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 نیازمند به حفاظت و احیا  هایشناسایی و تعیین زون، دهیرسوببررسی شدت 

  در منطقه حفاظت شده گنو
 1، رسول مهدوی3، کیان نجفی شبانکاره2، حسین آذرنیوند2، حسین ارزانی*1مرضیه رضایی

 
 ، دانشگاه هرمزگان گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1

  گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران 2
 ن تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگا مرکز 3

 تاریخچه مقاله:

 23/10/93دریافت: 

 03/09/94اصالح: 

 11/12/94پذیرش: 

 چکیده
، باعث شده تا بخشهای زیادی از این منطقه تخریب گردد. عدم حفاظت کافی از منطقه حفاظت شده گنو

 ینا .های گیاهی و جانوری نادر و منحصر به فردی استگنو دارای گونه منطقهاین در حالی است که 

 های ویژهاستفادهو  بازسازی و احیای خاکحفاظت خاک،  یبرا مناطق مناسب یبندپهنهبا هدف مطالعه 

 های اطالعاتیالیهاز بندی منطقه مورد مطالعه . برای پهنهانجام گرفت مناطق خشک هایتوانمندیبا توجه به 

و مناطق روستایی استفاده شد. پس از تهیه نقشه واحدهای شکل شیب، جهت، ارتفاع، پوشش گیاهی، خاک 

ت مناطق مناسب حفاظسپس  .بندی نهایی در منطقه انجام شدبه روش مدل اکولوژیک مخدوم، زون زمین،

همچنین در هر تیپ گیاهی، عوامل فرسایش به روش  .شد بندیو احیا و گردشگری تعیین و طبقه

MPESIAC دهیرسوببندی کالس بندی امتیازات با استفاده از جدول طبقهامتیازدهی و پس از جمع ،

ر زون د (28)هکتار  12457 از کل منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. نتایج نشان داد دهیرسوبشدت 

در از کل منطقه  درصد( 21/0)هکتار  95زون بازسازی و احیاء و در  درصد( 45/0)هکتار  203، حفاظت

-Ziziphus spinaنشان داد تیپ گیاهی  دهیرسوب. بررسی شدت گیردقرار میهای ویژه زون استفاده

christi (L.) Desf.  یا  4 دهیرسوب، دارای کالس 87در ارتفاعات پایین منطقه با جمع امتیازات

ای و شیب است. نتایج در این منطقه فرسایش رودخانه دهیرسوبمؤثرترین عامل است و فرسایش زیاد 

 شده است. بیش از یک پنجم منطقه به شدت تخریب در این مطالعه نشان داد خاک 

 

 کلیدی: واژگان

 بندیزون

 خاک

 فرسایش

 مدل

 مقدمه -1

طی بهره برداری مستمر انسان از منابع طبیعی، شدت تخریب و انقراض برخی گونه های گیاهی بومی افزایش یافت. این تخریب 

تا آن جا پیش رفت که برخی از محلهای پراکنش گونه های حساس گیاهی و جانوری، از مالکیت شخصی انسان، خارج و این 

اندازی انسان مصون ماند. مناطق حفاظت شده  حفاظت قرار گرفت تا خاک و اکوسیستم طبیعی آن از دستاراضی ملی، تحت 

و ذخیره گاه های زیست کره از جمله این اراضی هستند. اگرچه این نواحی با هدف حفاظت خاک و پوشش گیاهی ایجاد 
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منطقه حفاظت شده گنو نشان می دهد که حفاظت درستی این مناطق مانند برخی از اند، اما مشاهدات ساده صحرایی در  شده

(. این منطقه نه تنها 1389در آن صورت نگرفته و سرعت بیابانزایی و تخریب بیش از اندازه خاک، رو به فزونی است )نجفی، 

ه علت است بلکه ب ییباال یهاارزش یمناسب، دارا یجاد آب و هوایش و ایاز فرسا یریاز نظر حفاظت آب و خاک، جلوگ

(.  بررسی و 1378ار چشمگیر است )زهزاد، یز بسیسم نیوجود جاذبه های ژئومورفولوژیکی و پوشش گیاهی از نظر اکوتور

های تخریب شده می گردد تا بتوان با حفاظت، از بیابانزایی آن  ارزیابی شدت فرسایش این مناطق، باعث شناسایی بخش

مناطق، نواحی مناسبی وجود دارد که دارای قابلیت باالیی برای استفاده های (. همچنین در این Gul, 2006جلوگیری نمود )

مطالعه عالوه بر بررسی شدت فرسایش جهت تعیین مناطق مناسب برای حفاظت، به  نیدیگر مانند گردشگری است. در ا

ی مشخص گردید. نتایج این ارزیابی توان اکولوژیک و قابلیت های منطقه، نیز پرداخته شد و مناطق مناسب استفاده گردشگر

استفاده  گنو می توان از آن شده حفاظت منطقه نده و مدیریت پایداریآی زیر مطالعه به منزله راهبردی اصولی بوده که در  برنامه

 در این راستا می توان به مطالعه های زیر اشاره کرد: نمود.
را  دهیرسوبهای چند منظوره، شدت  در قالب استفاده( 1392( و سور )1392(، مصطفایی )1384(، صفاییان )1387امیری )

به ترتیب در اراضی طالقان و قره آقاچ سمیرم، رودان هرمزگان و طالقان، برآورد و مناطق با  MPESIACبه روش امتیازدهی 

به منظور  FAOبندی نموده و شایستگی اراضی را برای استفاده های مختلف، با روش  کالسهای مختلف فرسایش را طبقه

 EPMو  MPESIACرا به روشهای  دهیرسوب( شدت 1387همچنین امیری ) حفاظت مناطق فرسایش یافته تعیین نمودند.

الیه های  منطقه شدت فرسایش منظور بررسی ( به2007سوکیا )براورد و میزان فرسایش را در دو روش با هم مقایسه نمود. 

به صورت  بندی منطقه را را تلفیق و طبقه عوامل اقلیمیو بارندگی ، ری اراضیشیب، نوع سنگ، ساختار ژئومورفولوژی، کارب

 . انجام دادپنج کالس فرسایشی  درکیفی 

، شده مینودشت به وسیله انسان های انجام شده و تخریب محیط طبیعی منطقه حفاظت ( با توجه به تغییر کاربری1390ضیایی )

مخدوم انجام داد تا استفاده اراضی بر اساس قابلیت های آن انجام گرفته  یکیدل اکولوژبا استفاده از م یکیتوان اکولوژ یابیارز

کیلومتر مربع منطقه باید مورد  219وی مشخص نمود که  بندیزونو مناطق تخریب شده به منظور حفاظت معین گردد. نتایج 

 برای مدل مخدوم، نیمه خشک با استفاده ازمحیطی مناطق خشک و  ارزیابی توان زیست (1388زارعی ) .حفاظت قرار گیرند

اکولوژیک  پایدار ابتدا منابع حوزه آبخیز بیرجند را به منظور تعیین مناطق مستعد فرسایش و کاربری های مناسب آن انجام داد.

 های اکولوژیکیساس مدلبندی نقشه ها و تجزیه و تحلیل داده ها بر ا پس از طبقه و یاجتماعی آن شناسای -اقتصادیناپایدار و 

و پوشش  یت اراضیب، ارتفاع، قابلی، شییاینقشه جهات جغراف 5ق یاز تلف. گردید تعیینکاربری مخدوم، زونهای مناسب هر 

)به  یکیدرولوژی، هیتی، جمعیمیاقل یکولوژکا یها یژگیگرفتن و دار( و در نظریپا یکولوژکا یها ژگیی)به عنوان و یاهیگ

ت که بخش ن دشیا یاز اراض هزار هکتار 26/34 به دست آمد. بندیزون ییدار( نقشه نهایناپا یکولوژکا یها یژگیعنوان و

( به منظور 2007کومار ) .عمده ای از آن را شامل می شود، دارای توان کاربری های فعلی نبوده و باید مورد حفاظت قرار گیرند

، فعالیت های اقتصادی، کیفیت محیط ،ارزش اراضیالیه های اطالعاتی از  ،یافتن مکانهای مناسب حفاظت، بافر و احیا در هند

ساماندهی و امتیاز دهی این الیه ها  ،های فوق لفیق الیهاستفاده نموده و پس از ت خدمات رفاهی فرهنگی وتقاضا، وجود آثار 

بیابانک را با مدل مخدوم و ( توان اکولوژیک شهرستان خور و 1393) قدیری. پرداختند حفاظته انتخاب محلهای مناسب ب

های مختلف مانند احیا، تفرج در مناطق بیابانی را انجام داده  مناطق با پتانسیل ، با هدف تعیینELECTREبهره گیری از مدل 

و اولویت بندی نمود. در منطقه حفاظت شده گنو مطالعات دیگری مرتبط با موضوع تحقیق حاضر انجام شده که می توان به 

در تحقیقی کیفی وضعیت حفاظت خاک منطقه گنو را مورد بررسی قرار داد. وی خاطر  (1389) نجفی اشاره نمود: موارد زیر

نشان کرد اگرچه منطقه حفاظت شده گنو دارای نام حفاظت شده است اما به دلیل استفاده انسان، این مناطق به شدت تخریب 
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های زیادی از منطقه گردیده است. مطالعه وی  ام، باعث فرسایش بخشیافته و استفاده افراد محلی از منطقه و چرای مفرط د

شده گنو  در منطقه حفاظتمحیطی  زیست. مدیریت در زمینه بررسی تخریب منطقه گنو، به صورت کیفی انجام گرفته است

های تهیه طرح مدیریت مناطق  انجام شده است. این مطالعه با توجه به دستورالعمل (1386) و همکاران بابایی توسط خالقی

مناطق حفاظت شده  بندیزوناگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ارزیابی توان اکولوژیک و تحت حفاظت انجام پذیرفت. 

انجام گرفته است اما در هیچ یک، به طور کمی شدت تخریب خاک در مناطق حفاظت شده، جهت بررسی نحوه حفاظت آن، 

ست که با توجه به ضرورت و اهمیت این امر به بررسی این مقوله خواهیم پرداخت. همچنین نوآوری مورد بررسی قرار نگرفته ا

دیگر این تحقیق، استفاده از الیه اطالعاتی پراکنش زوج سمان در تعیین زون حفاظت شده منطقه است که برای تهیه این زون 

 ستفاده شده است. در سایر مطالعات قبلی، از الیه اطالعاتی پراکنش پستانداران ا

 

 مواد و روش ها -2

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1 -2

داشته بیابانی و بیابانی قرار  ستان هرمزگان از مناطق گرم و خشک ایران است و اقلیم آن تحت تأثیر آب و هوای نیمها

درصد تنوع پوشش گیاهی  60 تر ازکه منطقه حفاظت شده گنو به دلیل تنوع باالمنطقه حفاظت شده است  11و دارای 

شده گنو  تمنطقه حفاظ .است هرمزگانشده  های گیاهی و جانوری، از مهمترین مناطق حفاظت استان و غنای گونه

در شمال غرب شهر  56وْ 57وَ 5 ً-56و18ْو18َو ً یعرض شمال 27و29ْو28َ ً-27و18ْو49َ ًییایبا مختصات جغراف

بارش متوسط ساالنه در منطقه و تار که 44598مساحت معادل  با شده گنو تحفاظبندرعباس قرار گرفته است. منطقه 

ن یگرمتر همچنینرد. یگ یا را در بر میمتر از سطح در 2347 یال 70از  یعیرات وسییدامنه تغ ،متر یلیم 3/257برابر 

ماه  ین ماه سال، دیو سردتر سلسیوسدرجه  7/40با هرکدام ر ماه، ی، خرداد و تدر منطقه حفاظت شده سال یماهها

ن یف )روش آمبرژه( و در ارتفاعات ایگرم خف یابانیب یآب و هوا ین حوزه دارایا است. سلسیوسدرجه  6/7با 

، موقعیت منطقه حفاظت شده 1شکل   باشد.یسرد، م کخش مهین یآب و هوا یا دارایمتر از سطح در 2300حوزه با 

 گنو را نشان می دهد.

 

 
 

 موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده گنو. 1شکل 

 

 روش مطالعه -2 -2

 پایدار و ناپایدار شناسایین روش ابتدا منابع ی. در ااستفاده شد یستمیل سیتحل و هیروش تجزاز ق ین تحقیادر انجام 

تهیه و جدول اطالعاتی هر منبع بر اساس مدل  Arc GIS 9.3الیه های اطالعاتی مربوط به هر منبع در نرم افزار و 
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تهیه  3و پایه  2و پایه  1سپس نقشه شکل زمین و یگان زیست محیطی پایه  .بندی شد اکولوژیکی مخدوم طبقه

 بندیزون تیه شده و در نهای( ته1390مخدوم، )لوژیکی ژه منطقه با توجه به مدل اکوین مرحله مدل ویبعد از ا گردید.

انجام گرفت. مناطق مناسب برای حفاظت های مورد استفاده  یکاربر یشده برا یمنطقه با لحاظ مدل طراحک یاکولوژ

برای تهیه نقشه بندی شد.  خاک و احیا پوشش گیاهی جهت جلوگیری از فرسایش و مناطق مناسب گردشگر طبقه

پوشش گیاهی بازدید صحرایی خاک، رخساره ژئومورفولوژیک و تیپ فرسایشی منطقه، بررسی و برای تهیه نقشه 

  انجام شد.

 

 تهیه و تولید نقشه های پایه 

های اطالعاتی مطابق مدل اکولوژیکی مخدوم  از سازمان نقشه برداری کشور تهیه و الیه 1:50000ینقشه توپوگراف ابتدا

یا نقشه سه بعدی ارتفاع ساخته شد و سپس نقشه شیب  DEMبندی و تهیه شد. از نقشه توپوگرافی فایل رستر  طبقه

طبقه تهیه گردید. در این مطالعه، منابع پایدار شیب، جهت،  5طبقه و نقشه ارتفاع در  5طبقه، نقشه جهت در  8در 

ارتفاع، خاک، پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی و منابع ناپایدار پستانداران، زوج سمان، حریم مناطق مسکونی 

، 4منابع ناپایدار به ترتیب در طبقه و  5، 5، 5، 5، 8یی مورد بررسی قرار گرفت. منابع پایدار فوق به ترتیب در روستا

 سازی شد.  های مربوط به هر منبع آماده بندی و نقشه دسته، طبقه 1 و 4

 

 تهیه نقشه شکل زمین

اندازی شد و نقشه شکل زمین تهیه  همهای شیب، جهت و ارتفاع به فایل برداری تبدیل و روی  فایل رستر نقشه

گون ایجاد شده یک واحد شکل زمین است که کددهی بر اساس شماره طبقه هر منبع داده شد. برای  گردید. هر پلی

می باشد. نقشه ایجاد شده  2و ارتفاع طبقه  1و جهت طبقه  3، دارای شیب طبقه 312گونهای دارای کد  نمونه پلی

  ه شکل زمین نهایی تهیه گردید.سازی شده و نقش یکپارچه

 

 1تهیه نقشه یگان زیست محیطی پایه 

 الف. خاک

، نیاز به آماده سازی داده های الیه اطالعاتی خاک می باشد تا این الیه 1محیطی پایه  برای تهیه نقشه یگان زیست

و انواع تیپ ( 1387)فیض نیا، روی نقشه شکل زمین قرار گیرد. برای تهیه نقشه خاک رخساره های ژئومورفولوژیک 

( 1380(، بررسی و نقشه خاک بر اساس معیار بافت مطابق مدل مخدوم )مخدوم، 1385های فرسایشی )احمدی،

 طبقه دسته بندی شد.  4بندی و به  طبقه

 ب. تیپ فرسایشی

پ یت یکدهنده  لکینند تشک یمحدوده عمل م یکسان در یک ه با شدت نسبتاًک یشیال فرساکاز اش یامجموعه

 :(1385)احمدی، شده در منطقه حفاظت شده گنو عبارتند از کیکتف یشیفرسا یها پیانواع ت را می دهند که یشیفرسا

 یشیپ فرسایت R : یمناطق توده سنگ RockMass یپ هایو شامل ت یدرصد رخنمون سنگ 75ش از یبا ب 

و مناطق  ینییپا یمتوسط، در دامنه ها یانحالل شیفرسا یدارا یشیپ فرساین تیوهها و تپه ها. اک یوگرافیزیف
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ثرًا کمتر و ا 150تا  100متر و فاصله  1تا  5/0م، خندقها با عمق ک یو خندق یش سطحیفرسا یدار داراکخا

م، خندقها با ک یو خندق یش سطحیفرسا یه داراکاست  یشامل مناطق : 1E یشیپ فرسایتت شده اند.  یتثب

پ ین تیاست.  ا یشیت فرسایفعال یر خود دارایدرصد طول مس 10متر و  150تا  100متر و فاصله 1عمق 

، یمیقد یآبرفت یمواد مادر یم تا متوسط بر روک یو بلند یبا پست یفوقان یش شامل فالتها و تراسهایفرسا

 loam یسطح کق، بافت خایعم یلیخ کخا یباشد. دارا یدرصد م 3 یب جانبیدرصد و ش 1 یلکب یبا ش

 ف است. یضع یاهی، با پوشش گیاراض یفعل یاربرک

 2یشیپ فرسایتE : متر و 1متوسط، خندقها با عمق  یو خندق یش سطحیفرسا یه داراکاست  یشامل مناطق

 یش شامل اراضیپ فرساین تیاست. ا یشیت فرسایفعال یر خود دارایدرصد طول مس 20متر و  100فاصله 

 کخا یداراباشد.  یمیقد یآبرفت یمواد مادر یاد بر روینسبتاً ز یو بلند یبا پست یفوقان یفالتها و تراسها

 ف است. یضع ی، با پوشش مرتعیاراض یفعل یاربرکو متوسط لومی  یسطح کق، بافت خایمه عمین

 3یشیپ فرسایتE: 10ارها با عمق ید، شیو نسبتاً شد یاریو ش یش سطحیفرسا یه داراکاست  یشامل مناطق 

درصد طول  40متر و  50متر و فاصله  2تا  1متر و فعال، خندقها با عمق  10تا  5متر و فاصله  یسانت 20تا 

متوسط  یسطح کق، بافت خایعم مهیش نیپ فرساین تیا کاست. خا یشیت فرسایفعال یر خود دارایمس

 ف است. یضع یاهی، با پوشش گیاراض یفعل یاربرکلومی 

 1 یشیفرسا یپ هایمخلوط تE/ R 

 1نقشه یگان زیست محیطی پایه  ج. تهیه

سازی گردید و نقشه نهایی یگان  اندازی و پس از کددهی، یکپارچه نقشه خاک بر روی نقشه شکل زمین روی هم

  بدست آمد. 1محیطی پایه  زیست

 

 2تهیه نقشه یگان زیست محیطی پایه 

برداری  با نمونهبندی پوشش گیاهی و تراکم پوشش گیاهی  نقشه تیپ ابتدا 2 محیطیبرای تهیه نقشه یگان زیست 

 گیاهی تهیه گردید.

 الف. پوشش گیاهی 

های پایه از سازمان محیط زیست کشور و سازمان محیط زیست هرمزگان و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  هنقش

برداری  و نمونهثبت  GPSاده از نقاط با استف ،بندی جهت تولید نقشه تیپ کشور تهیه گردید. در بازدید از منطقه

انجام گرفت. برای اندازه گیری پوشش گیاهی گونه های گرامینه، پهن برگان  قطع و توزینپوشش گیاهی به روش 

قرار متر  1متر*  1عدد پالت  15متری و در هر ترانسکت  200ترانسکت  4علفی و یکساله ها، در هر تیپ گیاهی، 

برداری شد و نهایتا پس از  داده شد و پارامترهای تولید، تراکم، درصد پوشش گیاهی، لیست فلوریستیک یادداشت

نقشه تراکم پوشش گیاهی  نقشه نهایی پوشش گیاهی تهیه گردید. GPSهای غالب منطقه و مرز هر تیپ با  تعیین گونه

 دید. گیری تراکم پوشش گیاهی در هر تیپ تهیه گر با اندازه

 2محیطی پایه  ب. تهیه نقشه یگان زیست
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 1محیطی پایه  دسته، طبقه بندی شد و با نقشه یگان زیست 5طبقه و تراکم آن به  5نقشه تیپ پوشش گیاهی به 

 سازی و نقشه نهایی تولید شد. اندازی شد. پس از کدبندی هر واحد این نقشه، واحدهای مشترک یکپارچه هم روی

 3محیطی پایه نقشه یگان زیست 

دسته، طبقه بندی شد و روی نقشه یگان  4طبقه و نقشه زوج سمان به  4برای تهیه این نقشه ابتدا نقشه پستانداران به 

کدبندی و پس از  2.2.2قرار داده شد. پلی گونهای ایجاد شده به روش ذکر شده در بند  2زیست محیطی پایه 

طبقه روی  1تولید شد. در انتها نقشه حریم مناطق روستایی با  3پایه  محیطی سازی، نقشه نهایی یگان زیست یکپارچه

 این نقشه قرار گرفت.

 

 بندیزون

انجام شد  بندیزونشده، با برقراری شرط های الزم برای هر زون،  مطابق دستورالعمل طرح تهیه مناطق حفاظت

حفاظت، مناطق مناسب گردشگری نیز مشخص و بر اساس اولویت استفاده  پس از تعیین زونهای  (.1390)مخدوم، 

 طبقه بندی شد.

 

 کی یمدل اکولوژ

ت یو در نها شده ی( و با توجه به شرایط محیطی منطقه ته1380مخدوم، ) لوژیکیژه منطقه با توجه به مدل اکویمدل و

گیری های ویژه تصمیم. مدلگرفت مورد نظر انجام یکاربر یشده برا یک منطقه با لحاظ مدل طراحیاکولوژ یابیارز

و طبقه  1Eteگسترده طبقه یک گردشگری  و 3Etiو طبقه سه  2Eti، طبقه دو 1Etiمتمرکز طبقه یک  گردشگریبرای 

های اکولوژیکی استفاده شده در طبقات مختلف مدل . عالئم مشخصهشد استفادههای ارائه شده طبق مدل 2Eteدو 

 سازی، عبارتند از: طبقه بندی داده ها برای مدل و وژیک مربوط به پردازش داده هاارزیابی اکول

Pte  ،)بافت خاک(pf  ،)حاصلخیزی خاک(1ps  ،)تحول یافتگی خاک(2ps های خاک(، )سنگریزهpdr  ،)زهکشی خاک(

pg بندی خاک(، )دانهpd  ،)عمق خاک(phg 0های هیدرولوژیک خاک(، )گروهS  ،)شیب به درصد(0A  ،)جهت(Wt 

 ها(؛ )گرایش زیستگاه Ha)فرم پوشش گیاهی(،  Ff)تیپ پوشش گیاهی(،  0Vg)سطح آب زیرزمینی به متر(، 

(2,3) + 0(1) + A0= Pte(1,2) + pf(1,2) + ps1(1,2) + ps2(1,2) + pdr(1) + pg(1) + pd(1,2) + phg(1) + S1Eti

Wt(2,3) + Vg0(1,2,3) + Ff(1,2) + Ha(2,3) 

= Pte(1,2,3,4) + pf(1,2,3) + ps1(1,2,3) + ps2(1,2,3) + pdr(1,2) + pg(1,2) + pd(1,2,3,4) + 2Eti          

)2,3,4((2,3) + Wt(2,3,4) + Vg0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha0(1,2) + A0phg(1,2) + S 

) + pdr(1,2) + pg(1,2) + pd(1,2,3,4) + (1,2,32(1,2,3) + ps1= Pte(1,2,3,4) + pf(1,2,3) + ps3Eti         

)2,3,4((1,4,5) + Wt(1,2,3) + Vg0(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha0(1,2) + A0phg(1,2) + S 
)2,3,4((1,2,3,4) + Ff(1,2,3) + Ha0= S2(1,2,3) + Ff(1,2,3) + Ha(2,3,4)    Ete0= S1Ete 

 

 مطالعه فرسایش

فاکتوره گودوین امتیازدهی و  4بندی منطقه طی بازدید صحرایی فرم وضعیت و گرایش منطقه به روش  پس از پهنه

 MPESIACفرم امتیازدهی فرسایش در هر تیپ گیاهی انجام شد و نهایتا حساسیت خاک به فرسایش بر اساس روش 

 (.1391بندی گردید )مقدم،  منطقه طبقه دهیرسوبتعیین و میزان 
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 ا یافته ه -3

 خاک و پوشش گیاهی 

های  های فرسایشی منطقه استفاده گردید. بر اساس بررسی های ژئومورفولوژیک و تیپ برای تهیه نقشه خاک از رخساره

شده گنو، این منطقه شامل سه واحد به شرح زیر است: واحد کوهستان، واحد تپه ها، واحد  ژئومورفولوژی، در منطقه حفاظت

 .است یبه عمل آمده، بخش اعظم منطقه، تپه ماهور یها یه بررسیبر پا(. 1387)فیض نیا،  فوقانی( ها و تراسهای دشت )فالت

ر متقابل یجه و حاصل تأثیش نتیه فرسایکاز آنجائ ( ارائه شده است.1)منطقه گنو در جدول  یخالصه مشخصات ژئومورفولوژ

د یتشد ت عرصه(یریو مد یبردار وه بهرهیاز عرصه )نوع و ش یبردار بهره یه در اثر چگونگکاست  یعیمجموعه عوامل طب

پ یجه هر تیدر نت .جه و حاصل مجموعه عوامل استینت ،عت وجود داردیه در طبک یلکتًا شیابد و نهای یاهش مکا یده یگرد

 یها ن روشیتوان مناسب تر یم یتیریو مد یعیطب یها یژگیق شناخت ویه از طرکخاص خود را دارد  یها یژگیو یشیفرسا

 یها پیت مساحت و درصد مساحتن نمود. ییرا تع حفاظت آنتاً یو نها کش خایاهش فرساکح در جهت یت صحیریاعمال مد

 گیاهی پوششبندی  تیپنهایی  نقشه ( ارائه شده است. همچنین2در جدول ) شده در منطقه حفاظت شده گنو کیکتف یشیفرسا

 (. 2 شکل) تهیه گردید برداری صحرایی با نمونه

 

 بندیزون

اندازی  های شیب، جهت و ارتفاع نقشه شکل زمین و با روی هم های خاک و پوشش گیاهی، با تلفیق نقشه پس از تهیه نقشه

تهیه شد. بعد از قرار دادن نقشه پوشش گیاهی و  1محیطی پایه  های خاک روی نقشه شکل زمین، نقشه یگان زیست نقشه

، نقشه 2تهیه شد. سپس روی نقشه یگان پایه  2محیطی پایه  ، نقشه یگان زیست1تراکم پوشش گیاهی بر روی نقشه یگان پایه 

اطق روستایی آماده گردید و نهایتا نقشه حریم من 3محیطی پایه  سمان قرار داده شد و نقشه یگان زیست پستانداران و بعد زوج

( کدگذاری واحدهای شکل زمین و واحدهای یگان 3نهایی انجام شد. جدول ) بندیزونقرار گرفت و  3روی نقشه یگان پایه 

محیطی  محیطی نقشه شکل زمین و یگان زیست ( اطالعات واحدهای زیست4به روش مخدوم و جدول ) 1محیطی پایه  زیست

 را نشان می دهد. 3و  2و  1پایه 
 مشخصات رخساره های ژئومورفولوژیک منطقه حفاظت شده گنو :1 جدول

 رخساره پیت واحد

 تیو دولوم کآه یسنگها یتوگرافیبا ل یدرصد رخنمون سنگ 75ش از یبا ب یتوده سنگ رمنظمیو غ دامنه منظم وهستانک

 رمنظمیو غ دامنه منظم تپه ها
 یبرونزد سنگ ،کیآه یسنگها یتولوژیبا ل یدرصد رخنمون سنگ 75ش از یبا ب یتوده سنگ

 یمارن یسنگها یتولوژیبا ل یدرصد رخنمون سنگ 40با

 ادیمتوسط تا ز یو بلند یبا پست یفوقان یمرتفع فالتها و تراسها یدشت ها   دشت

 
 کل محدوده مساحتمساحت و درصد مساحت هر تیپ فرسایشی نسبت به  :2جدول 

 به کل حوزه درصد نسبت مساحت)هکتار( انواع تیپ فرسایشی

 R 3/32326 5/72تیپ فرسایشی 

 1E 8/1372 1/3 یشیپ فرسایت

 2E 4/4596 3/10یشیپ فرسایت
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 3E 3/2132 8/4یشیپ فرسایت

 1E/ R 2/4170 4/9 یشیفرسا یپ هایمخلوط ت

 

 به روش مخدوم 1. کدگذاری واحدهای شکل زمین و واحدهای یگان زیست محیطی پایه 3جدول 

 طبقات خاک طبقات جهت ارتفاع طبقات طبقات شیب

 بافت خاک کد جهت کد ارتفاع کد درصد شیب کد

1 2-0 1 1000> 1 P 1 سبک و شنی 

2 5-2 2 1400-1000 2 N 2 متوسط و لومی 

3 8-5 3 1800-1400 3 E 3 سنگین و رسی 

4 12-8 4 2200-1800 4 S 4 صخره ای و سنگریزه 

5 15-12 5 2600-2200 5 W  

6 30-15    

7 65-30    

8 >65    

 
 3و  2و  1. اطالعات واحدهای زیست محیطی نقشه شکل زمین و یگان زیست محیطی پایه 4جدول

 نام الیه اطالعاتی تلفیق شده نقشه /تعداد واحد
تعداد واحد قبل از 

 یکپارچه سازی

تعداد واحد 

 نهایی

 91 381 شیب+ ارتفاع + جهت شکل زمین

 116 551 شکل زمین + خاک 1 محیطی پایه زیستیگان 

 262 772 بندی و تراکم پوشش گیاهی+ تیپ 1یگان زیست محیطی  2محیطی پایه  یگان زیست

 3محیطی پایه  یگان زیست
+ زیستگاه پستانداران + زیستگاه  2یگان زیست محیطی 

 سمان و نقشه مناطق روستایی زوج
1116 421 

 

ن و زون چهار با مساحت یشتریهکتار ب 18067باشد که زون سه با مساحت یم 7و  6و  4و  3و  2و  1 یهازون یمنطقه دارا

ها نسبت به مساحت کل ک از زونی( مساحت و درصد مساحت هر 5باشد. جدول )ین مساحت را دارا میهکتار کمتر 61

 دهد. یمحدوده را نشان م
 کل محدوده مساحتمساحت و درصد مساحت هر زون نسبت به  :5جدول 

 )%(درصد مساحت (haمساحت) نام ناحیه طبقات ناحیه

 78/47 54/21310 ناحیه حفاظت شده                                                         1ناحیه 

 56/6 46/2923 ناحیه نگهدارنده 2ناحیه 

 72/42 21/19051 تفرج گسترده 3ناحیه 

 74/1 84/775 تفرج متمرکز 4ناحیه

 02/0 16/10 استفاده های ویژه 7ناحیه

 18/1 65/526 استفاده های خاص )نظامی( 8ناحیه 

 100 44598 - جمع
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که در یک منطقه حفاظت شده  به طور کلی بخش هایی (.3منطقه حفاظت شده تهیه گردید )شکل  بندیزوننهایتا نقشه 

 عبارتنداز:تواند باشد  می

محدوده داخل  یعیطب یهان ارزشیرتریپذبین و اغلب آسیدهنده بهترن طبقه نشانیشده: ا حفاظتعت یطب منطقه: Iمنطقه

شود، ممنوع است و تنها آن دسته از  طبقهن یا یارزشها یکه منجر به دگرگون یت انسانیرود. هرگونه فعالیمنطقه بشمار م

: IIمنطقهکند، مجاز خواهد بود. یدا میضرورت پ طبقهن یات بکر یفیت و حفاظت خاک و کیریمد یکه برا یساختار یتهایفعال

به  طبقهن یدر ا یکیزیطبقه اول است. توسعه ف یتر از ارزشها نییطبیعی این طبقه عموماً پا یها ارزش: حفاظت شده منطقه

تواند ین مییت پایظرفن طبقه با یا یاراض :تفرج گسترده منطقه :IIIمنطقه شود.یمحدود م یالت پژوهشیحداقل امکانات و تسه

افراد با تعداد بیشتر می رد که یگیرا در بر م ین طبقه اراضیا: زتفرج متمرک طبقه: IVبد. طبقهایتفرج گسترده اختصاص  یبرا

 ت است.یحائز اهم یدر محدوده منطقه، از نظر فرهنگ ین دسته از اراضیا :یفرهنگ: Vطبقه. توانند از این اراضی استفاده کنند

، یق، کشاورزیاز مراتع، چرای دام، حر یبردارپذیر که در اثر بهره آسیب یآن دسته از اراض: اء(ی)اح یبازسازطبقه : VIطبقه

 ءرند. عملیات بازسازی و احیایگین طبقه قرار میاند در اا دگرگون شدهیر آن تخریب یرویه و نظا های بی اسکان و استفاده

 یمحدوده داخل منطقه که برا یدسته از اراض آن :ژه یو یها استفادهطبقه : VIIطبقه خاک در این مناطق صورت می گیرد.

 دهد.یمنطقه را نشان م ینهائ بندیزون( 3) شکل رد.یگیقرار م طبقهن یت در ایریخدمات مد یازهاین نیتام

 
 نقشه همپوشانی توپوگرافی و تیپ بندی گیاهی منطقه حفاظت شده گنو .2شکل 
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 منطقه حفاظت شده، بازسازی و احیا منطقه گنو بندیزوننقشه  .3 شکل

(، منطقه هاشور خورده در مرکز منطقه گنو، زون طبیعت حفاظت شده است و به منظور حفاظت از خاک و 3در شکل ) 

های گیاهی و جانوری آن، هرگونه استفاده ممنوع می باشد. بخشهایی که در نزدیکی مرز منطقه می باشند و به علت چرای  گونه

 مفرط دام اهلی روستاییان تخریب شده اند زون بازسازی و احیاء تعیین شده است. 

 دهیرسوبیافته های شدت 

عامل فرسایش  9گیری و امتیازدهی  در هر تیپ گیاهی اندازه بندی منطقه با هدف حفاظت خاک وضعیت و گرایش پس از پهنه

و شدت  دهیرسوب( و جمع امتیازات، کالس 7(. سپس با توجه به جدول )6خاک در هر تیپ گیاهی انجام شد )جدول 

و، زیاد در گن دهیرسوبمشخص گردید. نتایج نشان داد باالترین عامل تاثیرگذار در فرسایش مناطق با شدت  دهیرسوب

متوسط موثرترین  دهیرسوبشناسی سطحی است. در مناطق با شدت  مربوط به عوامل فرسایش رودخانه ای و شیب و زمین

 عامل فرسایش مربوط به شیب و فرسایش رودخانه ای است.

 
 MPESIAC. امتیازدهی عوامل فرسایش خاک به روش 6جدول 

شدت 

 دهیرسوب

کالس 

 دهیرسوب

جمع  

 نمرات
9y 8y 7y 6y 5y 4y 3y 2y 1y گرایش 

 وضعیت

 

تیپ 

 گیاهی
 ردیف

 1 آرتمیزیا خوب ثابت - - 2 9 11 1 - 1 - 24 1 ناچیز

 فقیر ثابت 1 1 1 7 10 1 - 1 1 23 1 ناچیز
بادام 

 کوهی
2 

 متوسط مثبت - 1 1 9 8 - - 1 - 20 1 ناچیز

بادام 

کوهی 

 پسته –

3 

 فقیر منفی 5 5 6 6 5 7 7 5 5 51 3 متوسط
افوربیا 

 آکاسیا–
4 
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شدت 

 دهیرسوب

کالس 

 دهیرسوب

جمع  

 نمرات
9y 8y 7y 6y 5y 4y 3y 2y 1y گرایش 

 وضعیت

 

تیپ 

 گیاهی
 ردیف

 فقیر منفی 5 5 6 6 10 7 7 8 8 62 3 متوسط
افوربیا 

 آکاسیا–
5 

 6 کنار فقیر منفی 4 4 5 6 5 8 6 4 4 46 2 کم

 7 کنار فقیر منفی 10 7 6 8 10 8 8 15 15 87 4 زیاد

 

 MPEAIACبا روش  دهیرسوب. طبقه بندی شدت 7جدول 

 2t/kmمقدار رسوب  جمع  امتیازات عوامل روش پسیاک دهیرسوبکالس  دهیرسوبشدت 

 100> 0-25 1 ناچیز

 100-300 25-75 2 کم

 300-2000 75-100 3 متوسط

 2000< 100< 4 زیاد

 

می باشد که به ترتیب دارای  Euphorbia-Acacia   ،62و در تیپ  Ziziphus spinacristi  ،87جمع امتیازات تیپ 

 دهیرسوبکالس  باAmygdalus_Pistacia و  Artemisia هاییا متوسط می باشند. تیپ  3یا زیاد و  4 دهیرسوبکالس 

به دلیل حفاظت خاک  Ziziphus spinacristiدارای فرسایش ناچیز می باشد. که با توجه به فرسایش زیاد خاک در تیپ  1

 محدودیت چرای دام باید اعمال گردد.  Ziziphus spinacristiو   Euphorbia-Acaciaدر تیپ های گیاهی 

 

 گیریو نتیجهبحث 

 

یا دارای ارزشهای بیولوژیکی زیاد به منظور حفاظت بیشتر تعیین گردید تا مدیریت ر این مطالعه بخشهای تخریب یافته، د

اصولی و مطابق با قابلیت های منطقه در راستای حفاظت و احیاء منطقه حفاظت شده انجام گیرد. نتایج مطالعات این تحقیق 

ری در مطالعه ای که در حوزه آبخیز کرچمبوی .  امی( است1392( و سور )1384ان )( و صفایی1386موید نتایج مطالعات امیری )

بندی نموده و میزان فرسایش در منطقه را به  های مختلف و حفاظت خاک طبقه اصفهان انجام داد حوزه آبخیز را برای استفاده

 را مربوط به فرسایش MPESIACگذار در منطقه در روش  تعیین نمود. وی موثرترین عامل تاثیر EPMو  MPESIACروشهای 

مناطق مناسب حفاظت و  FAO( با مدل 1392. مصطفایی )واناب و استفاده از زمین دانسترودخانه ای و آب سطحی، ر

های چند منظوره در اراضی رودان را تعیین نمود. در مطالعه ای زیرمدلهای فرسایش خاک، تولید پوشش گیاهی و منابع  استفاده

ب را تهیه و همچنین وضعیت و گرایش منطقه را تعیین و میزان فرسایش آب شامل کیفیت و کمیت آب و فاصله از منابع آ

در تیپ  در این مطالعه. فرسایش در منطقه ارزیابی گردید منطقه را براورد نمود. در مطالعه وی کاربری اراضی موثرترین عامل

رگذار بر روی فرسایش و به تبع مهمترین عوامل تاثی  Euphorbia-Acaciaدر تیپ گیاهی  های گیاهی دیگر فرسایش ناچیز و

 -Acaciaو در تیپ گیاهی ین و پوشش زمین آن تعیین کالس شایستگی حساسیت خاک به فرسایش، عامل استفاده از زم

Ziziphus  بررسی  از مهمترین عاملها به شمار می روند. و شیب  علی فرسایشای، وضعیت ف عاملهای فرسایش رودخانه

در منطقه حفاظت شده واقع شده و به دلیل قرار  %65کالسهای شیب منطقه نشان می دهد که بخشهای دارای شیب باالتر از 

درصد غالبا در  30گرفتن ذخایر گیاهی جانوری نادر باید تحت حفاظت قرار گیرد. از طرف دیگر مناطق دارای شیب کمتر از 
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. نتایج مشاهدات میدانی نیز نشان ( مطابقت دارد1386خالقی بابایی)ج حاصله با مطالعات زون بازسازی و احیا قرار گرفت. نتای

مورد بهره برداری غیرقانونی  حفاظت از منطقه، توسط روستاییان درصد، به دلیل عدم کنترل و 30داد، مناطق دارای شیب کمتر از 

ی رغم حصارکشی منطقه حفاظت شده گنو، دامهای خود قرار می گیرد. روستاییان ساکن در مرز منطقه حفاظت شده گنو، عل

را از مرز منطقه حفاظت شده عبور داده و از مراتع داخل منطقه استفاده می نمایند که بهره برداری مستمر و چرای مفرط دام 

نیز  %30باعث تخریب اکوسیستم گیاهی شده است. نتایج مطالعه در اندازه گیری شدت تخریب خاک در شیب های کمتر از 

مجاز ساکنین منطقه است. همچنین اندازه گیری تولید پوشش گیاهی در تیپ های گیاهی  موید اثرات تخریبی بهره برداری غیر

  Ziziphus spinacristiنماید. با توجه به اینکه وضعیت خاک در تیپ های گیاهی  منطقه نیز نتایج فوق را تایید میمختلف 

برداری مجاز برای چرای دام در دو تیپ  گرایش مرتع، پس رونده ارزیابی شد، حد بهره، فقیر و Euphorbia-Acacia  و

های  گیاهی صفر در نظر گرفته و نهایتا تولید قابل دسترس دام صفر براورد گردید و در نهایت تولید قابل دسترس دام در تیپ

، صفر اندازه گیری گردید. به دلیل تخریب شدید منطقه در دو   Euphorbia-Acacia و  Ziziphus spinacristiگیاهی 

باشند.  اطق جز زونهای احیا و بازسازی میتیپ گیاهی فوق الذکر، امکان چرای دام در این دو تیپ گیاهی وجود ندارد و این من

فاظت قرار گرفته در حالی درصد منطقه در زون ح %78/47منطقه حفاظت شده گنو در این مطالعه نشان داد،  بندیزوننتایج 

ارزیابی گردیده که این تفاوت به دلیل  %02/28که مساحت براورد شده زون حفاظت در طرح توجیهی مطالعات جامع گنو ، 

نش پستانداران استفاده منطقه است که در این طرح، تنها از نقشه پراک بندیزوناستفاده از نقشه پراکنش زوج سمان در تعیین 

. به دلیل عدم حفاظت مناطقی که دارای (1382ه مهندسی مطالعات خاکشناسی شرکت جهاد آب و آبخیزداری، )گرو شده است

ها در گنو، تخریب شده و انقراض یافته  ی باشند زیستگاه جانوری این گونهسم مانند جبیر و ... م گونه های جانوری زوج

سمان نیز استفاده گردید تا از زیستگاه های این گونه  پراکنش زوج ن زون حفاظت، از نقشهاست. اما در این مطالعه در زون تعیی

 یاهیپوشش گ یریگ ، با اندازه(1386) شبانکاره ینجف و از تخریب منطقه جلوگیری گردد. های جانوری نادر نیز حفاظت شده

منطقه حفاظت شده گنو پرداخت و جوامع  یاهیگ با انتشار جوامع یکرابطه عوامل اکولوژ یمنطقه حفاظت شده گنو، به بررس

همچنین مطالعه خالقی . لید پوشش گیاهی در این تحقیق استکه در تایید نتایج برآورد تو نمود ییمنطقه را شناسا ینا یاهیگ

های  یهشده گنو را انجام داده است در این راستا بوده و از ال محیطی منطقه حفاظت بابایی در این منطقه نیز که مدیریت زیست

خالقی برای  بندیزوندر های هیدرولوژیکی خاک، فرسایش، شیب و چشمه ها استفاده نموده است.  اطالعاتی اقلیم، گروه

پستانداران منطقه حفاظت شده گنو منطقه تفرج متمرکز در نظر گرفته نشده و برای تعیین زون حفاظت شده تنها از الیه اطالعاتی 

شده، از الیه  (. درحالی که در مطالعه حاضر برای افزایش دقت در تعیین زون حفاظت1386استفاده گردیده است )خالقی، 

  .اطالعاتی زوج سمان نیز استفاده شده است

دارای ذخایر غنی ژنتیکی گیاهی و جانوری است و به دلیل شرایط متفاوت رویشگاهی، دارای گونه  منطقه حفاظت شده گنو

را به  هرمزگان گونه های گیاهی استان %60گونه گیاهی، بیش از  517به طوری که با دارا بودن  .های متنوع گیاهی می باشد

اکوسیستم و ذخایر اکولوژیکی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه تالش  ده است و حفاظت اینخود اختصاص دا

 بازسازی،تخریب آن و مناطق نیازمند احیا و  دارد که آگاهی مخاطب را در مورد نحوه حفاظت خاک، چگونگی فرسایش و

که در ارتفاعات پایین منطقه حفاظت شده  Ziziphus spinacristiحاضر نشان داد خاک تیپ گیاهی  تایج مطالعهنافزایش دهد. 

 ،دهیرسوببندی شدت  در طبقه ومی کنند فرسایش یافته گنو بوده و روستاییان برای تغذیه دامهای خود از این مناطق استفاده 

یا باالترین درجه تخریب می باشد. این درحالی است که این منطقه تحت حفاظت قرار دارد اما حفاظت کافی  چهاردارای رتبه 

جز  پوشش گیاهی آن به از گیرد به طوری که بیش از یک پنجم خاک منطقه به شدت فرسایش یافته و و الزم در آن انجام نمی

نشان داد در  نیز بررسی نتایج سرشماری گونه های جبیر در نقشه پراکنش پستانداراناست.  ی باقی نماندهدرختچه ا چند گونه
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تعداد جبیر نیز کاهش یافته و در برخی و به دنبال آن ولید پوشش گیاهی آن نیز کاهش ، تمناطقی که فرسایش خاک افزایش یافته

، زیستگاه اصلی این جانور می باشد و ناطق دشتی و با ارتفاع کممناطق منقرض شده است. جبیر، آهوی ایرانی است که م

این امر . گردیده استآن  ستگاه این جانور و در نهایت انقراضتخریب خاک و پوشش گیاهی این مناطق، منجر به تخریب زی

مصون زی انسان دست اندا می دهد مناطق حفاظت شده که با هدف حفاظت از ذخایر اکولوژیک آن ایجاد شده اند از نشان

توان اکولوژیک منطقه باعث کاهش  نمانده و تخریب خاک منطقه تخریب پوشش گیاهی و زیستگاه جانوری را به دنبال داشته و

ذخایر  ه اندیشیده شود تا از تخریباین منطقبیشتر  باید تدبیری جهت حفاظتتحقیق، این با توجه به نتایج  .گردیده است

 اکولوژیکی منطقه حفاظت شده گنو جلوگیری گردد.
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Abstract 
Because Geno protected area didn’t protect enough, it cause to use lots of part 

for domestic animal productivity and this ecosystem with special plant and 

animal species degrade. This study was down with this goal: determining of 

proper region for soil protection, rehabilitation and special use according dry 

region potentials. We use these maps: slope, aspect, elevation, soil, plant cover 

and rural settle regions and then we categorized them with ArcGIS9.3 according 

Makhdom ecological modal and then we prepare shape earth units map and final 

zoning map. Although we numerated erosion factors according MPESIAC 

method and after adding numbers, sediment delivery identify determined. 

Results show that 12457.01 ha or %28.02 from total of region is protected zone, 

203.82ha or % 0.45 from total of region is rehabilitation zone and 95.591ha or 

%0.21 from total of regions is special use zone. Results from identifying 

sediment delivery shows that Ziziphus spina-christi plant type with 87 numbers 

has forth sediment delivery class or high erosion that the most important factor 

depends on river erosion and slope. Results show that soils around one fifth of 

region is eroded intensively and a lot of plant and animals damaged in Geno 

region. This fact shows that human use a lot from Geno protected area that we 

must think for protecting more. 
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