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.1دانشجوي کارشناسي ارشد ،رشتة ارزيابي و آمايش سرزمين ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات خوزستان
 .2استاديار گروه محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال
 .3استاديار گروه محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهواز
 .4استاديار گروه جغرافيا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهواز

(تاریخ دریافت2931/21/21 :؛ تاریخ پذیرش)2939/1/13 :

چکيده
امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعيت شهرنشين و در پي آن گسترش شتابزده و لجامگسيختة شهرها ،مسائل و مشکالت عدیددهاي
پيش روي جوامع بشري قرار گرفته است .از این رو ،افزایش سطح سکونتگاههاي شهري در محدودة شهرستان ساري نيز ،بدون توجه به
قابليتها و محدودیتهاي اراضي و فرآیند ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري انجام ميگيرد که هرروزه موجب نابودي سدطح وسديعي
از اراضي باارزش ميشود .فرآیند ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري ،استفادة ممکن انسان از سرزمين براي کاربري توسدعة شدهري را
برآورد ميکند .پژوهش حاضر تحقيقي توصيفي و تحليلي و از نوع کاربردي است و در شهرستان ساري با هدد رراحدي و بدهکدارگيري
مدلي کلنگر و انعطا پذیر به منظور ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري با بهرهگيري از فرآیند تحليل شبکهاي ( )ANPانجدام گرفتده
است که در آن ،مهمترین معيارهاي توان اکولوژیک توسعة شهري در قالدب سدااتاري شدبکهاي و بدا بهدرهگيدري از سدامانة ارالعدات
جغرافيایي ،تحليل ميشوند تا نقشة پهنهبندي محدودة مورد مطالعه براساس توان اکولوژیک توسعة شهري تهيه شود .در نتيجة پدژوهش
حاضر با بهکارگيري سيستم ارالعات جغرافيایي ( )GISدر جهت بهينهسازي فرآیند توسعة شهري بده منظدور جلدوگيري از بحدرانهداي
زیستمحيطي ،راهکارهاي عملي پيشنهاد شد.

کليدواژگان
ارزیابي توان اکولوژیک ،توسعة شهري ،شهرستان ساري ،فرآیند تحليل شبکهاي (.)ANP

 نویسندة مسئول

تلفن61726326390 :

رایانامهSara.Javadian66@gmail.com :
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مقدمه
امروزه بسياري از نواحي شهري کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنامة خوود بو
دبتاندازي به محيطهاي ط يعي و ازبينبوردن نهوا شودهانود .اموا ازويایر روزازويون ج عيوت
شهرنشين و در پي ن رشد شهرها ،توجه به چگونگي کنترل توبعة شهرها با برناموه و حرکوت در
رابتاي اصول توبعة پایدار را اليامي ميکنود .در واقو ،،توبوعة منابو
ميشود که برزمين به تناب

شوهري هنگوامي مح و

قابليتهاي ن بهکوار گرزتوه شوود (پوورجعفر و ه اواران.)9719 ،

شهربتان باري ،واق ،در ش ال کشور ،با توجه به اه يت و اعت ار ویژه و موقعيت بيابوي -اداري
خاص به عنوان ن ونوة موورد ملالعوه در پوژوهر حانور انتدواا شوده ابوت .توبوعة بولو
باونتگاههاي شهري بدون توجه به قابليتها و محدودیتهاي اراني ،هر روز بول بيشوتري از
زمينهاي مرغوا شهربتان باري را از بين ميبرد و با ت دیل ن به ارانوي بواختهشودة شوهري،
پيامدهاي بعضاً ج رانناپذیري را به ه راه خواهد داشت .توجه بوه قابليوتهوا و محودودیتهواي
محدوده با انجامدادن زر یند ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري ،راهحلي مناب

براي م ابله بوا

بحرانهاي زیستمحيلي نوظهور و شيوهاي کار مد براي نيل به اهداف توبعة پایدار ابت و ال توه
ابيار مدیریت توبعه در مراحل برنامهریيي و تص يمگيري تل وي مويشوود .در ایون پوژوهر ،بوا
طراحي و کاربست مدلي انعلافپذیر ،کلنگر و پویا ،توان اکولوژیک توبعة شوهري در شهربوتان
باري ،ارزیابي شود .در واق ،،این زر یند ،ابياري براي ارت اي ع لارد مدیریت توبعه ابت که از
طری به ود روشها و اصال دیدگاهها ،ارت اي کيفيت محيط زیست را هدف قرار ميدهود .بنوابر
نچه بيان شد ،در پژوهر حانر زن  ANPکوه از زنوون تصو يمگيوري چنودمعياره ابوت ،بوراي
طراحي مدلي ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري در شهربتان باري بهکار گرزته شده ابت.
پيشينة پژوهش
در زمينة ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري ،در داخل و خارج از کشور تح ي وا

بويشو اري

انجام گرزته ابت .پورجعفر و ه ااران ( )9719در م الهاي ،توان اکولووژیاي را برابوا

اصوول
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مایر برزمين به منظور تعيين عرصههاي مناب

توبعه در محدودة شهر جدیود بوهند ارزیوابي

کردند که در نتيجة این ملالعه ،با ابتدراج واحدهاي محيلي و بنجر نهوا برابوا
اکولوژیاي ،توانها و ابتعدادهاي بال وه بر ورد شد و محدودههاي مناب

معيارهواي

براي توبعة توي شوهر

جدید بهند با مساحتي حدود  7666هاتار پيشنهاد شود .در ن ونوهاي دیگور ،منووري و ه اواران
( ،)9719توان اکولوژیک اراني ابتان ذربایجان شورقي بوراي توبوعة صونای ،را بوا بوهکوارگيري
بيستم اطالعا

جغرازيایي و زر یند تحليل بلسلهمرات ي ارزیابي کردنود کوه برابوا

نتوای ،ن،

ابتان ذربایجان شرقي ،براي توبعة صنعتي محدودیتهاي نس ي دارد و توان درجة یک ندارد .در
حالي که  69درصد از ابتان ،پتانسيل توبعة صنعت ط ة دو دارد .در ن ونههاي خوارجي ،رابيوا و
تری ایل در بال  ،6697مفهوم پارامتري جدیدي در قال

پيشونهاد معادلوهاي بوا بوه روش ،بوراي

بهترشدن نتای ،زر یند ارزیابي مناب بودن اراني معرزي کردند کوه در نتوای ،ن ،ماهيوت ط يعوي
محيط مهمترین عامل محدودکننده تعيين شد .ال ته بين نتای ،بوه روش پيشونهادي ایون پوژوهر،
ه ستگي باالیي حاصل شد ( .)Rabia & Terribile, 2013ه چنين ،در پژوهشي دیگور ،چانودیو و
ه ااران در بال  ،6699مناب بودن اراني محدودة شهر الرکانا را بر پایة  GISو با بوهکوارگيري
زن  AHPبه منظور برنامهریيي پارکهاي ع ومي ،تحليل و ارزیابي شد که پس از تحليل معيارهاي
دبتربي ،ارزش زمين و تراکم ج عيت در بامانة اطالعا

جغرازيوایي ،پهنوههواي منابو

بوراي

احداث پارکهاي ع ومي تعيين شد (.)Chandio et al., 2011
از بویي دیگر ،پژوهرهاي متعدد داخلي و خارجي نيي زر یند تحليل شو اهاي ( )ANPرا بوه
عنوان مدل تحليلي بهکار گرزته شد .براي ن ونه ،هادیياده زرگور و ه اواران ( ،)9716در م الوهاي
توبعهیازتگي مناط شهري اصفهان در بدر مسان را بووا بووهکووارگيري زراینوود تحليوول ش و اهاي
( )ANPبنجر کردند که در پایان رت ة هر یک از مناط از ایون نظور تعيوين شود .در ن ونوههواي
خارجي ،چن در بال  ،6661کاربرد روش زر یند تحليل ش اهاي ( )ANPرا در ارزیابي محيطهاي
باختهشدة پایدار از ج له ارزیابي ابنيه و ارزیابي طر هاي تدری

و جوي ن برربوي کردنود کوه

نتای ،این ملالعه نيي بر کاربرديبودن مدل مذکور در ارزیابي محيطهاي مصنوع تأکيد کرد (
.)2009

Chen,
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ناتة شایان توجه این ابت که پس از برربي پژوهرهاي انجامگرزته در حووزههواي یادشوده،
مشدص شد ،بهندر

پژوهشي توان اکولوژیک توبعة شوهري را بوا بوهکوارگيري زر ینود تحليول

ش اهاي ( )ANPارزیابي کرده ابت.
روش پژوهش
پژوهر حانر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش تح ي  ،توصيفي -تحليلي ابت .گورد وري
دادهها به شيوة کتابدانهاي و برربي ابناد و مناب ،موجود ،برنامهها و طر هاي توبعه در شهربتان
باري ،ه چنين ،روش ميداني با بهکارگيري ابيارهاي مصاح ه با م اموا

و مسوئوالن تصو يمگيور

حوزة شهربتان ،دانشجویان و پژوهشگران و صاح نظران عرصههاي مرت ط و پربشنامه به منظور
ج  ،وري راي مربوط به قضاو هاي زوجي در زر یند تحليول شو اهاي ( )ANPانجوام گرزوت.
ازراد مذکور 50 ،نفر شامل  66نفر از مسئوالن تص يمگيرنده در محدوده و  60نفر از دانشجویان و
پژوهشگران عرصههاي مرت ط بوده ابت .ال ته با توجه به وبعت و ج عيت محودودة ملالعواتي و
نيي تعداد بازمانها ،نهادها و اداراتي که در ارت اط با مونووع ،مسوئوليت دارنود ،تعوداد مسوئوالن
جامعة ماري تعيين شد و به نسو ت ن ،تعوداد پژوهشوگران شورکتکننوده در گورد وري دادههوا
مشدص شد .تجيیهوتحليل در این ملالعه با بهکارگيري زر یند تحليل ش اهاي انجوام گرزوت .بوه
بيان دیگر ،طراحي مدل تحليلي ملالعة حانر با بهکارگيري زر یند تحليل ش اهاي و بهرهگيوري از
بيستم اطالعا

جغرازيایي ( )GISانجام گرزته ابت .شایان ذکر ابت ،از نجا که زر ینود تحليول

ش اهاي بر پایة قضاو هاي زوجي ابتوار ابت ،ه واره این مودل در کنوار خوود از روش دلفوي
بهره ميبرد .زر یند دلفي در زمينههایي از علم که در ن هنوز قوانين عل ي توبعه نيازته ابت ،اتاا
به راي خ رگان را مجاز ميداند .به این ترتي

که بر یند (در بسياري از موارد ميوانگين) نظرهواي

کارشنابان و ازراد صاح نظر بوه عنووان ارزش نهوایي موورد قضواو

در نظور گرزتوه مويشوود.

ه چنين ،تجيیه و تحليل و پردازش دادهها در پژوهر حانر با بهکارگيري نرمازيارهاي ،ArcGIS
 Expert Choiceو  MATLABانجام گرزته ابت .زر یند پژوهر حانر طووري ابوت کوه پوس از
برربي م اني و پایههاي نظري ارزیابي توان اکولوژیک و شناخت محدودة ملالعاتي ،مدلي منعلف
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با بهرهگيري از زر یند تحليول شو اه اي ،بوه منظوور ارزیوابي تووان اکولوژیوک توبوعة شوهري در
شهربتان باري طراحي و بهکار گرزته شد .پس از طي مراحل مذکور ،پهنهبندي محدودة ملالعاتي
بر ابا

توان اکولوژیک توبعة شهري ،به عنوان نتيجة مدل ،بيان ميشود.

چارچوب نظري
چارچوا نظري پژوهر حانر که پایهها و بنيانهاي نظري مرت ط با مونوع پوژوهر را تشوايل
ميدهند ،در دو بدر اصلي ،تعریف هاي مربوط بوه ارزیوابي تووان اکولوژیوک ،و زر ینود تحليول
ش اهاي بيان ميشود.
ارزیابي به مفهوم کلي ،ع ار

ابوت از برربوي و تشوديص نظواممنود ارزشهواي چيويي یوا

شایستگيهاي کسي .ارزیابي براي این ابت که یک بازمان ،خواه تشايال
خصوصي ،اطالعا

دولتي یا شرکتهواي

بهدبت مده در زرایند تص يمبازي و از ج له ،اصال خلاها بهکار گيرند .بر

ارزیابي به عنوان یاي از ارکان مهم زر یند برناموهریويي ،ه وواره تأکيود شوده ابوت (بوعيدي و
ه ااران .)9732 ،ارزیابي توان اکولوژیاي برزمين (اعم از توان اکولوژیاي ،اقتصادي و اجت واعي
ن) ،ع ار

ابت از بر ورد به کارگيري م ان انسان از بورزمين بوراي کواربريهواي کشواورزي،

مرتعداري ،جنگلداري ،پارکداري (حفاظت و توریسم) ،بوييپوروري ،اموور نظوامي و مهندبوي،
توبعة شهري و روبتایي ،صنعتي و جي ن در چارچوا کاربردهاي کشاورزي ،صنعت ،خودما
و بازرگاني (مددوم .)9736 ،ارزیابي توان اکولوژیک یاي از روشهاي تعيين کواربريهواي بهينوة
اراني ابت که در ن ،ابتدا با تهية ن شة یگانهاي زیستمحيلي که از تلفيو ن شوههواي ط وا
ارتفاعي ،شي  ،جهت شي  ،خاک و پوشر گياهي و غيره به دبت مي ید ،بپس ،بوا روشهواي
تحليلي مناب  ،توان انواع کاربريها ،ارزیابي ميشود .با بهکارگيري بامانة اطالعوا

جغرازيوایي،

ن شة یگانهاي زیستمحيلي حوزههاي بديي تهيه ،و پس از تلفي ن شهها و بههنگامشودن نهوا
با به کارگيري م ایسة مدلهاي ریاني ،کاربريهواي کشواورزي ،مرتعوداري ،جنگلوداري ،توبوعة
شووهري و روبووتایي ،تفوورج مت رکووي ،تفوورج گسووترده ،بووييپووروري و حفاظووت بووا یگووانهوواي
زیستمحيلي ،توان اکولوژیاي واحدهاي یادشده ارزیابي و ط هبندي ميشووند .پوس از ارزیوابي
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توان اکولوژیاي کاربريها ،براي انتداا بهترین گيینهها در واحد برزمين و باماندهي کاربريها،
تعيين اولویت کاربريها انجام ميگيرد و ن شههاي توان اکولوژیک تهيه ميشود .ال توه شوایان ذکور
ابت که هر یک از عوامل و عناصر شالدهندة نوواحي مدتلوف را منواب ،ط يعوي یوا اکولووژیاي
مينامند که شامل مناب ،زييیاي و زیستي ابت و انسان بهطور منفرد و یوا ترکي وي از بهورهبورداري
ميکند (مددوم .)9736 ،پيرامون مفهوم توبعة شهري ميتوان این امر را به عنوان مفهومي زضوایي
به معني تغييرا

در کاربري زمين و بلو تراکم ،جهوت رزو ،نيازهواي بواکنان شوهر در زمينوة

مسان ،ح ل و ن ل ،اوقا

زراغت و غذا و غيره ،تعریوف کورد .چنوين توبوعهاي زمواني پایودار

خواهد بود که در طول زمان ،شهر مورد نظر از نظر زیستمحيلي قابل باونت و زندگي ،از نظور
اقتصادي بادوام ،و از نظر اجت اعي ه سته باشد .توبعة کال دي شهر زر یندي اجتنااناپذیر ،ناشي
از عوامل و ثار متعدد ابت و پيامد ن ،توبعة کال دي شهر در جها

و ن اط مدتلف ابت.

روشهاي ارزیابي چندمعياره کاربرد وبيعي در علوم از ج له در ارزیابي محويط زیسوت دارد.
از بين این روشها ،زر یند تحليل بلسلهمرات ي ( )AHPکه خود ،از تواب ،ارزشي چندگانه ابوت و
ع ده کاري که انجام ميدهد ،تجيیة تواب ،ارزشي به اجيایي با اندازههواي قابول کنتورل و بواختار
مناب

ابت که در ع ل باعث ایجاد درخت بلسلهمرات ي مويشوود (صوالحي صودقياني.)9736 ،

یاي از محدودیتهاي جدي  AHPاین ابت که وابستگيهاي مت ابل بوين عناصور تصو يم ،یعنوي
وابستگي معيارها ،زیرمعيارها و گيینههوا را در نظور ن ويگيورد و ارت واط بوين عناصور تصو يم را
بلسلهمرات ي و یکطرزه زرض ميکند .این زرض م ان ابت در بعضي موارد صادق ن اشود و در
چنين شرایلي نتيجة روش  AHPم ان ابت ،موج

برعاسشدن رت هها شود .یعنوي بوا حوذف

گيینهاي ،م ان ابت نتيجة رت هبندي گيینهها تغيير کند .بنابراین ،بایود در بوهکوارگيري زون
اندکي محتاط بود ،زیرا ه ة مسائل و مشاال

AHP

برنامهریيي ليومأ بواختار بلسوله مرات وي ندارنود

(زبردبت .)9736 ،این محدودیت ع دة  AHPباعث شد ابداعکنندة ن ،توما
زرایند تحليل ش اهاي ( )ANPرا طراحي و معرزي کند که در ن ارت اطوا

ال بواعتي ،روش

پيچيوده ميوان عناصور

تص يم ،از طری جایگيیني باختار بلسلهمرات ي با باختار ش اهاي ،در نظر گرزته ميشود .زر یند
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تحليل ش اهاي حالت ع ومي  AHPو شال گستردة ن محسوا مويشوود ( )Saaty, 1999کوه در
ن ،مونوعا

با وابستگي مت ابل و بازخورد را نيي ميتوان در نظور گرزوت .بوه ه وين دليول ،در

بالهاي اخير بهکارگيري  ANPبهجاي  AHPدر اغل

زمينهها ازويایر یازتوه ابوت (

Jharkharia

.)and Shankar, 2007
زر یند تحليل شو اهاي ،ه وة ویژگويهواي مب وت  ،AHPاز ج لوه بوادگي ،انعلوافپوذیري،
بهکارگيري معيارهاي ک ي و کيفي بهطور ه يمان و قابليت برربي بازگاري و قضاو هوا را دارد
و عالوه بر ن ،ميتواند ارت اطا

پيچيده (وابستگيهاي مت ابل و بازخورد) بين عناصور تصو يم را

با بهکارگيري باختار ش اهاي بهجاي باختار بلسلهمرات ي در نظر بگيرد .تفاو

بين یک بواختار

بلسلهمرات ي و باختار ش اهاي در شال  9نشان داده شوده ابوت .زر ینود تحليول شو اهاي هور
مونوع و مسئلهاي را به مبابة ش اهاي از معيارها ،زیرمعيارها و گيینهها (ه ة اینها ،عناصر ناميده
ميشوند) که با یادیگر در خوشههایي ج  ،شدهاند ،در نظر ميگيرد .ه ة عناصور در یوک شو اه
ميتوانند ،به هر شال ،ارت اط با یادیگر داشوته باشوند ( .)Garcia Melon, 2008بنوابراین ANP ،را
ميتوان متشال از دو بدر اصلي دانست :بلسلهمرات

کنترلي و ارت اط ش اهاي .بلسولهمراتو

کنترلي ارت اط بين هدف ،معيارها ،و زیرمعيارها را شامل شده و بر ارت اط دروني بيستم تاثيرگوذار
ابت و ارت اط ش اهاي وابستگي بين عناصر و خوشهها را شامل ميشود (.)Saaty, 1999
زرایند تحليل ش اهاي ( )ANPرا در چهار مرحلة زیر ميتوان خالصه کرد(زبردبت:)9731 ،
 .9ت دیل مسئله یا مونوع به یک باختار ش اهاي؛
 .6قضاو هاي دودویي و تعيين بردارهاي اولویت؛
 .7بوپرماتریس و ت دیل ن به بوپرماتریس حد؛
 .5انتداا گيینة برتر.
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)(b
Cluster 1

Elements
0000
Cluster 3

وابستگي

)(b
)(a

)(a

Cluster 2

دروني

وابستگي
Cluster 4

مت ابل

ساختار شبکهای

ساختار سلسلهمراتبی

شکل  .1نمودار تفاوت ساختاري يک سلسلهمراتب و شبکه (زبردست)1831 ،

شناخت محدودة مطالعاتي
شهربتان باري عالوه بر این که بيرگترین شهربتان ابتان مازنودران از نظور وبوعت ،محسووا
ميشود ،دربرگيرندة شهر باري به عنوان مرکي ابتان مازندران ابت .عوالوه بور اعت وار و اه يوت
بيابي و اداري این شهربتان ،شرایط خاصي که برعت تغييرا
به وجود ورده ابت ،موج

کاربري اراني در این شهربتان

شده ابت شهربتان باري به عنوان ن ونة مووردي پوژوهر حانور

انتداا شود .این شهربتان در طول جغرازيایي  06درجوه و  00دقي وه توا  07درجوه و  03دقي وة
شرقي و عرض جغرازيایي  70درجه و  03دقي ه تا  72درجه و  06دقي ة ش الي واق ،شده ابوت و
با ابتان ب نان و شهربتانهاي ناا ،جوی ار ،قائ شوهر و بووادکوه مورز مشوترک دارد (مهندبوين
مشاور اماو ایران .)9733 ،این شهربتان  7227کيلومتر مرب ،مساحت و  075952نفر ج عيوت در
بال  9716دارد که نيدیک بوه  26درصود از ن در شوهرها زنودگي مويکننود (مهندبوين مشواور
مازندطر  .)9716 ،نظام ت سي ا

بيابي این شهربتان م تني بر پن ،بدور (مرکويي ،ميانودرود،

دودانگه ،چهاردانگه و کليجانربتاق) ابت .ن شة  9موقعيت شهربتان باري را در بلسولهمراتو
ت سي ا

بيابي کشور نشان ميدهد.

تدوین الگوي ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري با بهرهگيري از فرآیند تحليل شبکهاي (... )ANP
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شکل  .2تقشة موقعيت شهرستان ساري در سلسلهمراتب تقسيمات سياسي کشور (نگارندگان ،با استفاده از اليههاي اطالعاتي موجود)

شهربتان باري از  5شهر (باري ،کيابر ،بورک و زریم)90 ،دهسوتان 9676 ،بووادي و 572
باونتگاه روبتایي تشايل شده ابت (مهندبين مشاور مازندطر  .)9731 ،این شهربتان ،با توجه
به قرارگيري در حدزاصل رشتهکوه ال رز و دریاي مازندران ،از بوه پهنوة جلگوهاي ،کوهپایوهاي و
کوهستاني تشايل شده ابت .شهربتان باري در حونة بریي دریاي خير و زیرحونة تجن قرار
دارد و در پيوند با مناب ،ا ،شرایط مناب ي دارد .رود تجن ،رود پر ا و قابل توجه جواري در ن
ابت .بدر وبيعي از محدودة این شهربتان در اقليم معتدل خيري واق ،شده ابوت و بدشوي از
ن نيي در اقليم برد کوهستاني قرار دارد .محدودة مورد ملالعه از نظور حيوا

گيواهي و جوانوري

بسيار غني ابت .دربارة مناط چهارگانة محيط زیستي ،محدودة شهربتان باري زاقود اثور ط يعوي
ملي ابت ،اما از به مورد دیگر از مناط چهارگانة زیستمحيلي (پناهگاه حيوا

وحور ،منل وة

حفاظتشده و پارک ملي) در این محدوده وجود دارد .این مناط ع ار اند از پناهگاههاي حيوا
وحر دودانگه ،ب سانده و دشت ناز ،مناط حفاظتشدة بوال ،ابوا
ملي شاهدژ و پابند (مهندبين مشاور مازندطر .)9731 ،

و خي وو

و پوارکهواي
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ناتة قابل توجه در این بدر این ابت که محدودة مورد ملالعه از جن ههواي گونواگون نظيور
نظام اداري– بيابي ،ویژگيهاي جغرازيایي و مناب ،ط يعي ،تأبيسوا

زیربواختي ،نظوام کواربري

اراني و ونعيت اجت اعي و اقتصادي به تفصيل برربي شده ابت .با این کوه در ایون بدور ،از
بيان بيشتر ملالعا

صرفنظر شده ،در مراحل انجام زر یند ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شوهري

در محدودة شهربتان باري ،تا حد زیادي نتای ،برربيهاي مذکور بهکار گرزته شده ابت.
اجراي فرآیند ارزیابي
ه انطور که پيرتر بيان شد ،در پژوهر حانر ،با بهرهگيري از زر یند تحليول شو اهاي (،)ANP
مدلي پویا و ه هجان ه براي ارزیابي توان اکولوژیوک توبوعة شوهري طراحوي شود و در محودودة
شهربتان باري بهکار گرزته شد .شال  ،7گامهاي اجرایي ارزیابي توان اکولوژیک توبوعة شوهري
شهربتان باري با بهکارگيري زر یند تحليل ش اهاي را در  95گام نشان ميدهد.

تدوین سااتار
شبکهاي

مدل ANP

تعيين وزن نهایي
زیرمعيارهاي ارزیابي

ربقهبندي و بررسي
زیرمعيارهاي ارزیابي
بر اساس وزن نهایي

تحليل زوجي
معيارهاي اصلي و
کنترل سازگاري آنها

تشکيل سوپر ماتریس
حد

تهية الیههاي ارالعاتي
زیرمعيارهاي ارزیابي از
محدودة مطالعاتي

بررسي وابستگي
متقابل معيارهاي
اصلي ارزیابي

تحليل زوجي
وابستگيهاي دروني
معيارهاي اصلي

تحليل زوجي
زیرمعيارها و کنترل
سازگاري آنها

تشکيل سوپر ماتریس
ناموزون و موزون

تحليل زوجي
وابستگيهاي دروني
زیرمعيارها

بررسي وابستگي
متقابل زیرمعيارهاي
ارزیابي

تلفيق الیهها بر
اساس نتایج مدل
ANP

پهنهبندي محدودهي مطالعاتي بر
اساس توان اکولوژیک توسعة شهري

شکل  .8نمودار مراحل اجرايي ارزيابي توان اکولوژيک توسعة شهري شهرستان ساري با بهکارگيري فرآيند تحليل شبکهاي(نگارندگان)

به منظور طراحي و کاربست مدل ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري در محدودة شهربوتان
باري با بهرهگيري از زر یند تحليل ش اهاي ( )ANPبایود بواختار شو اهاي مودل شوامل عناصور

تدوین الگوي ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري با بهرهگيري از فرآیند تحليل شبکهاي (... )ANP
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بازماندهندة مدل (هدف ،معيارهاي اصلي و زیرمعيارها) ایجاد شود .ال توه پوير از ن ،معيارهواي
اصلي و زیرمعيارهاي ارزیابي از نظر مناب ت ارانوي بوراي اختصواص بوه توبوعة شوهري تعيوين
شدهاند .هدف مدل ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري در شهربتان باري ابت ،اما معيارهواي
اصلي و زیرمعيا رهاي ارزیابي بر ابا

برربوي منواب ،معت ور خوارجي و داخلوي طووري انتدواا

شدهاند که اوالً ،با بيشترین درجة اه يت ،در چارچوا دادههاي دردبتر

جاي گيرنود و قابليوت

برربي دارد .ثانياً ،بيشترین مييان انل اق با زن انتدااشده ( )ANPرا دارنود .عناصور مودل پوس از
انتداا مناب ترین و کاملترین مج وعه از معيارها ،باختار شو اهاي مودل را شوال مويدهنود.
باختار ش اهاي یادشده در قال

شال  5نشان داده شده ابت .باختار ش اهاي طراحيشده شامل

نُه معيار اصلي و بيویک زیرمعيار ابت .معيارهاي اصلي نُهگانة پژوهر حانر ع ا اند از شال
زمين ،پوشر و کاربري زمين ،اقليم ،دبتربي بوه اماانوا

و تسوهيال  ،مالحظوا

اجت اعي ،مناب ،ا ،ونعيت خاک ،بي نيدن به مناط زیستمحيلي ،و مداطرا

اقتصوادي و
ط يعي.

نظر به این که دليل انتداا معيارها و زیرمعيارهاي مدل ارزیابي حانر ،تأثيرگذاري کم و بير
نها بر مناب بودن اراني براي به کارگيري در توبعة شهري بوده ،م ان ابت ازيایر م دار یوا
ک يت ت امي معيارهاي تعيينشده با مناب بودن اراني براي توبعة شهري ،هومجهوت ن اشوند و
برخي معيارها ،از ج له مييان شي  ،بهطور معاو

بر مناب بودن اراني تأثيرگذار باشند .یعنوي

با ازيایر مييان شي  ،از مناب ت اراني براي توبعة شهري کابته ميشود که این امر در گامهاي
تي مدل پيررو ،ربيدگي ميشود.
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شکل  .4نمودار ساختار شبکهاي مدل ارزيابي توان اکولوژيک توسعة شهري در شهرستان ساري (نگارندگان)

پس از تدوین باختار ش اه اي مدل ،تحليل زوجي معيارهاي اصلي با بهکارگيري زون دلفوي و
بهرهگيري از دیدگاههاي کارشنابان ،صاح نظران و پژوهشگران ،و نرمازيارهواي

Expert Choice
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و

Excel

م يا

 ،Microsoftبرابا

بواعتي انجوام گرزتوه (جودول  )9و ميويان

 1ک يتي توما

نابازگاري قضاو هاي انجامگرزته کنترل ميشود.
جدول  .1ماتريس قضاوتهاي زوجي معيارهاي اصلي

معیار اصلی

شکل

پوشش و

زمین کاربری زمین

شکل زمین

6

پوشش و کاربری زمین 6/0
اقلیم
دسترسی به امکانات و
تسهیالت
مالحظات اقتصادی و

6/923

6/923

6/0

6/0

دسترسی به

مالحظات

اقلیم امکانات و

اقتصادی و

تسهیالت

جمعیتی

منابع وضعیت
آب

خاک

2

6

6

5

3

6/777

6/0

2

6

6

7

2

6/60

6/6

6/6

6/60

9

6/999

6/960

6/691

6/0

6

7

6/923

6/60

6/629

0

6/0

منابع آب

6/60

6/777

5

6/0

6/0

وضعیت خاک

6/957

6/923

9

6/777

6/777

6/0

7

5

1

2

2

3

3

6

7

3

0

0

0

0

مخاطرات طبیعی

()W

6/777

6/0

زیستمحیطی

زیستمحیطی

طبیعی

6/967

0

آسیبنزدن به مناطق

مناطق

ویژه
6/975

6

جمعیتی

آسیبنزدن به

مخاطرات

بردار

6

7

6/923

6/6

6/636

6

6/957

6/6

6/659

6/957

6/6

6/660

7

6/773

6/777

6/661

منبع :محاسبات نگارندگان

در این بدر ،به منظور قضاو هاي زوجي معيارهاي اصلي با بهکارگيري روش دلفي ،بر ینود
نظرهاي کارشنابان و صاح نظران به کار گرزته ميشود .کنترل نابازگاري قضاو هواي دودویوي
نيي با محاب ة نری ي به نام نری
این ترتي

 Inconsistencyدر نرمازيار

که براي قابلق ولبودن م ایسا

زوجي ،نری

Choice

 Expertانجام ميگيورد ،بوه

یادشده باید ک تر از  6/9باشد.

در جدول زوق ،بتون بردار ویژه (بتون خر) ،ه وان بوردار ویوژة  W21ابوت کوه بوه عنووان
خروجي این بدر از زر یند ارزیابي قل داد ميشود .در بدر بعود ،وابسوتگي مت ابول معيارهواي
اصلي ارزیابي برربي ميشود تا پس از تعيين وابستگي درونوي معيارهواي اصولي ،تحليول زوجوي
نها انجام گيرد .جدول  ،6وابستگي دروني معيارهاي اصلي را نشان ميدهد.
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جدول  .2ماتريس وابستگي دروني معيارهاي اصلي

معیار اصلی

شکل

پوشش و

زمین

کاربری زمین
*

شکل زمین
پوشش و کاربری
زمین
اقلیم

*
*

دسترسی به امکانات

دسترسی به

مالحظات

اقلیم امکانات و

اقتصادی و

تسهیالت
*
*

*

مالحظات اقتصادی

*

*

*

*

*

*

زیستمحیطی

*

*

منابع آب

*

*

وضعیت خاک

*

*

*

آسیبنزدن به مناطق

*

*
*

*

*

*

*

زیستمحیطی
*

*

طبیعی

*

*

مخاطرات طبیعی

آب

خاک

*

*

و جمعیتی

*

مناطق

*

*

و تسهیالت

جمعیتی

منابع وضعیت

آسیبنزدن به

مخاطرات

*

*
*

*

*

منبع :محاسبات نگارندگان

تحليل زوجي وابستگي دروني معيارهاي اصلي طوري ابت که ن دبته از معيارهاي اصلي که
وابستگي دروني با یادیگر داشتهاند ،در ماتریسهاي مجيا ،بهطور دودویي قضاو

ميشوند .ال توه

در این بدر ،قضاو هاي دودویي با زرض ثابتمانودن ،یوا کنتورل معيواري انجوام مويگيورد کوه
وابستگيهاي دروني با ن معيار تأیيد شده ابت .براي مبال ،از کارشنابان در مورد اه يوت نسو ي
معيارهاي اصلي نس ت به یادیگر با زرض کنترل معيار شال زمين (به عنوان اولين معيوار اصولي)
پربيده ميشود.
به این ترتي  ،جدول  ،7م ایسة زوجي معيارهاي اصلي داراي وابستگي دروني با معيار اصولي
شال زمين را در صور
ابت.

کنترل این معيار ،نشان ميدهد .خروجي این مرحله ماتریسي با نوام

W22
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جدول  .8ماتريس مقايسة زوجي معيارهاي اصلي داراي وابستگي دروني با معيار شکل زمين در صورت کنترل معيار

پوشش و کاربری زمین

معیار اصلی
پوشش و کاربری

اقلیم

7

7

5

زمین

6/777

6/60

اقلیم

منابع آب

وضعیت خاک

منابع آب

6/777

7

وضعیت خاک

6/777

6

6/0

مخاطرات طبیعی

6

0

5

مخاطرات طبیعی

بردار ویژه ()W

6/0

6/633

6/0

6/6

6/626

6

6/60

6/973
6/615

6/60
5

6/579

منبع :محاسبات نگارندگان

به ه ين ترتي  ،تحليلهاي زوجي معيارهاي اصلي داراي وابستگي دروني براي  3معيار اصلي
دیگر انجام گرزته ابت و بردارهاي ویژة مربوط به هر یک محاب ه شود .خروجوي ایون مرحلوه از
زر یند تحليل ش اهاي ،بردار ویژة  W22ابت که پس از انجامدادن تحليولهواي زوجوي موذکور و
محاب ة بردارهاي ویژة نُهگانه در این بدر ،قابل محاب ه و بيان ابت .بردار ویژة W22از ترکي

1

بردار ویژهاي که در این بدر حاصل شد ،به دبت مي ید .بردار ویژة  W22در جدول  5نشان داده
شده ابت.
جدول  .4بردار ويژة W22

6/666

6/692

6/613

6/666

6/666

6/799

6/975

6/666

6/669

6/633

6/666

6/927

6/666

6/615

6/990

6/967

6/666

6/966

6/626

6/655

6/666

6/666

6/666

6/666

6/666

6/666

6/655

6/666

6/962

6/666

6/666

6/963

6/666

6/666

6/666

6/666

6/666

6/903

6/666

6/366

6/666

6/932

6/636

6/777

6/666

6/973

6/636

6/666

6/666

6/927

6/666

6/659

6/666

6/632

6/615

6/625

6/666

6/666

6/956

6/633

6/666

6/666

6/623

6/666

6/666

6/666

6/666

6/515

6/666

6/666

6/666

6/531

6/579

6/799

6/056

6/666

6/666

6/799

6/661

6/223

6/666

=W22

منبع :محاسبات نگارندگان

پس از ن که بردارهاي ویژة  W21و  W22بور ابوا

تحليولهواي زوجوي معيارهواي اصولي و

وابستگي دروني معيارهاي اصلي ،حاصل شد ،بردارهاي ویژة  W32و  W33نيي مانند مراحول پيشوين
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به دبت مي یند ،با این تفاو

که دو مرحلة پيشين مربووط بوه تحليول زوجوي و وابسوتگيهواي

معيارهاي اصلي بوده ،در حالي که بردارهاي ویوژة جدیود برابوا

تحليول زوجوي زیرمعيارهواي

مربوط به معيارهاي اصلي ،و وابستگيهاي دروني زیرمعيارها تعيين شدند .به این ترتيو  ،پوس از
تحليلهاي زوجي  79زیرمعيار مربوط به  1معيار اصلي بهطور مجيا ،بردارهاي ویوژة منوت،شوده از
هر یک با هم ترکي

ميشوند و بردار ویژة  W32را ایجاد ميکنند .پوس از ن ،بوراي تعيوين بوردار

ویژة  ،W33وابستگي دروني ه ة  79زیرمعيار پژوهر مانند جدول  6در ماتریسي برربي ميشوود
تا وابستگي دروني زیرمعيارها نيي مشدص شود .پوس از ن ،مواتریسهواي تحليول زوجوي بوراي
زیرمعيارهاي داراي وابستگي دروني نيي بهطور مجيا براي  79زیرمعيار تشايل شد و خروجي هور
یک به صور

بردارهاي ویژة مجيا پس از ترکي  ،بردار ویژة  W33را ایجواد مويکننود .بردارهواي

ویژة  W32 ،W22 ،W21و  W33در کنار هم در یک ماتریس ،بووپرماتریس نواموزون زر ینود تحليول
ش اهاي را پدید مي ورند .حالت کلي بوپرماتریس ناموزون زن  ANPدر شال  0نشان داده شوده
ابت .ال ته به کارگيري واژة ناموزون براي بوپرماتریس یادشده به این دليول ابوت کوه در ن حود
اه يت معيارهاي اصلي نس ت به زیرمعيارها در نظر گرزته نشده ابت .بنابراین ،با در نظور گورزتن
حد اه يت معيارهاي اصلي نس ت به زیرمعيارها ،بوپرماتریس ناموزون بوه بووپرماتریس مووزون
ت دیل ميشود .ال ته در نظر گرزتن نسو ت یادشوده ،طووري ابوت کوه بووپرماتریس نواموزون در
ماتریس خوشهاي اوليه نرا شود .با توجه به این که برابا

نتای ،اجراي زن دلفي در پوژوهر

حانر ،اه يت معيارهاي اصلي دوبرابر زیرمعيارها بوده ابت ،ماتریس خوشهاي اوليه نيوي تودوین
شده ابت.
زیرمعیارها

معیارهای اصلی

هدف

0

0

0

هدف

0

W22

W21

معیارهای اصلی

W33

W32

0

زیر معیارها

شکل  .5نمودار حالت کلي سوپرماتريس ناموزون

=W
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ه انطور که در ملالعا
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این بدر اشاره شد ،بوپرماتریس ناموزون زر یند تحليول شو اهاي،

ماتریسي ابت با درجة  59در ،59که از ترکي

بردارهاي ویژة چهارگانوه ایجواد شوده ابوت و از

اع ال مييان اه يت معيارهاي اصلي نس ت به زیرمعيارها بر بوپرماتریس نواموزون ،بووپرماتریس
مورزون منت ،ميشود .ه انطور که از حالت کلي بوپرماتریس ناموزون برموي یود ،از  59بولر و
بتون بوپرماتریس یادشده ،یک بلر و یک بتون مربوط به هودف مودل ،نُوه بولر و نُوه بوتون
مربوط به معيارهاي اصلي ،ه چنين 79 ،بلر و  79بتون نيي مربوط به زیرمعيارهاي مودل ابوت.
حال پس از تدوین بوپرماتریسهاي ناموزون و موزون ،با رباندن بوپرماتریس مووزون  ANPبوه
توان بينهایت ،بووپرماتریس حود پدیود موي یود .در ایون مرحلوه از زر ینود ارزیوابي ،نورمازويار
 MATLABبهکار گرزته شد .ال ته در ع ليا

ریاني یادشده در این پژوهر ،بوپرماتریس موزون

به توان  9666ربيد و بوپرماتریس حد حاصل شد .در بوپرماتریس حد ،ه ة مؤلفههاي واق ،در
عرض هدف و معيارهاي اصلي ،صفر ابت و مؤلفههاي متنواظر بوا زیرمعيارهواي پوژوهر اعوداد
یاسان را نشان ميدهد.
پس از تشايل بوپرماتریس حد ،بوه منظوور یوازتن وزن (ميويان اه يوت) نهوایي هور یوک از
زیرمعيارهاي ارزیابي ،کازي ابت اعداد متناظر با هر یک از زیرمعيارها در بوپرماتریس حود را بوا
به کارگيري یاوي از روشهواي نرموال بوازي ماننود روش زوازيبوازي ،ابوتاندارد کورد .زر ینود
نرمالبازي به منظور همم يا کردن ه ة زیرمعيارها انجام ميگيرد .ال ته در ایون پوژوهر ،اعوداد
متناظر با هر یک از زیرمعيارها با بهکارگيري روش بهم از کل ،ابتاندارد شدهاند .به ایون ترتيو ،
که به ازاي هر یک از اعداد یادشده ،مييان نس ت هر یک از اعداد به مج وع اعوداد بوهکوار گرزتوه
شده ابت .اعداد نرمالشده ،وزن نهایي هر یک از زیرمعيارهاي ارزیابي ابت .جدول  2مييان وزن
نهایي را که هر یک از زیرمعيارهاي مدل ارزیابي ،کس

کردهاند ،نشان ميدهد.
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جدول .6وزن نهايي زيرمعيارهاي مدل ارزيابي

زیرمعیار
ارتفاع از بل

اهاي زاد

زیرمعیار

وزن نهایی

دبتربي به بنادر

6/6960

زیرمعیار

وزن نهایی
6/6636

وزن
نهایی

جنس خاک

6/6963

زربایر خاک

6/6719

مييان شي

6/6595

دبتربي به مراکي کالن خدماتي 6/6626

جهت جغرازيایي شي

6/6659

پتانسيل رشد اقتصادي منل ه

6/6699

بي نيدن به مناط حفاظت شده 6/6076

کاربري اراني

6/6951

تراکم ج عيت

6/6631

بي نيدن به ثار ط يعي ملي

6/6531

گونهبندي اراني

6/6539

توزی ،باونتگاههاي روبتایي

6/6933

بي نيدن به پارکهاي ملي

6/6516

درجهي کيفيت اراني
کشاورزي

6/6696

نيدیاي به باونتگاههاي
شهري موجود

6/6616

بي نيدن به پناهگاههاي
حيا

وحر

6/6376

ونعيت پوشر گياهي

6/9636

دبتربي به مناب ،ا

6/6932

زاصله از مناط بيل گير

6/6627

ميانگين دماي باالنه

6/6666

حجم اهاي بلحي

6/6693

زاصله از مناط لرزه خيي

6/6662

ميانگين بارش باالنه

6/6697

اهاي زیرزميني

6/6656

دبتربي به راههاي اصلي

6/6966

دبتربي به زرودگاه

6/661

بل

کيفيت مناب ،ا

6/6950

زاصله از مناط در معرض
خلر رانر
زاصله از مناط در معرض
خلر پيشروي ا دریا

6/6305
6/633

دربارة جدول  ،2دو ناته شایان ذکور ابوت ،ندسوت ،بوراي محابو ة وزن نهوایي هور یوک از
معيارهاي اصلي مدل ارزیابي حانر ،ميتوان وزن زیرمعيارهاي مربوط بوه هور یوک از معيارهواي
اصلي را ج  ،کرد و حاصل را به عنوان وزن نهایي هر معيار اصلي در نظر گرزت .دوم ،به منظوور
تسهيل در برربي و تحليل وزنهاي نهایي محاب هشده براي زیرمعيارها ،ميتوان نهوا را بوهطوور
صعودي ،یا نيولي مرت

کرد .به این ترتي  ،پوس از مرتو کوردن زیرمعيارهوا بور ابوا

ميويان

اه يت ،نتای ،مدل ارزیابي تا این بدر شر داده ميشود.
ه ان طور که بيان شد ،به منظور تحليل و تشوری نتوای ،وزنهواي نهوایي زیرمعيارهواي مودل
ارزیابي ،بهتر ابت زیرمعيارها در قال

شال  2بر ابا

وزن نهایي ،مرت

شوند .بور ابوا

وزن

نهایي زیرمعيارها در جدول  ،2و شال  ،2زیرمعيارهاي کاربري اراني ،ونوعيت پوشور گيواهي،
زاصله از مناط در خلر رانر ،بي نيدن به پناهگاههاي حيا

وحر و بي نويدن بوه منواط

تدوین الگوي ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري با بهرهگيري از فرآیند تحليل شبکهاي (... )ANP
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حفاظتشده به ترتي  ،از مهمترین زیرمعيارها در زر یند ارزیابي توان اکولوژیوک توبوعة شوهري
بودهاند .از بویي دیگر ،با توجه به این که زیرمعيارهاي ميوانگين دمواي بواالنه و ميوانگين بوارش
باالنه ک ترین وزن را کس

کرده ابت ،این دو زیرمعيوار کوماه يوتتورین زیرمعيوار در زر ینود

ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري با بهکارگيري زر یند تحليل ش اهاي محسوا ميشود .مييان
وزن نهایي زیرمعيارهاي ارزیابي ،بر ابا
حس

پایههاي نظري مدل ،تاب ،ميويان اه يوت هور معيوار بور

نظر کارشنابان و ال ته مييان تأثيرگذاري ن معيار بر معيارهاي دیگر بوهکوار گرزتوهشوده در

مدل ارزیابي حانر ابت.
0.2500
0.2000
0.1500
0.1000
0.0500
میانگین دمای ساالنه
میانگین بارش ساالنه
فاصله از مناطق لرزه خیز
دسترسی به فرودگاه
سطح آبهای زیرزمینی
جهت جغرافیایی شیب
دسترسی به مراکز کالن خدماتی
فاصله از مناطق سیل گیر
… فاصله از مناطق در معرض خطر پیشروی
دسترسی به بنادر
دسترسی به راههای اصلی
ارتفاع از سطح آبهای آزاد
جنس خاک
کیفیت منابع آب
دسترسی به منابع آب
توزیع سکونتگاههای روستایی
درجهی کیفیت اراضی کشاورزی
پتانسیل رشد اقتصادی منطقه
حجم آبهای سطحی
تراکم جمعیت
نزدیکی به سکونتگاههای شهری موجود
فرسایش خاک
میزان شیب
عدم آسیب به آثار طبیعی ملی
گونهبندی اراضی
عدم آسیب به پارکهای ملی
عدم آسیب به مناطق حفاظت شده
عدم آسیب به پناهگاههای حیات وحش
فاصله از مناطق در معرض خطر رانش
وضعیت پوشش گیاهی
کاربری اراضی

0.0000

شکل  .6نمودار وزن نهايي زيرمعيارهاي ارزيابي به طور مرتبشده

پس از تعيين وزنهاي نهایي زیرمعيارهاي ارزیابي ،از ونعيت هر یک از زیرمعيارهاي ارزیوابي
در محدودة مورد ملالعه با بهکارگيري نرمازيار  ،ArcGIS10الیههایي بوا زرموت ربوتر تهيوه شوده
ابت .اندازة پياسلها در الیههاي ربتري یادشده 60 ،در  60متر ابت .این الیهها با بوهکوارگيري
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روش بازههاي برابر ،همم يا
ط ا

شدند .در روش تعداد بازههاي برابر ،به منظور تعيوين ميويان ارزش

دروني الیهها نيي دیدگاههاي کارشنابان و صاح نظران بهکار گرزته شده ابوت .مج وعوة

این الیهها در در شال  3نشان داده شده ابت.

شکل  .7نقشة مجموعة اليههاي رستري متناظر با زيرمعيارهاي ارزيابي

الیههایي که در مرحلة پيشين برابا

زیرمعيارهاي ارزیابي تهيه شدند ،در این مرحلوه پوس از

اع ال وزنهاي اکتسابي ،در  GISتلفي ميشوند تا ربتر نهایي توان اکولوژیک توبوعة شوهري در
محدودة شهربتان باري حاصل شود .الیة ربتري مذکور پير از ط هبنودي ،بوه صوور

طيفوي
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توان اکولوژیک اراني را از ن لهاي به ن لة دیگور بوهطوور مت وایي

ت يين ميکند .با وجود این ،به دليل تسهيل در تحليل و برربي مونوع ،مج وعة واحدهاي محويط
زیستي (پياسلها) محدودة مورد ملالعه بر ابا

مييان توان توبعة شهري به پون ،ط وه ت سويم

شدهاند (شال  .)3پهنهبندي محدوده نيي بر ابا

توان اکولوژیک توبعة شوهري بوا بوهکوارگيري

روش تعيين جِناس که بر پایة تعيين ن اط شاست ط يعي ن وودار زراوانوي ابوتوار ابوت ،انجوام
گرزته ابت.

شکل  .3نقشة پهنهبندي محدوده بر اساس توان اکولوژيک توسعة شهري

جمعبندي و طرح راهکارهاي پيشنهادي
بر ابا

ملالعا

انجام گرزته م ني بر نحوة تغيير کاربري ارانوي در محودودة شهربوتان بواري،
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مشدص شد ،رشد کنترلنشده ،نامنظم و بودون برناموة بواختوبوازهاي شوهري بور زموينهواي
کشاورزي و کاهر شدید تراکم ج عيتي ،از مهمترین پيامدهاي ز دان توجه کازي به قابليوتهوا و
محدودیتهاي محيط زیستي ،اجت اعي و اقتصادي پير از گسترش مناط شهري بووده ابوت .بوا
پهنه بندي محدودة شهربتان باري بر ابا
بسيار مناب

توان اکولوژیک توبوعة شوهري در قالو

پون ،ط وة

تا بسيار نامناب  ،خرین گام از گامهاي اجرایي مدل ارزیوابي تووان اکولوژیوک بور

م ناي زر یند تحليل ش اهاي ،انجام ميگيرد .بر این ابا  ،پهنههاي بسويار منابو

بوراي توبوعة

شهري (پهنههاي ب ي پررنگ در ن شة  ،)7عالوه بر ایون کوه محودودة کنووني شوهرهاي بواري و
بورک را دربرميگيرد ،اراني ش الي شهر باري را تا زاصلة پن ،کيلومتري دریواي مازنودران نيوي
شامل ميشود .پهنههاي یادشده با مساحت ت ری ي  922/3کيلومتر مربو ،،در حودود  5/0درصود از
محدودة شهربتان باري را به خود اختصاص داده ابت .به این ترتي  ،ميتوان این ارانوي را در
جهت گسترش تي نواحي شهري پيشنهاد کرد .از بویي دیگر ،پهنوههواي بسويار نامنابو

بوراي

توبعه شهري در پهنهبندي نهایي محدوده ،که بيشتر مناط مرتف ،و کوهسوتاني جنووا شهربوتان
باري را دربرميگيرد ،شامل محدودههاي بهنس ت باري ابت که بسيار از شوع ههواي رودخانوهي
مهم تجن از ن مناط برچش ه ميگيرد .بنابراین و با توجه به معيارهواي بوهکوار گرزتوهشوده در
زر یند ارزیابي ،پهنههاي یادشده را ميتوان در کنار محدودههاي محيط زیستي ،به عنوان پهنوههواي
حفاظتي پيشنهاد کرد .ال ته بر ابا

نتای ،ملالعا

پژوهر حانر م ني بر ارزیابي توان اکولوژیک

توبعة شهري ،ميتوان اذعان کرد ،مهمترین راهاارهاي پيشنهادي براي جلوگيري از نابودي منواب،
حياتي به علت تغييرا

نادربت کاربري اراني ،در حوزة برناموهریويي شوهري و منل وهاي و در

ارت اط با شهر باري قرار ميگيرد .جلوگيري از توبعة از ي شهر در ارانوي کشواورزي پيراموون،
توبعة شهر در اراني بالابتفادة درون محدوده و ه چنين توبعة شهر بنابر الگوهاي شهر زشرده،
شهر پایدار ،نوشهرگرایي و رشد هوش ند ،از مهمتورین راهاارهواي پيشونهادي در حووزة یادشوده
ابت .ال ته مليمکردن طور هواي توبوعة شوهري بوه انجوامدادن زر ینودي کار مود و موورد تأیيود
کارشنابان براي ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شوهري ،از تغييورا

زیوانبوار و مدورا کواربري

تدوین الگوي ارزیابي توان اکولوژیک توسعة شهري با بهرهگيري از فرآیند تحليل شبکهاي (... )ANP
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اراني در چارچوا برنامههاي توبعه جلووگيري مويکنود .مهومتورین راهاارهواي جلووگيري از
تغييرا

خودروي کاربري اراني با ثار مدرا و زیانبار نيي ع ار اند از توان ندبوازي بواکنين

روبتایيان براي جلوگيري از مهاجر هاي بيرویه به نواحي حاشيهاي شهرها ،توجوه بوه اماانوا
غني محيلي و بهرهبرداري صحي از نها براي حفظ توازن در ط يعت ،جلوگيري از بوور بوازي
زمين بهویژه در مناط داراي چشماندازهاي زی اي ط يعوي و ایجواد ه واهنگي بوين بوازمانهوا و
نهادهاي ملي ،منل هاي و محلي در بهرهبرداري و مدیریت اراني .به ایون ترتيو  ،بوا ج و،بنودي
نتای ،زر یند ارزیابي توان اکولوژیک توبعة شهري ،در محدودة شهربتان بواري ،بوا بوهکوارگيري
روش  ANPو پيشنهاد راهاارهایي در جهت بهينهبازي زعاليتهوا بوه منظوور حفوظ تعوادلهواي
اکولوژیاي ،پژوهر حانر انجام گرزته ابت.
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