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چكيده
زمينه و هدف :با توجه به روند پر شتاب تخريب منابع طبيعي و تهديد تنوع زيستي ،يکي از چالشها در زمينه حفاظت از منابع ،بررسي
وضعيت مناطق تحت حفاظت و لزوم ارتقاي درجه حفاظتي اين گونه مناطق است .پژوهش مذكوربا هدف زونبندي منطقه شکار ممنوع
الوند به منظور دستيابي به الگوي بهينه حفاظت و توسعه صورت گرفت.
روش بررسي :استفاده از روش تجزيه و تحليل سيستمي ،منجر به تشکيل  1434واحد يگان محيط زيستي گرديد كه در طي آن به
ارزيابي توان اكولوژيکي در هر يگان با توجه به تناسب زونهاي شناسايي شده در منطقه پرداخته شد .درنهايت ،با اولويت بندي و
ساماندهي زون ها نقشه زونبندي به عنوان واحدهاي برنامهريزي تهيه گرديد.
يافته ها :نتيجه مطالعه حاكي ازآن است كه درمنطقه مورد مطالعه زون ،)62%/33( 2داراي الويت اول و به ترتيب زون ،)%22/20( 11
زون  ،)8%/22( 6زون  )7%/01( 4-3و زون  )0%/20( 5در الويتهاي بعدي قرار گرفتند.
بحث و نتيجه گيري :منطقه الوند با توجه به درصد بااليي از زون حفاظت ( )62%/33و نيز به دليل وجود كريدور در بين دو منطقه
حفاظت شده و گدار گونههاي با ارزش قوچ و ميش ،از ارزش حفاظتي بااليي برخوردار ميباشد.

واژه هاي کليدي :منطقه شکارممنوع الوند ،زونبندي ،تجزيه و تحليل سيستمي.
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Abstract
Background and Objective: Considering the fast-growing destruction of natural resources and the
existing threats to bio-diversification the necessity of investigating and elevating the conservation
level of such areas has become a challenge. The forenamed research with purpose of Alvand NoHunting Area of zoning, for the sake of access to conservation optimum pattern and development was
performed.
Method: Using system analysis led to the creation 1434 was environmental unit which the Ecological
Capability Evaluation of each unit respect to the appropriateness zoning were identified in the area.
Finally, with Prioritization and zones Organizing, zoning map serve as sample planning was prepared.
Findings: The results suggest that in the study area, zone 2(%62/33) was the first priority,
respectively, zone 11 (%22/20), zone 6 (%8/22), zone 3-4 (%7/01) and zone 5 (%0/20) were the next
priorities.
Discussion and Conclusion: due to the high percentage of protected zones of Alvand region
(%62/33), and also due to the corridor between the two protected areas and gorge of worthful Ovis
orientalis species benefits the high conservation value respectively.
Key words: Alvand No-Hunting Area, Zoning, System Analysis.
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مقدمه
تحقق اهداف مديريتي در مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت

كه زون خوانده ميشود و بر اساس معيارهاي حفاظت از منابع

محيط زيست در دراز مدت مستلزم انجام فرآيند زونبندي و

فيزيکي و زيستي ،با انجام توسعه متناسب با آن صورت مي

تدوين و اجراي برنامههاي مشخص هر زون ميباشد (تعداد و

گيرد و در پايان منجر به تدوين برنامه فعاليتهاي هر زون مي

نوع زونهاي شناسايي شده در هر منطقه مشخص كننده عنوان

شود (.)7زونبندي در راستاي دستيابي به استفاده خردمندانه از

حفاظتي منطقه مورد نظر باشد)(.)1در ايران مناطق چهارگانه

مناطق شکار ممنوع قادر است كاربريهاي ناسازگار را جدا

نيزشامل پارک ملي ،آثار طبيعي ملي ،پناهگاه حيات وحش و

نموده و ميزان مناسب بودن فعاليتهاي مختلف را تعيين

منطقه حفاظت شده ميباشند كه به موجب قوانين و مقررات

نمايد( .)8از مطالعاتي كه در زمينه زونبندي مناطق تحت

موجود شناسايي شده و پس از طي مراحل قانوني تحت

حفاظت صورت گرفته است ميتوان به امير اصالني و همکاران،

مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار ميگيرند (.)2

( )9در ارزيابي توان اكولوژيکي منطقه شکار ممنوع سفيد كوه

مناطق حفاظت شده زماني قادر به دستيابي به اهداف پيش-

آرسک در دامغان ،دهدار درگاهي و همکاران )10( ،به زونبندي

بيني شده در طبقه  IUCNهستند كه تحت طرحريزي محيط

منطقه شکار ممنوع ديلمان و درفک ،زارعيان و همکاران)11( ،

زيستي قرار گيرند و طي فرآيند ارزيابي توان محيط زيستي،

در زونبندي منطقه شکار ممنوع كوه گرم جهرم ،انق و

زونبندي شوند .زونبندي ابزاري است ،جهت برنامه ريزي و

همکاران )12( ،زونبندي منطقه حفاظت شده گنو با استفاده از

مديريت مناطق حفاظت شده كه اين امکان را ايجاد مينمايد تا

نرم افزار  ،GISاردكاني و همکاران )13(،در مطالعه زونبندي

هر منطقهاي در هر طبقهاي كه قرار ميگيرد به اهداف چند

خليج چابهار با استفاده از مدل تصميمگيري چندمتغيره جهت

جانبه خود بدون هر گونه تعارضي با يکديگر ،دست يافته و

كاربري تفرج متمركز ،اسدالهي و همکاران )14( ،به مطالعه

اهداف حفاظتي آن بيكم و كاست برآورده گردد ( .)3در

زونبندي حفاظتي تاالب چغاخور در استان چهار محال و

راستاي ايجاد مناطق تحت حفاظت ،بحث مديريت مناطق

بختياري با روش ارزيابي چند معياره مکاني اشاره كرد .اين

مطرح ميباشد و زونبندي در مديريت پارکها و مناطق

پژوهش با هدف حفاظت از گونههاي جانوري و گياهي موجود،

حفاظت شده راهكاري است كه از طريق آن تعارضات مناطق

زون بندي منطقه به منظور دستيابي به الگوي بهينه حفاظت و

حفاظت شده كاهش يافته و فرصت الزم براي اتخاذ تدابير مورد

توسعه و نيز ارزيابي پتانسيل منطقه در جهت ارتقاء به يکي از

نياز را فراهم مينمايد ( .)4بسياري از مناطق حفاظت شده

مناطق چهارگانه تحت حفاظت ،مورد بررسي قرار گرفت.

داراي منابع مختلف زيستي ،بوم شناختي و محيطي هستند و
در عين حال نحوه استفاده از اين منابع نيز متفاوت است.
طبقهبندي صحيح اين مناطق باعث ايجاد رابطه منطقي بين

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه

حفاظت و استفاده از منابع ميگردد ( .)5در طي فرآيند ارزيابي،

منطقه شکار ممنوع الوند داراي وسعتي حدود  36983هکتار

مناطق تحت حفاظت ،متناسب با توان اكولوژيکي و اقتصادي-

(محيط 110 :كيلومتر) بوده و دامنه تغييرات ارتفاع از حدود

اجتماعيشان براي كاربردهاي مجاز زونبندي شده و واحدهاي

 1300متري در دامنهها تا بلندترين نقاط با ارتفاع  3600متر

برنامهريزي (زونها) شکل ميگيرند .زونها بستر برنامهريزي،

ميرسد .منطقه مورد مطالعه در شهرستان همدان و بخش

مديريت و پايش منطقه را فراهم ميآورند ( .)6زونبندي به

مركزي واقع شده است.از نظر موقعيت جغرافيايي در محدوده

عنوان بخشي از فرآيند طرحريزي محيط زيستي ،كوششي

 49درجه تا  27دقيقه شرقي و در حد فاصل  34درجه و 35

هدفمند است كه به منظور تشخيص و تفکيک نواحي مشخصي

دقيقه ،تا  35درجه عرض شمالي واقع شده است .مناطق
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سبحاني و همكاران

كوهستاني استان به عنوان كانون عمده حيات وحش و از جمله

ميانگين سني بازديدكنندگان حدود  37سال ،متوسط تعداد

غنيترين و متنوعترين رويشگاههاي گياهي به شمار ميآيد.

سالهاي تحصيل آنها حدود  12سال و هزينه متوسط هر

تنوع آب و هوايي و پوشش گياهي ،جنگلي و مرتعي استان و

بازديد براي هر نفر در حدود  60هزار ريال بوده كه البته در بين

ارتفاعات بلند باعث گرديده جانوران با تنوع بااليي در استان

متغيرهاي تحقيق داراي باالترين ضريب تغييرات ميباشد.

زيست نمايند كه در اين خصوص ،حدود  160گونه پرنده و 27

در ارزيابي وضعيت شغلي بازديدكنندگان ،مشخص گرديد كه

گونه پستاندار و گونههاي متعددي از آبزيان و خزندگان و

بيشترين تعداد بازديدكنندگان ( 33/3درصد) كارمندان عادي

دوزيستان كه عمدهترين آنها كل و بز و قوچ و ميش ميباشند

بوده و پس از آن مشاغل آزاد ( 23/15درصد) در رتبه بعدي

ديده شده است .ارتفاعات الوند از ديرباز زيستگاه طبيعي

قرار گرفته و تنها  0/93درصد مصاحبهشوندگان ،بيکار هستند.

بسياري از وحوش از جمله قوچ و ميش بوده است .اين منطقه

از لحاظ سطح درآمد ،بيشترين تعداد بازديدكنندگان (25

در بين دو منطقه حفاظت شده آلموبالغ اسدآباد و خان گرمز

درصد) ميزان درآمد خود را بين  14تا  16ميليون ريال اعالم

تويسركان واقع شده است كه محل گدار حيات وحش ميباشد.

كردهاند و كمترين آنها ( 0/93درصد) باالي  20ميليون ريال

به عالوه اين منطقه به عنوان تفرجگاه مردم نيز به شمار ميرود

درآمد دارند و درآمد ماهيانهي متوسط افراد  16592593ريال

( .)15اين منطقه در شکل ( )1نمايش داده شده است

تعيين گرديد .بررسي داليل انتخاب پارک ساحلي براي تفرج
نشان داد كه  52/78درصد از افراد دليل بازديد خود را مناسب-

يافتهها
شاخصهاي آماري متغيرهاي مورد بررسي در جدول  1آمده
است .پاسخگويان به طور متوسط در طول سال  29بار از پارک
ساحلي ديدن نمودهاند .حدود  76درصد بازديدكنندكان را
مردان تشکيل ميدهند 90 ،درصد پاسخگويان متاهل هستند،

ترين تفرجگاه موجود در منطقه محل سکونت از نظر امکانات،
 32/41درصد از افراد دليل بازديد را برخورداري تفرجگاه از
مناظر زيباي طبيعي و هواي پاک و  14/81درصد از افراد دليل
بازديد را نزديکي به محل سکونت ،بيان كردهاند.

شكل  -1موقعيت منطقه شكار ممنوع الونددرتقسيمات سياسي کشور
Figure 1. Location of Alvand No-Hunting Area political divisions
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روش تحقيق

مخدوم براي كل ايران در نظر گرفته شده است و هر منطقه

روش اتخاذ شده دراين تحقيق با استفاده از روش تجزيه و

داراي شرايط و خصوصيات ويژهاي ميباشد ،بدين منظور به

تحليل سيستمي مي باشد .روش سيستمي روش علمي نويني

تعريف مدل ويژه براي منطقه شکار ممنوع الوند با توجه به

است كه براي سازماندهي و سنتز اطالعات به كار ميرود .در

موجوديت اين منطقه از نظر منابع موجود (حيات وحش،

اين روش كليه منابع بيوفيزيکي و اقتصادي-اجتماعي شناسايي

پوشش و غيره ) پرداخته شد).

شده و به نقشه تبديل گرديد  .سپس اين نقشهها از طريق روش

مدلسازي و تشريح مدلهاي اکولوژيكي ويژه

روي همگذاري با يکديگر تلفيق شدند و نقشه واحدهاي محيط

مدل هاي اكولوژيکي نمايانگر چندين رخداد در واحدهاي

زيستي تهيه شد (درطي تجزيه-تحليل و همچنين پياده سازي

محيط زيستي است ،كه حاكي از داشتن توان سرزمين براي

مدلهاي اكولوژيکي از نرم افزار  Arc gis 10استفاده گرديد).

كاربري مورد نظر مي باشد .اين مدلها توان طبيعي محيط

تجزيه و تحليل و جمع بندي دادهها

(توان بالقوه) و نوع استفاده از سرزمين براي كاربري مورد نظر را

اين مرحله شامل نقشهسازي واحدهاي همگن ارزيابي ،كد-

نشان ميدهند ( .)17لذا در اين مطالعه به منظور ارزيابي و

گذاري واحدها و تهيه جدول ويژگي واحدها ميباشد .سپس به

طبقهبندي سرزمين از مقايسه ويژگيهاي اكولوژيکي هر واحد

ارزيابي توان اكولوژيکي (فيزيکي و بيولوژيکي) واحدهاي ارزيابي

محيط زيستي با مدل اكولوژيکي كاربري مورد نظر استفاده

و سپس نقشهسازي هر يک از واحدها پرداخته شد .در طي اين

گرديد .بررسي معيارهاي مربوط به هر زون ،با استفاده از مدل-

فرآيند با تلفيق نقشه ارتفاع ،شيب و جهت ،نقشه مقدماتي

هاي اكولوژيکي ( )16و همچنين ساير مطالعات صورت گرفته

شکل زمين تشکيل شد ،سپس با تلفيق نقشه مقدماتي شکل

در راستاي اين موضوع ( )9-10طبق دستورالعمل تهيه طرح

زمين با نقشه تيپ خاک ،نقشه پايه محيط زيستي يک تشکيل

مناطق تحت حفاظت (نشريه  )257صورت گرفت (.)18

گرديد ،از تركيب نقشه حاصل شده با نقشه تيپ و تراكم پوشش
گياهي نيز نقشه نهايي واحدهاي محيط زيستي شکل گرفت و
سپس دادههاي منابع اكولوژيکي ناپايدار نيز به جدول يگانها
اضافه گرديد .به منظور تعيين توان اكولوژيکي يگانهاي ياد
شده ،از مقايسه ويژگيهاي يگانها با مدلهاي اكولوژيکي ويژه
( ) 16فرآيند ارزيابي توان اكولوژيکي به شيوه چند عامله انجام
گرفت .سپس درجه توان با توجه به زونهاي شناسايي شده در
هر يگان محيط زيستي با توجه به مدلهاي تعريف شده براي
هر زون به صورت مستقل مورد ارزيابي قرار گرفت و نهايتا منجر
به موزاييکي از زونهاي همگن با توجه به شرايط منطقه گرديد.
واحدهاي محيط زيستي واحدهاي همگني هستند كه هر يک
داراي مشخصات بيوفيزيکي و اقتصادي-اجتماعي خاص خود
ميباشند و در جداولي به نام ويژگيهاي واحدهاي محيط
زيستي به نظم كشيده ميشوند .مقايسه اين واحدها با مدلهاي
گوناگون كاربري زمين ،توان اكولوژيکي و درجه مطلوبيت آنها
را براي كاربريهاي مختلف نشان ميدهد (به سبب اين كه مدل

نتايج
از نظر ارتفاع منطقه به  5طبقه ،طبقه بندي گرديد كه بيش-
ترين مساحت منطقه در ارتفاع  2600-2200متري قرار گرفته
است .همچنين شيب و جهت در  5طبقه در نظر گرفته شد كه
بيشترين مساحت منطقه در شيب  %30-15و جهت غربي واقع
شده است.منطقه مورد مطالعه از نظر آب و هوا داراي اقليم فرا-
سرد نيمهخشک و ميزان دما  12/8-11درجه سانتي گراد و
ميزان بارندگي  400-300ميلي متر ميباشد .منطقه الوند از
نظر زمين شناسي در زون سنندج-سيرجان واقع شده است و
توده الوند از جنس ماگما غليظ اسيدي و سنگ هاي آن از نوع
دگرگوني و آهکي ميباشد و قسمت اعظم منطقه از سنگهاي
گرانيت و گرانوديوريت تشکيل شده است .از نظر خاکشناسي
داراي بافت لومي-شني با حاصلخيزي خيلي كم ،عمق بسيار
كم و دانه بندي ريز ميباشد .كاربري اصلي منطقه مرتعي مي-
باشد كه گونه غالب منطقه از نوع گون-فرفيون و علف گوسفند
است .گونههاي شاخص حيات وحش منطقه قوچ و ميش ،كل و
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بز ،سمور سنگي ،گرگ و پرندگان شامل عقاب طاليي ،دليجه،

با توجه به بررسي شرايط منطقه الوند طبق نشريه )18( ،257

سارگپه پابلند و...ميباشد .منطقه داراي جاذبههاي طبيعي

از  11زون مناطق  4گانه تحت مديريت ،فقط به بررسي زون-

فراواني از جمله دشتها ،چشمهها ،درههاي سرسبز و آبشار

هاي موجود در منطقه (زون  )4-5-6-11-3-2پرداخته شد.

است ،همچنين از نظر آثار فرهنگي و تاريخي داراي روستاهاي

مدل زون حفاظت شده (زون )2

تاريخي و امامزاده (روستاي ويرايي و امامزاده محسن) ميباشد.

اين اراضي غالباً در مجاورت اراضي زون امن قراردارند .با اين كه

روستاي حيدره نزديکترين روستا به منطقه مورد مطالعه مي-

سيماهاي برجسته طبيعي قابل توجهي دارند اما ارزش محيط

باشد كه از نظر شغل ،اكثر اهالي منطقه به زراعت و باغداري

زيستي آن ها مجموعاً پايينتر از ارزشهاي اراضي زون امن

مشغول اند و منطقه از نظر تسهيالت و ساختار زير بنايي نيز

ميباشد .به همين دليل ميتوان اين سيماهاي با ارزش را براي

داراي امکانات بهداشتي و رفاهي (آب ،برق ،گاز ،مراكز بهداشتي

بهرهمندي بازديدكنندگان به طور محدود آماده و قابل استفاده

و  )...كاملي ميباشد.

نمود .اين زون به عنوان اراضي بينابيني يا زمينهاي پيراموني

تشريح مدلهاي اکولوژيكي ويژه در زونبندي منطقه

براي جدا كردن زون امن از ديگر زونهاي قابل دسترسي پارک

شكار ممنوع الوند

تلقي ميشود ( .)18معيارهاي مورد بررسي در اين زون ،در
جدول ( )1ارايه گرديد (.)16
جدول -1مدل اکولوژيكي ويژه زون حفاظتي (زون )2
)Table 1. The special ecological model protection area (zone 2

طبقه
درجه توان

ارتفاع

شيب

تيپهاي گياهي

تراکم گياهي

زمين
شناسي

حيات وحش

1

3-4-5

5

1

1

6

1-2-3-4-5

(2فاقد توان)

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

مطابق با شکل ( )2از مقايسه ويژگيهاي يگان با مدل تعريف

منطقه شکار ممنوع الوند داراي مساحت 23053 ،هکتار

شده ،يگانهايي از منطقه مورد مطالعه كه واجد توان براي احراز

( )62%/33ميباشد.

(زون  )2بودند مشخص گرديد .بر اين اساس زون حفاظتي در

زون بندي الوند

مرز منطقه

شكل  -2نقشه زون حفاظت شده در منطقه شكار ممنوع الوند
Figure 2. Protectedarea map in the Alvand No-Hunting Area
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مدل زون استفاده گسترده و متمرکز (زون )4-3

نظيرجادههاي يک طرفه ،تريلها (پيادهروها) ،محلهاي نصب

در زون گسترده اراضي بدواً براي استفاده تفرج گاهي كنار

چادر وارد و مجازميباشد ( .)18معيارهاي مورد بررسي در اين

گذاشته ميشوند و بر حسب شدت استفاده از يک ديگرتفکيک

زون ،در جدول ( )2ارايه گرديد (.)16

ميگردند .اين طبقه شامل اراضي است كه استفاده گسترده از
آن را ترويج ميدهد .دراين منطقه توسعه عوامل زير بنايي
جدول-2مدل اکولوژيكي ويژه زون تفرج گسترده(زون)3
)Table 2. The special ecological model Extensive use zone (zone 3

طبقه
درجه توان

چشم اندازهاي طبيعي_

شيب

فرهنگي_ باستاني

1

5

7-8-9-10-5-6-3-4-1-2

(2فاقد توان)

ساير

ساير

زون متمركز داراي تراكم قابل توجهي از بازديدكنندگان بوده و

طرفه ،مركز بازديدكنندگان ،فروشگاه هاي عرضه كننده نيازهاي

غالباً درصد كمي از منطقه تحت حفاظت قرار ميگيرد .استفاده

بازديدكنندگان ،محلهاي رسمي اردو ،چادر و تسهيالت اقامت

از اين منطقه تحت پايش و مديريت قرار دارد .بسياري از

شبانه در اين زون مستقرند ( .)18معيارهاي مورد بررسي در

خدمات مربوط به بازديدكنندگان از منطقه مانند جادههاي دو

اين زون ،در جدول ( )3ارايه شده است (.)16

جدول -3مدل اکولوژيكي ويژه زون تفرج متمرکز (زون )4
)Table 3. The special ecological model Intensive use zone (zone 4

ارتفاع

شيب

جهت

خاک

تيپ گياهي

تراکم گياهي

کاربري اراضي

زمين شناسي

فرسايش

تقسيمات عمومي اقليم

دما

(2فاقد توان)

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

ساير

درجه توان

تاريخي

منابع آبي

چشم اندازهاي طبيعي_

1

2-3-4-5

3-2-1

4-3

1-2-3

1

3

1

1

1-2-3

1-2

1

1

آبشار
گنجنامه

طبقه

مطابق با شکل (3و )4از مقايسه ويژگيهاي يگان با مدل تعريف

گسترده و متمركز در منطقه شکار ممنوع الوند داراي مساحت

شده ،يگانهايي از منطقه مورد مطالعه كه واجد توان براي احراز

 2596هکتار ( )7%/01ميباشد.

(زون  )4-3بودند مشخص گرديد .بر اين اساس زون تفرج
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زون بندي الوند

مرز منطقه

شكل  -3نقشه زون تفرج گسترده در منطقه شكار ممنوع الوند
Figure 3.Extensive use zone map in the Alvand No-Hunting Area

زون بندي الوند

مرز منطقه

شكل  -4نقشه زون تفرج متمرکز در منطقه شكار ممنوع الوند
Figure 4. Intensive usezone map in the Alvand No-Hunting Area

مدل زون فرهنگي-تاريخي (زون )5
اين دسته از اراضي در محدوده مرزهاي پارک از نظر فرهنگي

جدول – 4مدل اکولوژيكي ويژه زون فرهنگي-تاريخي
(زون )5

حايز اهميت بوده و معموالً زمينههاي تاريخي باستاني يا منابع

Table 4. The special ecological model cultural)historical zone (zone 5

فرهنگي معاصر را در سطح اهميت ملي يا جهاني در بر ميگيرد

چشم اندازهاي طبيعي ،فرهنگي،

( .)18معيارهاي مورد بررسي در اين زون ،در جدول ( )4ارايه
شده است (.)16

طبقه
درجه توان

باستاني

1

1-2

(2فاقد توان)

ساير
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مطابق با شکل ( )5از مقايسه ويژگيهاي يگان با مدل تعريف

فرهنگي-تاريخي در منطقه شکار ممنوع الوند داراي مساحت

شده ،يگان هايي از منطقه مورد مطالعه كه واجد توان براي

77هکتار ( )0%/2ميباشد.

احراز (زون  )5بودند مشخص گرديد .بر اين اساس زون

زون بندي الوند

مرز منطقه

شكل  -5نقشه زون فرهنگي-تاريخي در منطقه شكار ممنوع الوند
Figure 5. Cultural-historical zone map in the Alvand No-Hunting Area

مدل زون بازسازي (زون )6
آن دسته از اراضي محدوده داخل منطقه كه در اثر معرفي

شدهاند شامل اين طبقه ميباشند ( .)18معيارهاي مورد بررسي

گونههاي گياهي و جانوري غيربومي ،بهره برداري از جنگلها،

در اين زون در جدول ( )5ارايه شده است (.)16

حريق ،كشاورزي ،اسکان و نظاير آن از بين رفته يا دگرگون
جدول– 5مدل اکولوژيكي ويژه زون بازسازي (زون )6
)Table 5.The special ecological model reconstruction zone (zone 6

طبقه

شدت فرسايش

زمين شناسي

تعارضات

درجه توان
1

5

6

3

(2فاقد توان)

ساير

ساير

ساير

مطابق با شکل ( )6از مقايسه ويژگيهاي يگان با مدل تعريف

منطقه شکار ممنوع الوند داراي مساحت  3043هکتار ()8%/22

شده ،يگانهايي از منطقه مورد مطالعه كه واجد توان براي احراز

ميباشد.

(زون  )6بودند مشخص گرديد .بر اين اساس زون بازسازيدر
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زون بندي الوند

مرز منطقه

شكل  -6نقشه زون بازسازي در منطقه شكار ممنوع الوند
Figure 6. Reconstruction zone map in the Alvand No-Hunting Area

مدل زون ساير استفاده ها (استفاده چند جانبه)(زون )11

مناطق (از جمله حفاظت ،استفاده علمي ،تفرج و…) ديده شود

اين زون آن دسته از اراضي مناطق تحت حفاظت را شامل مي-

( .)18معيارهاي مورد بررسي در اين زون در جدول ( )6ارايه

گردد كه هرگونه استفادهاي غير از اهداف عمده مديريتي در اين

شده است (.)16

جدول -6مدل اکولوژيكي ويژه زون ساير استفاده ها (زون )11
)Table 6. The special ecological model other uses (multiple use) zone (zone 11

طبقه

کاربري

امكانات زيربنايي و

اراضي

شرايط

1

3

7-8-5-6-3-4-1-2

2-3

(2فاقد توان)

ساير

ساير

ساير

درجه توان

تعارضات

مطابق با شکل ( )7از مقايسه ويژگيهاي يگان با مدل تعريف

استفادهها در منطقه شکار ممنوع الوند داراي مساحت 8214

شده ،يگانهايي از منطقه مورد مطالعه كه واجد توان براي احراز

هکتار ( )22%/20ميباشد.

(زون  )11بودند مشخص گرديد .بر اين اساس زون ساير
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زون بندي الوند

مرز منطقه

شكل -7نقشه زون ساير استفاده ها درمنطقه شكارممنوع الوند
Figure 7. Other uses zone map in the Alvand No-Hunting Area

نتايج حاصل از زونهاي شناسايي شده در الوند ،حاكي از آن

گسترده و متمركز) اختصاص يافته است كه اين زون در راستاي

است كه منطقه به دليل وجود گونههاي مرتعي شاخص (گون،

جاذبه هاي طبيعي (چشمه ها،رودخانه ها و  )...با ارزش كيفي

فرفيون ،بله گوش و )...و زيستگاه گونههاي ارزشمند حيات

منظر (ممتازومتوسط) ،در طبقه بندي مخدوم ( )19و مناطقي

وحش (قوچ و ميش ،كل و بز و )...سبب شده است كه %62/33

با شيب  50-15درصدميباشد .پس از شناسايي و ارزيابي زون-

از منطقه به زون ( 2حفاظت شده) اختصاص يابد ،كه قسمت

هاي موجود در منطقه به الويتبندي زونها با توجه به درصد و

اعظم اين زون در بخش كريدور (محل مهاجرت قوچ و ميش) و

مساحت هر زون و نيز واحد يگانهاي محيط زيستي در جدول

ساير قسمتهاي اين زون در محل تمركز گونههاي با ارزش

()7پرداخته شد .زون حفاظت شده ( ،)62%/33داراي الويت اول

حيات وحش اعم از كل و بز ،سمورسنگي ،عقاب طاليي ،گونه

و به ترتيب زون  ،)%22/20( 11زون  ،)%8/22( 6زون 4-3

هاي گياهي مرتعي (گون-فرفيون) و مناطقي با شيب باالي 60

( )7%/01و زون  )0%/20( 5در الويتهاي بعدي قرار گرفتند كه

درصد ميباشد %22/20 .از منطقه داراي زون ( 11ساير استفاده

در شکل ( )8نمايش داده شده است .منطقه از درصد بااليي از

ها) ميباشد كه اين زون در مناطقي كه كشاورزي ،توسعه

زون حفاظت شده ،كريدور در بين دو منطقه حفاظت شده

انساني و استفاده هايي به جزءاستفاده حفاظتي و مديريتي

(آلموبالغ اسدآباد و خانگرمز تويسركان) و گدار گونه هاي

موجود ميباشد ،مشاهده شده است %8/22 .از منطقه به زون 6

باارزش قوچ و ميش برخوردار ميباشد .از سويي ،ميزان مساحت

(اصالح و بازسازي) اختصاص يافته است ،اين زون در سطحي از

كريدور در منطقه نسبت به مساحت كل منطقه حدود 10000

منطقه كه به دليل دخالتهاي انساني تغيير يافته است مشاهده

هکتار ميباشد .با توجه به شرايط منطقه از نظر درصد باالي

ميشود و از نظر موقعيت به عنوان پشتوانهاي براي حفظ برخي

زون حفاظت و حداقل زونهاي الزم براي يک منطقه حفاظت

از زيستگاهها حايز اهميت است .زون ( 5آثار فرهنگي-تاريخي)

شده ( 2و  ،)11مي توان گفت كه اين منطقه براي ارتقاء به

با  % 0/20از منطقه ،در راستاي مناطقي با ارزش فرهنگي ،ملي،

منطقه حفاظت شده مناسب ميباشد (تعداد و نوع زون هاي

تاريخي و مذهبي (امامزاده محسن ،روستاي تاريخي ويرايي و )..

شناسايي شده در هر منطقه مشخص كننده عنوان حفاظتي

داراي اهميت مي باشد %7/01 .از منطقه به زون ( 4-3تفرج

منطقه مورد نظر مي باشد).
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جدول  -7الويت بندي زون هاي شناسايي شده در منطقه شكار ممنوع الوند
Table 7.Identified zones priority in the Alvand No-Hunting Area

نام هر زون

الويت زونها

درصد زونها%

مساحت (هكتار)

زون 2

62/33

23053

زون 11

22/20

8214

زون 6

8/22

3043

زون 4-3

7/01

2596

زون 5

0/20

77

جمع مساحت كل

36983

زون بندي الوند

شكل  -8زون بندي منطقه شكار ممنوع الوند
Figure 8. Alvand No-Hunting Area zoning

بحث و نتيجه گيري
محدوده مورد مطالعه به دليل زيست گاههاي مناسب از جمله

گدار ميباشد .به عالوه اين منطقه به عنوان تفرجگاه مردم به

دارا بودن شرايط كوهستاني ،ارتفاعات ،درهها ،رودخانهها،

شمار ميرود .اين فعاليتها هر يک به نحوي ميتوانند ارزش-

جنگلها ،باغات و مزارع ،حيات وحش ارزشمندي را در خود

هاي زيست گاهي منطقه را بهويژه براي گونههاي حمايت شده

جاي داده است .به دليل ارزشي كه اين حيوانات دارند نميتوان

آن كاهش دهند .عوامل ذكر شده باعث گرديد تا منطقه جهت

از آنها به سادگي چشمپوشي كرد .منطقه شکار ممنوع الوند،

ارتقاء سطح حفاظتي مورد ارزيابي قرارگيرد .نتايج حاصل شده

به دليل تنوع گونهاي قابل مالحظه و اكوسيستمهاي متنوع و

نشان داد كه منطقه از نظر ارتقاء به سطوح حفاظتي باالتر به

وجود گونههاي خاص ،اعم از حيات وحش و گونههاي گياهي

دليل وجود عامل كريدور ،محل مهاجرت فصلي گونههاي قوچ و

مرتعي موجود منجر به باال بردن ارزش حفاظتي در سطح اين

ميش در بين دو منطقه حفاظت شده آلموبالغ و خانگرمز و

منطقه شده است .ارتفاعات الوند از ديرباز زيست گاه طبيعي

اختصاص منطقه به درصد بااليي از زون حفاظت و نيز حداقل

بسياري از وحوش از جمله قوچ و ميش بوده است كه به سبب

زونهاي الزم (زون  2و  ،)11از قابليت ارتقاء به سطوح حفاظتي

تراكم دامهاي بومي و اطراق عشاير و عوامل زيادي از جمله

باالتر به عنوان منطقه حفاظت شده برخوردار مي باشد(.)18

توسعه سکونت گاهها و راههاي ارتباطي به مناطق حفاظت شده

درمقايسه زونهاي حاصل از اين منطقه با برخي از سايرمناطق

اطراف ،از جمله آلموبالغ اسدآباد و خانگرمز تويسركان در حال

بررسي شده مانند پارک ملي گلستان و پناه گاه حيات وحش
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لوندويل نشان داد كه در زونبندي پاركملي گلستان ،زونهاي

داد كه منطقه الوند بر اساس ارزيابي صورت گرفته نقش مهمي

موجود ( )1-2-3-4-5-6-7-8ميباشند كه بيشترين زون

در حفظ و نگه داري از طبيعت و گونههاي منطقه دارد .بنابر-

( % 49/43زون  )1و كمترين زون ( % 0/11زون  )6ميباشد

اين ،براي حفاظت و ارتقاي زيست گاهها و گونهها ،نيازمند

( .)7هم چنين درزونبندي پناه گاه حيات وحش لوندويل نيز

دخال ت آگاهانه و فعال بوده است و بايد برنامه مديريتي

زونهاي موجود ()1-2-3-4-5-8ميباشند كه بيش ترين زون

منسجمي براي منطقه درنظرگرفت .پژوهش حاضر به دنبال

( % 57/63زون  )2و كمترين زون ( % 0/55زون  )4ميباشد و

يافتن يک روش موثر و با قابليت اجرايي در راستاي شناسايي

منطقه فاقد زون  6و  7است ( .)20درحالي كه درمنطقه

مناطق شکار ممنوع بوده است .حفاظت از نواحي با تنوع زيستي

موردمطالعه،زونهاي موجود ( )2-3-4-5-6-11ميباشند كه

باال اين اطمينان را حاصل ميسازد كه ساير فعاليتهاي انساني

بيشترين زون ( % 62/33زون  )2و كمترين زون ( % 0/20زون

به اين نواحي آسيب نمي رساند و پايايي وزيست پذيري نواحي

 ) 5است و اين منطقه به دليل تعارضات موجود اعم از جاده،

با ارزش حفاظتي باالتر در يک دوره زماني نامحدود نيز تامين

معادن اطراف منطقه و ساير كاربريهاي اثر گذار در منطقه ،در

ميگردد .آنچه از نتايج اين مطالعه به دست آمد نشان داد كه

مقايسه با دو منطقه ذكر شده از زون امن (بيشترين ممنوعيت

فرآيند زونبندي يک مساله تصميمگيري است كه ذاتاً نيازمند

و توان حفاظتي باال) برخوردار نميباشد .هم چنين شناسايي

ارزيابي ويژگيهاي مختلف سرزمين بر اساس اهداف چندگانه

زونهاي موجود در هريک از مناطق ،بيانگر اين است كه هر

مي باشد كه اين موضوع توسط Phuaو )22( Minowaو

منطقه داراي زونهاي واجد شرايط ويژه خود ميباشد و وجود

 Genelettiو  )23( Durenنيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

تمامي زون ها در منطقه الزامي نيست.تفکيک منطقه شکار
ممنوع الوند به زونهايي با كاربريهاي متفاوت و سازگار با يک
ديگر بر اساس پشتوانه استداللي كه مطالعات فيزيکي ،زيستي،
اقتصادي و اجتماعي منطقه را فراهم كردند ،اين امکان را به
وجود ميآورد كه در صورت برنامهريزي هر يک از زونها مطابق
با سطح انتظاراتي كه از آنها به عمل ميآيد (دستورالعمل
طرحريزي فائو) اهداف حفاظت در بلندمدت را فراهم نمايد.
اهميت زونبندي در مناطق شکار ممنوع ضمن برآورده كردن
شانس بقاء براي گونههاي در خطر انقراض و ضمن دست يابي
به اهداف ويژه ،جهت پاسخ به نياز هاي مردمي در سطح
مطلوب و متعادل ،نيز بهكار گرفته ميشود ( .)21با توجه به
اهميت حفاظت در جلوگيري از روند تخريب منابع و تعاريف و
درجات مختلف حفاظت از منابع طبيعي ،چالش پيشرو در اين
رابطه ،تعيين درجه حفاظتي به روز و كارآمد براي مناطق
مختلف ميباشد .اين موضوع زماني اهميت مييابد كه در برخي
موارد با توجه به سرعت تخريب منابع در مناطق حساس
اكولوژيکي شاهد عدم تغيير در برنامههاي مديريتي و حفاظتي
مناطق چهارگانه حفاظت شده هستيم .يافتههاي پژوهش نشان
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