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 چکیده
درون ازو عبور آنها  ایجاده. افزایش خطوط باشندمیوحش حیات هایزیستگاهیکی از پیامدهای مخرب توسعه انسانی بر  ایجادهتصادفات 

شهد م -است. شاهراه آسیایی تهران شدهتبدیل وحش حیاتهای گونه یهاجمعیتتهدیدکننده کی از عوامل یبه  وحشحیات هایزیستگاه
 و انسان در کشور از گذشتهوحش حیاتمخرب آن بر  آثاراست که  هاییجادهاز جمله مهمترین  ،کندمیکه از میان پارک ملی گلستان عبور 

لگوی زمانی ، ادر یک دوره شش ساله در پارک ملی گلستانوحش حیاتتصادفات  ثبتبا استفاده از  ،تا کنون مطرح بوده است. در این مطالعه
تصادف ثبت شده است که در آن  388در مجموع تعداد  ،1390تا پایان خرداد  1384 . از ابتدای سالبررسی شدوحش حیات ایجادهفات تصاد

بزرگ جثه،  خوارانعلفراسته شناسایی شد. نتایج نشان داد که میانگین تعداد تصادفات در  10خانواده و  14گونه جانوری متعلق به  33
مربوط  است. بیشترین تعداد تلفات به ترتیب بیشتر جانوری هایگروهاز سایر داری معنیمتوسط جثه و پرندگان به طور بسیار  خوارانگوشت
 (Hystrixو تشی  (Vulpes vulpes)روباه ، (Corvidae)کالغ ، (Strigidae)، انواع جغد (Canis aureus)شغال ، (Sus scrofa) به گراز

(indica داریمعنیمختلف سال تفاوت  هایماهبین . متوسط تعداد تصادفات شودمیتصادفات ثبت شده را شامل  %81بیش از که  بود 
. اهده نشد( مشایجادهشش گونه دارای بیشترین تعداد تلفات )وحش حیات ایجادهتغییرات فصلی در الگوی تصادفات عالوه بر این،  .نداشت

 ممکن است به تغییرات فصلی در الگوهای رفتاری آنها ارتباط داشته باشد.و فصول  هاگونهبین  ایجادهتلفات  تفاوت اندک در میانگین
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 سرآغاز
اخیر بسیار مورد  هایسالدر فرایندهای اکولوژیک در  هاجاده آثار

 با وجود این .(Litvaitis & Tash, 2008)گرفته است توجه قرار 
مساحت اندکی را حتی در کشورهای توسعه یافته اشغال  هاجادهکه 
. (Coffin, 2007)دارند بسیاری بر جوامع زیستی  آثاراما  ،کنندمی

به طور مستقیم از طریق حذف زیستگاه، ایجاد اکوتون،  هاجاده
کارکرد به عنوان کریدور برای بعضی از حیوانات، پراکنش گیاهان 

ز ا ایجادهمهاجم، ایجاد منبع آلودگی صوتی، افزایش مرگ و میر 
یجه و در نتیو ایجاد مانع حرکت طریق تصادفات با وسایل نقلیه

بر جوامع زیستی  هاجمعیتان محدود کردن و یا قطع جریان ژن می
. با وجود (Forman et al, 2003; Coffin, 2007)دارند اثر 

 هاهجادها، فوایدی از جمله نگهداری پوشش گیاهی و جابجایی دانه
یند را از طریق فراوحش حیات هایزیستگاهکیفیت و کمیت  اغلب

، یکپارچگی سیمای دهندمیتکه تکه شدن تحت تاثیر قرار 
 هایزیستگاهداخلی را به  هایزیستگاهسرزمین را مخدوش و 

. این فرایند در (Forman et al, 2003) کنندمیتبدیل ای حاشیه
بزرگ و منزوی های جمعیتبرخی موارد منجر به تکه تکه شدن 

که با خطر انقراض  شودمیکوچک ناشی از آن های جمعیتشدن 
 . (Litvaitis & Tash, 2008) واهند بودباالتری مواجه خ

منجر به افزایش مرگ و  دارمعنیبه طور  ایجادهتوسعه خطوط 
 ( & Alves da Rosaشودمیوحش حیاتمیر مستقیم 

(Bager,2012; Barthelmess & Brooks, 2010;Grilo 

et.al, 2009 به عامل اصلی مرگ  هاگونه، به صورتی که در برخی
. (Glista et al., 2007)و میر مستقیم حیوان تبدیل شده است 

 ( Pumaاز جمله شیر کوهی هاگونهدر مورد برخی از :مثال برای

(concolorcoryi در ایالت فلوریدای آمریکا، گرگCanis) 

lupus)  در کانادا و سیاهگوش(Lynx lynx)  در اسپانیا تصادفات
 مهمترین عامل مرگ و میر افراد جمعیت شمرده شده است ایجاده

(Grilo et al., 2009; Taylor et al., 2004) ایجاده. تصادفات 
و  هاانسانبسیاری به  هایتهرساله منجر به خساروحش حیاتبا 

رای . ب(Lagos et al., 2012) شودمیوحش حیاتهای جمعیت
تعداد یک و نیم  2003ال در ایاالت متحده آمریکا در س :مثال

میلیون تصادف با گوزن گزارش شده است که منجر به بیش از 
 3/1انسان و حدود  130مرگ ، یک میلیارد دالر خسارت مالی

 است شده (Odocileus virginianus)میلیون گوزن دم سفید 
((Curtis & Hedlund, 2005; Gonser et al., 2009. 

 وحش حیات ایجادهر ـمطالعات بسیاری در دنیا در مورد مرگ و می

مختلف تاکسونومیک صورت گرفته است که بیشتر  هایگروهدر 
 (Cervus elaphus)آنها پستانداران بزرگ جثه مانندگوزن قرمز

 ( Ursusو خرس سیاه آمریکایی (Alces alces)گوزن موس 

(americanus  گیردمیرا در بر Clevenger et al., 2001;) 

(Becker et al., 2011.تاکسونومیک متعددی تحت  هایگروه
ر ب ایجادهاثر تصادفات  .گیرندمیقرار  ایجادهتاثیر تصادفات 

 (;Smith- Patten & Patten, 2008تر پستانداران کوچک جثه

Clevengeret al., 2003; Roedenbeck & Voster, 2008; 

(Grilo et al., 2009; Ramp et al., 2006 هاخفاش 
(Lesiński et al., 2011)  پرندگانAlves da Rosa &) 

(Bager, 2012; Gomes et al., 2009و دوزیستان  ، خزندگان
Row et al., 2007; Coelho et al., 2012; McDonald, ) 

 (,.Knapp et al., 2013; Skorka et alو حتی حشرات  2012)

 مورد مطالعه قرار گرفته است.  2013)

 هاجادهدر وحش حیاتمطالعات صورت گرفته در زمینه مرگ و میر 
بیشتر حالت توصیفی دارد و شامل شمارش حیوانات کشته شده، 

 (Clevengerسن، جنسیت و الگوهای زمانی تصادفات می باشد 

(et al., 2003 مربوط به فاکتورهای موثر بر توزیع و  هایداده. از
 هایدادهو  هااطراف جاده هایزیستگاهساکن های جمعیتتراکم 

 ازیسمدلاتفاق افتاده برای  های جغرافیایی تصادفاتموقعیت
الگوی توزیع تصادفات و عوامل موثر بر آنها مانند حجم ترافیک، 

 (Guson etشودمیجهت جاده و توپوگرافی حاشیه جاده، استفاده 

(al., 2011. 

به عنوان یکی از پیامدهای مخرب  ایجادهدر ایران تصادفات 
مطرح بوده است وحش حیات هایزیستگاهتوسعه انسانی بر 

درون از و عبور آنها  ایجاده(. افزایش خطوط 1392 پور،حاجی)
تهدیدکننده کی از عوامل یبه وحش حیات هایزیستگاه
است. به عنوان  شدهتبدیل وحش حیاتهای گونههای جمعیت

مورد مرگ و میر یوزپلنگ  11تا کنون  1380از ابتدای دهه مثال 
ثبت شده  ایجادهبر اثر تصادفات  (Acinonyx jubatus)آسیایی 

( که در مقایسه با جمعیت اندک باقی 1392 ،است )عصر ایران
مهمی محسوب تهدیدکننده عامل  ،در کشور آرایهمانده از این 

مخرب آن بر  آثارکه  هاییجاده. از جمله مهمترین شودمی
ست جاده پارک ملی و انسان در کشور مطرح بوده اوحش حیات

وحش حیاتهر ساله تلفات زیادی از  ،در این جاده. باشدمیگلستان 
 وحشحیاتو  زیستمحیط )پایگاه خبری دیدبان شودمیثبت 
وحش حیاتو  زیستمحیط پایگاه خبری دیدبان؛ 1392 ،ایران

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622808000817#bib7
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فراوانی از تصادفات  هایوجود چنین گزارشبا اما،  (.1393،ایران
بر فراوانی و  ایمطالعهدر کشور، تا کنون وحش حیات ایجاده

 الگوی این تصادفات انجام نشده است.
 ایجادهبررسی الگوی زمانی تصادفات  ،هدف از این مطالعه

ی جانور هایگروهدر پارک ملی گلستان و شناسایی وحش حیات
اده از آمار طوالنی مدت تصادفات ثبت شده در با استف پذیرآسیب

 این منطقه بوده است. 
 

 هاو روشواد م

 منطقه مورد مطالعه
 هکتار بزرگترین و قدیمی 91893پارک ملی گلستان با مساحت 

 هایعرضبین که  باشدمیترین پارک ملی ثبت شده در کشور 
 43/33جغرافیایی  هایطولشمالی و  31/33تا  16/33جغرافیایی 

قرار گرفته است. این پارک بین سه استان گلستان شرقی  13/36تا 
مساحت پارک( و  %30مساحت پارک(، خراسان شمالی ) 63%)

مساحت پارک( واقع شده است و مدیریت آن با استان  %3سمنان )
متر  2411متر تا  430گلستان می باشد. دامنه تغییرات ارتفاعی از 

راه و حداکثر آن غیر است و حداقل ارتفاع در تنگاز سطح دریا مت
(. 1333 ،در قله دیور کوجی است )شرکت مهندسی رواناب گرگان

گراد و درجه سانتی 3/13تا  3/11دمای متوسط سالیانه پارک بین 
. از نظر اقلیمی پارک باشدمیدرصد  83تا  60رطوبت هوا بین 

 یسرد و مناطق شرقهای های معتدل ولی زمستاندارای تابستان

(. 1332 و همکاران، و شمال شرقی و جنوبی برفگیر است )کیابی
مهمترین ویژگی پارک ملی گلستان تنوع اقلیمی آن است به 
طوری که در بخش غربی دارای آب و هوای نیمه معتدله مرطوب 

میلی متر و در سمت شرق و جنوب شرقی  1000با بارندگی حدود 
 130و نیمه خشک با بارندگی حدود  از آب و هوای سرد و خشک

گونه گیاه آوندی،  1360ت. تا کنون حدود میلی متر برخوردار اس
گونه خزنده و دو زیست و  30، گونه پرنده 149گونه پستاندار،  69

گونه ماهی در پارک شناسایی شده است )کیابی و  4حدود 
 (.1332 ،همکاران

 ی پارک ملی گلستانهاجادهوضعیت 
مهمترین جاده موجود در پارک ملی گلستان شاهراه آسیایی 

ازغرب پارک )روستای تنگراه در استان  که باشدمیمشهد  -تهران
گلستان( به سمت شرق )روستای رباط قره بیل دراستان خراسان 

متر کشیده شده  30/3کیلومتر و عرض حدود  33شمالی( با طول 
این جاده از درون بزرگترین دره پارک از است. بیست و دو کیلومتر 

 شدفالت آس 1330از سال  ،(. این جاده1)شکل  کندمیعبور ملی 
کیلومتر نخست  22متر در  30/11اخیر عرض آن به  هایسالو در 

ای بتونی به ارتفاع حدود دیواره ،آن افزایش یافته است. همچنین
عنوان ه تاثیر جاده را بکه  نمایدمیمتر جاده را از رودخانه جدا  3

و چندان دبادل ژن بین افراد یک گونه را تیک مانع جغرافیایی برای 
دو سوم از مساحت پارک در سمت شمال  یتقریببه طور . دنمایمی

و یک سوم مساحت پارک در سمت جنوب جاده قرار دارد. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 )بزرگراه( ایجاده(: موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان و محدوده ثبت تصادفات 1شکل )
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ی دیگری نیز در هاجاده ،مشهد -تهرانعالوه بر شاهراه آسیایی 
منطقه وجود دارند. درحاشیه و مرز پارک به طور کامل یک جاده 

وجود کیلومتر  181مترو طول حدود  4کمربندی خاکی به عرض 
که بیشتر به عنوان تعیین حدود و راه دسترسی برای پارک و  دارد

له در فاص ،همچنین .گیردمیتعدادی از روستاها مورد استفاده قرار 
کیلومتری روستای تنگراه به سمت مشهد، دوراهی  30حدود 

روستای دشت واقع شده است که به سمت جنوب به روستای دشت 
 3آسفالته به طول حدود  ایجاده. در این دوراهی شودمنتهی می

متر جاده آسیایی را به روستای دشت  30/3کیلومتر و به عرض 
 .نمایدمیمتصل 

 

 ثبت تصادفات
ایستگاه محیط بانی  4تعداد  ،رامتداد جاده آسیایی از ابتدا تا انتهاد

و سر محیط بانی به ترتیب به نام تنگراه، تنگه گل، شارلق و 
(. 1بانی به نام دشت وجود دارد )شکل  میرزابایلو و یک سرمحیط

مرکز اداری پارک ملی گلستان در ورودی غربی پارک در روستای 
در مسیرحوزه فعالیت خود به طور  ،واحدها تنگراه قرار دارد. این

اده ا بصورت پییشبانه روزی در حال گشت زنی بوسیله خودرو و 
در منطقه به  1363از سال وحش حیات ایجادههستند. آمار تلفات 
با مدیریت یکی از  ،1383. اما از سال استشده طور مقطعی ثبت 
 ثبت آمار تصادفات به طور منظم (ارییجواد سل)نویسندگان مقاله 

تصادفات با دقت زیاد و  بیشتربه بعد  1384انجام شده و از سال 
ورت فات صدمربوط به تصا ،است. این آمار تاریخ دقیق ثبت شده

کیلومتر(  33)حدود  میرزابایلوگرفته در حد فاصل محدوده تنگراه تا 

گل هنگت بانیمحیطباشد. یک خودروی اختصاصی مربوط به می
ا به عهده روحش حیاتن مسیر و ثبت تلفات یا در زنیوظیفه گشت

همه روزه صبح زود، غروب و  ایجادهثبت تلفات . شته استدا
ساعت در هر نوبت و در سایر ساعات  شب به مدت یک حدود نیمه

ر دصورت تصادفی و پراکنده در طول کل جاده انجام شده است. هب
سال  خردادماهتا  1384موجود از سال  یاین مطالعه از آمارها

 . شده استاستفاده  1390
 

 هادادهتجزیه و تحلیل 
جانوری ثبت شده براساس رده، اندازه جثه و نوع تغذیه های گونه

از نظر تعداد و زمان  ،سپس .(1)جدول به هفت طبقه تقسیم شدند 
وار بودن . به دلیل دشقرار گرفتندمقایسه مورد تصادفات با یکدیگر 

 مشابه تحتهای گونهی هانمونه، هانمونهشناسایی الشه برخی 
عنوان مثال انواع مار، جغد یا یک نام کلی شمارش شدند )به 

 هایگروهموش(. برای مقایسه میانگین تعداد تصادفات بین 
مختلف سال از  هایماهو همچنین تعداد تصادفات در  دارمهره

استفاده شد.  (One-way ANOVA)طرفه یک تحلیل واریانس
متفاوت در صورت معنی دار بودن تحلیل  هایگروهبرای پیدا کردن 

کار گرفته هب (Tukey’s Post Hoc Test) واریانس، آزمون توکی
 ونهشش گ ،برای بررسی اختالف میان میانگین تصادفاتشد. 

 دارای بیشترین تعداد تصادفات در فصول مختلف سال از آزمون
 (Kruskal-Wallis H test) کروسکال والیسناپارامتریک 

 استفاده شد.

 
 (1331 خرداد انیتاپا 1331 سال از) گلستانی مل پارک درتصادفات شده ثبتی جانورهای گونهی بند طبقه(:1)جدول
 ثبت شده در هر گروههای گونه نام گروه شماره گروه

، بز Ovis orientalisگوسپند وحشی، Gazella subgutturrosa، آهوSus scrofa،گراز Cervus elaphusمرال  پستانداران بزرگ جثه 1
 Capra aegagrus وحشی

 Ursus arctus، خرس Panthera pardusپلنگ  بزرگ جثه خوارانگوشت 2

گربه جنگلی  -Felis silvestrisگربه وحشی  ،Vulpes vulpes، روباه Canis aureus، شغال Canis lupusگرگ  متوسط جثه خوارانگوشت 3
Felischaus 

  Mustela nivalis ، راسوErinaceidae، جوجه تیغی Martes martes، سمورجنگلی Martes foinaسمورسنگی  خوارن کوچک جثهگوشت 4

متوسط تا  خوارانعلف 3
 کوچک جثه

 Sciuridae، سنجاب Muridaeها انواع موش، Lepus tolai خرگوش، Hystrix indica تشی

 Phasianus، قرقاول )Paridae سکیر، انواع چرخFringillidae، انواع سهره Strigidae، جغد Corvidaeکالغ  پرندگان 6

colchicus توکای سیاه ،Turdus merula،  ابیاScolopax rusticolaجاق ، جیGarrulus glandariusکبوتر، 

Columbidae سارگپه ،Buteo spp. ، دارکوبPicidae 

 Tesdudinesپشت ، الکOphidiaانواع مار  خزندگان 3
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 هاافتهی

های گونهتصادف  388در مجموع تعداد  ،دوره مطالعهطول در 
 گونه جانوری 33 مربوط بهثبت شد که در پارک وحش حیات

متعلق به  (گونه خزنده 2گونه پرنده و  11بیست گونه پستاندار، )
(. بیشترین تعداد تلفات 1د. )جدول شمیراسته  10خانواده و  14

(، انواع %18(، شغال )%26در این مطالعه به ترتیب مربوط به گراز )
د که در بو( %3و تشی ) (%6(، روباه )%10(، کالغ )%16جغد )

را کل تصادفات(  %81)مورد از تصادفات ثبت شده  433مجموع 
 شد. شامل می

ان را می داریمعنیبررسی میانگین تصادفات در سال، اختالف 
. )P≤0.001(6,55)F , 16.620=(هفت گروه جانوری نشان داد 

 خوارانعلفآزمون توکی نشان داد که میانگین تعداد تصادفات در 
متوسط جثه و پرندگان به طور بسیار  خوارانگوشتبزرگ جثه، 

(. 1از چهار گروه دیگر بیشتر است )نمودار داری معنی
 

 
 ( 1331 خرداد انیتاپا 1331 ازسال) گلستانی مل درپارک ایجاده تصافات کل نیانگیم سهیمقا (:1) نمودار

  باشدمی هانیانگیم نیب دارمعنی تفاوت دهنده نشان متفاوتی سیانگلی الفبا حروفی. جانور مختلف هایگروه نیب

 (.p<0.05 ،یتوک چندگانه هایمقایسه آزمون)
 

 هایماهجانوری در  هایگروهاگرچه میانگین تعداد تصادفات کل 
 دیگر سال کمتر بود ولی هایماهمرداد، شهریور و اسفند نسبت به 

مختلف سال  هایماهتفاوت میان میانگین تعداد تصادفات در 
 (. 2)نمودار   )0.76P=0.66, (11,47)F=( دار نبودمعنی

 

 
 ( 1331 خرداد انیتاپا 1331 ازسال) گلستانی مل پارک در ایجاده تصادفات تعداد کل نیانگیم سهیمقا (:2) نمودار

 .باشندمی اریمعی خطا معرف هالهیم. سال مختلف هایماهدر
 

میان تعداد تصادفات  داریمعنیاختالف  ،آزمون کروسکال والیس
گونه جانوری دارای بیشترین تلفات ثبت شده بین فصول مختلف  6

گونه گراز، شغال و کالغ  3رای ب (.3سال نشان نداد )نمودار 
؛ n=31بیشترین تعداد تصادفات در فصل بهار ثبت شده بود )گراز: 
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(. در مقابل سه گونه روباه، جغد و n=22و کالغ:  n=33شغال: 
 داشتند  را ایجادهتشی در فصل پاییز بیشترین تعداد تصادفات 

 (.n=13و تشی:  n=16؛ روباه: n=36)جغد: 

 

 

 

 
 گراز، جغد، شغال، کالغ، روباه و تشی در های گونهدر هر فصل برای  ایجادهتعداد تصادفات (: نمودار میانگین 3نمودار )

  ( به همراه نتایج آزمون کروسکال والیس برای هر گونه1331ان خرداد یتاپا 1331پارک ملی گلستان )از سال 

 (.n=3و زمستان  n=1؛ پاییز n=2؛ تابستان n=5)بهار 

 

 گیریبحث و نتیجه
ر یک ددر پارک ملی گلستان  یکیلومتر از بزرگراه آسیای 33 بررسی

مختلف جانوری  هایگروهنشان داد که این جاده  دوره شش ساله
تعداد کل درصد از  30منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. حدود 

که  ثبت شده بودند ایجادهدر تصادفات  ،پستاندار منطقههای گونه
این رقم به دلیل عدم امکان شناسایی الشه پستانداران کوچک 

در  ،یکل. به طورباشدمیجثه تا سطح گونه، کمتر از میزان واقعی 
خزندگان و کوچک جثه )به ویژه های گونهچنین مطالعاتی 

 شوندمیکه کمتر دیده  دلیل این به Slater, 2002)؛دوزیستان
یا  دنمتالشی ش دلیله ب) شودمیآنها زودتر ناپدید  الشه یا و

ا جثه بهای گونهخوار( بسیار کمتر ازالشههای گونهتوسط استفاده 

و  (Barthelmess & Brooks, 2010) شوندمیبزرگتر ثبت 
صادفات ت درکه تعداد بیشتری گونه جانوری  امکان این ،بنابراین

  اما ثبت نشده باشند، وجود دارد. آسیب دیدهای جاده
 خوارانعلف(، 1دست آمده از این مطالعه )نمودار هبراساس نتایج ب

متوسط جثه و پرندگان بیشتر از سایر  خوارانگوشتبزرگ جثه، 
 ایجادهدر تصادفات ثبت شده بودند. تعداد تصادفات  هاگونه
ط ری آنها مرتبهای رفتابه فراوانی آنها در منطقه و ویژگی هاگونه

 گراز مانند دارانیسم. (Barthelmess & Brooks, 2010)است 
از هر کدام در گروه خود شغال و روباه  ی نظیرخوارانگوشتو 

 .(1332کیابی و همکاران، فراوان منطقه هستند )های گونه
بیشتر بودن تعداد تلفات ثبت شده آنها ممکن است تحت  ،بنابراین

552 
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دلیل  این سه گونه به ،قرار داشته باشد. به عالوه تاثیر فراوانی آنها
انسانی نزدیک های به سکونتگاهرژیم غذایی همه چیزخواری 

انسانی منابع های و نزدیک سکونتگاه هاجادهو اطراف  شوندمی
 (& Barthelmessبرای آنها وجود دارد  یغذایی مناسب

(Brooks, 2010جذب برخی  هاگونهممکن است این  ،. همچنین
، الشه (Bennett, 1991)مانند نمک  هاجادههای اطراف ویژگی

 ( ;Taylor & Goldingay, 2004سایر حیوانات تصادف کرده 

(Alves da Rosa & Bager, 2012 و پوشش گیاهی 
(Bennett,1991; Ramp et al., 2006)  شوند و در نتیجه

. در مطالعه باال رودبا خودروهای در حال تردد آنها برخورد  احتمال
(Grilo et al., 2009) در بخشی  خوارانگوشتتصادفات  در مورد

تصادفات  %42ی کشور پرتقال بیشترین تعداد تصادفات )هاجادهاز 
ثبت شده( مربوط به روباه معمولی بود که به فراوانی باالی این 
گونه در منطقه مورد مطالعه نسبت داده شد. مطالعه صورت گرفته 

سپانیا نشان داد ادر شمال غرب  (Lagos et al., 2012)ط توس
سمداران منطقه مورد مطالعه مربوط به  ایجادهتصادفات  63%که 

ل جثه به دلی بزرگ خوارانگوشتتر گراز بوده است. گونه فراوان
وری در جان هایگروهکه تراکم جمعیت کمتری نسبت به سایر  این

دارند ممکن است کمتر با اتومبیل برخورد  هابسیاری از اکوسیستم
. از سوی دیگر گستره (Barthelmess & Brooks, 2010)کنند 

 بیشتر است که ممکن هاگونهخانگی و مقدار میزان تحرک در این 
ن در ای ایجادهافزایش مرگ و میر ناشی از تصادفات  سبباست 
ین ادست آمده در ه با توجه به نتایج ب ،شوند. بنابراین هاگونه

 ( ,Barthelmess & Brooksمطالعه و سایر مطالعات مشابه

(2010; Ford & Fahrig, 2007 اثر تراکم  ،رسدبه نظر می
جمعیت بسیار بیشتر از اثر گستره خانگی و میزان فعالیت بر تلفات 

بزرگ جثه باشد. عالوه براین تغییر رفتار  خوارانگوشت ایجاده
 خوارانگوشتپرهیز از جاده و یادگرفتن عبور از جاده در برخی 

 ( ;Wittington et al., 2005است شده بزرگ جثه گزارش

Barthelmess & Brooks, 2010; Copeland et al., 

(2007. 

مهر، خرداد و اردیبهشت  هایماهمیانگین تعداد تصادفات در 
عداد کمترین ت مرداد، اسفند و شهریور هایماهشترین تعداد و در بی

 ایجادهمقایسه میانگین تصادفات  ،اینوجود با  .(2)نمودار  بود
مختلف سال در پارک ملی گلستان تفاوت  هایماهدر وحش حیات
ای یا فصلی تعداد (. تغییرات دوره2نشان نداد )نمودار داری معنی

 (Dussaultتواند تحت تاثیر تغییرات حجم ترافیک  تصادفات می

(et al., 2006 رفتار رانندگان ،(Lagos et al., 2012)  و تغییر
شرایطی  ،باشد. همچنین (Grilo et al., 2009) هاگونهرفتار 

 ( ,Lagos et al., 2012; Garrett & Conwayمانند بارندگی 

 (,.Ramp et al هاجادهو تغییرات پوشش گیاهی حاشیه  1999)

ا عملکرد نامناسب اتومبیل و یموجب کاهش دید رانندگان  2006)
ه غیر که ب . با توجه به اینشودافزایش تعداد تصادفات در نتیجه 

از تعطیالت نوروز و اواخر تابستان تغییرات چشمگیری در حجم 
و افزایش حجم  گیردمیترافیک جاده مورد مطالعه صورت ن

ز جاده اعبور بهاجتناب از  به بعد منجرای آستانهحد ک یترافیک از 
در  ،(Forman et al., 2003) شودمیبسیاری از جانوران توسط 

 هایهمانتیجه تفاوت بسیار زیادی میان تعداد کل تصادفات در 
 رود.مختلف سال انتظار نمی

های هگونمیانگین تعداد تصادفات در فصول مختلف سال برای 
 دارییمعنتفاوت نیز دارای بیشترین تعداد تصادفات ثبت شده 

هایی در میانگین تعداد تفاوت ،اینوجود (. با 3)نمودار  نشان نداد
. میزان تصادفات شودمیتصادفات در فصول مختلف سال دیده 

، (Grilo et al., 2009)تحت تاثیر دوره زیستی حیوانات  هاگونه
 ( ,.Lagos et alتغییرات آب هواییتغییرات طول شب و روز و 

های مختلف سال متفاوت است. برای گونه گراز، در دوره 2012)
این حیوان در فصل بهار بود و در سایر  ایجادهبیشترین تصادفات 

 ین کهاتر بودند. با توجه به کنواختیفصول سال تعداد تصادفات 
، چنین فصل بهار هنگام زایمان و پرورش نوزادان در گراز است

افزایش میانگین تصادفات این  سببی ممکن است هایفعالیت
 ایهجادحیوان شده باشد. مطالعات گوناگونی افزایش مرگ و میر 

 ( ,.Lagos et alاند داران در فصل تولید مثل را نشان دادهسم

2012; Garrett & Conway, 1999; Groot Bruindernik 

(& Hazebroke, 1996 شغال و روباههای گونه. در مورد، 
میانگین تصادفات ثبت شده در فصل تابستان کمتر از سایر فصول 

در  های طبیعیسال بود که ممکن است به فراوانی بیشتر طعمه
نتشار هر افصل تابستان مرتبط باشد. فصول تولیدمثل، زایمان و 

الیت با توجه به فع کهخارج از فصل تابستان است  هاگونهاین  دوی
رود احتمال  های زیستی، انتظار میحیوان در این دوره بیشتر

 ،. در مورد گونه تشی(Grilo et al., 2009) شودتصادف زیادتر 
دو فصل پاییز و بهار بیشترین تعداد تصادفات گونه ثبت شد که 

تواند به افزایش فعالیت این حیوان در این دو فصل سال مرتبط می
 (& Barthelmess باشد. در مطالعه صورت گرفته توسط

(Brooks, 2010  سپتامبر، اکتبر و در طول  هایماهدر آمریکا، در
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 (Erithizonتشی آمریکای شمالیبهار بیشترین تعداد تصادفات 

(dorsatum  ستره تر شدن گله به وسیعاثبت شده بود که این مس
پاییز و به  هایماهگیری در  پراکنش نرها در طول فصل جفت

. است هپراکنده شدن نابالغان در این فصل نسبت داده شدهمراه آن 
ه بممکن است افزایش تعداد تلفات این حیوان در بهار  ،همچنین

اشد مرتبط ب هاجادهافزایش نیاز به نمک و استفاده از نمک حاشیه 
(Rose, 1989) . دو گونه جغد و کالغ دارای بیشترین تعداد

تصادفات ثبت شده در میان پرندگان پارک ملی گلستان بودند. 
بود  تقریبا یکنواختتعداد تصادفات کالغ در فصول مختلف سال 

فراوان و فعال در تمام فصول ای گونهکالغ  ،کلیبه طور (.3)نمودار 
بهار در این سال است و افزایش اندک تعداد تصادفات در فصل 

صل در هنگام ف آن هایفعالیتممکن است به دلیل افزایش  پرنده
در فصول  ایجادهزاداوری باشد. در مورد گونه جغد تعداد تلفات 

رین های سال بیشتر و در تابستان کمتپاییز و زمستان از سایر فصل
ده ش امکان تشخیص جغدهای تلف این کهمقدار بود. با توجه به 

ان تو سطح گونه در برخی موارد امکانپذیر نبود، نمیدر جاده تا 
به  د.توجیه کربه درستی را  هاگونهتعداد تصادفات این در تفاوت 

 به پرواز عنوان پرندگان شکاری شبهجغدسانان ب ،کلیطور
. این (Gomes et al., 2009) باشندمیحساس  ایجادهتصادفات 

قادر به استفاده از جریان بادهای گرم برای پرواز در هنگام  هاگونه
. (Mikkola, 1983)شب نیستند و کارایی انرژی پایینی دارند 

از ساختارهایی مانند درختان، تیرهای چراغ برق و حصارها  ،بنابراین
وجود دارند، برای استراحت و  هاجادهدر اطراف  معمولبه طور که 

جغدها ممکن است در . عالوه بر این، کنندمیتجدید قوا استفاده 
 (,Hernandezگردند کوری موقت دچار  هانور اتومبیلمواجهه با 

شده است که جغدسانان نسبت به سایر  سبب. این دالیل 1988)

ته باشند داش هاجادهپرندگان شکاری حساسیت بیشتری نسبت به 
(Gomes et al., 2009). 

هد مش -نتایج این مطالعه نشان داد که بزرگراه آسیایی تهران
ه ب شودمیجانوری منطقه محسوب های گونهتهدیدی جدی برای 

این مسیر هر ماه به طور از کیلومتر  22طوری که تنها در طول 
انحراف معیار( در مهر  ±)میانگین  9/18 ± 9/6حداکثر متوسط 

، ماه انحراف معیار( در اسفند ±)میانگین  0/6±  3/1و حداقل  ماه
 دهدمی ویر دارمهرههای گونهمنجر به کشته شدن  تصادف

های اند که پارکمختلفی نشان داده(. مطالعات 1)نمودار شماره 
 ( ,.Amet et al ستندینوحش حیاتمناطق امنی برای  اماملی الز

(2008; Parks & Harcourt, 2002 ها پارکاین  از و در برخی
 ییهاگونههای جمعیت بر داریمعنیاثر بسیار  ایجادهتصادفات 

و انواع مارها  (Bangs et al., 1989)پستانداران بزرگ جثه  مانند:
(Rosen & Lowe, 1994)  داشته است. برای بررسی اثر جاده

جانوری پارک نیاز به مطالعات بیشتری های گونههای جمعیتبر 
جمعیت و الگوی پراکنش آنها در کل منطقه وجود در مورد اندازه 
شناسایی عوامل محیطی موثر بر تعداد و الگوی  ،این دارد. عالوه بر

کارهایی جهت کاهش اتخاذ راهتواند به تصادفات در منطقه می
 کمک کند. و بهسازی محیط  هاخسارت
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