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طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین
با رویکرد Fuzzy AHP
(مطالعة موردی :شهرستان اشتهارد)
 پویان دهقان؛ دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
*

 حسین آذرنیوند ؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 حسن خسروی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 علیرضا مقدم نیا؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
کاهش بیش از حد توان منابع طبیعی یکی از چالشهای بسیار مهمی است که بشر در قرن اخیر با آن روبرو است .بهرهبرداری مناسب
از اراضی و مدیریت اصولی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن ،نقش مهمی در راستای نیل بهه توسهعه یایهدار دارد .از ایه رو
جهت دستیابی به توسعه یایدار و بهمنظور استفاده مناسب از اراضی ،باید گرایشها به سمت برنامهریزی و بهرهبرداری اصولی از منهابع
و بر اساس توان آن ها باشد .بنابرای از آنجا که کشاورزی آثار محیط زیستی فراوانی بر مناطق شهری دارد ،ارزیهابی اراضهی کشهاورزی
ضرورت ییدا میکند .هدف از یژوهش حاضر ارزیابی توان اکولوژیکی اراضی شهرستان اشتهارد از منظر کشاورزی و مرتعداری میباشد.
به ای منظور با استفاده از معیارهای اکولوژیکی و نیز با به کارگیری روشهای  Fuzzy AHP ،Fuzzyو سیستم اطالعهات جررافیهایی
( )GISتوان اکولوژیکی اراضی شهرستان اشتهارد مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت استانداردسازی الیهههها از روش  Fuzzyو نیهز بهرای
اختصاص دادن وزن به هر یك از شاخصهای مورد استفاده از روش تحلیل سلسهله مراتبهی ( )Fuzzy AHPاسهتفاده گردیهد .نتهای
حاصل از ای یژوهش نشان داد که اراضی با توان اکولوژیکی درجۀ یك با  1/50درصد و اراضی درجۀ چهار با  25/36درصد کمتری و
بیشتری درصد از کل منطقۀ مورد مطالعه را شامل میشوند .نتای حاصل از تجزیه و تحلیل در ای تحقیق نشاندهندۀ کارایی بهاالی
روش  Fuzzy AHPدر ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه است و میتوان آن را با ترییهرات الزم بهرای سهایر منهاطق و همچنهی دیگهر
فعالیتهای مکانیابی مورد استفاده قرار داد.
کلید واژگان :توان اکولوژیك ،آمایش سرزمی Fuzzy AHP ،GIS ،
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 .1مقدمه
امروزه با استقرار کشاورزی و انقالب صنعتی ،امکانات بهه
زیر کشت بردن اراضی فراهم گردیده و تولیدات غهاایی بهه
میزان بسیار زیادی افزایش یافته است ،با ای وجود هنوز هم
سطوح وسیعی از اراضی جدید به زیر کشت برده مهی شهوند
] .[8کاهش بیش از حد توان منابع طبیعی به همهراه سهایر
عوامل مانند رشد فزایندۀ جمعیت ،افزایش آلودگی ها ،رشهد
صههنعتی و توزیههع نامتعههادل منههابع از جملههه بزرگتههری
چالش هایی هستند که بشر در قرن اخیر با آن مواجه اسهت
] .[11انسان در مواجهه با محهیط اطهراف خهود روشههای
مناسبی را اتخاذ نکرده و بها منفعهتجهویی و بههرهبهرداری
نایایدار ،سبب تخریب محیط زیست میشود .ای الگوی غیر
اصولی استفاده از اراضی ،تخریب و آلودگی منهابع را در یهی
خواهد داشت .از ای رو جهت جلوگیری از تخریب سرزمی
و بهرهبرداری مناسب از اراضی بایهد ههر منطقهه بهر اسهاس
استعداد و تهوان اکولوژیهك آن مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد.
ارزیابی توان اکولوژیك هر سرزمی بهعنوان یکی از ابزارهای
مهم در راستای توسعۀ یایدار ،به دنبال بررسی توان موجهود
در سرزمی بر اساس معیارهای مشخص و از ییش طراحهی
شده می باشد .بنابرای ارزیابی توان اکولوژیهك سهرزمی در
یك منطقه به مفهوم بررسی قابلیت های بالقوۀ آن سهرزمی
در قالب کاربریهای مورد انتظار است.
ارزیابی اکولوژیکی در گاشته "توسعۀ سازگار با محیط
زیست" و سپس "توسعۀ محیط زیست" خوانده می شهده
است و امروزه به توسهعۀ یایهدار معهروف شهده اسهت .در
مباحث توسعۀ یایدار ،ابعاد مختلفی از رابطۀ میان توسهعه
و محیط زیست آشکار مهی گهردد کهه از مههم تهری آنهها
می توان به ضرورت درون زایی فرایند توسعه ،بهه رسهمیت
شناخت نقش مردم در فرایند توسعه و نیز توجه به تهوان
اکولوژیکی محیط زیست اشاره نمود ].[5
امههروزه روشهههای متفههاوتی جهههت ارزیههابی تههوان
اکولوژیکی سرزمی وجود دارد کهه ایه ههر یهك از ایه
روشههها بهها سههاخت ضههابطههههایی در قالههب مههدلهههای
اکولوژیکی برای هر نوع کاربری ،آنها را مورد ارزیابی قهرار
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می دهند .به ای مفهوم کهه اول بهرای ههر نهوع کهاربری،
بسته به شرایط منطقهای ،مدل ههای اکولهوژیکی سهاخته
می شوند و سپس ویژگی های اکولوژیکی جمع بندی شهده
در هر واحد سرزمی با مهدل ههای اکولهوژیکی یهاد شهده
مقایسه و توان سرزمی نسبت به آن مدل بهرای ههر نهوع
کاربری ارزیابی میشود ].[9
در زمینۀ ارزیابی توان اکولوژیك سرزمی یژوهشههای
متنوع و مختلفی از گاشهته تها حهال در منهاطق متفهاوت
صهورت گرفتهه اسهت .در تحقیقههی یهك مهدل اکولههوژیکی
کشاورزی را با در نظر گرفت  8معیار و با اسهتفاده از روش
تلفیقی  PROMETHEE IIو  Fuzzy-AHPدر شهرسهتان
مرودشت ارائه شد .در ای مطالعه ،برای تعیی وزنهای هر
یههك از عوامههل تگثیرگههاار در ارزیههابی تههوان اکولههوژیکی
کشاورزی ،از فرایند تحلیل سلسهله مراتهب فهازی ( Fuzzy
 )AHPاستفاده کردند .نتای یهژوهش آنهها نشهان داد کهه
منطقۀ مورد مطالعهه دارای ههر هفهت طبقهۀ کشهاورزی و
مرتعداری مدل مخدوم میباشد ] .[13در یژوهشی دیگر بها
بگارگیری روش های تصمیمگیری چنهد معیهارۀ فهازی ،بهه
ارزیابی تناسب اراضی برای توسعۀ کاربری های کشهاورزی و
مرتههع در حههوزۀ آبخیههز سههد قشههال اسههتان کردسههتان
یرداختند .نتای نشان داد کهه بها کهاربرد منطهق فهازی در
ارزیابی سرزمی  ،ارزشگااری معیارههای تصهمیم گیهری و
یهنهبندی سرزمی از دیدگاه اکولوژیك میتواند با سههولت
و دقت بیشهتری انجهام یهایرد ] .[1مطالعههای بها رویکهرد
تلفیقی سیستم ههای اسهتنتا فهازی و سیسهتم اطالعهات
جررافیایی ( )GISبه ارزیابی توان کشهاورزی حهوزۀ آبخیهز
بنگال غربی یرداخت .در ای یهژوهش بهرای ارزیهابی تهوان
کشاورزی منطقۀ مطالعاتی ،از دو روش ترکیب خطی وزنی
و روش ترکیبی یاگر 1اسهتفاده شهد .نتهای نشهان داد کهه
روش ترکیبی یاگر مناسبتر از روش ترکیهب خطهی وزنهی
میباشد .نتای حاصل از ادغام سامانۀ استنتا فازی با GIS
حههاکی از توانههایی ای ه روش در بررسههی حجههم زیههادی از
اطالعههات و همچنههی کههارا بههودن جهههت ارزیههابی تههوان
Yager

1

13

طراحی مدل اکولوژیك کشاورزی و...

اکولوژیکی کشاورزی است ] .[15در مقاله ای تحهت عنهوان
سامانۀ اطالعات جررافیایی و تجزیه و تحلیل چنهد معیهاره
بههرای برنامهههریههزی مناسههب گردشههگری ،از روش  AHPو
سامانۀ اطالعات جررافیایی ( )GISاسهتفاده شهد و ارزش و
تنوع زیستی تهاالبی در مهالزی بهرای حفاظهت و توسهعه را
مورد بررسی قرار گرفت ] .[11معیارهای مهورد بررسهی در
ای یژوهش شامل کهالس سهنی درخهت ،فصهل برداشهت،
میههزان گیاهههان در معههرض خطههر ،مجههاورت زیسههتگاه در
اسههتفاده از سههرزمی طبیعههی -یوشههش گیههاهی ،منههاطق
زیستگاه و کیفیت آب بود .نتای حاکی از توانایی روش های
1
تصمیمگیری چنهد معیهاره ( )MCDMدر تلفیهق بها GIS
بهمنظور برنامهریزی گردشگری است.
ارزیابی توان اکولوژیکی بهعنوان هستۀ مطالعات زیسهت
محیطی بوده و با هشدار بحران های محتمل ،بستر مناسبی
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را بههرای برنامهههریههزی زیسههت محیطههی فههراهم مههیکنههد.
بهرهبرداری بهینه و مناسب بر اساس تهوان اکولهوژیکی ههر
سههرزمی  ،نقههش مهمههی در مههدیریت محههیط زیسههت و
جلوگیری از تخریب آن در راسهتای توسهعۀ یایهدار دارد .از
آنجایی کشاورزی یکی از مهمتری بخهشههای اقتصهادی
هر جامعه می باشد و نقش مؤثری در راسهتای رسهیدن بهه
توسعۀ یایدار داشته و از طرفی میتواند آثار زیست محیطی
بزرگی بر نواحی حاشیۀ شهرها داشته باشد ،ارزیابی اراضهی
کشاورزی ضروری بهه نظهر مهیرسهد .بنهابرای از ایه رو،
بهمنظور ساماندهی بهتر اراضی ،به بررسی توان اکولهوژیکی
اراضی شهرستان اشتهارد و تعیی تناسب ای اراضی بهرای
فعالیت های کشاورزی و همچنهی اراضهی مناسهب جههت
فعالیتهای مرتعداری یرداخته شد تا از ای طریهق کمهك
شایانی به برنامهریزی جهت نیل به توسعۀ یایدار نمود.
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 .2مواد و روشها
 .1.2منطقة مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه با مساحت  39637هکتار در بخش
مرکزی شهرستان اشتهارد با مختصات " 50° 12' 32تا
" 50° 27' 38طول شرقی و " 50° 37' 50تا "50° 49' 50
عرض شمالی واقع شده است .با توجه به نقشۀ ارتفاع منطقه،
دامنۀ ترییرات ارتفاع بی  1131متر (کمتری ارتفاع) تا
 1986متر (بیشتری ارتفاع) از سطح دریا میباشد .مقدار
بارندگی ساالنه در ای منطقه  180میلیمتر میباشد و از
نظر یراکنش زمانی و مکانی یکسان نبوده و حداکثر آن در
زمستان و یاییز رخ میدهد ] .[6منطقۀ مورد مطالعه جزء
مناطق خشك بوده و از نقطهنظر تقسیمات ژئوبوتانیکی به
روش یابو در ناحیه استپی سرد قرار میگیرد که در اکثر
بخشهای آن محدودیتهای محیطی بهخصوص ادافیکی و
اقلیمی شدت زیادی داشته و موجب فقر یوشش گیاهی
شده است .به دلیل ای که در ای منطقه اراضی زراعی به
شکل گسترده رها شدهاند و یکی از عوامل تشدید بیابانزایی
در منطقه میباشند ،ای مطالعه انجام شد .شکل  1موقعیت
منطقۀ مطالعاتی را نشان میدهد.

 .2.2روش تحقیق
در مطالعۀ حاضر مجموعه دادههای  8معیهار انتخهابی
برای منطقۀ اشتهارد ،از منابع مختلف به دست آمد .نقشۀ
شیب و ارتفاع با استفاده از مدل رقومی ارتفاع تهیهه شهد.
نقشۀ تراکم یوشهش گیهاهی منطقهۀ مطالعهاتی از طریهق
طبقهبندی و تفسیر تصاویر ماهوارۀ لندست  8بها قهدرت
TMچند طیفی سال  2015سنجنده تفکیك مکهانی 30
متر به دست آمد .الیۀ اقلیم منطقۀ مورد مطالعه بر اسهاس
اقلیم نمای دومارت تهیه شد .همچنهی الیهه اطالعهاتی
مربوط به مؤلفههای خاك یس از نمونه برداری از منطقه و
بررسی در آزمایش به دست آمهد .همچنهی نقشهۀ نهوع
یوشش گیاهی از نقشۀ  1:50000مؤسسۀ تحقیقهات آب و
خاك استخرا گردید .رقومیسازی نقشههای تهیهه شهده

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،71شماره  ،1بهار 1397

در نهرمافهزار  Arc GIS 10.3انجهام شهد .جههت اجهرای
نقشههای زهکشی خاك ،فرسهایشیهایری خهاك ،بافهت
خاك ،نوع یوشش گیاهی و اقلهیم کهه سهاختاری کیفهی
دارند ،باید به فرمت رستری با ساختار کمی تبدیل شوند.
 .1.2.2فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
یکههی از معههروفتههری و کههاربردیتههری روشهههای
تصمیم گیری چندمعیاره ،فرایند تحلیهل سلسهله مراتبهی
است ] .[14ایه روش توسهط تومهاس سهاعتی 1در دههه
 1970میالدی ابداع شد ] .[4تحلیل سلسهله مراتبهی بهر
مبنای مقایسات زوجی است که قضاوت را آسهان و دقهت
محاسبات را زیهاد مهی کنهد .ورودی ایه روش ،مهاتریس
مقایسۀ زوجی است که درایههای آن میزان اهمیت نسبی
معیارها را بیان می کند .ای مقایسهههها بهرای بهه دسهت
آوردن وزن معیارها و اولویت های مربوط بهه کهالسههای
مختلف انجام میشود ] .[3از مزایای ایه روش آن اسهت
که دارای مبنای نظری قوی است و بر اصهول بهدیهی بنها
شده است ] .[7هنگامی که در تصمیمگیری ،چند گزینه و
شاخص وجود دارد ،ای روش می تواند مفید باشد .فراینهد
تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصهمیمگیهری
با چند گزینۀ رقیب و معیار تصمیمگیهری مواجههه اسهت
میتواند استفاده گردد .معیارهای مطرح شهده مهیتواننهد
کمی و کیفی باشند.
اساس ای روش تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته
است .تصمیمگیرنده کار خود را با ترسهیم درخهت سلسهله
مراتبی تصمیم آغاز میکند .درخت سلسله مراتب تصهمیم،
عوامل مورد مقایسه و گزینهههای رقیهب مهورد ارزیهابی در
تصههمیم را در قالههب یههك سههاختار سلسههله مراتههب نشههان
میدهد .سپس یك سری مقایسات زوجی انجام مهیگیهرد.
ای مقایسات وزن هر یك از فاکتورها یا همهان معیارهها را
در راستای انتخاب گزینههای رقیب مورد ارزیابی قهرار داده
و نشان میدهد .در نهایت فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهه
گونهای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر
Saaty
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تلفیق میکند که تصمیم بهینه حاصل گردد.
همانطور که در شکل  2آمده اسهت ،در یهك سهاختار
سلسله مراتبی حداقل سه سطح زیر وجود دارد:

سطح یک :نشهان دهنهدۀ شهاخص هها یها معیارههای
تصمیمگیری است.
سطح دو :نشان دهندۀ گزینه های اولویت بندی اسهت.

سطح صفر :نشاندهندۀ هدف تصمیمگیری است.

شکل  :2ساختار تحلیل سلسله مراتبی

 .2.2.2اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ساعتی چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند
تحلیل سلسهله مراتبهی بیهان نمهوده و کلیهه محاسهبات،
قوانی و مقررات را بر ای اصول بنا نهاده است:
 )1شرط معکوس :اگر ترجیح عنصر  Aبر عنصهر B

برابر  nباشد ،ترجیح عنصر  Bبهر عنصهر  Aبرابهر
 1/nخواهد بود.
 )2همگنی :عنصر  Aبا عنصر  Bباید همگ و قابهل
قیاس باشند .به بیان دیگهر برتهری عنصهر  Aبهر
عنصر  Bنمیتواند بینهایت یا صفر باشد.
 )3وابستگی :هر عنصر سلسهله مراتبهی بهه عنصهر
سطح باالتر خهود مهی توانهد وابسهته باشهد و بهه
صورت خطی ایه وابسهتگی تها بهاالتری سهطح
میتواند ادامه داشته باشد.
 )4انتظارات :هر گاه ترییر در ساختار سلسله مراتبی
رخ دهد ،فرایند ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد.
به کارگیری روش  AHPمسهتلزم مراحهل عمهدۀ زیهر
میباشد:

الف) مدلسازی یا تعیین ساختار سلسله مراتبی
در ای مرحله ،مسئله و هدف تصمیمگیری به صهورت
سلسههله مراتبههی یهها سههطوحی از عناصههر تصههمیم تبههدیل
میشود که با هم در ارتبهاط مهیباشهند .عناصهر تصهمیم
شامل شاخصهای تصهمیمگیهری و گزینههههای تصهمیم
مههیباشههند .سههطح بههاال بیههانگر هههدف اصههلی فراینههد
تصمیم گیری است .سطح دوم ،نشاندهندۀ شهاخصههای
عمده و اساسی که ممک است به شهاخصههای فرعهی و
جزئی تر در سطح بعدی نیهز شکسهته شهوند و همچنهی
سطح آخر بیانگر گزینههای تصمیم میباشد.
ب) قضاوت یا انجام مقایسات زوجی
یس از طراحهی سلسهله مراتهب مسهئلۀ تصهمیم ،بایهد
مجموعۀ ماتریسها که به طور عددی اهمیت یها ارجحیهت
نسبی شاخصها را نسبت به یکدیگر و هر گزینۀ تصهمیم را
با توجه به شاخصها نسبت به سایر گزینههها انهدازهگیهری
میشوند ،ایجاد نمود .ای کار با انجهام مقایسهات دو بهه دو
بی عناصر تصمیم (مقایسۀ زوجهی) و از طریهق تخصهیص
امتیازات عددی (بی  1تا  )9که بیانگر ارجحیت یا اهمیت
بههی دو عنصههر تصههمیم اسههت ،صههورت مههیگیههرد .تعههداد
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مقایسات زوجی از طریق رابطۀ زیر تعیی میگردد:
()1

جههدول  1مقههادیر عههددی ترجیحههات و جههدول 2
مقایسات زوجی شاخصها را نشان میدهد.

 = n(n-1)/2تعداد مقایسات زوجی

جدول  .1مقدار عددی ترجیحات برای مقایسات زوجی
مقدار عددی

ترجیحات (قضاوت شفاهی)
کامالً مرجح یا کامالً مهمتر یا کامالً مطلوبتر

Extremely preferred

9

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

Very strongly preferred

7

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

Strongly preferred

5

کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

Moderately preferred

3

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

Equally preferred

1
8،6،4،2

ترجیحات بینابینی

جدول  .2مقایسۀ زوجی شاخصها
A4
c
e
f
1

A3
b
d
1
1/f

ج) محاسبۀ وزن ها و بررسی وضعیت ساازااری
ماتریسها
تعیی وزن عناصر تصهمیم نسهبت بهه ههم شهامل دو
مرحله است:
 )1وزن نسبی
)2وزن نهایی
 .1.2.2.2محاسبة وزن نسبی
محاسبۀ وزن نسبی به روش میانگی هندسی به ایه
شرح است کهه ابتهدا ارجحیهتههای نسهبی یها محاسهبۀ
میانگی هندسی ردیفهای ماتریسهای مقایسات زوجهی
انجام شده و سهپس ایه ارجحیهتهها نرمهال مهیشهوند.
ضرایب حاصل از ای فرایند نشاندهندۀ اهمیت نسبی هر
یك از عناصر ماتریس هستند.

A1
1
1/a
1/b
1/c

A2
a
1
1/d
1/e

A1
A2
A3
A4

 .2.2.2.2محاسبة وزن نهایی

1

برای محاسبۀ وزن نهایی کافی اسهت مجمهوع حاصهل
ضربهای وزن گزینهها بر اساس هر یك از معیارهها را در
وزن آن معیارها بر اساس رابطه  2به دست آوریم:
Pi = Σ Waij × Wcj

()2

رابطه  Pنشاندهندۀ اولویت گزینهۀ iام و Waij

در ای
نشان دهندۀ وزن مربوط به هر گزینه بر اساس هر معیهار
یا شاخص  Wcjنشاندهندۀ وزن مربوط به هر معیار است.
 .3.2.2.2وزندهييی معیارهييا بييا اسييتداده از روش
 Fuzzy AHPباکلی
روش  Fuzzy AHPارائه شده توسهط بهاکلی ،2شهکل
تعمیمیافتهای از روش  AHPکالسیك است .در ای روش
Görener
Buckley

1
2
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محاسبه می شود .برای ای کار ابتدا میانگی ههر سهطر از
ماتریسهای مقایسهای زوجهی بها اسهتفاده از رابطهۀ زیهر
تعیی میشود:

جهت مقایسۀ زوجی گزینه ها از اعهداد فهازی و بهرای بهه

وزنها و ارجحیت ها از روش میانگی گیهری
دست آوردن 
هندسی استفاده می شود .ای روش به سادگی بهه حالهت
فازی قابل تعمیم است و همچنی جهواب یگانهه ای بهرای
ماتریس مقایسهای زوجی تعیی میکنهد .الگهوریتم روش
باکلی را میتوان در قالب سه مرحله زیر بیان کرد:

()5

𝑤) از رابطۀ زیر به دست میآید.
سپس وزن فازی ( 𝑗̅

مرحلۀ اول :در ایه مرحلهه مهاتریس ههای مقایسهه ای

()6

زوجی توسط شخص تصمیمگیرنده مشخص میشود .عناصر
ای ماتریس ها ،اعداد فازی ذوزنقه ای خواهند بهود .چنانچهه
ارجحیت عنصر  iبر عنصر  jام را به صورت زیر نشان دهیم،

مرحلۀ سوم :در ای مرحله با ترکیب ارجحیهت هها و
وزن های به دست آمده در مرحله قبل Ui ،بها اسهتفاده از
رابطۀ  7محاسبه میگردد.

آن گاه ارجحیت عنصر  jبر عنصر  iام به صهورت زیهر
خواهد بود:
( )4

)

1

,

1

,

1

𝑤
̅ 𝑖 = 𝑍̅i × (𝑍̅1 + 𝑍̅2 + 𝑍̅3 + … + 𝑍̅n)-1

عملگرهای ضرب و جمع در روابهط فهو  ،عملگرههای
فازی هستند.

)𝑎̅ij = (aij, bij, bij, dij

()3

𝑍̅ = (𝑎̅i1, 𝑎̅i2, 𝑎̅i3 … 𝑎̅in)1/n

𝑤 Ui = ∑𝑛𝑗=1
𝑗𝑖̅𝑗 ŕ

()7

1

𝑎̅ji = ( ,

شکل  3مراحل ییهادهسهازی مهدل ییشهنهادی بهرای
ارزیابی توان اکولوژیکی از نظر کشاورزی را نشان میدهد.

𝑗𝑖𝑑 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑎

𝑤)
مرحلۀ دوم :در ایه مرحلهه ،وزن ههای فهازی ( 𝑗̅

آماده سازی دادهها

شناسایی مجموعه
معیارهای کلیدی برای
ارزیابی توان اکولوژیکی از
منظر کشاورزی

شروع

استخرا ارزش ییکسلها
از دادههای رستری و ورود
آنها به یایگاه داده برای
ایجاد یایگاه دادهها

تبدیل الیه های اطالعاتی
به مجموعه دادههای
رستری

آنالیز دادهها

طبقه بندی نقشه تناسب
اراضی در  7کالس بر
اساس مدل مخدوم

تهیه نقشه تناسب اراضی

تعیی وزن معیارهای
بدست آمده از روش
Fuzzy AHP

یایان

شکل  .3مراحل پیادهسازی مدل پیشنهادی برای ارزیابی توان اکولوژیکی از نظر کشاورزی
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ذخیره شدند.

 .3نتایج
یردازش و تحلیل داده ها در ای تحقیهق بها توجهه بهه
مشخصه های نوع یوشش گیاهی ،تهراکم یوشهش گیهاهی،
ارتفههاع ،شههیب ،اقلههیم ،بافههت خههاك ،زهکشههی خههاك و
فرسایش یایری خاك صورت گرفتهه اسهت .ابتهدا  8الیهۀ
اطالعههاتی بههه صههورت رسههتری وارد محههیط  GISشههده و
تحلیلهای مکانی اولیه بر روی آنها انجام گرفهت .سهپس
مقادیر ییکسلهای مجموعه دادههای رسهتری مهرتبط بها
معیارهای ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی و مرتعهداری،
اسههتخرا شههدند و در  8رسههتۀ جداگانههه در یایگههاه داده

 .1.3فازیسازی الیههای اطالعاتی
برای فازیسازی الیههای اطالعاتی ،نقشههای هر کهدام
از شاخص های مورد اسهتفاده بها اسهتفاده از نهرم افزارههای
 ArcMap 10.3در مقیاس صفر تا یك فازی شدند.
برای فازیسازی نقشهها ابتهدا بایهد همهه نقشهههها بهه
صورت کمی طبقهبندی شهوند .بهرای ایه منظهور بهه ههر
کالس از نقشهها از بی صفر تا  100امتیازدهی شد .امتیاز
هر کالس از نقشهها در جداول  3تا  10آورده شده است.

جدول  .3امتیازدهی کالسهای شاخص نوع پوشش ایاهی در روش فازیسازی
نوع یوشش گیاهی

کالس

کشاورزی دیم

کشاورزی آبی

مرتع

اراضی شور

اراضی دیم رهاشده

اراضی شهری

امتیاز

75

90

65

15

50

2

جدول  .4امتیازدهی کالسهای شاخص تراکم ایاهی در روش فازیسازی
تراکم گیاهی

0
30

کالس
امتیاز

0-0/04

0/04-0/08

0/08-0/12

0/12-0/14

>0/14

50

60

70

80

90

جدول .5امتیازدهی کالسهای شاخص ارتفاع در روش فازیسازی
ارتفاع

کالس

1100-1200

1200-1300

1300-1400

1400-1500

1500-1600

1600-1700

1700-1800

1800-1900

1900-2000

امتیاز

90

80

70

60

50

40

30

20

10

جدول  .6امتیازدهی کالسهای شاخص شیب در روش فازیسازی
شیب

کالس

0-2

2-5

5-10

10-15

15-30

>30

امتیاز

90

80

70

60

30

15

جدول  .7امتیازدهی کالسهای شاخص اقلیم در روش فازیسازی
اقلیم

کالس

خشك

نیمهخشك

مدیترانهای

نیمهمرطوب

امتیاز

15

40

60

90

جدول  .8امتیازدهی کالسهای شاخص بافت خاک در روش فازیسازی
بافت خاك

کالس

مارن

شنی

شنی لومی

لومی شنی

لومی رسی شنی

شهری

امتیاز

20

30

40

80

90

2
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جدول  .9امتیازدهی کالسهای شاخص زهکشی خاک در روش فازیسازی
زهکشی خاك

کالس

مارن

متوسط

خیلی سریع

شهری

امتیاز

20

80

20

2

جدول  .10امتیازدهی کالسهای شاخص فرسایشپذیری خاک در روش فازیسازی
فرسایشیایری خاك

کالس

مارن

خیلی کم

کم

متوسط

شهری

امتیاز

20

90

80

60

2

سپس از رابطۀ زیر برای فازی سازی تمامی الیه هها در
نرمافهزار  ArcMap 10.3اسهتفاده گردیهد تها ارزش همهۀ
نقشهها بی  0تا  1قرار گیرد.
()8
ارزش حداقل −ارزش هر ییکسل از نقشه
ارزش حداقل  −ارزش حداکثر

در شههکل  4الیههههههای ورودی بههرای اجههرای مههدل
ییشههنهادی بههرای ارزیههابی تههوان اکولههوژیکی کشههاورزی
شهرستان اشتهارد نشان داده شده است.

= ارزش هر ییکسل نقشۀ فازی

اقلیم

تراکم پوشش

بافت خاک

شیب

ارتفاع از سطح دریا

فرسایشپذیری خاک

زهکشی خاک

±

نوع پوشش

High : 1

Low : 0
20
Km

15

10

0 2.5 5

شکل  .4الیههای فازی شدۀ ورودی برای اجرای مدل ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری
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مراحل زیر وزن مربوط به هر شاخص محاسبه گردید.

 .2.3محاسبة وزن شاخصها در روش AHP

برای محاسبۀ وزن شاخصها ،ابتهدا مهاتریس مقایسهۀ
زوجی بر اساس نظر کارشناسان تهیه گردید .سپس طهی

مرحلۀ اول :مطهابق جهدول  11مجمهوع ههر یهك از
ستونها به دست آمد.

جدول  .11ماتریس مقایسۀ زوجی شاخصها بر اساس نظر کارشناسان و جمع هر ستون
نوع یوشش
گیاهی

تراکم یوشش
گیاهی

ارتفاع

شیب

اقلیم

بافت خاك

زهکشی
خاك

فرسایشیایری
خاك

نوع یوشش گیاهی

1

4/15

3/82

3/62

4/29

5/27

4/81

4/09

تراکم یوشش گیاهی

0/29

1

3/63

4/09

3/90

3/87

4/4

5

ارتفاع

1/30

1/48

1

3/06

4/47

2/85

3/14

4/28

شیب

0/88

1/36

0/75

1

2/10

2/25

1/92

2/04

اقلیم

1/95

1/84

0/96

2/53

1

3/9

3/96

4/43

بافت خاك

0/22

0/58

0/95

1/91

0/75

1

4/31

4/06

زهکشی خاك

0/24

0/63

1/09

2/36

0/90

0/51

1

2/15

فرسایشیایری خاك

0/16

0/24

0/74

1/70

0/80

0/75

1/25

1

جمع

6/06

11/29

12/94

20/25

18/21

20/39

24/79

29/03

مرحلۀ دوم :دادههای نرمهال شهده از تقسهیم مقهدار
عددی هر عنصر از ماتریس بهه جمهع کهل سهتون همهان
عنصر به دست آمد.

مرحلۀ سوم :میانگی عناصر در هر ردیف بهه دسهت
آمد که همان وزن هر شاخص میباشد (جدول .)12

جدول  .12نرمالسازی هر عنصر و میانگین هر ردیف
زهکشی
خاك

فرسایشیایری
خاك

جمع

میانگی
(وزن)

نوع یوشش
گیاهی

تراکم یوشش
گیاهی

ارتفاع

شیب

اقلیم

بافت
خاك

0/21

1/90

0/24

0/17

1/37

0/17

تیپ گیاهی

0/17

0/37

0/30

0/18

0/24

0/26

0/19

تراکم یوشش گیاهی

0/05

0/09

0/28

0/20

0/21

0/19

0/17

1/23

0/15

0/75

0/10

ارتفاع

0/22

0/13

0/08

0/15

0/25

0/14

0/13

0/15

شیب

0/15

0/12

0/06
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1

سپس با استفاده از وزنهای بهه دسهت آمهده از روش
 ،AHPدر محیط  ArcMap 10.3به هرکهدام از نقشهههها
وزنهای مربوط به همان نقشهه داده شهد و نقشهۀ فهازی
نهایی به صهورت رسهتری بهه دسهت آمهد .سهپس بهرای
جداسازی مناطق شهری از منطهق بهولی (صهفر و یهك)

استفاده شد ،بدی ترتیب که به مناطق شهری ارزش صفر
و به سایر مناطق ارزش یهك تعلهق یافهت .همچنهی بهه
اراضی شهورهزار بهه علهت محهدودیت مربهوط بهه شهوری
(هدایت الکتریکی خاك  62/6دسی زیمنس بر سانتیمتر)
ارزش  0/1اختصاص یافت.
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در یایان با ضرب نقشۀ فازی نههایی در نقشهۀ اراضهی
شهری ،نقشۀ نهایی ارزیابی توان اکولوژیهك اراضهی بهرای
فعالیتهای کشاورزی در منطقۀ اشتهارد بهه دسهت آمهد.
نقشۀ تناسب اراضی از نظر کشهاورزی و مرتعهداری بهه 7

50°18'0"E

50°21'0"E

50°24'0"E

50°27'0"E

کالس از درجۀ یك تا درجۀ هفهت طبقهه بنهدی گردیهده
است که در شکل  5نشان داده شده اسهت .همچنهی در
جدول  13مساحت ای هفت کالس بهر حسهب هکتهار و
درصد نشان داده شده است.
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شکل  .5نقشۀ نهایی ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین جهت کشاورزی در منطقۀ اشتهارد

جدول  .13مساحت و درصد هر طبقه از اراضی منطقۀ مطالعاتی
درصد

طبقهها

مساحت (هکتار)

اراضی درجۀ یك

593

1/50

اراضی درجۀ دو

3793

9/57

اراضی درجۀ سه

4969

12/54

اراضی درجۀ چهار

10057

25/36

اراضی درجۀ ین

6398

16/14

اراضی درجۀ شش

9786

24/69

اراضی درجۀ هفت

4041

10/20

جمع

39637

100
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بر یایۀ نقشۀ طبقه بندی نهایی ،از مجموع کل مساحت
منطقۀ اشتهارد 593 ،هکتار دارای توان درجۀ یك770 ،
 3793هکتار دارای تهوان درجهۀ دو 4969 ،هکتهار دارای
توان درجۀ سه 10057 ،هکتار دارای تهوان درجهۀ چههار،
 6398هکتار دارای توان درجۀ یهن  9786 ،هکتهار دارای
توان درجۀ شش و  4041هکتار دارای توان درجۀ هفت را
برای کشاورزی دارا هستند.
مدل اکولوژیك کشاورزی و مرتعداری شامل  7طبقهۀ
توان محیطی میباشهد کهه طبقهات  1و  2نشهاندهنهدۀ
اراضی با توان باال به جهت فعالیتهای کشاورزی ،طبقه 3
کشت دیم و فعالیتهای جانبی کشاورزی ،طبقهات  4و 5
برای فعالیت های مرتعداری و چرای حیات وحش مناسب
است.
نتای یژوهش حاضر نشان می دهد که مناطق با تهوان
کشاورزی  1و  2به طور عمده از نظر شیب در شیب ههای
 0تا  5درصد و خاك های با درجۀ حاصلخیزی باال (بافهت
شنی لومی) و با فرسایش کم وجود دارنهد .در ایه گونهه
مناطق ،خاك استعداد زیادی برای کشهت دایهم و مهنظم
محصوالت کشاورزی (غالت ،دانههای روغنی ،سهبزیهها،
صیفیجات و علوفه) بدون مواجه شدن با خسارت را دارد.
نتای تجزیه و تحلیل حساسیت مدل به کار برده شده
در ای مطالعه نشاندهندۀ ای است که بخهش زیهادی از
اراضی با تهوان اکولهوژیکی یهك ،دو و سهه نقشهۀ نههایی،
منطبههق بههر کههالسهههای کههامالً مناسههب هههر یههك از
مشخصههای ورودی در مدل بوده است و ای امر رضهایت
بخش بودن نتای ای مدل را در مطالعهات ارزیهابی تهوان
اکولوژیکی نشان میدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری
اراضی طبیعی در ههر منطقهه دارای تهوان اکولوژیهك
محدودی برای استفادۀ بشر می باشد .در برخی از منهاطق
ای محیط های طبیعی با کمتری خسارت ،آمادۀ توسهعه
است و در برخی دیگهر از منهاطق جزئهی تهری توسهعه و
اقههدامی در آن منجههر بههه تخریههب محههیط زیسههت در آن

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،71شماره  ،1بهار 1397

مناطق خواهد شد .بنابرای بهمنظور توسعۀ محیط زیست
و دستیابی به توسعۀ یایدار ،یهیش از برنامههریهزی بهرای
استفاده از سرزمی  ،باید به ارزیابی توان اکولوژیکی آن در
قالب برنامهریزیهای اصولی و منسجم یرداخت ،به طوری
که از هر سرزمی به تناسب استعدادها و توانمنهدیههای
آن اسههتفاده شههود .کشههاورزی و مرتعههداری بههه دلیههل
عملکردی که در حفاظت از محیط زیست ،امنیت غهاایی
و نیز تگمی درآمهد شهاغالن ایه بخهشهها دارد ،امهروزه
بهعنوان یکی از موضوعات مهم مطرح می باشد .از ایه رو
در ایه یههژوهش بههه ارزیههابی تههوان اکولههوژیکی از منظههر
کشاورزی و مرتعداری با در نظر گرفت شاخصههای نهوع
یوشش گیاهی ،تراکم یوشش گیاهی ،ارتفاع ،شیب ،اقلیم،
بافت خاك ،زهکشی خاك و فرسایش یایری خاك و با به
کارگیری رویکرد  Fuzzyو  Fuzzy AHPبه کمك سامانۀ
اطالعات جررافیایی برای برنامه ریزی و مدیریت سهرزمی
مهههدنظر بهههوده اسهههت .از روش  Fuzzyبهههه منظهههور
استانداردسههازی الیهههههها و از روش  Fuzzy AHPبههرای
اختصاص دادن وزن بهه ههر یهك از شهاخص هها اسهتفاده
گردید.
در ای یهژوهش نتهای حاصهل از روش Fuzzy AHP
نشاندهندۀ ای است که ایه روش در مطالعهات آمهایش
سرزمی و به ویژه در مطالعات مربوط به بررسی و ارزیابی
توان اکولوژیك کارایی مناسبی دارد که با نتای تحقیقهات
مشابه مطابقت دارد ].[13 , 12
بهها کههاربرد سههامانۀ اطالعههات جررافیههایی در مراحههل
مختلف ای مطالعه نیز با توجه به مزایا و فواید زیهاد ایه
ف آوری ،شامل توانایی در ذخیرهسازی و دستیابی سریع
و کارآمد به داده های مکانی توصیفی و توانایی در کهاربرد
توابع مختلف ،مشخص شد که استفاده از ایه سهامانه در
تعیی توان اکولوژیك اراضهی کهارایی مناسهبی دارد ], 2
.[14 , 13 , 12
با توجه به نتای به دست آمده در ای یژوهش ،اراضی
با توان اکولوژیکی درجۀ یك  1/50درصد ،درجۀ دو 9/57
درصد ،درجهۀ سهه  12/54درصهد ،درجهۀ چههار 25/36
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درصد ،درجهۀ یهن  16/14درصهد ،درجهۀ شهش 24/69
درصد و درجۀ هفت  10/2درصد از کل منطقهه را شهامل
میشود .نتای نشان داد که بهتری منهاطق جههت انجهام
فعالیتهای کشهاورزی در منطقهۀ مهورد مطالعهه ،اراضهی
مرکزی و نزدیك به محدودۀ اراضهی شههری بهوده و نیهز
اراضی واقع بر روی دامنههای کوه واقع در منطقه؛ منطقۀ
مناسب جهت عملیات مرتعداری بوده در حالی که اراضی
واقع در شمال منطقه به سبب وجهود تپههههای مهارنی و
مناطق جنوبی منطقه به دلیهل شهیب زیهاد ،دارای تهوان
کمی جهت انجام امور مربوط به کشاورزی میباشد .ار ای
رو و با مقایسۀ نتای حاصهل از ایه یهژوهش بها شهرایط
موجود در منطقه ،گویای آن است که نواحی درجۀ یك و
دو برای کشاورزی مساعد بوده و بایهد کشهاورزی موجهود
تقویههت شههود .در منطقهۀ دارای تههوان درجهۀ سههه ،دارای
شرایط مساعد جهت زراعت و باغداری و نیز تولید علوفه و
دامداری جهت عملیات مرتعداری میباشد.
با توجه بهه مراحهل و نتهای بهه دسهت آمهده در ایه
یژوهش ،در ای بخش ییشنهادهایی جهت طراحی بهتر و

ارزیابی مناسبتر توان اکولوژیکی اراضی ارائه میگردد:
 .1با توجه به کارایی سامانههای اطالعات جررافیایی
کههه دارای سههرعت و دقههت بههاال و هزین هۀ کمههی
می باشند ،مطالعهه و یهژوهش در زمینهۀ ارزیهابی
توان اراضی بدون استفاده از ای سیستمهها ،نیهاز
به زمان بیشهتری داشهته و بررسهی هها سهنتی و
نظری خواهند بود.
 .2تجزیه و تحلیهل چنهد معیهاره  Fuzzyو Fuzzy
 AHPدر اسههتفاده از مههدلهههای تلفیقههی جهههت
مدلسازی و ارزیابی توان اکولوژیهك ،بها افهزایش
اطمینان و دقهت ارزیهابی ،بهه تصهمیمگیرنهدگان
کمك میکند ،از ای رو ییشنهاد مهیشهود تها از
ای روش ها جهت ارزیابی تهوان اراضهی اسهتفاده
شود.
 .3به دلیل نزدیك بودن عرصهه ههای کشهاورزی بهه
مناطق شهری ،باید تا تها جهایی کهه مهیشهود از
گسترش و نفوذ شهرنشینی به اراضهی کشهاورزی
جلوگیری شود.
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