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 چکیده  
  سرزمين   توليدي   توان  ارزيابي   و  استعدادها   شناخت  پايه  بر  زيست محيط   از  جانبه همه  استفاده  و   صحيح  ريزي¬امروزه برنامه    

  واقع   در.  است  زيست محيط   ريزي برنامه  يا   سرزمين  آمايش فرآيند  مياني  مرحله  سرزمين،  اكولوژيكي  توان  ارزيابي  .است  استوار

  را  مديريت نظام و  سرزمين از استفاده ترين  مرحله دوم آمايش سرزمين شامل انتخاب مناسب اساسي  اطالعات سرزمين،  ارزيابي

ا   نيهم  در.  نمايدمي   فراهم از    زيآبخ  ي زيستي حوضهمحيط   يهاترين پهنهترين و مطلوب مناسب   ن ييلعه، تعاطم   ن يراستا هدف 

كار، از روش تحليل سلسله    ني انجام ا   ياست. برا   يا توسعه  طارم واقع در استان زنجان با ارزيابي توان اكولوژيكي براي كاربري

از ته   بيترت( استفاده شده است. بدين GIS)   ييا ياطالعات جغراف  ستمي( و سAHPمراتبي ) مورد    ي اطالعات  ي هاه يال  هيكه پس 

ا  ساختن  وارد  و  مح  هاه يال  ن ينظر  ته   Arc GISط يدر  از  پس  تكم  هيو  مرتبط   ليو  متخصصان  توسط  موضوع،    پرسشنامه  با 

  ي( با توجه به وزن نسبAHP)يسلسله مراتب  ل ي تحل  نديشد. در فرآ  ل يتكم  هاه يال  ي وزن نسب  ن يي تع  ي و نرمال برا   ه ياول  س يماتر

از تكم  هاهيال از آن    ج يو نرمال و نتا  هياول  ي هاس يماتر  هيپرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و ته   ل يكه پس  حاصل 

  ني به آن اختصاص داده شده است، بنابرا   يدرصد وزن نسب  ني است كه باالتر  بي عامل محدودكننده ش  ني شتريمشخص شد، ب

شامل مراتع كم تراكم   ياهي درصد را داراست و از نظر پوشش گ 12 -8تا  2 -0 يعني  بيش  ني منطقه كه كمتر ي مركز يهاقسمت 

مناسب   يهاو جنگل  بوده،   ... برا بخش   ني ترتنک و  است. سران  يها  نها  نييتع  جامتوسعه  تلف  هاه يال  ييوزن  اطالعات در    ق يو 

ا   ج يانجام شد كه نتا  Idrisiافزار  نرم  از  از كل منطق  14.36است: حدود    ب يترتن يروش بد  ن ي حاصل  توان درجه    يه دارا درصد 

فاقد توان   زيدرصد ن 75.52بوده و  ييروستا -يرتوسعه شه  يتوان درجه دو مناسب برا  يدرصد دارا  10.12مناسب و حدود  کي

 توسعه است.  گونهن يا  ي مناسب برا 

 طارم،زنجان.   زیآبخ ی ¬(، حوضهAHP)یسلسله مراتب ل یروش تحل ، يیروستا -یتوسعه شهر  ک،ي توان اکولوژ ی ابي ارز :يديكلواژگان  
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  مقدمه 
های اقتصادی انسان از محیط مؤثر بوده و وریهای محیطی هستند که در بهرههای محیطی، مجموعه دادهتوان     

های  (. بنابراین توانمندی1:  1379های اقتصادی انسان در محیط، کاربری داشته باشند )نوری،  در راستای فعالیت

-باشد، که این توانمنطقه می  یهای نهفته م شامل توان وضع موجود و هم شامل توانسانی، هناطبیعی و    محیط

آینده را نمایان   یهتوان تصویر توسعهای نهفته وسعتی گسترده دارد که با شناخت و ارزیابی دقیق آن به راحتی می

)حسینی )   (.18 :1379ابری،  ساخت  جغرافیایی  اطالعات  توان (GISسیستم  که  یابا  خصوصیات  ی  بین  پیوند  در 

ترین سطوح با حجم و پیچیدگی بسیار زیاد  ای دارد، ارزیابی دقیق منابع اکولوژیک را در جزئیمحیطی و علوم رایانه

هایی که مبین فصل مشترک چند شرط مختلف  کند و با قدرت تلفیق اطالعات مختلف و ایجاد نقشهپذیر میامکان

های . آمایش سرزمین و برنامه((HUIGEN, 2003کندریزی و ارزیابی فراهم میبرنامه  رداالیی را هستند توانایی ب

که  طوریباشد، بههای صحیح و اصولی برای استفاده از سرزمین و منابع طبیعی میمرتبط با آن در پی ارائه برنامه

(. یکی از  25:  1380)مخدوم،    یعی نگرددبرداری در طول زمان سبب تخریب محیط و منابع طباین استفاده و بهره

های آتی است.  برداریهای وضع موجود با بهرهریزی آمایش سرزمین، رعایت تناسب کاربری نکات اساسی در برنامه

 ,Qingming)آید  ای است که از آن به عمل می منظور از تناسب اراضی، تطبیق مشخصات زمین با نوع استفاده

2003, p.45  .)شور ما از اهمیت این نکته چشم پوشی شده و اراضی بسیاری تحت  نقاط ک  زار بسیاری  متاسفانه د

میکاربری قرار  نامناسب  )حاتمیهای  همکاران،  گیرند  و  سبب  1392نژاد  زمین،  از  استفاده  نحوه  از  آگاهی   .)

ت دس  هبتوان  می  های توان اکولوژیکجلوگیری از هدر رفتن ثروت زمینی خواهد شد. این آگاهی را بر اساس مدل

کند و بنا بر این روش  آورد. مطالعه توان اکولوژیک، نوع کاربری مناسب برای یک محدوده از سرزمین را تعیین می

اهمیت   (.Pennington, 2000, P.18)را پیشنهاد نمود  اضی مناسب برای یک ناحیه، منطقه  توان کاربری ارمی

اکولوژیک توان  است  1ارزیابی  جایی  تا  چنانچ  سرزمین  برای  سرزمین    هکه  مناسب  اکولوژیکی  توان  فاقد  بالقوه 

اقتصادی نیاز  باشد )حتی در صورت  تنها سبب  -کاربری خاص  نه  اجرای آن طرح  کاربری(  اجتماعی به وجود آن 

ارمغان خواهد آورد  محیطی منطقه نمیبهبود وضعیت زیست به  را  تخریب بیشتر محیط  بلکه   ,Brazier)گردد، 

1998 & Aurger, 2000).  زیست )چه توان اکولوژیکی، چه توان اقتصادی و اجتماعی آن(  ارزیابی توان محیط

برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای کاربری داری  داری، پارکداری، جنگل های کشاورزی، مرتععبارت از 

آبزی   )حفاظت، توسعهتورسیم(،  و  مهندسی  و  نظامی  امور  صنعتی  یپروری،  روستای  شهری،  چارچ  ی و  وب  در 

مناسب شهری نیز هنگامی    ی(. توسعه25:  1384های کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی است )مخدوم،  استفاده

می پتانسیلمحقق  تناسب  به  سرزمین  از  که  قابلیتشود  و  شناسایی  ها  اساس  این  بر  گردد.  استفاده  آن  های 

های شهری بسیار حائز ها و فعالیتگذاری کاربریآن و بار  ار بر رویهای سرزمین پیش از استقرها و قابلیتپتانسیل

      (.1391)پورجعفر و همکاران،  اهمیت است

اطالعاتهاسامانه     ) ی  بیشGISجغرافیایی   توانمند ابزارهای از یکی عنوان به که باشدمی سال چهل از ( 

 درGIS   هایاستفاده  از  است. یکی  شده  زیستمحیط به مربوط مسایل جمله از  علوم، از  وارد بسیاری  کامپیوتری

 60 دهه اواخر بار اولین  GISاز   استفاده بدون روش . اینباشدمی نقشه  گذاریمرویه روش توان اکولوژیکی، ارزیابی

 این از و قرارگرفته استفاده مورد بزرگراه یک احداث جهت مناسب  مسیرهای انتخاب در و گردید پیشنهاد میالدی

 در   GISکاربردهای از همچنین بسیاری  (.McHarg, 1969بزرگراه مشخص گردید ) این ثااحد ثرهایا طریق

طولاندازه نظیر GIS اساسی   و اصلی توابع  شامل اثرها ارزیابی   گذاری مرویه و  نقـشه تولید مـساحت، و  گیری 

 
1 . Ecological Capability Evaluation 
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 جغرافیایی اطالعات  ایهسامانه از استفاده با امروزه اما گرفتمی صورت دستی صورت به قبالً که شودمی   هانقشه

)رویه این شده بسیار (گذاریمروش  به    .(Smith, 1993)  است فراگیر  دستیابی  محیطی،  مطالعات  از  هدف 

برنامه نظام تعیین کاربریهای  نیازهای اصلی،  تعیین  برای  برای استفاده از سرزمین  ارزیابی توان محیطی  ریزی  ها، 

(.  1389ساز و همکاران،  های محیط است )کاشیب از توانمندیی متناسرابردبهره  اعم از محیط طبیعی و انسانی و

حوضه اکولوژیکی  توان  تعیین  در  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  کاربرد  هدف،  پژوهش،  این  و  در  طارم  آبخیز  ی 

 شهری است.   -نظور توسعه روستاییم ارزیابی آن به

 پیشینه پژوهش  
ام1385پور )جمعه      به  بهینه در  انوتکان سنجی  (،  الگوی  تعیین  تربت حیدریه،  ناحیه در شهرستان  های محیطی 

نواحی روستایی و اهمیت بررسی تناسب و درجه قابلیت واحدهای اراضی در ارتباط با استقرار نقاط روستایی پرداخته  

لوژیک استان  توان اکو ی و تعیین(، با استفاده از مدل توان اکولوژیک مخدوم به بررس1386میرداودی و همکاران )  است.

دهد که مناطق با درجه توان یک، به طور  داری پرداختند، نتایج تحقیق آنها نشان میمرکزی از نظر کشاورزی و مرتع

از   بیشتر  زیرزمینی  آب  منابع  اطراف  در  همکاران    7000عمده  قرخلوو  دارد.  وجود  سال  در  هکتار  در  مکعب  متر 

در1388) ارزیاباعن ای مقاله (،   با  شهری ی توسعه یبالقوه نقاط تعیین جهت  قزوین ی منطقه اکولوژیک توان  یبوان 

یک  مناطق     GISازاستفاده   طبقه  فقط  که  داد  نشان  نتایج  و  است  کرده  مشخص  را  شهری  توسعه  برای  مناسب 

زیابی توان راوهشی به  (، در پژ1390میرکتولی و کنعانی )  توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه است.  )مناسب( کاربری

توسعه کاربری  شهری اکولوژیک  مازندران شهرستان   ی  استان  از  با  ساری  تصمیم  استفاده  چندمعیاری    گیریمدل 

MCDM    وGIS  یابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر مکان(، در پژوهشی به  1392اند. قنواتی و همکاران ) پرداخته

مدل از  استفاده  با  طبیعی  مناسبخ ادپر  AHPزی  فا  پارامترهای  که  بود  آن  از  حاکی  نتایج  و  برای    هاپهنه ترینته 

غربی، شرق و در  بخش غربی، شمال ها درترین پهنهباشد، و نامناسبی شهری مناطق مرکزی به سمت شمال میتوسعه

ریز بتاشیه شهر  ارزیابی توان اکولوژیک ح(، به  1393عزیزیان و همکاران )   باشد.های جنوبی شهرستان میبعضی قسمت

 برای مناسب شاخص پرداخته و در نهایت نقشه نواحی 12با استفاده از  MCEبا رویکرد  منظور توسعه پایدار شهریبه 

  IRS  های ماهواره لندست و تصاویرداده(، با استفاده از  1998)  1پراکاش و گوپتا شهر را تعیین کردند.   کالبدی توسعه

آنها با  ناحیه »جهاریای« هند کردند.   در  سنگ  زغال در معدن اراضی ریبرکا غییرات ت و اراضی  کاربری اقدام به نقشه

داده از  دور کالساستفاده  از  کاربری  هایهای سنجش  انواع  و سپس  نموده  تفکیک  را  را مشخص    هایکاربری  بهینه 

 کاربری برای نچی شرقی لشما در ایپتانسیل منطقه تعیین به  AHPاز   استفاده (، با2001)2همکاران   و . داینمودند

اسوارای  شهری  همکاران    پرداختند.  تخصیص 2005)  3و   انجام به  AHPروش   طریق از را شهری  زمین کاربری (، 

همکاران  و  یانگ  روش  2008)  4رساندند.  از  استفاده  با   ،)AHP  ازدور  و اطالعات    (RS)   سنجش  سیستم  قالب  در 

 د.  شای چین ارائه نمودنشهر چانگ  ی زمین دربرای مدیریت کاربر  ، سیستمی را(GIS) جغرافیایی

   ژوهش روش پ
 م مطالعات پايهانجا
های ای و میدانی صورت گرفت و سپس نقشهههزيست با تحقیقات کتابخانهدر ابتدا شناسايی منابع موجود و وضعیت موجود محیط    

شناسههی و های زمینالعاتی نظیر نقشهههطاهای ريزی و ساير اليهاز سازمان مديريت و برنامه 1:25000توپوگرافی منطقه در مقیاس 

 
1   .  prokash and Gupta 

2   .  Dai , et al 

3   .  Svaray , et al 

4   .  Yang ,et al 
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های طبقههات ارتعههاج و جهههت و شههی  های مربوط تهیه و تكمیل شد. از طرف ديگر نقشهههپوشش گیاهی از سازمان  شناسی و خاك
 تولید شدند.   Arc viewافزار ( در نرمDEMمنطقه با استعاده از مدل رقومی ارتعاج )

 روش كار

1يمراتب  سلسله  ليتحل  نديفرآ
)  P(AH 

 سههاده با ده،یچ یپ موضوعاتی برای برا مناس  ماتیتصم آن کمک به که کندیم جاديا رای چارچوبی مراتب سلسله لیتحل  نديفرآ    
 شههده، هيهه تجز آن تههرکوچههکی هابخش به دهیچ یپ تیوضع  کي  روش  نيا  در.  شودیم  اتخاذی  ریگمیتصم  مراحل  تيهدا  و   نمودن
 و  هههانهههيگز سهههيمقا جهههت نههديفرآ نيا (.Dambatta et al, 2009) ردیگیم قراری مراتب هسلسل ساختار کي در اجزا نيا سپس

دهههی های متعددی بههرای وزنروش .است شده شناختهيی اجرای هالیتحل در ابزار  کي  عنوان  به  و   مناس   اریبس  مختلفی  ارهایمع
سهههولت اسههتعاده، دقههت، میههزان درك توسههط  ههها درها نسههبت بههه يكههديگر وجههود دارد. ايههن روشنسبی و بیان اهمیت مشخصه

افزارهای مربوط و چگههونگی تواند با دسترس بودن نرمگیرنده میگیرندگان و داشتن مبنای نظری با هم تعاوت دارند. تصمیمتصمیم
بههاال و  تروشی مناس  را انتخاب کند. روش مقايسه دو به دو به دلیل داشتن مبنای نظههری قههوی، دقهه   GISهای آن با  تلعیق داده

 1999هاسههت )عتبههار و درسههتی و دقههت نتیجههه يكههی از معتبرتههرين و پرکههاربردترين روشسهولت اسههتعاده، دارا بههودن ارزش و ا
Malczewski,.) 

طور نظههری صورت زوجی مقايسه و وزن )ارزش( نسبی آنههها بهههها بهای تشكیل شده و مشخصهدر اين روش ابتدا ماتريس مقايسه 
منظور اجتنههاب از (. در اين روش بهههSaaty, 1980)شود بیان می نُه تا يکهای ياد شده با مقادير کمی بین تبشود. نستعیین می

توان از آرای گروهی متخصصان استعاده کرد. بنههابراين در ايههن تحقیههق پههس از گیری میای در تصمیمخطاهای شخصی، يا سلیقه
منظور بههاال بههردن صههحت، و بههه منظور تعیین وزن نسبی آنهههاشهری به  -یياهای تأثیرگذار در کاربری توسعه روستتعیین مشخصه

ترتی  زيههر ای برای استعاده از آرای متخصصان مرتبط بهها موضههوج طراحههی شههد. معیارهههای ارزيههابی مههورد اسههتعاده بهههپرسشنامه
 (:1بندی شدند )جدول  اولويت

 معیارهای ارزيابی به ترتی  اولويت  -1جدول 

 (AHP) نوز فاكتور رديف

 1932/0 شی   1

 1817/0 فاصله از شهر 2

 1817/0 فاصله از روستا  3

 1173/0 سنگ  4

 1173/0 خاك  5

 0559/0 فاصله از رودخانه  6

 0579/0 بارندگی  7

 0275/0 جهت 8

 0213/0 تراکم پوشش گیاهی  9

 0204/0 ارتعاج 10

 0132/0 فاصله از گسل  11

 0126/0 فاصله از جاده  12

 06/0ازگاری ناس ضري 

 1394های تحقیق، يافته 
 شههد.ههها وزن تعريههف برای هر کدام از اين پارامترتوسعه شهری، صنعتی، روستايی، های مربوط به کاربری  پارامتر  پس از تعیین     

 شود.  انجام می( AHPدهی سلسله مراتبی )بر طبق روش وزن اين وزن دهی

 
1- Analytical Hierarchy Process 
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 دهي فاكتورها براي تركيبوزن
های نسبی متعاوت به هر يک از فاکتورها در فرآيند ترکی  است. اختصاص وزن ، توانايی آن درWLCهای روش  زيتاز م  یيك    

دهند و چگونگی جبران و جايگزينی فاکتورها بهها هههم را کنتههرل ها اهمیت يک فاکتور را در مقابل ساير فاکتورها نشان میاين وزن
-کتورهای با مطلوبیت باال در يههک موقعیههت مههیشوند( فاجايگزين هم میا بطور کامل هر)جايیكه فاکتو  WLCکنند. در مورد  می

 توانند جای فاکتورهای با وزن پايین در همان موقعیت را پر کنند.

 استانداردسازي غيربولي و تركيب خطي وزن دار
. شههوند)حههداک ر مطلوبیههت( اسههتاندارد مههی 255در اين روش فاکتورها به مقیاس پیوسته مطلوبیت از صعر )حداقل مطلوبیت( تا     

کنههد. در مقیاس گذاری مجدد فاکتورها به مقیاس پیوسته استاندارد، امكان مقايسه و ترکی  آنها را همانند روش بههولی فههراهم مههی
دهههد. امهها یمهه گردد تا تمام مناطق دارای ارزشی باشند که درجه مطلوبیتشان را نشههان اينجا از روش »نرم« يا »فازی« استعاده می

گیری است که نوج تحلیل ها را مابین دو نوج يک فن میانگین WLCساختار بولی باقی خواهند ماند.  ها همچنان بصورت  محدويت
دهد، يعنی نه حد نهايی ضد ريسههک و نههه حههد نهههايی ريسههک پههذيری )مههاهینی و )حداک ر( قرار می  OR)حداقل( و    ANDتابع  

 (.1390کامیاب، 

  WLCه از  و معيارهاي وزن دهي شده با استفاد اهتركيب محدويت
هههر فههاکتور  WLC( اسههت. در WLCدار )ههها، ترکیهه  خطههی وزنهای مورد استعاده در ترکیهه  دادهترين روشيكی از رايج    

ها بههرای هههر سههلول محاسههبه شوند. زمانیكه وزنگردد، سپس فاکتورها با هم جمع میاستاندارد شده در وزن مرتبط با آن ضرب می
گردند تا مناطق که نبايد مورد محاسبه قههرار گیرنههد خههارد گردنههد. های بولی ضرب میر محدوديتير حاصل يكبار ديگر دشد، تصو

 برای مناطقی است که محدوديتی برای کاربری ندارند.  255تا  0تصوير نهايی، مربوط به محاسبه ترکی  مطلوبیت در محدوده 

 

 د مطالعهمحدوده مور

ی آبخیز طارم در استان زنجان بعنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شد. اين حوضه در شهرستان در اين تحقیق حوضه  

زون   در  بینUTM   39طارم  جغرافیايی  طول  محدوده  جغر  49°15'  40"تا    48°10'  35"و  عرض  و  بینشرقی    27"افیايی 

 (. 1هكتار قرار دارد )شكل  285000شمالی با  مساحت   37°15' 51"و  25°36'

 ( 1395موقعیت منطقه مورد مطالعه )منبع: نگارندگان، -1شكل 
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   و بحث  ها یافته
ابتداتوسعه    برای کاربری اکولوژيک تعیین توان جهت     و فازی )فاکتور( مورد نیاز تهیه و  اليه شهری،  های بولین )محدوديت( 

فاکتورهای ک نیاز مورد سپس  امتیازدهی سلسله تحلیل  فرآيند از استعاده با اربریبرای  وزن  .گرديد مراتبی  روش  در  به  دهی 
AHPبندی میماتريس مقايسه زوجی رتبهشود و عوامل مؤثر بر اساس يک  دهی کمی با ترجیحات استعاده می، از نوعی وزن-

وزن و صحت  دقت  درجه  تعیین  برای  اين روش،  در  از شاخص سازگاری  شوند.  چنانچه شاخص سازگاری  استعاده میدهی  شود، 
-های نسبی داده شده به معیار بايد تغییر يابند و وزن دهی صحیح بوده و در غیر اين صورت وزنيا کمتر از آن باشد وزن1/0معادل 

 :گرديد تعیین 1 رابطة از  کاربری هر برای (. پس از وزن دهی، تناس 1390دهی مجددا انجام گردد )کبودی، 
 

]1[ 

 
 که در آن:

S =  تناس  برای کاربری مورد نظر؛ 
Wi =  ها؛ وزن هر يک از اليه 
Xi  =  شود؛اليه فازی که فاکتور نامیده می 
Ci = شود.اليه بولین که محدوديت نامیده می 
 

س برای تحلیل ( نسبت داده شد، سپ2های مربوط )شكل دست آمده به نقشههای نسبی بهپس از تعیین وزن نسبی معیارها، وزن    
منظور و قال  رستری استعاده شد. بدين  Idrisiافزار  فضايی و ارزيابی چند معیاری و تهیه نقشه نهايی طبقه توان منطقه در نرم

افزار و در  دهی شده در اين نرمهای وزنمنتقل شدند و تمامی اليه  Idrisiبه محیط    Arc GIS  های مورد نظر از محیطاليه
هر عامل مؤثر در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی با تبديل مقال  رستری رويه گذاری شدند. در اين روش پس از تعیین وزن نسبی 

اطالعاتی ماليه فرمتؤهای  از  فرمت    Shape file ثر  از    Raster Gridبه  هر يک  توانايی  با  هر اليه  وزن  ترکی   امكان 
 شود. مناطق محدوده مورد مطالعه در آن اليه فراهم می

 (. 1394های استعاده شده )منبع: نگارندگان، مجموعه نقشه -2 شكل
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های فاکتور کاربری در  نقشه  AHPهای مورد استعاده برای ارزيابی تناس  کاربری توسعه شهری، صنعتی، روستايی و وزن  نقشه
 نشان داده شده است.  2و جدول  2شكل 
های اکولوژيكی هر  است. با توجه به منحصر به فرد بودن ويژگی چندعامله ارزيابی ساسا  بر کشور ما در  يکاکولوژ توان ارزيابی

. با توجه به  بردارد  منطقه، آن چه مسلم است اين که عمل ارزيابی توان اکولوژيكی در هر منطقه معیارها و ضوابط خاص خود را در
تعداد مشخصه و  بودن  تمتنوج  در  تأثیرگذار  از  های  استعاده  داده   GISوسعه،  اين  تحلیل  و  تجزيه  برای  مناسبی  فراهم شرايط  ها 

های دستی بسیار مشكل و زمان بر خواهد بود. نتايج حاصل از ارزيابی توان اکولوژيكی  کند، درحالی که انجام اين کار با روشمی
در طبقه يک    %36/14ود  کی از آن است که حد(، حا4و    3منطقه به روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی و خروجی نهايی )شكل  

  شهری قرار گرفته است. -نیز در طبقه نامناس  برای توسعه روستايی % 52/75در طبقه دو مناس  و  %12/10مناس  و 
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 های فاکتور کاربری نقشه AHPو وزن  فضايیهای مورد استعاده برای ارزيابی تناس  کاربری توسعه نقشه -2جدول 

 هاي فاكتورقشهن AHPوزن  فاكتور محدوديت

 1932/0 نقشه فازی شی   %20 <شی 

 0275/0 ازی جهتنقشه ف 1800 <ارتعاج 

 0204/0 نقشه فازی ارتعاج  متری از رودخانه 200بافر 

 1817/0 نقشه فازی فاصله از مناطق مسكونی شهری متری از مناطق حعاظتی  2000بافر 

 1817/0 روستايی نقشه فازی فاصله ازمناطق مسكونی اليه جنگل متراکم

 0132/0 دهنقشه فازی فاصله از گسل های عم متری از جاده  50بافر 

 0126/0 نقشه فازی فاصله از جاده  

 0559/0 نقشه فازی فاصله از رودخانه 

 0213/0 نقشه فازی تراکم پوشش گیاهی  

 0579/0 نقشه فازی بارندگی  

 1173/0 نقشه فازی سنگ  

 1173/0 نقشه فازی خاك 

 06/0ضري  ناسازگاری  

 1394های تحقیق، يافته 
 

 : توان نهايی فرايند تحلیل سلسله مراتبی3شكل 

 
 AHP: درصد توان اکولوژيک منطقه جهت توسعه سكونتگاهی به روش  4شكل 
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      گیرینتیجه
وسط متخصصان مرتبط با موضوج و ها که پس از تكمیل پرسشنامه تدر فرآيند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به وزن نسبی اليه  

زن های اولیه و نرمال و نتايج حاصل از آن مشخص شد، بیشترين عامل محدودکننده شی  است که باالترين درصد و تهیه ماتريس 
درصد را داراست   12 -8تا  2 -0های مرکزی منطقه که کمترين شی  يعنی نسبی به آن اختصاص داده شده است، بنابراين قسمت

ها برای توسعه است. فرآيند تحلیل ترين بخشهای تنک و ... بوده، مناس ظر پوشش گیاهی شامل مراتع کم تراکم و جنگلو از ن
( مراتبی  شیوه AHPسلسله  من(  گزينه ای  مقايسه  برای  مشخصهطقی  تمامی  گرفتن  نظر  در  با  بهینه  گزينه  انتخاب  و  های ها 

برای مشارکت مناسبی  و چارچوب  است  در تصمیم  تأثیرگذار  ايجاد میگروهی  به گیری  انعطافکند. همچنین  بودن، کم دلیل  پذير 
شود. در همین م ارزيابی توان اکولوژيک محسوب میهزينه بودن، دسترسی سريع به نتیجه و غیره روش بسیار مناسبی برای انجا

ی آبخیز طارم واقع در استان زنجان با  ی حوضهزيستهای محیطترين پهنهترين و مطلوبراستا هدف از اين مطالعه، تعیین مناس 
توسعه  کاربری  برای  اکولوژيكی  توان  مراتبیارزيابی  سلسله  تحلیل  روش  از  کار،  اين  انجام  برای  است.  سیستم  AHP)  ای  و   )

ها ن اين اليه های اطالعاتی مورد نظر و وارد ساختترتی  که پس از تهیه اليه( استعاده شده است. بدينGISاطالعات جغرافیايی )
پس از تهیه و تكمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوج، ماتريس اولیه و نرمال برای تعیین و  Arc GIS در محیط  

ها که پس از تكمیل پرسشنامه ( با توجه به وزن نسبی اليهAHPتكمیل شد. در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی)  هاوزن نسبی اليه
با   مرتبط  متخصصان  ماتريستوسط  تهیه  و  عامل  موضوج  بیشترين  شد،  مشخص  آن  از  حاصل  نتايج  و  نرمال  و  اولیه  های 

اختصاص   آن  به  وزن نسبی  درصد  باالترين  که  است  بنابراين قسمتمحدودکننده شی   است،  که  داده شده  های مرکزی منطقه 
های تنک و ... بوده،  اتع کم تراکم و جنگلدرصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مر  12  -8تا    2  -0کمترين شی  يعنی  

انجام شد که نتايج  Idrisiافزار ها و تلعیق اطالعات در نرمها برای توسعه است. سرانجام تعیین وزن نهايی اليهترين بخشمناس  
درصد دارای   10.12درصد از کل منطقه دارای توان درجه يک مناس  و حدود    14.36ترتی  است: حدود  حاصل از اين روش بدين

 گونه توسعه است.درصد نیز فاقد توان مناس  برای اين 75.52روستايی بوده و  -توان درجه دو مناس  برای توسعه شهری
 

 پيشنهادات
ريزی استعاده از سرزمین )آمايش سرزمین( مطرح شده عنوان ضرورت در برنامهکه ارزيابی توان اکولوژيكی بها توجه به اين ب  -

ای ارزيابی توان اکولوژيک ای نیز منعكس شده، نیاز است که در هر منطقههای در دست تدوين توسعهموضوج در برنامهاست و اين 
 ، کاربری بهینه در منطقه اجرا شود. صورت گیرد، سپس برمبنای نتايج

محیط  - آثار  برنامهارزيابی  از  میزيستی  که  است  منطقه  هايی  توسعه  توان  ارزيابی  از  پس  تخري  تواند  از  جلوگیری  برای 
 زيست و حعظ منابع طبیعی مورد توجه واقع شود.  محیط

شهری   -منظور توسعه روستايیطور غیرمستقیم بهاند بهتوبهبود وضعیت خدمات رفاهی و آموزشی و زيربنايی در منطقه که می -
 در منطقه تأثیرگذار باشد.

 

 منابع  
رضا،   - کبیری،  و  احسان  رنجبر،  مهدی،  منتظرالحجه،  رضا،  محمد  منظور  ،  1391پورجععر،  به  اکولوژيكی  توان  ارزيابی 

 . 11-22، صص 28، شماره توسعهجغرافیا و ، مجله شهر جديد سهند یهای مناس  توسعه در محدودهتعیین عرصه

های محیطی و تعییت الگوی فضايی ، کاربرد سیستم اطالعات جغرافیايی در امكان سنجی توان1385جمعه پور، محمد،   -
-85، صعحات  55های جغرافیايی، شماره  بهینه در نواحی روستايی )مورد نمونه: شهرستان تربت حیدريه(، مجله پژوهش

35. 

، ارزيابی تناس  کاربری اراضی از  1392ايی، سید عباس، ساالرونديان، فاطمه و تیموری، ايرد،  ، حسین، رجنژادحاتمی -
طريق مدل توان اکولوژيک در استان اردبیل با هدف آمايش سرزمین، فصلنامه آمايش سرزمین، دوره پنجم، شماره اول،  

 . 26-5صعحات 



 35                                        و همكاران  ايوب بدراق نژادطارم،   ز يآبخ ي حوضه  يي روستا   -ي توسعه  شهر  کي توان اكولوژ  يابيارز  

سیدحسنحسینی - و    ،1379  ،ابری،  نظری  چارچوب  توسعطرح  در مجموعه  ه الگوی  روستايی  معاونت    های  بلوچستان، 
 پژوهشی دانشگاه اصعهان.

 توسعه منظور به تبريز شهر حاشیه اکولوژيک توان  ، ارزيابی1393عزيزيان، محمدصادق؛ نقدی، فريبا ومالزاده، مهدی،   -

 بستان.تا سیزدهم، شماره چهارم، سال شهری، ريزیبرنامه و  پژوهش ، مجله MCEشهری با رويكرد  پايدار
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