
 ۱۲۸-۱۲۱  صفحة،۹۰ بهار ، ۵۷ ، شمارةهفتممحيط شناسي، سال سي و 

   هورامانةبوم منطق بررسي آثار توسعه و پايداري زيست

  با كاربرد مدل تخريب

  
۱غالمرضا ياوري

  ۲محمد مهدي فاضل بيگي، *

           گروه علمي اقتصاد كشاورزيدانشگاه پيام نور، استاديار دكتراي اقتصاد كشاورزي -۱

  fazel_mehdi@yahoo.com       ان، تهر واحد علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد اسالمي كارشناس ارشد توسعه روستايي،-۲
  ۲۷/۷/۸۹:      تاريخ پذيرش    ۲۴/۱۲/۸۷: تاريخ دريافت 

 

  چكيده
ساز تخريب  سببيي كه گاه به اسم توسعه، هاراهكار. ندهست و پيشرفت بيشتر رشدها و كشورها در پي يافتن راهي براي  امروزه بسياري از دولت

 "رشد حداكثري"دكه ديدگاه كرتوان بيان  رو مي از اين. شوند  مي در دراز مدتيك منطقه يا ناحيه ة توسع الزم جهتهاي ساخت از زيربسياري 
 تا با استفاده از  پژوهش تالش بر آن بوددر اين .يست در روزگار كنوني ديگر چندان قابل قبول و امكان پذير ن" به هر قيمتي توسعه" ةگمانو 

،   آثار توسعه بر محيط زيست منطقهةدر ابتدا براي مطالع.  هورامان پرداخته شودةزيست منطق مدل تخريب به بررسي آثار رشد و توسعه بر محيط
هاي شيب، ارتفاع،  با استفاده از نقشهپذيري اكولوژيكي  آسيب.  هكتاري تقسيم شد۲۵۰۰ ة شبك۱۴۰به ) مرز سياسي( هورامان ة ناحيةمحدود

ي توپوگرافي، كار ميداني، نظرهاي كارشناسان و  ها  بعد با استفاده از نقشهةدر مرحل. بندي شد اقليم، پوشش گياهي و زيستگاه، محاسبه و طبقه
در نهايت با استفاده از . دشيين  عامل تخريب در كل منطقه شناسايي و شدت آنها تع۲۴راد محلي، تعداد  اف مشاركتمتخصصان و همچنين

هاي كاري منطقه مورد محاسبه  ، ضريب تخريب در هر يك از شبكهExcelافزار  هاي مدل در نرم جدول نهايي تخريب و وارد كردن مشخصه
 ة با توانايي توسع هنه پ۳ها از نظر شدت و ميزان تخريب با يكديگر مقايسه شدند و كل منطقه به   شبكهةبدين ترتيب كلي. و تحليل قرار گرفت

درصد ۶/۵۰ بيشتر، ةدرصد از مساحت كل منطقه مستعد توسع۱/۴۷در مجموع، . هاي حفاظتي تقسيم شد بيشتر، نيازمند بازسازي و نيازمند اقدام
  .استهاي حفاظتي   درصد نيازمند اقدام۱/۲نيازمند بازسازي و 

  
  كليد واژه

  هورامانمنطقه  تخريب، هاي لوژيكي، عاملپذيري اكو گيري، آسيب مدل تخريب، مدل تصميم

  سرآغاز
هاي عمراني   و پروژهطرحها موضوعي اجراي هاي ابقهبررسي س

 برخي همانندها،  ريزي  برنامه بسياري ازكه در دهد  نشان ميايراندر 
ــيط    ــت مح ــعه، اهمي ــال توس ــشورهاي در ح ــد   از ك ــست از دي زي

 بدون توجه به ها يريگ تصميم گيران پنهان بوده و بسياري از تصميم
قـرار  بـرداري     بهـره مـورد    طراحـي و     ،محيطـي    زيست هاي  همالحظ

هـاي     آلـودگي  هـايي ايجـاد و گـسترش        پيامد چنين اقـدام   . گيرند  مي
سازي شديد منابع      تخريب و تهي    زيست محيطي و همچنين    مختلف
تـر شـدن    بـا جـدي  ، ارتبـاط ايـن   در . بـوده اسـت  ايراندر  محيطي
 خـود  گذشتة هاي  يطي، بشر هر روزه به اشتباه     هاي زيست مح   بحران

امـروزه   .شـود   مـي آگـاه توسـعه، بيـشتر     مفاهيم رشـد و      با   ارتباطدر  
ـ           اقتـصادي در گذشـته و       توسـعة  ةبسياري بر ايـن باورنـد كـه تجرب

 ايجاد شـناخت    زمينةپيامدهاي ناشي از عدم توجه به محيط زيست،         
زيـست را    حـيط  توسعه يعنـي م    ةهاي بستر پذيرند    و درك محدوديت  

 گذشته بـه وجـود آورده اسـت، بـه طـوري كـه بـشر                 دهةطي چند   
هاي او در محيط زيست حد و         بدرستي دريافته است كه براي فعاليت     

ــستم  ــداري اكوسي ــه منظــور پاي ــورد  مــرزي وجــود دارد و ب هــاي م
بنــابراين ). Habitat, 1992(بــرداري نبايــد از آن گــذر كــرد  بهــره

 توسـعه و    زمينـة گان در     گيرند ن و تصميم  ريزا  ضروري است تا برنامه   
 محيطـي و   هاي پايـداري زيـست    پايدار، به درستي از شاخص   توسعة

در ايـن ميـان،     . راهبردهاي پايداري اكولوژيك آگاهي داشـته باشـند       
پـذيري    ي نظري مطرح شده، تعيين ميـزان آسـيب        ديدگاههايكي از   

ناسـايي  رسـد كـه از طريـق تعيـين و ش            به نظر مي  . استاكولوژيك  
تـوان از گـسترش آن دسـته از            پذيري زيـست محيطـي، مـي        آسيب

  :gh_yavari@pnu.ac.ir E-Mail                                                                   ۰۹۱۲۱۰۲۲۴۹۳ :تلفن: نويسنده مسئول 



 

 

 

 

  ۵۷مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۲۲ 

 منجـر   طبيعـي هـاي     هاي انساني كه به تخريـب اكوسيـستم         فعاليت
در اين پژوهش فـرض بـر    ).۱۳۷۷جابريان، ( گيري كرد  شود، جلو   مي

اي،   پايدار در سطوح ملي و منطقهتوسعةآن بوده كه براي رسيدن به 
اي ماننـد     دار بايد در سطوح خُرد و پايين منطقه        پاي توسعةابتدا فرايند   

روستاها و شهرهاي كوچك اتفاق بيافتد؛ در نهايت با كنار هـم قـرار         
 پايـدار در  توسـعة گرفتن اين مناطق كوچك جغرافيايي پايدار، فرايند   

هدف از پژوهش   .  ظهور خواهد يافت   توانايياي    سطوح ملي و منطقه   
 هورامـان و    منطقـة حـيط زيـست      بررسي آثار توسعه بر م     ،روي  پيش

 و ديگـر    اسـت بـوم آن      هاي انسان بـر زيـست        دخالت تأثيرهمچنين  
بـوم    پايـداري محـيط و زيـست    منظـور  بـه  تا چه حد اين آثار    كه  اين

 توانـايي  هورامـان    منطقـة  بوده است و در نهايت آيا         هورامان منطقة
 ايجاد و انجام فرايند توسعه را دارد و يا خير؟

   مورد مطالعه ةمعرفي منطق
اي كوهستاني است كـه در غـرب          يا اورامانات منطقه   ،هورامان

ارتفـاع  .  ميانرودان قرار گرفته اسـت جلگةايران و بين فالت ايران و      
 و در طول جغرافيايي است متر از سطح دريا ۱۲۸۰طور متوسط  هآن ب

´۲۸ º۴۷      ۴۸´ درجه و عرض جغرافيايي/ º۳۵   شـكل   ( درجه قرار دارد
هاي پاوه، ثـالث، روانـسر،      هورامان به شهرستانمنطقة. )۱ي   شمارة

ي نوسود، شاهو،كالشي و باينگان تقسيم      بخشهاجوانرود و همچنين    
توان    هورامان را مي   منطقةآب و هواي     ).۱  شمارةجدول   (شده است 

قسمت شـرقي هورامـان بـه    . كرد شرقي و غربي تقسيم     ناحيةبه دو   
 ۱۰۰۰هاي زياد كه بيشتر بين        تفاععلت كوهستاني بودن و داشتن ار     

سير كه داراي زمستاني سـرد   اي است سرد  متر است، منطقه  ۳۰۰۰تا  
 جنـوب غربـي،   ناحيـة  بويژه ،قسمت غربي هورامان  . استو طوالني   

 مجـاورت بـا     بواسـطة داراي نقاط مرتفع زيـادي نبـوده و در ضـمن            
هاي خشك كشور عـراق داراي آب و هـوايي تاحـدودي گـرم                دشت
تابستان اين منطقه گرم و خشك و زمستان آن ماليم و كوتاه            . است
، كـوه شـاهو    اسـت  مرتقـع فراوانـي      هـاي   هورامان داراي قلـه   . است

هورامان همچنـين  . است متر ۳۲۴۵ترين كوه منطقه به ارتفاع      مرتفع
  طور گسترده ه كه باست بلوط، بادام و پسته وحشي      هاي  داراي جنگل 

ه، سلسله جبال زاگرس از قـسمت شـمال   در اين منطق  . شود ديده مي 
هـاي عميقـي      غربي به جنوب شرقي كشيده شده اسـت و داراي دره          

ي ايـن  كوههـا . هاي بسياري جريـان دارنـد    كه در آنها رودخانه  است
ناحيه از شمال به جنوب و در موازات يكديگر قرار گرفته و هـر قـدر          

 بيشتر شده كوههاشويم فشردگي اين  تر مي كه به مرز عراق نزديك

در قـسمتي از    . ي زراعي كمتري بوجود آمده است     زمينهاو در نتيجه    

ــالث،      ــوانرود و ث ــتان ج ــسمتي از شهرس ــسر و ق ــتان روان شهرس
ي قابل  زمينهاماهورها وجود دارند كه داراي       هايي همراه با تپه      فالت

مـشخص   شـود اگـر بـه جغرافيـاي هورامـان توجـه             .هستندكشت  
  بـزرگ  چهـار دشـت  ،راكوهـستاني  زمين   كه اطراف اين سر    شود  مي

  ).۱۳۴۶،پيشداد( محصور كرده است
 هورامان بر اساس  ةهاي عمومي منطق  مشخصه:)۱(شمارة جدول 

  )۱۳۸۷(هاي كشوري در سال  تقسيم

  )۱۳۸۷مركز آمار ايران، : منبع(
هاي فرهنگي و جغرافيـايي منحـصر     هورامان داراي داده   ةمنطق
توان به گويش هورامي اشاره كرد        آن جمله مي   كه از    استبه فردي   

شـود و از طـرف سـازمان      در اين نقطه از جهان صحبت مي   فقطكه  
 هـاي در حـال انقـراض قـرار گرفتـه اسـت       ملل در فهرست گويش

)Wurm, 2001(. همچنــين هورامــان پناهگــاه جــانوري و گيــاهي 
 كـه بـه    شـود   حـسوب مـي   نظيري در انتهاي غربي فالت ايران م        بي
 ژنتيكي و ذخيرة دورافتاده بودن و غيرقابل دسترس بودن آن، طةواس

آنجـا   از پـژوهش  ضرورت. است داده جاي خود را در  نظيري  بي طبيعي
انساني و به اصطالح  هاي فعاليت گذشته دهة چند كه در دشو مي ناشي

  بدون توجه به معيارهاي زيست      هورامان منطقةاي فراواني در     توسعه

 آينـده  ةچنـد دهـ   در رود مـي  آن كـه بـيم    اسـت  تهانجام گرف  محيطي 
 منطقـة  زيست، تنوع زيستي و در نهايت تنـوع فرهنگـي ايـن             محيط

 پژوهش حاضر   كه  اينبا توجه به    . فرد از جهان را نابود كند      هب منحصر
 بـر  توسعه تأثيرو   هورمان منطقة زيست محيط خصوص در اولين مورد 

 .دشو ش نمايان ميپي از بيش روي پيش پژوهش ضرورت ،استآن 

  
   هورامان واقع در استان كرمانشاه ة منطقة نقش:)۱(شمارة شكل 

 )۱۳۸۷مركز آمار ايران، : منبع(
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  ۸/۲۸۸۳۷ ۲/۴۶۸۷۵  ۹۶۶  ۹۴  ۴  ۸۰۵  پاوه
ثالث 

  باباجاني
۱۶۷۰  ۲  ۲۶۷  ۳۲۲۹۷  ۶/۶۴۰۵۵  ۵/۸۵۹۹۵  

  ۸/۱۲۶۶۴  ۲/۴۷۹۲۵  ۱۶۶۶۲  ۱۳۶  ۱  ۷۶۵  جوانرود
  ۷/۵۴۹۲۳  ۴/۱۸۲۲۵  ۶۶۷۴۶  ۱۷۰  ۲  ۱۲۰۲  روانسر



 

 

 

 

 

  ۱۲۳  .با كاربرد مدل تخريب بوم منطقة هورامان بررسي آثار توسعه و پايداري زيست

  روش پژوهش
براي انجام پژوهش پيش روي، تـالش شـد تـا از روش مـدل               

بـراي اولـين بـار در سـال         را  اين مدل   مخدوم  . تخريب استفاده شود  
اده از اين مدل پرهيز از مرور       در حقيقت هدف استف   . كرد ابداع   ۱۳۷۲

هـاي تخريـب، شـدت تخريـب و      هاي تخريب، عامل     پديده ةگون انشا
، تـا بـدين ترتيـب بتـوان در          سـت ها  بـوم  پذيري زيـست     آسيب درجة

 راههــايهــاي آينــده از بــروز تخريـب جلــوگيري كــرده و    پـژوهش 
مخـدوم،  (جلوگيري از تكرار آن نيز در كوتاه مـدت مـشخص شـود              

هـاي   رسد كه اين پـژوهش و پـژوهش   ين رو، به نظر مياز ا ). ۱۳۷۲
 ةبندي مدل تخريب و بنابر جـدول شـمار          ديگري كه بر اساس طبقه    

 ميزان مقايسة برايتوانند از راهكار مناسبي  گيرند، مي صورت مي) ۲(
پايداري زيست محيطي در نواحي مختلف و در گذر زمـان برخـوردار            

 بـا ارزيـابي آثـار       ارتبـاط در  ) ۱۳۸۰(و اسالمي   ) ۱۳۷۶( نوري .باشند
بنـدي زيـر در        طبقـه  يي مـشابه بـا    روشهاتوسعه بر محيط زيست از      

  اند، هاي خود بهره برده  پژوهش
  هاي تخريب بندي ضريب مدل فازي طبقه) ۲(جدول 

 گيري براي  تصميم
  توسعه

  طبقه   ضريب تخريبدامنة

 ۱  ۳۳/۱ - ۹۹/۴   بيشترتوسعةمستعد 

۹۹/۱۴ - ۵  ۲  
۹۹/۱۹ - ۱۵  ۳  

 

  نيازمند بازسازي

۹۸/۲۹ – ۵۶-/۲۰  ۴  
۴۷-۳۰  ۵    

هاي  نيازمند اقدام
  ۶  ۲۱/۴۷ - ۴۹/۷۳  حفاظتي

(Makhdoum, 2002)  
   مدل تخريب محاسبة ةنحو

 ) =I + Dp) /V  H:  تخريب عبارت است ازةرابط

H =  ضريب تخريب هر واحد زيست محيطي  
I = مجموع شدت عوامل تخريب هر واحد زيست محيطي  

Dp =تراكم فيزولوژيك  
V =شناختي پذيري بوم آسيب  

  )V 0(شناختي  پذيري بوم  آسيبةمحاسب
هـاي    پذيري بـوم شـناختي، تـراكم فيزيولوژيـك، عامـل            آسيب

 مـدل تخريـب   دهنـدة هـاي تـشكيل    تخريب و شدت آنها، مشخصه   
هـاي    شناختي با استفاده از نقشه      پذيري بوم   آسيب. شوند  محسوب مي 

پـذيري   شيب، ارتفاع، اقليم، حساسيت سنگ مادر به فرسايش، آسيب      

 و مناطق زير نظر مديريت سازمان       زيستگاههاخاك، پوشش گياهي،    
بـه ايـن ترتيـب كـه ابتـدا          . شـود   حفاظت محيط زيست محاسبه مي    

 ۱:۲۵۰۰۰۰هـاي      هورامان با استفاده از نقشه     منطقة مرزهاي سياسي 
 و اسـتفاده از     UTMترسيم شد، سپس بر اساس سيستم مختـصات         

در اين بررسي، كوه شاهو كه بلندترين ( يك نقطه به عنوان شاخص 
 ۲×۲هـاي     ، كـل منطقـه بـه شـبكه        ) هورامان اسـت   منطقةنقطه در   

 ۴د كـاري     يـا واحـ    ، شـبكه  ۱۴۰در نهايـت    . سانتيمتري تقسيم شـد   
به دست آمد و بـر اسـاس حـروف          )  هكتاري ۲۵۰۰(سانتيمتر مربعي   

  از  ها در هر مرحلـه       شبكه نقشة. الفبا و اعداد به ترتيب نامگذاري شد      
گـذاري شـد و كـد        هـم   روي ، شـده  بيانمقياس   هاي هم   كار با نقشه  
 و از مجمـوع آنهـا در هـر شـبكه،        شـد  استخراج   ها  شبكه محدوديت

  . ت آمدپذيري به دس آسيب
هاي زيست محيطي مورد نظر از اصـل          گذاري شاخص   براي كد 
بـر اسـاس ايـن    . اي در علم بوم شناختي اسـتفاده شـد       مقادير آستانه 

هـاي زيـست محيطـي بـه مقـادير            اصل، با نزديك شـدن شـاخص      
بـوم افـزايش     اي خود، حساسيت محيط زيستي اجزاي زيـست         آستانه

هـا بـا توجـه بـه           شبكه كلية،پذيري   آسيب ةبراي برآورد درج  . يابد  مي
 كدهاي به دست آمده بـر       دامنةهاي زيست محيطي و       تعداد شاخص 

): ۳ شـمارة جـدول  (بندي شدند   زير در چهار طبقه درجهرابطةاساس  
 

۴ (a-b) /E= 

E (پذيري هر طبقه  آسيبدرجة  
a(  كـدهاي محـدويت شـاخص زيـست        ةحـداكثر درجـ   مجموع   

  ).پذيري بزرگترين عدد آسيب(محيطي 
b (   كـدهاي محـدوديت شـاخص زيـست         درجةمجموع حداقل 

  ).پذيري ترين عدد آسيب كوچك(محيطي 
(a-b)  (    ــدوديت ــداكثر مح ــداقل و ح ــوع ح ــل مجم تفاض

 يـا چهـار كـالس    ،، چهار طبقـه  ۴عدد   .هاي زيست محيطي    شاخص
  ).۱۳۷۸مخدوم و منصوري، (پذيري است  آسيب

  
  شناختي پذيري بوم بندي آسيب چگونگي طبقه ) ۳ (شمارةجدول 
  پذيري آسيب ميزان  پذيري  آسيبةدرج  پذيري  آسيبةدامن

  مقاوم  ۴ ۵/۱۶ تا ۹
  نيمه حساس  ۳ ۲۴ تا ۵/۱۶

  حساس  ۲  ۵/۳۱ تا ۲۴
  پذير بآسي  ۱  ۳۹ تا ۵/۳۱

  )۱۳۸۲، چمني: منبع(



 

 

 

 

  ۵۷مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۲۴ 

 )Dp( تراكم فيزيولوژيك ةمحاسب

تراكم فيزيولوژيك، حاصل تقسيم جمعيت هر شبكه بـر سـطح           
براي تعيين جمعيـت در   ). ۱۳۷۴ميلر،   (استي قابل كشت آن     زمينها
 منطقـة  شهرها و روسـتاهاي  كليةهاي مورد نظر ابتدا پراكنش     شبكه

شبكه بـا اسـتفاده از آمـار         و تعداد جمعيت هر      شد مشخص   هورامان
 كليـة  مركـز آمـار ايـران، در         ۱۳۸۵سرشماري نفوس و مسكن سال      

 منطقةي كشاورزي   زمينهابراي برآورد وسعت     .شدها محاسبه     شبكه
ــان، از  ــشةهورام ــشاه  نق ــتان كرمان ــي اس ــاربري اراض ــاس ( ك مقي

ــران ) ۱:۲۵۰۰۰۰ ــار اي ــز آم ــشاورزي مرك ــار ك ــاد و آم  و وزارت جه
هـا    شـبكه كليةي كشاورزي در زمينهاه شد و سطح      استفاد كشاورزي

پس از انجام مراحل فوق، از تقسيم جمعيت هر         . به هكتار برآورد شد   
ي كشاورزي آن، تراكم فيزيولوژيك محاسـبه    زمينهاشبكه بر وسعت    

 و  G7 شـبكة  مربوط به    ۶/۰بيشترين مقدار تراكم فيزيولوژيك     . دش
  .كمترين آن صفر بود

  )I(يب و شدت آنها هاي تخر تعيين عامل

رسان بـه    هاي اصلي آسيب    در اين بخش از مدل تخريب، عامل      
محيط زيست و شدت تخريب ناشي از آنها در برآورد ضريب تخريب            

 عامـل تخريـب در      ۲۴تعـداد   . زيست بوم مورد استفاده قـرار گرفـت       
ـ ، كـرد هاي كاري شناسايي  سطح منطقه و در هر يك از شبكه     ةدامن

كدهاي ميزان  ). ۵ و   ۴ ةشمارجدول  (د  ش و شدت آنها تعيين      تخريب
بـراي  ) ۲(براي تخريب ناچيز، كـد      ) ۱( كد: ند از شدت تخريب عبارت  
براي تخريـب   ) ۴(براي تخريب شديد و كد      ) ۳( تخريب متوسط، كد  

  .خيلي شديد
هاي تخريب و ميـزان شـدت          كه عامل  كردهمچنين بايد بيان    

هاي ميداني، نظرهاي كارشناسـان و افـراد          از مشاهده  آنها با استفاده  
هـاي موجـود،      ها، اطالعات و نقـشه      محلي و همچنين بر اساس داده     

در نهايـت بـا اسـتفاده از    ). ۲شـمارة  شكل (ند شدتعيين و كدگذاري   
افـزار    هاي مـدل در نـرم       جدول نهايي تخريب و وارد كردن مشخصه      

Excel       مـورد  منطقه  هاي كاري     ، ضريب تخريب در هر يك از شبكه
  .محاسبه قرار گرفت

 داراي كـد  اي كه    شبكه ۶۶هاي تخريب،     بعد از محاسبة ضريب   
 درصد كل ۱/۴۷ بودند، شناسايي شد كه در مجموع        ۱نهايي تخريب   

هـاي   گيرد و از توانايي توسعه بـا اولويـت   مساحت منطقه را در بر مي 
 تخريب درجةبندي توسعه بر اساس      اولويت. هستندمتفاوت برخوردار   
ها و همچنين بر اساس وجود منـابع طبيعـي و آبـي     هر يك از شبكه   

  .صورت گرفت

   هورامان هاي تخريب در منطقه  فهرست عامل:)۴(شمارة جدول 
عالمت   نوع فعاليت

  اختصاري
 RA  تبديل جنگل به زمين كشاورزي

  RJ  تبديل جنگل به مرتع

  IG  ي منابع طبيعيزمينهانوني در كشت غيرقا
  DO  تخريب خاك

  DS  ) زمينةتغيير چهر(تخريب زيستگاه 
  WM  مديريت ضعيف

  L  ريزي زباله
 BR  )سوزاندن بقاياي گياهي مزرعه و مراتع خشك(جار سوزي 

  SP  آلوده كردن خاك
  WP  آلوده كردن آب
 YP  آلوده كردن هوا

 DR  ها  فاضالب در رودخانهةتخلي

  PS   در جهت شيب زمينشخم
  UP  نامناسب بودن ميزان عمق شخم

  IR  رويه و ناكارآمد از آب رودخانه براي كشاورزي استفاده بي
  IM  رويه از منابع معدني  بيةاستفاد

  IH  شكار بدون مجوز
  IG   احشامةروي چراي بي

  UF   زغالةاستفاده از چوب جنگل به عنوان سوخت و تهي

  WS   توسط دامآوري بذر و نهال جمع

هاي زيست محيطي در ميان  ميزان پايين آموزش
  برداران بهره

UE  

ي حفاظت طرحهابرداران در  ميزان پايين مشاركت بهره
  زيست زمحيط

LP  

  W  جنگ
 RP  بدون برنامه سازي جاده

  )هاي پژوهش يافته: منبع(
  

هاي موجود در ايـن گـروه          تخريب شبكه  درجةبدين ترتيب كه    
  .بندي شد طبقه) ۶ (ةارطبق جدول شم

جدول باال براي تعيين اولويت توسعه به صورت مبنا قرار گرفت 
هـا و ضـرايب        شـبكه  نقـشة گـذاري     و سپس با استفاده از روي هـم       

 توپـوگرافي   نقشة پراكنش منابع طبيعي منطقه و نيز        ةتخريب با نقش  
رسد كه  به نظر مي. گيري شد ها تصميم   شبكه توسعةدر مورد اولويت    

ود منابع طبيعي و منـابع آبـي در هـر شـبكه، اولويـت توسـعه را                  وج
نتـايج  . دهـد   افزايش و عدم وجود آنها اولويت توسعه را كـاهش مـي           

نشان ) ۳(و شكل شمارة    ) ۷( بندي در جدول شمارة     حاصل از اولويت  
  .داده شده است



 

 

 

 

 

  ۱۲۵  .با كاربرد مدل تخريب بوم منطقة هورامان بررسي آثار توسعه و پايداري زيست

  ها  در شبكه گيري نهايي براي توسعه و تصميم  تخريب، كد نهايي تخريب، تعداد شبكه، درصد مساحتة دامن:)۵(شمارة   جدول
  )هاي پژوهش يافته: منبع(

  دامنة تخريب ۳۳/۱ – ۹۹/۴  ۵ - ۹۹/۱۴  ۱۵-  ۹۹/۱۹  ۵۶/۲۰ - ۹۸/۲۹  ۴۷-۳۰  ۲۱/۴۷ - ۴۹/۷۳
  كد نهايي تخريب  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶
  تعداد شبكه  ۶۶  ۵۷  ۸  ۶  ۲  ۱
  درصد مساحت ۱/۴۷ ۷/۴۰  ۷/۵  ۲/۴  ۴/۱  ۷/۰

  گيري براي توسعه تصميم  بيشتر  مستعد توسعة  نيازمند بازسازي  تيهاي حفاظ نيازمند اقدام

 

  )هاي پژوهش يافته: منبع(  هورامان بخشي از عوامل تخريب محيط زيست در منطقه): ۲ (شمارةشكل 

  (Makhdoum, 2002)شبكه هر تخريب درجة اساس بر توسعه بندي اولويت:)۶ (شمارة جدول
   تخريبةدامن  بندي توسعه اولويت

 ۰-۳۳/۱  اولويت اول توسعه

  ۳۳/۱ -۳  اولويت دوم توسعه
  ۳ -۹۹/۴  اولويت سوم توسعه

  )هاي پژوهش يافته: منبع(بندي براي توسعه نتايج حاصل از اولويت): ۷(جدول شمارة 
  بندي اولويت  تعداد شبكه  توسعه براي گيري تصميم

  اولويت اول توسعه  ۴
  سعهاولويت دوم تو  ۱۲
  اولويت سوم توسعه  ۴

تعداد 
  شبكه

  نوع منطقه

زيستگاه حفاظت   ۳
  شده

  كمبود منابع آبي  ۳
با خطر فرسايش زياد   ۱۸

  خاك
   منابع طبيعيةعرص  ۱۶

 
 

 

 
 

 

 

  مستعد توسعه

  
  
۴۶  

 

 
 

اولويت 
چهارم 

غير( توسعه
قابل 
  )توسعه

  باير يزمينها  ۶
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 ها يافته

 شبكة ۶۶ه از مجموع  شبك۴۶، )۷ ( شمارةبا توجه به جدول 
 هورامان، بـه داليـل مختلـف غيرقابـل          منطقةمستعد توسعه در    

 شـبكه مربـوط بـه       ۳. هـستند توسعه و يا در اولويت آخر توسعه        
 كه با توجه هستندمناطق زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست   

هـاي بـا       باالي طبيعي اين مناطق از لحاظ وجود گونـه          به ارزش 
ي حفاظت شده، بايد از هر      زيستگاههاو  ارزش گياهي و جانوري     

اي  گونه توسعه در اين مناطق جلوگيري كرد و در مناطق حاشـيه      
در ميـان منـاطق     .  با احتياط و متناسب صورت بگيـرد       توسعةنيز  

 ۶ شبكه با كمبود منـابع آبـي و    ۳ هورامان،   منطقة توسعةمستعد  
  .هستندي باير زمينهاشبكه نيز داراي 

فقــدان منــابع كــافي آب و خــاك  ايــن منــاطق بــه علــت 
 شـبكه نيـز در منـاطق      ۱۸. خيز، مناسـب توسـعه نيـستند        حاصل
 شبكه نيز ۱۶دار كوهستاني و با خطر فرسايش زياد خاك و        شيب

 شـبكة  ۶۶از  . ي منابع طبيعي قرار گرفته اسـت      زمينها عرصةدر  
 شبكه داراي ضريب تخريب     ۸ هورامان،   منطقةمستعد توسعه در    
ي زمينهـا  بـه دليـل عـدم وجـود          هـا   اين شـبكه  صفر بود كه در     

. اســتكــشاورزي و نبــود جمعيــت، تــراكم فيزيولوژيــك صــفر  
ها با وجـود جمعيـت        رسد كه برخي از شبكه      همچنين به نظر مي   

پايين و عدم توسعه يافتگي از ضريب تخريب بـااليي برخـوردار            
پـذيري     آسـيب  درجـة تواند به علت باال بودن        هستند كه اين مي   

  .م باشدبو زيست
 درجـة  شبكه داراي    ۵۷ شبكة مورد مطالعه،     ۱۴۰از مجموع   

 مناطق حـساس از لحـاظ   ءشناختي بوده و جز   پذيري بوم    آسيب ۲
 شبكه نيازمند بازسـازي و      ۵۴شناختي هستند كه از اين تعداد         بوم

  . گيرند هاي حفاظتي قرار مي ي نيازمند اقدام  شبكه در طبقه۳
 شـهرهاي   ةرتيب در برگيرند   كه به ت   p4 و   J2 و   I7 شبكة ۳

جوانرود، پاوه و روانسر هستند، به دليل تمركز جمعيت، سـاخت و   
ي منـابع   زمينهـا رويه، گـسترش شـهرها بـه سـوي            سازهاي بي 

هاي   هاي ناشي از آن داراي ضريب       طبيعي و كشاورزي و آلودگي    
هاي نيازمند حفاظت و بازسازي قـرار   تخريب باال بوده و در طبقه    

   اين موضوع بخوبي نشان دهندة نقش تعيين كننـده گيرند كه  مي
در . هــاي طبيعــي اســت  انــسان در تخريــب اكوسيــستممــؤثرو 

 توسـعة  هورامـان مـستعد    ةدرصد از مساحت منطق   ۱/۴۷مجموع،  
ــشتر،  ــازي و  ۶/۵۰بي ــد بازس ــد نيازمن ــد۱/۲درص ــد   درص نيازمن

  .هاي حفاظتي محاسبه شد اقدام

  
   هورامان ةي توسعه در منطقگير نقشة تصميم: ) ۳(شكل شمارة 

  )هاي پژوهش يافته: منبع(
  

  گيري بحث و نتيجه
 توپـوگرافي   نقـشة و  ) ۳  شمارةشكل  (گيري    با بررسي نقشة تصميم   

 تـأثير  هورامـان زيـر   منطقـة بوم   هورامان مشخص شد كه زيست  منطقة
ي نامناسـب از منـابع طبيعـي و افـزايش             رشد شتابان جمعيت، اسـتفاده    

هـاي اقتــصادي و    فعاليــتدامنـة  و گـسترش   سيــستمدسترسـي بـه اكو  
  . كشاورزي و رشد شهري قرار گرفته استتوسعةاجتماعي، مانند 

هاي ناشي از دوران جنـگ در         رسد كه تخريب    همچنين به نظر مي   
هاي منفي خـود را     تأثيراين منطقه با گذشت بيست سال از آن همچنان          

رسـد كـه مـسير        ظر مي رو، به ن    از اين . بر محيط زيست حفظ كرده است     
 هورامان بدون توجه به پايداري اكولوژيكي زيست بـوم    منطقة در    توسعه

  . پذيري مناطق آن انجام گرفته است  آسيبدرجةو 
هگـاه     و پنـا     حفاظـت شـده    منطقةرسد كه     در اين ميان به نظر مي     

طور  ه در شمال غربي شهرستان پاوه ب"بوزين و مرخيل "زيست محيطي   
همچنين بيشتر مناطق و اراضي شهرسـتان       . است توسعه   كامل غيرقابل 

 شيب زياد و فرسايش بـاالي خـاك و همچنـين            بواسطةپاوه و جوانرود    
ي جنگلي و منابع طبيعـي، نيازمنـد حفاظـت و بازسـازي               ها وجود عرصه 

  .هستند
بر طبق نتـايج بـه دسـت آمـده در ايـن دو شهرسـتان عـالوه بـر                  

شـخم در جهـت     :  ديگري ماننـد   هاي  هاي ناشي از جنگ، عامل      تخريب
شيب، عمق زياد شخم، آتش زدن بقايـاي گيـاهي و زراعـي، سـوزاندن               

ـ      مراتع خشك، برداشت بي   ةرويه از جنگل بـه عنـوان منبعـي بـراي تهي
 ة يا به عنوان سـوخت، كـشاورزي در ميـان محـدود            ،ذغال و فروش آن   

ن تـري  ي كشاورزي از عمـده زمينهاهاي جنگلي به  جنگل و تبديل عرصه  



 

 

 

 

 

  ۱۲۷  .با كاربرد مدل تخريب بوم منطقة هورامان بررسي آثار توسعه و پايداري زيست

در . اسـت هاي تخريب محيط زيست در اين دو شهرسـتان          عامل
د كـه بـا   شو  پاوه و جوانرود پيشنهاد مي     منطقة پايدار   توسعة براي

بوم منطقه، از ايجاد      پذير بودن زيست    توجه به شكنندگي و آسيب    
هاي گـچ و سـيمان و همچنـين           صنايع آالينده همچون كارخانه   

  . ري بايد كردهاي تزييني جلوگي معادن ماسه و سنگ
در اين راستا با توجه به وجود بسترهاي بسيار غني و متنوع            

توان مـسير توسـعه را در ايـن منـاطق بـه       فرهنگي و طبيعي مي 
 سوق داد تا بتوان از طريق گسترش جهانگردسمت ايجاد صنعت 
به ايجـاد شـغل، كـاهش فقـر،         ) جهانگرداكو(گردشگري طبيعت   

  .  منطقه كمك كردتوسعةگذاري و در نهايت  سرمايه
 پايـدار در منـاطق پـاوه و         توسـعة يكي ديگر از راهكارهاي     

در . اسـت  ايجاد و گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي        ،جوانرود
 صنايع دستي با توجه به     ةكنند هاي توليد   اين راستا گسترش بنگاه   

قدمت آن در منطقه و در دسترس بودن مواد خـام جهـت توليـد               
. دشـو    منطقه پيـشنهاد مـي       پايدار وسعةتآن، از جمله راهكارهاي     

ن اين مناطق در    ا زيادي از ساكن   ةهمچنين با توجه به اشتغال عد     
شـود تـا در خـصوص راهكارهـاي         بخش كشاورزي، پيشنهاد مي   

كشاورزي پايدار و انتقال اين راهبردها به كشاورزان تالش شـود           
زيـست و افـزايش تـوان         تا از اين طريق بتوان به پايداري محيط       

 منطقه كمك كـرد، همچنـين   توسعةمالي كشاورزان و در نهايت  
هماننـد  (رسـد كـه احيـا و اسـتفاده از دانـش بـومي            به نظر مـي   

كشاورزي جنگلي و مخلوط، استفاده از كودهاي گياهي و حيواني         
 پايدار  توسعةتواند به     در بخش كشاورزي اين مناطق مي     ) غيرهو  

   .  دكنمحيطي در اين مناطق كمك شاياني 
، قـسمت شـمال     )۳ (ة توپوگرافي و شكل شـمار     نقشةطبق  

 منابع طبيعي و كوهستاني قرار      عرصةغربي شهرستان روانسر در     
 پيشنهادي براي اين بخـش از  ةبه همين دليل گزين .گرفته است

بـه  . اسـت گيري روند توسعه به اين سمت       شهرستان، عدم جهت  
راي ي شـرقي و جنـوبي شهرسـتان روانـسر دا     بخـشها طور كلي   

 ة، در نتيجــه گزينــهــستندتــري بــراي توســعه  شــرايط مناســب
گيري رونـد توسـعه بـه         پيشنهادي براي شهرستان روانسر، جهت    

  . استسمت شرق و جنوب 

هـاي تخريـب      تـرين عامـل     بر طبق نتـايج بـه دسـت آمـده مهـم           
فرسايش شـديد خـاك در اثـر        : زيست در شهرستان روانسر شامل      محيط
راعت گندم و جو در آنها، آتـش زدن بقايـاي   ي كوهپايه و ز   زمينهاشخم  

ي زمينهـا هاي جنگلي و منابع طبيعي بـه          گياهي و زراعي، تبديل عرصه    
 روانـسر بـا توجـه بـه         منطقـة  پايـدار    توسعةدر راستاي   . استكشاورزي  

بسترهاي مستعد و الزم براي توسعه از جملـه وجـود منـابع آبـي غنـي،               
ديكي به مركز استان و شرايط خيز، نز ي كشاورزي هموار و حاصل    زمينها

د كـه نـسبت بـه ايجـاد         شـو   اي مناسب، پيشنهاد مي     حمل و نقل و جاده    
  .دشوهاي صنعتي اقدام  صنايع تبديلي و كارخانه

ي كـشاورزي نـسبت بـه       زمينهاسازي    توان با يكپارچه    همچنين مي 
هـاي صـنعتي       كشاورزي در كنار ايجاد شـهرك      ةايجاد واحدهاي مكانيز  

 شمالي شهرستان ثالث باباجاني به      ناحيةهاي واقع در      نطقهم. كرداقدام  
دار كوهستاني و همچنـين منـاطق         ي شيب زمينها قرار گرفتن در     واسطة

  . هستندقابل توسعه   منابع طبيعي غيرةحفاظت شد
ديگر مناطق واقع شده در مركز و جنوب شهرستان بـه علـت قـرار      

هـاي مرتعـي و     عرصـه ماهورها و همچنـين   و تپهكوههاميان  گرفتن در 
بـر طبـق نتـايج بـه دسـت آمـده            . هستندمنابع طبيعي نيازمند بازسازي     

زيست در شهرستان ثـالث باباجـاني         هاي تخريب محيط    ترين عامل   مهم
هـا و فرسـايش شـديد مراتـع، تبـديل              دام ةچراي بـيش از انـداز     : شامل
ي كـشاورزي و برداشـت   زمينهـا هاي جنگلي و منابع طبيعـي بـه      عرصه

 ذغال و فروش آن و يا بـه         ةرويه از جنگل به عنوان منبعي براي تهي        بي
 ثـالث   منطقـة وجود دشتهاي حاصلخيز در جنـوب       . استعنوان سوخت   

باباجاني از جمله بـسترهاي مناسـب توسـعه در ايـن منطقـه محـسوب                
شود كه نـسبت بـه         اما با توجه به كمبود منابع آبي پيشنهاد مي         ،شود  مي

 توسـعة هاي انتقال آب جهـت   اي و كانال  ري قطره هاي آبيا   احداث شبكه 
وجود منابع غني معدني در ايـن   .بخش كشاورزي اين مناطق اقدام شود

هـاي   برداي از معادن و كارخانه منطقه، بسترهاي الزم براي ايجاد و بهره  
 محـيط زيـست در      ةتبديلي را ايجاد كرده كه با توجه به وضعيت شكنند         

د كـه بـا احتيـاط كامـل صـورت           شـو    نهاد مي  ثالث باباجاني، پيش   ةمنظق
  .بگيرد

 كـه   اين اصلي پژوهش مبني بر      ةرسد كه گمان    در نهايت به نظر مي    
 زيـست    تخريـب محـيط    باعثمنطقي، شتاب زده و بي برنامه         غير توسعة

  .ييد قرار گرفته استأه، مورد تشد هورامان منطقة
  منابع مورد استفاده
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