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  چكيده 
اجتماعي مشاهده   -محيطي و اقتصادي دليل وجود مشكالت زيست هاي شديدي در سطح جنگلهاي زاگرس به امروزه تخريب

اين تحقيق با  در. راستا نقش آمايش سرزمين در مديريت بهينه اين منابع عظيم از اهميت زيادي برخوردار استدر اين . شود مي
شهر واقع در استان ايالم تهيه  استفاده از روش تجزيه و تحليل سيستمي، نقشه آمايش سرزمين براي حوضه جنگلي سراب دره

سطح  ارتفاع از جغرافيايي و  هاي شيب، جهت نقشه ،)GIS( عات جغرافياييدر اجراي اين كار با استفاده از سامانه اطال. گرديد
شناسي،  هاي خاك سپس اين نقشه با نقشه. تلفيق و نقشه واحدهاي اكولوژيكي اوليه بدست آمد با هم صورت دو تركيبي هدريا ب

له بعد اطالعات مربوط به اين نقشه و در مرح. پوشش منطقه تلفيق و نقشه واحدهاي نهايي حاصل گرديد تراكم تاج تيپولوژي و
در جدولي  وحش و كاربري فعلي شناسي، فرسايش، اقليم، منابع آب، حيات هاي زمين نقشهاطالعات اكولوژيكي بدست آمده از 

تعيين اولويت كاربريها در فرايند آمايش سرزمين از  منظور به. آوري گرديد تحت عنوان جدول ويژگيهاي اكولوژي منطقه جمع
سپس براساس مدلهاي اكولوژي ايران و با استفاده از مدل مناسب ارزيابي توان . شدقياسي استفاده  -وش اصالح شده كمير

اجتماعي، نقشه آمايش  -اكولوژيك جنگلهاي زاگرس كه در اجراي همين تحقيق تهيه شد و با توجه به كليه اطالعات اقتصادي
اكولوژيك  عواملاين نقشه محصول سيستمي است كه در آن . شدهاي سازگار تهيه تركيب مختلف از كاربري 18با  منطقه سرزمين

كه كمترين سطح فعاليت مربوط به توسعه روستايي با  نتايج نشان داد .اند گرفته توجه قرار اجتماعي سرزمين مورد -و اقتصادي
. استهكتار  2288و  2853، 3136رتيب با ت داري به هكتار و بيشترين آن مختص فعاليتهاي آبخيزداري، حفاظت و جنگل 7/36

مقايسه . هكتار برآورد گرديد 730و  1085، 473ترتيب صفر،  بهدر سطح جنگلهاي منطقه  4و  3، 2، 1مساحت درجات كيفي 
ي در راستافعاليتهاي جاري منطقه را كيفي و درجه نقشه كاربري فعلي و نقشه آمايش سرزمين، نياز به تجديدنظر اساسي در نوع 

  . آشكار ساختبهبود وضعيت كمي و كيفي جنگلهاي موجود 
  

  .استان ايالم توان اكولوژيك،، جنگلهاي زاگرس، آمايش سرزمين :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ست از تنظيم روابط انسان، ا آمايش سرزمين عبارت

سرزمين و فعاليتهاي انساني در سرزمين براي استفاده 
ات انساني و فضايي سرزمين مناسب و پايدار از كليه امكان

ارزيابي . در جهت بهبود وضعيت اجتماع در طول زمان
يند آمايش اتوان اكولوژيكي سرزمين، مرحله مياني فر

ارزيابي توان  .ريزي محيط زيست است سرزمين يا برنامه

اكولوژيكي در واقع اطالعات اساسي الزم براي مرحله 
رين استفاده دوم آمايش سرزمين كه شامل انتخاب مناسبت
 بنابراين. نمايد از سرزمين و نظام مديريت است، فراهم مي

بيني يا سنجش كيفيت  ارزيابي سرزمين شامل پيش
سرزمين براي يك كاربري خاص از نظر توليد، 

يك چنين . پذيري و نيازمنديهاي مديريت است آسيب
ي با مقايسه ويژگيهاي اكولوژيكي واحدهاي شسنج
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 دشو ي اكولوژيكي انجام ميها محيطي و مدل زيست
نگري در زاگرس طي  بحث جامعدر ). ب 1372مخدوم،(

 مختلف مطرح شده است هاي به صورتچند دهه گذشته 
هاي  عنوان طرح اي نيز به در جهت تحقق چنين انديشه و

هاي مختلف منابع  جامع، مطالعات متفاوتي در زمينه
ي، صورت بخش به طبيعي، كشاورزي، آب و خاك و توسعه

دليل  هبسفانه أمت ولي ،يا استاني صورت گرفتهاي  منطقه
ي نتايج مطلوب عدم پيروي از اصول آمايش سرزمين،

و  عدم تناسب در كاربريهاي معمول .استحاصل نشده 
نقش آمايش  هاي شديد ناشي از آن، نتيجه تخريب در

. سازد آشكار ميرا در مديريت بهينه اين مناطق سرزمين 
اجتماعي و مشكالت  -كي و اقتصاديشرايط اكولوژي

هر  كند كه مديريتي خاص جنگلهاي زاگرس ايجاب مي
در اين مناطق به توسعه روشهاي مناسب آمايش  چه بيشتر

نياز طرحهاي مديريت جنگل  عنوان پيش سرزمين به
مديريت بهينه  ،بديهي است كه در اين راستا .پرداخته شود

نيازمند تشخيص  هر نوع كاربري خاص و از جمله جنگل،
اجتماعي كاربريهاي  -هاي اكولوژيكي و اقتصادي اولويت

توان با  در اين صورت مي. موجود و بالقوه در منطقه است
تجويز مناسبترين تركيب از كاربريهاي سازگار در هر 

و در تعامل با كاربري جنگل،  محيطي واحد زيست
اجتماعي را به حداقل  -مشكالت اكولوژيك و اقتصادي

بسياري از مشكالت در اين صورت  .مكن كاهش دادم
با آمايش صحيح توان  معيشتي مردم منطقه را مي

كاربريهاي سازگار و ناسازگار برطرف نموده و وابستگي 
تخريبي آنها به جنگل مانند دامداري سنتي يا برداشت 
چوب سوخت را به يك وابستگي اقتصادي مبتني بر 

در . تبديل نمودگل حفاظت از سرمايه بيولوژيكي جن
توان به توسعه كاربريهاي نسبتاً سازگار  اجراي اين كار مي

گسترده، باغداري ديم، زنبورداري و  تفرجبا جنگل مانند 
  .استفاده از محصوالت فرعي و دارويي همت گماشت

هاي بسيار دور اراضي خود را  از زمانبشر همواره 
كرده  براي اهداف سنتي و ابتدايي خويش ارزيابي مي

 توان به مي ارزيابي در جهان هايترين روش قديمياز  .است
هاي باستاني  در تمدنمتداول  هاي ارزيابي سيستم

 در عصر جديد نيز. اشاره كرديونان و روم  ،النهرين بين
تئوري  ،ميالدي 1903تا  1846دوكوچائف در سالهاي 

 وي. كردبندي خاكهاي روسيه ارائه  اي را براي طبقه منطقه
گذار رويكرد علمي مبحث ارزيابي اراضي قلمداد  پايه
تدريج  پس از آن به). 1385، ايوبي و جالليان( شود مي

روشهاي مختلف ارزيابي سرزمين براساس شرايط 
اي در نقاط مختلف جهان شكل گرفت كه از  منطقه

توان به روشهاي ارزيابي موجود در  مهمترين آنها مي
دليل عدم هماهنگي  تأسفانه بهم. برزيل و ايران اشاره كرد

در ساختار روشها، تبادل اطالعات بين كشورها غيرممكن 
رو سازمان فائو اقدام به تهيه چارچوبي در  از اين ؛نمود مي

 32را تحت عنوان نشريه شماره  و آن كردارزيابي اراضي 
 ،اين سازمان در ادامه اين كار). FAO, 1976(نمود منتشر 

ارزيابي اراضي براي  موردرا در  خود 48نشريه شماره 
اولين تالش براي استفاده ). FAO, 1984(كرد جنگل ارائه 

در جنگلهاي اكاليپتوس  ،از روش فائو در ارزيابي جنگل
برداري  در اين مطالعه پنج نوع بهره .انجام شداستراليا 

           متداول از جنگل مورد ارزيابي قرار گرفت
)Booth & Saunders, 1985 .( در تاسمانياي سپس

با تلفيق دو روش فائو و شاخص رويشگاه، شيوه  استراليا
 شدبراي ارزيابي سه گونه جنگلي منطقه پيشنهاد جديدي 

)Laffan, 1997 .( در ايران تاريخچه ارزيابي اراضي در
و به منظور  1333بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سال 

ه ب .گردد مي بر ارزيابي اراضي پاياب سدهاي احداث شده
مؤسسه  212نشريه فني شماره  1349دنبال آن در سال 

ارزيابي  عنوان راهنماي مطالعات تحقيقات خاك و آب به
 جنگلمانند زراعت، هاي مختلف  استفاده منظور بهاراضي 

در سالهاي اخير نيز . و مرتع مورد استفاده قرار گرفت
شي صورت چندين طرح پژوه استفاده از روش فائو به

ارزيابي منابع طبيعي و  مورددر . است انجام شدهمحدود 
براي تجزيه و تحليل  نوينآمايش سرزمين، مخدوم روشي 
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 سپس و) 1366مخدوم، (ارائه نمود ها  بندي داده و جمع
مخدوم، (اقدام به بازنگري و تكميل روش مذكور نموده 

صفت و  با همكاري درويش نهايتو در ) الف 1372
صورت معادالت رياضي  لهاي حرفي را بهجعفرزاده مد

مورد استفاده در سيستم اطالعات جغرافيايي ارائه نمود 
نامبرده همچنين ضمن ). 1380مخدوم و همكاران، (

 ،ه جنگلي استان فارسضآمايش سرزمين شش زيرحو
زاگرس ارائه نمود  راهبرديريزي  رهنمودي براي برنامه

مدل جه بررسي در نتي ديگر، سوياز ). 1376مخدوم، (
 يندهمحيطي كاربريهاي فعلي و آ ارزيابي انطباق زيست

ميانگين شاخص انطباق كاربريهاي اين  ،گلستان استان
اين موضوع با مساحت زياد دو  .استان مناسب ارزيابي شد

) تبعيت از انتخاب طبيعت(كاربري طبيعي جنگل و مرتع 
 در) كاربري حمايتي(زيست  و حفاظت گسترده از محيط

اونق و (توجيه شده است  مذكور سطح وسيعي از استان
  ).1382ميركريمي، 

در نتيجه تحقيقي ديگر در بلوك رويشي جنگلهاي  
زاگرس، براساس تجربيات عيني و نتايج مربوط به 

 منظور بهمطالعات اكولوژيكي، يك مدل ارزيابي كيفي 
اكولوژيك جنگلهاي زاگرس ارائه شده است  ارزيابي توان

كاربري  ،رضدر تحقيق حا). 1381 فر و همكاران، نجفي(
داري براساس مدل مذكور مورد ارزيابي قرار گرفته  جنگل
منجر به  ،عمل آمده در اين زمينه هادامه تحقيقات ب .است

ارائه يك مدل ارزيابي توان اكولوژيك فيزيكي جنگل در 
 ).1389 فر، نجفي( حوزه رويشي زاگرس شده است

سرعت سير تكاملي خود را طي  راضي بهروشهاي ارزيابي ا
هاي  كه امروزه استفاده از نظريه مجموعه يينموده تا جا

نتايج قابل قبولي را در جهان  ،)Fuzzy Set Theory(فازي 
  ؛1380 محمدي و گيوي،( و ايران بدنبال داشته است

Van Ranset et al., 1996( .يابي  مكان ،در اين راستا

هاي فازي و  با استفاده از الگوريتم تجهيزات شهري بابلسر
GIS  1386پوراحمد و همكاران، (انجام شده است .(

ها و روش  با مقايسه روش سيستمي ادغام نقشهنيز اخيراً 
فازي در ارزيابي توان  -جديد تركيب منطق بولين
 ،شمال كشور 34و  33هاي  اكولوژيك جنگلهاي حوضه

دهي  اس وزنگيري شد كه روش منطق فازي براس نتيجه
افزايش دقت در تعيين كاربري مناطق  سبب AHPروش  هب

  ).1388 اميري و همكاران،( شود جنگلي مي
  

  مواد و روشها
شهر از  حوضه آبخيز سراب دره ،منطقه مورد مطالعه

تا  32° 9' 17" جغرافياييتوابع استان ايالم با مختصات 
 23' 18" تا 47° 18' 24"و  عرض شمالي °33 3' 45"
 باشد هكتار مي 3700و به مساحت  طول شرقي °47
 كهمتر بوده  ميلي 490متوسط بارندگي ساالنه . )1شكل (
ماه نازل  اواسط آبان تا اواسط ارديبهشت آن از درصد 4/99

روز در سال،  52 ،ميانگين تعداد روزهاي باراني. گردد مي
روز و ميانگين ساالنه  48 ،ميانگين تعداد روزهاي يخبندان

متوسط . باشد ساعت مي 2837ع ساعات آفتابي برابر جم
ماه و  در دي درصد 59روزانه حداكثر رطوبت نسبي برابر 

ميانگين . باشد در تيرماه مي درصد 28حداقل آن برابر 
درجه  1/21در ارتفاعات تا  8/11ساالنه دما بين 

متفاوت  )متر 650ارتفاع (گراد در مناطق دشتي  سانتي
روز و متوسط طول  175 ،دوره خشكمتوسط طول . است

فر و همكاران،  نجفي( استروز  190 ،دوره مرطوب
حداكثر، حداقل و متوسط ارتفاع منطقه جنگلي . )1381

متر از سطح  1350و  750، 1985ترتيب  حوضه به
بنه،  -بلوط، بلوط تيپهاي جنگلي منطقه شامل. درياست

  .شندبا ميكيكم  -ارژن -بلوط و زالزالك -بنه -بلوط
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي در استان ايالم و كشور -1شكل 
  

 كهنفر بوده  19862برابر  مورد مطالعهجمعيت منطقه 
نسبت جنسي اين . نسبي جوان است اراز نظر ساخت

سال  25بوده و مقدار آن در سنين باالي  101جمعيت 
از جذب نيروي كار مردان به اين  تيابيشتر است كه حك

فرستي ساالنه  پذيري و مهاجرت نرخ مهاجرت. ددارمنطقه 
بنابراين نرخ  ،است درصد 7/0و  درصد 84/10ترتيب  به

درصد باسوادي و . باشد مي درصد 14/10خالص مهاجرت 
 3/86و  درصد 2/86رابر ترتيب ب اشتغال در منطقه به

    شود  رزيابي ميقابل قبول ا است كه نسبتاً درصد
  ). 1389نام،  بي(

 تجزيه و تحليل سيستميروش  ،در اين تحقيق
 گرفتهبكار  در طرح آمايش حوضه )ب 1372 مخدوم،(

دريا، شيب دامنه،   ارتفاع از سطح ،كار در اجراي اين. شد
پوشش  جهت جغرافيايي، نوع خاك، تيپولوژي و تراكم تاج

قشه واحدهاي نهايي صورت دو تركيبي با هم تلفيق و ن هب
نقشه بدست آمده با . بدست آمد پايه يك محيطي زيست

كد واحد  Eكه در آن  E=J(I-1)+Ji رابطهاستفاده از 
شماره  Iتعداد كل طبقات نقشه زيرين،  Jتركيب شده، 

كدبندي ، نيز شماره طبقه زيرين است iطبقه نقشه رويي و 
راه سپس اطالعات حاصل از آن هم .)1366مخدوم، ( شد

 هاي اقليم، منابع آب، كالس با ساير اطالعاتي كه از نقشه

فعلي، سازند  وحش، حساسيت به فرسايش، كاربري حيات
در جدول ويژگيهاي  .شناسي استخراج گرديد و زمين

در . آوري شد محيطي جمع اكولوژيك واحدهاي زيست
داري متناسب با جنگلهاي  ادامه با استفاده از مدل جنگل

مدلهاي  و ساير) 1381 ،و همكاران فر ينجف( زاگرس
و مقايسه اين مدلها ) ب 1372 مخدوم،( اكولوژيك ايران

، درجه  محيطي با ويژگيهاي اكولوژيك واحدهاي زيست
داري،  داري، مرتع توان اكولوژيك كاربريهاي جنگل

 متمركز و گسترده، كشت پروري، توريسم حفاظت، آبزي
يي در جدولي تحت شهري و روستا آبي و ديم و توسعه
در اين  داري مورد استفاده مدل جنگل .همين نام ارائه شد

براساس  ،)1381 ،و همكاران فر نجفي( تحقيق
،  پوشش هاي سيماي پوشش گياهي، درصد تاج مشخصه

موجودي در هكتار، رويش ساليانه، درصد شيب، جهت 
پذيري، عمق و درجه  جغرافيايي، قابليت فرسايش

نوع اقليم در چهار طبقه كيفي  خيزي خاك و حاصل
پس از تهيه نقشه واحدهاي كيفي . طراحي شده است

هاي چوبي در  اكولوژيك جنگل، ميانگين زادآوري گونه
  . تعيين شد آنهاهر يك از 

قياسي، اولويت  -با استفاده از روش كمي  در پايان
اين  .كاربريها مشخص و نقشه آمايش سرزمين ارائه گرديد
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سال  يونان توسط ناكوس در ين بار درروش براي اول
در تنظيم (ميالدي ارائه شده و با انجام اصالحاتي  1948

. مخدوم به اجرا درآمده است توسط) سناريو و امتيازدهي
 يشرايط اكولوژيك اهت زيادبش ،انتخاب اين روش دليل

در . استزاگرس منطقه رويشي با  پوشش گياهي يونان
 -ب اطالعات اقتصاديابتدا برحس ،اجراي اين روش

اجتماعي و اكولوژيك آبخيز، چهار سناريو شامل درصد 
كاربريهاي فعلي، نيازهاي اقتصادي، نيازهاي اجتماعي و 

هاي موجود در هر  نيازهاي اكولوژيك منطقه براي گزينه
سپس . شود محيطي تنظيم مي يك از واحدهاي زيست

ي از برحسب جايگاه هر كاربري در هر سناريو، ارزش وزن
در اين رابطه، . يابد به هر يك اختصاص مي 10تا  1

گيرد و در ازاي نقصان موقعيت  امتياز مي 10جايگاه اول 
يك امتياز از ارزش وزني  ،جايگاه هر كاربري در سناريو

همچنين در ازاي نقصان هر طبقه از . دشو مي ستهكاآن 
، يك امتياز )نسبت به طبقه يك(توان كاربري موردنظر 

در گام بعد، . شود ر نيز از ارزش كاربري كسر ميديگ
حاصل جمع امتيازات بدست آمده براي هر كاربري 

و بهترين گزينه كه بيشترين حاصل جمع را  شدهمحاسبه 
 د وشو ميمحيطي انتخاب  براي هر واحد زيست ،دارد

    دگرد نقشه آمايش سرزمين تهيه مي براساس آن
  .)1366مخدوم، (

  
  نتايج

واحد دامي در منطقه وجود دارد  189179ع در مجمو
را واحد  180000واحد را دامهاي روستايي و  9179كه 

 .دنده رو تشكيل مي دامهاي عبوري مربوط به عشاير كوچ
كه مدت زمان استفاده از مرتع در دامهاي  با توجه به اين

روز است و با  6ماه و در دامهاي عبوري  8روستايي 
لوفه خشك براي هر واحد دامي كيلوگرم ع 7/1احتساب 

در روز، بنابراين كل علوفه مورد نياز دامهاي روستايي و 
در شرايط . تن برآورد شد 1836و  3745ترتيب  عبوري به

 158موجود، كل علوفه توليدي در سطح مراتع منطقه برابر 

تن است و كل ميزان علوفه توليدي در عرصه پيشنهادي 
تن در سال است كه  41براساس نقشه آمايش سرزمين 

تعداد . باشد واحد دام روستايي مي 101تنها قادر به تعليف 
درصد دام موجود را تشكيل  3/9گاوهاي منطقه تنها 

دهند و اين در حاليست كه توليد شير و گوشت قرمز  مي
خود  هدرصد را ب 7/56و  6/32ترتيب  حاصل از آن به

  .اختصاص داده است
ه كه براساس روش نقشه آمايش حوض 2در شكل 

كه در  طور همان .شود ، مشاهده ميقياسي تهيه شده -كمي
نوع تركيب  18شود، در مجموع  اين شكل ديده مي

مختلف از كاربريهاي موردنظر در واحدهاي 
. پيشنهاد شده استمورد مطالعه منطقه محيطي  زيست

هاي مربوط به هر تركيب از اين  گن مساحت و تعداد پلي
در اين جدول  .ارائه شده است 1 جدولكاربريها در 
، 16محيطي شماره  شود كه چهار واحد زيست مشاهده مي

از مساحت منطقه درصد  5/81مجموع  در 12و  13، 4
  .اند را به خود اختصاص دادهمورد مطالعه 

بري روسيله هر كا همربوط به سطح اشغال شده ب  نقشه
در . ستارائه شده ا 3 در شكل صورت منفرد هنيز ب خاص

شود كه عرصه پادگان نظامي موجود  اين شكل مشاهده مي
. باشند داري كامالً مشترك مي در منطقه و عرصه مرتع

در  بري خاص نيزروسيله هر كا هاشغال شده بمساحت 
بر اين اساس، اجراي فعاليتهاي  .ارائه شده است 2 جدول

، 4/86 ترتيب در داري به آبخيزداري، حفاظت و جنگل
پيشنهاد مورد مطالعه از سطح منطقه درصد  63و  6/78

كاربريهاي توسعه روستايي، كشت آبي و . شده است
، 1در  داري به ترتيب فقط كاربري نظامي همراه با مرتع

مساحت . اند منطقه توصيه شدهسطح ز درصد ا 3/2و  6/1
داري در نقشه آمايش  عرصه پيشنهادي كاربري مرتع

در بهترين شرايط قادر به  هكتار است كه 83سرزمين فقط 
واحد دام روستايي  101تن علوفه و تعليف  41توليد 
  .است
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  شهر نقشه آمايش سرزمين حوضه آبخيز سراب دره -2 شكل
  

  هاي مربوط به انواع كاربريهاي سازگار گن مساحت و تعداد پلي -1جدول 

كد واحد   تركيب كاربريهاي سازگار
  محيطي زيست

تعداد
  گن پلي

  مساحت
  )مترمربع(

 10/140893 17داري، آبخيزداريحفاظت، توريسم متمركز، جنگل
 19/168011 3توسعه روستايي، توريسم متمركز

 15/198259 2بي، آبزي پروريآكشت
 12/199431 15توسعه روستايي

 14/200062 10توسعه شهري، آبخيزداري
 15/252491 18بخيزداريداري، آحفاظت، توريسم گسترده و متمركز، جنگل

 17/267411 7پروري، توريسم گسترده و متمركز، آبخيزداري حفاظت، آبزي
 15/378207 8توريسم متمركز، كشت آبي، آبخيزداري

 16/698075 5داري، آبخيزداريحفاظت، آبزي پروري، جنگل
 30/763172 9توريسم متمركز، آبخيزداري

 13/827764 14داري، آبخيزداريجنگلداري،مرتعپادگان نظامي،
 23/850563 1حفاظت، توريسم گسترده، آبخيزداري

 12/883218 6پروري، آبخيزداريحفاظت، آبزي
 39/906554 11توسعه شهري

 19/3603314 12توسعه شهري، توريسم متمركز
 45/4386541 13حفاظت، آبخيزداري

 67/9386431 4داري، آبخيزداريحفاظت، جنگل
41/12187120 16 داري، آبخيزداريحفاظت، توريسم گسترده، جنگل
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  ي مختلف به تفكيكنقشه كاربريها -3شكل 
  

 بري خاصروسيله هر كا همساحت مربوط به سطح اشغال شده ب -2جدول 

  )مترمربع( مساحت  گن تعداد پلي  كاربري  شماره
 1/367443 2 توسعه روستايي  1

 02/576467  2 كشت آبي  2

 35/827764 1 كاربري نظامي  3

 35/827764 1 داري مرتع  4

 04/2046965 4 آبزي پروري  5

 88/4509869 4 توسعه شهري  6

 49/5573502 9 توريسم متمركز  7

 84/13757017 9 توريسم گسترده  8

 64/22876939 13 داري جنگل  9

 39/28532843 19 حفاظت  10

 07/31364517 28 آبخيزداري  11
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بررسيهاي انجام شده نشان داد كه ميانگين ساليانه 
كيلوگرم در كيلومترمربع  6/1597فرسايش خاك برابر 

در اثر فرسايش تن خاك  7/57است و در مجموع ساالنه 
محيطي  واحد زيست. رود از اين منطقه مطالعاتي از بين مي

تن در كيلومترمربع،  09/2با فرسايش ساليانه  16شماره 
در منطقه به خود اختصاص را يشترين مقدار فرسايش ب

كيلومتر جاده  17از  درصد 61داده و اين در حاليست كه 
  .كند اصلي موجود در منطقه از اين واحد عبور مي

عالوه بر  ،براساس روش مورد استفاده در اين تحقيق
. نوع كاربري، درجه توان آن نيز قابل ارزيابي است

در  داري لوژي كاربري جنگلدرجات مختلف توان اكو
 ،در سطح جنگلهاي منطقه. ارائه شده است 4شكل 

، 473ترتيب صفر،  به 4و  3، 2، 1مساحت درجات كيفي 
ميانگين تعداد . هكتار برآورد گرديد 730و  1085

هاي  هاي جنگلي كه خود از شاخص زادآوري جنسي گونه
شود، در  مهم توان اكولوژيكي رويشگاه محسوب مي

 7/0، 2/1ترتيب  به 4و  3، 2داري درجه  هاي جنگلواحد
  .اصله در هكتار محاسبه شد 3/0و 

  

  
  

  داري كاربري جنگل توان اكولوژيدرجات نقشه  -4 شكل
  

  بحث
مديريت بهينه هر نوع كاربري خاص و از جمله 

كاربريهاي مختلف و رفع   جنگل، نيازمند تشخيص اولويت
اجتماعي در منطقه  -ديناهنجاريهاي اكولوژيكي و اقتصا

ترين  توان با تجويز مناسب در اين صورت مي. است
محيطي و  تركيب از كاربريهاي سازگار در هر واحد زيست

مديريتي در تعامل با كاربري جنگل به رفع مشكالت 
كاربريهاي پيشنهاد با مقايسه  در اين راستا .همت گماشت
مايش نقشه آ(اكولوژيكي آمايش واحدهاي  شده براساس

 تضادهاي موجود توان جاري ميكاربريهاي  با) سرزمين
آنچه كه براساس اصول علم آمايش سرزمين  نسبت به
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در اينجا به بخشي از  .تشخيص داد را توصيه شده است
  .شود اشاره مي ناهنجاريهااين 

شهر شامل چندين سرشاخه  حوضه آبخيز سراب دره
و با زمان  وحشي بوده كه در مدت زماني تقريباً برابر
اين . شوند تمركز كم در نقطه خروجي به هم متصل مي

 شرايط همراه با تخريب پوشش گياهي و نيز استقرار شهر
تا اين شهر  سبب شدهشهر در مسير رودخانه اصلي  دره

هاي مخرب واقع شده و  همواره در مسير سيالب
موضوع لزوم اين . زيادي را نيز متحمل گردد هايخسارت

به امر حفظ و احياء پوشش گياهي منطقه را  توجه بيشتر
هاي  دامنه ،عالوه بر اين. نمايد بيش از پيش ضروري مي

با اختالف ارتفاع مناسب و شمالي كبيركوه در استان ايالم 
فرد،  به هاي اكولوژيك منحصر زيستگاهي و قابليتشرايط 
 مناسب براي ايجاد يك منطقه حفاظت شدهاي  عرصه

عنوان  هشهر ب حوضه آبخيز سراب دره كهشمار آمده  به
كه بيش  اين .تواند موردنظر باشد بخشي از اين منطقه مي

اجراي فعاليتهاي  برايمورد مطالعه از منطقه  درصد 86از 
براي كاربري حفاظت از آن  درصد 63آبخيزداري و 
 عواملكه هم از نظر  دارداز آن  تيا، حكپيشنهاد شده

اجتماعي،  -ل اقتصادياكولوژيك و هم از نظر مسائ
حفاظت از منابع طبيعي تجديد شونده منطقه در اولويت 

  .اول قرار دارد
، شدكه در نقشه آمايش سرزمين مشاهده  طور همان

هاي مشرف بر شرق و غرب شهر  بخش كوهستاني و تپه
  اند و اين در بري حفاظت پيشنهاد شدهركا برايشهر  دره

منطقه  كتار ازه 400كه در حال حاضر فقط حاليست 
هم در بخش جنوبي حوضه مورد حفاظت  مطالعاتي و آن

 تخريب روزافزون محيط كه بديهي است .گيرد قرار مي
زايي  موجبات افزايش روند بيابان ،و فرسايش خاك طبيعي

هاي جنگلي  ساختار اكوسيستمو  ساخته در منطقه را فراهم
   .اندازد منطقه را به مخاطره مي

كه ميزان زادآوري جنسي كه خود از نتايج نشان داد 
هاي مهم توان اكولوژيكي رويشگاه در يك زمان  شاخص

شود، در سطح واحدهاي  و مكان خاص محسوب مي
نتايج . بسيار ضعيف بودمورد مطالعه اكولوژيكي منطقه 

مطالعات انجام شده در سطح جنگلهاي زاگرس نيز  ساير
شرايط  از وجود تياحكمشابه با نتايج اين تحقيق، 

 داردنامناسب تجديد حيات در جنگلهاي زاگرس 
حيدري و ؛ 1378اميدي،  ؛1388 فر و همكاران، نجفي(

بديهي است كه مشكالت مربوط به  ).1388همكاران، 
پديده  اين رويه دام از مهمترين عوامل ايجاد چراي بي

در اين  عمل آمده هبررسيهاي ب. آيد شمار مي بهناخوشايند 
كل علوفه توليدي  ،در شرايط موجودكه  اددنشان  تحقيق
 ،باشد هاي منطقه ميدامميزان مورد نياز  درصد 8/2 برابر

تن از اين  220دامهاي روستايي حدود  مورد هر چند در
در عين حال  ؛شود چر مزارع تأمين مي كمبود از طريق پس

دامهاي موجود را  درصد 5وي فتكا توليدي،كل علوفه 
ديده شد كه ضريب تبديل شير  نتايجدر بخش . نمايد نمي

ضريب تبديل از  ترمراتب بيش در منطقه بهگاو و گوشت 
با  .)1380فر و همكاران،  نجفي( دامهاي كوچك است

پوشش گياهي و به  هكه ميزان خسارت وارد توجه به اين
نسبت به گاو ) ويژه در بز هب( در دامهاي كوچك خاك

كه با  پيشنهاد نمود توان بنابراين مياست،  بيشتربسيار 
تغيير الگوي رعايت و اجراي كاربري حفاظت در منطقه و 

گامي  ،صنعتي توسعه دامداريهاي صنعتي و نيمهدامداري و 
مثبت در جهت حفظ و احياء پوشش گياهي منطقه 

  .برداشت
قذق با قدمت چندين   بقاياي شهر باستاني مهرجان

واحدهاي  هزار ساله بر اثر توسعه شهر و ساخت و ساز
مسكوني و تجاري و نيز در اثر توسعه كشت و زرع اهالي 

بنابراين الزم است كه . منطقه مورد هجوم قرار گرفته است
منظور ممانعت ه راهكارهاي الزم توسط ارگانهاي ذيربط ب

بديهي است كه وجود  .از ادامه اين روند بكار گرفته شود
منطقه  اندازهاي زيباي جنگلي اين آثار همراه با چشم

 تواند نقش مهمي در فراهم نمودن شرايط الزم براي مي
هاي  جلب مشاركت هاي شغلي جديد و ايجاد فرصت
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 جنگلهاي منطقه و حفظ و احياء مردمي در مديريت بهينه
  .فراهم نمايد
جاده ارتباطي طور كه در نتايج مشاهده شد،  همان

 شهر به آبدانان از عوامل مهم فرسايش خاك و تشديد دره
شمار  به 16محيطي شماره  واحد زيستلغزش و رانش در 

روي سنگهاي سست و  اين جاده با عبور از. آيد مي
دليل تغيير شيب و به اي احداث شده  هاي واريزه دامنه

ها  توپوگرافي و تغيير در وضعيت زهكشي و مسير آبراهه
ه تخريب آن را ب نتيجه عدم تعادل دامنه شده و در سبب

 در. است شدهلغزه و فرسايش موجب  مينصورت انواع ز
رشيب را قطع هاي پ در مناطقي كه جاده دامنه نتيجه
كند، منجر به خطرات و حوادث جدي شده و پديده  مي

هاي ترانشه جاده در آن به  زيرشويي و ريزش ديواره
در اين شرايط مسلماً اجراي  .شود ميديده  فراواني

ها  ناپايداري دامنهپيشگيري از  برايعمليات آبخيزداري 
توان ضمن شناسايي  در اين راستا مي. اهميت زيادي دارد

خيزي، از نظر ژئوتكنيكي و  هاي مستعد لغزه مكان
افزايش پوشش . نسبت به تثبيت آنها اقدام نمود بيولوژيكي

 باها  كاهش شيب دامنه همراه با كاري و جنگلگياهي 
ريزشي هاي حايل و گابيون در مناطق  احداث ديواره

  .تواند كمك شاياني در اين جهت ايفاء نمايد مي
نقشه درجات مختلف كاربري جنگل الزم به  مورددر 

است كه فعاليتهاي مختلف احيايي و اصالحي را  ذكر
ريزي  توان متناسب با نوع درجات كيفي جنگل برنامه مي

 بيني نتايج بديهي است كه در اين صورت پيش. نمود
تهاي احيايي براساس توان واقعي فعالي حاصل از اجراي

نتيجه از ايجاد  گرفته و درهاي جنگلي صورت  اكوسيستم
  .گردد انتظارات نامعقول نيز اجتناب مي

عدم وجود جنگلهاي با توان كيفي درجه يك در منطقه 
هاي شديدي است كه طي چند  مطالعاتي ناشي از تخريب

دهه اخير به دليل رشد سريع جمعيت و مشكالت 
اجتماعي و مديريت نامناسب در اين جنگلها  -ادياقتص

كه با اجراي طرح جامع آمايش سرزمين  بوجود آمده
  .توان به احياء مجدد آنها همت گماشت مي

نتايج اين تحقيق از نظر عدم انطباق كاربريهاي جاري 
با آنچه كه براساس آمايش منطقه پيشنهاد شده و لزوم 

پژوهشي مشابه نتايج ، با موردتجديدنظر اساسي در اين 
) 1376مخدوم، (انجام شده در منطقه رويشي زاگرس  كه

و نسبت به نتايج حاصل از مطالعه انطباق  بوده كامالً مشابه
در استان گلستان  يندهريهاي فعلي و آبمحيطي كار زيست

البته در . كامالً متفاوت است )1382اونق و ميركريمي، (
هاي فعلي و ي نوع كاربرمطالعه اخير علت انطباق زياد در 

با توجه به مساحت زياد دو كاربري طبيعي جنگل و  يندهآ
و حفاظت گسترده از ) تبعيت از انتخاب طبيعت(مرتع 
در سطح وسيعي از استان ) كاربري حمايتي(زيست  محيط

  .مذكور، توجيه شده است
كاربري جنگل نشان داد كه  مورد نتايج اين تحقيق در

محيطي موجود واجد شرايط  زيستيك از واحدهاي  هيچ
نبودند كه كامالً همخوان  1الزم جهت احراز درجه كيفي 

فر،  نجفي(باشد  مي موردبا نتايج تحقيقي مشابه در اين 
آمايش سرزمين آبخيز در نتيجه  ،در عين حال). 1389

 مخدوم، ( واقع در زاگرس جنوبيشمالي رودخانه كارون 
فاقد  ،1وان كيفي درجه عالوه بر تمنطقه اين ، )ب 1372

براي كاربري جنگل تشخيص داده شده  هم 2توان درجه 
توان به وجود تفاوت در  علت اين اختالف را مي. است

داري بكار  نوع و طبقات كيفي مدلهاي اكولوژيكي جنگل
  .رفته در اين دو تحقيق نسبت داد

شود كه جلوگيري از  گيري مي نتيجهچنين در پايان 
احياء و اصالح آن جز در قالب تخريب جنگل و 

پذير  امكان ساماندهي جامع كاربريهاي ناهنجار در منطقه
. نخواهد بودعدي هرگز كارساز ب باشد و مطالعات تك نمي

كه تكليف آمايش  تا زماني كه شود پيشنهاد مي بنابراين
طرحهاي جامع  وسيله بهنگلي هاي ج سرزمين در عرصه

از كشور و آبخيزداري راتع م ،سازمان جنگلها، روشن نشده
اجراي طرحهاي مديريت منابع جنگلي در اين مناطق 
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 كه يهاي مهم از استفاده ديگر يكي ضمناً .اجتناب نمايد
از اطالعات حاصل از طرح آمايش سرزمين  توان مي
كاري مناطق مورد مطالعه  عمل آورد، تهيه نقشه جنگل هب

ريزي  كه برنامه شود پيشنهاد مياز اين رو . است
اصول آمايش بر اين اساس و مطابق با كاري  جنگل

 عنوان يك دستورالعمل مناسب هصورت گرفته و ب سرزمين
  .پيشنهاد گردد نيز هاي اجرايي به بخش
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Abstract 
 
Nowadays, severe destruction in Zagros forests is obvious because of environmental and socio-
economical problems. In this context, the role of landuse planning in the optimal management of the 
resources is very important. In this research, landuse planning map was prepared for Sarab Darrehshar 
catchment in Ilam province, by system analysis method. For this purpose, the maps of slop, aspect and 
elevation were integrated and then the map of primary ecological units prepared. By integration of this 
map with maps of soil, plant typology and canopy, the final units map was obtained. Then, this map data 
and other ecological data driven from other maps, were collected in a table called as region ecological 
characteristics table. Prioritization of landuse in this study was performed by the modified quantitative 
and objective method. In the next step, landuse planning map with 18 types of different combination of 
consistent landuses was performed using ecological models of Iran, ecological capability evaluation 
model in Zagros forest (prepared in this research) considering socio-economical information of the area. 
Results indicated that the smallest area belonged to landuse of rural development with 36.7 ha and the 
largest areas belonged to watershed management, conservation and forestry with 3136, 2853 and 2288 ha, 
respectively. Areas of 1, 2, 3 and 4 of the quality degrees of forest landuse, were zero, 473, 1085 and 730 
ha, respectively. Comparison of current map and landuse planning map revealed that a basic revision on 
kind and degree of the current activities in the studied catchment is needed. 
 
Key words: Landuse planning, Zagros forests, ecological capability, Ilam province. 


