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   دهيچک
ها را  سيماهاي طبيعي سرزمين زيستگاه. گذارند ها مي ثيرات ناسازگاري بر سيماهاي طبيعي سرزمين و اكوسيستمأهاي بشر اغلب ت فعاليت
 زيستي به محيطآثار ارزيابي . روند  دو تهديد مهم براي تنوع زيستي به شمار مي،گيرند و ازبين رفتن و قطعه قطعه شدن زيستگاهها دربرمي

 ،هاي متفاوت اي در محيط زيست هاي توسعه مستقيم و غيرمستقيم پروژهآثار عنوان يك فرايند سيستماتيك و مستند براي شناسايي و ارزيابي 
ه به اين مقال. ها بر تنوع زيستي نيست دست رفتن و قطعه قطعه شدن اكوسيستمآثار ي كردن و پيش بيني از دربرگيرنده روشي مناسب براي كم

زيستي دو منطقه حفاظت شده خجير و سرخه حصار كه در استان تهران واقع   پرديس بر تنوع–زيستي بزرگراه تهران   محيطآثار ارزيابي
 مدنظر قرار "ها  قطعه قطعه شدن اكوسيستم" و "ها  از دست دادن مستقيم اكوسيستم" مربوط بهآثار در اين ارزيابي دو نوع. .پردازد مي.اند شده
ها  دادن اكوسيستم دست گيري در دوطرف مسير جاده در نظر گرفته شد و ميزان از  محدوده ضربه،رفتندبراي محاسبه از دست دادن اكوسيستمگ

گذاري نيز در جدولي كه براي  نتايج مورد انتظار از اين رويهم.دشها محاسبه  گير و نقشه اكوسيستم  زون ضربه,با رويهم گذاري نقشه مسير
. ارائه گرديد و از دست رفتن اكوسيستم براي هر تيپ اكوسيستمي محاسبه شد ،اي مختلف پيشنهادي پروژه از همين طريق تهيه شده گزينه

اين . قطعه قطعه شدن در نظر گرفته شدآثار  جداشدگي لكه و ميزان تخريب لكه براي پيش بيني، سه شاخص ناحيه مركزي لكه،عالوه بر اين
بيني شدند و  ها پيش  براساس يافته، پروژهآثار سرانجام.ندشدتقيم براي بررسي ميزان زيست پذيري اكوسيستم بررسي ها به طور غيرمس شاخص

نسبت بين پوشش واقعي و .نادر بودن هر لكه مورد محاسبه قرار گرفت ،آثارها به عنوان جزئي از فرايند ارزيابي  گذاري اكوسيستم براي ارزش
ستمي نيز به عنوان شاخصي براي بيان نادربودن اكوسيستم مورد استفاده قرار گرفت و در نتيجه كاربرد اين روش پوشش بالقوه هر لكه اكوسي

  . ييد نمودأ پرديس را ت– احداث بزرگراه تهران ، بر تنوع زيستيآثار ارزيابي، شناختي
  
    واژه ديکل

  حصارمناطق حفاظت شده خجير و سرخه -  سرزمينسيماي- بزرگراه-يابيارز-يستمي لكه اكوس قطعه قطعه شدن-يستيتنوع ز
  سرآغاز
 يكشورها ياقتصاد اتيح در اي عمده نقش ،ونقل حمل  هاي ستميس
 يدر كشورها. كنند فا ميي شهروندان اة روزمريز زندگي و نيصنعت
ونقل   حمليها  ساخت ريكاربرد زرويد،تعميتول(ونقل بخش حمل، يصنعت
 درصد 4 تا 2و  يد ناخالص داخلي تول درصد8 تا 4) هيط نقليو وسا

ن بخش دارد ي كه ايگري ديت اساسياهم. كند جاد ميياشتغال را ا
هاي  نهي، هزي بازرگانيندهايونقل كاال و خدمات، فرا نقش آن در حمل

 و محرم نژاد يحدادتهران(است يهاي عموم نهيز هزي خانوار و نيمصرف
ها به   رساختي زياجزان يتر ي هرچند راهها از اصل،يازطرف).1381

 از ،راهها ةهركشور هستند، اما توسع ةهاي توسع  از شاخصيكيعنوان 
ستگاهها و يست ازجمله اختالل در زيز طيب به محي آسيمنابع اصل

 Agrawal and( شود  محسوب ميي و جانورياهيب به پوشش گيآس

Dikshit, 2003.(  
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 يورا ش25/7/1380 مورخ ةل براساس صورتجلسين دليبه هم
ز از جمله ي ني بزرگراهيها پروژه ست،يز طي حفاظت محيعال

 اج داردي احتيستيز طي محيابيرود كه به ارز ي به شمار مييها پروژه
گونه   موجود، آنيابي ارزيها رسد روش ينظر م اما به).1382، يوانيك(

جه امكان ي و در نتپردازند ي نميستي بر تنوع ز آثاريابيبه ارز د،يكه با
 يابيازمند ارزي نيها  پروژهي برايشنهادي مختلف پيها نهي گزةسيمقا
  .شود ي فراهم نمي بخوبيستير بر تنوع زيثأ از نظر تيستيز طيمح

 اي  تنوع در موجودات زنده منطقهة،درجزي نيستيمنظور از تنوع ز
 و يا گونه ،يكيتواند در سطوح مختلف ژنت يمشخص است كه م

 را در يستيشتر مطالعات،تنوع زيدر ب.رديگ قراري مورد بررسيستمياكوس
 يها گونهن منظور،يو به ادهند  ي قرار ميها مورد بررس سطح گونه

 درمورد حضور يتوانند اطالعات يشوند كه م يم  درنظر گرفتهيشاخص
ن يبهتر. گر فراهم كنندي ديا  گونهي از گروههااي ت دامنهيوموقع
گر ي با ديادي ارتباط ز هستند كهييها ،گونه زي ن شاخصيها گونه

 ،ور لهيپ(شوند يم  خواندهيدي كليها و گونهدارند  يا  گونهيگروهها
 1يستيبر تنوع زژه احداث بزرگراهها يبوها  پروژه آثار يدر بررس).1380

)(BIA، مد نظر قرار يستي تنوع زي بررسيستم برايسطح اكوس 
ود كه با خواهد ب 2سيماهايي از سرزمين ستم هدف،ياكوسرد و يگ يم

  .(Forman& Lauren, 1999) پروژه در تقاطع باشندةمحدود
 از يا دهيچيب پي، واحد ناهمگن و تركزينن ي سرزميمايس

اجزا معموالً شامل ن يل دهنده آن است كه اي تشكين اجزايتعامالت ب
 ي كاربريبند  و دستهياهيش گي رويها ،فرمي محليها ستمياكوس
 ييفضات يسط شكل، اندازه و موقع تو كه و ساختار آناست ياراض
  ساكن در آن،يها تي جمعييايدر پوشود،  يف ميك از اجزا تعريهر
سيماي  آنها در سراسر يريرپذييت حركت و تغيزان انقراض و قابليم

  ). 1385، ي دهكرديريبص(گذارد ي اثر مسرزمين
 قطعه قطعه شدنزان از دست دادن و ي، مBIA)( با انجام

ج يشود و بر اساس نتا ، محاسبه ميي مطالعاتةطق منيها ستمياكوس
 ي در پيب كمتري كه تخرتر  مناسب ةنين محاسبات، گزيحاصل از ا
  .شود ، انتخاب ميداشته باشد
موجود در  يستگاههايط زي بر شرايرتريچشمگ آثارها  بزرگراه

 و ي كشاورز سرزمينيهاسيما نسبت به سيماهاي طبيعي سرزمين
 يشتريستگاه اثر بيب زي، تخرزي نيشناخت ر بوم دارند و از نظيشهر

 ستم و قطعه قطعه شدن آن دارديكوسنسبت به از دست دادن ا
)Forman, 2006( .،ها،  ستميزان از دست رفتن اكوسي ميدر بررس اما

هاي نادرتر  ستمياكوسرا زيد كرد توجه يز باينها نآزان نادر بودن يبه م

  .Geneletti, 2002) (ت دارندي اولويستي حفظ تنوع زيبرا
س بر ي پرد–بزرگراه تهران  آثار يابيق،ارزين تحقيهدف از انجام ا

 شهر ةير و سرخه حصار در حاشي مناطق حفاظت شده خجيستيتنوع ز
 از يبردار ن بوده است كه احداث و بهرهيق ايه تحقيتهران بوده و فرض

 يستيز بر تنوع ي، اثرات كمترير فعليبزرگراه مذكور، نسبت به مس
  .ادشده دارديمناطق 

  مواد و روش ها
  ت بزرگراهيموقع

بزرگراه صدر، از   ة در شرق تهران و در ادامييد بابايبزرگراه شه
ن ي ايانتها. افته استي امتداد يابان پاسداران به سمت جنوب شرقيخ

آغاز طرح بزرگراه تهران  ة، به عنوان نقطيبردار بزرگراه در حال بهره
 به سيد پرديق، شهر جدين تحقيشود و در ا ميس محسوب ي پرد–

ر يمس.است  بزرگراه مذكور در نظر گرفته شدهيي انتهاة نقطعنوان
دماوند  ة و جادييد بابايس از تقاطع بزرگراه شهي پرد–بزرگراه تهران

 5/1شده  ينيب شيك تونل پي پس از عبور از ، در مسير خودآغاز شده و
ر يستفاده از پل و سپس انحراف مسل با ايك مسي، گذر از يلومتريك

س يد پرديجاجرود به سمت شهر جد ةبه سمت شمال و عبور از رودخان
  .ابدي يامتداد م

منطقه حفاظت   ةيجاجرود از حاش  ةر طرح تا دريبخش نخست مس
 غزال در شمال يز پارك جنگلي و ني فعلةشده جاجرود در جنوب جاد

ر يمس  ةمنطق. رديگ يل قرار م از آن در داخل تونيگذرد كه بخش يآن م
ر به ي است و عبور مسيماهور  نقاط، تپهي و در برخي كوهستان،بزرگراه

ار محدود صورت ي بسيزهايان دهليجاجرود، از م  ة دريژه در حواليو
ر بزرگراه از يآباد، مس  شمسيجاجرود تا حوال  ةپس از در. رديگ يم

مان تهران يس ةكارخاناز يآن سنگ مورد ن ةز موجود كه از دامنيدهل
ة ن قسمت تا تقاطع با جاديكند و طرح در ا شود، عبور مي استخراج مي

  . كند  جاجرود گذر ميةآباد، از منطقه حفاظت شد موجود در غرب شمس 
 بوده و ير به سمت جنوب شرقيآباد، انحراف مس در غرب شمس

ه از ل مجاور آن با استفادي رودهن و مس–موجود تهران  ة جادياز رو
و در  موجود ةر، پس از عبور از جادين مسيا.دكن ي بزرگ عبور ميپل

رد و يگ ير قرار مي خجيپارك مل  ةي آن، در حاشيجنوب مجاورت ضلع
 ةحفاظت شد  ة در مجاورت منطق،سيد پردي شهر جديغرب بعد تا ضلع

  . جاجرود خواهد بود
قسمت  در ،موجود  ة شده، با قطع جادينيب شير پيپس از آن، مس

ت تقاطع، عبور جاده موجود يرد و با توجه به موقعيگ ي آن قرار ميشمال
موجود و در   ةقبل از تقاطع با جاد. شده استينيب شي بزرگراه پياز رو
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آهك دماوند كه در حال حاضر  ةكور ة آن، محدوديجنوب مجاورت ضلع
 ةر طرح در شمال منطقيفعال است قراردارد و پس از آن، مس ريغ

با . ابدي يس ادامه ميد پردي شهر جدي خرمدشت تا شروع اراضيصنعت
 خرمدشت و يصنعت ةهاي واقع در شرق منطق توجه به وجود كارخانه

، عبور يساز الكل ةژه كارخانيمان، بويس ةكارخان ةن اطراف جاديهمچن
ن قسمت، طرح در يست و در اير نيپذ  امكانيجنوب طرح از ضلع

د ي شهر جديد از اراضير بايموجود، ناگز ة جاديمجاورت با ضلع شمال
س عبور كرده و يد پردين طرح از شهر جديا. ديس عبور نمايپرد

عرض .روزكوه متصل خواهد شديا في و ، هرازيسرانجام به محورها
 شده ينيب شيپل  تون4 پل و 5ر آن ي و در مساست متر 28ن بزرگراه يا

را س ي پرد- تهرانيشنهاديت بزرگراه پيموقع )1( ة شمارةنقش .است
 ةت منطقير و سرخه حصار و موقعيشده خج نسبت به مناطق حفاظت

  .دهد ي كشور نشان ميايمورد مطالعه را نسبت به جغراف
س ي پرد‐ تهرانيشنهاديت بزرگراه پيموقع: )۱(ة  شمارةنقش

  ر و سرخه حصاري خجةنسبت به مناطق حفاظت شد

  
  قيروش تحق
 روش ق از آن استفاده شد،ين تحقي انجام ايبرا كه يروش

 پروژه "ي اجرا"ةني دو گزيستيز طيمح آثار  است كه در آنيا سهيمقا
 مناطق يستيبر تنوع ز ،ير فعلي مسضي تعراي ،"عدم اجرا"ابزرگراه و

 انجام در و گرفت قرار يابي مورد ارزحصار و سرخه ريحفاظت شده خج

شناخته  سطوح انياز م ستگاهي ز- ستميطح اكوسس  مورد نظر،يابيارز
مختلف  مطالعات از ج حاصلينتارا زي .شد گرفتهدرنظر يستيز تنوع شده
 ها،  ستمياكوس حفاظت با كه است داده نشان،يستيز تنوع از حفاظت ةدربار
  .Geneletti,2002)( شود يم ز حفظي مربوط به آنها ني اجزاةهم

 يها هل است كه نقشآ دهي، ايستيبر تنوع ز آثار يابيبه منظور ارز
ار ي در اخت25000/1 تا 5000/1ن ي بييها اسيمناسب و به روز با مق

 ز،يها ن ستمي اكوسيساز  نقشهين روش برايتر يباشد و عموم
 اثر ةكردن محدود  مشخصيبرا. استياهيپوشش گ يساز  نقشه

 متفاوت در دو يها  با عرض3يگير هاي ضربه محدودهز، يها ن بزرگراه
تواند  ين محدوده ميشود كه ا يظر گرفته مر بزرگراه در نيطرف مس

 در دسترس يها اس نقشهيط محل پروژه و مقيبسته به نوع راه، شرا
لومتر ي با عرض دو كگيري ضربه ةق، محدودين تحقيدر ا.متفاوت باشد

با در نظر گرفتن سطح در دو طرف بزرگراه در نظر گرفته شد و 
 بزرگراه يبردار حداث و بهرها آثار يابيبه منظور ارز ستگاهي ز- ستمياكوس
 حصار، و سرخه ريخج شده حفاظت منطقه يستيز س بر تنوعيپرد - تهران

 ، منطقهيها   ستمياكوس شدن قطعه قطعه زانيم و دادن دست از زانيم
ستگاه جانوران ين اثر بزرگراه بر زيهمچن .مورد محاسبه قرار گرفت

ر ي مسيها  نقشهستگاه وي زة نقشيگذار هم يز با رويشاخص منطقه ن
  . شديابي ارزگير  ضربهةمحدودو 

  ستمين رفتن اکوسيزان از بي مةمحاسب
 ةستم با استفاده از سامانيرفتن اكوس نيب زان ازي مةمحاسب
 ةمحدود ر،ي مسياطالعات يها هي اليگذار هم ي و روييايجغراف اطالعات

 ييها  مساحت لكهي وبررسي مطالعاتة منطقياهي وپوشش گگير ضربه
زان از دست ي مةمحاسبدر . انجام شدرند،يگ ير قرار ميكه در بستر مس

ارزش نادر بودن هر   پروژه،ي اثر اجرابر يستمي اكوسيها دادن لكه
   .دشز برآورد يها ن ك از لكهي

گرفت  ها مدنظر قرار  ستمي اكوسيابيار ارزشينادر بودن به عنوان مع
 در اثر  را كه احتماالًييها تا براساس آن بتوان ارزش هركدام از لكه

ار ين معيهاي ا شاخص. دمحاسبه كر روند، ين مي پروژه از بياجرا
 " لكه در منطقهة بالقوةمانديدرصد باق" از جمله ي موارد متعدددتوان يم
رد نسبت يگ ي قرار مگير  ضربهةمحدود از لكه كه در يمقدار مساحت"ا ي،

ق، ين تحقيباشد كه در ا "ستم در منطقهي اكوسنوعهمان به كل مقدار 
گرفت  ي قرار مگير  ضربهةمحدود از لكه كه در ينسبت مقدار مساحت
ستم در منطقه، به عنوان شاخص ي اكوسنوع  هرنسبت به كل مقدار

   .ار نادر بودن محاسبه شديمع
ن نسبت يشتري كه بيا  لكهرفتن نياحتمال از ب صورت نيبد

حت موجود در كل منطقه  به مساگير  ضربهةمحدودمساحت موجود در 
ل يك متمايشتر است و ارزش نادر بودن آن به سمت يرا دارد، ب

 براساس نسبت مساحت يب احتمالين آسي كه كمتريا شود و لكه يم
 به كل منطقه را دارد، از نظر نادر بودن به صفر گير  ضربهةمحدود

  ازينيش بي قابل پريپس از ضرب مقاد بعد، ةدر مرحل .شود يك مينزد
زان از دست ي،مار نادر بودن آني در معيستمي اكوسةدست رفتن هر لك

۹۹                                                                       ...تخريب اكوسيستمپرديس بر  –زيستي بزرگراه تهران محيطآثار ي ارزياب  



 

 در يستمي اكوسيها زان از دست دادن لكهيم دادن هرلكه و درمجموع،
   .دش محاسبه يشنهادي پيها نهي هركدام از گزياثر اجرا

ة ها با استفاده از رابط  ستميزان از دست دادن اكوسيدر مجموع ، م
  : شديابير ارزيز

ELi= ∑n (Aj* Rj)  
  

ELi  =ةني گزيستم براياز از دست دادن اكوسيامت I   
Aj = يستمي اكوسة لكي شده براينيب شي پةرفت  ازدست ةمنطق J 
Rj = يستمي اكوسة لكي شده برايابيارزش نادر بودن ارز J 
n =يستميهاي اكوس تعداد لكه  
  ستم هايزان قطعه قطعه شدن اکوسي مةمحاسب

، ها ستمي اكوسشدن قطعه زان قطعهي مةب و محاسينيش بيدر پ
، يستميهاي اكوس  لكهيزان جداشدگيش مي از جمله افزايموارد

 يبرا. ها درنظر گرفته شد  ب لكهيش تخريها و افزا   لكهةكاهش انداز
  جدا " ،"4 لكهي مركزةي ناح"هايي چون ارها، شاخصين معي اةمحاسب
شد كه در مجموع،  يريگ ، اندازه" 6ب لكهي تخر" و "5ه لكيشدگ
ستم را يزان قطعه قطعه شدن اكوسيها توانست م  ن شاخصي اةانداز

 ،يستمي اكوس ة لكةه هستي ناحبا كم شدنكه،  يبه طور.مشخص كند
 آن دراثر عوامل مختلف يستيت تنوع زيت و كميفياحتمال تنزل ك

ن يها را از ب ، اتصال لكهيش جداشدگين افزايهمچن د،ششتر خواهد يب
ش ي است كه افزايهيبد كند و ي را كمتر ميداري و احتمال پابرده
 .رود يبه شمار م ها  لكهيستي تنوع زي برايديز، تهدي نهب لكيتخر
 يي كه به معناي توانا راستميري اكوسيپذ ستيز ،ها ن شاخصيزان ايم

ط ي در شرا،بودن آنهاست  ستيز  ت خود و قابليها براي حفظ تمام لكه
  .)Geneletty, 2002 ( دهد  پروژه نشان ميقبل و بعد از اجراي

 شده، ادي يها  شاخصةپس از محاسبشدن،   قطعه  ار قطعهيمع
مساحت لكه و ارزش نادربودن  ،يريست پذيتواند با درنظر گرفتن ز يم

ها و   تك تك شاخصيتواند برمبنا ي ميريست پذيز.آن محاسبه شود
كسان محاسبه يريا غيكسان و يادشده با وزن ي يها  شاخصيا تمامي

ط خاص يبه نظر كارشناس و شرانا ها ب  به شاخصيده شود كه وزن
   .شود يمحل پروژه انجام م

ز، معموالً سه برابر ي نلكهك ي ي مركزةيكردن ناح خص مشيبرا
 يا در برخي، شود رامون لكه كسر مييارتفاع متوسط درختان منطقه از پ

شود  رفته مي متر گ130 يدرخت به طور قرارداد مناطق پر
)Geneletty, 2002(.يها اس نقشهيبا توجه به مق ق،ين تحقي در ا 

 هرلكه كه امكان ي مركزةيناح،  بوده50000/1موجود منطقه كه 

ر محاسبه ي زةدهد از رابط ي را نشان مياهي گةدست نخورده ماندن لك
  :شد

Corearea=S-(p*50)  
  

، شعاع   متر50ط لكه و ي محP مساحت لكه، Sن فرمول، يكه در ا
ر قرار گرفتن لكه در مقابل يثأ احتمال تحت تيدرنظر گرفته شده برا

ن منطقه و نظر ي بودن پوشش در اي با توجه به مرتع،يرونيعوامل ب
 لكه از ة، فاصليجداشدگ ةن در محاسبيهمچن. استيكارشناس

، ب لكهيتخر ي بررسيشود و برا  مييريگ هاي اطراف اندازه ستمياكوس
ساخت مثل  نظر از عوامل انسان  مورديستمي اكوسةك لةفاصل

 يشود كه برا ها محاسبه مي  رساختيا زيها، مزارع  گاه سكونت
 ة سامانيافزار توان از قدرت نرم يها م  ن شاخصي ايريگ اندازه

 ي برا،يريپذ ستيارزش ز ةدر محاسب. بهره برديياياطالعات جغراف
ك در نظر ي آن است عدد يعيمساحت كل لكه در منطقه كه حالت طب

ده ي قبل و بعد از پروژه با مساحت كل سنجيه مركزيگرفته شد و ناح
ك ي كه به ين عدديبنابرا. دش آن محاسبه يريست پذيشده و ارزش ز

 كه به صفر ي است و عدديد كمتريتر است مورد تهد كينزد
شتر را ي كمتر و ضرورت حفاظت بيريپذ ستيتر است، احتمال ز كينزد
 كه يتواند در موارد ين محاسبه، نظر كارشناس ميدر ا.دهد ين منشا
 ة دامنيده  هستند، در ارزشيا ژهي ارزش ويها دارا  از گونهيبرخ
 ة لكي مركزهيناحهرچه ق، ين تحقيدر ا.ثر باشدؤ ميريپذ ستيز

 آن كمتر و ارزش حفاظت آن يريپذ ستيكوچكتر بود، ز  ستميياكوس
 يريست پذي، زشتر بوديستم بي اكوسياشدگجده مقدار ا هرچيشتر و يب

ست يدست آوردن ارزش ز هپس از ب.شد آن در نظر گرفته ي برايكمتر
زان يط قبل و بعد از پروژه، مي شراي برايستميهاي اكوس  لكهيريپذ
از قطعه قطعه ي امتة محاسبيسبه و سپس بران شاخص محاير اييتغ

  .دشر استفاده يستم از فرمول زي اكوسشدن
Efi= ∑ ( Vlj* Sj* Rj )  

  
Efi = ةني گزيستم در اثر اجراي اكوسقطعه قطعه شدناز يامت i 
Vlj = ة لكيريست پذيزان از دست رفتن زيم j  
Sj =يستمي اكوسةمساحت لكj 
Rj =يستمي اكوسةارزش نادر بودن لك j  

 يستم در اثر اجراي اكوسقطعه قطعه شدنزان ي مةپس از محاسب
 ن اساسيبر ا وقرار گرفتسه يمقامورد ف هاي مختل نهي گز،نهيهرگز
   .دش مشخص ،داشت يستيز ن اثر بر تنوعياي كه كمتر نهيگز
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  ها  افتهي
  ياهياثر بر پوشش گ
از ي امتياهي گيها كدام از گونه چي، هي مورد بررسةدر منطق

ست ي نادر بودن و زيگران نداشته و در وزن دهي نسبت به ديا ژهيو
 يها جدول. قرار گرفتيها مورد بررس خص شاهايازي امتفقط، يريپذ

 ي، قبل و بعد از اجراة محدودياهي گيها پيت تيوضع )2و1(ة شمار
  .دهد يپروژه را نشان م

  
 ياهي گيها پي مشخصات لكه هاي تةمحاسب:)۱( ةجدول شمار

   بزرگراهةپروژ يمحدوده، قبل از اجرا
 
S1/
S2 

)( %  

مساحت 
در 

جاجرود 
)S2(   
هکتار(

(  

  ةيناح
  يمرکز

  )هکتار(

مساحت 
در 
S1(بافر
(  

  )هکتار(

  طيمح
  )متر(

  ياهيپ گيت

29  340  384  8758  

15/0  0  2  864  
8/0  0  10  2253  

66  

1300  

851  853  1462
0  

Ast+Art 
auch 

+Stipa 
+ Hult 

97  1356  1494  2765
2  

2  

1535  

14  32  3660  

Ast+Hult+St
ipa 

3/5  69  109  7917  
53  

2071  
1012  1093  1626

5  

Ast.spp+Art.
spp 

+Stipa 

69  309  392  1658
1  

3  5  3/17  2469  
2  

570  

2  8/10  1729  

Field  

5/6  11078  656  720  1278
7  

Ast+Art+Hu
lt+Acanth 

+Acanthoph 
5/22  841  137  189  1034

1  
Ast.spp+Art

+Acanth 
+Hult  

12  1354  127  160  6551  Ast.spp+ Art 
auch+Gr+Ac

anth  
  

  يها پي مشخصات لكه هاي تةمحاسب: )۲( ةجدول شمار
   پروژهي بعد از اجراياهيگ

S1/S
2 

)( %  

مساح
ت در 

جاجرود 
)S2(   
  )هکتار(

  هيناح
  يمرکز

  )هکتار(

مساحت 
در بافر   

)S1 (
  )هکتار(

ط   يمح
  )متر(

  ياهيپ گيت

5/14  155  189  6833  
5/4  30  55  4975  

75  
1300  

878  966  17539  

Ast+Art 
auch+Stipa+ 
Hult  

54  764  837  14643  
4  

1535  
24  55  6274  

Ast+Hult+St
ipa  

47  2071  891  965  14753  Ast.spp+Art.
spp+Stipa  

58  249  333  16883  
8  

570  
26  5/47  4275  

Field  

6  11078  653  717  12814  
Ast+Art 
+Hult+ 
Acanth+Acanth
oph  

57  841  426  480  10826  
Ast.spp+Art
+Acanth+Hu
lt  

1  1354  8  6/17  2000  
Ast.spp+ Art 
auch+ 
Gr+Acanth  

5  609  19  32  2600  Ast+Gr 

4/0  820  0  5/3  1072  R+ 
Amygdas 

  
 كه در را يستمي اكوسيها  ارزش نادر بودن لكهز،ي ن)3( ةجدول شمار

  .دهد ياست نشان م ك محاسبه شدهين صفر تا ي بيا دامنه
  

   منطقه يها ستميکوس ارزش نادر بودن اةمحاسب: )۳(شمارةجدول 
  ياهيپ گيت  S1/S2  % )(  ارزش نادر بودن

94/0  94  Ast+Art auch+Stipa 
+ Hult  

58/0  58  Ast+Hult+Stipa  
47/0  47  Ast.spp+Art.spp 

+Stipa  
66/0  66  Field  

06/0  6  
Ast+Art+Hult 

+Acanth 
+Acanthoph  

57/0  57  Ast.spp+Art+Acanth 
+Hult  

01/0  1  Ast.spp+ Art auc 
+Gr+Acanth  

05/0  5  Ast+Gr 
004/0  4/0  R+Amygdalus 

  

۱۰۱                                                                          ...تخريب اكوسيستمپرديس بر  –زيستي بزرگراه تهران محيطآثار ارزيابي   



 

 اي نهيض آن را به عنوان گزيا تعري ي،ر فعلياگر مسهمچنين، 
م، ارزش يري شده بزرگراه در نظر بگينيب شير پيسه با مسي مقايبرا

  .خواهد بود)4 (ة به شرح جدول شماريستمي اكوسيها نادر بودن لكه
   يستمي اکوسيها رزش نادر بودن لکه اةمحاسب :)۴(شمارةجدول 

   پروژهيدر صورت عدم اجرا
  ياهيپ گيت  S1/S2  % )(  ارزش نادر بودن

96/0  9/95  Ast+Art auch+Stipa 
+ Hult  

99/0  99  Ast+Hult+Stipa  
58/0  58  Ast.spp+Art.spp 

+Stipa  
74/0  74  Field  
065/0  5/6  Ast+Art+Hult+Acanth 

+Acanthoph  
225/0  5/22  Ast.spp+Art+Acanth 

+Hult  
12/0  12  Ast.spp+ Art auch+Gr 

+Acanth  
 يستمي اكوسيها  لكهيريپذ ستيار زي معةمحاسب )5 (ةشمار جدول

هاي  دهد و نقشه ي آنها نشان مي مركزةيرا با توجه به شاخص ناح
هاي اكوسيستمي را در شرايط  پذيري لكه  زيست شاخص)3 و 2(ةشمار

ها را  تفاوت زيست پذيري لكه)4( ة شمارةه و نقشقبل و بعد از پروژ
  .دهند نشان مي
 اکوسيستمي يها  لکهيريست پذي ارزش زة محاسب :)۵(شمارةجدول 

  منطقه

هاي اكوسيستمي قبل از اجراي  شاخص زيست پذيري لكه: )۲(نقشة شمارة
  پروژه

  
 اجراي از هاي اكوسيستمي بعد شاخص زيست پذيري لكه): ۳(نقشة شمارة 

  پروژه

  
هاي اكوسيستمي قبل و  تفاوت شاخص زيست پذيري لكه): 4(شة شمارةنق

  بعد از اجراي پروژه

  
ج يستم محاسبه و نتاياز اثر از دست دادن اكوسين امتيهمچن

 .دشسه ي مقايشنهادي مختلف پيها نهيدر مورد گز حاصل ازآن
 ة شدينيب شير پي مسيستم براياز از دست دادن اكوسين، امتيبنابرا

ن يكه ا ي محاسبه شد،در حال2432بزرگراه با استفاده از فرمول، معادل 
 ينه، محاسبه شده و عدديك گزي به عنوان ير فعلي مسياز برايامت

  .  به دست آمد2765معادل 
ستم ي اكوسقطعه قطعه شدناز ي امت ةسي مقافرمول ن،يعالوه بر ا

 مشخص ةني هر گزيار براين معياو استفاده  يشنهادي پيها نهين گزيب
  .دش

  

تفاوت 
شاخص 
زيست 
  پذيري

شاخص 
زيست 

پذيري بعد 
  از پروژه

 ةناحي
مرکزي 
بعد از 
اجراي 
  پروژه

  )هکتار(

شاخص 
زيست 
پذيري 
قبل از 
  پروژه

 ةناحي
ي  مرکز
ل از قب

اجراي 
  پروژه

  
  
  

تيپ 
  گياهي

  

09/0  82/0  1063  91/0  1191  
Ast+Art 
auch+Stipa 
+ Hult  

38/0  51/0  788  89/0  1370  Ast+Hult+Sti
pa  

09/0  43/0  891  52/0  1081  
Ast.spp+Art.s
pp 
+Stipa  

0  06/0  653  06/0  656  
Ast+Art+Hult
+ 
Acanth 
+Acanthoph  

35/0-  51/0  426  16/0  137  
Ast.spp+Art 
+Acant 
+Hult  

084/0  006/0  8  09/0  127  
Ast.spp+ Art 
auch+ 
Gr+Acanth  

- --  03/0  19  - --  - --  Ast+Gr 

- --  0  0  - --  - --  R+Amygda
lus 
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 يستمي اكوسة هر لكي فرمول را براةمحاسب )6(ةجدول شمار
ستم در صورت ياكوسقطعه قطعه شدن زان ين ميبنابرا.دهد ينشان م

د يز باين عدد نيكه امحاسبه شد  453 معادل يشنهادي پ ةني گزياجرا
ر يسه، مسي مقاي و براديگرد يم مختلف محاسبه يها نهيدر مورد گز

 پروژه يط قبل از اجرايشرامنزلة ر، به يا منطقه بدون مسي ،يفعل
 ي مختلفيها نهيكه گز نيل ايق به دلين تحقي كه در اشدمحسوب 
در .  انجام نشد قطعه قطعه شدنةسي قرار نگرفت، مقايمورد بررس

 اجرا و يها نهي گزيستم برايدادن اكوس از از دستي امتةسيجه از مقاينت
  . استفاده شدوژه پريعدم اجرا
ستم در ي قطعه قطعه شدن اکوسةمحاسب : )۶( شمارةجدول

  يشنهادي پةني پروژه طبق گزياثر اجرا
VLJ 
* SJ 

* RJ   

ارزش 
نادر 

بودن 
    RJلکه

   

مساحت 
  لکه

S J           

از دست 
رفتن 

ست يز
 يريپذ
  VLJلکه

 ياهيپ گيت

105  96/0  1219  09/0  
Ast+Art auch 
+Stipa 
+ Hult  

335  99/0  890  38/0  Ast+Hult+Stipa 

50  58/0  961  09/0  Ast.spp+Art.spp 
+Stipa  

0  065/0  717  0  
Ast+Art+Hult+ 
Acanth 
+Acanthoph  

37-  225/0  479  34/0-  
Ast.spp+Art+ 
Acanth 
+Hult  

19/0  12/0  19  085/0  
Ast.spp+ Art 
auch+ 
Gr+Acanth  

---  ---  ----  ---  Ast+Gr 
---  ---  ---  --- R+Amygdalus 
جمع  ---  ---  ---  453

  ات وحشياثر برح
، اثر يات وحش جانوري احداث بزرگراه بر حآثار ي بررسيبرا

. گرفت منطقه مد نظر قرار يها ستمي پروژه بر اكوسيها تيفعال
 كه احداث مشخص شد منطقه، يستگاههايبراساس وضع موجود ز

 ةان شاخص محدودژه جانوري بوي جانوريستگاههاين بزرگراه با زيا
ارزش  ،يا ل ارزش گونهي از قبييارهايكه با در نظر گرفتن معجاجرود
 و ارزش ييغذا ارزش ،يارزش اقتصاد ك،يارزش اكولوژ ،يحفاظت

  وفتار، آهوبز ،ك و ، كلي قوچ وحش از جمله پلنگ،ييها گونه ،يا طعمه
 ةمحدودكه با است ستگاه شنگ يزفقط و   نداردي تداخل،ندهستشنگ 
ن بزرگراه در نظر گرفته ي در طرف كهيلومتري ك2  يا بافر،گير ضربه

 از يچ اثري تا كنون ه78 اما از سال .ر تداخل دارديشده، در جنوب مس
ده ين اثر را ناديتوان ا ين ميده نشده، بنابراين محدوده ديشنگ در ا

ر، در يپذ دي تهدي جانوريها  گونهةنيگر در زمي دياز سو. انگاشت
ن محدوده ي اCITES يها مهي نادر و ضميها نقراض، گونهمعرض ا

  . )1366 ،مخدوم و همكاران (خورد ي به چشم نميمشكل
 ة شدينيب شير پي از مسيا ن از آنجا كه بخش عمدهيهمچن

 ير بزرگراه بر الگوهايثأ تبنابراين انطباق دارد، ير فعليبزرگراه بر مس
 از ي ناشياما، اثر سر و صدا . ندارديا ر عمدهيثأز تي جانوران نيرفتار

ژه يتواند جانوران را بو ي مي ساختمانةره در مرحلي و غيبر انفجار، كوه
 ةن اثر با توجه به فاصلي هرچند ا،د كندي تهديدر دوران باردار

 ي منفي اما اثر،ابدي ير بزرگراه، كاهش ميپذ  اثر ةستگاهها از محدوديز
  . شد يابيارز

ستگاه جانوران شاخص ي زةن فاصليتر كي نزد)7(  ةجدول شمار
 هاي نرم افزار  توانايي كه با استفاده از ر پروژهيپذ  اثرةمحدوده تا محدود

Arcview دهد ينشان ممحاسبه شده.  
ستگاه جانوران ي زةن فاصليتر کي نزدةمحاسب :)۷ (ةجدول شمار

  شاخص محدوده تا محدوده اثرپذير بزرگراه
تعداد در 

 ۱۳۸۰سال 
ن فاصله يک ترينزد

  )متر(تا بافر
 ستگاهيز

  آهو  1630  35

 كل و بز  500  327

 شيقوچ و م  1250  2765

 پلنگ  500  2

 شنگ  )تداخل دارد* (  ----

)1384نژادي : ماخذ(  
ل حمل و نقل مواد و قرضه، ي از وساي ناشيسر و صدانة در زمي

ل ي وساير و كاهش سر و صداي در اطراف مسيعيبا توجه به موانع طب
زيرا ؛  نشديابيارز ياثر چندان مهم، يستگاه جانوريه از منبع تا زيلنق

 بل ي دس110 حدود يل راهسازيد شده توسط وساي توليحداكثر صدا
 ة جانوران تا محدوديستگاهي زةن فاصليتر كياست كه با توجه به نزد
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ن اثر به ير و قانون عكس مجذور فاصله در انتشار صوت، اياثرپذ
 بل در نظر گرفته ي دس65 اطراف بزرگراههاكهي مجاز صوتةمحدود

  ).1382 ,يميصفارزاده و رح(ابد ي يشده است، كاهش م
  يريجه گيبحث و نت
ستم در اثر يزان از دست دادن اكوسيم ةبا محاسبق، ين تحقيدر ا

آن ةكه با محاسب دست آمد در حالي هب 2432  عدد،بزرگراهة  پروژياجرا
ج ينتا. حاصل شد 2765 عددنه، يگزك يمنزلة  به ير فعلي مسيبرا

نه يستم در اثر گزين رفتن اكوسيزان از بيدهد كه م يحاصل نشان م
  . بهتر استيستيط زيجه از نظر محيبزرگراه كمتر و در نت

 يها ، تعداد لكهي كنون ةض جاديدر صورت تعر نيهمچن
 آنها كم خواهد ي مركزةي عدد و مساحت ناح14ر، ي درگيستمياكوس
 عدد 13ر ي درگيها  تعداد لكه، بزرگراهة پروژي كه با اجراي حال در.بود

ن اساس يشتر و بر ايسه، بيها در مقا  لكهي مركزةيو مساحت ناح
   .شتر خواهد بوديها ب  لكهيدارياحتمال پا
 ةني بهتر از گزيستيط زي پروژه بزرگراه از نظر محين اجرايبنابرا

 يابيق، ارزين تحقي ادر.دش يابيارز ض آن،يا تعري، ير فعليمس
 يها زان از دست دادن و قطعه قطعه شدن لكهي مي برمبنايكياكولوژ
  . ز اشاره شدير ني درگيها  انجام شد و به تعداد لكهيستمياكوس

ط يمح آثار يابي انجام ارزيها سه با روشين در مقايبنابرا
 آثار  بر تنوعيابيها كه به طور خاص به ارز  پروژه )EIA(يستيز
 دقت نروش، ميزان يپردازند، ا ي نمي محاسباتيها وهي با شيستيز

 كوك، ،يطور كه جنلت رسد همان يبرد و به نظر م ي را باال ميابيارز
 ،EIA همراه با BIAد يگران معتقدند، باي و دي، مالسوشيستوچيپ
ر قرار يثأ كه مناطق حفاظت شده را تحت تييها ژه در پروژهيبو
 اد است،يعت زي وارد بر طبي كه فشار انسانييها ا مكاني و ،دهند يم

   ).Geneletti 2002(انجام شود
زان قطعه يزان از دست رفتن و ميق، مين تحقين در ايهمچن

 تا  شديريگ  به طور جداگانه اندازهيستمي اكوسيها قطعه شدن لكه
  .ابديش ي افزايابيدقت ارز

 "تلف مخيها نهيپ انجام شده و گزياس لندسكي در مقزي نيبررس
 ارزش نادر بودن  وسه شدندين نظر مقاي بزرگراه از ا"بدون" و "با

   .ها در محاسبات مدنظر قرار گرفت لكه
 از محققان، در بحث از ياريگ معتقد است، بسيكه فار يدر حال

م در  را هيستميستگاه و لكه اكوسي از دست رفتن ز،قطعه قطعه شدن
 قائل و قطعه قطعه شدنن از دست رفتن ي بيزيرند و تمايگ ينظر م

گر، قطعه قطعه شدن را در مورد هر لكه ي ديستند و از سوين

 ,Fahrig(كنند ي نميپ بررسياس لندسكيسنجند و آن را در مق يم

2003( .  
نشان  ني سرزميماي سي مطالعات مختلف اكولوژيبررساما 

ها   از گونهي برخيستگاه را برايتواند ز يدهد كه قطعه قطعه شدن م يم
گر ي دي گروههايكه ممكن است آن را برا ي در حال،ب كنديتخر
 يشتريستگاه ، اثر منفي بي از دست دادن زي ول، آماده كنديا گونه

 و  دارديستيمانده بر تنوع زيستگاه باقي زييب فضاينسبت به ترت
 رندي قرار گين دو مسئله به طور جداگانه مورد بررسيد اين بايبنابرا

)Fahrig, 2001.(   
ب را يا تخري و ،ن، محققان مختلف، قطعه قطعه شدنيعالوه بر ا

ستگاهها، از ي آن را بر زآثار جهيسنجند و در نت ي مي متفاوتيها با روش
 ,ي دهكرديريبص ( كنند ي ميابي اثر، متفاوت ارزيت و بزرگينظر اهم

1385 (.  
 ين، براي سرزميمايب سيها در تخر  جادهآثار يابيدر ارزآنان 

جادشده در اثر ي ايها  مانند تعداد لكهييها ب از شاخصي تخرةمحاسب
 ةسيك پروژه، مقاي ي مختلف جاده برايها نهيگزلة به وسيانقطاع 

ط به مساحت يش نسبت محيو افزا ي كاربريها ن اندازه لكهيانگيم
 مختلف پرداخته و با استفاده از يها نهيجاد شده در اثر گزي ايها لكه
ب را يزان تخريادشده،مي يها ك از شاخصيت هر راييزان درصد تغيم

  .ندا برآورد كرده
 اثر ةعرض جاده را به عنوان محدودفقط در مطالعه خود گ فاري

 . جاده در نظر نگرفته استيبرارا  گيري  ضربهةمحدودانتخاب كرده و 
ا يها قائل شده و به نادر بودن   لكهي برايكسانيت ين اهميهمچن

در هر  ق،ين تحقي كه در ايدر حال . نكرده استيا نبودن آنها اشاره
لومتر در نظر گرفته شد تا ي به عرض دو كير جاده، بافريطرف مس

 يزهاي ،آنالBIA پس از انجام  انجام شوديشتري با دقت ب آثاريابيارز
انجام  يابي ارزيزان درستيم  براساس آن،انجام نشد تات يعدم قطع
 BIA كه ممكن است در انجام يمواردكه  يدر حال، دشو يشده بررس

 نشدن يبند طبقه: عبارتند از  ج باشنديت نتايموجب عدم قطع
زان صحت يجه ميها و در نت  منطقه، اشتباه در ورود دادهيها ستمياكوس
 ي ارزش دهي از چگونگيت ناشين عدم قطعي و همچنيابيند ارزيفرا

ن يبنابرا.)1384 ،ينژاد ( دارديها كه به نظر كارشناس بستگ به شاخص
 بدقت يكي اكولوژيابي گوناگون ارزيها د روشيرسد كه با يبه نظر م
ن نوع ي انجام ايق براي جامع و دقيرند و روشي قرار گيمورد بررس

ج متفاوت حاصل از ي به نتايابيشنهاد شود تا مشكل دستي پيابيارز
  .دشو گوناگون برطرف يها كاربرد روش
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