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 چکیده
اتی را بر ست اما اثربرای تأمین نیازهای اصلی خود به محی  زیست خود متکی بوده اآدمی در طول تاریخ همواره 

ن تـوا بررسـیبه همـین جهـت،  ؛نمایدا نادرست وارد مییها و مداخالت درست سرزمین به خاطر اعمال مدیریت
شـود کـه از می پایـدار هنگـامی محقـقۀ از طرفی توسـع. یابدآینده سرزمین اهمیت می ۀشناختی برای توسعبوم

های بـالقوه آبخیز طالقان که دارای قابلیت ۀله در حوضئاین مس های آن استفاده گردد. سرزمین به تناسب ظرفیت
اسـتفاده  ها به شکل بهینـهمحیطی است، اهمیت دوچندان دارد و شایسته است از این قابلیتفراوان و تنوع زیست

هـای رش کاربریتی جهت تعیین مطلوبیت این حوضـه بـرای گسـتشناخشود. به همین منظور فرآیند ارزیابی بوم
 GIS وگیری چنـدمعیاره جنگلداری، اکوتوریسم گسترده و کاربری شهری و روستایی با استفاده از مـدل تصـمیم

ز آبـاز آوری و پردازش اطالعـات مـورد نیـاجمع ،ایفرآیند عملی پژوهش پس از مطالعات کتابخانه انجام گردید.
داگانه برای ها براساس مدل اکولوژیک دکتر مخدوم استخراج شد، میزان مطلوبیت هر معیار، جامی معیارگردید. تم

گیری ارکـهن و بـا بـسپس با استفاده از نظرات کارشناسا ؛دست آمدههر کاربری و با تشکیل تابع عضویت فازی ب
های معیـار عد عملیـات همپوشـانی نقشـهب ۀها تعیین شدند. در مرحلمعیار ، وزنAHPمراتبیروش تحلیل سلسله
ورت نهـایی بـه صـ ۀ. نتیجـآبخیز از آن خارج شدند ۀهای حوضو در نهایت محدودیت گردیدکاربری بهینه انجام 

طبق نتایج  .های مورد نظر ارزیابی کرده استانواع کاربری ۀمورد مطالعه را برای توسع ۀهایی است که منطقنقشه
 %86سـترده و گبرای کاربری اکوتوریسم  %5شهری و روستایی،  ۀحوضه برای توسع از مساحت %9دست آمده هب

ی کـاربری بـرا %85شهری،  ۀاز مساحت حوضه برای توسع %70همچنین  است؛برای کاربری جنگلداری مناسب 
 تـواندست آمده مـیهتوجه به نتایج ب برای کاربری جنگلداری نامناسب ارزیابی شدند. %12اکوتوریسم گسترده و 

د و پتانسیل  رتفاع زیااچنین تحلیل کرد که حوضۀ آبخیز طالقان با داشتن محدودیت به لحاظ دارا بودن شیب باال، 
عت همچنـین صـن خیزی نسبتا زیاد، از لحاظ طبیعی قابلیت محدودی جهت توسعه در حوزة شـهر و روسـتا ولرزه

 اکوتوریسم دارد. 

 
 .مراتبیسلسله تحلیل فرآیند ،GIS طالقان، آبخیز وضۀح شناختی،بوم ارزیابی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
بـه همـراه  ها، نیاز بشر نیز در حال گسـترش اسـت. ایـن توسـعۀ روزافـزونبا پیشرفت سریع دنیای کنونی در تمام زمینه

ی همچـون وارای نـاگهای محیطی، باع  پیامـدههای اکولوژیکی و پتانسیلاستفاده از زمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت

ریزی برنامـه(. 46:1392فانی گودرزی،)قنواتی و دل شودها و ... میزایی، کاهش سطح مراتع و جنگلفرسایش خاك، بیابان

هـای فیزیکـی و ن و ویژگیکنندگازمین بر بنیاد این فرم استوار شده که تعاملی بین نیازهای اجتماعی، نیازهای استفاده

ور و پـ)شمسـی نظـر، نـور خورشـید، خـاك، پوشـش گیـاهی و جـانوری( وجـود داردمحی  طبیعی هر عرصه )شـیب، م

برداری مـداوم از منـابع محـی  زیسـتی بـه های انسان در طبیعت و بهرهدخالت با افزایش جمعیت،(. 62:1392همکاران،

ا وجـود بـه اسـت. فتـجوامع، به تدریج توان جذب و ترمیم زیست سپهر به شدت کـاهش یا ةمین نیازهای فزایندأمنظور ت

ای در حـال بـه خصـوص کشـوره ، در بسـیاری از کشـورهادر چرخه حیات های طبیعیحیاتی اکوسیستم کارکرد و نقش

 تـوان در عـدم شـناخت جایگـاهرا می این رویدادعلت اصلی  برند.میها در شرای  نامطلوبی به سر این اکوسیستمتوسعه 

اگرچـه  ؛تجو نمـودبرداری ناپایدار از آنها جسـه و بیرکارشناسی در فرآیند بهرهبینانو تصمیمات کوته هاآنواقعی و حیاتی 

روری و ضـه یک امـر زیست انسان الزم است و وجود آن برای جامع ۀهای مختل  و نتایج حاصل از آن برای ادامفعالیت

ن در یـک آان، تمرکز شدید دون توانواع کاربری در مناطق ب ۀشود ولی توسعنبودن آن به عنوان یک نقیصه محسوب می

بخش و اثـرات زیـان ،بـرداری بـیش از حـد منـابع و امکانـاتمنطقه و همچنین عدم توزیع آن در مناطق مناسب و بهره

 نامطلوبی را به بار خواهد آورد. 

د، شـیمسـت خوانـده سنجی اکولوژیک که در گذشته با عبارت توسعۀ سازگار با محی  و سپس با توسعۀ محی  زیقابلیت

هـای خصـیص کاربریمحیطـی و تعیـین تـوان بـالقوه و تارزیابی توان زیسـتامروزه به توسعۀ پایدار معروف شده است. 

 ۀک رابطـهـای انسـان در فضـا یـتواند میان توان طبیعی محی ، نیاز جوامـع و فعالیتمتناسب با آن، روشی است که می

های مـورد ضوعات و چالشارزیابی توان اکولوژیک یکی از مو (.1380آورد )مجنونیان،  منطقی و سازگاری پایدار به وجود

ه هـا و معیارهـای مشـخص اشـاربح  در آمایش سرزمین است که به سنجش موجودی  و توان نهفتۀ سرزمین با مالك

-هرهب برداری یاین بهرهتوان ضمن حفاظت از تنوع زیستی، از سایر مناطق سرزمبدین ترتیب می (.2:1385شیخ، )آل دارد

  وری متناسب به صورتی مستمر و پایدار به عمل آورد.

هـای ی ازی بـه محانـدخود سبب دست ۀامروزه بسیاری از شهرهای کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنام

سـتقرار خـود د اانـد در پیامـزمانی و یا در هر مکـانی کـه ایجـاد گردیده ةاند و در هر دورطبیعی و از بین بردن آنها شده

شود که می محقق می(. توسعۀ مناسب هنگا61:1396)دشتی و همکاران، اندتی را نیز در محی  زیست ایجاد نمودهمشکال

دة بهینـه و (. آمایش سـرزمین، اسـتفا13:1391ران،)پورجعفر و همکا های آن به کار گرفته شودسرزمین به تناسب قابلیت

ز ا(. 480:1380پوراحمـد،) ای کارکردهـای مـؤثر اقتصـادی و اجتمـاعی اسـتهای فضـا بـرعقالنی و پی بردن به ارزش

های راهبـرد هـای مکـانی، از درونمایـهگیرینگری، دورنگری و نتیجـهتوان به مسائل آیندههای آن میمهمترین ویژگی

نتیجـه  (؛ در340:1392)بحرینـی و کریمـی، ای اشاره کردهای منطقههای کالن و برنامهتوسعۀ ملی و عامل پیوند برنامه

اسـاس  ووان پایـه یکی از موضوعات اساسی در فرآیند آمایش سرزمین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین است که بـه عنـ

مراه با هسعۀ پایدار شود که در صدد دستیابی به توریزی محی  زیست برای کشورهایی شمرده میآمایش سرزمین یا طرح

  .(Radcliff,1994:13) های آتی هستندحفظ منافع نسل

های اخیـر های  طبیعی و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، در سـالها و جذابیتدر شهرستان طالقان با توجه به ویژگی

های اراضـی هسـتیم. هـر روز سـطح ها و محـدویتهای شهری و روستایی بدون توجه به قابلیتهشاهد توسعۀ سکونتگا

هـای شـهری و شـده بـا کاربریرستان از بین رفتـه یـا تبـدیل بـه اراضـی سـاختههای مربوب این شهبیشتری از زمین
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توان با انجـام فرآینـد های این حوزه، میها و محدویتشود. با توجه به این موضوع و لزوم توجه به قابلیتتفرجگاهی می

ای کارآمـد بـرای نیـل بـه یوهمحیطی نوظهـور و شـهای زیستارزیابی اکولوژیکی، راه حل مناسبی برای مقابله با بحران

امـروزه بـرای گیری نیز تبدیل شود. ریزی و تصمیماهداف توسعۀ پایدار یافت که به ابزار مدیریت توسعه در مراحل برنامه

های ریاضـی نیـز اسـتفاده ریزی از مـدلها در فضای برنامهانواع کاربری ۀمحیطی سرزمین به منظور توسعارزیابی زیست

محیطـی و بـه کـارگیری روش فرآینـد تحلیـل ی ریاضی در ارزیابی زیسـتهاجدید شامل استفاده از مدلشود. اقدام می

کـه از  AHPاسـت.  2GIS( در تعیین وزن و اهمیت نسبی  و کار بـا اطالعـات مکـانی در محـی  1AHPمراتبی )سلسله

ی تخصـیص منـابع کمیـاب و ( است اولـین بـار توسـ  سـاعتی بـرا3MCDMگیری چندمعیاره )ترین فنون تصمیممهم

دارای مزایـای بسـیاری جهـت مکانیـابی و  AHPو  GIS(. تلفیـق Saaty,1994ریزی معرفـی شـد )نیازهای برنامـه

توان  مناطق مناسب و نامناسـب محیطی است و به خوبی از طریق آن میهای زیستها و ارزیابیبندی  انواع فعالیتپهنه

های کشاورزی، منابع طبیعی، سنجش قابلیت اراضی، آمایش سرزمین و بیـره ها در زمینهرا به منظور استقرار انواع فعالیت

 بـه سـرزمین شـناختیبوم تـوان ارزیـابی (. برای1384سبکبار،عد مکانی و فضایی هستند، تعیین نمود )فرجیکه دارای بُ

)مخـدوم(  4هـارگمـک ابداعی تمیسیس از روش که هاستسال ریزیبرنامه فضای یک در هاکاربری انواع توسعه منظور

هـارگ کـه بـه روش همپوشـانی در روش ابـداعی مک شود.استفاده  می ایمنطقه خاص اصالحات با جهانی در مقیاس

شود، با روی هم قراردادن تعدادی نقشه شفاف که فاکتورهای محیطی و شکل زمین در آنهـا سازی( نیز شناخته می)نقشه

 ثیر و برخی از اثرات آشکار را شناسایی نمود.أتحت تتوان مناطق رسم گردیده می

ها برای اجرای کاربری کشاورزی به دلیل احداث سه سـد بـزرگ در (، به بررسی تناسب زمین2013و همکاران ) 5آکینچی

پرداختند و مشخص گردید که این منطقـه بیشـترین تـأثیر منفـی را از  AHPو روش  GISافزار ترکیه با استفاده از نرم

شـده انجـام پـژوهشدر  اسـت.کند که همین امر روی عمق خاك و فرسایش نیز تأثیرگذار بوده فاکتور شیب دریافت می

و  AHPمحیطی چنـد شـهر در کشـور چـین بـا اسـتفاده از روش (، که به ارزیابی زیست2014)و همکاران  6توس  پنگ

GIS بسیار زیاد این مناطق و در نتیجه داشـتن تـوان بـالقوه  تناسب ةدهندجهت کاربری دامپروری پرداختند، نتایج نشان

های طبیعی و توسعۀ پایدار را بررسـی بندی پتانسیل(، طبقه2017) 7راجوویچ و بوالتویچ  .استکاربری مذکور  ۀبرای توسع

نیازهـای آتـی را  توان به رشد پیوسته رسـید واند که فق  از طریق اصول توسعۀ پایدار میاند و به این نتیجه رسیدهکرده

هـای اکولوژیـک، برنامـه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مـدل (1377)زاده و همکـاران حمدیا برطرف کرد.

هـای آمــایش اند. آنها با استفاده از تحلیل همپوشانی سیستم با توجه بـه مـدلجامع کاربری استان خراسان را انجام داده

 گذاری کرده و سپس بـه ارزیـابی توان اکولوژیـک اسـتان خراسـان پرداختنـد. ی مختل  را کدهاسـرزمین، طبقات نقشه

معیـار  و  13(، به ارزیابی و تحلیل توان اکولوژیک در جهت توسعۀ گردشگری با اسـتفاده از 1392پور و همکاران)شمسی

های شرقی، شـمالی اند که بنابر نتایج، قسمتبهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای به تهیه نقشۀ توان اکولوژیک پرداخته

و جنوبی در امتداد رشته کوههای زاگرس توان اکولوژیک باالیی برای گردشگری تفرج گسترده دارند، با حرکت به سمت 

شـناختی منطقـه خـائیز ( به بررسی تـوان بـوم1393)پورخباز و همکاران شود. برب از ارزش اکولوژیک منطقه کاسته می

 3تناسـب تنهـا  ةدهنـدکه نتـایج نشـان پرداختند GISگیری چندمعیاره در محی  های تصمیمبا استفاده از روش بهبهان

                                                           
1 . Analytic Hierarchy Process 

2 . Geographic Information System 

3 . Multiple-criteria decision-making 

4 . Ian L. McHarg 

5 . Akinci 

6 . Peng 

7. Rajović, & Bulatović 
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گیـری از فرآینـد تحلیـل در پژوهشی بـا بهـره (1397مکاران)ترکمانی و هدرصد از منطقه برای کاربری کشاورزی است. 

انـد و در ندی شهرستان میانه به لحاظ توان اکولوژیکی نمـودهبمراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی، اقدام به پهنهسلسله

هـا و گیری کلی اذعان داشتند که شهرستان میانه از نظر پتانسیل اکوتوریسم، تفاوت قابل تـوجهی بـین بخشیک نتیجه

سـتان (، به ارزیابی تـوان اکولوژیـک فضـای جغرافیـایی شهر1398زاده و همکاران)مناطق مختل  آن وجود دارد. حسین

های شـهری، روسـتایی و صـنعتی، بـر پایـه کنگاور با مدل اکولوژیکی مخدوم و با روش چندترکیبی در ارتباط با کاربری

 های محی  طبیعی پرداختند.ویژگی

دهی های ریاضی و وزنروشهای زیست محیطی، جهت باال بردن دقت ارزیابیدهد که پژوهش نشان می ۀبررسی پیشین

و نیز کارایی بسیاری که  به دلیل سادگی AHPدر این میان  که ندهای ارزیابی سرزمین رواج پیدا کردندفاکتورها در فرآی

ها تبدیل شد و محققـان بسـیاری کـارایی مناسـب آن در ارزیـابی سـرزمین را بیـان ترین روشداشت به یکی از محبوب

ررسـی بناختی، همچنـان شـدر حـوزة ارزیـابی بـومرقم مطالعات انجام شده توان اظهار داشت علی؛ همچنین میاندنموده

ریزی و برنامههای بالقوه فراوان است، جهت ها و توانهای طبیعی و انسانی حوضۀ آبخیز طالقان که دارای قابلیتظرفیت

 رسد.ای، ضروری به نظر میهای توسعۀ آتی و پایدار منطقهگذاریسیاست

 

 مبانی نظری
 محیطی  ارزیابی زیست

ده ممکن انسان شناختی، چه توان اقتصادی و اجتماعی آن( عبارت از برآورد استفا)چه توان بوم بی توان محی  زیستارزیا

پروری، امور نظـامی ریسم(، آبزی)حفاظت، تو داریداری، پاركداری، جنگلهای کشاورزی، مرتعاز سرزمین برای کاربری

 سـتهای کشـاورزی، صـنعت، خـدمات و بازرگـانی اچوب استفادهشهری، صنعتی و روستایی در چار ۀو مهندسی و توسع

 (. 25 :1384)مخدوم، 

 شناختیارزیابی بوم

گـردد. ارزیـابی هـای اکولـوژیکی آن بـرای توسـعه تعریـ  میسرزمین در رابطه بـا قابلیت ةشناختی، توان بالقوتوان بوم

هـای زیسـت گانی ۀاست کـه در آن ابتـدا بـا تهیـه نقشـاراضی  ۀهای بهینهای تعیین کاربریشناختی یکی از روشبوم

آیـد و سـپس بـا دسـت میههای طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، خاك و پوشش گیاهی بـمحیطی که از تلفیق نقشه

 گردد.ها، ارزیابی میشناختی سرزمین، توان انواع کاربریسیستمی عوامل پایدار و ناپایدار بوم تجزیه و تحلیل

 معیاره چند زیابیار هایروش

 هـاواحد به تجزیه سرزمین یعنی هاداده بندیجمع و تحلیل و تجزیه در هم که منابعی عامله، چند ارزیابی هایروش در

  هستند. دو عامل از بیش شوندمی گرفته کار به اکولوژیکی هایمدل ساختن در هم و داشته نقش

 اصـلی ، فـرمروش این در (.1384مخدوم، ) است استوار ستمیسی تحلیل و تجزیه رهیافت بر عامله چند روش اساس

 و باشـدمی هارستنی و پذیری خاكتحول اصلی عامل زمین شکل معین، مادر  سنگ و معین اقلیم یک در که است آن

 خاك زمین، شکل بین زونیمو ارتباط آن که در هاییواحد به را سرزمین نموده، پیدا را منبع سه این بین ۀرابط توانمی

 :است زیر ۀمرحل چهار شامل روش ارزیابی اجرای فرآیند نمود. تجزیه دارد، وجود هارستنی و

 ه؛جامع رایب طبیعی زیست محی  کارکرد تشریح شامل آنها کاربرد و منابع شناسایی ۀمرحل -1

 ؛آنان کاربرد با طهراب در طبیعی زیست محی  هایپارامتر تشریح شامل شناختیبوم ارزیابیۀمرحل -2

 محـی  کـاربری بـر اجتماعی جنبی هایفعالیت از حاصله خطرات تشریح شامل شناختیبوم ارتباطات ۀتجزی ۀمرحل -3

 ؛زیست
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 در ناسـازگار و ازگارسـهـای گروه تشریح شامل هاناسازگاری تحلیل و تجزیه و اجتماعی و اقتصادی ارزیابی ۀمرحل- 4

 .هاکاربری با رابطه

 (AHP)مراتبی فرآیند تحلیل سلسله

ها در سـهولت ها نسبت به یکدیگر وجود دارد. این روشدهی نسبی و بیان اهمیت مشخصههای متعددی برای وزنروش

و بـه دو بـه گیرندگان و داشتن مبنای نظری با هم تفاوت دارند. روش مقایسه داستفاده، دقت، میزان درك توس  تصمیم

ز معتبرترین و اتیجه یکی سهولت استفاده، دارا بودن اعتبار و درستی و دقت ن دلیل داشتن مبنای نظری قوی، دقت باال و

 .(Malczewski,1999)  هاستپرکاربردترین روش

طور صورت زوجی مقایسه و وزن )ارزش( نسبی آنها بهها بهای تشکیل شده و مشخصهدر این روش ابتدا ماتریس مقایسه

 (. Saaty, 1980شود)بیان می 9تا  1ین بمقادیر کمی  های یادشده باشود. نسبتنظری تعیین می

 هاتعیین ضریب اهمیت گزینه

رار قـهای ارزیابی، ارجحیت هر یک از معیارها به ترتیب زیر مورد قضاوت کمیتی ساعتی و ماتریس 9با استفاده از مقیاس 

 گیرد:می

 

 ماتریس زوجی معیارها برای مسأله مورد نظر .1شماره  جدول 

اهمیت  تعری 
 برابر

اهمیت برابر تا 
 متوس 

اهمیت 
 متوس 

اهمیت متوس  
 تا قوی متوس 

اهمیت 
 قوی

اهمیت قوی 
 تا بسیار قوی

اهمیت بسیار 
 قوی

اهمیت بسیار قوی تا 
 فوق العاده قوی

اهمیت فوق 
 العاده قوی

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 میزان اهمیت

 

 های فازیمجموعه

های بدون مرزهای تند هستند که انتقال بین عضویت و بیر عضویت یـک مکـان هها یا رد، مجموعه1های فازیمجموعه

)بیـر  یک مجموعه فازی به وسیله درجه عضویت فازی کـه دارای دامنـه صـفر. باشددر مجموعه به صورت تدریجی می

 درصـد دارای 10نمـاییم شـیب گردد. بـه عنـوان مثـال فـرم میعضویت( تا یک )عضویت کامل( است، مشخص می

تواند برای کـاربری درصد می 25و  10باشد. عضویت فازی مقادیر بین  1درصد دارای عضویت  25عضویت صفر و شیب 

مقادیر عضویت بـه صـورت ناگهـانی  2های کالسیک یا تردافزایش یابد. در مجموعه 1ویژه به صورت تدریجی از صفر تا 

 نمایند.بیت صفر تا یک تغییر می

گیرد. بـر رار میقاستفاده  تابع عضویت مجموعه فازی برای یکنواخت و استانداردسازی معیارها مورد درارزیابی چندمعیاره،

 ۀر بـه دامنـاعـداد فـاکتو ۀتوان از تابع آن جهت تبدیل دامناین اساس، با تشخیص نوع عضویت هر یک از فاکتورها، می

ا نیـز دخالـت داده عضویت و مطلوبیت آنه ۀشده و هم رابط ها استاندارداستفاده کرد. با این کار هم  داده 255-0استاندارد

 شود.می

 

 پژوهشروش  

های مـورد نیـاز بـرای ارزیـابی هـر آوری و الیـهدر راستای انجام فرآیند ارزیابی، نخست تمامی اطالعات ضروری جمـع

خاك، سنگ بستر، تـراکم  های اطالعاتی شامل خطوط منحنی میزان منطقه، بافتتمامی الیه بندی گردید.کاربری دسته

تهـران  دانشـگاه طبیعـی منـابع ةها و کاربری اراضی منطقه از دانشکدپوشش گیاهی، حساسیت به فرسایش خاك، گسل
                                                           
1 . Fazzy set 
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های مربـوط بعد بر اساس مدل اکولوژیکی تعری  شده توس  دکتر مخدوم برای ایران، تمامی الیه ۀتهیه گردید. در مرحل

قرار گرفت و با ساختن تابع عضویت فازی به مقادیر موجـود در هـر الیـه بـر اسـاس میـزان به هر کاربری مورد ارزیابی 

اختصاص پیدا کرد. درنتیجه خروجی تـابع بـه صـورت  1مطلوبیت تعری  شده در مدل مذکور، ارزش عددی بین صفر تا 

کـاربری، دارای ارزش عـددی  ای است که تمام نقاط آن بر اساس میزان مطلوبیت از نظر معیار مورد بررسی در هـرنقشه

-می قرار طبقه یک در اقلیم، معیار با رابطه در مطالعه مورد محدودة کل رو، پیش پژوهش در بین صفر تا یک خواهد بود.

 شد. نخواهد گرفته نظر در و بوده اثربی اکولوژیک، توان ارزیابی مدل سازیروند پیاده در بنابراین و گیرد

هایی طراحـی و در آن میـزان نامـه، پرسـشAHPر تعیین وزن هر کدام از معیارها بـه روش پس از این مرحله به منظو

 ۀشد. نتیج های مختل  توس  تعدادی از کارشناسان مرتب  سنجیدهارجحیت هر معیار نسبت به معیار دیگر برای کاربری

مرحلـه بعـد بـه منظـور  بری گردید. درمنجر به تعیین وزن هر معیار برای هر کار Expert Choiceافزار این امر در نرم

ارهای مؤثر در هـر کـاربری برای معی AHPشده توس  روش های تعیینتعیین مطلوبیت  برای هر کاربری هدف، از وزن

 ۀهای محدودیت برای توسـعهایت الیهبه کار گرفته شد. درن ArcGISافزار ها در نرماستفاده شد و در فرآیند تلفیق الیه

، بـرای نی و شهریمطلوبیت نهایی اعمال گردید. الیه محدودیت برای کاربری جنگل شامل اراضی مسکو هر کاربری در

 .شودشهری گسل و بعضی از واحدهای کاربری اراضی محسوب می ۀکاربری اکوتوریسم گسل و برای توسع

حـداث کـاربری مـورد نظـر بـه نقاط آن میزان مطلوبیت ا ۀای است که در همها، به صورت نقشهخروجی تابع ادبام الیه

 شود:های اکولوژیک در زیر شرح داده میعملیات ارزیابی بر اساس مدل شود.صورت عددی بین صفر و یک بیان می

 مدل اکولوژیکی کاربری جنگل 

بر اساس  دل، سرزمینممربوبیت سرزمین برای کاربری جنگلداری میباشد.در این  ۀدادن توان و درجاین مدل برای نشان

بقـه از طر بـه هفـت فاکتورهای شیب، ارتفاع از سطح دریا، بافت و نوع خاك، تراکم پوشش درختی و گیاهی و سنگ بست

 شود.لحاظ مطلوبیت تقسیم می

 

 بندی در فرآیند ارزیابی مدل برای کاربری جنگلداریطبقه ۀمعیارها، زیر معیارها و نحو. 2شماره  جدول

 اهبندی الیهطبقه زیرمعیار معیار

 5  طبقه 4 طبقه 3 طبقه 2 طبقه 1 طبقه

   0- 75  0- 55 0 -45 0 -35 0 -25 درصد شیب توپوگرافی

 1800 -2600 1400 -1800 0 -1400 0 -1000 0 -100 ارتفاع)متر(

 - - - شمالی شمالی جهت

 شنی-لومی سیر-نی یا  لومیش-لومی رسی-لومی رسی–لومی  یلوم -رسی بافت خاك خاك

ایش پــذیری فرســ
 خاك

 زیاد متوس  متوس  کم خیلی کم

 سنگ 

 مادر

آهک،رس،آذرین،خـــــاك  آهک یا رس -
 آبرفتی

ـــــنگ  ـــــنگ آهک،س س
رس،گرانیت،آذرین بیرونـی 

ــــــــت،خاك های و شیس
 آبرفتی،دشت سیالبی

ــنگ آهک،ســنگ رس،  س
ــوده ای، ــت ت ــن  گرانی آذری

بیرونی،شیست،ماســــــــه 
 سنگ،لس،آبرفت

ــنگ  ــنگ آهک،س س
تــوده   رس،گرانیــت

ـــــــــــن  ای، آذری
بیرونی،شیست،ماســه 

 سنگ،لس،آبرفت

 بارندگی اقلیم

 و درجه حرارت

دمــای متوســ  
 در فصل رشد

دمای خیلی بـاال یـا خیلـی 
 پایین در فصل رشد

اال دمای خیلی بـ -نامتعادل
 یا خیلی پایین

 نامتعادل نامتعادل

ــــــش  پوش
 گیاهی

ـــراکم پوشـــش  ت
 گیاهی

ـــــــــیش از  ب
 درصد80

 درصد 40تا درصد60تا درصد70تا درصد80تا

 

 مدل اکولوژیکی اکوتوریسم گسترده

هاست که نیاز به توسـعه ندارنـد ماننـد : شـنا، کوهنـوردی، مـاهیگیری، تفرج یا توریسم گسترده شامل آن دسته از تفرج
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درپژوهش پیش رو، کل محدودة مورد مطالعه در رابطه با معیار اقلـیم،  (.1380)مخدوم، تماشای حیوانات، صحراگردی و...

اثر بوده و در نظر گرفته نخواهد سازی مدل ارزیابی توان اکولوژیک، بیگیرد و بنابراین در روند پیادهیک طبقه قرار میدر 

 شد.
  

 بندی در فرآیند ارزیابی مدل برای کاربری اکوتوریسمطبقه ۀزیر معیارها و نحو معیارها،. 3شماره  جدول

 بندی الیهطبقه زیر معیار معیار

 طبقه سه طبقه دو طبقه یک

 50بیش از  25 -50 0- 25 درصد شیب توپوگرافی

 - ومیل-رسی،رسی0شنی، لومی لومی بافت خاك خاك

 - 25- 30 21- 25 درجه حرارت)فصل بهار و تابستان( اقلیم

 - روز7-15 روز15بیش از تان(تعداد روزهای آفتابی در ماه)فصل بهار و تابس

 

 روستاشهر و  ۀمدل اکولوژیکی توسع

 :(1380)مخدوم،پذیرد انجام میشهری و روستایی با اهداف زیر  ۀمحیطی برای توسعارزیابی زیست

 دلی فراهم نمایند.گاه پایدار و متعاها تکیهمناطقی بدین منظور انتخاب شوند که برای وزن ساختمان 

 و تجزیه نمایند. ها را جذبمنتجه از ساخته شده ةها و هوای آلودها، زبالهها، پسابپسماند 

 .منظر، نما و فضای سبز دلخواهی از جهت زیباشناختی و جذب آلودگی هوا و صدا فراهم آورند 

جغرافیـایی،  ریـا، جهـاتشهر و روستا، فاکتورهای اقلیم، شیب، ارتفاع از سـطح د ۀبر این اساس در مدل اکولوژیکی توسع

اربری در رای این کمطلوبیت منطقه ب ۀرای پی بردن به درجسنگ مادر، خاك، کمیت منابع آب و تراکم پوشش گیاهی  ب

 شود.نظر گرفته می
 

 شهری و روستایی ۀند ارزیابی مدل برای کاربری توسعبندی در فرآیطبقه ۀمعیارها، زیرمعیارها و نحو .4شماره  جدول 

 بندی الیهطبقه زیر معیار معیار

 3طبقه  2طبقه  1طبقه 

 9بیش از  6 -9 6تا شیب ۀدرج توپوگرافی

 1800بیش از  1200-1800و0-400 400 -1200 ارتفاع)متر(

 شمالی شرقی-بربی جنوبی جهت

ومی،لومی کـم ل-شنی،شنی رسی–لومی،لومی  بافت خاك خاك
 عمق

 شنی، رسی

 زیاد متوس  کم فرسایش پذیری خاك

-بازالـت-ماسه سنگ - سنگ مادر
 رسوبات آبرفتی

-وفت-رانیتگ-سر-آهک
 س آبرفتیل-ه بین چینروان

 شیست-مارن

 تپه ماسه ای

 نامناسب هر اقلیم و آب و هوا 500- 800 بارندگی)میلی متردرسال( اقلیم

 نامناسب هر اقلیم و آب و هوا 18 -24 درجه حرارت

 درصد 60بیش از  درصد 30-60 درصد 30کمتر از  تراکم پوشش گیاهی پوشش گیاهی

 

 محدوده موردمطالعه
هایی طالقان را از مازندران است. در شمال قلل و گردنههای جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی واقع شدهلقان در دامنهطا ۀناحی

ای ییالقـی در است. شهر طالقان در منطقهاین منطقه را از دشت قزوین جدا نموده  ،کند. ارتفاعات جنوبی طالقانجدا می

های میان طالقان، پایین طالقان، کنـار رود و جوسـتان تشـکیل و از چهار دهستان به نام قرار گرفته البرز کوه رشتهمیان 

 است. شده 
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ربع است. مختصـات کیلومتر م 1325 کیلومتری شمال بربی تهران قرار گرفته و مساحت آن 130آبخیز طالقان در ۀحوض

 5درجـه و  36م بـین دقیقه  شرقی و عر 11درجه و  51دقیقه  تا  19درجه و  50جغرافیایی این حوضه برابر طول بین 

 ت. سامتر از سطح دری 2227طالقان  ة. ارتفاع متوس  حوزاستدقیقه شمالی  23درجه و  36دقیقه  تا 

آیـد. شـمار می خیـزی فعـال بـهلزلهزلبرز و زیر زون البرز مرکزی قرار دارد و از نظر شناسی اطالقان در زون زمین ۀمنطق

(. 1381فـری،نیـا و جعباشـد)فیضهای مهم حوضه شامل: گسل طالقان، گسل کندوان و چند گسل فرعی دیگر میگسل

-درجـه سـانتی 4/17نه ی ساالدما گراد، متوس  حداکثردرجه سانتی 4/11میانگین درجه حرارت سالیانه در طالقان حدود 

طالقـان  ۀمتر است. منطقمیلی 485ساله  20گراد و میانگین بارندگی درجه سانتی 7/4گراد ، متوس  حداقل دمای ساالنه 

باشد. حداکثر بارندگی های خنک( میهای سرد و پر برف و تابستاندارای آب و هوای کوهستانی مرطوب و سرد )زمستان

های یـاد، زمسـتانو به علت کوهسـتانی بـودن منطقـه و ارتفـاع ز است)فروردین و اردیبهشت(  اردر فصل زمستان و به

درصد در  3/1، به 1375درصد در سال  1طوالنی دارد. سهم جمعیتی شهرستان طالقان نسبت به کل استان البرز از حدود 

-ت از سـهم کـمست.  این امـر حکایـرسیده ا1395در سال  61/0و در نهایت به 1390درصد در سال  2/1 ، 1385سال 

یـن اتوانـد بیشـتر بـه دلیـل خوابگـاهی بـودن همچنین این موضـوع می ؛جمعیتی این شهرستان در جمعیت استان دارد

 شهرستان باشد.

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه .1شماره  شکل

 

 هابحث و یافته
 ترتیب انجام گردید:شناختی بدین در این پژوهش مراحل عملی ارزیابی بوم

ی یعنـی مراتب سه سـطحگردید که شامل یک سلسله مراتبی تبدیلمورد بررسی به یک ساختار سلسله ۀلئابتدا مس -ال 

شـده و مـدل های مؤثر با توجه به تحقیقات انجام(. معیارها و شاخص1379)قدسی پور، باشدا میههدف، معیارها و گزینه

)جداول  یدمورد مطالعه تعیین گرد ةر دسترس محدودهای موجود و دطبیعی منطقه و دادهاکولوژیک دکتر مخدوم، شرای  

 (.4و3،2

های شیب و ارتفاع از سطح دریا، برای هر کاربری، ابتـدا تـابع عضـویت فـازی جهـت تعیـین بدین صورت که برای الیه

ها اختصـاص این مقادیر به الیـه ArcGISر افزامطلوبیت آن معیار تشکیل گردید، سپس با استفاده از تابع شرطی در نرم
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بافت خاك، ارزش عددی بین صفر تا یـک بـر  ۀهای دارای مقادیر بیر عددی مانند نقش(. برای الیه2-6پیدا کرد)اشکال 

شده تعیین شد و به جـدول اطالعـات توصـیفی مربوطـه وارد  های ذکراساس اطالعات توصیفی، برای هر کدام از نقشه

 گردید. 

 .است( 1) ۀعضویت فازی شیب)درصد( برای کاربری جنگلداری به شرح رابطتابع 

 

 (1رابطه )

 

 
 جنگلداری کاربری –مطلوبیت شیب  .2 شماره شکل

 

 .است( 2) ۀهمچنین تابع عضویت فازی ارتفاع از سطح دریا )متر( برای کاربری جنگلداری به قرار رابط 

 (2رابطه )

 
 

  
 لداریکاربری جنگ -رتفاع از سطح دریا مطلوبیت ا .3 شماره شکل
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 ( خواهد بود.3) ۀتابع عضویت فازی شیب)درصد( برای کاربری اکوتوریسم گسترده به قرار رابط

 

 کاربری اکوتوریسم-مطلوبیت شیب  .4 شماره شکل

 

 .است( 4) ۀاز طرف دیگر تابع عضویت فازی شیب )برحسب درجه( برای کاربری شهری و روستایی به ترتیب رابط

 (4رابطه )

 

 

 شهر و روستا ۀتوسع -مطلوبیت شیب  .5 شماره شکل

 

 .است( 5) ۀهمچنین تابع عضویت فازی ارتفاع از سطح دریا)متر( برای کاربری شهری و روستایی به شرح رابط

 (5رابطه )
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 شهر و روستا ۀتوسع -مطلوبیت ارتفاع از سطح دریا  .6 شماره شکل

 

هـای ارزیـابی، ارجحیـت هـر یـک از کمیتی ساعتی و ماتریس 9ها: با استفاده از مقیاس میت معیارتعیین ضریب اه -ب

 معیارها به ترتیب زیر مورد قضاوت قرار گرفته است:

هایی تهیـه و در اختیـار کارشناسـان قـرار نامـهها، ابتدا پرسشبرای هر کدام از کاربری AHPهای به منظور تعیین وزن

های مربوط به هر کدام از معیارها برای سه وزن Expert choiceافزار اساس و با استفاده از نرم ینسپس بر هم ؛گرفت

 کاربری مد نظر تعیین گردید.

 

 AHPآمده برای کاربری جنگلداری در دستوزن معیارهای به .5شماره  جدول

 وزن معیار وزن معیار

 024/0 تراکم پوشش گیاهی 33/0 شیب

 106/0 فت خاكبا 23/0 جهت شیب

 040/0 اقلیم 071/0 پذیری  خاكفرسایش

 157/0 ارتفاع از سطح دریا 041/0 سنگ مادر

 

 AHPآمده برای کاربری اکوتوریسم گسترده در دستهوزن معیارهای ب .6شماره  جدول

 وزن معیار وزن معیار

 163/0 اقلیم 540/0 شیب

 - 297/0 بافت خاك

 

 AHPشهری و روستایی در  ۀآمده برای کاربری توسعدستهی بوزن معیارها. 7شماره جدول 

 وزن معیار وزن معیار

 090/0 اقلیم 356/0 شیب

 159/0 بافت خاك 102/0 جهت شیب

 044/0 ارتفاع از سطح دریا 159/0 سنگ مادر

 034/0 پذیری خاكضریب فرسایش 058/0 تراکم پوشش گیاهی

 

های مد نظر جهت ارزیابی زیست محیطـی آبخیـز طالقـان در راسـتای شاخص در نهایت ضریب اصلی و نهایی عناصر و

د. در این پژوهش به بررسـی میـزان اهمیـت هـر گردیشده و با نظرخواهی از کارشناسان مربوطه  تعیین  های یادکاربری

و به ایـن صـورت  پرداخته شد 9تا  1ها به صورت مقایسات زوجی و با استفاده از مقیاس عددی یک از معیارها و شاخص
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 (.5-7ها تعیین گردید )جداول وزن نهایی کلی برای الیه

، AHPده از روشهای الزم در فرایند ارزیابی و تعیین وزن نهـایی آنهـا بـا اسـتفاهر کدام از نقشه و الیه ۀپس از تهی-ج

 دند.تلفیق ش GISها با وزن مختص به خود در محی  هرکدام از نقشه

 یک آبخیز طالقانهای توان اکولوژنقشه

جنگلـداری،  ۀای توان اکولوژیـک  آبخیـز طالقـان در زمینـه، نقشه5-7آمده از جداول دستههای بحال با توجه به وزن 

-دسـتهای مورد نظر بهکاربری شناختیهای توان بومشد و خروجی نهایی به صورت نقشه تهیهشهری  ۀتوریسم و توسع

 (.7-9آمد )اشکال 
 

 

 شناختی جنگلداریتوان بوم .7 شماره شکل

 

 
 شناختی اکوتوریسم گستردهتوان بوم .8 شماره شکل 
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 شهری ۀشناختی توسعتوان بوم -9شکل 

 

ه منظـور بـهای جنگلداری، اکوتوریسم و شـهری و روسـتایی، شناختی حوضه در ارتباط با کاربریپس از تعیین توان بوم

تـرین های مذکور  نسبت بـه تهیـه نقشـۀ تخصـیص بهعۀ مرتب  با کاربریهای با قابلیت باالی توسنمایش بهتر عرصه

 م گردید.شناختی هر کاربری، اقداکاربری در سطح حوضه با در نظرگرفتن باالترین مقدار عددی توان بوم

 

 
 شناختی ترین توان بومها در سطح حوضه بر مبنای باالنقشۀ تخصیص بهینه کاربری -10شکل

 

ی در های جنگلـداری، اکوتوریسـم و شـهری و روسـتایمساحت با تناسب باال برای هر یک از کاربری ، میزان8در جدول 

ۀ معیارهـای  ظر گـرفتن همـنآمده از این جدول و با در دستحوضۀ آبخیز طالقان تعیین گردیده است. با توجه به اعداد به

ریسـم و اربری اکوتوسعۀ آتی منطقه مربوط به کـشناختی جهت توتوان اظهار داشت که کمترین توان بوممطرح شده، می

 د.  باشاری میشناختی جهت توسعۀ کاربری جنگلددر مقابل، سطح قابل توجهی از منطقه دارای ظرفیت باالی بوم
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  هاها در رقابت با سایر کاربریشناختی آنهر کاربری در حوضه بر اساس باالترین توان بوم مساحت. 8 شماره جدول

ـــاحت  ـــائز مس ـــاربری ح ک
 )کیلومتر مربع(باالترین توان 

 هاکاربری

 جنگلداری 77/1061

 اکوتوریسم 39/64

 شهری و روستایی 43/106

 

 گیرینتیجه
یاره در گیـری چنـدمعهای تصـمیمراهبرد سیستم توان چنین نتیجه گرفت کهشده در این پژوهش میهای انجامبا ارزیابی

گیـری ها و تصـمیمویژه در تحلیلهگیری)بتصمیم ةل پیچیدئب مناسبی را برای حل مساتواند چهارچومی GISتلفیق با 

 گردد.یه میشناختی توصارزیابی بوم هایپژوهشکارگیری این راهبرد جهت رو بهفضایی( فراهم کند، از این

( و 1397ران)و همکـا(، یارمحمـدی 1398با بررسی پیشینۀ پژوهش، از جمله پژوهشی که توسـ  ترکمـانی و همکـاران)

 تـه در ایـن زمینـه،های انجـام گرفتوان اظهار داشت، بالب پژوهش(، انجام گرفته است، می1392پور و همکاران)شمسی

هـادر راسـتای اربریی تلفیقـی کاند و ارزیابتنها به ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه در راستای توسعۀ کاربری واحد پرداخته

 به نقاط مختل  واقع در محدودة مطالعاتی، انجام نپذیرفته است.  تخصیص بهترین کاربری 

-معیاره و با بهرزیابی چنداشناختی با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم، با روش در بررسی حوضۀ آبخیز طالقان توان بوم

 ، بررسی گردید. AHPکارگیری روش

حوضه، جهـت توسـعۀ  درصد از مساحت86دهد که نشان می شناختی حوضۀآبخیز طالقاننتایج حاصل از ارزیابی توان بوم

ستند. با توجه درصد جهت توسعۀ کاربری شهری و روستایی مناسب ه 9درصد، جهت گسترش اکوتوریسم و 5جنگلداری، 

 دن شیب باال،حاظ دارا بوتوان چنین تحلیل کرد که حوضۀ آبخیز طالقان با داشتن محدودیت به لآمده میدستبه نتایج به

روسـتا و  وحـوزة شـهر  خیزی نسبتا زیاد، از لحاظ طبیعی قابلیت محـدودی جهـت توسـعه درارتفاع زیاد و پتانسیل  لرزه

ین اسـت اآید های مشابه بر میشده در این پژوهش و پژوهشهای انجامهمچنین صنعت اکوتوریسم دارد. آنچه از بررسی

هـای تهای دارای قابلیهای بالقوه درعرصهشناخت صحیح از توان توان باهای محیطی، میربم وجود محدودیتکه علی

ه و آبادانی جهت توسع برداری صحیح از منابع طبیعی به رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقهطبیعی باال، ضمن بهره

 ردد:گمی آمده از این پژوهش، پیشنهادها زیر مطرحدستآن کمک شایان توجهی کرد. با توجه به نتایج به

مناسـب از ایـن  ا مطلوبیتجنگلکاری صنعتی در مناطق ب ۀبا توجه به توان نسبتاً خوب از نظر کاربری جنگلداری، در زمین

 .گیردانجام ریزی نظر، برنامه

اتفـاق ین شـدید از سـرزم ةهای برآوردی در مناطقی که استفادبا توجه به توانمنطقه استفاده از اراضی ةدر خصوص نحو

پایـدار و  ةشود هدایت شـوند تـا در جهـت اسـتفادیمتوس  یا کم از سرزمین م ةها به مناطقی که استفادکاربری ،افتدمی

 پایدار و درخور سرزمین گام برداشته شود.  ۀمستمر از منابع محیطی و اصل توسع

های اخیر، لن، در سالقاههای دائمی و موقت در منطقۀ طابا توجه به روند رو به رشد صنعت گردشگری و توسعۀ سکونتگا

رار منـاطق ای به اسـتقگردد توجه ویژهلذا پیشنهاد می شود؛توجه به توسعۀ مناطق انسان ساخت بیش از پیش نمایان می

 مناسب، گردد.های مناسب و نیمهمسکونی و گردشگری در پهنه

صحیح از اراضی است. با توجه به  ةادگردد عدم استفاز بین رفتن خاك و پوشش گیاهی می از عواملی که باع  تخریب و

دهی خاصی آمادگی دارد، بنابراین الزم است که اینگونه اراضی طبق نقشـه جهت بهره هکه هر قسمت از اراضی منطقاین

خصوص مـروجین کشـاورزی و منـابع طبیعـی روشـن ههای فعال بقابلیت اراضی استفاده گردد و این مسئله توس  ارگان
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 گردد.

 

 کرتقدیر و تش
 .است نداشته مالی حامی مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
 

 منابع 
بی توان اکولوژیک واحدهای ارزیا (1399) افشار ،تاجبخش، سید محمد؛ آقاخانی  ؛معماریان خلیل آباد، هادی ؛ابراهیمی، بهروز (1

: حوضـه آبخیـز دشـت مـوردی مطالعـه ی.بندی عملیـات اجرایـی آبخیـزدارر اولویتهای آبخیز به منظوهیدرولوژیک حوضه
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