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كارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامهریزي روستایی ،دانشگاه گلستان ،ایران
چكیده
امروزه برنامهریزي صحیح و استفاده همهجانبه از محیطزیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان تولیدي سرزمین
استوار است .ارزیابی توان اكولوژیكی سرزمین ،مرحله میانی فرآیند آمایش سرزمین یا برنامهریزي محیطزیست است .در واقع
ارزیابی سرزمین ،اطالعات اساسی مرحله دوم آمایشسرزمین شامل انتخاب مناسبترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت را
فراهم مینماید .در همین راستا هدف از این مطالعه ،تعیین مناسبترین و مطلوبترین عرصههاي محیطزیستی حوضهي آبخیز
طارم واقع در استانزنجان با ارزیابی توان اكولوژیكی براي كاربري توسعهاي است .براي انجام این كار ،از روش تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPو سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده شده است .پس از تهیه الیههاي اطالعاتی مورد نظر و وارد ساختن
این الیهها در محیط  Arc GISو پس از تهیه و تكمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع ،ماتریس اولیه و نرمال براي
تعیین وزن نسبی الیهها تكمیل شد .در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبا توجه به وزن نسبی الیهها كه پس از تكمیل
پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهیه ماتریسهاي اولیه و نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد ،بیشترین عامل
محدودكننده شیب است كه باالترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است ،بنابراین قسمتهاي مركزي منطقه كه
كمترین شیب یعنی  2 -0تا  52 -8درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع كم تراكم و جنگلهاي تنک و  ...بوده،
مناسبترین بخشها براي توسعه است .سرانجام تعیین وزن نهایی الیهها و تلفیق اطالعات در نرمافزار  Idrisiانجام شد كه نتایج
حاصل از این روش بدینترتیب است :حدود  53.91درصد از كل منطقه داراي توان درجه یک مناسب و حدود  50.52درصد
داراي توان درجه دو مناسب براي توسعه شهري -روستایی بوده و  25.52درصد نیز فاقد توان مناسب براي اینگونه توسعه است.
واژه هایكلیدی :ارزیابی توان اكولوژیک ،روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPسیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISحوضهي آبخیز
طارم.
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مقدمه و طرح مسأله

توانهاي محیطی ،مجموعه دادههاي محیطی هستند كه در بهرهوريهاي اقتصادي انسان از محیط مؤثر بوده و در
راستاي فعالیتهاي اقتصادي انسان در محیط ،كاربري داشته باشند (نوري .)5 :5923 ،بنابراین توانمنديهاي محیط
طبیعی و انسانی ،هم شامل توان وضع موجود و هم شامل توانهاي نهفتهي منطقه میباشد ،كه این توانهاي نهفته وسعتی
گسترده دارد كه با شناخت و ارزیابی دقیق آن به راحتی میتوان تصویر توسعهي آینده را نمایان ساخت (حسینیابري،
 .)58 :5923سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISبا توانایی كه در پیوند بین خصوصیات محیطی و علوم رایانهاي دارد،
ارزیابی دقیق منابع اكولوژیک را در جزئیترین سطوح با حجم و پیچیدگی بسیار زیاد امكانپذیر میكند و با قدرت
تلفیق اطالعات مختلف و ایجاد نقشه هایی كه مبین فصل مشترک چند شرط مختلف هستند توانایی باالیی را در
برنامهریزي و ارزیابی فراهم میكند) .)HUIGEN, 2003آمایشسرزمین و برنامههاي مرتبط با آن در پی ارائه برنامه
هاي صحیح و اصولی براي استفاده از سرزمین و منابع طبیعی میباشد ،بهطوريكه این استفاده و بهره برداري در طول
زمان سبب تخریب محیط و منابع طبیعی نگردد (مخدوم .)25 :5980 ،یكی از نكات اساسی در برنامهریزي آمایش
سرزمین ،رعایت تناسب كاربريهاي وضع موجود با بهرهبرداريهاي آتی است .منظور از تناسب اراضی ،تطبیق
مشخصات زمین با نوع استفادهاي است كه از آن به عمل میآید ( .)Qingming, 2003, p.45متاسفانه در بسیاري از
نقاط كشور ما از اهمیت این نكته چشم پوشی شده و اراضی بسیاري تحت كاربريهاي نامناسب قرار میگیرند (حاتمی-
نژاد و همكاران .) 5932 ،آگاهی از نحوه استفاده از زمین ،سبب جلوگیري از هدر رفتن ثروت زمینی خواهد شد .این
آگاهی را بر اساس مدلهاي توان اكولوژیک میتوان به دست آورد .مطالعه توان اكولوژیک ،نوع كاربري مناسب براي
یک محدوده از سرزمین را تعیین میكند و بنا بر این روش میتوان كاربري اراضی مناسب براي یک ناحیه ،منطقه و  ...را
پیشنهاد نمود ( .)Pennington, 2000, P.18اهمیت ارزیابی توان اكولوژیک 2سرزمین تا جایی است كه چنانچه
سرزمین بالقوه فاقد توان اكولوژیكی مناسب براي كاربري خاص باشد (حتی در صورت نیاز اقتصادي-اجتماعی به وجود
آن كاربري) اجراي آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیستمحیطی منطقه نمیگردد ،بلكه تخریب بیشتر محیط را به
ارمغان خواهد آورد ( .)Brazier, 1998 & Aurger, 2000ارزیابی توان محیطزیست (چه توان اكولوژیكی ،چه
توان اقتصادي و اجتماعی آن) عبارت از برآورد استفاده ممكن انسان از سرزمین براي كاربريهاي كشاورزي ،مرتعداري،
جنگلداري ،پارکداري (حفاظت ،تورسیم) ،آبزيپروري ،امور نظامی و مهندسی و توسعهي شهري ،صنعتی و روستایی
در چارچوب استفادههاي كشاورزي ،صنعت ،خدمات و بازرگانی است (مخدوم .)25 :5983 ،توسعهي مناسب شهري نیز
هنگامی محقق میشود كه از سرزمین به تناسب پتانسیلها و قابلیتهاي آن استفاده گردد .بر این اساس شناسایی
پتانسیلها و قابلیتهاي سرزمین پیش از استقرار بر روي آن و بارگذاري كاربريها و فعالیتهاي شهري بسیار حائز
اهمیت است (پورجعفر و همكاران .)5935 ،سامانههاي اطالعات جغرافیایی) (GISبیش از چهل سال میباشد كه به
. Ecological Capability Evaluation
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عنوان یكی از ابزارهاي توانمند كامپیوتري وارد بسیاري از علوم ،از جمله مسایل مربوط به محیطزیست شده است .یكی
از استفادههاي  GISدر ارزیابی توان اكولوژیكی ،روش رویهمگذاري نقشه میباشد .این روش بدون استفاده از GIS
اولین بار اواخر دهه  10میالدي پیشنهاد گردید و در انتخاب مسیرهاي مناسب جهت احداث یک بزرگراه مورد استفاده
قرارگرفته و از این طریق اثرهاي احداث این بزرگراه مشخص گردید ( )McHarg, 1969همچنین بسیاري از
كاربردهاي  GISدر ارزیابی اثرها شامل توابع اصلی و اساسی  GISنظیر اندازهگیري طول و مـساحت ،تولید نقـشه و
رویهمگذاري نقشهها میشود كه قبالً به صورت دستی صورت میگرفت اما امروزه با استفاده از سامانههاي اطالعات
جغرافیایی این روش (رویهمگذاري) بسیار فراگیر شده است ( .)Smith, 1993هدف از مطالعات محیطی ،دستیابی به
نظامهاي برنامه ریزي براي استفاده از سرزمین براي تعیین نیازهاي اصلی ،تعیین كاربريها ،ارزیابی توان محیطی اعم از
محیط طبیعی و انسانی و بهرهبرداري متناسب از توانمنديهاي محیط است (كاشیساز و همكاران .)5983 ،در این
پژوهش ،هدف ،كاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین توان اكولوژیكی حوضهي آبخیز طارم و ارزیابی آن
بهمنظور توسعه روستایی -شهري است.
پیشینه پژوهش

جمعهپور ( ،)5985به امكان سنجی توانهاي محیطی ناحیه در شهرستان تربت حیدریه ،تعیین الگوي بهینه در نواحی
روستایی و اهمیت بررسی تناسب و درجه قابلیت واحدهاي اراضی در ارتباط با استقرار نقاط روستایی پرداخته است.
میرداودي و همكاران ( ،) 5981با استفاده از مدل توان اكولوژیک مخدوم به بررسی و تعیین توان اكولوژیک استان مركزي
از نظر كشاورزي و مرتعداري پرداختند ،نتایج تحقیق آنها نشان میدهد كه مناطق با درجه توان یک ،به طور عمده در
اطراف منابع آب زیرزمینی بیشتر از  2000متر مكعب در هكتار در سال وجود دارد .قرخلوو همكاران ( ،)5988در مقاله-
اي باعنوان ارزیابی توان اكولوژیک منطقهي قزوین جهت تعیین نقاط بالقوهي توسعهي شهري با استفاده از  GISمناطق
مناسب براي توسعه شهري را مشخص كرده است و نتایج نشان داد كه فقط طبقه یک (مناسب) كاربري توسعه شهري در
منطقه مورد مطالعه است .میركتولی و كنعانی ( ،)5930در پژوهشی به ارزیابی توان اكولوژیک كاربري توسعهي شهري
شهرستان ساري استان مازندران با استفاده از مدل تصمیمگیري چندمعیاري  MCDMو  GISپرداخته اند .قنواتی و
همكاران ( ،)5932در پژوهشی به مكان یابی بهینه توسعه شهري با تاكید بر پارامترهاي طبیعی با استفاده از مدل فازي
 AHPپرداخته و نتایج حاكی از آن بود كه مناسبترین پهنهها براي توسعهي شهري مناطق مركزي به سمت شمال می-
باشد ،و نامناسبترین پهنهها در بخش غربی ،شمالغربی ،شرق و در بعضی قسمتهاي جنوبی شهرستان میباشد.
عزیزیان و همكاران ( ،)5939به ارزیابی توان اكولوژیک حاشیه شهر تبریز بهمنظور توسعه پایدار شهري با رویكرد
 MCEبا استفاده از  52شاخص پرداخته و در نهایت نقشه نواحی مناسب براي توسعه كالبدي شهر را تعیین كردند.
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پراكاش و گوپتا ،)5338( 9با استفاده از دادههاي ماهواره لندست و تصاویر  IRSاقدام به نقشه كاربري اراضی و تغییرات
كاربري اراضی در معدن زغال سنگ در ناحیه «جهاریاي» هند كردند .آنها با استفاده از دادههاي سنجش از دور كالس-
هاي كاربري را تفكیک نموده و سپس انواع كاربريهاي بهینه را مشخص نمودند .داي و همكاران  ،)2005(3با استفاده از
 AHPبه تعیین پتانسیل منطقهاي در شمال شرقی چین براي كاربري شهري پرداختند .اسواراي و همكاران،)2005( 5
تخصیص كاربري زمین شهري را از طریق روش  AHPبه انجام رساندند .یانگ و همكاران ،)2008( 1با استفاده از روش
 AHPو سنجش ازدور ( )RSدر قالب سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISسیستمی را براي مدیریت كاربري زمین در
شهر چانگشاي چین ارائه نمودند.
موقعیت منطقه مورد مطالعه

در این تحقیق حوضهي آبخیز طارم در استان زنجان بعنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شد .این حوضه در
شهرستان طارم در زون  UTM 93و محدوده طول جغرافیایی بین" 38°50' 95تا " 33°55' 30شرقی و عرض
جغرافیایی بین" 91°25' 22و " 92°55' 55شمالی با مساحت  285000هكتار قرار دارد (شكل .)5

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه

prokash and Gupta
Dai , et al
Svaray , et al
Yang ,et al

3.
4.
5.
6.
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مواد و روشها

 -5نرم افزارهاي استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:
 Arc Viewو  Arc Gisو Idrisi
 -1روش تحقیق
 1-2انجام مطالعات پایه

در ابتدا شناسایی منابع موجود و وضعیت موجود محیطزیست با تحقیقات كتابخانهاي و میدانی صورت گرفت و
سپس نقشههاي توپوگرافی منطقه در مقیاس  5:25000از سازمان مدیریت و برنامهریزي و سایر الیههاي اطالعاتی نظیر
نقشههاي زمینشناسی و خاکشناسی و پوشش گیاهی از سازمانهاي مربوط تهیه و تكمیل شد .از طرف دیگر نقشههاي
طبقات ارتفاع و جهت و شیب منطقه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMدر نرمافزار  Arc viewتولید شدند.
 2-2روش كار

فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 7
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی چارچوبی را ایجاد میكند كه به كمک آن تصمیمات مناسب براي براي موضوعات
پیچیده ،با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیمگیري اتخاذ میشود .در این روش یک وضعیت پیچیده به بخشهاي
كوچکتر آن تجزیه شده ،سپس این اجزا در یک ساختار سلسله مراتبی قرار میگیرد ( .)Dambatta et al, 2009این
فرآیند جهت مقایسه گزینهها و معیارهاي مختلف بسیار مناسب و به عنوان یک ابزار در تحلیلهاي اجرایی شناخته شده
است .روشهاي متعددي براي وزندهی نسبی و بیان اهمیت مشخصهها نسبت به یكدیگر وجود دارد .این روشها در
سهولت استفاده ،دقت ،میزان درک توسط تصمیمگیرندگان و داشتن مبناي نظري با هم تفاوت دارند .تصمیمگیرنده
میتواند با دسترس بودن نرمافزارهاي مربوط و چگونگی تلفیق دادههاي آن با  GISروشی مناسب را انتخاب كند .روش
مقایسه دو به دو به دلیل داشتن مبناي نظري قوي ،دقت باال و سهولت استفاده ،دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و
دقت نتیجه یكی از معتبرترین و پركاربردترین روشهاست ( .)Malczewski, 1999در این روش ابتدا ماتریس
مقایسهاي تشكیل شده و مشخصهها بهصورت زوجی مقایسه و وزن (ارزش) نسبی آنها بهطور نظري تعیین میشود.
نسبتهاي یاد شده با مقادیر كمی بین  5تا  3بیان میشود ( .)Saaty, 1980در این روش بهمنظور اجتناب از خطاهاي
شخصی ،یا سلیقهاي در تصمیمگیري می توان از آراي گروهی متخصصان استفاده كرد .بنابراین در این تحقیق پس از
تعیین مشخصههاي تأثیرگذار در كاربري توسعه روستایی-شهري بهمنظور تعیین وزن نسبی آنها و بهمنظور باال بردن
صحت ،پرسشنامه اي براي استفاده از آراي متخصصان مرتبط با موضوع طراحی شد .معیارهاي ارزیابی مورد استفاده
بهترتیب زیر اولویتبندي شدند (جدول :)5

1- Analytical Hierarchy Process
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جدول  -1معيارهاي ارزيابي به ترتيب اولويت
ردیف

فاكتور

وزن ()AHP

5

شیب

0/5392

2

فاصله از شهر

0/5852

9

فاصله از روستا

0/5852

3

سنگ

0/5529

5

خاک

0/5529

1

فاصله از رودخانه

0/0553

2

بارندگی

0/0523

8

جهت

0/0225

3

تراكم پوشش گیاهی

0/0259

50

ارتفاع

0/0203

55

فاصله از گسل

0/0592

52

فاصله از جاده

0/0521

ضریب ناسازگاري 0/01

یافتههاي تحقیق5935 ،

پس از تعیین پارامترهاي مربوط به كاربري توسعه شهري ،صنعتی ،روستایی ،براي هر كدام از این پارامترها وزن
تعریف شد .این وزن دهی بر طبق روش وزندهی سلسله مراتبی ( )AHPانجام میشود.
وزندهي فاكتورها براي تركيب:
یكی از مزیتهاي روش  ،WLCتوانایی آن در اختصاص وزنهاي نسبی متفاوت به هر یک از فاكتورها در فرآیند
تركیب است .این وزنها اهمیت یک فاكتور را در مقابل سایر فاكتورها نشان میدهند و چگونگی جبران و جایگزینی
فاكتورها با هم را كنترل میكنند .در مورد ( WLCجاییكه فاكتورها بطور كامل جایگزین هم میشوند) فاكتورهاي با
مطلوبیت باال در یک موقعیت میتوانند جاي فاكتورهاي با وزن پایین در همان موقعیت را پر كنند.
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استانداردسازي غيربولي و تركيب خطي وزن دار:
در این روش فاكتورها به مقیاس پیوسته مطلوبیت از صفر (حداقل مطلوبیت) تا ( 255حداكثر مطلوبیت) استاندارد
میشوند .مقیاس گذاري مجدد فاكتورها به مقیاس پیوسته استاندارد ،امكان مقایسه و تركیب آنها را همانند روش بولی
فراهم میكند .در اینجا از روش «نرم» یا «فازي» استفاده می گردد تا تمام مناطق داراي ارزشی باشند كه درجه مطلوبیتشان
را نشان میدهد .اما محدویتها همچنان بصورت ساختار بولی باقی خواهند ماند WLC .یک فن میانگینگیري است كه
نوع تحلیل ها را مابین دو نوع تابع ( ANDحداقل) و ( ORحداكثر) قرار میدهد ،یعنی نه حد نهایی ضد ریسک و نه
حد نهایی ریسک پذیري (ماهینی و كامیاب.)5930 ،
تركيب محدويتها و معيارهاي وزن دهي شده با استفاده از : WLC
یكی از رایجترین روشهاي مورد استفاده در تركیب دادهها ،تركیب خطی وزندار ( )WLCاست .در  WLCهر
فاكتور استاندارد شده در وزن مرتبط با آن ضرب میگردد ،سپس فاكتورها با هم جمع میشوند .زمانیكه وزنها براي هر
سلول محاسبه شد ،تصویر حاصل یكبار دیگر در محدودیتهاي بولی ضرب میگردند تا مناطق كه نباید مورد محاسبه
قرار گیرند خارج گردند .تصویر نهایی ،مربوط به محاسبه تركیب مطلوبیت در محدوده  0تا  255براي مناطقی است كه
محدودیتی براي كاربري ندارند.
جهت تعیین توان اكولوژیک براي كاربري توسعه شهري ،ابتدا الیههاي بولین (محدودیت) و فازي (فاكتور) مورد
نیاز تهیه و سپس فاكتورهاي مورد نیاز براي كاربري با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی امتیازدهی گردید .در وزن-
دهی به روش  ،AHPاز نوعی وزندهی كمی با ترجیحات استفاده می شود و عوامل مؤثر بر اساس یک ماتریس مقایسه
زوجی رتبهبندي میشوند .در این روش ،براي تعیین درجه دقت و صحت وزندهی از شاخص سازگاري استفاده می
شود ،چنانچه شاخص سازگاري معادل  0/5یا كمتر از آن باشد وزندهی صحیح بوده و در غیر این صورت وزنهاي
نسبی داده شده به معیار باید تغییر یابند و وزندهی مجددا انجام گردد (كبودي .)5930 ،پس از وزن دهی ،تناسب براي
هر كاربري از رابطة  5تعیین گردید:
] [5

كه در آن:
 = Sتناسب براي كاربري مورد نظر
 = Wiوزن هر یک از الیهها
 = Xiالیه فازي كه فاكتور نامیده میشود
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 = Ciالیه بولین كه محدودیت نامیده میشود
پس از تعیین وزن نسبی معیارها ،وزنهاي نسبی بهدست آمده به نقشههاي مربوط (شكل  )2نسبت داده شد ،سپس
براي تحلیل فضایی و ارزیابی چند معیاري و تهیه نقشه نهایی طبقه توان منطقه در نرمافزار  Idrisiو قالب رستري
استفاده شد .بدینمنظور الیههاي مورد نظر از محیط  Arc GISبه محیط  Idrisiمنتقل شدند و تمامی الیههاي وزندهی
شده در این نرمافزار و در قالب رستري رویهم گذاري شدند .در این روش پس از تعیین وزن نسبی هر عامل مؤثر در
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تبدیل الیههاي اطالعاتی موثر از فرمت Shape fileبه فرمت  Raster Gridامكان
تركیب وزن هر الیه با توانایی هر یک از مناطق محدوده مورد مطالعه در آن الیه فراهم میشود.

9
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شکل شماره -2مجموعه نقشههاي استفاده شده (منبع :نگارندگان.)1931 ،

نقشه هاي مورد استفاده براي ارزیابی تناسب كاربري توسعه شهري ،صنعتی ،روستایی و وزن  AHPنقشههاي فاكتور
كاربري در شكل  2و جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2نقشههاي مورد استفاده براي ارزيابي تناسب كاربري توسعه شهري ،صنعتي ،روستايي
محدوديت

فاكتور

وزن  AHPنقشههاي فاكتور

شیب> %20

ارتفاع > 5800

نقشه فازي شیب

0/5392

نقشه فازي جهت

0/0225

بافر  200متري از رودخانه

نقشه فازي ارتفاع

0/0203

بافر  2000متري از مناطق حفاظتی

نقشه فازي فاصله از مناطق مسكونی شهري

0/5852

الیه جنگل متراكم

نقشه فازي فاصله ازمناطق مسكونی روستایی

0/5852

بافر  50متري از جاده

نقشه فازي فاصله از گسل هاي عمده

0/0592

نقشه فازي فاصله از جاده

0/0521

نقشه فازي فاصله از رودخانه

0/0553

نقشه فازي تراكم پوشش گیاهی

0/0259

نقشه فازي بارندگی

0/0523
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نقشه فازي سنگ

0/5529

نقشه فازي خاک

0/5529
ضریب ناسازگاري 0/01

يافتههاي تحقيق1931 ،

یافتههای تحقیق

ارزیابی توان اكولوژیک در كشور ما بر اساس ارزیابی چندعامله است .با توجه به منحصر به فرد بودن ویژگیهاي
اكولوژیكی هر منطقه ،آن چه مسلم است این كه عمل ارزیابی توان اكولوژیكی در هر منطقه معیارها و ضوابط خاص
خود را در بردارد .با توجه به متنوع بودن و تعداد مشخصههاي تأثیرگذار در توسعه ،استفاده از  GISشرایط مناسبی براي
تجزیه و تحلیل این دادهها فراهم میكند ،درحالی كه انجام این كار با روشهاي دستی بسیار مشكل و زمان بر خواهد
بود .نتایج حاصل از ارزیابی توان اكولوژیكی منطقه به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و خروجی نهایی (شكل  9و
 ،)3حاكی از آن است كه حدود  %53/91در طبقه یک مناسب و  %50/52در طبقه دو مناسب و  %25/52نیز در طبقه
نامناسب براي توسعه روستایی -شهري قرار گرفته است.

شکل  :9توان نهايي فرايند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
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شکل  :4درصد توان اكولوژيک منطقه جهت توسعه سکونتگاهي
به روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
بحث و نتیجه گیری

در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به وزن نسبی الیهها كه پس از تكمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط
با موضوع و تهیه ماتریس هاي اولیه و نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد ،بیشترین عامل محدودكننده شیب است
كه باال ترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است ،بنابراین قسمتهاي مركزي منطقه كه كمترین شیب یعنی
 2 -0تا  52 -8درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع كم تراكم و جنگلهاي تنک و  ...بوده،
مناسبترین بخشها براي توسعه است .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPشیوهاي منطقی براي مقایسه گزینهها و
انتخاب گزینه بهینه با در نظر گرفتن تمامی مشخصه هاي تأثیرگذار است و چارچوب مناسبی براي مشاركت گروهی در
تصمیمگیري ایجاد میكند .همچنین بهدلیل انعطاف پذیر بودن ،كم هزینه بودن ،دسترسی سریع به نتیجه و غیره روش
بسیار مناسبی براي انجام ارزیابی توان اكولوژیک محسوب میشود .هدف از این مطالعه ،تعیین مناسبترین و
مطلوبترین پهنههاي محیطزیستی حوضهي آبخیز طارم واقع در استانزنجان با ارزیابی توان اكولوژیكی براي كاربري
توسعه اي است .براي انجام این كار ،از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
استفاده شده است .بدینترتیب كه پس از تهیه الیههاي اطالعاتی مورد نظر و وارد ساختن این الیهها در محیط Arc
GISو پس از تهیه و تكمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع ،ماتریس اولیه و نرمال براي تعیین وزن نسبی
الیهها تكمیل شد .در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبا توجه به وزن نسبی الیهها كه پس از تكمیل پرسشنامه
توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهیه ماتریس هاي اولیه و نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد ،بیشترین عامل
محدودكننده شیب است كه باالترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است ،بنابراین قسمتهاي مركزي
منطقه كه كمترین شیب یعنی  2 -0تا  52 -8درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع كم تراكم و
جنگلهاي تنک و  ...بوده ،مناسبترین بخش ها براي توسعه است .سرانجام تعیین وزن نهایی الیهها و تلفیق اطالعات در
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نرمافزار  Idrisiانجام شد كه نتایج حاصل از این روش بدینترتیب است :حدود  53.91درصد از كل منطقه داراي توان
درجه یک مناسب و حدود  50.52درصد داراي توان درجه دو مناسب براي توسعه شهري-روستایی بوده و 25.52
درصد نیز فاقد توان مناسب براي اینگونه توسعه است .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاداتی به شرح
زیر ارائه میگردد:
 با توجه به اینكه ارزیابی توان اكولوژیكی بهعنوان ضرورت در برنامهریزي استفاده از سرزمین (آمایش سرزمین)مطرح شده است و این موضوع در برنامههاي در دست تدوین توسعهاي نیز منعكس شده ،نیاز است كه در هر منطقهاي
ارزیابی توان اكولوژیک صورت گیرد ،سپس برمبناي نتایج ،كاربري بهینه در منطقه اجرا شود.
 ارزیابی آثار محیطزیستی از برنامههایی است كه می تواند پس از ارزیابی توان توسعه منطقه براي جلوگیري ازتخریب محیطزیست و حفظ منابع طبیعی مورد توجه واقع شود.
 بهبود وضعیت خدمات رفاهی و آموزشی و زیربنایی در منطقه كه میتواند بهطور غیرمستقیم بهمنظور توسعهروستایی -شهري در منطقه تأثیرگذار باشد.

منابع :
 .5پورجعفر ،محمد رضا .منتظرالحجه ،مهدي .رنجبر ،احسان و كبیري ،رضا .5935 .ارزیابی توان اكولوژیكی به منظور تعیین
عرصههاي مناسب توسعه در محدودهي شهر جدید سهند ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره  ،28صص .55-22
 .2جمعه پور ،محمد ،5985 .كاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در امكان سنجی توانهاي محیطی و تعییت الگوي فضایی
بهینه در نواحی روستایی (مورد نمونه :شهرستان تربت حیدریه) ،مجله پژوهشهاي جغرافیایی ،شماره  ،55صفحات -85
.95
 .9حاتمینژاد ،حسین .رجایی ،سید عباس .ساالروندیان ،فاطمه و تیموري ،ایرج .5932 .ارزیابی تناسب كاربري اراضی از
طریق مدل توان اكولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین ،فصلنامه آمایش سرزمین ،دوره پنجم ،شماره اول،
صفحات .21-5
 .3حسینیابري ،سیدحسن  .5923.طرح چارچوب نظري و الگوي توسعه مجموعههاي روستایی در بلوچستان ،معاونت
پژوهشی دانشگاه اصفهان.
 .5عزیزیان ،محمدصادق؛ نقدي ،فریبا ومالزاده ،مهدي  .5939 .ارزیابی توان اكولوژیک حاشیه شهر تبریز به منظور توسعه
پایدار شهري با رویكرد  ، MCEمجله پژوهش و برنامهریزي شهري ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،تابستان.
 .1قرخلو ،مهدي ،حمیدرضا پورخباز ،محمدجواد امیري ،حسنعلی فرجی سبكبار .5988 .ارزیابی توان اكولوژیک قزوین
جهت تعین نقاط بالقوه توسعه شهري با استفاده از  RSو  ،GISمجلهي مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي ،سال
اول ،شماره ي دو ،صص .55-18
 .2قنواتی ،عزتاله و دلفانیگودرزي ،فاطمه .5932 .مكانیابی بهینه توسعه شهري با تاكید بر پارامترهاي طبیعی با استفاده از
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مدل تلفیقی فازي  ،AHPدو فصلنامهي ژئومورفولوژي كاربردي ایران ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان ،صص -10
.35
 .8كاشیساز ،مهناز .منوري ،مسعود .افخمی ،مهران و كرباسی .عبدالرضا .5983 .كاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPدر ارزیابی توان اكولوژیک براي توسعه روستایی -شهري( ،مطالعهموردي :منطقه صیدون استان خوزستان)،
مجله محیط زیست و توسعه ،سال  ،5شماره ،5ص .39-50
 .3ماهینی ،ع ،.كامیاب ،ح .5930 .سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی كاربردي با نرم افزار ایدریسی ،انتشارات مهر
مهدیس 582 ،ص.
 .50مخدوم ،مجید .5980 .نخستین تجربه مدلسازي توامان براي سامانههاي اطالعات جغرافیایی در ایران ،همایش ژئوماتیک،
تهران ،انتشارات سازمان نقشه برداري كشور.
 .55مخدوم ،مجید  .5983.شالوده آمایش سرزمین ،چاپ ششم .تهران .انتشارات دانشگاه تهران.
 .52میرداودي ،حمیدرضا ،زاهديپور ،حجتاهلل ،مرادي ،حمیدرضا و گودرزي ،غالمرضا .5981 .بررسی و تعیین توان
اكولوژیک استانمركزي از نظر كشاورزي و مرتعداري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،فصلنامه علمی-
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Tarom, Zanjan to determine the best areas of watershed environmental assessment
ecological potential land for development

Abstract
Man has always been dependent on nature and for their basic needs is based to the environment. But
over time due to management practices and right or wrong interventions enter the effects on land. For this
reason and because of the human potential, the ecological potential for future development of land is very
important. Today, many cities in our country due to its unlimited expansion and without program Can take
destroy of natural environments. But the increasing urban population, followed by the growth of cities,
according to the control of the development of cities and stepping to the principles of sustainable
development is necessary. Purpose of this study is determination of the best of environmental arenas for
urban development land use in Tarom watershed in Zanjan province. For this study was used Analytical
Hierarchy Process method. For this purpose after preparation of information layers and import of these
layers in Arc GIS software and after preparation of questionnaire by experts, were completed early and
normal matrices for determination of layers relative weight. Upshot, layers ultimate weight and
incorporation of information in Idrisi Software were performed. Results showed about 14.36 percent of
total of area has appropriate grade and 10.12 percent has second degree and 75.52 percent don’t have
potential for this development.
Key words: ecological evaluation, urban development, Analytical Hierarchy Process method and
Tarom watershed.

