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چکیده
ارزيابی توان بومشناختی سرزمین بهعنوان هسته مطالعات محیطزيستی ،قبل از توسعه براي كاربريهاي مختلف ضروري است .مناطق
حفاظتشده براي دستیابی به اهداف پیشبینی شده براساس معیارهاي  ،I UCNالزم است طی فرآيند ارزيابی توان محیطزيستی ،زونبندي شوند .اين
پژوهش با هدف تعیین توان بومشناختی و زونبندي منطقه حفاظتشده باشگل با روش تجزيه و تحلیل سیستمی جهت طبقهبندي مجدد حفاظتی آن
صورت گرفت .براي نیل به آن ،با تهیه نقشه منابع اكولوژيكی پايدار و ناپايدار و اقتصادي ـ اجتماعی محدوده در مقیاس  1:25000و تجزيه و
تحلیل و جمعبندي آن با سامانه اطالعات جغرافیايی 1012 ،يگان محیطزيستی در منطقه حاصل شد .از مقايسه واحدهاي همگن با مدل
اكولوژيكی ويژه منطقه ،نقشههاي توان اكولوژيكی تهیه و سپس با تلفیق و ادغام واحدهاي داراي كاربري يكسان ،در ابتدا نقشه پايه زونبندي و
در نهايت ،با اولويتبندي و ساماندهی زونهاي اولیه ،نقشه زونبندي نهايی بهعنوان واحدهاي برنامهريزي تهیه گرديد .نتايج نشان داد از كل منطقه
( 24399هكتار) 6133/14( %25/14 ،هكتار) در زون طبیعت محدود شده14250/99( %58/41 ،هكتار) در زون حفاظت شده%0/32 ،
( 77/4هكتار) در زون تفرج گسترده 3324/65( %13/63 ،هكتار) در زون ساير استفادهها 456/87( %1/87 ،هكتار) در زون بازسازي و
احیاء 145/26( %0/6 ،هكتار) در زون سپر بازدارنده 9/12( %0/04 ،هكتار) در زون تاريخی و فرهنگی و  1/32( %0/005هكتار) در زون
اداري قرار دارد .با توجه به وسعت زياد زون حفاظت ،منطقه باشگل از ارزش حفاظتی باال برخوردار است اما يكی از زونهاي الزم (زون تفرج
متمركز) براي ارتقا به پارک ملی را ندارد.

کلمات کلیدی :ارزيابی ،توان اكولوژيكی ،تجزيه و تحليل سيستمی ،زونبندی ،منطقه حفاظت شده باشگل
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولAjahani@ ut.ac.ir :
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مقدمه
ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین بهعنوان هسته مطالعات محیط
زیست و بهعنوان پیشگیری و حتی درمان بحران محیطزیست بهشمار
میرود .از اینرو پیش از توسعه ،تعیین توان اکولوژیکی سرزمین برای
کاربریهای مختلف ضروری است (جهانی و همکاران .)1390 ،ارزیابی
توان اکولوژیک فرآیندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه
انسان با طبیعت ،توسعهایی درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم
سازد )مسعودی و همکاران .)1394 ،بهطورکلی هدف از فرآیند ارزیابی
توان اکولوژیک را میتوان دستیابی به واحدهای همگنی که به لحاظ
منابع مورد استفاده از شرایط یکسانی برخوردار باشند دانست (،Jahani
 .)2016بسیاری از مناطق حفاظتشده دارای منابع مختلف زیستی،
بومشناختی و محیطی هستند و در عینحال نحوه استفاده از این منابع
نیز متفاوت است .طبقهبندی صحیح این مناطق باعث ایجاد رابطه
منطقی بین حفاظت و استفاده از منابع میگردد ( Verdiellaو همکاران،
 .)2005تحقق اهداف مدیریتی در مناطق تحت نظارت سازمان
حفاظت محیط زیست در دراز مدت مستلزم انجام فرآیند زونبندی و
تدوین و اجرای برنامههای مشخص هر زون میباشد (دهداردرگاهی و
مخدوم .)1383 ،در مدیریت پاركها و مناطق حفاظتشده ،زونبندی
راهکاری است که از طریق آن تعارضات مناطق حفاظتشده کاهش
یافته و فرصت الزم برای اتخاذ تدابیر مورد نیاز فراهم میشود (Rezazadeh
و همکاران .)2017 ،طی این فرآیند ،محدوده مناطق حفاظتشده
متناسب با توان اکولوژیکی و اقتصادیـاجتماعیشان برای کاربریهای
مجاز پهنهبندی شده و واحدهای برنامهریزی یعنی زونها شکل میگیرند.
زونها بستر برنامهریزی راهبردی بوده و مناسبات مدیریت و پایش
منطقه را فراهم میآورند ( Najmizadehو  .)2003 ،Yavariپژوهشهای
بسیاری در زمینه ارزیابی توان بومشناختی و زونبندی مناطق تحت
حفاظت انجام شده است .از مهمترین آنها میتوان به مطالعات ارزیابی
توان اکولوژیکی و اکوتوریسمی منطقه حفاظتشده لشگردر شهرستان
مالیر (ایلدرمی و همکاران ،)1395 ،ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه
شکار ممنوع الوند در همدان ( Sobhaniو همکاران 2017 ،و ،)2018
زونبندی حفاظتی پارك ملی کاله قاضی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره
(فراشی و شریعتی ،)1392 ،ارزیابی توان محیطزیستی منطقه حفاظت
شده ورجین بهمنظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش
ارزیابی چندمعیاره مکانی )( (SMCEMجوزی و همکاران،)1391 ،
زون بندی حفاظتی تاالب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری با
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روش ارزیابی چندمعیاره مکانی (اسدالهی و همکاران ،)1391 ،زونبندی
منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از ( GISدهداردرگاهی
و همکاران ،)1386 ،زونبندی منطقه حفاظتشده گنو با استفاده از
( GISانق و همکاران )1384 ،و ارزیابی توان محیطزیستی جنگل برای
استفاده چندمنظوره در جنگل خیرود نوشهر (جهانی و همکاران)1390 ،
اشاره کرد .منطقه حفاظت شده باشگل دارای طرح جامع مدیریت
است که توسط دانشگاه محیطزیست (گشتاسبمیگونی )1392 ،تهیه
شده است اما با توجه به تغییر و جابجایی مرز منطقه در سال 1394
(کاهش مساحت از  25343هکتار به  24399هکتار) ،بازنگری در
ارزیابی توان و زونبندی آن ضرورت داشت .از طرفی ،هر منطقه تحت
حفاظت برای قرار گرفتن در طبقات ششگانه اتحادیه جهانی حفاظت
باید از حداقل زونهای الزم برای تحقق اهداف مدیریت برخوردار باشد
در غیراینصورت نمیتواند جایگاه واقعی خود را حفظ نماید (مجنونیان،
 .)1381پاسخ به این سئوال که آیا براساس زونبندی جدید ،منطقه
حفاظتشده باشگل قابلیت قرار گرفتن در طبقه باالتر حفاظتی (پارك
ملی) را دارد یا خیر؟ ازجمله اهدافی است که سعی شده است در این
پژوهش با ارزیابی توان بومشناختی و زونبندی مجدد منطقه ،به آن
پرداخته شود.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه :منطقه حفاظتشده باشگل با وسعت
 24399هکتار در دامنه ارتفاعات جنوبی متصل به رشته کوههای البرز
مرکزی در محدوده جغرافیایی ´ 28و ⸰ 49الی´ 43و ⸰ 49طول شرقی

´ 03و ⸰ 36الی ´ 14و ⸰ 36عرض شمالی ،در غرب استان قزوین و سه
کیلومتری شمالغربی شهر تاکستان واقع شده است .این منطقه با حداقل
ارتفاع حدود  1300متر و حداکثر ارتفاع  2128متر (کوه بانچال)
بهجز دو کوه تقریباً مرتفع بانچال و اولیداغ ،بیشتر بهصورت تپه ماهور
است .این منطقه که در سال  1376بهعنوان منطقه حفاظتشده (طبقه
 IVبراساس طبقهبندی )IUCNمعرفی شد ،تنها زیستگاه جمعیت اندك
آهو در استان و شرقیترین ناحیه پراکنش قوچ و میش ارمنی در ایران
محسوب میشود (گشتاسبمیگونی .)1392 ،این منطقه تقریباً از همه
جهات توسط عوارض انسان ساخت نظیر جاده و اتوبان ،روستا و شهر،
اراضی کشاورزی و باغات محدود شده و بهشدت تحت تاثیر پدیده
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شده با نقشه تیپ و تراکم پوشش گیاهی و تولید نقشه نهایی واحدهای
محیطزیستی و اضافه کردن دادههای منابع اکولوژیکی ناپایدار به جدول
یگانها با استفاده از نرمافزار  Arcgis 10.2صورت گرفته است .رویهم
گذاری و تلفیق این نقشهها با یکدیگر منجر به پدیدار شدن واحدهای
همگنی میشود که هر یک دارای مشخصات بیوفیزیکی و اکولوژیکی
خاص خود میباشند و در جدولی به نام ویژگیهای واحدهای زیست
محیطی به نظم کشیده میشوند .در گام سوم ،بهمنظور تعیین توان
اکولوژیکی یگانهای یاد شده ،از مقایسه ویژگیهای یگانها با مدلهای
اکولوژیکی ویژه منطقه (مخدوم و همکاران ،)1380 ،فرآیند ارزیابی
توان اکولوژیکی به شیوه چند عامله انجام گرفت و موزائیکی از زونهای
همگن با توجه به شرایط منطقه بهدست آمد که توان اکولوژیکی و درجه
مطلوبیت آنها را برای کاربریهای مختلف نشان میدهد.
جدول :1طبقات ارتفاع ،شيب و جهت شيب در نقشهسازی یگانهای
محيط زیستی

شكل :1موقعيت جغرافيایی منطقه حفاظتشده باشگل

روش تحقيق :روش بهکارگیری شده در ارزیابی توان اکولوژیک
منطقه حفاظتشده باشگل براساس آخرین روشهای معمول در ایران
است .در حال حاضر در ایران از روش رویهمگذاری مک هارگ ( Mac
 )Hargبرای ارزیابی توان سرزمین استفاده میشود (مخدوم)1390 ،
که پایهای برای آمایش سرزمین است .این روش با توجه به تنوع
اقلیمی و توپوگرافی و تنوع زیستی ایران برای هر رویشگاه (یا حوضه)
بومیسازی میشود .در اینجا روش بهکار گرفته شده روش تجزیه و
تحلیل سیستمی است که بر پایه شناسایی و نقشهسازی منابع اکولوژیکی
و اقتصادی -اجتماعی قرار گرفته است .شناسایی منابع ،تهیه و آماده
سازی دادهها ،نخستین گام در ارزیابی توان اکولوژیکی است .در این
تحقیق  ،برخی از اطالعات مربوط به عوامل اکولوژیکی پایدار و ناپایدار
از اطالعات طرح جامع مدیریت منطقه حفاظت شده باشگل که توسط
دانشکده محیطزیست کرج از سال  91تا  92و زیر نظر اداره کل حفاظت
محیطزیست قزوین انجام شده است (گشتاسبمیگونی،)1392 ،
استخراج شده و پس از بهروز کردن ،مورد استفاده قرار گرفته است.
در گام دوم که مرحله تجزیه و تحلیل و جمعبندی دادههاست ،جهت
نقشهسازی یگانهای محیطزیستی بهترتیب اقدامات تلفیق نقشههای
ارتفاع ( 7طبقه) ،شیب ( 9طبقه) ،جهت ( 5طبقه) (جدول  )1و ادغام
واحدهای کوچک براساس استاندارد برای تهیه نقشه مقدماتی شکل
زمین ،تلفیق نقشه مقدماتی شکل زمین با نقشه سنگ و خاك و تولید
نقشه پایه محیطزیستی یک ،ترکیب نقشه حاصل

شماره طبقه

طبقات ارتفاع

طبقات شيب

طبقات جهت شيب

1
2
3
4
5
6

1400 -1000
1800 -1400
2200 -1800
2600 -2200
3000 -2600
3400 -3000

2-0
5-2
8-5
12-8
15-12
20-15

شمالی
شرقی
جنوبی
غربی
دشت
-

7

< 3400

30-20

-

8
9

-

65-30
<65

-

نتایج
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و جمعبندی دادهها برای نقشه شکل
زمین در محدوده مطالعاتی نشان میدهد که بیشترین مساحت منطقه
مربوط به طبقه ( 2ارتفاع 1400-1800متر) و به میزان  76/22درصد
میباشد .بهلحاظ درصد شیب در طبقهبندی  9کالسه بیشترین مساحت
مربوط به طبقات  3 ،2و  4بوده بهطوریکه  56/68درصد از مساحت
منطقه در شیب زیر 12درصد قرار دارد .از نظر جهت نیز در طبقهبندی
 5کالسه ،بیشترین مساحت منطقه ( 56/68درصد) در وضعیت دشتی
و بدون جهت واقع شده است .از نظر خاکشناسی از مجموع  9تیپ
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متداول درایران  4تیپ درغالب  8واحد ارضی در منطقه شناسایی و
اطالعات آن ثبت گردیده است ،بر این اساس بخش اعظم منطقه دارای
خاك کم عمق با بافت سبک تا متوسط میباشد .اقلیم در برگیرنده
منطقه نیمه خشک سرد بوده ،میزان دما  14-13درجه سانتیگراد و
مقدار متوسط کل بارندگی 300 ،میلیمتر برآورد شده است .منطقه
مطالعاتی دارای شش زیرحوضه یا واحد هیدرولوژیک اصلی است .تعداد
 84دهنه چشمه با دبی میانگین  0/6لیتر برثانیه با حجم کل تخلیه
 1611/5هزار مترمکعب درسال 25 ،حلقه چاه با میانگین دبی 3/5
لیتر برثانیه با مجموع حجم تخلیه ساالنه  64/3هزار مترمکعب و تعداد
 12رشته قنات با دبی میانگین  1/7لیتر و مجموع حجم تخلیه ساالنه
 630/7هزار مترمکعب در منطقه وجود دارد .کاربری اصلی منطقه
مرتعی میباشد .از نظر پوشش گیاهی 270،گونه گیاهی منطقه در
عرصههای جنگلی و مرتعی ،تحت عنوان  4تیپ گیاهی شناسایی و
طبقهبندی شده است .بهلحاظ تنوع جانوری نیز گونههای متعددی از
پستانداران ( 29گونه) ،پرندگان ( 64گونه) ،خزندگان ( 27گونه) و
دوزیستان ( 2گونه) در منطقه شناسایی شدهاند .گونههای شاخص منطقه
شامل قوچ و میش ارمنی و آهوی ایرانی از علفخواران ،سیاه گوش،
گربه وحشی ،کفتار و گرگ از گوشتخواران ،عقاب طالیی ،شاه باز،
شاهین ،باالبان و بحری از پرندگان ارزشمند زیستگاههای دشتی و
کوهستانی میباشند17 .روستای دارای سکنه در منطقه وجود دارد
که از نظر شغل ،اکثر اهالی منطقه به زراعت ،باغداری و دامپروری
مشغول اند .از نظر تسهیالت و ساختار زیر بنایی نیز اکثر روستاها دارای
امکانات بهداشتی و رفاهی (آب ،برق ،گاز ،مراکز بهداشتی و )...میباشند.
نتایج حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی ،حاکی از آن است منطقه
حفاظتشده باشگل توان بهینه برای کاربریهای حفاظت ،تفرج گسترده،
کشاورزی و مرتعداری را دارد .از بین کاربریها ،کاربری حفاظت با
سه درجه اهمیت زیاد ،متوسط و کم باالترین سهم نسبی ( 66/5درصد)
را کسب کرده است (شکل  )2که نشاندهنده آسیبپذیری و حساسیت
باالی منطقه است .آسیبپذیری و شکنندگی منطقه بهدلیل فعالیتهایی
هم چون چرای دام ،فعالیت مخرب معادن ،تبدیل مراتع به دیمزار و
استفاده غیراصولی از منابع آب رو به افزایش است ،بنابراین اقدامات
بازسازی اجتنابناپذیر است .از سایر کاربریها نیز کاربری کشاورزی
با  17/44درصد (شکل  )3و مرتعداری با  15/66درصد (شکل )4بهترتیب
رتبه دوم و سوم را دارند .تفرج گسترده نیز که تقریباً در حدود 98/3
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درصد از منطقه دارای توان میباشد (شکل ،)5پس از آمایش با سهم
نسبی  0/32درصدی میتواند با رعایت اصول و ضوابطی به احیاء منطقه
کمک کند.

شكل :2توان بالقوه حفاظت در منطقه باشگل

نتایج حاصل از آمایش و زونبندی ،نشان میدهد در منطقه حفاظت
شده باشگل 8 ،زون قابل شناسایی و طراحی است (شکل  .)6نوع و
تشریح خصوصیات هریک از زونهای منطقه در زیر آمده است:
زون طبيعت محدود شده

()Strict nature reserve zone

(زون :)1این زون که دربرگیرنده مهمترین و آسیبپذیرترین زیستگاههای
طبیعی در داخل منطقه بهشمار میرود از تلفیق زیستگاههای ترکیبی
قوچ ومیش با آهو ،سیاه گوش ،شاه باز ،عقاب طالیی و سایر پرندگان
شکاری در ارتفاعات بانچال ،سیاه کوه سیچانلو ،چیچورداغی ،اولیداغ،
حاجی داغ ،ابدال و قره قلعه ،تشکیل شده است .هرگونه فعالیت انسانی
ازجمله کشاورزی ،دامداری ،تفرج ،معدن کاوی ،مزرعهداری (فصلی)
و احداث راه در این زون ممنوع بوده و تنها فعالیتهای محدود
ساختمانی جهت کنترل و حفاظت شامل تحدید و عالمتگذاری مرز
زون ،ساخت و تجهیز ساختمان محیطبانی ،احداث و ترمیم آبشخورها،
احداث برج ساده دیدهبانی مجاز خواهد بود .این زون با وسعت
 6133/14هکتار25/14 ،درصد از سطح کل منطقه را پوشش داده و
بهعنوان بزرگترین ناحیه دارای ارزشهای زیستی و بانک ژن منطقه
محسوب میشود.
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اراضی دشتی و تپه ماهوری تشکیل شده و اغلب شامل رویشگاههای
مرتعی ،دیمزارها و اراضی زراعی رها شده میباشد .باال بودن مساحت
اراضی زراعی و باغات در زون حفاظت شده (جدول  )2هرچند با اصول
زونبندی و طبقهبندی مدیریتی مناطق حفاظت شده مغایرت دارد
اما در این منطقه بهدلیل همپوشانی زیستگاهی آهو با اراضی زراعی
گندم و جو به دلیل رجحان غذایی و زیستگاهی آهو (عالقه به تغذیه
از گندمزار سبز در زمستان و استفاده از گندمزار در فصل زایمان به
عنوان پناهگاه برههای تازه متولد شده) حذف این اراضی از زون بندی
امکان پذیر نبود .با اینکه بیش از  50درصد از عرصه منطقه باشگل
دارای مالکیت خصوصی اما دارای ارزشهای حفاظتی است .لذا زون
حفاظت شده پیشنهادی به دو طبقه حفاظت شده تیپ  1و  2که تنها
از نظر نوع مالکیت و ضوابط بهرهبرداری از زمین با یکدیگر تفاوت
داشته تقسیم میشود.

شكل :4توان بالقوه مرتعداری در منطقه باشگل

زون حفاظت شده (( )Protected zoneزون :)2این زون با
وسعت کلی  14250/99هکتار که  58/41درصد از کل منطقه را
پوشش میدهد و در محدوده با آسیبپذیری کمتر نسبت به زون یک
قرار گرفته است .ارزشها و درجه آسیبپذیری محیطی آن عمدتاً
کمتر از زون  1بوده و بهعنوان یک زون ضربهگیر پیرامونی برای آن
نیز محسوب میشود .در این زون فعالیتهای ترویجی -آموزشی و
تحقیقاتی بهصورت محدود و کنترل شده جهت بهرهمندی مردم و
متخصصین و نیز با هدف پیشبرد برنامههای تحقیقاتی و حفاظت
گونهها و زیستگاهها بالمانع خواهد بود .بیشتر وسعت این زون از

شكل  :5توان بالقوه تفرج گسترده در منطقه باشگل

حفاظت شده تيپ  : 1زون حفاظت شده تیپ  1شامل تمامی
مراتع ،بیرون زدگیهای سنگی و اراضی طبیعی خارج از زون  1بوده
که تماماً مالکیت دولتی داشته و فقط دامداران در این زون طبق پروانه
و ظرفیت چرا و در محدوده سامان عرفی مجاز به چرای دام طبق
ضوابط پیشنهادی هستند .هرگونه دخل و تصرف و تبدیل اراضی
طبیعی به دیمزار یا تاکستان ممنوع بوده و براساس یک برنامه بلندمدت
بایستی حق علفچر موجود در برخی قسمتهای فعلی زون یک
(پیشنهادی) به این زون منتقل شود.
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حفاظت شده تيپ  :2زون حفاظت شده تیپ  2شامل آن دسته
از دیمزارها و تاکستانهای نوظهور بوده که اغلب عرصه آنها جزء
مستثنیات (دارای سند قانونی) هستند .با اینحال ارزشهای زیستگاهی
آنها نیز حفظ شده در واقع بهعنوان عرصه پشتیبان برای زون  1محسوب
می شوند .در این زون با رویکردهای نوین مشارکتی بایستی عرصه را
در محدوده استفادههای سنتی سازگار با طبیعت حفظ نمود .هرگونه
ساخت اماکن روستایی ،ویالسازی ،تاسیسات شهری و معدن کاوی در
این زون مجاز نبوده و برای استفادههای دامی و زراعی تنها طبق
ضوابط و در عرصه مشخص شده (طبق نقشه زونبندی) درنظر گرفته
شده است .توسعه فیزیکی فقط محدود به ساخت پایشگاه و احداث
برج دیده بانی ساده ،احداث آبشخور ،مرزبندی و حداقل امکانات
پژوهشی بوده و احداث جاده جدید در این زون مجاز نمیباشد .تمامی
راههای منتهی به مزارع رها شده و روستاهای متروك (بدون استفاده)
بایستی مسدود شده و فقط جهت گشت محیطبانان استفاده شوند.
زون تفرج گسترده (( )Extensive recreation zoneزون:)3
این زون با وسعت  77/4هکتار و  0/32درصد کل منطقه را بهخود
اختصاص داده است محدوده این زون شامل محدوده پارك دست
کاشت شهدای شهرستان تاکستان ( 76/4هکتار) و محدوده آب بندان
تاکند ( 1هکتار) بوده که اولی بهخاطرحضور شناخته شده مردم شهر
تاکستان (تقاضای فعلی) جهت اوقات فراغت و دومی نیز بهواسطه
حضور باغات زیبای تاکند و ماهگیری تفریحی در آببند تاکند انتخاب
شده که هم اکنون نیز در تعطیالت و اواخر هفته مورد بهرهبرداری
مردم قرار میگیرند .بهخاطر وسعت کم منطقه و آسیبپذیری منطقه
امن تالش شده که فعالیتهای تفرجی در فاصله مناسب و ایمن از آن
انتخاب شده و از اینرو به جهت حفظ انسجام و دوری از عوامل
استرسزا برای حیاتوحش ،مراکز تفرجی در حاشیه منطقه انتخاب
شده است .در این زون فقط بهسازی و بازسازی راههای فعلی ،احداث
سکو و آالچیق ،تجهیز محلهای استقرار چادر در مکانهای پیشنهادی
و سرویس بهداشتی مجاز است.
زون فرهنگی-تاریخی (( )Historical-Cultural zoneزون:)5
این زون با وسعت  9/12هکتار و  0/04درصد از منطقه ،مناطقی با
ارزش فرهنگی ،تاریخی و مذهبی را دربر میگیرد .ازجمله اماکن مهم
تاریخی در منطقه ،قیز قلعه و کاروانسرای حسین آباد بوده و از اماکن
مذهبی امامزاده روستای جرندق میباشد .اثر تاریخی مهم دیگر جاده
شاهی است که منطبق بر مرز جنوبی منطقه حفاظتشده واقع شده
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است و با زون سپر بازدارنده همپوشانی دارد .این جاده تنها قسمت
باقیمانده از نوع خود در استان است که بهصورت سنگ فرش میباشد.
زون بازسازی و احياء

()Recovery and Restoration zone

(زون  :)6این زون با وسعت  456/87هکتار و  1/87درصد از کل منطقه
را دربرگرفته و شامل آن دسته از اراضی است که در اثر فعالیتهای
معدن کاوی و بهرهبرداری مفرط از مراتع ،رویشگاه حالت طبیعی خود
را از دست داده و یا جزء روستاهای متروك منطقه میباشند .لذا این
عرصه بایستی با قرق و کاشت گونههای سازگار با محیط در روند
بازسازی و احیاء قرار گرفته تا در آینده به زون حفاظتشده الحاق شود.
زون اداری یا استفاده ویژه (( )Special use zoneزون :)7
زون استفاده ویژه (اداری) ،آن دسته از اراضی محدوده داخل مرزهای
منطقه بوده که برای تأمین نیازهای خدمات مدیریت ،مانند ساختمانهای
اداری ،انبار تجهیزات ،پارکینگ و  ...کنار گذاشته میشوند .این زون
با وسعت  1/32هکتار در حاشیه بافت روستاییشنین انتخاب شده که
از نظر سهولت و زمان دسترسی به منطقه امن در موقعیت مناسبی
قرار گرفته است.
زون سپر بازدارنده (( )Buffer zoneزون :)8مرز جنوب و
جنوبغربی منطقه بهخاطر همجواری با بزرگراه قزوین -زنجان اغلب
شاهد تصادفات حیوانات ،شکار غیرمجاز آهوان و نفوذ متخلفین و
شکارچیان به منطقه بوده است .لذا در این قسمت از حد پاییندست
روستای حسین آباد تا محدوده روستای قره باغ سپر بازدارنده در زونی
با مساحت  145/26هکتار و  0/6درصد پیشنهاد میشود .البته برای
مرز سراسری منطقه باشگل نیز جهت عالمتگذاری و تحدید مرز،
حریم  50متری پیشنهاد شده است .البته این حریم ناقض حقوق عرفی
و قانونی روستاییان و زارعین نبوده و فقط جهت اعمال مرزبندی بهکار
میرود .فعالیتهای مجاز در این زون شامل نشانهگذاری ،احداث تابلو،
درخت و بوتهکاری ،احداث زیرگذر و فنسکشی و در صورت لزوم حفر
کانال (به فراخور شرایط منطقه) میباشد .عالوه بر آن استفادههای
طبیعتگردی و فعالیتهای آموزشی در خارج از اراضی روستایی و
زراعی نیز در این زون قابل توصیه است.
زون سایر استفادهها (( )Other uses zoneزون :)11این زون با
وسعت  3324/65هکتار حدود  13/63درصد کل اراضی منطقه شامل
میشود .به اراضی روستایی و زراعی سنتی منطقه اطالق شده که
اغلب ریشه در فرهنگ بومی و دیرینه آن دیار دارد و اکنون در داخل
یا حاشیه منطقه بهصورت عرصه روستاها و باغات وتاکستانهای قانونی

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397
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شده باشگل را نشان میدهد .پس از شناسایی و ارزیابی زونهای
موجود در منطقه به اولویتبندی زونها با توجه به درصد و مساحت
هر زون پرداخته شد .زون ( 2حفاظتشده) با سهم  %58/41دارای
اولویت اول ،زون ( 1طبیعت محدود شده) با سهم  %25/14دارای
اولویت دوم و زون 11با سهم  ،%13/63زون 6با سهم  ،%1/87زون
 8با سهم  ،%0/6زون  3با سهم  ،%0/32زون  5با سهم  %0/04و زون
 7با سهم  %0/005بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتند (جدول.)3

افراد از قدیم شناخته شده است .در این زون استفادههای باغداری و
تاکزارها بههمراه دامداری ایستا در قالب بهرهبرداری سنتی و مطابق
با توان طبیعی از گذشته وجود داشته است .این زون برای تضمین
حمایت از معیشت و استفادههای سنتی این قشر آسیبپذیر لحاظ
شده که با وجود کمترین امکانات و خدمات رفاهی در جوار درههای
مرطوب و چشمهزارها از دیرباز به باغداری و پرورش انگور مشغول
هستند .جدول  2ماتریس نحوه انطباق زونبندی نهایی با کاربری
فعلی اراضی و همچنین شکل  6نقشه زونبندی نهایی منطقه حفاظت

جدول :2ماتریس نحوه انطباق زونبندی نهایی با کاربری فعلی اراضی
وسعت کاربری فعلی اراضی(هكتار)
زونهای نهایی

معادن

مرتع و

زراعت

پارک

تاسيسات

مزارع

بيشه زار

و باغ

جنگلی

شهری

رها شده

صخره

اراضی
روستایی

مجموع

سهم
نسبی%

طبیعت محدود شده
حفاظت شده تیپ1
حفاظت شده تیپ2
طبیعتگردی گسترده
سایر استفادهها
فرهنگی -تاریخی
سپر بازدارنده
بازسازی و احیاء
اداری

10/95
98/85
19/38
-

5038/02
6980/6
4/36
182/99
10/33
1/32

6/39
11/4
5979/93
2933/73
134/93
1/98
-

73/04
-

1/34
-

893/6
802/37
466/47
1
356/25
-

184/18
4/57
3/137
79/26
-

4/11
1/52
106/73
6/27
-

6133/14
7803/07
6447/92
77/4
3324/65
9/12
145/26
456/87
1/32

25/14
31/98
26/43
0/32
13/63
0/04
0/6
1/87
0/005

مجموع

129/2

12217/6

9068/37

73/04

1/34

2519/7

271/15

118/64

24399

100

جدول :3اولویت بندی زونهای شناسایی شده در منطقه حفاظت
شده باشگل (برحسب وسعت)
شماره

نام

شماره

مساحت

درصد

اولویت

زون

زون

(هكتار)

زونها%

1

حفاظتشده(تیپ1و)2

2

14250/99

58/41

2
3
4
5
6
7
8

طبیعت محدودشده
سایر استفادهها
بازسازی و احیاء
سپر بازدارنده
طبیعتگردی گسترده
فرهنگی-تاریخی
اداری

1
11
6
8
3
5
7

6133/14
3324/65
456/87
145/26
77/4
9/12
1/32

25/14
13/63
1/87
0/6
0/32
0/04
0/005

24399

100

جمع کل
شكل :6نقشه زون بندی نهایی منطقه حفاظت شده باشگل
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بحث
خصوصیات فیزیوگرافی ،پوشش گیاهی ،منابع آب ،شرایط زیستگاهی
بههمراه تنوعزیستی حاصل شده از حفاظت 20ساله در کنار منحصر
بهفرد بودن منطقه حفاظت شده باشگل بهلحاظ شرقیترین محدوه
پراکنش قوچ و میش ارمنی در کشور ،مبین آن است که این منطقه
از ارزش حفاظتی باالیی برخودار است .نزدیکی به شهر و تقاضاهای
متنوع بهرهبرداری از منطقه (گردشگری ،برداشت گیاهان دارویی،
دامپروری و استقرار صنعت در حاشیه منطقه) همچنین محاصره شدن
توسط راهها و مراکز مسکونی ،که در بروز پدیده جزیرهای شدن آن
نقش دارند ،میطلبید تا جهت آگاهی از توان بالقوه منطقه ،محدوده
مورد ارزیابی قرار گرفته و الگویی برای توسعه حفاظت پایدار مبتنی
بر زونبندی و برنامهریزی بهعنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری
محیطزیستی (2019a ،Jahani؛  Jahaniو همکاران )2016b ،ارائه شود.
نتایج حاصل از ارزیابی توان و زونبندی منطقه با استفاده از مدل
مخدوم و بهکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی نشان داد این منطقه
بهدلیل تنوع جانوری و گیاهی و پراکنش گونههای با ارزش نظیر قوچ
و میش ارمنی ،آهو ،سیاه گوش ،کفتار و ذخیرهگاه بنه ،با اختصاص
درصد باالیی از زونهای طبیعت محدود شده ( )%25/14و حفاظتشده
( )%58/41بهخود ،بهعنوان یکی از مناطق مهم چهارگانه در طبقه
حفاظتشده بایستی مورد توجه قرار گیرد .بهلحاظ روششناسی نیز
مطالعه حاضر همانند پژوهش  Shirmohammadiو همکاران ()2017
بیانگر آن است که برای استفاده از مدل مخدوم نیازی به وزندهی
پارامترهای اکولوژیکی مانند برخی مطالعات نظیر پیرمحمدی و همکاران
( )1389نیست و میتوان همان روش معمول دستی را در  GISبا روش
 SQLدر سامانه بهانجام رساند و خروجیهای مورد نظر را نیز بهراحتی
از آن تهیه کرد ( Shirmohammadiو همکاران .)2017 ،همچنین از
نظر بهکارگیری  GISمشابه کارهای انجام شده توسط Abdussalam
و همکاران ( )2000و  Jahaniو همکاران ( )2016aاست.
تطبیق نتایج حاصل از زونبندی این منطقه با نتایج مطالعات
مشابه در سایر مناطق نظیر پارك ملی گلستان و پناهگاه حیاتوحش
لوندویل نشان داد که در پارك ملی گلستان 8 ،زون (1تا  )8با سهم
بیشترین وسعت برای زون  )%49/43( 1و کمترین برای زون )%0/11( 6
وجود دارد (درگاهی و مخدوم )1381 ،و در پناهگاه حیاتوحش لوندویل
نیز زونهای موجود 6 ،زون ( 1تا  5و  )8میباشند که بیشترین
وسعت برای زون  )% 57/63( 2و کمترین وسعت برای زون )%0/55( 4
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است (مجنونیان .)1380 ،درحالیکه در منطقة مورد مطالعه 8 ،زون
( )1،2،3،5،6،7،8،11وجود دارد که بیشترین وسعت برای زون 2
( )%58/41و زون  )%25/14( 1میباشد که تا حدودی با نتایج مطالعات
مذکور بهلحاظ درصد مساحت و تعداد زونها همخوانی دارد .مجموع
زونهای امن و حفاظتی پارك ملی گلستان معادل  85درصد سطح
کل پارك میباشد (دهداردرگاهی و مخدوم )1381 ،و این درحالی
است که مجموع دو زون فوق در منطقه حفاظتشده باشگل 83/55
درصد منطقه است که این رقم حتی نسبت به مجموع زونهای امن
و حفاظتی پارك ملی کویر که معادل  %49/6میباشد (دهداردرگاهی
و مخدوم )1382 ،بهلحاظ درصد بهمراتب بیشتر است .هرچند منطقه
مورد مطالعه بهلحاظ مساحت ،وسعت و کیفیت زیستگاهی همچنین
تنوع زیستی ،قابل مقایسه با پارك ملی گلستان و پارك ملی کویر نیست.
لزوم تغییر در برنامههای مدیریتی و حفاظتی مناطق چهارگانه حفاظت
شده با توجه به سرعت تخریب منابع در مناطق حساس اکولوژیکی،
با تعیین درجه حفاظتی بهروز و کارآمد برای مناطق مختلف جهت
افزایش ضریب حفاظتی در نیل به حفاظت پایدار و رضایت جامعه محلی
کامالً محسوس است .تفاوت فاحش و آشکار کیفیت تنوعزیستی و
منابع بین منطقه حفاظتشده باشگل با مناطق همجوار در حال حاضر
و رتبه آخر استان قزوین در بین استانهای کشور بهلحاظ نسبت
وسعت مناطق چهارگانه ( )%1/57بههمراه یافتههای پژوهش نشان داد
که این منطقه نقش مهمی در حفظ و نگهداری از طبیعت و گونههای
جانوری و گیاهی باارزش دارد .بنابراین ،زونبندی و آگاهی از توان
بالقوه منطقه با ارزیابی و تحلیل توان اکولوژیکی بهعنوان پیشنیاز و
مقدمهای اساسی برای طرحریزی و اقدامات مدیریتی در راستای حفاظت
و ارتقای زیستگاهها و گونهها ،میتواند به توسعه حفاظت پایدار منطقه
کمک نماید .زیرا با حفاظت از نواحی با تنوعزیستی باال این اطمینان
حاصل میشود که سایر فعالیتهای انسانی به این نواحی آسیب نمیرساند
و پایایی نواحی با ارزش حفاظتی باالتر در یکدوره زمانی نامحدود نیز
تامین میگردد .آنچه از نتایج این مطالعه بهدست آمد نشان داد که
فرآیند ارزیابی توان و زونبندی یک مساله تصمیمگیری است که ذاتاً
نیازمند ارزیابی ویژگیهای مختلف سرزمین براساس اهداف چندگانه
میباشد که این مسئله در پژوهشهای دیگر ( Jahaniو همکاران2011 ،؛
 )2019b ،Jahaniنیز مورد تاکید قرار گرفته است .مقایسه زونهای
بهدست آمده برای این منطقه با طبقات ششگانه اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در چارچوب سناریوی حفاظت
بهرهبرداری ،این منطقه در طبقه چهار  ،IUCNیعنی مناطق

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

( Habitat/Species

تحت مدیریت برای حفظ زیستگاهها و گونهها
 ،)management areaقرار میگیرد که مناطقی است که از طریق
دخالتهای مسئوالنه برای اهداف حفاظت تحت مدیریت قرار میگیرند
(دهداردرگاهی و همکاران .)1386 ،هرچند منطقه حفاظت باشگل به
لحاظ زونبندی و درصد باالی زون حفاظت و محدوده امن ،با دارا
بودن  8زون ،فقط بهدلیل فقدان زون تفرج متمرکز نمیتواند در
طبقهبندی پارك ملی قرار بگیرد اما با دارا بودن حداقل زونهای الزم
برای یک منطقه حفاظتشده یا پناهگاه حیاتوحش (زونهای 2و )11
براساس طبقهبندی مناطق چهارگانه در ایران ،میتواند بهدلیل ارزش
حفاظتی باال ،بهعنوان منطقه حفاظتشده همچنان تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست باقی بماند.
با توجه به شرایط همپوشانی زیستگاههای گونههای شاخص منطقه
با مستثنیات (اراضی دارای مالکیت خصوصی) ،تملک این اراضی در
راستای مدیریت مطلوب منطقه ،توسط سازمان امری ضروری و اجتناب
ناپذیر بهنظر میرسد .همچنین بهدلیل محدودیت منطقه با عوارض
انسانساخت و وسعت کم مناطق حفاظتشده در استان قزوین ،امکان
سنجی افزودن مناطق جدید حفاظتشده به شبکه فعلی پیشنهاد
میشود.

تشکر و قدردانی
نویسندگان برخود الزم میدانند مراتب تشکر و قدردانی خود را
از همکاری مدیریت و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین
و محیطبانان منطقه حفاظتشده باشگل اعالم نمایند.
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