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 )1دکتری رشته علوم جنگل ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،تهران ،ایران.٭رایانامه نویسنده مسئول مکاتباتmjavanmiri@ut.ac.ir :
 )2دانش آموخته دکتری رشته جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 )3عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ،ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران.
 )4دانش آموخته دکتری رشته جنگلداری ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 )5کارشناس مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 )6دانشجوی دکتری علوم محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،همدان ،ایران.
تاریخ دریافت99/06/22 :

تاریخ پذیرش99/09/22 :

چکیده
با افزایش توجه به کاربریهای اکوسیستم ،توجه نهادهای دانشگاهی ،حافظان محیط زیست ،تصمیم سازان و متولیان به خدمات اکوسیستمی با رشد فزایندهای
مواجه شده است .شناسایی و ارزیابی کمی مهمترین تولیدات و خدمات اکوسیستمی ،ترسیم وضعیت کنونی و پیشبینی تغییرات مربوط به خدمات اکوسیستمی اهداف
اصلی این پژوهش است .بهمنظور انجام این مطالعه ،برای ارزیابی شماری از تغییرات کاربری منتخب برای حوضه جنگلی دو هزار-سه هزار از تلفیقی از روشهای
مشارکتی و مدلسازی استفاده شده است .برای انجام ارزیابی مهمترین خدمات اکوسیستمی موجود در محدوده حوضه تعیین شده ،تعیین قلمروی منطقه مورد
مطالعه ،تعهدپذیری در قبال سیاستگذاری و تصمیمسازی ،ارزیابی قلمروی اولیه ،برنامهریزی برای ارزیابی خدمات ،انتخاب شیوههای مناسب برای زمینه شناسایی
شده در سایت ،تعیین وضعیت بدیل متناسب با تغییر مدیریت یا سیاست برنامهریزی شده ،انتخاب شیوه های مناسب برای هر یک از خدمات اکوسیستمی شناسایی
شده و تحلیل نتایج و اطالعرسانی در مورد آنها انجام شده است .نقشه کاربری اراضی دو هزار-سه هزار برای سالهای  7891و  4172نشان داد که کاربری اراضی
در چهار گروه اصلی جنگل ،مرتع ،زمینهای زراعی و اراضی عاری از پوشش طی  41سال دچار تغییراتی شدهاند .به طورکلی ،به ازای کاهش سطوح جنگلی ،در
سایر کاربریها تغییراتی ایجاد شده است .نتایج بهدست آمده از تفسیر تصاویر ماهوارهای در تلفیق با بازدیدهای میدانی و سایر مستندات موجود ،نشان داد که وسعت
کاربری اراضی جنگل از  33329هکتار در سال  7891به  42429هکتار در سال  4172کاهش یافته است .نتایج ارزیابی کمی نیز نشان داد که در سناریوی آینده،
کاهش حدود 1/9درصد سطح جنگلهای متراکم و  1/89درصد جنگلهای نیمه متراکم قابل پیشبینی است.
واژگان کلیدی :تغییر کاربری ،حوضه دو هزار -سه هزار ،کاربریهای اکوسیستمی ،کیفیت جنگل.

مقدمه
در سالهای اخیر ،تالشهای زیادی در راستای رسیدن به

طبیعت ،رفاه آدمی با خطر مواجه میشود .هرگاه طبیعت

مفهوم درستی از پیوند موجود بین طبیعت و بهزیستی انسان و

بازسازی شود ،فواید طبیعت بیشتر شده و رفاه آدمی را بهبود

نیز ایجاد ظرفیتهای سیاسی ،نهادین و علمی برای پایدارسازی

میبخشد (باقری و روانشادنیا.)1394 ،

اکوسیستمی را با یک پیام مختصر قابل فهمتر ساخت :با تخریب

مدیریت منابع طبیعی برای پشتیبانی از سالمت انسان و جوامع

تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی وابسته به آنها ،برای

طبیعی پایهریزی شده است .شاید بتوان مفهوم خدمات

مردم فواید بسیاری را به اشکال مختلف در اختیار میگذارد
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(بادهیان و یوسفوند .)1396 ،عرضه چنین خدماتی با وضعیت

به نظر میرسد ارزیابی تفاوتهای مرتبط با تغییرات

تنوع زیستی ارتباط دارد .هر فشاری که از سوی فعالیتهای

کاربری اراضی ،برای تصمیمسازان مفیدتر از ارزشهای مرتبط

انسانی به تنوع زیستی وارد میشود ،تغییر در کمیت و کیفیت

با یک وضعیت خاص باشد ( .)Edwards et al., 2011از این

خدمات اکوسیستمی را به دنبال خواهد داشت .برخی از

طریق میتوان پیامدها بر روی تنوع زیستی و خدمات

پاسخهای سیاستی و مدیریتی میتوانند چنین فشارهایی را

اکوسیستمی را روشنتر کرده و اطالعاتی را درباره چگونگی

کاهش دهند و هرگاه تصمیمسازان اهمیت و ارزش فواید

اثرپذیری آنها در اختیار گذارد ( ;Wolff et al., 2015

حاصل از تنوع زیستی را درک کنند ،پاسخهای مناسب برای

.)Buongiorno & Young, 1984

اجرایی شدن ،تقویت خواهند شد (.)Abdollahi et al., 2019

ارزیابی ارزش خدماتی خاص در رویشگاه مورد نظر،

با افزایش توجه به چنین ارتباطاتی ،توجه به خدمات

اولین گام برای درک اهمیت منطقه از نظر ارایه منافع آن به مردم

اکوسیستمی با رشد فزایندهای مواجه شده است .همین امر،

است ( .)Awad Ibrahim, 2012 ; Edwards et al., 2011اما

گسترش سریع ادبیات موضوع در رابطه با تعریف ،سنجش و

تصمیمسازان ممکن است نگران عواقب اجتماعی ،اکولوژیک و

ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی را در پی داشته است

اقتصادی تصمیمهای خود بوده و به همین دلیل ،به داشتن

(اسدالهی و همکاران.)1392 ،

اطالعاتی در مورد اختالف بین مقدار خدمت یا خدمات

همچنین در سال  ،2010برنامه راهبردی جدیدی از طریق

اکوسیستمی عرضه شده به وسیله رویشگاه در وضعیت کنونی

کنوانسیون تنوع زیستی به تصویب رسید و در آن  20هدف

در مقایسه با وضعیت احتمالی مشابه ،نیاز داشته باشند ( Tapan

برای آدرسدهی به تنوع زیستی و از جمله مواردی در رابطه با

;& Henry, 1985; Bare & Smith, 1999; Fisher et al., 2011
 .)Awad Ibrahim, 2012چنین واقعیاتی ،تصمیمسازان را

خدمات اکوسیستمی ،ترسیم شد.
در مورد تاثیر سنجش خدمات اکوسیستمی بر برنامههای
حفاظتی باید اضافه نمود که در عمل ،نمیتوان همه خدمات
اکوسیستمی را به یکباره بهینه کرد و از این رو ،الزم است به
تبادالت درونی بین آنها توجه شود ( Alzamora & Apiolaza,

 .)2010گاهی ،ارایه خدمات اکوسیستمی خاص ممکن است با
اهداف حفاظت از تنوع زیستی ،مغایرت پیدا کند .مثال تبدیل
یک رویشگاه ممکن است خدمت به خصوص و ارزشمندی را
تقویت کند (قطع درختان و بوتهها برای تولید سوخت) و یا
فایدهای با واسطه (مثل برداشت چوب) در اختیار گذارد ،ولی
باعث کاهش جمعیت یا انقراض محلی گونهها در منطقه مورد
نظر گردد (.)Hotelling, 1931
در چنین شرایطی ،ارزش وجودی طبیعت نباید نادیده گرفته
شود .هر چند که اندازهگیری ،کمیسازی و دادن ارزش
اقتصادی به طبیعت ،دشوار و یا حتی نامناسب باشد .ولی به
هرحال ،ممکن است با چنین ارزشی بتوان در کنار نیاز به
راهحلهای پایدار در درازمدت ،اقدامات حفاظتی را توصیه
نمود (.)Manley & Niquidet, 2010

تشویق به لحاظ ساختن پیامدها و اینکه به طور مثال  -با تبدیل
اراضی طبیعی به سایر کاربریها ،آیا منافع بزرگتری ایجاد
خواهند شد یا خیر -خواهد کرد .در چنین شرایطی ،اطالعات
مربوط به خدمات اکوسیستمی را میتوان برای پشتیبانی از
حفاظت (به طور مثال وقتی در معرض تهدید تغییر کاربری و
یا توسعه قرار دارد) و یا احیای رویشگاه (جنگل بهرهبرداری
شده و یا تاالبهای آلوده و یا زهکشی شده باشد) مورد استفاده
قرار داد ( .)Defra, 2007به عالوه با رویهمگذاری دادههای
مربوط به خدمات اکوسیستمی چندین رویشگاه در مقیاسهای
ملی یا منطقهای ،میتوان از استداللهای مرتبط با گسترش و
تقویت مدیریت شبکه مناطق حفاظت شده پشتیبانی کرد
(.)Farnia et al., 2013; Kant Shashi & Alavalapati, 2014
شناسایی محتملترین وضعیت مشابه ،اغلب نیازمند توجه
به پیامد اقدامات و تصمیماتی است که باعث تغییر در مدیریت،
پوشش اراضی ،کاربری زمین یا کیفیت زیستگاه در منطقه شده
و در نتیجه ممکن است ارایه خدمات اکوسیستمی و نیز حفاظت
از گونهها ،تحت تاثیر قرار گیرند ( Klemperer, 1996; Fisher

 .)et al., 2014مثال ممکن است تغییراتی در انواع زیستگاهها
(نظیر تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی) ،تغییر کاربری اراضی
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(مانند تغییر شالیزار به یک باغ چای) و یا در کیفیت زیستگاه

مواد و روشها

(آلودگی یک آبراهه) روی دهند (.)Seppo & Olli, 2002
نتایج شناییهویزه و زارعی ( )1395نشان داد که مساحت

منطقه مورد مطالعه
جنگلهای هیرکانی با وسعت تقریبی  1/1میلیون هکتار بر

جنگلهای انبوه و نیمهانبوه در  1369-1311بهترتیب  1/41و

روی شیبهای ارتفاعات البرز در سواحل جنوبی دریای خزر

 12/26درصد کاهش یافته است و جای خود را به جنگلهای

واقع در شمال ایران پراکنش یافتهاند .در جنگلهای کوهستان ی

تنک شده و مراتع داده است که هر کدام به ترتیب  10/39و

عمدتا پهن برگان ،جوامع و گونههای اندمیک و در حال تهدید

 12/35درصد افزایش یافته است .همچنین اراضی کشاورزی

زیادی از میان درختان ،پرندگان و شماری از پستانداران را

(زراعت دیم ،زراعت آبی و باغات) به طور کلی  1/29درصد

میتوان مشاهده نمود.

کاهش و مناطق مسکونی نیز در این سالها  0/19درصد افزایش
یافته است.

حوضه آبخیز دو هزار به مساحت کل  30125هکتار بوده
و سطحی معادل  14251هکتار آن جنگلهای قابل کار ،حفاظتی

نتایج کامیاب و شعبانی ( )1391در تحلیل تغییر

و شیبدار و سطحی معادل  16112هکتار آن شامل مرتع،

کاربری/پوشش زمین در استان گلستان نشان دادند که بیشترین

اراضی کشاورزی ،اراضی بدون پوشش و آبادیها است .این

افزایش کاربری در دوره زمانی مورد مطالعه مربوط به گسترش
مناطق انسان ساخت بوده است .مناطق انسان ساخت از سال

 36˚26ʹ ́̕̕20تا  36˚45ʹ́̕̕00شمالی و طول
حوضه از عرض ˮ
” 50˚32ʹ49تا ” 50 ˚53ʹ30شرقی واقع شده است .نوع اقلیم در

 1363تا  1394بیشترین رشد را داشته است .در طی دوره زمانی

ارتفاعات پایین معتدل در ارتفاعات یعنی مرطوب سرد و در

 ،1363-1394خدمات اکوسیستم کاربری جنگل از 1222

ارتفاعات باال نیمهمرطوب سرد میباشد .متوسط بارندگی

میلیون دالر به  952میلیون دالر رسیده است .در این پژوهش

سالیانه  1350میلیمتر و متوسط حداقل و حداکثر دمای سالیانه

ارزش ساالنه  22خدمت اکوسیستم برآورد شده است و در بین

بهترتیب  1/6و  25/5درجه سانتیگراد برآورد گردیده است.

خدمات برآورد شده ،تولید غذا ،مادههای خام ،متعادل ساختن

ارتفاع حوضه در پایین دست از  100متر و در مرتفعترین نقاط

اقلیم ،چرخه مواد ،کنترل زیستی ،تنوع ژنی و تفرج کاهش و

یعنی قلل علم کوه و تخت سلیمان به  4100متر از سطح دریا

سایر خدمات افزایش داشتند.

میرسد .حدود  22درصد از وسعت حوضه را اراضی

ارزشگذاری تولیـــدات و خـــدمات اکوسیـــستمی

کوهستانی با ارتفاع تقریبی  1100متر از سطح دریا تشکیل

منـــابع جنگلـــی عرصــهای اســت کــه در فــضای

میدهد .شیب متوسط حوضه 0/53 ،برآورد شده است .این

کنــونی مــدیریت سیاســی و اقتــصادی جهــان،

حوضه از دو زیرحوضه بزرگ دو هزار و سههزار تشکیل شده

بهخــصوص آنجــا کــه بــا نگرانــیهــای محــیط زیستی

است .به طورکلی ،حوضه دو هزار-سه هزار دربرگیرنده 29

تالقی مـییابنـد ،بـا اقبـال فزاینـدهای رو بـه رو شـده اسـت.

روستای دایمی بوده و هیچ روستای فصلی در آن قابل مشاهده

دســتاوردهای حاصــل در اقتــصاد منــابع و رویکردهــای

نیست .اغلب روستاها از نظر جمعیت ،کمشمار بوده و در آنها،

موجــود در اقتـصاد محـیط زیـست ،زمینـههـای نیـاز بـه

الگوی جابجاییهای فصلی بین ییالق و قشالق حاکم است.

داشـتن آگـاهیهـایی درست از مبانی نظـری و ابعـاد عملـی

دسترسی روستاهای کوچک به برخی تسهیالت اجتماعی و

بـرای تقـویم ارزش اقتـصادی منابع اکولوژیک را پررنـگتـر

زیرساختها محدود است .از اینرو ،به دلیل فقدان

از گذشـته سـاخته اسـت ( .)Luke, 2013بنابراین ،اهداف

زیرساختهای مورد نیاز و مشکالت موجود در زمینههای

اصلی این مطالعه را میتوان در موارد زیر خالصه کرد :شناسایی

بهداشتی ،سالمت ،تحصیل ،راههای مناسب ،کمبود فرصتهای

و ارزیابی کمی مهمترین تولیدات و خدمات اکوسیستمی

شغلی و غیره در فصول پاییز و زمستان ،شماری از روستاهای

مرتبط ،ترسیم نقشهای از وضعیت کنونی و پیشبینی آتی

واقع در محدوده خالی از سکنه شده و تنها در فصول گرمتر

تغییرات مربوط به خدمات اکوسیستمی.

است که سکونت مجددا در آنها اتفاق میافتد.
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روششناسییی ارزیییابی کییاربری اراضییی در دو بییازه

در این رابطه  OAدقت کل N ،معرف تعداد کل پیکسلهای

زمانی و روند تغییرات آن
بهمنظور انجام این مطالعه با توجه به دقت زمانی و مکانی

آموزشی و 𝑖𝑖𝑃 ∑ جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا میباشد.
بهدلیل ایرادهای وارد بر دقت کلی غالبا در کارهای اجرایی که

قابل توجه سنجندههای سری  ،Landsatبرای تهیه نقشه کاربری

مقایسه دقت طبقهبندی مورد توجه است ،از شاخص کاپا

اراضی از تصاویر این سنجندهها استفاده شد .با توجه به اینکه

استفاده میشود ،زیرا شاخص کاپا ،پیکسلهای نادرست

شرط استفاده از تصاویر ماهوارهای  ،Landsatداشتن تصاویری

طبقهبندی شده را مورد توجه قرار میدهد که از رابطه ()2

فاقد نویز و ابرناکی میباشند ،بنابراین با بررسیهای صورت

محاسبه میشود:

گرفته ،تصاویر مربوط به سالهای  1912و  2014مورد استفاده

رابطه ()2

𝑐𝑝 𝑝𝑜 −
× 100
𝑐𝑝 1 −

قرار گرفتند .این تصاویر به دلیل نداشتن نویز و ابر ،انتخاب و
سفارش شده و مبنای ارزیابیهای این مطالعه قرار گرفتهاند.
قبل از تجزیه و تحلیل اطالعات ماهوارهای ،برای انجام
تحصیح هندسی نقاط کنترل با پراکنش مناسب از سطح منطقه
در مکانهای نظیر تقاطع جادهها ،آبراههها و  ...جمعآوری
گردید و در محیط نرمافزار  ENVI 4.7بر روی تصویر
پیادهسازی شدند .برای نمونهگیری ارزش مجدد پیکسلها از
روش نزدیکترین همسایه استفاده گردید .همچنین برای حذف
اثرات سوء جو و جهت مقایسه هرچه بهتر روشها ،تصحیح
اتمسفری روی تصویر مورد نظر انجام گرفت.

= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝐾

که در آن Po ،درستی مشاهده شده و  Pcتوافق مورد انتظار
است .حالت ایدهآل برای مقدار ضریب کاپا عدد یک میباشد
و چنانچه این مقدار برابر صفر باشد ،طبقهبندی کامال تصادفی
و اگر مقدار منفی بهدست بیاید نشاندهنده خطا در طبقهبندی
است.
ابزارهای ارزیابی و تهیه نقشه خدمات اکوسیستمی

برای دستهبندی انواع خدمات اکوسیستمی و ارزیابی

انتخاب الگوریتم مناسب طبقهبندی نقش زیادی در امر تهیه

اهمیت آنها از روش  MEAاستفاده شده است که در این

نقشههای موضوعی و کارآمد ایفا میکند .به همین منظور در

طبقهبندی ،خدمات اکوسیستمی در قالب خدمات عرضهای،

مطالعه حاضر از الگوریتم حداکثر احتمال طبقهبندی استفاده

تنظیمی و فرهنگی دستهبندی شدهاند .همچنین ،برای ارزیابی

شد .در این الگوریتم ،کالسی به پیکسل نسبت داده میشود که

شماری از خدمات اکوسیستمی از تلفیقی از روشهای

بزرگترین احتمال تعلق پیکسل به آن کالس را دارا باشد .در

مشارکتی و مدلسازی استفاده شده است .ارزیابی خدمات

روش حداکثر احتمال در مرحله اول بر اساس نمونههای

اکوسیستمی معموال در طیفی از روشهای صرفا کیفی و مبتنی

آموزشی طبقات ،میانگین واریانس و کوواریانس برای باندهای

بر رویکرد مشارکتی تا روشهای صرفا کمی و مبتنی بر مدلها

مورد استفاده در طبقهبندی محاسبه میشود و در مرحله دوم

و سناریوهای پیشبینیکننده درباره تغییرات آتی ،متفاوت است،

میزان احتمال تعلق پیکسلها به هر یک از طبقهها محاسبه

بنابراین برای انجام ارزیابی کیفی و مشارکتی مهمترین خدمات

میشود و بر اساس باالترین میزان احتمال ،عمل طبقهبندی و

اکوسیستمی موجود در محدوده حوضه تعیین شده ،مطابق با

اختصاص پیسکلها به طبقات مختلف صورت میپذیرد.

دستورالعملهای علمی موجود ،گامهای زیر طراحی و انجام

در این تحقیق از دو شاخص ضریب کاپا و صحت کلی

شدند .1 :تعیین محدوده منطقه مورد مطالعه؛  .2تعهدپذیری در

استفاده گردید .صحت کلی عبارت است از نسبت پیکسلهای

قبال سیاستگذاری و تصمیمسازی؛  .3ارزیابی محدوده اولیه

درست طبقهبندی شده بر تعداد کل پیکسلهای طبقهبندی شده

که طی آن اطالعاتی در مورد احتمال تغییر در عرضه خدمات

که از رابطه ( )1قابل محاسبه میباشد:

اکوسیستمی در نتیجه یک تصمیم و سیاست مدیریتی و

رابطه ()1

پیامدهای اقتصادی ،بهداشتی و اجتماعی آن بر گروههای

1

𝑖𝑖𝑃 ∑ 𝑁 = 𝐴𝑂

مختلف جامعه گردآوری شده است؛  .4برنامهریزی برای اجرای
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کامل ارزیابی از طریق تعیین شمار خدماتی که باید ارزیابی

تعیینکنندهای پیدا میکنند .با درک چنین زمینههایی است که

شوند و انتخاب شیوههای مناسب برای زمینهای که در سایت

میتوان اهداف و مخاطبین را شناسایی نمود ،نوع اطالعات

شناسایی شدهاند؛  .5تعیین وضعیت بدیل متناسب با تغییر

مورد نیاز از جهات ابعاد ماهیت آنها تعیین کرد و فرصتهای

مدیریت یا سیاستی که برنامهریزی شده است؛  .6انتخاب

در اختیار جهت اثرگذاری بر تصمیمات را مورد توجه قرار داد.

شیوههای مناسب برای هر یک از خدمات اکوسیستمی شناسایی

بدون تردید اثربخشی افزایش آگاهی در مورد زمینههای سیاستی

شده و  .2تحلیل نتایج و اطالعرسانی در مورد آنها.

زمانی بیشتر خواهد شد که درباره مسایل اساسی موجود در

برای اجرای گامهای هفت گانه فوق ابتدا کارگاهی برگزار
شد و در آن مدعوینی از افراد کلیدی مرتبط با مدیریت حوضه

حوضه از جهات اکولوژیک ،اجتماعی و سیاسی نیز اطالعات
الزم و اولیه گردآوری شوند.

(اثرگذار و اثرپذیر در سطوح مختلف) با مبانی ارزیابی آشنایی
پیدا کردند و ضمن ارایه پرسشنامه اولیه ،به پرسشهای مطرح
شده پاسخ دادند .در اقدام بعدی ،پرسشنامه کاملتری طراحی

ارزیابی کمی و تهیه نقشه خدمات اکوسیستمی
در این مطالعه از مدل «ارزشگذاری یکپارچه خدمات
1

و در آن تمام مالحظات مربوط به گامهای هفت گانه ذکر شد

اکوسیستمی و مبادالت بین آنها» موسوم به  InVESTبرای

و در قالب چهار بخش کلیدی گردآوری اطالعات عمومی

دستیابی به اهداف چندگانه و ترسیم نقشه خدمات اکوسیستمی
2

پاسخدهندگان ،گردآوری اطالعات پایه در مورد منطقه،

استفاده گردید .مدل فوق در قالب پروژه سرمایۀ طبیعی در

شناسایی و تعیین مهمترین عوامل تهدید حاکم بر عرصههای

راستای همکاری مشترک بین چندین نهاد دانشگاهی و

طبیعی (با تاکید بر منابع جنگلی و مرتعی) به تفکیک زمان

سازمانهای مردم نهاد حفاظتی ،توسعه یافته و در بردارنده

احتمالی وقوع تهدیدات (زمان حال تا  10سال آینده و پس از

ترکیبی از مدلهای طراحی شده برای ترسیم نقشه و

 10سال آینده) ،وسعت احتمالی محدوده اثرپذیر (کمتر از 10

ارزشگذاری مبادالت درونی بین چند خدمت اکوسیستمی

درصد 10 ،تا  50درصد 50 ،تا  90درصد و در سراسر محدوده)

است (.)Tallis et al., 2012

و نیز شدت بروز تغییر در زیستگاهها (درجه تخریب) و

مدل  InVESTابزاری نظاممند و مستند برای ترسیم نقشه

شناسایی و تعیین مهمترین تولیدات و خدمات اکوسیستمی به

عرضه خدمات اکوسیستمی و مقایسه مبادالت درونی آن در

تفکیک اهمیت در وضع موجود ،تغییر دسترسی در  5سال

شرایط سناریوهای تغییر کاربریها  /پوششهای مختلف اراضی

گذشته و  5سال آینده گنجانده شد .سپس ،پاسخ به پرسشهای

است و در جاهای مختلف ،کاربردهای آن آزمایش شده است.

طراحی شده به روش لیکرت در کارگاههای جداگانه برگزار

«سناریوسازی» یکی از ابزارهای مهم و ارزشمند در InVEST
3

شد و برای هریک از حوضهها توزیع شد و حداقل  20نفر از

است که بر اساس استعداد اراضی عمل میکند .برای ساختن

ذینفعان کلیدی شرکتکننده در این کارگاهها در نظرسنجی

سناریوهای احتمالی مربوط به تغییر پوشش اراضی در آینده،

شرکت داده شدند.

متغیرهایی نظیر مقدار تغییر از نظر کمی ،احتمال اشاعه تغییرات
(مانند تغییر اراضی زراعی به علفزار) ،اولویتها ،عوامل فیزیکی
و محیطزیستی تعیین کننده استعداد اراضی ،دوری و نزدیکی

شفافسازی زمینههای سیاستی
در مواردی بیش از یک سازمان یا وزارتخانه (سازمان

از استعداد اراضی ،تنگناها و غیره به عنوان دادههای ورودی

جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت

مورد استفاده قرار میگیرند (شکیبا و متکان .)1314 ،دادههای

نیرو ،وزارت مسکن ،راه و شهرسازی ،سازمان حفاظت محیط

مورد نیاز برای سناریوسازی شامل پوشش سطح پایه ،4جدول

زیست و غیره) در زمینه اتخاذ سیاست ،تعیین کننده هستند.

پوشش سطحی انتقالی ،5فاکتورهای استعداد زمین و ماتریس

تعهدات بینالمللی نظیر آنچه در ذیل کنوانسیونهای تنوع

اولویت هستند.

زیستی و یا تغییر اقلیم مطرح هستند ،گاه در این رابطه نقش
4 Land Suitability
5 Land Cover Transition Table

1 Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs Model
2 Natural Capital Project
3 Base Land Cover
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نتایج
از نظر پاسخگویان ،پاکتراشی و قطع درختان مهمترین عامل

تهدیدزایی قرار دارند .برداشت گیاهان دارویی ( )5/5و

تهدید (با  1/1امتیاز) معرفی شده است .پس از آن ،دخالتهای

ماهیگیری ( )5/2کمترین تهدیدزایی را داشتهاند (جدول .)1

آلودگیهای مختلف با  2/1امتیاز در مرتبه بعدی از نظر

انسانی و فعالیتهای راهسازی و حمل و نقل با  1امتیاز و
جدول  .7شناسایی عوامل تهدیدزای منابع جنگلی و مرتعی در حوضه دو هزار -سه هزار
زمان احتمالی

احتماالً بعد از  10سال آتی

احتماالً تا ده سال آینده

هم اکنون وجود دارند

(کمتر از 10درصد مساحت)

در وسعت کم

( 10تا  50درصد مساحت)

بعضی از قسمتها

شکار و تلهگذاری

در وسعت زیاد

راه سازی و حمل و نقل

(بین  50تا  90درصد)

فعالیتهای معدنی

2/56

( 90تا  100درصد)

آبزیپروری

2/41

در کل محدوده حوضه

کشاورزی و باغداری

2
2/14

3
6/12

1/16

1/25

6/25

1/60

1/13

5/9

1/26

2/24

2
2/05

2/95

2/24

2/26

3

4

شدت کم

توسعه مسکونی و تجاری

2/64

شدت متوسط

1

2

3
2/61

1

شدت زیاد

جنگل ها و مراتع

وسعت احتمالی تحت تأثیر

1

جمع اثرات

عوامل تأثیرگذار بر روی

درجۀ تخریب زیستگاهها

6/6
2/21

1/0

1/95

2/00

6/2

برداشت گیاهان دارو یی

2/31

1/65

1/5

5/53

ماهیگیری

2/45

1/50

1/21

5/2

دخالتهای انسانی

2/95

2/30

آتشسوزی جنگلها

2/65

2/19

2/35

2/2

2/11

2/11

6/1

2/40

2/12

2/2

گونههای مهاجم غیربومی

2/23

1/29

1/23

5/9

گونههای بومی مشکلزا

2/31

1/64

1/22

5/1

زلزله ،زمین لغزش و ...

2/33

1/92

1/12

6/1

پروژههای انتقال آب

2/42
2/65

تغییر آب و هوا

آلودگی (آب ،خاک ،هوا و )..

2/25

پاکتراشی و قطع درختان

2/10

2/25

2/41
2/61

1/0

2/62

2/1

2/61

1/1

نتایج نشان داد که خدمات مرتبط با تفرج و گردشگری برای

فواید زیباییشناختی جنگلها (با  4/31امتیاز) ،آب برای

پاسخگویان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و از این رو،

مصارف انسانی (با  4/22امتیاز) ،برداشت چوب (با  4/13امتیاز)

میانگین امتیاز محاسبه شده برای این خدمت 4/61 ،اظهار

و تنظیم اقلیم و کیفیت هوای محلی و تولید اقلیم (با 4/11

گردیده است .در مرتبه بعدی از نظر اهمیت ،خدماتی نظیر

امتیاز) دیده میشوند (جدول .)2
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جدول  .4مهمترین تولیدات و خدمات اکوسیستمی شناسایی شده در حوضه دو هزار -سه هزار
وضعیت موجود
خدمات

مثالها

برداشت چوب

گردهبینه ،الوار ،تراورس و ...

تنظیم اقلیم و کیفیت هوای

افزایش باران و رطوبت ،تعدیل دمای هوا ،کاهش

محلی

آالینده ها

تغییر دسترسی به این خدمات در 5

تغییر دسترسی به این خدمات در 5

سال گذشته؟

سال آینده؟

(امتیاز ) 0-5

(افزایش 

( =5خیلی مهم)

بدون تغییر 
کاهش )

(افزایش 
بدون تغییر 
کاهش )

4/13





4/11





آب برای مصارف انسانی

4/22





خدمات مرتبط با آب

آب صنعت و ...
آبیاری،
خانگی،
جریان
مثال :مصرفتنظیم

4/06





مثال :تولید آب ،زهکشی طبیعی ،آبیاری ،پیشگیری از
بهبود کیفیت آب
خشکسالی و سیل
مثال :پاالیش آب ،تصفیه فاضالب و پسماند

3/59





کنترل فرسایش

مثال :جلوگیری از هدررفت خاک و کاهش بار رسوب

3/21





حفاظت در برابر بالیا طبیعی

مثال :حفاظت در مقابل باد شدید ،طوفان ،غرش و ...

3/56





مواد خوراکی

3/00





برداشت کاالهای طبیعی به
وسیلۀ مردم

گوشت شکار ،ماهی و ...
مثال :میوه جنگلی ،بذر،الیاف

3/21





الوار ،پوست ،پشم و...
درختان،
مثال :کاه ،شاخ و برگ
دارویی
گیاهان

3/11





تامین انرژی و سوخت زیستی

3/06





تولید غذا

4/11





چوبپرورش زنبور عسل،
زراعتماهی،
مثال :پرورش دام ،پرورش

2/29





مرکبات و
باغات چای و
کاری....و ...
توت
صنوبرکاری،
مثال:
کشاورزی

2/44





مثال :هیزم ،زغال و ...

فعالیتهای تولیدی

مثال :محصوالت کشاورزی ،کشت علوفه دامی نظیر
یونجه ،وشبدر و ...
دامپروری
دامداری

3/19





کنترل بیولوژیکی

مثال :کنترل آفات ،تنظیم بیماریهای دامی و گیاهی

3/21





تفرج و گردشگری

مثال :گردشگری طبیعی ،ویالسازی و ...

4/61





مثال :مناظر دیدنی و جذاب

4/31





2/94





تنظیم اقلیم جهانی

مثال :ذخیره کربن در درختان

3/22





سایر

مثال :شکار ،صید و ...

2/12





مثال :پرورش دام و طیور ،فرآوردههای دامی

فواید زیبا شناختی و الهام
بخش
جنبههای فرهنگی

پدیدههای طبیعی مقدس ،باورهای سنتی رایج درباره
منابع و ...

شدهاند .به طور کلی ،به ازای کاهش سطوح جنگلی در سایر

کاربری اراضی در چهار گروه اصلی جنگل ،مرتع ،زمینهای

کاربریها تغییراتی ایجاد شده است (شکل .)1

زراعی و اراضی عاری از پوشش طی  22سال دچار تغییراتی

 /8مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ،سال یازدهم ،شماره  ،2پائیز و زمستان ( 9911پیاپی سی و چهار)

شکل  .7نقشه کاربری اراضی دو هزار -سههزار در سال ( 7891چپ) و در سال ( 4172راست)

وسعت کاربری اراضی جنگل از  33341هکتار در سال

آن و با فاصله زیاد ،اراضی عاری از پوشش ( 1/29درصد) و

 1912به  24241هکتار در سال  2014کاهش یافته است .به

زمینهای کشاورزی ( 1/06درصد) افزایش سطح پیدا کردهاند.

بیان دیگر ،سهم  43درصد عرصههای جنگلی در طی  22سال

نمودار تغییرات کاربری اراضی حوضه دو هزار -سه هزار به

با کاهشی معادل  11/24درصد به  31/26درصد در سال 2014

صورت مقایسهای در دو بازه مورد مطالعه در شکل ( )2نشان

رسیده است .بیشترین افزایش به سطوح مرتعی مربوط میشود

داده شده است.

که طی این مدت 12/46 ،درصد افزایش نشان میدهد .پس از

۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

سطح (هکتار)

۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰
مزرعه

بدون پوشش

مرتع

جنگل

۰

نوع کاربری
شکل  .4تغییرات کاربری اراضی حوضه دو هزار -سههزار در گذشته و حال

برای مقایسه وضعیت جاری پوشش اراضی ناظر بر
کاربریهای طبیعی با آینده ،نقشههای زیر در حوضه

دو هزار -سه هزار مطابق با شرحی که پیشتر ارایه شد،
استخراج و در اختیار قرار گرفتهاند.

تعیین و آشکارسازی کاربریهای اکوسیستم و پیشبینی تغییرات آنها در جنگلهای شمال ایران 1/

شکل  .3نقشه پوشش طبیعی اراضی در وضعیت جاری (چپ) و آتی (راست) دو هزار -سه هزار

در مورد تغییرات احتمالی پوشش اراضی در آینده و مقایسه
آن نسبت به حال ،نمودار تغییرات کاربری اراضی حوضه
آینده

دو هزار -سه هزار استخراج و در شکل ( )4نشان داده شده
است.

حال

فراوانی (هکتار)

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
نوع کاربری

شکل  .2آمار مقایسهای تغییرات احتمالی پوشش اراضی دو هزار  -سه هزار در حال و آینده

ارزیابی کمی نشان داد که در سناریوی آینده ،کاهش حدود

در آینده نسبت به زمان حال تقریبا دو برابر خواهند شد .چنین

 0/1درصد سطح جنگلهای متراکم و  0/51درصد جنگلهای

به نظر میرسد که حدود  1142هکتار از اراضی حوضه به مراتع

نیمهمتراکم قابل پیشبینی است .به طوری که از وسعت

تغییر کاربری خواهد داد.

جنگلهای متراکم ممکن است تا  645هکتار و از وسعت

برای بررسی وضعیت کنونی و آتی کیفیت زیستگاههای

جنگلهای نیمه متراکم تا  452هکتار کاسته شود که در مجموع

موجود در حوضه دو هزار -سه هزار ،نقشههای مربوط

و با ادامه روند کنونی ،کاهش تقریبی  1102هکتار از عرصههای

استخراج و در اختیار قرار گرفتند .برای همین منظور ،شکل ()2

جنگلی محتمل به نظر میرسد .پس از آن ،بیشترین کاهش

گویای وضعیت کیفی زیستگاه دو هزار -سه هزار در وضعیت

سطح به اراضی مرتعی و سایر اختصاص دارد که وسعتی در

کنونی بوده و شکل ( )5نیز پیشبینی آن را برای آینده نشان

حدود  1400هکتار را شامل خواهد شد .این در حالی است که

میدهد.

وسعت هر یک از زمینهای زراعی ،باغی و نیز سکونتگاهی
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شکل  .8نقشه وضعیت کیفی زیستگاههای دو هزار -سه هزار در زمان حاضر (چپ) و آینده (راست)

برای ارزیابی کمی تغییرات احتمالی در کیفیت زیستگاههای

تغییرات کیفیت در هر یک از این چهار بازه ترسیم گردیده

حوضه دو هزار -سه هزار در آینده ،ابتدا چهار بازه پایین ( 0تا

است .شکل ( )6اطالعات کمی مربوط به پراکنش هریک از

 ،0)/25متوسط ( 0/25تا  ،)0/5خوب ( 0/5تا  )0/25و خیلی

چهار بازه فوق در زمان حال و مقایسه آن با آینده را در اختیار

خوب ( 0/25تا  )1به صورت قراردادی تعیین شده و نمودار

میگذارد.

کیفیت (آینده)

60000

کیفیت (حال)

50000

30000
20000

مساحت (هکتار)

40000

10000
0
کیفیت
شکل  .6نمودار پیشبینی تغییرات کیفیت زیستگاههای دوهزار  -سه هزار

نقشهتخریبزیستگاههایحوضه دو هزار -سه هزار
در روندی معکوس با کیفیت زیستگاهها ،کاهش کیفیت به

کنونی و آتی تخریب در زیستگاههای دو هزار -سه هزار نمایش

معنی افزایش تخریب بوده و در تعیین اولویتهای اقدامات

داده شده است.

مداخلهای و انتخاب رویکردهای مدیریتی مناسب (حفاظت،

بهرهبرداری و غیره) ،راهگشا خواهد بود .در شکل ( ،)2وضعیت

تعیین و آشکارسازی کاربریهای اکوسیستم و پیشبینی تغییرات آنها در جنگلهای شمال ایران 99/

شکل  .1نقشه وضعیت تخریب زیستگاههای دو هزار -سه هزار در زمان حال (چپ) و آینده (راست)

زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تقسیم شد و نمودار تغییرات

تغییراتتخریبزیستگاههایدو هزار  -سه هزار در آینده

پس از تولید نقشههای تخریب زیستگاههای حوضه دو
هزار -سه هزار به منظور ارزیابی تغییرات احتمالی در آینده،

پراکنش هریک از درجات تخریب در حوضه دو هزار -سه
هزار رسم گردید (شکل .)1

میزان تخریب خدمات به پنج بازه قراردادی تخریب خیلی زیاد،
35000
تخریب (آینده)

تخریب (حال)

30000

20000
15000
10000

مساحت (هکتار)

25000

5000
0
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

شدت تخریب
شکل  .9نمودار پیشبینی تغییرات تخریب زیستگاههای دو هزار -سه هزار

بحث و نتیجهگیری
از بین عوامل مورد بررسی در حوضه مورد مطالعه پاکتراشی

درصد به  31/25درصد رسیده است .در حالی که سطوح مرتعی

و قطع درختان مهمترین عامل و پس از آن ،دخالتهای انسانی

افزایش یافته و طی این مدت 12/5 ،درصد افزایش نشان

و فعالیتهای راهسازی و حمل و نقل و آلودگیهای مختلف

میدهد .پس از آن و با فاصله زیاد ،اراضی عاری از پوشش

در مرتبه بعدی از نظر تهدیدزایی قرار دارند .همچنین ،خدمات

( 1/1درصد) و زمینهای کشاورزی ( 1/06درصد) افزایش

مرتبط با تفرج و گردشگری برای پاسخگویان از اهمیت بسیار

سطح پیدا کردهاند .نتایج بهدست آمده با نتایج شنائیهویزه و

زیادی برخوردار بوده است .در مرتبه بعدی خدماتی نظیر فواید

زارعی ( )1395همسو است.

عرصههای جنگلی در طی  22سال با کاهشی معادل 11/25

زیباییشناختی جنگلها ،آب برای مصارف انسانی ،برداشت

در ارتباط بـا کـاهش اراضـی عـاری از پوشـش میتـوان

چوب و تنظیم اقلیم و کیفیت هوای محلی و تولید اقلیم دیده

گفت اگـر در گذشـته زمینـی از کـاربری اولیـه خـود فاصـله

میشوند.

گرفتــه و تبــدیل بــه بــدون پوشــش میگردیــد و ســپس بــه
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کــاربری دیگــری تغییــر مییافــت ،تحــوالت اجتمــاعی و

ایجــاد تغییــرات مــستمری از حیــث فرآینــدهای فیزیکی

فناوری و ...در آینـده بـه حـدی تاثیرگـذار خواهنـد بـود کـه

موثر بـر عرضـه فوایـد جنگـل و نیـز ارزشگذاری میشود

ایــن مرحلــه بینــابینی را حــذف نمــوده و در نتیجــه اراضــی

(موالیی و همکاران .)1311 ،بهطـور دقیـقتـر ،ارزش تولیـدی

فاقد پوشش کـاهش خواهنـد یافـت .از مصـادیق ایـن اتفـاق

جنگـل بـه تـراکم محلـی گونــههــای ارزشــمند و عوامــل

سـکونتگاه ،تاسیسـات و ابنیـه شخصـی

هزینــهای (حمــل و نقــل از محــل برداشـت تـا محـل

در جاهــایی اشــاره کــرد کــه دارای کاربریهــایی از قبیــل

مـصرفکننـدگان ،دسـتمزدهای مورد نیـاز ،ابـزار و

جنگل و مرتع هستند.

فنــاوریهــای تولیــدی اســتفاده شــده و نیــز

میتوان بـه احـدا

ارزیابی کمی نشان میدهد که در سناریوی آینده ،کاهش

هزینــههــای فرصــت مربــوط بــه کــاربریهــای

حدود  0/1درصد سطح جنگلهای متراکم و  0/51درصد

مختلــف) بــستگی دارد

( & Hull, 2003; Malinen

جنگلهای نیمهمتراکم قابل پیشبینی است .این درحالی است

.)kilpelainen, 2013

که وسعت زمینهای زراعی ،باغی و نیز سکونتگاهی در آینده

در همان حال ،برخـی از ارزشهـای مربـوط بـه

نسبت به زمان حال تقریبا دو برابر خواهند شد .نتایج بهدست

اسـتفادههای غیـرمستقیم ،نظیـر ارزشهای تفرجـی تحت

آمده در این مطالعه با نتایج شنائیهویزه و زارعی ( )1395و

تـاثیر آمیختگـی گونـههـا و جاذبـههـای چشمی یـا

کامیاب و شعبانی ( )1391همسو است.

زیرسـاختهـایی ماننـد راههـای دسترسـی اسـت .عامــل

صـرف نظـر از مــشکالت و کاســتیهــای مربــوط بــه

مقیاس عــالوه بــر مالحظــات فــوق ،در ارزشیابی بــازار

اســتفاده از ابــزارهــای متعـارف در تبـدیل رضـامندیهـای

محـصوالت غیرچوبی جنگل هـم اثرگـذار اسـت .به طور کلی،

فـردی و ارزشهـای اســتفادههای منــابع اکولوژیــک

قیمت هــر محصولی با افزایش یا کاهش عرضه آن تغییر

جنگلــی بــه ارزشهــای بــازاری ،پیچیــدگیهــای

میکند .نتیجـهگیری مهمتر از همـه اینکه ،برآوردهـای

متعــددی در سرشــت مطالعــات اکولــوژیکی وجــود

بـهدسـت آمده برای رویشگاه کوچک را نمیتوان بــه آسانی

دارنــد کــه توانــایی کــاربردی برآوردهــای بــه عمــل

برای محدودههای وسـیع بـه کـار برد ،زیـرا برآوردهای

آمــده از ارزش چنین اکوسیستمهـایی را در تنگنـا

محاسبه شـده در یک سایت کوچک از ویژگیهای محلی

مـیگذارنـد ( .)Morse-Jones et al., 2011بـدون تردیـد،

پیـروی مـیکنـد و تعمیم آنها بـرای محدودههای گستردهتر

دامنـه اثربخـــشی بـــسیاری از فوایـــد حاصـــل،

حاصلی جز ارزشیابیهای اشتباه و اغلـب اریبدار نخواهند

وابـــسته بـــه مقیـــاس و موقعیــتهــای مکــانی

داشت .بر خالف تـصور کارشناسی غالب کـه ارزیـابی

هــستند .نــاهمگونی زیــستگاههــا از لحــاظ مولفههـای

پیامـدهای اقتـصادی تغییـر کـاربری زمین را کاری سـاده و

محیطـی بـه وجـود آورنـده را بایـد در زمـره اصـلیتـرین

بـدون دردسـر مـیپنـدارد (برای مثال شـاید به نظـر برسـد

علل چنین خصوصیتی تلقـی کـرد ( .)Seppo & Olli, 2002بـه

برای ارزیـابی فوایـد کنتـرل رسـوبگذاری بـرای ماهیگیری

طـوری کـه در سـطح معینـی از محــدوده جنگلــی ،همــواره

کافی اسـت بـه رابطـه بـین سهم آبخیزی که طی زمان بـه

تنــوع بــسیاری از جهــات عناصــر بیـوفیزیکی (نـوع و

محصوالت زراعی ساالنه تبدیل شده و ارزش برداشـتهـای

تـراکم گونـههـا ،تنـوع ژنتیکـی ،خـاک ،شـیب ،شـرایط

مـاهی در پـایین دسـت توجـه شـود) ،فقـر اطالعـات دربــاره

اقلیمـی و هیـدرولوژیکی و غیـره) و نیـز محـیط اقتـصادی و
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Abstract
The attention of academic institutions, environmentalists, decision-makers, and trustees to ecosystem services has
grown exponentially by increasing attention to ecosystem uses. Quantitative identification and evaluation of the most
important ecosystem products and services, mapping the current situation, and predicting changes related to the ecosystem
services are the main objectives of this study. In order to conduct this study, a combination of participatory and modeling
methods was used to evaluate several selected land-use changes for the Dohezar-Sehezar forest basin. To evaluate the
most important ecosystem services in the designated basin area, determination of the study area, commitment to policy
and decision making, initial area assessment, planning to evaluate services, selection appropriate methods for the field
identified on the region, determination of the alternative status appropriate to the management change or planned policy,
selecting of appropriate practices for each of the identified ecosystem services, and the results have been analyzed and
informed. The land use map of Dohezar-Sehezar for 1987 and 2014 showed that the use of land has changed in the four
main groups of forests, grassland, agricultural lands and lands without cover for 27 years. Generally, in exchange for the
reduction of forest levels, changes have been made in other uses. The results obtained from the interpretation of satellite
images in combination with field visits and other available documents showed that the extent of forest land use was
decreased from 33,348 hectares in 1987 to 24,248 hectares in 2014. The results of the quantitative evaluation showed that
in the future scenario, the decline of about 0.8% of the density of dense forests and 0.58% of the semi-dense forests is
predictable.
Key word: Dohezar- Sehezar area, Ecosystem services, Forest quality, Land-use change.

