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 چكیده

ز ارزیابی آثار توسعه در منطقه حفاظت شده کرکس ا جهت .شده هستند از مناطقی که نیاز به پایش مداوم دارند، مناطق حفاظت
 هایفعالیت برابر در مقاوم ،پذیرآسیب مناطق ،شده . اجرای مدل تخریب در مناطق حفاظته شداستفادزیست محیطمدل تخریب 

. در این دهدمی نشان کمی صورت به را آینده در توسعه امکان و گذشته در هافعالیت اجرای از ناشی تخریب میزان ،انسانی
 شدت عوامل :عناصر این مدل، شامل ،. سپسشدانتخاب هیدرولوژیک به عنوان واحد نشانزد  هایواحدنخستین بار  ،پژوهش

تک این عناصر برای تک ،شناختی در هر یک از واحدها محاسبه شد. در ادامهپذیری بومتخریب، تراکم فیزیولوژیک و آسیب
نقشه نهایی گرفته و این پارامترها در مدل قرار ،گرفت. پس از محاسبه پارامترهای مربوط به مدل تخریبسازی صورتنقشه

ضرایب تخریب  ،ای صحیح بر اساس نظریه فازینخستین بار به شیوه ،. همچنین در این پژوهششدتخریب منطقه تهیه 
 مستعد پهنه 3کلیه واحدها از نظر شدت و میزان تخریب با یکدیگر مقایسه شدند و کل منطقه به  ،ترتیببندی شد. بدینطبقه

، با توجه به در منطقه 2 مناطق مستعد توسعه درجه وجود با وجودحفاظتی تقسیم شد.  هایاقدامد توسعه، نیازمند بازسازی و نیازمن
 بیشتر وجود ندارد.  اقتصادی، امکان توسعه -ل اجتماعییبر اساس شرایط محلی و در نظر گرفتن مسا گرفتهصورتبندی الویت
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 سرآغاز
های کالبدی سرزمین از طریق شناخت عناصر آگاهی از ویژگی

های دهنده اکوسیستم و تجزیه و تحلیل سیستمی دادهتشکیل
حاصل از آن، انسان را قادر خواهد ساخت تا ضمن فراهم شدن 

ترین گزینه استفاده از به مناسبزیست محیطکافی از  شناخت
)مخدوم،  دست یابدزیستی محیطسرزمین بر اساس اصول 

پس از ارزیابی منابع و  بایدبرداری از طبیعت (. هرگونه بهره1339
ارزیابی آثار توسعه بر  .محیط صورت گیرد در چارچوب ظرفیت

ایت ضوابط، روشی جهت اطمینان از رع (1)(EIA)زیست محیط
های مختلف است. هدف زیستی در پروژهمعیارها، قوانین محیط

)تجزیه و تحلیل( دقیق  اصلی آن، پیش بینی، شناخت و فراکافت
نشانزدهای مثبت و منفی یک پروژه )مستقیم، غیرمستقیم و  کلیه

ارزیابی آثار  طبیعی و انسانی است.زیست محیطتجمعی( بر 
 شناسایی، برای علمی ابزار نوعی توانیم را زیستمحیط بر توسعه

آوری و سازماندهی اطالعات مربوط به آثار و پیامدهای جمع
شناختی )آثار بومزیست محیطهای مختلف بروی گوناگون پروژه

 .(Makhdoum, 2010)اقتصادی( دانست  -و اجتماعی
نیز در واقع  (Makhdoum, 2002) زیستمدل تخریب محیط

 اثرزیستی است که محیط آثاررزیابی های ایکی از روش
کند ای یا آبخیز تحلیل میهای انسانی را در مقیاس منطقهفعالیت

دهد. مدل تخریب در صورت کمی نشان میو مقدار آن را به
رسان )برای آگاهی های اطالعها، جزء مدلبندی کلی مدلدسته

یه شود. این مدل از نوع تجزها( محسوب میمدیریت کالن طرح
سازی ریاضی بهره گرفته و تحلیل سیستمی بوده و از شیوه مدل

هدف استفاده از این مدل پرهیز از مرور  ،شده است. در حقیقت
 پذیریآسیبهای تخریب، عوامل تخریب و درجه انشا گونه پدیده

های آتی از بروز ترتیب بتوان در پروژهست تا بدینهاناسازگبوم
های جلوگیری از تکرار آن را در هتخریب جلوگیری کرده و را

گیرندگان توان به تصمیممی ،کوتاه مدت نیز نشان داد. همچنین
امکان توسعه در آینده  صورت کمی درجات توسعه در گذشته،به

(. هدف این 1311را به طور ساده نشان داد )مخدوم و منصوری، 
 زیستتحقیق نیز تعیین میزان تخریب ناشی از توسعه بر محیط

منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب در 
 ،دنریزی در مناطقی که قابلیت توسعه را داری اول و برنامهمرحله

دکتر مجید مخدوم  این مدل توسط بعدی کار است. یدر مرحله
معرفی و برای ارزیابی آثار توسعه  1312برای اولین بار در سال 

، جهانی)ی استفاده کرد. شرقزیست استان آذربایجانبر محیط
( طراحی و پیاده سازی یک سامانه مبنی بر شبکه عصبی 1392

های طرح مصنوعی با استفاده از اجزای اکوسیستم، فعالیت
های جنگلی دانسته است تا جنگلداری و میزان تخریب اکوسیستم

زیستی طرح جنگلداری پیش محیط آثاروسیله امکان ارزیابی بدین
 گیری را فراهم آورد.ان یک سامانه پشتیبان تصمیماز اجرا به عنو

ی توسعه بر حوزه آبخیز زیستمحیطارزیابی آثار  (1392 ،یارعلی)
پس از آن مواردی  .ه دادیرود با استفاده از مدل تخریب ارازاینده

چند از کاربرد این مدل در ارزیابی آثار توسعه در مناطق حفاظت 
توان به کاربرد این مله میگرفته است که از آن جشده صورت

و  (،1339مدل در منطقه حفاظت شده اشترانکوه )یارعلی، 
( اشاره 1390پارک ملی توران )سپهر، ارزیابی کیفیت سرزمین در 

 کرد.
 

 هاروش مواد و
 منطقه مورد مطالعه

منطقه حفاظت شده کرکس از نظر تقسیمات کشوری در استان 
 -ی نطنز و برخوارهاناتاصفهان، در محدوده استحفاظی شهرس

کیلومتری غرب شهر نطنز واقع شده و جز  5میمه و در فاصله 
. شودمیخشک ایران محسوب های خشک و نیمهاکوسیستم

تا  51ْ  22َ  33هکتار بوده و در مختصات ً  114530مساحت آن 
عرض شمالی  33ْ 31َ 19تا ً 33ْ 12َ 13طول شرقی و ً 51ْ 53َ 51ً

کاشان از ضلع جنوبی آن  -ده قدیم اصفهانجا قرار دارد و
متر و حداکثر ارتفاع  1339گذرد. حداقل ارتفاع آن حدود می

ای کامالً متر ناحیه 2425متر و متوسط ارتفاع منطقه  3330
های زدگیهای تند به همراه بیرونشیبکوهستانی و مرتفع، با 

ای ها فاقد پوشش خاکی و یا دارسنگی و در بسیاری از عرصه
متوسط دمای ساالنه در این  .استکم عمق  ،پوشش خاکی

تغییرات بارش ساالنه از  .درجه می باشد -10الی  12منطقه بین 
رژیم بارش منطقه  .میلیمتر گزارش شده است 315تا  151

درصد و حداقل  5/20ای، حداکثر رطوبت نسبی محدوده مدیترانه
های ماه طیشد. بادرصد می 4/43درصد و میانگین آن  3/31آن 
ترین ترین و شهریور و مرداد خشکماه مرطوب دی ،سال
روز، تعداد  44های سال هستند. تعداد روزهای پوشیده از ابر ماه

روز و  5روزهای یخبندان حدود ، ساعت 5/3130ساعات آفتابی 
باشند. جهت باد غالب در روز در سال می 4/9روزهای برفی 
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مهندسین ) باشدشرقی و شرقی میالایستگاه هواشناسی نطنز شم
 .(1390، جامع ایران مشاور

های و دارای چشمهآور است فراوانی آبی در این منطقه شگفت
تنوع  ،به علت وفور منابع آبی و غذایی باال باشد.متعدد می

وحش جانوری و مهاجرت به این منطقه بسیار زیاد است. حیات
های ه به پوششمیکرو کلیماتیک شاخص با توج هایحالت

ها در منطقه به ندرت وجود دارد. و زیستگاهوحش حیاتگیاهی و 

طرقرود، کشه،  مانند:های این منطقه روستاهای متعددی در دره
طره، بیدهند، تکیه  آباد، هنجن، یارند، کمجان،طامه، اوره، صالح

سادات، چیمه، ولوجرد، ابیانه، فیریزهند و باغات سرسبز و خوش 
انواع  باشند.پذیرای هزاران گردشگر در طول سال می هوا آب و

توان به معدن کاوی، هایی که در منطقه وجود دارد میکاربری
باغات، مناطق مسکونی، مناطق مرطوب،  ،اراضی کشاورزی

 .(1 )شکل کرد اشاره مراتع و رخنمون گیاهی، پوشش فاقد مناطق
 

 
 در استان اصفهانشده کرکس  (: موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت1شكل )

 

 روش پژوهش

 مدل تخریب

 آثارهای ارزیابی یکی از روشزیست محیطمدل تخریب 
های انسانی را در مقیاس است که آثار فعالیتزیستی محیط
نماید و ای یا آبخیز با هر نوع واحد مدیریتی تحلیل میمنطقه

  .(1312نماید )مخدوم، مقدار آن را به طور کمی مشخص می
 تخریب عبارت است از: رابطه

 (1رابطه )
: مجموع I∑: ضریب تخریب هر واحد نشانزد؛ Hدر این رابطه 

: تراکم فیزیولوژیک و Dpشدت عوامل تخریب هر واحد نشانزد؛ 
V0 :شناختی است. برای اجرای مدل تخریب بوم پذیریآسیب

کاری در منطقه مطالعاتی  هایواحدنشانزد یا  هایواحدابتدا باید 
تواند نشانزد جهت اجرای این مدل می هایواحد. شوندین تعی

سطح زیستگاه، حوزه آبخیز، زیر حوزه، شبکه، استان، شهر و 

 ( ,Makhdoumباشند زیستیمحیط هایواحدرستان، و یا شه

ها به شرح زیر صورت . محاسبه هر یک از این مشخصه2002)
 گیرد: می
 

 شناختی بوم پذیریآسیب

ای است که یک اکوسیستم یا ولوژیکی درجهاک پذیریآسیب
های محرک )آشفتگی گرفتن در برابر عاملاجزای آن بر اثر قرار

 .(Turner et al.,2003) بینندیا فشار( در عمل خسارت می

پذیر در معرض آشفتگی بیشتری هستند و های آسیباکوسیستم
از  پذیری کمتری را در برابر تغییرات محیطیسازگاری و انعطاف

با تعیین (Liecheko & O'Brien, 2002) دهندخود نشان می
هایی که در آبخیز یا هر نوع واحد اکوسیستم پذیریآسیبمیزان 
های توان توسعه فعالیتریزی و مدیریتی وجود دارند میبرنامه

هایی سوق داد که انسانی را به سمت آن دسته از اکوسیستم

0/)( VDpIH 
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 پذیریآسیبمورد نظر از  های منطقهنسبت به سایر اکوسیستم
از  پذیریآسیب. (1311امیری،کمتری برخوردارند )جباریان 

های تعیین میزان های مختلفی قابل برآورد است . بعضی از راهراه
بندی بر اساس رتبه پذیریآسیبعبارتند از تعیین  پذیریآسیب

بر  پذیریآسیبتعیین  (Rossi & Kuitunen, 1996)زیستگاه
و  ،(Zeilinski, 2002) آبخیز ریزی سریع حوزهمهاساس برنا

ی، یسنجش تعداد لکه در سیمای سرزمین )آذری دهکردی و خزا
پذیری اکولوژیکی برای تعیین آسیب ،(. در مطالعه حاضر1333

استفاده  (Makhdoum, 2002)روش مذکور در مدل تخریب 
 شد.

های شیب، با استفاده از نقشه (1)جدول  شناختیبوم پذیریآسیب
جهت، ارتفاع، اقلیم، حساسیت سنگ مادر به فرسایش، طبقات 

خاک، پوشش گیاهی و... ( به این صورت محاسبه  پذیریآسیب
گذاری همهای یاد شده، با رویکه پس از تهیه نقشه شودمی

های اطالعاتی ذکر شده، کد بندی شده منطقه و الیهنقشه شبکه
در  هاآنمجموع  و از شودمیمحدودیت طبقات غالب استخراج 

. برای برآورد درجه آیدمیدست به پذیریآسیبهر واحد، 
( و با توجه به 2کلیه واحدها با استفاده از رابطه ) پذیریآسیب

ها، دامنه اعداد های محاسبه شده از نقشهمجموع کد محدودیت
)میزان  .شوندبندی میدست آمده در چهار طبقه درجهبه

مل اکولوژیکی با استفاده از اصل مقادیر طبقات عوا پذیریآسیب
. بر مبنای این اصل (شودمیشناختی تعیین ی در علم بوماانهآست

ی یا بحرانی خود اانههر چه مقدار عامل اکولوژیکی به مقدار آست
 شودمینظر بیشتر اکوسیستم مورد پذیریآسیب ،شودمینزدیک 

 . (1311جباریان امیری، )
مجموع شاخص  (Makhdoum, 2002)(2) بر اساس رابطه

 پذیریآسیببندی و طبقات ها طبقههر یک از واحد پذیریآسیب
 .شدبر اساس آن مشخص 

 (2)رابطه 
مجموع حداکثر درجه  a∑ عدد افزایش هر طبقه؛ Eدر این رابطه: 

مجموع  b∑(؛ پذیریآسیبکدهای محدودیت )بزرگترین عدد 
(؛ پذیریآسیبعدد حداقل درجه کدهای محدودیت )کوچکترین 

است و  پذیریآسیببیانگر چهار طبقه، یا چهار کالس  4عدد 
∑(a-b)  تفاضل مجموع حداقل و حداکثر کدهای محدودیت

عبارت دیگر عدد افزایش هر طبقه، به ، یا بهEاست. سپس عدد 
 شودمیحداقل مجموع کدهای محدودیت هر طبقه اضافه 

 .(Makhdoum, 2002 ؛1311)مخدوم و منصوری، 

 شناختیبوم پذیریآسیببندی (: طبقه1جدول )

 پذیریآسیبمیزان 
دامنه 

 پذیریآسیب

درجه 

 پذیریآسیب
 4 33-41 مقاوم

 3 41-44 نیمه حساس

 2 44-41 حساس

 1 41-50 پذیرآسیب
 

  تراکم فیزیولوژیک

ای از حاصل تقسیم تراکم فیزیولوژیک، یا تراکم جمعیت تغذیه
شانزد بر سطح زیرکشت، یا کشتزارها محاسبه جمعیت هر واحد ن

تراکم فیزیولوژیک جمعیت به منظور موثر . (1393)میلر،  شودمی
است و به این  هاناسازگو واقعی نشان دادن اثر جمعیت بر بوم

علت است که از تراکم نسبی و حسابی جمعیت در مدل تخریب 
 (. 1312)مخدوم،  شودمیاستفاده ن

یت در هر واحد هیدرولوژیک، با استفاده از نتایج برای تعیین جمع
(، 1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن )مرکز آمار ایران، 

. برای شودمیمحاسبه  هیدرولوژیک هایواحدجمعیت در کلیه 
کشاورزی در هر واحد هیدرولوژیک نیز  هایزمینتعیین وسعت 

ایران  از نقشه کاربری اراضی منطقه و آمار کشاورزی مرکز آمار
کشاورزی به هکتار برآورد شد.  هایزمینو سطح  شداستفاده 

از تقسیم جمعیت هر واحد  ،از انجام مراحل فوق پس
کشاورزی آن، تراکم  هایزمینهیدرولوژیک بر وسعت 

های . در محاسبه مساحت زمینشدفیزیولوژیک محاسبه 
 که اکثر روستاها در مجاورت کشاورزی و جمعیت با توجه به این

 هایواحدنیز در  هاآنگذار اند جمعیت تاثیرنطقه قرار گرفتهمرز م
مطالعاتی در نظر گرفته شد. تراکم فیزیولوژیک که تاکنون از 

های تقسیم جمعیت هر واحد نشانزد بر مجموع مساحت زمین
در تحقیق حاضر تراکم  آیدمیدست هکشاورزی همان واحد ب

به هم مرتبط محاسبه و  های کشاورزیگون زمینجمعیت در پلی
سکونت گاهی  -های یک منطقه کشاورزیگونمجموع پلی

نیز زیستی محیطبه لحاظ منطق  ،زیرا .تعمیم داده شده است
های کشاورزی مرتبط فشار جمعیت ساکن در منطقه برکل زمین

باشد نه بر قسمتی از آن که بر فرض مثال با همان منطقه می
 (.1390)سپهر، دارددرون یک واحد نشانزد قرار 

 

 هاآنتعیین عوامل تخریب و شدت 
 زیست محیطدر این قسمت از رابطه تخریب، عوامل آسیب رسان به 

4/)( baE 
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ها در برآورد ضرایب و شدت تخریب ناشی از آن شودمیمشخص 
برای این کار،  (.1312 )مخدوم، گیردتخریب مورد استفاده قرار می

شناسی و نیز استفاده از با انجام مشاهدات میدانی، نظرات کار
های موجود از منطقه، پرسش از مردم ساکن اطالعات و نقشه

منطقه و مراجعه به طرح مدیریت منطقه حفاظت شده کرکس کلیه 
و شدت  (2)جدول  زیسترسان به محیطعوامل اصلی آسیب

( 3شدت تخریب )جدول  هایکدبر اساس  هاآنتخریب ناشی از 
 .شدتعیین  1312مخدوم، 

 

 (: فهرست عوامل تخریب2جدول )
 عالمت اختصاری عوامل تخریب

 H مجازغیر شکار

 OG رویهچرای بی

 ZM معدن از برداریبهره

 UV ی شهر و روستاتوسعه

 R مدیریت ضعف

 LP تبدیل اراضی

 IR جاده سازی بدون برنامه

 IN های صنعتی و خدماتیفعالیت

 L یعیمنظره طب بیتخر

 AG ات رها شدهمزارع و باغ

 NE توریسم فعالیت

 G زباله ریزی

 U برداری )گیاهان دارویی و ......(بهره

 YS- YA- YN آلودگی هوا، صوتی، خاک

 

 بندی شدت عوامل مخرب(: طبقه3جدول )
 میزان تخریب کد شدت تخریب

 ضعیف 1

 متوسط 2

 شدید 3

 خیلی شدید 4
 

ری در مورد گیبندی ضرایب تخریب جهت تصمیمطبقه

 هیدرولوژیک هایواحد

گانه مدل تخریب با استفاده از های سهپس از تعیین مشخصه
ها مورد ضریب تخریب در هر یک از واحد ،Excellافزار نرم

گیری محاسبه و تحلیل قرار گرفت. سپس جهت انجام تصمیم
توسعه واحدها، ضرایب محاسبه شده با استفاده مدل تخریب 

 .شدبندی ( طبقه4 )جدول ،(Makhdoum, 2002) فازی

  بندی ضرایب تخریب(: مدل فازی طبقه4جدول )

گیری برای تصمیم

 توسعه

دامنه ضریب 

 تخریب

 طبقه

 مستعد توسعه بیشتر
99/4-33/1 

99/14-5 
1 
2 

 نیازمند بازسازی
99/19-15 

93/29-52/20 
3 
4 

 حفاظتی هایاقدامنیازمند 
41-30 

49/13-21/41 
5 
2 

 

 هااولویت توسعه واحدتعیین 

تعیین اولویت  ،چه اهمیت دارد آن ها،پس از تعیین توسعه واحد
ها برای توسعه آتی است. بر اساس درجه تخریب هر یک از واحد
وجود منابع آبی از قبیل چشمه،  مانند:ها و شرایط محلی واحد

ها بندی واحدرودخانه دایمی و فصلی، اقدام به اولویت چاه، قنات،
های فعال قرار هایی که تحت تأثیر گسل(. زیرحوزه5شد )جدول 

های تحت داشتند، یا فاقد منابع آبی بودند و نیز زیستگاه گونه
با توجه  در اولویت چهارم توسعه قرار گرفتند. حفاظت و با ارزش،

 .بندی مناطق قابل توسعه انجام گرفتالویت ،(5) به جدول
عنوان مبنای کار به ،(5ساس جدول )برا گرفتهصورتبندی طبقه

دادن نقشه واحدها و ضرایب تخریب بر روی قرار گرفت و با قرار
ها، ها و زیستگاهنقشه پراکنش منابع آب منطقه، گسل

ها انجام شد. وجود و وفور منابع آبی در هر بندی شبکهاولویت
ه ، اولویت توسعهاآنواحد، اولویت توسعه را افزایش و عدم وجود 

 دهد.را کاهش می
 

 هایافته
 

 گیری نهایی برای توسعه واحدهاتصمیم

طورکه ذکر شد، ضرایب تخریب محاسبه شده براساس همان
نشان  ،(2بندی شدند که نتیجه آن در جدول )روش فازی طبقه

گیری نهایی برای توسعه نقشه تصمیم ،(2داده شده است. شکل )
  دهد.س نشان میها را در منطقه حفاظت شده کرکشبکه

 

  پذیریآسیبشاخص 

شده در این بخش از تحقیق بخش  بر اساس نتایج حاصل
حساس به  پذیریآسیبوسیعی از محدوده مورد مطالعه در طبقه 

زیر حوزه در محدوده  14از مجموع تعداد  .گرفته است باال قرار
زیر حوزه در طبقه نیمه حساس و مقاوم قرار  3تنها  ،تحقیق
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شناسی در دامنه حساس حوزه از نظر حساسیت بوم11اند و گرفته
درصد از  22اند که مقدار سطحی معادل پذیر قرار گرفتهتا آسیب

  .(2گیرد )جدول کل محدوده مورد مطالعه را در بر می

 

 درجه تخریب هر شبكه بندی توسعه براساس(: اولویت5جدول )
 دامنه تخریب ی توسعهبنداولویت دامنه تخریب بندی توسعهاولویت

 99/9-5/1 اولویت چهارم توسعه 49/2-0 اولویت اول توسعه

 49/12-10 الویت پنجم توسعه 99/4-5/2 اولویت دوم توسعه

 5/12-99/14 الویت ششم توسعه 49/1-5 اولویت سوم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اکولوژیكی منطقه حفاظت شده کرکس پذیریآسیب(: نقشه 2) شكل

 

 مساحت و درصد طبقات  (:6)ولجد

 اکولوژیكی پذیریآسیب

 

  ضریب تخریب

بندی ضرایب تخریب برای ضرایب تخریب و طبقه ،(1) جدول
با توجه  .دهدنطق فازی تخریب نشان میواحدها را بر اساس م

دارای  12/42با ضریب تخریب 1دست آمده واحد هبه ضرایب ب
که در  توضیح این .باشدباالترین میزان تخریب در این منطقه می

میزان بسیاری باالیی با این واحد عامل تخریب چرای دام 
شدت  دارای باالترین میزان 5عالوه بر این، واحد  .تاثیرگذار است

تعداد باالی معادن از که خود ناشی  20عوامل تخریب، معادل 
گیرند. باشد، در قسمت حفاظتی قرار میسنگ در این واحد می

مابقی واحدها نیازمند  است، طور که در این جدول نیز آمدههمان
در  14و  2، 2، 1 هایواحدبازسازی و قابل توسعه هستند. 

به خوبی صورت  هاآنو احیا در بازسازی  هایاقدامصورتی که 
 تواند مورد توسعه قرار گیرد.می ،گیرد

منطقه مورد مطالعه به  هایواحددر تمامی  ،(1)جدول با توجه به 
، هاآنمرکز جمعیتی وجود داشت. در بین  3و  14جز واحد 

کرکس از  های جنوب شرقی رشته کوهمنتهی به دامنه هایواحد
رخوردار بوده و این مطلب بیانگر تراکم پایین تخریب کمتری ب

 .باشدواحدها می جمعیت در این
 
 

 درصد مساحت )هكتار( پذیریآسیبمیزان 
 21 30340 مقاوم

 11 12110 نیمه حساس

 51 53010 حساسا

 11 12310 آسیب پذیر

 100 114530 جمع
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 هاگیری نهایی برای توسعه شبكهدرصد مساحت و تصمیم (: تعداد شبكه،7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با کاهش جمعیت میزان فشار وارده بر اکوسیستم  ،در نتیجه
 شود. این در حالیکاهش یافته و از شدت عوامل تخریب کم می

دودی شمال شرقی و جنوب های شمالی و تا حست که دامنها
وجود  ،کرکس به علت مناسب بودن شرایط اقلیم و همچنین

 .باشدخیزتر دارای تراکم باالیی از جمعیت میهای حاصلزمین
گیری شدت تخریب در این در واحدها افزایش چشم ،بنابراین

این منطقه اکثرا در طبقه نیازمند بازسازی و  هایواحدیابد و می
 براساس ،گیرند. با این حالحفاطتی قرار می هایداماقیا نیازمند 

با شدت تخریب زیاد دارای  هایواحد (9و  3ولا)جد نتایج
طبقات با تخریب زیاد و  ،به طوری که .باشندسطحی محدود می

با  هایواحددرصد محدوده تحقیق و  21خیلی زیاد کمتر از 
 ای از منطقههظشدت تخریب متوسط نیز سطح قابل مالح

های جنوبی این واحدها اکثرا در قسمت .اندتحقیق را در بر گرفته
علت کم بودن  اند وو متمایل به مرکز منطقه تحقیق قرار گرفته

توان دور بودن از مراکز شدت تخریب در این واحدها را می
 جمعیتی بزرگ در نتیجه کاهش فشار بر اراضی طبیعی دانست.

تخریب، شدت تخریب در هر پس از تهیه ضرایب مربوط به مدل 
نشانزد )جدول  هایواحدیک از واحدها محاسبه شد و در ادامه 

و  3ول )ا(. بر اساس نتایج جد3گرفتند )شکل  طبقه قرار 5در  ،(1

و  4تا  3درصد از محدوده مورد مطالعه در طبقه تخریب  43(، 9
 14 دادـــباشد. از مجموع تعبازسازی و احیا می هایاقدامنیازمند 

 

 مساحت و درصد طبقات تخریب (8)جدول 
 درصد مساحت )هكتار( طبقات تخریب

2 111/51111 32/44 

3 013/43314 29/33 

4 123/10355 41/9 

5 103/3139 92/1 

 100 114530 جمع

 
 (I∑طبقات شدت عوامل تخریب )( 9)جدول 

طبقه شدت 

 عوامل تخریب
 مساحت

سهم از کل 

 منطقه)درصد(
 41/12 14239 خیلی کم

 22/24 21199 کم

 32/41 41333 متوسط

 15/11 12112 زیاد

 12/10 12323 خیلی زیاد

 100 114530 جمع

 

 ضریب تخریب طبقه گیریتصمیم
 پذیریآسیب

 اکولوژیكی

تراکم 

 فیزیولوژیک

مجموع شدت 

 عوامل تخریب
 واحد

 1 34 10/2 4 025/9 2 توسعه

 2 24 59/2 2 295/13 2 توسعه

 3 43 2 3 15 3 یبازساز

 4 11 49/0 2 145/3 2 توسعه

 5 20 33/4 2 19/32 5 یحفاظت

 2 23 30/1 4 45/1 2 توسعه

 1 40 2/12 1 12/42 5 یحفاظت

 3 30 - 2 15 3 توسعه

 9 32 93/3 2 99/19 3 یبازساز

 10 33 10/3 2 05/13 3 یبازساز

 11 21 35/0 1 35/21 4 یازبازس

 12 53 1 2 21 4 یبازساز

 13 34 01/1 2 535/11 3 یبازساز

 14 14 - 1 14 2 توسعه
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 4تا  3واحد در طبقه تخریب  1تعداد  ،واحد در محدوده تحقیق
 5واحد از نظر شدت عوامل تخریب در طبقه  2اند و قرار گرفته
رصد از کل محدوده د 3اند که مقدار سطحی معادل قرار گرفته

بر اساس مجموع شدت عوامل  گیرد.مورد مطالعه را در بر می
مجموع  نیباالتر یدارا 5واحد  ،هااز واحد کیدر هر  بیتخر

 یچرا بیعامل تخر ،نی. همچنباشدیم بیشدت عوامل تخر
را در  بیتخر زانیم نیباالتر یعیمنظر طب بیدام و تخر هیرویب

 ،نتایج حاصل شده در این بخش ند.دار کیدرولوژیه هایواحد

درصد از محدوده مورد مطالعه در طبقه شدت  40بیشتر از 
واحد در  24از مجموع تعداد  ،گرفته استتخریب متوسط قرار

واحد در طبقه شدت عوامل تخریب  11تعداد  ،محدوده تحقیق
واحد از نظر شدت عوامل  3اند و متوسط به پایین قرار گرفته

اند که مقدار نه زیاد تا خیلی زیاد قرار گرفتهتخریب در دام
 درصد از کل محدوده مورد مطالعه را در بر 22سطحی معادل 

  .گیردمی

 

 
 اراضیگیری برای توسعه (: نقشه تصمیم3شكل )

 

 تعیین اولویت توسعه در واحدها

تعیین اولویت  ،چه اهمیت دارد آن ها،پس از تعیین توسعه شبکه
(، 1و  2با در نظر گرفتن جدول ) .استی توسعه آتی ها براشبکه

ها در مورد اولویت نقشه واحدها و پراکنش منابع آب و گسل
 ،( بودند2واحد که دارای کد نهایی ) 5توسعه مربوط به تعداد 

(، نتایج حاصل از 2) و شکل (10) گیری شد. جدولتصمیم
واحد  5میان از  دهد.ها نشان میبندی توسعه را در واحداولویت

اولویت اول، کاری مستعد توسعه در منطقه، هیدرولوژیک، یا واحد
واحد نیز با توجه به 2دوم و پنجم وجود ندارد و در این بین 

یک غیرقابل توسعه یا دارای توسعه  های موجود در هرمحدودیت
 .(4)شکل  باشندمشروط می

واحد  14شود، از مجموع می همشاهد (10) طورکه در جدولهمان
درصد از کل  32/44واحد که در مجموع  5یدرولوژیک، تعداد ه

طبیعی  پذیریآسیبگیرد، با وجود می بر مساحت منطقه را در

شناختی، در طبقه دوم مستعد توسعه یا کیفیت برتر قرار بوم
های توسعه گیرند. این واحدها نیز به هر حال از لحاظ توناییمی

ود که در ادامه تشریح های متفاوتی خواهند بدارای اولویت
 اند.شده

با توجه به نتایج ارزیابی آثار توسعه مشخص شد که در منطقه 
 ( ,Makhdoumبندی فازی حفاظت شده کرکس بر اساس طبقه

، با . بنابراینوجود دارد 2مناطق مستعد توسعه درجه  2002)
بر اساس شرایط محلی و  گرفتهصورتبندی توجه به الویت

اقتصادی، امکان  -ل اجتماعییگرفتن مسا همچنین در نظر
ی بیشتر وجود ندارد. یکی دیگر از دالیل مستعد نبودن توسعه

های مخرب کنونی تواند فعالیتمنطقه برای توسعه بیشتر، می
باالی منطقه  پذیریآسیبهمانند کان کنی، چرای بی رویه دام و 

 باشد.
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 برای توسعه هابندی واحدنتایج حاصل از اولویت :(11جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 اراضیگیری نهایی برای اولویت توسعه (: نقشه تصمیم4شكل )

 

 یریگجهیبحث و نت
 ارزیابی آثار محیط زیستی

های عمرانی و صنعتی در تکیمل روژهیکی از فنونی که در پ
 آثارشود انجام ارزیابی استفاده میزیستی محیطمالحظات 

زیستی است. منافع حاصل از این ارزیابی را بسیاری از محیط
اجرا کرده یا  و بسیاری از ضوابط قانونی آن را اندکشورها شناخته

در حال اجرای آن هستند. ولی در کشور ما هنوز بسیاری از 
زیست محیطبر روی  هاآنها بدون توجه به آثار احتمالی پروژه

بینی آثار اجرایی یک پروژه شود و پیشنظر اجرا میمنطقه مورد
های مورد نظر در بسیاری از موارد خاص قبل از اجرای طرح

 .گیردانجام نمی
 

 مدل تخریب

مطالعات ارزیابی آثار توسعه بر مناطق حفاظت شده توسط مدل 
باشد. از جمله این مطالعات ب در ایران بسیار محدود میتخری
بر منطقه حفاظت  سعهزیستی تومحیط آثارتوان به ارزیابی می

گیری تصمیم

 برای توسعه

تعداد 

 واحدها
 بندیاولویت

 مستعد توسعه

 اولویت اول توسعه 0

 اولویت دوم توسعه 0

 اولویت سوم توسعه 1

 اولویت چهارم توسعه 2

 اولویت پنجم توسعه 0

2 
 اولویت ششم

توسعه، یا  )غیرقابل
 دارای توسعه مشروط(

 تنوع محدودی تعداد واحد

 لرزه )وجود گسل(خطر زمین 5

 فاقد منابع زیر زمینی 3

 فاقد منابع آب سطحی 0

 های با ارزش جانوریزیستگاه گونه 3
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( و ارزیابی کیفیت سرزمین در 1339، شده اشترانکوه )یارعلی
مجموعه حفاظت شده توران با استفاده از مدل تخریب )سپهر، 

حفاظت شده  ( نام برد. اجرای مدل تخریب در مناطق1390
 .تواند اطالعات مفیدی را در اختیار مدیران این مناطق بگذاردمی
پذیر و این مدل عالوه بر مشخص کردن مناطق آسیب ،زیرا

های انسانی و میزان تخریب ناشی از اجرای مقاوم در برابر فعالیت
ها در گذشته به صورت کمی امکان توسعه در آینده را نیز فعالیت

 (. 1391اقنوم، دهد )نشان می
حاضر نسبت به سایر مطالعات آثار توسعه بر مناطق  مزیت مطالعه

حفاظت شده این است که تاثیر نتایج اجرای این مدل در ارزیابی 
توان اکولوژیک منطقه و بالتبع آن در طرح مدیریت منطقه لحاظ 

 ه است.شد
ی صحیح از طبقه برای نخستین بار به شیوه ،در این مطالعه

بر اساس منطق فازی استفاده  (Makhdoum, 2002) بندی
( را به 99/4-33/1ه است. در اکثر مطالعات تنها طبقه اول )شد

 ،در حالی که .ته اندعنوان کالس مستعد توسعه بیشتر در نظر گرف
دو طبقه اول در  (Makhdoum, 2002)بندی بر اساس طبقه

از این کالس مستعد توسعه قرار گرفته و مطالعه حاضر نیز 
 و چمنی)همانند  بندی استفاده کرده است. در نهایتطبقه

بندی بر اساس از طبقه پس( 1392، یارعلی)(، 1330 ،همکاران
دست آمده، شرایط هب تخریب بمنطق فازی بر اساس ضرای

 -ل اجتماعییوجود گسل و منابع آبی و....( و مسامحلی )
 بندی توسعه اقدام شد.اقتصادی به الویت

جه به موقیعت منطقه حفاظت شده کرکس و قرار گـرفتن در  با تو
های جمعیتی، پیوندهایی تنگاتنگی نه تنها از نظـر  نزدیکی کانون

و نیازهـای معیشـتی بـه     ابیوفیزیکی و فرهنگی، بلکه از نظـر بقـ  
در برخی موارد بـه علـت    ،به همین دلیل .منابع منطقه وجود دارد

ه بــا منــاطق آزاد ناهمســویی مــدیریت در منطقــه حفاظــت شــد
ای شـدن، پدیـده   پدیـده جزیـره   ماننـد: ) پیرامونی آن اختالالتـی 

هـای مخـرب   فعالیت، هاهای غیر بومی، آلودگیجذبی، نفوذ گونه
های انسانی نسـبت  شود. نحوه استقرار سکونتگاهمشاهده می و...(

طبیعی موجود در منطقـه  از منابع هاآنبه یکدیگر و میزان فاصله 
اهالی نسبت بـه ایـن منـابع بـا توجـه بـه نیازهایشـان         و دیدگاه

ز اهمیت باشد. مناطق حفاظت شده مادامی که یتواند بسیار حامی
تواننـد بـا   نمی ،ورزندبه ستیز پرداخته و مخالفت می هاآنمردم با 

  جوامع انسانی همزیستی داشته باشند.

 وان ترین تعارضات )عوامل تخریب( موجود در منطقه میـتبیشاز 

رویه دام در ر اثر چرای بیببه تعارض بین دام مازاد اشاره کرد. 
خارج از فصل، زودرس و مازاد بر ظرفیت مناطق، رقابتی میان 

های موجود ایجاد شده و و داموحش حیاتتامین علوفه 
تداوم  .اندرو شدهمنطقه با کمبود مواد غذایی روبهوحش حیات

های وادار به ترک زیستگاه وحشحیات شودمی سبباین روند 
های اداره منابع طبیعی و مشاهدات خود شوند. با بررسی پرونده

)روستای طامه( و در نواحی  1در واحد  رویه دامبی چرای میدانی
کل تعداد  .آیدمیترین تعارض به شمار ترین و حادغربی مهم

ه بهر 213دامداران دارای پروانه چرا در روستاهای مذکور معادل 
راس دام کوچک و  13342بردار دامدار، کل دام موجود معادل 

باشد. بنابراین، تعداد دام راس می 11332کل دام مجاز معادل 
باشد. البته راس می 2002مازاد بر ظرفیت ممیزی مراتع معادل 

های به که، اطالعات مذکور براساس ممیزی نکته قابل تامل این
جود دام زیاد در منطقه عالوه و ،نسبت قدیمی است. با این حال

بر رقابت با حیات وحش در استفاده از منابع و از بین بردن 
پوشش گیاهی، موجب تردد زیاد مردم و دسترسی افراد به 

 ها شده است.بسیاری از زیستگاه
 برداران به فعالیت باغداریبیشترین وابستگی اقتصادی بهره

 52/11) سبکباشد. فعالیت پرورش دام درصد( می 43/24)
های درصد( در رتبه 2/12) درصد( و فعالیت پرورش دام سنگین

بعدی به لحاظ وابستگی اقتصادی اهالی قرار دارد. بدیهی است، 
با توجه به شاخص ارزش ناخالص تولید، اراضی باغی بیشترین 
سطح وابستگی اهالی به اراضی محدوده را داشته و اراضی مرتعی 

. در ارتباط با وابستگی به پوشش گیاهی در رتبه بعدی قرار دارد
های پرورش نیز وابستگی دام سبک به مراتع و درآمدزایی فعالیت

های اهمیت پوشش گیاهی در تامین هزینه دهندهدام سبک نشان
 باشد. میانگین درآمد ناشی اززندگی جوامع روستایی محدوده می

ریال  403212سامان عرفی معادل  یک هکتار مراتع موجود در
 .(1390جامع ایران، مشاور هندسینم) باشدمی

تبدیل و تغییر کاربری اراضی به  ،بندی کلیدر یک جمع
و فعالیت مخرب ها و حفر چاه های زراعی، تعلیف احشامزمین

رین تعارضات بیشتترین معضالت منطقه بوده و معادن از مهم
 دهد.انسانی را با حفاظت تشکیل می

امکانات و تسهیالت کافی، محدود  عدم عواملی مختلفی نظیر
ی اقامتی، نگرش و دیدگاه منفی اهالی روستاها هانابدون مک

های مخرب همچون معادن و نسبت به گردشگران، وجود فعالیت
آباد، مراکز صنعتی بزرگی همچون شهرک صنعتی اوره، شجاع
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بر کاهش تقاضای  کشه، و مجتمع بزرگ ذوب آهن نطنز
گذارد. یکی دیگر از عواملی که اثر می اکوتوریسم منطقه

الملی را از بازدید منطقه کنندگان بینبازدید ویژهکنندگان بهبازدید
کند، کشمکش سیاسی و شایعه عدم وجود امنیت در مایوس می

ای و مراکز نظامی متعدد منطقه به دلیل وجود سایت انرژی هسته
 وابسته به آن است. 

اهدی از طبیعت کمتر دست مناطق حفاظت شده الگوهای ش
های تخریب تطبیقی با اکوسیستم اند که برای مقایسهخورده

شوند. نیز به کار گرفته می هاآن ییافته، هدایت، ترمیم و احیا
مدل تخریب در برآورد تراکم فیزیولوژیکی و همچنین درجه 

اطالعات  ،زیرا .شناختی بسیار عینی گراستبوم پذیریآسیب
گیری و سنجش ه در این برآورد همگی قابلیت اندازهمورد استفاد

شناسایی و به ویژه تعیین  ،های فیزیکی هستند. امابا مقیاس
گرایی ارزیاب قرار دارد. شدت عوامل تخریب، تحت تاثیر ذهنیت

تعیین عوامل یاد شده، بیشتر با استفاده از تلفیق قضاوت 
 سببها ی. این ویژگشودمیکارشناسی و کار میدانی حاصل 

که ارزیابان کم تجربه به هنگام اجرای مدل دچار  شوندمی
با تکیه بر  بایدبرای این امر، ارزیاب  ،چرا که .سردرگمی شوند

دانش و اطالعات بوم شناختی خود و همچنین کارهای میدانی، 
را بر اساس قضاوت کارشناسی  هاآنعوامل تخریب و شدت 

گیرد که هایی صورت میمعیارتعیین نماید. این قضاوت بر اساس 
را تعریف و تعیین نموده  هاآنپیشاپیش ارزیاب در ذهن خود 

های کلی در عین حال که اجرای مدل تخریب است. این ویژگی

نماید با خود هزینه بازدید از را در مناطق وسیع، دچار اشکال می
 منطقه مطالعاتی را نیز به همراه دارد.

مدل  ،سرزمین صورت نگرفته است در مناطقی که هنوز آمایش
تواند به خوبی مناطق قابل توسعه و آسیب پذیر را تخریب می

مشخص کند و اطالعات مفیدی را با هزینه و زمان کمتر در 
گیری بگذارد. اجرای مدل اختیار ارزیابان و مدیران برای تصمیم

 بر تخریب قبل از آمایش سرزمین در مناطق حفاظت شده عالوه
 هایفعالیت برابر در مقاوم و پذیر آسیب مناطق دنکر مشخص

گذشته،  در هافعالیت اجرای از ناشی تخریب میزان و انسانی
 دهد. نشان می کمی به مدیران صورتبه را آینده در توسعه امکان

با توجه به نتایج ارزیابی آثار توسعه، با توجه به  ،در نهایت
قه انجام گرفته دیگر هایی که در گذشته و حال در منطفعالیت

شدت  ،بیش از این ظرفیت برای توسعه وجود ندارد. به عبارتی
های عملیاتی در های گذشته و کنونی اجازه اجرای برنامهفعالیت

مناسب است اهداف مدیریت  ،دهد. بنابراینجهت توسعه را نمی
رود. عالوه بر این منطقه به سوی حفاظت و بازسازی منطقه پیش

اصالحی و بهسازی جهت حفظ و تبین شرایط کنونی  هایاقدام
تواند محدودیت در می هااقدامگیرد که یکی از این در الویت قرار

 .توسعه منطقه باشد
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