتی باال است که
گستره خانگی به نسبت وسیعی دارد ( Touraniو همکاران.)2012 ،
این گونه بهدلیل رفتار پرسه زدن که در الشهخواران بیشتر از سایر
گوشتخواران وجود دارد ،بیشتر تحت تاثیر جادهها قرار میگیرد
( Touraniو همکاران .)2012 ،تلفات جادهای این گونه در نزدیکی
روستای عباس آباد رخ داده که به همراه گرگ و روباه از گونههای
الشهخواری هستند که انسان باعث تغییر رفتار آنها شده است و
حضور جاده افزون بر تاثیر منفی که بر حیات وحش مناطق دارد
میتواند به سبب احتمال وجود جانوران کشته شده ،الشهخوارانی
همچون کفتار راه راه را بهخود جذب کند که امکان مرگ و میر آنها
را افزایش میدهد ( Touraniو همکاران .)2012 ،کفتارها در پی یافتن
منابع غذایی به اطراف مراکز انسانی سر میزنند این رفتار الشهخواری،
زمینه آسیبپذیری آنها را فراهم میکند ( Touraniو همکاران)2012 ،
.کاهش چشمگیر جمعیت کفتارها در ایران اغلب بهدلیل استفاده از
طعمه مسموم ،کشتن مستقیم توسط انسان و تصادفات جادهای است.
بنابراین فعالیتهای انسانی مهمترین دلیل مرگ و میر کفتار محسوب
میشود ( Touraniو همکاران.)2012 ،
تعیین نقاط پر حادثه میتواند این امکان را به مدیران بدهد که
قبل از نقاط پر حادثه از عالئم جادهای عبور حیاتوحش ،سرعتگیر
و سایر عالئم و تمهیدات استفاده شود تا از میزان تلفات جادهای کاسته
شود .پس از تعیین محدوده خطر (نقاط داغ تلفات جادهای) در این
جاده و همچنین تعیین کریدور زیستگاهی یوزپلنگ آسیایی (محمدی،
 )1394گام بعدی تعیین روشهای اجرایی موثر بر کاهش تلفات
جادهای حیات وحش با تمرکز بر یوزپلنگ آسیایی است .از آنجاییکه
در بیشتر موارد استفاده از یک روش در کاهش تلفات جادهای حیات
وحش موثر نیست ،بنابراین در ابتدا الزم است مجموعهای از روشها با
توجه به محدودههای خطر تعیین شده (با توجه به اولویت خطر) در
دو فاز کوتاه و بلند مدت مورد بررسی و آزمون قرار بگیرد تا در نهایت،
موثرترین روشهای کاهنده تلفات جادهای حیاتوحش در این جاده
بهترتیب اثر بخشی مورد استفاده قرار گیرد.
نصب تابلوهای هشداردهنده بههمراه چراغ برای یوزپلنگ با
رعایت استاندراد ابعاد (طول و عرض 90× 90:سانتی متر ،ارتفاع:
 4-3متر) و همچنین فاصله مناسب از جاده (پنج متر) به طوریکه
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 یکی دیگر از راهکارها برای. ضروری است،در دید رانندگان قرار بگیرد
کاهش تلفات جادهای علفخواران منطقه از قبیل آهو حذف پوشش
گیاهی حاشیه جاده در فصول سخت سال (پاییز و زمستان) است
 بهطوریکه این راهکار در پارک ملی.)2001 ، و همکارانClevenger(
 در کشور کانادا برای علفخواران در فصول بحرانی سال بهاجراBanff
 در این فصول بهدلیل.) 2011 ،Huijser  وClevenger( در امده است
 آهوان منطقه جذب پوشش گیاهی اطراف،نبود پوشش گیاهی تازه
جاده میشوند چرا که بهطور عمده در حاشیه جادهها بهدلیل بارندگی
ًتراکم پوشش گیاهی بیشتر است بههمین دلیل علفخواران مخصوصا
آهوان جذب حواشی جادهها خواهند شد و این امر منجر به تلفات
 پیشنهاد میگردد در فصول سخت، بنابراین.جادهای آنها خواهند شد
سال در محدوده خطری که آهوان بیشترین تلفات جادهای را دارا
.هستند پوشش گیاهی حذف گردد
از آنجاییکه عبور یوزپلنگ از دو آبگذر با ارتفاع و پهنای
 بنابراین یکی،متوسط و بزرگ در طول محدوده خطر ثبت شده است
 بهینهسازی ابعاد آبگذرهای موجود در،دیگر از راهکارهای پیشنهادی
طول این محدوده بهمنظور تسهیل عبور گوشتخوارانی از قبیل
 عمده آبگذرهای موجود در منطقه از ابعاد مناسبی.یوزپلنگ است
 به این منظور.(پهنا و ارتفاع) برای عبور گوشتخواران برخوردار نیستند
برای تهسیل عبور این گونهها میبایست ابعاد آبگذرها (ارتفاع) را
 پس از.)2011 ،Huijser  وClevenger( بهینهسازی و اصالح نمود
12 اصالح آبگذرها توصیه میگردد محدوده خطر تعیین شده که حدود
کیلومتر طول دارد فنسکشی شود تا بتوان گوشتخواران را برای
.استفاده از آبگذرهای بهینهسازی شده در منطقه هدایت نمود
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 همچنین.سپهر توران که در این مطالعه یاری کردند کمال تشکر را دارند
از پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بهدلیل حمایت مالی در انجام این
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