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مقاله پژوهشی

لزوم حفاظت از گونه کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر ایران
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چکیده
مقدمه :جمعیت بسیاری از گونههای مهرهدار ،متأثر از عوامل عمده تهدیدکننده نظیر تخریب ،تغییر ،تبدیل و تکهتکه شدن زیستگاهها
بهشدت در حال کاهش است .شناسائی زیستگاههای مستعد و مناسب بالقوه و بالفعل از طریق انجام مدلسازیهای مرتبط و نیز بررسی
ارتباطات بین جمعیتهای گونهها از طریق بررسیهای ژنتیکی امکان طرحریزی و اجرای مؤثر برنامههای حفاظتی را میسر میسازد.
جمعیت گونه کفتار راهراه در ایران نیز بهعلت شدت و وسعت عوامل تهدیدکننده گونه و زیستگاههای آن و نیز کاهش و قطع ارتباطات
جمعیتی و جریان ژنی وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به اقدامات عاجل حفاظتی نظیر حفاظت از زیستگاههای مطلوب و کاهش تلفات
گونه دارد.
مواد و روشها :در مطالعه حاضر زیستگاههای مطلوب گونه در سطح کشور با استفاده از روش حداکثر بینظمی ) (Maxentشناسائی
و مطلوبترین زیستگاه نوار شمال فالت ایران تا جنوب رشته کوه البرز (استانهای سمنان ،تهران ،قم و البرز) را شامل شد و ناحیه
جنوبغربی ایران یعنی استان خوزستان و نواحی لکهای معدودی در مرکز در درجه بعدی مطلوبیت زیستگاه قرار گرفتند.
نتایج :با بررسی ساختار ژنتیکی افراد از طریق توالییابی ژن سیتوکروم  bبا طول باند  704جفت باز در استانهای مختلف انجام و
تنوع هاپلوتایپی برای نمونهها  Hd=0/849بهدست آمد که نشاندهنده تنوع ژنتیکی باال در این گروه میباشد .سعی بر آن شده تا با
درنظر گرفتن عوامل تهدیدکننده ،نیازهای حفاظتی این گونه که جمعیت آن در حال کاهش هست شناسائی و معرفی شود.
نتیجهگیری و بحث :حفاظت از زیستگاهها و جلوگیری از تکهتکه شدن بیشتر آنها و کاهش تلفات از مهمترین این اقدامات هستند.

* پست الکترونیکی نویسنده مسئولbshams1357@gmail.com, b-shams@iau-arak.ac.ir :
تاریخ دریافت 1 :شهریور 1399؛ تاریخ داوری 2 :مهر 1399؛ تاریخ اصالح 5 :آذر 1399؛ تاریخ پذیرش 10 :دی 1399
(DOI):10.22034/AEJ.2020.250802.2367

1

داداشیجوردهی و همکاران

مقدمه
تنوع ژنتیکی قابلیت بقای یک گونه و یا جمعیت را از طریق ایجاد
توانایی سازگاری با تغییرات محیطی فراهم میکند .بنابراین تنوع
ژنتیکی برای بقای طوالنی مدت یک گونه و پویایی جمعیتهای آن
ضروری است ( 1و  .)2امروزه یکی از مهمترین مشکالت گوشتخوران
بزرگجثه کاهش اندازه جمعیت بر اثر فعالیتهای بشر اعم از تخریب
زیستگاه ،شکار بیرویه ،فشار طعمهخواری ،کاهش طعمه و رقابت
بین گونهای میباشد ( .)3این موضوع ،با اثر گذاری بر فرآیندهای
تکاملی مانند :انتخاب طبیعی ،رانش ژنی ،سیستم جفتگیری و پویایی
فراجمعیتی باعث کاهش تنوع ژنتیکی در جمعیتهای طبیعی این
گونهها میشود ( 4و  .)5با تکهتکه شدن زیستگاهها و به تبع آن
جمعیتهای موجود در آنها بهدلیل تغییرات تصادفی ژنتیکی و
جمعیت شناختی تحت تأثیر فرسایش درونآمیزی و فرسایش اللی
قرار میگیرند و بدینترتیب برازش افراد و در نتیجه بقای جمعیت
آنها بهشدت کاهش مییابد ( 7 ،6و  .)8پراکنش گسترده گوشتخواران
و اشغال زیستگاههای متنوع موجود در سطح بیومها و رفتارهای به
شدت متنوع و گسترده آنها که تبیینکننده نقش بومشناختی آنها
در زیستبومها هست ،منجر به بروز تنوع گونهای قابل مالحظهای
در این گروه شده است .این راسته دربرگیرنده دو فراخانواده بزرگ
(سگسانان و گربهسانان) با تخمین حدود  27۰گونه در حال حیات
است ( .)9این گروه از مهرهداران متأثر از عوامل مختلف تهدیدکننده
بهویژه تخریب ،تغییر ،تبدیل و تکهتکه شدن زیستگاهها و نیز برداشت
و شکار بیرویه وضعیت حفاظتی مناسبی نداشته و اغلب گونهها دچار
کاهش جمعیت قابل توجهی شدهاند ( .)1۰این شرایط بهنوبه خود
مستلزم انجام مطالعات و بررسیهای بیشتر بر روی وضعیت گونهها و
جمعیتهای آنها و اجرای برنامههای حفاظتی مناسب است (.)11
گونه کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaبا توجه به اینکه نقش و
ارزشهای بومشناختی آن در ایران کمتر شناخته شده نیز دچار
چنین معضلی هست که نیازمند تبیین اقدامات حفاظتی در خور برای
حفظ بقای آن میباشد ( 9 ،12و  .)13تعیین ساختار ژنتیکی درون و
بین جمعیتهای کفتار راهراه در ایران و معرفی واحدهای حفاظتی
کفتار راهراه در ایران همچنین بررسی زیستگاههای مناسب بالقوه برای
این گونه و تعیین اولویتهای حفاظتی از اهداف این مطالعه میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور دستیابی به اطالعاتی درباره پراکنش بالقوه کفتار راهراه
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کفتار راهراه با استفاده از برنامه مکسنت

Dadashi-Jordehi et al.

اجرا شد .با مرور منابع و گزارشات موجود ،هیچ موردی از حضور
کفتار راهراه در سه استان گیالن ،مازندران و آذربایجانغربی بهدست
نیامد .بهوسیله مرور منابع و بررسی سوابق موجود پیرامون مشاهدات
مستقیم و تصاویر ثبت شده از کفتار راهراه و یا گزارشات موجود در
کشور درخصوص پراکنش کفتار راهراه و اطالعات دریافتی از استانهای
مختلف ،همچنین بازدیدهای میدانی از زیستگاههای کفتار راهراه ،نقاط
مورد نظر جهت انجام این پژوهش در فاصله سالهای  139۰تا 1397
بهدست آمد .نتایج مدل و اطالعات جمعآوری شده مبنای ارزیابی
بررسی وضعیت حفاظتی گونه قرار گرفتند تا بتوان برآوردی از روند
گونه تخمین زد .عالوه بر مدلهای زیستگاهی ،نتایج حاصل از بررسیهای
ژنتیکی انجام شده روی  92نمونه از شمالغرب ،غرب ،جنوبشرق،
شرق ،شمالشرق و مرکز برای برررسی احتمال ارتباط و تبادل ژنتیکی
بین جمعیتها نیز به دادهها اضافه شد تا میزان تاثیر عوامل تهدید
کننده زیستگاهی روشنتر شود.
کفتار راهراه :خانواده کفتارها بهعنوان یکی از کوچکترین
خانوادههای فراخانواده گربهشکالن هستند که تنها چهار گونه از آنها
شامل :کفتار خالدار ( ،)Croceuta crocutaکفتار راهراه ( Hyaena
 ،)hyaenaکفتار قهوهای ( )Parahyaena brunneaو گرگ خاکی
( )Proteles cristatusدر حال حاضر باقی ماندهاند ( .)14هرچند که
اعضای این خانواده بسیار محدود میباشند اما آنها بازماندگان گروه
بزرگتری با بیش از  7۰گونه فسیلی هستند که طبق شواهد زیست
شیمیائی و سنگواره شناسی حدود  25میلیون سال پیش پا به عرصه
حیات گذاشته و نقطه اوج حضور آنها در اواخر میوسن با  2۰تا 3۰
گونه بوده است .از آن به پس تعداد گونههای این گروه رو به کاهش
نهاده و به  4گونه موجود فعلی رسیده است ( .)15کفتارها با عادت
غذایی الشهخواری و توان باالی خود در تغذیه از استخوان بهعنوان
یک ویژگی تکاملی دارای نقش یا کارکرد بومشناختی کلیدی از
طریق استفاده و از بین بردن الشهها ،جلوگیری از شیوع بیماری و
کنترل جمعیت گونهها هستند .آنها همچنین توان شکار از گونههای
کوچکچثه را نیز دارند ( .)16داشتن آروارهها و دندانهای بسیار قوی
و نیرومند به کفتارها این امکان را میدهد تا بتوانند استخوان ،شاخ
و جمجمه حیوانات را شکسته و مورد استفاده قرار دهند .آنها مهمترین
گروه از الشهخواران با توان هضم استخوان میباشند ( .)9خانواده کفتارها
 Hyaenidaeدارای پراکنش گستردهای در زیستگاههای مختلف اوراسیا
و آفریقا بوده و گونههای این خانواده اخیراً ،در اوایل دوران پلیستوسن
و یا اواخر میوسن در حدود  5میلیون سال قبل از یکدیگر جدا
شدهاند و بهسرعت خود را با شرایط زیستگاهی سازگار کردهاند
گونههای مختلف اعضای این خانواده به فراخور رفتار و حوزه
پراکندگی متاثر از عوامل عمده و جهانی تهدید کننده گوشتخواران
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میباشند که از مهمترین آنها میتوان به توسعه شبکههای جاده و
حمل و نقل ،توسعه مناطق شهری و صنعتی ،تلهگذاری و شکار سایر
گونهها و شاید مهمتر از همه برخورد انسان با کفتار و تمایل عمومی
بر ناخوشایند بودن این گونه اشاره کرد .با این حال و علیرغم
کاهش جمیتهای گونههای کفتارها در اکثر مناطق پراکنشی خود،
هیچکدام در معرض تهدید نبوده و دو گونه کفتار راهراه و قهوهای
نزدیک به تهدید ( )NTهستند که در صورت ادامه تاثیرات منفی
عوامل تهدیدکننده ،وضعیت حفاظتی آنها وخیمتر خواهد شد (17
و  .)18کفتار راهراه با نام انگلیسی  Stripped Hyaenaبا توجه به حوزه
پراکنشی آن در مقایسه با سایر گونههای هم خانواده خود بیشترین
پراکندگی را داراست و شاید از این نظر شناخته شدهترین گونه
کفتار در جهان باشد .اما متاسفانه روند جمعیتی آن بهصورت جهانی
در حال کاهش است ( .)19این گونه تنها گونه کفتار است که در
بخشهایی از ایران پراکنش دارد و با توجه به این نکته و روند و
وضعیت جمعیتی موجود که مورد بحث این مقاله است نیاز به اقدامات
حفاظتی عاجل دارد .بهعنوان یکی از کفتارهای بزرگجثه محسوب
شده و با وزن  25تا  55کیلوگرم دارای طول سر و بدن  112تا
 184سانتیمتر ،طول دم  25تا  47سانتیمتر ،ارتفاع بدن  6۰تا 94
سانتیمتر است .نر و ماده هم شکل بوده و سر و آرواره بزرگ و
دندانهای آسیای کوچک در آن بسیار قوی و بزرگ است که اجازه
شکستن و خرد کردن استخوانهای طعمه را به آن میدهد .یال به
صورت موهای زبر و بلند رشد کرده از ناحیه گردن در امتداد پشت
تا دم دیده میشود و بلند شدن هنگام نزاع ظاهر و جثه بزرگتری
از حیوان نشان میدهد .گوشها بزرگ و پهن هستند .گردن خمیده
به سمت پایین ،دستها بلندتر و قویتر از پاها و طول دم متوسط با
موهای بلند است .رنگ عمومی بدن سفید مایل به کرم تا خاکستری
روشن با نوارهای سیاه تا قهوهای مایل به سیاه است .در این گونه
نیز به مانند سایر خویشاوندان ،دستها بلندتر و قویتر از پاها بوده
و سر به سمت پایین خمیده است .پوزه و اطراف چشمها تیره و لکه
سیاهی زیر گردن قرار داشته و پوزه و اطراف چشمها تیره رنگ است.
در زمستان موهای ناحیه پشت بلند و انبوه و تیرهتر میشود .این
گونه نیز پنجه رو بوده و در رد پای آن که  4انگشت دارند ناخنها
قابل مشاهده نیستند ( .)9 ،2۰ ،16براساس شکل ظاهری یا ریخت
شناسی و الگوهای موجود از نظر اندازه و پوشش پنج زیرگونه از
گونه کفتار راهراه در جهان بهشرح جدول  1گزارش شده است (.)15
کفتارها دارای آروارهها و دندانهای بسیار قوی و نیرومندی
هستند و دندانهای پیش آسیایی قوی و بزرگ با آنها امکان شکستن
استخوان ،شاخ و جمجمه طعمه را میدهند .کفتارها بهعنوان اصلیترین
گروه الشهخواران هستند و از باقیمانده شکار سایر گونهها استفاده

کرده و میتوانند مواد آلی استخوانها را کامالً هضم کنند و قسمتهای
هضم نشدنی را (شاخ و مو) بهصورت گلولههایی برمیگرداند .آنها از
طیف وسیعی از مهرهداران و بیمهرهگان و حتی از میوهها تغذیه
میکنند .کفتار راهراه به احشام و مزارع نیز صدمه میزند و امکان
حمله آن به احشام کوچک وجود دارد ( .)17کفتارهای راهراه در
ایران از تنوع غذایی باالیی برخوردارند ،آنها هم از منابع گیاهی و هم
از منابع جانوری تغذیه میکنند ( .)21این گونه عادت به استفاده از
منابع آبی مختلف برای رفع تشنگی دارد و حتی از خربزه و هندوانه
هم برای این منظور تغذیه میکند .حمله کفتار راهراه به سگها و
تغذیه از آنها در هند ،عراق ،مراکش و ترکمنستان نیز گزارش شده
است ( .)17اطالعات و نقشههای پراکنش در مورد توزیع این گونه
نشاندهندۀ آن است که این گونه دارای وسیعترین پراکنش در بین
بقیه کفتارها میباشد هرچند که اکثراً بهصورت جمعیتهای کوچک
ایزوله شده دیده میشوند .پراکنش کفتار راهراه در بیشتر کشورهای
مرکز تا شمال آفریقا ،شبه قاره هند ،سراسر خاورمیانه ،قفقاز و
آسیای مرکزی میباشد .پراکنش این گونه در ایران نیز گسترده بوده
و از جنوب تا شمال و در اغلب استانهای کشور بهجز آذربایجان
غربی ،گیالن و مازندران به ثبت رسیده است ( .)2۰با این وجود
مطالعه دقیق و درست و ثبت نقاط حضور آن در حوزههای پراکنشی
داخل کشور به انجام نرسیده است و مطالعه حاضر تالشی در جهت
رفع این کمبود داده نیز بوده است.
جدول  :1زیرگونههای کفتار راهراه در جهان
ردیف

زیر گونه

حوزه پراکنش

1
2
3
4
5

H. h. barbara

شمالغرب آفریقا
شمالشرق آفریقا
شبهجزیره عربستان و محدوده عربی
سوریه
هند

H. h. dubbah
H. h. sultana
H. h. Syriaca
H. h. hydena

کفتار راهراه مناطق خشک و نیمهخشک و در اکثر محدوده
پراکنشی خود در زیستگاههای باز با پوشش بوتههای خاردار دیده
میشود .حضور گونه کفتار راهراه با توجه به رژیم غذایی آن در نزدیکی
جوامع انسانی نظیر شهرها قابل توجیه و انتظار است و گزارشهای
متعددی از حضور این گونه در مناطق شهری برای استفاده از منابع
غذائی در زبالهها در حوزه پراکنش گونه به ثبت رسیده است .کفتار
راهراه در زیستگاههای مختلفی ازجمله بیابان ،استپ و کوهستان
یافت میشود و در اکثر مناطق کشور بهجز شمال و شمالغرب ایران
با فراوانی اندکی یافت میشود.
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محدوده مورد مطالعه :محدوده مورد مطالعه در این پژوهش،
در برگیرنده گستره زیستگاههای کفتار راهراه در سراسر کشور است.
شکل  1نقاط نمونهبرداری را در این پژوهش نشان میدهد.
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غیرقانونی از این گونه برای استفاده از پوست و سایر اعضای بدن
برای استفادههای داروئی سنتی در اغلب مناطق معمول بوده و این
برداشت ضربه شدیدی به بسیاری از جمعیتها وارد کرده است .در
مراکش از مغز کفتار برای ساخت داروهای سنتی استفاده میشود و
گاه قیمت باالیی برای آن پرداخت میکنند (.)19
مدلسازی :زیستگاه یک گونه بهعنوان مجموع عوامل یا شرایط

شکل  :1نقاط نمونهبرداری

طبق آخرین ارزیابی اتحادیه جهانی حفاظت ( )IUCNوضعیت
حفاظتی  ،Hyaena hyaenaدر طبقه نزدیک به تهدید قرار گرفته است.
تعداد افراد بالغ این گونه در جهان کمتر از  1۰هزار فرد برآورد
میشود و بیشتر جمعیتهای کفتار راهراه در محدودههای پراکنش،
کاهش پیدا کرده و در بسیاری از نقاط حتی منقرض شده است
( .)19عالوه بر دالیل عمدی و تصادفی مستقیم ،یکی دیگر مهمترین
دالیل کاهش این گونه ،کمبود منابع طبیعی و الشهها بهعلت کاهش
جمعیت دیگر گوشتخواران نظیر گرگ ،پلنگ ،یوزپلنگ ،شیر ،ببر و
شکارهای آنها میباشد .عالوه بر این تراکم پایین جمعیت و محدودۀ
خانگی بزرگ ،احتمال تکهتکه شدن جمعیتها را در واحدهای کوچک
غیرقابل زیست افزایش میدهد که این باید بهعنوان یک مشکل
کلیدی در آینده درنظر گرفته شود .جمعیت این گونه در سطح
جهانی در حال کاهش است و چنانچه این روند ادامه یابد ممکن
است به مرز  1۰در صد کاهش در طول سه نسل و قرار گرفتن در
لیست گونههای در معرض تهدید برسد .استفاده از طعمههای مسموم
مهمترین عامل تهدیدکننده این گونه و مرگ و میر آن است.
اقداماتی نظیر مبارزه با هاری و کنترل سایر گونهها نظیر شغال با
استفاده از طعمه مسموم در برخی نقاط آسیب جدی به جمعیتهای
این گونه وارد کرده است .با توجه به برخی رفتارهای تغذیهای گونه
و تضاد آن با باورهای سنتی و مذهبی ،نظیر اینکه گفته میشود
کفتارها برای دسترسی به اجساد متوفیها قبور را میکنند ،عاملی
شده در بسیاری از مناطق نسبت به کشتار آنها اقدام کنند .کار

مورد نیاز آن گونه است که منجر به رفع احتیاجات حیاتی و بقای آن
گونه میشود .بدیهی است وجود ،انتشار و وضعیت عناصر زیستگاهی
در ابعاد مکانی و زمانی است که توزیع ،ساختار ،میزان رشد ،تراکم و
امکان ادامه حیات یک گونه و جمعیت آن را تعیین میکند .لذا بررسی
و مدیریت زیستگاه یکی از پایههای حفاظت تمامی گونههای حیات
وحش محسوب میگردد .آنچه در این میان بهعنوان نقطه کانونی
مد نظر است زیستگاه مطلوب گونه است که دارای تأثیر بهسزائی بر
بقاء و تولیدمثل گونهها بوده و مورد توجه و نظر در امر مدیریت و
حفاظت حیات وحش میباشد .اما نیل به این منظور مستلزم دو مؤلفه
زمان و بودجه قابل دسترس برای اجرای مطالعات زیستگاهی در مقیاس
وسیع است .در این مسیر روشهای مختلف مدلسازی زیستگاه به
عنوان ابزاری کارآمد و مفید برای رفع مشکالت بهخوبی ایفای نقش
کرده و در واقع مدلسازی زیستگاه برای بسیاری از گونهها را با
روشهای علمی و مبتنی بر دادههای زیستگاهی و پیشبینی وضعیت
آنها تبدیل به یک ابزار حفاظتی و مدیریتی الزم و ضروری شده
است .مبنای کارکردی این مدلها کمی کردن روابط بین توزیع گونه
و عوامل محیطی زنده و غیرزنده است ( 22و  .)23در این بخش از
نرمافزار مکسنت مدل  )24( 3.3.3kبرای مدلسازی زیستگاههای
بالقوه مناسب برای کفتار راهراه در کشور استفاده شد که متغیرهای
میانگین دمای فصلی ،بارش فصلی در زمان مرطوبترین فصل،
همدمایی ،حداکثر دما در گرمترین ماه ،میزان بارش خشکترین
ماه ،دمای فصلی در مرطوبترین فصل ،حداقل دمای سردترین ماه،
بارش فصلی ،میانگین دمای روزانه و شیب و  118نقطه حضور در
مدلسازی پراکنش کفتار شرکت داده شدند تا براساس آن مناطق
دارای مطلوبیت پراکنش گونه مشخص شود .برای بررسی ژنتیکی و
امکان ارتباط بین افراد مختلف در موقعیتهای جغرافیایی متفاوت و
نیز جریان ژنی و تنوع ژنتیکی موجود در کفتارهای ایران نیز
بخشهایی از ژنوم میتوکندری سیتوکروم  bبرای  39فرد کفتار
راهراه با طول توالی  7۰4جفت باز تکثیر و بهمنظور استنتاج روابط
تبارشناختی بین کفتار راهراه ایران و کالدهای جهانی کفتار راهراه از
توالیهای ثبت شده در بانک ژن استفاده شد .توالیهای دریافت
شده توسط ) (SeqScape 2.6 Applied Biosystemsبررسی و
خطاهای موجود اصالح گردید و ویرایش نوکلئوتیدی توالیها با این
4
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نرمافزار انجام شد .ردیفیابی توالیها با استفاده از  Clustal Wدر
نرمافزار  ،)25( Mega 6انجام شد .تعداد هاپلوتایپها ،جایگاههای
چندریختی ،تنوع هاپلوتایپی و تنوع نوکلئوتیدی در محیط نرمافزار
 )26( DnaSP5.10محاسبه شد و نتایج و دادهها مورد بررسی قرار
گرفتند.
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زیستگاهی انجام گرفته در نقاط مختلف با اهداف متفاوت همخوانی
دارد .ابراهیمی و همکاران ،مناطق نیمهخشک و استپی مرکزی ایران
را بهعنوان زیستگاههای مطلوب گونه معرفی کردهاند و متغیرهای
اقلیمی دمای متوسط ساالنه ،بارش فصلی ،بارش گرمترین فصل را به
عنوان موثرترین متغیرها در پراکنش گونه کفتار راهراه عنوان نمودهاند
که با برخی متغیرهای این بررسی مطابقت دارد (.)27

نتایج
نتایج حاصل از مدلسازی زیستگاهی نشان داد که بهطورکلی
مناطق دارای بیشترین مطلوبیت زیستگاهی برای زیست کفتار راهراه
به رنگ قرمز در نقشه نشان داده شده است که دربرگیرنده بخشهایی
از استانهای سمنان ،خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی ،خوزستان،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،چهارمحال و بختیاری ،یزد ،کرمان و
گلستان است (شکل  .)2در ایران در کلیه زیستگاههای بیابانی،
کوهستانی ،صخرهای و بلوچستان ،فارس ،چهارمحال و بختیاری ،یزد،
کرمان و گلستان است (شکل جنگلی رکوردهایی از حضور کفتار
راهراه وجود دارد .براساس تحلیل جکنایف ،کاربری زمین بههمراه
متغیرهای توپوگرافی (شیب و ارتفاع) بهعنوان فاکتورهای مهم در
توزیع کفتار راهراه در این مطالعه شناسایی شدند .نکته قابل توجه
عدم وجود مطلوبیت زیستگاهی برای گونه در مناطق شمالغرب کشور
و حوزه خزر برای این گونه است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
دادههای ژنتیکی نشاندهنده وجود  1کالد از این گونه در ایران است
که از نظر جغرافیایی از هم تفکیک نشدهاند .در این گروه  13هاپلوتایپ
مختلف شناسائی شدند که هاپلوتایپهای  1 ،2با تعداد بهترتیب 11
و  9نمونه بیشترین فراوانی و  3و  1۰با  6و  4نمونه در رده بعدی
و بقیه هاپلوتایپها با  ،1تنها فرد کمترین فراوانی را داشتند .تنوع
هاپلوتایپی برای نمونهها  h=۰/849بهدست آمد که نشان دهنده تنوع
ژنتیکی باال در این گروه میباشد .آمارههای ژنتیکی نشاندهنده این
بودند که کفتار راهراه در ایران در حالت تعادل دموگرافی است و
نشانههای مشخصی از یک گسترش ناگهانی در جمعیت آن مشاهده
نمیشود .این ویژگیها نشاندهنده ارتباط جمعیتی در این گونه در
ایران در گذشته و یا حال است.

بحث
این گونه در تمام مناطق ایران بهجز مناطق جنگلی هیرکانی تا
آذربایجان دیده میشود .یافتههای این بررسی با یافتههای سایر
بررسیهای انجام گرفته در این زمینه در ایران نیز مطابقت دارد.
مناطق دارای مطلوبیت زیستگاهی در این مطالعه در نتایج بررسیهای

شکل  :2نقشه مطلوبیت زیستگاهی گونه کفتار در ایران نشاندهنده
مطلوبیت بخشهای شمالشرق ،مرکزی و جنوب و جنوبغربی است

خاکیصحنه و همکاران نیز در بررسی دیگر برای مدلسازی
زیستگاهی گونه کفتار راهراه در منطقه لشگردر همدان به این نتیجه
رسیدند که شدت تغییر کاربری زمین ،ارتفاع و تیپ زیستگاهی و
فاصله از مناطق مسکونی نقش بهسزایی در تعیین زیستگاه مطلوب
این گونه دارند ( .)12از طرف دیگر مطالعه وضعیت پراکنش این
گونه در پارک ملی سرخه حصار نیز حاکی از وابستگی این گونه به
جوامع انسانی برای تغذیه دارد ( .)28کالنی در بررسی خود بر روی
پراکندگی گونه کفتار راهراه در پارک ملی خجیر به این نتیجه
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
جنوبغرب پارک قرار دارد برای این گونه مناسبتر است .فعالیتهای
انسانی متفاوتی نظیر کشاورزی ،صنعتی ،دامداری ،بهرهبرداری از
معادن شن و ماسه ،سنگ ،گچ ،احداث سد ماملو در محدودۀ پارک و
حضور دام و سگهای ولگرد نیز بهنوبه خود بر پراکنش این گونه در
این منطقه موثر عنوان شدهاند .بررسی بومشناختی نواحی النهگزینی
کفتار راهراه در منطقه هفتاد قله اراک با استفاده از روش حداکثر
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آنتروپی و ثبت  3۰نقطه النهسازی کفتار در این منطقه نیز متغیرهای
کاربری اراضی (مرتعداری) ،ارتفاع ،شیب و تیپهای ژئومورفولوژی
منطقه را دارای بیشترین میزان تاثیر در انتخاب محل النهسازی
توسط کفتارها معرفی کرده است ( .)29بررسی پراکنش این گونه در
منطقه لشکردر همدان براساس مدلسازی نیازهای زیستگاهی
نشاندهنده رابطه منفی مطلوبیت زیستگاه گونهها بوده و مطلوبیت
زیستگاه گونه با افزایش ارتفاع افزایش مییابد ( .)12در مطالعه مشابه
دیگر مطلوبیت زیستگاه گونه کفتار راهراه در منطقه هفتاد قله اراک،
رضایی و همکاران متغیرهای تیپ پوشش گیاهی ،فاصله از چشمه و
تیپ خاک و فاصله تا قنات را بهعنوان تأثیرگذارترین متغیرها بر
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه در نظرگرفتهاند ( .)3۰تمامی
بررسیهای منطقهای و نتایج حاصل از مطالعه حاضر در سطح کل
کشور نشاندهنده اهمیت و مشارکت متغیرهای توپوگرافی و کاربری
اراضی در مطلوبیت زیستگاهی برای گونه کفتار راهراه میباشند.
بررسی ژنتیکی گونه کفتار راهراه در ایران بسیار کم بوده و تنها
گزارش موجود بررسی این موضوع با استفاده از ژن میتوکندریایی
 ND2توسط حیدری و همکاران بوده است که تمامی  3۰نمونه مورد
بررسی در یک کالد قرار گرفته و تنوع ژنتیکی پایینی برای آنها به
ثبت رسید ( .)9نتایج این بررسی نیز مشابه با یافتههای بررسی
مذکور میباشد و علیرغم تنوع هاپلوتایپی باال ،کالد مجزایی دال بر
تفاوت ژنتیکی قابل مالحظه و معنیدار ثبت نشد .این ویژگی در
بررسیهای انجام شده توسط  Rohlandو همکاران بر روی نمونههای
آسیایی و آفریقائی گونه نیز بیان شده و احتمال روی دادن پدیده
تنگنای ژنتیکی و گردن بطری برای جمعیتهای جهانی گونه مطرح
شده است ( .)31اما این بررسی ژنتیکی این گونه در سطح وسیعتر در
کشور و ارتباط آن با کشورهای همسایه هنوز از نیازهای اولویتدار
پژوهشی بهشمار میآید تا بتوان تصویر روشنی از ژنتیک حفاظت
گونه ارائه نمود .مدیریت و حفاظت از حیاتوحش نیازمند داشتن
تصویری جامع از تنوع و تغییرپذیری ژنتیکی در ساختارهای
جغرافیایی گونهها است .جمعیتهای کفتار راهراه برخالف سایر
گوشتخواران پرتحرک ،ساختار گیتاتبارشناختی گستردهای (بر اساس
ژنوم میتوکندری) را در سطح جهان نشان میدهند ( 32و  .)33کفتار
راهراه در خاورمیانه ،از جمله ایران ،بخش عمدهای از گستره تاریخی
خود را از دست داده و در خطر انقراض هستند ،از آنها بهعنوان
جمعیتهای غفلت شده یاد میشود ( 34و  .)35بدیهی است توسعه
و گستردگی فعالیتهای انسانی در ایران و نیز تغییر کاربری اراضی
و تکهتکه شدن زیستگاههای گونه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری
بر جمعیتهای کفتار راهراه ،داشته باشد .انجام مطالعات در زمینه
بومشناسی ،پراکنش ،وضعیت جمعیتی ،مطلوبیت زیستگاه و تعیین
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زیستگاههای بالقوه این گونه الزم است .همه ساله تعداد زیادی از
کفتارها بهواسطه شکارچیان ،مردم بومی ،تصادفات جادهای و یا
خوردن الشه مسموم تلف میشوند .حفاظت از آنها نیازمند برنامه
آموزشی و آگاهیرسانی بهویژه در جوامع روستایی است .تغییر و
اصالح برخی باورهای غلط برای استفاده از اجزای بدن کفتارها،
حفاظت از زیستگاههای بالقوه و بالفعل گونه و تهیه و ارائه طرح
مدیریتی و حفاظتی از گونه از اقدامات حفاظتی اولویتدار برای کفتار
راهراه در ایران است.

تشکر و قدردانی
از سازمان حفاظت محیطزیست و ادارات کل حفاظت محیطزیست
استانهای کشور که در جمعآوری دادههای حضور گونه اقدام نمودهاند
کمال تشکر و قدردانی را دارد.
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