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 چکیده
 کمی با تخریب مدل هستند. جدی حفاظتی هایاقدام و پایش نیازمند ،کیفیت کاهش دلیل به کشور در شده حفاظت مناطق اکثر امروزه
 منطقه در مدل این اجرای برای گیرد. قرار استفاده مورد مناطق این ضعیتو بهبود و پایش در تواندمی انسانی، هایفعالیت آثار کردن

 با شد. انتخاب نشانزد، واحدهای عنوان به منطقه محدوده داخل در آبریز( های)زیرحوضه هیدرولوژیک واحدهای باشگل، شده حفاظت
 شد، تعیین آنها شدت و شناسایی منطقه کل در خریبت عامل 22 کارشناسان، نظر و میدانی هایهمشاهد موجود، هاینقشه از استفاده

 فاکتور( 16) ... و زیستگاه گیاهی، پوشش اقلیم، فیزیوگرافی، شناسی، زمین هاینقشه از استفاده با منطقه اکولوژیکی پذیریآسیب همچنین
 و محاسبه واحدها از یک هر در تخریب بضرای فیزیولوژیک، تراکم محاسبه از پس .شد بندیطبقه ،شدت لحاظ به و محاسبه GIS ابزار با
 منطقه از هکتار 21/8062 ،سرزمین کیفیت لحاظ به که داد نشان نتایج شدند. بندیطبقه دسته 3 و طبقه 6 در فازی نظریه اساس بر
 منطقه از هکتار 3121 و بازسازی( )نیازمند 3 طبقه در منطقه از (%23/01) هکتار 00/12113 توسعه(، مستعد) 2 طبقه در (7/30%(
 به یدبا منطقه یریتمد اهداف یشتر،ب توسعه بدون ،محلی یطشرا به توجه با کلی،طور هب دارد. قرار حفاظت( )نیازمند 2 طبقه در (17/16%)

 رود. یشپ یحفاظت هایاقدام و یبازساز سمت
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 سرآغاز

 مدیریت زیستیتنوع حفظ هدف با که شده حفاظت مناطق
 وضعیت و کشور در توسعه نابسامانی دلیل به بیشتر شوند،می

 و فشار معرض در شدت به محلی، جوامع اجتماعی و اقتصادی
 کیفیت از و گرفته قرار انسانی هایفعالیت از ناشی هایآشفتگی

 منظور به مناطق این پایش بنابراین، است. شده کاسته آنها
 نظر به ضروری امری فشارها کاهش و هاآسیب شناسایی

 و تعرض شکل مهمترین او، هایفعالیت و انسان حضور رسد.می
 محسوب شده حفاظت مناطق و هاپارک فلور و فون در اختالل

 هر مناطق، این پایش ضمن دارد ضرورت راین،بناب شود.می
 آثار ارزیابی شود. انجام اصولی ریزیبرنامه با فعالیتی و توسعه
 برای علمی ابزار نوعی توانمی را (EIA) زیست محیط بر توسعه

 و آثار به مربوط اطالعات سازماندهی و آوریجمع شناسایی،
 )آثار زیستمحیط روی بر مختلف هایپروژه گوناگون پیامدهای

 ,Makhdoum) دانست اقتصادی( -اجتماعی و شناختیبوم

 و معیارها ضوابط، رعایت از اطمینان برای روش این .(2002
 است شده ابداع مختلف هایطرح در زیستیمحیط قوانین

(Leknes, 2001; Jay et al., 2007) آن اصلی هدف و 
 نشانزدهای کلیه دقیق تحلیل و تجزیه و شناسایی بینی،پیش
 است انسانی و طبیعی زیستمحیط بر طرح منفی و مثبت )آثار(

(Shirani Sarmazeh et al., 2018; Sebastiani, 2001 ; 

2009 al., et Toro). 2002 (1)تخریب مدل) (Makhdoum, 
 است زیستیمحیط اتاثر ارزیابی هایروش از یکی واقع در نیز
 آبخیز یا ای،منطقه مقیاس در را نیانسا هایفعالیت آثار که

 مدل دهد.می نشان کمی صورت به را آن مقدار و کندمی تحلیل
 رساناطالع هایمدل جز ها،مدل کلی بندیدسته در تخریب
 تحلیل و تجزیه نوع از و ها(طرح کالن مدیریت آگاهی )برای

 گرفته بهره ریاضی سازیمدل شیوه از آن در و بوده سیستمی
 مرور از پرهیز مدل این از استفاده هدف حقیقت در است. هشد
 پذیریآسیب درجه و تخریب عوامل تخریب، هایپدیده گونه انشا
 بروز از آتی هایپروژه در بتوان ترتیب ینا هب تا هاستسازگانبوم

 در را آن تکرار از جلوگیری هایراه و کرده جلوگیری تخریب
 گیرندگانتصمیم به توانمی چنینهم داد. نشان نیز مدت کوتاه

 در توسعه امکان و گذشته در توسعه هایهدرج کمی صورت به
 ( ,Makhdoum & Mansouriداد نشان ساده طور به را آینده

1999).  

 مخدوم مجید دکتر توسط 1372 سال در بار اولین برای مدل این
 استان زیستمحیط بر توسعه آثار ارزیابی برای و معرفی

 آن از پس .((Makhdoum, 1994 شد استفاده شرقی ربایجانآذ
 آثار ارزیابی در هاروش سایر و مدل این کاربرد از چند مواردی
 جمله آن از که است گرفته صورت گوناگون مناطق در توسعه

 استان زیستمحیط بر توسعه اثرات شناخت و بررسی به توانمی
 آثار ارزیابی ،((Makhdoum & Mansouri, 1999 هرمزگان

 ،((Safaiian et al., 2002 ایران شمال در توسعه زیستیمحیط
 حوزه بر توسعه اثرات ارزیابی در تخریب مدل سیستماتیک کاربرد
 بر توسعه آثار ارزیابی ،(Jafari, 2001) لتیان سد آبخیز
 ارزیابی ،(Chamani et al., 2005) همدان استان زیستمحیط

 اشترانکوه شده حفاظت منطقه بر سعهتو زیستیمحیط اتاثر
(Yarali et al., 2010)، پارک در توریسم توسعه آثار همطالع 

 ,.Shirani Sarmazeh et al) اصفهان استان قمیشلو ملی

 توران شده حفاظت مجموعه در سرزمین کیفیت ارزیابی ،(2018
(Sepehr et al., 2015)، طرح زیستیمحیط آثار ارزیابی 

 ,.Aqnoum et al) خیرود جنگل پاتم بخش رد جنگلداری

 شده حفاظت منطقه بر توسعه زیستیمحیط آثار ارزیابی ،(2014
 اثرات ارزیابی و (Shirmohammadi et al., 2016) کرکس
 مصنوعی شبکه از استفاده با جنگلداری طرح زیستیمحیط
 گیریتصمیم پشتیبان سامانه یک عنوان به (ANN) عصبی

(DSS) خیرود جنگل در (Jahani et al., 2016a) کرد. اشاره 
 برای هامطالعه در نیز دیگری هایروش از تخریب مدل بر عالوه

 بندیپهنه مانند شده حفاظت مناطق کیفی تغییرات ارزیابی
 بخش مرکزی البرز شده حفاظت منطقه در زیستیتنوع مخاطرات

 ،DANP (Norozi et al., 2019) تکنیک از استفاده با جنوبی
 برای شاخصی عنوان به سرزمین سیمای گسیختگی هم از سازی کمی

 جاجرود شده حفاظت منطقه در وحشحیات زیستگاه ارزیابی
(Sadegh Oghli et al., 2019) اثر و است شده استفاده 

 و کم نیز مطالعه مورد شده حفاظت مناطق در انسانی هایفعالیت
  است.  مشهود بیش

 شدت به آن موقعیت به توجه با ل،باشگ شده حفاظت منطقه
 زمان از دارد. قرار ایتوسعه و انسانی هایفعالیت تاثیر تحت

 تاکنون شده حفاظت منطقه عنوان به منطقه این معرفی
 منطقه زیستمحیط بر توسعه آثار ارزیابی زمینه در ایمطالعه
 و پایداری حفظ منظور به بنابراین، است. نگرفته صورت



 01 زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمینات محیطارزیابی اثر

 و وارده هایآسیب از جلوگیری همچنین منطقه یزیستتنوع
 منطقه این دارد ضرورت انسانی هایفعالیت منفی آثار کاهش

 هایاقدام و هافعالیت تمامی و گیرد قرار ارزیابی و پایش مورد
 هدف باشد. علمی هایریزیبرنامه و هاهمطالع بر مبتنی مدیریتی

 بررسی منطقه، در تخریب عوامل شناسایی ضمن تحقیق این
 حفاظت منطقه زیستمحیط بر توسعه از ناشی تخریب میزان
 تعیین و اول مرحله در تخریب مدل از استفاده با باشگل شده

 است. بعدی مرحله در توسعه قابلیت دارای نواحی
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه
 دامنه در هکتار 20311 وسعت با باشگل شده حفاظت منطقه

 در مرکزی البرز هایکوه رشته به متصل جنوبی ارتفاعات

 03 و درجه 01 الی دقیقه 28 و درجه 01  جغرافیایی محدوده

 10 و درجه 36 الی دقیقه 3 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه

 کیلومتری سه و قزوین استان غرب در شمالی، عرض دقیقه
 حداقل با منطقه این است. شده واقع تاکستان شهر غربیشمال

 کوه دو جز هب متر 2128 ارتفاع حداکثر و متر 1311 حدود ارتفاع
 برگیرنده در اقلیم .است ماهور تپه صورت به بیشتر مرتفع، تقریبا
 311 بارندگی، کل متوسط مقدار و بوده سرد خشک نیمه منطقه

 گیاهی گونه 271گیاهی، پوشش نظر از .است شده برآورد میلیمتر
 شده بندیطبقه و شناسایی گیاهی تیپ 0 عنوان تتح ،منطقه
 گونه 60 پستاندار، گونه 21 نیز جانوری تنوع لحاظ به است.
 شناسایی منطقه در دوزیست گونه 2 و هخزند گونه 27 ،هپرند
 حفاظت منطقه عنوان به 1376 سال در که منطقه این اند.شده
 نهات شد، معرفی (IUCN بندیطبقه اساس بر IV طبقه) شده

 پراکنش ناحیه ترینشرقی و استان در آهو اندک جمعیت زیستگاه
 تقریبا منطقه این شود.می محسوب ایران در ارمنی میش و قوچ

 اتوبان، و جاده مانند ساخت انسان عوارض توسط جهات همه از
 شدت به و شده محدود هاباغ و کشاورزی اراضی شهر، و روستا
 (,.Rezazadeh et al دارد قرار نشد ایجزیره پدیده تاثیر تحت

 شده حفاظت منطقه جغرافیایی موقعیت (1) شکل .2019)
 دهد.می نشان را باشگل

 

 
 قزوين استان در باشگل شده حفاظت منطقه جغرافیايی موقعیت (:1) شکل

 

 تحقیق روش

 ابزارهای از استفاده ای،کتابخانه هایمطالع انجام با پژوهش این
 آماری هایروش و رقومی هاینقشه نامه،سشپر سازی،مدل
 بر توسعه اثرات ارزیابی برای تخریب مدل اجزای شناسایی برای

 بر مروری با است. گرفته صورت مطالعاتی منطقه زیستمحیط
 مبانی و مفهومی چارچوب بررسی، مورد مساله و موضوع پیشینه
 مانند زیسامدل ابزارهای از همچنین، .دش تدوین پژوهش نظری
 و هاداده سازیخالصه برای ((GIS جغرافیایی اطالعات سامانه
 تخریب، مدل اجرای در شد. گرفته بهره کار انجام تسهیل

 عنوان به منطقه آبریز( هایحوضه)زیر هیدرولوژیک واحدهای

 کار مبنای که نشانزد واحدهای .ندشد انتخاب (2)نشانزد واحدهای
 آبخیز،حوضه زیستگاه، سطح توانندمی د،هستن تخریب مدل در

 هایواحد یا و شهرستان شهر، استان، شبکه، حوضه،زیر
 باشند فرضی هایشبکه یا (Makhdoum,1992) زیستیمحیط

(Jafari, 2001). از: است عبارت تخریب رابطه  
      (1) رابطه 

 

 مجموع :I∑ نشانزد؛ واحد هر تخریب ضریب :Hi رابطه این در
 و فیزیولوژیک تراکم :Dp نشانزد؛ واحد هر تخریب عوامل شدت

Vi: است شناختیبوم پذیریآسیب (Makhdoum, 2002).  

iVDpIHi /)( 
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 نظر میدانی، هایهمشاهد از استفاده با تخریب، عوامل
 هاآن شدت و شناسایی موجود هاینقشه و اطالعات کارشناسان،

 یبتخر =2 ناچیز، تخریب =1) تخریب شدت هایکد اساس بر
 شد تعیین شدید( خیلی تخریب =0 و شدید تخریب =3 متوسط،

(Makhdoum, 2002). 
 دادن نشان واقعی و موثر منظور به که (DP) فیزیولوژیک تراکم

 جمعیت تقسیم حاصل از هاستسازگانبوم روی بر جمعیت اثر
 ,Miller) آن کشت قابل هایزمین سطح بر نشانزد واحد هر

 با ،نشانزد واحد هر در جمعیت ینتعی .شد محاسبه (1995
 مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج از استفاده

(Statistical Center of Iran, 2011)، وسعت .گرفت صورت 
 کاربری نقشه از استفاده با نیز واحد هر در کشاورزی هایزمین

 برآورد هکتار به ایران آمار مرکز کشاورزی آمار و منطقه اراضی
 شد.

 که است ایدرجه ،(Vi) شناختی بوم یا اکولوژیکی ریپذیآسیب
 برابر در گرفتن قرار اثر بر آن اجزای یا اکوسیستم یک

 بینندمی خسارت عمل در فشار( یا )آشفتگی محرک هایعوامل
(Turner et al., 2002). پذیریآسیب محاسبه برای 

 م،اقلی ارتفاع، جهت، شیب، هاینقشه تهیه از پس شناختی،بوم
 خاک، پذیریآسیب هایهطبق فرسایش، به مادر سنگ حساسیت

 با ،GIS افزارنرم از استفاده با فاکتور( 16) آب و گیاهی پوشش
 نشانزد( واحدهای) هیدرولوژیک واحدهای نقشه گذاریهمروی

 هایهطبق محدودیت کد شده، ذکر اطالعاتی هایالیه و منطقه
 شاخص واحد، هر در هاآن مجموع از و شده استخراج غالب

 اصل از محدودیت، کد تعیین برای آمد. دست به آن پذیریآسیب
 شدن نزدیک با که صورت این به شد، استفاده ایآستانه مقادیر
 به یا آنها، پذیریآسیب خود، ایآستانه مقدار به هاهطبق مقدار

 (Jabarian شودمی بیشتر آنها اکولوژیک حساسیت دیگر عبارت

(Amiri, 1998. از یک هر پذیریآسیب درجه برآورد برای 
 (Makhdoum, 2002) (2) رابطه از هاآن بندیطبقه و واحدها
 شد. استفاده

 E=Ʃ(a-b)/4                     (2) رابطه
 

 حداکثر مجموع a∑ طبقه؛ هر افزایش عدد E رابطه: این در
 b∑ پذیری(؛آسیب عدد )بزرگترین محدودیت کدهای درجه

 عدد )کوچکترین محدودیت کدهای درجه اقلحد مجموع
 کالس چهار یا طبقه، چهار بیانگر 0 عدد پذیری(؛آسیب
 حداکثر و حداقل مجموع تفاضل (a-b)∑ و است پذیریآسیب

 عدد دیگر عبارتبه یا ،E عدد سپس است. محدودیت کدهای
 طبقه هر محدودیت کدهای مجموع حداقل به طبقه، هر افزایش
 Makhdoum & Mansouri, 1999) دش اضافه

Makhdoum, 2002;). 

 شدت شامل تخریب مدل گانهسه هایمشخصه تعیین از پس
 پذیریآسیب و جمعیت فیزیولوژیک تراکم تخریب، عوامل

 و محاسبه مورد واحدها از یک هر در تخریب ضریب اکولوژیکی،
 ضرایب واحدها، توسعه گیریتصمیم برای گرفت. قرار تحلیل

 تخریب ضرایب فازی مدل از استفاده با شده محاسبه
Makhdoum, 2002))، شد بندیطبقه (1 )جدول.  

 

 (Makhdoum, 2002)تخريب ضرايب بندی طبقه فازی مدل :(1) جدول
 طبقه تخريب ضريب دامنه توسعه برای گیری تصمیم

 بیشتر توسعه مستعد
11/0 – 33/1 1 

11/10 - 2 2 

 بازسازی نیازمند
11/11 - 12 3 

18/21 – 26/21 0 

 حفاظتی هایاقدام نیازمند
07 - 31 2 

01/73 – 21/07 6 
 

 اساس بر آبخیز، هایهضحوزیر در توسعه بندیاولویت نهایت در
 منابع وجود مانند محلی شرایط و واحدها از یک هر تخریب درجه
 گسل نداشتن و آبی منابع وفور و وجود شد. انجام گسل، و آبی

 آن، عکس و افزایش را توسعه اولویت واحدها، از یک هر در فعال

 مدل از حاصل نتایج پایان در دهد.می کاهش را توسعه اولویت
 (Rezazadeh et al., 2019) منطقه بندیزون نتایج با تخریب
 شد. تحلیل و مقایسه
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 هايافته
 سه هایمولفه محاسبه و تخریب مدل اجرای از حاصل نتایج
 مجموع، در دهدمی نشان باشگل شده حفاظت منطقه در آن گانه
 که دارند نقش منطقه زیستمحیط تخریب در مهم عامل 22

  در هااملـع از دامـک هر شدت امتیاز داقلـح و رـحداکث وعـمجم
 

 رویهبی چرای برای امتیاز 16 ترتیب به هیدرولوژیک گانه 6 واحدهای

 بندیطبقه در .است طقهمن در معدنی هایفعالیت برای امتیاز 7 و دام

 شدت لحاظ به نیز یک(هیدرولوژ )واحدهای مطالعاتی واحدهای
 و (27) امتیاز مجموع باالترین دارای 1 واحد ،تخریب عوامل

(.2 )جدول ستا (38) امتیاز مجموع کمترین دارای 2 واحد

 يکهیدرولوژ واحدهای تفکیک به آنها شدت امتیاز و تخريب عوامل فهرست : (2) جدول

 جمع
 تخريب عامل هیدرولوژيک واحدهای در تخريب عامل شدت

 رديف
 عنوان کد 1واحد 2واحد 3واحد 4واحد 5واحد 6واحد

1 1 1 1 2 1 3 P 1 مجاز غیر شکار 

16 2 2 3 0 2 3 OG 2 دام رویهبی چرای 

11 1 1 2 2 1 0 RC 3 دیمزار به مرتع تبدیل 

7 2 1 0 - - - M 0 دنمعا از برداریبهره 

12 1 1 1 0 2 3 LC 2 اراضی کاربری تغییر 

11 2 2 1 1 3 1 PS 6 شیب جهت در شخم 

12 0 2 3 1 1 1 FH 7 انسانی( سوزی)منشاآتش 

12 2 2 2 2 3 0 NW 8 آب منابع از اصولی غیر استفاده 

13 1 3 1 3 2 3 HP 1 دارویی گیاهان برداشت 

12 2 1 3 2 2 2 SG 11 م(دا اسکان دامداری)محل 

13 2 1 3 2 2 3 UV 11 ساز( و )ساخت روستا توسعه 

13 3 0 3 1 1 1 WM 12 مدیریت ضعف 

11 2 1 3 2 1 2 TA 13 گردشگری هایفعالیت 

1 1 1 1 1 2 3 DR 10 دسترسی هایراه توسعه 

10 2 2 2 3 3 2 GP 12 زباله ریختن 

1 1 1 1 2 1 3 YA 16 هوا کردن آلوده 

12 2 2 2 2 1 3 YS 17 خاک کردن آلوده 

1 1 1 1 2 1 3 YW 18 آب کردن آلوده 

1 1 1 3 1 1 2 YN 11 صدا و سر ایجاد 

11 1 1 2 2 3 1 ET 21 انرژی انتقال خطوط 

13 1 1 2 3 3 3 HD 21 گله محافظ سگ 

11 1 1 3 2 3 1 SD 22 دورگه و ولگرد هایسگ 

12 2 2 3 1 1 3 IL 23 زمین از غیرمنطقی استفاده 

10 3 2 0 2 2 1 DL 20 طبیعی مناظر تخریب 

1 1 1 1 3 1 2 IA 22 خدماتی و صنعتی هایفعالیت 

 شدت مجموع 55 43 55 55 38 42 285

 

 دهدمی نشان پذیریآسیب شاخص محاسبه از آمده دستهب نتایج
 واحد باشگل، شده حفاظت منطقه هیدرولوژیک واحدهای بین در
 و پذیریآسیب میزان باالترین 00 پذیریآسیب شاخص با 6

 پذیریآسیب میزان ترینپایین 32 پذیریآسیب شاخص با 3 واحد

 ،بنابراین (.3 )جدول باشندمی دارا مطالعه مورد منطقه در را
 اساس بر منطقه در محدودیت کدهای حداکثر و حداقل مجموع

 32 با برابر ترتیب به  پذیری،آسیب طبقات و دامنه محاسبه رابطه
 (.0 )جدول .است 3 طبقات فاصله و 00 و
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 واحدها در اکولوژيکی پذيری آسیب شاخص مجموع : (3) جدول
 6 2 0 3 2 1 واحد شماره

 00 31 36 32 30 37 پذيری آسیب شاخص

 

 شناختیبوم پذيریآسیب بندی طبقه : (4) جدول
 پذيریآسیب درجه پذيریآسیب دامنه پذيریآسیب میزان

 0 32 -32 مقاوم

 3 32 -38 حساس نیمه

 2 38 -01 حساس

 1 01 -00 پذیر آسیب

 
 یک هر اکولوژیکی پذیریآسیب شاخص مقایسه از حاصل نتایج

 تعداد وعمجم از دهد،می نشان پذیری،آسیب طبقات با واحدها از
 0 تعداد شناختی،بوم حساسیت نظر از ،تحقیق محدوده در واحد 6

 که اندگرفته قرار (0) مقاوم و (3) اسحسنیمه طبقه در واحد
 2 و اندداده اختصاص خود به را درصد 62/72 معادل سطحی

 سطحی مقدار که دارند قرار پذیرآسیب تا حساس دامنه در واحد
 گیردمی بر در را مطالعاتی محدوده کل از درصد 32/27 معادل
 اکولوژیکی پذیریآسیب طبقات نقشه (2) شکل (.2 )جدول

 دهد.می نشان را باشگل شده حفاظت نطقهم
 که داد نشان واحدها در فیزیولوژیک تراکم تعیین از حاصل نتایج
 و کم جمعیت دلیل به فیزیولوژیک تراکم کمترین دارای 2 واحد
 که بوده فیزیولوژیک تراکم میزان باالترین دارای 1 واحد
 زیر مناسب هایزمین نبود و منطقه بر جمعیت فشار دهندهنشان
 از حاصل تخریب ضرایب به توجه با (.6 )جدول است کشت

 تخریب ضریب با 6 واحد نشانزد، واحدهای برای تخریب رابطه
 ضریب با 2 واحد و تخریب میزان باالترین دارای 302/02

 است منطقه این در تخریب میزان کمترین دارای 77/11 تخریب
 واحدهای تخریب ضرایب تطبیق از حاصل نتایج (.6 )جدول

 ،(1 )جدول تخریب ضرایب بندیطبقه فازی الگوی با مطالعاتی
 واحد 6 مجموع از ،سرزمین کیفیت لحاظ به دهدمی نشان هم

 2 باشگل، شده حفاظت منطقه کل برگیرنده در هیدرولوژیک
 و هکتار 21/8062 مساحت مجموع با (3 و 2 )واحدهای واحد

 )مستعد 2 طبقه در منطقه مساحت از درصد 7/30 معادل سهمی
 مساحت مجموع با (2 و 0 ،1 )واحدهای واحد 3 توسعه(،

 مساحت از درصد 23/01 معادل سهمی و هکتار 00/12113
 3121 مساحت با 6واحد و بازسازی( )نیازمند 3 طبقه در منطقه
 2 بقهدرط منطقه مساحت از درصد 17/16 معادل سهمی و هکتار

 (.3 شکل و 6 )جدول دارد قرار حفاظت( )نیازمند
 

  اکولوژيکی پذيری آسیب طبقات درصد و مساحت (:5) جدول

 درصد مساحت)هکتار( پذيری آسیب میزان واحد شماره

 61/30 218/8062 مقاوم 3و2

 16/37 3210/1262 حساس نیمه 0و1

 28/11 120/2721 حساس 2

 17/16 132/3121 پذیر آسیب 6

 155 24322 جمع
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 باشگل شده حفاظت منطقه اکولوژيکی پذيریآسیب طبقات نقشه : (2) شکل

 

 باشگل شده حفاظت منطقه در تخريب فازی مدل اساس بر گیریتصمیم و تخريب ضرايب (:6) جدول
 شماره

 واحد

 شدت مجموع

 تخريب عوامل

 تراکم

 فیزيولوژيک

 پذيری آسیب

 اکولوژيکی

 ضريب

 تخريب

 طبقه

 تخريب
 گیری تصمیم

 بازسازی نیازمند 3 10/11 3 0181/1 27 1

 توسعه مستعد 2 77/11 0 177/1 03 2

 توسعه مستعد 2 21/12 0 3218/1 21 3

 بازسازی نیازمند 3 386/18 3 1282/1 22 0

 بازسازی نیازمند 3 112/11 2 2218/1 38 2

 حفاظت نیازمند 2 302/02 1 3001/1 02 6
 

 

 باشگل شده تحفاظ منطقه در تخريب ضريب طبقات نقشه : (3) شکل
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 2 نهایی کد دارای مطالعاتی واحدهای در توسعه اولویت تعیین
 و واحدها از یک هر تخریب درجه اساس بر که توسعه(، )مستعد
 قنات، چاه، چشمه، بیلق از آبی منابع وجود مانند محلی شرایط

 مدل اجرای از مرحله آخرین شد، انجام فصلی، و میدای رودخانه
 ضریب مقایسه از که توسعه بندیاولویت نتایج است. تخریب
 (,Makhdoum تخریب دامنه با توسعه مستعد واحدهای تخریب

 اولویت در 2 واحد دهد،می نشان است، آمده دستهب 2002)
 مشروط( )توسعه توسعه ششم اولویت در 3 واحد و توسعه پنجم
 قرار فعال هایگسل تاثیر تحت واحد دو هر (.7 )جدول ددار قرار

 هستند ارزش با و حفاظت تحت هایگونه زیستگاه نیز و داشته
 (.0 )شکل

 

 توسعه برای واحدها بندیاولويت از حاصل نتايج (:5) جدول
 گیریتصمیم

 توسعه برای
 تخريب دامنه

(Makhdoum, 2002) 

 تعداد

 واحدها

 کد

 هاواحد
 بندیاولويت

عد
ست

م
 

عه
وس

ت
 

 توسعه اول اولویت - 1 1 -01/2

 توسعه دوم اولویت - 1 2/2 -11/0

 توسعه سوم اولویت - 1 2 -01/7

 توسعه جهارم اولویت - 1 2/7 -11/1

 توسعه پنجم اولویت 2 1  11 -01/12

11/10 – 2/12 1 3 

ت
لوی

او
 

شم
ش

ت 
عه

وس
 

یر
)غ

بل
قا

 
عه

وس
ت

 یا 

ی
دارا

 
عه

وس
ت

 
ط(

رو
مش

 

 محدوديت نوع نتیجه
 گسل( )وجود لرزه زمین خطر +

 زیرزمینی آب منابع نبود -

 سطحی آب منابع نبود -

 جانوری ارزش با هایگونه زیستگاه +

 

 
 باشگل شده حفاظت منطقه در توسعه مستعد واحدهای بندیاولويت :(4) شکل
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 (Rezazadeh, 2016) تخريب مدل ارزيابی هایزون با منطقه نهايی بندی زون انطباق میزان بررسی : (8) جدول

 تخريب ضرايب

 جمع
 نسبی درصد

 )حفاظت(
 (5حفاظتی)

 نسبی درصد

 )بازسازی(
 (3بازسازی)

 نسبی درصد

 )توسعه(
 نهايی هایزون (2توسعه)

 امن زون :1 13/3236 778/01 117/1762 672/10 217/833 26/21 10/6133

 فاظتح زون :2 87/0681 326/22 720/7018 672/61 38/2161 11/22 11/10221

 گسترده تفرج زون :3 - - 318/77 600/1 - - 0/77

 رهنگیف -تاریخی زون :2 137/3 113/1 27/6 126/1 - - 01/1

 احیا و بازسازی زون :6 133/17 212/1 166/267 223/2 860/171 38/0 87/026

 اداری زون :7 322/1 112/1 - - - - 32/1

 بازدارنده سپر زون :8 723/16 103/1 222/08 010/1 - - 22/102

 هاسایراستفاده زون :11 11/128 212/1 12/2002 326/21 211/720 22/11 62/3320

 جمع 23/8465 155 1/12513 155 25/3212 155 24322

 

 گیرینتیجه و بحث
 یا هیدرولوژیک واحد 6 میان از داد، نشان پژوهش هاییافته
 دارای شانزدن هاییگان از یک هیچ منطقه، در کاری واحد

 مورد منطقه در واحدها تمامی در و نیست صفر تخریب ضریب
 عوامل شدت طورکلی، هب دارد. وجود جمعیتی مرکز مطالعه
 62 که نحوی به ،باالست باشگل شده حفاظت منطقه در تخریب
 در واحد 6 مجموع از واحد 0 شامل منطقه مساحت از درصد
 (6 )واحد حفاظتی و (2 و 0 و 1 )واحدهای بازسازی هایزون
 کوچک دلیل به شاید این است. بیشتر توجه نیازمند و داشته قرار

 مراکز و ترددپر هایجاده بین آن شدن محصور و منطقه بودن
 .است سنتی دامداری و کشاورزی معیشت دارای جمعیتی
 طبیعی روند در تغییر و تصرف و دخل هرگونه ،بنابراین

 آمدن وارد سبب تواندمی منطقه این زیستی کارکردهای
 آن بازگرداندن و اصالح که شود آن بر ناپذیریجبران هایهصدم

 همچنین داشت. خواهد طوالنی زمان به نیاز اولیه حالت به
 اساس بر باشگل شده حفاظت منطقه در که شد مشخص

 توسعه مستعد مناطق (Makhdoum, 2002) فازی بندیطبقه
 32 فقط که واحد دو این دارد. ودوج (3 و 2 واحد )دو 2 درجه
 را توسعه قابلیت و شوندمی شامل را منطقه مساحت از درصد
 از یک هیچ در زیاد نسبتا تخریب ضریب دلیل به دارند،

 گسل با که این ضمن گیرند.نمی قرار چهارم تا اول هایاولویت
 از دیگر یکی دارند. همپوشانی ارزش با هایزیستگاه و فعال
 تواندمی بیشتر، توسعه برای منطقه نبودن مستعد یلدال

 کاربری تغییر دام، رویهبی چرای مانند کنونی مخرب هایفعالیت
 پذیریآسیب و منطقه آب منابع از اصولیغیر استفاده اراضی،
 اتاثر ارزیابی در مشابه، هایهمطالع در باشد. منطقه باالی
 کرکس شده حفاظت منطقه بر توسعه زیستیمحیط

(Shirmohammadi et al., 2016) اتاثر ارزیابی و 
 Yarali) اشترانکوه شده حفاظت منطقه بر توسعه زیستیمحیط

et al., 2010) مساحت از %28/10 و %32/00 ترتیب به نیز 
 از بسیاری در اما دارند. قرار توسعه مستعد طبقه در منطقه
 (Javanmiri Pour et al., 2013; Jahani, 2016) هاهمطالع
 طبیعی اراضی تخریب در مهمی عامل عنوان به دام چرای
 است. شده معرفی

 مراتع بر دام فشار و رویهبی چرای انسانی، هایفعالیت بین در
 را منطقه جدی طور به ،تخریب عامل مهمترین عنوان به منطقه
 با رقابت بر عالوه منطقه در زیاد دام وجود .کندمی تهدید
 گیاهی، پوشش بردن بین از و منابع از استفاده در شوححیات

 مالک است. شده هازیستگاه در مردم زیاد تردد موجب
 اساس بر که است دام چرای پروانه منطقه، مراتع از برداریبهره

 و است گرفته صورت گذشته در ظرفیت، تعیین و مراتع ممیزی
 وجود منطقه در مرتع و دام میان تعادلی گونههیچ حاضر حال در

 درصد 21 باشگل، منطقه در موجود دام 22111 حدود از .ندارد
 مازاد و غیرمجاز (1111 )حدود درصد 01 و مجاز (13111 )حدود

 ( ,Ghoshtasb Migoni است چرا پروانه در شده ذکر تعداد بر

 الوند ممنوع شکار منطقه در مشابه،های همطالع در .2013)
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 شده حفاظت مجموعه در و (Sobhani et al., 2018) همدان
 مهمترین دام، رویهبی چرای نیز (Sepehr et al., 2015) توران
 موضوع، این دهدمی نشان که است شده معرفی تخریب عامل

 نیازمند و بوده کشور در شده حفاظت مناطقبیشتر  مشکل
 هایفعالیت دیگر از .است جدی و جامع مدیریت و گیریتصمیم
 غیر و رویهبی استفاده به توانمی منطقه تخریب بر موثر انسانی
 هازباله نامناسب دفع و طبیعی مناظر تخریب آب، منابع از اصولی
 کرد. اشاره

 و سرزمین کیفیت بندیطبقه توسعه، آثار ارزیابی نتایج به توجه با
 گسلمانند  هاییمحدودیت با توسعه مستعد واحدهای همپوشانی

 شده حفاظت منطقه در شد مشخص وحش،حیات هایزیستگاه و
 شدت عبارتی به ندارد. وجود توسعه برای الزم ظرفیت باشگل
 در عملیاتی هایبرنامه اجرای اجازه کنونی و گذشته هایفعالیت
 مدیریت اهداف است مناسب، بنابراین دهد.نمی را توسعه جهت
 بر عالوه رود. پیش منطقه بازسازی و حفاظت سوی به منطقه

 شرایط تبیین و حفظبرای  بهسازی و اصالحیهای اقدام این
  گیرد. قرار اولویت در کنونی

 نهایی بندیزون با تخریب مدل ارزیابی هایزون تطبیق در
 هایعرصه باالی تطابق و همپوشانی میزان باشگل، منطقه
 و ترینحساس با درصد( 1/17) برتر( )کیفیت توسعه مستعد
 و توان ارزیابی از حاصل حفاظتی هایعرصه ندارتریاولویت
 استفاده قابلیت شده(، حفاظت و امن های)زون منطقه آمایش

 گیریتصمیم پشتیبان سیستم ابزار یک عنوان به تخریب مدل
 در (Jahani, 2019; Jahani et al., 2016b به کنید )رجوع
 که یمناطق برای .نمایدمی تایید را شده حفاظت مناطق آمایش
 شاید باشگل، منطقه ساله 21 سابقه مانند دارند حفاظت سابقه

 از جلوگیری در منطقه بخش نتیجه و صحیح مدیریت
 دوره طول در حساس هایزیستگاه در مخرب هایفعالیت

 و شده حساس هایزون در توسعه توان افزایش به منجر حفاظت
 این و ستا کاسته هازون این در مخرب هایفعالیت شدت از

 شود. تخریب مدل ارزیابی از اینتیجه چنین بروز موجب تواندمی
 وحشحیات پراکنش و حضور بیشترین دارای نواحی همپوشانی

 تخریب مدل که برتر کیفیت دارای هایعرصه با منطقه شاخص
 کارکرد صحت تایید برای شاخصی تواندمی است، کرده معرفی

  باشد. شده حفاظت مناطق ارزیابی در تخریب مدل
 مدل گرفت: نتیجه توانمی حاضر، پژوهش هاییافته به توجه با

 کیفیت ارزیابی هایشاخص ،شرایط اکثر داشتن دلیل به تخریب
 خواهد سرزمین کیفیت ارزیابی برای جدیدی راهکار سرزمین،

 است نگرفته صورت سرزمین آمایش هنوز که مناطقی در .بود
 پذیرآسیب و توسعه قابل مناطق خوبی به ندتوامی تخریب مدل

 در کمتر زمان و هزینه با را مفیدی اطالعات و کند مشخص را
 مطالعه در بگذارد. گیریتصمیم برای مدیران و ارزیابان اختیار

 مدل جنگلداری، هایطرح (EIA)زیستی محیط اثرات ارزیابی
 ویژه تخریب مدل عنوان به (OFDM) جنگل تخریب بهینه

 برتری با نیز (Jahani et al., 2016a) جنگلداری توسعه رحط
 مناطق در است. شده پیشنهاد ،شده معرفی هایمدل به نسبت

 کردن مشخص بر عالوه تخریب مدل اجرای شده، حفاظت
 میزان و انسانی هایفعالیت برابر در مقاوم و پذیرآسیب نواحی

 در توسعه انامک گذشته، در هافعالیت اجرای از ناشی تخریب
  دهد.می نشان مدیران به کمی صورت به را آینده

 شده مشخص توسعه مستعد نواحی باالی همپوشانی به توجه با
 شده حفاظت و امن حفاظتی هایزون با تخریب مدل توسط

 از شوند،می خارج توسعه اولویت از اراضی این درصد(، 1/17)
 اندکی بخش فقط (ددرص 1/2) توسعه مستعد نواحی ماندهباقی

 دارد قرار هااستفاده سایر زون در هکتار(128 معادل درصد 22/1)
 این در است. خصوصی مالکین و بردارانبهره اختیار در بیشتر که

 جایگزینی است الزم توسعه، محدودیت به توجه با هاعرصه
  شود. ترویج و تشویق کاربران بین حفاظت، با همسو هایفعالیت

 
 قدردانی و تشکر

 را خود قدردانی و تشکر مراتب دانندمی الزم خود بر نویسندگان
 زیستمحیط حفاظت کل اداره کارکنان و مدیریت همکاری از

 نمایند. اعالم باشگل شده حفاظت منطقه بانانمحیط و قزوین
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