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  3 مصطفی قدمی و2له دیوساالرا، اسد1محمدرضا کنعانی*
ریزي شهري  جغرافیا و برنامه استادیار گروه2محیطی مازندران،  ز تحقیقات زیستمرکو ریزي شهري  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه1

  ریزي شهري دانشگاه مازندران استادیار گروه جغرافیا و برنامه3دانشگاه پیام نور مازندران، 
  18/2/90 :تایید نهایی ؛ 21/12/89: پذیرشتاریخ 

  چکیده 
هاي انسانی و تنوع جاذبه ساعد براي زیستهاي مناسب و م با تنوع اکوسیستماستان مازندران 

شمار ه  مهمترین نقاط جمعیت پذیر کشور بومحیطی جز طبیعی و چشم اندازها و مناظر با ارزش زیست
 درصد جمعیت 2/39 (893293 نقطه شهري با جمعیتی معادل 33 داراي 1365رود، که در سال  می

 درصد 9/6 عدد افزایش یافت، که با 37ه  تعداد نقاط شهري استان ب1375در سال . بود) استان
در . را در خود جاي داده بود)  درصد جمعیت استان2/46( نفر 1202469افزایش، جمعیتی معادل 

 درصد به استان مازندران 5 شهر معادل 51 نقطه شهري کشور، 1020 از 1385سرشماري سال 
 2/54 جمعیت شهري کشور و  درصد از2/3 نفر 568949/1اختصاص داشت، که با جمعیتی برابر 

درصد از جمعیت استان را شامل گردید که براي اولین بار در تاریخ توسعه استان متوسط جمعیت 
این افزایش شهرنشینی و استفاده از . شهرنشین استان سرانجام بر جمعیت روستانشین غلبه پیدا نمود

هاي اکولوژیک و رفتن توانهاي شهري در استان بدون در نظر گسرزمین جهت توسعه سکونتگاه
گردد، که در  پیامدهاي ناگوار و تخریب محیط زیست در استان میمنجر بههاي محیطی پتانسیل

از اینرو . سازددهد و محیط را از توسعه پایدار دور مینهایت منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار می
هاي اکولوژیک با استفاده از روش س توانبندي کاربري توسعه شهري بر اساتحقیق حاضر با هدف پهنه

نتایج حاکی از آن . صورت پذیرفته استدر استان مازندران  GISگیري چند معیاره مبتنی بر تصمیم
به پهنه )  هکتار908/532572واحد اکولوژیک با مساحت  1187( درصد از مساحت استان 23است که 
به )  هکتار652/1125391وژیک با مساحت  واحد اکول1275( درصد از مساحت استان 47مناسب، 

)  هکتار605/720143 واحد اکولوژیک با مساحت 2192(  درصد از مساحت استان 47پهنه متوسط و 
 .به پهنه نامناسب کاربري توسعه شهري اختصاص یافته است

 1.ندران ماز،گیري چند معیاره مدل تصمیم، توسعه شهري، توان اکولوژیک،بنديپهنه : کلیديهايواژه

                                                
 m_r_kanani@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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 مقدمه
ویژگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهاي 

 55طوري که جمعیت شهري دنیا در هر سال  به). 7:1375گیلبرت و گالگر، ( کوچک و بزرگ است
 75ه  میالدي جمعیت شهري دنیا ب2020 که در سال شودیابد و پیش بینی میفزایش میمیلیون نفر ا

 توسعه براي استفاده از سرزمین  آناین افزایش شهرنشینی و به تبع. درصد کل جمعیت دنیا برسد
هاي محیطی باعث پیامدهاي هاي اکولوژیک و پتانسیلهاي شهري بدون در نظر گرفتن توانسکونتگاه

قرار داده و  که در نهایت منابع طبیعی را در معرض تهدید ار و تخریب محیط زیست گردیده استناگو
لذا با توجه به وضعیت منابع زیستی کشور، الزم است . محیط را از توسعه پایدار دور ساخته است

هاي اي با نگرش به استعداد و قابلیتریزي در خصوص توسعه و عمران ملی و منطقههرگونه برنامه
ایشی و اصول پایداري سرزمین و در چارچوب توان و ظرفیت محیط و با لحاظ نمودن دیدگاه و تفکر آم

از این رو ). 243:1378میرداودي، ( توسعه که همانا توسعه متوازن و متعادل می باشد، صورت پذیرد
هاي اکولوژیک با استفاده از روش بندي کاربري توسعه شهري بر اساس توانتحقیق حاضر با هدف پهنه

  . وین گردیده است در استان مازندران تدGIS2 مبتنی بر 1گیري چند معیارهتصمیم
  

  پیشینه تحقیق
 ارزیابی با هدف) 2010( و همکاران 3نولد سانتوان به تحقیقات در خصوص سوابق تحقیق می

هاي تعیین  با هدف مقایسه تکنیک )2010( 4کرك نیمند توان سرزمین در هلند در سه دهه اخیر  نظام
 و همکارن 5ئین شیبی آفریقاي جنوبی، مرز واحدهاي زمین با هدف ارزیابی توان سرزمین در دماغه غر

با  )2007( ناو همکار 6شیحاي،  بخشی کاربري زمین در مقیاس منطقه  ارزیابی اثربه منظور) 2007(
با هدف استفاده از روش ) 2006( 7مالزوسکیگیري گروهی، هدف بسط مدل تاپسیس در تصمیم

با ) 2002( و همکاران 8تینکاربري زمین، منظور تحلیل تناسب   بهGISارزیابی چند معیاري مبتنی بر 
 )2001( و همکاران Daiاندازي به توسعه پایدار، شهري با چشم هدف ارزیابی ساختارهاي کاربري زمین

 GISریزي کاربري زمین شهري با استفاده از  با هدف ارزیابی محیط زیستی و زمین شناسی براي برنامه

                                                
1- MCDM: Multiple Criteria Decision Making 
2- GIS: Geographic information system  
3- Sonneveld et al. 
4- Niekerk  
5- Shi-yin  
6- Shih et al.  
7- Malczewski  
8- Thinh et al.  
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 به منظور ارزیابی راه حل GISکاربرد اصول توان اکولوژیک و با هدف ) 1998( 1التروپ و بوگنر  نیزو
  . هاي حفظ زمین اشاره نمود

  
  مبانی نظري

ي از سرزمین در نواحی مختلف کره زمین اربردجوامع بشري از بدو ظهور تاکنون با اتکا به بهره
برداري هاي بهرهي طرحبا تهیه و اجراو ) 6:1386غیاثوند، ( اندساکن گردیده و تمدن خویش را بنا نهاده

اما این . اندتالش کردهوري از سرزمین، در استفاده مطلوب از سرزمین براي مصارف عمده انسانی و بهره
یند آسرزمین در فر) توان اکولوژیکی( خاطر دخالت ندادن استعدادهاي طبیعی ها بهگونه طرح

ها خرابی ه به دنبال اجراي این گونه طرحوري، اغلب دچار مخمصه گردیده و در نتیجبرداري و بهره بهره
هایی هدف استفاده از زیرا در فرایند تهیه و تدوین چنین طرح. زیست عاید انسان شده است محیط

سرزمین تاب تحمل آیا سرزمین همیشه از پیش روشن و معین بوده است و بدون آنکه روشن شود که 
 برداري سرزمین شدهوري و یا بهرهریزي براي بهره هدف از پیش تعیین شده را دارد، اقدام به برنامه

محیطی به این  هاي زیست در پی نابودي منابع و بروز بحراناز اینرو انسان ). 3:1385 مخدوم،( است
برداري درخور و مستمر از محیط داشته باشد، بهتر است که نکته پی برد که براي آنکه بخواهد بهره

ریزي شده بر پایه شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط به اجرا وب برنامهبرداري را در چهارچروند بهره
شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط از لحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادي آن از یک طرف . کند
گونه حرکت سنجیده و حیط گشته و از طرف دیگر امکان هرتواند موجب وسعت بینش و معرفت از م می

بنابراین شناخت اجزاء، .  انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم سازداندیشیده را در محیط از سوي
عناصر و عوامل سازنده و موثر در محیط، الزمه و پیش شرط هرگونه حرکت اندیشیده از طرف انسان 

به عبارت . )2:1370رهنمایی،( گیردمییریت بر محیط و در محیط صورت است که براي اعمال مد
قابلیت سرزمین ) اکولوژیکی(هاي طبیعی  که ویژگیاستفاده کند از سرزمین يا به گونهتر انسان ساده

مخدوم، (  و سپس این ویژگی ها را با نیازهاي اقتصادي اجتماعی خود وفق دهدآن را داشته باشد
هاي ها و توان بدیهی است که ایجاد هماهنگی بین رابطه انسان و محیط به شناخت محدودیت.)1385

هاي مناسب، مطلوب ترین آنها را زیابی آنها نیاز دارد، تا بتوان ضمن تعیین انواع کاربرياکولوژیک و ار
در واقع ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین اطالعات الزم را در ). 104:1387 سرور،( در نظر گرفت

زیه گیري در انتخاب استفاده از سرزمین بر پایه تج سازد و منطق تصمیمخصوص منابع زمین فراهم می
آمایش (ها منظور توزیع و استقرار فعالیت به) تحلیل سیستماتیک(و تحلیل روابط بین این عناصر 

                                                
1- Lathrop & Bogner  
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بندي که با ارزیابی و پهنه بطوري). 105 :همان منبع(هاي جغرافیایی استمتناسب با خصیصه) سرزمین
مناسب اختصاص داده هاي اکولوژیک، اراضی بنا به استعدادي که دارند به مصارف اراضی بر اساس توان

شوند و این امر، عالوه بر حفظ و حراست منابع طبیعی و کسب عایدي در سطح ملی، کیفیت اراضی می
دهد و در نتیجه برقراري تعادل اکولوژیک، توسعه همه جانبه فضاي ملی و را دگرگون نکرده و تنزل نمی
واقع عبارت از امتحان، آزمون، کار ارزیابی، در ). 104:1385مخدوم، ( ناحیه اي تضمین می شود

در این سنجش منابع اکولوژیکی محیط در مقابله . دهی و یا به معنی واقعی کلمه سنجیدن است ارزش
شود که توان و یا قوه  و ارزشی به آن داده میآزموده شدهبا یک قرارداد، پیش فرض، معیار و یا مقیاس 

هاي مختلف یکسان است، یعنی نفس  کار ارزیابی در مکتب.نمایانداین گونه منابع در برابر معیار را می
ها عبارت از مقایسه و یا سنجش منابع اکولوژیکی عمل و یا فلسفه وجودي ارزیابی در تمام مکتب

محیط در مقایسه با معیار است، که در این رابطه توان طبیعی محیط و یا توان بالقوه آن در برابر معیار 
هاي ارزیابی به خاطر شود و تنوع در روش و یا چند کاربري سنجیده میبراي یک نوع کاربري خاص

بر اساس تعداد منابعی که در ). 34 :همان منبع( باشدگرفتن معیارهاي مختلف می تفاوت در بکار
ها با برخی از مدل. بندي کردتوان گروههاي ارزیابی را می، روشدارندهاي اکولوژیکی نقش ساختن مدل
، برخی دیگر با در نظر )هاي ارزیابی یک عاملهروش(فتن فقط یکی از منابع اکولوژیکی در نظر گر

و برخی با محسوب کردن بیش از دو منبع ) هاي ارزیابی دوعاملهروش(گرفتن دو منبع اکولوژیکی 
بنابراین از آنجا که ). 73همان منبع، (شوند ساخته می) هاي ارزیابی چند عاملهروش(اکولوژیکی 

 چند عامله زیست محیطی بهتر نگر به انجام رسد، ارزیابیوالعات محیط زیست باید با دیده همه سمط
همچنین در تجزیه سرزمین به واحدهاي اکولوژیکی که از تجزیه و تحلیل . شودبه این مهم نایل می

سرزمین در شوند، هر قدر منابع بیشتري دخالت داشته باشند، نمایش بهتري از توان داده ها منتج می
ندمعیاره گیري چهاي ارزیابی چندعامله که همان تصمیملذا روش. معرض قضاوت قرار خواهد گرفت

. دهندهاي یک عامله و دو عامله توان سرزمین را نشان میتر از روشدقیقتر و باشد، منسجممی
، که بیش از یک گیري چند معیاره، انتخاب گزینه برتر با در نظر داشتن چندین معیار استتصمیم

هاي   روش).743: 2005، مزینی و عبدوست (معیار سنجش در انتخاب گزینه برتر دخالت دارند
دادن هزینه و زمان و باال بردن دقت در گیري چند معیاره پتانسیل زیادي را به منظور کاهشتصمیم
ئل فضایی شهري تواند چارچوب مناسبی براي حل مساباشد و میهاي فضایی دارا می گیريتصمیم

معیاره استفاده از ابزاري تحلیلگر که  گیري چندسازي روش تصمیماما در جهت بهینه. فراهم آورد
  از آنجا که.باشدهاي فضایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، ضروري میبتواند حجم انبوهی از داده

ها کار کرده و آنها ن حجم انبوه از داده ای باتواند که براحتی می استسیستم اطالعات جغرافیایی ابزاري
. رسدنظر می هب مناسب گیري چند معیاره منظور تلفیق با روش تصمیم  ، بهکندرا تجزیه و تحلیل 
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تواند گیري چند معیاره با سیستم اطالعات جغرافیایی میبنابراین استفاده از مدل یکپارچه تصمیم
گیري  تصمیمتوان با استفاده از راهبردسو مین روش از یککارایی باالیی داشته باشد، چرا که در ای

چندمعیاره، چارچوب مدونی را براي در نظر گرفتن معیارهاي موثر بر مسائل فضایی در شهر و 
دهی با این معیارها فراهم کرد و از سوي دیگر با ابزار تحلیگر قدرتمندي چون سیستم اطالعات  ارزش

ترین و مناسبنمود هاي مربوط به این معیارها را تجزیه و تحلیل جغرافیایی حجم انبوهی از داده
  ). 5:1386حبیبی، ( ها را اتخاذ کردتصمیم
  

  منطقه مورد مطالعه
 دقیقه 47 درجه و 35بین )  درصد کشور46/1( کیلومتر مربع 4/23756استان مازندران با مساحت 

 دقیقه طول شرقی از 10 درجه و 54قه تا  دقی34 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی و 35 درجه و 36تا  
 کیلومتر مرز 50 و 70، 250، 150، 60ترتیب ساعتگرد  به و نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است

 320هاي گلستان، سمنان، تهران، قزوین و گیالن دارد و در سرتاسر شمال به طول مشترك با استان
استان مازندران بر اساس آخرین . زر در تماس استکیلومتر بدون احتساب خلیج میانکاله با دریاي خ

 شهر و 51، )درصد کشور7/4( دهستان 113، ) درصد کشور9/4( شهرستان 16تقسیمات کشوري، از 
  .  آبادي تشکیل شده است6097

  
   موقعیت منطقه مورد مطالعه- 1شکل 

 
  هامواد و روش

 تعیین معیارهاي ارزیابی برايیران ، مدل اکولوژیک ا از بررسی ادبیات مربوطپسقیق در این تح
اساس اطالعات  توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در استان مازندران انتخاب گردید و سپس بر

در این روش به منظور تعیین . موجود منطقه با استفاده از روش دلفی مورد بازنگري قرار گرفت
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وبت اول به هر یک از اعضاي گروه معیارهاي ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در ن
  درصد12  دانشگاه، کارشناسان و صاحبنظران که در این بیناستادانکارشناسی شامل سی و دو نفر از 

 درصد 50ارشد و  داراي مدرك کارشناسی)  نفر12( درصد 38داراي مدرك دکتري تخصصی، )  نفر4(
هایی در برگیرنده معیارهاي مدل پرسشنامهطور جداگانه  داراي مدرك کارشناسی بودند، به)  نفر16(

اکولوژیک کاربري توسعه شهري، روستایی و صنعتی ایران ارائه گردید و خواسته شد با توجه به تجارب، 
 گروه کارشناسی هايدیدگاهسپس . هاي علمی، پیشنهادهاي خود را ارائه دهنددانش و اندوخته

منظور تعدیل، اصالح و  محاسبه گردید و دوباره بهآوري و میانگین حسابی و هندسی معیارها  جمع
تجدید نظر به اعضا برگردانده شد، این روند ادامه پیدا کرد تا نوبت سوم که یک اجماع نظر کلی در 
. خصوص معیارهاي ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در استان مازندران حاصل گردید

بندي مجدد گردید و  ا استفاده از گروه کارشناسی دلفی طبقهسپس معیارهاي تعیین شده، شناسایی و ب
 در پایگاه داده 39 و زون WGS84، سطح مبنا UTMهاي معیار با سیستم مختصات  صورت نقشه به

هاي  تولید و به منظور صحت سنجی و دقت نقشه10 نسخه Arc GISافزار   در نرم GISمبتنی بر
 در بازدیدهاي میدانی ارزیابی کیفیت GPSستگاه گیرنده مذکور، با برداشت نقاط کنترلی توسط د

در این تحقیق با توجه به این که در .  و مرتفع نمودن خطاهاي احتمالی صورت پذیرفت ها داده
گیري با هم از نظر مقیاس اندازه، معیارها شدها استفاده گیري معیارها، دامنه متنوعی از مقیاس اندازه

هاي موجود در معیارها به واحدهاي بر همین اساس الزم بود تا ارزش. اند بودهضمتفاوت و بعضاً در تعار
تر اگر بخواهیم معیارهاي مختلف را با هم به بیان دقیق. قابل مقایسه و در تناسب باهم تبدیل گردند

کردن هاز این رو براي قابل مقایس. ها باید در تناسب با همدیگر قرار داشته باشندتلفیق نماییم، مقیاس
، با استفاده از گروه هامعیار مقادیر رويقبل از انجام هر گونه عملیات هاي معیارها با همدیگر، نقشه

رفت هاي کمی و کیفی صورت پذیبندي شاخصکارشناسی دلفی و میزان اثرگذاري دامنه هر معیار رتبه
هاي  توسعه شهري از روشمنظور ارزیابی توان اکولوژیک کاربري ، بهو سپس از بررسی ادبیات مربوط

الزم بذکر است، روش تاپسس همانند .  مورد استفاده قرار گرفت1مبتنی بر نقطه ایدئال، روش تاپسیس
   در ارتباط با معیارهایی قرار دارد که از اهمیت متفاوتی براي معیاره نوعاً گیري چنداکثر مسائل تصمیم

 در رابطه با اهمیت نسبی معیارها اطالعاتی وجود در نتیجه الزم است که. گیران برخوردارندتصمیم
 یها اقداماستخراج وزن. این مهم با تعیین وزن براي هر معیار قابل حصول خواهد بود. داشته باشد

صورت ارزشی  توان بهیک وزن را می. گیران به حساب می آیدهاي تصمیمکلیدي در درك اولویت
 بیانگر اهمیت آن نسبت به دیگر معیارهاي مورد  ویص یافتهتعریف کرد که به یک معیار ارزیابی تخص

توان گفت که معیار با اهمیت بیشتري در حصول به منفعت کلی هر چه وزن بیشتر باشد، می. نظر است
                                                
1-TOPSIS: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution1 
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در این تحقیق به منظور تعیین وزن معیارهاي ارزیابی توان ). 307:1387مالچفسکی، ( همراه است
هایی در برگیرنده به هر یک از اعضاي گروه کارشناسی دلفی پرسشنامهاکولوژیک کاربري توسعه شهري 

ماتریس مقایسه دو به دو معیارهاي ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در استان مازندران 
هاي پیشنهادي خود را هاي علمی، وزنارائه گردید و خواسته شد با توجه به تجارب، دانش و اندوخته

منظور تلفیق در  آوري و به  گروه کارشناسی جمعهايدیدگاهسپس . معیارها ارائه نماینددر خصوص این 
افزاري در روش کار مبتنی بر مقایسه دو به  هاي نرمترین بسته که از متداولExpert Choiceافزار  نرم

هاي ماتریساي جهت اخذ این نرم افزار داراي امکانات گسترده. سازي گردیدباشد، پیاده دو مطرح می
باشد که از طریق میانگین هندسی مقایسات دو به دو به منظور تلفیق و تبدیل به یک ماتریس واحد می

  .آیدها بدست میتک تک عناصر ماتریس
  

  روش تاپسیس
باشد، که ها میترین روشدلیل مشابهت به راه حل ایدئال یکی از متداول سازي اولویت بهفن مرتب

این تکنیک بر این مفهوم . )1981، 1هوانگ و یون (یله هوانگ و یون ارائه گردید به وس1981در سال 
و بیشترین فاصله را ) ترینمهم(بنا شده است، که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایدآل 

 عامل داشته باشد، به عبارت دیگر در این روش میزان فاصله یک) ترینکم اهمیت(با عامل ایدآل منفی 
بندي و اولویت بندي عوامل است شود و این خود  معیار درجهبا عامل ایدآل و ایدآل منفی سنجیده می

 :باشدمراحل این روش به صورت زیر می). 50:1381آذر، (
 تبدیل هر ارزش از الیه به یک ارزش بی مقیاس شده با استفاده از روش نرم به منظور فراهم نمودن -1

  .ها یهامکان مقایسه ال
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  در وزن متناظر بر آن ) Vij( ضرب هر ارزش از الیه استاندارد شده -2
با تعیین ) -Vj(با تعیین ارزش حداکثر و تعیین راه حل ایدآل منفی) +Vj( تعیین راه حل ایدآل -3

  هاي استاندارد شده وزنیارزش حداقل براي هر یک از الیه
  له هر گزینه از ایدآل و ایدآل منفی محاسبه اندازه فاص-4
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1- Hwang&Yoon 
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0≥≥1طوري که   محاسبه نزدیکی نسبی تا راه حل ایدآل به-5 +
iclبر این اساس هر اندازه .  باشد

  .کند و بلعکس  میل می1 به سمت +cliیک گزینه به نقطه ایدال نزدیک تر باشد 

)( ii

i
i dd

d
cl

+
= +

+  

cliها براساس ترتیب نزولی بندي گزینه رتبه- 6
ش را داشته اي که باالترین ارزطوري که گزینه  به+

  ).213:1385اصغرپور، ( باشد میباشد، بهترین گزینه 
بندي کاربري توسعه شهري بر با عنایت به اینکه هدف از ارزیابی توان اکولوژیک در این تحقیق پهنه

لذا پس از بازدید و بررسی کارشناسی برخی از واحدهاي . ژیک بوده است هاي اکولوتوان اساس
بندي کاربري توسعه شهري در سه اکولوژیک و با استفاده از میزان نزدیکی نسبی به میزان ایدآل، پهنه

  .سطح مناسب، متوسط و نامناسب صورت پذیرفت
  
  هاي پژوهشیافته

هاي اکولوژیک با استفاده از دي کاربري توسعه شهري بر اساس توانبنر به منظور پهنهضتحقیق حا
بررسی مجموعه .  در استان مازندران تدوین گردیده استGISگیري چند معیاره مبتنی بر مدل تصمیم

معیارهاي ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در استان مازندران حاکی از آن است که شیب 
 درجه با مساحت 9 تا 6 هکتار بیشترین و شیب 552/16674003مساحت  درجه با 9کمتر از 

 هکتار بیشترین و 866/809418 هکتار کمترین، جهت جغرافیایی شمال با مساحت 993/101683
  متر با مساحت1800 هکتار کمترین، ارتفاع بیشتر از 421/6085جهت جغرافیایی مسطح با مساحت 

 هکتار کمترین، 316/377736 متر با مساحت 1800 تا 1200اع  هکتار بیشترین و ارتف227/841309
 درجه با مساحت 16 هکتار بیشترین و دماي بیشتر از 302/1351365 درجه با مساحت 16 تا 8دماي 

 هکتار بیشترین و 843/1005912 با مساحت 500 هکتار کمترین، بارندگی کمتر از 466/243121
 با 1200 الی 700هکتار کمترین، میزان تبخیر 725/13289 با مساحت 1400بارندگی بیشتر از 

 با مساحت 700 هکتار بیشترین و میزان تبخیر با مساحت کمتر از 933/1758201مساحت 
 هکتار بیشترین و 075/236807 هکتار کمترین، جنس سنگ مادر نامناسب با مساحت 832/52254

 ن، خاك کم عمق با مساحتهکتار کمتری 217/1667686جنس سنگ مادر مناسب با مساحت 
 هکتار کمترین، 022/14288 هکتار بیشترین و خاك کم عمق تا نیمه عمیق با مساحت 896/740978

 هکتار بیشترین و خاك با بافت متوسط با مساحت 508/1880655خاك با بافت سنگین با مساحت 
 هکتار 508/1880655 هکتار کمترین، خاك با شرایط زهکشی مناسب با مساحت 231/4418

 هکتار کمترین، کاربري جنگل 829/500688بیشترین و خاك با شرایط زهکشی نامناسب با مساحت 
 هکتار کمترین 940/36217 هکتار بیشترین و کاربري سایر با مساحت 939/1233754با مساحت 

  .اند سطح از استان را به خود اختصاص داده
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  یک کاربري توسعه شهري در استان مازندران مقیاس معیارهاي ارزیابی توان اکولوژ - 1جدول 
  طبقات معیار

      1  5  9  شیب       درجه9بیشتر از   6- 9   درجه6کمتر از 
  9  5  3  7  1  جهت شیب  بدون جهت  غرب  شرق  جنوب شمال

بیشتر از   1200-1800  400-1200   متر400کمتر از 
ارتفاع از سطح      متر1800

    1  5  9  5  دریا
      9  5  1  دما       درجه16بیشتر از   8- 16   درجه8کمتر از 

بیشتر از   800-1400  500- 800  500کمتر از 
  بارندگی    1400

1  9  5  1    
      1  9  1  تبخیر      1200بیشتر از   700-1200  700کمتر از 

      1  5  9  جنس سنگ مادر      نامناسب  متوسط  مناسب

کم عمق تا نمیه   کم عمق
 نیمه عمیق تا  نیمه عمیق  عمیق

  عمق خاك  عمیق  عمیق
1  3  5  7  9  

خیلی سنگین تا 
متوسط تا   متوسط  متوسط تا سنگین  سنگین  سنگین

  بافت خاك  سبک
1  3  5  7  9  

شرایط زهکشی         نامناسب  مناسب
        1  9  خاك

  5  9  7  3  1  کاربري راضی  سایر  مسکونی  زراعی و باغی  مرتع  جنگل
  

 توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در استان نتایج حاصل از مقایسه دو به دو معیارهاي ارزیابی
 داراي بیشترین درجه اهمیت 421428/0مازندران حاکی از آن است که معیار سنگ بستر با میزان 

الزم بذکر است .  داراي کمترین درجه اهمیت نسبی می باشند00483/0نسبی و معیار تبخیر با میزان 
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دهد   بوده و نشان می1/0ت آمده است، که کمتر از به دس06/0 هم معادل CRمقدار نسبت پایندگی 
  .که مقایسه دو به دو انجام شده در این تحقیق در سطح قابل قبولی است

 
  درجه ارجحیت معیارهاي ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري در استان مازندران - 2جدول 

  )وزن(درجه ارجحیت معیار   معیار
421428/0 سنگ بستر  

218/0  اراضیکاربري   
092837/0  شیب  

081606/0  بافت خاك  
081606/0  شرایط زهکشی  

029302/0  دما  
02436/0  عمق  

023876/0  ارتفاع  
011868/0  باران  

  010287/0  جهت شیب
00483/0 تبخیر  

  
گیري با استفاده از اطالعات در این تحقیق پس از اجراي روش تاپسیس بر روي ماتریس تصمیم

 4654ا حاصل روش دلفی از مجموع مساحت استان مازندران که در  رودي شامل بردار اوزان شاخصو
 و 4642 هکتار شناسایی گردیده است، واحد اکولوژیک با شماره 2 حد اکولوژیک با مساحت بیش ازوا

زان و بیشترین فاصله با می) 009292/0( هکتار داراي کمترین فاصله با میزان ایدآل 578/2مساحت 
مناسب ) 009292/1(است و با بیشترین نزدیکی نسبی به میزان ایدآل ) 001189/0(ایدآل منفی 

 967/5 با مساحت 349واحد اکولوژیک با شماره . ترین گزینه براي کاربري توسعه شهري می باشد
 ایدآل و بیشترین فاصله با میزان) 000707/0(هکتار نیز داراي کمترین فاصله با میزان ایدآل منفی 

ترین نامناسب) 000707/1(است و با کمترین میزان نزدیکی نسبی به میزان ایدآل ) 009327/0(
با عنایت به اینکه هدف از ارزیابی توان اکولوژیک کاربري . باشد گزینه براي کاربري توسعه شهري می

وژیک بوده است، بندي کاربري توسعه شهري بر اساس توان هاي اکول توسعه شهري در این تحقیق پهنه
لذا پس از بازدید و بررسی کارشناسی برخی از واحدهاي اکولوژیک و با استفاده از میزان نزدیکی نسبی 

بندي گردید، که به میزان ایدآل، استان مازندران به سه سطح مناسب، متوسط و نامناسب طبقه
احد اکولوژیک با و1275 هکتار به پهنه مناسب، 908/532572واحد اکولوژیک با مساحت 1187
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 605/720143 واحد اکولوژیک با مساحت 2192 هکتار به پهنه متوسط و 652/1125391مساحت 
  .هکتار به پهنه نامناسب کاربري توسعه شهري در استان مازندران اختصاص یافت

  
  هاي اکولوژیکدي کاربري توسعه شهري استان مازندران بر اساس توانبن ه پهن– 3جدول 

میزان نزدیکی نسبی به   توسعه شهرينوع کاربري 
  )درصد(مساحت   )هکتار(مساحت   میزان ایدآل

  23 908/532572 007518/1 – 009292/1  مناسب
  47  652/1125391 007005/1 – 007496/1  متوسط

  30  605/720143 00697/1 – 0077/1  نامناسب
  

 
  

  ژیک هاي اکولو اساس توانبندي کاربري توسعه شهري استان مازندران بر  نقشه پهنه-2شکل 
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  گیري بحث و نتیجه
زیست سر و کار داشته و تحت   همواره با منابع از جمله منابع طبیعی و محیطی است کهانسان عامل فعال

هاي طبیعی دخل و تصرف ثیر سطح تکنیک، میزان سرمایه و فرهنگ و مدیریت در ساختار اکوسیستمأت
 از نظر توسعه، 2002به طور کلی از سال .  نموده است تبدیلصنوعیهاي مکرده و آنها را به اکوسیستم

از این دیدگاه . بندي می شوندها به چهار دسته پسرفته، سازش یافته، طبیعی و پرورش یافته گروهاکوسیستم
ساختار همان منابع اکولوژیکی . دباش ساختار، فرایند و عملکرد میهر اکوسیستم یا فضا شامل سه بخش

تبدیل ساختار به عملکرد . تم و عملکرد کاربرد یا کاربري مورد انتظار در اکوسیستم یا فضا استاکوسیس
از نظر برآورد . نیازمند یک فرایند تبدیل است که ممکن است طبیعی، نیمه طبیعی یا انسان ساخت باشد

یط به اندازه توان بنابراین اگر در مح. شودها، فرایند همان توسعه محسوب میتوان و ظرفیت اکوسیستم
. ماندپایدار می) منابع اکولوژیکی( برداري و یا بهره وري شود، اصل سرمایهطبیعی فرآوري محیط زیست، بهره

هاي حاکم بر آن از یک سو و هم نوا کردن جریان لذا در توسعه پایدار، همسازي با طبیعت و رفع محدودیت
- الگوي فراگیر توسعه، الگویی است که مناسباصوالً.  داردتوسعه و الگوهاي اتخاذ شده با آن اهمیت زیادي

بر همین اساس، اگر توجه کافی به بستر محیط . هاي زیست محیطی داشته باشدترین شرایط را با ویژگی
تواند هاي اقتصادي با گسترش صرف خدمات نمینشده باشد، اتکاي افراطی بر رشد شتابان و افزایش شاخص

هاي ضروري با عنایت به اینکه محیط، چهارچوب. رفع محدودیت توسعه به شمار آیدراه حل نهایی براي 
تواند هاي آگاهانه در یک فضا نمیشود و دخالتهاي اولیه توسعه در یک فضا محسوب میبراي ایجاد انگیزش

عنوان  سرزمین بهریزي که به اي را به همراه داشته باشد، مگر با برنامهرهنمودهاي پایدار و دراز مدت توسعه
اتخاذ این امر نیازمند یافتن پاسخ هاي . مین اهداف توسعه توجه کندأعامل اساسی و تعیین کننده در ت

گزینی کاربري مناسب توسعه است که با اجراي الگوي ارزیابی توان و روشن، ساده و ترجیحا کمی براي مکان
کارگیري آن شناخت، طبقه بندي و تعیین توان، نتیجه ب. گرددتناسب سرزمین و منابع آن امکان پذیر می

هاي مورد نظر هاي مختلف با در نظر گرفتن میزان سازگاري کاربريها و تناسب سرزمین براي کاربريویژگی
در دهه الزم بذکر است، در خصوص ارزیابی و تناسب سرزمین . در یک پهنه مدیریتی مشخص خواهد بود

شده معطوف هاي پیچیده گیريگیري چند معیاره براي تصمیمي تصمیمهان به مدلاهاي اخیر توجه محقق
 کاهش هزینه و از نظر مدلاست، که بیش از یک معیار سنجش در انتخاب گزینه برتر دخالت دارند و این 

تواند چارچوب مناسبی براي حل  و میداراي پتانسیل زیادي استها قت در تصمیم گیريزمان و باال بردن د
 استفاده از ابزاري  باگیري چندمعیارهاما در جهت بهینه سازي روش تصمیم. ایی فراهم آوردمسائل فض

سیستم . باشد ، ضروري میکندهاي فضایی را تجزیه و تحلیل تحلیلگر که بتواند حجم انبوهی از داده
 کرده و آنها را تجزیه و ها کارتواند با این حجم انبوه از دادهاطالعات جغرافیایی بعنوان ابزاري که براحتی می

بنابراین . رسد گیري چند معیاره بنظر می، بستري مناسب به منظور تلفیق با روش تصمیمنمایدتحلیل 
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تواند کارایی باالیی  گیري چند معیاره با سیستم اطالعات جغرافیایی میاستفاده از مدل یکپارچه تصمیم
گیري چند معیاره، چارچوب با استفاده از راهبرد تصمیمتوان مییکسو داشته باشد، چرا که در این روش از 

دهی به این معیارها فراهم مدونی را براي در نظر گرفتن معیارهاي موثر بر مسائل فضایی در شهر و ارزش
توان حجم انبوهی از کرد و از سوي دیگر با ابزار تحلیگر قدرتمندي چون سیستم اطالعات جغرافیایی می

استان . ها را اتخاذ نمودترین تصمیم این معیارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و مناسبهاي مربوط بهداده
اندازها  هاي طبیعی و چشمهاي مناسب و مساعد براي زیست انسانی و تنوع جاذبهبا تنوع اکوسیستمدران مازن

 1365د، که در سال رو پذیر کشور بشمار می مهمترین نقاط جمعیتومحیطی جز و مناظر با ارزش زیست
 تعداد 1375در سال . بود)  درصد جمعیت استان2/39 (893293 نقطه شهري با جمعیتی معادل 33داراي 

 2/46( نفر 1202469درصد افزایش، جمعیتی معادل 9/6 عدد افزایش یافت، که با 37نقاط شهري استان به 
 51 نقطه شهري کشور، 1020 از 1385در سرشماري سال . را در خود جاي داده بود) درصد جمعیت استان

 درصد از 2/3 نفر 568949/1 درصد به استان مازندران اختصاص داشت، که با جمعیتی برابر 5شهر معادل 
براي اولین بار در تاریخ توسعه استان .  درصد از جمعیت استان را شامل گردید2/54جمعیت شهري کشور و 

 و سرانجام بر جمعیت روستانشین غلبه پیدا نمود، که این متوسط جمعیت شهرنشین استان از نیمه گذشت
 استفاده از  آنافزایش شهرنشینی و به تبع.  اتفاق افتاده بود1365 الی 1355وضعیت در کشور در دهه 

-هاي اکولوژیک و پتانسیلهاي شهري در استان بدون در نظر گرفتن تفاوت توسعه سکونتگاهبرايسرزمین 
گردد، که در نهایت منابع طبیعی را  دهاي ناگوار و تخریب محیط زیست در استان میهاي محیطی باعث پیام

رو در این تحقیق که با هدف  از این. سازد دهد و محیط را از توسعه پایدار دور میدر معرض تهدید قرار می
 در ابتدا ،استژیک صورت پذیرفته  بندي کاربري توسعه شهري استان مازندران بر اساس توان هاي اکولوپهنه

گیري چند معیاره ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري استان مازندران با استفاده از روش تصمیم
 با 4642 واحد اکولوژیک صورت پذیرفت، به طوري که واحد اکولوژیک با شماره 4654 در GISمبتنی بر 
ترین گزینه و واحد  مناسب) 009292/1( هکتار با بیشترین نزدیکی نسبی به میزان ایدآل 578/2مساحت 

 هکتار با کمترین میزان نزدیکی نسبی به میزان ایدآل 967/5 با مساحت 349اکولوژیک با شماره 
سپس با استفاده از میزان . ترین گزینه براي کاربري توسعه شهري تعیین گردیدنامناسب) 000707/1(

 درصد 23وسعه شهري استان مازندران صورت پذیرفت و بندي کاربري تنزدیکی نسبی به میزان ایدآل، پهنه
 درصد از 47به پهنه مناسب، )  هکتار908/532572واحد اکولوژیک با مساحت 1187(از مساحت استان 

 درصد از 47به پهنه متوسط و ) هکتار 652/1125391 واحد اکولوژیک با مساحت 1275(مساحت استان 
به پهنه نامناسب کاربري توسعه ) هکتار 605/720143مساحت  واحد اکولوژیک با 2192(مساحت استان 

  .شهري اختصاص یافته است
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   هاپیشنهاد
گیري چند معیاره مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک کاربري توسعه شهري با استفاده از روش تصمیم

GISي توسعه نواحی هاگیري برنامهها به منظور جهت ابزاري مناسب در ارزیابی توان اکولوژیک کاربري
هاي توسعه  طرحشودلذا پیشنهاد می. گردد نیل به توسعه پایدار نواحی شهري محسوب میبرايشهري 

  .گیري از روش فوق و توجه به توان محیط زیست صورت پذیردشهري با بهره
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