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چکیده
رود کهمیشماربه)طبیعتوجامعهتعارضنقطه(محیطیخطراتوهاقابلیتازايپیچیدهموزاییکآبخیز،مقیاسدرزمینسطح

ارزیابی قابلمختلفذهنیوعینیهايمدلباپایدارتوسعهوسرزمینآمایشمقاصدبرايآنهازیانوسودعدديارزشوشدت
، )فرسایش خاك، کیفیت آب(در شناسایی مناطق خطر، ابتدا به ارزیابی وضعیت فعلی آبخیز مورد مطالعه از لحاظ فیزیکی .است

وWQIهاي ، شاخصSWATمدل از منظور بدین. پرداخته شده است) درآمد(و اقتصادي ) گیاهینوع و تراکم پوشش(اکولوژیکی 
NDVIهمچنین حد آستانه. بررسی قرار گرفتآنها موردوتحلیل تجزیهوپرسشنامهاده ازاستفبا وضعیت اقتصادي. استفاده شد
براي بررسی هریک از پارامترهاي فرسایش از فرمول ریاضی اسکیدمور، کیفیت آب با . هاي باال به تفکیک مشخص شدندشاخص

و در نهایت از استاندارد حداقل اندازه متوسط لکهگیاهی استفاده از استانداردهاي حدمجاز و مطلوب آب آشامیدنی، وضعیت پوشش 
، مناطقی که از حد آستانه فعلی و آستانهبا مقایسه اطالعات وضعیت. براي وضعیت اقتصادي از شاخص خط فقر روستایی استفاده شد

تر از حد درصد از منطقه پایین15.درصد منطقه باالتر از آستانه فرسایشی قرار دارد5/20کهنتایج نشان داد. اند شناسایی شدگذشته
شناخت مناطق به طور کلی نتایج نشان داد . باشدمتوسط درآمد ساالنه خانوار روستاییان زیر خط فقر می. آستانه اکولوژیکی قرار دارد

این . ایفا کندمی هاي مدیریتی نقش مهمؤثرتر فعالیتگیريتصمیمدر تواند میمدار خطر و استفاده از رویکرد آمایش سرزمین خطر
هاي اجرایی به نحوه مؤثرتر هاي ضروري در عرصه آبخیز را مشخص و منجر به تعیین اولویتتواند سمت و سوي پروژهتحقیق می

.گردد

.چاي، آبخیز چهل)بحرانی(حد مجاز یا آستانه، مناطق خطرآمایش سرزمین،:کلیديهايواژه

مقدمه
طبیعیصنایع باعث تهدید منابعافزایش جمعیت و توسعه 

شده و این در حالی است که وظیفه ما، اطمینان از انجام 
زیست هاي پایدار و در عین حال سازگار با محیطفعالیت

. باشدطبیعی از چنین خطراتی میمنظور حفظ منابعبه

اجتماعی، - اقتصاديتحوالتبدلیلطبیعیهاياکوسیستم
لحاظهمواره ازصنعتی،رشدوتکنولوژيباآشنایی انسان

یعقوبی، (است گرفتهقرارو تخریبتهدیدموردکیفیوکمی
مقیاسدرمحیطمدیریتمشکالتحلودستیابی.)1388
داردمدیریتوارزیابییکپارچه دررویکردينیاز بهآبخیز
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واثرات بیوفیزیکیتمامیویندهاافربایدآندرکه
.)1388سعدالدین، (شود گرفتهنظردراجتماعی-اقتصادي

هاقابلیتازايپیچیدهموزاییکآبخیز،مقیاسدرزمینسطح
شماربه)طبیعتوجامعهتعارضنقطه(محیطیخطراتو

برايآنهازیانوسودعدديارزشوشدترود کهمی
وعینیهايمدلباپایدارتوسعهوسرزمینآمایشمقاصد
جمعآمایشیناحیههردر.ارزیابی استقابلمختلفذهنی

با)منفیعبمنا(طبیعیخطراتو)مثبتمنابع(قابلیتهاجبري
واستیکمساوي) ايناحیهبینتفاوتبا(معیننسبت

توسعههايبرنامهسازيمتعادلگرودرآنپایدارمدیریت
و تبدیلترجیحیوتوافقیآمایشنوینراهبردهايحول
دنبالبهآمایشگراناخیر،دههدر. داردقرارفرصتبهتهدید
خألقطعیت،عدمشرایطدرگیريتصمیمناموفقتجربه

خطرخیزمناطقدرپایدارتوسعهمعادلهناقصحلقانونی و
آنها،صدردر.اندبرآمدهفیزیکیونگرشیاصالحاتدرصدد

هايمدلپذیرانعطافوماهرانهتلفیقبااقدامی فراگیردر
حمایتومحیطیخطراتوهاقابلیتارزیابیتجربی

تصویبباپیشگامکشورهايازبرخیحقوقیوسازمانی
توسعه،برنامههرمتندرطبیعیبالیايدخالتالزامقانون

حددروگشوده شده"مدارخطرآمایشپارادیم"جدید افق
چنداهدافتحققوهابرنامهییاکاربه"آمایشیپیوند"یک

شتاب جهشیمحیطیخطراتمدیریتوپایدارتوسعهجانبه
هاي اخیر تحقیقات در سال.)1388اونق، (استشدهدهدا

) شناسایی مناطق خطر(مدار خطرآمایشمتعددي پیرامون 
ها حوضه آبخیز پژوهشبیشتردر . استانجام شدهدر جهان 

تمرکز هایی تقسیم شده و توسط ذینفعان با به زیر حوضه
آب، زمین، تنوع زیستی و(معیار کلیدي آبخیز 4روي 
شود که جایگاه و وضعیت منطقه را با ریزي میبرنامه) جامعه

استفاده از شاخص سالمت آبخیز و تعیین حد آستانه منطقه 
دهد و بر همین اساس، مشکالت و معضالت آبخیز نشان می

ا طراحی را شناسایی و اهداف و اقداماتی را براي حل آنه
با استفاده از ،)2003(همکاران و Seymour.کندمی

منظور حفظ پوشش محیطی بههاي مدیریتی زیستسیستم
گیاهی بومی و تنوع زیستی، مناطق روستایی استرالیا را 

منظور کمک به بهبود آنان به. مورد ارزیابی قرار دادند
انداز استفاده عملکرد زیست محیطی، از طرح سند چشم

دهد تا هم به انداز این امکان را میطرح سند چشم. دندکر
نتایج آنان . گیاهی و هم کشاورزي پایدار دست یابندپوشش
که توجه کشاورزان به دانش موجود و دارداز آن حکایت

گیاهی ارزیابی و نظارت این طرح بر کار کشاورزان و پوشش
در عملکرد مانده، دولت را قادر به ارائه استانداردهایی باقی

تنوع زیستی و هماهنگی بین اهداف و پیشرفت محیط 
منظور بررسی به،)2004(و همکاران Fidelman.نمایدمی

ریزي و برنامهانداز و تمرکز بر روي مسائلسند چشم
مدیریت، آبخیزهاي ساحلی نیوساث ولز را مورد مطالعه قرار 

انداز و تحقیق در چهارچوب در روند تهیه سند چشم. دادند
، به این یندهاافرمدیریت آبخیز از قبیل مدیریت ساختار و 

ها انداز نه تنها در شناخت چالشچشمنتیجه رسیدند که سند
را براي رسیدن به توسعه ها فرصتی بلکه با شناساندن کمبود

.کندهاي ساحلی ایجاد میمدیریت حوضه
چاي و با توجه به تغییرات کاربري شدید در آبخیز چهل

شناسایی مناطق خطر با موقعیت قرارگیري حوضه، لزوم 
شناخت چاي و آبخیز چهلرویکرد آمایش خطر مدار براي 

ار مناطق خطر و استفاده از رویکرد آمایش سرزمین خطرمد
براي بهبود شرایط هاي مدیریتی در جایابی مؤثرتر فعالیت
آن شد در این تحقیق سعی بر. رسدآبخیز ضروري به نظر می

هاي ضروري سمت و سوي پروژهتا با شناسایی مناطق خطر 
هاي در عرصه آبخیز را مشخص و منجر به تعیین اولویت

.اجرایی به نحوه مؤثرتر گردد

محدوده مطالعاتی
چايموقعیت و مشخصات آبخیز چهل

هاي کوهستانی چاي یکی از حوضهحوضه آبخیز چهل
حداقل ارتفاع . هکتار است25000کشور با وسعت حدود 

متر از 2547متر و حداکثر ارتفاع آن 180از سطح دریا 
عنوان قافه بهروستاهاي دوزین و قلعه. باشدسطح دریا می

. باشندیتی در حوضه میمراکز دهستان از مراکز مهم جمع
اي از مساحت این حوضه کوهستانی بوده و بخش عمده
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چاي از ارتفاعات پرشیب منطقه سرچشمه رودخانه چهل
به نام رودخانه جریان هیدرولوژیکی حوضه).1شکل (است 
و خارج از حوضهچاي تأثیر بسزایی در اقتصاد حوضهچهل

. نرود داردهاي حاصلخیز و مرغوب حاشیه گرگاو دشت
پوشش گیاهی غالب حوضه در بخش شمالی، جنگل و در 

ساختار . یابدجنوب به تیپ مرتعی و خشک تغییر می
باشد که مورد مطالعه زراعت و دامداري میاقتصادي حوضه

هاي روستایی زایی در خانوادهمهمترین بخش اشتغال
اي از درآمد خانوار از طریق کشاورزي است و قسمت عمده

).1390،گلستانآماريسالنامه(گردد میعت تأمین زرا

چاي در کشور و استان گلستاننقشه موقعیت حوضه آبخیز چهل-1شکل 

هامواد و روش
برآورد وضعیت فعلی منطقه

برآورد فرسایش منطقه
چاي مانند با توجه به شرایط فیزیکی آبخیز چهل

کوهستانی و پرشیب بودن و مدیریت نامطلوب اراضی زمینه 
. کندرا براي نابودي خاك و کاهش حاصلخیزي فراهم می

مانندو اطالعاتی SWATبا استفاده از مدل ) 1389(عارفی
گیاهی و آب و هوا، مشخصات خاك، توپوگرافی، پوشش

ت و کاربري اراضی، فرسایش و رسوب هاي مدیریروش
در سطح زیرحوضه و واحدهاي پاسخ توان میمنطقه را 

امه ناین قسمت از نتایج پایاندر .دکرهیدرولوژیک برآورد 
.استفاده شده است)1390(عارفی

برآورد کیفیت آب منطقه
چاي از منظور بررسی کیفیت آب رودخانه چهلبه

اي استان گلستان در طول اطالعات شرکت آب منطقه

در ایستگاه هیدرومتري لزوره ) 1347-1390(هاي سال
برآورد کیفیت آب با .واقع در خروجی حوضه استفاده شد

. برآورد شدWQIاستفاده از شاخص 
وضعیت پوشش گیاهی

کاربري اراضی/گیاهینقشه پوشش
هاي رو به ر در دامنهچاي به لحاظ استقراآبخیز چهل

هاي نادر شمال البرز شرقی، جایگاه پراکنش بسیاري از گونه
بوده که ) هیرکانی(برگ ناحیه رویشی خزري هاي پهنجنگل

بر اثر شدت مداخالت انسان و تأثیرات اقتصادي دستخوش 
نقشه پوشش گیاهی آبخیز .استشدهنامالیمات فراوانی 
LissIIIباند IRSماهواره از تصاویرمورد نظر با استفاده

متر 5/24با قدرت تفکیک مکانی 1384مردادماه سال 
این نقشه با کمک پیمایش میدانی تأیید و . شدروز رسانی به

.تکمیل شد
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گیاهینقشه تراکم پوشش
گیاهی از شاخص درجه تهیه نقشه تراکم پوششبراي

این .بندي تصاویر استفاده شدطبقهبرايNDVIسرسبزي،
در این . باشدشاخص نمایانگر تفاوت در تراکم پوشش می

.شدEDRISIافزار روش باندهاي تصویر تفکیک و وارد نرم
برآورد وضعیت اقتصادي

عنوان راهنماي وضعیت منابع اقتصادي براساس درآمد به
ها و ریزي کاربريبندي و برنامهاولویتبرايجنبی 
درآمد ساالنه خانوارها .هاي مدیرتی ارزیابی گردیدفعالیت
منطقه را بر اساس . برآورد شد) 1389(محمدي الوارتوسط 

همگنی موجود از نظر توپوگرافی، فاصله از جاده و موقعیت 
پرسشنامه در 139گروه تقسیم کرده و با تکمیل 6مکانی به 

ها درآمد روستاییان برآورد سطح آبخیز، در هریک از گروه
پراکنش درآمد در نقشهArcGISافزار و با استفاده از نرم

این قسمت از تحقیق از .چاي تهیه شدهلسطح آبخیز چ
.نتایج آقاي الوار استفاده شده است

هاي تحقیقبرآورد حدآستانه شاخص
)Tمقادیر (تعیین حدمجاز فرسایش خاك 

اي براي قضاوت مقادیر حد مجاز فرسایش خاك پایه
وري از دست رفته و معیار نهایی خطر فرسایش، بهرهتوان

Bhattacharyya)باشد کنترل فرسایش خاك می et al.,

آبخیز ) Tمقادیر (حدمجاز فرسایش خاك .(2011
چاي با استفاده از فرمول ریاضی اسکیدمور محاسبه چهل
مبتنی بر ضخامتTاین روش انتخابی محاسبه مقادیر . شد

با استفاده از فرمول ریاضی .باشدخاك می)عمق(
(Skidmore, حد مجاز هدررفت خاك با Tمقدار (1982

تکمیل فرمول اسکیدمور با . برآورد شد1رابطه از استفاده 

استفاده از نظر کارشناس خبره در منطقه و استفاده از 
.گردیدهاي پایه انجام اطالعات نقشه

1رابطه 
T(x,y,t)=(T1+T2)/2-(T2-T1)/2cos[π(z-Z1)/(Z2-Z1)]

حد مجاز هدررفت خاك در موقعیت T(x,y,t)که در آن 
x,y,t وT2 وT1 حد مجاز پایینی و باالییT(x,y,t) وz

ترتیب حداقل و بهZ2و Z1ضخامت پروفیل خاك حاضر و 
تواند رشد گیاه را با دوام نگه ترین عمق خاکی که میمناسب

.باشددارد، می
آستانه کیفیت آببرآورد حد 

رودخانه مورد مطالعه در مقایسه هاي شیمیایی آبآنالیز
و تعیین آشامیدنیآب با استاندارد حد مجاز و حد مطلوب 

.بررسی شدآب آشامیدنیدرصد تطابق با استاندارد
برآورد حد آستانه پوشش گیاهی

بطور کلیهاي اکولوژیکی مطالعات تجربی آستانه
باشد که نماینده درجه مخصوص مناطق جنگلی و آبی می

حداقل اندازه . گیرداهمیت در بهبود زیستگاه را دربرمی
بر پایه درصد پوشش جنگلی بایدمناطق جنگلی 

.اندازهاي بزرگ ارزیابی گرددچشم
(Snell & Cecile Environmental Research,

ا درصد پوشش در ارتباط بباید) Patch(اندازه لکه . (2003
آستانه پیشنهاد شده توسط .جنگل در نظر گرفته شود

زیست کانادا بر پایه تراکم پوشش و اندازه لکه براي محیط
,Aquilina)باشدسطوح مختلف پوشش جنگلی می 2003)

.)1جدول(

)2004،زیست کانادامحیط: مأخذ(براي سطوح مختلف پوشش جنگلیآستانه پیشنهاد شده بر پایه اندازه لکه-1جدول 
2410152540-)برحسب هکتار(حداقل اندازه لکه

<3050-2050-1530-1020-515-10>5درصد پوشش

برآورد وضعیت اقتصادي
با توجهواستمتنوعبسیارفقرخطمحاسبههايروش

نیزمحاسبهروشباشد،نظرمورداز فقرمفهومکداماینکهبه
خط فقر در این گیرياندازهروش.بودخواهدمتفاوت



شناسایی مناطق خطر با استفاده از رویکرد آمایش سرزمین ۵٢٨

مقدار کالري مورد نیاز هر فرد در روز تحقیق بر اساس
شود هر فرد به این صورت که فرض می.تعیین شد است

مقدار کالري مورد نیاز . یاز داردروزانه به مقدار معین کالري ن
هر فرد در روز بر اساس هرم سنی و جنسی خانوارهاي 

اي و صنایع غذایی ایرانی که در انستیتو تحقیقات تغذیه
،ارضروم چیلر(کالري تعیین شد2300مشخص شده است، 

1384(
)بحرانی(مشخص کردن مناطق خطر 

مربوط به هر فعلی و آستانهبا مقایسه اطالعات وضعیت
عنوان مناطق بهاند ، مناطقی که از حد آستانه گذشتهبخش
.شناسایی شدندخطر 

نتایج
وضعیت فرسایش خاك-

همانطور که اشاره شد پس از اطمینان از رضایت بخشی 
ها و ، مقادیر فرسایش در زیرحوضهSWATنتایج مدل 

).2شکل(هاي پاسخ هیدرولوژیک محاسبه شدواحد
تهیه نقشه پوشش (پوشش گیاهیوضعیت-

)کاربري اراضی/گیاهی
همانطور که اشاره شد، نقشه پوشش اراضی تهیه شده، 

. کالس کاربري اراضی براي منطقه در نظر گرفته شد7شامل 
بر اساس این نقشه بیشترین سطح کاربري مربوط به پوشش 

کمترین مساحت و ) درصد از کل منطقه59حدود (جنگل 
) درصد از کل منطقه05/0حدود (تري به آگروفارس

).4و3شکل(اختصاص دارد 

چاي بر اساس نقشه فرسایش ویژه در حوضه آبخیز چهل-2شکل 
)1390،عارفی : مأخذ(واحدهاي پاسخ هیدرولوژیک

چاينقشه پوشش اراضی حوضه آبخیز چهل-3شکل 
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چايتوزیع درصد فراوانی کاربري فعلی و فعالیت مدیریتی اراضی در آبخیز چهلنمودار -4شکل 

وضعیت کیفیت آب-
نتایج حاصل از محاسبه شاخص کیفیت آب نشان 

دهد که این شاخص با استاندارد حد مطلوب در طبقه می

گیرد و با در نظر گرفتن استاندارد حد مجاز خوب قرار می
نتایج مقایسه این شاخص در فصول . باشددر طبقه عالی می

.ارائه شد5مختلف و با استاندارد مجاز و مطلوب در شکل 

استانداردمقادیرنمودار تغییرات فصلی مقدار شاخص کیفیت آب با-5شکل 
چايدر رودخانه چهل) حداکثر مقدار مجاز و حداکثر حدمطلوب(

تراکم پوشش گیاهی
بیشترین سطح تراکم تراکم پوشش گیاهیبر اساس نقشه
درصد از کل 4/38در حدود (10-0مربوط به تراکم 

<70و کمترین مساحت مربوط به تراکم باشدمی) منطقه
).4جدول (است) درصد از کل منطقه01/0حدود (

وضعیت اقتصادي
در منطقه ) نمونه139(هاي توزیع شده طبق پرسشنامه

مورد مطالعه، متوسط درآمد ساالنه خانوار روستاییان با بعد 
میلیون ریال 24میلیون تا حداکثر 11نفر از حداقل 5

.)2جدول (باشد می
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)1389محمدي الوار -مأخذ(چايتوزیع فراوانی مساحت طبقات درآمد ساالنه آبخیز چهل-2جدول 
درصد 
مساحت

مساحت
)کیلومترمربع(

نام روستاها
طبقه درآمد

)میلیون ریال(
کد

17/7 8/1842 ، تیغ زمین، دوروگ، ریگ چشمه، دوجوز )باال، پایین و وسط(ترسه، زندال چال، چمانی 
کورچشمهو 

14-11 1
8/51 3/13325 دوزین، ده چناشک، بلم جرك، زمین شاهی، ورچشمه و نرسه 16-14 2

12 9/3081 کفش محله، یکه ثور، حسین کل 19-16 3
4/18 7/4724 ، طول آرام)باال و پایین(قلعه قافه  22-19 4
5/10 7/2714 زنگالب و ناعالج 24-22 5

100 25689 جمع

هاي تحقیقحدآستانه بخش
حد مجاز فرسایش خاك-

هاي حد مجاز صحیح و مناسب هدررفت خاك در عمـق
چاي بر اساس توضیحات قسمت قبل مختلف آبخیز چهل

هاي بیشترین حدمجاز فرسایش مربوط به خاك. تعیین شد
کمترین حدمجاز مربوط به متر و 8/0عمیق با عمق 

همچنین حدمجاز . متر است2/0هاي کم عمق با عمق خاك
منطقه تن درهکتار بیشترین مساحت را در5/5فرسایش 

مورد مطالعه به خود اختصاص داده و کمترین مساحت منطقه 
باشدتن در هکتار می5/2مربوط به فرسایش

.)1390گوهردوست،(

حدآستانه کیفیت آب-
درصد تطابق متغیرهاي کیفیت آب با استانداردها نتایج 

هدایت که دهد نتایج نشان می. ارائه شده است3در جدول 
الکتریکی غیر از فصل بهار در بقیه فصول کمترین تطابق را 
با استانداردها داشته و در فصل بهار تنها با استاندارد 

سختی کل نیز در . درصد انطباق داشته است62حدمجاز 
،صول با استاندارد حدمطلوب کمترین انطباق را داشتههمه ف

همچنین غلظت امالح محلول در آب در مقایسه با دیگر 
فصول در فصل پاییز کمترین انطباق را با استاندارد 
حدمطلوب دارد و در بقیه فصول انطباق قابل قبولی با 

.دهداستانداردها نشان می

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردسسهؤم:مأخذ(چاي در مقایسه با استاندارد آب آشامیدنی ایرانکیفیت آب رودخانه چهلانطباقدرصد-3جدول 
)1053استاندارد-

مقدار متغیرها
مجاز

مقدار 
مطلوب 

زمستانپاییزتابستانبهار
مطلوبمجازمطلوبمجازمطلوبمجازمطلوبمجاز

TDS (mg/l)150050010097100891007/6610091
EC (mmhos/cm)5002505/6201206090

pH (mg/l)9-5/65/8-5/710053100501004810052
CL (mg/l)60020010010010010010097100100
So4 (mg/l)40020010010010097100100100100
Ca (mg/l)20075100971009710010010091
Mg (mg/l)150501001001001001009710097
Na (mg/l)200-100-100-100-100-

CaCo35001501003100310001000
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آستانه اکولوژي-
.دهدنشان میتراکم پوشش گیاهی و حداقل اندازه لکه را 4جدول 

,Emam: مأخذ*(تراکم پوشش گیاهی و آستانه اندازه لکه-4جدول  2011(

NDVIردیف
تراکم پوشش 

*(%)گیاهی 

)آستانه(حداقل اندازه لکه 
بر حسب هکتار

مساحت
)هکتار(

درصد
مساحت نسبی

13/0-010-0205/98564/38
25/0-3/040-101055/66138/25
37/0-5/070-403525/91758/35
704073/201/0بیشتر از 49/0-7/0

6/25647100جمع

خط فقر-
86سالبرايروستاییمناطقفقرتوضیحات خط

توسط بانک مرکزي ارائه شدههاي مختلفروشبراساس
2179رویکرد بر مبنايبهمربوطکمترین خط فقر.است

با توجه به براي محاسبه خط فقر .)5جدول(باشدمیکالري

. در نظر گرفته شدکالري در روز 2179تحقیق فوق رویکرد 
1375خط فقر روستایی از سال رشد ساالنهمیزانمتوسط 

و باقري(درصد محاسبه گردید 18د حدو1388تا 
)1388، و حیدريخدادادکاشی( و) 1386همکاران، 

))1388(پژوهشکده اقتصادي : ماخذ(1388-1386هاي طی سالمحاسبه بر حسب ریالمختلفهايروشبراساسفقرخطبرآورد-5جدول 
سال 1386 1387 1388

کالري2179 231149 82/272755 321852

چايحوضه آبخیز چهل) بحرانی(مناطق خطر مشخص کردن 
براي ) هاآستانه(مجاز قرار دادن حدمورد توجهبا 
، اکولوژیکی )فرسایش و کیفیت آب(هاي فیزیکی بخش

)درآمد و مهاجرت(اقتصادي -اجتماعی) گیاهیپوشش(
مناطقی که از حد آستانه خود گذشته و در شرایط بحرانی 

که دهد نتایج نشان می.ارائه شد6قرار دارند در جدول 

وضعیت کیفیت آب آشامیدنی در طبقه خوب تا عالی در 
درصد از منطقه از لحاظ 5/20حدود نوسان است، 

درصد از 71درصد از جهت اکولوژیکی و 7/14فرسایش، 
در وضعیت جهت درآمد آبخیزنشینان در حوضه مورد مطالعه 

.قرار دارد) بحرانی(خطر 
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چايچهلحوضه آبخیز ) بحرانی(نقشه پراکنش مناطق خطر -7شکل )تن در هکتار در سال(نقشه حد مجاز فرسایش خاك بر حسب -6شکل 

چايتوزیع فراوانی مساحت مناطق خطر آبخیز چهل-6جدول 
درصد مساحت )هکتار(مساحت خطر ردیف

7/14 5/3771 اکولوژیک 1
5/20 5250 فرسایشی 2

71 18250 )سطح درآمد(اقتصادي 3
25689 مساحت کل حوضه

بحث 
چايوضعیت فرسایش خاك حوضه آبخیز چهل-

که در مناطق با دارداز آن حکایتنتایج این بخش 
عمق و شیب تند، حد مجاز هدررفت خاك بسیار خاك کم

در . کمتر از مناطق کم شیب و با تراکم پوشش زیاد است
انجام حاشیه رودخانه و مناطق پر شیب که تغییر کاربري 

است و همچنین خاك تکامل نیافته، سنگریزه زیاد و شده
مقدار مجاز فرسایش خاك .تراکم پوشش گیاهی کم است

خطر پرار بوده و جزء مناطقتن در هکت2/2حدود 
از لحاظ فرسایش، با دقت بایدشوند که محسوب می

مناطقی که . ریزي قرار گیرندبیشتري مورد بررسی و برنامه
گیاهی متراکم هستند، داراي خاك عمق، کم شیب و پوشش

را به خود ) تن در هکتار5/8(مقادیر باالي مجاز فرسایش 
، راهنماي مناسبی در نتایج این روش. دهنداختصاص می

بجاي تقلید باشد کهمیارزیابی حد مجاز فرسایش در کشور
تن در هکتار درسال که توسط 2/11فرض نامناسب از پیش
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سرویس حفاظت خاك امریکا براي مناطق مساعد توسعه 
نتایج این بخش، . آوردفراهم می) Refahy ،2006(یافته 

و)2009(و همکاران Liهاي مطابق با یافته
Bhattacharyya دهد که نشان می) 2008(و همکاران

مقادیر حد مجاز فرسایش خاك در تشخیص مقدار قابل 
منطقه مورد مطالعه، نقش مهمی را در قبول هدررفت خاك

بندي براي مدیریت صحیح آبخیز ایفا ریزي و اولویتبرنامه
. کنندمی
چايوضعیت کیفیت آب رودخانه چهل-

EC وTDSانگر غلظت امالح محلول در آب بی
) ذرات سیلت و رس(آلی باشند که این مواد عمدتاً غیرمی

TDS. هاي طبیعی و انسانی هستندبوده و ناشی از آالینده

. دارد) گیاهیجانوري و(تأثیر زیادي در تعیین جوامع آبزي 
و انطباق کم با حد مطلوب، باعث اثرات TDSباال بودن 

رنگ در آب ور آب ازجمله تغییر طعمآور فیزیکی دزیان
با توجه به استاندارد حدمجاز در TDSاز آنجا . گرددمی

سطح قابل قبول قرار دارد تهدیدي از نظر سالمت محسوب 
با بررسی نتایج مقایسه میزان سختی آب با .شودنمی

،چايدر رودخانه چهل) حدود مجاز و مطلوب(استاندارد 
در ،حد مطلوب گذشته استسختی آب در همه فصول از

نظر گرفتن حد مجاز از این استاندارد فراتر صورتی که با در
سختی آب رودخانه که دهد این نتایج نشان می. نرفته است

باال بوده ولی تهدید جدي براي سالمت منطقه با توجه به 
اگرچه نتایج نشان .شودتوضیحات فوق محسوب نمی

از لحاظ کیفیت آب آشامیدنی در حد قابل قبول ECدهد می
بود ولی با افزایش غلظت این مواد در آینده نه چندان دور 

چاي دچار مشکل خواهد شد و کیفیت آب رودخانه چهل
بایددر نتیجه . براي تصفیه آن باید هزینه زیادي صرف شود

راهکارهاي علمی و عملی اتخاذ گردد تا منبع آلودگی آب 
مهمترین .د و کیفیت منابع آب منطقه حفظ شودکنترل شو

چاي، هاي سطحی در آبخیز چهلعامل مؤثر بر کیفیت آب
از . کشاورزي استویژههاي انسانی بهمربوط به فعالیت

توان با مدیریت صحیح و کنترل این عوامل مطابق میرواین
هاي مرسوم، تغییرات متناسبی در جهت بهبود با استاندارد

.ب ایجاد کردکیفیت آ
چايوضعیت اکولوژیک حوضه آبخیز چهل-

در نقشه مناطق خطر اکولوژیکی، مناطقی را که از حد 
بر . دهدنشان میآستانه از نظر اندازه لکه خارج شده است 

درصد از مناطق جنگلی 15به طور متوسط اساس این نقشه 
سایر مناطق روستایی . انداز حد آستانه گذشته) زاربیشه(

ازجمله دالیل . اطراف مناطق خطر اکولوژیکی قرار دارند
به توان می،چايکاهش اندازه لکه مناطق جنگلی آبخیز چهل

افزایش روزافزون جمعیت که موجب تغییر کاربري جنگلی و 
شده است، هاي زراعتی و مناطق مسکونی تبدیل آن به زمین

مشکل ازجمله مناطقی که اندازه لکه آنها دچار.اشاره کرد
توان به باشند، میشده و از حد آستانه خود کوچکتر می

برداري غیرعلمی و حاشیه مناطق روستایی، مناطق با بهره
سازي جادهمانند مناطقی که در آن فعالیت(غیراصولی 

نتایج این بخش با . دکراشاره ) انجام شده استنادرست
ی مبنی بر عوامل طبیع) 1388(مقصودلو جعفريتحقیقات 

سوزي، عوامل اقلیمی مانند طوفان، سرماي آتشمانند
شناسی مانند لغزش و زودرس، خشکسالی، عوامل زمین

و عوامل بیولوژیک مانند ) ايفرسایش توده(رانش زمین 
هاي حوضه ها نیز در تخریب جنگلشیوع آفات و بیماري

.نقش بسزایی دارند مطابقت دارد
يچاوضعیت درآمد حوضه آبخیز چهل-

آمار و اطالعات درآمد روستاییان براساس پرسشنامه 
دهد پرشده و اطالعات جهاد کشاورزي مینودشت نشان می

تر از خط فقر چاي پایینکه درآمد آبخیزنشینان چهل
ـ درصد از اهالی به کشاورزي60حدود . باشدروستایی می

اداره کل منابع طبیعی و (باشند باغداري مشغول می
و از طرفی درآمد اصلی ) 1390،استان گلستانآبخیزداري

گردد و با هاي کشاورزي تأمین میروستاییان از فعالیت
درصد از اراضی منطقه مربوط به 40توجه به این نکته که 

دار انجام هاي شیباراضی کشاورزي است که در دامنه
منظور شود و از نظر توان اکولوژیک قابلیت کمی دارد، بهمی

هاي ز روند افزایشی تخریب، به جاي روشجلوگیري ا
برايتر هاي صحیح و علمینادرست و مخرب باید از روش



شناسایی مناطق خطر با استفاده از رویکرد آمایش سرزمین ۵٣۴

رحیمینتایج این بخش، با تحقیقات . کشاورزي استفاده کرد
که بر اساس توان اکولوژیک منطقه به جاي اراضی ) 1390(

هاي جدید پرداخته تا کشاورزي فعلی، به توسعه فعالیت
فرسایش و افزایش محصول، درآمد عالوه بر کاهش 

تطابق تحقیقات .همسوست،آبخیزنشینان را افزایش داد
با)1386(جاللیان و محمدي یگانهو ) 1380(طاهرخانی

چاي مبنی بر عدم چهلدر روستاهايانجام شدهتحقیق
هايکشاورزي و محرومیتبخشدرترویجوآموزش

ناکارا بودن کشاورزي وهايزمیننشدنخدماتی، تقویت
ناصحیح و همچنین هاي شخمهاي کشت ازجمله روشروش

زمین سبب فرسایشناهمواريعلتبهخاكمحدودیت
در مناطق زراعی سبب درآمد پایین و بیکاري شده و شدید

.همراه داشته استروستا به شهر را بهتبع مهاجرتبه
و استفاده از رویکرد شناخت مناطق خطربنابراین 

هاي مدار در جایابی مؤثرتر فعالیتش سرزمین خطرآمای
با در نظر گرفتن مناطق رواز این،مدیریتی نقش مهمی دارد

بندي کردن لویتوهاي مدیریتی و اامکان انجام فعالیتخطر، 
،مناطق براساس مناطقی که در منطقه بحرانی یا خطر هستند

هايتواند سمت و سوي پروژهاین تحقیق می. باشدمی
ضروري در عرصه آبخیز را مشخص و منجر به تعیین 

.هاي اجرایی به نحوه مؤثرتر گردداولویت
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Abstract
Ground surface, at the scale of watershed, is considered as a complicated mosaic of
capabilities and environmental hazards (the conflict point between society and nature),
whose intensity and numerical value of profit and loss for the land use planning and
sustainable development can be evaluated using different objective and subjective
models. To identify the risk areas, at first, the assessment of current status of the
watershed area was considered from the, physical (soil erosion, water quality),
ecological (vegetation type and density) and the social- economic (income) points of
view. For this purpose, the model of SWAT as well as WQI and NDVI indices were
used. The economic status was studied and analyzed using questionnaires.The
thresholds level of the mentioned indices was determine. To assess each parameter of
erosion, the Skidmore formula was used. The quality of water
was assessed using drinking water standards. To evaluate the vegetation cover, the
standard of minimum average size of spot was used. The rural poverty line was also
used to determine social-economic condition. The risk areas were determined by
comparing the value of each parameter with their threshold levels. According to the
results, 20% of the study area was above the threshold level of erosion and 15% was
below the ecological threshold level. The average annual household income of the
villagers was below the poverty line. The results showed that recognizing the risk areas
and using risk land-use planning approach could play a more effective role in
management activities and decision making. This research can determine the direction
of the essential projects in the watershed and leads to more effective executive
priorities.

Keywords: Land-use planning, limit or threshold, hazard areas (critical), Chehelchai
Watershed.


