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  دهیکچ

بـه   یستیتنوع ز ينابود یاصل لیاز دال، نیسرزم يمایس یشناختبوم یوستگیدنبال آن افول پو به یستیز يهاو سامانه هاستگاهیز یگگسست

ـ ا تیمختل کرده است. نظر به اهم نیسرزم يمایس اسیو اطالعات را در مق يماده، انرژ انیکه جر دینآیحساب م موضـوع، هـدف از    نی

 يهـا و حفاظت از گـذرگاه  ایدر جهت اح نیاستان قزو نیسرزم يمایس ییفضا يزیرو برنامه یشناختبوم یوستگیپ یابیرزمطالعه حاضر، ا

 ینواح ،یو پوشش اراض يمنظور با استفاده از نقشه کاربر نیاست. بد نیسرزم يمایس یشناسبوم کردیو اطالعات با رو يماده، انرژ انیجر

ـ یر يسـاز با استفاده از مـدل  نیسرزم يمایس یشناختبوم یوستگیاثر مانع و پ يهااخصو ش ییاشناس یشناختعملکرد بوم يدارا بـا   یاض

شـد.   ییشناسا نیسرزم يمایدر س یطور مکانو حفاظت به ایاح يمستعد برا يهاشد. سپس لکه يبندپهنه GIS طیساز در محمدل تمیالگور

 اسـت.   یشـناخت فاقد عملکرد بوم آندرصد از  10و  یشناختعملکرد بوم يرادا استاندرصد از مساحت  90نشان داد که  قیتحق نیا جینتا

 7و  ع،یرشـد شـهرها و توسـعه صـنا     ،ياشبکه جاده جادیموانع انسان ساخت مانند ا لهیوسهب یشناختفاقد عملکرد بوم یدرصد از نواح 3

 ،ییفضـا  يزیرمنظور برنامهبه قیتحق نیا در. انددست دادهخود را از  یختشناانسان ساخت، عملکرد بوم يهاعارضه ریثأتحت ت زیدرصد ن

 شیمناطق حفاظت شـده و آمـا   یتیریمد يهادر برنامه قیتحق نیا جیشد. نتا ییو اطالعات شناسا يماده، انرژ اناتیجر يچهار گذرگاه برا

  .است استفاده قابل ستیز طیمح راهبردي یابیاثرات توسعه و ارز یابیارز نیو همچن نیسرزم

  

 
  

  نیو اطالعات، استان قزو يانرژ-ماده انیجر ،یستیتنوع ز ن،یسرزم يمایس ،یشناسبوم: يدیلک يهاواژه
  

 
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
 

  

  .تهران ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یطیپژوهشکده علوم مح ط،یمح یو طراح يزیرگروه برنامه .1
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   مقدمه

 یبا گذشـت زمـان باعـث دور افتـادگ     ستگاهیز یتکه تکه شدگ

). 1( شودیم یشناختبوم یوستگیو کاهش پ یستگاهیز يهالکه

و  یسـت یتنوع ز يبرا دیتهد نیتريجد ستگاهیز یتکه شدگ تکه

، 1990ال ). از س21و  10( است حاضر حال در هاانقراض گونه

 هـا، سـتگاه یز یشـدگ  تکـه  مربـوط بـه تکـه    یعلمـ  يهادغدغه

 نیو همچنـ  نیسـرزم  يمایو به دنبـال آن سـ   یستیز يهاسامانه

). 22شـده اسـت (   یاسـ یوارد عرصـه س  یشـناخت بـوم  یوستگیپ

 یسـت یتنـوع ز  يبـرا  یجهـان  ياز اسـتراتژ  توانیعنوان مثال مبه

)Global Strategy for Biodiversity, 1992(،  

ــتورالعمل ز ــتگاهیدســ   )،Habitat Directive, 1992( ســ

  اروپـــا  نیســـرزم يمایو تنـــوع ســـ  یســـتیز ياســـتراتژ

(Paneuropean Strategy of Biological and Landscape Diversity, 

ــو  )1995 ــتراتژ ایــ ــوع ز ياســ ــتیتنــ ــه  یســ ــاجامعــ    اروپــ

)Biodiversity Strategy of the European Community, 1998 (

) کـه  EECONETاروپـا (  یشـناخت شبکه بـوم  هی). اعالم25رد (نام ب

 يهااست، باعث توسعه شبکه اروپا قرار گرفته هیاتحاد دییأمورد ت

). 19شـده اسـت (   ییاروپا ياز کشورها ياریدر بس یشناختبوم

شـبکه   -1): 15است ( ریگفته شده شامل موارد ز هیاصول اعالم

 يمایو سـ  یسـت یتنـوع ز را که از نظـر حفاظـت از    یمناطق دیبا

 دیشبکه با -2. ردیهستند در بر بگ ییباال تیاهم يدارا نیسرزم

. دکن نیرا تضم یشناختبوم يهایوستگیو پ هافرایندحفاظت از 

 تیدر نها -4منطقه گنجانده شود.  يزیردر برنامه دیشبکه با -3

 را ارتقاء دهد. داریتوسعه پا دیبا

 در هـا گونـه  یو پراکنـدگ  جـایی جابـه فراهم کردن امکان  با

 يریانعطــاف پــذ شیباعــث افــزا تــوانیمــ ن،یســرزم يمایســ

). 17شـد (  سـتگاه یز یو کاهش اثر تکه تکه شـدگ  هاستمیاکوس

 یوسـتگ یپ يحفـظ و بازسـاز   يبـا اقـدامات الزم بـرا    بنابر ایـن 

 یشـناخت بـوم  يعملکردهـا  توانیم نیسرزم يمایس یشناختبوم

را ارتقا  یستمیو خدمات اکوسنموده  نیرا تضم نیسرزم يمایس

 یژگـ یو کیـ  نیسـرزم  يمایسـ  یشناختبوم یوستگی). پ16داد (

 تیمحدود ایسهولت و  زانیاست که به م يعملکرد -يساختار

 انیـ و اطالعـات در م  يماده، انـرژ  انیجر يبرا نیسرزم يمایس

 یوسـتگ ی). پ30( شـود مـی مختلف اطـالق   یشناختبوم يهالکه

از  یشناختفراهم کردن اتصاالت بوم لیدلبه یشناختعملکرد بوم

 ).  16انواع اتصاالت است ( نیترمهم

 یوسـتگ یمطالعـه پ  يدر سراسـر جهـان بـرا    یمختلف يهاروش

اسـاس اصـول    بـر  کـرده کـه معمـوالً    دایـ توسعه پ نیسرزم يمایس

. از )28و  21 ،14 ،13 ،6 ،3بوده است ( نیسرزم يمایس یشناسبوم

) در هلنـد،  4وش ارائه شده در مطالعه برنـت ( ربه  توانیم این میان

، مـارول و  یاسـتون  یشـناخت ) در شـبکه بـوم  29سپ و همکـاران ( 

ـ کاتالون التیا یوستگی) در مطالعه پ25( اراچیما  ا،یکشـور اسـپان  در  ای

) اشـاره کـرد.   6) و داکامپورا و همکاران (14و همکاران ( یانیندرایا

جهـت   نیسـرزم  يمایس يها) از سنجه9و  7و همکاران ( یشیدرو

در منطقـه ارسـباران    يخروس قفقاز اهیس ستگاهیز یوستگیورد پآبر

 یوسـتگ یمحاسـبه پ  يهااز روش یکی هاسنجه نی. اانددهاستفاده کر

را  یسـتگاه یز يهادرون لکه در بیشتر موارد،هستند که  یشناختبوم

  ســـتگاهی). مــدل تناســب ز  30( رنـــدیگیدر نظــر نمــ   وســته یپ

)Habitat Suitability Model (ورد آبــر يهــااز روش گــرید یکــی

 ونـه گ کیـ  ستگاهیز یوستگیپ بر اساساست که  ستگاهیز یوستگیپ

 کـرد ی) از رو3و همکـاران (  ی). بان21و  6( شودمیخاص محاسبه 

 بـراي ) Landscape Genetics Approach( نیسـرزم  يمایس کیژنت

ــر ــتگیورد پآب ــوم یوس ــناختب ــجمع یش ــتی ــمندر آت ياه ــس  یش

)Salamandra salamandraـ ا. انـد ) استفاده کرده  کـرد یرو نی

مـورد   صگونـه خـا   کیـ  يهاتیجمع یوستگیپورد آبر يبرا

 یوسـتگ ی) پ30و همکـاران (  نژادیعی. شفردیگیاستفاده قرار م

گـراف   يرا با استفاده از تئور يسبز شهر يهالکه یشناختبوم

 بـر هدفمنـد   طـور بـه مطالعه  نیا که اندقرار داده یابیمورد ارز

مـدل   نیا نیمتمرکز بوده است. همچن يسبز شهر يفضا يرو

 اتصاالت طوربه را هاگذرگاه ونقطه  طوربهرا  یستگاهیز يهالکه

بـودن   ییفضـا  ایو  يادرون لکه یوستگیو پ ردیگیم نظر در نقاط

. هـوو و همکـاران   شـود یگرفته مـ  دهیمدل ناد نیا در هاپهنه لکه

 یوسـتگ ی)، پEconetبا استفاده از مدل اکونت ( يالعه) در مطا13(

 يهـا لکـه  رمطالعه عالوه ب نیا در. اندرا محاسبه کرده یشناختبوم
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  هاي ارزیابی پیوستگی سیماي سرزمینها و روشمقایسه مدل .1جدول 

  منبع  ردیف
  کشور 

  مورد مطالعه
  هاویژگی و وجه تمایز مدل  مدل و روش محاسبه

1  
درویشی و 

  )9و  7مکاران (ه
  آسان ولی دقت پایین و همچنین بدون انعطاف  هاي سیماي سرزمینسنجه  ایران

2  
مکی و همکاران 

)21(  
  مدل مطلوبیت زیستگاه  ایران

کاربرد گسترده، نتایج مطلوب، مطلوبیت (پیوستگی) زیستگاه 

  یک گونه خاص

3  
بانی و همکاران 

)3(  
  دقیق، لزوم تهیه اطالعات گسترده نتایج  مدل ژنتیکی سیماي سرزمین  ایتالیا

4  
  نژاد شفیعی

  )30و همکاران (
  تئوري گراف  ایران

نتایج دقیق، پیوستگی یک زیستگاه خاص، نادیده گرفتن 

  ايپیوستگی درون لکه

5  
هوو و همکاران 

)13(  
  نتایج دقیق، اطالعات مورد نیاز کم، پیوستگی یک اکوتون خاص  مدل اکونت  آلمان

6  
 اراچمایمارول و 

)25(  
 GISهاي مبتنی بر مدل  اسپانیا

گیري راحت، نتایج دقیق و قابل قبول، اطالعات مورد نیاز اندازه

کم، انعطاف قابل قبول در اجراي مدل، محاسبه پیوستگی در 

  مقیاس سیماي سرزمین و براي کل تنوع زیستی

  

. انـد در محاسبه مدل نقش داشته زیها، موانع نو اکوتون یستگاهیز

 یجنگلـ  يهـا سـتگاه یدر ز یسـتگاه یز یوسـتگ یپ پژوهش نیدر ا

و بـا در نظـر    نیسـرزم  يمایسـ  اسیدر مقمطالعه محاسبه شده و 

) بـا  25( اراچینبوده است. مارول و ما هاستگاهیگرفتن همه انواع ز

خـود از مـدل مبتنـی بـر     در مطالعـه   ونـت، الهام گرفتن از مدل اک

 يمایسـ  یوسـتگ یپه سیستم اطالعات جغرافیـایی جهـت محاسـب   

 يهـا مطالعه همه لکه نیدر ا کهيطوربه، انددهکر استفاده نیسرزم

وحش در  اتیح يهاتمام گونه يبرا هااز تمام اکوتون یستگاهیز

ـ نظر گرفته شده است. به دل  يهـا مـدل  و هـا روش یگسـتردگ  لی

ـ   یبرخـ  ن،یسـرزم  يمایس یشناختبوم یوستگیورد پآبر ه از آنهـا ب

 ذکر شده است. 1ل در جدوعنوان نمونه 

 یوسـتگ یبر پ یشناختبوم یوستگیپ یابیارز يمطالعات برا شتریب

ـ  و اندداشته دیکأ) ت17گونه خاص ( کی ستگاهیز  کیـ  یوسـتگ یپ ای

) را 13( یجنگلـ  ای) و 30( يسبز شهر يهااکوتون خاص مانند لکه

ئـه  ارا يهـا روش و هامدل بیشتر نیهمچن. اندقرار داده یابیمورد ارز

از موارد بـه خـاطر    ياریدارند که در بس یقیدق يهابه داده ازیشده ن

قابـل اسـتفاده هسـتند.     ریغ ق،یدق يهاو نبود دادهبودجه  نیمأعدم ت

) بـا  25( چااریمارول و ما ییایاطالعات جغراف ستمیبر س یمدل مبتن

موجـود   يهـا دهیتواند پدیم نهیهز نیداده ممکن و با کمتر نیکمتر

- ارائه کنـد. همـان   یقابل قبول جیو نتا حیرا تشر نیسرزم يمایدر س

که بتوانـد   یمدل نیترشده، ساده شنهادی) پ31گونه که توسط تورنر (

در  بنـابراین مـدل اسـت.    نیارائه کند، بهتر دهیاز پد یاطالعات کاف

 بـراي  ییایـ اطالعـات جغراف  سـتم یبـر س  یاز مدل مبتنـ  قیتحق نیا

 اسـتفاده شـده اسـت.    نیسرزم يمایس یشناختبوم یوستگیپ یبررس

 نیسـرزم  يمایس یشناختبوم یوستگیپ یمطالعه، بررس نیاز ا هدف

آن  جیاست تا بتـوان از نتـا   نیسرزم يمایس اسیدر مق نیاستان قزو

 یوسـتگ یپ و هـا گـذرگاه  ءایـ حفظ و اح براي ییریزي فضادر برنامه

 استفاده کرد. نیسرزم يمایس

 

 هامواد و روش

 مطالعهمورد  منطقه

 یاستان کشور است که در دامنـه جنـوب   31از  یکی نیقزو استان

ـ ترترشته کوه البرز واقـع شـده و از غـرب و شـمال بـه       بـا  بی

 يهااستان با جنوب از وبوده  مرزهم النیزنجان و گ يهااستان
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 قزوین (منبع: نگارندگان)چهارگانه محیط زیست استان مناطق . موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه و موقعیت 1شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) 

  

مـرز مشـترك    يشرق با استان البـرز دارا از و  ،يهمدان و مرکز

اسـتان   نی، ارانیمرکز آمار ااطالعات  بر اساس). 1است (شکل 

 1395 سـال در درصد از مسـاحت کشـور،    یکبا دارا بودن تنها 

شته شور نقش داک داتیدرصد در اقتصاد و تولهشت به  کینزد

از آنجا . مربع است لومتریک 15820 نیقزواستان . مساحت است

اسـتان  این ثبت شده کشور در  یمل یخیدرصد از آثار تار 11که 

بـه تهـران و داشـتن    آن  یکینزدو همچنین با توجه به  قرار دارد

 یاز مقاصـد اصـل   یکـ یاسـتان قـزوین    ،،يگردشـگر  يهاجاذبه

. دیـ آیتهـران بـه حسـاب مـ     نانسـاک ویـژه بـراي   گردشگري به

ـ لیم 3/1برابـر   1395آمـار سـال    هیاستان بر پا تیجمع نفـر   ونی

هسـتند.   نینفر ساکن شهر قـزو  600،000شمار  نیاست که از ا

 نیتراز مهم یکیعنوان شده،  يهایژگیعالوه بر و نیاستان قزو

 نیسـرزم  يمای. سـ اسـت  یسـت یتنـوع ز از نظـر   رانیا يهااستان

 هیکه در ناحيطوربهبرخوردار است  ییاز تنوع باال نیاستان قزو

 اهدشـ  يو در دشت مرکزبوده  یابانیب مهین یاراض يدارا یشرق

مراتـع کـم تـراکم تـا     آن فشـرده و در شـمال    يکشاورز یاراض

را در اسـتان  زیستگاهی زیادي که تنوع شود ه میشاهدمپرتراکم 

ـ ناح 5اسـتان باعـث شـده     یستگاهیکرده است. تنوع ز جادیا  هی

  د که شامل سه منطقه حفاظت شده وشو فیتعردر آن  یحفاظت

اطالعات به دست آمـده   بر اساسدو منطقه شکار ممنوع است. 

ـ ا ن،یاسـتان قـزو   سـت یز طیاز اداره کل حفاظت مح اسـتان   نی

پلنگ، قـوچ   ،يااز جمله خرس قهوه ياریبس يهاگونه ستگاهیز

و دیگـر  پسـتاندار   يهااز گونه ياریکل و بز، آهو و بس ش،یو م

 .  استاز جمله هوبره  يادیپرندگان ز نیهمچن

را کشور شمال غرب و مرکز  نینقش گذرگاه ب نیقزو استان

ــهاز نظــر دارد و  ــح يهــامهــاجرت گون ــ اتی ــژه هوحــش ب وی

 یکـ ینزد لیدل استان بهاین . کندیم فایا يدیپستانداران، نقش کل

عدم توجه به توسعه  به تهران به سرعت در حال توسعه است و

تنـوع   کـره یرا به پ يریصدمات جبران ناپذ تواندی، مآن درخور

 .دکناستان و کشور وارد  یستیز
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 ها و اطالعات مورد نیازداده

بـا   قیـ تحق نیـ مورد استفاده در ا یو پوشش اراض يکاربر نقشه

 هیته 1396توسط نگارندگان در تابستان سال  1:250000 اسیمق

 بـراي . اسـت  1:500 يحـدود  اسیـ آن در مق هیته يشده و مبنا

جداگانـه   طـور بـه اسـتان   يهـا نقشه، تک تک دهستان نیا هیته

و نقـاط   Google Earth افـزار نـرم  هیـ شده و بر پا یدانیم شیپا

ـ  هـا راه نقشـه . ندشد یرقوم GPSبرداشت شده توسط   عنـوان هب

ـ    يهـا رودخانهنقشه  و ساخت انسان موانع عنـوان  هاسـتان هـم ب

ـ ترت بـه  یعـ یطب يهـا عنوان گـذرگاه هو هم ب یعیع طبموان از  بی

ـ ته نیاسـتان قـزو   يو جهاد کشاورز يسازمان شهرساز شـد.   هی

از سـازمان   سـت یز طیمحـ اطالعات مربوط به مناطق چهارگانه 

 شد. افتیدر ستیز طیحفاظت مح

  

 قیتحق یشناسروش

 نیاستان قـزو  نیسرزم يمایس یوستگیپ تیوضعمطالعه  نیادر 

و  یو پوشـش اراضـ   يکـاربر  یمکـان  يهـا داده لیوش تحلبا ر

 )25( اراچیـ روش مـارول و ما  قیارتقاء و تطببا و  هارساختیز

در  یاضیر يهاروش با استفاده از فرمول نی. اشده است یبررس

و اجـرا شـد. در    یافتـه  توسعه ArcGISافزار ساز نرممدل طیمح

مـورد   قیـ تحق یروش شناسـ  یلفه اصلؤمقاله سه م يبخش بعد

 یشـناخت عملکـرد بـوم   يدارا یقرار گرفته اسـت: نـواح   یبررس

)Ecological Functional Areas  ــانع ــر مـ ــاخص اثـ  )، شـ

)Barrier Effect Indexــوم یوســتگی) و شــاخص پ  یشــناختب

)Ecological Connectivity Index.( 

  

 یشناختعملکرد بوم يدارا ینواح

ــ ــدم در ا نیاول ــق ــواح ییروش، شناســا نی عملکــرد  يرادا ین

ابتـدا الزم   یشناختبوم یوستگیپ یابیارز ياست. برا یختشنابوم

نقـش گـذرگاه    تواننـد یکـه مـ   یعیطبریو غ یعیطب یاست نواح

 یوسـتگ ی). پ22ند (شـو  ییرا داشـته باشـند، شناسـا    یشناختبوم

 يمایدر سـ را  عاتو اطال يماده، انرژ انیجر طیشرا یشناختبوم

 یشـناخت بـوم  يهافرایند يداریپا يراکه ب کندیفراهم م نیسرزم

 یسـت یتنوع ز داریپا تیریمد توانندیهستند و م يالزم و ضرور

 ینـواح  ترساده انی). به ب25کنند ( نیرا تضم نیسرزم يمایدر س

 شـود یگفتـه مـ   نیاز سرزم یبه نواح یشناختعملکرد بوم يدارا

کـم   اریبا مزاحمـت بسـ   ایبدون مزاحمت  يانورج يهاکه گونه

 مکان گذر از آن را دارند.ا

ــرا ــا يب ــه ییشناس ــازو نقش ــواح يس ــرد  يدارا ین عملک

ـ ابتدا با استفاده از ال ،یشناختبوم و پوشـش   يکـاربر  یرقـوم  هی

 عنـوان بـه  یو پوشش اراضـ  يمختلف کاربرطبقه شش  ،یاراض

با اسـتفاده از  شده و  ییشناسا یشناختعملکرد بوم يدارا ینواح

 تـا  25حداقل مساحت ( اری. معندشد يسازنقشه ،یکم اریدو مع

) و مرور منابع 1:500نقشه ( اسیبه مقابتدا با توجه هکتار)  200

در نظـر  سـپس بـا   و  شناس) و نظر کارشناسان بوم32و  25 ،2(

 تعیـین شـد  درصد از مساحت طبقات موجود  30گرفتن حداقل 

)25.( 

کــوچکتر از حــداقل  یکــه مســاحت یبخــش دوم، نــواح در

ـ نفتنـد  و در شش طبقه بـاال قـرار نگر  تند داشمساحت  در دو  زی

ـ از ا یکی. ندشرکت داده شد هالیگروه مجزا در تحل طبقـات   نی

ـ  کیتفک يدشوار لیدلکه به است "و باغ يکشاورز"  یکشت آب

صورت مخلوط در ه ب يکاربردو  نیکه ا يو باغات و در موارد

طبقه بـا   نیا منطقه وجود داشتند مورد استفاده قرار گرفته است.

شـد.   هیته گریکدیکوچکتر از حداقل مساحت با  يهاادغام لکه

 کیتفک يدشوار لیدلاست که به "و مرتع يکشاورز"طبقه دوم 

 يدو کـاربر  یختگیآممکه دره ییهااز مرتع در بخش میکشت د

ـ ا نییتع يبود مورد استفاده قرار گرفت. برا ادیو پوشش ز دو  نی

اول، حداقل مساحت و حداقل  هم مانند بخش يعملکرد هیناح

 شده است.   تیدرصد مساحت رعا 30

 يعملکـرد  یدر نظر گرفتن بخش دوم، هشت طبقه نـواح  با

 کییشد که شامل شش طبقه استاندارد و دو طبقه موزا ییشناسا

هشـت طبقـه قـرار     نیـ که در ا ی. تمام نواحندهست وستهیپ همهب

از  که شدند گرفته رنظ در شده تکه تکه ینواح عنوانبه ند،نگرفت

در  یشاخص یشناختعملکرد بوم چیشناس هنظر کارشناسان بوم

 ندارند. نیسرزم يمایس اسیمق
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  شناختی در منطقه مورد مطالعه (منبع: نگارندگان)داراي عملکرد بومکاربري و پوشش اراضی . حداقل مساحت 2جدول 

  شناختیاراضی داراي عملکرد بوم  کد
  مساحت

  (هکتار)
  شناختیراضی داراي عملکرد بوما  کد

مساحت 

  (هکتار)

C1 50  جنگل≥  C5 100  کشت دیم≥  

C2 100  مرتع≥  C6 200  هاي لختزمین≥  

C3 50  کشت آبی≥  C7 50  کشاورزي و باغ مخلوط≥  

C4 25  باغات≥  C8 100  کشاورزي و مرتع مخلوط≥  

  

  )25هاي موانع اساسی در منطقه مورد مطالعه (. ویژگی3جدول 

sb(  aوزن (  ع مانعنو  کد
1ks  a

2ks  

B1 1=20  شبکه ارتباطی ثانویهb  100/11= 1k1  253/0=2k1  

B2 2=40  کاوي، نواحی مسکونی روستایی، صنایع پراکندهمعدنb  210/22= 1k2  123/0=2K2  

B3 3=50  سطوح آبیb  -  -  

B4 4=60  شبکه ارتباطی اصلیb  310/33= 1k4  093/0=2K4  

B5 5=08  آهنبزرگراه و راهb  420/44 =1k5  063/0=2K5  

B6 6=100  هاي صنعتینواحی مسکونی شهري و شهركb  520/55= 1k6  051/0=2K6  

  

در جدول  یشناختعملکرد بوم يدارا ینواح یمکان لیتحل جینتا

ـ داده شـده اسـت. از د   شینما 2  ،شـناس کارشناسـان بـوم   دگاهی

 رکمتـ مسـاحت   با مراتع هکتار، 50 از کمترمساحت  با هاجنگل

کمتر از سطح با  یآب يکشاورزاراضی با کاربري  هکتار، 100 از

در  تواننـد یهکتار نم 25کمتر از مساحت باغات با و هکتار،  50

نقـش داشـته    نیسـرزم  يمایسـ  اسیـ در مق یشناختعملکرد بوم

 باشند.

  

 اثر مانع شاخص

مـاده،   انیساخت بشر که در برابر جر يهايبه تمام کاربر موانع

). 18و  5( شـود مـی اطالق  کنند،یطالعات مقاومت مو ا يانرژ

در ایـن مطالعـه    ،یدهنـدگ  انتقـال  عملکـرد  بر عالوه هارودخانه

 مقاومـت  عنـوان بـه  که) 25( اندلحاظ شده یعیموانع طب عنوانبه

محاسـبه اثـر    ي). بـرا 12( شـوند یشناخته م زین نیسرزم يمایس

 :اندائه کردهرا ار 1) رابطه 11موانع، دوپراس و همکاران (

)1(                                                  BEL=Ys/Ymax 

ـ یاثر مانع در واحد تحل Ysرابطه  نیا در  Ymax) و کسـل ی(پ یل

 است. نیسرزم يمایحداکثر اثر مانع در س

کـه   3وزن هـر مـانع در جـدول     بر اساساثر مانع،  شاخص

 as2kو  as1k بیوه ضـرا عـال هاثر موانع است ب یدهنده بزرگنشان

فاصله از مانع اسـت و   شیکاهش اثر با افزا زانیدهنده مکه نشان

نشـان   4که در جدول  آن یخطریاثر و رابطه غ سیماتر نیهمچن

 شود.  می نییداده شده، تع

از  کیـ کـه هـر   را  يافاصله اثر، حداکثر فاصـله  4جدول در 

ننـد نشـان   نفـوذ ک  یو پوشـش اراضـ   يدر کـاربر  توانندیموانع م

از جملـه   یاراض يکاربر سطوح همه ترساده انی). به ب11دهد (یم

در برابـر نفـوذ موانـع مقاومـت      یستگاهیز يهاخود موانع و لکه

و پوشـش   يمقدار نفـوذ در هـر کـاربر    نیا ،کنند که فاصله اثریم

دهنده شـدت کـاهش اثـر    اثر نشان بی. ضردکنیم یرا کم یاراض

 یو پوشـش اراضـ   ياز انـواع کـاربر   کیر موانع هنگام نفود در ه

و بـا   ییایـ اطالعات جغراف ستمیس طیمدل در مح نی). ا25است (

 استخراج شده است. نه،یهز- فاصله لیاستفاده از تحل
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  )25ماتریس اثر براي محاسبه شاخص اثر مانع ( .4جدول 

  )An = b6/anضریب اثر (  فاصله اثر  سطوح مقاومت  کد

V1  C2 ،C5 ،C6 ،C8 a1 = 1000 m  A1 =0/10  

V2  C3 a2 = 750 m  A2 =0/13  

V3  C1 ،C4 ،C7  a3 = 500 m  A3 =0/20  

V4  B1 ،B2 a4 = 350 m  A4 =0/28  

V5  B3 ،B4 ،B5 ،B6  a5 = 250 m  A5 =0/40  

V6 گذرگاه  a6 = 1 m  A6 =100  

  

  بندي اثر موانع در سیماي سرزمین (منبع: نگارندگان)رتبه .5جدول 

  نوع موانع    اثر  شاخص اثر موانع

  فاقد موانع انسان ساخت؛ جریان آزادانه ماده، انرژي و اطالعات  بدون اثر  صفر

  هاي کوچک و محلیموانع کوچک و غیر متراکم مانند کشاورزي  اثر کم  2و  1

  شبکه ارتباطی ثانویه و نواحی مسکونی پراکنده مانند نواحی روستایی  اثر متوسط  4و  3

  که ارتباطی اصلی و نواحی مسکونی شهري پراکندهشب  اثر زیاد  6و  5

  افزایی نواحی شهري و شبکه ارتباطی درجه یکهم  اثر خیلی زیاد  8و  7

  افزایی نواحی شهري متمرکز و شبکه ارتباطی درجه یکهم  اثر بحرانی  10و  9

 

ـ داده ن گـاه یمدل اثر مانع، بـه دو نـوع پا   ياجرا يبرا اسـت،   ازی

مـدل   نی). ا4) و سطوح مقاومت (جدول 3(جدول  یموانع اصل

 شیو سـطوح مقاومـت اسـت کـه بـا افـزا       يروش فـاز  بیترک

اثر مانع در  سبهنحوه محا 2. رابطه ابدییفاصله، اثر مانع کاهش م

 هـر  ي) کـه بـرا  22( دهدی) را نشان مکسلی(پ یلیهر واحد تحل

شـده   هیـ مجـزا ته  طـور بـه  3از موانع گفته شده در جـدول   کی

 است.  

)2(                            Ys = bs - ks1ln(ks2 bs - d's +1) 

کاهش دهنده اثـر   بیضرا ks2و  ks1وزن موانع،  bs رابطه نیا در

 يبـرا  3افزار هستند کـه در جـدول   فاصله در نرم شیموانع با افزا

از  کیـ شده هر  لیفاصله تعد- نهیهز d's. اندشده فیهر مانع تعر

از سـطوح   ياشـده بـه فاصـله    لیعـد فاصله ت- نهی. هزاستموانع 

و اطالعـات از   يمـاده، انـرژ   انیـ جرکـه   شودمیمقاومت اطالق 

د). بـه  شـو مراجعه  ي(به بخش بعد رسدیسطح مورد نظر به آن م

و پوشـش   ياز کـاربر  يافاصـله گر این مفهوم بیـان  ترعبارت ساده

و پوشـش   يو اطالعات از آن کـاربر  ياست که ماده، انرژ یاراض

شده از  دیتول يهانقشه عیبه آن برسد. اثر مانع کل با تجم ندتوایم

اثر موانع مختلـف  علت محاسبه جداگانه . دیآیم ستد هب 2رابطه 

 ینـواح  و آهـن از موانـع ماننـد آزادراه، راه   یبرخـ این اسـت کـه   

 دارند. گریاز موانع د يشتریاثرات به مراتب ب ،یمسکون

ـ مختلـف  موانع يهانقشه عیتجم با  یاثـر تجمعـ   یه نـوع ، ب

ـ . اثر موانـع  میکنیمحاسبه م زیرا ن نیسرزم يمایموانع در س  کی

 10تـا   1 اسیـ هـر منطقـه در مق   ياست کـه بـرا   یشاخص نسب

 نیو همچنـ  یو معان هایژگیو 5در جدول . شودیداده م شینما

 آورده شده است.اثر موانع از طبقات  کی هر يبرا ییهامثال

  

 یشناختبوم یوستگیپ شاخص

موجـود   وندیاتصال و پ يبه وجه عملکرد یشناختبوم یوستگیپ
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  . ماتریس همبستگی در منطقه مورد مطالعه (منبع: نگارندگان)6جدول 

  1C  '2C  '3C  '4C  '5C  '6C  '7C  '8C'  نوع  کد

1C  0/4  0/6  0/8  0/6  0/5  0/7  0/4  0  جنگل  

2C 0/2  0/7  0/7  0/6  0/7  0/7  0  0/2  مراتع متراکم  

2C  0/2  0/6  0/6  0/5  0/6  0/6  0  0/3  تراکم متوسط مراتع با  

2C  0/2  0/5  0/5  0/5  0/5  0/6  0  0/4  تراکممراتع کم  

3C  0/5  0/2  0/8  0/4  0/2  0  0/6  0/7  کشت آبی  

4C  0/6  0/2  0/7  0/4  0  0/2  0/7  0/5  باغ  

5C  0/2  0/4  0/6  0  0/4  0/4  0/5  0/6  کشت دیم  

6C  0/6  0/8  0  0/6  0/7  0/8  0/6  0/8  هاي لختزمین  

1B  0/8  0/8  0/8  0/8  0/8  0/8  0/8  0/8  شبکه ارتباطی ثانویه  

2B  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  کاوي، نواحی مسکونی روستایی، صنایع پراکندهمعدن  

3B  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  سطوح آبی  

4B  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  0/9  شبکه ارتباطی اصلی  

5B  1  1  1  1  1  1  1  1  آهنبزرگراه و راه  

6B  1  1  1  1  1  1  1  1  هاي صنعتینواحی مسکونی شهري و شهرك  

7B 0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  رودخانه  

  

 تی) که ظرف20اشاره دارد ( نیسرزم يمایعناصر مختلف س نیب

ـ . اکنـد یم یابیارز را هاآن نیو اطالعات ب يماده، انرژ انیجر  نی

مـورد   نیسرزم يمایس اسیدر مق ییصورت فضاه ه بشاخص ک

 يمنـاطق دارا  نـه، یهز-لهقرار گرفته، بر اساس مدل فاص یابیارز

 کنـد یمـ  بیهم ترک را با یو سطوح مقاومت یشناختعملکرد بوم

ــر مــانع و مــاتر  ی). ســطوح مقــاومت24( ــه خــود، اث  سیبــه نوب

اج استخر یاراضو پوشش  يهمه انواع کاربر يرا برا یهمبستگ

 سی). مـاتر 6(جـدول   دهـد یمورد استفاده قرار مـ  یابیو در ارز

 یانـواع مختلـف نـواح    نیب یهمبستگ لیشامل پتانس یهمبستگ

اسـت   یو پوشش اراض يو طبقات کاربر یشناختبوم يعملکرد

). کـاربرد  11شده اسـت (  هیته یو تجرب یکه با نظرات کارشناس

حداقل اسـت و  است که اثر موانع  یدر نواح یهمبستگ سیماتر

ـ تغ جادیدر ارا  ینقش اصل سیماتر نیا در  ي). بـرا 22دارد ( ریی

 ن،یسـرزم  يمایسـ  یوسـتگ یتـراکم مراتـع در پ   تأثیرنظر گرفتن 

طبقه در  کی عنوانبه يعملکرد یطبقات مختلف مراتع در نواح

سـه طبقـه    ،یو پوشش اراضـ  ينظر گرفته شد و در نقشه کاربر

جداگانـه   طوربهشش جدا شده و تراکم پواز نظر مختلف مراتع 

 در مدل وارد شد.

 لیتعد نهیهز-فاصله ،یشناختبوم یوستگیمدل پ ياجرا يبرا

). '50,000rd≥شد ( نییتع يعملکرد یاز نواح کیهر يشده برا

در  يعملکرد یاز نواح کی دهنده فاصله اثر هرفاصله نشان نیا

شـده،   لیتعد نهیهز-فاصله نیی). با تع27است ( نیسرزم يمایس

موجـود   ياز خطاهـا  ،شـود هم ادغـام   با هیال نیچند کهیهنگام

 يو با اجـرا  یتجرب طوربه فاصله کامالً نیاجتناب خواهد شد. ا

 بـر اسـاس  هـر منطقـه    يدست آمـده و بـرا  باره مدل به نیچند

متفاوت باشد.  تواندیم يعملکرد یمطالعه و تعداد نواح اسیمق

 يکـل بـرا   نـه یهز-رزش فاصلهنحوه محاسبه ا 3در آخر، رابطه 

 .دهدیم نشانرا  يعملکرد یهمه نواح
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 ن،یسـرزم  يمایسـ  یشـناخت بوم یوستگیمحاسبه شاخص پ يبرا

 نیمحاسبه شد. ا 4رابطه استفاده از با ) ECIb( هیابتدا شاخص پا

 ییایـ جغراف ینـواح  یشناختبوم یوستگیمحاسبه پ ياشاخص بر

 کی هر ي) و برا24کاربرد دارد ( يعملکرد ینواح ایمختلف و 

ـ ا گـر ی. به عبارت دشودمیمحاسبه جداگانه  طوربه یاز نواح  نی

ــاخص  ــش ــوع  کی ــاخص موض ــرا یش ــواح يب ــرد  ین عملک

 است. یشناختبوم

)4(                                   
 i

b 3
t

ln 1+ x
ECI = 10 -9

ln(1+ x )
 

 شده ممکن لیتعد نهیهز-ارزش فاصله نیشتریب xiدر این رابطه 

ـ پا یوسـتگ ی. بعد از محاسبه شاخص پاست شـاخص مطلـق    ه،ی

)ECIa 1 اسیـ آن در مق جیقابل محاسبه است که نتا 5) از رابطه 

از تا بتـوان   شودیداده م شینما حیاعداد صحصورت بهو  10 تا

یـک  منطقه در طول  کی یحتیا طق مختلف منا سهیمقا يبراآن 

مجمـوع   ،شـاخص  نیا گری. به عبارت دکرداستفاده  یدوره زمان

 .است يعملکرد ینواح يبرا هیمحاسبه شده پا يهاشاخص

)5(                                         
m=n

b
a

m=1

ECI
ECI

m
   

m ـ ا يهـا اسـت. ارزش  یشـناخت عملکرد بـوم  یتعداد نواح  نی

ـ  ن،یسـرزم  يمایریـزي سـ  و در برنامـه بوده شاخص هدفمند  ه ب

 اسیـ در مق یسـت یتنـوع ز  تیریحفاظـت و مـد  بـراي   خصوص

 ).23است (قابل استفاده  نیسرزم يمایس

  

 ییفضا يزیربرنامه

نقشـه   ن،یاسـتان قـزو   نیسرزم يمایس ییفضا يزیربرنامهبراي 

نـاطق  موجـود و نقشـه م   تیوضع عنوانبه یشناختبوم یوستگیپ

بالفعـل   يهـا سـتگاه یو ز یعـ یطب ینـواح  عنـوان حفاظت شده به

منـاطق حفاظـت    تیـ موقع بر اسـاس شد.  يگذارهمياستان رو

 مناسـب  يهاگذرگاه ن،یسرزم يمایس یوستگیپ تیشده و وضع

 شـنهاد یپ اءیـ حفاظـت و اح  يبـرا  يزیرو جهت برنامه ییشناسا

 شد.

 جینتا

درصــد) از  90( یشـناخت عملکـرد بــوم  يدارا ینــواح مسـاحت 

و  ينقشـه کـاربر  در  یعـ یطبمهیو ن یعیطب يهاستگاهیمساحت ز

از  یاست. مساحت قابل توجهکمتر درصد)  97( یپوشش اراض

توسـط   میرمسـتق یغ ایـ  میمستق طوربهدرصد)  10( نیاستان قزو

عرضـه   امکـان  و انـد قرار گرفته تأثیرساخت تحت انسان ینواح

بـا   یشناختعملکرد بوم ياتع داراندارند. مر یشناختعملکرد بوم

در را نقــش  نیشــتریب ،درصــد از مســاحت اســتان 49پوشــش 

ـ . کشت دنداستان دار یستگاهیز یوستگیپ ـ   می بـا   یو کشـت آب

قرار دارند (شـکل   يدرصد در رتبه بعد 68/13درصد و  14/16

 ).  3و  2

نشان داده شـده   4مربوط به شاخص اثر مانع در شکل  جینتا

 ینـواح  نیشمال و جنوب اسـتان و همچنـ   یعیطب یاست. نواح

 یاثـر مـانع را دارنـد و نـواح     نیشرق اسـتان کمتـر   یابانیب مهین

را داشـته،   یو شـبکه ارتبـاط   يتوسعه شـهر  نیشتریکه ب يمرکز

شـرق بـه غـرب     يااثر مانع است. گذرگاه جـاده  نیشتریب يدارا

-نیرشـت و قـزو  -نی) و جنوب به شـمال ( قـزو  زیتبر-(تهران

 نیشـتر یب ،يمرکـز  يهرا و همدان) در کنار توسعه شهرز نیبوئ

  دارند. یشناختبوم اناتیممانعت از جرتأثیر را بر 

اسـتان   نیسـرزم  يمایس یشناختبوم یوستگینقشه پ 5 شکل

(الـف)   5. نقشـه  دهدیمختلف نشان م يهااسیدر مقرا  نیقزو

 نیسـرزم  يمایسـ  اسیـ در مق یشـناخت بوم یوستگیپ دهندهنشان

 5. شـکل  دهـد یرا نشان م نیتمام استان قزو گیوستیپ است که

آوج  رسـتان در شه نیاز استان قـزو  یبخش یینما(ب) که بزرگ

 يماده و انرژ انیجر يهاگذرگاه عنوانبه هااست، نقش رودخانه

  . دهدیعنوان مانع را نشان مبه نیو همچن

 
 ییفضا يزیربرنامه

 نیسـرزم  يمایس یختشنابوم یوستگیو حفاظت از پ اءیاح يبرا

 ییفضـا  تیـ شـده کـه موقع   شنهادیچهار گذرگاه پ ن،یاستان قزو

ـ ا نشان داده شده اسـت. بـر   6آنها در شکل    اسـاس حفـظ و    نی
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 شناختیتحلیل توپولوژیک منطقه مورد مطالعه و ارتباط بین کاربري/ پوشش اراضی و نواحی داراي عملکرد بوم .2شکل 

 

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) استان قزویندر شناختی احی داراي عملکرد بومتوزیع مکانی نو .3شکل 

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) . نقشه حاصل از اجراي مدل شاخص اثر مانع در استان قزوین4شکل 
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) استان قزویندر . نقشه حاصل از اجراي مدل شاخص پیوستگی سیماي سرزمین 5شکل 

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) استان قزویندر . نقشه وضعیت پیوستگی مناطق چهارگانه محیط زیست 6شکل 

 
از  انـات یجر ریمسـ  يایـ جهـت اح  کیگذرگاه شماره  ينگهدار

 اسیـ مقگـذرگاه در   نیـ است. ا یشرق به غرب و برعکس الزام

ـ   جادیا يبرا یاستان منـاطق حفاظـت شـده طـارم و      نیارتبـاط ب

 يبـرا  يامنطقـه  اسیدر مق نیاست و همچن تیحائز اهمالموت 

مهم  اریبس تواندیم زی) کشور نیشرق -ی(غرب یارتباط نوار شمال

و هـم   يامنطقه اسیهم در مقتواند می باشد. گذرگاه شماره دو

ـ احبراي  بیترتبه یاستان جنـوب کشـور و    -شـمال  بـاط ارت يای

 قـه شـکار  ارتباط منطقـه حفاظـت شـده باشـگل و منط     نیهمچن

شماره سه و  يهاباشد. گذرگاه تیآبگرم حائز اهم -ممنوع آوج

شـمال بـه جنـوب در    از  يمـاده و انـرژ   انیـ جر يبرا زیچهار ن

ارتباط منطقه حفاظت شـده المـوت    نیو همچن يامنطقه اسیمق

خصوص منطقه شـکار ممنـوع الـه آبـاد در     ه ب یجنوب یبا نواح

ــمق ــاهم اریبســ یاســتان اسی ــ تی ــدیدارد و م ــزا توان  شیدر اف

 باشد.ثر ؤاستان م یوستگیپ
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اسـتان   یشـناخت بـوم  یوسـتگ یگفتـه شـد، پ  پیشتر که  گونههمان

ورد شــده و احتمــال آبــر نیســرزم يمایســ اسیــدر مق نیقــزو

انتخـاب شـده از سـطح اسـتان      یدو نقطه تصـادف بین  یوستگیپ

 کیـ  يمنطقـه بـرا   کیـ ممکن است . شده است دهیسنج نیقزو

 يبـرا  نیسرزم يمایس اسیدر مق یولباشد گونه خاص مناسب 

منطقـه شـکار ممنـوع    بنـابراین  نامناسـب باشـد.    گرید يهاگونه

 یشـناخت بـوم  یوسـتگ یپ يهـوبره اسـت، دارا   ستگاهیز که آباداله

 است. یکم

  

 يریگجهیو نت بحث

 یشـناخت بـوم  یوسـتگ یمطالعه، روش محاسبه شـاخص پ  نیا در

 نمونـه  عنـوان بـه  نیو در اسـتان قـزو   حیتشـر  نیسـرزم  يمایس

 يهاستگاهیزدر نظر گرفتن  لیدل مدل به نیاجرا شد. ا یمطالعات

در  نهیهز -و فاصله يو استفاده از روش فاز یابیمختلف در ارز

ــ انیــموانــع جر يبنــدپهنــه ورد آبــر نیو همچنــ يرژمــاده و ان

ــا ن،یســرزم يمایکــل ســ یوســتگیپ  تیاز وضــع یجــامع جینت

 نی. همچنـ دهـد یارائه مـ  نیسرزم يمایس یشناختبوم یوستگیپ

 عیـ ) و تجم25( ارهیچنـدمع  کـرد یرو لیـ مدل استفاده شده به دل

 یاثـرات تجمعـ  در مورد  يدیاثرات موانع مختلف، اطالعات مف

 نیسـرزم  يمایسـ  ییفضـا  يزیـ رکه در برنامـه رائه کرده اموانع 

 مهم است. اریبس

درصـد از مسـاحت اسـتان     90مطالعـه،   نیا جینتا بر اساس

قابل مالحظـه   زانیرا دارد که م یشناختارائه عملکرد بوم ییاناتو

فرورفت  يتئور بر اساس رایز د،یآیشمار مبه يادوارکنندهیو ام

(Percolation theory) )26  يهـا ستگاهیزمیزان که ی) زمان33و 

تنـوع  از حفاظـت   مشـکالت درصـد باشـد،    60کمتر از  یعیطب

ـ نکته هم توجه کرد که ا نیبه ا دیآغاز خواهد شد. با یستیز  نی

ساخت انسان يهاگاهستیز ،یعیطب يهاستگاهیز بر مطالعه، عالوه

کـه در   شـود مـی شـامل   زیـ و باغات را ن يکشاورز یمانند اراض

ــاران (  ــارول و همک ــه م ــر اهم24مطالع ــ) ب ــتیز تی ــاگاهس   يه

ــانســان ــح ســتگاهیز نیمأســاخت در ت ــا  اتی وحــش مــرتبط ب

 ت.شده اس دیتاک يکشاورز

شـرق بـه غـرب    از از شمال بـه جنـوب و    يماده و انرژ انیجر

 یارتبـاط  يهـا و برعکس وابسته به وجود گـذرگاه  نیاستان قزو

 ،یلـ یر ،ياجاده یمطالعه نشان داد شبکه ارتباط نیا جیاست. نتا

و موانع  یشدگتکهعوامل تکه نیمهمتر ،یو صنعت يشهر ینواح

ـ ز العـات مط .ندهسـت  نیسرزم يمایشده در س ییشناسا از  يادی

ــ ــه مک ــاران ( یجمل ــرو21و همک ــاران ( ي)، خس )، 17و همک

ــما ــارول ( اراچی ــاران (و )، 22و م ــارول و همک ــر 23م ــر اث ) ب

 يمایسـ  یشـدگ تکهبر تکه یو صنعت يشهر ،یارتباط يهاشبکه

 يهـا گـذرگاه  جـاد یبا حفظ و ا جهیاند. در نتکرده دیکأت نیسرزم

ـ ا يشنهادیپ  تـوان یمـ  نیسـرزم  يمایسـ  اسیـ مطالعـه در مق  نی

ـ  اءیرا اح نیسرزم يمایس یوستگیو پ یکپارچگی بـا   نیو همچن

توسـعه از   يهـا در برنامـه  یشـناخت بوم یوستگیپدر نظر گرفتن 

 يهـا برنامـه  ،یو صـنعت  يشـهر  ،یجمله توسـعه شـبکه ارتبـاط   

در خطـر انقـراض را بـا     يهـا و گونـه  یسـت یتنوع زاز حفاظت 

 ).21و  16، 14، 12 ،11، 6اجرا کرد ( يبهتر یاثربخش

نشان داد نوار  یشناختبوم یوستگیمربوط به شاخص پ جینتا

ــع و  شــتریکــه ب نیاســتان قــزو یو جنــوب یشــمال توســط مرات

است که  یمناسب یوستگیپ يشده دارا دهیپوش یعیطب يهاجنگل

و  26باشـد (  ینواح نیدر ا یعیغلبه پوشش طب لیبه دل تواندیم

و  يتمرکز توسعه شهر لیدل به نیقزو استان ي). دشت مرکز33

ـ   یارتبـاط  هايو شبکه یصنعت عـدم وجـود    نیمتعـدد، و همچن

 يمایسـ  اسیدر مق یفیضع یشناختبوم یوستگیپ ،یعیطب ینواح

در نـوار   یوستگیعدم پ گرید ي). از سو21و  17دارد ( نیسرزم

قرار  تأثیررا تحت  يدشت مرکز یستیتنوع زتنها استان  يمرکز

 هـا گونـه  جاییجابهامکان  ،یوستگینبود پ لیدل بلکه به ،دهدینم

قـرار خواهـد    تـأثیر و بـرعکس تحـت    یبه جنوب یشمال نوار از

کـل   یوستگیاستنباط کرد پ توانی) که م21و  17، 12، 6گرفت (

 .دهدیقرار م تأثیررا تحت  نیسرزم يمایس

 یشـناخت مبـو  یوسـتگ یدر حوزه پ قیتحق نیپژوهش اول نیا

و  یوسـتگ یدر منطقه مورد مطالعـه اسـت کـه پ    نیسرزم يمایس

نشـان داده و بـا    یخـوب را بـه  نیسـرزم  يمایسـ  یشـدگ تکهتکه

تنوع  تیریدر مد تواندیگذرگاه م جادیمستعد ا ینواح یابیمکان
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مثمـر   نیسـرزم  يمایس اسیطق حفاظت شده در مقاو من یستیز

 يزیـ رهدر برنامـ  یستیتنوع زدر نظر گرفتن  نیثمر باشد. همچن

 ،ياهیـ مختلـف ناح  يهـا اسیـ در مق نیسـرزم  شیو آمـا  ییفضا

ـ ارز نیو همچنـ  يکشور یو حت يامنطقه ،یاستان اثـرات و   یابی

 يکاربردهـا  گـر ی) از د23( سـت یز طیمحـ  کیاسـتراتژ  یابیارز

تنـوع   یتمشـارک  تیریدر مـد  توانـد یحاضر است که مـ  قیتحق

 ) هم کاربرد داشته باشد. 8( یستیز

ـ تغ توانـد یمـ  قیـ تحق نیا جینتا يکاربردها از گرید یکی  ریی

حفاظـت  اگر سـازمان  . مناطق حفاظت شده باشد یتیریبرنامه مد

منـاطق چهارگانـه   در  یحفاظت کردیرو رییقصد تغ ستیز طیمح

 قیـ تحق نیا جینتا بر اساس تواندیرا داشته باشد م ستیز طیمح

ـ  رتقـاء که ممکن است به ا ردیبگ يمدآکار ماتیتصم  کـاهش  ای

 منجر شود. تیریمنطقه تحت مد کیدر  یسطح حفاظت

از ارکان  یکیوحش  اتیح يهاگونه جاییجابهو  مهاجرت

 انیـ که باعـث جر  رودیشمار مبه یستیتنوع زاز حفاظت  یاصل

توجـه بـه   بنـابراین  . شـود مـی  نیسرزم يمایدر س يماده و انرژ

 يرا بــرا جــاییجابــهوحــش کـه امکــان   اتیــح يهــاسـتگاه یز

برخـوردار   ییباال تیاز اهم دکنیم سریوحش م اتیح يهاگونه

 یاصـل  يهـا هسـتگا یاز ز یکـ ی عنـوان به زین نیاست. استان قزو

 نیسـرزم  يمایو بـا توجـه بـه تنـوع سـ      رانیـ وحش در ا اتیح

ـ متر از سـطح در  4100 تا 170(ارتفاع  )، یسـتگاه یو تنـوع ز  ای

نقـش   دتوانیساکن در آن م يجانور يهااستان و گونه تیموقع

ـ   اسیـ در مق يماده و انرژ اناتیدر جر يدیکل در  یاسـتان و حت

 شـود یم شنهادیپ رونیمنطقه شمال غرب کشور داشته باشد. از ا

 يمایس اسیو گونه در مق ستگاهیز یوستگیمطالعات مربوط به پ

 يهاد تا با انتخاب سنجهشو یمتنوع بررس يهابا سنجه نیسرزم

و حفاظــت از  ءایــاحبــراي  یقــیدق يهــايزیــرمناســب، برنامــه
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Abstract 

Habitat and ecosystem fragmentation and, consequently, the loss of landscape connectivity are major causes of 
biodiversity destruction, leading to disruption of material, energy, and information flow at the landscape scale. Given 
the importance of this issue, the current study aimed to evaluate the ecological connectivity and spatial planning of 
Qazvin Province, in order to re-establish and protect material, energy, and information flow corridors, using a landscape 
ecology approach. With that in mind, land use/land cover map was used to identify ecologically functional areas and to 
map barrier effect and ecological connectivity indicies by mathematical modeling techniques using model builder 
algorithms in Geographic Information System (GIS). Appropriate patches were, then, spatially selected for restoration 
and conservation across the landscape. The results showed that 90% of the province has the ecological function, but 
10% of the area lacks the function. Three percent of the area has lost its ecological function by physical barriers such as 
road networks and industrial and residential expantions, and 7% of the area lost its functionality due to anthropogenic 
effects. In this research, four corridors were identified for spatial planning. Results of this study can be used for 
management of protected areas and land use planning, as well as environmental impact assessment and envuronmental 
strategic assessment. 
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