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 چکیده

اکولوژیک  توان ارزیابی اساس بر اکولوژیک حفظ تعادل محیط2 ریزيبرنامه فرآیند در

 و برداري بهره در مناسب ايعنوان شیوه به روندي چنین گیردمی قرار توجه مورد سرزمین

 خواهد محقق زمانی نیز اکولوژیک حفظ توازن و توسعه .دگردتلقی می سرزمین مدیریت

 با این هدف .استفاده گردد آن هايتوانمندي و هاقابلیت تناسب به از سرزمین که شد

براي  ورزقان -اهر محدوده مطالعاتی اکولوژیکیهاي ترین پهنهترین و مطلوب مناسب

 2 از روش تحلیل سلسله مراتبیمشخص شده است. براي انجام این کارمرتعداري کاربري 

(AHP)  از تهیه و تکمیل پرسشنامه دلفی توسط متخصصان استفاده شده است. پس

 Expert choiceنسبی و نهایی معیارها با استفاده از نرم افزار دهی مرتبط با موضوع2 وزن 

 2اکولوژیکی شیب هايپارامترهاي اطالعاتی مورد نظر که شامل الیه سپس انجام شد.

زمین  2فرسایششدت  2شناسیخاکتراکم پوشش گیاهی2 گیاهی2  پوشش جهت2 ارتفاع2

تایج حاصل ن گردید. اردوArc GIS نرم افزار  و در محیط تهیه است شناسی سنگ2 شناسی

از کل  دهد کهها و تلفیق اطالعات در نرم افزار نشان میاز وزن دهی نهایی الیه

 11خوب2 سطح توانمندي داراي درصد  2, العاتیمحدوده مطهکتار مساحت  14112,/46

توان داراي نیز  درصد 25 داراي سطح توانمندي متوسط براي کاربري مرتعداري و درصد

 .گونه توسعه استبراي این ضعیف
 

 ورزقان -اهرمحدوده مطالعاتی  2AHP2 مرتعداري 2اکولوژیکی ارزیابی توان :واژهکلید 

 مقدمه

اساس پایه و  منزله به ارزیابی توان اکولوژیک

زیستی برای ریزی محیطآمایش، یا طرح

کشورهایی که در صدد دستیابی به توسعه پایدار 

 ،هستند های آتیهمراه با حفظ منافع نسل

 (.5939رادکلیفت، ناپذیر خواهد بود )اجتناب

ها تجربه پی برد که برای پس از سالانسان 

زیستی  جلوگیری از فقر و تخریب منابع محیط

و از سرزمین به  باید به همراه طبیعت حرکت

 کندبرداری نیروی تولیدی آن بهرهیا اندازه توان، 

(Nix, 1985) .برداری مستمر از منابع طبیعی بهره

شونده متضمن شناسایی توان اکولوژیک  تجدید

سرزمین در هر محیطی است و این شناسایی در 

ستفاده از دهد تا از طریق ادراز مدت اجازه می

ریزی شده امکان استفاده از مدیریت بهینه و برنامه

 منابع فراهم و از تخریب محیط جلوگیری شود.

ارزیابی توان اکولوژیک فرایندی است که تالش 

دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، 

ای درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم توسعه

در جهت ؤثر سازد. در واقع این ارزیابی گامی م
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زیرا ای برای توسعه پایدار است، ستیابی به برنامهد

اکولوژیک در اسایی و ارزیابی خصوصیات که با شن

توانند همگام با ای میهای توسعههر منطقه، برنامه

طبیعت تدوین شوند. طبیعت خود استعدادهای 

 برای ،کندسرزمین را برای توسعه مشخص می

منظـور  بـه سـرزمین اکولـوژیکی تـوان ارزیابی

 فضــای یــک در هــاکاربری انــواع توســعه

 روش از کــه هاســتسال ریزی¬برنامه

 مقیاس هــارگ در مــک ابــداعی سیســتمی

 اسـتفاده ایخـاص منطقه اصالحات با جهانی

 آمایش ینـدآفر در جدیـدتر اقـدام. شـودمـی

تحلیل سلسله  روش بکــارگیری ، سرزمین

 یک اهمیـت و وزن تعیین در( AHP)5اتبیمر

 افزارهـای نـرم بـا مراتبی نسبی سلسله تحلیل

 این . اسـت GIS 2سیستم اطالعات جغرافیایی

گیـری تصـمیم فنـون مهمتـرین از که روش

 توسـط بـار اولـین ،است( MCDM)9چندمعیاره

 نیازهای و کمیاب منابع تخصیص برای 4ساعتی

سلسله فرآیند تحلیل  .شـد معرفـی ریزی¬برنامه

ای منطقی برای ارزیابی توان شیوه (AHP)مراتبی

های اکولوژیکی با در نظر گرفتن تمامی مشخصه

تأثیرگذار است و چارچوب مناسبی برای مشارکت 

کند. همچنین گیری ایجاد میگروهی در تصمیم

پذیر بودن، کم هزینه بودن، دلیل انعطافبه

غیره روش بسیار  دسترسی سریع به نتیجه و

مناسبی برای انجام ارزیابی توان اکولوژیک 

 فیلـدهای در AHP شود. امـروزهمحسوب می

کاربرد  طبیعـی منـابع ازجمله مدیریت مختلفی

  (GIS)فراوانــی دارد. سیستم اطالعات جغرافیایی

در پیوند بین خصوصیات محیطی و با توانایی که 

یق منابع اکولوژیک ای دارد، ارزیابی دقعلوم رایانه

ترین سطوح با حجم و پیچیدگی بسیار را در جزئی

کند و با قدرت تلفیق اطالعات پذیر میزیاد امکان

هایی که مبین فصل مشترک مختلف و ایجاد نقشه

چند شرط مختلف هستند توانایی باالیی را در 

 ,Huigen) کندریزی و ارزیابی فراهم میبرنامه

مزایـای  دارای AHP با GIS تلفیق بنابراین (1985

 انواع برای بندیپهنه و مکانیابی جهت بسیاری

 به و است زیست محیطی هایارزیابی هـا وفعالیت

 و مناسب مناطق توانمی طریـق آن از خـوبی

 در هافعالیت استقرار انواع به منظور را نامناسب

 طبیعـی، سنجش منـابع کشـاورزی، هـایزمینـه

دارای  که غیره و سرزمین آمایش اراضی، قابلیت

 تعیــین هســتند، فضــایی و مکــانی بعــد

برای تحلیل تناسب   AHP و  GISنمــود. تلفیق 

 از .کند فراهم را انتظار مورد تواند نتایجاراضی می

 مطالعات و هادر پژوهش که پژوهشگرانی جمله

روش همراه جغرافیایی به اطالعات سامانه از خود

 چند های ارزیابی رو ویژههب ارزیابی تلفمخ های

 زیر اشاره افراد به توان م اند کرد استفاده معیاره

 نمود:

Duren (2112 ) پارک یک بندی ناحیهبه منظور 

 چند گیری آنالیز تصمیم روش از ایتالیا در طبیعی

 با روش ابتدا این در  .کرد استفاده مکانی معیاره

بندی احیهنواخت، یکن واحدهای به پارک تقسیم

)شامل  حفاظت صفت هر برای سپس و انجام مکانی

 نوسازی( و توریسم تقویت دقیق، طبیعی حفاظت

صورت گرفت.  GISآنالیز تناسب زمین بر مبنای 

 حفاظتی سطح یک زمین در نهایت به هر واحد

 قابل علمی نظر از این روش ، شد داده اختصاص
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و همکاران   Zucca گردید معرفی موثر و استفاده

 استقرار جهت مناسب برای انتخاب منطقه) 2112)

 هایتکنیک و بر ارزش مبتنی روش از محلی پارک

 در وی .کرد استفاده مکانی معیاره چند ارزیابی

مناطق  از برخی طراحی منظور به مذکور، پژوهش

 نرم روش با و مکانی معیارهای اولیه تنظیم از بالقوه

 نرم این از استفاده مود،ن گیریبهره  SMCEافزاری

 مشکالت حل جهت کارآمد و روشی موثر افزار

 طراحی و اراضی در کاربری گیریتصمیم پیچیده

 در( 2151) همکاران و Baja .است بوده شهری

 به داده است، انجام اندونزی جنوب در که تحقیقی

-مجموعه برپایه اراضی تناسب ارزیابی روش ارائه

، در این مطالعه پرداخت GIS محیط  در فازی های

 تصاویر بندیطبقه از فعلی اراضی اطالعات کاربری

 تطابق عدم شناسایی برای و ماهواره لندست ایجاد

 بکار مناسب هایکاربری موجود و هایکاربری میان

 برای امر این که نشان داد مطالعه نتیجه شد. گرفته

 مدیریت و نامناسب مناسب هایعملیات شناخت

 به تفسیر چارچوب این و است یدمف سرزمین

 مورد منطقه در بیشتر دقت با زمین مدیریت

امینی و منصوری  مطالعه منجر خواهد شد.

طالقان  هایهحوز زیر در که ایمطالعه ( در5921)

 مرتعداری، کشاورزی، هایکاربری تعیین هدف با

 پس دادند، انجام متمرکز و گسترده حفاظت، تفرج

 ها،آن سازی نقشه و شناختی وممنابع ب شناسایی از

 انجام را هاتلفیق نقشه و منابع تحلیل و تجزیه

 های بومویژگی مقایسه به بعد مرحله دادند و در

بوم هایمدل و محیطی زیست هاییگان شناختی

 هر کاربری بهترین تعیین برای ها شناسی کاربری

 در (5923پرداختند. جمالی و همکاران ) واحد

 هاچراگاه  ترینبحرانی تعیین یرامونپ خود پژوهش

 از روش دماوند شرق در رود حبله آبخیز حوضه در

 در .استفاده کردند مکانی معیاره چند ارزیابی

 شیب و بارش با چون مکانی عوامل پژوهش مذکور

 ترکیب 1ILWISی های مکانی در سامانهمحدودیت

 تحلیل شیوه به دست آمده به هایالیه گردیده،

 بحرانی نهایت محل شدند، در تلفیق عیارهم چند

گردید. امیری و  تعیین اینقشه در هاچراگاه ترین

 ارزیابی برای خود پژوهش ( در5922همکاران )

 و 99 آبخیز هایحوضه هایجنگل توان اکولوژیک

نقشه ادغام سیستمی روش دو از شمال ایران، 94

 ارزیابی جهت فازی  -منطق بولین ترکیب و ها

 .کردند استفاده کاربری جنگلداری اکولوژیک نتوا

 دقت افزایش که برای داد نشان تحقیق این نتیجه

 روش توان ازمی جنگلی مناطق کاربری تعیین در

روش تحلیل سلسله  به دهی وزن و فازی منطق

( طی 5923استفاده نمود. سنایی ) 1مراتبی

 انجام فارس زاخرد آبخیز حوضه در که پژوهشی

 با کاری علوفه مناسب مناطق عیینبه ت داد،

 است، پرداخته ارزیابی چندمعیاره روش از استفاده

 سلسله تلفیق تحلیل براساس که مطالعه این در

سامانه  در معیاره چند گیریتصمیم و مراتبی

 موضوعی هاینقشه شد، انجام جغرافیایی اطالعات

 برای مناسب ناحیه زیر سه کار نتیجه و هم تلفیق با

دهد. در ارزیابی توان می را نشان کاری هعلوف

ری به روش تحلیل اراضی برای کاربری مرتعدا

توان به مطالعات لنگرودی و سلسله مراتبی می

همکاران در ارزیابی توان اکولوژیک از منظر 
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 AHP کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش 

FUZZY  در محیط GIS در شهرستان مرودشت

 اشاره کرد.

( در ارزیابی توان 5932ن کرمی و نصر )همچنی

اراضی حوزه آبخیز بابلرود پس از تشکل سلسله 

ا را هیند ارزیابی، وزن معیارها و شاخصمراتب فرا

ها را به نقشه مشخص نمودند و سپس این شاخص

تبدیل کردند و در نهایت با تکنیک ترکیب وزنی 

نقشه نهایی توان   GISدر محیط( WLC)3خطی

ها نشان منطقه را تهیه کردند. نتایج آنمرتعداری 

درصد از سطح منطقه برای مرتعداری  32.34داد 

( نیز 5932فاقد توان است. جوزی و عبادزاده )

برای ارزیابی توان بوم شناسی حوضه دلی باغ ملک 

و   GISتلفیق  خوزستان برای کاربری مرتعداری از

 استفاده کردند.  AHPروش 

طبیعی تجدید شونده نقش مراتع یکی از منابع  

بسیار مهمی در تعلیف حیات وحش، تولیدات 

دامی، حفاظت آب و خاک، تفرج، ارزش دارویی و 

صنعتی، منابع ژنتیکی گیاهی، تولید اکسیژن و 

 زکربنیک داشته و به دالیلی همچونپاالیش گاز گا

رویه و نامتناسب و تغییر کاربری، چرای بی

زایی به شدت بانوع سیل و بیافرسایش خاک و وق

مدیریتی ریزی و اند، لذا نیازمند برنامهتخریب شده

باشند نظر به ارزش مراتع هم راستا با توان خود می

ی توان اکولوژیکی و تخصیص و اهمیتی که ارزیاب

های مختلف به سر زمین بر اساس توان کاربری

نیز ایجاد  زمین و جلوگیری از تخریب منابع وسر

توسعه پایدار دارد و با توجه به زمینه رسیدن به 

نون پژوهشی در اینکه درمحدوده مطالعاتی تاک

ها صورت نگرفته است جهت مدیریت کاربری

مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله 

به ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه  ( AHP) مراتبی

ترین مطلوب ترین وبا هدف معرفی مناسب

ی کاربری مرتعداری های اکولوژیکی براپهنه

 پرداخته است.

 هامواد و روش

 مورد مطالعه منطقه جغرافیایی 

 14/251،221ت ا مساحب ورزقان -محدوده اهر

استان  در بخشی از حوزه آبریز ارس هکتار

         بینشرقی در شمال شرقی ایران آذربایجان 

   طول شرقی و 31 °54 ´21”  تا °15 13 ´42” 

عرض  42 ° 41 ´ 12”   تا 42 ° 31 ´ 23” 

اقلیم محدوده در زمستان مالیم  ،قرار دارد شمالی

و در تابستان خشک  همراه با گرمای  و مرطوب

 ساله  دما و بارش 51میانگین آمار می باشد.  زیاد

ستگاه سینوپتیک این محدوده بر اساس آمار ایدر 

 23/231و  سانتی گراددرجه  19/55اهر بترتیب 

 .باشدمی میلیمتر

 روش تحقیق

زیست در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود محیط

ضمن بررسی منابع و اطالعات اسنادی موجود و 

الهام گیری از مطالعات انجام شده تعیین گردید 

و پارامترها و معیارهای مربوط به قابلیت 

اکولوژیکی سرزمین برای مرتعداری با بررسی 

های کشاورزی و مدل اکولوژیکی کاربری

های حرفی( مشخص شد. مدلن )مرتعداری ایرا

با توجه به اینکه معیارهای انتخاب شده برای 

کاربری مورد نظر، از اهمیت یکسانی برخوردار 
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نیست، جهت تعیین ضریب اهمیت معیارها از 

استفاده شد. این روش  2روش مقایسه زوجی

 5321اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه 

الدی مطرح و به عنوان تکنیکی مناسب در می

معرفی شده  AHPدهی معیارها در روش  وزن

است. در این راستا به منظور تعیین اهمیت 

ت سلسله مراتبی نسبی معیارها، ابتدا درخ

( سپس به روش 2شکلمربوطه ترسیم شد )

بین کارشناسان  هاییپرسشنامه (Delphi) دلفی

 نان در موردهای ترجیحی آتوزیع شد و قضاوت

ها به از معیارها و شاخص میزان اهمیت هر یک

با استفاده از مقیاس صورت مقایسات زوجی و 

-که اعداد پیشنهادی ساعتی می 3تا  5عددی 

سپس  (Saaty, 1980) بندی گردیدباشد جمع

 معیارها با استفاده از نرم افزاروزن نسبی و نهایی 

Expert choice  محاسبه شد و سازگاری

 5/1ایسات با وجود نرخ سازگاری کمتر از مق

 مورد تایید قرار گرفت.

 

 موقیعت محدوده مطالعاتی در کشور و استان آذربایجان شرقی  :1شکل 

 هادرخت سلسله مراتبی شاخص :2شکل 
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های اطالعاتی نظیر الیهمرحله بعد  در

شناسی و پوشش گیاهی شناسی و خاکزمین

هیه و تامین شد و از های مربوط تاز سازمان

جهت و های طبقات ارتفاع،  طرف دیگر نقشه

 3شیب منطقه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع

(DEM) افزار در نرمArc GIS  هر یک تولید و

ها بر اساس تاثیر و نقشی که در سطح از الیه

جهت مرتعداری توانمندی اکولوژیکی سرزمین 

ناسب، های مناسب، نسبتأ مداشتند به طبقه

 بندی شدند.سب تقسیمنسبتأ نامناسب و نامنا

ای الزم در هپس از تهیه هر یک از نقشه

اتی تولید شده های اطالعفرآیند ارزیابی، الیه

به روش ترکیب GIS  در محیط نرم افزار 

با هم تلفیق شدند و  ( WCL) خطی وزنی

نقشه نهایی توانمندی اکولوژیکی منطقه جهت 

 یجاد گردید.کاربری مرتعداری ا

 ه گیرینتیجبحث و 
در این پژوهش برای سنجش سطح توانمندی 

با اکولوژیک منطقه جهت استقرار کاربری مذکور 

توجه به تعداد و تنوع زیاد معیارهای موثر در 

 از کاربری مرتعداریاکولوژیک برای ارزیابی توان 

روش ترکیب  .شد استفاده AHPو   GISتلفیق 

مجموعه عوامل را  ،ین پژوهشفعلی بکار رفته در ا

یت نباشند در تصمیم ز بیشترین اهمئحتی اگر حا

شود تا این موضوع باعث می و کندگیری لحاظ می

های با تناسب کم برای کاربری مرتعداری مکان

  .(5923)سنایی  نیز ارزیابی شوند

این مهم را به عنوان مزیت اصلی روش  ما نیز

WCL  ه نتایج ک ممحسوب نموده و معتقدی

به آنچه در طبیعت اتفاق حاصل از این راهبرد 

. در این پژوهش به منظور افتد نزدیکتر استمی

با توجه به  ورزقان -ارزیابی محدوده مطالعاتی اهر

بررسی مطالعات مشابه صورت گرفته و همچنین 

پس از بدست آمدن نتایج  ،نظرات کارشناسان

لعات مطا دفرآین ،حاصل از تشکیل سلسله مراتب

شیب، بررسی تغییرات درصد  انی پایه شاملمک

 بافت خاک، عمق خاک، ارتفاع، جهات شیب،

 ،تراکم پوشش گیاهی، نوع پوشش گیاهی

واقع همان که در  ،سنگ شناسیفرسایش و 

های ارزیابی توان اکولوژیکی مرتعداری شاخص

معیار توپوگرافی،  4در قالب  ،منطقه هستند

شناسی به کار پوشش گیاهی، خاک و زمین 

بصورت  حاصل از این مرحلهنتایج   .گرفته شد

رقومی برای بکار گرفتن در فرآیند  هایالیه

نیز از  5932کرمی و نصر ) ه گردیدئارزیابی ارا

تا  4اشکال )های مشابهی استفاده کردند( شاخص

بدست آمده از تعیین وزن با استفاده از نتایج  .(52

نی در نهایت نقشه ها و مطالعات پایه مکاشاخص

توان اکولوژیک محدوده مطالعاتی برای کاربری 

 .مرتعداری در سه طبقه تولید شد

مطالعه در این  دست آمدهه نتایج ببر اساس  

هکتار(  522339.29) درصد 11مشخص گردید 

 14/251221)  از مساحت کل محدوده مطالعاتی

ضعیف( ) برای کاربری مرتعداری نامناسبهکتار( 

در مناطق شمالی محدوده  اراضیکه این  دباشمی

این پوشش گیاهی تراکم ( 9شکل ) شوددیده می

عمال استقرار  که است درصد 21-31منطقه 

چرا که  نمایدکاربری مرتعداری را منتفی می

ورشد  چنین پوششی مانع رسیدن نور به کف
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نتایج تحقیقات کرمی و  .شودمی گیاهان مرتعی

وزه آبخیز بابلرود برای نصر در ارزیابی توان ح

درصد از سطح  33مرتعداری نیز نشان داد که 

که نامناسب است حوزه برای کاربری مرتعداری 

علت اصلی آن پوشش درختی انبوه در این قسمت 

 .(5932کرمی و نصر ) از حوزه بود

در  های کاربری مرتعداریاز دیگر محدودیت

با باشد، چرا که محدوده مطالعاتی شیب زیاد می

افزایش شیب، زمان توقف آب بر روی زمین 

د از یابیافته و میزان رواناب افزایش می کاهش

ل یافته های تکامطرف دیگر امکان استقرار خاک

های کم یابد. در خاکدر اراضی شیبدار کاهش می

عمق نیز به علت استعداد کمی که در پرورش 

یکی از مشکالت موجود در پوشش گیاهی دارند 

مقدم روند )رداری از مراتع به شمار میبرهامر به

( در مطالعه کرمی و نصر نیز عامل شیب در 5923

استقرار کاربری مرتعداری مورد بررسی قرار گرفت 

 (.5932کرمی و نصر ) و نتیجه مشابهی گرفته شد

هکتار( از سطح  19119.22درصد ) 21همچنین  

منطقه دارای توان اکولوژیک خوب ارزیابی شد، 

ن مناطق بیشتر دارای خاک لومی هستند، که با ای

نتیجه پژوهش لنگرودی و همکاران نیز مطابقت 

ز دارای توان متوسط نی درصد اراضی 52داشت و 

( 4شکل ) باشدکاربری مرتعداری میبرای استقرار 

بر اساس نقشه نهایی توانمندی اکولوژیک محدوده 

ورزقان برای کاربری مرتعداری  -رمطالعاتی اه

شود که مناطق شمالی ( مشاهده می9شکل )

محدوده دارای توان ضعیف و تنها اراضی واقع در 

مناطق جنوبی محدوده دارای توان خوب و 

 متوسط برای مرتعداری است.

 

 نقشه نهایی توان اکولوژیکی منطقه برای کاربری مرتعداری  :3شکل 
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 قهنمودار سطح توانمندی اکولوژیک منط :4شکل  

 پیشنهادات

قبل از استقرار هر گونه کاربری در 

مناطق نسبت به ارزیابی توان اکولوژیکی 

و اقتصادی اجتماعی در قالب برنامه 

 آمایش سرزمین اقدام شود.

که مطالعه حاضر بر اساس با توجه به این

ژیکی منطقه صورت ارزیابی توان اکولو

-گردد برای برنامهگرفت پیشنهاد می

 -اقتصادیدیدگاه  منطقه از ریزی بهتر،

اجتماعی نیز مورد ارزیابی دقیق قرار 

 گیرد.

می تواند   GISو AHPتلفیق  راهبرد

روشی مناسب در ارزیابی توان اکولوژیک 

بیشتر از  سرزمین باشد از این رو استفاده

 گردد.این راهبرد پیشنهاد می
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