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 كيدهچ
 مدل تصميم .است )EIA( توسعه بر محيط زيست  آثارهاي ارزيابي يكي از انواع روش ) Decision making model (مدل تصميم گيري

يا ،  هستيةكه نشان دهند صورتي هاي بخشي از جهان هستي به صورت فيزيكي و رياضي است ، به ها و كيفيت گيري تجلي ارتباط بين كميت
. دنكن هان واقعي تشريح ميرجداده ها را براي پيش بيني چگونگي رويدادها د ها روابط بين  مدل،از اين قرار. ياي واقعي باشدپديده موجود در دن

 آثار توسعه بر محيط زيست استان ةهاي رياضي است كه در اين بررسي براي مطالع  يكي از انواع مدل)(Makhdoum,2002 مدل تخريب
تواند آبخيز، زيرحوزه ، شهر و   به مورد ميبنا كه –در اين روش براي نماياندن تخريب در واحدهاي نشانزد . ت همدان از آن استفاده شده اس

   : تخريب عبارتند از ةرابط. شودهاي خطي استفاده مي   از مدل– يا شبكه باشد ،ها شهرستان، واحد زيست محيطي ، زيستگاه
      

  H= ( ΣI + Dp)/ V0     
H =ب هر واحد نشانزد ضريب تخري 
ΣI =  هر واحد نشانزد تخريبواملشدت ع مجموع   

Dp = و  ) هاي قابل كشت  نسبت جمعيت بر وسعت زمين( تراكم فيزيولوژيكV0 = آسيب پذيري بوم شناختي 
وي نقشه توپوگرافي ر متر سانتي2×2(  هكتاري 2500 شبكه 849به ) مرزسياسي (  همدان استانة ابتدا محدود،براي دستيابي به اين مهم

 زمينطر خ  ، به فرسايشمادر نگسحساسيت   اقليم، ارتفاع، يب،شهاي   با استفاده از نقشه اكولوژيكيآسيب پذيري.تقسيم شد ) 1 :250000
فاده از  بعد با استةدر مرحل. د شپوشش گياهي و زيستگاه محاسبه شده و طبقه بندي  اك، حساسيت هيدرولوژيك،خ  طبقات آسيب پذيريلرزه،

 شدت آنها تعييني و ي عامل تخريب در كل استان شناسا19 تعداد ، كارشناسان و افراد محليهاي مشاهدات ميداني و نظر،نقشه توپوگرافي
در نهايت   .تراكم فيزيولوژيك هم از تقسيم جمعيت موجود در هر شبكه كاري بر وسعت زمينهاي قابل كشت در هر شبكه به دست آمد. گرديد
، ضريب تخريب در هر يك از شبكه هاي كاري استان Excellهاي مدل در نرم افزار مشخصهي تخريب و وارد كردن ايتفاده از جدول نهبا اس

 دسته طبقه بندي 3 طبقه و6در فازي نظرية بر اساس ،ها  شبكهةآمده براي كلي دست ب تخريب بهيضرا. مورد محاسبه و تحليل قرار گرفت
 توسعه بيشتر، نيازمند تواناييبا يكديگرمقايسه شدند وكل استان به سه پهنه با   شبكه ها از نظرشدت و ميزان تخريبةبدين ترتيب كلي. شدند 

 درصد نيازمند 083/12 بيشتر، ة درصد از مساحت كل استان مستعد توسع59/87 ،در مجموع. بازسازي و نيازمند اقدامات حفاظتي تقسيم شد
 . شناسايي شدامات حفاظتي نيازمند اقد513/0 و بازسازي

 

 كليد واژه
  .عوامل تخريب،  تراكم فيزيولوژيك، آسيب پذيري اكولوژيكي، مدل تخريب،مدل تصميم گيري

 

 ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ :تاريخ پذيرش ۱۶/۱/۱۳۸۳ :تاريخ دريافت
 

 .فارغ التحصيل کارشناسي ارشد دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران *

 .ريزي و مديريت محيط زيست دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران استاد و مدير گروه برنامه **

 . دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهراناستاد ***

 .استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ****

 .ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي همدانأعضو هي *****

 پژوهشــي



 

 

 

 ۳۷شماره مجله محيط شناسي  ٣٦

 

 :سرآغاز

ور بشر در مواجهه با طبيعت و محيط زيست كه بقاي وي به ط
لي را اتخاذ ننموده است قواجتناب ناپذيري بدان وابسته است ، شيوه مع

 بهره وري پايدار از محيط برايريزي  نگري و برنامه و به جاي جامع
 . جوئي ناپايدار از آن پرداخته است  تعپيرامونش ، به بهره گيري و منف

  :استفاده غير منطقي انسان از سرزمين از دو جنبه قابل بحث است 
 يا نحوه ، سرزمينةيك جنبه به اجراي مديريت غلط در رابطه با ادار

 شود و ديگري در رابطه با نادرستي نوع استفاده ي مربوط ميبرداربهره 
خوشبختانه انسان . )1378مخدوم،  (كند سرزمين مصداق پيدا مي از

 در سال   راهبرد جهاني حفاظت.متمدن به فكرچاره جويي افتاده است
 ةكيد بر همبستگي بين حفاظت و توسعه براي اولين بار واژأا ت ب 1980

  . پايدار در گرو مراقبت از زمين استةتوسع. توسعه پايدار را رايج نمود
ها حتي   اين محدوديتد؛هاي خاص خود را دار زمين محدوديت

گسترش  طور نامحدود قابل تصور نيز به  قابليها با بهترين فناوري
ها  براي زندگي در چارچوب اين محدوديت. )1377 وهابزاده،(نيست

مكانات  ان درآينده نزديكاحروم موبراي حصول اطمينان ازاينكه
 از پس دبايطبيعت  ازبرداري  بهره هرگونه ، خواهندداشتبيشتري

 . صورت گيرد هاي محيط ظرفيت و ها توان وبچچار در وبع ارزيابي منا
 روشي است در دل )EIA( توسعه بر محيط زيست آثارارزيابي 

 اطمينان از رعايت ضوابط، معيارها و قوانين براييند يادشده كه افر
هاي مختلف ابداع گشته و هدف اصلي آن   طرحزيست محيطي در 
 ةدقيق كلي) تجزيه و تحليل( فراكافت و ييپيش بيني، شناسا

 برمحيط زيست طبيعي  و طرحمثبت و منفي يك ) آثار(نشانزدهاي 
  .انساني است 

 

  مورد مطالعهةمعرفي منطق ‐۱
هاي زنجان و قزوين ، از شرق  استان همدان از شمال به استان

هاي  به استان مركزي ، از جنوب به استان لرستان و از غرب به استان
 19493اين استان وسعتي معادل . كرمانشاه و كردستان محدود است

 توجه به وضعيت  مورد مطالعه باةمنطق. شود كيلومتر مربع را شامل مي
 :شودتوپوگرافي به چهار حوزه به شرح زيرتقسيم بندي مي 

 ؛)درصد ازسطح كل استان8/51( دشت هاي هموار و پايكوهي .1
 درصد از 8/27حدود ( هاي كم ارتفاع ها وكوه ها ، تپه حوزه فالت .2

 ؛)سطح كل استان
 ؛) درصد از سطح كل استان0/ 03(مخازن آب سطحي  .3
 .)ز سطح كل منطقه  درصد ا6/19(ها  كوه .4

 مورد مطالعه است كه درجنوب ةترين كوه منطق كوه الوند مرتفع
 و مديريتسازمان (است گرفته قرار استان مركز در تقريبا و همدان شهر
 ).1380ل،او گزارش  همدان، استان ريزي برنامه

 
 مدل تخريب  -2

 توسط دكتر مجيد 1372سال  اولين باردر براي اين مدل
استان برمحيط زيست ارزيابي آثار توسعه  در وشد  اعمخدوم ابد

 استفاده ازدرحقيقت هدف از  .استفاده قرارگرفت آذربايجان شرقي مورد
 وامل تخريب، ع تخريب، پديده هايانشا گونه مرور از اين مدل پرهيز

تا بدين ترتيب ست سازگانها پذيري بوم درجه آسيب و تخريب شدت
هاي  راهو  كردهتخريب جلوگيري  بروز آتي از هاي پروژه بتوان در

توان  مي همچنين .كوتاه مدت نيز نشان داد دررا آن  جلوگيري از تكرار
امكان  گذشته، به تصميم گيرندگان به صورت كمي درجات توسعه در

  .)1372مخدوم،(  نشان دادطور سادهتوسعه در آينده و تبعات آن را به 
ايران كه  منطقه از سه )Makhdoum, 2002( تخريب مدل در

استان كرمانشاه ، (شد  در نظرگرفته ويشگاه عمده است ر3معرف
در استان كرمانشاه، ضمن ). استان هرمزگان و شرق استان تهران 

 شبكه، در استان هرمزگان 294 ،نماياندن منطقه رويشي زاگرس
 شبكه و در استان 805 ،ضمن نماياندن منطقه رويشي خليج عماني

 . شبكه تشكيل شد234 ، توراني–اياندن منطقه ايران تهران ضمن نم
 و ضريب تخريب در ه شداستفادهها مدل تخريب  هكدر تمامي شب

آمده  هاي تخريب به دست درجه از. ها محاسبه شد تمام اين شبكه
 3( دسته 6  فازي بهنظريةساس ابر ها ميانگين و ميانگين گرفته شد

ين بررسي براي مطالعه آثار ا در .)1جدول شماره (تقسيم شد) طبقه
 براي اولين بار از نتايج حاصل ،توسعه بر محيط زيست استان همدان
 .ب تخريب استفاده شد اياز تحقيق فوق براي طبقه بندي ضر
 

طبقه بندي ضرايب تخريب مدل فازي ): ۱( شماره جدول

(Makhdoum, 2002) 
 طبقه دامنه ضريب تخريب تصميم گيري براي توسعه

 ۱ ۳۳/۱‐۹۹/۴ توسعه بيشترمستعد 

 ۵‐۹۹/۱۴ نيازمند بازسازي
۹۹/۱۹‐۱۵ 
۹۸/۲۹‐۵۶/۲۰ 

۲ 
۳ 
۴ 

 ۳۰‐۴۷ نيازمند اقدامات حفاظتي
۴۹/۷۳‐۲۱/۴۷ 

۵ 
۶ 



 
 
 
 

 ٣٧  ه بر محيط زيست استان همدان با کاربرد مدل تخريبارزيابي آثار توسع

  

قبل از اين بررسي ممكن بود اين اشكال به مدل تخريب وارد 
 ،ب تخريبيي يعني طبقه بندي ضرايشود كه مدل در مرحله نها

به طوري . است كلي براي طبقه بندي اي قاعدهگراست و فاقد  ذهنيت
 قبل از اين بررسي با مدل تخريب كار كرده بودند و ني كها محققكه

  مورد بررسي قرارهاي بعد تچند نمونه از كارهاي آنها هم در قسم
 حاصل ازكارشناسي  ديد  با استفاده ازفقط  هريك، گرفتخواهد
 هاي مورد استفاده نقشهطور   همين، ميدانيهاي هها و مشاهد بررسي

ب يتراكم فيزيولوژيك، به طبقه بندي ضرا درمحاسبه آسيب پذيري و
در نتيجه مبناي مناسبي براي مقايسه نتايج آنها .  اندتخريب پرداخته

 كه طبقه بنديآينده  هاي  و بررسي اين بررسيل، درمقاب.وجود ندارد
صورت  (Makhdoum, 2002)جدول بنا بهب تخريب در آنها يضرا
  . با يكديگر خواهند بودخوبي قابل مقايسهب  ،ي گيردم
 
  مدل تخريبة محاسبة نحو-3

 :رابطه تخريب عبارتند از 
H= (ΣI + Dp) /V0                                                                

H   =ضريب تخريب هر واحد نشانزد 
ΣI = مجموع شدت عوامل تخريب هر واحد نشانزد 

Dp =تراكم فيزيولوژيك 
V0 =آسيب پذيري بوم شناختي 

 
 )V0( آسيب پذيري بوم شناختي ة محاسب-3-1

آسيب پذيري بوم شناختي، تراكم فيزيولوژيك، عوامل تخريب 
  مدل تخريب محسوب ةهاي تشكيل دهند مشخصهو شدت آنها 

هاي شيب،  شناختي با استفاده از نقشه پذيري بوم آسيب. شوند مي
مادر به فرسايش، زمين لرزه و زمين لغزه  سنگ قليم، حساسيتارتفاع، ا

ها و  خيزي، طبقات آسيب پذيري خاك، پوشش گياهي، زيستگاه
. شود زيست محاسبه مي محيط حفاظت  مديريت سازمانزيرنظرمناطق 

 برگ از 2به اين ترتيب كه ابتدا مرزهاي سياسي استان همدان روي 
ترسيم شد ، سپس بر اساس  1 : 250000نقشه هاي توپوگرافي 

 ة و استفاده از يك نقطه به عنوان نقطUTMسيستم مختصات 
در اين بررسي ، كوه الوند كه بلندترين ارتفاع استان همدان (شاخص 

 درنهايت.  سانتيمتري تقسيم شد2×2، كل استان به شبكه هاي )است
 به دست)  هكتاري2500(مربعي  متر  سانتي4 شبكه يا واحد كاري 849
هاي هم مقياس ذكرشده  ها در هر مرحله كار با نقشه  شبكهةنقش. آمد

محدوديت طبقات غالب استخراج گرديد  گذاري شد و كد در باال رويهم

براي .  آسيب پذيري به دست  آمد،و از مجموع آنها در هر شبكه
 شناختي بوم علم در اي مقاديرآستانه اصل از فوق هاي پيراسنجه كدگذاري

ها به مقادير  براساس اين اصل، با نزديك شدن پيراسنجه. داستفاده ش
.  بوم سازگان افزايش مي يابدزيستي محيطاي خود، حساسيت  آستانه
ها با توجه به تعداد  پذيري، كليه شبكه  آسيبة برآورد درجبراي

 اعداد به دست آمده  بر اساس رابطه زير در چهار ةها و دامن پيراسنجه
 :)2جدول شماره (دطبقه درجه بندي شدن

E=Σ(a-b)/4 
E   =عدد افزايش هر طبقه 
Σa =بزرگترين ( ها مجموع حداكثر درجه كدهاي محدوديت پيراسنجه

 ).عدد آسيب پذيري
Σb =كوچكترين ( ها حداقل درجه كدهاي محدوديت پيراسنجه مجموع

 ).عدد آسيب پذيري
Σ(a-b) = ها نجهپيراس محدوديت كدهاي حداكثر و حداقل مجموع تفاضل. 

 .،  چهار طبقه يا چهار كالس آسيب پذيري است4عدد 
، به حداقل مجموع كدهاي ) E(در نهايت عدد افزايش هر طبقه 

 ).1378، مخدوم و منصوري( شود محدوديت هر طبقه اضافه مي
 

 چگونگي طبقه بندي آسيب پذيري بوم شناختي): ۲(جدول شماره 

 ن آسيب پذيريميزا درجة آسيب پذيري دامنة آسيب پذيري

5/16-9 
24-5/16 
5/31-24 

39-5/31 

4 
3 
2 
1 

 مقاوم
 نيمه حساس

 حساس
 آسيب پذير

 
 )Dp( تراكم فيزيولوژيك ة  محاسب-3-2

تراكم فيزيولوژيك يا تراكم جمعيت تغذيه اي حاصل تقسيم 
 باشد كشت آن مي هاي قابل جمعيت هر واحد نشانزد بر سطح زمين

هاي كاري ابتدا پراكنش  معيت در شبكهبراي تعيين ج). 1374، ميلر(
كليه روستاهاي استان در آنها مشخص گرديد و تعداد روستاهاي هر 

سپس با استفاده از آمار . شبكه از روي نقشه توپوگرافي تعيين شد
آمار ايران، جمعيت در كليه  مركز 1375 سرشماري نفوس و مسكن سال

هاي  ورد وسعت زمينبراي برآ. هاي كاري استان محاسبه گرديد شبكه
هاي كاري از نقشه كاربري اراضي استان همدان  كشاورزي در شبكه

و آمار كشاورزي مركز آمار ايران استفاده شده  ) 1 : 250000مقياس (
بعد . ها به هكتار برآورد شد هاي كشاورزي در كليه شبكه و سطح زمين
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هاي  ناز انجام مراحل فوق از  تقسيم جمعيت هر شبكه بر وسعت زمي
بيشترين مقدار تراكم . دشكشاورزي آن، تراكم فيزيولوژيك محاسبه 

 . است و كمترين آن صفر  S9 مربوط به شبكه33/1004 ،فيزيولوژيك
 

 ΣI) ( تعيين عوامل تخريب و شدت آنها-3-3
رسان به محيط  در اين قسمت از رابطه تخريب، عوامل اصلي آسيب

رآورد ضريب تخريب بوم زيست و شدت تخريب ناشي از آنها در ب
 عامل تخريب در سطح 19تعداد . گيرد سازگان مورد استفاده قرار مي

 ي قرار گرفته وياستان و در هر يك از شبكه هاي كاري مورد شناسا
كدهاي شدت تخريب عبارتند  .)3 جدول شماره(شدت آنها تعيين گرديد

) 3(د ك براي تخريب متوسط،) 2(براي تخريب ناچيز، كد ) 1(كد: از
 است ذكر شايان. براي تخريب خيلي شديد) 4(براي تخريب شديد وكد 

 هايي، نظريصحرا استفاده از مشاهدات آنها با شدت و كه عوامل تخريب

نقشه هاي موجود، تعيين و  و اطالعات و محلي افراد كارشناسان و
 .)3 و 2، 1تصاوير (كدگذاري گرديدند

 تخريب و وارد كردن يي در نهايت با استفاده از جدول نها
، ضريب تخريب در هر يك از Excellهاي مدل در نرم افزار مشخصه

 .هاي كاري استان مورد محاسبه و تحليل قرار گرفت شبكه
 

 فهرست عوامل تخريب در استان همدان): ۳(جدول شماره 

 عالمت اختصاري نوع فعاليت

 H شكار بدون جواز
 ZM كان كني بي رويه
 XR يمزارتبديل مرتع به د

 W استفاده از آب تاالب براي كشاورزي
 T تبديل كشتزار به شهر و شهرك

 OG چراي بي رويه
 PS شخم در جهت شيب

 IL استفاده غير منطقي از سرزمين
 YA آلوده كردن هوا
 YW آلوده كردن آب

 YS آلوده كردن خاك
 G زباله ريزي

 IM مديريت ضعيف
 R برداشت علوفه از تاالب

 HD )تغيير سيماي طبيعي زمين (خريب زيستگاه ت
 SD تخريب خاك

 XF تبديل جنگل به مرتع
 X تبديل جنگل به ديمزار

 YN )ايجاد سر وصدا(آلودگي صوتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارخانه آسفالت اداره راه در محور همدان): ۱(تصوير شماره 

 مالير و آلودگي هواي ناشي از آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخلية فاضالب شهرک صنعتي بوعلي ): ۲(شمارهتصوير 

 در محور جورقان
 

 : يافته ها

نتايج حاصل از اجراي مدل تخريب در استان همدان در اين 
ب تخريب بعد از محاسبه، بر اساس يضرا. شود قسمت تشريح مي

 . ندشو   طبقه بندي مي4 فازي  طبق جدول شماره نظرية
 

تخريب، تعداد شبکه، دامنة تخريب، کد نهايي ): ۴(جدول شماره 

 درصد مساحت و تصميم گيري نهايي براي توسعه در شبکه ها

 دامنه تخريب ٣٣/١‐٩٩/٤ ٥ ‐٩٩/١٤ ١٥ ‐٩٩/١٩ ٥٦/٢٠– ٩٨/٢٩ ٣٠‐٤٧ ٢١/٤٧‐٤٩/٧٣

٦ 
 

٥ 

 

١ ٢ ٣ ٤ 
 كدنهايي

 تخريب

 تعداد شبكه ٧٤٩ ٩١ ٢ ٣ ٠ ٤

 مساحت درصد ٥٩/٨٧ ٤٧٤/١١ ٢٥٦/٠ ٣٥٣/٠ ٠ ٥١٣/٠

 بازسازي نيازمند امات حفاظتينيازمند اقد

مستعد 

توسعه 

 بيشتر

تصميم گيري 

 براي توسعه
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تخلية فاضالب چند کارخانه بزرگ صنعتي به ): ۳(تصوير شماره 

 اراضي کشاورزي در محور جورقان

 
 داراي كد نهايي ة شبك749، ب تخريبيبعد ازمحاسبه ضرا

 درصد كل مساحت استان را 59/87 در مجموع هستند كه 1تخريب 
. ندمتفاوت برخوردار هاي اولويت اب هاي توسعه تواناييگيرند و از  برمي در

طور  همين و ها شبكه از يكهر  تخريبةاساس درج بر توسعه بندي اولويت
 دائمي و فصلي و ةوجود منابع آبي از قبيل چشمه، چاه، قنات، رودخان

ه تخريب شبكه هاي موجود در بدين ترتيب كه درج. صورت گرفت.... 
 . طبقه بندي شد5اين گروه طبق جدول شماره 

 

 اولويت بندي توسعه بر اساس درجة تخريب هر شبکه): ۵(شماره جدول

 دامنة تخريب اولويت بندي توسعه

 اولويت اول توسعه
 اولويت دوم توسعه
 اولويت سوم توسعه

33/1-0 
3-33/1 

99/4-3 

ت توسعه به صورت مبنا قرار جدول فوق براي تعيين اولوي
ها و ضريب  گذاري نقشه شبكه هم گرفت وسپس با استفاده از روي

تخريب با نقشه پراكنش منابع آب استان و نيز نقشه توپوگرافي در 
وجود و وفور منابع آبي . ها تصميم گيري شد  شبكهةمورد اولويت توسع

 اولويت توسعه  اولويت توسعه را افزايش و عدم وجود آنها،در هر شبكه
  و 6دول شماره نتايج حاصل از اولويت بندي درج. دهد را كاهش مي
 .نشان داده شده است )1(نقشه شماره 

 

 نتايح حاصل از اولويت بندي براي توسعه): ۶(جدول شماره 
تصميم 

گيري براي 
 توسعه

 اولويت بندي تعداد شبکه

 اولويت اول توسعه ۱۹۴
 م توسعهاولويت دو ۲۷۷
 اولويت سوم توسعه ۵۷

 نوع منطقه تعداد شبکه

تحت حفاظت  ۶۳
 سازمان حفاظت

با خطر زياد زمين  ۳۳
 لرزه

با به نسبت زياد  ۳۴
 زمين لرزه

 شوره زار ۴۰

 مستعد توسعه

۲۲۱ 

اولويت 
 چهارم

غيرقابل (
 )توسعه

 فاقد منابع آبي ۵۱

 
  :تحليل يافته ها

 749 شبكه از مجموع 221 آمد،6مارهطور كه در جدول ش همان
شبكه مستعد توسعه در استان ، به داليل مختلف به صورت غير قابل 

 :شوندكه در قسمت زيرتشريح مي  هستند يا اولويت آخر توسعه ،توسعه
 مديريت سازمان حفاظت محيط  زيرنظر شبكه مربوط به مناطق63

 مناطق از هاي باالي طبيعي اين  كه با توجه به ارزشاستزيست 
اندازهاي  جانوري، چشم هاي با ارزش گياهي و لحاظ وجود گونه

  را در جذبزياديهاي منحصر به فرد  طبيعي زيبا و زيستگاه
 از هر گونه توسعه در اين بايد مي و ستاكوتوريسم به استان دارا

اي نيز توسعه با احتياط و  حاشيه مناطق اجتناب كرده و در مناطق
 .دمتناسب صورت بگير

گيرند كه   شبكه نيز در پهنه با خطر زياد زمين لرزه قرار مي33
پراكنش آنها محدود به ناحيه جنوب و شمال غرب شهرستان نهاوند 

 كلي  موجود و به طور شهرهاي گسترش شهرهاي جديد، از احداث. است
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 حتي االمكان مي بايدق جهت گيري روند توسعه به سمت اين مناط
 .دكرخودداري 
  زياد زمين لرزه قرار  شبكه هم در پهنه باخطر نسبتا34ً

 بسيار كوچكي از ةو ناحي نهاوند شهرستان در آنها پراكنش كه گيرند مي
 ها نيز سرمايه  كه در اين شبكهاستجنوب غرب شهرستان مالير 

 .د با احتياط بيشترصورت بگيرمي بايدهاي كالن  گذاري
 شبكه به طور كامل در 19 استان ةميان مناطق مستعد توسع در

اين . هستند شبكه نيز داراي اراضي شور 21برگيرنده شوره زار بوده و 
. دنيستنمناطق به علت فقدان منابع آب و خاك مناسب مستعد توسعه 

 هر گونه توسعه اي ة شبكه نيز به دليل فقدان منابع آبي كه الزم51
 749ازميان . گيرند  مناطق غيرقابل توسعه قرار مياست درمحدوده

 شبكه داراي ضريب 14 ،شبكه يا واحد كاري مستعد توسعه در استان
 شبكه جمعيت و در نتيجه تراكم 14 كه در هر  استتخريب صفر

 ة شبكه در بقي3جز در شدت تخريب نيز ب .استك صفر فيزيولوژي
 كه از يك طرف ناشي از عدم حضور انسان و استشبكه ها صفر 

هاي انساني بوده و از طرف ديگر به علت پايين بودن ميزان  فعاليت
نكته قابل توجه در اين . استآسيب پذيري بوم شناختي اين مناطق 

 آسيب پذيري بوم شناختي يعني مقاوم بودن طبيعي 4شبكه ها درجه 
بكه يا واحد كاري مورد  ش849از مجموع . استاكوسيستم اين مناطق 

 آسيب پذيري بوم شناختي بوده و 2 ة شبكه داراي درج20مطالعه، 
  كه از اين تعداد،هستندجزء مناطق حساس از لحاظ بوم شناختي 

 نيازمند ، شبكه نيز در طبقه1 نيازمند بازسازي و ةطبق شبكه در11
 با مانده كه  شبكه باقي8در مورد . گيرند اقدامات حفاظتي قرار مي

 مستعد توسعه قرار ةوجود آسيب پذيري طبيعي بوم شناختي در طبق
تراكم فيزيولوژيك (گيرند، علت را مي توان عدم حضور انسان  مي
 .دانست كه ضريب تخريب پايين اين مناطق را باعث شده است ) صفر

 يعني پايين ترين 4 آسيب پذيري ةازمجموع شبكه هاي داراي درج
گيرند   نيازمند بازسازي قرار ميةشبكه در طبق 6ميزان آسيب پذيري، 

  موضوعكه با بررسي تراكم فيزيولوژيك و شدت تخريب آنها علت اين
 . گردد مي ها بر هاي فوق در اين شبكه مشخصهبه باال بودن 

 شهرهاي ةنيز كه به ترتيب در برگيرند  S9و  N20 شبكه 2
 به ،شناختي بومهمدان و مالير هستند، با وجود آسيب پذيري پايين 

دليل تمركز جمعيت، ساخت وسازهاي بي رويه، گسترش شهرها روي 
هاي  آلودگي  صنايع وةروي هاي مستعد كشاورزي، گسترش بي زمين

 نيازمند اقدامات ةب تخريب باال بوده و در طبقيمنتج از آنها داراي ضرا
 ن ــ نقش تعييةخوبي نشان دهندگيرند كه اين امر ب حفاظتي قرار مي

 . استكننده و مؤثر انسان در تخريب اكوسيستم هاي طبيعي 
 10 شبكه در كل استان داراي تراكم فيزيولوژيك باالتر از 30

ها  ب تخريب و كد نهايي تخريب اين شبكهي كه با بررسي ضراهستند
 مناطق نيازمند بازسازي و ةشود كه همه آنها در محدود مشخص مي

رفته وبه دليل تراكم باالي جمعيت نيازمند اقدامات حفاظتي قرار گ
 ةمحدود. نيستندهاي كشاورزي، مستعد توسعه بيشتر  نسبت به زمين

پراكنش اين مناطق در شهرهاي بزرگ استان مانند همدان، مالير، 
 درصد كل مساحت 47/11. ست بهار و نواحي اطراف آنهاتويسركان،

وبي و هاي جن  كه در قسمتاست 2استان داراي كد نهايي تخريب 
مركزي استان درشهرستان هاي نهاوند، مالير ، تويسركان و اطراف 

 هستند كه 3 شبكه داراي كد نهايي تخريب 2. استشهر همدان 
نگاهي به تراكم . گيرند مي بر  درصد كل مساحت استان را در256/0

دهد كه دليل ضريب تخريب  فيزيولوژيك اين دو شبكه نشان مي
 درصد 353/0 .استم فيزيولوژيك باالي آنهنطقه تراكباالي اين دو م

 دارند كه در شهرستان اسدآباد و 4 كد تخريب،كل مساحت استان
 .گيرند شهرستان مالير قرار مي

ها  شبكه شود كه اين  توپوگرافي استان مشاهده ميةبا بررسي نقش
هاي كشاورزي قرار داشته و تمركز باالي جمعيت با  در اطراف زمين

، باال بودن ضريب ) باال Dp ( اراضي كشاورزيوجود سطح پايين
داراي بيشترين ضريب S9  .تخريب اين مناطق را باعث شده است

 كه علت آن باز هم تمركز است =H) 253(تخريب دركل استان 
تر در مقياس  البته مطالعات دقيق. باالي جمعيت در اين شبكه است

 .بزرگتر ضروري است
 

ي ديگران كه از مدل تخريب ها ها با يافته مقايسه يافته
 استفاده كرده اند

با اجراي مدل تخريب در استان آذربايجان شرقي فهرستي 
 مورد ة به نوع منطقناي شدكه اين عوامل بيازعوامل تخريب شناسا

 استان كرمانشاه ةدر مطالع1376 درسال ينور. كنند مي مطالعه تغيير
را به ) RI(خانه ها و استفاده بي رويه از آب رود) w( دو عامل جنگ

ها را  تراشي در تاالب يعني ني) R(عامل  ه وكردعوامل يادشده اضافه 
 1377منصوري در سال . ها تغيير داده است به برداشت علوفه از تاالب

را حذف و آلودگي ) R(ها تراشي در تاالب مطالعه استان هرمزگان ني در
. ضافه كرده استرا به عوامل فوق ا )YL(و آلودگي منظر ) YO( نفتي

 تبديل   اروميه،ة در مطالعه پيرامون درياچ1380اسالمي در سال 
 انتشار بوي زننده در منطقه، ،هاي كشاورزي ي تاالبي به زمينضارا
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معرفي گونه هاي غير بومي، تغيير سيماي بوم شناختي و احداث بدون 
يي شناساو  مورد مطالعه ،به عنوان عوامل خاص منطقه را زهكش برنامه

به  ) R( تراشي در تاالب  در اين بررسي نيز ني. قرار داده است
برداشت علوفه از تاالب تغيير داده شده و تخريب خاك به عنوان عامل 

 . فعاليت شديد كوره هاي آجرپزي معرفي شده است علت به استان خاص
براي اولين بار از مرزهاي سياسي   استان كرمانشاهةدر مطالع

فوق  ةدرمطالع . كار استفاده شدةراي  تعيين محدود ب)مرز استاني(
سه گروه   ضريب تخريب در استان با توجه بهةمناطق مستعد توسع

 موارد تفاوت مطالعه استان كرمانشاه ).1376 نوري،(شدند بندي طبقه
 : است درنكات زير ،با بررسي موجود

 دربررسي استان كرمانشاه براساس طبقه بندي بندي توسعه اولويت .1
استان همدان  كه در بررسي حالي  در،ب تخريب صورت گرفتهيضرا

گذاري  هم طور روي ب تخريب و همينيبندي ضرا بر اساس طبقه
 پراكنش منابع آب  ةنقش  توپوگرافي وةبا نقش ها نقشه شبكه
 . ه استصورت گرفت

 با ةاراضي واقع شده در پهن مناطق حفاظت شده، اراضي شور، .2
بي آمنابع  مناطق فاقد و زياد زمين لرزه به نسبتخطر زياد و 
 به عنوان مناطق غير قابل ،بررسي استان همدان  مناسب در

 از توسعه در آنها مي بايدكه شده اندمعرفي   )اولويت چهارم( توسعه
حتي االمكان خودداري شود و يا توسعه با احتياط و متناسب 

ظت شده مناطق حفافقط دربررسي استان كرمانشاه . صورت بگيرد
 . نده امورد توجه قرار گرفت

 بر اساس ،ب تخريبي ضراييكدبندي نها،در بررسي استان همدان .3
در بررسي استان كرمانشاه مبناي ه ولي  فازي، صورت گرفتنظرية

  .خاصي براي طبقه بندي مشاهده نشد
 به عنوان اولويت اول 1و 2يينها در مطالعه استان كرمانشاه كد .4

 به 4ي ينها به عنوان اولويت دوم توسعه و كد  3 ي ينها توسعه، كد
 ناطق داراي كدمدر. ه استدشعنوان اولويت سوم توسعه معرفي 

در   وبا احتياط و خيلي كم صورت بگيردبايد  توسعه 5ي ينها
 به عنوان غير قابل توسعه معرفي 6ي ينها  مناطق داراي كدنهايت
 .فاده شداز جدول فازي است در مطالعه استان همدان .شدند

 ةب تخريب، درجي استان هرمزگان  با استفاده از ضراةدر مطالع
 ه ــ درجات توسعدليــل اينكه بايــدها تعيين شد و به  شبكه توسعه در

در   وها انجام شد د، اولويت بندي توسعه براي شبكهنكاربردي باش
و اروميه   استان كرمانشاه  و پيرامون درياچهةاينجا نيز همانند مطالع

هاي   مناطق حفاظت شده، تاالب،)استان همدان(حاضر  حال در ةمطالع
حفاظت ازمان مديريت سزير نظر ي و به طور كلي مناطق لالمل بين

 عالوه.  شده اند معرفيمحيط زيست به عنوان مناطق غير قابل توسعه

هاي فعال و زلزله خيز، گنبدهاي  ها و مناطق داراي گسل اين شبكه بر
هاي سست و گسسته ، شوره زار، مناطق باتالقي و در  نمكي، زمين

هاي بدون آب نيز به عنوان اولويت چهارم  معرض جزر و مد و شبكه
در اين بررسي، . هستند مشروط ةاند كه داراي توسع توسعه معرفي شده

اساس  برب تخريب، ي، پس از اعمال ضراتوسعهاولويت اول تا سوم 
رود فصلي، چشمه، چاه  دائمي، رود  نظير،منابع آب سطحي و زيرزميني

  عالوه براين).1378مخدوم و منصوري، (قنات تعيين شده است و
تصميم گيري موردتوجه قرار  در آسيب پذيري طبيعي اكوسيستم نيز

 : ه استبه صورت زير لحاظ گرديد  وهگرفت
  اولويت توسعه ،ندا ي كه داراي درجه يك آسيب پذيرييها شبكه -

  .كاهش مي يابددرآنها دو درجه 
 يك آسيب پذيري ة و درجندا توسعه 3ي كه داراي درجه يها شبكه -

 . دارند ، اولويت توسعه آنها يك درجه كاهش مي يابدرا 
ند، اولويت توسعه آنها ا  آسيب پذيري2ي كه داراي درجه يها شبكه -

 . يابد يك درجه كاهش مي
ت توسعه ند، اولويا  آسيب پذيري4و3ي كه داراي درجه يها شبكه -

 . يابد آنها تغيير نمي
 استان همدان نيز آسيب پذيري طبيعي اكوسيستم در ةدرمطالع

 در اين  و مشخص گرديد كهتصميم گيري مورد توجه قرار گرفت
 2 ة شبكه داراي درج20. استان درجه يك آسيب پذيري وجود ندارد

و  مناطق نيازمند بازسازي ة شبكه آن درمحدود11ند كه ا آسيب پذيري
 3ها در استان داراي درجه بقيه شبكه. اقدامات حفاظتي قرار مي گيرد

 اولويت توسعه ،فوق نتيجه طبق موارد در و  آسيب پذيري هستند4و
 . يابد نمي آنها تغيير

 اروميه با درياچه يست پيرامون زآثارتوسعه برمحيط ةدرمطالع
ه  دامن6هاي مختلف تخريب در  تخريب، ميزان بيمرتب كردن ضرا

 استان ة موارد تفاوت بررسي فوق با مطالع).1380اسالمي،(منظم گرديد
 : مي توان در موارد زير خالصه كرد همدان را

تخريب و ديد كارشناسي  بياساس ميزان ضرا توسعه بر بندي درجه .1
 نظرية استان همدان بر اساس ةكه در مطالع صورت گرفته درحالي
 . فازي انجام شده است

ه طور كامل مشخص نشده كه تصميم گيري در اين بررسي ب .2
 توسعه به 6 ة درجبراي نمونهبراي توسعه به چه صورتي است ؟ 

 كه توسعه صورت نگيرد؟ با احتياط ومتناسب صورت  است معني اين
 . ب تخريب اكتفا شده استي و تنها به طبقه بندي ضرا....يابگيرد؟

 

 پيشنهادها 
 ه براي هريك ازمناطق،  سازند وبراي ارائه پيشنهادهاي مؤثر



 
 
 
 

 ٤٣  ه بر محيط زيست استان همدان با کاربرد مدل تخريبارزيابي آثار توسع

  

جداگانه  براي هر شهرستان استان به طور  پيشنهادةارائ ونتيجه گيري 
در نهايت بهترين گزينه براي توسعه آتي استان پيشنهاد ه و انجام شد
 .)1382چمني، (شده است

 
 شهرستان نهاوند ـ 1

 ةو نقش) 1 شماره ةنقش( تصميم گيريةبا بررسي نقش
هاي واقع دراين شهرستان  د كه از شبكهشو توپوگرافي مشخص مي

 مناطق نيازمند بازسازي ة درمحدود4 شبكه طبق جدول شماره 16،
 مناطق واقع در اين شهرستان نيز به دليل قرار ةبقي. گيرند قرارمي

 ممنوعه ةطور وجود منطق  همين،نسبتأ زياد زمين لرزه ةگرفتن در پهن
 ة در محدود، پايين با وجود ضريب تخريب،ملوسان و تاالب وسج

به همين دليل گزينه پيشنهادي . گيرند  توسعه قرار مي قابل مناطق غير
 . است آن طرفگيري روند توسعه به  براي اين شهرستان ، عدم جهت
شناختي يعني   آسيب پذيري بوم4 ةشهر نهاوند  داراي درج

شدت عوامل تخريب و تراكم . ترين ميزان آسيب پذيري است پايين
ب يدر نتيجه داراي ضر ناچيز است و لوژيك آن هم محدود وفيزيو

 با خطر ة به دليل قرارگيري در پهنامنته، است ) H = 1(تخريب پايين 
 مناطق غير قابل توسعه و يا ة در محدود،باالي زمين لرزهبه نسبت 

 بايد مي ،قرار گرفته است و در صورت توسعه توسعه چهارم اولويت داراي
 . با احتياط كامل صورت بگيرد رعايت اصول مهندسي و با وسازها ساخت

 
  شهرستان مالير -2

ندريان نيازمند ازو  شهر مالير ،در اين شهرستان) 1(طبق نقشه شماره 
گيري روند توسعه در اطراف شهر مالير  جهت. هستنداقدامات حفاظتي 

و شمال غرب اين شهر صورت گيرد كه   به سمت غرب ، شمالبايد مي
اطراف خود  در توسعه روند گيري جهت از و است اولويت دوم توسعه داراي
 كه داراي اولويت آخر شرق شهر جنوب و شرق سمت به طور و همين شهر

 . كرد مناطق نيازمند بازسازي است، خودداري ةيا دربرگيرند ،است توسعه
 ر در جنوب ـــردر ماليگاراضي واقع در منطقه حفاظت شده لش

ب آقگل در غرب آن به دليل ارزش حفاظتي در گروه شهرستان و تاال
كلي مناطق واقع در  طور به. گيرند مناطق غير قابل توسعه قرار مي

در  شمال شهرستان و جنوب شرق آن داراي اولويت دوم توسعه بوده و
 جهت گيري روند ،ينه پيشنهادي براي شهرستان ماليرزنتيجه گ

 روند توسعه در ة و از اداماستتوسعه به سمت شمال و يا جنوب شرق 
 . كرد خودداري مي بايدطور شهر مالير   همين،هاي مركزي قسمت

 
 ن يسركاشهرستان تو -3

  اراضي واقع شده در )1( ةطبق نقشه شمار نيز در اين شهرستان

بخشي  كه  حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش خانگرمزةمنطق
ستان اسدآباد واقع سركان وبخشي ديگر در شهرياز آن در شهرستان تو

غرب شهرستان  درشمالكه   اندزء مناطق غيرقابل توسعهج ،شده است
سركان نيازمند اقدامات يتو شهر اين شهرستان، در .واقع شده اند

 به سمت شرق اين شهر بايدحفاظتي است و جهت گيري روند توسعه 
اي  ل توسعه بوده ومناسب هرگونه توسعهباشد كه داراي اولويت او

 غرب شهر  روند توسعه به سمت جنوب وة از ادامامنته، است
. كردخودداري بايد  مي) …وسامن ( طور شمال آن همين ،سركانتوي

گيري   جهت،ركانيس پيشنهادي براي شهرستان توةبه طور كلي گزين
 . استروند توسعه به سمت شرق و شمال آن 

 
  شهرستان اسد آباد-4

 شده حفاظتة منطق دراين شهرستان  جنوب در واقع اراضي
اراضي واقع  طور ين هم.هستندقابل توسعه  غير و قرارگرفته خانگرمز
 اولويت هم به دليل فقدان منابع آبي مناسب داراي شهرستان درغرب

گيري  تجه .شوند چهارم توسعه بوده و غير قابل توسعه معرفي مي
روند توسعه در اين شهرستان به سمت شمال و شمال شرق بوده كه 

ل توسعه است داراي اولويت او . 
 
 شهرستان همدان -5

كه قبأل گفته شد؛  طور  همان، همدان واقع در غرب شهرستانرشه
ن شدت تخريب را در كل استان نيازمند اقدامات حفاظتي بوده و باالتري

 مناطق داراي اولويت ،در جنوب غرب اين شهرفقط  .)=ΣI  28(ستدارا
  ميه روند توسعه آتي را در شهر همدانشود ك دوم توسعه مشاهده مي

 از پيشروي آن به سمت جهات ديگر ت كرد و به اين قسمت هدايبايد
 ،آباد دولت و دشت  ممنوعه نشرةشبكه هاي واقع در منطق. كردخودداري 

جزء  شهرستان شوره زارهاي پراكنده در غرب و شمال اين طور همين
 گيري ه براي جهتينزهترين گب .هستندمناطق غيرقابل توسعه 

 . باشد مي مركزآن و غرب شمال ،همدان درشهرستان وندتوسعهر
 

 هرستان بهار  ش-6
 طور   همين،كه مستعد توسعه نيستند N24و ) شهر بهار  (M23جز ب
Q24 و Q25كه به دليل فقدان منابع آبي مناسب قابل توسعه نيستند  
 ةنيم خصوص ب،سعه بودهتو مستعد ه مناطق واقع در اين شهرستانبقي

 شرقي شهرستان ةنيم .استغربي شهرستان داراي اولويت اول توسعه 
 ةنيم منابع آبي در وفور.  است به طور عمده داراي اولويت دوم توسعه

 به اين قسمت اختصاص  غربي شهرستان اولويت اول توسعه را
 گيري  اظ جهتـــطوركلي شهرستان بهار، از لح  به،نتيجه در. دهد مي



 

 

 

 ۳۷شماره مجله محيط شناسي  ٤٤

 

 . استمناسب   توسعه بسيارروند
 
  شهرستان رزن -7

 II33 و Y31، Y32  ،R35  ، T36هاي  در اين شهرستان شبكه
 ةبقي. گيرند طبقه نيازمند بازسازي قرار مي  در)4( شماره طبق جدول

 وجود و و مناطق واقع در اين شهرستان براساس ميزان ضريب تخريب
 . هستندبراي توسعه  منابع آبي داراي اولويت اول تا سوم  وفور

 را اول توسعه اولويت آبي منابع وفور شهرستان ق شرشمال در
 اولويت دوم ،شرق آن ربي شهرستان وغ ةنيم  در.مي شود موجب
   . اولويت سوم توسعه مشاهده مي شود،جنوب شهرستان و در توسعه

، شهر رزن در مركز شهرستان داراي اولويت سوم توسعه است
اي  وسعه به سمت غرب اين شهر بهترين گزينهگيري روند ت شكل

 . توان پيشنهاد كرد است كه مي
 

  شهرستان كبودرآهنگ -8
 ، نواحي كبودرآهنگگيري توسعه در اطراف شهر بهترين جهت

 شبكه 15.  كه داراي اولويت اول و دوم توسعه استاست غرب آن
 8 مناطق غير قابل توسعه هستند كه ة شهرستان در محدودكلدر
 در اراضي شوره زار واقع شده اند ، آن در جنوب شرق شهرستانةبكش

مستعد توسعه نيستند كه به ، و مابقي به دليل فقدان منابع آبي مناسب
 . طور پراكنده در كل شهرستان قرار دارند

 توسعه با تواناييناطق واقع در اين شهرستان داراي ديگرم
ب غرب شهرستان خصوص جنو ب، غربيةنيم.  هستند3 تا 1اولويت 

داراي وفور منابع آبي بوده و با توجه به ميزان ضريب تخريب داراي 
 آتي شهرستان ةشنهادي براي توسعي پة گزين.اولويت اول توسعه است

 . است غربي و شمالي آن ة در نيمتوسعهگيري روند   جهت،كبودرآهنگ
هاي استان  توجه به بررسي جداگانه شهرستان به طور كلي و با

 سوي به توسعه روند پيشروي ، استانةان، بهترين گزينه براي توسعهمد
 و )آهنگكبودرو  بهار هاي شهرستان(  غرب استانشمال و غربي نواحي

به سوي توسعه   و از پيشرفت رونداستمرتبه بعدي شهرستان رزن  در
 ممانعت به عمل آورده و دخصوص شهرستان نهاوند باي ب، جنوبيةنيم

 . ات اصالحي را در اين مناطق در اولويت قرار دادبازسازي و اقدام
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