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  چکیده

 ریتــأثتــوان می درمجمــوعدهند. شدت تحت تأثیر قرار میکه چرخه هیدرولوژي را به هستندهاي دست بشر ترین ساختهسدها یکی از بزرگ 
سعه محسوب هاي مهم تواز جنبه ییک ،وحشبر روي زیستگاه حیات هااین سازه ریتأث. آشکارسازي نمودها را به دودسته مثبت و منفی تقسیم آن
 Gazella( یرانــیبر روي زیســتگاه آهــوي ا هاییواقع در غرب استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب داراي اثر مامحشود. سد مخزنی تنگ می

S.Subgutturosa .با تأثیر بر  آن اثر مثبت و منفیو گرفته روي زیستگاه گونه مذکور انجام هاراین اث يساز یکم منظوربهاین مطالعه  ،رونیازا) است
استفاده از روش آنتروپی بیشینه انجام گرفت. از حد آستانه  ا. مطلوبیت زیستگاه باست شدهیبررس ،روي تراکم پوشش گیاهی و مطلوبیت زیستگاه

TSS وشــش گیــاهی اثر بر روي پوشش گیاهی نیز با استفاده از میــانگین شــاخص تــراکم پ يساز یکمباینري استفاده شد.  يهابراي ایجاد نقشه
)NDVI2019تــا  2014هاي آبی انجام گرفــت. درمجمــوع از ســال متري از پهنه 500تا  صفردر فواصل مختلف بین  2019تا  2014 يها) سال ،

 يهالکــه ،آتی يهاآبی در سال يهاکرده است. در صورت افزایش پهنه افزایش پیدا موردمطالعهآب در محدوده  یرپوششهاي ززیستگاهمساحت 
حاکی از افزایش میانگین شاخص تراکم در فواصل مختلف تا  ،گیاهیپوشش بر تراکم  ؛ اما اثرشوندیکزي منطقه و ارتباط با کشور عراق تهدید ممر

 اثــر ،این افزایش آب پشت ســد در آینــده اما مثبت بیشتري است داراي اثر سد ،متر نسبت به سد است. نتایج نشان داد که در شرایط فعلی 500
 ت براي آهوان منطقه نخواهد داشت.مثب
  

 .شاخص تراکم پوشش گیاهی؛ پایش محیط ؛آبی يهاسازهتکه شدن زیستگاه؛ تکه :کلیدي گانواژ
  
  

  مقدمه
ــه محیط ــري ب ــع بش ــدگاه جوام ــت دی زیســت و طبیع

 طلبانه شدهمنفعت ،کننده نیازهاي آنمنابع تأمین عنوانبه
نگري و ا جــامعدیدگاهی که در صورت جــایگزینی بــ است؛
هاي مــداوم بشــر ریزي پایدار تضمینی براي اســتفادهبرنامه

ــود.  ــد ب ــتگاه و خواه ــاختار زیس ــرات در وســعت و س تغیی
هاي اغلب ناشی از فشار فعالیت ،چنین سیماي سرزمینهم

و  ا بــودههــشــده و مرزهــاي آنانســانی در منــاطق حفاظت
 ســتا هــاههاي آن بر تنوع زیستی و توزیع مکانی گونپیامد

]22.[  
تــرین نگرانــی مــردم ســاکن شاید بتوان گفــت کــه مهم

مســئله آب و نیــاز بــه  ،ها از گذشــته تــاکنونزمین و دولت

کمــی و کیفــی بســتر و  نظرازنقطهذخیره آن بوده است که 
از دیربــاز  ،بنــابراین؛ ]33[جانبــه اســت هادي توســعه همه

ین آب مناسب براي تــأم حلراه یک عنوانبه ها،سد ساخت
صــنعت، کنتــرل ســیالب،  ،مصارف کشــاورزي، شــرب براي

اســت. شده  آبی و کنترل کیفی شناخته -تولید انرژي برق
ــازا ــا  رونی نقــش مهــی در توســعه اقتصــادي کشــورها ایف
که هیچ سدي نیســت  نمودلی باید اذعان ]. و36کنند [یم

نقــاط داغ که داراي مسئله و مشکل محیط زیستی نباشــد. 
دیده یبآســیله ســدها وســبهر سراسر جهــان زیستگاهی د

سد با متوقف کردن جریان رودخانــه و ذخیــره ]. 45است [
یــک عامــل ناپایــداري در حــد تــوان  عنوانبــهتواند آب می
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وســاز ســدها بــه ساخت ].41[ زیست نباشــدتحمل محیط
هاي تاالبی را تحــت تــأثیر قــرار اکوسیستم ،بیشترین مقدار

  ].21و  42داده است [
 ]45[ وحشوساز سد بر روي حیــاتررسی اثر ساختب 

و  44[ محققین قرارگرفته اســت موردتوجه ،و تنوع زیستی
. سدهاي مخزنی بر روي پرندگان و پســتانداران داراي ]13

ــا احــداث ســد و افــزایش آب پشــت آن  ،تــأثیر هســتند. ب
هــاي فعالیت کنــد.زیستگاه حاشیه رودخانه نیــز تغییــر می

از زیستگاه  یو بخش خوردههمبه منطقه پستانداران زیستی
هــاي آن جاده ســاختاز طرفی بــا  ؛رودزیرآب می نیز هاآن

ــپدسترســی افــزایش  ــر داکردهی ــن ام ــراي  ،و ای خطــر را ب
  دهد.هاي پستاندار افزایش میگونه

ســدها داراي پیامــدهاي  ،ذکرشــده يرهــایتأثدر کنــار 
 یــاتلانجــام عم .دیگري نیــز بــر روي پســتانداران هســتند

برداري از منابع قرضــه و دیگــر منــابع ساختمانی و نیز بهره
ها را ممکــن اســت شــرایط اکولــوژیکی زیســتگاه، کانساري

دچــار  ،تحت تــأثیر اســتفاده از مــواد منفجــره یــا محترقــه
 عنوانبــهي سدســاز ؛ بنابراین]43[ دگرگونی موقت گرداند

 هاي انسان در ســیماي ســرزمین و منــابعدخالت نمودي از
ممکــن اســت اثــرات منفــی بــر ایــن  ،وحشموردنیاز حیات

  ].5و  9[ جوامع داشته باشد
 1388از ســال  مــامحپروژه احداث سد شهداي تنــگ  

هــزار و  3یافته است. این ســد  پایان 1392آغاز و در سال 
شــیرین و ســرپل ذهــاب را زیــر  هکتار از اراضی قصــر 600

میلیــون  44زي ســادهد و از توانــایی ذخیرهآبیاري قرار می
مترمکعب آب برخوردار است. ایــن ســد در قســمت شــمال 
غربی منطقه شکارممنوع قراویز در شهرستان سرپل ذهــاب 

هاي آبی پشــت قرار دارد و با شروع به کار آن مساحت پهنه
منطقــه کــه  اســتاین در حــالی سد در حال افزایش است. 

هــاي مناســبی از آهــوي قراویــز داراي جمعیت شکارممنوع
بهبــود برخــی  واســطهبه گونهینا . جمعیت]7یرانی است [ا

ــه افــزایش شــرایط زیســتگاهی در ســال هاي گذشــته رو ب
گذاشته است. از میان پارامترهاي مهمی کــه بــر روي ایــن 

تــوان بــه مهیــایی آب و پوشــش انــد میافزایش مــؤثر بوده
  .نمودعنوان غذا در منطقه اشاره گیاهی مناسب به

منظور بررسی اثر ســد بــر روي ی که بهبسیار از مطالعات
ــتگاه انجام ــه مطالعــه اثــزیس ـر روي  رگرفتــه اســت ب ـب

ها، پســتانداران ، پالنکتونيکف زها، جوامع میکروارگانیسم
 ].37و  44[ اندآبزي و ماهیان پرداخته

ي ســدها ســاخت یربه بررســی تــأث ]12ي [ادر مطالعه
اســتفاده از  هاي اقلیمی بامتغیربر  مخزنی استان خوزستان

و انجام آزمون رگرســیون  Sigma plotآماري  يافزارهانرم
ســدها  ،ایــن مطالعــه هايیافتــه. طــی ه شــدخطی پرداخت

هاي اقلیمــی دارنــد. ایــن متغیرداري بر یتأثیرات کامالً معن
شــامل کــاهش میــانگین دمــاي ســاالنه،  توانــدیم یراتتأث

ش، مقــدار افزایش رطوبت، توزیع زمانی و مکانی الگوي بــار
منطقــه  یماقلــ ریــزتغییرات مشخص در  یطورکلبارش و به

 (اطراف دریاچه سد) باشند.
 یموردبررســاثرات مثبت و منفی سد  ]،28[ در مطالعه

دســته مســتقیم و  قرار گرفت. در این مطالعه اثــرات بــه دو
قــرار  یموردبررســیــک هــر  مجزا شدند و اثــر ،غیرمستقیم

یکرد تأکیــد داشــت کــه کلیــه گرفت. این مطالعه بر این رو
 هآثار محیط زیستی یک سد در حیطه حوضه آبریز مربوطــ

باید در یــک مطالعــه جــامع محــیط زیســتی، اجتمــاعی و 
  اقتصادي برآورد گردد.

ــه  ــز ب ــاتی نی ــأثدر مطالع ــر یتفعالیر ت هــاي انســانی ب
در پژوهشی ، جمله ازوحش منطقه اشاره شده است، یاتح
ــر] 39[ ــی اث ــه بررس ــلوحمل ب ــاده نق ــر ج ــی ب اي و ریل

وحش سفیدکوه ازنــا وحش جانوري در پناهگاه حیاتحیات
اي نقش اساسی در کــاهش که تصادفات جاده ته شدپرداخ

ــدگی و وحش منطقــه ایفــا میحیــات کنــد. در مواقــع بارن
شــود و رو میهوحش با مشکل روبیخبندان که تغذیه حیات

شود و یــا در مییا در فصول گرم سال که نیاز به آب بیشتر 
وحش بــه نحــو اي حیــاتتصــادفات جــاده زادوولــدهنگــام 

رو، ، جــاده ماشــینیطورکلبــهشود. گیري تشدید میچشم
وحش جــانوري تــأثیر منفــی آهــن بــر حیــاتبیشــتر از راه

  گذارد.می
ــهدر  ــر [امطالع ــیختگی ســیماي ازهم ]38ي دیگ گس

هاي هعنوان شاخصی براي ارزیابی زیستگاه گونــبه، سرزمین
 Ovis)، قــوچ و مــیش (Capra aegagrusکــل و بــز (

Orientalis) پلنـــگ ،(Panther paradox و آهـــو (
)Gazella Subgutturosaشـــده ) در منطقـــه حفاظت

. در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از بررسی شده استجاجرود 
اي و شناسایی زیستگاه گونه بــه بندي تصاویر ماهوارهطبقه
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ـــی ـــومی و تخصص ـــکل عم ـــی  دو ش ـــه بررس ـــدام ب اق
گسیختگی شد. در حالت اول تنها آن دسته از عوامــل ازهم

گسیختگی شــده بودنــد موجود در محیط که منجر به ازهم
ــت دوم  ــه شــدند و در حال ــه مطالع ــر روي زیســتگاه گون ب

اثــر متغیرهــاي  مطالعــه وتخصصــی طور بــه زیستگاه گونه
شــد. ها بررسی بر روي زیستگاهسرزمین موجود در سیماي 

ـــنجه ـــه از س ـــن مطالع در  MESHو  NP ،TEهاي در ای
تحلیــل کــه استفاده شــد. نتــایج نشــان داد  Fragافزار نرم

هاي سیماي سرزمین امکان تحلیل موانعی که منجر سنجه
هــدف از  کننــد.شوند را فراهم میبه کاهش یکپارچگی می

انجام این مطالعه بررسی تأثیرات مثبت و منفــی سدســازي 
موردمطالعــه بــر روي زیســتگاه آهــوي ایرانــی  در محــدوده

  است.
ــهدر  ــامطالع ــر روي 18[ر ي دیگ ــد ب ــر احــداث س ] اث

یی پستانداران بزرگ جثــه در شــمال شــرق ترکیــه جاجابه
بررســی شــد. ابتــدا بــا اســتفاده از متغیرهــاي زیســتگاهی، 

)، Capra aegragus(ز ي کل بهاگونهمطلوبیت زیستگاه 
ــ ) Canis aureus(ل شــغا) و Lynx lynx(ش گویاهس

قرار گرفت. سپس بــا اســتفاده از روش تحلیــل  یموردبررس
ســد  ســاختترین هزینــه مســیر اتصــال قبــل و بعــد از کم

قرار گرفت. نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه  یموردبررس
ي جمعیتی شده هالکهسد باعث کاهش ارتباط بین  ساخت
 است.

وع زیســتی سد بر روي تنــ ساخت] اثر 4[ي ادر مطالعه
قــرار گرفــت. در ایــن  یموردبررســپســتانداران در مکزیــک 

ــی نســبی، غنــا و تنــوع  ي مختلــف هــاگروهمطالعــه فراوان
 ســاختپستانداران کوچک، متوسط و بزرگ جثه پــیش از 

تــرین تنــوع ي معتدله بیشهاجنگلسد بررسی گردید. در 
در  هــاگروهبود و در سایر  جثهکوچکمربوط به پستانداران 

، تنوع باالتري دیده بودطقی که مداخالت انسانی بیشتر منا
 دسد، بای ساختشد. بر اساس نتایج این مطالعه در صورت 

ــراي  ــاظتی ب ــدامات حف ــهاق ــر دري هاگون ــراض و  خط انق
 درصد افزایش پیدا کند. 14و  20ي نادر به ترتیب هاگونه

ــ ــه دیگ ــخ پســتانداران 27[ر در مطالع ] بررســی پاس
 Cervusهـــاي روزولـــت (ار گوزنجثـــه در کنـــکوچک

elaphus rooseveltiــــــایی دم ــــــیاه ) و کلمبی س

)Odocoileus hemionus columbianus به حذف سد (
در واشنگتن مطالعه شــد. در  2018تا  2014هاي در سال

هــاي گیري بــا اســتفاده از گروهنمونــه هاياین مطالعه گروه
یج نشــان زنده انجام گرفــت. نتــا هايگیرينمونهسرگین و 

ــه توســط  ســرعتبهبرگ حاشــیه هاي ســوزنیداد کــه گون
ــدگان کوچــک هــاي صــحرایی، حشــرهموش خوارها و جون

اشغال شد. گوزن روزولــت پــس از حــذف ســد در منــاطق 
ـه   .balsamifera sspو  Salix sppحضــور دو گوـن

Trichocarpa Populus  حضور دارند. بــر اســاس نتــایج
ا ســرعت بیشــتري بــه این مطالعــه پســتانداران کوچــک بــ

ــازگار  ــک س ــدهاي اکولوژی ــا فرآین ــتگاه بازگشــته و ب زیس
ــراي یم ــد ب ــن فرآین ــه ای ــالی اســت ک ــن در ح ــوند. ای ش

  .پستانداران بزرگ جثه به این شکل نخواهد بود
   

  هامواد و روش
  مامحسد تنگ 

ــه ــو و  منظورب ــوره ت ــه ق ــره و تنظــیم آب رودخان ذخی
ایاب، طرح سد مخزنــی جگیران و استفاده از آن در اراضی پ

 34 32 63مطرح گردید. این سد بــا موقعیــت  مامحتنگ 
-طــول شــرقی از نــوع خــاکی 45 44 91عــرض شــمالی 

متــر،  60اي با هسته رسی قائم مرکزي بــا ارتفــاع سنگریزه
 1/67میلیون مترمکعــب و حجــم مخــزن  56/1حجم بدنه 

میلیون مترمکعب توسط مهندسین مشــاور آبفــا طراحــی و 
  .]1شده است [ نظارت

هکتار از  4000تأمین آب حدود  یطورکلبهاهداف سد 
اراضی کشاورزي دشت قصر شیرین، ایجاد شبکه آبیــاري و 
زهکشــی دشــت قصــر شــیرین، جلــوگیري از خــروج آب از 
ــه واردات  ــتگی ب ــاهش وابس ــد و ک ــزایش درآم ــور، اف کش

اشــاعه  ،زایی منــاطق محــروممحصوالت کشاورزي، اشتغال
فشار بازدهی باال، بهبود بخشــیدن بــه تحت فرهنگ آبیاري

زیســتی، ایجــاد محــیط پــرورش آبزیــان و  وضعیت محــیط
]. 1[ شــده اســتجایگاه مناسب براي پرندگان آبــزي عنوان

موقعیت مکانی سد را در استان کرمانشــاه نمــایش  1شکل 
  دهد.یم
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  سرپل ذهابموقعیت محدوده موردمطالعه در استان کرمانشاه و شهرستان  - 1شکل 

  
  سد بر روي پوشش گیاهی کمی سازي اثر

 يها) براي ســالNDVI( یاهیشاخص تراکم پوشش گ
مــاهواره  5و  4از تفاضل باندهاي میالدي  2019تا  2014

تمام  پوشش کامل منظوربهدر این راستا  لندست تهیه شد.
ســاله ، از میانگین شاخص تراکم پوشش گیــاهی یکفصول

، 2015-2014هاي میــانگین ســال که شــامل استفاده شد
2015-2016 ،2016-2017 ،2017-2018 ،2018-
. اســـــتخراج اســـــتمـــــیالدي  2020-2019و  2019

انجین انجــام ارثسامانه گوگل هاي مذکور به کمکشاخص
در این شاخص منــاطق بــا پوشــش گیــاهی انبــوه و . گرفت

شناســایی هســتند. مقــدار ایــن قابل یراحتبهبدون پوشش 
است کــه مقــدار  -1و  +1اي دامنه تغییري بین شاخص دار

ارزش نزدیــک بــه  ،مثبت آن به معناي پوشش گیاهی غنی
مقدار صفر مربوط به مناطق بدون پوشــش گیــاهی و ارزش 

  .]29و  3[ هاي خیس و آب استبیانگر محل -1نزدیک 
بررسی اثر سد بر روي شاخص تــراکم پوشــش  منظوربه

متري از پهنه آبــی  500 گیاهی حاشیه سد، فواصل صفر تا
-0، 200-0، 100-0در نظــر گرفتــه شــد. فواصــل شــامل 

ي رســتري هــر هانقشهمتر بودند.  500-0و  0-400، 300
ماسک در نظر گرفته شدند و بــا اســتفاده از  عنوانبهفاصله 

شاخص تراکم پوشش گیاهی، برش براي هــر ناحیــه انجــام 

هــر گرفت و مقــادیر میــانگین شــاخص تــراکم پوشــش در 
  فاصله محاسبه گردید.

  
  کمی سازي اثر سد بر روي مطلوبیت زیستگاه

اثر سد بر روي مطلوبیت زیستگاه  يساز یکممنظور به
 1وسیله مــدل آنتروپــی بیشــینهگونه، مطلوبیت زیستگاه به

)MaxEnt(  ــن مطالعــه از متغیرهــاي ــد. در ای تهیــه گردی
 3)، شــاخص رطوبــت ســطحیHLI( 2شاخص بــار گرمــایی

)CTI،(  ،ارتفــاع، شــیب، فاصــله از جــاده، فاصــله از روســتا
 10هاي با شیب کمتــر از فاصله از رودخانه، فاصله از زمین

هاي کشاورزي استفاده شد. پیش از درصد و فاصله از زمین
اجراي مدل بین تمــام متغیرهــاي زیســتگاهی همبســتگی 

که داراي همبســتگی  یبررسی شد و آن دسته از متغیرهای
  بودند از تحلیل حذف شدند. 75/0باالي 

هاي نقطه حضور گونه با اســتفاده از برداشــت 60تعداد 
هاي حضــور ها و ثبت نمایهمیدانی شامل پیمایش ترانسکت

(محل استراحت، سرگین) به ثبت رسید؛ که از ایــن تعــداد 
درصد براي آزمــون در مــدل  30درصد براي آموزش و  70

  استفاده شد.
                                                        
1 - Maximum Entropy 
2 - Heat Load Index 
3 - Compound Topographic Index 
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بــر اســاس تــابع  شــدهینــیبشیپخروجــی  یتبار سنج
ROC يســاز یکممنظور شد. به برآوردافزار در محیط نرم 

صفر تــا ( یستگاهزیت مطلوبسد الزم است نقشه احتمال اثر 
 منظوربه رونیازا) تبدیل شود. 1صفر و ( یقطع) به نقشه 1

استفاده گردید.  TSSشناسایی حد آستانه مناسب از روش 
ه را بــر اســاس مقــادیر نحــوه محاســبه ایــن آمــار 1رابطــه 

  دهد.نمایش می 2و ویژگی 1حساسیت
  
  1-یادون = حساسیت + ویژگی )                       1(
  

در نوســان  1تا + 1-مانند شاخص کاپا بین  TSSآماره 
آن نشان از توافق کامــل و مقــادیر  1که مقدار + ]14[ است
دهنده آن است که مدل عملکردي و کمتر از آن نشان صفر

کمتــر از  TSSهتر از حالت تصادفی نداشته است. مقــادیر ب
نشــانه  6/0تــا  2/0دهنده عملکرد ضــعیف، بــین نشان 2/0

دهنده عملکــرد خــوب نشــان 6/0نســبتاً خــوب و بــیش از 
افــزار محاســبه ایــن آمــاره در نرم ].16[ ســازي اســتمدل

SPSS .ــت ــن منظــور از  انجــام گرف ــه ای نقطــه  10000ب
ـــه روزمپستصـــادفی  ـــی ین ـــاط بش آنتروپ یشـــینه و نق

  ي استفاده شد.سازمدلدر فرآیند  مورداستفاده
پس از کمی سازي مطلوبیت زیستگاه گونه، بــر اســاس 
دامنه نوسان شاخص تراکم پوشش گیاهی و مقادیر منفــی 
در این شاخص، حد آستانه مناسب بر روي شاخص تــراکم 

شــود ي آبی شناســایی هاپهنهپوشش گیاهی اعمال شد تا 
میــزان  Intersectنقشه بــاینري). ســپس از طریــق تــابع (

  همپوشانی آن با طبقه مطلوبیت زیستگاه محاسبه شد.
  

  پهنه آبیپایش تحرکات 
هاي مطلوبیت زیستگاه و تراکم در کنار بررسی شاخص

ي آبی هالکه)، پایش مسیر حرکت NDVI( یاهیگپوشش 
یکــدیگر  ها بــانیز با استفاده از انطباق موقعیت مکانی لکــه

انجام گرفت. پــس از اعمــال حــد آســتانه بــراي شناســایی 
تبــدیل  1ها بــه نقشــه صــفر و ي آبــی، ایــن نقشــههاپهنــه

را بــا اســتفاده از  هانقشــهتوان توافق بین این یمشود و یم
ي انطباق مطالعه کرد. به این منظــور از شــاخص هاشاخص

شاخص  استفاده شد. در کنار QGIS افزارنرمتوافق کاپا در 
                                                        
1 - Sensitivity 
2 - Specificity 

ــا از دو  ــاي هیســتوگرام مؤلفــهکاپ ــاي  3شــاخص کاپ و کاپ
شاخص کاپــاي هیســتوگرام،  ؛ کهنیز استفاده شد 4یتموقع

ــاي موقعیــت نیــز  ــی انطبــاق طبقــات و کاپ ــاقفراوان  انطب
یري گانــدازهي بــاینري هانقشــهموقعیــت مکــانی را میــان 

  کند.یم
  
  نتایج

  اعتبار سنجی
د کــه مــدل در نتایج حاصــل از اجــراي مــدل نشــان دا

اعتبــار ســنجی  2یادگیري و آزمون موفق بوده است. شکل 
دهد. بر اساس ایــن نتــایج اعتبــار مــدل مدل را نمایش می

هــاي آمــوزش و بــراي داده 90/0هاي آزمون برابر براي داده
نشــان از  ،محاســبه گردیــد؛ کــه در هــر دو داده 81/0برابر 
ــارآ ــل ییک ــقاب ــواحی مطل ــایی ن ــدل در شناس وب قبول م

  زیستگاهی است.
  

  طلوبیت زیستگاهم
متغیرهــاي فاصــله از  نایف، بر اساس نتایج تحلیل جک

جــاده، فاصــله از منــاطق مســکونی و رودخانــه بــه ترتیــب 
و ه بیشترین تأثیر را در پــراکنش گونــه موردمطالعــه داشــت

متغیرهاي شــیب و شــاخص بــار گرمــایی در ایــن مطالعــه 
برابر  TSS. حد آستانه ددارنسازي کمترین تأثیر را در مدل

 .گردیــدمحاسبه و بــر روي نقشــه مطلوبیــت اعمــال  22/0
نتایج حاصل از مطلوبیــت زیســتگاه را در محــدوده  3شکل 

در نقشــه  ترهاي روشــندهد. بخشنمایش می موردمطالعه
 تــریرههاي تمحدوده نامطلوب زیستگاه و بخش سمت چپ

قســمت  دهنــد کــه زیســتگاه در آنمناطقی را نمــایش می
محــدوده ســد در  ،مطلوبیت باالتري دارد. بر اســاس نتــایج

حاشیه لکه زیستگاهی قراویز و بخش مرزي با کشور عــراق 
ســمت راســت مطلوبیــت  ،قرارگرفته است. در همین تصویر

ــایش داده ــی نم ــتگاه دودوی ــت بخشزیس ــده اس ــاي ش ه
دهند که بر اســاس را نمایش می رنگ زیستگاه مطلوبیرهت

ــاي ز ــت رامتغیره ــترین مطلوبی ـد و  یســتگاهی بیش دارـن
دهنــد کــه فاقــد تر منــاطقی را نشــان میهاي روشنبخش

  مطلوبیت هستند.

                                                        
3 - Kappa histogram 
4 - Kappa location 
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  د

  
  اعتبارسنجی مدل مورداستفاده - 2شکل 

  

  
، (سمت چپ) ، نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاهقراویز شکارممنوعمطلوبیت زیستگاه آهوي ایرانی در منطقه تیراندازي و  - 3شکل 

  مطلوبیت زیستگاه (سمت راست) باینرينقشه 
  

  هاي آبییی پهنهجاجابهسد و 
ــراکم پوشــش گیــاهی  4 شــکل و میــانگین شــاخص ت

هاي زمــانی مختلــف انباشت شده در پشت آن را در بازهآب
تر محـــدوده آب و روشــني هــادهــد. بخشنمــایش می

دهنــد. بــر پوشش گیــاهی را نمــایش میتر یرههاي تبخش
آب  وســعت پهنــهبــر  2019تا  2014سال  اساس نتایج از

تــاج هــا از قســمت شده است. ایــن افزایشپشت سد افزوده

سد به سمت شمال و شرق در حــال افــزایش اســت کــه در 
  است. قوره توهاي جگیران و مسیر رودخانه

در  نتایج حاصل از تغییرات در مساحت ســد را 5شکل 
اســاس دهــد. بــر طول بازه زمانی موردمطالعــه نمــایش می

ــزان آب ــایج می ــال نت  2019انباشــت شــده در ســد در س
به باالترین مقدار خود است و درمجموع رونــدي رو میالدي 

  به افزایش داشته است.
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  2019تا  2014در بازه زمانی  مامحتغییرات تراکم پوشش گیاهی در محدوده سد تنگ  - 4شکل 

  

  
  میالدي 2019تا  2014 از سال مامحهاي آبی سد تنگ مساحت پهنه - 5شکل 

  
نمــایش را  ي آبیهالکهتحرکات  نتایج بررسی 1جدول 

تــرین مقــدار انطبــاق بــیش کاپاشاخص  بر اساسدهد. یم
است میالدي  2019و  2014هاي آبی بین سال مکانی لکه

هاي آبــی در حــال و از این تاریخ به بعد انطبــاق بــین لکــه
ف در هاي مختلــکــاهش اســت. انطبــاق مکــانی بــین لکــه

است که به معناي پوشــش  زیادهاي زمانی مختلف نیز بازه
  کامل هر لکه توسط لکه آبی در سال بعد است.

هــاي انباشــت ر حرکــت و پــیش روي آبیمســ 6شکل 
هــا را بــه نســبت و موقعیــت آن مامحشده پشت سد تنگ 

در ایــن  دهــد.هاي زیســتگاهی در منطقــه نمــایش میلکــه
ینــه زمپسمطلوب در رنــگ زیســتگاه مطلــوب و نــا شــکل

ي هالکــهحاصل از جمع شده تمــام  6عدد  است. قرارگرفته
هاي آبی اولیه پهنه 1و عدد  هاي مختلف استآبی در سال

بر اساس نتایج  .دهندرا نمایش میمیالدي  2014در سال 
ي شــمالی و هاقســمتاز هاي آبــی در صورت پیشرفت لکه

اي زیستگاهی هاحتمال قطع ارتباط بین لکهشرقی منطقه 
  در داخل محدوده پراکنش وجود دارد.

  د



   143 و همکاران اسماعیلی                                                                                  ...        یرانیا يآهو ستگاهیز يمام بر روحسد تنگ  اثر 

  
  هاي آبی با استفاده از شاخص کاپاهاي مکانی لکهجاییتغییرات و جابه - 1جدول 

  2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018  2020-2019  
  3  2 1  3  2 1  3  2 1  3  2 1  3  2 1  3  2  1  سال

2015-2014  -  -  -  37/0  59/0  63/0  33/0  99/0  33/0  19/0  91/0  20/0  18/0  1  18/0  15/0  1  15/0  
2016-2015  -  -  -  -  -  -  58/0  97/0  59/0  61/0  80/0  76/0  63/0  91/0  69/0  56/0  91/0  61/0  
2017-2016  -  -  -  -  -  -  -  -  -  65/0  89/0  73/0  66/0  99/0  66/0  59/0  99/0  59/0  
2018-2017  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  90/0  97/0  92/0  83/0  1  83/0  
2019-2018  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  91/0  1  91/0  
2020-2019  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*1 =Kappa *2 =Kappa location *3 =Kappa Histo  
  

  
  هاي زیستگاهیانباشت شده پشت سد به نسبت لکهموقعیت پیشروي آب - 6شکل 

  
  اثر سد بر روي زیستگاه
 مطلــوب سد و زیستگاه پهنه آبیمیزان همپوشانی بین 

شده است. بر اساس نتایج در سال نمایش داده 2در جدول 
امــا باگذشــت  نبــودهزیستگاه مطلوب گونــه زیــرآب  2014

مساحت زیر اشغال زیستگاه توســط بر  2019زمان تا سال 
بــه بیشــترین  2019شــود؛ و در ســال پهنه آبی افزوده می

رسد. روند افزایشی در آب پشت سد از ســال مقدار خود می
  کند.به بعد افزایش پیدا می 2015

  
  مساحت همپوشانی زیستگاه و آب پشت سد بر اساس مترمربع - 2جدول 

  2014-2015  2015 -2016  2016-2017  2017-2018  2018 -2019  2019 -2020  
  37/236607  32/154909  44/158831  85/5813  46/158  -  زیستگاه مطلوب
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  اثر سد بر تراکم پوشش گیاهی
میــزان تــراکم پوشــش گیــاهی را در فواصــل  3جــدول 

 صفردهد. این فواصل بین منظمی نسبت به سد نمایش می
هاي ســالاند. در تمــام شــده متــر در نظــر گرفتــه 500تــا 

میــانگین پوشــش  100تــا  0در فاصــله بــین  یموردبررســ
گیاهی در حال افزایش بوده است. این افــزایش بــراي تمــام 

 صــفرو  400تا  صفر، 300تا  صفر، 200تا  صفرهاي دامنه
  شده است. متري نیز مشاهده 500تا 

  
  تغییرات شاخص تراکم پوشش گیاهی در فواصل مختلف نسبت به سد - 3جدول 

 ها آبیدر فواصل مختلف به متر از پهنه NDVIیانگین شاخص م  
  0-500  0-400  0-300  0-200  0-100  سال

2014-2015  11/0  12/0  13/0 13/0  14/0  
2015 -2016  13/0  14/0  15/0  16/0  16/0  
2016-2017  13/0  13/0  13/0  14/0  14/0  
2017-2018  12/0  14/0  15/0  15/0  16/0  
2018 -2019  15/0  15/0  15/0  15/0  15/0  
2019 -2020  17/0  17/0  18/0  18/0  18/0  

  
  گیريبحث و نتیجه

 ییهامؤلفــهتوانــد یکــی از موقعیت قرارگیــري ســد می
را  بــر محــیط پیرامــون ســدهــر باشد که شدت و نــوع اثــر 

در مناطق استوایی ساختن ســدها منجــر  .کندمشخص می
 ؛شــودهاي مختلــف میبــه از بــین رفــتن و انقــراض گونــه

سدها مخازنی از آب را فراهم  ،در مناطق خشک کهیرحالد
 مورداســتفادهوحش کنند که ممکن است توسط حیــاتمی

بیشترین اثر سد ناشی از مخــزن آبگیــري  ].28[ قرار گیرد
رفــتن زیســتگاه و تــأثیر بــر روي  ینباعث از بــ بوده کهآن 

 شــدهساختهاثر منفــی ســدهاي  .]2[ شودتنوع زیستی می
شــود، ایــن در حــالی  ایجــادآن  ساختاز  پسممکن است 

ســدها بــر روي  ســاختاست که بیشتر توجهــات پــیش از 
 است موردتوجهبخش کشاورزي، مردم و بعد اقتصادي آن 

]40[.  
توان از بر روي وضعیت محیط را می مامحاثر سد تنگ 

د. در این مطالعه تنهــا بــه نموهاي مختلف آن بررسی جنبه
 شــرایط اکولوژیــکشــده کــه رداختهاز ایــن اثــرات پ بعد دو

) را تحت تأثیر Gazella S.subgutturosa( یرانیآهوي ا
 ،قرار داده است. در خصوص اثر بــر روي مســاحت زیســتگاه

 2019تــا  2014 يهاســال نشــان داد کــه در طــول یجنتا
رفتــه انباشــت شــده اســت و رفته ،آب پشــت ســدمیالدي 
میــانی  يهــابخش ،این روند ادامه داشته باشد کهیدرصورت

زیــر آب رفــتن  ).6(شکل  کندیزیستگاه را بیشتر تهدید م
کاهش مساحت  منزلهبهتواند یممراتع حاشیه رودخانه نیز 

ي جــانوري منطقــه در هاگونهزیستگاه آهوي ایرانی و سایر 
  نظر گرفته شود.

ــه ــاع کمتــري نســبت رودخان ــه ها معمــوالً داراي ارتف ب
آب ورودي بــه  افــزایش بــا رونیازا ؛محیط پیرامون هستند

بر وسعت پهنه آبــی  و جلوگیري از سرریز شدن آن، مخزن
و  کــردهي روعقــبشــود، پهنــه آب یمشده، افزوده انباشت

ایــن  .شــودهاي مطلوب مییستگاهزشدن  لکه لکهمنجر به 
 عنوانبــهزیســتگاه تکــه شــدن از تکه در حــالی اســت کــه

در بازدیــدهاي ]. 20و  31[ شودترین تأثیر سد یاد میمهم
انباشــت شــده میدانی مشخص شد که در حــال حاضــر آب

 ها مشکلی ایجاد نکــرده اســتجایی گونهپشت سد در جابه
ــه  ــیر در ک ــري در مس ــردن آبگی ــدا ک ــورت ادامــه پی ص

ــه ــدن هارودخان ــال جــدا ش ــو احتم ــوره ت ــران و ق ي جگی
ي بــوده و زیســتگاه ماهورتپــهي مرکزي قراویز که هاهسته
  شوند وجود دارد.یم برشمردهگونه  اصلی
ـــه جـــاآن از ـــات  ک ـــر اســـاس مطالع ـــهانجامب  گرفت
وحش از زیســتگاه مطلــوب یــاتحي هاگونههاي ییجاجابه

یر قــرار گــرفتن ایــن تــأث]، تحــت 26و  18[د رخ خواهد دا
یی گونه با کشور جاجابهمناطق باعث کاهش یافتن احتمال 

 ر منطقــه قراویــز،] د7اي [در مطالعــه .عــراق خواهــد شــد
دور  ،بیشتر مسیرهاي گدار در حاشیه شمالی و جنوبی سد

افــزایش  کــهیدرصــورت آبــی شناســایی شــدند. يهااز پهنه
ــاحت  ــی مس ــه آب ــد،پهن ــه رخ ده ــال لک ــان اتص  يهاامک

آهوان  .یابدکاهش میزیستگاهی داخل قراویز با سایر نقاط 
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کشــور  مجــاور خــود در هايیســتگاهمنطقه قراویز تنها با ز
عمــالً  ،و در صــورت افــزایش ایــن پهنــه دارندعراق ارتباط 
داخلی با کشور عراق قطع  يهاارتباط لکه از بخش وسیعی

  .خواهد شد
اثر منفــی ســد بــر روي کــاهش ارتباطــات زیســتگاهی 

ــ ــد کــل و ب ــه مانن ــزرگ جث ــتانداران ب  Capra(ز پس
aegragus (ش گویاهســ) وLynx lynx و پســـتانداران (

ــهکوچک ــغا جث ــد ش ــی Canis aureus(ل مانن ) و حت
ـهاجتماعــات  ــزي [هاگوـن ارتباطــات  و کــاهش] 18ي آب

ـــهزیســـتگاهی در خصـــوص  ـــواری خارمـــاهي هاگون  ين
)Morone saxatilis ( یکــاییآمری ماهشــاه) وAlosa 

sapidissima(  24و  11است [ شدهاثباتنیز[.  
منفی، اما اثــر مثبــت ســد بــر روي  هايدر کنار این اثر

 .هاي ایــن مطالعــه بــودگیاهی یکی دیگــر از یافتــه پوشش
 2019تــا  2014نتــایج نشــان داد بــا گــذر زمــان از ســال 

به ترتیب بر تــراکم پوشــش گیــاهی حاشــیه ســد میالدي 
کــه  دهدینشان م ]،25ي [انتایج مطالعه. شده است افزوده

پوشــش شــدن تــر باعث غنی متحدهاالتیادر  جوردانلسد 
ــه ــاهی منطق ــ گی ــرایط زیســتگاهی شــدهو بهب ــه  ود ش ک

پوشــش  کــهییازآنجاراستا با نتایج مطالعه حاضر است. هم
توســط مراتــع پوشــش  عمــده طوربــه ،گیاهی پیرامون سد

ایــن افــزایش  گیري کــرد کــهتــوان نتیجــهاند میشــدهداده
 ، مربــوط بــه گیاهــان مرتعــیتراکم پوشش گیاهی شاخص

پوشــش گیــاهی سد بــر  یرتأث ]،35هایی [یافتهاست. طبق 
کم تراکم نسبت به پوشــش گیــاهی پرتــراکم بیشــتر بــوده 

در  چراکــه ،مقالــه حاضــر بــوده هايیافتــهاست که مطابق 
نیز که نزدیک به مرز قراویز  مامحمناطق شمالی سد تنگ 

(کــم تــراکم) بیشــتر  یو عراق است پوشــش گیــاهی مرتعــ
عمده تیپ مرتعی پیرامــون ســد از و  قرارگرفته یرتحت تأث

Po.bu-An.gr 23پژوهشی دیگر [ درشده است. تشکیل[ 
بر روي سدهاي سلیمان شاه و گاوشان نیز اثر مثبــت ســد 

  بر روي پوشش گیاهی اثبات شد.
یر سد بــر روي تغییــرات کــاربري تأث] 8[ي امطالعهدر  

اراضی بررسی و مطالعه شد نتایج این مطالعه نشان داد کــه 
یاهی حاشیه شده سد حنا باعث کاهش در مقدار پوشش گ

دهــد یمکه با نتایج این مطالعه متفــاوت اســت کــه نشــان 
تواند وابسته بــه منطقــه متفــاوت یمشیوه اثرگذاري سدها 

در برخی از مطالعــات اثــر ســد بــر روي تنــوع تیــپ  باشد.
بــر  ]17ي [ادر مطالعــه پوشش گیاهی نیز ذکرشده اســت.

ایــن  سد آمازون بر روي درختان جنگلــی، بــه روي اثر مگا
 افتــهیرییاي در اثــر ســد تغنتیجه رسیدند که ترکیب گونــه

  است.
بین وابســتگی بــه آب آزاد و نــرخ  ،در میان گیاهخواران

 يارابطــه ،علوفه در دسترس بــا رطوبــت موجــود در علوفــه
پوشــش گیــاهی  کــهیدرصــورت ].15و  30، 6د [وجــود دار

افــزایش تــراکم  متراکم داراي مقدار آب بیشتري نیز باشــد
تواند بر روي نرخ مصــرف گیاهــان تــأثیر پوشش گیاهی می

که حجــم آب  شدعنوان  ]34در یک بررسی [ داشته باشد.
تواند بر میزان مصرف آن تأثیر بگــذارد. موجود در علوفه می

کننــده رطوبــت کــافی تأمین ،علوفه موردنیــاز کهیدرصورت
 ،در دسترس بودن آب آزاد بــراي علفخــواران بــزرگ ،نباشد
فصــل عامــل محــدوده کننــده  حداقل در یــکاست  ممکن
هــاي آهــوان ولــی بــا توجــه بــه جمعیت ،]10و  30[باشد 

گونــه بــا محــدودیت رســد اینموجود در منطقه به نظر می
بیابــانی  یهایاگرچه آهوان گونهرطوبت و آب مواجه نیست. 

 ،اندفرسا سازگار شــدهبوده و با شرایط طاقت یابانیب مهینو 
در دسترس باشد از آن استفاده خواهند کرد که  اما اگر آب

در بررســی بــر روي گونــه ]، 19[ یهایمشــابه نتــایج یافتــه
Gazella subgutturosa .است  

 ،در شــرایط فعلــیکــه  نمــودتوان اذعان بر اساس نتایج می
 ها را زیــرمساحت زیادي از زیســتگاه گونــه مامحسد تنگ 

راکنش فعلی گونــه الگوي پ کهیدرصورتاما آب نبرده است؛ 
محــیط  هــاي فعلــیعامــل مکانیبه آرایش  از پاسخ حاصل

ســد در آن صورت باید به این سؤال اشاره کرد که اگر  اشدب
بنــابراین ؛ پراکنش بــه همــین شــکل بــود آیاوجود نداشت 

یت زیستگاه گونــه را مطلوبتوان شرایط پراکنش فعلی و یم
یط عــدم تطبیقی با شرایط حال حاضر دانست کــه بــا شــرا

  حضور سد متفاوت خواهد بود.
منفــی ســد بــر روي پارامترهــاي مختلــف رودخانــه  اثر

دست و بسیاري یینپاشامل تغییر در شکل، دبی، فرسایش 
هایی از اثــرات بــالقوه و بالفعــل دیگر از معایب منفی، بخش

پرداخته نشده است. این  هاآنهستند که در این مطالعه به 
موجود به  هايیرتأثده در کنار سایر تواند در آینیمموضوع 

یر قــرار تــأثمنطقه را تحــت  جامعه جانوريشکلی متفاوت، 
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توانــد دهد. از طرفی زیر آب رفــتن مراتــع حاشــیه ســد می
 خصــوصبهوحش یــاتحمنجر به فشار بیشتر هم از ســوي 

آهوان و هم از جانب دامداران محلی بر مراتع شود که خود 
ه سد خواهــد داشــت کــه در سهمی در تخریب مراتع حاشی

نیــز بــه آن اثــر  سد طالقاندر محدوده  گرفتهانجاممطالعه 
 ].32[ت اس شدهاشارهمنفی 

سدها داراي معایب و مزایاي متفاوتی هستند که عمــده 
عایــدي اقتصــادي  عنوانبه مدتکوتاهبه شکل  هاآنمزیت 
هایی یــديعاشــود؛ یمي احداث سد مطــرح هاطرحاجراي 
امــا ؛ شــوندیم لیوتحلهیــتجزي زمانی کوتــاه هابازهکه در 

یزترین مســائلی برانگبحــثســدها همــواره یکــی از  ســاخت
خواهد بــود کــه منــافع اقتصــادي را در مقابــل حفاظــت از 

قرار داده است. با در نظر گرفتن تمام مســائل و  سازگانبوم
رســد هــر یمي مثبت و منفی احداث سد بــه نظــر هاجنبه

ي ویژه خود را خواهد داشت. ســدهایی هایتحساسمنطقه، 
شــوند بــا یمخشــک احــداث یمهنکه در مناطق خشــک و 

تري بر روي محیط خــود همــراه یرگذاري بیشتأثپتانسیل 
ي این مناطق در طی روند هاسازگانبوم چراکهخواهند بود 

اي از جنبــه وجــود آب ســازگار یــژهوتکامل خود با شرایط 
ي ماننــد آب در اکنندهحدوده م عوامل. تغییرات در اندشده

توانــد رونــد و الگوهــاي تکامــل حیــات را یمایــن منــاطق 
یر بــر روي تــأثیر قــرار دهــد. در ایــن مطالعــه تــأث شدتبه

ــی از  ــراي یک ــر آب روي زیســتگاه ب ــاهی و زی پوشــش گی
ي شاخص بیابانی محاسبه شد. نتایج نشــان داد کــه هاگونه

یر تــأثهی تحــت در شرایط فعلی، توزیع گونه و پوشش گیا
رســد ادامــه یمقرار گرفته است؛ اما به نظر  مامحسد تنگ 

آبگیري سد مذکور منجر به بارز شدن نتایج منفــی خواهــد 
بنــابراین حیــات ؛ بینــی گردیــدیشپشد که در این مطالعه 

شــدن،  تکــهتکهاکولوژیــک آهــوان در آینــده بــا تهدیــدات 
ه کــاهش ارتباطــات زیســتگاهی و تخریــب زیســتگاه مواجــ

 خواهد بود.
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Abstract 
Dams are one of the largest man-made structures that severely affect the hydrology cycle. In 

general, their effects can be divided into positive and negative categories. Detecting the effects of 
these structures on wildlife habitat is one of the important aspects of development. Tang Hammam 
Reservoir dam located in west of Kermanshah province and Sarpol-e-Zahab country has effects on 
the Persian gazelle (Gazella S.Subgutturosa) habitat. This study aimed to quantify these effects on 
the habitat of the mentioned species and positive and negative effects were evaluated by affecting 
vegetation density and habitat suitability. Habitat suitability was determined using maximum 
entropy method. The TSS threshold was used to create binary maps. Quantification of the effect on 
vegetation was also performed using the normalized different vegetation index (NDVI) for the years 
2014 to 2019 at different intervals between 0 and 500 m from the water body. Totally, from 2014 to 
2019, the area of underwater habitat has increased in the study area. If water zones increase in the 
coming years, central patches of the region and communication with the Iraq country will be 
threatened. However, the effects on vegetation density indicate an increase in mean density index at 
distances up to 500 m relative to dam. Results showed that in the current conditions the dam has 
more positive effects but this increase of water behind the dam in future will not have any positive 
effects for the region. 
 
Keywords: Habitat fragmentation; Hydraulic structures; Environmental monitoring; 
Normalized difference vegetation index. 
 
 
 
  


