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ارزيابي اثرهای محيطزيستي توسعه ( )EIAبر منطقه حفاظت شده اشترانكوه
با استفاده از مدل تخريب

نبياهلل يارعلي ،1علي سلطاني ،2علي جعفري٭ ،3داوود مافي غالمي ،4مسعود

محمودي5

 1و 2و  3استاديار گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه شهركرد ،ايران
 4و  5دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري ،گروه علوم جنگل ،دانشکده منابعطبيعي و علوم زمين دانشگاه شهركرد ،ايران
(تاريخ دريافت1388/9/2 :؛ تاريخ تصويب)1389/5/25 :

چكيده
مدل تخريب محيطزيست يکي از روشهاي ارزيابي آثار محيطزيستي است كه آثار فعاليتهاي انساني را بر محيطزيست تحليلل مليكنلد و
مقدار آن را به صورت كمي نشان ميدهد .در اين بررسي براي تعيين آثار توسعه بر محيطزيست منطقله فااتلت شلده اشلترانکوه از ملدل
تخريب استااده شده است .براي دستيابي به اين هدف ،ابتدا محدوده منطقه فااتت شده اشترانکوه به  554سللول شلبکه  225هکتلاري
( 3×3سانتيمتر روي نقشه توپوگرافي  )1:50000تقسيم شد .آسيبپذيري اكولوژيکي با استااده از نقشههاي شيب ،جهت ،ارتالا ،،اللليم،
فساسيت سنگ مادر به فرسايش ،خطر زمينلرزه ،طبقات آسيبپذيري خاك ،پوشش گيلاهي و زيسلتگاه محاسلبه و تقسليمبنلدي شلد .در
مرفله بعد با استااده از نقشه توپوگرافي ،مشاهدات ميداني ،آراي كارشناسان و اسناد موجود ،تعداد  11عامل تخريب در كل منطقه شناسايي
و شدت آنها تعيين شد .تراكم فيزيولوژيك هم از تقسيم جمعيت موجود در هر شبکه كاري بر وسعت زمينهاي لابل كشت هر شبکه بهدست
آمد .در نهايت با استااده از جدول نهايي تخريب و وارد كردن مشخصههاي ملدل در نلرمافلزار  ،Excellضلرايب تخريلب در هلر يلك از
شبکههاي كاري منطقه محاسبه و بر اساس نظريه فازي در  6طبقه و  3دسته طبقهبندي شدند .بدين ترتيب كليه شبکهها از نظر شلدت و
ميزان تخريب با يکديگر مقايسه شدند و كل منطقه به سه پهنه با توانايي توسعه بيشتر (كيايت برتر) ،نيازمند بازسلازي و نيازمنلد اللدامات
فااتتي تقسيم شد .در مجمو 94/58 ،،درصد از مسافت كل منطقه با كيايت 5/06 ،درصلد نيازمنلد بازسلازي و  0/36درصلد نيازمنلد
الدامات فااتتي شناسايي شد .از نظر اولويت بندي توسعه در مناطق فااتت شده %82/5 ،منطقه فااتت شده بنابر داليل محليطزيسلتي
غيرلابل توسعهاند.

کليد واژهها :ارزيابي اثرهاي محيطزيستي ،مدل تخريب ،توسعه پايدار ،منطقه فااتت شده اشترانکوه

 نويسنده مسئول:

aljafary@ut.ac.ir Email:
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سرآغاز
در چند دهه گذشته ،بروز مسلالل بيشلمار در محليط زيسلت
موجب شده است تا جامعه انساني دريابد كه گستره فعاليلتهلاي
وي در محيطزيست ،بدون فد و مرز است ( ;Mitchell, 1996
 )Kates et al., 2005و از سوي ديگر ،محيطزيست نيلز داراي
محدوديتهايي است كه فتي با بهترين فناوريهاي لابل تصلور
نيز به طور نامحدود لابل گسترش نيسلت (وهلابزاده )1377 ،و
عدم توجه به اين محدوديتهلا طلي فراينلد توسلعه التصلادي،
تخريب محيطزيسلت را بله هملراه خواهلد داشلت ( Habitat,
 .)1992; Moran et al., 2008از اينرو هرگونه بهرهبرداري از
طبيعللت بايللد پل از ارزيللابي منللابع و در چلارچوب تللوانهللا و
ترفيتهاي محيط صورت گيرد.
ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست ( )EIAروشي اسلتكله
براي اطمينان از رعايت ضوابط ،معيارها و لوانين محليطزيسلتي
در طرفهاي مختلف ابدا ،شده است ( Leknes, 2001; Jay et
 )al., 2007و هدف اصلي آن پيشبينلي ،شناسلايي و تجزيله و
تحليل دليق كليله نشلانزدهاي (آثلار) م بلت و منالي طلر بلر
محلليطزيسللت طبيعللي و انسللاني اسللت ( ;Valve, 1999
 .)Sebastiani, 2001; Toro et al., 2009مللدل تخريللب
محلليطزيسللت ( )Makhdoum, 1996aنيللز در والللع يکللي از
روشهاي ارزيابي اثرهاي محيطزيستي است كه آثار فعاليلتهلاي
انساني را در مقياس منطقهاي ،يا آبخيز تحليل مليكنلد و مقلدار
آن را بهصورت كمي نشان ميدهد .مدل تخريب در دسلتهبنلدي
كلي مدل ها ،جزء مدلهاي اطال ،رسان (براي آگلاهي ملديريت
كالن طرفها) محسوب مي شود .اين مدل از نو ،تجزيه و تحليل
سيستمي بوده و از شيوه مدلسلازي رياضلي بهلره گرفتله شلده
است .در فقيقت هدف استااده از اين مدل پرهيلز از ملرور انشلا
گونه پديدههاي تخريب ،عوامل تخريلب و درجله آسليبپلذيري
بومسازگانهاست تا بدين ترتيب بتوان در پروژههاي آتي از بلروز
تخريب جلوگيري كرده و راههلاي جللوگيري از تکلرار آن را در
كوتاه مدت نيز نشان داد .همچنين ميتوان به تصلميمگيرنلدگان
بهصورت كمي درجات توسعه در گذشته ،امکان توسلعه در آينلده
را به طور ساده نشان داد (مخلدوم و منصلوري .)1378 ،هلدف
اين مقاله نيز تعيين ميزان تخريب ناشي از توسعه بر محيطزيست
منطقه فااتت شده اشترانکوه با استااده از مدل تخريلب اسلت.
بررسي پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه دكتر مجيلد
مخدوم مدل تخريب را براي اولين بار در سال  1372معرفلي و

براي ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست استان آذربايجان شرلي
استااده كرد .پل از آن ملواردي چنلد از كلاربرد ايلن ملدل در
ارزيابي آثار توسعه در مناطق گوناگون صورت گرفته است كله از
آن جمله ميتوان به كاربرد اين مدل در فوزه آبخيز سد اميركبير،
فوزه آبخيز سلد سلايدرود ،اسلتان كرمانشلاه ،اسلتان هرمزگلان
(مخدوم و منصوري ،)1378 ،فوزه آبخيز سد لتيلان( ،جعالري،
 )1380و استان همدان (چمني و همکاران )1384 ،اشاره كرد.
مواد وروشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه فااتت شده اشترانکوه با وسلعت  104355هکتلار،
در جنلوب و جنللوب شللرلي شهرسلتان درود و در بخللش غربللي
شهرستان ازنا واللع شلده و محلدوده جغرافيلايي آن شلامل 48
درجه 58 ،دليقه 10 ،ثانيه تا  49درجه 27 ،دليقله 33 ،ثانيله
طول غربي و  33درجه 10 ،دليقه 50 ،ثانيه تا  33درجله35 ،
دليقه 17 ،ثانيه عرض شمالي است .دسترسي به ايلن منطقله از
طريق محور ارتباطي درود– ازنا است كه از ميلان آن مليگلذرد.
منطقه فااتت شده اشترانکوه با فدالل ارتاا ،فدود  1400متر
در ايستگاه چم چيد و فداك ر ارتالا 4090 ،در للله سلن بلران
(اشترانکوه) نافيه اي كامالً كوهستاني و مرتاع ،با شيبهاي تنلد
به همراه بيرونزدگيهاي سنگي و در بسياري از عرصههلا فاللد
پوشش خاكي و يا داراي پوشش خاكي ،كم عمق اسلت .منطقله
فااتت شده اشترانکوه با روند شمال غلرب و جنلوب شلره كله
روند كلي ارتااعات زاگرس است شلامل طاللدي هلاي متلوالي
استكه در آنها رسوبات آهکي كرتاسه و ژوراسيك و سنگهلاي
كنگلومرايي پليوسن گسلترش زيلادي دارنلد .اللليم دربرگيرنلده
منطقه از نيمه مرطوب سرد تا ارتااعات متغير است؛ بهطوريكله
بيش از  55درصد الليم منطقله از نلو ،اللليم ارتااعلات اسلت.
مطالعات نشان ميدهد كه رژيم بارندگي اين منطقه مديترانلهاي
است؛ چنانکه  72/3درصد بارندگيهاي منطقله در شلش ماهله
اول سال آبي رخ ميدهد و مقدار متوسط كل بارنلدگي744/6 ،
ميليمتر برآورد شده است .معموالً يخبندان براي ارتالا ،متوسلط
منطقه از اوايل آبان ماه آغاز و تا اوايل فروردين ماه ادامله دارد و
تعداد روزهاي ساالنه ايلن مشخصله 135روز اسلت (درويلش و
شکويي.)1384 ،
مطابق با سيستم طبقهبندي صورت گرفتله  ،IUCNمنطقله
فااتت شده اشترانکوه در طبقه  IVمناطق فااتلت شلده للرار
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داده شده اسلت و در آن فعاليتهلاي ملديريتي بلراي فااتلت از
زيستگاهها و گونهها انجام ميگيرد (مجنونيان .)1379 ،پوشش
گياهي منطقه در عرصلههلاي جنگللي و مرتعلي تحلت عنلوان
تيپهاي گياهي ،شامل  34تيپ گياهي شناسايي و طبقلهبنلدي
شده است .به لحاظ تنلو ،جلانوري نيلز گونلههلاي متعلددي از
پستانداران ( 41گونله) ،پرنلدگان ( 195گونله) ،خزنلدگان (30

گونلله) ،دوزيسللتان ( 5گونلله) و مللاهيهللا ( 3گونلله) در منطقلله
شناسايي شده اند (درويش و شکويي .)1384 ،شکل شلماره ()1
مولعيت جغرافيلايي منطقله فااتلت شلده اشلترانکوه را نشلان
ميدهد.

شكل ( :)1موقعيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده اشترانكوه در استان لرستان

روش پژوهش
در اجلراي ملدل تخريلب ،مبنلاي كلار وافلدهاي نشلانزد()1
استكه مي توانند وافدهاي طبيعي يا شبکه هلاي فرضلي باشلند
(جعاري .)1380 ،در اين تحقيق از شبکه فرضي با  554سلول
به ابعاد  3×3سانتيمتر ( 225هکتار) بر روي نقشه توپوگرافي با
مقياس  1:50000استااده شد.
رابطه تخريب عبارت است از:
H  (I  Dp) / V0
رابطه ()1
در اين رابطله  :Hضلريب تخريلب هلر وافلد نشلانزد؛ :∑I
مجمو ،شدت عواملل تخريلب هلر وافلد نشلانزد؛  :Dpتلراكم
فيزيولوژيك و  :V0آسيبپذيري بومشناختي است .محاسلبه هلر
يك از اين مشخصهها به شر زير صورت گرفت:
آسيبپذيري بومشناختي ()V0

آسيبپذيري بومشناختي با استااده از نقشههاي شيب ،جهت،
ارتاللا ،،الللليم ،فساسلليت سللنگ مللادر بلله فرسللايش ،طبقللات
آسيبپذيري خاك ،پوشش گياهي و منلاطق زيلر نظلر ملديريت
سازمان فااتت محيطزيست به اين صورت محاسبه شد كه پ

از تهيه نقشههاي ياد شده ،با رويهمگذاري نقشله شلبکهبنلدي
شده منطقه و اليه هلاي اطالعلاتي ذكلر شلده ،كلد محلدوديت
طبقللات غالللب اسللتخرا ش لد و از مجمللو ،آنهللا در هللر وافللد،
آسيبپذيري بهدست آمد .براي تعيلين كلد محلدوديت ،از اصلل
مقادير آستانهاي استااده شد ،بدينصورت كله بلا نزديلك شلدن
مقدار طبقات به مقدار آستانهاي خود ،آسيبپلذيري آنهلا ،يلا بله
عبارت ديگر فساسيت اكولوژيك آنهلا بيشلتر مليشلود .بلراي
برآورد درجه آسيبپذيري كليه شبکهها با استااده از رابطه شماره
( )1و با توجه به مجمو ،كلد محلدوديتهلاي محاسلبه شلده از
نقشهها ،دامنه اعداد بهدست آمده در چهار طبقه درجهبندي شدند.
E  (a  b) / 4

در اين رابطه E :عدد افزايش هر طبقه؛  ∑aمجمو ،فلداك ر
درجه كدهاي محلدوديت (بزرگتلرين علدد آسليبپلذيري)؛ ∑b
مجمللو ،فللدالل درجلله كللدهاي محللدوديت (كللوچکترين عللدد
آسيب پلذيري)؛ علدد  4بيلانگر چهلار طبقله ،يلا چهلار كلالس
آسيبپذيري است و ) ∑(a-bتااضل مجملو ،فلدالل و فلداك ر
كدهاي محدوديت است .سپ عدد  ،Eيا بهعبلارت ديگلر علدد
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افزايش هر طبقه ،به فدالل مجمو ،كدهاي محدوديت هر طبقه
اضافه شد (مخدوم و منصوري1378 ،؛ .)Makhdoum, 2002
در مطالعه فاضر مجمو ،فدالل و فداك ر كدهاي محدوديت بله
ترتيب برابر با  8و  37بهدست آمد (جدول .)1
جدول ( :)1طبقهبندي آسيبپذيري بومشناختي
ميزان

دامنه

درجه

آسيبپذيري

آسيبپذيري

آسيبپذيري

8 -15/25
-22/5
15/26
-29/75
22/6
29/76 -37

4
3

مقاوم
نيمه فساس
فساس
آسيب پذير

2
1

تراکم فيزيولوژيک ()Dp

تراكم فيزيولوژيك ،يلا تلراكم جمعيلت تغذيله اي از فاصلل
تقسيم جمعيت هر وافد نشانزد بر سطح زيركشت ،يلا كشلتزارها
محاسبه ميشود ( .)Miller, 1998براي تعيين جمعيلت در هلر
سلول شبکه ،با اسلتااده از نتلاي سرشلماري عملومي نالوس و
مسکن (مركز آمار ايران ،)1385 ،جمعيت در كليله سللولهلاي
شبکه محاسبه شد .براي تعيين وسعت زمينهاي كشاورزي در هر
سلول شبکه نيز از نقشه كاربري اراضي منطقه و آمار كشلاورزي
مركز آمار ايران استااده شد و سطح زمينهاي كشاورزي به هکتار
برآورد شد .بعد از انجام مرافل فوه از تقسيم جمعيت هر شلبکه
بر وسعت زمينهاي كشاورزي آن ،تراكم فيزيولوژيلك محاسلبه
شد.
تعيين عوامل تخريب و شدت آنها

براي برآورد ضريب تخريب ،با انجام مشاهدات ميداني ،نظلر
كارشناسي و نيلز اسلتااده از اطالعلات و نقشلههلاي موجلود از
منطقه ،كليه عوامل اصلي آسيب رسان به محيط زيسلت و شلدت
تخريب ناشي از آنها مشخص شد .در نهايلت ،تعلداد  11عاملل
مخرب محيطزيستي در منطقه شناسايي شد (جدول  .)2كلدهاي
شللدت تخريللب بلله ترتيللب در چهللار طبقلله تقسلليم بنللدي شلد
(جدول .)3
طبقه بندي ضرايب تخريب جهت تصميم گيرري در مرورد
شبكهها

پ از تعيين مشخصههاي سهگانه مدل تخريب بلا اسلتااده
از نرمافزار  ،Excellضريب تخريب در هلر يلك از سللولهلاي
شللبکه مللورد محاسللبه و تحليللل شللد .سللپ جهللت انجللام
تصميم گيري توسعه شبکه ها ،ضرايب محاسبه شلده بلا اسلتااده
از نتاي تحقيق ) ،Makhdoum (2002طبقهبندي شدند (جدول
.)4
جدول ( :)2فهرست عوامل تخريب
کد

عوامل مخرب
شکار بدون مجوز
كان كني بيرويه
تبديل مرتع به ديمزار
تبديل كشتزار به منطقه مسکوني
چراي بيرويه
شخم در جهت شيب
استااده غيرمنطقي از زمين
آلوده كردن خاك

YS

زبالهريزي

G

H
ZM
XR
T
OG
PS
IL

تخريب زيستگاه (تغيير سيماي طبيعي زمين)
تخريب خاك

HD
SD

جدول ( :)3طبقه بندي شدت عوامل مخرب
کد شدت تخريب

ميزان تخريب

1
2
3
4

ضعيف
متوسط
شديد
خيلي شديد

جدول ( :)4مدل فازي طبقهبندي ضرايب تخريب
تصميم گيري براي

دامنه ضريب

توسعه

تخريب

مستعد توسعه بيشتر
نيازمند بازسازي

نيازمند الدامات فااتتي

1/4-33/99
14-5/99
19-15/99
29-/98
20/56
47-30
73-/49
47/21

طبقه

1
2
3
4
5
6

()Makhdoum, 2002

17

پژوهشهای محيط زيست ،سال  ،1شماره  ،1بهار و تابستان 1389

تعيين اولويت توسعه شبكهها

پ از تعيين توسعه شبکهها ،آنچه اهميت دارد تعيين اولويت
شبکهها براي توسعه آتي است .بر اساس درجه تخريلب هلر يلك از
شبکهها و نيز وجود منابع آبي از لبيل چشمه ،چاه ،لنات ،رودخانه
دايمي و فصلي ،الدام به اولويتبندي شلبکههلا شلد (جلدول .)5
وافدهايي كه تحت تأثير گسلهاي فعال لرار داشتند ،يا فالد منلابع
آبي بودند و نيز زيستگاه گونههاي تحت فااتلت و بلا ارزش ،در
اولويت چهارم توسعه لرار گرفتند (چمني و همکاران.)1384 ،
جدول ( :)5اولويتبندي توسعه براساس

اولويت اول توسعه
اولويت دوم توسعه
اولويت سوم توسعه
(چمني و همکاران)1384 ،

يافتهها
تصميمگيري نهايي براي توسعه شبكهها

همانطوركه ذكر شد ،ضرايب تخريب محاسبه شده براسلاس
روش فازي طبقهبندي شدند كه نتيجه آن در جلدول ( )6نشلان
داده شده است .شکل ( )2نقشه تصميم گيري نهايي براي توسعه
شبکهها را در منطقه فااتت شده اشترانکوه نشان ميدهد.

درجه تخريب هر شبكه
اولويتبندي توسعه

طبقهبندي صورت گرفته براساس جدول ( )5بهعنوان مبنلاي
كار لرار گرفت و با لرار دادن نقشه شبکهها و ضرايب تخريب بر
روي نقشه پراكنش منلابع آب منطقله ،گسللهلا و زيسلتگاهها،
اولويت بندي شبکهها انجام شد .وجود و وفور منلابع آبلي در هلر
شبکه ،اولويت توسعه را افزايش و عدم وجود آنها ،اولويت توسلعه
را كاهش ميدهد.

دامنه تخريب

0 -1/33
1/33 -3
3 -4/99

جدول ( :)6تعداد شبكه ،درصد مساحت و تصميمگيري نهايي براي توسعه شبكهها
تصميمگيري براي توسعه

مستعد توسعه بيشتر
نيازمند بازسازي

نيازمند الدامات فااتتي

درصد مساحت

تعداد شبكه

کد نهايي تخريب

دامنه تخريب

94/58
4/52
0/18

524
25
1

1
2
3

0/36

2

4

0/36

2

5

0

0

6

1/33 -4/99
5 -14/99
15 -19/99
-29/98
20/56
30 -47
-73/49
47/21

اما نکته اصلي در اين بررسي آن است كه از مدل فازي براي
پي بردن به كيايت منطقه فااتت شده يعني تخريب يافتگي يلا
عدم تخريب استااده شده است .زيرا اساساً توسعه به معناي علام
آن در چارچوب اصول مناطق فااتت شده معني نلدارد .در ايلن
صورت براي شبکههايي كه طبق جدول ( )6مستعد توسعه بيشتر
هستند ،اين امر نشاندهنده كيايت خوب اين شبکهها است.
همانطوركه در جلدول مشلاهد مليشلود ،از مجملو554 ،
سلول ،تعداد  524سلول كه در مجمو 94/58 ،درصلد از كلل
مسافت منطقه را دربرمي گيرند ،با وجلود آسليبپلذيري طبيعلي
بومشناختي ،در طبقه مستعد توسعه يا كيايت برتر لرار ميگيرنلد.

اين سلولها نيز به هر فال از لحلاظ تونلاييهلاي توسلعه داراي
اولويتهاي متااوتي خواهند بود كه در ادامه تشريح شدهاند.
تعيين اولويت توسعه شبكهها

با در نظر گرفتن جداول ( 5و  ،)6نقشه شبکههلا و پلراكنش
منابع آب ،در مورد اولويت توسعه مربوط به تعداد  524سلول كه
داراي كد نهايي ( )1بودند تصميمگيري شد .جدول ( )7و شلکل
( ،)3نتاي فاصل از اولويتبنلدي توسلعه را در سللولهلا نشلان
ميدهد.
از ميان  524سلول ،يا وافد كاري مستعد توسعه در منطقله،
 288سلول داراي ضريب تخريب صار بودند كله در تملام ايلن
سلولها ،جمعيت و در نتيجه تراكم فيزيولوژيك صار بود .شلدت
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تخريب نيز در اين سلول ها صار بود كه از يلك طلرف ناشلي از
عدم فضور انسان و فعاليت هاي انساني بوده و از طرف ديگر بله
علت پايين بودن ميزان آسيبپذيري بومشناختي اين مناطق بود.
اك ر اين سلولها از نظر دسترسي صعبالعبور بودنلد .از مجملو،
 554سلول فقط يك سللول ( )G10داراي پلايينتلرين ميلزان
آسيبپذيري (درجه آسيبپلذيري  )4بلود كله در طبقله مسلتعد
توسعه بيشتر لرار گرفته است ،كه با بررسلي عواملل اكوللوژيکي
مشخص شد كه پايين بودن كد محلدوديت ايلن عواملل ،دليلل

پايين بودن آسيب پذيري اين سللول اسلت .سللولهلاي  S11و
 S14بلله دليللل تمركللز جمعيللت (تللراكم فيزيولوژيللك بللاال) و
تخريبهاي ناشي از آن ،داراي ضرايب تخريب بلاال (ضلريب )5
بوده و در طبقه نيازمند الدامات فااتتي لرار گرفتند كله بخلوبي
نشاندهنده نقش تعيينكننده و موثر انسان در تخريب اكوسيستم
طبيعللي اسللت .تعللداد  11سلللول در كللل منطقلله داراي تللراكم
فيزيولوژيك باالتر از  10بود كه با بررسي ضرايب تخريب و كلد

جدول ( :)7نتايج حاصل از اولويتبندي سلولهاي شبكه براي توسعه
تصميمگيري

تعداد

براي توسعه

شبكه

20
37
10
مستعد توسعه
457

اولويتبندي

اولويت اول توسعه
اولويت دوم توسعه
اولويت سوم توسعه
تعداد شبكه
اولويت چهارم
(غيرلابل توسلعه،
125
يللا داراي توسللعه
125
مشروط)
207

نهايي تخريب اين سلولها مشخص شد كه همه آنها در محدوده
مناطق نيازمند بازسازي و نيازمند الدامات فااتتي لرار گرفتله و
به دليل تراكم بلاالي جمعيلت نسلبت بله زمينهلاي كشلاورزي،
مستعد توسعه بيشتر نيستند .تعداد  25سلول ،يا  4/52درصلد از
كل مسافت منطقه ،داراي كد نهلايي تخريلب  2بودنلد كله در
بخشلهاي مختلللف منطقلله ،پراكنللده بودنللد .فقللط يللك سلللول
( )AD22داراي كد نهايي تخريب  3بود كه  0/09درصد از كل
مسافت منطقه را در بر ميگرفت و بررسلي تلراكم فيزيولوژيلك
اين شبکه نشان داد كه دليل ضريب تخريب باالي ايلن منطقله،
تراكم فيزيولوژيك باالي آن بود .سللولهلاي  M3و  W3داراي
كد نهايي تخريب  4بودند ( 0/18درصد از كل مسافت منطقله)
و در بخش شمالي منطقه لرار داشتند .بررسي نقشله توپلوگرافي
منطقه نشان داد كه اين سلولها در اطراف زمينهلاي كشلاورزي
لللرار داشللته و تمركللز بللاالي جمعيللت و سللطح پللايين اراضللي
كشاورزي ،باال بودن ضريب تخريب اين منلاطق را باعلش شلده
است .سلولهايي كه داراي كد نهايي تخريب  3 ،2و  4هسلتند،
طبق جدول ( )6نيازمند بازسازي بوده و الدامات اصلالفي بلراي
آنها الزم است.

نوع محدوديت

خطر زمينلرزه (وجود گسل)
فالد منابع آبي
زيستگاه گونههاي با ارزش جانوري

بحث و نتيجهگيري

برتري مطالعه فاضر نسبت به ساير مطالعات كله در گذشلته
انجام شده است استااده از نظريه فازي (مخلدوم )2002 ،بلراي
طبقه بنلدي ضلرايب تخريلب اسلت .در ايلن مطالعله همچنلين
سلولهاي داراي گسل هاي فعال و زلزلهخيز و فاللد منلابع آبلي
بهعنوان مناطق غيرلابل توسعه معرفي شدهانلد ،در فلاليكله در
ساير مطالعات ذكر شده ،به عنوان كد  4به معني مناطق غيرلابل
توسعه ،يا داراي توسعه مشروط معرفي شدهاند.
تحليل موقعيت نواحي بحراني ،يا در آستانه بحران

منطقه فااتلت شلده اشلترانکوه بله عللت آسليبپلذيري و
شکنندگي باالي اكوسيستم آن كله در نتيجله وضلعيت الليملي،
زمين شناسي و ساير عواملل طبيعلي فلاكم بلر آن اسلت ،داراي
فساسيت زيادي است .هرگونه دخل و تصلرف و تغييلر در رونلد
طبيعي كاركردهاي زيستي اين منطقه باعش وارد آمدن صلدمات
جبرانناپذيري بر آن ميشود كه اصال و بازگشت به فالت اوليه
نياز به زمان طوالني خواهد داشت .نمونه نلوافي بحرانلي ،يلا در
آستانه بحران منطقه فااتت شده اشترانکوه به شر زير است:
 .1سلولهاي  S11و  S14با كد نهايي  ،5كه روستاهاي كلکله
و للعه رسلتم در آنهلا للرار گرفتله و داراي بلاالترين شلدت
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تخريب در كل منطقله فااتلت شلده اشلترانکوه اسلت (بله
ترتيب داراي درجه تخريب  33و  .)35هر چند كه روسلتاي
للعه رستم به دليل لرارگيلري در شليب شلمالي اشلترانکوه و
تقريباً در پلايين للله سلن بلران و بيدسلتانه فاللد زمينهلاي
كشاورزي وسيع است ،اما عواملي از جمله توسلعه كشلاورزي
نامناسب با توان سرزمين ،تخريلب مراتلع و تبلديل آنهلا بله
زمينهاي زراعي ،انجام شخم در طول شيب ،چراي بيرويله
و از بين رفتن مراتع اراضي اطراف روستا ،آلوده كردن خلاك،
فقلللدان
شبکه ها
ي
جمللعآور
ي
فاضالب
و
انباشللته
شللللدن

1

زباله ها در محيط پيرامون روستاها ،باعش وارد آمدن تخريلب
و آلوده سازي شديد مناطق شلده و نيلاز بله انجلام اللدامات
فااتتي جهت جلوگيري از تخريب بيشتر را در ايلن منلاطق
باعش شده است .عالوه بر اين ،چراي دام داملداران روسلتاي
بيدستانه كه در مجاورت روستاي للعه رستم است ،بر شلدت
تخريب مراتع اين نافيه افزوده است.
 .2سلولهاي  M3و  W3با كد نهلايي ( 4بله ترتيلب ضلرايب

20

ارزيابي اثرهای محيطزيستي توسعه ( )EIAبر منطقه حفاظت شده اشترانكوه با استفاده از مدل تخريب

راهنما
کد نهايي تخريب
1
4, 3, 2
5

تصميمگيري توسعه

مستعد توسعه (كيايت برتر)
نيازمند بازسازي
نيازمند فااتت

شكل ( :)2نقشه تصميمگيري براي توسعه سلولها

تخريب  23و  ،)29كه در بخش شمالي منطقه لرار داشلتند
و به ترتيب دربرگيرنلده دو روسلتاي سلوران و مسلعود آبلاد
بودند ،در اثر عواملي كه در بند يك ذكر شد دچلار خسلارات
شده و نياز به انجام الدامات بازسازي و اصالفي را در اين دو
منطقه ضروري ساخته است .البته توسعه روستاي سلوران بلا
جمعيتي در فدود  500نار ،افلزايش تعلداد مشلاغلي چلون
تعميرگاهها ،شعبه ناتي و فملل و نقلل و غيلره را بلهدنبلال
داشته كه از اتکاي اين روستا بر منابع طبيعي پيرامون كاسلته
اسلل
ت.
در
بللخ
ش
شرل
يو
جنوب

ي شللبکه  ،M3شللبکه هللاي  M5و  N3بلله دليللل وجللود
روستاهاي خان وردي ،تودار و سرنجه با دارا بودن كد نهلايي
 2نيز للزوم انجلام بازسلازي را نشلان دادنلد .انجلام شلکار
غيرمجاز گونه با ارزش لوچ در اين مناطق كه زيستگاه اصلي
اين گونه است ،توسط ساكنان اين روستاها انجلام مليشلود.
همچنين در شبکه  W4كه در بخش جنوبي شبکله

20
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راهنما
عنوان

اولويت اول توسعه
اولويت دوم توسعه
اولويت سوم توسعه
غير لابل توسعه
نيازمند بازسازي
نيازمند فااتت

نقشه تصميمگيري
1
2
3
4
5
6

شكل ( :)3نقشه تصميمگيري نهايي براي اولويت توسعه سلولها

 W3لرار دارد ،انجام فعاليت هاي معدني باعلش وارد آملدن
صدمه بر خاك و پوشش گياهي اين نافيه شده است
 .3سلللول  AD22دربرگيرنللده روسللتاي كمنللدان و نللوافي
پيراموني آن در شره منطقه فااتت شده اشترانکوه بلا دارا
بودن درجه تخريب  17و كد نهايي  ،3از جمله منلاطق در
معرض بحران منطقه فااتت شده است كه نيازمنلد انجلام
الدامات بازسازي است .وسعت زمينهاي كشاورزي واللع در
محدوده روستا در فال فاضر  54هکتار است كه بله دليلل
عدم تناسلب بلا تلوان سلرزمين و شليوه شلخم نامناسلب،
موجبات وارد آمدن خسارت بر محليطزيسلت طبيعلي ايلن
نافيلله را ب لهوجللود آورده اسللت .چللراي بلليش از فللد دام
روستاييان در بخش وسيعي از مراتع پيراملون نيلز از جملله
داليل اصلي واردكننده خسارت بر مراتع ايلن نافيله اسلت.
همچنين انجام شکار غيرمجاز لوچ و ميش و كل و بز طلي
سللاليان دراز از جمعيللت ايللن گونللههللاي بللا ارزش منطقله

بهشدت كاسته است چنانچه مقايسه آماري جمعيت اين گونهها
نشاندهنده اين والعيت است.
 .4در كل منطقه فااتت شده اشترانکوه تعداد  25شبکه بلا كلد
نهايي  2وجود دارد كه  4/52درصلد از كلل وسلعت منطقله
فااتت شلده را شلامل مليشلوند و نيازمنلد انجلام اللدامات
بازسازي هستند .اينها بلهطلور عملده دربرگيرنلده روسلتاهاي
منطقه بوده و به صورت پراكنده در كل گستره منطقله وجلود
دارند .بهطوركلي تراكم اين سلولهلا در نيمله شلمالي منطقله
فااتت شده كه دربرگيرنده زيسلتگاههاي اصللي گونلههلايي
مانند كل و بز ،لوچ ،كبك ،جيجاه و بزمجه است ،بيشتر است.
همجواري سلولها با زيستگاههاي اين گونههاي با ارزش ،نياز
به انجام الدامات فااتتي سلازمان فااتلت محليطزيسلت را
بيش از پيش آشکار ميسازد .با وجود اينكه منطقه دربرگيرنده
دو روستاي كرچيان و سيوله والع در غرب منطقه فااتت شده
اشترانکوه داراي كد نهايي  2بوده و نياز به اللدامات بازسلازي
براي آن ضروري است و با وجود مخالات اداره محيط زيسلت،
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اداره منللابع طبيعللي شهرسللتان درود فللدود  10هکتللار از
اراضللي اطللراف روسللتاي كرچيللان و  5هکتللار از اراضللي
پيراموني روستاي سيوله را براي گنلدمکاري ،گردوكلاري و
بادامکاري به روستاييان واگذار كلرده كله هملين موضلو،
باعش وارد آمدن خسارت بيشتر بر اين نلوافي شلده اسلت.
منطقه دربرگيرنده روستاي بزرگ تيان با جمعيتي در فلدود
 650نار ،در مناطق هموار دامنه شمالي اشترانکوه ،نيلز در
فيطه مناطقي اسلت كله بله دليلل وارد آملدن صلدمه بلر
محيطزيست نوافي پيراموني اين روسلتا نيلاز بله بازسلازي
دارد.
تأثير فعاليتهاي معدني نيز در بخش شمالي منطقه فااتت
شده مشهود است .بهطوريكه تلأثير فعاليلت معلادن اسلتخرا
تالك و سنگ هاي ساختماني با ميزان تخريب متوسط تا شلديد
در دو سلول  Z8و  Q2با كد نهايي  2مشاهده شده كه نتيجله
آن وارد آمدن خسارت شديد بلر خلاك و پوشلش گيلاهي ايلن
مناطق بوده است.
تحليل موقعيت سلولهاي داراي اولويت توسعه

تعداد  20سلول كه داراي اولويت اول توسعهانلد ،بله طلور
عمده در بخش مركزي و غربي منطقه فااتت شده اشلترانکوه
لرار دارند .هر چند كه اين سللولهلا داراي اولويلت اول بلراي
توسعه هستند ،اما در ميان آنها سلولهلايي ماننلد ،R13 ،R12
 S12و  T12كه در بخش مركزي منطقه فااتلت شلده للرار
دارند ،به دليل لرار گرفتن در مجلاورت شلبکه  S11كله داراي
ضريب تخريب بااليي و نيازمند الدامات فالاتتي اسلت ،بلراي
ايجاد هر گونله اي از توسلعه مناسلب نيسلتند .در ايلن منلاطق
ميتوان از گزينههايي مانند توسعه اكوتوريسم نام برد كله خلود
يکي از راههاي فااتت از مناطق با اهميت محيطزيستي است.
ساير سلولهاي با اولويت اول توسعه بهدليل وفور منلابع آبلي و
شرايط موجود داراي توانايي بااليي براي توسعه بودند.
تعللداد  47سلللول ،بللهدليللل ميللزان منللابع آبللي كمتللر ،در
اولويتهاي دوم ( 37سلول) و سوم ( 10سلول) توسعه بودند و
به طور عمده در نوافي شمالي ،غربلي و جنلوبشلرلي منطقله
فااتت شده لرار دارند .سلول هلاي بلا اولويلت دوم توسلعه در
بخش هاي شرلي ،جنوب غربي و غربي منطقه فااتت شده (در
مجاورت روستاهاي برآفتاب ،چنار ،يله ،امارت و تي) لرار دارند.
سلول هاي با اولويت سلوم توسلعه در دو بخلش شلمالي و
جنوبي منطقله فااتلت شلده اشلترانکوه و بله طلور عملده در

مجاورت سلولهاي با اولويت دوم توسعه والع شلده بودنلد .وجلود
اين سلول هاي داراي اولويت در كنلار يکلديگر ،زمينله مناسلبي را
براي توسعه در اين مناطق ايجاد ميكنند.
تحليل موقعيت سلولهاي غيرقابل توسعه

بهطوركلي بخش وسيعي از منطقله فااتلت شلده اشلترانکوه
( 82/5درصد) علي رغم كيايت محيط زيستي برتر آن كه تضميني
براي فااتت آن ،به دليلل للرار گلرفتن در محلدوده زيسلتگاهي
گونههاي با ارزش جانوري ( 207سلول) ،خطلر زيلاد زملين للرزه
( 125سلول) و فقلدان منلابع آبلي ( 125سللول) ،جلزو منلاطق
غيرلابل توسعه و يا داراي اولويت چهارم توسعه است .سللولهلاي
داراي خطر زياد زمينلرزه در بخشهاي شمالي و جنوبي لرار دارند
و سلولهاي فالد منابع آب بهصورت پراكنده در سراسر منطقه لرار
دارند .در والع سهم عمدهاي از سلولهاي موجلود ،تحلت پوشلش
زيستگاههاي جانوري لرار دارند كه فدود  37درصد از وسلعت آن
را شامل ميشوند .اين زيستگاهها بهطور عمده در بخلش شلمالي،
شمال غربي ،مركزي و جنوبي منطقه فااتت شده اشلترانکوه للرار
داشته و به دليل ارزش باالي محيطزيسلتي غيرلابلل توسلعهانلد.
گونه كل و بز بيشترين وسعت زيستگاه را در منطقه فااتت دارد و
جزو گونههاي با ارزشي است كه در اين منطقه ،تحت فااتت لرار
گرفته است.
سلولهاي  S2و  M2والع در بخش شلمالي منطقله فااتلت
شده ،هر چند كه بهدليل فقدان منابع آبي جزو سلولهاي غيرلابلل
توسعهاند ،اما فعاليتهاي معادن سنگهاي ساختماني در اين مناطق
با ميزان تخريب متوسط تا شديد رخ ميدهد.
در مجمو ،و با توجه به بررسي بخلش هلاي مختللف منطقله
فااتت شده اشترانکوه ،بهترين گزينه براي توسعه ،پيشروي رونلد
توسعه سازگار با مديريت فااتتي مانند اكوتوريسم به سمت نوافي
غربي و جنوبشرلي منطقه است كه از پيشرفت توسعه بله سلمت
بخش مركزي و شلمالي منطقله بايلد ممانعلت بله عملل آورده و
بازسازي و الدامات اصالفي را در اين مناطق در اولويت لرار داد.
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