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  دهیکچ

ـ را مـورد حما  یسـت یعناصر تنـوع ز  یاست که تمام يعملکرد نیسرزم يمایس کی جادیا یحفاظت يکردهایرو هیاز اهداف اول قـرار بدهـد و    تی

ـ ی يااز جمله توسعه شبکه جاده یانسان يهاتیمتوجه آنها را به حداقل برساند. فعال یستیز�طیخطرات مح  يعوامـل خطـر بـرا    نیتـر از مهـم  یک

حفاظـت و کـاهش    يزیربرنامه يکه الزم است در راستا شودیمحسوب م ياریارزشمند موجود در استان چهارمحال و بخت يهاونهو گ هاستگاهیز

ان عنو، بهCapra aegagrusگونه  ستگاهیز تیفیمطالعه، ابتدا ک نیدر ا ن،یشود. بنابرا یبررس یستمیو خدمات اکوس هاستگاهیز تیوضع ،یاثرات منف

بـا اسـتفاده از شـاخص     ياشبکه جـاده  شناختیبوماثرات  یابیشد. سپس، ارز سازيمدل InVESTبا استفاده از مدل  ،یستمیخدمت اکوس

آمـده، درجـه    دسـت بـه  يهـا شـه بـا اسـتفاده از نق   ت،ینهادرانجام گرفت.  ییایاطالعات جغراف ستمیس طیدر مح ن،یسرزم يمایس یمکان

از  درصـد  45مطالعه نشان داد که  نیا جیارائه شد. نتا یکاهش اثرات منف يدر راستا ییو راهکارها نییتع شدهحفاظتمناطق  يریپذبیآس

است. بـا   Capra aegagrusگونه  يبرا یمناسب تیمطلوب يو سبزکوه دارا ادیص تنگ شدهو منطقه حفاظت یاستان از جمله پارك ملوسعت 

ـ  یشناختاثرات بوم تأثیرت استان، تح سطح درصد از 28، حدود این وجود منـاطق   ییقـرار دارد کـه لـزوم شناسـا     ياشـبکه جـاده   یمنف

  .دهدیم شیرا افزا يحفاظت و بهساز براي دارتیاولو
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  مقدمه

 کیـ  جادیا یاظتحف يکردهایاز رو ياریبس هیاز اهداف اول یکی

اسـت کـه    هاتیاز سا يامجموعه ای يعملکرد نیسرزم يمایس

ـ را مـورد حما  یسـت یعناصـر تنـوع ز   یتمام قـرار بدهـد. از    تی

بـه حـداقل رسـاندن خطـرات      کردهـا، یرو نیا يدیکل يهاجنبه

. است يدیکل يهامهم و گونه يهاستگاهیمتوجه ز یستیز طیمح

در  یسـت یبر تنـوع ز  تأثیر نیترعمده يدر حال حاضر انسان دارا

ـ  که يطوربهاست،  یجهان اسیمق درصـد از منـاطق    32از  شیب

 انـد قـرار گرفتـه   یدر نواح ایحال حاضر دن یخشک شدهحفاظت

کـاهش   يراسـتا  در). 27( هسـتند  انسان تأثیر تحت شدتبه که

 تیاســت کــه وضــع زمال ،یانســان يهــاتیــفعال یاثــرات منفــ

و سـپس در   یآنهـا بررسـ   یسـتم یو خدمات اکوس هاستمیاکوس

شود. در واقع منافع  يزیربرنامه یانسان يدهایجهت کاهش تهد

 یسـتم یخـدمات اکوس  سازند،یفراهم م هاستمیکه اکوس يمتعدد

 ن،یریغذا، آب شـ  دیبه تول توانیآنها م نیکه از ب شودیم دهینام

. کـرد اشاره  عتیطب یشناختییبایز يهاارزشو  زیخاك حاصلخ

 يسـاز فـراهم  :هدر چهـار طبقـ   یستمیخدمات اکوس یکل طوربه

)Providing( یتی)، حماSupporting( یمی)، تنظRegulation و (

خــدمات  ســازيمــدل). 29هســتند ( ییقابــل شناســا یفرهنگــ

ــتا یســتمیاکوس ــا يدر راس ــاطق اولو ییشناس ــمن ــراتی  يدار ب

  ). 41و  24( است کارآمد اریحفاظت بس

 يپـراکنش گونـه بـرا    يهـا از مـدل  ،دیجد یحفاظت يهابرنامه

ـ   افتنی از خـدمات   یعنـوان شاخصـ  بـه  ،یسـت یتنـوع ز  نیارتبـاط ب

 هـا، مدل نی). اکثر ا25( کندیاستفاده م ستیز طیو مح ،یستمیاکوس

ـ پ يداریارتباط معنـ  یطیمح طیحضور گونه و شرا نیب کـرده و   دای

 یطـ یمح طیکـه از نظـر شـرا    پردازنـد یم یمناطق ینیبشیسپس به پ

. اسـت  حضور گونه وجود نداشـته  يهاداده یمطلوب بوده ول کامالً

پـراکنش   سـازي مـدل  دنبـال  بـه  هاگونه مدل نیا ر،یاخ يهاسال در

ـ ). از جملـه ا 46و  2( ندهسـت  زیـ موجود در منطقه، ن يدهایتهد  نی

 GLOBIO ) Global Model of Biodiversityبـه   تـوان یم هامدل

Intactness ()1  و )47و InVEST (Integrated Valuation of 

Environmental Services and Tradeoff) )40 ( اشــاره کــرد، کــه

ــه ــترتبــ ــ  بیــ ــط فراوانــ ــاس متوســ ــر اســ ــه یبــ   گونــ

)Mean Species Abundance عمــل  ســتگاهیز تیــفیک بــرآورد) و

 اسـت  ییهـا ستگاهیانواع ز یابیدنبال ارز، بهInVEST. روش کنندیم

ـ  یستگاهیز طیشرا نیکننده بهتر که منعکس گونـه هسـتند. از    يراب

ـ فی، مـدل ک InVESTمتنـوع روش   يهـا رمـدل یز نیب  سـتگاه یز تی

)Habitat Qualityو پوشــش  يکــاربر يهــا)، بــا اســتفاده از نقشــه

و  یدنبـال بررسـ  بـه  ،یو نظرات کارشناس یانسان يدهایتهد ،یاراض

. تاسـ  یدر منطقه مطالعـات  یستیو تنوع ز ستگاهیز تیوضع یابیارز

حضـور و   يهابه داده گر،ید یحفاظت يهاخالف روش رمدل، ب نیا

  ).  41و  26، 3ندارد ( يازیپراکنش گونه در منطقه ن

 سـتگاه یز تیـ فیدر کاهش ک دیعوامل تهد نیترجمله مهم از

و  يتوسـعه شـهر   م،یاقل رییتغ ن،یسرزم يکاربر رییبه تغ توانیم

از  یمهمـ  بخـش  هـا جـاده ). 31 و 13( کرد اشاره ها،شبکه جاده

 یارتباط و دسترس جادیکه در ا ندهستنقل وحمل يهارساختیز

). شواهد 31و  9( کنندیم فایرا ا یبه مناطق دوردست نقش مهم

 تیـ جمع هـا، سـتگاه یز يرو هـا جاده یمنف تأثیراز  يادیز اریبس

 از هـا جـاده  قت،یوجود دارد. درحق هاستمیو اکوس وحش حیات

 يو نابود هاستمیاکوس ستگاه،یز بیتخر در محرك عوامل جمله

 هـا جاده ی). اثرات منف12و  10( شوندیمحسوب م زیستیتنوع 

. )49(برگشـت اسـت    رقابـل یو اغلب غ ندهیفزا وحش حیات بر

ـ نقل لیبرخورد با وسا جهیدرنت ریمومرگ شیافزا باعث هاجاده  هی

ـ فی)، کاهش در ک34و  16در رفتار ( ریی)، تغ39(  ز دسـت و ا تی

 يمایکاهش ارتباطـات در سـ   ،وحش حیات يبرا ستگاهیز رفتن

). 23( شـوند ی) م37و  28ژن ( انیو محدود کردن جر نیسرزم

ــرا ــر از  يب ــأثیردرك بهت ــوم ت ــاده یشــناختب ــبکه ج ــاش ــر ه  ب

 یسـتم یو خـدمات اکوس  هاستگاهیز ،وحش حیات يهاتیجمع

جــه الزم اســت کــه گســتره و در ن،یســرزم يمایســ اسیــدر مق

 يهاشاخص و هاروش ن،یشود. بنابرا کمّی ها،جاده يگذارتأثیر

 يآنهـا رو  یآشـفتگ  و هـا جـاده  تـأثیر کردن  کمّی يبرا يمتعدد

ـ ا جملـه  از. اسـت  افتـه یتوسـعه   یستیز و تنوع هاستمیاکوس  نی

 نیسـرزم  يمایتـوان بـه شـاخص انسـجام سـ     یمـ  هـا شاخص

)Landscape Cohesion Index) (32(ــه ــراکم لکـ ــا، تـ  هـ

)Splitting Density) (18( يمایارتبــاط ســ يهــاو شــاخص 

  کرد.  ارهاش )Landscape Connectivity Indices) (37( نیسرزم
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ـ  در هـا شبکه جاده یاثرات تجمع یابیارز يراستا در منطقـه،   کی

ــان  ــاخص مکـــ ــفتگ یشـــ ــاده یآشـــ    :SPROADI( ياجـــ

Spatial Road Disturbance Index (و  دنبرگریــتوســط فر

شاخص از سـه   نیاست. ا افتهی، توسعه 2013ان در سال همکار

 یگی)، اثـر همسـا  Traffic Intensity( کیشدت تراف رشاخصیز

   یختگیگســـ) و درجـــه از هـــمVicinity Impact) (هی(حاشـــ

)Fragmentation Gradeبـر  هـا جـاده  یمحاسبه اثر تجمعـ  ي) برا 

به بـه محاسـ   کیشدت تراف رشاخصی. زکندیاستفاده م هاستگاهیز

 یگیاثـر همسـا   رشاخصیدر واحد زمان و مکان، ز کیتراف زانیم

مجـاور   ستگاهیز يرو هاجاده ياهیحاش تأثیر)، به محاسبه هی(حاش

 تکـه به محاسبه درجـه تکـه   ،یختگیگسدرجه از هم رشاخصیو ز

ــ ســتگاهیز شــدن ــردازدیتوســط جــاده م از  یکــی). 31و  13( پ

 يابزارهـا  گـر یاز آن با د یبیشاخص، استفاده ترک نیا يهاتیقابل

ــربرنامــه يدر راســتا یســتمیخــدمات اکوس ســازيمــدل و  يزی

 تـأثیر درك بهتـر از   ين، بـرا ی. بنـابرا اسـت  یحفاظت يبندتیاولو

و  وحـش  حیـات  يهـا تیـ جمع بـر  هـا شـبکه جـاده   یشناختبوم

الزم اسـت کـه عـالوه بـر      ن،یسرزم يمایس اسیدر مق هاستگاهیز

ـ افعوامل مرتبط با تراکم تر عوامـل   ،تـأثیر تحـت   منطقـه  ایـ و  کی

همچون خـدمات   ها،ستمیو اکوس هاستگاهیمرتبط با ز یشناختبوم

ــافع حاصــل از ز هــاســتگاهیز یســتمیاکوس را  هــاســتگاهیکــه من

  ).  14( شودگرفته  درنظر زین کشد،یم ریبه تصو یصورت مکانبه

روز در بـه  يهـا مـدل  يریگکـار بـه مطالعه،  نیا یاصل هدف

 یسـتم یخدمات اکوس يرو هااثرات شبکه جاده یابیارز ياراست

از  یکـ ی هـا . شـبکه جـاده  است ياریدر استان چهارمحال و بخت

ـ بـا اهم  يهاستگاهیز يعوامل خطر برا ترینمهم موجـود در   تی

 يکه دارا یعلفخوارانارزشمند آنها، مانند  يهااستان و گونه نیا

در  يا. شبکه جـاده ودریشمار مبه ند،هست ییباال یارزش حفاظت

نسبت به مساحت استان، از تـراکم   ياریاستان چهارمحال و بخت

 ي). تـراکم بـه نسـبت بـاال    21برخوردار است ( ییبه نسبت باال

بـالقوه خـود، شـامل تصـادفات      یمنفـ  اثـرات  بـا  هاشبکه جاده

 نیو از ب تیفیک در کاهش و شدن تکههوا، تکه یآلودگ ،ياجاده

 یسـتگاه ی. وجود تنوع زاستبا ارزش همراه  يهاستگاهیرفتن ز

 ينسـبت بـاال  و تراکم بـه  یارزش حفاظت يدارا يهاباال و گونه

شبکه  یشناختاثرات بوم یابیارز تیاهم استان، در هاشبکه جاده

 نیـ در ا یاصـل  اهـداف . اسـت داده  شیافزا را استان در هاجاده

ـ فیک سـازي مـدل ) 1مطالعه:  بـز  وگونـه کـل   يبـرا  سـتگاه یز تی

)Capra aegagrus و شـاخص   يدیـ گونـه کل  کیـ عنـوان  )، بـه

ــدمات اکوس ــتمیخـ ــدل    ،یسـ ــتفاده از مـ ــا اسـ   ،InVESTبـ

 از اسـتفاده  بـا  هـا شـبکه جـاده   یشـناخت اثـرات بـوم   یابیارز )2

 يبــرا دارتیــمنــاطق اولو یی) شناســا3و  SPROADI شــاخص

  .استحفاظت و جبران خسارات 

  

  هامواد و روش

    مورد مطالعه منطقه

ـ استان چهارمحال و بخت ق،یتحق نیمنطقه مورد مطالعه در ا  ياری

مربـع و از جملـه منـاطق مرتفـع و      لـومتر یک 16432با وسـعت  

ـ بـا م  رانیـ در غـرب ا  يدر گستره زاگرس مرکز بیپرش  نیانگی

ـ   نیانگیـ م يمتر است. دمـا  2153ارتفاع   20تـا   5/8 نیسـاالنه ب

است  مترمیلی 560 بارش ساالنه آن نیانگیو م گرادسانتیدرجه 

 ریمرطوب متغوخشک تا سردواستان از گرم نیا می). اقل44و  6(

کشـور   يزداریـ ها، مراتـع و آبخ ). مطابق سازمان جنگل6است (

اســتان را  نیــهــزار هکتــار) ا 908درصــد ( 55) حــدود 1383(

درصـد   16هـا،  هزار هکتار) را جنگل 336درصد ( 5/20مراتع، 

ـ  مید يها و کشاورزباغهزار هکتار) را  264( را  یو مـابق  یو آب

 یسـنگ  يهـا یزدگـ رونیو ب یآب يهاپهنه ،یانسان يهاسکونتگاه

ــ لیتشــک ــایم ــد. موقعیــت جغرافی و  یمــیی و شــرایط اقلیدهن

 وجـود  آن دنبالبه و متنوع هايتوپوگرافی، باعث ایجاد زیستگاه

ن و جـانوري ارزشـمند در اسـتا    یاهیگ هايگونه از باالیی تنوع

اثر  کی)، ادی(تنگ ص یپارك مل کی. در حال حاضر، استشده 

) رستانیوحش (ش اتیپناهگاه ح کی(الله واژگون)،  یمل یعیطب

و  دایسـبزکوه، هلـن، شـ    اد،یصـ  تنگ( شدهو پنج منطقه حفاظت

ـ ) در استان چهارمحـال و بخت يصریق وجـود دارد، کـه در    ياری

دهد یشش ماستان را پو نیدرصد وسعت ا 5/12مجموع حدود 

در استان چهارمحـال و   يا). شبکه جاده1) (شکل 44و  20 ،6(

) نسبت بـه مسـاحت   3و  2، 1درجه  يهاجاده ی(تمام ياریبخت
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در استان چهارمحال و بختیاري  شدهحفاظتاي) و شبکه مناطق اي (اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده. موقعیت شبکه جاده1شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) یط زیست استان)(اداره کل حفاظت مح

  

مربـع)   لومتریبر ک لومتریک 29/0( یینسبت باالاستان، از تراکم به

و  1/0، اصـفهان  2/0همجوار (لرسـتان   يبا استان ها سهیدر مقا

) برخـوردار اسـت (آمـار    13/0) و کـل کشـور (  06/0خوزستان 

شده و وزارت  گفته يهااستان ياداره کل راه و شهرساز يهاراه

ـ  داخـل  از هـا جاده نیاز ا ياری). بسيراه و شهرساز  رامـون یپ ای

ـ بـا اهم  يهاستگاهیمناطق تحت حفاظت و ز  وعبـور کـرده    تی

 يهـا سـتگاه یز يرو يابـالقوه  ایبالفعل  یاثرات منف جادیا باعث

وجـود تنـوع    ن،ی). بنابرا1) (شکل 44و  21( وندشیم گفته شده

 يبـاال  نسـبت بهطرف و تراکم  کیال از با یستگاهیو ز ياگونه

خـدمات   بـرآورد  تیاهم گر،ید طرف از استان در هاشبکه جاده

شـبکه   یشـناخت اثـرات بـوم   یابیـ و ارز هـا ستگاهیز یستمیاکوس

  . استداده  شیافزا را استان در هاجاده

  

  کار روش

  InVESTبا استفاده از مدل  ستگاهیز تیفیک سازيمدل

ــا در ــتحق نیــ ــدل  ق،یــ ــفیکمــ ــتگاهیز تیــ   InVEST ســ

)Habitat Quality Module(  ــدف ــا ه ــدلب ــفیک ســازيم  تی

 یسـت یعنوان شاخص تنوع زبه Capra aegagrusگونه  ستگاهیز

 يدر استان، مورد استفاده قرار گرفت. برا یستمیو خدمت اکوس

ـ ته یو پوشش اراض يمنظور از نقشه کاربر نیا شـده توسـط    هی

و  حاتی) بـا انـدك تصـح   45و  11هـا و مراتـع (  لسازمان جنگ

آن  InVESTمدل  تیقابل نیترالزم استفاده شد. مهم یبروزرسان

ـ را نسـبت بـه تهد   هـا سـتگاه یانواع ز تیاست که حساس  يدهای

اثر  تواندی. کاربر مدهدیقرار م یدهو وزن یمختلف مورد بررس

ـ تهد ریسا انیرا در م ن،یمع دیتهد کی ینسب ـ  بـرآورد  دهای . دکن

را نسـبت بـه    یمتفـاوت  تیمختلف حساس يهاستگاهیز ن،یبنابرا

 یعمل ندی. نحوه و فرادهندیموجود در منطقه نشان م يدهایتهد

  :است ریشرح زمحدوده مورد مطالعه به يمدل برا ياجرا

و مـرور منـابع، نقـش انـواع      یبا استفاده از نظر کارشناسـ  )الف

گونه  يبرا ستگاهیدر تدارك ز نیو پوشش سرزم يطبقات کاربر

ــا اختصــاص ارزش عــددوکــل ــز، ب ــ يب ــه صــفر نیب ــوان (ب عن

 نیهمـ شـد. بـه   نیـی ) تعسـتگاه یعنـوان ز (به یک) تا ستگاهیرزیغ
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مراتـع،   ملشـا  یعـ یمطالعه، همه انواع پوشـش طب  نیمنظور در ا

 درنظـر  سـتگاه یعنوان زبه ،ياصخره يهایزدگرونیب و هاجنگل

ارزش  ،يرسـتر موجـود در مـدل    يهـا کسـل یگرفته شد و در پ

ــدد ــک يع ــر ی ــاربر  درنظ ــر عکــس، ک ــد. ب ــه ش ــايگرفت  يه

 هـا بـاغ  و هـا جـاده  هـا، سکونتگاه کشتزارها،: شامل ساختانسان

بـه آنهـا،    مـدل صـفر در   يو ارزش عـدد  سـتگاه یرزیغ عنوانبه

  ).41و  38، 34اختصاص داده شد (

 تکـه منجـر بـه تکـه    ،یانسان يهايکاربر هیکه، کل ییاز آنجا )ب

ـ از طر سـتگاه یز يهابر لکه ياهیآثار حاش يریگشکل و شدن  قی

 شوند،یمهاجم و مانند آن م يهاگونه ها،ندهیدر ورود آال لیتسه

عنـوان  قبـل بـه   مرحله در که ساخت،انسان يانواع طبقات کاربر

 در بودنـد،  مشخص شـده  یستگاهیو فاقد ارزش ز ستگاهیرزیغ

ـ تهد يمنبـع حـاو   عنوانبهمرحله  نیا گرفتـه شـدند.    نظـر در دی

 يشـبکه رسـتر   کیـ در  دهایـ سپس، سه عامل مهم که اثـر تهد 

) اثـر  1گرفتـه شـدند:    درنظرشود،  نییواسطه آنها تعبه توانندیم

مرور  قیاست، از طر دیکه معرف شدت هر تهد دیهر تهد ینسب

ــابع ( ــ41و  38من ــر کارشناس ــیتع ،ی) و نظ ــ نی ــد. بعض از  یش

داشـته باشـند. در    ستگاهیبر ز يترآثار مخرب توانندیم دهایتهد

گرفته شـد   درنظر کیصفر تا  نیب یفیارزش ط کی ق،یتحق نیا

ـ تهد نیدتری، بـه مفهـوم شـد   یک يکه ارزش عدد ) 2اسـت.   دی

ـ  دیـ و منبـع تهد  ستگاهیز نیفاصله ب  دهنـده فیـ عامـل تخف  کی

 يهاستگاهیبر ز دیتهد کیکه، آثار  ییآنجا از. شودیمحسوب م

ـ فاصله از منبـع تهد  شیا و بر اساس افزامجاور در طول فض  د،ی

بـه   تـر کینزد يهاکسلیپ ،ينقشه رستر کیدر  ابد،ییکاهش م

 نیدر ا ن،ی. بنابرارندیگیقرار م بیمورد تخر شتریب د،یمنابع تهد

از انـواع   کیـ هر  گذارتأثیرقسمت از روش کار، حداکثر فاصله 

 یاز نظر کارشناسمجاور، با استفاده  يهاستگاهیبر ز دیمنابع تهد

هـر   تی) حساسـ 3). 41و  34، 33، 28شد ( نییو مرور منابع تع

 د،یاز عوامل بالقوه تهد کینسبت به هر  هاستگاهیاز انواع ز کی

نسبت بـه کـل    ستگاهیز تیمحاسبه کل حساس يبرا ییعامل نها

مرور منابع  قیاست، که از طر کسلیدر هر پ دیتهد القوهعوامل ب

بــا  زیــعامــل ن نیــشــد. ا نیــیتع یکارشناســ) و نظــر 41و  38(

کم نسبت بـه   اریبس تی(حساس صفر نیب یفیاختصاص ارزش ط

) دیباال نسبت به منابع تهد اریبس تی(حساس یک) تا دیمنابع تهد

  ). 1جدول  وست،ی) (پ41و  38شد ( نییتع

  

 از اسـتفاده  بـا  هـا شـبکه جـاده   یاثرات بوم شناخت یابیارز

  )SPROADI( ياجاده یآشفتگ یمکان شاخص

 یشـناخت اثرات بـوم  یابیارز يبخش از مطالعه، در راستا نیا در

و بکر و منـاطق تحـت    یعیطب يهاستگاهیز يرو ياشبکه جاده

)، مـورد  SPROADI( ياجاده یآشفتگ یحفاظت، شاخص مکان

، محاسـبه  SPROADشـاخص   نیـی تع ياستفاده قرار گرفت. برا

 هـر ول جاده در ضرب ط(حاصل کیشدت تراف رشاخصیسه ز

 10 نیانگیـ در واحد ساعت (م يعبور کیدر شدت تراف کسلیپ

حاصـل   کی(متوسط شدت تراف یگی)، اثر همسا43)) (ریساله اخ

(درجه  ستگاهیز یختگیگسمجاور) و درجه از هم يهاکسلیاز پ

 طی) در محـ يااز شـبکه جـاده   یناشـ  سـتگاه یز تکه شـدگی تکه

موجـود   يهـا لفاده از فرموو با است ییایاطالعات جغراف ستمیس

). از شــروع، 31و  13، انجــام گرفــت ()2جــدول ( وســتیدر پ

 لیمناسب تبـد  یمکان کیبا قدرت تفک يرستر فرمت به هانقشه

 هـا جاده تأثیرکه بیانگر با توجه به مطالعات انجام گرفته،  شدند.

متر از  1000به  کیمجاور، نزد ستمندانیاطراف و ز طیمح يرو

ــاده  ــرف ج ــر ط ــت ه ــه  28و  12، 10( اس ــه ب ــه مطالع )، منطق

 يهـا شـد. نقشـه   میمتر تقسـ  1000با طول و عرض  ییهاشبکه

 یگیاثر همسا ک،یشدت تراف رشاخصیسه ز يآمده برا دستبه

  بـا اسـتفاده از تـابع    GIS طیدر محـ  ،یختگیگسـ و درجه از هـم 

Fuzzy membership در. شـدند استاندارد  100تا  صفر در دامنه 

 يرو ی، جمـع هندسـ  SPROADمحاسـبه شـاخص    يراب ادامه،

ــال ــئ) (جز31و  13اســتاندارد شــده اعمــال شــد (  يهــاهی  اتی

  آورده شده است).  ) 2جدول ( وستیپ در هافرمول

  

  جینتا

  ستگاهیز تیفیک سازيمدلمربوط به بخش  جینتا

در  Capra aegagrus سـتگاه یز تیفیک یکنون تینقشه وضع در
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  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگحساسیت زیستگاه به عوامل بالقوه تهدید در منطقه مورد مطالعه ب) کیفیت و نقشه الف) . 2شکل 

  

ـ استان چهارمحال و بخت در  سـتگاه یز تیـ فیک يهـا ارزش ،ياری

 استباال)  اریبس تیفی(ک یک) تا نییپا اریبس تیفی( ک صفردامنه 

ـ   يمرکز ،یشرق يهاکه در قسمت رد منطقـه مـو   یو شـمال غرب

و جنوب  یجنوب يهامرور در قسمتو به زانیم نیشتریمطالعه ب

 نیـ حاصـل از ا  جینتـا ). الف -2 شکل( است افتهیکاهش  یغرب

درصد از منطقـه مـورد مطالعـه از جملـه      45بخش نشان داد که 

ــرا ســتگاهیز ــوب ب ــه  يمطل محســوب  Capra aegagrusگون

نطقـه  و م ادینـگ صـ  ت شـده حفاظتو منطقه  ی. پارك ملشودیم

 نیا يبرا هاستگاهیز نیترسبزکوه، از جمله مطلوب شدهحفاظت

نشـان داد کـه منـاطق     جینتـا  ن،ی. همچنـ شودیگونه محسوب م

متوسط تـا   تیدسته مناطق با مطلوب يصریهلن و ق شدهحفاظت

  باال قرار دارد. 

ـ ا جینتا ن،یهمچن  زانیـ م نیمطالعـه نشـان داد کـه کمتـر     نی

کارخانجات  ،یاطراف مناطق مسکون در داخل و ستگاهیز تیفیک

 لردگـان،  فرخشـهر،  جملـه  از ساختمناطق انسان یکل طوربهو 

ـ بـه فعال  ربازیمناطق، از د نی. ااست بروجن و شهرکرد  يهـا تی

 اندشده داده صو کارخانجات اختصا عیو توسعه صنا يکشاورز

ـ یتـراکم جمع  نیشتریب يدارا و ـ بـودن م  نیی. پـا ندهسـت  یت  زانی

 ياز کـاربر  ییهاوجود کالس لیدلبه قتیدر حق تگاهسیز تیفیک

 يبرا یکم یستگاهیز تیمطلوب يکه دارا است یو پوشش اراض

  . است Capra aegagrusگونه 

تحـت   دیـ عوامل تهد یبر اساس آثار تجمع تیحساس درجه

 -2محاسبه شده است. با توجه به شـکل   گفته شدهنفوذ عوامل 

 نیب دیبه عوامل بالقوه تهدنسبت  ستگاهیز تیحساس ری، مقادب

آن در اطـراف منـاطق    ریمقـاد  نیشتریکه ب است 128/0تا  صفر

 لعـه منطقه مـورد مطا  یدر شرق و شمال شرق یو مسکون يشهر

 یصـنعت  منـاطق  و هـا از شبکه جاده ییتراکم باال يکه دارا است

نظـر   گونـه مـورد   يبـرا  یسـتگاه یز تیـ فیک نیاست و از کمتر

  .برخوردار هستند

  

  هاشبکه جاده یشناختاثرات بوم یابیمربوط به بخش ارز جینتا

 يهـا که طـول کـل جـاده    دهدینشان م زها،یحاصل از آنال جینتا

 ب الف
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و  اسـت  لومتریک 4800 ،ياریموجود در استان چهارمحال و بخت

مربــع) لــومتریبــر ک لــومتریک 29/0( یینســبت بــاالاز تــراکم بــه

ـ تراف نیانگیـ م حاضـر  قیتحق جیبرخوردار هستند. مطابق نتا  کی

 يسـاعت) بـرا   واحـد تعداد خـودرو در   برحسبمحاسبه شده (

 -مــهید -ســودجان، چلگــرد -یهــارون -شــهرکرد يهــاجــاده

ــدمان -ســودجان، ناغــان ــه  -دهــدز و گن ــروجن، کــه از جمل ب

ـ ترتبـه  شـوند، یدر استان محسوب م یاصل يهاجاده ، 501 ب،ی

  ). 43( است شده برآورد 294و  320، 400

شــدت  رشـاخص یحاصـل از سـه ز   یینقشـه نهـا  ، 3 شـکل 

ــتراف ــاT( کیـ ــر همسـ ــ یگی)، اثـ ــه از V) (هی(حاشـ ) و درجـ

ــم ــه ــان F( یختگیگس ــاخص مک ــوان ش ــا عن ــفتگ ی) را ب  یآش

 ج،یمنظور درك بهتر نتـا . بهددهیم شی) نماSPROADI(ياجاده

 هـا شدند. حد آستانه طبقـه  میدر چهار طبقه تقس یآشفتگ ریمقاد

). شـاخص  10انتخـاب شـد (   Natural Break شرو اسـاس  بر

SPROAD استان  ياو جاده یکیتراف يهاداده يشده برا ییاجرا

قــرار دارد.  48/54تــا  صــفردر دامنــه  ،يتــاریچهارمحــال و بخ

 یاصـل  يهـا در اطـراف جـاده   ياجـاده  یآشفتگ زانیم نیشتریبب

 یبلـداج  -ناغان، بروجن -سودجان، شلمزار -یهارون -شهرکرد

و مرکـز منطقـه    یدر قسـمت شـمال شـرق    یشکگو -انو گندم

بخش از مطالعـه،   نیا جی. بر اساس نتاشودیمشاهده م یمطالعات

کـه در قسـمت    اد،یوحش تنـگ صـ   اتیو پناهگاه ح یپارك مل

 شـدت بـه  اسـت، واقع شـده   ياریاستان چهارمحال و بخت یشرق

ـ . اسـت قرار گرفتـه   ياشبکه جاده تأثیر تحت منـاطق   ن،یهمچن

 هـا سـتگاه یز تـرین مهملن و سبزکوه که از جمله ه شدهحفاظت

شدت تحت به شوند،یمحسوب م Capra aegagrusگونه  يبرا

 بـر . دارنـد  قرار اند،مناطق را احاطه کرده نیکه ا ییهاجاده تأثیر

درصد  28به  کیبخش از مطالعه، نزد نیحاصل از ا جینتا اساس

 تـأثیر ت تحـ  وسـط، با شـدت مت  ياریاز استان چهارمحال و بخت

  .دارد قرار هاشبکه جاده

   

    SPROADو شاخص  ستگاهیز تیفینقشه ک يگذارهمیرو

 دیبه عوامل بالقوه تهد ستگاهیز تینقشه حساس سهیمقا جهینت در

 دیمنابع بالقوه تهد هی، که کلInVESTمدل  يریگکاربهحاصل از 

و نقشـه   رد،یـ گیمـ  درنظـر را  ياریـ در استان چهارمحـال و بخت 

)، کـه سـه جنبـه    SPROADI( ياجـاده  یآشفتگ یانشاخص مک

ـ تراف تچون شد يااز اثرات شبکه جاده یمهم و اساس اثـر   ک،ی

رابطـه   رد،یـ گیمـ  درنظـر را  تکه شـدگی تکهو درجه  یگیهمسا

اسـاس،   نیا بر. است شده دهیمذکور د يهانقشه نیب يداریمعن

 ،ياریاستان چهارمحال و بخت یو شمال شرق يمرکز يهاقسمت

  .  اندگرفته قرار هااثرات شبکه جاده تأثیرشدت تحت به

ـ فینقشه ک يگذار همیحاصل از رو کمّی جهینت  سـتگاه، یز تی

 4در شـکل   شـده حفاظتو شبکه مناطق  ياجاده ینقشه آشفتگ

در  سـتگاه یز تیفیشکل، درجه ک نیا در. است شدهداده  شینما

 یآشـفتگ متوسـط   زانیم نیو همچن ادیسه طبقه کم، متوسط و ز

 شـده  دهنشـان دا  شـده حفاظـت از منـاطق   کیهر  يبرا ياجاده

سـبزکوه و هلـن کـه     شـده حفاظتشکل، مناطق  نیا طبق. است

  گونـــه يبـــاال و متوســـط بـــرا بیـــترتبـــه تیـــمطلوب يدارا

Capra aegagrus ییبـاال  نسـبت به ياجاده یهستند، از آشفتگ 

 اطـراف  و اخـل د از هاعبور جاده لیدلبه هیقض نی. اندبرخوردار

ـ ا سـتگاه یز دیـ که باعث تهد استمناطق  نیا  ریگونـه و سـا   نی

بـا توجـه بـه     نی. همچنـ شودیمناطق م نیموجود در ا يهاگونه

کـه از   ادیتنـگ صـ   شـده حفاظـت و منطقـه   ی، پارك مل4شکل 

برخـوردار   Capra aegagrusگونـه   يبرا ییباال اریبس تیمطلوب

  .  استقرار گرفته  ياادهشبکه ج تأثیرمتوسط تحت  طوربهاست، 

  

  يریگجهیو نت بحث

شـبکه   یشـناخت اثرات بوم یابیبار، ارز نیاول يمطالعه برا نیا در

ــا هــاجــاده در اســتان  یســتمیاکوس خــدمات گــرفتن درنظــر ب

در استان  یبررس نیانجام گرفت. انجام ا ،ياریچهارمحال و بخت

 نیـ است کـه ا  تیجهت حائز اهم نیاز ا ياریچهارمحال و بخت

 ییبه نسـبت بـاال   راکمت نیباال و همچن یستگاهیاستان از تنوع ز

اثرات  یابیارز است الزم لذا، و است برخوردار هااز شبکه جاده

 یسـتم یاکوس خدمات گرفتن درنظر با هاشبکه جاده یشناختبوم

 يهـا گونـه  تیریکه مبحث حفاظت و مد یی. از آنجاردیانجام گ
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  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ )SPROADIاي (ص مکانی آشفتگی جاده. نقشه مربوط به شاخ3شکل 

 

  
شده منطقه حفاظت

  قیصري

 شدهمنطقه حفاظت

  هلن

شده منطقه حفاظت

  سبزکوه

شده منطقه حفاظت

  شیدا

پارك ملی و منطقه 

  شده تنک صیادحفاظت

 

  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ شدهتاي در هر یک از مناطق حفاظدرصد کیفیت زیستگاه و شاخص آشفتگی جاده .4شکل 
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حفاظـت   یشناسـ سـت یدر ز یطوالن يادر معرض خطر، سابقه

از  يریمنظـور جلـوگ  به ،یحفاظت يهابرنامه شتریدارد و تمرکز ب

در  يهاپراکنش بالقوه گونه نییتع ،استخاص  يهاکاهش گونه

 است هاگونهاین  تیریمد نهیگام مهم در زم نیمعرض خطر، اول

 سـتگاه یز تیفیک سازيمدلمطالعه،  نیمنظور در ا نیهم. به)19(

در معرض خطـر   يهاگونه لهکه از جم Capra aegagrusگونه 

ــدر اســتان چهارمحــال و بخت ــدل  اســت ياری ــا اســتفاده از م ب

InVESTمـدل   ينسبت بـاال مطالعه، قدرت به نی، انجام گرفت.ا

تنها  گاه،ستیز تیفیک سازيمدلرا در  InVEST ستگاهیز تیفیک

بـه نقـاط    ازیو بدون ن یو پوشش اراض ينقشه کاربر يبر مبنا

 ن،ینشـان داد. بنـابرا   نیسـرزم  يمایسـ  طححضور گونه، در س

ــتفاده از ا ــاس ــ  نی ــاطق وس ــدل در من ــه از مطلوب یعیم ــک  تی

اطالعـات   یول است برخوردار هاگونه يبرا ییباال یستگاهیز

ـ مف ،سـت یاز حضور گونه در دست ن یکامل و جامع اسـت   دی

 سـازي مـدل بـه   تـوان یمدل، مـ  نینقاط قوت ا گری). از د41(

نسبت  ستگاهیز تیو حساس ستگاهیز تیفیک يهاهمزمان نقشه

ـ به عوامل بالقوه تهد  ياز آن بـرا  تـوان یاشـاره کـرد کـه مـ     دی

حفاظـت اسـتفاده کـرد. بـا      لیپتانس يمناطق دارا يبندتیاولو

دم امکان اسـتفاده از  مدل، ع نیاز نقاط ضعف ا یکیحال، نیا

و ارتفـاع   بیاز جمله شـ  يگریمهم د يگرفتن پارمترها درنظر

 تیـ مطلوب نیـی در تع گـذار تأثیر يرهـا یمتغ جملـه  از که است

 Capra aegagrus گونـه  جملـه  از هااز گونه ياریبس ستگاهیز

منظـور  بـه  ییتنهابه یطیمح يرهایو استفاده از متغ دیکأاست. ت

است  يو ضرور نیست یها کافپراکنش گونه حیصح ینیبشیپ

ـ ن یانسان يرهافاکتورها از جمله فاکتو گرید تأثیرتا   نیـ در ا زی

مطالعـه،   نیـ رو در انیـ ها مدنظر قرار داده شـود. از ا ینیبشیپ

ــر  ــالوه ب ــدلع ــازيم ــفیک س ــتگاه،یز تی ــارز س ــرات  یابی اث

ـ از عوامل تهد یکی عنوانبه هاشبکه جاده یشناختبوم م مهـ  دی

 تأثیرتحت  زینظر را ن گونه مورد ستگاهیموجود در منطقه که ز

 ياجـاده  یآشـفتگ  یاز شـاخص مکـان   استفادهبا  دهد،یقرار م

SPROADI ـ استفاده از ا يایانجام گرفت. از مزا شـاخص،   نی

ـ : حجم ترافشامل اریرمعیز نیگرفتن چند درنظر  ،يعبـور  کی

ـ . اهمتاسـ  ستگاهیز تکه شدگیتکهو درجه  یگیاثر همسا  تی

 ستگاهیز دیو درجه تهد ستگاهیز تیفیگرفتن همزمان ک درنظر

مثال، دلگنر و  ينشان داده شده است. برا زیمطالعات ن ریدر سا

ــاران ( ــود  )9همک ــه خ ــأثیردر مطالع ــا ت ــ يفاکتوره ثر در ؤم

   ییدل اروپـا مطلـوب گونـه وزغ آتـش    يهـا ستگاهیز ییشناسا

)Fire-bellied toad Bombina bombina(،  از جمله اثرات شبکه

 یمکـان  خصبا اسـتفاده از شـا  را آلمان  یدر شمال شرق ياجاده

از مـدل  تفاوت کـه آنهـا    نیند. با اکرد یابیارز ياجاده یآشفتگ

MaxEnt )Maximum-Entropy Model (سازيمدل يدر راستا 

  استفاده کردند.  ستگاهیز تیمطلوب

وسـعت اسـتان    زدرصـد ا  45مطالعه،  نیحاصل از ا جینتا طبق

از  ،یو شمال شـرق  یخصوص مناطق شرقهب ،ياریچهارمحال و بخت

 نیـ گونه برخوردار هسـتند. ا  نیا يهاتیجمع يبرا ییباال تیمطلوب

در  دارد و معمـوالً  يسازگار اد،یز بیبا ش یکوهستان طیگونه با شرا

و در  شـده حفاظتاز مناطق  ارجاستان در داخل و خ بیمناطق پرش

 Scariola.مناسـب از جملـه    یپوشـش مرتعـ   يکه دارا مناطق آزاد

spp  وAstragalus spp ـ ن انیشکارچ یدسترس است و محـدودتر   زی

 يرهــایبرخــوردار اســت. متغ یتــیتــراکم جمع نیشــتریاز ب ،اســت

و وجـود   یسـتگاه یز ينـاهموار  اد،یـ ز بیاز جملـه شـ   یتوپوگراف

ــاه،یگر ــا  زگ ــه فاکتوره ــزا تأثیر ياز جمل ــذار در اف ــامن شیگ  تی

کـه از   شودیباعث م است انیگونه در مقابل شکارچ نیا یستگاهیز

). بـا  22گونه مناطق برخوردار باشـد (  نیدر ا یقابل توجه تیجمع

 کـه  هـا شـبکه جـاده   یمنف یشناختاز اثرات بوم توانی، نمنیا وجود

 تیـ درصد از سطح استان از جملـه منـاطق بـا مطلوب    28به  کینزد

ـ را ن یبـز وحشـ   يهـا تیـ جمع يباال بـرا  یستگاهیز بـا شـدت    زی

 ياکـرد. در مطالعـه   یپوشقرار داده است، چشم تأثیرمتوسط، تحت 

 يهـا در جنگـل  1385مهـر و همکـاران در سـال    ییکه توسط نکـو 

ـ بازفت در استان چهارمحال و بخت  شـدت  اسـت،  انجـام شـده   ياری

 جــهیدر نت یو کوهســتان یدر منــاطق جنگلــ ياجــاده راتاثــ يبــاال

نشـان   زهـا، یحاصـل از آنال  جینتـا ). 30( است ثابت شده يسازجاده

موجـود در اسـتان چهارمحـال و     يهـا که طول کـل جـاده   دهدیم

 ییو از تـراکم بـه نسـبت بـاال     اسـت  لومتریک 4800 ،ياریبخت
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 يا. طبق مطالعهندمربع) برخوردار هستلومتریبر ک لومتریک 29/0(

 اسـت،  دهاسـتان انجـام شـ    نیـ در ا يزیو عز يکه توسط جعفر

ـ  ،ياریـ در استان چهارمحـال و بخت  ياجاده تراکم بـاالتر و   یحت

)، که 21مربع محاسبه شده است ( لومتریبر ک لومتریک 4/0معادل 

 یمنطقـ ریبـاال و غ  اریبس يانسبت به مساحت استان، تراکم جاده

اثـرات   ،ياشـبکه جـاده   ينسـبت بـاال  بـه  راکمرسد. تـ ینظر مبه

از مـوارد   يادنبال دارد، کـه در پـاره  به ینفراوا یمنف یشناختبوم

که توسـط فـورمن در سـال     يا. در مطالعهندهست ریناپذبرگشت

 یمنفـ  یشـناخت اثـرات بـوم   ترینمهم به است، انجام شده 2003

 جملـه  از). 12( اسـت  مفصل پرداخته شده طوربه ياشبکه جاده

 يهـا ستگاهیز تیفیو کاهش ک ستگاهیز شدن تکهاثرات، تکه نیا

گونـه،   يهـا تیـ کـه باعـث محصـور شـدن جمع     ،استموجود 

و قطـع ارتبـاط بـا     هـا ستگاهیخصوص پستانداران، در داخل زبه

 یکیمناطق استان، کاهش تبادل ژنت گریموجود در د يهاتیجمع

و  37، 17، 15، 12، 8( شـود یمـ  یستیتبع آن کاهش تنوع زو به

ـ تالیدر ا 2015در سـال   یکه توسط بروسچ يا). در مطالعه48  ای

 هاستگاهیز شدن تکهتکه در هاشبکه جاده تأثیر است، انجام شده

ــاخص   ــتفاده از شـ ــا اسـ ــهبـ ــهتکـ ــدگیتکـ ــاختار شـ  يسـ

 )IFI: Infrastructure Fragmentation Index ی) مورد بررس 

در  تکـه شـدگی  تکـه مطالعه، درجـه   نیا جیگرفت. طبق نتا قرار

کشـور در   نیا یو مرتع یجنگل يهاستمیاکوس زا يادیوسعت ز

 هـا شبکه جـاده  یمنف تأثیربر  یکه گواه استحد باال و متوسط 

 ن،ی). همچنـ 4( دهـد یاثرات آن را نشان م یکه لزوم بررس است

ــکــه توســط فر يادر مطالعــه در شــهر  2013در ســال  دنبرگری

 یفتگآشـ  یبردنبرگر کشور آلمان انجام شـد، از شـاخص مکـان   

ـ ارز يستا) در راSPROADI( ياجاده  یشـناخت اثـرات بـوم   یابی

 یمطالعه، اثـرات منفـ   نیا جیاستفاده شد. طبق نتا ياشبکه جاده

 تکـه شـدگی  تکـه از جملـه درجـه    ياشـبکه جـاده   یشناختبوم

 که است شده برآورددر حد متوسط  ،ياهیو اثر حاش یستگاهیز

حجـم   نیو همچنـ  يادهشـبکه جـا   ياز تراکم باال یناش یهمگ

اثـرات   گـر ی). از د13( اسـت شهر  نیدر ا يعبور کیتراف يباال

و  35( ياتصادفات جاده شیبه افزا توانیم ياشبکه جاده یمنف

) 12و  4( ياهی) و اثر حاشـ 7و هوا ( ينور ،یصوت ی)، آلودگ39

 انیچرشکا یدسترس شیباعث افزا ياشبکه جاده ن،یکرد. همچن

 آن، ببسـ بـه  کـه  اسـت شـده   هـا ستگاهیز نیبه ا یو مردم محل

). 36همـراه دارد ( مـذکور را بـه   يهـا سـتگاه یز بیتخر شیافزا

ـ توانند در استان چهارمحـال و بخت یاثرات م نیاز ا ياریبس  ياری

  هم از جاده انتظار بروند. 

تنـگ   شـده حفاظتو منطقه  یمطالعه، پارك مل نیا جینتا طبق

 يهـا تیـ جمع يبـرا  یسـتگاه یمنـاطق ز  نیاز جملـه بهتـر   ادیص

Capra aegagrus دسـت  بـه  ي. آمارهـا نـد یآیشمار مدر استان به

را  جـه ینت نیا یخوببه زیگونه در استان ن تیآمده از شمارش جمع

و همکـاران در   يجعفر همطالع جینتا ن،ی). همچن42( کندیم دییأت

ـ ا جیبر نتـا  يگرید دییأت زین 1397سال   مطالعـه اسـت کـه بـر     نی

و منطقـه   یع در پارك ملـ واق يهاستگاهیز يباال تیفیاساس آن ک

نشـان داده شـد    نظـر،  گونـه مـورد   يبـرا  ادیتنگ ص شدهحفاظت

ـ ا يبرا ازیمورد ن یستگاهیز طیشرا هی). کل22( گونـه از جملـه    نی

 در و هـا و جـاده  یفاصله تا مناطق مسکون ناسب،م یاهیپوشش گ

 ادیتنگ ص شدهحفاظتو منطقه  یمل پارك در آب، بودن دسترس

هـا  منطقه توسط شبکه جـاده  نیکه ا ییاز آنجا ی. ولشودیم افتی

منطقـه   نیمحدود به ا زیگونه ن نیا يهاتیجمع است،احاطه شده 

ه کردمناطق را دشوار  گریو مهاجرت به د ییجاهبوده و امکان جاب

ـ ا تیمرور زمان از مطلوباست و به منطقـه خواهـد کاسـت. از     نی

ـ  نسـبت به تیبا مطلوب شدهحفاظتمناطق  گرید بـه   تـوان یاال، مـ ب

سبزکوه و هلـن واقـع در مرکـز اسـتان اشـاره       شدهحفاظتمناطق 

ـ از ا یمناسـب  تیـ سـاالنه، جمع  يهايکرد. با توجه به سرشمار  نی

بـر   يدییـ أحضور دارند، که تسبزکوه  شدهحفاظتگونه در منطقه 

ـ ا يمنطقه بـرا  نیحاکم بر ا یستگاهیز طیشرا تیمطلوب گونـه   نی

ـ دلبـه  اد،یفانه مشابه منطقه تنگ صسأمت ،ی). ول42( است عبـور   لی

ـ  2درجه  یجاده اصل ـ ا نیاز اطراف و ب و محصـور   دو منطقـه  نی

ـ  هاتیجمع شدن آنها، امکان مهاجرت ـ ا نیب وجـود   هدو منطقـ  نی

  ندارد. 

ـ ا يهـا افتـه یاساس  بر حفاظـت از   يمطالعـه، در راسـتا   نی

 یدر جهت کاهش اثرات منف نیو همچن یبز وحش يهاتیجمع
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 کـرد یرو يتعداد ،ياریبخت و چهارمحال استان در هابکه جادهش

) گسـترش شـبکه منـاطق    1شـامل:   شـود یمـ  شـنهاد یپ یحفاظت

 سـتگاه یز تیـ کـه مطلوب  یمناطق ییشناسا قیطر از شدهحفاظت

عوامـل   تأثیرکمتر تحت  ،یاز طرف ند وگونه دار نیا يبرا ییباال

در  یجرتمهــا يدورهایــکر ی) طراحــ2 ند،هســت دیــبــالقوه تهد

ـ  یزنانیجر لیارتباط و تسه يبرقرار يراستا  يهـا تیـ جمع نیب

 ينمادها و تابلوها شی) افزا3نقاط استان،  گریگونه در د يمنزو

سـرعت، در طـول    کـاهش و  یبـوم  يهـا خطر تصادف با گونـه 

) سـاخت  4وجـود دارد،   ياکه امکان تصادفات جاده ییهاجاده

متناسـب بـا پوشـش     سـازگار بـا منطقـه و    ي/ روگذرهارگذریز

ـ  رامونیو عبور جاده از پ يکمربند جادی) ا5موجود و  یجنگل  ای

  خارج از مناطق حفاظت.  

 یکـ یزیاثـرات ف  یمطالعه تنها بـه بررسـ   نیکه ا ییآنجا از

پـارك   يرو ياجاده شبکه اثرات است، پرداخته ياشبکه جاده

 شـده حفاظـت و منـاطق   ادیتنگ صـ  شدهحفاظتو منطقه  یمل

کـه   یدرحال. استشده  برآوردبزکوه در حد متوسط هلن و س

ـ نزد يانـده یکه در آ است زانیم نیاز ا شیب يااثرات جاده  کی

ـ بـود. چـرا کـه، ا    میشاهد آن خواه ـ منـاطق جمع  نی قابـل   تی

کـه   ییو از آنجا کنندیم تیرا حما یاز گونه بز وحش یتوجه

ـ ن ،اسـت محدود  ،یستگاهیهر ز یستیز تیظرف اسـت کـه    ازی

منـاطق در ارتبـاط    گـر یمناطق با د نیموجود در ا يهاتیجمع

ــوده و جر ــب ــ انی ــورت بگ یژن ــص . )48 و 15، 8 ،5، 4( ردی

امکان مهاجرت  ،يامناطق توسط شبکه جاده نیمحصور بودن ا

 مـرور بـه  کـه  اسـت  کرده رممکنیگونه را غ يبرا یو تبادل ژن

 شـنهاد یمنظـور، پ  نی. به همـ شودیمشکل م جادیا باعث زمان،

از منـاطق   کیهر  یستیز تیظرف ،یکه در مطالعات آت شودیم

و سـپس بـا    ردیگ ارو محاسبه قر یجداگانه مورد بررس طوربه

 نیا يبرا یمهاجرت يدورهایکر ،یگرفتن مقوله تبادل ژن درنظر

 ياجـاده شبکه  یاثرات منف گرید. از دشوو اجرا  یگونه طراح

فت و الزم اسـت کـه   قرار نگر یمطالعه، مورد بررس نیکه در ا

به آن پرداخته شود، تفـاوت نـوع جـاده از     گرید يادر مطالعه

 يهـا در طول فصـل  کیو تراف یران شلوغینظر عرض جاده، م

ــه اســتمختلــف و ســاعات مختلــف روز   يشــدت روکــه ب

 اتتـأثیر نظـر   از جمله گونـه مـورد   یستیو تنوع ز هاستگاهیز

  را خواهد داشت. يریناپذجبران یمنف

  

  وستپی

 ی، شدت نسبWr. استالزم  InVESTبا استفاده از روش  ستگاهیز تیفیک سازيمدل يکه برا دیاز منابع تهد کیهر  هايیژگیو .1جدول 

  .استمجاور  هايستگاهیز يرو دیاز منابع تهد کیهر  گذارتأثیر، حداکثر فاصله MAX_DISTو  دیمنبع تهد

 .))35 و 32( اندشده نییو مرور منابع تع یناسدر جدول، بر اساس نظر کارش وجودم ریمقاد( 

(Km) *MAX_DIST 1]-[0 *
rW منبع تهدید 

 شهرهاي بزرگ 1 8

 شهرهاي کوچک 8/0 5/6

 روستا 6/0 5

  معادن  8/0  6

  جاده اصلی  8/0  3

  جاده روستایی  4/0  1

  کشاورزي  6/0  4

  دیمکاري  5/0  8/2
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  ايهاي شاخص مکانی آشفتگی جادهیرشاخصنیاز براي محاسبه ز هاي مورد. فرمول2جدول 

  زیر شاخص  فرمول  توضیحات

k,iR: طول جاده  

k,iTV: میانگین تعداد وسایل نقلیه در ساعت  

  

  )kTشدت ترافیک (

k,vT: هاي مجاورشدت ترافیک در سلول )v شبکه (k  

}kv = {1, 2, 3, … , n 

kn: هاي همسایه شبکهتعداد سلولk   

kn

k k,v
k v=1

1
V = . T

n   ) (حاشیه) اثر همسایگیkV(  

kn : اند.ها ایجاد شدههایی است که توسط جادهگونتعداد پلی  

kA :  مساحت شبکهk مترمربع برحسب  

j,kA : گون مساحت قسمتی از پلیj  است که توسط جاده قطع

  مربع.متر برحسبقرار دارد  kشده و در داخل شبکه 

compl
j,kA: گون مساحت کلی پلیj .است  

k

k
k n compl

j,k j,kj=1

A
F =

A .A
  )F( تکه شدگیتکهدرجه   
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Abstract 

One of the primary goals of conservation portfolio selection approaches is to create   a functional landscape or network 
of sites that can  support all elements of biodiversity and minimize the  environmental risk to critical habitats and 
species. As human activities, especially roads network development, can be regarded as one of the most important risk 
elements for the valuable habitats and species of the Chaharmahal & Bakhtiari Province, it is necessary to evaluate the 
habitat’s condition and ecosystem services for the purpose of  conservation planning,  as well as minimizing the 
negative impacts of the roads network on the ecosystem services and habitats. So, for this purpose,  first, the habitat 
quality of Capra aegagrus was modeled using the InVEST module (Integrated Valuation of Environmental Services 
and Tradeoff). Then, the ecological impacts of roads network were assessed using the spatial landscape index. Finally, 
the degree of the protected areas was determined and some mitigation measures were introduced.  The results of this 
study revealed that approximately 45 percent of Ch & B Province, including Tang-e-Syyad national park and and the  
Sabzkouh protected area, could be considered as the suitable habitats for the Wild goat. However, about 28 percent of 
this province is negatively affected by roads network, thereby highlighting the importance of identifying the priority 
areas for conservation and mitigation measures. 
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