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ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری -روستایی حوضهی آبخیز طارم،
استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
ايوب بدراق نژاد  -1استاديار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،ايران
حسين موسيزاده  -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران.
رضا سارلي -کارشناسی جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران.
حميدرضا ساري محمدلي  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه پیامنور مرکز ساری ،ساری ،ايران.
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چكيده
امروزه برنامهريزي صحيح و استفاده همهجانبه از محيطزيست بر پايه شناخت استعدادها و ارزيابي توان توليدي سرزمين استوار
است .ارزيابي توا ن اكولوژيكي سرزمين ،مرحله مياني فرآيند آمايش سرزمين يا برنامهريزي محيطزيست است .در واقع ارزيابي
سرزمين ،اطالعات اساسي مرحله دوم آمايش سرزمين شامل انتخاب مناسبترين استفاده از سرزمين و نظام مديريت را فراهم
مينمايد .در همين راستا هدف از اين مطالعه ،تعيين مناسبترين و مطلوبترين پهنههاي محيطزيستي حوضهي آبخيز طارم واقع
در استان زنجان با ارزيابي توان اكولوژيكي براي كاربري توسعهاي است .براي انجام اين كار ،از روش تحليل سلسله مراتبي
( )AHPو سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISاستفاده شده است .بدينترتيب كه پس از تهيه اليههاي اطالعاتي مورد نظر و وارد
ساختن اين اليهها در محيط  Arc GISو پس از تهيه و تكميل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع ،ماتريس اوليه و
نرمال براي تعيين وزن نسبي اليهها تكميل شد .در فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPبا توجه به وزن نسبي اليهها كه پس از
تكميل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهيه ماتريس هاي اوليه و نرمال و نتايج حاصل از آن مشخص شد،
بيشترين عامل محدود كننده شيب است كه باالترين درصد وزن نسبي به آن اختصاص داده شده است ،بنابراين قسمتهاي
مركزي منطقه كه كمترين شيب يعني  8 -1تا  58 -2درصد را داراست و از نظر پوشش گياهي شامل مراتع كم تراكم و
جنگلهاي تنک و  ...بوده ،مناسبترين بخش ها براي توسعه است .سرانجام تعيين وزن نهايي اليهها و تلفيق اطالعات در
نرمافزار  Idrisiانجام شد كه نتايج حاصل از اين روش بدينترتيب است :حدود  59/93درصد از كل منطقه داراي توان درجه يک
مناسب و حدود  51/58درصد داراي توان درجه دو مناسب براي توسعه شهري -روستايي بوده و  51/18درصد نيز فاقد توان
مناسب براي اينگونه توسعه است.
واژهگان كليدي :ارزيابی توان اکولوژيک ،توسعه شهری -روستايی ،روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPحوضهی آبخیز طارم ،زنجان
 .1نويسنده مسئول:
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مقدمه
توانهای محیطی ،مجموعه دادههای محیطی هستند که در بهرهوریهای اقتصادی انسان از محیط مؤثر بوده و در
راستای فعالیتهای اقتصادی انسان در محیط ،کاربری داشته باشند (نوری .)1 :1705 ،بنابراين توانمندیهای محیط
طبیعی و انسانی ،هم شامل توان وضع موجود و هم شامل توانهای نهفتهی منطقه میباشد ،که اين توانهای نهفته
وسعتی گسترده دارد که با شناخت و ارزيابی دقیق آن میتوان تصوير توسعهی آينده را نمايان ساخت (حسینیابری،
 .)10 :1705سیستم اطالعات جغرافیايی ( )GISبا توانايی که در پیوند بین خصوصیات محیطی و علوم رايانهای دارد،
ارزيابی دقیق منابع اکولوژيک را در جزيیترين سطوح با حجم و پیچیدگی بسیار زياد امکانپذير میکند و با قدرت تلفیق
اطالعات مختلف و ايجاد نقشه هايی که مبین فصل مشترک چند شرط مختلف هستند توانايی بااليی را در برنامهريزی و
ارزيابی فراهم میکند) .)HUIGEN, 2003آمايش سرزمین و برنامههای مرتبط با آن در پی ارائه برنامههای صحیح و
اصولی برای استفاده از سرزمین و منابع طبیعی میباشد ،بهطوریکه اين استفاده و بهرهبرداری در طول زمان سبب
تخريب محیط و منابع طبیعی نگردد (مخدوم.)19 :1706 ،
يکی از نکات اساسی در برنامهريزی آمايش سرزمین ،رعايت تناسب کاربریهای وضع موجود با بهرهبرداریهای آتی
است .منظور از تناسب اراضی ،تطبیق مشخصات زمین با نوع استفادهای است که از آن به عمل میآيد ( Qingming,
 . )2003: 45در بسیاری از نقاط کشور ما از اهمیت اين نکته چشم پوشی شده و اراضی بسیاری تحت کاربریهای
نامناسب قرار میگیرند (حاتمینژاد و همکاران .)1751 ،آگاهی از نحوه استفاده از زمین ،سبب جلوگیری از هدر رفتن
ثروت زمینی خواهد شد .اين آگاهی را بر اساس مدلهای توان اکولوژيک میتوان به دست آورد .مطالعه توان اکولوژيک،
نوع کاربری مناسب برای يک محدوده از سرزمین را تعیین میکند و بنا بر اين روش میتوان کاربری اراضی مناسب
برای يک ناحیه ،منطقه را پیشنهاد نمود ( .)Pennington, 2000: 18اهمیت ارزيابی توان اکولوژيک 1سرزمین تا
جايی است که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژيکی مناسب برای کاربری خاص باشد (حتی در صورت نیاز
اقتصادی -اجتماعی به وجود آن کاربری) اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زيستمحیطی منطقه نمیگردد،
بلکه تخريب بیشتر محیط را به ارمغان خواهد آورد ( .)Brazier, 1998 & Aurger, 2000ارزيابی توان محیط
زيست (چه توان اکولوژيکی ،چه توان اقتصادی و اجتماعی آن) عبارت از برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای
کاربریهای کشاورزی ،مرتعداری ،جنگلداری ،پارکداری (حفاظت ،تورسیم) ،آبزیپروری ،امور نظامی و مهندسی و
توسعهی شهری ،صنعتی و روستايی در چارچوب استفادههای کشاورزی ،صنعت ،خدمات و بازرگانی است (مخدوم:1701 ،
 .)19توسعهی مناسب شهری نیز هنگامی محقق میشود که از سرزمین به تناسب پتانسیلها و قابلیتهای آن استفاده
گردد .بر اين اساس شناسايی پتانسیلها و قابلیتهای سرزمین پیش از استقرار بر روی آن و بارگذاری کاربریها و
فعالیتهای شهری بسیار حائز اهمیت است (پورجعفر و همکاران.)1751 ،
سامانههای اطالعات جغرافیايی ( )GISبیش از چهل سال میباشد که به عنوان يکی از ابزارهای توانمند کامپیوتری
وارد بسیاری از علوم ،از جمله مسايل مربوط به محیطزيست شده است .يکی از استفادههای  GISدر ارزيابی توان
اکولوژيکی ،روش رويهمگذاری نقشه میباشد .اين روش بدون استفاده از  GISاولین بار اواخر دهه  06میالدی پیشنهاد
گرديد و در انتخاب مسیرهای مناسب جهت احداث يک بزرگراه مورد استفاده قرارگرفته و از اين طريق اثرهای احداث
اين بزرگراه مشخص گرديد ( .)McHarg, 1969همچنین بسیاری از کاربردهای  GISدر ارزيابی اثرها شامل توابع
اصلی و اساسی  GISنظیر اندازهگیری طول و مـساحت ،تولید نقـشه و رويهمگذاری نقشهها میشود که قبالً به صورت
دستی صورت میگرفت اما امروزه با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیايی اين روش (رويهمگذاری) بسیار فراگیر
1. Ecological Capability Evaluation
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شده است ( .)Smith, 1993هدف از مطالعات محیطی ،دستیابی به نظامهای برنامهريزی برای استفاده از سرزمین
برای تعیین نیازهای اصلی ،تعیین کاربریها ،ارزيابی توان محیطی اعم از محیط طبیعی و انسانی و بهرهبرداری متناسب
از توانمندیهای محیط است (کاشیساز و همکاران .)1705 ،در اين پژوهش ،هدف ،کاربرد فرآيند تحلیل سلسله مراتبی
در تعیین توان اکولوژيکی حوضهی آبخیز طارم و ارزيابی آن بهمنظور توسعه روستايی -شهری است.
در ارتباط با موضوع پژوهش جمعهپور ( ،)1709به امکان سنجی توانهای محیطی ناحیه در شهرستان تربت حیدريه،
تعیین الگوی بهینه در نواحی روستايی و اهمیت بررسی تناسب و درجه قابلیت واحدهای اراضی در ارتباط با استقرار نقاط
روستايی پرداخته است .میرداودی و همکاران ( ،)1700با استفاده از مدل توان اکولوژيک مخدوم به بررسی و تعیین توان
اکولوژيک استان مرکزی از نظرکشاورزی و مرتعداری پرداختند ،نتايج تحقیق آنها نشان میدهد که مناطق با درجه توان
يک ،به طور عمده در اطراف منابع آب زيرزمینی بیشتر از  0666متر مکعب درهکتار در سال وجود دارد .قرخلو و همکاران
( ،)1700در مقالهای باعنوان ارزيابی توان اکولوژيک منطقهی قزوين جهت تعیین نقاط بالقوهی توسعهی شهری با
استفاده از  GISمناطق مناسب برای توسعه شهری را مشخص کرده است و نتايج نشان داد که فقط طبقه يک (مناسب)
کاربری توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه است .میرکتولی و کنعانی ( ،)1756در پژوهشی به ارزيابی توان اکولوژيک
کاربری توسعهی شهری شهرستان ساری استان مازندران با استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیاری  MCDMو GIS
پرداختهاند .قنواتی و همکاران ( ،)1751در پژوهشی به مکانيابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی با
استفاده از مدل فازی  AHPپرداخته و نتايج حاکی از آن بود که مناسبترين پهنهها برای توسعهی شهری مناطق
مرکزی به سمت شمال میباشد و نامناسبترين پهنهها در بخش غربی ،شمالغربی ،شرق و در بعضی قسمتهای
جنوبی شهرستان میباشد .عزيزيان و همکاران ( ،)1757به ارزيابی توان اکولوژيک حاشیه شهر تبريز به منظور توسعه
پايدار شهری با رويکرد  MCEبا استفاده از  11شاخص پرداخته و در نهايت نقشه نواحی مناسب برای توسعه کالبدی
شهر را تعیین کردند .پراکاش و گوپتا ،)1550( 1با استفاده از دادههای ماهواره لندست و تصاوير  IRSاقدام به نقشه
کاربری اراضی و تغییرات کاربری اراضی در معدن زغال سنگ در ناحیه جهاريای هند کردند .آنها با استفاده از دادههای
سنجش از دور کالسهای کاربری را تفکیک نموده و سپس انواع کاربریهای بهینه را مشخص نمودند .دای و همکاران
 ،)1661(1با استفاده از  AHPبه تعیین پتانسیل منطقهای در شمال شرقی چین برای کاربری شهری پرداختند .اسوارای
1
و همکاران ،)1669( 7تخصیص کاربری زمین شهری را از طريق روش  AHPبه انجام رساندند .يانگ و همکاران
( ،)1660با استفاده از روش  AHPو سنجش ازدور ( )RSدر قالب سیستم اطالعات جغرافیايی ( ،)GISسیستمی را
برای مديريت کاربری زمین در شهر چانگشای چین ارائه نمودند.

روش پژوهش
انجام مطالعات پايه
در ابتدا شناسايی منابع موجود و وضعیت موجود محیطزيست با تحقیقات کتابخانهای و میدانی صورت گرفت و سپس
نقشههای توپوگرافی منطقه در مقیاس  1:19666از سازمان مديريت و برنامهريزی و ساير اليههای اطالعاتی نظیر
نقشههای زمینشناسی و خاکشناسی و پوشش گیاهی از سازمانهای مربوط تهیه و تکمیل شد .از طرف ديگر نقشههای
طبقات ارتفاع و جهت و شیب منطقه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMدر نرمافزار  Arc viewتولید شدند.
1. Prokash and Gupta
2. Dai, et al
3. Svaray, et al
4. Yang, et al
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روش كار
فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 5

فرآيند تحلیل سلسله مراتبی چارچوبی را ايجاد میکند که به کمک آن تصمیمات مناسب برای برای موضوعات پیچیده،
با ساده نمودن و هدايت مراحل تصمیمگیری اتخاذ میشود .در اين روش يک وضعیت پیچیده به بخشهای کوچکتر آن
تجزيه شده ،سپس اين اجزا در يک ساختار سلسله مراتبی قرار میگیرد ( .)Dambatta et al, 2009اين فرآيند جهت
مقايسه گزينهها و معیارهای مختلف بسیار مناسب و به عنوان يک ابزار در تحلیلهای اجرايی شناخته شده است.
روشهای متعددی برای وزندهی نسبی و بیان اهمیت مشخصهها نسبت به يکديگر وجود دارد .اين روشها در سهولت
استفاده ،دقت ،میزان درک توسط تصمیمگیرندگان و داشتن مبنای نظری با هم تفاوت دارند .تصمیمگیرنده میتواند با
دسترس بودن نرمافزارهای مربوط و چگونگی تلفیق دادههای آن با  GISروشی مناسب را انتخاب کند .روش مقايسه دو
به دو به دلیل داشتن مبنای نظری قوی ،دقت باال و سهولت استفاده ،دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و دقت نتیجه
يکی از معتبرترين و پرکاربردترين روشهاست (.)Malczewski, 1999
در اين روش ابتدا ماتريس مقايسهای تشکیل شده و مشخصهها بهصورت زوجی مقايسه و وزن (ارزش) نسبی آنها
بهطور نظری تعیین میشود .نسبتهای ياد شده با مقادير کمی بین يک تا نُه بیان میشود ( .)Saaty, 1980در اين
روش بهمنظور اجتناب از خطاهای شخصی ،يا سلیقهای در تصمیمگیری میتوان از آرای گروهی متخصصان استفاده کرد.
بنابراين در اين تحقیق پس از تعیین مشخصههای تأثیرگذار در کاربری توسعه روستايی -شهری بهمنظور تعیین وزن
نسبی آنها و بهمنظور باال بردن صحت ،پرسشنامهای برای استفاده از آرای متخصصان مرتبط با موضوع طراحی شد.
معیارهای ارزيابی مورد استفاده بهترتیب زير اولويتبندی شدند (جدول .)1
جدول  .5معيارهاي ارزيابي به ترتيب اولويت
رديف
1
1
7
1
9
0
0
0
5
16
11
11

فاكتور
شیب
فاصله از شهر
فاصله از روستا
سنگ
خاک
فاصله از رودخانه
بارندگی
جهت
تراکم پوشش گیاهی
ارتفاع
فاصله از گسل
فاصله از جاده
ضريب ناسازگاری 6/60

وزن ()AHP
6/1571
6/1010
6/1010
6/1107
6/1107
6/6995
6/6905
6/6109
6/6117
6/6161
6/6171
6/6110
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پس از تعیین پارامترهای مربوط به کاربری توسعه شهری ،صنعتی ،روستايی ،برای هر کدام از اين پارامترها وزن تعريف
شد .اين وزن دهی بر طبق روش وزندهی سلسله مراتبی ( )AHPانجام میشود.
1.Analytical Hierarchy Process
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وزندهي فاكتورها براي تركيب

يکی از مزيتهای روش  ،WLCتوانايی آن در اختصاص وزنهای نسبی متفاوت به هر يک از فاکتورها در فرآيند
ترکیب است .اين وزنها اهمیت يک فاکتور را در مقابل ساير فاکتورها نشان میدهند و چگونگی جبران و جايگزينی
فاکتورها با هم را کنترل میکنند .در مورد ( WLCجايی که فاکتورها بطور کامل جايگزين هم میشوند) فاکتورهای با
مطلوبیت باال در يک موقعیت میتوانند جای فاکتورهای با وزن پايین در همان موقعیت را پر کنند.
استانداردسازي غيربولي و تركيب خطي وزن دار

در اين روش فاکتورها به مقیاس پیوسته مطلوبیت از صفر (حداقل مطلوبیت) تا ( 199حداکثر مطلوبیت) استاندارد
می شوند .مقیاس گذاری مجدد فاکتورها به مقیاس پیوسته استاندارد ،امکان مقايسه و ترکیب آنها را همانند روش بولی
فراهم میکند .در اينجا از روش "نرم" يا "فازی" استفاده میگردد تا تمام مناطق دارای ارزشی باشند که درجه
مطلوبیتشان را نشان میدهد .اما محدويتها همچنان بصورت ساختار بولی باقی خواهند ماند WLC .يک فن میانگین
گیری است که نوع تحلیلها را مابین دو نوع تابع ( ANDحداقل) و ( ORحداکثر) قرار میدهد ،يعنی نه حد نهايی ضد
ريسک و نه حد نهايی ريسک پذيری (ماهینی و کامیاب.)1756 ،
تركيب محدويتها و معيارهاي وزن دهي شده با استفاده از WLC

يکی از رايجترين روشهای مورد استفاده در ترکیب دادهها ،ترکیب خطی وزندار ( )WLCاست .در  WLCهر فاکتور
استاندارد شده در وزن مرتبط با آن ضرب میگردد ،سپس فاکتورها با هم جمع میشوند .زمانیکه وزنها برای هر سلول
محاسبه شد ،تصوير حاصل يکبار ديگر در محدوديتهای بولی ضرب میگردند تا مناطق که نبايد مورد محاسبه قرار
گیرند خارج گردند .تصوير نهايی ،مربوط به محاسبه ترکیب مطلوبیت در محدوده  6تا  199برای مناطقی است که
محدوديتی برای کاربری ندارند.

محدوده مورد مطالعه
در اين تحقیق حوضه ی آبخیز طارم در استان زنجان بعنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شد .اين حوضه در
شهرستان طارم در زون  UTM 75و محدوده طول جغرافیايی بین" 10°16' 79تا " 15°19' 16شرقی و عرض
جغرافیايی بین" 70°19' 10و " 70°19' 91شمالی با مساحت  109666هکتار قرار دارد (شکل .)1

شكل  .5موقعيت محدوده مورد مطالعه
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يافتهها و بحث
جهت تعیین توان اکولوژيک برای کاربری توسعه شهری ،ابتدا اليههای بولین (محدوديت) و فازی (فاکتور) مورد نیاز
تهیه و سپس فاکتورهای مورد نیاز برای کاربری با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی امتیازدهی گرديد .در وزندهی
به روش  ،AHPاز نوعی وزندهی کمی با ترجیحات استفاده میشود و عوامل مؤثر بر اساس يک ماتريس مقايسه زوجی
رتبهبندی میشوند .در اين روش ،برای تعیین درجه دقت و صحت وزندهی از شاخص سازگاری استفاده میشود ،چنانچه
شاخص سازگاری معادل 6/1يا کمتر از آن باشد وزندهی صحیح بوده و در غیر اين صورت وزنهای نسبی داده شده به
معیار بايد تغییر يابند و وزندهی مجددا انجام گردد (کبودی .)1756 ،پس از وزن دهی ،تناسب برای هر کاربری از رابطة
زير تعیین گرديد:
که در آن:
 =Sتناسب برای کاربری مورد نظر؛
 =Wiوزن هر يک از اليهها؛
 =Xiاليه فازی که فاکتور نامیده میشود؛
 =Ciاليه بولین که محدوديت نامیده میشود.
پس از تعیین وزن نسبی معیارها ،وزنهای نسبی بهدست آمده به نقشههای مربوط (شکل  )1نسبت داده شد ،سپس
برای تحلیل فضايی و ارزيابی چند معیاری و تهیه نقشه نهايی طبقه توان منطقه در نرمافزار  Idrisiو قالب رستری
استفاده شد .بدينمنظور اليههای مورد نظر از محیط  Arc GISبه محیط  Idrisiمنتقل شدند و تمامی اليههای
وزندهی شده در اين نرمافزار و در قالب رستری رويهمگذاری شدند .در اين روش پس از تعیین وزن نسبی هر عامل
مؤثر در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی با تبديل اليههای اطالعاتی مؤثر از فرمت Shape fileبه فرمت Raster Grid
امکان ترکیب وزن هر اليه با توانايی هر يک از مناطق محدوده مورد مطالعه در آن اليه فراهم میشود.
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شكل  .8مجموعه نقشههاي استفاده شده

نقشههای مورد استفاده برای ارزيابی تناسب کاربری توسعه شهری ،صنعتی ،روستايی و وزن  AHPنقشههای فاکتور
کاربری در شکل ( )1و جدول ( )1نشان داده شده است.
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جدول  .8نقشههاي مورد استفاده براي ارزيابي تناسب كاربري توسعه فضايي و وزن  AHPنقشههاي فاكتور كاربري
محدوديت

فاكتور

وزن  AHPنقشههاي فاكتور

شیب> %16
ارتفاع > 1066
بافر  166متری از رودخانه
بافر  1666متری از مناطق حفاظتی
اليه جنگل متراکم
بافر  96متری از جاده

نقشه فازی شیب
نقشه فازی جهت
نقشه فازی ارتفاع
نقشه فازی فاصله از مناطق مسکونی شهری
نقشه فازی فاصله ازمناطق مسکونی روستايی
نقشه فازی فاصله از گسل های عمده
نقشه فازی فاصله از جاده
نقشه فازی فاصله از رودخانه
نقشه فازی تراکم پوشش گیاهی
نقشه فازی بارندگی
نقشه فازی سنگ
نقشه فازی خاک

6/1571
6/6109
6/6161
6/1010
6/1010
6/6171
6/6110
6/6995
6/6117
6/6905
6/1107
6/1107
ضريب ناسازگاری 6/60
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ارزيابی توان اکولوژيک در کشور ما بر اساس ارزيابی چندعامله است .با توجه به منحصر به فرد بودن ويژگیهای
اکولوژيکی هر منطقه ،آن چه مسلم است اين که عمل ارزيابی توان اکولوژيکی در هر منطقه معیارها و ضوابط خاص خود
را در بردارد .با توجه به متنوع بودن و تعداد مشخصههای تأثیرگذار در توسعه ،استفاده از  GISشرايط مناسبی برای
تجزيه و تحلیل اين دادهها فراهم میکند ،درحالی که انجام اين کار با روشهای دستی بسیار مشکل و زمان بر خواهد
بود .نتايج حاصل از ارزيابی توان اکولوژيکی منطقه به روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی و خروجی نهايی (شکل  7و ،)1
حاکی از آن است که حدود  11/70درصد در طبقه يک مناسب و  16/11درصد در طبقه دو مناسب و  09/91درصد نیز
در طبقه نامناسب برای توسعه روستايی -شهری قرار گرفته است.

شکل  .3توان نهایی فرایند تحلیل سلسله مراتبی
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شكل  .9درصد توان اكولوژيک منطقه جهت توسعه سكونتگاهي به روش AHP

نتيجهگيري
در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به وزن نسبی اليهها که پس از تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با
موضوع و تهیه ماتريسهای اولیه و نرمال و نتايج حاصل از آن مشخص شد ،بیشترين عامل محدودکننده شیب است که
باالترين درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است ،بنابراين قسمتهای مرکزی منطقه که کمترين شیب يعنی
 1 -6تا  11 -0درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع کم تراکم و جنگلهای تنک و ...بوده ،مناسبترين
بخشها برای توسعه است .فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPشیوهای منطقی برای مقايسه گزينهها و انتخاب گزينه
بهینه با در نظر گرفتن تمامی مشخصههای تأثیرگذار است و چارچوب مناسبی برای مشارکت گروهی در تصمیمگیری
ايجاد میکند .همچنین بهدلیل انعطافپذير بودن ،کم هزينه بودن ،دسترسی سريع به نتیجه و غیره روش بسیار مناسبی
برای انجام ارزيابی توان اکولوژيک محسوب میشود .در همین راستا هدف از اين مطالعه ،تعیین مناسبترين و
مطلوبترين پهنههای محیطزيستی حوضهی آبخیز طارم واقع در استان زنجان با ارزيابی توان اکولوژيکی برای کاربری
توسعهای است .برای انجام اين کار ،از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو سیستم اطالعات جغرافیايی ()GIS
استفاده شده است .بدينترتیب که پس از تهیه اليههای اطالعاتی مورد نظر و وارد ساختن اين اليهها در محیط Arc
 GISو پس از تهیه و تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع ،ماتريس اولیه و نرمال برای تعیین وزن
نسبی اليهها تکمیل شد .در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبا توجه به وزن نسبی اليهها که پس از تکمیل
پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهیه ماتريسهای اولیه و نرمال و نتايج حاصل از آن مشخص شد،
بیشترين عامل محدودکننده شیب است که باالترين درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است ،بنابراين
قسمتهای مرکزی منطقه که کمترين شیب يعنی  1 -6تا  11 -0درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع
کم تراکم و جنگلهای تنک و  ...بوده ،مناسبترين بخشها برای توسعه است .سرانجام تعیین وزن نهايی اليهها و
تلفیق اطالعات در نرمافزار  Idrisiانجام شد که نتايج حاصل از اين روش بدينترتیب است :حدود  11.70درصد از کل
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منطقه دارای توان درجه يک مناسب و حدود  16.11درصد دارای توان درجه دو مناسب برای توسعه شهری -روستايی
بوده و  09.91درصد نیز فاقد توان مناسب برای اينگونه توسعه است.
با توجه به نتايج بدست آمده پیشنهادهای زير مطرح میباشد:
 با توجه به اينکه ارزيابی توان اکولوژيکی بهعنوان ضرورت در برنامهريزی استفاده از سرزمین (آمايش سرزمین) مطرحشده است و اين موضوع در برنامههای در دست تدوين توسعهای نیز منعکس شده ،نیاز است که در هر منطقهای ارزيابی
توان اکولوژيک صورت گیرد ،سپس برمبنای نتايج ،کاربری بهینه در منطقه اجرا شود.
 ارزيابی آثار محیطزيستی از برنامههايی است که میتواند پس از ارزيابی توان توسعه منطقه برای جلوگیری از تخريبمحیطزيست و حفظ منابع طبیعی مورد توجه واقع شود.
 بهبود وضعیت خدمات رفاهی و آموزشی و زيربنايی در منطقه که میتواند بهطور غیرمستقیم بهمنظور توسعه روستايی-شهری در منطقه تأثیرگذار باشد.

منابع
.1
.1
.7
.1
.9
.0

.0
.0

.5
.16
.11

پورجعفر ،محمدرضا؛ منتظرالحجه ،مهدی؛ رنجبر ،احسان و کبیری ،رضا .)1751( .ارزيابی توان اکولوژيکی به منظـور تعیـین
عرصههای مناسب توسعه در محدودهی شهر جديد سهند .مجله جغرافیا و توسعه.11-11 ،10 ،
جمعه پور ،محمد .)1709( .کاربرد سیستم اطالعات جغرافیايی در امکان سنجی توانهای محیطی و تعییـت الگـوی فضـايی
بهینه در نواحی روستايی (مورد نمونه :شهرستان تربت حیدريه) .مجله پژوهشهای جغرافیايی.09-79 ،99 ،
حاتمینژاد ،حسین؛ رجايی ،سید عباس؛ ساالرونديان ،فاطمه و تیموری ،ايـرج .)1751( .ارزيـابی تناسـب کـاربری اراضـی از
طريق مدل توان اکولوژيک در استان اردبیل با هدف آمايش سرزمین .فصلنامه آمايش سرزمین.10-9 ،)1( 9 ،
حسینیابری ،سیدحسن .)1705( .طرح چارچوب نظری و الگـوی توسـعه مجموعـههـای روسـتايی در بلوچسـتان .معاونـت
پژوهشی دانشگاه اصفهان.
عزيزيان ،محمدصادق؛ نقدی ،فريبا و مالزاده ،مهدی .)1757( .ارزيابی توان اکولوژيک حاشیه شهر تبريز به منظـور توسـعه
پايدار شهری با رويکرد  .MCEمجله پژوهش و برنامهريزی شهری.110-117 ،)17( 1 ،
قرخلو ،مهدی؛ حمیدرضا پورخباز؛ امیری ،محمدجواد و فرجی سبکبار ،حسـنعلی .)1700( .ارزيـابی تـوان اکولوژيـک قـزوين
جهت تعین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از  RSو  .GISمجلهی مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقـهای،)1( 1 ،
.00-91
قنواتی ،عزتاله و دلفانیگودرزی ،فاطمه .)1751( .مکانيابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از
مدل تلفیقی فازی  ،AHPدو فصلنامهی ژئومورفولوژی کاربردی ايران.06-19 ،)1( 1 ،
کاشیساز ،مهناز؛ منوری ،مسعود؛ افخمی ،مهران و کرباسی ،عبدالرضا .)1705( .کاربرد فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
در ارزيابی توان اکولوژيک برای توسعه روستايی -شهری( ،مطالعه موردی :منطقه صیدون استان خوزسـتان) .مجلـه محـیط
زيست و توسعه.96-17 ،)1( 1 ،
ماهینی ،عبدالرسول سلمان و کامیاب ،حمیدرضا .)1756( .سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیايی کاربردی با نرم افـزار
ايدريسی .تهران :انتشارات مهر مهديس.
مخدوم ،مجید .)1706( .نخستین تجربه مدلسازی توامان برای سامانههای اطالعات جغرافیايی در ايران ،همايش ژئوماتیـک.
تهران :انتشارات سازمان نقشه برداری کشور.
مخدوم ،مجید .)1701( .شالوده آمايش سرزمین .چاپ ششم .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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