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(تاریخ دریافت9910/50/91 :؛ تاریخ پذیرش)9910/91/59 :

چکیده
در چند دهة اخیر تغییر اکثر کاربریها بدون درنظرگرفتن قابلیتها و محدودیتهای محیط زیستي ،مشکالت بسیاری مانند تخریب خاا
و آلودگي اکوسیستمهای آبي را به دنبال داشته است ،بنابراین ،ضرورت تحقیق حاضر ،بررسي چگاونگي کااه آثاار تغییارات کااربری
اراضي احتمالي آینده در حوزة آبخیز تجن با بررسي توانایي بالقوة اراضي بهعنوان راهکاری برای حفاظت از منابع طبیعي است .از این رو،
مدلساز تغییر سرزمین ) (LCMبرای بررسي میزان تغییرات احتمالي کاربری اراضي آتي بهکار گرفته شاد و در اداماه ،باا ب ارهگیاری از
سامانة اطالعات جغرافیایي ( )GISو روش ارزیابي چندمعیاره (ترکیب خطي وزني) ،مستعدترین مناطق کشاورزی تعیین شد .نتاای نشاان
داد در طول دورة  1595تا  ،1505کاربری جنگلي  90791هکتار کاه  ،و کاربری کشاورزی و مرتع باهترتیاب 17579 ،و  7667هکتاار
افزای خواهد داشت و نیز  9079و نیز  9079هکتار از مستعدترین مناطق محتمل تغییر کاربری جنگل باه کااربری کشااورزی و مرتاع
استخراج شد .بنابراین ،انتظار ميرود بررسي تغییرات کاربری اراضي آینده براساس قابلیت اکولوژیکي ميتواند به حفاظات از جنگالهاای
هیرکاني برای پیشگیری از تغییرات غیراصولي کاربری اراضي در دورة آتي منطقه کمک کند.

کلیدواژگان
ارزیابي چندمعیاره ،توان اکولوژیکي اراضي ،حوزة آبخیز تجن ،کاربری کشاورزی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهFateme.rajaei@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسئله
جنگل های کرة زمين در طول چند دهة گذشته به شدت در حال کاهش هستند .بزرر تزرین علز
مستقيم جنگلزدایي ،توسزةة کشزاررزی اسز  ،بزهطزوری کزه  07تزا  59درصزد از جنگزلهزای
ازدس رفته در مناطق استوایي ر  07تا  07درصد از تبدیل جنگلها در آفریقا ر حزدرد  07درصزد
در مناطق نيمه گرمسيری آسيا ،ر بيش از  57درصد در آمریکای التين به کاربری کشاررزی تبزدیل
شزد اسز

(Velez et al., 2011, p.2

 .)Gutierrezدر دهزههزای ایيزر ،ماننزد دیگزر کشزورهای

درحالتوسةه ،ررند کاهش چشمگيری در مساح

جنگلهای ایران دیزد شزد اسز  .در همزين

زمينه ،بخش عمد ای از جنگل هزای هيرکزاني در چنزد دهزة ایيزر تاز
کاربری های اراضي در استان مازندران قرار گرفته اس  .براسزا

فشزار شزدید ت ييزرات

آمزار بزهدسز آمزد از گذشزتة

نه چندان درر تا امررز حدرد  /6ميليون هکتار از کل جنگلهای هيرکاني بهدليزل ت ييزرات شزدید
کاربریهای اراضي کاهش یافته اس

( .)Yousefi et al., 2013, p.3در همين زمينه 68060 ،هکتار

از جنگلهای استان مازندران بين سالهای  161تا  105با تخریب چشمگيری مواجه شد اس
(ميرزایي ر همکاران .) 158 ،همچنين ،ررند کاهشي جنگزلهزا در شزرا اسزتان بزا نزرن سزاالنة
جنگلزدایي  -7/76طي سالهای  166تا  107ادامه داشته اس

که با توجه به این ررنزد561 ،

هکتار از جنگلهای هيرکاني شرا استان طي این سالها کزاهش یافتزه اسز

(

Shooshtari et al.,

.)Joorabian 2012, p.5
بنابراین ،کنترل ر اعمال مادردی هایي بر فةالي های انساني ضررری به نظر ميرسد اما در این
بين ،مادردی هایي نير رجود دارد ،زیرا از دیدگا اقتصزادی  -اجتمزاعي اعمزال مازدردی هزای
سخ گيرانه پذیرفتني نيس  .مطالةات انجامگرفته در چين نير نشان داد با توجه به تمایل شدید برای
فةالي های کشاررزی برای جلوگيری از فقر ر افرایش امني

تأمين غذایي ،کنترل سزخ گيرانزه در

این زمينه برای کنترل آلودگي کشاررزی ،بسيار دشوار اس  .بنابراین ،ناکارآمدبودن نگرش تکبةدی
ر لررم جامعنگری در اتخاذ بهترین تصميمها ر شيو های مزدیریتي ،بهزر گيزری از تخصز

هزای

مختلف ر ارائة گرینهها ر سناریوهای مختلف مدیریتي را بزرای انتخزاب بهتزرین سزناریوی ت ييزرات
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کاربری اراضي در آیند ضررری کرد اس  .از طرف دیگزر ،اتکزا بزه رضزةي
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کزاربری گذشزته ر

بهر گيری از داد های تاریخي بهتنهایي نميتوانزد در طراحزي برنامزههزا ر اقزدامات اجرایزي بهبزود
کامل رضةي

کاربری اراضزي ،ت ييزرات

مدیری

اراضي بهکار گرفته شود .از طرف دیگر ،شنای

گذشته آن ر پيشبيني ت ييرات در آیند ميتواند نقش مهمي در مدیری

پایدار منابع داشته باشد .بزه

همين منظور ،مدلهای مختلفي برای بررسزي پزيشبينزي کزاربری اراضزي آینزد شزامل مزدلهزای
احتماالتي ،مدلهای بهينهسازی شزبکة یودکزار ،مزدلهزای تجربزي ر غيزر طراحزي شزد اسز
(

Eastman, 2006, p.10; Verburg et al., 2006, p.10; Verburg et al., 2006, p.13; Pontius et al.,

; .)2009, p.11; Schuz, et al., 2006, p.14در مطالةاتي که ایيراً انجام گرفته اس  ،مزدل  LCMبزا
توجه به دارابودن سه رریة مدل سازی ،ظرفي

انتقال شزامل شزبکة عصزبي پرسزنتررن چندالیزه ،

رگرسيون لجستيک 8ر یادگيری بر مبنای نمونة رزني مشابه  1بيشتر بهکار گرفته شد اس

(

Roy

.)et al., 2014, p.2; Kunte & Kotha., 2013, p.2
با توجه به باران ررند کاهش جنگلها در حوزة آبخير تجن در استان مازندران ،مسئلة تاقيزق
حاضر شناسایي مناسبترین مناطق برای اجرای توسةههای آیند براسا

قانون تصزميم «رریکزرد

ارزیابي چندمةيار » 1ر مةيارهایي مانند ت ييرات کاربری اراضي بزا تأکيزد بزر مزدلسزازی پویزایي
کاربری اراضي براسا

عوامل طبيةي ر عوامل انساني اس  .در راقع ،تاقيق حاضزر مسزتةدترین

مناطق را برای کاربری کشاررزی به عنوان راهکاری برای حفاظ

از منابع طبيةي ارزیابي مزيکنزد.

همچنين ،مجموعة ابرارهایي را برای تاليزل ت ييزرات پوشزش کزاربری اراضزي حوضزة تجزن ر
پيشبيني آن مةرفي ميکند که ميتوان با بهکارگيری آنها توانایي بزالقوة اراضزي در حزوزة آبخيزر
تجن را بررسي کرد .با نگاهي به تاقيقات مرتبط با ت ييرات کاربری اراضي ،ميتوان بيان کزرد کزه
حفاظ

از جنگلهای هيرکاني در راستای کاهش آثار مايط زیستي ميتواند به پيشگيری از ررنزد
1. Multi-Layer Perceptron Neural Network
2. Logistic Regression
)3. Similarity Weighted Instance – based Learning (SimWeight
)4. Multi-Criteria Evaluation (MCE
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غيرعادی ت ييرات غيراصولي کاربری اراضي در دررة آتي منطقزه کمزک کنزد .بنزابراین ،ضزرررت
تاقيق حاضر ،نياز بزه بررسزي چگزونگي کزاهش آثزار ت ييزرات کزاربری اراضزي احتمزالي آتزي
جنگلهای هيرکاني حوضة تجن با بررسي توانایي بالقوة اراضي اس .
پیشینة تحقیق
در ایران برای دستيابي به آمایش سرزمين ،ررش ارزیابي توان اکولوژیک مايط زیس  ،چندعاملزه
اس

ر ارزیابي ر طبقهبندی سرزمين با مقایسة ریﮋگيهای اکولوژیک راحدهای مازيط زیسزتي ر

مدلهای اکولوژیک حرفي ایران انجام ميگيرد .در جدرل به بریي تاقيقات انجامگرفته در این
زمينه اشار شزد اسز .
احمدیزاد ر همکاران ( ) 108در تاقيقي با عنوان «تةيين ر بهکارگيری مدلهای کمي
اکولوژیک در مايط

GIS

در منطقة قر تيکان -زارین» ،به تةيين مدل کمي براسا

رزندهي

عوامل ر پارامترهای مختلف مﺆثر ،توان اراضي منطقة مورد مطالةه را تةيين کرد .در این تاقيق،
همة داد های عددی ر غيرعددی استاندارد شد ر با بهکارگيری ررش ترکيب یطي رزني ()WLC
در مايط

GIS

توان اکولوژیک برای کاربریهای مختلف را تةيين شد .در پایان ،نقشة نهایي

کاربریها با در مدل رزني ر کيفي با یکدیگر مقایسه شدند که نتایﺞ ،نشاندهندة توافق بيشتر مدل
رزني با کاربری فةلي اراضي اس

(احمدیزاد ر همکاران ، 108 ،ص.) 17

در مطالةة اميری ر همکاران ( ،) 100در ررش ارزیابي سيستمي سرزمين ،ررش مکهار

یا

همنوشاني نقشهها ر ررش ارزیابي چندمةيار ( 1)MCEبرای ارزیابي توان اکولوژیک جنگل در
حوضة درهرار سههرار استان مازندران بهکار گرفته شد .در ررش مکهار  ،مناطق مناسب ر
نامناسب بر رری الیههای رقومي بولين 1با نقشهسازی ر طبقهبندی عاملهای اکولوژیک براسا
1. Wieghted Linear Combination
2. Geographic Information System
3. Multi Criterai Evaluation
4. Bolean

پیشبینی مستعدترین پهنههای کشاورزی حوضة آبخیز تجن با بهکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره ()MCE

مدلهای اکولوژیک حرفي ایران توليد شد .از هف
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طبقة جنگلداری ایران در مدلهای حرفي،

طبقههای  1 ،1ر  9موجود بودند .سنﺲ ،ررش منطق بولين– فازی از ررش MCEبرای عوامل ر
طبقة جنگلداری در

مادردی ها بهکار گرفته شد ،کاربرد این ررش حاکي از رجود همة هف

منطقة مورد مطالةه بود اس  .نتایﺞ ،امکان ارتقای ارزیابي توان جنگل از ررش سيستمي
مکهار

به ررش ارزیابي چندمةيار ( )MCEبا بهکارگيری منطق فازی ر

AHP

را تأیيد کرد

(اميری ر همکاران ، 100 ،ص ) .در مطالةهای دیگر سنایي ر همکاران ( ) 105با بهکارگيری
ررش ارزیابي چندمةيار با در راهبرد  WLCر  ،8OWAمناطق مناسب علوفهکاری در زایرد فار
را ارزیابي کردند .نتایﺞ نشان داد راهبرد

WLC

نسب

به راهبرد

OWA

ررشي ماافظهکارانه به

شزمار مزيررد (سنایي ر همکاران ، 105 ،ص.)0
پژوهش

انجامگرفته

بهکارگیریتواناکولوژیکدر برخی پژوهشهای
جدول  .1

Feizizadeh & Blaschke
)(2013

)Araya et al. (2010

عنوان پژوهش

بهکارگيری  AHP ،GISر مت يرهای مختلف مايطي برای بررسي مناطق مناسب
زمينهای کشاررزی در تبریر
بررسي مت يرهای مختلف مايطي برای یافتن مکان مناسب برای کش

حبوبات ر جو

در حوضة  Gibaدر شمال اتيوپي
)Bhagat et al. (2009

تجریهرتاليل ر تناسب اراضي برای توليد غالت در هيماچال (هند) با بهکارگيری
بهکارگيری فرایند  AHPر  ،GISتوان ر ظرفي

کرمي ر همکاران () 151

GIS

حوزة آبخير بابزلررد بززرای انواع

کززاربریهای مرسوم ر سنﺲ ،با بهکارگيری تکنيک

MOLA

1

کاربریها را در سطﺢ

حوضه ارلوی بندی کردند.
)Kazemi et al. (2016

بررسي تناسب اراضي برای کش

دیم باقال در گنبد کارر

با بهکارگيری  GISر

AHP

همان طور که مررر مطالةات انجامگرفته نشان داد ،مطالةزات مختلفزي در زمينزة ارزیزابي تزوان
اکولوژیززک سززرزمين بززا سيسززتم اطالعززات ج رافيززایي ر ررشهززای ارزیززابي چنززدمةيار بززرای
1. Analytical Hierarchy process
2. Order Weighted Averaging
3. Multi-Objective Land Allocation
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کاربریهای مختلف در حال حاضزر انجزام گرفتزه اسز  ،امزا مطالةزهای در زمينزة ارزیزابي تزوان
اکولوژیک کاربریهزای دررة آینزد انجزام نگرفتزه اسز

کزه از نزوآرری تاقيزق حاضزر اسز .

پﮋرهشهایي از این قبيل برای پيشبيني ر مکانیابي مناطق مستةد ميتواند بزرای مزدیران مفيزد ر
ابرار مناسبي برای مدیری

پایدار منطقه فراهم کند.

مبانی نظری
در ررش ارزیابي چندمةيار ( )MCEمةيارها بهررشهای مختلفي ادغام ميشوند که مهمترین آنها
عبارتاند از :رریکرد بولين ،ترکيب یطي رزندار ر ميانگينگيری رزندار ترتيبي (سلمان ماهيني ر
کامياب ، 100 ،ص .) 55در ررش

WLC

ترکيب یطي از اهمي

عوامل ر ارلوی

مختلف در تناسب سزرزمين ،راهبزردی تجمةزي اتخاذ ميشود ر مجموعة ارلوی
ارلوی

طبقات
عوامل ر

طبقات دررني آنها را حتي اگر به برترین رتبه تةلق نداشته باشزند ،در تصميمگيری لااظ

ميکنزد .ایزن راهبزرد از نظزر عملکرد با اجرای شرط ( )ANDدر تزصميمگيزری مقایسهشدني
اس  .راهبرد

WLC

ماافظهکارانزه بزا لازاظکردن ارلوی های پایينتر دیگزر نقزشههزای

موضزوعي شرک کنند در ارزیابي تناسب ،مکانهای راجد تناسزب برای کاربری را در درجزات
تناسزب کمتزر ارزیزابي مزيکند که البته از نظر جمعنگری به عوامل بزه آنچزه در طبية

اتفاا

ميافتد ،نير نردیکتر اس .
منطق فازی ،منطقزي چندمقداری اس  ،یةني پارامترها ر مت يرهای آن ،عالر بر ایتيار اعداد 7
یزا  ،ميتوانند همزة مقادیر بين این در عدد را نير ایتيار کنند .نظریزة مجموعزة فزازی یزک پایزة
ریاضي غني برای درک مشکالت تصميمگيری ر ایجاد قوانين تصميمگيزری در ارزیزابي ر ترکيزب
مةيارها توليد ميکند .توابع عضوی

ميتواند بهصورت یطزي S ،شزکل J ،شزکل ر تةریزفشزد

توسط کاربر باشد .هر یک از این توابع شکل افرایشزي یکنوایز  ،کاهشزي یکنوایز
دارند (.)Eastman, 2009, p.40

ر متقزارن
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روش تحقیق
منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطالةه در تاقيق حاضر ،حوزة آبخير رردیانزة تجزن (حزدرد  1777کيلزومتر مربزع)
اس  .منطقة مورد مطالةه بين طول ج رافيایي  91° 71′ 90″تا  91° 0′ 86″ر عزر
 16° 85′15″ – 16° 75′ 0″راقع شد اس  .در شکل موقةي

ج رافيزایي

حزوزة آبخيزر تجزن در کشزور

نشان داد شد اس  .مرتفعترین نقطة حوزة آبخير تجن در جنوب شرقي حوضه بزا ارتفزاع 1607
متر ر پس ترین نقطه در یررجي حوضه بزا ارتفزاع  -86متزر از سزطﺢ دریزا راقزع شزد اسز .
همچنين ،مناطق حفاظ شدة دردانگه ،چهاردانگه ر پارک ملي بوال در این مادرد راقزع شزد انزد
که نشاندهندة اهمي
 9درجة سلسيو

حفظ زیستگا های طبيةي این حوزة آبخير اس  .ميانگين ساالنة دمزا حزدرد
با آب ر هوای گرم ر مرطوب ،ر ميانگين بارش  011ميليمتر در سال اس .

شکل.1موقعیتحوضةآبخیزتجندرکشور

روش کار
این تاقيق شامل در مرحلة کلي اس  .ابتدا ،نقشة کاربری اراضي دررة آتي با بهکارگيری مدلسزاز
ت يير سرزمين توليد شد .در ادامه ،توان اکولوژیکي پهنههزای ماتمزل ت ييزر در آینزد در حوضزة
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آبخير تجن تةيين ر سنﺲ ،مسزتةدترین پهنزههزای کشزاررزی انتخزاب شزد .مدل ر ررش کار در
تاليل توانسنجي زمين ،مبتني بر مدلي اکولوژیکي اس
مةيارها اس

کززه بزززراسا

تلفيق ،یا همان همنوشاني

که بر مبنای ررش آمایش سرزمين مخزدرم طراحزي شد .برای تلفيزق مةيارهزا ررش

ترکيب یطي رزني بهکار گرفته شد .در ادامه ،مراحل کار به تفکيک شرح داد ميشود.
مدل سازی تغییرات کاربری اراضی آیندة حوزة آبخیز تجن بهکارگیری مدلسااز تغییار سارزمین
()LCM

مدلساز ت يير سرزمين ،شرایطي را فراهم ميکند کزه بتزوان پزﺲ از بارزسزازی ر تجریزهرتاليزل
ت ييرات ،به طرحریری ر مدلسازی تجربي ت ييرات کاربریها ر پوشش اراضي در آیند پردای .
مراحل اصلي مدلساز ت يير سرزمين بهمنظور مدلسازی ر بررسي ت ييرات کاربریها به این شزرح
اس  . :تهية نقشههای کاربری اراضي؛  .8تجریهرتاليل ر بارزسازی ت ييزرات (آنزالير ت ييزرات)؛
 .1مدلسازی ظرفي

انتقال کاربریها؛  .1پيشبيني ت ييرات پوشزش اراضزي؛  .9ارزیزابي صزا

مدلسازی (صا سنجي)؛  .6مدلسازی ظرفي

انتقال ر پيش بيني ت ييرات آینزد  .مزدلسزازی ر

تهية نقشة کاربری اراضي آیند حوزة آبخير تجن توسزط رجزائي ر همکزاران ( ) 159ارائزه شزد
اس

(رجائي ر همکاران ، 159 ،ص.)1

ارزیابی مستعدترین مناطق مناسب کشاورزی در آینده

تهية نقشة مطلوبي

منطقه برای کاربری کشاررزی بزه کمزک ررش ارزیزابي چنزدمةيار در چنزد

مرحله به صورت جرئي این شرح بيان ميشود . :تةيين هدف ،تةيين ر شناسایي مةيارهای مزﺆثر؛
 .8استانداردسازی مةيارها (عامل ر مازدردی )؛  .1رزندهزي عوامزل؛  .1تلفيزق بزه کمزک ررش
ترکيب یطي (.)WLC
تهیة نقشة محدودیتها و معیارها ،استاندارسازی و وزندهی

شناسایي ر توسةة مةيارها ،ارلين مرحله در فراینزد ارزیزابي چنزدمةيار اسز  .مةيارهزا شزامل در
دسته مادردی

ر عامل هستند .مادردی ها بهصورت الیزههزای بزولين ر عامزلهزا بزهصزورت

الیههای فازی تهيه ميشوند ر با توجه به مةيارها ميتوان آنها را بهررشهزای مختلزف اسزتاندارد
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کرد (ماهيني ر همکاران ، 100 ،ص .)06فازیسازی در نرمافرار ایدریسي توسط دسزتور

FUZZY

انجام گرف  .در این پﮋرهش توابع یطي ر در بریي موارد از توابع تةریفشد توسط کاربر بهکار
گرفته شد اس .
عاملهای به کارگرفتهشزد بزرای ارزیزابي تزوان کزاربری کشزاررزی شزامل الیزههزای مرتزع،
زمين شناسي ،یاک ،فرسایش ،اقليم ،منابع آب ،کاربری اراضي ،ارتفاع ،شيب ،جه  ،تراکم پوشش
گياهي ،فاصله از ررستا ،فاصله تا جاد  ،ر فاصله تا شهر اس  .این الیهها با توجه به نزوع الیزه بزه
ررشهای مختلف فازیکردن ،فازی شدند .همچنين ،بهمنظزور اجزرای ررش ارزیزابي چنزدمةيار
برای هر عامل باید رزني در نظر گرفته شود .در این مطالةه رزن هر یک از عاملهزا براسزا
کارشناسي ر توسط فرایند تاليزل سلسزلهمراتبزي مااسزبه شزد .الیزة مازدردی

نظزر

بزرای کزاربری

کشاررزی شامل مناطق با شيب بيش از  8درصد ،ارتفاع بيشزتر از  1777متزر ،بارنزدگي کمتزر از
 87ميليمتر ،حریم  77متری از ررستاها 67 ،متری جاد ها 67 ،متری منابع آب 17 ،متری مناطق
شهری 177 ،متری سد ،اراضي مسکوني ،پارک ملي ر مناطق حفاظ

شد اس .

تلفیق معیارها بهروش ترکیب خطی وزندار ()WLC

مرحلة بةد در ررش ارزیابي چندمةيار ادغام الیههاس  .در ارزیابي حاضزر ررش ترکيزب یطزي
رزندار بهمنظور ادغام الیهها بهکار گرفته شد اس  .در این ررش مةيارها در یک مادردة عزددی
پيوستة استانداردشد ر سنﺲ ،براسا

ميانگينگيری رزني ترکيب ميشوند .ابتدا ،عاملها براسا

رزني که به آنها داد ميشود ،با هم جمزع مزيشزوند .سزنﺲ ،الیزة بزهدسز آمزد در الیزههزای
مادردی

ضرب ميشود ر یک الیة فازی که نشاندهندة مطلوبيز

ميآید .ررش ترکيب یطي رزندار براسا

کزل منطقزه اسز  ،بزهدسز

رابطة زیر مااسبه ميشود (سلمان مزاهيني ر کاميزاب،

 ، 100ص:)00
S= ∑ Wi II Xi*Cj

 :Sتناسب برای هر کاربری مورد نظر؛  :Wiرزن هر یک از الیزههزا؛  :Xiالیزة فزازی (عامزل)؛
 :IIعالم

ضرب؛  :Ciالیة بولين (مادردی ).
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این ررش از طریق دستور  MCEدر نرمافرار ادریسي اجزرا شزد .نتزایﺞ ایزن ررش نقشزههزای
ارزیابي توان بومشنایتي برای کاربری کشاررزی اس  .در انتها  7درصزد از مسزتةدترین منزاطق
برای کاربری کشاررزی که قرار اس

در سال  8717ت يير یابد ،انتخاب ر بزه کزاربری سزال 87 7

افررد ميشود.
یافتههای تحقیق
نتایﺞ مدلساز ت يير سرزمين نشان داد ت ييرات مهمي بين سه کاربری عمدة منطقة جنگل ،مرتزع ر
کشاررزی در حوزة آبخير تجن مشاهد شد (شکل .)8

شکل.2نقشةکاربریسال2212و2202

در طول دررة  ، 501-87 7مناطق جنگلي 66151 ،هکتار کاهش ،ر کاربری مرتع ر کشاررزی
به ترتيب 11571 ،ر  1 858هکتار افرایش یافته اس  .براسزا
 501مساح

نتزایﺞ پزﮋرهش حاضزر ،در سزال

کل جنگلها  0/1برابر کاربری کشاررزی ر در سال  87 7این ميزران بزه  1/برابزر

رسيد .مراتع در سال  87 7حدرد  17درصزد ( 79777هکتزار) نسزب

بزه سزال 01777( 501
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هکتار) افرایش نشان داد .در حالي که کشاررزی بيشترین افرایش مساح
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را تجربزه کزرد اسز .

بهطوری که از سال  501تا  87 7کاربری کشاررزی افرایش  9درصدی را نشان داد 5 .درصزد
از منطقه در سال  18777( 501هکتار) ر در سال  86 ،87 7درصد ( 66777هکتزار) بزه کزاربری
کشاررزی تبدیل شد اند.
تجریهرتاليل ت يير کاربری در حوزة آبخير مطالةاتي در دررة آتي یک ررند کاهشي مزدارم در
پوشش جنگلي را نشان داد ،بهطوریکزه در طزول دررة  87 7تزا ،8717کزاربری جنگلزي 11015
هکتار کاهش ر کاربری مرتع کشاررزی  0660ر  8070هکتار افرایش یواهد داش .
در مرحلة درم تاقيق ،همانطور که بيان شد ،در گامهای ارل مةيارها ر مادردی هزای مزﺆثر
منطقه شناسایي ر نقشهسازی شدند ر پﺲ از فازیکردن نقشهها در گام بةزدی ،بزهمنظزور اجزرای
ررش ارزیابي چندمةيار برای هر عامل باید رزني در نظر گرفته شود .در این مطالةه رزن هر یزک
از عامززلهزا براسززا

نظززر کارشناسززي ( 9متخصز

ماززيط زیسز ) ر توسززط فراینززد تاليززل

سلسلهمراتبي ر دستور  Weightدر نرمافرار  IDRISI Selva 17.2بهدسز
شيب ،باف

آمزد اسز  .عامزلهزای

یاک ،فاصله از منابع آبي ر ميران بارندگي بهترتيب ،بيشترین رزن را دارند.

بومشناختیکاربریکشاورزی
شکل .3نقشةارزیابیتوان 

شکل.0نقشةآمایشنهاییکاربریکشاورزیآینده
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در گام بةد ،با به کارگيری ررش ترکيب یطي رزندار ( )WLCنقشههای استانداردشدة عاملها
با درنظرگرفتن رزنهای متناظر آنها ر الیههای بولينيشدة مازدردی هزا در نزرمافزرار ایدریسزي
تلفيق شد .نقشة رستری نهایي ،نقشة مطلوبي

برای کاربری کشاررزی اس

ر با افرایش ارزش از

صفر تا  899تناسب افرایش ميیابد (شکل .)1
در گام آیر 7 ،درصد از مستةدترین پهنههای مساعد بزرای کزاربری کشزاررزی کزه در سزال
 8717احتمال ميررد ت يير یابد ،انتخاب ر به نقشة کاربری سال  87 7اضافه شد .نقشزة نهزایي در
شکل  1ر جدرل  8نشان داد شد اس  ،بهطوری که  8077هکتار از مستةدترین منزاطق کزاربری
جنگلي ر  066هکتار از مناطق کاربری مرتةي بهعنوان مستةدترین مناطق ماتمل ت يير به کزاربری
کشاررزی در آیند انتخاب شد .البته شایان ذکر اس  ،نميتوان برای هميشه این ررند را ادامزه داد
ر سقف آن براسا
ر این مساح

کل زمينهایي که به ناوی قابلي

را ميتوان از رری نقشة توان بهدس

تبدیل به کشاررزی را دارند ،تةيين ميشود
آررد.

جدول.2مساحتسهکاربریعمدهدردورههایزمانیگذشته،حال،آیندهوسناریویحفاظتیواحیامحتملآینده

نوع کاربری
اراضی
کاربری جنگل

سال  4891سال  0242سال 0212

()0212

800081

8 870

00118

870670

18601

66080

51055

65180

011999

79 10

80 9

795 1

کاربری
کشاررزی
کاربری مرتع

سناریوی مدیریتی حفاظتی و احیای محتمل آینده

بحث و نتیجه
ت ييرات چشمگيری در اراضي حوزة آبخير تجن طي  86سال ایير رن داد اس  ،بهطزوری کزه در
دررة  501تا ،87 7مناطق جنگلي هيرکاني بهشزدت کزاهش ر بزه طزور عمزد بزه کزاربریهزای
کشاررزی ر مرتع تبدیل شد اند .بيشترین ميران تخریب در حوزة آبخير تجن در اطراف زمينهزای
کشاررزی قبلي بهعل

دردستر بزودن آنهزا رن داد اسز  .از طزرف دیگزر ،ت ييزرات کزاربری
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ررستایيان ر حضور دام در مناطق جنگلي از دیگر عوامزل تخریزب جنگزل

(جورابيان شوشتری ر همکاران ، 158 ،ص .)6فةالي های کشاررزی اغلزب مازرک اصزلي

در پویایي سيمای سرزمين اس  .همچنين ،رشد زمين های مرتةي در منطقة مورد مطالةه مزي توانزد
بهدليل تبدیل کاربری جنگل به کاربری کشاررزی باشد .در نهای
زمينها ،پﺲ از چندبار کش

نير به دليزل توانزایي پزایين ایزن

حاصلخيری الزم را ندارنزد ،رهزا شزد ر توسزط مراتزع جزایگرین

ميشوند (طالبي ر همکاران ، 100 ،ص.) 7
استفادة نادرس

از منابع به تخریب منابع موجود در زمين ،فقر ر مسائل اجتماعي دیگری منجر

یواهد شد .از طرفي ،با توجه به عملينبودن توقف توسةه ،بررسي ررشهای کاهش آثار توسةه
ضررری به نظر ميرسد .بنابراین ،در صورت تدارم ت ييرات در آیند بهکارگيری تکنيکهای
توسةه با کمترین اثرات ( )LIDدر برنامهریری ر طراحي کاربری اراضي جامع با هدف کاهش آثار
ت ييرات کاربری اراضي ضررری اس  ،بهطوری که قسم

اعظم مسائل زمين با برنامهریری ر

آمایش سرزمين ر استفادة پایدار از منابع طبيةي ر انساني برطرف ميشود .عالر بر این ،تةيين
کاربریهای مناسب برای اراضي بهمنظور استفادة بهينه از سرزمين ر جلوگيری از تخریب منابع
منابع زیستي کشور ،باید

گامي مؤثر در استراتﮋی توسةة پایدار اس  .بنابراین ،با توجه به رضةي

هر گونه برنامهریری دربارة استقرار فةالي های مختلف با نگرش به استةداد ر قابلي های زمين ر
با لااظکردن دیدگا ر تفکر آمایشي ر اصول پایداری توسةه صورت پذیرد.
در این مطالةه تلفيق

AHP

ر

GIS

ر همچنين بهکارگيری تکنيک

WLC

برای تخصي

ر

ارلوی بندی کاربری کشاررزی بهکار گرفته شد .ررشهای تصميمگيری چندمةيار با تةيينکردن
ميران اهمي
توان ر قابلي

هر گرینه در فرایند ارزیابي بر دق

کار ميافرایند .راضﺢ اس

در فرایند ارزیابي

سرزمين برای هر نوع کاربری بةضي پارامترها تأثير بيشتر ر بةضي ،تأثير کمتری

دارند .در ررشهای تصميمگيری چندمةيار با رزني که به هر پارامتر داد ميشود ،ميران اهمي
1. Low Impact Development
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آن در فرایند ارزیابي تةيين ميشود .مقایسة نقشههای تناسزب سزرزمين حاصزل از راهبرد

WLC

برای کل منطقه ،امکزان انتخزاب نواحي متناسب برای کشاررزی در حوضة تجن را با باالترین
درجه از ارلوی

تناسب فراهم کرد اس  .مقایزسة نتایﺞ این راهبرد بزا ررش ارزیزابي تناسزب

اکولوژیک که مکانهای مناسب را بدرن ارلوی گذاری در درجة تناسب ارائه ميکند ،نشان ميدهد
بهکارگيری راهبردهای

WLC

امکان انتخابهای متنوعتر ر جرئيتری را در ایتيار مدیران منطقه

قرار ميدهد .ررش یطي رزندار دربردارندة رریکرد جبراني اس

بدین مةنا که پایينبودن امتيزاز

یزک مةيزار ،توسط باالبودن مةياری دیگر جبران ميشود (.)Eastman, 2009, p.63
در این پﮋرهش ميران انطباا اکولوژیکي ت ييرات ماتمل کاربری اراضي آیند براسا
قابلي

طبيةي آن ميتواند از یسارتهای احتمزالي رارد بزه مايط زیس

توان ر

از جمله توليد رراناب

ر سيالب ،فرسزایش یاک ،تزأثير بزر زیسزتگا ها ،اثر بر آبهای زیرزمينزي ر غيزر جلوگيری
کند کزه در نهایز  ،باعزﺚ تةزادل اکوسيستمهای طبيةي ميشود .آنچه در اینجا بهطور مختصر
اشار شد اس  ،لررم بهکارگيری ررشهای ارزیابي چندمةيار ر توجه کزافي برای کاهش پيامدها
ر افرایش انطباا اکولوژیکي بهمنظور دستيابي بزه توسزةة پایزدار ر دریزور در دررة آیند اس ،
بهطوری که سرزمين یک منبع مادرد ر آسيبپذیر اس
استفاد شود ،ابدی ر تجدیدشدني یواهد بود.

ر بسياری از سودمندیهای آن اگر بهجا
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