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Abstract
In terms of natural structure and geographical location, our land has major constraints on the biological and sustainable
production of biological systems, and most of its biomes are forests that naturally have fragile biological systems and, if
exploited outside their capability, they are simply exposed to destruction. Therefore, due to the multifunctional nature of
forests, it is necessary to assess the environmental impacts of forest management plans. The main purpose of the present
study is to evaluate the impacts of forest activities as well as planning to minimize and prevent negative environmental
impacts and maximize the positive environmental impacts of the Lirehsara forest management plan using the
destruction model approach. In this regard, environmental degradation modeling was performed to determine the
environmental impacts of forestry activities in the Mashalak Forest. In this study, compartments were selected as the
impact unit. After determining the degradation factors, 14 identified factors were included in the model and the final
destruction map was created. The results of the degradation model showed that the study area was divided into four
zones of potential development, requiring restoration 1 and 2 and requiring conservation measures. Accordingly,
49.70% of the study area was in degradation class 1 and susceptible to development, 35.15% and 9.78% in degradation
class 2 and 3, respectively, in need of restoration and 5.3% in degradation class 5 and in need of protection measures.
According to the results of this study, it is recommended that protection measures and further development in the area
be prioritized and remedial measures for forest protection should be considered. One of these measures could be the
elimination of the destructive factor of the mine and the other non-accumulation of waste in the forest.
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Extended Abstract
Introduction
In terms of its natural structure and geographical location, our land has fundamental limitations for
sustainable biological production (Makhdoum, 2007) and most of its ecosystems are forests. In terms of
natural conditions, most of the time, the restoration and reconstruction of the degraded forests is not easily
possible, and a huge price and time must be spent for this (Makhdoum, 2010). Examination of the historical
records of implementation of plans and projects in Iran shows that in much planning, as in some developing
countries, the importance of the environment is hidden from the view of decision makers and many of
Decisions are designed and implemented without taking environmental considerations into account
(Aghnoum et al. 2015). Environmental impact assessment is a planning tool that determines the probability
of that a project will have a positive and negative impact on the environment and helps decision makers to
reject or accept a project by providing an appropriate context. (Jabbarian Amiri, 2012). The aim of the
current research is to use the degradation model to assess and measure the extent of degradation caused by
the implementation of forest management plan activities from the past to the present in the Lirehsara Seri of
the Mashalak forest.
Experimental Design
In the environmental degradation model, linear models are used to represent the degradation in the subbasins of a watershed. First of all, all degradation factors in each of the sub-basins, which act as an
indicator unit (compartment) here, are identified and listed with field investigations (Makhdoun, 1993).
Then, the intensity of the degradation factors and ecological vulnerability are calculated. In each
compartment, the degradation factor is identified, encoded, and finally integrated with the degradation
intensity of each factor. To represent the impact of population on ecosystems, the physiological density
factor is used, which is actually the result of dividing the population on the level of producing ecosystems.
In order to show the degree of environmental degradation at the sub-basin level and to allow easy
comparison between sub-basins, an environmental degradation model is written for each sub-basin based
on Equation (1) and finally the extent of degradation is calculated with it.
Equation (1):
Hi: degradation coefficient of each indicator unit, Vi: ecological vulnerability, DP: physiological density,
ΣI: total intensity of the factors
Results and Discussion
Field observations, available maps and information, and expert judgment have identified the degradation
factors in the Lirehsara 6th Seri. Among the degradation factors, tree felling to accumulate garbage, forest
destruction to exploit the sand mine, and poor management of secondary and main roads have the highest
and most severe degradation in the region.
Indiscriminate harvesting and continuous mining has caused irreparable environmental problems and effects
such as destruction of vegetation, negative effects on the soil of the region, impact on wildlife, land
abandonment, creation of undesirable landscape and water pollution. Also, intrusion of leachate caused by
abandoned or buried wastes in the forest causes groundwater pollution, animal deaths due to waste being fed,
increase in insect population and environmental pollution, and other adverse environmental effects are the
consequences of burial. In doing so, no practical measures have been taken to prevent the degradation of the
area and if this increasing degradation process is not prevented, it will have dangerous effects on the
environment. These degradation factors have the highest degradation intensity in compartments 608 and 609.
Based on degradation coefficients and degradation classes, 49.70% of the studied area is in degradation class
1 and prone to development. 35.15% and 9.78% of the area were in the 2nd and 3rd levels of degradation,
respectively, and 2 compartment with 5.3% and an area of 109.91 ha are in the 5th level of degradation and
require protective measures.
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Conclusion
In the present study, the environmental impact assessment showed for the first time in the Seri 6 Lirehsara of
Mashalak Forest that one of the appropriate methods to assess the environmental impacts in the forest can be
the use of the degradation model, because this method, in addition to identifying vulnerable and resistant
areas in comparing with human activities and the degree of deterioration caused by carrying out activities in
the past, it also shows the possibility of development in the future. Based on the results of the
implementation of the degradation model in the Seri 6 of Lirehsara, it was found that cattle grazing, cattle
trails, soil compaction, logging trails, poor management of main and secondary roads were among the
degradation factors observed in all compartment. Therefore, these degradation factors are among the most
important degradation factors in Seri 6 of Lirehsara.
By classifying the coefficients based on the fuzzy model of degradation, in this Seri, all the compartments of
the studied area have been divided into 3 areas, in need of development, in need of reconstruction, and in
need of protective measures. Overall, the largest area of the region, at 49.7% needs development. The results
of the environmental impact assessment according to the degradation model showed that that further
development can take place in the Mashalak region according to the prioritization of development based on
local conditions and socio-economic issues, as well as destructive and endangered activities in the region.
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چکیده
سرزمین ما از نظر ساختار طبیعی و موقعیت جغرافیایی داراي محدودیتهاي اساسی براي تولید بیولوژیک و پایدار نظام زیستی است و
قسمت اعظم زیستبومهاي آن را جنگلها تشکیل میدهند که به طور طبیعی داراي نظام زیستی حساس و شکنندهاي هستند و در صورت
بهرهبرداري خارج از توان محدوده آنها به سادگی در معرض تخریب قرار میگیرند .بنابراین ،به دلیل ماهیت چند منظوره جنگلها ،نیاز
است که ارزیابی آثار محیطزیستی در ارتباط با طرحهاي جنگلداري حتما اجرا شود .هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی و سنجش آثار و
پیامدهاي فعالیتها در جنگل و همچنین برنامهریزي براي حداقل رسانی و جلوگیري از آثار منفی محیطزیستی و حداکثر نمودن آثار مثبت
محیطزیستی طرح جنگلداري لیرهسرا با استفاده از روش مدل تخریب میباشد .در این راستا جهت مشخص کردن آثار محیطزیستی
فعالیتهاي طرح جنگلداري در منطقه ماشالک ارزیابی توسط مدل تخریب محیطزیست انجام شد .در این بررسی پارسلها به عنوان واحد
نشانزد انتخاب گردید .پس از تعیین عوامل تخریب ،تعداد  41عامل تشخیص داده شده در مدل قرار گرفته و نقشه نهایی تخریب منطقه
تهیه شد .نتایج حاصل از مدل تخریب نشان داد که منطقه مورد مطالعه به چهار پهنهي مستعد توسعه ،نیازمند بازسازي  4و  2و نیازمند
اقدامات حفاظتی تقسیم شد .بر این اساس  14/07درصد منطقه مورد مطالعه در طبقه تخریب  4و مستعد توسعه 51/41 ،درصد و 4/07
درصد منطقه به ترتیب در طبقه تخریب  2و  ،5نیازمند بازسازي و  1/5درصد در طبقه تخریب  1و نیازمند اقدامات حفاظتی میباشند .با
توجه به نتایج حاضر در این تحقیق توصیه میشود ،اقدامات حفاظتی و همچنین توسعه بیشتر در منطقه در اولویت قرار گرفته و اقدامات
اصالحی و بهسازي جهت حفاظت جنگل مورد توجه قرار گیرد .یکی از این اقدامات میتواند حذف عامل مخرب معدن و دیگري عدم
انباشت زباله درجنگل باشد.

کلید واژهها :ارزیابی آثار محیطزیستی ،مدل تخریب ،طرح جنگلداري ،اقدام حفاظتی ،جنگل ماشالک
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سرآغاز
سرزمین ما از نظر ساختار طبیعی و موقعیت جغرافیایی ،داراي
محدودیتهاي اساسی براي تولید بیولوژیک و پایدار نظام زیستی
است ) (Makhdoum, 2007و قسمت اعظم زیستبومهاي آن
را جنگلها تشکیل میدهند که به طور طبیعی داراي نظام
زیستی حساس و شکنندهاي هستند که در صورت بهرهبرداري
خارج از توان محدوده آنها ،به سادگی در معرض تخریب و
انهدام قرار میگیرند ) .(Makhdoum, 2010از نظر شرایط
طبیعی در بیشتر اوقات ،احیا و بازسازي جنگلهاي در حال
تخریب به سادگی میسر نیست و براي آن باید بهاي گزاف و
زمان زیادي را هزینه کرد ) .(Makhdoum, 2010در این
صورت براي جلوگیري از تخریب جنگلها و بهرهبرداري از این
منابع در چارچوب نظام اکولوژیک و توان تولید طبیعی ،نیازمند
برنامهریزي و ارزیابی محیطزیستی این منابع است ) Akbari,
 .(2013بر این اساس ارزیابی آثار محیطزیستی به عنوان یکی از
مولفههاي اثرگذار در برنامهریزي و سیاستگذاريهاي
محیطزیستی جایگاهی واقعی یافته است .این ارزیابی به طور
نسبی و در چارچوبی شفاف به ما کمک میکند تا بهتر با
پیامدهاي ناشی از اجراي یک طرح یا پروژه همزیستی داشته
باشیم ) .(Tabibian, 2006ارزیابی پیامدهاي محیطزیستی
( )EIAفرایندي است که به طور نظاممند عواقب احتمالی اجراي
طرحها و یا فعالیتها را بررسی میکند و در نهایت با انتخاب
گزینههاي مطلوب (از نظر محل استقرار ،تکنولوژي ،فعالیت)،
اقدامات اصالحی مناسب و مقرون به صرفه پیامدهاي اجراي
طرح را به حد قابل قبولی رسانده و از تقابل توسعه با
محیطزیست کاسته و به هماهنگی نزدیکتر میکند ( Jay et
 .)al., 2007ارزیابی پیامدهاي محیطزیستی به طرق مختلفی
انجام میگیرد که در بیشتر روشها محورهاي اصلی ارزیابی را
تعریف و شناسایی اثر ،اندازهگیري اثر ،تفسیر آثار مهم ،نمایش
نتایج ارزیابی و کاهش یا حذف آثار نامطلوب تشکیل میدهند
) .(Majnounian, 2014بررسی سابقههاي موضوعی اجراي
طرحها و پروژههاي عمرانی در ایران نشان میدهد که در
بسیاري از برنامهریزيها ،همانند برخی از کشورهاي در
حال توسعه ،اهمیت محیطزیست از دید تصمیمگیران پنهان
بوده و بسیاري از تصمیمگیريها بدون توجه به مالحظههاي
محیطزیستی ،طراحی و مورد بهرهبرداري قرار میگیرند

) .(Aghnoum et al. 2015پیامد چنین اقدامهایی ایجاد و
گسترش آلودگیهاي مختلف محیطزیستی و همچنین تخریب و
تهیسازي شدید منابع جنگلی در ایران بوده است .در این ارتباط،
با جديتر شدن بحرانهاي محیطزیستی ،بشر هر روزه به
اشتباهات گذشتة خود در ارتباط با مفاهیم رشد و توسعه ،بیشتر
آگاه میشود .ارزیابی به عنوان یک ابزار برنامهریزي در دسترس
برنامهریزان ،مدیران و تصمیمگیرندگان قرار میگیرد تا بتوانند
آثار بالقوه محیطزیستی که در نتیجه اجراي طرحهاي توسعه،
پدیدار میشوند را شناسایی نموده و گزینههاي منطقی جهت حل
آنها انتخاب نمایند ( .)Knowler & Lovett,1996همچنین،
ارزیابی آثار محیطزیستی فعالیتهاي جنگلداري پتانسیل موجود
براي بهبود مدیریت جنگلها را فراهم میکند .اما تاکنون ارزیابی
آثار محیطزیستی به طور گسترده در بخش جنگل استفاده نشده
است؛ با وجود این که آثار منفی زیادي بر اثر عملیات جنگلداري
بر کیفیت محیطزیست وارد میشود).(Hanna et al., 2011
ارزیابی آثار محیطزیستی یک ابزار برنامهریزي است که احتمال
مثبت و منفی بودن یک پروژه را بر روي محیطزیست مشخص
مینماید و با ایجاد یک زمینه مناسب براي تصمیمگیران به آنها
در رد یا قبول یک طرح کمک مینماید ) Jabbarian Amiri,
 .(2011بنابراین ،براي این امر ،از مدل تخریب بهره گرفته شده
که دکتر مخدوم آن را ارایه کرده است (.)Makhdoum, 2002
مدل تخریب ،یکی از شیوههاي مدلسازي است که به روش
تجزیه تحلیل سیستمی تعلق دارد .به طوري که ،در این شیوه
ارزیاب با آمیزهاي از اطالعات گذشته ،حال و آینده سروکار دارد.
یعنی نه تنها از اطالعات گذشته و حال استفاده میکند ،بلکه به
تولید اطالعات نیز میپردازد .این مدل ،مقدار آثار فعالیتهاي
انسانی را به طور کمی مشخص مینماید ) Makhdoun,
 .(1993بنابراین ،ارزیابی محیطزیستی با شناسایی و پیشبینی
آثار پروژه بر محیطزیست فیزیکی و زیستی ،رویکردي فعال
جهت حداکثر نمودن فرصتها و اجتناب به موقع از پیامدهاي
نامطلوب است ) .(Jabbarian Amiri, 2011هدف پژوهش
حاضر ،استفاده ازمدل تخریب به منظور ارزیابی و سنجش میزان
تخریب ناشی از اجراي فعالیتهایی که در چارچوب طرح
جنگلداري و خارج از آن از گذشته تا به امروز در بخش لیرهسرا
جنگل ماشالک حادث شده است ،میباشد.
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مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

طرح جنگلداري لیرهسرا با نام سري  6با تعداد  52پارسل در
حوزهآبخیر شماره ( 11گلبند) در قسمت شمالی این آبخیز واقع
شده است .از نظر حوزه استحفاظی این سري مربوط به اداره
منابعطبیعی نوشهر و منابعطبیعی خیرودکنار میباشد .نزدیکترین
فاصله محدوده این سري تا شهرستان نوشهر حدود  1کلیومتر
میباشد .محدوده سري در طول جغرافیایی  14درجه و 55دقیقه
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تا  14درجه و  24دقیقه و در عرض جغرافیایی  56درجه و 55
دقیقه تا  56درجه و  50دقیقه واقع شده و از شمال به اراضی
روستاهاي آبندانک و خیرود ،از جنوب به سريهاي الروچال و
بهسرا ،از غرب به سريهاي نیرنگ و الروچال ،از شرق به سري
بهسرا محدود شده است .حداقل ارتفاع این سري از سطح دریا
حدود  07و حداکثر  652متر و مساحت این سري  2771هکتار
بوده که  74هکتار آن شامل عرصههاي اسکان دام و محدوده
سنگ معدن و مسیر دکل فشار قوي میباشد .شکل (.)4

شکل ( :)1موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه (طرح جنگلداری لیرهسرا)
روش پژوهش

در مدل تخریب محیطزیست براي نمایاندن تخریب در زیر
حوزههاي یک آبخیز از مدلهاي خطی استفاده میگردد .به
طوري که نخست با بررسیهاي میدانی تمام عوامل تخریب در
هر یک از زیرحوزهها ،که دراینجا به عنوان واحد نشانزد (پارسل)
عمل مینماید ،شناسایی و فهرست میشوند (Makhdoun,
) .1993سپس میزان شدت عوامل تخریب و آسیبپذیري
اکولوژیک محاسبه میگردند .در هر پارسل عامل تخریب
شناسایی ،کدگذاري و در نهایت با شدت تخریب هر عامل ادغام
میگردد .براي نشان دادن اثر جمعیت بر اکوسیستمها از عامل
تراکم فیزیولوژیک که در واقع حاصل تقسیم جمعیت بر سطح
اکوسیستمهاي تولید کننده است ،استفاده میشود .براي نمایاندن

درجه تخریب محیطزیست در سطح زیرحوزهها و انجام مقایسه
آسان بین زیرحوزهها براي هر زیرحوزه بر اساس رابطه ( )4یک
مدل تخریب محیطزیست نوشته میشود و در نهایت میزان
تخریب با آن محاسبه میگردد.
رابطه ()4
 :Hضریب تخریب هر واحد نشانزد :Vi ،آسیبپذیري اکولوژیکی،
 :DPتراکم فیزیولوژیکی  :ΣIمجموع شدت عوامل را نشان میدهد.
محاسبه عوامل تخریب و شدت آنها )(ΣI

در این بخش از مدل تخریب ،عاملهاي اصلی آسیبرسان به
محیطزیست و شدت تخریب ناشی از آنها در برآورد ضریب
تخریب مورد استفاده قرار میگیرد ) (Makhdoun, 1993جهت
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انجام این کار ،با استفاده از مشاهدات میدانی ،نظرات کارشناسان،
اطالعات و نقشههاي موجود  41عامل تخریب در بخش لیرهسرا
از حوزه  11گلبند ،مورد شناسایی قرار گرفت و شدت آنها بر
اساس کدهاي شدت تخریب ،که عبارت است از کد ( )4ضعیف،
کد ( )2متوسط ،کد ( )5شدید ،کد ( )1خیلی شدید تعیین گردید
).(Makhdoun, 1993

آن بر اثر قرارگیري در برابر عوامل محرک بیرونی عمال خسارت
میبیند (.)Turner et al.,2003
آسیبپذیري به عنوان میزان حساسیت به تغییرات محیطزیستی
و اقتصادي موثر بر ظرفیت اکوسیستمهاي اکولوژیکی و انسانی
تعریف شده است ) .(Maikhuri et al.,2003اکوسیستمهاي
آسیبپذیر در معرض آشفتگی بیشتري هستند و سازگاري و
انعطافپذیري کمتري را در برابر تغییرات محیطی از خود نشان
میدهند ) .(Leichenko & O'Brien, 2002با تعیین میزان
آسیبپذیري اکوسیستمهایی که در آبخیز یا هر نوع واحد
برنامهریزي و مدیریتی وجود دارند میتوان توسعه فعالیتهاي
انسانی را به سمت آن دسته از اکوسیستمهایی سوق داد که
نسبت به سایر اکوسیستمهاي منطقه موردنظر از آسیبپذیري
کمتري برخوردارند ) .(Jabbarian Amiri, 1996اما در مطالعه
حاضر براي تعیین آسیبپذیري اکولوژیکی از روش عینی آسیبپذیري
جدول ( (Jabbarian Amiri, 1998) )4استفاده شد.
ابتدا جهت محاسبه آسیبپذیري بوم شناختی و تعیین درجه
اهمیت عوامل اکولوژیکی ،از نقشههاي شیب ،جهت ،ارتفاع،
طبقـات آسیبپذیري خـاک ،انبوهـی جنگل ،زمینشناسی ،اقلیم
استفاده شد .سپس با استفاده از روش ماتریس آثار متقابل
) (Jabbarian Amiri, 1998روابـط عـوامل اکولوژیکـی مـورد

محاسبه تراکم فیزیولوژیک ()Dp

تراکم فیزیولوژیک یا تراکم جمعیت از حاصل تقسیم جمعیت هر
واحد نشانزد بر سطح زمین قابل کشت آن محاسبه میشود
) .(Miller, 1995تراکم فیزیولوژیک جمعیت به منظور موثر و
واقعی نشاندهنده اثر جمعیت بر بوم سازگانها است و به این
علت است که تراکم نسبی و حسابی جمعیت در مدل تخریب
استفاده نمیشود ) .(Makhdoun, 1993به دلیل عدم وجود
جمعیت جنگلنشین در بخش لیرهسرا در حوزه  11گلبند ،از
جمعیت دام در سطح این بخش استفاده شد )Aghnoum et al.,
 .(2015بدینمنظور ،تعداد واحد دامی در هر پارسل بر مساحت
آن پارسل تقسیم شد و واحد دامی در هر هکتار به دست آمد.
محاسبه آسیبپذیری اکولوژیکی ()Vi

آسیبپذیري درجهاي است که یک سیستم ،زیر سیستم یا اجزاي

جدول ( .)1ماتریس آثار عوامل متقابل محیطزیستی )(Jabbarian Amiri, 1998

شیب X1

جهت X2

ارتفاع X3

پوشش گیاهی X4

سنگ مادری X5

عمق خاک X6

ارتفاع X3
پوششگیاهی X4
سنگ مادري X5

7

عمق خاک X6

4
4
4

 PHخاک X7
بافت خاک X8

فرسایش خاک
بارش X9
دما X10
جمع ستونها Σxi

 PHخاک X7

7

4
4
7

بافت خاک X8

جهت X2

فرسایش خاک X9

7

4
4
7

بارش X10

7

4
4

4

7
7

X11

7

7

7

4
4
0

7

5

4

5

4
4

4
4

4
4
7
4

7

1

5

دما X11

شیبX1

4

4

4

4
4
4
4

7
5

جمع ردیفها Σxj

اکولوژیکی

1
2
1
5
1
4
2
2
7
2
4

درجه اهمیت
|Ki=|Σxi-Σxj

عوامل

1
2
1
1
1
2
4
4
1
4
2
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بررسی و درجه اهمیت هر یک از آنها تعیین گردید .شاخص
آسیبپذیري اکولوژیکی براي هر یک از شبکهها با استفاده از
رابطه ( )2مورد محاسبه قرار گرفت.
رابطه( :)2
که در آن  :EQIشاخص آسیبپذیري اکولوژیکی :ki ،درجه
اهمیت عامل اکولوژیکی و  :Xiآسیب پذیري عامل اکولوژیکی
میباشد.
سپس هر یک از طبقات آسیبپذیري و دامنه تغییرات مقادیر
شاخص آسیبپذیري اکولوژیکی محاسبه شدند و مجموع
شاخص آسیبپذیري هر یک از پارسلها طبقهبندي و طبقات
آسیبپذیري بر اساس آن مشخص گردید.
محاسبه ضریب مدل تخریب ()Hi

پس از تعیین سه مشخصه ،یعنی تعیین عوامل تخریب و شدت
آنها ،تعیین آسیبپذیري اکولوژیکی و تعیین تراکم فیزیولوژیک
در هر یک از پارسلها ،اطالعات مربوط به آنها وارد نرمافزار
 Excelشد و ضرایب تخریب تمام پارسلها مورد محاسبه و با
استفاده از مدل فازي جدول ( )2طبقهبندي گردید
(.)Makhduom, 2002

522

اصلی ،باالترین و بیشترین تخریب در منطقه را به خود اختصاص
داده است.
برداشت بیرویه و استخراج مداوم از معدن موجب مشکالت و
آثار محیطزیستی جبرانناپذیري از قبیل تخریب پوشش گیاهی،
تاثیرات منفی بر روي خاک منطقه ،تاثیر بر حیات وحش ،رها
شدن زمین ،ایجاد منظره نامطلوب وآلودگی آب و  ...را سبب
گردیده است .همچنین نفوذ شیرابههاي ناشی از زبالههاي رها یا
دفن شده در جنگل سبب آلودگی سفره آب زیرزمینی ،تلفات
حیوانی به دلیل تغذیه از زبالهها ،افزایش جمعیت حشرات و بروز
آلودگی در محیطزیست میگردد و دیگر آثار سوء محیطزیستی از
پیامدهاي دفن زباله و رهاسازي آن در منطقه در سطح وسیع را
به دنبال دارد .این در حالی است که تاکنون هیچگونه اقدام عملی
جهت جلوگیري از تخریب منطقه صورت نگرفته است و اگر از
این روند رو به رشد تخریب جلوگیري نشود ،آثار محیطزیستی
خطرناکی را به دنبال خواهد داشت .این عوامل تخریب در
پارسلهاي  677و  674باالترین شدت تخریب را داراست.
جدول( .)3فهرست عوامل تخریب در بخش  6لیرهسرا
ردیف

عوامل تخریب

عالمت
اختصاری

جدول ( .)2مدل فازی طبقهبندی ضرایب تخریب

4

خاکبرداري و خاکریزي غیر استاندارد

ES

()Makhduom, 2002

2

تغییر کاربري به انباشت زباله

CW

طبقه
4
2
5
1
1
6

تصمیم گیری برای
توسعه
مستعد توسعه بیشتر
نیازمند بازسازي
نیازمند اقدامهاي حفاظتی

دامنه ضرایب
تخریب
4/55 – 1/44
1 – 41/44
41 – 44/44
27/16 – 24/47
57-10
10/24 – 05/14

نتایج
با انجام مشاهدات میدانی ،نقشهها و اطالعات موجود و نظرات
کارشناسان ،عوامل تخریب در بخش  6لیرهسرا ،شناسایی گردید.
فهرست عوامل تخریب شناسایی شده در بخش  6لیرهسرا در
جدول ( )5آمده است .از بین عوامل تخریب ذکر شده ،قطع
درختان جهت انباشت زباله ،از بین بردن جنگل جهت
بهرهبـرداري از معـدن شن و مدیریت ضعیف جاـدههاي فرعی و

ایجاد مسیرهاي چوبکشی در شیب خیلی زیاد و
تخریب نهالها
بهره برداري از معدن

OM

1

لغزش دیواره جاده و از بین رفتن نهالها

ST

6

احداث سرریز و کانال هاي غیراستاندار

SG

0

قطع درختان جهت احداث ساختمان

CB

7

از بین رفتن نهالکاريها و زادآوريها توسط دام

DL

5
1

4
47
44
42
45
41

تخریب پوشش گیاهی و نهالها با ایجاد مسیر
چوبکشی غیراستاندارد
احداث جادههایی با عرض بسیار زیاد

CT

DS
WH

خشک شدن جنگلکاريها در اطراف محل دفن
زباله
ایجاد ترانشهاي بزرگ و قطع درختان جهت
افزایش مساحت محل انباشت زباله
کوبیدگی خاک

KH

تخریب کانال کناري جاده

DR

DP
CL
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با توجه به یافتههاي جدول ( )1که مساحت و درصد طبقات
مختلف آسیبپذیري اکولوژیک را در منطقه مطالعاتی نشان
میدهد ،که میتوان گفت  5درصد منطقه مطالعاتی مربوط به
پارسلهایی است که در طبقه  1یعنی طبقه مقاوم قرار دارند.

همچنین  11درصد از منطقه مطالعاتی در طبقه  5یعنی نیمه
حساس و  24درصد از منطقه مربوط طبقه  2یعنی حساس قرار
دارند .پارسلهاي آسیبپذیر در طبقه یک نیز  25درصد منطقه
را به خود اختصاص داده اند.

جدول ( :)4مساحت و درصد طبقه آسیبپذیری اکولوژیکی
آسیبپذیری
مقاوم
نیمه حساس
حساس
آسیبپذیر

طبقه
1
5
2
4

مساحت (هکتار)
64/41
442/44
675/74
160/01

جدول ( )1ضرایب تخریب و طبقهبندي ضرایب تخریب براي
پارسلها را بر اساس مدل فازي تخریب نشان میدهد .با توجه
به ضرایب به دست آمده ،پارسلهاي  677و  674به ترتیب با
ضریب تخریب  57/5و  57/6داراي باالترین میزان تخریب در
منطقه مطالعاتی میباشند .عالوه بر این ،پارسلهاي مذکور
باالترین شدت عوامل تخریب را در بین پارسلهاي دیگر دارا

درصد
5
11
24
25

هستند و توضیح این که در پارسلهاي ذکر شده ،باالترین میزان
تخریب و باالترین شدت عوامل تخریب ،بیشتر ناشی از وجود
معدن شن و محل انباشت زبالههاي شهرستان نوشهر در این
پارسلها میباشد .بنابراین ،همان طور که در جدول ( )1نیز آمده
است پارسلهاي  677و  674با دامنه تخریب باال ،در طبقه 1
زون حفاظتی قرار میگیرند.

جدول ( :)5ضرایب تخریب و تصمیمگیری براساس مدل فازی در بخش  6لیره سرا
تراکم

مجموع شدت

فیزیولوژیک

عوامل تخریب

()Dp

()Σ I

7

674
672

ضریب

آسیبپذیری

تخریب ()Hi

اکولوژیکی()Vi

1

4
4

45
44

675
671

پارسل

تصمیمگیری

طبقه

مستعد توسعه

4

2/21

مستعد توسعه

4

1/66

5

مستعد توسعه

4

1

5

4

مستعد توسعه

4

1/57

5

4

42

مستعد توسعه

4

5/67

5

4

47

671

نیازمند بازسازي

2

7

5

4

25

676

نیازمند بازسازي

2

1

5

4

41

670

حفاظتی

1

57/5

5

2

74

677

حفاظتی

1

57/6

5

4

44

674

نیازمند بازسازي

2

0

2

4

45

647

مستعد توسعه

4

1/66

5

4

45

644

مستعد توسعه

4

1/6

5

2

42

642

نیازمند بازسازي

5

44/1

2

5

56

645

نیازمند بازسازي

5

40

2

5

54

641

نیازمند بازسازي

2

4

2

4

40

641
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ادامه جدول ( :)5ضرایب تخریب و تصمیمگیری براساس مدل فازی در بخش  6لیره سرا
تصمیمگیری

طبقه

ضریب

آسیبپذیری

تخریب ()Hi

اکولوژیکی()Vi

تراکم

مجموع شدت

فیزیولوژیک

عوامل تخریب

پارسل

()Dp

()Σ I

نیازمند بازسازي

5

40

4

2

41

646

نیازمند بازسازي

2

0/1

2

5

42

640

نیازمند بازسازي

2

6/55

5

1

41

647

نیازمند بازسازي

2

44

2

2

27

644

نیازمند بازسازي

2

0

5

5

47

627

نیازمند بازسازي

2

1/55

5

5

45

624

نیازمند بازسازي

2

1

2

2

7

622

مستعد توسعه

4

1/1

2

2

0

625

نیازمند بازسازي

2

47

4

2

7

621

مستعد توسعه

4

1

2

2

6

621

مستعد توسعه

4

1

4

4

5

626

مستعد توسعه

4

1/1

4

7/1

1

620

مستعد توسعه

4

5/1

4

7/1

5

627

مستعد توسعه

4

1/1

4

7/1

1

624

مستعد توسعه

4

2/21

2

7/1

1

657

مستعد توسعه

4

1

4

4

1

654

مستعد توسعه

4

1/1

4

7/1

1

652

بر اساس ضرایب تخریب و طبقات تخریب جدول (14/07 ،)1
درصد منطقه مورد مطالعه در طبقه تخریب  4و مستعد توسعه
میباشند 51/41 .درصد و  4/07درصد منطقه به ترتیب در طبقه
تخریب  2و طبقه تخریب  5در محدوده نیازمند بازسازي قرار

گرفتند و تعداد  2پارسل با  1/5درصد و با مساحت 474/44
هکتار در طبقه تخریب  1قرار گرفته و نیازمند اقدامات حفاظتی
میباشند شکل (.)2

شکل ( :)2نقشه طبقات تخریب بخش  6لیرهسرا
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همان طور که در جدول ( )6مشاهده میشود ،از مجموع 52
پارسل ،تعداد  46پارسل در طبقه اول مستعد توسعه بیشتر با
 14/07درصد و مساحت  4724/27هکتار را در بر میگیرد .این

پارسلها نیز به هر حال از لحاظ توانایی توسعه ،داراي
اولویتهاي متفاوتی خواهند بود.

جدول ( :)6مساحت و درصد طبقات تخریب
تصمیمگیری برای توسعه
مستعد توسعه بیشتر
نیازمند بازسازي
نیازمند اقدامات حفاظتی

طبقات تخریب
4
2
5
1
1
6

مساحت (هکتار)
4724/27
022/24
274/75
7
474/44
7

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ارزیابی آثار محیطزیستی براي اولین بار در
بخش  6لیره سرا جنگل ماشالک نشان داد که یکی از روشهاي
مناسب ارزیابی آثار محیطزیستی در جنگل ،میتواند استفاده از
مدل تخریب باشد چرا که این عالوه بر مشخص کردن مناطق
آسیبپذیر و مقاوم در برابر فعالیتهاي انسانی و میزان تخریب
ناشی از اجراي فعالیتها در گذشته به صورت کمی ،امکان
توسعه در آینده را نیز نشان میدهد .براساس نتایج به دست آمده
از اجراي مدل تخریب در بخش  6لیرهسرا مشخص شد که
چراي دام ،مسیرهاي مالرو ،کوبیدگی خاک ،مسیرهاي
چوبکشی ،مدیریت ضعیف جادههاي اصلی و فرعی از جمله
عوامل مخربی بودند که در تمام پارسلها مشاهده شدند .بنابراین
این عوامل تخریب از مهمترین عوامل تخریب در بخش 6لیره
سرا به شمار میروند.
همچنین ضریب باالي تخریب در پارسلهاي  677و  674به
دلیل وجود معدن شن ،محل انباشت زباله و همچنین وجود دام
در این پارسلها دور از انتظار نیست .عوامل دیگري چون تخریب
سرریز و کانال آب غیراستاندارد که با تخریب توسط سیل قسمت
زیادي از جنگل را در منطقه در این پارسلها در پی داشته است،
بنابراین ضریب باالي تخریب در این پارسلها کامال قابل توجیه
است.
در مطالعات دیگر نیز ناقص بودن کنترل چراي دام ،اشکال فنی
در جادهسازي و بهرهبرداري جنگل و عدم مالحظات اصالحی و
عملیات پرورشی ) (Moaieri, 1989و چراي دام استفاده
دامداران به عنوان اتراقگاه زمستانی ،استفادههاي مجاز و غیر

درصد
14/07
51/41
4/07
7
1/51
7

دامنه تخریب
4/55 – 1/44
1 - 41/44
41 - 44/44
27/16 -24/47
57 - 10
10/24 – 05/14

مجاز جنگلنشینان ،قطع غیر مجاز و کت زنی )Hasanzad

 (Navrodi et. al., 2009از جمله عوامل تخریب جنگل و عدم
موفقیت طرحهاي جنگلداري گزارش شدهاند.
صفائیان و همکاران نیز اعالم کردهاند که در زیر حوزههاي
حاشیه جنوبی دریاي خزر ،بهرهبرداري زیاد و غیراصولی از
جنگلها ،تبدیل جنگلها و مراتع به اراضی زراعی و واحدهاي
صنعتی و به طورکلی تغییر کاربري آنها از مخرب ترین عوامل
تخریب تشخیص داده شدند ).(Safaian et al., 2002
یزدیان و همکاران عواملی از جمله کوبیدگی خاک ،بیرون زدگی
سنگ و ریشه ،دوشاخه شدگی و بیماري تاج و تنه را به عنوان
نشانزدهاي تخریب ناشی از آثار محیطزیستی گردشگري بر
جنگل نمکآبرود با استفاده از مدل تخریب اعالم کردند
) .(Yazdian et al., 2012همچنین ارزیابیهاي دیگري که بر
روي منابع جنگلی در کشور انجام شده است نشان دادهاند که
برخی از خصوصیات مهم و تعیینکننده تودههاي جنگلی در
سطح بخشهاي مورد اجراي طرحها ،دستخوش تغییراتی
شدهاند که جنگل را به وضعیت مطلوب هدایت نمیکند و
دخالتها با توجه به توان رویشگاه و جامعه گیاهی انجام نشده و
تغییر در ترکیب و آمیختگی تیپ جنگل بعد از اجراي طرح
جنگلداري کامال مشهود است و تیپ فعلی از لحاظ تنوعزیستی و
شرایط اکولوژیکی با جامعه بومی مغایرت دارد که در این زمینه
میتوان به برخی پژوهشهاي انجام شده توسط )Babakordi,
;1988; Etemad, 1994; Shariatnejad, 1999
;Espahbodi & Mohammadnejad Kiasari, 2000
 (Ghomi Avili et. al., 2006اشاره کرد.
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) (علی روکی و همکاران... ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگلداری با استفاده از مدل تخریب

جنگل از جمعیت جنگلنشین و همچنین دام براي برآورد تراکم
 بر اساس نتایج حاصل از این، زیرا.فیزیولوژیک استفاده شود
تحقیق چراي دام نیز یکی از مخربترین عوامل در جنگل
.شناسایی شد
با طبقهبندي ضرایب بر اساس مدل فازي تخریب در این بخش
، پهنه نیازمند توسعه5 تمام پارسلهاي منطقه مورد مطالعه به
 در.نیازمند بازسازي و نیازمند اقدامات حفاظتی تقسیم شد
 درصد نیازمند توسعه14/0 مجموع بیشترین سطح منطقه با
 نتایج ارزیابی آثار توسعه با توجه به مدل تخریب نشان داد.است
که در منطقه ماشالک با توجه به اولویتبندي توسعه براساس
 اقتصادي و فعالیتهاي مخرب-شرایط محلی و مسایل اجتماعی
. میتوان به توسعه بیشتر پرداخت،و آسیبپذیر باالي منطقه

در این تحقیق براي محاسبه تراکم فیزیولوژیک به دلیل عدم
 لیره سرا از واحد دامی در6 وجود جمعیت جنگلنشین در بخش
 در اکثر مطالعات.(Aghnoum et al. 2015) هکتار استفاده شد
Makhdoum & Mansouri, 1999; Chamani et) از جمله
al., 2006; Safaian et al., 2002; Yavari &
 تراکم فیزیولوژیک،( در مطالعه آثار توسعهFazelbeygi, 2011

از تقسیم جمعیت هر واحد کاري بر وسعت زمینهاي کشاورزي
 در مطالعه یزدیان و همکاران در بررسی.آن بهدست آمده است
 تراکم فیزیولوژیک از نسبت تعداد،آثار گردشگري بر جنگل
متوسط بازدید کننده در سال به مساحت منطقه مورد بررسی به
.دست آمد
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با توجه به موقعیت منطقه
 همچنین.مطالعاتی تعیین تراکم فیزیولوژیک امکان پذیر است
پیشنهاد میشود که در صورت وجود جمعیت جنگلنشین در
فهرست منابع
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