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 1دانشجوی دکتری آمایش سرزمین ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2دانشیار گروه آمایش سرزمین ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1317/10/11 :؛ تاریخ تصویب)1311/10/11 :

چکیده

زونبندی مناطق حفاظت شده رویکردی است که میتواند با تخصیص مناطق به واحدهای مدیریتی و کاربری اراضی تعارضات
میان فعالیتهای انسانی و حفاظتی را کاهش دهد .مطالعه حاضر با استفاده از روشهای مبتنی بر سامانههای اطالعات جغرافیایی
و ارزیابی چندمعیاره به زونبندی منطقه حفاظت شده اشترانکوه میپردازد که بدین منظور ابتدا زونهای موجود در منطقه
شناسایی و برای هر یک از این زونها با استفاده از ترکیب خطی وزندار نقشهای تهیه شد .نقشههای به دست آمده در این
مرحله شامل نقشه اهداف حفاظتی ،تفرجی و توسعه هستند که هر کدام از این نقشههای مطلوبیت با استفاده از الیههای مرتبط با
این اهداف و با استفاده از مجموعههای فازی ایجاد شدند .در نهایت این سه نقشه مطلوبیت با یکدیگر تلفیق و نقشه نهایی با
استفاده از الگوریتم خوشهبندی  K-MEANSبه طبقات مورد نظر تقسیم شد .نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نشان داد که
رویکرد به کار رفته در این مطالعه میتواند به خوبی زونهای موردنظر را شناسایی و تفکیک نماید .همچنین نتایج نشان دادند که
 77درصد منطقه به زونهای امن و حفاظتی اختصاص دارد و پهنههای انتخاب شده برای این زونها پیوستگی و نزدیکی باالیی
به یکدیگر دارند که این امر مدیریت این مناطق را آسانتر مینماید .زونهای تفرج گسترده ،متمرکز و زون احیا و بازسازی به
ترتیب  3 ،17و  7درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص دادهاند.

کلید واژهها :زونبندی ،منطقه حفاظت شده اشترانکوه ،ارزیابی چندمعیاره ،الگوریتم .K-MEANS
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سرآغاز
حفاظت و توسعه پایدار الگوی حاکم بر مدیریت مناطق حفاظت
شده و حفاظت از طبیعت هستند ) Kramer & van Schaik,
 .(1997حفاظت از منابع طبیعی ذاتا با استفاده از این منابع
تعارض دارد .این وضعیت بحرانی به طور ویژه در کشورهای در
حال توسعه که افزایش تقاضا برای استفاده از منابع طبیعی به
منظور برآورده ساختن نیازهای جمعیتی خود به طور سریع در
حال رشد است ،به چشم میخورد ) ;Allendorf et al., 2007
 .(Nagendra et al., 2006این وضعیت در کشور ایران که
جمعیت در داخل و اطراف مرزهای مناطق حفاظت شده رو به
افزایش است نیز صدق میکند .بسیاری از این جمعیتها وابسته
به منابع موجود در این ذخایر طبیعی برای تامین معاش خود
هستند .در این راستا ،به یک تعادل میان راضی ساختن مردم
محلی و حمایت از اهداف حفاظتی الزم و ضروری است
)& Allendorf et al., 2007; Furze et al., 1996; Hough
Sherpa, 1989; McNeely & Miller, 1984; Newmark
 .(et al., 1993زونبندی مناطق حفاظت شده رویکردی است

که میتواند با تخصیص مناطق به واحدهای مدیریتی و کاربری
اراضی این تعارضات را کاهش دهد )Geneletti & van
.(Duren, 2008; Hjortso et al., 2006; Walther, 1986
طرح کلی زونبندی شامل یک هسته مرکزی است که سطح
باالیی از حفاظت را در خود جای میدهد و از فعالیتهای انسان
در این زون به شدت جلوگیری میکند .با این وجود ،اکثر مناطق
حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه بدون زونبندی هستند
و آنهایی که دارای زونبندی هستند بودجه و پرسنل کافی برای
طراحی و به اجرا درآوردن قوانین مدیریتی را ندارند )Hull et
 .(al., 2011; Sabatini et al., 2007عالوه بر این ،ایجاد یک
طرح زونبندی موثر که حفاظت و اهداف توسعه را در یک
سیمای سرزمین پیچیده بهینه کند ،بسیار چالش برانگیز است
( .)Zhang et al., 2013بنابراین ،نیاز است تا یک روش کمی
برای زونبندی مناطق حفاظت شده در کشور ایران توسعه داده
شود که کاربرد آن آسان و انتقالپذیر به مناطق چهارگانه سازمان
حفاظت از محیطزیست باشد .تصمیمگیری در رابطه با زونبندی
به منظور استفاده از اراضی نیازمند ارزیابی چندین ویژگی
سرزمین مبتنی بر اهداف چندگانه است که این فرایند به طور
ذاتی تعارضات را نیز دربر میگیرد .اکثر مطالعههایی که در
گذشته به زونبندی مناطق حفاظت شده در ایران میپرداختند،
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رویکرد سیستمی یا اکوسیستمی ) (Makhdoum, 2011را برای
نیل به این هدف به کار میبردند که پس از شناسایی منابع
اکولوژیکی و مشخصههای اقتصادی -اجتماعی و تهیه نقشههای
این منابع و رویهمگذاری آنها واحدهای محیطزیستی تهیه
میشد ) (Makhdoum et al., 1997سپس با بهرهگیری از
سامانه اطالعات جغرافیایی و مدلهای اکولوژیکی توان و
تنگناهای هر واحد برای کاربریهای مجاز داخل منطقه مشخص
و در نهایت برای منطقه مورد مطالعه زونهای موردنظر نقشهسازی
میشد .این قبیل از مطالعهها کم نبوده و میتوان به زونبندی
پارک ملی خبر ( ،)Najmizadeh, 2005زونبندی پارک ملی
گلستان ) ،(Dehdar Dargahi & Makhdoum, 2002منطقه
شکار ممنوع دیلمان و درفک )(Dehdar Dargahi et al., 2006
زونبندی پارک ملی توران ) (Ameri, 2007و منطقه حفاظت
شده گنو ) (Jafari & Onagh, 2007اشاره کرد .امروزه با
شناخت معایب رویکردهای طبقهبندی مانند کاهش و از بین
رفتن اطالعات توسط طبقهبندی و همچنین ازدیاد واحدهای
محیطزیستی در پایان رویهمگذاری ،برخی از مطالهها به تجزیه و
تحلیل تصمیمگیری چند معیاره مبتنی بر منطق فازی روی
آوردهاند .تجزیه و تحلیل تصمیمگیری چند معیاره ابزاری
قدرتمند برای حمایت از تصمیمگیریهای پیچیدهای است که به
وسیله چندین معیار و هدف متعارض محدود شدهاند ) Massam,
 .(1988ترکیب این تجزیه و تحلیل با سامانههای اطالعات
جغرافیایی موجب بهبود رویکرد سنتی رویهمگذاری نقشهها شده
است ).(Eastman 2001; Malczewski 1999; Thill 1999
در طول دهههای گذشته تجزیه و تحلیل تصمیمگیری چند
معیاره به طور گستردهای به منظور طرحریزی مدیریت جنگل
)& Briceno- Elizondo et al., 2008; Diaz-Balteiro
 (Romero, 2008; Store, 2009و حفاظت )& Geneletti
& van Duren, 2008; Hjortso et al., 2006; Phua
Minowa, 2005; Pressey et al., 2007; Zucca et al.,
 .(2008مورد استفاده قرار گرفته است .اخیرا در کشور ایران نیز

چندین مطالعه زونبندی مناطق حفاظت شده را با استفاده از
رویکرد تجزیه و تحلیل تصمیمگیری چند معیاره و سامانه
اطالعات جغرافیایی انجام دادهاند .به عنوان مثال )Farashi et
 (al., 2016با استفاده از تجزیه و تحلیل تصمیمگیری چند
معیاره و سامانه اطالعات جغرافیایی به تعیین زون حفاظتی برای
پارک ملی تندوره پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد
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که بخشهای شمالی و شرقی پارک که نزدیک به مناطق
روستایی و کشاورزی هستند از مطلوبیت پایینی برای در نظر
گرفتن مناطق حفاظتی برخوردار هستندGhadimi et al., ) .
 (2010نیز با استفاده از منطق فازی به مدلسازی حفاظتی
منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ پرداختند .نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که اپراتور فازی گاما بیشترین دقت را در
مدلسازی حفاظتی داردSalmanmahiny & Kamyab, ) .
 (2011نیز در مطالعهای به زونبندی منطقه حفاظت شده
جهاننما با استفاده از ارزیابی چند معیاره و  MOLAپرداختند.
آنها در این مطالعه برای هر زون یک نقشه مبتنی بر منطق
فازی تهیه کردند و در نهایت با استفاده از تخصیص چندگانه
سرزمین براساس اهداف چندگانه برای هر زون پهنههایی
مشخص شد .نتایج حاصل از این مطالعه قابلیت و کارآیی تجزیه
و تحلیلهای مبتنی بر منطق فازی نشان میدهدArdakani) .
 (et al., 2011نیز با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره به
زونبندی خلیج چابهار برای تفرج متمرکز پرداختند .این مطالعه
نیز سودمندی و کارآیی باالی تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر
منطق فازی را تایید میکند (Zhang et al 2013) .از الگوریتم
 K-meansبه منظور تهیه نقشه نهایی زونبندی استفاده کردند،
نتایج این مطالعه بیانگر کارآیی و سودمندی این الگوریتم در
تصمیمگیری چندمعیاره بود .این مطالعه نیز با هدف کاهش
تعارضات درون منطقه حفاظت شده اشترانکوه به وسیله
زونبندی سعی بر آن دارد تا جدیدترین رویکرد مورد استفاده در
زونبندی مناطق حفاظت شده ( )Zhang et al., 2013که
تاکنون در کشور ایران مورد استفاده قرار نگرفته است را معرفی و
تواناییهای این رویکرد مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش
منطقه مورد مطالعه
منطقه رویشی زاگرس از اکوسیستمهای ارزشمند ایران از نظر
اکولوژیکی و حفظ ذخایر ژنتیکی محسوب میشود )& Bayat
 .(Mgnonian, 1988در این میان منطقه حفاظت شده
اشترانکوه در استان لرستان یکی از مناطق شاخص این
اکوسیستم ارزشمند به شمار میرود ).(Makhdoum, 1997
منطقه حفاظت شده اشترانکوه با مساحتی حدود  111هزار هکتار،
در جنوب و جنوبشرقی شهرستان درود و در بخش غربی
شهرستان ازنا واقع شده است .بیشترین طبقه ارتفاعی منطقه را
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ارتفاعات باالی  2111متر ،بیشتر منطقه را شیبهای بین -17
 31و بیشترین طبقه جهت را جنوب غربی تشکیل میدهد .از
نظر خاکشناسی بخش وسیعی از منطقه حفاظت شده اشترانکوه
را کوهها پوشش میدهند و بیشترین نوع اراضی به مساحت
 11111هکتار که در برگیرنده  71/1درصد اراضی است.
فرسایشپذیری اراضی و وضعیت فرسایش عمومی خاک به
روش پسیاک انجام شده است .بر اساس نتایج به دست آمده 11
درصد منطقه دارای فرسایش پذیری متوسط و  27درصد منطقه
را طبقه کم فرسایش تشکیل میدهد .میانگین دمای ساالنه در
ارتفاع متوسط منطقه برابر  7/1درجه سانتیگراد و در حدود 37/1
درصد ریزشهای جوی ساالنه منطقه مطالعاتی به صورت برف
است .متوسط باران ساالنه  700/1میلیمتر است و دامنه تغییرات
میانگین باران ساالنه  711تا  171میلیمتر میباشد .از لحاظ
منابع آبهای سطحی در منطقه چهار دریاچه وجود دارد که
مهمترین آنها دریاچه گهر با مساحتی حدود  111هکتار و عمق
 21متر میباشد .بر پایه بررسیهای به عمل آمده تعداد 171
دهنه چشمه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه شناسایی شده
است که از این تعداد  33دهنه از آنها چشمههای پر آب و
دایمی میباشد و الباقی چشمهها که تعداد آنها  131دهنه
میباشد ،دارای آبدهی کم یا فصلی میباشند )& Darwish
 .(Shekoee, 2005ناحیه کوهستانی منطقه حفاظت شده
اشترانکوه است دارای دو بخش کامالً مجزای گرمسیری (زیر
سیطره جنگلهای بلوط) و ناحیه سردسیری اطراف دریاچه گهر و
قله سنبران میباشد .بخش جنگلی بلوط آن تخریب یافته و در
اشکوب فوقانی آن درختان پراکنده بلوط دیده میشود .در این
منطقه  30تیپ گیاهی شناسایی و تفکیک شده است ،همچنین
 70تیره گیاهی تشخیص داده شده که دربرگیرنده قریب به 111
گونه گیاهی میباشند که گونها از شاخصترین آنها میباشند
به طوریکه  33گونه گون در منطقه شناخته شده است ،تعداد
 73گونه درخت و درختچه 11 ،گونه گیاهان یکساله  071گونه
گیاهان چندساله  11گونه گیاهان انحصاری تشخیص داده شده و
وجود تعداد زیادی از گیاهان انحصاری نشانگر اهمیت منطقه
حفاظت شده از نظر حفظ گونهای و ذخایر ژنتیکی میباشد
) .(Darwish & shekoee, 2005از نظر حیاتوحش منطقه
حفاظت شده اشترانکوه در رده پستانداران دارای کل و بز ،گراز،
خرس ،روباه ،شغال ،تشی ،خرگوش ،گربهوحشی ،جربیل ،گرگ و
پلنگ است .پرندگان خاکزی چون انواع خانواده ماکیان که گونه
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های تیهو ،کبک دری ،کبک را در خود جای داده است که در
تمام منطقه دیده میشوند .از گونههای آبزیان در دریاچه گهر
میتوان به ماهی قزلآالی رنگینکمان و خال قرمز و سیاه
ماهی اشاره کرد .به طورکلی حدود  01گونه پستاندار 117 ،گونه
پرنده 31 ،گونه خزنده 7 ،گونه دوزیست و  3گونه ماهی در
منطقه حفاظت شده اشترانکوه وجود دارد .مطالعههای اقتصادی-

اجتماعی نشان میدهد که در محدوده منطقه حفاظت شده
اشترانکوه  02روستا وجود دارد که تعداد 11روستا در حاشیه
منطقه حفاظت شده قرار دارند و  21روستا کم و بیش در داخل
محدوده قرار دارند که بیشتر این روستاها قدیمی بوده و سابقهای
بیشتر از  01سال دارند ) .(Darwish & shekoee, 2005شکل
( )1موقعیت این منطقه را در استان لرستان نشان میدهد.

شکل ( :)1موقعیت منطقه حفاظت شده اشترانکوه در ایران و استان لرستان.

تهیه نقشهزونبندی با استفاده از تصمیمگیری چند
معیاره
روش به کار رفته در این مطالعه براساس تصمیمگیری چند
معیاره است که طی این فرایند مراحل زیر طی میشود
).(Salmanmahiny and Kamyab, 2011
 .1شناسایی و تعریف انواع زونها برای منطقه موردنظر
 .2شناسایی و تهیه الیههای اطالعاتی مرتبط با هر یک از
زونها
 .3تهیه مدل ادغام الیهها برای هر یک از زونها به طور
جداگانه
 .0تعیین وزن متغیرهای مدل
 .7ادغام الیههای اطالعاتی و به دست آوردن توان منطقه برای
زونهای موردنظر

 .1مقایسه توان منطقه برای هر یک از زونها و تهیه نقشه
نهایی زونبندی
زونهایی که در این مطالعه برای آنها ارزیابی توان اکولوژیکی
انجام گرفت به ترتیب عبارتند از زون امن ،زون حفاظتی ،زون
تفرج گسترده ،زون تفرج متمرکز ،زون احیا و بازسازی ،زون
فرهنگی و زون توسعه یا استفادههای ویژه .به منظور تهیه نقشه
مرتبط با هر زون نیاز است تا الیههای اطالعاتی تاثیرگذار بر
ایجاد هر زون شناسایی و به صورت نقشه در آیند .در این مطالعه
به جای تهیه یک نقشه برای هر زون ،با توجه به همراستایی
زونهای امن و حفاظتی (نقشه اهداف حفاظتی) ،تفرج گسترده و
زون فرهنگی (نقشه اهداف تفرجی) ،تفرج متمرکز و توسعه
(نقشه اهداف توسعه) از سه نقشه استفاده شد .برای زون احیا و
بازسازی مناطق فعالیتکشاورزی به طور جداگانه به عنوان زون
احیا و بازسازی در نظر گرفته شد .در ادامه نیاز است تا الیههای
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اطالعاتی مرتبط با هر یک از این سه نقشه ابتدا استانداردسازی
شدند و پس از تعیین وزن برای هر کدام از این الیهها ،ادغام
نهایی این الیهها با توجه به مدلهای موجود انجام بگیرد.
استاندارد سازی الیههای اطالعاتی
پس از تهیه نقشههای معیار باید به این نکته توجه داشت که
دامنه مقادیر هر یک از این الیهها با یکدیگر متفاوت است.
بنابراین در فرآیند تصمیمگیری ،نقشهها که دارای محدوده و
مقیاسهای اندازهگیری متفاوتی هستند ،استاندارد میشوند .برای
استانداردسازی معیارها از رویکرد منطق فازی استفاده شد .در این
مطالعه معیارهای مورد استفاده به دو دسته تقسیم میشوند:
فاکتورها و محدودیتها ،به طور کلی این فاکتورها و
محدودیتها براساس مطالعههای انجام شده در زمینه زونبندی
و ضوابط و مقررات محیطزیستی تعیین شده توسط نهادهای
مرتبط تعیین میشوند .در این مطالعه از مطالعههای داخلی و
خارجی ) (Zhang et al., 2013و مدلهای اکولوژیکی معتبر و
شناخته شده ) (Makhdoum, 2011به منظور ایجاد فاکتورها و
محدودیتها استفاده شد .با در نظر گرفتن این اصولهای کلی،
فاکتورها به صورت فازی تهیه میشوند که محدوده شایستگی از
( 1کمترین شایستگی) تا ( 277بیشترین شایستگی) است.
نرمافزار ایدریسی اشکال توابع عضویت افزایش یکنواخت ،کاهش
یکنواخت ،متقارن و نامتقارن را پشتیبانی میکند و دارای انواع
توابع عضویت فازی جی شکل ،اس شکل و خطی (Eastman,
) 2006برای به کارگیری نقاط کنترل در تنظیم تابع عضویت
میباشد .انتخاب این گزینهها و نقاط کنترل به طور کامل بستگی
به آشنایی تحلیلگر به منطقه مورد مطالعه دارد .در این مطالعه
برای الیههایی که به صورت یکنواخت فازیسازی شدند از توابع
خطی استفاده شد .نحوه استانداردسازی معیارهای مرتبط با نقشه
اهداف حفاظتی ،تفرجی و توسعه در جدولهای مربوط به هر
نقشه گنجانده شده است (جدولهای  3 ،1و .)0
فرایند سلسله مراتبی ( )AHPو وزندهی به فاکتورها
فرایند ارزیابی چند معیاره به وسیله در برگرفتن معیارها با
اهمیتهای مختلف با توجه به تصمیمگیران و اطالعاتی درباره
اهمیت نسبی معیارها انجام میگیرد .این کار معموال با اختصاص
دادن یک وزن به هر فاکتور حاصل میشود .فاکتورهای مختلف

34

تاثیرات مختلفی بر انتخاب زونهای موردنظر دارند .بنابراین وزن
هر تصویر فاکتور با توجه به اهمیت آن در انتخاب مکان زون
مورد نظر اختصاص داده شد .فرایند سلسله مراتبی تجزیه و
تحلیل ) (AHPابزاری برای وزندهی است که از طریق
مقایسههای زوجی و قضاوت متخصصان وزندهی صورت
میگیرد .وزن فاکتورها از ( 1شدیدا کم اهمیت) تا ( 1شدیدا با
اهمیت) است ) .(Satty, 2008در این مطالعه وزندهی براساس
مطالعههای مشابه ) (Zhang et al., 2013و نظرهای
کارشناسی با توزیع پرسشنامه به افراد متخصص در این زمینه
انجام شد.
ارزیابی چند معیاره
ارزیابی چندمعیاره معموال توسط یکی از سه روش زیر به دست
میآید ) .(Eastman, 2001اولین روش روی همگذاری به
روش بولین است که بر مبنای منطق صفر و یک بوده و خروجی
نهایی مدل به دو صورت کامال مناسب (یک) و کامال نامناسب
(صفر) است .این مدل سادهترین مدل و بدون انعطاف است.
روش دوم ترکیب خطی وزندار ) (WLCکه بر اساس مفهوم
میانگین وزنی است .فاکتورها تنها به ارزشهای صفر و یک
تبدیل نمیشوند ،بلکه براساس توابع خاصی به محدودههای
ویژهای مقیاسگذاری میشوند .روش WLCاجازه میدهد تا
جایگزینی کامل در میان تمام عوامل صورت گیرد و نسبت به
روش بولین انعطاف بیشتری دارد .روش سوم برای ارزیابی
چندمعیاره ،میانگینگیری وزندار ترتیبی ) (OWAاست
) .(Eastman & Jiang, 1996در این پژوهش از ترکیب خطی
وزندار (رابطه  )1برای تلفیق معیارها استفاده شد .در
رویهمگذاری الیهها به روش ترکیب خطی وزندار معیارها به
دو صورت فاکتور و محدودیت دستهبندی میشوند (Eastman,
) .2003فاکتور معیاری است که سبب افزایش یا تنزل تناسب
یک گزینه برای هدف مورد نظر میشود ،محدودیتها معیارهایی
هستند که سبب محدودیت گزینه تصمیمگیری شده و برخی از
مکانها توسط آنها حذف میشود & (Salman Mahini
) .Gholamalifard, 2006محدودیت با استفاده از روش بولین
تهیه میشود که نتیجه نهایی این فرآیند نقشهای است که دارای
دو طبقه مناسب (یک) و نامناسب (صفر) است .سرانجام این
نقشههای محدودیت به همراه فاکتورها با استفاده از روش
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ترکیب خطی وزندار براساس وزن داده شده به هر یک از الیهها
ترکیب شدند.
S= ∑ Wi Xi * 𝛱 Ci
رابطه ()1
 : Sمطلوبیت؛  :Wiوزن معیار i؛  :Xiارزش بی مقیاس شده معیار
i؛  :Ciنشاندهنده نقشه محدودیتهاست و ∏ عالمت ضرب
است.

پس از معرفی نحوه استانداردسازی الیههای اطالعاتی ،روش
وزندهی به این الیهها و روشترکیب و رویهمگذاری نیاز است
تا هرکدام از نقشههای معرف زونها توصیف و مورد بررسی قرار
بگیرند .شکل ( )2مراحل انجام پژوهش را به طور خالصه نمایش
میدهد.

شکل ( :)2مراحل انجام پژوهش

نقشه اهداف حفاظتی
از این نقشه به منظور تهیه زونهای امن و حفاظتی استفاده شد،
بدینمنظور براساس مطالعههای گذشته ) Farashi et al.,
 (2016; Zhang et al., 2013به شناسایی و تهیه الیههای
اطالعاتی مرتبط با این زون پرداخته شد .در این مرحله
رودخانهها و پهنههای آبی مهم ،جنگلهای متراکم و نیمه
متراکم بلوط ،مراتع متراکم و با کیفیت ،بیشهزارهای جنگلی،
سنگهای دارای حساسیت باال به فرسایش ،شیبهای باالی 71
درصد ،زیستگاههای بکر و طبیعی و زیستگاههایی که گونههای

در خطر انقراض دارند یا جز گونههای بیاهمیت نیستند مانند
زیستگاههای مهم پلنگ ،خرس ،کل و بز ،قوچ و میش به عنوان
موارد حفاظتی در نظر گرفته شدند .در این راستا ،به منظور تعیین
حریم رودخانهها از الیه رودخانه و برای تعیین برخی از طبقات
پوشش گیاهی مهم از نقشه کاربری و پوشش اراضی استفاده شد
(جدول  .)2برای رسیدن به اهداف حفاظتی موفق ،یک فاکتور
کلیدی فاصله از منابع آشفتگی مانند روستا ،شهر و جاده است
) (Valente & Vettorazzi, 2008پهنههای حفاظتی نزدیک
به روستا بیشتر تحت تاثیر آشفتگی و تخریب قرار میگیرند .در
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رابطه با ارتفاع باید گفت که مناطق دارای ارتفاع باالتر کمتر
تحت تاثیر آشفتگی قرار میگیرند ).(Zhang et al., 2013
رودخانهها از اهمیت اکولوژیکی خاصی برخوردار هستند و بر
حرکت جانوران و پراکنش آنها تاثیر میگذارد )Eastman
 .(2001; Forman & Collinge, 1997به طور خاص،
بسیاری از گونههای گیاهی در خطر انقرض در اطراف رودخانهها
مشاهده میشوند ) .(Zhang et al., 2013جادهها تاثیرات
مستقیم و غیرمستقیمی بر اکوسیستم و سیمای سرزمین دارند،
اثرات مستقیم شامل کاهش و تخریب زیستگاه و اثرات
غیرمستقیم شامل تکهتکه شدن و اکوسیستم و سیمای سرزمین
است .بنابراین ،به منظور اعمال اهداف حفاظتی باید از این
مناطق فاصله گرفت .برای تعیین زیستگاههای مهم پستانداران
یاد شده ابتدا به تهیه معیارهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه این
گونهها پرداخته شد ،این معیارها به شرح زیر هستند .شیب،
جهت ،ارتفاع ،پوشش اراضی منطقه ،فاصله از جاده اصلی ،فاصله
از جادههای روستایی ،فاصله از روستاها ،فاصله از مناطق
کشاورزی ،فاصله از راهآهن و فاصله از منابع آب .هر یک از این
معیارها ابتدا با استفاده از توابع فازی )(Estman, 2006
استانداردسازی شدند سپس با توجه به تاثیر این معیارها بر
زیستگاه این گونهها با استفاده از روش سلسله مراتبی برای هر
یک از آنها وزنی تعیین شد سپس با استفاده از ترکیب خطی
وزندار این الیهها با هم ترکیب شدند تا نقشه مطلوبیت زیستگاه
این  0گونه حاصل شود ،مطلوبیت در این نقشه از  1تا  277است
که عدد  277باالترین مطلوبیت را نشان میدهد .در نهایت با
استفاده از روش شایستگی ناحیهای سرزمین برخی از مناطق که
دارای ارزشهای باالی  217و دارای مساحتهای باالی 17
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هکتار از این نقشههای مطلوبیت جدا شدن و به عنوان زیستگاه
مهم پستانداران در تهیه نقشه حفاظت مورد استفاده قرار گرفتند.
الزم به ذکر است که روش تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه همانند
تهیه نقشه زونهای حفاظتی است .بدین معنی که روش به کار
رفته برای تهیه نقشه زونهای حفاظتی و تهیه نقشه مطلوبیت
زیستگاه یکسان است .بنابراین ،با تشریح روش تهیه نقشه
زونهای حفاظتی در مراحل بعد ،چگونگی تهیه نقشه مطلوبیت
زیستگاه نیز به طور کاملتر تشریح میشود .به طورکلی،
الیههای اطالعاتی مرتبط با زونهای حفاظتی عبارتند از شیب،
ارتفاع ،فاصله از جاده اصلی ،فاصله از جادههای روستایی ،فاصله
از روستاها ،فاصله از مناطق کشاورزی ،فاصله از راهآهن و فاصله
از رودخانهها (جدول .)1
در جدول ( )2مرتع ضعیف در برگیرنده مراتعی است که درصد
تراکم و نوع گونههای مرتعی آن برای گونهای مانند قوچ و میش
خوش خوراک نیستند .تیپ پوششی غالب در زیستگاه قوچ و
میش را  Astragalus – Stipaتشکیل میدهد که این تیپ
از نظر تغذیه حیاتوحش به علت داشتن فیبرهای قوی با ارزش
هستند و به لحاظ علوفه در حد متوسط ارزش غذایی قرار دارند.
گونه بهمن و زلف پیرزن در این تیپ پوششی قرار دارند که در
بهار و اوایل تابستان مورد تغذیه دام قرار میگیرند .مرتع با
کیفیت که در مرکز منطقه قرار دارد بیشتر دارای تیپ پوششی
 Astragalus – Festucaاست که گونههای این تیپ از نظر
علوفه خوب هستند و عالوه بر سازگاری با شرایط مختلف
محیطی دارای پراکنش وسیعی نیز میباشند )& Darwish
.(Shekoee, 2005

جدول ( :)1معیارهای مورد استفاده در تهیه نقشه اهداف حفاظتی
معیار
شیب
ارتفاع
رودخانه
زیستگاه پستانداران
جاده اصلی
جاده روستایی
راهآهن
روستا

شکل تابع

نوع تابع

خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

افزایشی
افزایشی
کاهشی
کاهشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی

نقاط کنترلی
d
71
0111
311
1
7111
2111
7111
7111

c
71
0111
7111
0111
7111
2111
7111
7111

b
71
0111
7111
0111
7111
2111
7111
7111

a
1
1311
7111
0111
711
211
711
2111
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جدول ( :)2مشخصات و اهمیت کاربریها و پوشش اراضی برای اهداف حفاظتی
کد
1
2
3
0
7
1
7
1
1
11
11
12
13
10

مشخصات
پوشش
زمینهای کشاورزی در حاشیه روستاها -کشاورزی طبقه  1و 2
کشاورزی
باغهای کوچک و متراکم در حاشیه مرزی منطقه
باغ
مناطق ساختمانی متعلق به روستاها
مسکونی
ترکیب کشاورزی و باغ دارای بیشترین مساحت در طبقات کشاورزی -حاشیه روستاهای سفیدکوه
ترکیب کشاورزی با کشاورزی طبقه  3و  – 0بیشتر به منظور دیم
دیم
مناطق دارای پوشش اندک -واقع در مرکز منطقه -بخشی از زیستگاه کل و بز
مناطق صخرهای
پراکنده در تمام منطقه -تراکم  %11تا  %17درصد -بخشی از زیستگاه قوچ و میش
مرتع ضعیف
مرتع متوسط
دارای سطح وسیع در منطقه – تراکم  %21تا  -%71بخشی از زیستگاه قوچ و میش
تراکم  31تا  -71زیستگاه جی جاق -درختان بلوط زاگرس
جنگل نیمه متراکم
تراکم کمتر از  -%21اطراف دریاچه گهر -واقع در مرکز منطقه
جنگل کم تراکم
بیشترین سطح مرتع -تراکم باالی  -%71بخشی از زیستگاه کل و بز
مرتع با کیفیت
تراکم باالی  -%71بخشی از زیستگاه خرس قهوهای -درختان بلوط و بادام
جنگل متراکم
همراه با تیپ مرتعی گون -درختان بلوط و بادام -تراکم  %27تا %71
بیشهزار جنگلی
دریاچه گهر -واقع در مرکز اشترانکوه -زیستگاه قزل آالی خال قرمز
آب

میزان تراکم جنگل براساس میزان تاج پوشش است که با
استفاده از تصاویر ماهوارهای و شاخص پوشش گیاهی NDVI
حاصل شده است.
نقشه اهداف تفرجی
این نقشه دربرگیرنده زون  3یعنی تفرج گسترده و زون  1یعنی
مناطق حایز اهمیت از نظر فرهنگی است .رودخانهها منبع خوبی
برای جذب گردشگر هستند .در این راستا ،پهنههایی برای این
زون مناسب هستند که ازکنارههای رودخانه حداقل  111متر
فاصله داشته باشند و پس از آن با افزایش فاصله مطلوبیت نیز
کاهش مییابد ).(Salmanmahiny & Kamyab, 2011
نزدیکی به جاده ،روستا و شهر موجب افزایش مطلوبیت پهنههای
این زون میشود ،مشروط بر اینکه یک فاصله  111متری از این
مناطق رعایت شود ) Salmanmahiny A.R. & Kamyab,
 .(2011جادهها در نقشه اهداف توریستی از اهمیت خاصی
برخوردار هستند ،به گونهای که دسترسی به چشماندازهای زیبا را
آسان میسازند ) .(Zhang et al., 2013جادههای روستایی نیز
به منظور ایجاد دسترسی دارای اهمیت هستند اما این اهمیت از
جادههای اصلی کمتر است .برخالف نقشه اهداف حفاظتی
نزدیکی به روستاها برای جذب گردشگر از اهمیت ویژهای

امتیاز
1
1
1
1
1
127
171
210
210
210
277
277
277
277

برخوردار است ) (Zhang et al., 2013در این منطقه
روستاهایی که هم اکنون گردشگران توجه خاصی به آنها دارند
عبارتند از درهتخت ،کمندان ،دربند ،طیان ،قاضیآباد ،قلعه رستم
و درب آستانه .برای توریسم و گردشگری مناطق مرتفع دسترسی
را برای گردشگر سخت میکند و بیشتر مناطق کم ارتفاع را
ترجیح میدهند .مناطق حضور حیاتوحش اعم از پرندگان و
پستانداران جنبه توریستی دارد ،مشروط بر اینکه یک فاصله 271
متری از این مناطق رعایت شود )& Salmanmahiny A.R.
 .(Kamyab, 2011یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر
مناطق تفرجی شیب است ) ;Hadadionia et al., 2014
 ،(Danehkar, 2012اکثر زیرساختهای توریستی و تفرجی در
مناطق کم شیب احداث شدهاند ،همچنین مناطق دارای شیب
زیاد دسترسی را برای گردشگران مشکل میسازد .حداکثر شیب
برای این زون  71درصد در نظر گرفته شده است
) .(Makhdoum, 2011بنابراین ،الیههای اطالعاتی مرتبط با
این زون با توجه به مطالعات مشابه شامل رودخانههای اصلی و
فرعی ،زیستگاه حیاتوحش به منظور تماشای پرندگان و
پستانداران ،شیب ،نزدیکی به جادههای اصلی ،جادههای فرعی،
روستاها ،راهآهن ،مناطق کم ارتفاع و امامزادههای واقع در منطقه
به منظور جذب گردشگر و ایجاد زون فرهنگی هستند (جدول .)3
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جدول ( :)3معیارهای مورد استفاده در تهیه نقشه اهداف تفرجی
معیار

شیب
ارتفاع
رودخانه
زیستگاه پستانداران
جاده اصلی
جاده روستایی
راهآهن
روستا
زیارتگاه

شکل تابع

نوع تابع

خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی

نقشه اهداف توسعه
این نقشه دربرگیرنده زون  0یعنی تفرج متمرکز و زون  7یعنی
استفادههای ویژه است .ارزیابی مکان مناسب برای آن دسته از
توریستها که در محیطهای بسته به سرگرمی میپردازند تابع
مدل اکولوژیکی توسعه شهری است .به عبارت دیگر ،معیار
انتخاب مکان برای محیطهای بسته و ساخته شدهای که
اختصاص تفریحات در فضای بسته دارد همانند مدل اکولوژیکی
توسعه شهری است ).(Makhdoum, 2011از آنجایی که تفرج
متمرکز نیاز به توسعه دارد ،پهنههای این زون با زون توسعه یا
استفادههای ویژه در یک نقشه تهیه میشوند .پهنههایی برای
این زون مناسب هستند که از کنارههای رودخانه و چشمهها

نقاط کنترلی
d

c

b

a

1
1311
111
271
111
111
111
111
1

71
0111
1111
0111
7111
3111
7111
7111
711

71
0111
1111
0111
7111
3111
7111
7111
711

71
0111
1111
0111
7111
3111
7111
7111
711

حداقل  111متر و حداکثر  2111متر فاصله داشته باشند ،با
افزایش فاصله از مناطق دارای آب ،ارزش این مناطق نیز کمتر
میشود .حداکثر شیب برای این زون  17درصد است
) .(Salmanmahiny & Kamyab, 2011نزدیکی به جاده،
روستا و شهر ارزش مناطق را برای نقشه اهداف توسعه بیشتر
میکند اما باید یک فاصله حداقل  111متری از این مناطق
رعایت شود .جهت مناسب برای این زون جهتهای شرقی و
جنوبی هستند .به طورکلی ،معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب این
نقشه )& Sepasi, 2012; Ohadi, 2013; Ghalibaf
 (Shabani, 2011عبارتند از شیب ،ارتفاع ،رودخانه ،جاده اصلی،
جاده روستایی ،روستا و جهت (جدول .)0

جدول ( :)4معیارهای مورد استفاده در تهیه نقشه اهداف توسعه
معیار
شیب
ارتفاع
رودخانه
جاده اصلی
جاده روستایی
روستا
جهت

شکل تابع

نوع تابع

خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
افزایشی
متقارن

در این مطالعه به منظور تهیه نقشه نهایی زونبندی از الگوریتم
خوشهبندی  K-MEANSاستفاده شد .در روش K-MEANS

نقاط کنترلی
b
c
d
17
17
1
0111
0111
1311
2111
2111
111
7111
7111
111
3111
3111
111
7111
7111
111
شرقی=  ،277جنوبی =  ،210شمالی =  ،127غربی = 127

a
17
0111
2111
7111
3111
7111

اساس کار بدین شکل است که پس از تهیه نقشه مطلوبیت برای
زونهای موردنظر طبق رابطه ()Zhang et al., 2013( )2
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تمامی این نقشهها با هم تلفیق میشوند .در نهایت نقشه حاصله
با استفاده از الگوریتم  K-MEANSدر نرمافزار ایدریسی به
طبقات مورد نظر طبقهبندی شد .در این مطالعه به جای تهیه
یک نقشه برای هر یک از زونها ،از سه نقشه براساس مطالعه
( )Zhang et al., 2013استفاده شد که هر یک از این نقشهها
و الیههای به کار رفته در تهیه آنها به طور کامل تشریح شد.

آنها نیازمند اطالعات مکانی است .مورد اول به عنوان معیارهای
ترکیب سیمای سرزمین و مورد دوم به عنوان معیارهای وضعیت
سیمای سرزمین شناخته میشوند ) .(Leitão et al., 2012به
منظور بررسی نقشه نهایی زون بندی از معیارهای مساحت طبقه
) ،(CAشاخص بزرگترین لکه ) ،(LPIدرصد سیمای سرزمین
) (PLANDو جداشدگی ) ،(SPLITاستفاده شد .معیارهای یاد
شده اطالعاتی را در مورد ترکیب و وضعیت سیمای سرزمین
ارایه میدهند ،برای بررسی نقشه نهایی زونبندی مساحت
طبقات ،درصد منطقهای را که دربر میگیرند و میزان پراکندگی و
تجمع آنها برای ایجاد طرحهای مدیریتی الزم و ضروری به
نظر میرسد .معیارهای یاد شده با استفاده از نرمافزار Fragstats
محاسبه شدند.

محاسبه معیارهای سیمای سرزمین
معیارهای سیمای سرزمین ساختار مکانی لکهها ،طبقات لکهها و
کل موزاییک لکه یا سیمای سرزمین را توصیف و اندازهگیری
میکنند .به طورکلی معیارهای سیمای سرزمین در دو دسته جای
میگیرند .1 .آنهایی که ترکیب سیمای سرزمین را بدون توجه
به ویژگیهای مکانی ارزیابی میکنند و  .2آنهایی که وضعیت
مکانی ویژگیهای سیمای سرزمین را ارزیابی میکنند و محاسبه

نتایج

رابطه ()2
 :SCنقشه مطلوبیت برای زونبندی نهایی.
 :SNCنقشه مطلوبیت برای اهداف حفاظتی.
 :STDنقشه مطلوبیت برای اهداف تفرجی.
 :SCDنقثشه مطلوبیت برای اهداف توسعه.

)SC= SNC - (STD + SCD

فرایند سلسله مراتبی و وزن فاکتورها
نتایج حاصل از وزندهی به الیههای به کار رفته در نقشه اهداف
حفاظتی ،اهداف تفرجی و اهداف توسعه در جدول ( )7نشان داده
شده است.

جدول ( :)5وزن فاکتورهای مورد استفاده در تهیه نقشه زونبندی
معیار
شیب
ارتفاع
جهت
روستا
رودخانه
زیارتگاه
راهآهن
جاده اصلی
جاده روستایی
پوشش اراضی
زیستگاه پستانداران
ضریب سازگاری

نقشهها
حفاظتی
1/1121
1/1117
1/1237
1/1117
1/1207
1/1207
1/1301
1/3737
1/1112
1/17

در نقشه اهداف حفاظتی نوع پوشش اراضی بیشترین وزن را به
خود اختصاص داده است که با مطالعه )(Zhang et al., 2013

تفرجی
1/3302
1/1171
1/1111
1/1711
1/1313
1/1301
1/1111
1/1133
1/1301
1/17

توسعه
1/3711
1/1213
1/2211
1/1133
1/1117
1/1117
1/1310
1/17

کامال همخوانی دارد ،زانگ در مطالعه خود وزن طبقات پوشش
گیاهی را  1/32به دست آورد .نوع پوشش زمین تعیینکننده
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حضور حیاتوحش در آن پوشش است به عنوان مثال پوشش
مرتعی قوچ و میشها را به سوی خود میکشاند و پوشش جنگلی
بلوط نیز زیستگاه خرس قهوهای را دربرمیگیرد .توجه بیشتر به
پوشش زمین به نوعی توجه به گونههای خاص این پوشش
محسوب میشود .فاصله از زیستگاه جانوران مهم نیز با مطالعه
 Zhangو همکاران ( )2113کامال همخوانی دارد ،زانگ وزن
این الیه را  1/11تعیین نمود و در این مطالعه این الیه 1/11
وزن کل الیهها را به خود اختصاص داده است .از آنجایی که
فاکتور شیب نقش تعیینکنندهای در حفاظت دارد وزن این الیه
 1/11در نظر گرفته شد تا در رویهمگذاری الیهها شیبهای
باالی  71درصد در طبقات حفاظتی قرار بگیرد .ارتفاع و منابع
آب سطحی نیز دارای اهمیت ویژهای هستند که با توجه به
اهمیت آنها وزن متعلق به هرکدام از آنها منطقی به نظر
میرسد .در نقشه اهداف تفرجی شیب بیشترین وزن را به خود
اختصاص داده است ،طبق مدل ) (Makhdoum, 2011در
تعیین کاربریهای تفرج شیب مهمترین عامل در تعیین این نوع
کاربری است به گونهای که اگر شیب منطقه مناسب نبود باید از
بررسی سایر فاکتورها خودداری کرد .همچنین حداکثر شیب برای
این زون  71درصد است که با وزنی که به این الیه داده شد این
الزام به خوبی رعایت شد .روستاها ،جاده اصلی و جادههای
روستایی از اهمیت ویژهای برای تفرج گسترده برخوردار هستندو
زیرا ،دسترسی به مناطق تفرجی را امکانپذیر میسازندZhang .
و همکاران ( )2113در مطالعه خود وزن فاصله از روستا را 1/23
و فاصله از جاده اصلی را  1/17تعیین نمود ،در این مطالعه وزن
فاصله از روستا  1/11و فاصله از جاده  1/11تعیین شد که با
مطالعه  Zhangو همکاران ( )2113همخوانی دارند .مهمترین
عامل در تعیین تفرج متمرکز و توسعه شیب است
) (Makhdoum, 2011بدین معنی که اگر شیب منطقه برای
این کاربری مناسب نباشد باید از بررسی سایر فاکتورها خودداری
نماییم .بنابراین ،این مطالعه با توجه به این نکته بیشترین وزن را
به این فاکتور اختصاص داد و سپس به ترتیب اولویت جهت
( ،)1/22منابع آب ( )1/11و جاده ( )1/11وزنهای متناسب با
تاثیر خود را دریافت نمودند.
ترکیب خطی وزندار
خروجی ترکیب خطی وزندار تصویری رستری است که عدد هر
پیکسل نمایانگر میزان مطلوبیت برای متغیر موردنظر است .شکل
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( )3تصویر نقشه مطلوبیت را برای اهداف حفاظتی نشان میدهد،
در این تصویر حاشیههای منطقه حفاظت شده اشترانکوه که
نزدیک به روستاها و جادهها هستند از مطلوبیت پایینتری برای
اهداف حفاظتی برخوردار هستند و مناطق مرکزی این منطقه که
دور از دسترس و اثر حاشیهای هستند از مطلوبیت باالیی برای
تبدیل به زونهای حفاظتی برخوردارند .شکل ( )0تصویر نقشه
مطلوبیت را برای اهداف تفرج گسترده و فرهنگی را نشان
میدهد ،پهنههای آبی رنگ مناطق مناسب برای این نوع کاربری
است که شیب این مناطق کمتر از  71درصد است که از مرکز
منطقه و زیستگاههای مهم حیاتوحش فاصله دارند .بنابراین،
مناطق نامناسب در این تصویر مناطقی هستند که دارای ارزش
حفاظتی باالیی هستند .شکل ( )7میزان مطلوبیت برای مناطقی
را نشان میدهد که دارای توان برای ایجاد کاربری تفرج متمرکز
و توسعه هستند .این مناطق دارای شیب کمتر از  17درصد
هستند و به جاده اصلی ،جادههای روستایی و روستاها نزدیک
هستند .شکل ( )1ترکیب نهایی نقشههای حفاظتی ،تفرجی و
توسعه را نشان میدهد که در این تصویر مناطقی دارای
ارزشهای باال یعنی نزدیک به  277برای اهداف حفاظتی
مناسب هستند و مناطقی که دارای ارزشهای پایینتر هستند
برای اهداف تفرجی و توسعه مناسبند .در این تصویر مقادیر باال
دربرگیرنده مناطق مرکزی اشترانکوه و پوشش گیاهی مهم این
منطقه است ،تمام مناطق دارای شیب باالی  71درصد در این
ناحیه قرار گرفتهاند.
شکل ( )7نمایانگر خروجی حاصل از الگوریتم  K-Meansاست.
این الگوریتم در واقع نوعی طبقهبندی نظارت نشده از تصاویر
رستری را با استفاده از تکنیک خوشهبندی  K-Meansانجام
میدهد .در این تصویر عناصر انسان ساخت مانند جادهها ،راهآهن
و روستاها قابل مشاهدهاند که این عناصر تاثیر به سزایی بر
زونبندی نهایی منطقه حفاظت شده اشترانکوه دارند .مطابق با
این شکل زون امن در مرکز منطقه و تا حد امکان به دور از
آشفتگیهای ناشی از فعالیتهای انسان است .زون حفاظتی به
عنوان یک حریم حفاظتی در اطراف زون امن تشکیل شده است
که این زون نزدیکی بیشتری با عناصر انسان ساخت دارد.
زونهای تفرجی نیز با توجه به زیرساختهای انسانی به خوبی
در حاشیههای منطقه حفاظت شده قرار گرفتهاند .زون امن
بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است ( 31درصد
کل منطقه) که همراه با زون حفاظتی  77درصد منطقه را در بـر
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شکل ( :)3نقشه مطلوبیت برای اهداف حفاظتی

شکل ( :)5نقشه مطلوبیت برای اهداف توسعه

میگیرند (جدول  .)1تقریبا  11درصد منطقه را زونهای تفرجی
به خود اختصاص دادهاند .زون احیا و بازسازی دربرگیرنده مناطق
تحت فعالیت انسان است که در منظقه حاظت شده اشترانکوه
شامل فعالیتهای کشاورزی هستند 7 ،درصد سطح منطقه و به
عبارتی  7111هکتار وسعت دارند .اگر چه تعداد لکههای این زون
کم هستند اما با توجه به معیار جداشدگی ،این لکهها پراکندگی
باالیی دارند که این امر مدیریت آنها را دشوار میسازد.
زونهای امن و حفاظتی دارای تعداد لکههای فراوانی هستند که
با توجه به معیار جداشدگی این لکهها از یکدیگر فاصله زیادی

شکل ( :)4نقشه مطلوبیت برای اهداف تفرجی

شکل ( :)6ترکیب سه نقشه اهداف حفاظتی ،تفرجی و توسعه

ندارند و دارای تجمع بیشتری نسبت به سایر زونها هستند که
همین امر مدیریت این نواحی را آسانتر مینماید.
بحث و نتیجهگیری
شناسایی و توصیف زونهای مدیریتی از اهمیت ویژهای برای
مدیریت موثر منطقه حفاظت شده برخوردار است .تنها بعد از
این که زونهای مدیریتی مشخص شدند میتوان استراتژی و
فعالیتهای موردنظر را برای زونهای مختلف را اعمال کرد.
زونبندی فـرایند تصمیمگیـری پیچیـدهای است که ویژگیهای
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شکل ( :)7نقشه زونبندی نهایی حاصل الگوریتم K-means

جدول ( :)6نتایج حاصل از معیارهای سیمای سرزمین برای نقشههای زونبندی
زون

K-MEANS

امن
حفاظتی
گسترده و فرهنگی
متمرکز و توسعه
احیا وبازسازی

مساحت
(هکتار)
01101/71
31117/12
1171/11
3121
7011/21

چندگانه سرزمین را با اهداف چند گانه استفاده از سرزمین ارزیابی
میکند .ذینفعان درگیر با این مساله به عنوان سنگ بنای توسعه
موفق و موثر برنامههای مدیریتی سرزمین در نظر گرفته
میشوند .استفاده از  7زون مدیریتی ،شفافیت و انعطافپذیری
بیشتری نسبت به طرح زونبندی یونسکو که دارای سه زون
(هسته ،حریم ،انتقال یا تجربی) است دارد ) Zhang et al.,
 .(2013به طورکلی یک ذخیرهگاه زیستکره دارای  .1زون
مرکزی حفاظت شده (معموال دربرگیرنده طبقه  I–IVاتحادیه

درصد
31/03
31/11
17
2/12
1/11

تعداد

درصد

لکهها
170
011
211
171
01

بزرگترین لکه
21/71
21/11
3/13
1/31
1/73

جداشدگی
11
21
071
31217
1130

بینالمللی حفاظت از طبیعت ( :IUCNحفاظت شدید از طبیعت/
مناطق بکر ،پارک ملی ،مناطق مدیریت زیستگاه/گونه) .2زون
حریم که ممکن است دربرگیرنده طبقه( Vسیمای سرزمین/
سیمای دریای حفاظت شده ) یا ( VIمنطقه حفاظت شده با
استفاده پایدار از منابع طبیعی) یا به تناوب ،آب یا سرزمین
مدیریت شده که متناظر با هیچ یک از طبقات  IUCNنیست.3 .
زون انتقال یا تغییر که متناظر با هیچ یک از طبقات IUCN
نیست ) .(Dudley, 2008زونهای ایجاد شده در این مطالعه
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کامال با طبقات منطقه حفاظت شده  IUCNیا ذخیرهگاه
زیستکره و انسان یونسکو منطبق نیست اما درجهبندی مشابهای
را از سطوح حفاظت نشان میدهد .زون ( 1منطقه شدیدا حفاظت
شده) ،مشابه با زون طبیعی اولیه و برابر با طبقه IUCN 1
(حفاظت شدید از طبیعت) .زون ( 2زون حفاظت از اکوسیستم)
مشابه با زون طبیعی بوده و بینابین طبقه ( 1b IUCNمناطق
بکر) و ( IIپارک ملی).
زون  1محدودیت و بازدارندگی بسیار باالیی در برابر توسعه،
فعالیتهای تفرجی و توریستی به علت اهمیت مذهبی این
مناطق دارد .در این مطالعه زون  1با مساحت  01101هکتار،
 31/03درصد منطقه را در برمیگیرد که با توجه به تعداد
لکههای این زون ( 170لکه) میتوان گفت که این زون دارای
تعداد لکههای زیادی است اما شاخص جداشدگی (جدول )1
نشان میدهد که اگرچه تعداد لکههای این زون زیاد است اما این
لکهها فاصله زیادی از هم ندارند و به عبارتی در نزدیکی یکدیگر
قرار گرفتهاند که این امر موجب مدیریت آسانتر این زون
میشود .بزرگترین لکه این زون 21 ،درصد منطقه را در
برمیگیرد که نسبت قابل توجهی است .این لکه بزرگ در قسمت
مرکزی اشترانکوه واقع شده است که در برگیرنده زیستگاه
جانورانی چون پلنگ ،کل و بز ،خرس قهواهای کبک دری و در
برگیرنده دریاچه مهم گهر است.
زون  2بازدارندگی کمتری دارد و هدف اولیه مدیریتی حفاظت و
ایجاد یک حریم در اطراف زون  1است .یک ویژگی مهم زون 2
اینست که برای مردم محلی اجازه حفظ معیشت سنتی با استفاده
از این سرزمینها برای چرا و امکان استفاده از تولیدات جنگلی و
غیرجنگلی را فراهم میسازد .این دو زون حفاظتی (زون  1و )2
ممکن است متناظر با زون مرکزی در ذخیرهگاه زیستکره
یونسکو باشند .زون  2با مساحت  31117هکتار  31درصد منطقه
را در برمیگیرد .تعداد لکههای این زون بسیار بیشتر از زون 1
است و بدین معنی است که این زون در تمامی منطقه حضور
دارد .شاخص جداشدگی برای این زون نشان میدهد که لکههای
این زون پیوستگی و یکپارچگی باالیی دارند و مطابق با شکل
( )7تنها زونی که با زون  1مجاورت دارد همین زون است که
نقش یک حریم و ضربهگیر را برای این زون ایفا میکند.
بزرگترین لکه این زون  21درصد منطقه را دربرمیگیرد که در
مجاورت بزرگترین لکه زون  1قرار دارد و به طور مجموع این
دولکه حفاظتی  01در صد منطقه را میپوشانند .زون 3
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(طبیعتگردی و زون فرهنگی) مشابه با زون تاریخی /فرهنگی
است که برابر با طبقه  Vیعنی سیمای سرزمین حفاظت شده،
منطقه حفاظت شدهای که در آن کنش متقابل میان مردم و
طبیعت در طول زمان موجب به وجود آمدن منطقهای شده است
که دارای ویژگی متمایز با اهمیت اکولوژیکی ،بیولوژیکی،
فرهنگی و ارزش زیباشناختی است ).(Dudley, 2008
فعالیتهای تفرجی ،اکوتوریستی و فرهنگی در این زون قرار
میگیرد .این زون تقریبا معادل زون حریم در ذخیرهگاه زیست
کره یونسکو است .این زون در مطالعه حاضر  17درصد منطقه را
در برمیگیرد که بزرگترین لکه آن در برگیرنده  3درصد منطقه
است .این زون دارای  211لکه در منطقه است که در سرتاسر
منطقه حفاظت شده اشترانکوه پراکنده شدهاند و با توجه به
شاخص جداشدگی لکههای این زون همانند زونهای قبلی
یکپارچه نیستند و پراکندگی باالیی دارند .مطابق با شکل ()7
میتوان گفت که لکههای این زون بیشتری در حاشیه منطقه و
در نزدیکی روستاها ایجاد کرده است که این موضوع خود بر مفید
بودن رویکرد به کار رفته در این مطالعه تاکید میکند .زون
خدمات پارک (همانند زون توسعه پارک و زون خدمات پارک در
کانادا) و زون استفاده سنتی از سرزمین (همانند زون استفادههای
ویژه) .زون  0و  7در سیستم  IUCNوجود ندارند ،اما ممکن
است معادل زون تغییر در ذخیرهگاه زیستکره یونسکو باشند.
زون توسعه و متمرکز بیشترین پراکندگی را در بین تمامی زونها
نشان میدهد و دارای  171لکه است که مساحتهای زیادی
ندارند .این زون بیشتر به منظور ساخت و سازهای اندک و مجاز
در منطقه در نظر گرفته میشود بنابراین ،تخصیص مناطقی با
مساحتهای باال برای این زون معقول و منطقی نیست .زون
احیا و بازسازی کمترین تعداد لکهها را دارد اما با توجه به
شاخص جداشدگی میتوان گفت که پراکندگی متوسطی دارد.
این زون در برگیرنده مناطق در حال تخریب مانند زمینهای
کشاورزی است که این زمینها در اطراف روستاها قرار گرفتهاند
و از آنجا که روستاها در منطقه حفاظت شده اشترانکوه پراکندگی
متوسط دارند بنابراین ،زمینهای کشاورزی نیز دارای پراکندگی
متوسطی هستند .بیشتر زمینهای کشاورزی در محدوه سفیدکوه
کوچک قرار دارند و بزرگترین لکه این مناطق  1درصد منطقه
را در برمیگیرد.
اهداف حفاظت از طبیعت ذاتا با اهداف توسعه اقتصادی در
تعارض هستند .با این حال ،نقشه زونبندی تولید شده به وسیله
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 چندین روستا و زمین کشاورزی در مناطق مرتفع و در،این وجود
زونهای حفاظتی قرار گرفتند و پتانسیل تعارض میان حفاظت و
 که.نیازهای توسعهای مردم محلی در این روستاها وجود دارد
البته تعداد این موارد کم است اما ساخت و ساز جاده در راستای
توسعه این مناطق دارای اثرات منفی بزرگی بر اکوسیستمها است
 توصیهIUCN .و خسارات محیطزیستی وسیعی را به بار میآورد
 درصد از زمین یا آب درون یک منطقه77 کرده که حداقل
 گونهها،حفاظت شده باید برای حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی
) درصد77 و زیستگاه آنها مدیریت شود (مشهور به قانون
 درصد از منطقه77 ( که در این مطالعه دقیقاDudley, 2008)
.به مناطق حفاظتی اختصاص یافت

رویکرد به کار رفته در این مطالعه نشان میدهد که مقادیر
مطلوبیت باال برای اهداف حفاظتی از لحاظ مکانی از مناطق
 مناطق دارای شیب.مناسب برای توسعههای اقتصادی جدا بودند
 متر که دربرگیرنده2711  درصد و مناطق مرتفع باالی71 باالی
بسیاری از اهداف حفاظتی مهم بود که به خوبی در طبقات
حفاظتی قرار گرفتند در حالی که مناطق دارای ارتفاع کم که در
امتداد رودخانهها و جادهها بودند برای توسعههای اقتصادی در
نظر گرفته شدند که اکثر روستاها نیز در این منطقه قرار گرفته
) به وضوح نشان7  نقشه نهایی مطلوبیت (شکل، بنابراین.بودند
داد که مناطق مناسب برای حفاظت و مناطق مناسب برای
 با.توسعه اقتصادی به سادگی قابل تفکیک و شناسایی هستند
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