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چکیده
آدمی در طول تاریخ همواره برای تأمین نیازهای اصلی خود به محی زیست خود متکی بوده است اما اثراتی را بر
سرزمین به خاطر اعمال مدیریتها و مداخالت درست یا نادرست وارد مینماید؛ به همـین جهـت ،بررسـی تـوان
بومشناختی برای توسعۀ آینده سرزمین اهمیت مییابد .از طرفی توسـعۀ پایـدار هنگـامی محقـق میشـود کـه از
سرزمین به تناسب ظرفیتهای آن استفاده گردد .این مسئله در حوضۀ آبخیز طالقان که دارای قابلیتهای بـالقوه
فراوان و تنوع زیستمحیطی است ،اهمیت دوچندان دارد و شایسته است از این قابلیتها به شکل بهینـه اسـتفاده
شود .به همین منظور فرآیند ارزیابی بومشناختی جهت تعیین مطلوبیت این حوضـه بـرای گسـترش کاربریهـای
جنگلداری ،اکوتوریسم گسترده و کاربری شهری و روستایی با استفاده از مـدل تصـمیمگیری چنـدمعیاره و GIS
انجام گردید .فرآیند عملی پژوهش پس از مطالعات کتابخانهای ،جمعآوری و پردازش اطالعـات مـورد نیـاز آبـاز
گردید .تمامی معیارها براساس مدل اکولوژیک دکتر مخدوم استخراج شد ،میزان مطلوبیت هر معیار ،جداگانه برای
هر کاربری و با تشکیل تابع عضویت فازی بهدست آمد؛ سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و بـا بـهکـارگیری
روش تحلیل سلسلهمراتبی ،AHPوزن معیارها تعیین شدند .در مرحلۀ بعد عملیـات همپوشـانی نقشـههای معیـار
کاربری بهینه انجام گردید و در نهایت محدودیتهای حوضۀ آبخیز از آن خارج شدند .نتیجـۀ نهـایی بـه صـورت
نقشههایی است که منطقۀ مورد مطالعه را برای توسعۀ انواع کاربریهای مورد نظر ارزیابی کرده است .طبق نتایج
بهدست آمده  %9از مساحت حوضه برای توسعۀ شهری و روستایی %5 ،برای کاربری اکوتوریسم گسـترده و %86
برای کاربری جنگلداری مناسب است؛ همچنین  %70از مساحت حوضه برای توسعۀ شهری %85 ،بـرای کـاربری
اکوتوریسم گسترده و  %12برای کاربری جنگلداری نامناسب ارزیابی شدند .توجه به نتایج بهدست آمده مـیتـوان
چنین تحلیل کرد که حوضۀ آبخیز طالقان با داشتن محدودیت به لحاظ دارا بودن شیب باال ،ارتفاع زیاد و پتانسیل
لرزهخیزی نسبتا زیاد ،از لحاظ طبیعی قابلیت محدودی جهت توسعه در حوزة شـهر و روسـتا و همچنـین صـنعت
اکوتوریسم دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی بومشناختی ،حوضۀ آبخیز طالقان ،GIS ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی.
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مقدمه
با پیشرفت سریع دنیای کنونی در تمام زمینهها ،نیاز بشر نیز در حال گسـترش اسـت .ایـن توسـعۀ روزافـزون بـه همـراه
استفاده از زمین ،بدون در نظر گرفتن تفاوتهای اکولوژیکی و پتانسیلهای محیطی ،باع پیامـدهای نـاگواری همچـون
فرسایش خاك ،بیابانزایی ،کاهش سطح مراتع و جنگلها و  ...میشود (قنواتی و دلفانی گودرزی .)46:1392،برنامـهریزی
زمین بر بنیاد این فرم استوار شده که تعاملی بین نیازهای اجتماعی ،نیازهای استفادهکنندگان و ویژگیهـای فیزیکـی و
محی طبیعی هر عرصه (شـیب ،منظـر ،نـور خورشـید ،خـاك ،پوشـش گیـاهی و جـانوری) وجـود دارد (شمسـیپـور و
همکاران .)62:1392،با افزایش جمعیت ،دخالتهای انسان در طبیعت و بهرهبرداری مـداوم از منـابع محـی زیسـتی بـه
منظور تأمین نیازهای فزایندة جوامع ،به تدریج توان جذب و ترمیم زیست سپهر به شدت کـاهش یافتـه اسـت .بـا وجـود
نقش و کارکرد حیاتی اکوسیستمهای طبیعی در چرخه حیات ،در بسـیاری از کشـورها بـه خصـوص کشـورهای در حـال
توسعه این اکوسیستمها در شرای نامطلوبی به سر میبرند .علت اصلی این رویداد را میتـوان در عـدم شـناخت جایگـاه
واقعی و حیاتی آنها و تصمیمات کوتهبینانه و بیرکارشناسی در فرآیند بهرهبرداری ناپایدار از آنها جسـتجو نمـود؛ اگرچـه
فعالیتهای مختل و نتایج حاصل از آن برای ادامۀ زیست انسان الزم است و وجود آن برای جامعه یک امـر ضـروری و
نبودن آن به عنوان یک نقیصه محسوب میشود ولی توسعۀ انواع کاربری در مناطق بدون توان ،تمرکز شدید آن در یـک
منطقه و همچنین عدم توزیع آن در مناطق مناسب و بهرهبـرداری بـیش از حـد منـابع و امکانـات ،اثـرات زیـانبخش و
نامطلوبی را به بار خواهد آورد.
قابلیتسنجی اکولوژیک که در گذشته با عبارت توسعۀ سازگار با محی و سپس با توسعۀ محی زیسـت خوانـده میشـد،
امروزه به توسعۀ پایدار معروف شده است .ارزیابی توان زیسـتمحیطـی و تعیـین تـوان بـالقوه و تخصـیص کاربریهـای
متناسب با آن ،روشی است که میتواند میان توان طبیعی محی  ،نیاز جوامـع و فعالیتهـای انسـان در فضـا یـک رابطـۀ
منطقی و سازگاری پایدار به وجود آورد (مجنونیان .)1380 ،ارزیابی توان اکولوژیک یکی از موضوعات و چالشهای مـورد
بح در آمایش سرزمین است که به سنجش موجودی و توان نهفتۀ سرزمین با مالكهـا و معیارهـای مشـخص اشـاره
دارد (آلشیخ .)2:1385 ،بدین ترتیب میتوان ضمن حفاظت از تنوع زیستی ،از سایر مناطق سرزمین بهرهبرداری یا بهره-
وری متناسب به صورتی مستمر و پایدار به عمل آورد.
امروزه بسیاری از شهرهای کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنامۀ خود سبب دستانـدازی بـه محی هـای
طبیعی و از بین بردن آنها شدهاند و در هر دورة زمانی و یا در هر مکـانی کـه ایجـاد گردیدهانـد در پیامـد اسـتقرار خـود
مشکالتی را نیز در محی زیست ایجاد نمودهاند (دشتی و همکاران .)61:1396،توسعۀ مناسب هنگامی محقق میشود که
سرزمین به تناسب قابلیتهای آن به کار گرفته شود (پورجعفر و همکاران .)13:1391،آمایش سـرزمین ،اسـتفادة بهینـه و
عقالنی و پی بردن به ارزشهای فضـا بـرای کارکردهـای مـؤثر اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت (پوراحمـد .)480:1380،از
مهمترین ویژگیهای آن میتوان به مسائل آیندهنگری ،دورنگری و نتیجـهگیریهـای مکـانی ،از درونمایـههای راهبـرد
توسعۀ ملی و عامل پیوند برنامههای کالن و برنامههای منطقهای اشاره کرد (بحرینـی و کریمـی)340:1392،؛ در نتیجـه
یکی از موضوعات اساسی در فرآیند آمایش سرزمین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین است که بـه عنـوان پایـه و اسـاس
آمایش سرزمین یا طرحریزی محی زیست برای کشورهایی شمرده میشود که در صدد دستیابی به توسعۀ پایدار همراه با
حفظ منافع نسلهای آتی هستند (.)Radcliff,1994:13
در شهرستان طالقان با توجه به ویژگیها و جذابیتهای طبیعی و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی ،در سـالهای اخیـر
شاهد توسعۀ سکونتگاههای شهری و روستایی بدون توجه به قابلیتها و محـدویتهای اراضـی هسـتیم .هـر روز سـطح
بیشتری از زمینهای مربوب این شهرستان از بین رفتـه یـا تبـدیل بـه اراضـی سـاختهشـده بـا کاربریهـای شـهری و
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تفرجگاهی میشود .با توجه به این موضوع و لزوم توجه به قابلیتها و محدویتهای این حوزه ،میتوان با انجـام فرآینـد
ارزیابی اکولوژیکی ،راه حل مناسبی برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی نوظهـور و شـیوهای کارآمـد بـرای نیـل بـه
اهداف توسعۀ پایدار یافت که به ابزار مدیریت توسعه در مراحل برنامهریزی و تصمیمگیری نیز تبدیل شود .امـروزه بـرای
ارزیابی زیستمحیطی سرزمین به منظور توسعۀ انواع کاربریها در فضای برنامهریزی از مـدلهای ریاضـی نیـز اسـتفاده
میشود .اقدام جدید شامل استفاده از مدلهای ریاضی در ارزیابی زیسـتمحیطـی و بـه کـارگیری روش فرآینـد تحلیـل
سلسلهمراتبی ( )AHP1در تعیین وزن و اهمیت نسبی و کار بـا اطالعـات مکـانی در محـی  GIS2اسـت AHP .کـه از
مهمترین فنون تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDM3است اولـین بـار توسـ سـاعتی بـرای تخصـیص منـابع کمیـاب و
نیازهای برنامـهریزی معرفـی شـد ( .)Saaty,1994تلفیـق  GISو  AHPدارای مزایـای بسـیاری جهـت مکانیـابی و
پهنهبندی انواع فعالیتها و ارزیابیهای زیستمحیطی است و به خوبی از طریق آن میتوان مناطق مناسب و نامناسـب
را به منظور استقرار انواع فعالیتها در زمینههای کشاورزی ،منابع طبیعی ،سنجش قابلیت اراضی ،آمایش سرزمین و بیـره
که دارای بُعد مکانی و فضایی هستند ،تعیین نمود (فرجیسبکبار .)1384،برای ارزیـابی تـوان بومشـناختی سـرزمین بـه
منظور توسعه انواع کاربریها در یک فضای برنامهریزی سالهاست که از روش سیستمی ابداعی مـکهـارگ(4مخـدوم)
در مقیاس جهانی با اصالحات خاص منطقهای استفاده میشود .در روش ابـداعی مکهـارگ کـه بـه روش همپوشـانی
(نقشهسازی) نیز شناخته میشود ،با روی هم قراردادن تعدادی نقشه شفاف که فاکتورهای محیطی و شکل زمین در آنهـا
رسم گردیده میتوان مناطق تحت تأثیر و برخی از اثرات آشکار را شناسایی نمود.
آکینچی 5و همکاران ( ،)2013به بررسی تناسب زمینها برای اجرای کاربری کشاورزی به دلیل احداث سه سـد بـزرگ در
ترکیه با استفاده از نرمافزار  GISو روش AHPپرداختند و مشخص گردید که این منطقـه بیشـترین تـأثیر منفـی را از
فاکتور شیب دریافت میکند که همین امر روی عمق خاك و فرسایش نیز تأثیرگذار بوده اسـت .در پـژوهش انجـامشـده
توس پنگ6و همکاران ( ،)2014که به ارزیابی زیست محیطی چنـد شـهر در کشـور چـین بـا اسـتفاده از روش  AHPو
 GISجهت کاربری دامپروری پرداختند ،نتایج نشاندهندة تناسب بسیار زیاد این مناطق و در نتیجه داشـتن تـوان بـالقوه
برای توسعۀ کاربری مذکور است .راجوویچ و بوالتویچ ،)2017( 7طبقهبندی پتانسیلهای طبیعی و توسعۀ پایدار را بررسـی
کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که فق از طریق اصول توسعۀ پایدار میتوان به رشد پیوسته رسـید و نیازهـای آتـی را
برطرف کرد .احمدیزاده و همکـاران ( )1377با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مـدلهـای اکولوژیـک ،برنامـه
جامع کاربری استان خراسان را انجام دادهاند .آنها با استفاده از تحلیل همپوشانی سیستم با توجه بـه مـدلهـای آمــایش
سـرزمین ،طبقات نقشههای مختل را کدگذاری کرده و سپس بـه ارزیـابی توان اکولوژیـک اسـتان خراسـان پرداختنـد.
شمسیپور و همکاران( ،)1392به ارزیابی و تحلیل توان اکولوژیک در جهت توسعۀ گردشگری با اسـتفاده از  13معیـار و
بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای به تهیه نقشۀ توان اکولوژیک پرداختهاند که بنابر نتایج ،قسمتهای شرقی ،شـمالی
و جنوبی در امتداد رشته کوههای زاگرس توان اکولوژیک باالیی برای گردشگری تفرج گسترده دارند ،با حرکت به سمت
برب از ارزش اکولوژیک منطقه کاسته میشود .پورخباز و همکاران ( )1393به بررسی تـوان بـومشـناختی منطقـه خـائیز
بهبهان با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در محی  GISپرداختند که نتـایج نشـاندهنـدة تناسـب تنهـا 3
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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درصد از منطقه برای کاربری کشاورزی است .ترکمانی و همکاران( )1397در پژوهشی بـا بهـرهگیـری از فرآینـد تحلیـل
سلسلهمراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی ،اقدام به پهنهبندی شهرستان میانه به لحاظ توان اکولوژیکی نمـودهانـد و در
یک نتیجه گیری کلی اذعان داشتند که شهرستان میانه از نظر پتانسیل اکوتوریسم ،تفاوت قابل تـوجهی بـین بخشهـا و
مناطق مختل آن وجود دارد .حسینزاده و همکاران( ،)1398به ارزیابی تـوان اکولوژیـک فضـای جغرافیـایی شهرسـتان
کنگاور با مدل اکولوژیکی مخدوم و با روش چندترکیبی در ارتباط با کاربریهای شـهری ،روسـتایی و صـنعتی ،بـر پایـه
ویژگیهای محی طبیعی پرداختند.
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که جهت باال بردن دقت ارزیابیهای زیست محیطی ،روشهای ریاضی و وزندهی
فاکتورها در فرآیندهای ارزیابی سرزمین رواج پیدا کردند که در این میان  AHPبه دلیل سادگی و نیز کارایی بسیاری که
داشت به یکی از محبوبترین روشها تبدیل شد و محققـان بسـیاری کـارایی مناسـب آن در ارزیـابی سـرزمین را بیـان
نمودهاند؛ همچنین میتوان اظهار داشت علیرقم مطالعات انجام شده در حـوزة ارزیـابی بـومشـناختی ،همچنـان بررسـی
ظرفیتهای طبیعی و انسانی حوضۀ آبخیز طالقان که دارای قابلیتها و توانهای بالقوه فراوان است ،جهت برنامهریزی و
سیاستگذاریهای توسعۀ آتی و پایدار منطقهای ،ضروری به نظر میرسد.
مبانی نظری
ارزیابی زیستمحیطی

ارزیابی توان محی زیست (چه توان بومشناختی ،چه توان اقتصادی و اجتماعی آن) عبارت از برآورد استفاده ممکن انسان
از سرزمین برای کاربریهای کشاورزی ،مرتعداری ،جنگلداری ،پاركداری (حفاظت ،توریسم) ،آبزیپروری ،امور نظـامی
و مهندسی و توسعۀ شهری ،صنعتی و روستایی در چارچوب استفادههای کشـاورزی ،صـنعت ،خـدمات و بازرگـانی اسـت
(مخدوم.)25 :1384 ،
ارزیابی بومشناختی

توان بومشناختی ،توان بالقوة سرزمین در رابطه بـا قابلیتهـای اکولـوژیکی آن بـرای توسـعه تعریـ میگـردد .ارزیـابی
بومشناختی یکی از روشهای تعیین کاربریهای بهینۀ اراضی است کـه در آن ابتـدا بـا تهیـه نقشـۀ یگانهـای زیسـت
محیطی که از تلفیق نقشههای طبقات ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،خاك و پوشش گیاهی بـهدسـت میآیـد و سـپس بـا
تجزیه و تحلیل سیستمی عوامل پایدار و ناپایدار بومشناختی سرزمین ،توان انواع کاربریها ،ارزیابی میگردد.
روشهای ارزیابی چند معیاره

در روشهای ارزیابی چند عامله ،منابعی که هم در تجزیه و تحلیل و جمعبندی دادهها یعنی تجزیه سرزمین به واحدهـا
نقش داشته و هم در ساختن مدلهای اکولوژیکی به کار گرفته میشوند بیش از دو عامل هستند.
اساس روش چند عامله بر رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی استوار است (مخدوم .)1384 ،در این روش ،فـرم اصـلی
آن است که در یک اقلیم معین و سنگ مادر معین ،شکل زمین عامل اصلی تحولپذیری خاك و رستنیها میباشـد و
میتوان رابطۀ بین این سه منبع را پیدا نموده ،سرزمین را به واحدهایی که در آن ارتباط موزونی بین شکل زمین ،خاك
و رستنیها وجود دارد ،تجزیه نمود .فرآیند اجرای روش ارزیابی شامل چهار مرحلۀ زیر است:
 -1مرحلۀ شناسایی منابع و کاربرد آنها شامل تشریح کارکرد محی زیست طبیعی برای جامعه؛
 -2مرحلۀارزیابی بومشناختی شامل تشریح پارامترهای محی زیست طبیعی در رابطه با کاربرد آنان؛
 -3مرحلۀ تجزیۀ ارتباطات بومشناختی شامل تشریح خطرات حاصله از فعالیتهای جنبی اجتماعی بـر کـاربری محـی
زیست؛

45

محبی و همکاران  /ارزیابی بوم شناختی جهت برنامهریزی استفادۀ بهینه از سرزمین ...

- 4مرحلۀ ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و تجزیه و تحلیل ناسازگاریها شامل تشریح گروههـای سـازگار و ناسـازگار در
رابطه با کاربریها.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)(AHP

روشهای متعددی برای وزندهی نسبی و بیان اهمیت مشخصهها نسبت به یکدیگر وجود دارد .این روشها در سـهولت
استفاده ،دقت ،میزان درك توس تصمیمگیرندگان و داشتن مبنای نظری با هم تفاوت دارند .روش مقایسه دو بـه دو بـه
دلیل داشتن مبنای نظری قوی ،دقت باال و سهولت استفاده ،دارا بودن اعتبار و درستی و دقت نتیجه یکی از معتبرترین و
پرکاربردترین روشهاست ( .)Malczewski,1999
در این روش ابتدا ماتریس مقایسهای تشکیل شده و مشخصهها بهصورت زوجی مقایسه و وزن (ارزش) نسبی آنها بهطور
نظری تعیین میشود .نسبتهای یادشده با مقادیر کمی بین  1تا  9بیان میشود(.)Saaty, 1980
تعیین ضریب اهمیت گزینهها

با استفاده از مقیاس  9کمیتی ساعتی و ماتریسهای ارزیابی ،ارجحیت هر یک از معیارها به ترتیب زیر مورد قضاوت قـرار
میگیرد:
جدول شماره  .1ماتریس زوجی معیارها برای مسأله مورد نظر
تعری
میزان اهمیت

اهمیت
برابر
1

اهمیت برابر تا
متوس
2

اهمیت
متوس
3

اهمیت متوس
تا قوی متوس
4

اهمیت
قوی
5

اهمیت قوی
تا بسیار قوی
6

اهمیت بسیار
قوی
7

اهمیت بسیار قوی تا
فوق العاده قوی
8

اهمیت فوق
العاده قوی
9

مجموعههای فازی

مجموعههای فازی 1،مجموعهها یا ردههای بدون مرزهای تند هستند که انتقال بین عضویت و بیر عضویت یـک مکـان
در مجموعه به صورت تدریجی میباشد .یک مجموعه فازی به وسیله درجه عضویت فازی کـه دارای دامنـه صـفر (بیـر
عضویت) تا یک (عضویت کامل) است ،مشخص میگردد .بـه عنـوان مثـال فـرم مینمـاییم شـیب  10درصـد دارای
عضویت صفر و شیب  25درصد دارای عضویت  1باشد .عضویت فازی مقادیر بین  10و  25درصد میتواند برای کـاربری
ویژه به صورت تدریجی از صفر تا  1افزایش یابد .در مجموعههای کالسیک یا ترد 2مقادیر عضویت بـه صـورت ناگهـانی
بیت صفر تا یک تغییر مینمایند.
درارزیابی چندمعیاره ،تابع عضویت مجموعه فازی برای یکنواخت و استانداردسازی معیارها مورد استفاده قرار میگیرد .بـر
این اساس ،با تشخیص نوع عضویت هر یک از فاکتورها ،میتوان از تابع آن جهت تبدیل دامنۀ اعـداد فـاکتور بـه دامنـۀ
استاندارد 255-0استفاده کرد .با این کار هم دادهها استاندارد شده و هم رابطۀ عضویت و مطلوبیت آنها نیـز دخالـت داده
میشود.
روش پژوهش
در راستای انجام فرآیند ارزیابی ،نخست تمامی اطالعات ضروری جمـعآوری و الیـههای مـورد نیـاز بـرای ارزیـابی هـر
کاربری دستهبندی گردید .تمامی الیههای اطالعاتی شامل خطوط منحنی میزان منطقه ،بافت خاك ،سنگ بستر ،تـراکم
پوشش گیاهی ،حساسیت به فرسایش خاك ،گسلها و کاربری اراضی منطقه از دانشکدة منـابع طبیعـی دانشـگاه تهـران
1 . Fazzy set
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تهیه گردید .در مرحلۀ بعد بر اساس مدل اکولوژیکی تعری شده توس دکتر مخدوم برای ایران ،تمامی الیههای مربـوط
به هر کاربری مورد ارزیابی قرار گرفت و با ساختن تابع عضویت فازی به مقادیر موجـود در هـر الیـه بـر اسـاس میـزان
مطلوبیت تعری شده در مدل مذکور ،ارزش عددی بین صفر تا  1اختصاص پیدا کرد .درنتیجه خروجی تـابع بـه صـورت
نقشه ای است که تمام نقاط آن بر اساس میزان مطلوبیت از نظر معیار مورد بررسی در هـر کـاربری ،دارای ارزش عـددی
بین صفر تا یک خواهد بود .در پژوهش پیش رو ،کل محدودة مورد مطالعه در رابطه با معیار اقلیم ،در یک طبقه قرار می-
گیرد و بنابراین در روند پیادهسازی مدل ارزیابی توان اکولوژیک ،بیاثر بوده و در نظر گرفته نخواهد شد.
پس از این مرحله به منظور تعیین وزن هر کدام از معیارها بـه روش  ،AHPپرسـشنامـههایی طراحـی و در آن میـزان
ارجحیت هر معیار نسبت به معیار دیگر برای کاربریهای مختل توس تعدادی از کارشناسان مرتب سنجیده شد .نتیجۀ
این امر در نرمافزار  Expert Choiceمنجر به تعیین وزن هر معیار برای هر کاربری گردید .در مرحلـه بعـد بـه منظـور
تعیین مطلوبیت برای هر کاربری هدف ،از وزنهای تعیینشده توس روش  AHPبرای معیارهای مؤثر در هـر کـاربری
استفاده شد و در فرآیند تلفیق الیهها در نرمافزار  ArcGISبه کار گرفته شد .درنهایت الیههای محدودیت برای توسـعۀ
هر کاربری در مطلوبیت نهایی اعمال گردید .الیه محدودیت برای کاربری جنگل شامل اراضی مسکونی و شهری ،بـرای
کاربری اکوتوریسم گسل و برای توسعۀ شهری گسل و بعضی از واحدهای کاربری اراضی محسوب میشود.
خروجی تابع ادبام الیهها ،به صورت نقشهای است که در همۀ نقاط آن میزان مطلوبیت احـداث کـاربری مـورد نظـر بـه
صورت عددی بین صفر و یک بیان میشود .عملیات ارزیابی بر اساس مدلهای اکولوژیک در زیر شرح داده میشود:
مدل اکولوژیکی کاربری جنگل
این مدل برای نشاندادن توان و درجۀ مربوبیت سرزمین برای کاربری جنگلداری میباشد.در این مدل ،سرزمین بر اساس
فاکتورهای شیب ،ارتفاع از سطح دریا ،بافت و نوع خاك ،تراکم پوشش درختی و گیاهی و سنگ بستر بـه هفـت طبقـه از
لحاظ مطلوبیت تقسیم میشود.
جدول شماره  .2معیارها ،زیر معیارها و نحوۀ طبقهبندی در فرآیند ارزیابی مدل برای کاربری جنگلداری
معیار

زیرمعیار
طبقه 1
0 -25
0 -100
شمالی
رسی -لومی
خیلی کم

توپوگرافی

درصد شیب
ارتفاع(متر)
جهت
بافت خاك
فرسـایش پــذیری
خاك
-

آهک یا رس

اقلیم

بارندگی
و درجه حرارت
تـــراکم پوشـــش
گیاهی

دمــای متوس ـ
در فصل رشد
بـــــــــیش از
80درصد

خاك

سنگ
مادر

پوشــــــش
گیاهی

طبقه 2

طبقهبندی الیهها
طبقه 3

طبقه 4

طبقه 5
0- 75
1800 -2600
لومی-شنی
زیاد

0 -35
0 -1000
شمالی
لومی –رسی
کم

0 -45
0 -1400
لومی-رسی
متوس

0- 55
1400 -1800
لومی-شنی یا لومی-رسی
متوس

آهک،رس،آذرین،خـــــاك
آبرفتی

ســـــنگ آهک،ســـــنگ
رس،گرانیت،آذرین بیرونـی
و شیســــــــت،خاكهای
آبرفتی،دشت سیالبی

ســنگ آهک،ســنگ رس،
گرانیــت تــوده ای ،آذریــن
بیرونی،شیست،ماســــــــه
سنگ،لس،آبرفت

دمای خیلی بـاال یـا خیلـی
پایین در فصل رشد
تا80درصد

نامتعادل -دمای خیلی بـاال
یا خیلی پایین
تا70درصد

نامتعادل

ســنگ آهک،ســنگ
رس،گرانیــت تــوده
ای ،آذریـــــــــــن
بیرونی،شیست،ماســه
سنگ،لس،آبرفت
نامتعادل

تا60درصد

تا 40درصد

مدل اکولوژیکی اکوتوریسم گسترده

تفرج یا توریسم گسترده شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسـعه ندارنـد ماننـد  :شـنا ،کوهنـوردی ،مـاهیگیری،
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تماشای حیوانات ،صحراگردی و( ...مخدوم .)1380،درپژوهش پیش رو ،کل محدودة مورد مطالعه در رابطه با معیار اقلـیم،
در یک طبقه قرار میگیرد و بنابراین در روند پیادهسازی مدل ارزیابی توان اکولوژیک ،بیاثر بوده و در نظر گرفته نخواهد
شد.
جدول شماره  .3معیارها ،زیر معیارها و نحوۀ طبقهبندی در فرآیند ارزیابی مدل برای کاربری اکوتوریسم
معیار

زیر معیار

توپوگرافی
خاك
اقلیم

درصد شیب
بافت خاك
درجه حرارت(فصل بهار و تابستان)
تعداد روزهای آفتابی در ماه(فصل بهار و تابستان)

طبقهبندی الیه
طبقه یک
0- 25
لومی
21- 25
بیش از15روز

طبقه دو
25 -50
شنی ،لومی0رسی،رسی-لومی
25- 30
15-7روز

طبقه سه
بیش از 50
-

مدل اکولوژیکی توسعۀ شهر و روستا

ارزیابی زیستمحیطی برای توسعۀ شهری و روستایی با اهداف زیر انجام میپذیرد (مخدوم:)1380،
 مناطقی بدین منظور انتخاب شوند که برای وزن ساختمانها تکیهگاه پایدار و متعادلی فراهم نمایند.
 پسماندها ،پسابها ،زبالهها و هوای آلودة منتجه از ساخته شدهها را جذب و تجزیه نمایند.
 منظر ،نما و فضای سبز دلخواهی از جهت زیباشناختی و جذب آلودگی هوا و صدا فراهم آورند.
بر این اساس در مدل اکولوژیکی توسعۀ شهر و روستا ،فاکتورهای اقلیم ،شیب ،ارتفاع از سـطح دریـا ،جهـات جغرافیـایی،
سنگ مادر ،خاك ،کمیت منابع آب و تراکم پوشش گیاهی برای پی بردن به درجۀ مطلوبیت منطقه برای این کاربری در
نظر گرفته میشود.
جدول شماره  .4معیارها ،زیرمعیارها و نحوۀ طبقهبندی در فرآیند ارزیابی مدل برای کاربری توسعۀ شهری و روستایی
معیار

زیر معیار
طبقه 1

توپوگرافی

خاك

سنگ مادر
اقلیم
پوشش گیاهی

درجۀ شیب
ارتفاع(متر)
جهت
بافت خاك

تا6
400 -1200
جنوبی
لومی،لومی –رسی

فرسایش پذیری خاك
-

کم
ماسه سنگ-بازالـت-
رسوبات آبرفتی
500- 800
18 -24
کمتر از  30درصد

بارندگی(میلی متردرسال)
درجه حرارت
تراکم پوشش گیاهی

طبقهبندی الیه
طبقه 2
6 -9
400-0و1200-1800
بربی-شرقی
شنی،شنی-لومی،لومی کـم
عمق
متوس
آهک-رس-گرانیت-توف-
روانه بین چین-لس آبرفتی
هر اقلیم و آب و هوا
هر اقلیم و آب و هوا
 60-30درصد

طبقه 3
بیش از 9
بیش از 1800
شمالی
شنی ،رسی
زیاد
مارن-شیست
تپه ماسه ای
نامناسب
نامناسب
بیش از  60درصد

محدوده موردمطالعه
ناحیۀ طالقان در دامنههای جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی واقع شدهاست .در شمال قلل و گردنههایی طالقان را از مازندران
جدا میکند .ارتفاعات جنوبی طالقان ،این منطقه را از دشت قزوین جدا نموده است .شهر طالقان در منطقهای ییالقـی در
میان رشته کوه البرز قرار گرفته و از چهار دهستان به نامهای میان طالقان ،پایین طالقان ،کنـار رود و جوسـتان تشـکیل
شده است.
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حوضۀآبخیز طالقان در  130کیلومتری شمال بربی تهران قرار گرفته و مساحت آن  1325کیلومتر مربع است .مختصـات
جغرافیایی این حوضه برابر طول بین  50درجه و  19دقیقه تا  51درجه و  11دقیقه شرقی و عرم بـین  36درجـه و 5
دقیقه تا  36درجه و  23دقیقه شمالی است .ارتفاع متوس حوزة طالقان  2227متر از سطح دریاست.
منطقۀ طالقان در زون زمینشناسی البرز و زیر زون البرز مرکزی قرار دارد و از نظر زلزلهخیـزی فعـال بـه شـمار میآیـد.
گسلهای مهم حوضه شامل :گسل طالقان ،گسل کندوان و چند گسل فرعی دیگر میباشـد(فیضنیـا و جعفـری.)1381،
میانگین درجه حرارت سالیانه در طالقان حدود  11/4درجه سانتیگراد ،متوس حداکثر دمای ساالنه  17/4درجـه سـانتی-
گراد  ،متوس حداقل دمای ساالنه  4/7درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی  20ساله  485میلیمتر است .منطقۀ طالقـان
دارای آب و هوای کوهستانی مرطوب و سرد (زمستانهای سرد و پر برف و تابستانهای خنک) میباشد .حداکثر بارندگی
در فصل زمستان و بهار (فروردین و اردیبهشت) است و به علت کوهسـتانی بـودن منطقـه و ارتفـاع زیـاد ،زمسـتانهای
طوالنی دارد .سهم جمعیتی شهرستان طالقان نسبت به کل استان البرز از حدود  1درصد در سال  ،1375به  1/3درصد در
سال  1/2 ، 1385درصد در سال  1390و در نهایت به 0/61در سال 1395رسیده است .این امـر حکایـت از سـهم کـم-
جمعیتی این شهرستان در جمعیت استان دارد؛ همچنین این موضـوع میتوانـد بیشـتر بـه دلیـل خوابگـاهی بـودن ایـن
شهرستان باشد.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

بحث و یافتهها
در این پژوهش مراحل عملی ارزیابی بومشناختی بدین ترتیب انجام گردید:
ال  -ابتدا مسئلۀ مورد بررسی به یک ساختار سلسلهمراتبی تبدیل گردید که شامل یک سلسلهمراتب سه سـطحی یعنـی
هدف ،معیارها و گزینهها میباشد (قدسی پور .)1379،معیارها و شاخصهای مؤثر با توجه به تحقیقات انجامشـده و مـدل
اکولوژیک دکتر مخدوم ،شرای طبیعی منطقه و دادههای موجود و در دسترس محدودة مورد مطالعه تعیین گردید (جداول
3،2و.)4
بدین صورت که برای الیه های شیب و ارتفاع از سطح دریا ،برای هر کاربری ،ابتـدا تـابع عضـویت فـازی جهـت تعیـین
مطلوبیت آن معیار تشکیل گردید ،سپس با استفاده از تابع شرطی در نرمافزار  ArcGISاین مقادیر به الیـهها اختصـاص
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پیدا کرد(اشکال  .)2-6برای الیههای دارای مقادیر بیر عددی مانند نقشۀ بافت خاك ،ارزش عددی بین صفر تا یـک بـر
اساس اطالعات توصیفی ،برای هر کدام از نقشههای ذکر شده تعیین شد و به جـدول اطالعـات توصـیفی مربوطـه وارد
گردید.
تابع عضویت فازی شیب(درصد) برای کاربری جنگلداری به شرح رابطۀ ( )1است.

رابطه ()1

شکل شماره  .2مطلوبیت شیب – کاربری جنگلداری

همچنین تابع عضویت فازی ارتفاع از سطح دریا (متر) برای کاربری جنگلداری به قرار رابطۀ ( )2است.
رابطه ()2

شکل شماره  .3مطلوبیت ارتفاع از سطح دریا  -کاربری جنگلداری
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تابع عضویت فازی شیب(درصد) برای کاربری اکوتوریسم گسترده به قرار رابطۀ ( )3خواهد بود.

شکل شماره  .4مطلوبیت شیب -کاربری اکوتوریسم

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

شکل شماره  .5مطلوبیت شیب  -توسعۀ شهر و روستا

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

رابطه ()5
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ب -تعیین ضریب اهمیت معیارها :با استفاده از مقیاس  9کمیتی ساعتی و ماتریسهـای ارزیـابی ،ارجحیـت هـر یـک از
معیارها به ترتیب زیر مورد قضاوت قرار گرفته است:
به منظور تعیین وزنهای  AHPبرای هر کدام از کاربریها ،ابتدا پرسشنامـههایی تهیـه و در اختیـار کارشناسـان قـرار
گرفت؛ سپس بر همین اساس و با استفاده از نرمافزار  Expert choiceوزنهای مربوط به هر کدام از معیارها برای سه
کاربری مد نظر تعیین گردید.
جدول شماره  .5وزن معیارهای بهدستآمده برای کاربری جنگلداری در AHP
معیار
شیب
جهت شیب
فرسایشپذیری خاك
سنگ مادر

معیار
تراکم پوشش گیاهی
بافت خاك
اقلیم
ارتفاع از سطح دریا

وزن
0/33
0/23
0/071
0/041

وزن
0/024
0/106
0/040
0/157

جدول شماره  .6وزن معیارهای بهدستآمده برای کاربری اکوتوریسم گسترده در AHP
وزن
0/540
0/297

معیار
شیب
بافت خاك

معیار
اقلیم
-

وزن
0/163

جدول شماره  .7وزن معیارهای بهدستآمده برای کاربری توسعۀ شهری و روستایی در AHP
معیار
شیب
جهت شیب
سنگ مادر
تراکم پوشش گیاهی

وزن
0/356
0/102
0/159
0/058

معیار
اقلیم
بافت خاك
ارتفاع از سطح دریا
ضریب فرسایشپذیری خاك

وزن
0/090
0/159
0/044
0/034

در نهایت ضریب اصلی و نهایی عناصر و شاخصهای مد نظر جهت ارزیابی زیست محیطـی آبخیـز طالقـان در راسـتای
کاربریهای یاد شده و با نظرخواهی از کارشناسان مربوطه تعیین گردید .در این پژوهش به بررسـی میـزان اهمیـت هـر
یک از معیارها و شاخصها به صورت مقایسات زوجی و با استفاده از مقیاس عددی  1تا  9پرداخته شد و به ایـن صـورت
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وزن نهایی کلی برای الیهها تعیین گردید (جداول .)5-7
ج-پس از تهیۀ هر کدام از نقشه و الیههای الزم در فرایند ارزیابی و تعیین وزن نهـایی آنهـا بـا اسـتفاده از روش،AHP
هرکدام از نقشهها با وزن مختص به خود در محی  GISتلفیق شدند.
نقشههای توان اکولوژیک آبخیز طالقان

حال با توجه به وزنهای بهدستآمده از جداول  ،5-7نقشههای توان اکولوژیـک آبخیـز طالقـان در زمینـۀ جنگلـداری،
توریسم و توسعۀ شهری تهیه شد و خروجی نهایی به صورت نقشههای توان بومشناختی کاربریهای مورد نظر بهدسـت-
آمد (اشکال .)7-9

شکل شماره  .7توان بومشناختی جنگلداری

شکل شماره  .8توان بومشناختی اکوتوریسم گسترده
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شکل  -9توان بومشناختی توسعۀ شهری

پس از تعیین توان بومشناختی حوضه در ارتباط با کاربریهای جنگلداری ،اکوتوریسم و شـهری و روسـتایی ،بـه منظـور
نمایش بهتر عرصههای با قابلیت باالی توسعۀ مرتب با کاربریهای مذکور نسبت بـه تهیـه نقشـۀ تخصـیص بهتـرین
کاربری در سطح حوضه با در نظرگرفتن باالترین مقدار عددی توان بومشناختی هر کاربری ،اقدام گردید.

شکل -10نقشۀ تخصیص بهینه کاربریها در سطح حوضه بر مبنای باالترین توان بومشناختی

در جدول  ،8میزان مساحت با تناسب باال برای هر یک از کاربریهای جنگلـداری ،اکوتوریسـم و شـهری و روسـتایی در
حوضۀ آبخیز طالقان تعیین گردیده است .با توجه به اعداد بهدستآمده از این جدول و با در نظر گـرفتن همـۀ معیارهـای
مطرح شده ،میتوان اظهار داشت که کمترین توان بومشناختی جهت توسعۀ آتی منطقه مربوط به کـاربری اکوتوریسـم و
در مقابل ،سطح قابل توجهی از منطقه دارای ظرفیت باالی بومشناختی جهت توسعۀ کاربری جنگلداری میباشد.
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جدول شماره  .8مساحت هر کاربری در حوضه بر اساس باالترین توان بومشناختی آنها در رقابت با سایر کاربریها
کاربریها
جنگلداری
اکوتوریسم
شهری و روستایی

مســـاحت کـــاربری حـــائز
باالترین توان (کیلومتر مربع)
1061/77
64/39
106/43

نتیجهگیری
با ارزیابیهای انجامشده در این پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که راهبرد سیستمهای تصـمیمگیـری چنـدمعیاره در
تلفیق با  GISمیتواند چهارچوب مناسبی را برای حل مسائل پیچیدة تصمیمگیری(بهویژه در تحلیلها و تصـمیمگیـری
فضایی) فراهم کند ،از اینرو بهکارگیری این راهبرد جهت پژوهشهای ارزیابی بومشناختی توصیه میگردد.
با بررسی پیشینۀ پژوهش ،از جمله پژوهشی که توسـ ترکمـانی و همکـاران( ،)1398یارمحمـدی و همکـاران( )1397و
شمسیپور و همکاران( ،)1392انجام گرفته است ،میتوان اظهار داشت ،بالب پژوهشهای انجـام گرفتـه در ایـن زمینـه،
تنها به ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه در راستای توسعۀ کاربری واحد پرداختهاند و ارزیابی تلفیقـی کاربریهـادر راسـتای
تخصیص بهترین کاربری به نقاط مختل واقع در محدودة مطالعاتی ،انجام نپذیرفته است.
در بررسی حوضۀ آبخیز طالقان توان بومشناختی با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم ،با روش ارزیابی چندمعیاره و با به-
کارگیری روش ،AHPبررسی گردید.
نتایج حاصل از ارزیابی توان بومشناختی حوضۀآبخیز طالقان نشان میدهد که 86درصد از مساحت حوضه ،جهـت توسـعۀ
جنگلداری5 ،درصد ،جهت گسترش اکوتوریسم و  9درصد جهت توسعۀ کاربری شهری و روستایی مناسب هستند .با توجه
به نتایج بهدستآمده میتوان چنین تحلیل کرد که حوضۀ آبخیز طالقان با داشتن محدودیت به لحاظ دارا بودن شیب باال،
ارتفاع زیاد و پتانسیل لرزهخیزی نسبتا زیاد ،از لحاظ طبیعی قابلیت محـدودی جهـت توسـعه در حـوزة شـهر و روسـتا و
همچنین صنعت اکوتوریسم دارد .آنچه از بررسیهای انجامشده در این پژوهش و پژوهشهای مشابه بر میآید این اسـت
که علیربم وجود محدودیتهای محیطی ،میتوان با شناخت صحیح از توانهای بالقوه درعرصههای دارای قابلیتهـای
طبیعی باال ،ضمن بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی به رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقه جهت توسعه و آبادانی
آن کمک شایان توجهی کرد .با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،پیشنهادها زیر مطرح میگردد:
با توجه به توان نسبتاً خوب از نظر کاربری جنگلداری ،در زمینۀ جنگلکاری صنعتی در مناطق با مطلوبیت مناسـب از ایـن
نظر ،برنامهریزی انجام گیرد.
در خصوص نحوةاستفاده از اراضی منطقه با توجه به توانهای برآوردی در مناطقی که استفادة شـدید از سـرزمین اتفـاق
میافتد ،کاربریها به مناطقی که استفادة متوس یا کم از سرزمین میشود هدایت شـوند تـا در جهـت اسـتفادة پایـدار و
مستمر از منابع محیطی و اصل توسعۀ پایدار و درخور سرزمین گام برداشته شود.
با توجه به روند رو به رشد صنعت گردشگری و توسعۀ سکونتگاههای دائمی و موقت در منطقۀ طالقان ،در سالهای اخیر،
توجه به توسعۀ مناطق انسان ساخت بیش از پیش نمایان میشود؛ لذا پیشنهاد میگردد توجه ویژهای به اسـتقرار منـاطق
مسکونی و گردشگری در پهنههای مناسب و نیمهمناسب ،گردد.
از عواملی که باع تخریب و از بین رفتن خاك و پوشش گیاهی میگردد عدم استفادة صحیح از اراضی است .با توجه به
اینکه هر قسمت از اراضی منطقه جهت بهرهدهی خاصی آمادگی دارد ،بنابراین الزم است که اینگونه اراضی طبق نقشـه
قابلیت اراضی استفاده گردد و این مسئله توس ارگانهای فعال بهخصوص مـروجین کشـاورزی و منـابع طبیعـی روشـن
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گردد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
)1

)2

)3
)4
)5

)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15

)16

ابراهیمی ،بهروز؛ معماریان خلیل آباد ،هادی؛ تاجبخش ،سید محمد؛ آقاخانی ،افشار ( )1399ارزیابی توان اکولوژیک واحدهای
هیدرولوژیک حوضههای آبخیز به منظور اولویتبندی عملیـات اجرایـی آبخیـزداری .مطالعـه مـوردی :حوضـه آبخیـز دشـت
مختاران ،بیرجند ،مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دوره ،10شماره  ،36صص.123-146.
احمدی زاده ،سعید؛ زارع ،علیرضا؛ داوری ،محمدرضا؛ قوامی ،مهران ( )1377برنامهریزی استان خراسان با استفاده از مدلهای
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