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  دهیکچ
نند، داشته باشـند.  کمیست یز آنهاکه در  یبا ارزش حفاظت يهاو گونه یعیطب يهازیستگاه يبررو يانباریرات زیاند تأثتومی هاادهجتوسعه 
ـ ن، نیهـا منجـر شـود. بنـابرا    ت گونهیر جمعیاند به کاهش چشمگتومیکوچک و مجزا،  يهاستگاه به لکهیشدن ز قطعه قطعه از اسـت کـه   ی

 ین مطالعه، از شـاخص مکـان  ین انجام شوند. در ایسرزم يمایاس سیدر مق هاجادهک ینمودن اثرات اکولوژ یمهدف ک مناسب با یمطالعات
ـ اثرات اکولوژ یابیمنظور ارز)، بهSpatial Road Disturbance Index) :SPROADI ايجاده یآشفتگ در شـرق اسـتان    هـا جـاده ک شـبکه  ی

 هـا زیسـتگاه ن یمهمتر ةکوه بوده که در زمراهیس یو پارك مل آبادعباس ات وحشیحامل پناهگاه شد. منطقه مورد مطالعه، ش اصفهان استفاده
ـ از جد یکـ ی، SPROAD شوند. شاخصیمحسوب م IUCN)ست قرمز یشدت در معرض خطر در لهب ۀگون( ییایوزپلنگ آسی يبرا ن یدتری

ـ رشـاخص شـدت تراف  یاز سـه ز  هـا جـاده ک شبکه یوژکردن اثرات اکول کمی منظوربهشد، که بایمن یسرزم يمایس يهاشاخص ک، اثـر  ی
 ی، نشان داد که شدت آشـفتگ SPROADکردن شاخص کمیج حاصل از یند. نتاکمیاستفاده  یشدگ قطعه قطعهه) و درجه ی(حاش یگیهمسا

مطلـوب   يهـا زیستگاهاز  یعیو بخش وس آبادعباس ات وحشیحدرصد از پناهگاه  12شد و بایم 53/54تا  0ن ی، بهاجادهحاصل از شبکه 
  شد.  بایمدر معرض خطر  شدتبه ۀن گونیا يک هشدار برای دهندهنشاناند، که قرار گرفته هاجادهر شبکه یتحت تأث ییایوزپلنگ آسی

  
 
  

  SPROADI، هاجاده ،نیسرزم يمایشاخص س ،ستگاهیشدن ز قطعه قطعهحفاظت، : يدیلک يهاواژه
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  مقدمه
کـه   شندبایمحمل و نقل  يهارساختیاز ز یبخش مهم هاجاده
را  یبه مناطق دوردست نقـش مهمـ   یجاد ارتباط و دسترسیدر ا

ـ ار زین وجود، شـواهد بسـ  ی). با ا14نند (کمیفا یا ر یاز تـأث  يادی
ـ حت یـ ، جمعهـا زیسـتگاه  يبـررو  هاجاده یمنف و  ات وحـش ی

از جملـه عوامـل    هـا جادهقت، یوجود دارد. در حق هااکوسیستم
  ). 13 و 11ند (شویمحسوب م تنوع زیستی ينابودمحرك در 

ـ ح يبـررو  هـا جادهرات یتأث نـده و اغلـب   یفزا ات وحـش ی
ش مـرگ و  یباعث افـزا  هاجاده). 22شد (بایمرقابل برگشت یغ
و  15ر در رفتار (یی)، تغ22ه (یل نقلیجه برخورد با وسایر در نتیم

 يسـتگاه بـرا  یت زیفیستگاه، کاهش در کیرفتن ز )، از دست19
 یسـتگاه یز يهـا ن لکـه یصله بش فایق افزایاز طر ات وحشیح

 يمای، کـاهش ارتباطـات در سـ   هاجمعیت، جدا کردن ماندهباقی
) و کــاهش 21و  9 و 5ان ژن (یــن، محــدود کــردن جریســرزم
ـ نسـبت بـه تغ   هـا اکوسیسـتم و  هاجمعیت يریپذانعطاف رات یی

  ). 17( شوندیم یمیاقل
ــرا ــأث  يب ــر از ت ــر اکولوژیدرك بهت ــادهک ی ــاج ــررو ه  يب
ـ ستگاهشـان در مق یو ز ات وحشیح يهاجمعیت  يمایاس سـ ی
، هـا جـاده  يرگـذار یتأث ۀن، الزم است که گسـتره و درجـ  یسرزم
 کمـی  يبرا يمتعدد يهاشاخصها و ن، روشیشود. بنابرا کمی

 توسـعه  تنوع زیسـتی  يبررو آنها یو آشفتگ هاجادهر یکردن تأث
ط با مرتب يها بدون توجه به فاکتورهان مدلیشتر ایاست. ب افتهی

شدن  تکه تکه يبررور، فقط یتحت تأث منطقها یک و یتراکم تراف
نند. از جمله کمیتمرکز  هاجاده یکیزیات فیستگاه و خصوصیز
 يمایسـ  یوسـتگ یپهـم  ان بـه شـاخص بـه   تـو می هاشاخصن یا

 تکـه تکـه  )، تراکم Landscape Cohesion Index ()18( نیسرزم
 يمایارتبـاط سـ   يهـا صشـاخ ) و Splitting Density) (16شدن (
  ) اشاره کرد. Landscape Connectivity Indices ()20ن (یسرزم

اثــرات  یابیــنــه ارزیاز جملــه مطالعــات انجــام شــده در زم
) در 6و همکـاران (  يان به مطالعه مـدد تومی هاجادهک یاکولوژ
از کنارگـذر غـرب    یناش یصوت یانتشار آلودگ سازيمدلمورد 

شـلو بـا اسـتفاده از مـدل     یقم ت وحـش ایحاصفهان در پناهگاه 

SpreAD-GIS ي، از نقشه کـاربر يسازشبیهن یاشاره نمود. در ا 
عنوان هب یات منابع صوتیو خصوص یهواشناس يهاداده، یاراض
، نشـان  يسـاز شبیهج حاصل از ید. نتایمدل استفاده گرد يورود

ـ   ییداد که دامنه تغ بـل  یدسـ  5/52تـا   0ن یرات شـدت صـوت ب
ش از یگونه قـوچ و مـ   يریگزان کنارهینشان داد که م شد وبایم

  ). 6شد (بایمجاده نسبت به گونه آهو کمتر 
) EcIA( یشناخت اثرات بوم یابی، به ارز)9و همکاران ( یمک

شــلو یقم ات وحــشیــحآزادراه غــرب اصــفهان کــه از پناهگــاه 
ــتگاه گونــــه کلیگــــذرد، بــــر زیمــــ   يآهــــو يدیــــســ

ــیا ــد. Gazella subgutturosa subgutterosa( یران   ) پرداختن
ــدر ا ــرا ی ــژوهش، ب ــت ين پ ــار در اینخس ــن ب ــردی   ران از راهب

HEP )Habitat Evaluation Procedure ( ک روش یـ  عنـوان بـه
سـتگاه  یت زکمیـ ت و هـم  یفیستگاه که هم کیز يبرمبنا یابیارز

 اثرات بـوم  یابیارز يدهد، برایر را مورد توجه قرار میتحت تأث
ج حاصـل نشـان   یشد. نتـا  گرفته توسعه بهره يهاپروژه یتشناخ

 یسـتگاه یواحـد ز  7710زان یداد که در اثر احداث آزادراه، به م
  ).9است ( گونه آهو از دست رفته

  شــده شــتر مطالعــات انجــام شــده از جملــه مــوارد ذکــر یب
ــه ارز ــب ــرات اکولوژ یابی ــاث ــک ی ــهی ــاده پرداخت ــت،  ک ج   اس
انـد  تومـی ک منطقـه  یدر  هاجادهع اثرات شبکه یکه تجمیدرحال

 يهـا جمعیـت سـتگاه و  یز یکپـارچگ یرا بـر   يدتریاثرات شـد 
 یاثـرات تجمعـ   یابیارز يباشد. برا دنبال داشتهبه ات وحشیح

  ايجـاده  یآشـفتگ  یک منطقه، شاخص مکـان یدر  هاجادهشبکه 
Spatial Road Disturbance Index) :SPROADI  توســط (

ن شـاخص از  یاست. ا افتهی)، توسعه 14(و همکاران  فریدنبرگر
ــه ز ــدت تراف یس ــاخص ش ــرش ــر Traffic Intensityک(ی )، اث
 قطعـه  ) و درجـه قطعـه  Vicinity Impactه) (ی(حاشـ  یگیهمسا
 یمحاسـبه اثـر تجمعـ    ي) بـرا Fragmentation Grade( یشـدگ 
رشـاخص شـدت   ینـد. ز کمـی اسـتفاده   یسـت یبر تنوع ز هاجاده
د زمـان و مکـان،   ک در واحـ یـ زان ترافیـ ک بـه محاسـبه م  یتراف
 ياهیر حاشـ یتـأث  ۀه)، به محاسبی(حاش یگیرشاخص اثر همسایز

 قطعـه  قطعهرشاخص درجه یستگاه مجاور و زیز يبررو هاجاده
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ستگاه توسط جاده یز شدن قطعه قطعه، به محاسبه درجه یگشد
ر یتـأث  یابیـ ن شاخص، امکـان ارز یا يریکارگه). ب14پردازد (یم

رات یک را در کنار تأثیکم و پراکنش ترافمرتبط با ترا يفاکتورها
ند. عالوه بـر آن  کمیفراهم  تنوع زیستی يبررو هاجاده یکیزیف

، بـه  هـا جـاده بـا حـداقل    یمنـاطق  يبنـد تیو اولو ییدر شناسا
از  یکـ یشـد.  بایمـ مد آار کاریبس "کیمناطق کم تراف"اصطالح 

ارهـا  گـر ابز یاز آن با د یبین شاخص، استفاده ترکیا يهاتیقابل
 عنوانبهشد. بایم یحفاظت يبندتیو اولو يزیربرنامه يدر راستا

سـو  کیـ ن شاخص در یانند از اتومی یزان حفاظتیرمثال، برنامه
 يو از سـو  ین درجـه آشـفتگ  یبـا کمتـر   یمناطق ییشناسا يبرا
 ین درجـه آشـفتگ  یشتریبا ب یمناطق حفاظت ییشناسا يگر براید
کـه در شـمال    يا). در مطالعـه 22(استفاده کنند  يازمند بهسازین

) انجـام  14( فریـدنبرگر الت برندنبرگ توسط یآلمان در ا یشرق
 يبا شدت باال ی، نواحSPROADگرفت، با استفاده از شاخص 

ج حاصل ین مطالعه، از نتایشدند. در ا ییشناسا ايجاده یآشفتگ
شـد   شـده در آلمـان اسـتفاده    ل شبکه منـاطق حفاظـت  یدر تکم

)14 .(  
 يبـرا  SPROADف کـاربرد شـاخص   یمقاله، بـه توصـ  ن یا
مهـم   يهـا زیسـتگاه بـر   هاجادهک شبکه یاثرات اکولوژ یابیارز

 يهـا زیسـتگاه پردازد. از جملـه  یواقع در شرق استان اصفهان م
و پارك  آبادعباس ات وحشیحمهم منطقه مورد مطالعه، پناهگاه 

شد که از ابیماستان اصفهان  یشرق کوه واقع در جنوباهیس یمل
 يهـا سـتگاه گونـه  یت بـوده و ز یار حائز اهمیک بسینظر اکولوژ

، کاراکـال و زاغ بـور   ی، گربـه شـن  ییایوزپلنگ آسیچون  یمهم
 ين عوامل خطر برایاز مهمتر یکی). در حال حاضر 3شد (بایم

ــه  )، Acinonyx jubaticus venaticus( ییایوزپلنــگ آســیگون
ابانـک  ین و خـور وب ینائ يهاموجود در شهرستان ايجادهشبکه 

چوپانـان از داخـل پناهگـاه     -اردکـان  ةکه جاديطورهشد، ببایم
ر، یـ اخ يهـا نـد. در سـال  کمـی عبـور   آبـاد عبـاس  ات وحشیح

 رخ داده هـا جادهن یدر ا ات وحشیحتصادفات متعدد و تلفات 
ـ  طیبـا محـ   یاست (مذاکرات شخص  طیس اداره محـ یبانـان و رئ

  ن). یست واحد نائیز

  هاو روش مواد
  منطقه مطالعه

ابانـک واقـع در   ین و خوروبینـائ  يهـا منطقه مطالعه، شهرستان
. )1(شــکل  شــدبایمــشــرق اســتان اصــفهان  يلــومتریک 145

لومتر مربع و دامنه یک 38000ک به یمساحت منطقه مطالعه نزد
ـ متـر از سـطح در   2000و  700ن یب یارتفاع ). 4شـد ( بایمـ ا ی

ابانک و انارك تا شمال اردسـتان  یبن، خور و ینائ يهاشهرستان
ـ شـند. مشخصـه و  بایمـ  یابانیب يوهواآب يدارا ـ ژه آن تغی ر یی
بـارش بـاران و وزش    یع درجـه حـرارت، کمـ   ید و سـر یشد
ن یشد. متوسط بارش ساالنه در ابایمتند در طول سال  يبادها
 یت توپــوگرافیشـد. وضـع  بایمـ متـر  یلـ یم 100-110ه، یـ ناح

حضـور   يط را بـرا یابانـک شـرا  یوروبن و خینائ يهاشهرستان
 مسـاعد کـرده   يو جـانور  یاهیـ گ يهـا از گونه يانواع متعدد

ات یـ حمنطقـه مطالعـه، پناهگـاه     ی). در جنوب شـرق 7است (
هکتـار قـرار دارد.    3000ش از یبا مساحت ب آبادعباس وحش
در اسـتان   حفاظـت شـده  ن منـاطق  یتـر از مهم یکی آبادعباس

گونـه) و   400اهـان ( یاز گ ییبـاال  شد کـه تنـوع  بایماصفهان 
ــاًیجــانوران (تقر اســت.  داده يگونــه) را در خــود جــا 100 ب

ــ ــاز ا ياریبسـ ــهیـ ــاظت ن گونـ ــا، ارزش حفـ ــاال یهـ   ییبـ

ــور ــد، از جملــه زاغ ب ــهPodoces pleskei( دارن  یشــن )، گرب
)Felis margarita() پلنگ ،Panther pardusییای)، هوبره آس 

)Chlamydotis undulate کـل و بـز (  ) وCapra aegagrus.( 
ات شـرق اسـتان اصـفهان، حضـور     ین خصوصیتراز مهم یکی
) از Acinonyx jubaticus venaticus( ییایوزپلنـــگ آســـی

ات یـ حدر معرض خطر است که در پناهگاه  شدتبه يهاگونه
گر مناطق تحـت  ی). از د8 و 3شود (یافت می آبادعباس وحش

کـوه واقـع در   اهیس یك ملحفاظت در شرق استان اصفهان، پار
هکتـار در محـدوده    80000اسـتان بـا وسـعت     یشرق جنوب

ـ اصـفهان و   يهـا ن اسـتان یماب  یشـد. در پـارك ملـ   بایمـ زد ی
ش، یر کـل و بـز، قـوچ و مـ    ینظ يارزشمند يهاکوه، گونهاهیس

  ). 8 و 1حضور دارند ( ییایوزپلنگ آسیپلنگ و 
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  و شبکه منطقه حفاظت شده هاجاده ت شبکهی. منطقه مورد مطالعه و موقع1شکل 

  
  روش کار

 یمکـان  یابیـ ارز منظوربه SPROADن مطالعه، از شاخص یدر ا
ن منظـور ابتـدا نقشـه شـبکه     یاستفاده شد. بـد  ايجاده یآشفتگ
 یتوپـوگراف  يهـا نقشـه در شـرق اسـتان بـا اسـتفاده از      ايجاده

ــ Google earth) و 250000/1( ــته GISط یدر مح ــد و ی ه ش
و  یعـ یطب يهازیستگاه يبررو هاجادهک یاثرات اکولوژ یبایارز

گـرفتن محـدوده    درنظـر بکر و مناطق تحـت حفاظـت (بـدون    
  شهرها)، انجام گرفت. 

رشـاخص  یز 3، محاسـبه  SPROADن شـاخص  یـی تع يبرا
 قطعـه  قطعـه ه) و درجـه  ی(حاشـ  یگیک، اثر همسـا یشدت تراف

فرمـت   بـه  هـا نقشـه ستگاه الزم است. قبل از شـروع،  یز یشدگ
کـه، بـا   ییل شـدند. از آنجـا  یمناسب تبد Resolutionبا  يرستر

ط یمحـ  يبـررو  هـا جـاده ر یتوجه به مطالعات انجام گرفتـه، تـأث  
لومتر از هـر طـرف   یک 1ک به یمجاور، نزد ستمندانیزاطراف و 

بـا   ییها)، منطقه مطالعه به شبکه23و  12، 11، 9شد (بایمجاده 
  د.م شیلومتر تقسیک 1طول و عرض 

) اسـتفاده شـد.   1) از رابطه (Tک (یمحاسبه شدت تراف يبرا
ن یانگی) در مk,iRضرب طول جاده (ک برابر با حاصلیشدت تراف
 :) استk,iTVه در ساعت در همان جاده (یل نقلیتعداد وسا

]1[  
nk

k k,i k,i
i 1

T R .TV


  

ل ین تعداد وسـا یانگیمن منظور، در ابتدا الزم بود که یا يبرا
شـود.   آورده دسـت بـه مختلـف   هـاي جـاده ه در ساعت در ینقل
 يت سازمان راهـدار یک سایحجم تراف ين منبع گردآوریترمهم

ـ ت، مین سایشد. با استفاده از ابایم ايجادهونقل و حمل ن یانگی
آمـد. جهـت    دسـت بهه در واحد زمان و مکان یل نقلیتعداد وسا

و  Google earth يار ماهوارهیاز تصاون مقدار یا یصحت سنج
Bing Maps یر در زمانین تصاوینکه ایشد. با توجه به ا استفاده 

ک یـ شـده و از قـدرت تفک   يربرداریصـبح تصـو   12تا  10ن یب
نوع خودرو برخوردار بوده  یص خودرو و حتیتشخ يبرا ییباال

اننـد منـابع   تومیدهند، لذا یت جاده را در لحظه نشان میو وضع
ل ی). تعداد وسـا 6باشند ( یسنججهت صحت یمناسب یاطالعات
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ر محاسـبه شـد و   یـ در سه سـال اخ  هاجادهک از یهر يه براینقل
ک از یهر يه در ساعت برایل نقلیتعداد وسا عنوانبهن آن یانگیم

شد. بعـد از آن، اعـداد مربـوط بـه حجـم       گرفته درنظر هاجاده
، وارد شـد و  هـا جـاده ک از یات هر یک در جدول خصوصیتراف

  د. یگرد ها محاسبهتک شبکه تک ي) برا1رابطه (
ر یتــأث ۀه)، بــه محاســبی(حاشــ یگیرشــاخص اثــر همســایز
انگر یب پردازد ویم مجاور يهازیستگاه يبررو هاجاده ياهیحاش

انـد اثـر   تومـی  هـا جـاده  ين است کـه حضـور و تـراکم بـاال    یا
 یگیاثر همسـا  برآورد يش دهد. برایه) را افزای(حاش یگیهمسا

)V ابتدا از تابع ،(Neighborhood ) استفاده2و سپس از رابطه ( 
ه بـرآورد  یسلول همسـا  هشتن مطالعه، اثر مربوط به یشد. در ا

   :شد

]2[                                              
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k k,v
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1
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انگر یـ ب k، k,vTدر شـبکه   یگیانگر اثر همسـا یب  kVن رابطه، یدر ا
ـ k) شـبکه  vمجاور ( يهاک در سلولیشدت تراف    کـه يطـور ه، ب

 }k… , n {1, 2, 3,v =  ـ شـد (کـه البتـه شـدت تراف    بامی ک در ی
 هايسلولانگر تعداد یب kn شد) وبامیمجاور متفاوت  هايسلول
  شد.بامی kه شبکه یهمسا
 ۀدرجـ ، بـه محاسـبه   یشـدگ  قطعـه  قطعه ۀرشاخص درجیز

پردازد. ی، مهاجادهجه عبور یدر نت هازیستگاه شدگیقطعه قطعه 
)، از تـابع  Fسـتگاه ( یز قطعه قطعـه شـدگی  درجه  ۀمحاسب يبرا
"Spatial join" در 3شد و محاسبات مربوط به رابطه ( استفاده (

 قطعـه  قطعهدرجه  : kFن رابطه، یط اکسل انجام گرفت. در ایمح
 هـا جادهست که توسط ا ییهاگونیتعداد پل: k ،knشبکه  یشدگ

: k,jAمترمربـع،   برحسـب  kمسـاحت شـبکه    :kAانـد،  جاد شدهیا
شد کـه توسـط جـاده    بایم jگون یاز پل یانگر مساحت قسمتیب

 ) ومتـر مربـع   برحسب(قرار دارد  kقطع شده و در داخل شبکه 
compl
j,kA گون یپل یاحت کلانگر مسیبj شدبایم:   

]3[                                      
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ک، یرشاخص شدت ترافیسه ز يدست آمده براهب يهانقشه

بـا   GISط ی، در محـ قطعه قطعـه شـدگی  و درجه  یگیهمسااثر 
 100تــا   0در دامنــه Fuzzy membershipاســتفاده از تــابع  

، SPROADخص محاسـبه شـا   ياستاندارد شدند. در ادامه، بـرا 
اسـتاندارد شـده    يهـا هیال يبررو ی)، جمع هندس4طبق رابطه (
  : اعمال شد

]4[ 
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 ايجاده یآشفتگ یاخص مکان: شkSPROADIدر فرمول مذکور، 
ن مطالعـه  ی(که در ا هاشاخصریتعداد ز :Nشد. بایم kدر شبکه 

انگر وزن یـ ب wکـه   F, wV, wTw {=  iw{و  3برابـر اسـت بـا    
ن یـ ). در ا14( شـد بایمـ رشاخص یشده به هر ز اختصاص داده

کسـان  یشاخص  ریهر سه زشده به مطالعه، وزن اختصاص داده
  شد.  گرفته درنظر 33/0و برابر با 

ـ ا يهاتیاز مز یکی  ين شـاخص، اسـتفاده از آن در راسـتا   ی
ن یهمـ ). بـه 14شـد ( بایمـ در منطقه مطالعـه   یحفاظت يزیربرنامه

حاصـل بـا نقشـه شـبکه      SPROADIنقشه  يگذارهمیمنظور، رو
 ییایوزپلنگ آسـ یستگاه یت زیو نقشه مطلوب حفاظت شدهمناطق 
ج حاصل، یانجام گرفت. نتا ییایستم اطالعات جغرافیط سیدر مح

 يد شده و سالم در راستایتهد ینواح یینکه در شناسایعالوه بر ا
د یمف حفاظت شدهن بردن اثرات در داخل و خارج از مناطق یاز ب

    ز کاربرد دارد.ین یگپ حفاظت ییاست، در شناسا
  
  ج و بحث ینتا
 هـاي جـاده دهد که طول کـل  یزها، نشان میج حاصل از آنالینتا

شـد.  بایمـ لـومتر  یک 26/1051موجود در شرق استان اصـفهان،  
 هايجادهاز  يعدادشده در ت ک محاسبهین ترافیانگی، م1 جدول

دهـد. طبـق   یواقع در شـرق اسـتان اصـفهان را نشـان مـ      یاصل
ـ  طیبا مح یمذاکرات شخص سـت  یز طیس اداره محـ یبانـان و رئ

 -نینـائ  هـاي جادهتصادف در  30ک به یانه نزدین، سالیواحد نائ
چوپانـان و   -چوپانـان، انـارك   -اردستان، اردکان -نیانارك، نائ

 یمهم يهااست که مربوط به گونه اصفهان گزارش شده -نینائ
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 یاصل هايجادهه در ساعت در یله نقلین تعداد وسیانگیم .1جدول 

  نام جاده  دامغان -جندق  1- خور-انارك  انارك -نینائ  چوپانان -اردکان  خور -اضهیب  67 -خور -انارك
  هیله نقلیتعداد کل وس  174  156  135  102  50  38

  
کفتار، شاه روبـاه، زاغ بـور،   ، شغال، یچون کاراکال، گربه وحش

  شد.بامی ییایوزپلنگ آسیتر هوبره و از همه مهم
شـده   محاسـبه  يهـا ارزش ةدهندنشانشده،  دیتول يهانقشه

ه) ی(حاش یگی)، اثر همساTک (یرشاخص شدت ترافیسه ز يبرا
)V ( قطعــه قطعــه شــدگی)، درجــهF و شــاخص (SPROAD 
   یر آشـفتگ یج، مقـاد یتـا درك بهتر ن منظوربه). 2 شکلشند (بایم

روش  براسـاس هـا  م شـدند. حدآسـتانه طبقـه   یطبقه تقسـ  4در 
Natural Break مـرور   براسـاس  يبنـد مین تقسـ یانتخاب شد. ا

ـ 2). بـا توجـه بـه شـکل     10منابع موجـود انتخـاب شـد (    ن ی، ب
ـ شدت تراف يآمده برا دستبه يهاارزش ، یگیک و اثـر همسـا  ی

الـف،  ( 2. با توجه به شکل وجود دارد يداریمعن يارتباط بصر
در  یگیک و اثـر همسـا  یـ زان شـدت تراف یـ ن میشتری، ب)ب و ج

در  قطعـه قطعـه شـدگی   زان درجه ین میشتریو ب يقسمت مرکز
  شد. بایم یشرق منطقه مطالعات

رشـاخص  یاز جمع هر سه ز SPROADنکه شاخص یبا ا
بـا نقشـه    يریگچشم ین حال ارتباط مکانیآمده، با ا دستبه

 SPROADدارد. شـاخص   یگیک و اثـر همسـا  یـ افشدت تر
شـرق اسـتان    ايجـاده و  یکیتراف يهاداده يشده برا ییاجرا

چـون   هـایی جـاده قـرار دارد.   53/54تـا   0اصفهان، در دامنه 
 ات وحـش یـ حچوپانان که از داخـل پناهگـاه    -اردکان ةجاد

 -نیخـور، نـائ   -انـارك  هايجادهاست،  عبور کرده آبادعباس
را  ايجاده یآشفتگ يزان باالیدامغان م -جندق ةانارك و جاد

خـور کـه در قسـمت     -اضـه یب ةدهند. برعکس، جادینشان م
زان یــن میتــرنییمنطقــه مــورد مطالعــه قــرار دارد، پــا یشــرق
 10د، حـدود   -2دهد. با توجه به شـکل  یرا نشان م یآشفتگ

قـرار   هـا جادهر شبکه یدرصد از منطقه مورد مطالعه، تحت تأث
ابانـک،  ین و خوروبینـائ  يهادر شهرستان ايجاده ۀشبک دارد.

شـده و   هـا زیسـتگاه شـدن   تکـه تکـه  نکه باعـث  یعالوه بر ا

ن ییمختلف پـا  يهان قسمتیوانات را بیح ییجاجابه ییتوانا
چـون   یت و حساسیبه مناطق با اهم یدسترس يهاآورده، راه

کـوه را  اهیسـ  یو پـارك ملـ   آبـاد عباس ات وحشیحپناهگاه 
و  5اسـت (  شـده  يریپـذ بیش آسیش داده و باعث افزایافزا

9.(  
 -2(شـکل   SPROADIنقشه  يگذارهمیج حاصل از روینتا

ات یـ حنشـان داد کـه پناهگـاه     حفاظت شـده د) با نقشه مناطق 
در شـرق   ايجـاده ر را از شـبکه  ین تـأث یشتریب آبادعباس وحش

ـ الف). علت ا -3رد (شکل یپذیاستان اصفهان م عبـور  ن امـر،  ی
 ات وحـش یـ حچوپانان از داخـل پناهگـاه    -اردکان یجاده اصل

 -راجیـ ا ةخـور و جـاد   -انـارك  ةن عبور جادی، همچنآبادعباس
شـد. آمـار   بایمـ پناهگـاه   یو شـرق  یشـمال  ۀیهفتومان در حاشـ 

شــد، بایمــار بــاال یچوپانــان بســ -اردکــان ةتصــادفات در جــاد
وزپلنـگ  یجملـه،   هـا از از گونـه  يادیکه ساالنه تعداد زيطورهب

ن یـ ، کاراکال و زاغ بور جان خود را در هنگام عبـور از ا ییایآس
  ). یدانید میو بازد یدهند (مذاکرات شخصیجاده از دست م

 یو جنـوب شـرق   یجنـوب  یب، نـواح  -3 شـکل با توجه به 
و  آبـاد عبـاس منطقه مطالعه، که شامل مناطق تحت حفاظـت  

وزپلنـگ  ی ۀگون يبرا ییار باالیت بسیشد، مطلوببایمکوه اهیس
در شرق اسـتان   ايجاده ۀدارد. با توجه به شکل، شبک ییایآس

ر یشـدت تحـت تـأث   را بـه  ییایوزپلنگ آسیستگاه یاصفهان، ز
ـ  قرار داده سـتگاه  یآن قسـمت از ز  یکـه حتـ  يطـور هاست، ب
 که در داخل مناطق تحت حفاظـت  ییایوزپلنگ آسیمطلوب 
اسـت.   ر قرار گرفتهیتحت تأث کوه قرار دارد،اهیو س آبادعباس
در معـرض خطـر    يا، گونـه ییایوزپلنـگ آسـ  یکه، ییاز آنجا

از شـد، حفاظـت   بایمـ  یت جهـان یـ با اهم ياانقراض و گونه
  شد.بامی ين گونه الزم و ضروریمطلوب ا هايزیستگاه

ـ ، نزد2 جـدول با توجه به  درصـد از پناهگـاه    77ک بـه  ی
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 SPROADو د) شاخص  یشدگقطعه  درجه قطعه، ج) یگیک، ب) اثر همسایشدت ترافمربوط به الف)  يهانقشه. 2شکل 

  
وزپلنـگ  ی يمطلوب بـرا  یستگاهی، زآبادعباس حیات وحش

درصـد از   12ک بـه  ین حال، نزدیشود. با ایمحسوب م ییایآس
ن، یقـرار دارد. همچنـ   ايجـاده ر شـبکه  ین پناهگاه تحـت تـأث  یا

مطلـوب   یستگاهیکوه، زاهیس یدرصد از پارك مل 57ک به ینزد
درصـد   1ک به یشود که نزدیمحسوب م ییایوزپلنگ آسی يبرا
  است.  قرار گرفته ايجادهر شبکه ین پارك تحت تأثیاز ا
  
   يریگجهینت

 هـا جادهک شبکه یاثرات اکولوژ یابیارز منظوربهن مطالعه، یدر ا

موجود در شرق استان اصفهان، از شاخص  يهازیستگاه يبررو
SPROAD ر یح حاصـل نشـان داد کـه مقـاد    ی. نتـا شـد  استفاده

 53/54تـا   0در دامنـه   هاجادهحاصل از شبکه  یشدت آشفتگ
ـ ج، نزدیشد. با توجه بـه نتـا  بایم درصـد از منطقـه    10ک بـه  ی

کـه   ياقـرار دارد. در مطالعـه   ايجادهر شبکه یمطالعه تحت تأث
گرفـت،   در آلمـان انجـام   برنـدنبرگ الت یدر ا فریدنبرگرتوسط 

). 14آمـد (  دستبه 67/83تا  0در دامنه  ايجاده یشدت آشفتگ
در شـرق اسـتان اصـفهان کمتـر از      ايجادهنکه تراکم شبکه یبا ا

ک در شـرق  یـ از حجـم تراف  ییدرصـد بـاال   یشد، ولبامیآلمان 
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  ، SPROADI و نقشه حفاظت شدهشبکه مناطق  يگذارهمیحاصل از الف) رو يهانقشه .3شکل 

  SPROADI ) و نقشه2( ییایوزپلنگ آسیستگاه یت زیمطلوب نقشه يگذارهمیب) رو

  
 یک از مناطق حفاظت شده و شدت آشفتگیدر هر ییایوزپلنگ آسیستگاه مطلوب یمساحت مناطق حفاظت شده، مساحت ز .2جدول 

 ک از مناطق حفاظت شدهیدر هر ايجاده

پلنگ وزی يستگاه مطلوب برایمساحت ز  ايجاده یآشفتگ
  (هکتار) ییایآس

  مساحت 
  (هکتار)

  منطقه 
با شدت کم یآشفتگ  حفاظت شده   ادیبا شدت ز یآشفتگ

 آبادعباسات وحش یپناهگاه ح 305433  233973 15300 25400

 کوهاهیس یپارك مل 205782  116674 - 400

  
شـد، در  بامـی ن یه سـنگ یـ ل نقلیاصفهان، مربوط بـه وسـا  استان 

ن، یه سـنگ یل نقلیک مربوط به وساین حجم ترافکه در آلمایحال
   ).14شد (بامیار کمتر یبس

 يبررو هاجادهشبکه  یاثرات تجمع یابیمطالعه، ارز ينوآور
ج نشـانگر بـاال   یشد. نتـا بایمو مناطق تحت حفاظت  هازیستگاه

 آبادعباس ات وحشیحدر پناهگاه  ايجاده یبودن شدت آشفتگ
 يگـذار هـم یجـه رو یصفهان، در نتاستان ا یشرق واقع در جنوب

شـد.  بایمـ ، حفاظـت شـده  با شبکه منـاطق   SPROADشاخص 
و  یاراضـ  يان در نامناسـب بـودن کـاربر   تومین امر را یعلت ا

ن یـ ). در ا8و  4ن منطقـه دانسـت (  یتوسعه در ا يهارساختیز
ات یـ حقـاً از داخـل پناهگـاه    یچوپانـان دق  -اردکان ةه، جادیناح

آن عبـور   یخور از مـرز شـمال   -انارك ةو جاد آبادعباس وحش
، یدانیـ د میـ ند. با توجه به مرور منابع انجـام گرفتـه و بازد  کمی

شـتر مربـوط   یکه ب استار باال یبس هاجادهن یک در ایشدت تراف
). عـالوه  1شد (جـدول  بایمن یسنگ يهانیبه عبور و مرور ماش

ـ شـده در ا  بر آن، آمـار تصـادفات گـزارش    ار یبسـ  هـا جـاده ن ی
ر یـ در رابطه با مرگ و م ییهاکه ساالنه گزارشيطورهاالست، بب
و زاغ بـور وجـود دارد    یوحش ، کاراکال، گربهییایوزپلنگ آسی

شدن  مهیبانان). دو نطیبا مح یو مذاکرات شخص یدانید می(بازد
را بـا   ات وحشیح جاییجابهن پارك توسط جاده، حرکت و یا

ــرده   ــه ک ــکل مواج ــت ( مش ــدر ا). 14و  9، 5اس ــه، ی ن منطق
ه شده که چندان مورد یتعب ات وحشیحعبور  يبرا ییرگذرهایز
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رد. علت باال بودن آمـار تصـادفات   یگیوانات قرار نمیاستفاده ح
شـد کـه   بایمـ ن پناهگاه، وجود چشمه در آن طرف جـاده  یدر ا
دن بـه  یرسـ  يو کاراکـال بـرا   ییایچون پوزپلنگ آسـ  ییهاگونه

 یرات منفـ یگر از تأثید یکیکنند.  چشمه مجبورند از جاده عبور
 حفاظت شدهان به منطقه یشکارچ یش دسترسی، افزاهاجادهن یا
د یـ رد (بازدیگیانجام م یرقانونیجه آن شکار غیشد که در نتبایم
  ). یدانیم

ــا ــر آن، نت شــاخص  يگــذارهــمیج حاصــل از رویعــالوه ب
SPROAD نشان داد  ییایوزپلنگ آسیستگاه یت زیبا نقشه مطلوب

وزپلنگ تحـت  یمطلوب  يهازیستگاهاز  ۀکه مساحت قابل توج
 ییهـا قسمت یاست. در واقع حت قرار گرفته ايجادهر شبکه یتأث

از  حفاظت شـده وزپلنگ، که در داخل شبکه مناطق یستگاه یاز ز
کوه قرار اهیس یو پارك مل آبادعباس ات وحشیحجمله پناهگاه 
اسـت. بـا اسـتفاده از     فتهقرار گر ايجادهر شبکه یدارد تحت تأث

مناسب  ینواح ییان به شناساتومین شاخص یح حاصل از اینتا
پرداخت. در قسمت  حفاظت شدهوستن به شبکه مناطق یپ يبرا

کوه و اهیس ین پارك ملیفاصل ب جنوب منطقه مورد مطالعه، حد
 یاز آشـفتگ  يوجود دارد کـه عـار   ياخور، منطقه -انارك ةجاد

وزپلنــگ یمطلــوب  يهــازیســتگاهن از یاســت، همچنــ ايجـاده 
 یتـر جهـت بررسـ   شود. مطالعات گسـترده یمحسوب م ییایآس

الزم  یوستن بـه شـبکه منـاطق حفـاظت    یپ يبرا یت نواحیمطلوب
  شد.بایم
  

  یتشکر و قدردان
 ي، جناب آقـا یدکتر محمودرضا همام يجناب آقا ت ازیدر نها

ن یـ در ا يارل همکیدلبانان دلسوز، بهطی، محين مددیدکتر حس
  را دارم. یپژوهش کمال تشکر و قدردان
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