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  دهیکچ
منطقـه اثـر   "گستره تحت عنـوان   نمکانی جاده اثرگذار باشد. ای تتر از موقعیفضاي گسترده کتواند در یجاده میآلودگی صوتی ناشی از 

پژوهش ابتدا بـا اسـتفاده از مـدل صـداي      نشود. در ایبل در دو طرف جاده مشخص میدسی 40در محدوده خط تراز  "بوم شناختی جاده
ـ هـاي طبی سـتگاه شد. سـپس، سـطح زی   نهاي استان لرستان تعییادهصوت ناشی از ج پراکنش)، CRTNجاده ( کترافی ی (جنگـل بلـوط،   ع

بـل  دسـی  40نشان داد که منطقه اثر جاده براساس تراز صـوت   جشد. نتای لزار پراکنده و مرتع) در منطقه اثر بوم شناختی جاده تحلیدرخت
ـ    نیشترخرم آباد، پلدختر، و کرخه بی زخیهاي آبهاي واقع در حوضهستگاهزی نباشد. همچنیمتر می 50-2000 نبی  کاثـر را از صـداي ترافی

از  % 1/12زارهـاي پراکنـده، و   از سطح درخـت  % 4/8هاي بلوط، از سطح جنگل % 2/6در منطقه مورد مطالعه،  ن،کنند. همچنیمی افتدری
 راز مساحت مناطق حفاظت شده استان لرستان تحـت تـأثی   % 4/7 ن،اند. عالوه بر ایها قرار گرفتهسطح مراتع در منطقه اثر بوم شناختی جاده

درود با  -وحش ازنا اتو پناهگاه حی % 6/28، تاالب پلدختر با % 6/42ها قرار دارد که منطقه شکار ممنوع چهارشاخ با جاده کصداي ترافی
ـ  تمـی  کصداي ترافی زي ارگستره اثرپذی نهستند. تعیی رمساحت تحت تأثی نیشترداراي بی % 13 منـاطق   نمناسـبی جهـت تعیـی    اروانـد معی
   .دعمل نمای رپذیبآسی
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  مقدمه
ي موجـود اغلـب   هـا جـاده و یا توسعه ي جدید هاجادهاحداث 

، هاجنگلي طبیعی ارزشمند نظیر هازیستگاهباعث کاهش سطح 
ي جاده سـازي  هافعالیتد. بنابراین، شومیها و مراتع زاردرخت

اي را بر گیاهـان، حیـات   آثار و پیامدهاي منفی گسترده تواندمی
وحش بـومی، کـارکرد اکوسیسـتم و کیفیـت سـیماي سـرزمین       

 فراینـد همـراه بـا    هـا زیسـتگاه ). کاهش سطح 16( نندتحمیل ک
ترین تهدید تنوع زیستی و عامـل  بزرگ عنوانبهتجزیه زیستگاه 
در سطح جهان شناخته شده اسـت. آثـار    هاگونهاصلی انقراض 

ي حیات وحش بسیار بیشتر هاجمعیتکاهش سطح زیستگاه بر 
ل کاهش )، این آثار شام15از آثار تجزیه شدگی زیستگاه است (

)، کاهش جمعیـت و تغییـر در الگـوي    35و  31اي (غناي گونه
 هـا جادهبا توجه به اینکه  ) است.30و  19، 8پراکنش جمعیت (

تراشی زیستگاه پاك رسدمینظر هایی با پهناي کم هستند بهسازه
هاي توسـعه آثـار   نسبت به دیگر شکل هاجادهدر هنگام احداث 

تنها در محدوده احداث جاده اتفـاق  کمتري داشته باشد. این اثر 
قـرار   تأثیرافتاده و تنها همان بخش از سیماي سرزمین را تحت 

د. با این وجود، آثـار  شومیداده و باعث حذف مستقیم زیستگاه 
اننـد تـا فاصـله دورتـر از     تومـی بوم شناختی غیرمستقیم جـاده  

ــأثیرمحــدوده فیزیکــی جــاده را تحــت   ــرار داده و کــاهش  ت ق
 17بخشی از سطح زیستگاه را به همراه داشته باشـد (  مطلوبیت

نمونه، تردد خودروها و آلودگی صوتی، آلودگی  عنوانبه). 26و 
تـر  در یک فضاي گسـترده  تواندمیهوا و روشنایی ناشی از آنها 

منجـر بـه    توانـد میاز محل استقرار جاده اثرگذار باشد. این امر 
 و 13پسـتانداران شـود (  ایجاد مناطق آشفتگی براي پرنـدگان و  

33.( 

منظـور نشـان دادن   تالشی است بـه  "منطقه اثر جاده"تعیین
گســتره مکــانی آثــار توســعه زیرســاخت حمــل و نقــل کــه در 

، 22، 17، 13، 9هاي متعددي از آن استفاده شده اسـت ( پژوهش
مبنـایی در   عنـوان به تواندمیگستره مکانی ذکر شده  ).37و  33

ي حمل و نقل مورد توجـه قـرار گیـرد    هاریزي زیرساختطرح
هـاي  اي بـین دیـدگاه  نقش تعدیل کننده تواندمی منطقهزیرا این 

ــمیم   ــان و تص ــوم شناس ــد  ب ــا کن ــران ایف ــامی 14( گی ). در تم
 18، 13، 9هاي صورت گرفته در زمینه منطقه اثر جاده (پژوهش

گذارترین عامل در تعیین تأثیر عنوانبه)، از صداي ترافیک 29 و
تره منطقه اثر جاده و کاهش سطح زیستگاه مطلوب یاد شـده  گس

منطقـه اثـر    نیـی در تع کیـ تراف يصدا تیبا توجه به اهماست. 
در زمینه پراکنش صـوت   متعدد يجاده و به رغم وجود مدل ها
هاي پیشـین از ایـن   یک از بررسیناشی از ترافیک جاده در هیچ

ه اسـتفاده نشـده   پتانسیل براي تعیین گستره اثرگذار صداي جـاد 
است. پرهیز از صداي ترافیک جاده، یکـی از رفتارهـاي پرهیـز    

رود که به حجـم ترافیـک بسـتگی    شمار میحیوانات به ايجاده
دارد. حیواناتی که داراي پرهیز صوتی باالتري هستند از نزدیـک  
شدن به جاده خودداري کرده و در فاصله دورتري از جاده قـرار  

ـ ). با ت21گیرند (می عنـوان  هوجه به گستره وسیع این اثر، از آن ب
د، زیرا تا مسافت دورتر از جاده را تحـت  شومیاثر بلند برد یاد 

یعنی  ايجادهدهد. در مقابل، دیگر رفتارهاي پرهیز قرار می تأثیر
پرهیز از سطح جاده و پرهیز از خودرو چـون تنهـا در محـدوده    

ند. در شـو مـی برد شناخته  اثر کوتاه عنوانبهافتند جاده اتفاق می
دلیل وجود جاده و ترافیک ناشی از آن، میزان دسترسی نتیجه، به

ي مختلـف بـا یکـدیگر متفـاوت     هاجادهبه زیستگاه در پیرامون 
به شکل فیزیکـی از طریـق    هاجادهخواهد بود. با توجه به اینکه 

ند، بنـابراین بـا   شـو مـی مسدودسازي مانع از دسترسی به منـابع  
ان بـا اسـتفاده از   تومیآستانه حساسیت صوتی حیوانات  دانستن
پراکنش صوت ناشی از جاده بـه خـط تـراز صـوتی      سازيمدل

آستانه دست یافت. در واقع این خطوط تراز در دو سوي جـاده  
 هـا گونـه انند همانند جاده بـه شـکل مـانع عمـل کـرده و      تومی

آستانه حساسیت به صوت خـود از نزدیـک شـدن بـه      براساس
چه آسـتانه شـدت تـراز     ده فاصله بگیرند. در این صورت هرجا

تر باشد در فاصله دورتري از جاده قـرار  اي پایینصوت در گونه
خواهد گرفت (مانند پرندگان) و رفتـار پرهیـز از صـوت جـاده     

). بر همین اسـاس هـدف اصـلی در ایـن     21غالب خواهد بود (
زیسـتگاه  مطالعه ارائه روشی براي تعیـین میـزان کـاهش سـطح     

ناشی از رفتار پرهیز از صداي جاده توسط حیات وحش اسـت.  
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هـا  دنبال پاسخگویی به این پرسشطور مشخص این مطالعه بهبه
) بر مبناي آستانه صـوتی مقـدار واقعـی کـاهش سـطح      1است: 

چقدر است؟  ايجادهي طبیعی ناشی از توسعه شبکه هازیستگاه
سازمان حفاظت محیط ) میزان اثرپذیري مناطق تحت مدیریت 2

زیست در استان لرستان از صداي ترافیک جاده چه میزان است؟ 
) اگر صداي ترافیک اثر تشـدیدکنندگی در کـاهش مطلوبیـت    3

هاي مربوط بـه کـاهش سـطح    زیستگاه داشته باشد، در پژوهش
هاي؛ ساختار جاده یا کارکرد جاده، زیستگاه، کدام یک از دیدگاه

 .بایستی محور قرار گیرد

 

 هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
مربـع، در   کیلـومتر  28294استان لرستان با مساحتی در حـدود  

متـر از سـطح    2200غرب کشور داراي میانگین ارتفاع بـیش از  
متر و بلنـدترین   175ترین نقطه استان با ارتفاع دریا است. پست

در میان متر از سطح دریا  4080قله آن با نام اشترانکوه با ارتفاع 
 1800رشته کوه زاگرس قـرار دارد. در اسـتان لرسـتان بـیش از     

ي هاجنگل )، که گونه غالب1( استگونه گیاهی شناسایی شده 
حیات وحـش اسـتان    .است )Quercus brantiبلوط ( این استان

شـد  بامیگونه پستاندار  42 و گونه پرنده 236لرستان مشتمل بر 
براسـاس آخـرین   لرسـتان   تراکم جمعیـت اسـتان  ). 10و  5 ،3(

 62برابـر بـا    1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال 
هـا  ). به لحاظ زیرسـاخت 4( مربع بوده است نفر در هر کیلومتر

کریدور ترانزیت کاال و مسـافر نقـش بسـیار     عنوانبهاین استان 
هـاي  مهمی را در سیستم حمل و نقل کشور دارد. طول بزرگـراه 

هاي فرعی هکیلومتر، را 1203هاي اصلی راه کیلومتر، 214استان 
). 2شـد ( بامـی کیلومتر  4900هاي روستایی کیلومتر و راه 1044

ي بخش هاطرحي پرترافیک و اجراي هاجادهاز یک سو، وجود 
ویژه احداث و توسعه جاده در استان، و از سـوي  حمل و نقل به

 ي ارزشـمند و هـا زیسـتگاه دیگر، تنوع باالي حیـات وحـش و   
پذیري آنها اهمیت بررسی پیامدهاي محـیط زیسـتی ایـن    آسیب
سازد. در این پژوهش بـه منظـور   هاي خطی را ضروري میهساز

ي آبخیـز در برگیرنـده   هـا حوضـه از  هازیستگاهتحلیل وضعیت 
منطقه مورد مطالعه استفاده شد.  عنوانبهي استان لرستان هاجاده

 37087مساحت کلی زیرحوضه آبخیز به  18این محدوده شامل 
 ).1کیلومتر مریع است (شکل 

  
  تعیین منطقه اثر بوم شناختی جاده

ــاده در    ــر ج ــین اث ــراي تعی ــتگاهب ــازیس ــر  ه ــی و کمت ي طبیع
سـازي  ها در دو مرحله اصلی شـامل شـبیه  خورده، بررسیدست

و تعیین منطقـه اثـر بـوم     ايجادهپراکنش صوت ناشی از شبکه 
منطقـه اثـر بـوم شـناختی جـاده       شناختی انجام شد. براي تعیین

 عنـوان بـه  بـل دسـی  40ناشی از ترافیک، از تراز شدت صـوت  
)، استفاده شد. بر همین 34آستانه واکنش حیات وحش خشکی (

ي (جنگـل بلـوط،   هـا زیسـتگاه اساس در دو طرف جاده سـطح  
ثر از صداي ترافیک مورد تحلیـل  أپراکنده و مرتع) مت زاردرخت

 قرار گرفت. 

  
  پراکنش صداي ترافیک يسازمدل
خـوردو در روز داراي   1000ي با حجم ترافیک بیش از هاجاده

آمـار حجـم    براسـاس ). 20( معناداري هسـتند  آثار بوم شناختی
که توسط سازمان راهداري و حمـل و نقـل    1393ترافیک سال 

ي با حجم ترافیک بـیش از  هاجاده) ارائه شده است، 2( ايجاده
  ). 1مطالعه انتخاب شدند (شکل خودرو براي این  1000

 براي تعیـین منـاطق اثـر بـوم شـناختی ناشـی از صـداي       

 ي منبــع خطــی، مــدل  هــامــدلترافیــک جــاده، از بــین   

(Calculation of Road Traffic Noise) CRTN ــه دلیــل ب
، انتخـاب  GISاستفاده گسترده و سادگی کار بـا آن در محـیط   

ي هـر نقطـه در   بینی شده یک ساعته بـرا شد. تراز صوت پیش
قابـل محاسـبه    1بـا اسـتفاده از رابطـه     ايجادهمحدوده شبکه 

   :است

 ]1[                                   eq/

N
Ltot

eq
i

L log (


  10
10

1
10 10 

totکه 
eqL    ايجـاده تراز شدت صوت بـراي کـل شـبکه ،eqiL   
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  خودرو در روز) 1000حجم ترافیک (بیش از  ساسبرا ايجاده. منطقه مورد مطالعه و شبکه 1شکل 

  
  

بـراي  تعداد خطوط جاده است. N  ام وiتراز شدت صوت جاده 
از بـراي هـر مسـیر مجـزا      eqiLمحاسبه مقدار تراز شدت صوت 

  استفاده شد: 2رابطه 
  

]2[           eqi Basic,i pV,i q,i G,i

D,i GC,i Sh,i sg,i

L L L L L
L L L L

   
    

 

 pV,iΔLم، اiتراز صوت ساعتی پایه براي جـاده   Basic,iLکه 

تعـدیل شـیب    G,iΔL تعدیل حجم ترافیک، q.iΔLتعدیل سرعت، 
تعدیل پوشـش سـطح زمـین،     GC,iΔLتعدیل فاصله،  D,iΔLجاده، 

Sh,iΔL  تعدیل پناه وsg,iΔL     ) و  11، 7تعـدیل طـول جـاده اسـت
22.( 

 eqLبا توجه به استاندارد ملی صوت در ایران که برحسـب  
سـازي شـده در روش   د، مقـدار تـراز صـوت شـبیه    وشمیارائه 

CRTN 10 برحســبL  بــهeqL تمــامی مراحــل 6( تبــدیل شــد .(
  افـزار مـتن بـاز   سازي پـراکنش صـوت بـا اسـتفاده از نـرم     شبیه

QGIS 2.14 28( انجام پذیرفته است.(  

  هاي سیماي سرزمیننمایه
پس از تهیه نقشه پراکنش صوت، براي ارزیابی آثار صـداي  

ــک  ــطح  ترافی ــاهش س ــاده در ک ــتگاهج ــازیس ــوب از ه ي مطل
) و Mean Patch Size, MPSهـاي میـانگین انـدازه لکـه (    سنجه

) اسـتفاده شـد.   Mean Shape Index, MSIمیانگین شکل لکـه ( 
)، میانگین شکل یا متوسط نسبت MSIنمایه میانگین شکل لکه (

که شـکل  گیرد. در صورتیها را اندازه میمحیط به مساحت لکه
صورت دایره (در ساختار برداري) یـا مربـع (در سـاختار    ه بهلک

رستري) باشد مقدار این نمایه برابر بـا یـک خواهـد بـود و بـا      
بـدون محـدودیت    تواندمیتر شدن شکل لکه این مقدار پیچیده

برابر بـا یـک    MSIاي شکل با مقدار هاي دایرهافزایش یابد. لکه
ز یک داراي پیچیدگی کمتر و هاي با مقادیر باالتر انسبت به لکه

ارزش حفاظتی بیشتر هستند. همچنین، از سنجه میانگین انـدازه  
ان براي تعیین آستانه کمینه مسـاحت زیسـتگاه مـورد    تومیلکه 

  ).24نیاز استفاده نمود (
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  خودرو در روز 1000ي با حجم ترافیک بیشتر از هاجادهپراکنش صوت ناشی از  .2شکل 

  

  
  نتایج

 ي آبخیزهاحوضهثر صوتی در سطح منطقه ا

صـورت تـراز شـدت صـوت در     ، بـه CRTNنتیجه اجراي مدل 
ارائه شده است. براساس ایـن   2محدوده مورد مطالعه، در شکل 

 هـا جادهنقشه ردپاي صداي ترافیک به لحاظ مکانی هم در طول 
، درصـد  3و هم در دوسوي آنها نـاهمگن بـرآورد شـد. شـکل     

ف در منطقـه اثـر بـوم شـناختی کـه      هاي مختلمساحت کاربري
دهـد. در دامنـه   صداي ترافیک هسـتند را نشـان مـی    تأثیرتحت 

 5/17پراکنـده بـا    زاردرخـت زیستگاه  بلدسی 50تا  40صوتی 
ي جنگـل  هـا زیسـتگاه را دریافت کـرده و   تأثیربیشترین  درصد

را  تـأثیر از حریم مورد بررسی کمترین  درصد 5بلوط و مرتع با 
 بلدسی 60تا  50نند. در دامنه کمینه صوتی دریافت در این دام
 درصـد  8/6و  9پراکنده و مرتع به ترتیب با  زاردرختزیستگاه 

در  تـأثیر هسـتند. کمتـرین    تأثیراز مساحت مورد بررسی تحت 
 درصـد  6/1صوتی در جنگل بلـوط بـا    بلدسی 60تا  50دامنه 

نیـز زیسـتگاه    بلدسی 60افتد. در دامنه صوتی بیش از اتفاق می
و زیستگاه جنگل  تأثیربیشترین  درصد 8/4پراکنده با  زاردرخت

را از صـوت ترافیـک    تـأثیر کمترین درصد  1پراکنده با کمتر از 
ي مـورد بررسـی،   هـا زیسـتگاه پذیرد. بر این اسـاس از بـین   می

را از  تـأثیر بیشـترین   بـل دسـی  50تـا   40ها در دامنه زاردرخت
 60در دامنـه بـیش از    هـا جنگـل و  صوت جاده دریافـت کـرده  

  ).3پذیرند (شکل را می تأثیرکمترین  بلدسی
ـ  هازیستگاهمقدار سطح  ثر از صـداي ترافیـک   أي طبیعـی مت

در منطقه مورد مطالعه براساس ترازهـاي صـوتی    ايجادهشبکه 
ارائـه شـده اسـت. از     4ي آبخیز مختلف در شـکل  هاحوضهدر 

 استان لرستان در آنها  ايدهجاحوضه آبخیز که شبکه  18مجموع 
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  مربع) ثر از صوت جاده در ترازهاي صوتی مختلف (کیلومترأهاي مت. مساحت زیستگاه3شکل 

 
 

حوضه آبخیز تحت تأثیر  17هاي موجود در قرار دارند، زیستگاه
 60، 55، 50هاي باشند. در ناحیهمنطقه اثر بوم شناختی جاده می

هــاي طبیعــی موجــود در تگاهبــل بــه ترتیــب زیســدســی 65و 
هاي آبخیز بارم، سـیمره، پلـدختر، خـرم آبـاد و کشـکان      حوضه
 40صـداي ترافیـک جـاده هسـتند. در منطقـه اثـر        تـأثیر تحت 
)، % 4/8هکتـار (  138965پراکنده با  زاردرختزیستگاه  بلدسی

) و زیسـتگاه جنگـل   % 1/12هکتـار (  54547زیستگاه مرتعی با 
پـذیري را  تأثیر) بیشـترین میـزان   % 2/6( هکتار 33052بلوط با 

زیسـتگاه   بـل دسـی  65اثـر   منطقـه ند. همچنین در شومیشامل 
 724)، زیسـتگاه مرتعـی بـا    % 02/0( هکتـار  97جنگل بلوط با 

هکتـار   860پراکنـده بـا    زاردرخت) و زیستگاه % 16/0هکتار (
) داراي کمترین مقادیر اثرپذیري ازصداي ترافیک جاده % 05/0(

دهنده درصد در کل منطقه مورد تند. اعداد داخل پرانتز نشانهس
  شد.بامیبررسی 

ي آبخیـز  هـا حوضـه حوضه آبخیز پلدختر نسبت بـه سـایر   
 10772داراي باالترین سطح اثرپـذیري در زیسـتگاه مرتعـی بـا     

هکتـار   23126پراکنده بـا   زاردرخت) و زیستگاه % 3/5هکتار (
شـد. امـا حوضـه    بامیختی جاده ) در منطقه اثر بوم شنا% 3/11(

ــا   ــاد ب ــرم آب ــز خ ــار ( 9418آبخی ــترین % 7/3هکت ) داراي بیش
ي آبخیـز  هـا حوضـه اثرپذیري در زیستگاه جنگل بلوط در بـین  

ترتیـب  شد. سه حوضه آبخیز پلدختر، خرم آباد و زاغـه بـه  بامی
ي مرتعـی و  هـا زیسـتگاه در  تـأثیر داراي بیشترین مقادیر تحـت  

ي جنگلی در سه حوضه آبخیـز  هازیستگاهاما هستند،  زاردرخت
ترتیب بیشترین میـزان اثرپـذیري را   خرم آباد، زاغه و پلدختر به

ي در تمامی منـاطق اثـر   زاردرختي مرتعی و هازیستگاهدارند. 
غیـر از  ي جنگل بلوط بههازیستگاههستند اما  تأثیرصوتی تحت 

هستند (شـکل  ها تمامی منطقه تأثیرتحت  بلدسی 65منطقه اثر 
4.(  

داراي  بلدسی 40در حریم  تأثیرهاي زیستگاهی تحت لکه
ــلدســی 65بیشــترین مســاحت و در حــریم  ــرین  ب داراي کمت

پراکنـده بـا    زاردرختمساحت هستند. بر همین اساس زیستگاه 
  داراي بیشترین متوسط انـدازه   بلدسی 40هکتار در حریم  428

 زيستگاه جنگلی                   زيستگاه مرتعی                                       زيستگاه درختزاری                            
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  صوتی مناطقي آبخیز در هاحوضهثر از صداي ترافیک در أپراکنده و مرتع مت زاررختدبلوط، ي جنگل هازیستگاه. درصد 4شکل 
  بلدسی 65) و و بلدسی 60) ه ،بلدسی 55) د ،بلدسی 50) ج ،بلدسی 45) ب ،بلدسی 40) الف
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 ) MSI( ) متوسط شکل لکهب و )MPS( ) متوسط اندازه لکهالف. 5شکل 

  

  
اده است. این مقدار براي زیستگاه مرتـع و  لکه متأثر از صوت ج

 65باشـد. در حـریم   هکتار مـی  48و  49جنگل بلوط به ترتیب 
زار پراکنـده،  هاي درخـت بل متوسط اندازه لکه در زیستگاهدسی

باشـد. ایـن   هکتـار مـی   2و  3، 8مرتع و جنگل بلوط به ترتیب 
 هاي بزرگی که تحـت تـأثیر صـداي   دهد که لکهمقادیر نشان می

باشـد.  زار مـی ترافیک جاده هستند متعلق بـه زیسـتگاه درخـت   
هاي جنگل بلوط با متوسـط مسـاحت   هاي متأثر در زیستگاهلکه
زار پراکنده و مرتع (بـه  هاي درختهکتار نسبت به زیستگاه 20

هـاي آبخیـز داراي   هکتار) در تمـامی حوضـه   28و  131ترتیب 
ز صالح، سیمره و هاي آبخیباشند. در حوضهکمترین مساحت می

بارم زیستگاه جنگل بلوط به هـیچ عنـوان تحـت تـأثیر صـداي      
باشد. همچنین در حوضه آبخیز اشـترینان نیـز   ترافیک جاده نمی

هاي آبخیز زیستگاه مرتع تحت تأثیر نیست. اما در تمامی حوضه
باشـد.  زار پراکنـده متـأثر از صـوت جـاده مـی     زیستگاه درخـت 

ی در منـاطق مختلـف صـوتی نیـز     هاي زیسـتگاه اثرپذیري لکه
  باشد.متفاوت می

مختلـف اثـر صـوت     مناطقي آبخیز در هاحوضهدر تمامی 
مختلـف   منـاطق در  تـأثیر ي تحـت  هـا لکـه متوسط اندازه  جاده

مشـابه   صوتی براي دو زیسـتگاه جنگـل بلـوط و مرتـع تقریبـاً     
پراکنده  زاردرختي زیستگاه هالکهبرآورد شد، اما شرایط براي 

تـا   40اثـر   مناطقي این زیستگاه در هالکهمتفاوت است.  کامالً
هکتار هسـتند. امـا در    427تا  50داراي وسعتی بین  بلدسی 55

هکتـار و   49تا  22ي مرتع هازیستگاهصوتی براي  مناطقهمین 

-5(شـکل   هکتار است 49تا  9ي جنگل بلوط هازیستگاهبراي 
در تمـامی   تـأثیر ي تحت هالکه). مقدار نمایه متوسط شکل الف

ي آبخیـز در زیسـتگاه   هـا حوضـه اثر صوت براي تمـامی   مناطق
برآورد شـد.   2پراکنده  زاردرختو  4/1، مرتع 5/1جنگل بلوط 

 40 منطقـه اثـر صـوت یعنـی     منطقـه این نمایه براي بزرگتـرین  
 1/2، جنگل بلـوط  4/2پراکنده  زاردرختبراي زیستگاه  بلدسی

 بـل دسـی  65اثـر   منطقهین براي محاسبه شد. همچن 8/1و مرتع 
 5/0و جنگـل بلـوط    9/0، مرتع 3/1پراکنده  زاردرختزیستگاه 

). دامنـه تغییـرات نمایـه شـکل لکـه در      ب -5شد (شـکل  بامی
و  5/4، زیسـتگاه جنگـل بلـوط    5پراکنـده   زاردرخـت زیستگاه 

 منطقـه محاسبه شد. حوضه آبخیز تیتکـان در   6/2زیستگاه مرتع 
ستگاه مرتع داراي بیشترین مقدار نمایه متوسط در زی بلدسی 40

اسـت. همچنـین    06/5است، که برابـر بـا    تأثیرشکل لکه تحت 
در  بــلدســی 50صــوتی  منطقــهحوضــه آبخیــز سپیددشــت در 
 منطقـه و حوضـه بـارم در    47/4زیستگاه جنگل بلوط با مقـدار  

 2/4پراکنده با مقـدار   زاردرختدر زیستگاه  بلدسی 50صوتی 
  شند.بامیالترین مقادیر با ءجز

  
 منطقه اثر صوتی در سطح مناطق تحت مدیریت استان

دهد که مناطق تحت مـدیریت سـازمان حفاظـت    نتایج نشان می
محیط زیست در استان لرستان نیز از اثرپذیري صـداي ترافیـک   

). از مجموع یـک پناهگـاه حیـات    6جاده مستثنی نیست (شکل 
  شده و پنج منطقه شکار ممنـوع تنهـا    وحش، دو منطقه حفاظت

۰/۳

۵/۲

۰/۲

۵/۱

۰/۱

۵/۰

۰/۰
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  موقعیت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به منطقه اثر بوم شناختی جاده .6شکل 

  
  بلدسی 40اثر صوتی  منطقهدرصد و مساحت مناطق تحت مدیریت متاثر از  .1جدول 

  نام منطقه  منطقه تحت مدیریت
مساحت منطقه 

  (هکتار)
  طقهمنمساحت در 

  اثر اکولوژیک جاده (هکتار)
درصد اثرپذیري 

  (درصد)

  منطقه حفاظت شده
 7/8 6073  4/70212  سفیدکوه خرم آباد

  3/5  8/4239  3/80192  اشترانکوه
  13  2571  2/19715  دورود - ازنا   پناهگاه حیات وحش

  منطقه شکار ممنوع

  6/42  4/6474  6/15210  چهار شاخ
  6/28  5243  18331  ي پلدخترهاتاالب

  3/5  9/3644  3/69137  گرین
  8/1  7/2025  3/114739  قالیکوه

  0  0  3/19056  هشتاد پهلو
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منطقه شکار ممنوع هشتاد پهلو در منطقه آثار بوم شناختی جاده 
  ).1قرار نمی گیرد (جدول 

بیشترین مساحت تحت تـأثیر از صـداي ترافیـک جـاده در          
ه حفاظـت شـده سـفیدکوه    منطقه شکار ممنوع چهار شاخ، منطق
ترتیـب  هـاي پلـدختر (بـه   خرم آباد و منطقه شکار ممنوع تاالب

هکتار) برآورد شد. اما بیشـترین تـأثیر    5243و  6073، 4/6474
با توجه به وسعت هر یک از مناطق را در مناطق شـکار ممنـوع   

-هاي پلدختر و پناهگاه حیـات وحـش ازنـا   چهار شاخ و تاالب
تـوان مشـاهده   درصد) مـی  13و  6/28، 6/42ترتیب دورود ( به

هـایی کـه در   در اغلب مناطق محـدوده  6کرد. با توجه به شکل 
هـاي مـرزي و   گیرند بخشمنطقه اثر بوم شناختی جاده قرار می

هـاي پلـدختر   اي هستند. اما در منطقه شکار ممنوع تاالبحاشیه
ر گیـرد کـه ایـن امـ    اثر در بخش میانی منطقه قرار می منطقهاین 

شـد.  بامیي پلدختر هاتاالبدلیل عبور جاده از میان مجموعه هب
ي هـا تـاالب که منطقه شکار ممنوع  رسدمینظر بر این اساس به

پلدختر در بین تمامی مناطق تحت مـدیریت در اسـتان لرسـتان    
  ند.کمیبیشترین اثر را از صداي ترافیک جاده دریافت 

  
 بحث 

، گستره مکانی پـراکنش  CRTNل در این مطالعه با استفاده از مد
ي بـرون شـهري بـا حجـم     هاجادهصوت ناشی از ترافیک براي 

خودرو در روز در استان لرسـتان بـرآورد    1000ترافیک بیش از 
ي هـا زیستگاهاز مساحت  درصد 9/7گردید. نتایج نشان داد که، 

صداي ترافیـک جـاده    تأثیرطبیعی در منطقه مورد مطالعه تحت 
ي هــازیســتگاهمربــوط بــه  تــأثیررین مقــدار هســتند. کــه بیشــت

ي جنگلـی بـا   هـا زیستگاهو کمترین آن  درصد 7/4با  زاردرخت
شـد.  بامـی ي طبیعـی  هـا زیسـتگاه از مسـاحت کـل    درصد 1/1

همچنین از مجمـوع منـاطق تحـت مـدیریت سـازمان حفاظـت       
) در % 4/7هکتار ( 30272محیط زیست در منطقه مورد مطالعه، 

گیـرد. بـر ایـن اسـاس     اختی جـاده قـرار مـی   منطقه اثر بوم شـن 
یی نظیر کمرکولی بزرگ، پی پـت درختـی، بلبـل خرمـا،     هاگونه

توکاي سیاه، سینه سرخ، دم سرخ، کمرکـولی جنگلـی، فاختـه و    

اننـد  تومـی  هـا زیسـتگاه ي سـاکن در ایـن   هاگونه عنوانبهقرقی 
به  را از صداي ترافیک دریافت کنند. البته با توجه تأثیربیشترین 

اینکه رفتار پرهیز از صوت جاده توسط حیات وحش در تعیـین  
این گستره نقش دارد، بنابراین تعیین آسـتانه صـوتی مشـخص،    

. با توجه بـه  )23( تر این گستره داردنقش مهمی در تعیین دقیق
)، سه رفتار پرهیز از جاده توسط حیات وحش را 21اینکه ژگر (

ها رفتار پرهیز از صوت جاده مطرح کرده است، که از بین آنها تن
با این آستانه مرتبط است، بنابراین، در این پژوهش نیـز از تـراز   

آستانه شروع اثرگذاري ترافیک  عنوانبه) 34( بلدسی 40صوت 
این آستانه صوت براي  رسدمینظر جاده استفاده شد. هر چند به

درنظـر   اثر جاده بسیار محافظه کارانه باشد، اما باید منطقهتعیین 
 هـا جـاده دلیل جریان مداوم ترافیک در داشت این تراز صوت به

در سیماي سرزمین نیز به شکل پیوسته وجـود خواهـد داشـت.    
 هـا جـاده ي طبیعی که توسط هازیستگاهد شومیهمین امر باعث 

ي بدون اثرگذاري جـاده کـه   هازیستگاهاند نسبت به تجزیه شده
) از 25و  12هسـتند (  بـل دسی 40تا  10داراي تراز صوت بین 

زمینه باالتري برخـوردار باشـند، در ایـن    پس صوت حداقل تراز
صورت با وجود شـدت صـوت پـایین امـا پیوسـته در سـیماي       
سرزمین، شرایط براي ادامه بقاي حیات وحش نیز تغییر یافته که 

ــدمــی ــه شــروع پاســخ  توان هــاي زیســت شــناختی و منجــر ب
طـور  ). بـه 35( ت وحش شـود هاي فیزیولوژیکی در حیااسترس

اثـر جـاده، متوسـط     منطقههاي مربوط به تعیین کلی در پژوهش
هاي مختلـف از جـاده بررسـی شـده     کیفیت زیستگاه در فاصله

براي پرندگان در کشـور هلنـد    منطقه. براي مثال این )37( است
 100-1000)، براي حیات وحش در آمریکا 29متر ( 2800-40
متر  250-1000ونه وزغ تاالبی در کانادا )، براي چهار گ18متر (

 متـر  400(Gopherus agassizii) ی پشت بیایـان )، براي الك13(
) و براي جمعیـت مـیش   32متر ( 35ختزار ر)، براي سمندر د9(

  برآورد شده است. )36(متر  1300 (Otis tarda)مرغ 
تراز صـوت   براساسطبق نتایج این مطالعه، منطقه اثر جاده 

). ایـن  2(شـکل   متـر محاسـبه شـد    50-2000بین  بلدسی 40
هاي هدایتی بیوفیزیکی و دلیل جریانمنطقه در دو طرف جاده به
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 ،)29 و 27، 18( شدت نامتقارن استالگوهاي مکانی مختلف به
که این عدم تقارن در منطقه اثـر بـوم شـناختی جـاده ناشـی از      

ي خوبی مشهود اسـت. واحـدها  ) نیز به2صداي ترافیک (شکل 
اننـد  تومـی بستر کارکردهاي اکولـوژیکی،   عنوانبهحوضه آبخیز 

باشـند. از   هـا زیستگاهمقیاس مناسبی براي ارزیابی آثار جاده بر 
ثر در هر حوضه آبخیز، میزان أي متهازیستگاهسوي دیگر درصد 

). در 3دهد (شکل خوبی نشان میاثرگذاري صداي ترافیک را به
یستگاهی با ابعاد متفاوتی قـرار  ي زهالکهصوتی مختلف  مناطق

ي زیستگاهی ارزشـمندي  هالکهگیرند اما آنچه که مهم است می
ي حیـات وحـش   هاگونهها قرار دارند و منطقهاست که در این 
دلیل رفتار پرهیز از صوت جاده قادر بـه اسـتفاده   ممکن است به

هاي متعددي ي زیستگاهی نباشند. در پژوهشهالکهاز منابع این 
، 14نوع گونه اشاره شده اسـت (  برحسباندازه لکه زیستگاه  به

ها، حداقل براي پرندگان جنگلی و یند این بررسیآ). بر16و  15
هکتـار در   200ي بزرگتـر از  هالکهدهد که ، نشان میزاردرخت

 هـا گونـه سطح حوضه آبخیز یا منطقه مورد بررسـی بـراي ایـن    
حساس به مساحت را  يهاگونهاز درصد  80در حدود  تواندمی

ي زیستگاه مرتعی بزرگتر از هالکهحمایت کند. این آستانه براي 
، در تـأثیر ي تحـت  هـا لکهتعداد  براساسهکتار برآورد شد.  50

منطقه مورد بررسی، پنج حوضه آبخیز خرم آباد، پلدختر، زاغـه،  
 ايجـاده را از صداي ترافیـک شـبکه    تأثیرازنا و کرخه بیشترین 

ي آبخیـز  هـا حوضـه پذیري ایـن  تأثیر. اما میزان کنندمیدریافت 
زیستگاه متفاوت است، براي مثال در حوضه آبخیز ازنا  برحسب

ي از صداي ترافیـک جـاده   تأثیرگونه زیستگاه جنگل بلوط، هیچ
 ند امـا همـین حوضـه در دو زیسـتگاه مرتعـی و     کمیدریافت ن
  گیرد.قرار می تأثیرپراکنده تحت  زاردرخت

ي آبخیـز خـرم   هـا حوضهي واقع در هازیستگاه در مجموع
آباد، پلدختر و کرخه بیشترین اثر و در مقابل سه حوضه آبخیـز  
اشترینان، صالح و سیمره کمترین اثر از صداي ترافیک جـاده را  

 –). وجود دو جـاده قـدیم خـرم آبـاد    2نند (جدول کمیدریافت 
ـ اندیمشک،  –پل زال –اهواز و بزرگراه جدید خرم آباد  عنـوان هب

بنـدر   –هاي ترانزیت کاال و مسافر در مسـیر تهـران  مهمترین راه

ماهشهر باعـث شـده اسـت کـه حوضـه آبخیـز کرخـه پـس از         
ي آبخیز بروجرد و خـرم آبـاد داراي بیشـترین حجـم     هاحوضه

  ترافیک عبوري در طول سال باشد.
حوضه آبخیز بروجرد با وجود اینکه داراي باالترین میـزان  

وده و از نظر طول جاده نیز در رتبه سوم در بـین  حجم ترافیک ب
دلیـل داشـتن سـطح کـم     حوضه مطالعاتی قـرار دارد امـا بـه    18

داراي  هازیستگاهاز این  هاجادهي طبیعی و عدم گذر هازیستگاه
شد. همچنـین در دو  بامیاثرپذیري کمی از صداي ترافیک جاده 

ــطح ا   ــترین س ــه داراي بیش ــان ک ــت و تیتک ــه سپیددش ز حوض
 زاردرختو  )% 6/16و  % 8/16ي جنگلی (به ترتیب هازیستگاه

دلیل عـدم وجـود مراکـز    ) هستند، به% 4/24و  % 3/11پراکنده (
ي پرتـردد، همچنـان   هاجادهجمعیتی مهم و درنتیجه عدم وجود 
شـند. منطقـه حفاظـت    بامـی از اثر منفی صداي ترافیک در امان 

ت و منطقـه شـکار   شده اشـترانکوه در حوضـه آبخیـز سپیددشـ    
ممنوع قالیکوه در دو حوضه آبخیـز سپیددشـت و تیتکـان قـرار     
دارند. با توجه به اینکه مناطق شکار ممنوع در ایران بـه منظـور   
انتخاب و ارتقاء به پناهگاه حیات وحش و یـا منطقـه حفاظـت    
شده در یک یا چند دوره پنج ساله شکل گرفته اسـت، مشـاهده   

منــاطق از آشــفتگی صــداي جــاده میــزان اثرپــذیري ایــن نــوع 
دهنده وضعیت مطلوب در مناطق شکار ممنوع هشـتادپهلو  نشان

ي هاتاالبو قالیکوه و وضعیت نامطلوب در مناطق شکارممنوع 
رو مشــخص شــدن میــزان پلــدختر و چهارشــاخ اســت. از ایــن

ي طبیعی موجود در هـر حوضـه آبخیـز در    هازیستگاهاثرپذیري 
راهنمـاي مناسـبی بـراي تعیـین      عنـوان به تواندمیاین پژوهش 

نظر گرفتن این امـر  رعمل کند. با د پذیرآسیبي آبخیز هاحوضه
هـاي  یی کـه برنامـه  هاحوضهي در پذیرآسیبان از تشدید تومی

  اي در آنها وجود دارد جلوگیري نمود.توسعه
  
  گیرينتیجه

نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد کــه میــزان کــاهش ســطح  
بـرداري از شـبکه   ی بـر اثـر احـداث و بهـره    ي طبیعـ هازیستگاه

به مراتب بیشتر از آن مقـداري اسـت کـه تنهـا توسـط       ايجاده
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تـر از  یابد. درك هر چه واقعـی ساختار فیزیکی جاده کاهش می
ي طبیعـی از مهمتـرین   هـا زیسـتگاه اثرات جاده و ترافیک آن بر 

اهداف متخصصین بوم شناسی جاده است. خطوط تـراز صـوت   
انند همانند مانعی از نزدیک شدن تومیر دو طرف جاده آستانه د

حیات وحش به جاده جلوگیري کننـد. رفتـار پرهیـز از صـوت     
هاي مختلف استفاده از منـابع  جاده باعث از دست رفتن فرصت

ي حسـاس  هـا گونـه در حاشیه جاده و یا آن سوي جاده توسط 
ثر از صـوت جـاده باعـث افـزایش     أد. شناسایی مناطق متشومی
ي حمـل و  هـا طـرح هاي کاهش اثرات منفی در وري روشهبهر

رو در مطالعـه آثـار   د. از اینشومیبر حیات وحش  ايجادهنقل 
محیط زیستی جاده، دیدگاه بررسی و مطالعه کارکرد جاده بایـد  

جایگزین دیدگاه سـاختار جـاده شـود. عـالوه بـر ایـن تمرکـز        
حـدوده  هـاي حمـل ونقـل در م   اي زیرسـاخت ي توسعههاطرح
نخـوردگی  در حفظ دسـت  تواندمیي موجود، هاجادهاثر  منطقه

اثر  منطقهي طبیعی نقش مهمی داشته باشد. در تعیین هازیستگاه
یک جاده عالوه بر صداي جاده عوامل دیگـري ماننـد آلـودگی    
هوا و روشنایی مصنوعی نیز اثرگذار هستند. بررسـی نحـوه اثـر    

 توانـد مـی کنار آلودگی صوتی این عوامل و گستره نفوذ آنها در 
در ارزیابی بهتر اثرات جاده بر گستره خانگی روزانـه، فصـلی و   

هاي مختلف زمـانی  کریدورهاي مهاجرت حیات وحش در بازه
  شب و روز نقش مهمی داشته باشد.
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