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Biosphere

مقدمه

( .)Nix, 1985بهرهبرداری مستمر از منابع طبیعی

ارزیابی توان اکولوژیک به منزله پایه و اساس

تجدید شونده متضمن شناسایی توان اکولوژیک

برای

سرزمین در هر محیطی است و این شناسایی در

کشورهایی که در صدد دستیابی به توسعه پایدار

دراز مدت اجازه میدهد تا از طریق استفاده از

همراه با حفظ منافع نسلهای آتی هستند،

مدیریت بهینه و برنامهریزی شده امکان استفاده از

اجتنابناپذیر خواهد بود (رادکلیفت.)5939 ،

منابع فراهم و از تخریب محیط جلوگیری شود.

انسان پس از سالها تجربه پی برد که برای

ارزیابی توان اکولوژیک فرایندی است که تالش

جلوگیری از فقر و تخریب منابع محیط زیستی

دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت،

باید به همراه طبیعت حرکت و از سرزمین به

توسعهای درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم

اندازه توان ،یا نیروی تولیدی آن بهرهبرداری کند

سازد .در واقع این ارزیابی گامی مؤثر در جهت

آمایش،

یا

طرحریزی

محیطزیستی
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ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر-ورزقان...

دستیابی به برنامهای برای توسعه پایدار است ،زیرا

علوم رایانهای دارد ،ارزیابی دقیق منابع اکولوژیک

که با شناسایی و ارزیابی خصوصیات اکولوژیک در

را در جزئیترین سطوح با حجم و پیچیدگی بسیار

هر منطقه ،برنامههای توسعهای میتوانند همگام با

زیاد امکانپذیر میکند و با قدرت تلفیق اطالعات

طبیعت تدوین شوند .طبیعت خود استعدادهای

مختلف و ایجاد نقشههایی که مبین فصل مشترک

سرزمین را برای توسعه مشخص میکند ،برای

چند شرط مختلف هستند توانایی باالیی را در

ارزیابی تـوان اکولـوژیکی سـرزمین بـه منظـور

برنامهریزی و ارزیابی فراهم میکند

( Huigen,

توســعه انــواع کاربریهــا در یــک فضــای

 )1985بنابراین تلفیق  GISبا  AHPدارای مزایـای

روش

بسیاری جهت مکانیابی و پهنهبندی برای انواع

سیســتمی ابــداعی مــک هــارگ در مقیاس

فعالیتهـا و ارزیابیهای زیست محیطی است و به

جهانی با اصالحات خـاص منطقهای اسـتفاده

خـوبی از طریـق آن میتوان مناطق مناسب و

مـیشـود .اقـدام جدیـدتر در فرآینـد آمایش

نامناسب را به منظور استقرار انواع فعالیتها در

سرزمین  ،بکــارگیری روش تحلیل سلسله

زمینـههـای کشـاورزی ،منـابع طبیعـی ،سنجش

مراتبی )AHP(5در تعیین وزن و اهمیـت یک

قابلیت اراضی ،آمایش سرزمین و غیره که دارای

تحلیل سلسله مراتبی نسبی بـا نـرم افزارهـای

بعــد مکــانی و فضــایی هســتند ،تعیــین

سیستم اطالعات جغرافیایی GIS 2اسـت  .این

نمــود .تلفیق  GISو  AHPبرای تحلیل تناسب

روش که از مهمتـرین فنـون تصـمیمگیـری

اراضی میتواند نتایج مورد انتظار را فراهم کند .از

چندمعیاره )MCDM(9است ،اولـین بـار توسـط

جمله پژوهشگرانی که در پژوهشها و مطالعات

ساعتی 4برای تخصیص منابع کمیاب و نیازهای

خود از سامانه اطالعات جغرافیایی به همراه روش

برنامه¬ریزی معرفـی شـد .فرآیند تحلیل سلسله

های مختلف ارزیابی بهویژه رو های ارزیابی چند

مراتبی( )AHPشیوهای منطقی برای ارزیابی توان

معیاره استفاده کرد اند م توان به افراد زیر اشاره

اکولوژیکی با در نظر گرفتن تمامی مشخصههای

نمود:

تأثیرگذار است و چارچوب مناسبی برای مشارکت

 )2112( Durenبه منظور ناحیه بندی یک پارک

گروهی در تصمیمگیری ایجاد میکند .همچنین

طبیعی در ایتالیا از روش آنالیز تصمیم گیری چند

بهدلیل انعطافپذیر بودن ،کم هزینه بودن،

معیاره مکانی استفاده کرد .در این روش ابتدا با

دسترسی سریع به نتیجه و غیره روش بسیار

تقسیم پارک به واحدهای یکنواخت ،ناحیهبندی

مناسبی برای انجام ارزیابی توان اکولوژیک

مکانی انجام و سپس برای هر صفت حفاظت (شامل

محسوب میشود .امـروزه  AHPدر فیلـدهای

حفاظت طبیعی دقیق ،تقویت توریسم و نوسازی)

مختلفی ازجمله مدیریت منـابع طبیعـی کاربرد

آنالیز تناسب زمین بر مبنای  GISصورت گرفت.

فراوانــی دارد .سیستم اطالعات جغرافیایی )(GIS

در نهایت به هر واحد زمین یک سطح حفاظتی

با توانایی که در پیوند بین خصوصیات محیطی و

اختصاص داده شد ،این روش از نظر علمی قابل

برنامه¬ریزی

سالهاســت کــه

از
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استفاده و موثر معرفی گردید  Zuccaو همکاران

واحد پرداختند .جمالی و همکاران ( )5923در

( (2112برای انتخاب منطقه مناسب جهت استقرار

پژوهش خود پیرامون تعیین بحرانیترین چراگاهها

پارک محلی از روش مبتنی بر ارزش و تکنیکهای

در حوضه آبخیز حبله رود در شرق دماوند از روش

ارزیابی چند معیاره مکانی استفاده کرد .وی در

ارزیابی چند معیاره مکانی استفاده کردند .در

پژوهش مذکور ،به منظور طراحی برخی از مناطق

پژوهش مذکور عوامل مکانی چون شیب و بارش با

بالقوه از تنظیم اولیه معیارهای مکانی و با روش نرم

محدودیتهای مکانی در سامانهی  ILWIS1ترکیب

افزاری  SMCEبهرهگیری نمود ،استفاده از این نرم

گردیده ،الیههای به دست آمده به شیوه تحلیل

افزار روشی موثر و کارآمد جهت حل مشکالت

چند معیاره تلفیق شدند ،در نهایت محل بحرانی

پیچیده تصمیمگیری در کاربری اراضی و طراحی

ترین چراگاهها در نقشهای تعیین گردید .امیری و

شهری بوده است Baja .و همکاران ( )2151در

همکاران ( )5922در پژوهش خود برای ارزیابی

تحقیقی که در جنوب اندونزی انجام داده است ،به

توان اکولوژیک جنگلهای حوضههای آبخیز  99و

ارائه روش ارزیابی تناسب اراضی برپایه مجموعه-

 94شمال ایران ،از دو روش سیستمی ادغام نقشه

های فازی در محیط  GISپرداخت ،در این مطالعه

ها و ترکیب منطق بولین -فازی جهت ارزیابی

اطالعات کاربری اراضی فعلی از طبقهبندی تصاویر

توان اکولوژیک کاربری جنگلداری استفاده کردند.

ماهواره لندست ایجاد و برای شناسایی عدم تطابق

نتیجه این تحقیق نشان داد که برای افزایش دقت

میان کاربریهای موجود و کاربریهای مناسب بکار

در تعیین کاربری مناطق جنگلی میتوان از روش

گرفته شد .نتیجه مطالعه نشان داد که این امر برای

منطق فازی و وزن دهی به روش تحلیل سلسله

شناخت عملیاتهای مناسب و نامناسب مدیریت

مراتبی 1استفاده نمود .سنایی ( )5923طی

سرزمین مفید است و این چارچوب به تفسیر

پژوهشی که در حوضه آبخیز زاخرد فارس انجام

مدیریت زمین با دقت بیشتر در منطقه مورد

داد ،به تعیین مناطق مناسب علوفه کاری با

مطالعه منجر خواهد شد .امینی و منصوری

استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره پرداخته است،

( )5921در مطالعهای که در زیر حوزههای طالقان

در این مطالعه که براساس تلفیق تحلیل سلسله

با هدف تعیین کاربریهای کشاورزی ،مرتعداری،

مراتبی و تصمیمگیری چند معیاره در سامانه

حفاظت ،تفرج گسترده و متمرکز انجام دادند ،پس

اطالعات جغرافیایی انجام شد ،نقشههای موضوعی

از شناسایی منابع بوم شناختی و نقشه سازی آنها،

با هم تلفیق و نتیجه کار سه زیر ناحیه مناسب برای

تجزیه و تحلیل منابع و تلفیق نقشهها را انجام

علوفه کاری را نشان میدهد .در ارزیابی توان

دادند و در مرحله بعد به مقایسه ویژگیهای بوم

اراضی برای کاربری مرتعداری به روش تحلیل

شناختی یگانهای زیست محیطی و مدلهای بوم

سلسله مراتبی میتوان به مطالعات لنگرودی و

شناسی کاربری ها برای تعیین بهترین کاربری هر

همکاران در ارزیابی توان اکولوژیک از منظر
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ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر-ورزقان...
کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش AHP

جهت مدیریت کاربریها صورت نگرفته است

 FUZZYدر محیط  GISدر شهرستان مرودشت

مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله

اشاره کرد.

مراتبی ( ) AHPبه ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه

همچنین کرمی و نصر ( )5932در ارزیابی توان
اراضی حوزه آبخیز بابلرود پس از تشکل سلسله
مراتب فرایند ارزیابی ،وزن معیارها و شاخصها را

با هدف معرفی مناسبترین و مطلوبترین
پهنههای اکولوژیکی برای کاربری مرتعداری
پرداخته است.

مشخص نمودند و سپس این شاخصها را به نقشه

مواد و روشها

تبدیل کردند و در نهایت با تکنیک ترکیب وزنی

منطقه جغرافیایی مورد مطالعه

خطی )WLC(3در محیط  GISنقشه نهایی توان

محدوده اهر -ورزقان با مساحت 251،221/14

مرتعداری منطقه را تهیه کردند .نتایج آنها نشان

هکتار بخشی از حوزه آبریز ارس در استان

داد  32.34درصد از سطح منطقه برای مرتعداری

آذربایجان شرقی در شمال شرقی ایران بین

فاقد توان است .جوزی و عبادزاده ( )5932نیز

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

برای ارزیابی توان بوم شناسی حوضه دلی باغ ملک

”  42 ° 31 ´ 23تا ”  42 ° 41 ´ 12عرض

خوزستان برای کاربری مرتعداری از تلفیق  GISو

شمالی قرار دارد ،اقلیم محدوده در زمستان مالیم

روش  AHPاستفاده کردند.

و مرطوب و در تابستان خشک همراه با گرمای

مراتع یکی از منابع طبیعی تجدید شونده نقش
بسیار مهمی در تعلیف حیات وحش ،تولیدات
دامی ،حفاظت آب و خاک ،تفرج ،ارزش دارویی و
صنعتی ،منابع ژنتیکی گیاهی ،تولید اکسیژن و

زیاد می باشد .میانگین آمار  51ساله دما و بارش
در این محدوده بر اساس آمار ایستگاه سینوپتیک
اهر بترتیب  55/19درجه سانتی گراد و 231/23
میلیمتر میباشد.

پاالیش گاز گازکربنیک داشته و به دالیلی همچون

روش تحقیق

تغییر کاربری ،چرای بیرویه و نامتناسب و

در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود محیطزیست

فرسایش خاک و وقوع سیل و بیابانزایی به شدت

ضمن بررسی منابع و اطالعات اسنادی موجود و

تخریب شدهاند ،لذا نیازمند برنامهریزی و مدیریتی

الهام گیری از مطالعات انجام شده تعیین گردید

هم راستا با توان خود میباشند نظر به ارزش مراتع

و پارامترها و معیارهای مربوط به قابلیت

و اهمیتی که ارزیابی توان اکولوژیکی و تخصیص

اکولوژیکی سرزمین برای مرتعداری با بررسی

کاربریهای مختلف به سر زمین بر اساس توان

مدل اکولوژیکی کاربریهای کشاورزی و

سرزمین و جلوگیری از تخریب منابع و نیز ایجاد

مرتعداری ایران (مدلهای حرفی) مشخص شد.

زمینه رسیدن به توسعه پایدار دارد و با توجه به

با توجه به اینکه معیارهای انتخاب شده برای

اینکه درمحدوده مطالعاتی تاکنون پژوهشی در

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

توزیع شد و قضاوتهای ترجیحی آنان در مورد

روش مقایسه زوجی 2استفاده شد .این روش

میزان اهمیت هر یک از معیارها و شاخصها به

اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه 5321

صورت مقایسات زوجی و با استفاده از مقیاس

میالدی مطرح و به عنوان تکنیکی مناسب در

عددی  5تا  3که اعداد پیشنهادی ساعتی می-

وزن دهی معیارها در روش  AHPمعرفی شده

باشد جمعبندی گردید ( )Saaty, 1980سپس

است .در این راستا به منظور تعیین اهمیت

وزن نسبی و نهایی معیارها با استفاده از نرم افزار

نسبی معیارها ،ابتدا درخت سلسله مراتبی

 Expert choiceمحاسبه شد و سازگاری

مربوطه ترسیم شد (شکل )2سپس به روش

مقایسات با وجود نرخ سازگاری کمتر از 1/5

دلفی ) (Delphiپرسشنامههایی بین کارشناسان

مورد تایید قرار گرفت.

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

شکل  :2درخت سلسله مراتبی شاخصها
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ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر-ورزقان...

در مرحله بعد الیههای اطالعاتی نظیر

حاصل از این راهبرد به آنچه در طبیعت اتفاق

زمینشناسی و خاکشناسی و پوشش گیاهی

میافتد نزدیکتر است .در این پژوهش به منظور

از سازمانهای مربوط تهیه و تامین شد و از

ارزیابی محدوده مطالعاتی اهر -ورزقان با توجه به

طرف دیگر نقشه های طبقات ارتفاع ،جهت و

بررسی مطالعات مشابه صورت گرفته و همچنین

ارتفاع3

نظرات کارشناسان ،پس از بدست آمدن نتایج

( )DEMدر نرمافزار  Arc GISتولید و هر یک

حاصل از تشکیل سلسله مراتب ،فرآیند مطالعات

از الیهها بر اساس تاثیر و نقشی که در سطح

مکانی پایه شامل بررسی تغییرات درصد شیب،

توانمندی اکولوژیکی سرزمین جهت مرتعداری

جهات شیب ،ارتفاع ،بافت خاک ،عمق خاک،

داشتند به طبقههای مناسب ،نسبتأ مناسب،

تراکم پوشش گیاهی ،نوع پوشش گیاهی،

نسبتأ نامناسب و نامناسب تقسیمبندی شدند.

فرسایش و سنگ شناسی ،که در واقع همان

پس از تهیه هر یک از نقشههای الزم در

شاخصهای ارزیابی توان اکولوژیکی مرتعداری

فرآیند ارزیابی ،الیههای اطالعاتی تولید شده

منطقه هستند ،در قالب  4معیار توپوگرافی،

در محیط نرم افزار  GISبه روش ترکیب

پوشش گیاهی ،خاک و زمین شناسی به کار

خطی وزنی (  )WCLبا هم تلفیق شدند و

گرفته شد .نتایج حاصل از این مرحله بصورت

نقشه نهایی توانمندی اکولوژیکی منطقه جهت

الیههای رقومی برای بکار گرفتن در فرآیند

کاربری مرتعداری ایجاد گردید.

ارزیابی ارائه گردید (کرمی و نصر  5932نیز از

شیب منطقه با استفاده از مدل رقومی

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش برای سنجش سطح توانمندی
اکولوژیک منطقه جهت استقرار کاربری مذکور با
توجه به تعداد و تنوع زیاد معیارهای موثر در
ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری مرتعداری از

شاخصهای مشابهی استفاده کردند) (اشکال  4تا
 .)52با استفاده از نتایج بدست آمده از تعیین وزن
شاخصها و مطالعات پایه مکانی در نهایت نقشه
توان اکولوژیک محدوده مطالعاتی برای کاربری
مرتعداری در سه طبقه تولید شد.

تلفیق  GISو  AHPاستفاده شد .روش ترکیب

بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه

فعلی بکار رفته در این پژوهش ،مجموعه عوامل را

مشخص گردید  11درصد ( 522339.29هکتار)

حتی اگر حائز بیشترین اهمیت نباشند در تصمیم

از مساحت کل محدوده مطالعاتی ( 251221/14

گیری لحاظ میکند و این موضوع باعث میشود تا

هکتار) برای کاربری مرتعداری نامناسب (ضعیف)

مکانهای با تناسب کم برای کاربری مرتعداری

میباشد که این اراضی در مناطق شمالی محدوده

نیز ارزیابی شوند (سنایی .)5923

دیده میشود (شکل  )9تراکم پوشش گیاهی این

ما نیز این مهم را به عنوان مزیت اصلی روش
 WCLمحسوب نموده و معتقدیم که نتایج
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منطقه  21-31درصد است که عمال استقرار
کاربری مرتعداری را منتفی مینماید چرا که
چنین پوششی مانع رسیدن نور به کف ورشد
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گیاهان مرتعی میشود .نتایج تحقیقات کرمی و

 )5923در مطالعه کرمی و نصر نیز عامل شیب در

نصر در ارزیابی توان حوزه آبخیز بابلرود برای

استقرار کاربری مرتعداری مورد بررسی قرار گرفت

مرتعداری نیز نشان داد که  33درصد از سطح

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

حوزه برای کاربری مرتعداری نامناسب است که
علت اصلی آن پوشش درختی انبوه در این قسمت
از حوزه بود (کرمی و نصر .)5932

همچنین  21درصد ( 19119.22هکتار) از سطح
منطقه دارای توان اکولوژیک خوب ارزیابی شد،
این مناطق بیشتر دارای خاک لومی هستند ،که با

از دیگر محدودیتهای کاربری مرتعداری در

نتیجه پژوهش لنگرودی و همکاران نیز مطابقت

محدوده مطالعاتی شیب زیاد میباشد ،چرا که با

داشت و  52درصد اراضی نیز دارای توان متوسط

افزایش شیب ،زمان توقف آب بر روی زمین

برای استقرار کاربری مرتعداری میباشد (شکل )4

کاهش یافته و میزان رواناب افزایش مییابد از

بر اساس نقشه نهایی توانمندی اکولوژیک محدوده

طرف دیگر امکان استقرار خاکهای تکامل یافته

مطالعاتی اهر -ورزقان برای کاربری مرتعداری

در اراضی شیبدار کاهش مییابد .در خاکهای کم

(شکل  )9مشاهده میشود که مناطق شمالی

عمق نیز به علت استعداد کمی که در پرورش

محدوده دارای توان ضعیف و تنها اراضی واقع در

پوشش گیاهی دارند یکی از مشکالت موجود در

مناطق جنوبی محدوده دارای توان خوب و

امر بهرهبرداری از مراتع به شمار میروند (مقدم

متوسط برای مرتعداری است.

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

پیشنهادات
قبل از استقرار هر گونه کاربری در

سرزمین باشد از این رو استفاده بیشتر از
این راهبرد پیشنهاد میگردد.

مناطق نسبت به ارزیابی توان اکولوژیکی
و اقتصادی اجتماعی در قالب برنامه
آمایش سرزمین اقدام شود.
یادداشت ها:
با توجه به اینکه مطالعه حاضر بر اساس
ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه صورت
گرفت پیشنهاد میگردد برای برنامه-
ریزی بهتر ،منطقه از دیدگاه اقتصادی-
اجتماعی نیز مورد ارزیابی دقیق قرار
گیرد.
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