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 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

شوند. تغییرات توپوگرافی شدید و فردی هستند که براساس تنوع و پیچیدگی توصیف میهای منحصربهاکوسیستم ها،کوهستان 

وحش، مناطق های حیاتفشار بر گونههای اقلیمی و زیستی با تضادهای شدید فصلی و شکنندگی از ویژگی این مناطق است. با افزایش گرادیان

کنند. ارتفاع در تشکیل این مناطق نقش بسیار کلیدی دارد که سایر عوامل محیطی وحش ایفای نقش میهای حیاتعنوان آخرین پناهگاهبه مرتفع

گسیخته و ن، مانعی برای توسعه لگامارتفاعی در استفاده از سرزمی دهد. محدودیترا نیز به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می

 17شده کوهستانی استان، موقعیت مشاهده های مناطق حفاظتجایی گونهمنظور بررسی جابهدرنتیجه دست ورزی به این مناطق شده است. به

های ات مختلف ارتفاع تهیه شد. از روشدهی به طبقجایی با استفاده از وزنگونه از پرندگان و پستانداران استان شناسایی شد. سپس نقشه هزینه جابه

های مربوط به هریک، چنین متریکو هم( Circuitscape) و تئوری مدار الکتریکی (least cost path analysis) ترین هزینه مسیرتحلیل کم

کیلومتر شناسایی  1363گاهی با طول داالن زیست 15اساس نتایج تئوری مدار  وحش استفاده شد. برجایی حیاتسازی و تحلیل مسیر جابهبرای مدل

شده ترین نقش را در برقراری ارتباطات سیمای سرزمین مناطق حفاظتوحش بیستون و منطقه شکار ممنوع بوزین و مرخیل بیششد. پناهگاه حیات

مطلوبیت و تراکم استفاده از  هایسازی شد. متریککیلومتر مدل 4317کریدور با طول  26ترین هزینه، دارند. براساس نتایج تحلیل کمبرعهده 

های بیستون، پرآو و خورین وحش در مسیر کوههای حیاتجایی گونهترین کریدور برای جابهترین هزینه نشان دادند که مطلوبداالن در روش کم

 کوه شاهو قرار دارد.به سمت رشته

  ارتفاع، کرمانشاه اتصاالت سیمای سرزمین، بیستون، شاهو، بوزین و مرخیل، کلمات کلیدی:

 ka_shayesteh@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

قرن گذشته، سطح زمین دستخوش تغییرات فراوان، در طول نیم       

زدایی و توسعه شهرها شده های انسانی از طریق جنگلناشی از فعالیت

دلیل تسلط روزافزون انسان بر است. نرخ نابودی تنوع زیستی به

به رشد دارد و این واقعیت زمانی وهای طبیعی، روندی راکوسیستم

های انسانی در های ناشی از فعالیتشود که تخریبکننده مینگران

های موجود در راه حفاظت از تنوع زیستی گرفتن از تالشحال پیشی

های انسانی ممکن (. دخل و تصرف1395یوسفی و همکاران، )است 

نع استفاده از جایی و ارتباط، ماوسیله کاهش قدرت جابهاست به

؛ 1992و همکاران،  Cassirer؛ 1985و همکاران،  Kuck)زیستگاه شود 

Côtét ،1996 ؛Papouchis  ،مناطق مسکونی  توسعه .(2001و همکاران

تواند بر روی های حمل نقل دارد، میبا توسعه شبکه و همبستگی که

وحش و ارتباط جایی حیاتکارکردهای زیستگاه، مسیرهای جابه

و  Selva؛ 2016و همکاران،  Ibisch) های پراکنش تأثیرگذار باشدلکه

های سیمای رو ارتباط، یکی از ویژگیاز این (.2015همکاران، 

 گیرد.( تحت تاثیر قرار می1396عبدالهی و ایلدرومی، ) سرزمین است

شده کوهستانی، اشکال متنوعی از حیات را با در نظر مناطق حفاظت

(. UNEP ،2002) اندداشتهشیب و ارتفاع در خود نگه گرفتن دو مؤلفه

اند ولی چهارم سطح زمین را در برگرفتهاین مناطق ازنظر وسعت، یک

 Kohler) بیش از نیمی از نقاط داغ زیستگاهی در این مناطق قرار دارد

ها نسبت به تغییرات حال این اکوسیستم(. با اینMaselli ،2009و 

بری اراضی، فشار اکوتوریسم و تغییر اقلیم، جاری مانند تغییر کار

، Butt و Price؛ Macchi ،2010) بسیار حساس و شکننده هستند

 گردد.ها بارز میدر میان تمام تهدیدات موجود، نقش کریدور. (2000

 متصل همبه را هالکه که سرزمین از ایباریکه عنوانبه کریدورها

 از زیستمندان جاییجابه و انتقال برای مجرایی عنوانبه و کنندمی

(. مطالعه حرکات Barnes ،2000) کندمی عمل دیگر ایلکه به یالکه

ترین رفتارهای وحش یکی از سختهای حیاتهای گونهجاییو جابه

و همکاران،  Zeller) گیری استوحش برای مشاهده و اندازهحیات

هایی که برای بخشمنظور پوشش خأل اطالعاتی رو به(. ازاین2012

و  Zeller) شوددانش آن وجود ندارد، از نقشه هزینه استفاده می

های متفاوتی برای ارزیابی و تعیین نقشه روش (.2012همکاران، 

های انجام شده بر روی طراحی کریدور، هزینه وجود دارد. در ارزیابی

ارض های کاربری/پوشش، جاده و سایر عونتایج نشان داده که از نقشه

(، 2007و همکاران،  Epps) (، شیبVignieri ،2005) خطی، ارتفاع

های انسانی، درصد تاج پوشش، تراکم جمعیت انسانی، دما گاهسکونت

ترین مقدار برای طراحی نقشه هزینه و تراکم پوشش گیاهی به بیش

که عوامل (. درصورتی2012و همکاران،  Zeller) اندشده استفاده

چهار دسته شامل: عوامل اقلیمی، عوامل خاک، عوامل  اکولوژیک را به

(، 1392آبادی و همکاران، زنگی) زیستی و توپوگرافی تقسیم کنیم

توان اذعان نمود که ارتفاع با تأثیر بر روی تمامی موارد گاه میآن

که تمام پارامترهای دیگر را نحویذکرشده، نقش اساسی داشته، به

 و Tang؛ 2009و همکاران،  Randin) دهدتحت تأثیر قرار می

Ohsawa ،1997 ؛Do وYoo ،2014)ترین عوامل . ارتفاع از مهم

های اقلیمی است، زیرا بر روی دمای متوسط، کننده گرادیانتعیین

تبخیر و تعرق، طول و مدت رویش و رشد، رطوبت، فشار هوا، تابش 

(. 1396لطفی و همکاران، ) گذاردفرابنفش و بارندگی تأثیر می

گیری باد تأثیر داشته و با افزایش ارتفاع بر ارتفاعات بر روی شکل

به این طریق بسیاری از پرندگان را تحت  ،شودسرعت باد افزوده می

های خود به جاییکه پرندگان در مسیر جابه دهند، چراتأثیر قرار می

 کاهش هزینه از طریق استفاده از فاکتورهای محیطی توجه دارند

(Liechti ،2006؛ Katzner  ،بسیاری از پستانداران، 2012و همکاران .)

های جایی و مهاجرتساکن مناطق کوهستانی هستند و دارای جابه

 Singer؛ Vuren، 1983 ؛Hjeljord ،1993 و Histølارتفاعی هستند )

، Beangeو  Cumming؛ 2004و همکاران،  Igota؛ 2000و همکاران، 

بینی ها قابل پیشجایی گونهتوزیع و جابه ارتفاع بربنابراین اثر  ،(1987

(. تغییرات اقلیمی نیز 2010و همکاران،  Chettri؛ Kim ،2013) است

دهند تاثیر قرار می توزیع، تحت وحش را از نظرهای حیاتنحوی گونهبه

های انجام گرفته، بینی(. براساس پیش1397)ابراهیمی و همکاران، 

وحش در مقابل تغییرات اقلیمی بوده های حیاتپناهارتفاعات یکی از 

و  Yeدهد )جایی ارتفاعی سوق میها را به مهاجرت و جابهکه گونه

رو عامل ارتفاع و اثر آن، یک پارامتر کلیدی (. از این2018همکاران، 

(. 2019 و همکاران، Duerrجایی و پرواز است )و ناشناخته در جابه

عنوان یک فاکتور ن بررسی اهمیت ارتفاع بهمطالعات متفاوتی پیرامو

وحش انجام گرفته است. در مطالعه های حیاتجایی گونهبرای جابه

Duerr  ( به بررسی اثر متغیرهای توپوگرافی بر روی 2019)و همکاران

های مکانی و زمانی پرداختند. جایی گونه  عقاب طالیی در مقیاسجابه

 5جایی و پرواز گونه در به جابه در این مطالعه از اطالعات مربوط

محدوده از مناطق حفاظت شده پرندگان کالیفرنیا استفاده شد. از 

اطالعات مربوط به متغیرهای ارتفاع شامل: درصد شیب، ارتفاع، زبری 

سازی استفاده شد. براساس نتایج، مقیاس برای مدل 2و جهت در 

مرتبط  (updraft) باالهوای روبه  جریان دمای های ارتفاعی بهجاییجابه

زمانی و مکانی خواهند  هایو نتایح پیچیده را با توجه به مقیاس هستند

های ارتفاعات  وابسته هستند. در برخی خرداشت، که تا حدودی به نیم

عنوان یک متغیر مهم برای گریز از دیگر از مطالعات نیز ارتفاع به

( به مطالعه 2018و همکاران ) Ye تغییرات اقلیمی مطرح شده است.

از پستانداران  گونه 9 روی بر اراضی کاربری و اقلیم تغییرات تأثیر
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در چین پرداختند.  Altaiخشک کوهستان تهدید شده مناطق نیمه

انجام  2010-2050های بینی تغییرات برای سالدر این مطالعه پیش

های مورد مطالعه گونهدهنده شرایط نامطلوب برای گرفت. نتایج نشان

درصد از  50ها بیش از که بسیار از گونهنحویبه ،در این تحقیق بود

های با ارتفاع دهند و به قسمتزیستگاه مطلوب خود را از دست می

تواند عوامل متعددی می کنند.باالتر و مناطق کوهستانی مهاجرت می

عوامل در بررسی جایی برای گونه باشند. این تعیین کننده هزینه جابه

 تمام در چههای زیستگاهی، نقش هزینه را دارند. آناتصاالت لکه

 یا هزینه نقشه تهیه است، مشترک داالن سازیمدل هایروش

 مبنای بر پیکسل هر ارزش نقشه رستری، این در. است اصطکاک

 نقشه اگر. گرددمی بیان پیکسل، آن از عبور هزینه به مربوط محاسبات

مشخص  شود، تعریف پوشش/اراضی کاربری مختلف طبقات هزینه

 پرداخت باید ایهزینه یا و ارزش چه طبقه هر از عبور برای شود کهمی

شوند )کرمی  بیان نیز پولی صورتبه است ممکن هاارزش این. گردد

عنوان (. هدف از این مطالعه تعیین نقش ارتفاع، به1397و شایسته، 

رو در جایی است. ازاینقشه هزینه جابهیک عامل کلیدی در تهیه ن

 هزینه استفاده شد.   این مطالعه، از عامل ارتفاع  جهت نقشه

 

 هامواد و روش

 25038استان کرمانشاه با وسعتی معادل  :مطالعه مورد محدوده       

درجه  35دقیقه تا  40درجه و  33کیلومترمربع بین مدار جغرافیایی 

 48دقیقه تا  24درجه و  45از خط استوا و دقیقه عرض شمالی  18و 

 النهار گرینویچ قرارگرفته استدقیقه طول شرقی از نصف 7درجه و 

های لرستان (. از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان1 شکل)

و ایالم، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود 

تر مرز مشترک دارد. استان کیلوم 330شود و با این کشور حدود می

 28بخش،  29شهرستان،  14کرمانشاه ازلحاظ تقسیمات کشوری به 

ترین ارتفاعات این استان شده است. از مهمدهستان تقسیم 85شهر و 

کوه شاهو، پرآو، داالهو، الوند، امروله و داالخانی اشاره توان به رشتهمی

 45°45'55.02"فیایی با موقعیت جغرا شکارممنوع قراویز منطقه کرد.

 430عرض شمالی با ارتفاع متوسط  34°30'39.21"طول شرقی و 

های متر از سطح دریای آزاد، بین شهرستان 816ارتفاع  ترینبیش و متر

سرپل ذهاب و قصرشیرین قرارگرفته است. در قسمت شمال دارای 

اطراف یک در  ماهورهاییصورت تپهرودخانه دائمی قوره تو بوده و به

 کرمانشاه استان در مرخیل و بوزین شدهحفاظت منطقه دشت است.

 با منطقه این. است گردیده واقع باینگان بخش و پاوه شهرستان در

 45°09'63.35" جغرافیایی موقعیت در هکتار 03/23724 وسعت

 ارتفاع حداقل. قرار دارد شمالی عرض 35°02'24.91" شرقی و طول

 است آزاد دریاهای سطح از متر 2538 ارتفاع آن حداکثر و 441 آن

 درجه متوسط سرد، مرطوب و اقلیم دارای منطقه این(. 1 شکل)

 700-800 بارش گراد و متوسطسانتی درجه 15 تا 5/12 حرارت

 وحش بیستونشده و پناهگاه حیاتمنطقه حفاظت .است مترمیلی

شرقی های جغرافیایی ترتیب با موقعیتمجموعه بیستون( به)

طول شرقی، و  48°8'59.99"عرض شمالی و  17°34'23.99"

در استان طول شرقی  46°17'59.99"عرض شمالی و  21°34'0"

عنوان (. این دو منطقه از دیرباز به1شکل ) اندگرفته کرمانشاه قرار

 اند.های گیاهی و جانوری برشمرده شدهانواع گونه مناسب هایزیستگاه

های از جنس آهک است. اقلیم کوهستانی با درهدارای سیمای کامالً 

مرطوب است. منطقه براساس ضریب خشکی دومارتن، سرد و نیمه

متر و متوسط دمای هوا میلی 369میانگین بارش سالیانه آن حدود 

منطقه  . (1394غالمی و صیاد، ) گراد استدرجه سانتی 9/13در آن 

و شرق نفت شهر  نیریقصر شدر جنوب شهرستان  زردزله شکارممنوع

ی هاطولهکتار، بین  39607و شمال سومار به مساحت بیش از 

 55΄ 59̋جغرافیایی  و عرض 45° 46΄14 ̋ و 45° 29΄31̋ جغرافیایی

آگهی  بر اساساست. این منطقه  شدهواقعشمالی  34° 10΄ 20̋ و °33

ی شکار و منطقه عنوانبهسال  5مدت به 15/4/85رسمی از تاریخ 

 منطقه بدر و پریشان با موقعیت تیراندازی ممنوع اعالم گردید.

 12عرض شمالی و در  35° 10 ̒ 44 ̋طول شرقی تا  °47 27 ̒ 57 ̋ 

واقع گردیده  کردستان شهرستان قروه در استان شرقیجنوب کیلومتری

تر وسعت این منطقه در شهرستان قروه و بخشی (. بیش1 شکل) است

متوسط ارتفاع  1 سنقر قرارگرفته است. جدول از آن نیز در شهرستان

 دهد.شده استان را نمایش میمناطق حفاظت
 

 
 شده در استان: موقعیت استان کرمانشاه و مناطق حفاظت1شکل 
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 شده و متوسط ارتفاع: موقعیت قرارگیری مناطق حفاظت1جدول 

 

توسط  ،الیه سطح هزینه یا الیه سطح اصطکاک: نقشه هزینه       

یک  ،در این نقشه به هر سلول .شودرستری نشان داده می یک نقشه

برای عبور ایست که نسبیگیرد که معرف میزان هزینه عدد تعلق می

و همکاران،  Singletonباید پرداخت شود ) ،از پیکسل موردنظر

هنوز . متفاوتی برای تهیه نقشه هزینه وجود دارد یها(. روش2002

دقیقی نشان نداده که کدام روش برای مطالعه مناسب و  هیچ مطالعه

(. محققین 2015همکاران،  و Mateo-Sánchez) ستا مناسبنا یککدام

برخی از محققان  کنند.یرا توصیه ممتفاوتی های روش، مختلف

دلیل استفاده به ،مطلوبیت زیستگاه استفاده معکوس نقشهکه  دنمعتقد

است  بهتر ،روی مطلوبیت زیستگاه نقش داشتهرکه ب ییهااز داده

(Ferreras ،2001 ؛Chetkiewicz  ،؛ 2006و همکارانO’Brien  و

( و برخی نیز استفاده از 2008و همکاران،  Beier؛ 2006همکاران، 

 ؛2005، و همکاران Spear) دانندیاطالعات ژنتیکی را کارآمدتر م

Cushman  ،؛ 2006و همکارانStorfer  ،در مناطق 2007و همکاران .)

نقش مهمی در توزیع بسیاری از جوامع  ارتفاع ،شده کوهستانیحفاظت

، Packerو  Kerrستانداران )( و پGraves ،2001و  Rahbekپرندگان )

 (Soaring raptors) روی باز بال شکاری با سیستم پرندگان دارد. (1997

 Johnstonبه نیروی باد وابسته هستند ) ،برای کاهش هزینه مهاجرت

گرفته )رضائی مطالعات انجام از (. البته در بسیاری2014و همکاران، 

؛ 1397کرمی و همکاران،  ؛1396لطفی و همکاران،  ؛1397و همکاران، 

Katzner  ،های موردمطالعه )جدول ( بر روی گونه2012و همکاران

شده ها مطرحارتفاع یک عامل مهم در مطلوبیت زیستگاه گونه ،(2

در این مطالعه از عامل ارتفاع برای تهیه نقشه هزینه  رواز ایناست. 

تر از زمستان کیلوم 300بازدید میدانی با پایش  30استفاده شد. تعداد 

در مجاورت مناطق کوهستانی استان  1398تا بهار سال  1395سال 

یاب شده با استفاده از سامانه موقعیتهای مشاهدهانجام گرفت و گونه

ثبت موقعیت و رکورد شدند.  P900( و دوربین نیکون GPSجهانی )

 دهی به نقشه ارتفاع بر اساس فراوانی مشاهداتدر این مطالعه ارزش

( در طول بازدیدهای 2شده )جدول  های مشاهدهترین گونهشبی

بندی مجدد نقشه میدانی تنظیم گردید. با استفاده از روش طبقه

دهی براساس طبقات آن انجام طبقه تقسیم و وزن 5ارتفاع استان به 

عنوان نقشه هزینه از معکوس نقشه پیوسته ارتفاع به(. 3گرفت )جدول 

ترین بیش ،در معکوس کردن نقشه پیوسته ارتفاعچراکه  ،استفاده نشد

که در برخی از درحالی یابدیمرتفع تخصیص م یهاارزش به بخش

بندی اند. از طرفی طبقهنشدهدیده وحش های حیاتاین ارتفاعات گونه

 یهاگنجاند که با دامنهتری را در یک طبقه میهای بیشپهنه ،ارتفاع

که امکان آخر این و در رددا تریخوانی بیشها همو مطلوبیت گونه توزیع

دهی به جایی با وزنهای جابهبندی ارزشقضاوت کارشناسی در طبقه

 .گیردیتر انجام مطبقات راحت
 

 های مشاهده در مناطق کوهستانی استان کرمانشاه: گونه2 جدول

 

 متوسط ارتفاع به متر شهرستان نام منطقه

 1970 کرمانشاه بیستونوحش پناهگاه حیات

 1946 هرسین شده بیستونمنطقه حفاظت

 1304 کرمانشاه تاالب هشیالن

 1215 پاوه شده بوزین و مرخیلمنطقه حفاظت

 1636 غرب گیالن شده قالجهمنطقه حفاظت

 570 سرپل ذهاب منطقه شکارممنوع قراویز

 373 شیرین قصر منطقه شکارممنوع زله زرد

 2397 سنقر بدرو پریشان شدهمنطقه حفاظت

 مناطق مشاهده متوسط ارتفاع)متر( نام علمی نام گونه ردیف

 کل استان Canis lupus 1586 گرگ 1

 کل استان Canis aureus 1480 شغال 2

 Capra کل و بز 3
aegagrus 2300 

مجموعه بیستون، کوه 

 خورین، زله زرد

4 
قوچ و 

 میش
Ovis 

Orientalis 911 زله زرد 

5 
خرس 

 ایقهوه
Ursus arctos 1700 

مجموعه بیستون، 

 قالجه، داالهو

6 
کفتار 

 راهراه
Hyaena 
hyaena 1500 

مجموعه بیستون، 

 شاهو، خورین

7 
عقاب 

 طالیی
Aquila 

chrysaetos 1500 
خورین، مجموع 

 بیستون، شاهو

8 
سارگپه 

 پرپا
Buteo lagopus 1400 به باال 

شاهو، بیستون، 

 خورین، قالجه

9 
عقاب 

 شاهی
Aquila heliaca 1900 

خورین، مجموعه 

 بیستون، شاهو

 Falco دلیجه 10

Tinnunculus 1050 اکثر مناطق استان به باال 

11 
دلیجه 

 کوچک
Falco 

naumanni 1000 اکثر مناطق استان به باال 

12 
کرکس 

 مصری
Neophron 

percnopterus 1900 
هشیالن، خورین، 

 مجموعه بیستون، شاهو

13 
جی 

 جاق
Garrulus 

glandarius 1700 شاهو، ارتفاعات روانسر 

 Alectoris کبک 14

chukar 700 تمام مناطق به باال 

15 
طرقه 

 آبی
Monticola 

solitarius 1950 
بیستون، هشیالن، 

 بوزین و مرخیل

 Panthera پلنگ 16

pardus 
2000 

بوزین و مرخیل 

 واطراف منطقه

 Accipiter nisus 1903 قرقی 17
مجموع بیستون، 

 هشیالن، خورین
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 : هزینه طبقات مختلف ارتفاعی3 جدول

 های اصطکاکهزینه طبقات مختلف ارتفاعی

500-0 100-80 

1000-500 80-60 

1500-1000 60-40 

2000-1500 40-20 

 0-20 2000بیش از 
 

ی مختلفی که برای تعیین هاروشاز میان : سازی اتصالمدل       

ترین روش تحلیل کم گیرند،می قرار مورداستفادهیی جاجابهمسیرهای 

 ترین هزینه کریدورتحلیل کم، ( Least Cost Paths) هزینه مسیر

(Least Cost Corridors)  شبکهتحلیل و (Network Analysis)  را

، Faganو  Calabrese  ؛2013و همکاران،  Cushmanبرد )توان نام یم

ترین هزینه، یک الگوریتم رستر پایه ساده را جهت . تحلیل کم(2004

مقاومت  و مقصد براساس مبدأدهی به مسیرهای حداقل بین وزن

رستری است  کند. خروجی آن نقشهیمدر برابر محرک استفاده  محیط

ترین یینکه پاکه در آن هر سلول در سیمای سرزمین ارزشی دارد 

 عنوانبهدهد و یمبه مقصد نمایش  مبدأهزینه تجمعی را از سلول 

(. 1394عرفانیان و همکاران، ) گرددیمترین هزینه مسیر شناسایی کم

متریک مطلوبیت داالن در  2ترین هزینه از اجرای روش تحلیل کمدر 

 (.1397کرمی و شایسته، شد )سیمای سرزمین و شدت تردد استفاده 

های رستر زیستگاهی به گره و تئوری مدار الکتریکی با تبدیل پیکسل

ای تشکیل ترین گره مجاور شبکهها به نزدیکاتصال هرکدام از آن

ارتباط یا احتمال ) هاان عبوری از بین گرهجریداده شد که شدت

(. 1392خواه و همکاران، ملکوتی) کندانتشار افراد( را محاسبه می

های زیستگاهی از تئوری مدارهای الکتریکی سازی داالنمنظور مدلبه

Circuitscape  و شیوه اتصال گرهAll-To-One ملکوتی ) استفاده شد

 ،(Pinch Point) های گردنه بطریک(. از متری1392خواه و همکاران، 

 Current) مرکزی جریان ،centrality factor)) مرکزیت شاخص

centrality flow) و فاصله وزنی هزینه/ فاصله اقلیدسی ( Cost Wight 

Distance/ Euclidean Distance =CWD/EC) تحلیل خروجی  منظوربه

 مدل استفاده شد. 

 

 نتایج
عنوان نقشه هزینه ارتفاع و معکوس آن را بهنقشه  2شکل        

ترین وزن دریافتی مربوط به دهد. براساس وزن دهی، بیشنمایش می

ماهوری غرب تر نواحی تپهمتر است، که بیش 0-500طبقه ارتفاعی 

هایی از ثالث های قصرشیرین و سرپل و بخشاستان در شهرستان

در های سبزرنگ شود. بخشباباجانی را شامل می

ترین میزان کند که کمنقشه مقاومت محیطی، مناطقی را مشخص می

های نتایج حاصل از متریک 3 شکل دارند. جاییمقاومت را در طول جابه

مطلوبیت در سیمای سرزمین و تراکم استفاده را در روش تحلیل 

دهد. براساس نتایج حاصل از متریک تراکم ترین هزینه نمایش میکم

 جایی در محدوده پناهگاه حیاتمیزان تردد و جابه ترینداالن بیش

خورین به سمت  هایکوه هشیالن و منطقه شکارممنوع وحش بیستون،

کوه شاهو قرار دارد. متریک مطلوبیت داالن نیز تائیدکننده نتایج رشته

ترین مطلوبیت داالن در طی مسیر اتصال که بیشنحویمذکور است به

 قرار دارد.شده مذکور مناطق حفاظت

نتایج حاصل از متریک مرکزیت هر منطقه را نمایش  4جدول        

متریک مرکزیت برای هر منطقه در قالب نقش  4دهد. در شکل می

این شاخص مشخص آن در ایجاد جریان مرکزی ذکرشده است. مقادیر 

کند که کدام منطقه در حفظ ارتباطات سیمای سرزمین بین می

مناطق دیگر نقش پر رنگی دارد. در این مطالعه شاخص مرکزیت برای 

در حالت حداکثر خود  61/16وحش بیستون با مقدار پناهگاه حیات

ترین ( است. کم88/13) قرار دارد و بعدازآن منطقه بوزین و مرخیل

مرکزیت مربوط به منطقه شکارممنوع زله زرد است. براساس شاخص 

داالن به شرح جدول  15نتایج حاصل از تئوری مدار الکتریکی تعداد 

شده است. نتایج حاصل شده استان شناساییدر بین مناطق حفاظت 5

ترین های مختلف نشان داد که بیشمرکزی بین داالن از بررسی جریان

وحش بیستون شده بیستون و پناهگاه حیاتمنطقه حفاظت بین جریان

ترین جریان نیز براساس نتایج بین (. کم4و شکل  5جدول ) است

شده قالجه و محدوده شکارممنوع هشیالن وجود دارد. منطقه حفاظت

( نیز نشان CWD/ED) متریک فاصله وزنی هزینه/ به فاصله اقلیدسی
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یستون و پناهگاه شده بداد که مقدار این متریک بین منطقه حفاظت

ترین مقدار است. نتایج این متریک نشان وحش بیستون کمحیات

جایی بین مناطق تا چه دهد که با درنظر گرفتن معیار فاصله، جابهمی

جایی در برخی از مسیرها حدی دشوار است. در طول مسیرهای جابه

 که به معنای حساس بودن ،کندمقدار اثر گردنه بطری افزایش پیدا می

 های موردمطالعه است.های گونهجاییاین مناطق در مقابل جابه
 

 

 
 های تراکم و مطلوبیت داالن در سیمای سرزمین: متریک3شکل 

 

گیری متریک مرکزیت در مناطق : نتیجه اندازه4 جدول

 شده استانحفاظت

شده بین مناطق شناساییهای های مربوط به داالن: متریک5 جدول

 شدهحفاظت

 

شده برای های طراحیسازی داالننتایج حاصل از مدل 5شکل        

های داالن طولدهد. های زیستگاهی را نمایش میاتصال بلوک

ترین هزینه و تئوری تحلیل کمترتیب برای مدل سازی شده بهمدل

ها بین کیلومتر بود. براساس یافته 1363و  4317 الکتریکی برابر مدار

شده تفاوت وجود شده بین مناطق حفاظتمسیرهای گدار طراحی

شده بیستون به سمت قالجه دارد. مسیرهای اتصال از منطقه حفاظت

 شاخص مرکزیت  نام منطقه

 61/16  وحش بیستونپناهگاه حیات

 65/11  شده بیستونحفاظتمنطقه 

 21/13  تاالب هشیالن

 88/13  شده بوزین و مرخیلمنطقه حفاظت

 33/12  شده قالجهمنطقه حفاظت

 04/11  منطقه شکارممنوع قراویز

 1/8  منطقه شکارممنوع زله زرد

 7/8  شده بدر و پریشانمنطقه حفاظت

 به منطقه از منطقه
جریان 

 مرکزی

فاصله به 

 متر

فاصله وزنی هزینه/ 

 فاصله اقلیدسی

 84/11 52412 73/3 شده بیستونحفاظت بدر و پریشان

 07/12 61826 10/3 پناهگاه بیستون بدر و پریشان

 83/9 120020 56/3 بوزین و مرخیل بدر و پریشان
 1 30 48/9 پناهگاه بیستون بیستون شدهحفاظت
 01/56 70812 09/3 قالجه شده بیستونحفاظت

 76/9 68973 89/4 بوزین و مرخیل پناهگاه بیستون
 07/57 5126 73/8 هشیالن پناهگاه بیستون

 33/59 42311 04/5 زله زرد قالجه

 45/41 62777 87/2 قراویز قالجه

 47/27 98433 68/3 بوزین و مرخیل قالجه

 38/50 68802 97/2 هشیالن قالجه

 72/86 37842 15/4 قراویز زله زرد

 1/45 53865 46/4 بوزین و مرخیل قراویز

 85/33 94289 55/3 هشیالن قراویز
 15/8 72694 13/4 هشیالن بوزین و مرخیل

 

های گیری داالنالکتریکی در اندازه های تئوری مدار: متریک4 کلش

 کوهستانی. سمت راست جریان مرکزی برای مناطق حفاظتمناطق 

 جاییسمت چپ گردنه بطری در طول مسیرهای جابه ،شده و داالن
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زینه است. ترین هدر روش تئوری مدار الکتریکی متفاوت از روش کم

عنوان های خورین بههای گدار از کوهحال در هر دو روش، مسیربا این

یک مسیر مناسب جهت اتصال مجموعه بیستون به شاهو استفاده 

 شده است.
 

 
های تئوری شده با استفاده از روشهای طراحی: داالن5 شکل

 چپ() راست( و تحلیل کمترین هزینه) الکتریکی مدار

 

 حثب
تغییرات آب و هوایی ممکن است منابع موجود و زیستگاه        

تواند یمی جانوری را تغییر دهد که این خود هاگونهمناسب برای 

، Hughesدهد )وحش را تحت تأثیر قرار یاتح بودنزندهدرصد 

تواند بر روی یمیر تأث( این 2006و همکاران،  Schwartz؛ 2000

(؛ در 2011و همکاران،  Dirnböckباشد )های گیاهی و جانوری گونه

 موردانتظار بر این است کریدورها با ساختار و عملکرد خود  آن صورت

ترین هزینه قرار گیرند. در این مطالعه از دو روش تحلیل کم استفاده

های مربوط به دو روش، برای و تئوری مدار الکتریکی و نیز متریک

وحش مناطق های حیاتونهجایی گتعیین و تحلیل مسیرهای جابه

شد. اتخاذ وزن دقیق هر طبقه با توجه  شده کوهستانی استفادهحفاظت

ترین به بازدیدهای میدانی و شرایط موجود انجام گرفت. اتخاذ بیش

استفاده  دالیل متفاوت مانندبه 0-500هزینه برای طبقات ارتفاعی 

ئیان و وجود ( و تردد دام روستا1396ناورودی و قادری، زاده)حسن

های غربی استان در تر پهنههای کشاورزی بود. این مناطق بیشزمین

شوند. در تمام شیرین و سرپل ذهاب را شامل می های قصرشهرستان

به  500از ارتفاع ) آمده از ارتفاعات استانعملبازدیدهای میدانی به

مانند های کوهستانی باال( فصول چرای دام و استقرار عشایر در دامنه

مناطق ) از اواخر پاییز شاهو، پرآو، بیستون، سفیدکوه، قالجه و داالهو

مناطق سردسیر( شروع شده و تعلیف دام ) و اواخر زمستان( گرمسیر

گرفت. ورود دام به در ارتفاعات مختلفی انجام می

( در منطقه بیستون 1395) شده در مطالعه خالوندیمناطق حفاظت

شده است. شکارممنوع قراویز نیز گزارش ( در منطقه1393) و کرمی

 دلیلبه 500-1500 ارتفاع در هزینه عنوانبه دریافتی هایوزن

های انسانی بود، چراکه حضور مناطق مسکونی، شهرها و توسعه

پارامترهای مربوط به جوامع انسانی در این دامنه ارتفاعی است. با 

 دارای شیب توجه به محدودیت ناشی از شیب، این مناطق معموالً

برای  1500تا  1000رو انتخاب دامنه ارتفاعی این از ،پایین هستند

 احداث کریدور امتیاز متوسطی دریافت کرد.

های این مطالعه با نتایج مدل پیمایش میدانی جهت انطباق یافته       

نشان داد که پرندگان شکاری استان در طول مسیر مجموعه بیستون 

تری دارند، ه نسبت سایر مناطق حضور بیشکوه شاهو ببه رشته

 شده مانند کرکس مصریهای مشاهدهکه اکثر گونه نحویبه

(Neophron percnopterusعقاب شاهی ،) (Aquila heliaca عقاب ،)

( در طول مسیر مذکور مشاهده شدند. Aquila chrysaetos) طالیی

ت شده مسیر حرکت خرس در قسمهای شناساییمطلوبیت داالن

تری به نسبت سایر قالجه از مطلوبیت سیمای سرزمین کم

( ارتفاع 1397) های پراکنش برخوردار بود. در مطالعه فالحتیمحدوده

شده ( در منطقه حفاظتUrsus arctos) مطلوب برای زیستگاه خرس

متر بود. این طبقه در این مطالعه بین  1100-1250قالجه بین 

تری به مطلوبیت سیمای سرزمین کمقرارگرفته و لذا  1500-1000

نسبت سایر مناطق پراکنش گونه وجود دارد. مسیرهای گدار، زیستگاه 

وحش بیستون شده و پناهگاه حیاتکل و بز را در منطقه حفاظت

( ارتفاع متناسب برای 1395) دهند. در مطالعه خالوندیپوشش می

شده بود. همتر تخمین زد 3000تا  2000گونه نیز در فصل بهار بین 

بر همین اساس نقشه مطلوبیت داالن در سیمای سرزمین مسیر گدار 

( را نیز پوشش داده است. براساس متریک Capra aegagrusکل و بز )

ترین داالن در طول مسیر مطلوبیت داالن در سیمای سرزمین، مطلوب

کوه شاهو است. تراکم استفاده از داالن های خورین به سمت رشتهکوه

ترین تراکم داالن در محدوده عبور از نتایج مشابه ارائه کرد، بیشنیز 

منطقه بوزین مرخیل به سمت قراویز و درگذر از شهرستان ثالث 

 باباجانی است. از منطقه بدر و پریشان به سمت کوه بیستون و پرآو

تواند وجود مناطق نیز مطلوبیت متوسطی وجود دارد که دلیل آن می

دلیل وجود این مناطق، آلترناتیوهایی صد باشد. بهپست بین مبدأ و مق

های جنوبی شهرستان که بخش وجود آمدبرای اتصال مناطق مذکور به

 شکل) کامیاران و ارتفاعات پیرامون سد گاوشان را شامل شده است

شده بیستون به پناهگاه منطقه حفاظت (. مطلوبیت داالن درگذر از3

ایط بسیار مناسبی را جهت که شر وحش بسیار باالبودهحیات

( در منطقه 1395) جایی فراهم کرده است. در مطالعات خالوندیجابه
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 Capra) جایی کل و بزشده بیستون نیز نتایج بیانگر جابهحفاظت

aegagrus) .بین دو منطقه بود 

ترین هزینه و تئوری مدار الکتریکی براساس نتایج تحلیل کم       

های وابسته به ارتفاع، بین جایی گونهابههای مطلوب برای جداالن

 وحش و منطقه شکارشده بیستون، پناهگاه حیاتمناطق حفاظت

ها از دو منطقه در طول مسیر حرکت گونه ممنوع هشیالن است.

ترین اثر شده بوزین و مرخیل کممذکور به سمت منطقه حفاظت

در طول گردنه بطری وجود دارد که این امر نشان از تسهیل حرکت 

ترین اثر گردنه بطری در طول مسیر مناطق مذکور را دارد. بیش

های شمالی استان به سمت جنوب وجود ها از قسمتدرحرکت گونه

های میانی استان است. در دارد که حاکی از انقطاع ارتفاعی در بخش

های غربی استان در مجاورت با منطقه شکارممنوع قراویز غرب قسمت

های گونه کامالً مشخص و جاییوا کوه و الوند در جابهنقش ارتفاعات ن

 مشهود است.

ترین مسیر اتصال به مطلوبتبین دو روش اجراشده برای رسیدن        

پوشانی و تفاوت وجود دارد. عمده تفاوت دو روش های همدر بخش

جایی از های جابهدر شناسایی داالن مورداستفاده در این مطالعه

شده بیستون به سمت قالجه و عبور از ارتفاعات منطقه حفاظت

شده با توجه به آرایش استقرار مناطق حفاظت مرکزی استان است.

ترین شاخص مرکزیت در پناهگاه استان مشخص گردید که بیش

وحش بیستون قرار دارد. این امر اهمیت استقرار و چیدمان  حیات

سازد. مشخص می شده را به نسبت سایر مناطق مجاور مناطق حفاظت

دلیل قرار گرفتن در مسیر شده بوزین و مرخیل به منطقه حفاظت

های باکیفیت کوه بدون انقطاع شاهو نقش مهمی در ایجاد داالنرشته

دارد. نتایج این مطالعه بارز کننده اثر ارتفاع و تمام جوانب آن بر روی 

 های موردمطالعه است.جایی گونهجابه

سازگان ناهمگون و ه تغییر اقلیم حفاظت از بومباوجود پدید       

 (1396لطفی و همکاران، ) عنوان یک دغدغه مطرح گرددوسیع باید به

گیری برای شده موجود و تصمیمبنابراین ارزیابی مناطق حفاظت

انتخاب مناطق جدید براساس تحلیل پراکنش ارتفاعی، فن و روش 

ای حفاظتی مطرح گردد هگیریتواند در تصمیممناسبی است که می

 های چتر عمل کندو حتی کاراتر از انتخاب مناطق بر اساس گونه

(Paudel وHeinen  ،2015)براساس مطالعه یوسفی و همکاران . 

های بوم( پیشنهاد گردید که توسعه پارک ملی در زیست1395)

ها، توسعه یابد و زارها و کوهستانبرگ و مخلوط، بوتههای پهنجنگل

میزان پوشش فعلی پارک ملی در این مناطق مناسب نیست. نتایج 

شده در  این مطالعه نشان داد که کیفیت ارتباط مناطق حفاظت

ها با سایر مناطق نیز بستگی سیمای سرزمین به قدرت ارتباط آن

 دارد.
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