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ارزیابی ناپایداری و تخریب اراضی با استفاده از روشهای فازی ،تحلیل سلسله
مراتبی و ترکیب خطی وزنی (مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز بختگان فارس)
 مهرو دهبزرگی؛ دانشجوی دکتری بیابان زدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 محمد جعفری*؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سیدرشید فالحشمسی؛ دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.

چکیده
در کشور ایران ،با وجود شرایط آب و هوایی خشک و نیمهخشک ،استفادۀ بهینه از منابع محدود آب و خاک از اهمیت ویژهای برخوردار
است .آنچه به عنوان تخریب سرزمین از آن یاد میشود ،نتیجۀ سیاستهای نادرست در مدیریت اراضی است که نمونۀ بارز آن در حوزۀ
آبخیز بختگان به چ شم میخورد .عوامل و دخالتهای ان سانی و نیز تغییر اقلیم و پدیدۀ خ شک سالی در سالهای اخیر و نیز ب سیاری
عوامل دیگر س ب ب شببده تا این حوزه از نظر منابع آبی و خاکی به شببد تخریب شببده و حیا تاالب بختگان در معرض نابودی قرار
گیرد .در این مطالعه سببعی گردید تا ضببمن شببناسببایی عوامل و پارامترهای اکولوژیکی ط یعی و نیز عوامل انسببانی مؤثر در تخریب و
آسیبپذیری حوزه ،با استفاده از روش ط قهبندی فازی ،روش تحلیل سلسله مرات ی ( )AHPو قابلیتهای مدل سازی سامانۀ اطالعا
جغرافیایی ( ،)GISاز دادههای حا صل از معیارها و الیههای مؤثر ا ستفاده شده و میزان آ سیبپذیری و تخریب ارا ضی در سطح حوزۀ
تعیین گردد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد ،میزان تخریب و ناپایداری اراضی در سطح حوزه دارای گسترش زیادی ( %48از
م ساحت حوزه) ا ست ،اما آ سیبپذیری در بخشهای مرکزی و پایین د ست حوزه و غال اً در محدودههای تحت دخالت عوامل ان سانی
مانند تراکم زیاد جمعیت ،م صرف و بهرهبرداری آب در بخش ک شاورزی ،مدیریتهای نادر ست در کاربری ارا ضی منطقه و نیز سدها و
بندهای احداث شببده ایجاد گردیده اسببت و همچنین عوامل و پارامترهای انسببانی دارای نقش پررنگتری در تخریب و آسببیبپذیری
منطقه در مقایسه با عوامل اکولوژیکی و محیطی دارا میباشند.
کلید واژگان :ط قه بندی فازی ،فرایند تحلیل سلسله مرات ی ( ،)AHPسامانۀ اطالعا جغرافیایی ( ،)GISحوزۀ آبخیز بختگان.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+982632249313 :

Email: jafary@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
چگونگی مدیر یت م نابع آب و خاک به عنوان یکی از
مهمترین منابع زیسببت محیطی و اکولوژیکی با لحاظ کلیۀ
تمهیدا ذیربط نیازمند شنا سایی عوامل مؤثر در مدیریت
این منابع میباشد ،زیرا تنها در این صور است که میتوان
اقدام به برنامهریزی و اعمال مدیر یت مقتضبببی نمود .در
قسمتهای مختلف دنیا ،به خصوص در کشورهای در حال
توسببعه ،مسببائل مرت ط با آب از ق یل کم ود آب ،آلودگی
آب و افزایش خ سارا نا شی از سیل وجود دارد و م سائل
تخریب خاک ،کم ود مواد غذایی و به دن ال آن گسبببترش
بیماریها را در پی خواهد دا شت .همچنین ر شد روز افزون
جمعیت ،توسببعۀ اراضببی کشبباورزی در مناطق خشببک و
نیمهخ شک جهان ،گ سترش صنایع ،توزیع ناهمگون زمانی
و م کانی آب شبببیرین به ل حاظ کمی و م حدود یت ها و
مشکال روز افزون کیفی منابع آبی ،در بسیاری از کشورها،
تأمین آب مطمئن را به یکی از چالشهای اسببباسبببی قرن
حاضببر ت دیل کرده اسببت  .9از مهمترین عوامل تخریب
خاک نیز میتوان به شور شدن خاک ،از بین رفتن پو شش
گیاهی ،تخریب جنگلها و نامناسببب بودن سببیسببتمهای
آب یاری اشبببباره کرد .ب یا بانزایی در م ناطق خشببببک و
نیمهخشک کشورمان نیز به وفور مشاهده میشود و یکی از
پیامدهای هدررفت خاک به شبببمار میرود .ایران یکی از 7
ک شور آ سیایی ا ست که بی شترین میزان هدررفت خاک را
دارد  .5بهرهبرداری های نادرسبببت و بیرو یه از م نابع
سببرزمین بارزترین اثر خود را در تاالبها میگذارد .تخریب
تاالبها هشببداری جدی م نی بر ناپایداری توسببعه اسببت.
کشور ایران با متوسط بارش 240میلیمتر در سال ،در ناحیۀ
خشبک و نیمهخشبک دنیا واقع شبده اسبت و با اینکه 1/1
در صد از م ساحت خ شکیهای جهان را به خود اخت صاص
داده ،فقط  0/34درصببد از آبهای موجود در خشببکیهای
جهان را در اختیار دارد .9
اهمیت جامع نگری اکولوژیکی و اقتصبببادی -اجتماعی
در طرحهای تو سعه ،امروزه برای اکثر متخ ص صان م شخص
اسببت .مفاهیم مهم در برنامهریزی نوین شببامل دو اصببل

هماهنگی با شببرایط محیطی و اصببل تلفیقی بودن توسببعه
میباشبببد .بدین ترتیب توسبببعه باید از نظر توجه به م انی
اکولوژیک و واقعیا اقتصببادی -اجتماعی جامع نگر بوده و
از نظر هماهنگی رشببد و توسببعۀ بخشهای مختلف تلفیقی
باشببببد  .29در واقع اثرا و روابط بخش های مختلف
(عوامل محیطی ،فیزیکی و اقتصببادی-اجتماعی) بر یکدیگر
و ارز یابی مشبببکال به صبببور یکپارچه چالش اصبببلی
برنببامببهریزی و مببدیری بت محسبببوب میشبببود .تعیین
آسیبپذیری و تخریب اراضی مانند سایر پدیدههای ط یعی
دارای پارامتر های مؤثر مت عدد و گو ناگون اعم از کمی و
کیفی میباشببد که تصببمیمگیری در مورد آنها را به دلیل
نقش مت فاو و میزان اثربخشبببی هر کدام از پارامترها با
مشببکل مواجه میسببازد .بنابراین برای حل این مشببکل،
روش های تصبببمیمگیری با مع یار های چ ند گا نه طراحی
شببدهاند که دارای مزایا و معای ی میباشببند  .10یکی از
روشهای ت صمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سل سله
مرات ی ( )AHPاسبببت که به ک مک آن میتوان در خت
سل سله مرات ی (هدف ،معیارها و گزینهها) ،مقای سه زوجی
معیارهای مختلف ،نرمال سازی و تلفیق کلی نتایج را انجام
داد  .2برای نرمال سبببازی عوامل و پارامترهای مؤثر در
ارزیابی آسببیبپذیری و تخریب اراضببی روشهای متعددی
وجود دارد کبه روش ط قبهبنبدی فبازی از معت رترین و
مهمترین این روش ها محسوب میشود  .27الگوریتمهای
منطق فازی از جمله مدلهای هو شمندی ه ستند که برای
کاربرد در شبببرایط عدم اطمینان ارائه گردیده اسبببت ،15
 .16این نظریه قادر اسبببت بسبببیاری از مفاهیم ،متغیرها،
شاخصها و سی ستمهای نام شخص و م هم را صور بندی
ر یاضبببی بخشبببد و زمی نه را برای اسببب تدالل ،کنترل و
تصمیمگیری در شرایط نامطمئن فراهم آورد .یک مجموعۀ
فازی یک تابع ع ضویت دارد که درجۀ ع ضویت بین صفر و
یک را به سببری اعداد اختصبباص میدهد .عضببویت ع ار
اسببت از نمایش درجهای معین از تعلق شببیء به مجموعۀ
فازی  .4در مطالعۀ حاضبببر با توجه به اطالعا و وضبببع
موجود ،از روش ارزیابی چند معیاری فرایند تحلیل سل سله
مرات ی برای اولویتبندی میزان اهمیت عوامل شببناسببایی
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شبببده و نیز سبببامانه های اطالعا جغراف یایی برای ته یۀ
نق شهها ا ستفاده گردید .مطالعاتی در ایران و سایر ک شورها
در این رابطه انجام گرفته ا ست .در پژوه شی جهت ارزیابی
قابلیت ارا ضی در ناحیۀ ح ساس به خ شک سالی در منطقۀ
غرب بنگال در هند ،از سامانۀ اطالعا جغرافیایی در تلفیق
با تحلیل سلسله مرات ی و ترکیب وزنی خطی استفاده شد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن ا ست که این روش یک متد
مناسببب برای ارزیابی قابلیت سببرزمین در مناطق خشببک
مح سوب شده و از انعطاف باالیی برخوردار میبا شد .23
همچنین در پژوهشببی در رابطه با اسببتفاده از سببیسببتم
اطالعا جغرافیایی و تحلیل سلسله مرات ی در ارزیابی توان
اراضبببی در هی مال یا ،از ترک یب شببباخص های محیطی و
اقتصببادی اجتماعی اسببتفاده گردید .این شبباخصها مانند
شیب ،ارتفاع ،پوشش گیاهی ،خاکشناسی و فاصله تا منابع
آبی و شبباخصهای اقتصببادی اجتماعی مانند نوع کاربری
اراض بی ،جمعیت ،فاصببله تا مناطق پرجمعیت ،درآمد و فقر
اقت صادی و غیره میبا شد .نتایج حا صل از پژوهش ا ستفاده
از این روش در شنا سایی پایداری ارا ضی بدلیل ا ستفاده از
نظرا کارشببناسببان در شببناخت عوامل مؤثر بر تخریب و
پایداری منطقه بسبببیار سبببودمند و مؤثر میداند  .21در
پژوهشبببی ت حت عنوان ارز یابی اکولوژیکی -اقتصببببادی
اجتماعی حساسیتپذیری محیط و اراضی در حوزۀ رودخانۀ
مینج یا نگ در چین ،با اسبببت فاده از سبببا ما نۀ اطال عا
جغراف یایی و مع یار های مربوطه اقدام به پهنهبندی محیط
توسط این پارامترها گردید  .3در تحقیق دیگری در حوزۀ
دیوان دره این نتیجه حا صل شد که ا ستفاده از روش فازی
و تحلیل سببلسببله مرات ی  AHPو نیز سببامانههای اطالعا
جغرافیایی در ارزیابی اکولوژیکی سببرزمین بس بیار کارآمد و
مؤثر بوده و از دقت باالیی برخوردار میباشبببد  .19روش
تحل یل سبببلسبببله مرات ی برای وزن دهی به مع یارها و نیز
سبببامانۀ اطالعا جغرافیایی در پهنهبندی سبببرزمین طی
پژوهشببی در جزیرۀ هرمز مورد اسببتفاده قرار گرفت و این
نتیجه حا صل شد که این روش برای ارزیابی رو شی ب سیار
مؤثر و کارآمد محسوب میشود  .1در نتایج پژوهش انجام
گرفته تحت عنوان برنامهریزیهای منظوردار در سببرزمین،

بیان گردید که استفاده از سامانههای اطالعا جغرافیایی و
اسبببتفاده از مع یار های مناسبببب در پهنهبندی و ارز یابی
سرزمین از اهمیت و کارایی زیادی برخوردار است .29
در تحقیق حاضر ،حوزۀ آبخیز بختگان در استان فارس
بهدلیل دارا بودن شرایط بحرانی از نظر زی ست محیطی از
ق یل تخریب و خشبببکی دریاچۀ بختگان ،ت دیل شبببدن
تاالب به شبببوره زار ،تخر یب در باالدسبببت حوزه و تغییر
کاربری گستردۀ اراضی ط یعی به اراضی کشاورزی دیم و
آبی و م سکونی ،افت سفرههای زیرزمینی و ن ش ست زمین
و بسیاری از عوامل دیگر ،باعث شده است تا این منطقه به
عنوان منطقۀ مورد مطالعه انتخاب گرد یده و علل تخر یب
در آن تحت بررسبببی و مدیر یت قرار گیرد .از آنجایی که
ارز یابی فرآی ند تخر یب سبببرزمین بر اسبببباس عوا مل
اکولوژیکی-انسانی در منطقۀ مورد مطالعه تا بهحال صور
نگرف ته اسبببت و همچنین بهدل یل ف قدان نقشبببه های
آ سیبپذیری و تخریب سرزمین در حوزه ،سعی گردید تا
در تحقیق حا ضر با ا ستفاده از روشهای تحلیل سل سله
مرات ی ( ،)AHPفازی ،ترک یب خطی وزنی و سببببا ما نۀ
اطالعا جغراف یایی به بررسبببی مع یارها و زیرمع یارهای
مؤثر در ارزیابی تخریب و ناپایداری ارا ضی در حوزۀ آبخیز
بختگان پرداخته شبببده و مناطق تحت تخریب و آسبببیب
پذیر در نقشۀ نهایی مشخص گردد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز بختگان به م ساحت  27245کیلومترمربع
واقع در استان فارس بین  51درجه  42دقیقه تا  54درجه
 31دقیقۀ طول شرقی و  29درجه تا  31درجه  14دقیقۀ
عرض شمالی میبا شد .حوزۀ آبخیز دریاچههای ط شک-
بختگان ،به عنوان یکی از حوزههای تلفیق مطالعا کشور،
بخش و سیعی از مناطق شرقی ،مرکزی ،شمالی و شمال
غربی اسببتان فارس را تشببکیل داده اسببت .این حوزه در
را ستای شمال غربی – جنوب شرقی و به موازا ر شته
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کوه زاگرس گسببترش یافته اسببت .در شببکل شببمارۀ ()1

میتوان موقعیت محدودۀ مطالعاتی را مشاهده نمود.

شکل  .1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

 .2.2دادههای مورد استفاده
جهت تهیۀ نق شۀ آ سیبپذیری در حوزۀ مورد مطالعه،
میبایسبببت عوامل مؤثر ،معیارها و زیرمعیارها به صبببور
الیههای نقشببه تهیه شببده و مورد پردازش و تحلیل قرار
گیرد .در این مطالعه از آمار بارش سببالیانۀ متوسببط حوزه
( )1380-1395سبببازمان آب منطقهای فارس جهت تهیۀ
الیۀ اطالعاتی بارش اسبببتفاده گردید .همچنین از نقشبببۀ
مدل رقومی ارتفاع ) (DEMمنطقه برای تهیۀ الیۀ شیب و
جهت اسببتفاده شببد .همچنین الیههای کاربری اراضببی و
پوشببش گیاهی از تفسببیر تصبباویر ماهوارهای لندسببت8
مربوط به سال  2016منطقه با استفاده از روش نزدیکترین
همسایه استخراج گردیدند .الیههای مربوط به خصوصیا
خاک توسط نتایج آزمایشگاهی از  16نمونه خاک برداشت
شببده در نقاط با پراکنش مناسببب در سببطح حوزه و در
واحدهای اراضببی مختلف تهیه شببدند .الیۀ خشببکسببالی
توسبط شباخص خشبکسبالی  DPIو بر اسباس آمار بارش
سالیانۀ حوزه تهیه گردید ،دلیل انتخاب شاخص  DPIاین

است که این شاخص خشکسالی در مناطق نیمهخشک از
دقت باالیی برای محا س ۀ خ شک سالی برخوردار میبا شد
 .7الیههای مربوط به کیفیت آب ،بهرهبرداری آب و افت
آب زیرزمینی نیز از سببباز مان آب منط قهای فارس ا خذ
شدند که در الیۀ کیفیت آب اطالعا خ صو صیا مربوط
به  ECو  TDSآب آورده شببده اسببت .الیههای جمعیت و
درآمد مردم نیز توسط آمار موجود در مرکز آمار ایران اخذ
شده و به صور شیپ فایل ساخته شده و مورد ا ستفاده
گردیده ا ست .در انجام این پژوهش ،تهیۀ شیپ فایلها و
نقشببههای فازی و نیز روش ترکیب وزنی خطی در محیط
سببامانۀ اطالعاتی جغرافیایی و برای انجام تحلیل سببلسببله
مرات ی از نرم افزار  Expert Choice 11استفاده گردید.

 .3روش تحقیق
بر اساس هدف مورد نظر در تحقیق حاضر ،که در واقع
ارزیابی و برآورد میزان آسبببیبپذیری و ناپایداری حوزه از
دیدگاه منابع آب و خاک در حوزۀ بختگان میباشببد ،یکی
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از بهترین و جد یدترین روش های ارز یابی توان اکولوژ یک
اراضی بهکار گرفته شد که روش تحلیل پارامتریک تلفیقی
میبا شد  29و شامل چند مرحله ا ست -1 :شنا سایی

منابع و پارامترها  -2ارزیابی ،تجزیه و تحلیل و محاس ب ا
 -3ارز یابی و پهنهبندی منطقه .در شبببکل شبببمارۀ ()2
فلوچار روش تحقیق ارائه شده است.

شکل  .2فلوچارت روش تحقیق در پژوهش حاضر

پس از تعیین هببدف در مرحل بۀ اول ،پببارامترهببا و
معیارهای مربوط به هر دسبببته از منابع بر اسببباس هدف
تحقیق ،در ارز یابی آسببب یب پذیری و نا پا یداری حوزۀ
مطالعاتی بر اسببباس مرور منابع و نظرا کارشبببناسبببی
بهد ست آمده تو سط پر س شنامههای خ ره برای وزندهی
در تحلیل سبببلسبببله مرات ی انتخاب گردید .پس از آنکه
مهمترین پارامترهای مؤثر در ارزیابی آ سیبپذیری منطقه
تعریف شبببد ،با ید زیر مع یار ها نیز بر اسببباس ن یاز ها و
مشببکال کلی حاکم در منطقه تعریف شببوند .بهطوریکه
معیارها در  6دستۀ اقلیم ،شکل زمین ،خاک ،هیدرولوژی،
اقت صادی-اجتماعی و پو شش گیاهی انتخاب شده و برای
هریک از معیارها ،زیرمعیارهایی انتخاب گردیده ا ست ،که
در این پژوهش تعداد  19زیر معیار آورده شببده اسببت .در
شکل ( )3این معیارها و زیر معیارها آورده شده است.

 .3.1استاندارد سازی
جهت تهیۀ نق شۀ آ سیبپذیری و ادغام نمودن نق شهها،
میبایسبببت ال یههای اطالعاتی مؤثر در ابتدا اسبببتاندارد و
همگن شوند .یعنی الیهها با ا ستفاده از قواعد ت صمیمگیری
به مقیا سی ت دیل شوند که بتوان آنها را با یکدیگر تلفیق
و اد غام کرد  ،11چرا که برخی از ال یه ها مان ند بارش،
دارای مقادیر کمی بوده و برخی از ال یه ها مانند نوع اقلیم،
دارای مقادیر کیفی است و یا برای مثال الیۀ فاصله تا منابع
آبی ،فواصببل را بررسبی نموده اسببت .لذا این الیهها باید در
ابتدا همگن شده و با یک ا ستاندارد تهیه شوند .برای انجام
این روش ،ال یه های اطال عاتی ته یه شبببده ،که در بخش
دادههای مورد اسبببتفاده به آنها اشببباره گردید ،به محیط
سبببامانۀ اطالعا جغرافیایی وارد میگردند .در مرحلۀ بعد
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این الیهها با اسببتفاده از توابع فاصببله(1برای الیههای دارای
فا صله مانند فا صله تا منابع آبی) ،میان یابی (الیههای کمی
مانند بارش و خشکسالی) ،تراکم (مانند الیه تراکم جمعیت)

و توابع ت د یل (ت د یل پلی گون به رسبببتر) ،به ال یه های
رستری ت دیل شده و همگن میگردند.

شکل .3معیارها و زیرمعیارهای مورد مطالعه

 .3.2ایجاد ساختار فازی
یک مجموعۀ فازی یک تابع عضبببویت دارد که درجۀ
عضویت بین صفر و یک را به سری اعطا میکند .عضویت،
درجهای معین از تعلق شببیء به مجموعۀ فازی را نمایش
میدهببد بببد ین م ع نی ک به هر نببا حی به ،ب با مق بدار
ع ضویت باالتر از مطلوبیت باالتری برخوردار ا ست  .4در
م ن طق فببازی مسببببألببه ق ط عی بت مو جود در م ن طق
بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسببی بین صببفر و یک
در جهب ندی میشبببود  .18در مدل فازی به هر یک از
پیک سلها در هر نق شه مقداری بین صفر تا یک اخت صاص
داده می شود که بیانگر میزان منا سب بودن محل پیک سل
از دیدگاه معیار مربوطه برای هدف مورد نظر میباشد .6
در رابطۀ شمارۀ ( )1میتوان دامنۀ مورد نظر برای الیههای
فازی را مشاهده نمود.

()1
توابع فازی برای استاندارد سازی الیههای اطالعاتی در
سبببیسبببتم اطالعا جغرافیایی از انواع مختلفی برخوردار
میباشببد .انواع مختلف توابع اسببتاندارد فازی در شببکل
شمارۀ ( )4ارائه شده است.
همچنین عملگرهای فازی که میتوانند برای تلفیق
نقشههای فازی مورد استفاده قرار گیرد ع ارتند از:
 عملگر اشتراک فازی که بهصور رابطۀ زیر تعریف میشود:()2

)… µcombination= MIN (µa, µb, µc,

کببه  µc, µb, µaبیببانگر مقببادیر عضبببویببت فببازی

1

Distance
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پیکسبببل های موجود در یک موقعیت مشبببخص بر روی
نقشههای فاکتور مختلف میباشند.
 عملگر اجتماع فازی که بهصبببور رابطۀ زیر تعریفمیشود:
()3

)… µcombination= MAX (µa, µb, µc,

که  µc, µb, µaمشابه با رابطۀ ( )2میباشد.

 عملگر ضرب فازی که بهصور رابطۀ زیر تعریف میشود:()4

µcombination= πµi

در این رابطه 𝑖𝜇 بیانگر مقدار عضویت در نقشه فاکتور
 iام است .با استفاده از این عملگر مقادیر عضویت فازی در
نقشۀ خروجی کوچک شده و به سمت صفر میل میکنند.
بنابراین ترکیب عوامل اثر کاهشی خواهد داشت.

شکل  .4شکل و فرمول توابع فازی ()13

 .3.3فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

1

روش تحل یل سبببلسببب له مرات ی یک روش رایج در
تصببمیمگیری چندمعیاره محسببوب میشببود  .17در این
روش مسئله پیچیده به ساختار سلسله مرات ی با المانهای
تصبببمیمگیری (هدف ،ویژگی ،معیار و زیرمعیار و سبببپس
گزینهها) تقسیم می شود .در روش  AHPمعیارهای اصلی و
زیرمعیارهای انتخاب و فازی شببده ،توسببط روش سبیسبتم
تصبببمیمگیری  AHPوزندهی شبببده و وزن مربوط به هر
کدام تعیین می شود .در این روش ،در سطح اول و باالترین
سبببطح هدف اصبببلی قرار دارد ،در سبببطح دوم معیارهای
مختلف با توجه به هدف قرار دارند و در سبببطح پایینی نیز
زیرمع یار ها ای جاد میشبببو ند .الزم به ذکر اسببببت که
اولویتبندی معیارهای سطح یک و دو از طریق پر س شنامۀ

خ ره بهدسببت آمده و ضببرایب و وزنهای آنها بر اسبباس
مقای سۀ دو به دو معیارهای سطح یک و معیارهای سطح دو
با هم بر م نای نتایج پرسشنامهها ،وزن دهی شده و اولویت
و ضبریب هر معیار تعیین میگردد .بنابراین در این تحقیق،
وزنهای بهد ست آمده حا صل نظرا کار شنا سی میبا شد
که تو سط پر س شنامه تهیه شده ا ست .برای ایجاد ساختار
سلسله مرات ی باید بر اساس روش زیر عمل نمود:
در سببباختار سبببلسبببله مرات ی  AHPتمام معیارها و
زیرمع یار های مورد م طال عه توسبببط ماتریس زوجی زیر
مقایسه میشوند:

()5
Analytic hierarchy process

1
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که  Aیک ماتریس مقای سۀ زوجی ا ست و مت شکل از
المانها میباشد.
شاخص سازگاری برای اطمینان از سازگاری مقای سۀ
زوجی بررسی از طریق فرمول زیر بررسی میشود:
()6

λmax−n
𝑛−1

=CI

در رابطۀ ( RI ،)5یک مقدار ثابت اسبببت که متنابر با
مقدار سببازگاری تصببادفی متوسببط بوده و متناسببب با n

بهد ست میآید .سپس ن س ت سازگاری ) (CRاز معادلۀ
زیر محاس ه میشود (:)14
()7

CI
𝐼𝑅

=CR

بهطور کلی اگر نس ب ت سببازگاری کمتر از  0/1باشببد،
مقایسبببۀ زوجی سبببازگاری قابل ق ولی دارد و وزن های
حاصبببل میتوان ند مورد اسبببت فاده قرار گیرند و در غیر
اینصور ماتریس باید تغییر داده شود.
 .3.4ترکیب وزنی خطیWLC1

روش ترکیب خطی وزنی رایجترین تکنیک در تحلیل
ارز یابی چ ندمع یاره اسببببت .این روش بر م نای مفهوم
میانگین وزنی اس بتوار اسببت .تحلیل گر یا تصببمیمگیرنده
م ستقیماً بر م نای اهمیت ن س ی هر معیار مورد برر سی،
وزنهایی به معیارها میدهد .سپس از طریق ضرب کردن
وزن ن س ی در مقدار آن خ صی صه ،یک مقدار نهایی برای
هر گزی نه به دسبببت میآ ید .پس از آن که م قدار ن هایی
هرگزینه م شخص شد ،گزینههایی که بی شترین مقدار را
داشببته باشببد ،مناسبببترین گزینه برای هدف مورد نظر
خواهد بود  .26هدف مورد نظر میتواند تعیین تناسبببب
زمین برای یک کاربرد خاص یا ارزیابی پ تانسببب یل یک
رخداد ویژه با شد .در این روش قاعدۀ ت صمیمگیری ،مقدار
هر گزینه  Aiرا به وسیلۀ رابطۀ زیر محاس ه میکند:

()8

𝑗𝑖𝑋 × 𝑗𝑊 Ai= ∑𝑛1

که در این رابطه Wj ،وزن شببباخص jام Xij ،مقداری
است که مکان  iام در رابطه با شاخص jام به خود پذیرفته
اسبببت .به ع ار دیگر ،این مقدار میتواند ب یانگر درجۀ
مناسب بودن مکان iام در ارت اط با شاخص  jام باشد.
 Nتعداد کل شاخصها بوده و  Aiمقداری است که در
نهایت به مکان iام تعلق میگیرد.
در این روش میبایست مجموع وزنها برابر یک باش بد،
که در صور عدم وجود چنین شرایطی باید در مرحلۀ آخر
 Aiبر مجموع کل وزن ها تقسبببیم گردد .در اینصبببور
خروجی  Aiنیز عددی بین صفر و یک خواهد بود .ال ته از
آنجا که بیشبتر یا کمتر بودن مقدار خروجی میتواند دلیلی
برای منا سبتر بودن یا نامنا سبتر بودن یک گزینه با شد،
میتوان از نرمال کردن وزن ها صبببرف نظر کرد .در نهایت
گزینۀ ایده آل ،گزینهای خواهد بود که دارای بی شترین Ai
باشبد  .20روش ترکیب خطی وزنی میتواند با استفاده از
سببامانۀ اطالعا جغرافیایی و قابلیتهای همپوشببانی این
سببامانه اجرا شببود .فنون همپوشببانی در سببامانۀ اطالعا
جغرافیایی اجازه میدهد که برای تولید یک الیۀ نقشبببهای
ترکی ی (نقشبه برونداد) با هم ترکیب و تلفیق شبوند .25
بنابراین ،بر اسببباس این روش ،الیهها در سبببامانۀ اطالعا
جغرافیایی فراخوانی شببدند .تمامی نقشببهها دارای سبباختار
رسبتری فازی شبده با ابعاد پیکسبل  30متر میباشبند .در
مرحلۀ بعد ضبببرائب بهدسبببت آمده از مدل در ال یه های
اطالعاتی ضببرب شببده و کلیۀ نقشببههای وزندار شببده با
یکدیگر جمع گردیده و نقشۀ نهایی آسیبپذیری اراضی در
منطقۀ حوزۀ آبخیز بختگان بهدست آمد.

 .4نتایج
برای تهیۀ نق شۀ آ سیبپذیری و ناپایداری سرزمین در
حوزۀ آبخیز بختگان ،تعداد پنج معیار بر اساس مرور منابع
1

Weighted linear combination
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و نظرا کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفت .این معیارها
که عوامل آسببیبپذیری و ناپایداری حوزه را شببناسببایی
مینمایند شامل :اقلیم ،هیدرولوژی ،شکل زمین ،خاک و
اقتصببادی-اجتماعی میباشببند و همچنین تعداد  19زیر
معیار مؤثر برای هر معیار شبببناسبببایی شبببده و بر م نای

انتخاب خ ره وزندهی شدند ،که به شرح شکل شمارۀ
( )5اولویتبندی شدهاند .در شکل زیر وزنهای حا صله از
مدل تحلیل سببلسببله مرات ی ارائه شببده اس و میزان نرخ
سببازگاری آن  0/08میباشببد که قابل ق ول اسببت که در
جدول شمارۀ ( )1نیز آورده شده است:

شکل  .5وزنهای نهایی زیر معیارها حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی
جدول .1وزنهای نسبی و نهایی زیرمعیارهای تهیه شده در AHP
زیرمعیار

وزن نهایی

زیرمعیار

وزن نهایی

تراکم جمعیت

0/219

بارش

0/018

مصرف و بهرهبرداری آب

0/153

فرسایش خاک

0/045

درآمد و وضع اقتصادی

0/124

قلیاییت خاک

0/010

افت آب زیرزمینی

0/084

نفوذپذیری خاک

0/015

کاربری اراضی

0/080

شوری خاک

0/023

خشکسالی

0/055

ارتفاع

0/014

کیفیت آب

0/046

جهت شیب

0/007

فاصله تا منابع آبی

0/037

ش یب

0/025

حاصلخیزی

0/007

نوع اقلیم

0/009

پوشش گیاهی

0/028

مجموع

1

در شببکلهای زیر نقشببههای فازی شببده برای هر زیر
معیار ن شان داده شده ا ست که بر ا ساس روشهای ذکر
شببببده در بخش روش تحقیق ته یه و ترسبببیم گرد ید.
بهطوریکه اطالعا ال یهها بهصبببور شببب یپ فا یل وارد

سبببامانۀ اطالعا جغرافیایی شبببده و با اسبببتفاده از ابزار
میانیابی و یا ت دیل پلی گون به رسببتر و یا تراکم ،ت دیل
به الیۀ رسببتری شببده و سببپس این الیههای رسببتری با
استفاده از توابع فازی کاهشی یا افزایشی به الیههای فازی
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صببفر و یک ت دیل شببد .از آنجایی که تعداد نقشببههای
زیرمعیارها زیاد میباشبببد ،تنها به رسبببم تعدادی از آنها
کفایت میشببود .در نقشببههای زیر بر اسبباس توابع فازی
افزایشبببی و کاهشبببی ،هر چه که به مقادیر یک نزدیکتر
می شویم بر میزان ناپایداری و آ سیبپذیری افزوده شده

که در نق شه به صور پررنگ تر ن شان داده شده ا ست و
بالعکس هر چه به مقادیر صببفر نزدیکتر شببویم بر میزان
پایداری اراضی افزوده خواهد شد و تخریب کمتر است که
با رنگ رو شنتر م شخص گردیده ا ست .شکل شمارۀ ()6
نشان دهندۀ نقشههای فازی زیرمعیارها میباشد.

شکل .6نقشههای فازی زیرمعیارها
ش
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ادامه شکل.6

در این مرحله با توجه به قابلیتهای سببامانۀ اطالعا
جغرافی بایی ،از روش ترکی بب وزنی خطی ،برای تلف یق

بهطوری که نقشبببه های م حدود یت زیرمع یارها از طریق
اع مال وزن های بهدسببببت آ مده از مدل  ،AHPتلفیق

نقشبببهها و رسبببم نقشبببۀ تلفیق نهایی اسبببتفاده گردید.

میگردند .در نهایت نق شۀ نهایی آ سیبپذیری ارا ضی در
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منطقۀ حوزۀ آبخیز بختگان مطابق شکل شمارۀ ( )7تهیه
میشبببود .در این شببب کل ،م ناطق پرر نگ م ناطق دارای

آ سیبپذیری بی شتر و مناطق کمرنگتر از آ سیب پذیری
کمتری برخوردار میباشد.

شکل  .7نقشۀ نهایی شدت آسیبپذیری و تخریب در حوزۀ آبخیز بختگان

بر اسببباس نقشبببۀ ته یه شبببده مسببباحت مربوط به
کالسهای آ سیبپذیری خیلی شدید و شدید133340 ،
کیلومترمربع در حوزه بوده که برابر با  %48از کل مساحت
آن میباشد که این میزان برای حوزه رقم بزرگی محسوب
میشود.

 .4بحث و نتیجهگیری
بر ا ساس نتایج حا صل از پژوهش م شخص گردید که
روش تحلیل سبلسبله مرات ی یکی از بهترین روشها برای
انتخاب پارامترهای مؤثر و وزندهی آنها میباشببد .22
همچنین از مزایای فرآیند تحلیل سبلسبله مرات ی انعطاف
پذیری ز یاد آن می باشبببد ،چراکه هر تعداد مع یار و زیر

معیار که برای منطقهای الزم با شد را میتوان با این روش
مورد سبببنجش قرار داد  .13همچنین در این مطالعه از
روش ترکیب خطی وزنی استفاده گردیده است .استفاده از
این روش در تحقیق این قابل یت را به تصبببمیم گیر نده
میدهد که نقش عوامل تأثیرگذار و حیاتی در منطقه را با
ایجاد اهمیت بیشببتر در مس بئله مورد بررس بی قرار دهد و
نتیجۀ حاصله دارای دقت بی شتری نس ت به سایر روشها
می باشبببد  .24بهعالوه نقش سبببا ما نه های اطال عا
جغراف یایی و روش فازی -سبببلسببب له مرات ی در ارز یابی
خصوصیا اراضی بارز و مفید بوده و این روش در فرآیند
ارزیابی ب سیار مؤثر دان سته شده ا ست  .19برای انجام
مطالعۀ حاضبببر ،هم از فاکتور های محیطی و هم عوامل
ان سانی ا ستفاده شده ا ست که ا ستفاده از این معیارها در
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ارزیابی پایداری اراضی پیشنهاد شده است  .39همچنین
تعدادی از مع یارهای منتخب نیز مطابق با عوامل مؤثر در
ارزیابی حفابت ارا ضی در سایر تحقیقها میبا شد  .1بر
اسبباس نتایج بهدسببت آمده از تفس بیر نقش بۀ تلفیق نهایی
شببد آسببیبپذیری در حوزۀ مورد مطالعه ،مناطقی که
به صور پررنگ تر (قرمز و نارنجی) نشان داده شده است

را به همراه دا شته ا ست .عالوه بر این م سئله و ضعیت بد
اقتصببادی و درآمد کم مردم در پایین دسببت باعث فشببار
بسببیار زیاد به منابع آب و خاک و پوشببش گیاهی شببده
اسببت و مراتع را غال اً با وضببعیت تخریبسبباخته مواجه
نموده است که وضعیت آسیبپذیری و ناپایداری در حوزه
را دو چندان نموده است .عالوه بر مسائل ذکر شده ،میزان

بیشبببترین میزان ناپایداری را دارا بوده و آسبببیب پذیرتر
میباشبد ،مانند مناطق مجاور شبهرسبتانهای مرودشبت،
خرامه و سعادتشهر .بر اساس نقشۀ الیههای ورودی ،نشان
داده شببده اسببت که در این مناطق تراکم جمعیت بیشببتر
میباشد ،همچنین میزان بهرهبرداری از آبهای سطحی و
زیرزمینی بیشببتر بوده و افت آب زیرزمینی بس بیار شببدید
است ،همچنین کاربری غالب اراضی از نوع زراعی و زراعی

ارتفاع حوزه و نیز شبببیب در پایین دسبببت حوزه و نیز در
مناطقی مانند مرودشببت و سببعادتشببهر ،برای کاربریهای
آ سیب ر سان مانند ک شاورزی آبی م ساعدتر بوده و همین
عامل س ب افزایش ف شار بر منابع آب و خاک شده ا ست.
تمامی این عوامل باعث شده است تا  48درصد از مساحت
حوزه آسببیبپذیر باشببد .اما همانطور که در باال دسببت
حوزه و در مناطقی مانند سده اقلید و صفا شهر م شاهده

آبی ا ست که ف شار ب سیار زیادی به منابع آب و خاک وارد
می سازد و خود این عامل از علل ا صلی افت آب زیرزمینی
در منطقه و خ شک و شور شدن چاهها میبا شد ،که این
نتیجه با نتایج حاصبببل از سبببایر تحقیقاتی نظیر مطالعۀ
تأثیرا عوامل انسانی بر محیط ط یعی و روند بیابان زایی
منط ق میباشببد  .28 ،8همچنین خشببکسببالی در این
مناطق شدیدتر بوده و در طول سالهای مطالعه (-1380

می شود ،بهدلیل افزایش ارتفاعا و کوهستانی بودن و نیز
ش بیب زیاد منطقه ،همچنین بهدلیل افزایش بارش باران و
برف و نیز اقلیم م ساعدتر ،پو ششهای گیاهی متراکمتر از
نوع جنگلی و یا مرتعی و کشبباورزی دیم وجود داشببته و
میزان کشببباورزی آبی از تراکم بسبببیار کمتری برخوردار
میباشببد .همچنین کیفیت آب در این مناطق مسبباعدتر
بوده و افت آب زیرزمینی کمتری دارا میباشببد ،همچنین

 )1395از بارش کمتری نسببب ت به سبببایر مناطق حوزه
برخوردار بوده اسببت .در قسببمتهای پایین دسببت حوزه،
کیف یت آب زیر زمینی و سبببطحی بهدل یل م جاور با
دریاچه بسبببیار کاهش داشبببته و خاک نیز از شبببوری و

خاک دارای کیفیت بهتر بوده و میزان شبببوری و قلیاییت
بس بیار ناچیز میباشببد ،در نهایت میزان ناپایداری اراض بی
کمتر بوده و شد آ سیبپذیری در این منطقه ن س ت به
پایین دست بسیار کمتر میباشد .همچنین بر اساس نتایج

قلیاییت بیشببتری دارا بوده ،نفوذ پذیری خاک برای تغذیۀ
سببفرههای آب زیرزمینی بسببیار کم بوده اسببت .در این
منطقه بهدلیل فاصلۀ زیاد از منابع آبی مثل سد درودزن و
مال صدرا و نیز بهدلیل بندهای جدیداً احداث شده ،میزان
آب سببطحی ورودی بسبیار کمی داشببته و اغلب دچار کم
آبی بوده و افزایش خ شکی خاک و افزایش فر سایش بادی

حاصبببل از وزنهای تحلیل سبببلسبببله مرات ی ،این نتیجه
حاصببل شببد که عوامل انسببانی مانند کاربری ،جمعیت،
بهرهبرداری م نابع و افت آب زیرزمینی و نیز درآمد مردم
در ایجاد تخریب و ناپایداری حوزه نس ب ت به سببایر عوامل
ط یعی نقش پررنگتری دارا بودهاند.
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