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چکیده
ــون  ــی کار همچ ــی مخف ــناخت گونه های ــه و ش مطالع
جــزء  کــه   )Lynx lynx( اوراســیایی  ســیاه گوش 
ــر شــناخته شــده در کشــور  گونه هــای گربه ســان کمت
محســوب می شــود کار دشــواری اســت. در ایــن 
مطالعــه بــا صحت ســنجی گزارش هــا طــی چنــد 
ســال همــکاری و ارتبــاط بــا جوامــع محلــی کــه حضور 
فعــال در زیســتگاه های ایــن گونــه دارنــد و همچنیــن 
ــی از  ــا گزارش ــت ت ــده اس ــالش ش ــذاری ت دوربین گ
نقــاط حضــور ایــن گونــه در منطقــه پیشــنهادی قــرق 
اختصاصــی نیــزوا واقــع در شهرســتان مهدیشــهر 
ــدود و  ــود مح ــا وج ــد. ب ــت آی ــمنان به دس ــتان س اس

فرصت طلبانــه بــودن مناطــق دوربین گــذاری شــده بــه 
نظــر می رســد محــدوده حضــور جانــور بــا مراتعــی کــه 
عشــایر در آن حضــور دارنــد، همپوشــانی قابــل توجهــی 
ــن  ــت از ای ــور حفاظ ــه منظ ــود ب ــنهاد می ش دارد. پیش
ــن  ــی ای ــوص بوم شناس ــی در خص ــه پژوهش های گون
گونــه در منطقــه نیــزوا صــورت گیرد. همچنیــن اصالح 
ــای  ــی )حفاظتگاه ه ــای اختصاص ــای قرق ه محدوده ه
مردمــی( جهــت حفاظــت از عرصه هــای آزاد بیــن 
ــن  ــدار ای مناطــق حفاظــت شــده جهــت حفاظــت پای

گونــه در ایــن محــدوده ضــروری اســت.

کلمات کلیدی: سیاه گوش، قرق اختصاصی، جوامع محلی، گربه سانان، Lynx lynx، دوربین تله ای، نیزوا.

مقدمه
از  یکــی   )Lynx lynx( اوراســیایی  ســیاه گوش 
ــی را در  ــش جغرافیای گســترده ترین دامنه هــای پراکن
ــان دارد  ــیاه گوش در جه ــس س ــای جن ــن گونه ه بی
 Nowell & Jackson, 1996، Sunquist & Sunquist,(
2002(. گونــه ســیاه گوش اوراســیایی بــا دو زیرگونــه 

 Lynx( و قفقــازی )Lynx lynx isabellinus( هیمالیایــی
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــیا ش ــرب آس lynx dinniki( در غ

ــه اســت  ــه قفقــازی ایــن گون ــان زیرگون ــران میزب ای
 .)Karami et al., 2008, Hatt, 1959, Habibi, 2003(
ایــن گونــه در اروپــا به طــور قابــل مالحظــه ای 
ــش آن  ــه پراکن ــا از دامن ــت، ام ــده اس ــه ش مطالع
ــی  ــات اندک ــیبری، اطالع ــر از س ــه غی ــیا، ب در آس
ــه  ــر گربه هــای کوچــک جث ــد اکث وجــود دارد. همانن
ایــران بیشــتر محــدوده پراکنــش و توزیــع جمعیتــی 
ــی و  ــت )کرم ــناخته اس ــران ناش ــیاه گوش ها در ای س
ــی رود  ــال م ــال احتم ــن ح ــا ای ــکاران، 1395(. ب هم
ــرب  ــزوی و در جنوب غ ــا من ــا در اروپ ــه جمعیت ه ک
Nowell & Jackson,1996, Bre� )آســیا کــم باشــند 
 itenmoser et al., 2008, Lay 1967, Harrington &

 .)Dares huri, 1976, Etemad, 1985, Firouz 2005

ــران  ــن در ای ــترده محققی ــای گس ــد تالش ه هرچن
ــون  ــا کن ــه ت ــن گون ــیدن ای ــر کش ــه تصوی ــرای ب ب
 Moqanaki( بــا موفقیــت جــدی همــراه نشــده اســت

 et al., 2010, Mahdavi et al., 2020,Mohammadi

ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــا ب Moqanaki et al., 2015(، ام

رشــد شــبکه های مجــازی و تکنولــوژی در بیــن 
ایــن  از  اتفاقــی  و  پراکنــده  گزارش هــای  مــردم 
ــدا کــرده اســت. ــش پی ــه در ســطح کشــور افزای گون

انتخــاب زیســتگاه توســط گونــه را می تــوان بــه 
عنــوان یــک فرآینــد سلســله مراتبــی در نظــر گرفــت 
کــه حیــوان ســعی می کنــد در مقیاس هــای مختلــف 
 Johnson,( ــد ــرآورده کن ــود را ب ــای خ ــی نیازه مکان
ــای  ــه ای در اروپ Burton et al., 2012 .1980(. در مطالع

ــتگاه  ــاب زیس ــت، انتخ ــده اس ــخص ش ــزی مش مرک
ــه دلیــل  توســط ســیاه گوش های اوراســیایی اساســاًً ب
اجتنــاب از فعالیــت انســان در طــول روز و در دســترس 
 Filla et( بــودن طعمــه در شــب انجــام می شــود
ــه  ــیاه گوش ب ــی س ــه دسترس ــا ک al., 2017(. از آنج

ــده  ــالح ش ــق اص ــب در مناط ــود اغل ــای خ طعمه ه
ــت،  ــتر اس ــزی بیش ــای مرک ــان در اروپ ــط انس توس
احتمــاال ســیاه گوش ها بایــد بیــن موفقیــت در شــکار 
ــی  ــان تعادل ــا انس ــدن ب ــه ش ــر مواج ــه و خط طعم
ــق  ــورد در مناط ــاب از برخ ــرای اجتن ــد. ب ــرار کنن برق
ــیاه گوش ها  ــول روز، س ــان در ط ــت انس ــت فعالی تح
فعالیــت خــود را بــه شــب هنــگام محدودتــر می کننــد 

.)Filla et al., 2017(
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 بعــالوه در طــول شــب در دســترس بــودن طعمــه 
یــک فاکتــور مهــم انتخــاب زیســتگاه اســت و در 
طــول روز پوشــش گیاهــی، ناهمــواری، غیرقابــل 
دســترس بــودن زیســتگاه و فاصلــه بــا ســازه های 
ــن  ــط ای ــتگاه توس ــاب زیس ــل انتخ ــانی دلی انس
 Filla, 2017,( ــت ــزی اس ــای مرک ــه در اروپ گون
 Breitenmoser et al., 2001, Magg et al.,

 2016 Müller et al., 2014, Dupke et al., 2017,

ــتردگی  ــااًل گس Lima & Bednekoff, 1999(. احتم

فعالیت هــای انســانی در روز بــه عنــوان یــک 
منبــع خطــر بالقــوه فعالیت هــای حیات وحــش 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح
ــح  ــرایط ترجی ــر ش ــب فعالی را در ه ــا، ش گونه ه
می دهنــد )Belotti et al., 2012(. منطقــه مــورد 
قاعــده  ایــن  از  احتمــااًل  نیــز  نیــزوا  مطالعــه 
مســتثنی نیســت. ایــن منطقــه دارای چندیــن 
ــت  ــرای دام( اس ــه چ ــع دارای پروان ــالق )مرت یی
کــه از اواســط خــرداد مــاه تــا اواخــر شــهریور از 
ــد.  ــی می کن ــران میزبان عشــایر فــالت مرکــزی ای
تلــه ای  دوربین هــای  ثبت هــای  و  مشــاهدات 
ــه  ــه دامن ــن منطق نشــان می دهــد حیات وحــش ای
فعالیــت خــود را در تمــام طــول ســال بــه ســاعاتی 
محدودتــر  صبــح  گرگ ومیــش  تــا  غــروب  از 

می کننــد. در اروپــا هــم مطالعــات گســترده ای 
ســیاه گوش  بــرای  بــاز  زیســتگاه های  روی 
ــه  ــورت نگرفت ــا ص ــون چمنزاره ــیایی همچ اوراس
اســت و عمــده توجــه پژوهشــگران بــر روی 
مناطــق جنگلــی بــوده اســت. امــا تجزیــه و 
ســال  در  همــکاران  و   Filla توســط  تحلیل هــا 
ــرای  ــاز ب ــق ب ــه مناط ــد ک ــان می ده 2017 نش
طعمــه خــواری ایــن گونــه حائــز اهمیــت اســت و 
ــت در شــکار را افزایــش می دهــد.  احتمــال موفقی
ــش در  ــن پژوه ــات همی ــق مطالع ــن طب همچنی
در  می شــوند  مجبــور  ســیاه گوش ها  اروپــا 
زمســتان ریســک باالتــری را متحمــل شــوند. 
ــه  ــه ب ــع تغذی ــوان منب ــه عن ــم داران ب ــرا س زی
بــه  نزدیکتــر  مناطــق  و  پایین تــر  ارتفاعــات 
می کنــد  مهاجــرت  انســانی  ســکونتگاه های 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن مطالع )Filla et al., 2017(. ای
محــدود بــودن منابــع در امــر حفاظــت بــه منظــور 
ــده  ــتماتیک آین ــای سیس ــرای پایش ه ــه ای ب زمین
بــرای ایــن گونــه در منطقــه، به عــالوه ارزشــیابی 
بــه منظــور اصــالح و مکانیابــی  آزاد  مناطــق 
ــای   ــوان قرق ه ــه عن ــت ب ــرای حفاظ ــت ب درس

ــه اســت. اختصاصــی صــورت گرفت

ــورد  ــنهادی م ــه پیش ــه: منطق ــورد مطالع ــه م منطق
مطالعــه قــرق اختصاصــی نیــزوا در شــمال غربی 
اســتان ســمنان در شهرســتان مهدیشــهر در ارتفاعــات 
شــهر شــهمیرزاد بــه مســاحت حــدود 52 هــزار هکتــار 
در طــول جغرافیایــی 53 تــا 53 و 29 دقیقــه، همچنین 
عــرض جغرافیایــی 35 و 46 دقیقــه تــا 36 و 20 دقیقــه 
ــن  ــای ســالیانه ی ای ــن دم ــع شــده اســت. میانگی واق
منطقــه حــدودا 12/1 درجــه ی ســانتی گراد و متوســط 
بــارش ســاالنه 234/8 میلیمتــر اســت. پوشــش 
گیاهــی منطقــه شــامل اســتپ های وســیع و مرتفــع، 
جنگل هــای تنــک و انبــوه ارس و بخــش کوچکــی از 
ــن  ــکل 1(. پایین تری ــت )ش ــی اس ــای هیرکان گونه ه

ارتفــاع منطقــه 1376 متــر و باالتریــن ارتفــاع 3726 متــر 
ــکار  ــه ی دام و ش ــرای بی روی ــت. چ ــا اس ــطح دری از س
غیرمجــاز از اصلی تریــن تهدیــدات ایــن منطقه اند. منطقه 
ــت  ــا رعای ــرب ب ــمال غرب و غ ــزوا از ش ــنهادی نی پیش
فاصلــه ای مشــخص بــه ترتیب بــه منطقه  حفاظت شــده 
بــوال و منطقــه حفاظــت شــده پــرور منتهــی می شــود. 
ــت خوار  ــتاندران گوش ــاخص پس ــای ش ــه گونه ه از جمل
 ،)Ursus arctos( ــه خــرس قهــوه ای ــوان ب منطقــه می ت
 Panthera( ــگ ــرگ خاکســتری )Canis lupus(، پلن گ
گوســفند  بــه  علفخــوار  گونه هــای  از  و   )pardus

وحشــی )Ovis vignei(، پــازن )Capra aegagrus( و 
ــرد. ــاره ک ــراز )Sus scrofa( اش گ

مواد و روش
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ــتانداران  ــای پس ــه گونه ه ــذاری: مطالع دوربین گ
ــل  ــه دلی ــکاری چــون ســیاه گوش اوراســیایی ب مخفی
ــور در  ــیع، حض ــی وس ــتره ی خانگ ــم، گس ــم ک تراک
مناطــق دور از دســترس، دشــوار اســت و بــه کارهــای 
 Boitani et( ــازدارد ــزی نی ــته و برنامه ری ــی پیوس میدان
ــا اســتفاده  ــه تــالش شــد ب ــن مطالع al., 2012(. در ای

 Stealth Cam G42NG( از دو مــدل دوربیــن تلــه ای
ــع  ــا جوام ــه ب و Trail Camera B07DF6CRW(، مصاحب
ــی  ــع بوم ــات جوام ــنجی گزارش ــی و صحت س محل
ــایان  ــود. ش ــع آوری ش ــیاه گوش جم ــاط حضــور س نق
ــرای  ــز ب ــون IUCN نی ــی همچ ــت نهادهای ــر اس ذک
ــی کار  ــاب و مخف ــه شــدت کمی ــی گونه هــای ب ارزیاب
ــه مشــاهدات تصادفــی تاییــد نشــده مــردم محلــی  ب
ــر  ــتگاه و باالت ــتر در زیس ــور بیش ــطه حض ــه واس ب
بــودن احتمــال مشــاهده گونــه هــدف بهــره می برنــد 
)Elbroch et al., 2011(. مــا بــا اســتفاده از دوربین هــای 
تلــه ای کــه بعنــوان یــک ابــزار کارآمــد و یــک روش 

ــرای شناســایی و پایــش حیات وحــش  غیرتهاجمــی ب
بــه ویــژه گوشــت خواران شــب فعــال شــناخته 
 Carbone et al., 2001, Balme et al.,( می شــوند 
2009( تــالش کردیــم بــا تطبیــق نقــاط گزارش هــای 

ــر را  ــت تصوی ــال ثب ــه احتم ــی از مشــاهده گون مردم
ــت  ــورت فرص ــه ص ــه ب ــن مطالع ــم. در ای ــاال ببری ب
ــورد  ــه م ــکت های منطق ــه از ترانس ــه 12 نقط طلبان
مطالعــه در بــازه زمانــی اردیبهشــت مــاه ســال 1395 
لغایــت اســفند مــاه ســال 1399 دوربین گــذاری شــد. 
بازه هــای زمانــی دوربیــن گــذاری شــده حــدودا بیــن 
26 الــی 28 روز بــوده. بــا توجــه به حضور توأم عشــایر 
ــت  ــر اردیبهش ــور از اواخ ــه مذک ــا در منطق و چوپان ه
ــه  ــذاری ب ــکان دوربین گ ــاه ام ــر مهرم ــا اواخ ــاه ت م
علــت خطــر ســرقت دوربین هــا اکثــراً بــه بــازه شــش 
ــن  ــا ای ــن محــدود می شــد. ب ــا فروردی ــان ت ماهــه آب
وجــود یکــی از دوربین هــا در طــی ایــن مطالعــه 

ســرقت شــد.

شکل 1 تصویری از منطقه نیزوا
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ــی:  ــع محل ــتند از جوام ــای مس ــع آوری گزارش ه جم
ــرار  ــی ق ــاالی شــبکه غذای ــزرگ در ب گوشــتخوران ب
گرفته انــد )Linnell et al., 2008(. نیــاز بــه گســتره 
از  غنــی  غذایــی  رژیم هــای  و  بــزرگ  خانگــی 
پروتئیــن منجــر بــه رقابــت و درگیــری بــا انســان بــر 
 Baker( ســر منابــع مشــترک، ماننــد دام ها شــده اســت
et al., 2008, Treves & Karanth, 2003(. ســیاه گوش بــا 

وجــود اینکــه بزرگتریــن گربــه کوچــک جثــه در ایران 
محســوب می شــود و میانگیــن وزن طعمــه ایــن 
گونــه بیــن 15 الــی 200 کیلوگــرم اســت و می توانــد 
از جونــدگان تــا گوزن هــای بــزرگ جثــه را نیــز 
شــکار کنــد )Breitenmoser et al., 2006(؛ امــا تــا بــه 
حــال در طــی ایــن چنــد ســال مصاحبــه  بــا دامــداران 
ــه در  ــن گون ــارض ای ــی گزارشــی از تع ــع بوم و جوام
منطقــه نیــزوا بــه ثبــت نرســیده اســت. رژیــم غذایــی 
ایــن گونــه در اروپــا متشــکل از شــوکا، شــاموآ و گــراز 
اســت )Odden et al., 2006, Schmidt, 2008(. بــه نظــر 
ــن  ــتری در بی ــی بیش ــت غذای ــوکا اولوی ــد ش می رس
ــزی  ــای مرک ــیاه گوش در اروپ ــای س ــایر طعمه ه س
ــیاه گوش   ــد س دارد )Jędrzejewski et al., 1993(. هرچن
اوراســیایی صیــادی اســت کــه در تمــام دامنــه توزیــع 
جمعیتــی خــود علفخــواران کوچــک و متوســط جثــه را 
شــکار می کنــد و در مناطقــی کــه جمعیت  علفخــواران 
بــا کاهــش مواجــه شــده باشــد ســیاه گوش ها از 
تغذیــه  نیــز  جونــدگان  و  پرنــدگان، خرگوش هــا 
 Okarma et al., 1997, Odden et al., 2006,( می کننــد

Breitenmoser et al., 2015(. احتمــااًل همیــن تطبیــق 

منجرشــده اســت کــه بــا وجــود کیفــی بــودن حضــور 
گوشــت خواران در زیســتگاه ها، جمعیــت خوبــی از 
ایــن گونــه در جنــوب غربــی ترکیــه در زیســتگاه هایی 
ــدارد،  ــوب را ن ــی از طعمه هــای مطل کــه تراکــم باالی
ــز  ــران نی ــود )Avgan et al., 2014(. در ای ــزارش ش گ
 ،)Capreolus capreolus( طعمه هــای اصلــی شــوکا
Ovis vi�( و گوســفند وحشــی )Capra aegagrus )پــازن 
 Mousavi et( معرفــی شــده اســت )gnei, Ovis gmelini

al., 2016(. ایــن در حالــی اســت کــه منطقــه مــورد مطالعه 

نیــزوا فاقــد گونــه شــوکا بعنــوان طعمــه اصلــی ایــن گونه 
اســت امــا جمعیــت خوبــی از علفخــواران بــزرگ همچــون 
ــد.  ــی می کن ــراز را میزبان ــازن و گ ــی، پ ــفند وحش گوس
ــیاه گوش در  ــی س ــم غذای ــر روی رژی ــع ب ــه ای جام مطالع
ــکاران در  ــا موســوی و هم ــران انجــام نشــده اســت ام ای
ســال 2016 طــی مطالعــه ای در بررســی محتویــات معده 6 
 Lepus( ــوش ــده، 4 خرگ ــتند 4 جون ــیاه گوش توانس س
europaeus(، 1 پایــکا )Ochotona rufescens(، 3 کبــک 

ــازی  ــی قفق ــااًل افع ــار )احتم )Alectoris chukar(، 1 م
)Gloydius halys( و 1 بزغالــه وحشــی را گــزارش کننــد 
ــورت  ــی ص ــالوه در بررس )Mousavi et al., 2016(. بع
گرفتــه از محتویــات معــده الشــه کشــف شــده یکــی 
باغــات  در  پلیمــری  اســتخر  در  ســیاه گوش ها  از 
منطقــه نیــزوا بقایــای یــک زاغــی )Pica pica( کشــف 

شــد )شــکل 2(.

شکل 2 کشف الشه سیاه گوش 
ماده از استخرهای پلیمری در 

منطقه نیزوا مورخ اسفند ماه 1398
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 )Lynx lynx( ــیایی ــیاه گوش اوراس ــد س ــن تهدی بزرگتری
ــار  ــده در کن ــی مان ــدود گوشــت خواران باق کــه جــزء مع
گــرگ خاکســتری و خــرس قهــوه ای در اروپــا اســت، 
 Chapron et al.,( مرگ و میــر بــا عوامــل انســانی اســت
ــن  ــاده ای مهم تری ــات ج ــکارغیرمجاز و تلف 2014(. ش

 Filla et al., 2017, Kaczensky et al.,( علــل هســتند 
 2013, Müller et al., 2014, Magg et al., 2016, Wölfl et

al., 2001, Červený.,et al 2002(. در بررســی 72 مورد از 

ــال 1965  ــران از س ــیاه گوش در ای ــای س مرگ ومیره
ــن شــامل  ــن رفت ــل از بی ــن دالی ــی 2016 مهمتری ال

شــکار غیرقانونــی 29/2 درصــد، ســگ های گلــه 
ــایر  ــد و س ــاده ای 8/3 درص ــات ج ــد، تلف 26/4 درص
ــت  ــوده اس ــد ب ــا 6/9 درص ــد بیماری ه ــل مانن عوام
)Mousavi et al., 2016(. در خــرداد مــاه ســال 1398 بــا 
ــیاه گوش  ــه س ــک الش ــی ی ــردم بوم ــای م گزارش ه
مــاده دیگــر در ارتفاعــات منطقــه کشــف شــد کــه بــا 
ــن الشــه و  ــان از مشــاهده ای ــه گذشــت زم توجــه ب
شــروع فرآینــد تجزیــه شــدن آن احتمــال تشــخیص 
علــت دقیــق تلــف شــدن وجــود نداشــت )شــکل 3 (. 

شکل 3 
کشف الشه 
سیاه گوش ماده 
در ارتفاعات 
منطقه نیزوا 
خرداد ماه 1398

نتایج
نقــاط جمــع آوری شــده بعــد از مصاحبــه بــا جوامــع بومی 
مــورد بازدیــد میدانــی قــرار می گرفــت. ابتــدا ترانکســت ها 
بــه منظور ثبــت حضــور گونــه دوربین گــذاری می شــد اما 
نتایــج موفقیــت آمیــز نبــود. بعــد از مدتی بــرای بــاال بردن 
احتمــال ثبــت تصویــر از گونــه هــدف، محل تالقــی دو یا 
چنــد ترانکســت  در مناطــق دور دســت انتخــاب می شــد. 
ــردن و  ــتند ک ــرای مس ــالش ب ــب تله ت ــس از 327 ش پ

ثبــت زنــده از گربه ســانان در منطقــه نیــزوا، ســرانجام در 
آذر مــاه ســال 1399 تصویــر یــک ســیاه گوش )احتمــاال 
ــورد  ــه م ــری در منطق ــدود 3200 مت ــاع ح ــاده( در ارتف م
مطالعــه ثبــت شــد )شــکل 4(. نکته جالــب توجــه در ثبت 
تصویــر گونــه نشــان می دهــد کــه حرکــت ســیاه گوش 
بــر خــالف ســایر گونه هــای ثبــت شــده از عبــور در امتداد 

هیــچ یــک از ترانســکت ها پیــروی نمی کنــد.

شکل 4 
ثبت تصویر سیاه گوش 

در ارتفاعات 
3200 متری، 
منطقه نیزوا 

)دوربین تله ای 
مؤسسه رمیاران 

حیات وحش ایرانیان(
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بــه طــور کلــی از ســال 1394 تــا کنــون 13 گــزارش 
ــس از  ــه پ ــد ک ــع آوری ش ــیاه گوش جم ــور س حض
بررســی های میدانــی و صحت ســنجی نقــاط حضــور، 
ــه دارای مســتند  تنهــا 5 گــزارش از حضــور ایــن گون

قطعــی در منطقــه پیشــنهادی قــرق اختصاصــی نیــزوا 
بــود کــه دو مــورد کشــف الشــه، دو مــورد مشــاهده 
مســتقیم بومیــان بــا شــواهد و یــک ثبــت بــا دوربیــن 

تلــه ای بــوده اســت )جــدول 1 و شــکل 5(.

جدول 1جزئیات رکوردهای سیاه گوش )Lynx lynx( در منطقه نیزوا

شکل 5 نقاط دایره قرمز 
محل رکورد های مشهود 
حضور گونه در 
منطقه نیزوا

بحث و نتیجه گیری 
از  ایــران  در  گونــه  ایــن  تهدیــد  اولیــن 
ــتگاه  ــدن زیس ــه ش ــه تک ــن و تک ــن رفت بی
بیــن  از   .)Mousavi et al., 2016( اســت 
ــی در  ــق جنگل زدای ــتگاه از طری ــن زیس رفت
ــور،  ــی کش ــمال غرب ــمالی و ش ــدوده ش مح

بــه دلیــل توســعه مــزارع و مناطــق مســکونی بیشــتر 
رخ می دهــد. عــالوه بــر ایــن شــبکه در حــال رشــد 
ــه  ــن گون ــتگاه های ای ــه زیس ــور ب ــا در کش جاده ه
 .)Mousavi et al., 2016( تأثیــر منفــی وارد می کنــد
ــا  ــه در اروپ ــن گون ــرای ای ــات جــاده ای ب ــد تلف تهدی
بعنــوان دومیــن و در ایــران بعنــوان ســومین تهدیــد 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــد ک ــود. هرچن ــمرده می ش ــر ش ب
ــاهده  ــی از مش ــع بوم ــای جوام ــدی از گزارش ه چن
ــه در محــدوده ای مشــخص از محــور روســتایی  گون
ــت  ــوده اس ــاده ب ــور از ج ــال عب ــم در ح ــاده چاش ج
ــه  ــن گون ــادف ای ــی از تص ــبختانه گزارش ــا خوش ام
ــا خودروهــای عبــوری گــزارش نشــده اســت، امــا  ب

ــور  ــن مح ــال ای ــا اتص ــت ب ــار داش ــود انتظ می ش
روســتایی بــه جــاده فیروزکــوه و ســهولت دسترســی 
خودروهــای مســافرین بــه ایــن محــور تلفــات 
اجتناب ناپذیــر خواهــد شــد. آینــده  در  جــاده ای 

همــواره بایــد ایــن مهــم را یــادآور شــویم کــه 
ــژه  ــه وی ــه ب ــک گون ــدد گزارشــات مشــاهده از ی تع
گونه هــای تکــزی و قلمروطلــب از یــک منطقــه 
ــدازه جمعیــت  ــا تراکــم و ان لزومــًا رابطــه مســتقیم ب
ــی  ــوزش و آگاه ــزان آم ــا می ــی ب ــدارد ول ــه ن گون
افــراد مشــاهده کننــده محلــی رابطــه مســتقیم 
بــه  توجــه  )Molinari�Jobin et al., 2012(.بــا  دارد 
بررســی نقــاط حضــور ســیاه گوش های اوراســیایی 
)lynx lynx( در منطقــه نیــزوا و همپوشــانی نقــاط 
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حضــور ایــن گونــه بــا مراتــع ییالقــی عشــایر بــه نظــر 
ــی  ــود دسترس ــا وج ــه ب ــن گون ــتگاه ای ــد زیس می رس
ــا  ــون اروپ ــور همچ ــه مذک ــل در منطق ــخت حداق س
بــا مناطــق مــورد اســتفاده توســط انســان همپوشــانی 
 Kolowski & Woolf, 2002, Schadt ( قابــل توجهــی دارد
.)et al., 2002, Zimmermann & Breitenmoser, 2007

ــیاه گوش و انســان  ــه منظــور تســهیل همزیســتی س  ب

ــه،  ــن گون ــز و حفاظــت از ای ــرای مدیریــت موفقیت آمی ب
ــیاه گوش  ــی س ــای اکولوژیک ــق درک نیازه ــه دقی مطالع
در منطقــه نیــزوا عــالوه بــر جانمایــی درســت و اصــالح 
ــرای  ــی( ب ــای مردم ــای اختصاصــی )حفاظتگاه ه قرق ه
حفاظــت از عرصه هــای آزاد میــان مناطــق حفاظت شــده 

در ایــن محــدوده در آینــده ضــروری اســت.

تقدیر و تشکر
در پایان نویســندگان کمــال قدردانی و تشــکر را از آقایان کاظم 
کلهــر، ســیروس جعفــری، اهــورا جعفــری، علــی احمدیــان، 
ســهراب نبــوی، علی جعفرپــور، اســماعیل احمدیان، اســماعیل 

ــتاهای  ــالمی روس ــورای اس ــاری و ش ــدی، دهی ــک احم مل
چاشــم و خطیرکــوه، محیط بانان منطقه حفاظت شــده پــرور و 

ســوادکوه بــه دلیــل همکاری هــای ارزشمندشــان دارنــد.
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