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محبوبه رحیمی٭ ،1مجید اونق ،2عبدالرسول سلمان ماهینی ،3امیر

سعدالدین4

 1دانشآموخته كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 2استاد گروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 3دانشيار گروه محيطزیست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 4استادیار گروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

(تاریخ دریافت1390/12/7 :؛ تاریخ تصویب)1391/10/4 :

چکیده
آمایش سرزمين یگانه راهحل منطقي جلوگيري از بروز مسائل محيطزیستي و دستيابي به توسعه پایدار است .این تحقيق با هدف تدوین
برنامه آمایش براي نيل به توسعه پایدار در آبخيز چهلچاي انجام شد .با شناسایي منابع اكولوژیک منطقه ،نقشهسازي و طبقهبندي آنها با
استفاده از مدلهاي حرفي (بياني) طراحي شده براي ایران انجام شد .با تركيب نقشههاي موضوعي و توليد واحدهاي نهایي محيطزیستي،
توان اكولوژیک براي كاربريهاي مرسوم ارزیابي و اولویتبندي كاربريها در هر واحد ارزیابي به روش قياسي كمي انجام شد .كاربريهاي
كشاورزي و مرتعداري ،آبزيپروري ،تفرج متمركز و حفاظت با هدف افزایش درآمد و جلوگيري از تداخل كاربريهاي ناسازگار با در نظر
گرفتن شرایط مجاز اكولوژیک ساماندهي شد .نتایج نشان داد كه سهم اراضي مناسب كاربريهاي جنگلداري ،كشاورزي و مرتعداري،
آبزيپروري ،تفرج متمركز و گسترده ،توسعه سکونتگاهي و حفاظت به ترتيب  6/75 ،15/41 ،1/01 ،0/24 ،5/57 ،64/29و 6/72
درصد است .ميزان انطباق نقشه آمایش و كاربري فعلي با استفاده از شاخص كاپا  0/18برآورد شد كه نشاندهنده تطابق بسيار پایين است.

کلید واژهها :آمایش سرزمين ،توان اكولوژیک ،سامانه اطالعات جغرافيایي ،آبخيز چهلچاي

 نویسنده مسئول:
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28

سرآغاز
توسعه اقتصادي و صنعتي به همراه رشد جمعيت كه به احتمال
زیاد تا سال  2050دو برابر ميشود ،از دالیل عمده تخریب
اراضي است ( .)Nouri et al, 2006از اواخر قرن ميالدي
گذشته ،انسان پي برد كه براي بهرهبرداري با صرفه اقتصادي و
مستمر از سرزمين ،بهتر است روند بهرهبرداري را در چارچوب
برنامهریزي شدهاي به نام طرح مدیریت سرزمين به اجرا بگذارد؛
همچنين به این نتيجه رسيد كه براي جلوگيري از فقر و ضایع
شدن سرزمين ،باید به همراه طبيعت حركت و از سرزمين به
اندازه توان ،یا نيروي توليدي آن بهرهوري كند و نيازهاي
اقتصادي اجتماعي بشر را با توجه به توان سرزمين و در راستاي
اهداف توسعه پایدار برآورده سازد (مخدوم .)1387 ،براي
جلوگيري از بروز ضایعات محيطزیستي و تخریب پوشش گياهي
كه در نتيجه استفاده نادرست از سرزمين رخ ميدهد ،آمایش
سرزمين بهعنوان راهي منطقي مطرح شده است (سرهنگزاده و
مخدوم .)1381 ،آمایش سرزمين ،ارزیابي سيستماتيک نيروي
آب و خاک براي كاربريهاي مختلف است كه هدف آن ،انتخاب
و اتخاذ بهترین كاربري ممکن و پيشنهاد اجراي آن كاربري با
توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعي است ،بهنحويكه كاربري
اتخاذشده نيازهاي جاري مردم را به بهترین شکل در نظر بگيرد
و در همهسان منابع را براي آینده حفظ كند ( Nidumolu et al,
 .)2006آمایش سرزمين ،تاثير بسيار زیادي روي منابع
محيطزیستي ،گونهها و اكوسيستمها ،هوا ،آب ،سالمتي انسان و
در پایان روي كيفيت و وضعيت محيطزیست انسان دارد ( Tang
)et al, 2009؛ همچنين نقش عمدهاي در تعيين نوع استفاده از
منابع طبيعي سرزمين در آینده داشته و فرایندي كلينگر است كه
همه جنبههاي یک سرزمين را در نظر ميگيرد و پلي ارتباطي
بين جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي ،سنتي و فرهنگي است
(.)Kehm, 2009
امروزه برنامهریزي صحيح و استفاده همهجانبه از محيطزیست بر
پایه شناخت استعدادها و ارزیابي توان توليدي سرزمين استوار
است (عدل و همکاران .)1386 ،ارزیابي توان اكولوژیکي
سرزمين ،مرحله مياني فرایند آمایش سرزمين ،یا برنامهریزي
محيطزیست است .در واقع ارزیابي سرزمين ،اطالعات اساسي
مرحله دوم آمایش سرزمين شامل انتخاب مناسبترین استفاده از
سرزمين و نظام مدیریت را فراهم ميكند (مخدوم .)1387 ،با
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توجه به اینکه محيطزیست طبيعي ،توان اكولوژیکي محدودي
براي استفادههاي بشر داراست ،ارزیابي توان اكولوژیکي بهعنوان
هسته مطالعات محيطزیستي با پيشگيري از بحرانهاي موجود،
بستر مناسبي براي برنامهریزي محيطزیستي فراهم ميآورد.
ارزیابي توان اكولوژیک به معناي عينيت بخشيدن به توانایي
بالقوه سرزمين در قالب كاربريهاي انجامپذیر و قابل پيشبيني
است (آلشيخ و همکاران .)1385 ،ارزیابي تناسب اراضي ،فرایند
پيچيدهاي است كه انجام آن به مالحظات همزمان چند معيار
محيطزیستي نياز دارد (اميري و همکاران .)1388 ،اجراي
توسعه و مکانیابي مناطق مناسب براي توسعه بدون توجه به
توانایيهاي اكولوژیکي سرزمين منجر به مشکالت اقتصادي،
اجتماعي و محيطزیستي ميشود (.)Nouri et al, 2006
براي شناسایي توان و همچنين تحليل سازگاري انواع كاربريها
با توان منطقه ،استفاده از فناوريها و علوم سنجش از دور( )1و
سيستمهاي اطالعات جغرافيایي( )2توجه زیادي را به خود جلب
كرده است (فرجزاده و كرمي .)1383 ،توانایي این سامانه در
ارتباط با پردازش همزمان اطالعات مکاني ،آمار و ارقام و تلفيق
نقشههاي مختلف و توليد نقشه بههمراه اطالعات جدید موجب
شده تا از این سيستم در ارزیابي توان اكولوژیک براي
كاربريهاي مختلف استفاده شود (پيرمحمدي و همکاران،
.)1387
پیشینه تحقیق
در طول سالهاي اخير مطالعات زیادي در خصوص بررسي و
تعيين توان اكولوژیک براي انواع كاربريها در خارج و داخل
ایران انجام شده است .اونق و ميركریمي ( )1382بهمنظور
ارزیابي ميزان انطباق محيطزیستي كاربريهاي فعلي و آتي
استان گلستان ،یک مدل وزني تهيه و مقادیر شاخص انطباق
كاربريها را در  198واحد محيطزیستي همتوان در مقياس
 1:250000و سطح نيمهتفصيلي در  4كالس نقشهسازي
كردند .ميانگين وزني شاخص انطباق كاربريهاي استان 3/26
(كالس  )4است كه با مساحت زیاد دو كاربري طبيعي ،یعني
جنگل و مرتع (تبعيت از انتخاب طبيعت بههنگام تعيين اولویت
بين كاربريها) و حفاظت گسترده از محيطزیست (كاربري
حمایتي) در سطح وسيعي از استان ،بهآساني قابلتوجيه است.
ميکائيلي و آذرمدل ( )1384مدل ارزیابي زمين -محيطزیستي
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در برنامهریزي كاربري شهري مناطق ساحلي جنوب شرقي
دریاي خزر را با استفاده از روش تجزیهوتحليل سلسله مراتبي و
سامانههاي اطالعات جغرافيایي توسعه دادند .نتایج آنها حاكي از
تناسب كم تا متوسط منطقه براي توسعه چهار گزینه
ساختمانسازي بلند ،چند طبقه ،كوتاه و دفن زباله بودJansen ( .
 )et al, 2000نقش روشهاي مختلف را در ارزیابي كاربري
اراضي تعيين كردند و بهمنظور حمایت از سياستهاي كشاورزي
و توسعه در  5گروه بهشرح زیر قرار دادند .1 :طرح مسئله .2
استفاده فعلي از سرزمين  .3احتمال تغييرات آمایش سرزمين در
آینده  .4انتخاب فناوري مناسب براي استفاده از سرزمين .5
استنتاج از سياستهاي مناسب تغيير استفاده از سرزمين در آینده
نزدیک )Cabuk, 2001( .روشي را براي برنامهریزي كاربري
اراضي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي و برپایه
خطرهاي طبيعي حاكم در منطقه آداپازاري تركيه پيشنهاد و با
تلفيق نقشههاي حساسيت اكولوژیکي ،كاربري اراضي ،جادهها،
سازهها ،توانایي اراضي و مناطق حفاظتي ،نقشه مناطق مناسب را
توليد كرد )Sadeghi et al, 2009( .در مطالعه خود به این
نتيجه رسيدند كه بهينهسازي كاربري اراضي یکي از راهکارهاي
مناسب براي دستيابي به توسعه پایدار و كاهش هدررفت منابع
است .این تحقيق در حوضه آبخيز بریموند در استان كرمانشاه ،به
منظور تعيين مناسبترین كاربريهاي منطقه شامل باغ ،كشت
آبي ،كشت دیم و مرتع براي كمينهسازي فرسایش و
بيشينهسازي سود انجام شد و بهينهسازي كاربريها بر كاهش
اراضي دیم و افزایش اراضي باغي در منطقه تاكيد داردNouri ( .
 )et al, 2006مطالعهاي در شهرستان آباده استان فارس انجام
دادند و با استفاده از مدلهاي اكولوژیک ایران و با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيایي ،مناسبترین مناطق براي توسعه
روستایي را مکانیابي كردند.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخيز چهلچاي در جنوب شرقي شهرستان مينودشت در
شرق استان گلستان بين َ 55ْ 23تا َ 55ْ 38طول شرقي و
َ 36ْ 59تا َ 37ْ 13عرض شمالي واقع شده و وسعت آن
حدود  260كيلومتر مربع است .حداقل ارتفاع از سطح دریا
 173متر و حداكثر ارتفاع آن  2560متر ،بارندگي متوسط

حوضه 766/5 ،ميليمتر است .در حال حاضر حدود  60درصد
از مساحت منطقه مورد مطالعه (شکل  ،)1به كاربري جنگل و
باقيمانده اراضي به كاربري كشاورزي اختصاص دارد .اقليم منطقه
از نظر تقسيمبندي آمبرژه ،مرطوب سرد و از نظر تقسيمبندي
دومارتن ،مرطوب است (مهندسان مشاور روانآب.)1384 ،

شکل ( :)1موقعیت آبخیز چهلچاي در ایران و
استان گلستان

روشهاي پژوهش
تهیه نقشه کاربري اراضی
بهمنظور تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز چهلچاي از
تصویر ماهواره  IRSباند  LissIIIمرداد ماه سال  2006با
قدرت تفکيک مکاني  23/5متر استفاده شد .با توجه به بازدید
ميداني و مالحظه تنوع پایين كاربري اراضي در منطقه مورد
مطالعه ،شاخص گياهي تفاوت نرمالشده(( )3شاخص درجه
سرسبزي) براي طبقهبندي تصاویر انتخاب شد .این شاخص
مبين تفاوت ميان پوشش و عدم پوشش ميباشد .بدین منظور
باندهاي تصویر ،تفکيک و وارد نرمافزار  IDRISIشد .سپس با
كنترل آستانه تغيير كاربريها ،بارزسازي تغييرات تصویر انجام و
تصویر بهروش نظارتشده طبقهبندي شد .براي ارزیابي صحت
نقشههاي تهيهشده با واقعيت زميني ،نقاط كنترل زميني (42
نقطه به صورت تصادفي) با استفاده از دستگاه موقعيتیاب
جهاني برداشت و مختصات نقاط ،براي تعریف و تفسير به محيط
 ArcGISانتقال داده شد .سپس با استفاده از شاخص كاپا ،ميزان
صحت نتایج حاصل تعيين شد.
تهیه الیههاي اطالعاتی و توسعه مدلهاي ارزیابی توان
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پس از شناسایي واحدهاي اكولوژیک پایدار و ناپایدار ،نقشهسازي
واحدهاي محيطزیستي بهروش سيستمي (ادغام نقشهها) انجام
شد و توان واحدهاي حاصل براي  7كاربري جنگلداري ،كشاورزي
و مرتعداري ،آبزيپروري ،تفرج گسترده و متمركز ،توسعه
سکونتگاهي و حفاظت مورد ارزیابي قرار گرفت.

مقایسه ویژگيهاي اكولوژیکي آبخيز موردنظر با مدلهاي
اكولوژیکي ساختهشده براي كاربريها انجام ميشود .مراحل
ارزیابي با استفاده از مدلهاي اكولوژیکي ایران (مخدوم،
 )1387و طبق قاعده جستوجو و حذف (پرسجو) در محيط
نرمافزار  ArcGISو در برخي موارد به صورت ذهني انجام شد.

شناسایی منابع اکولوژیک پایدار و نقشهسازي واحدهاي

مدل اکولوژیک جنگلداري
با نگاهي به سير آمار مساحت جنگلهاي شمال كشور ،ميتوان
دریافت كه در طول  30سال گذشته ،حدود  1/5ميليون هکتار
از این جنگلها تخریب و تبدیل شده است .از اینرو مدیریتي بر
باقيمانده این جنگلها باید اعمال شود كه مبتني بر ارزیابي توان
اكولوژیک عرصههاي آن باشد (مشتاقكهنمویي .)1380 ،مدل
اكولوژیک جنگلداري براي نشان دادن توان و درجه مرغوبيت
سرزمين براي انجام جنگلداري در  7طبقه تدوین شده،
بهطوريكه از طبقه  1به طبقه  7محدودیت رشد جنگلهاي
تجارتي افزایش و درجه مرغوبيت جنگلها كاهش ميیابد.

محیطزیستی
فرایند تجزیهتحليل و جمعبندي دادهها براي نقشهسازي واحدهاي
محيطزیستي كه شامل تركيب طبقات منابع اكولوژیکي پایدار
است ،انجام پذیرفت .ابتدا مدل رقومي ارتفاع( )4منطقه مورد
مطالعه از نقشه رقومي توپوگرافي (خطوط توپوگرافي  10متري)
با مقياس  1:25000تهيه شد .سپس نقشه طبقات شيب و
جهتهاي جغرافيایي بهترتيب در  9و  5طبقه از مدل رقومي
ارتفاع تهيه و  3نقشه نام برده با هم تلفيق شد ،تا نقشه
واحدهاي شکل زمين بهدست آید .با تركيب نقشه واحدهاي
شکل زمين با نقشههاي تيپ خاک ،تيپ و تراكم پوشش گياهي،
نقشه واحدهاي محيطزیستي نهایي حاصل شد .نقشه تراكم
پوشش گياهي در این تحقيق با استفاده از تصویر ماهواره
 )5(ETMسال  2002و شاخص گياهي تفاوت نرمالشده تهيه
شد.
شناسایی و نقشهسازي منابع اکولوژیک ناپایدار
پس از تلفيق الیههاي طبقات ارتفاع ،شيب ،جهت ،تيپ خاک،
تيپ و تراكم پوشش و تهيه نقشه واحدهاي نهایي محيطزیستي،
تهيه و تنظيم جدول ویژگيهاي محيطزیستي و اضافه كردن
ویژگيهاي اكولوژیکي ناپایدار (تيپ اقليم ،دماي ساالنه ،بارندگي
ساالنه ،منابع آب و كاربري اراضي) انجام گرفت .در مرحله بعد
ارزیابي توان اكولوژیک منطقه مورد مطالعه براي كاربريهاي 7
گانه نامبرده شده انجام گرفت.
ارزیابی توان اکولوژیک
ارزیابي سرزمين شامل پيشبيني و سنجش كيفيت سرزمين براي
كاربري خاص از نظر توليد (محصول یا ظرفيت برد)،
آسيبپذیري (فرسایش ،آلودگي ،كاهش تنوع گونهاي) و
نيازمنديهاي مدیریت است (مخدوم .)1387 ،این سنجش با

مدل اکولوژیک کشاورزي و مرتعداري
از آنجایيكه در ایران بين حدود و ماهيت دو كاربري كشاورزي و
مرتعداري اختالفنظر وجود دارد ،بهمنظور پرهيز از این مشکل،
مدل كشاورزي و مرتعداري بهصورت یک مدل و در  7طبقه
ارائه شده است .در این مدل ،طبقات  2 ،1و  3نشاندهنده
كشت آبي ،باغباني (با آبياري) ،دامپروري ،مرغداري و زنبورداري،
طبقه  4مبين كشت دیم ،باغباني (بدون آبياري) ،طبقه 5
نشاندهنده مرتعداري طبقه  1هستند .طبقه  6مرتعداري طبقه
 2و طبقه  7مرتعداري طبقه  3را نشان ميدهد.
مدل اکولوژیک آبزيپروري
شاخص هاي متفاوت و متنوعي براي این منظوور در نظور گرفتوه
ميشود كه اغلب زیاد ،ذهني و مشکل هستند ( Mcleod et al.,
 .)2002به دليل اهميت آبوزي پوروري در شومال كشوور و تنووع
معيارهاي حفاظتي در این مناطق ،اصالح مدل ایجواب مويكنود،
بهگونهاي كه تعداد طبقات تووان از  2بوه  3افوزایش یابود و 2
مشخصه شيب و  phآب با اعمال نظر كارشناسي تغيير كند.
مدل اکولوژیک تفرج (متمرکز و گسترده)
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در مدل اكولوژیک تفرج عوامل مختلفي مانند پراكنش و تعداد
جمعيت ،نوع مالکيت اراضي ،اقليم ،منابع آب ،زیبایي مناظر و
اماكن تفریحي قابل اعمال است (آذرمدل.)1385 ،
مدل اکولوژیک توسعه سکونتگاهی
مدل توسعه شهري ،روستایي و صنعتي با ماهيت سکونتگاهي در
 3طبقه مناسب  2 ،1و نامناسب تدوین شده است .در این مدل
همه مشخصهها هموزن نبوده و مشخصههایي از قبيل كميت
آب ،شيب و خاک اهميت بيشتري دارند.
مدل اکولوژیک حفاظت
از مشخصههاي مهم در مکانیابي مدل حفاظت آبخيز چهلچاي،
وجود زیستگاههاي حساس به زمينلغزش ،فرسایش ،مناطق با
شيب بيش از  65درصد ،مناطق جنگلي با تراكم زیاد پوشش
گياهي و همچنين منابع تأمين آب مردم منطقه بوده است .به
همين دليل در تحقيق حاضر مدل حفاظت به  3طبقه افزایش
یافته ،بهطوريكه در آن واحدهاي داراي اشتراک همه
مشخصههاي حساس به حفاظت ،مناسب طبقه  ،1واحدهایي
واجد هر یک از موارد حساس (بهتنهایي) مناسب طبقه  2و سایر
واحدها نامناسب درنظر گرفته شدهاند.
تجزیه و تحلیل اطالعات اقتصادي و اجتماعی
جمعبندي منابع اقتصوادي و اجتمواعي براسواس مشخصوههواي
تووراكم جمعيووت و درآموود بووه عنوووان راهنموواي جنبووي بووراي
اولویتبندي و ساماندهي بين كاربريها انجام شد .نقشه جمعيوت
براسوواس آمووار جمعيتووي روسووتاهاي حوضووه در سووال  1384و
به روش درون یابي كریجينوگ( )6در محويط نورم افوزار ArcGIS
تهيه شده است .براي برآورد درآمد ساالنه ،بوا اسوتفاده از توزیوع
پرسش نامه در سطح روستاها ،درآمد ساالنه تعيين شد (محمودي،
 .)1389نقشه درآمد با اسوتفاده از نورمافوزار  ArcGISو روش
درونیابي كریجينگ تهيه شد.
اولویتبندي کاربريها
هر واحد نقشه به انجام انواع كاربريها ،كالس قابليت ،یا توان
متفاوتي دارد .بنابراین باید بين گزینههاي موجود بهترین گزینه را
بهعنوان كاربري موردنظر انتخاب كرد .از بين روشهاي موجود
براي اولویتبندي ،روش قياسي كمي در این تحقيق انتخاب شد.
روش قياسي كمي در  3گام متوالي انجام شده است .1 :بر
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اساس معيارهاي مساحت و ارزش اقتصادي ،اجتماعي و
اكولوژیکي آبخيز با استفاده از آراي كارشناسي ،چهار سناریو براي
مقایسه اولویت كاربريهاي موجود در هر یک از واحدهاي
محيطزیستي تنظيم شد .2 .بر حسب جایگاه به هر كاربري در
هر سناریو ،ارزش وزني از  1تا  10داده ميشود .در این رابطه،
جایگاه اول  10امتياز ميگيرد و در ازاي نقصان موقعيت جایگاه
هر كاربري در سناریو ،یک امتياز از ارزش وزني آن كاسته
ميشود .همچنين در ازاي نقصان هر طبقه توان هر كاربري از
طبقه  ،1یک امتياز دیگر از ارزش كاربري كسر ميشود.3 .
حاصلجمع امتيازات بهدست آمده براي هر كاربري محاسبه و
برحسب حاصلجمع ،گزینهها ردهبندي و در پایان بهترین گزینه
كه بيشترین حاصلجمع را داراست ،براي هر یک از واحدهاي
محيطزیستي انتخاب ميشود .اما در صورتيكه امتياز دو كاربري
یکسان شد ،به مرحله بعد (ساماندهي) انتقال ميیابد.
ساماندهی کاربريها
گاهي حتي بعد از اولویتبندي ميان كاربريهواي پيشونهادي ،در
برخي از واحدهاي محيطزیستي نمويتووان یوک كواربري را بوه
عنوان كاربري برتر انتخاب كرد ،به عبارت دیگور كواربريهوایي
هستند كه از نظر اكولوژیک ،یا از نظور اقتصوادي و اجتمواعي در
یک واحد ،شرایط یکسان داشته و تشخيص آنها از لحوا تعيوين
اولویت غيرممکن بهنظر ميرسد .در چنين شورایطي مويتووان از
اصل استفاده چندجانبه استفاده كرد (مخدوم .)1387 ،همچنين
انجام بعضوي از كواربريهوا در مجواورت یکودیگر در واحودهاي
مختلف ،با هم سازگار و پارهاي دیگر در تعارض هستند كوه ایون
مشکل در مرحله ساماندهي رفع ميشود .در این مرحله بوا توجوه
به مسائل اقتصادي و اجتماعي ،نظير نحوه توزیع جمعيت و درآمد
در بخش هاي مختلف آبخيز آرایوش نهوایي كواربريهوا حاصول
ميشود.
ارزیابی انطباق کاربري فعلی و آتی
ارزیابي انطباق كاربريها ميتواند نماینده وضعيت پایداري توسعه
جاري و كارنامه عمومي فعاليوت سوازمآنهاي اجرایوي و كواربران
زمين مطابق دانش روز آمایش سرزمين باشد و در تعيين محل و
زمينه وقوع بحرانهاي محيطزیستي ناشي از فعاليتهاي متنووع
انسان ،مفيد واقع شود (اونق و ميركریموي .)1382 ،بوه منظوور
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اولویتبندي
کد

طبقه توان کاربري
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9
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جنگلداري طبقه 3
جنگلداري طبقه 4
جنگلداري طبقه 5
جنگلداري طبقه 6
جنگلداري طبقه 7
كشاورزي طبقه 1
كشاورزي طبقه 2
كشاورزي طبقه 3
كشاورزي طبقه 4
مرتعداري طبقه 2
آبزيپروري طبقه 2
تفرج گسترده طبقه 1
تفرج گسترده طبقه 2
تفرج متمركز طبقه 2
توسعه سکونتگاهي طبقه
1
توسعه سکونتگاهي طبقه
2
حفاظت طبقه 2
جمع

17
18
20

مساحت

درصد

مساحت

درصد

اولویتبندي به

(کیلومترمربع)
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+ 1/43
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260

100

260

100

+ 6/72
-

جدول ( :)2ارزیابی انطباق کاربريهاي فعلی و آتی در
آبخیز چهلچاي
صحت کلی
0/30

شاخص کاپا
0/18

ساماندهی

تغییرات از مرحله

P_ value
0/00001

0
-1/08
-1/47
-3/15

بحث و نتیجهگیري
براساس نتایج بهدست آمده حدود  40درصد از اراضي آبخيز
چهلچاي به جنگلداري طبقه  2اختصاص یافت كه از دالیل آن
ميتوان به تراكم زیاد پوشش گياهي و حاصلخيزي باالي خاک
در بسياري از واحدهاي كاري در حوضه اشاره كرد (جدول .)1
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حدود  10درصد از اراضي به جنگلداري طبقه ( 4جنگلکاري)
اختصاص پيدا كرد .از آنجایيكه مشخصه فاصله از رودخانه در
ارزیابي توان طبقه  4جنگلداري بهدليل دسترسي به منابع آبي
براي آبياري درختان دستكاشت (در صورت نياز به آبياري در
مراحل مختلف رشد) از اهميت ویژهاي برخوردار است ،بههمين
دليل اراضي مناسب طبقه  4جنگلداري بهشرط داشتن سایر
مشخصهها (ارتفاع از سطح دریا و تراكم متوسط پوشش گياهي)
در حریم رودخانه واقع شدهاند .همچنين ،یگانه سطح كوچکي از
منطقه مورد مطالعه (حدود  0/5درصد بهطور متوسط) براي طبقه
 6 ،5و  7جنگلداري توان داشته و بهدليل باال بودن كيفيت
مشخصههاي مهم در جنگلداري (تيپ و تراكم پوشش گياهي)
تعداد كمي از واحدهاي كاري در شمال حوضه براي طبقات
پایين جنگلداري مناسب است .از طرفي بهدليل نامساعد بودن
شرایط كشاورزي (باال بودن شيب) در بسياري از واحدها ،فقط
حدود  1/5درصد از اراضي به كشاورزي تعلق گرفته است .از
طرفي با وجود اینکه كشاورزي رتبه اول در سناریوهاي اول ،دوم
و سوم را دارد ،اما چون در مرحله ارزیابي درصد بسيار زیادي از
مساحت منطقه به طبقات پایين كشاورزي تعلق گرفت ،این
مسئله منجر به كسر امتياز بسيار در مرحله اولویتبندي شد و در
نتيجه مساحت كمي از اراضي آبخيز چهلچاي به كشاورزي
اختصاص پيدا كرد .هم اكنون حدود  40درصد از اراضي حوضه
به كاربري كشاورزي اختصاص دارد ،بنابراین با توجه به
پيمایشهاي انجامشده در منطقه و نقشه شيب آن (متوسط شيب
 30تا  65درصد) ،مساحت زیاد اراضي كشاورزي گواه روشني
بر عدمتوجه به قواعد و اصول استفاده صحيح از منابع طبيعي
است .البته ،شایان ذكر است مهمترین منبع تأمين معيشت در
منطقه مورد مطالعه ،كشاورزي است و فقر جامعه روستایي ،مردم
این منطقه را بهسوي استفاده غيراصولي و بيش از توان محيط
كشانده است.
وجود شرایط نامناسب براي آبزيپروري از قبيل باال بودن شيب
و حاصلخيزي زیاد خاک در بسياري از واحدها ،باعث تناسب
بسيار كم منطقه ( 0/07درصد) براي آبزيپروري طبقه  2در
خروجي حوضه و در نزدیکي رودخانه چهلچاي واقع شد كه از
نظر شيب ،ارتفاع از سطح دریا و خاک و هم از نظر كميت آب
داراي رضامندي مناسبي است .همچنين براساس نتایج حاصل،
حدود  17درصد از اراضي براي طبقه  1تفرج گسترده توان
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دارد كه این مناطق بيشتر در بخشهاي مركزي حوضه با شيب
متوسط (تا  25درصد) و تراكم پوشش گياهي كم واقع شدهاند.
در نقشه اولویتبندي شده كاربريها ،توسعه سکونتگاهي براي
حدود  7درصد اراضي حوضه مناسب بود .دليل پایينبودن سهم
این كاربري ميتواند جایگاه آن در سناریوي اول و چهارم باشد،
چراكه از نظر وسعت كاربريهاي فعلي (سناریوي اول) این
كاربري نسبت به سایر كاربريهاي موجود در منطقه رتبه
پایينتري را داراست و نيز در سناریوي چهارم رتبه پایيني دارد.
تبدیل جنگلها به اراضي كشاورزي ،قطع بوتهها و انجام عمليات
كشاورزي بر روي شيبهاي باال از جمله عوامل تخریب اراضي
در آبخيز چهلچاي بوده و درنتيجه ارائه راهحل حفاظتي براي
آنها ميطلبد (مهندسان مشاور روانآب .)1384 ،بهدليل
باالبودن شيب و تراكم پوشش گياهي در بسياري از واحدها و
همچنين وجود خطر زمينلغزش و فرسایش 1/92 ،درصد از
اراضي براي حفاظت طبقه  1و حدود  70درصد از اراضي براي
طبقه  2این كاربري مناسب تشخيص داده شد .كم بودن
مساحت طبقه  1حفاظت بهدليل اشتراک همه مشخصههاي
دخيل در بحراني كردن وضعيت محيطزیست است؛ اما در
شرایطي كه هر یک از عوامل خطرزا (از جمله لغزش ،فرسایش و
شيب زیاد) در واحدها وجود داشته باشد ،براي طبقه  2این
كاربري مناسب است .سرهنگزاده و مخدوم ( )1381در
مطالعهاي در منطقه حفاظت شده ارسباران در آذربایجان شرقي
نيز بيان كردند كه پرشيب و جنگلي بودن اراضي باعث اختصاص
دادن حدود  65درصد از منطقه بهمنظور حفاظت دارد كه تطابق
بسياري در شرایط منطقه و همچنين نتایج حاصل از ارزیابي
حفاظت بين دو تحقيق وجود دارد .براساس نتایج حاصل از بخش
اولویتبندي در بسياري از مناطق حاشيه آبخيز ،كاربريهاي
ناسازگار از جمله جنگلداري و توسعه سکونتگاهي در مجاورت
یکدیگر قرار گرفتند كه در مرحله ساماندهي با قرار دادن حریمي
ميان دو كاربري با عنوان طبقه  2حفاظت این مشکل رفع شد.
این مناطق حفاظتي مساحتي حدود  7درصد را به خود اختصاص
داد .البته در این مرحله باید توجه كرد كه ایجاد حریم باعث
ایجاد آشفتگي فضایي نشود .همچنين با توجه به نقشه درآمد
منطقه ،بخشهاي مركزي پایينترین طبقه درآمد را دارند و
بهدليل اهميت نقش آبخيزنشينان در موفقيت و اجراي برنامههاي
آمایشي و براي افزایش درآمد و رفع مشکالت مالي در واحدهایي
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تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهلچای

از آبخيز با شرایط مجاز اكولوژیک (از جمله در نزدیکي روستاهاي
زندالچال ،چمانيباال ،چمانيوسط و چمانيپایين) كاربريهایي با
رتبه اولویت پایينتر مانند كشاورزي طبقه  3و  ،4مرتعداري
طبقه  ،2آبزيپروري طبقه  2انتخاب شد .از طرف دیگر ،با توجه
به وجود جنگلهاي متراكم ،مناظر و طبيعت زیباي منطقه،
بهویژه در قسمتهاي حاشيه آبخيز (در نزدیکي روستاهایي مانند
دوزین و نرسه) با افزایش مساحت كاربري تفرج متمركز نيز
ميتوان به افزایش درآمد و توسعه صنعت جهانگردي كمک كرد.
انطباق کاربري آمایشی با کاربري فعلی
طبق بررسيهاي انجامگرفته در تعيين درجه انطباق نقشه پایه
آمایش با نقشه كاربري فعلي در آبخيز چهلچاي با استفاده از
شاخص كاپا ،ميزان این شاخص  0/18بهدست آمده (جدول )2
كه نشاندهنده انطباق بسيار پایين كاربري فعلي و آمایشي و
نماینده دستکاري شدید اكولوژیکي محيط و تغيير كاربري زمين
(مانند تبدیل اراضي جنگلي به دیمزارها در بخشهاي مركزي
منطقه از جمله روستاهاي قلعهقافه و دهچناشک) است .این

مطلب ميتواند مبين این باشد كه در هماكنون از اراضي آبخيز
چهلچاي استفاده نامطلوب و خارج از ظرفيت برد محيطي
صوورت مويگيرد و اگور وضع به همين منووال اداموه یابد ،منابع
اراضي حوضه آبخيز بهشدت تخریب خواهد شد.
تشکر و قدردانی
بدینوسيله نویسندگان مقاله مراتب تشوکر و قودرداني خوود را از
مهندس حسن آذرم دل كارشناس شوركت آب منطقوه اي اسوتان
گلستان و مهندس اميد عبدي كارشناس اداره كل منوابع طبيعوي
استان گلستان ابراز ميدارند.
یادداشتها
Remote Sensing
Geographical Information System
Normalized Difference Vegetation Index
Digital Elevation Model
Enhanced Thematic Mapper
Kriging
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