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گیري هاي مختلف با استفاده از فنون تصمیمآبخیز بابلرود براي کاربريحوزهتعیین توان 
چندمعیاره

4زادهو میرحسن میریعقوب3حمید جلیلوند،2، سیدمحمد حسینی نصر1امید کرمی

دهیچک
ثر در استراتژي توسعه ؤگامی مخریب منابعسرزمین و جلوگیري از تمنظور استفاده بهینه از هاي مناسب بهتعیین کاربري

ییایو سامانه اطالعات جغراف) AHP(یل سلسله مراتبیند تحلیبا استفاده از فرآابتدان مطالعهین اساس در ایبر ا. استپایدار 
)GIS (ران ــیمرسوم در ايهاياربرــانواع کيراــرود بـز بابیآبخحوزهل یتوان و پتانس)يسم، کشاورزیوروتـ، اکيدارجنگل ،

يبندتیبه اولوMOLAک یو سپس با استفاده از تکنگرفتقرار یابیمورد ارز)و حفاظتی، توسعه مناطق مسکونيدارمرتع
49/59ج نشان داد که یکه نتاگردیده یتهمنطقه مورد مطالعهن یش سرزمیپرداخته شد و نقشه آماحوزهها در سطح يکاربر

درصد از سطح 804/0و 106/0، 05/0، 73/17، 82/21بین به ترتیهمچن.داري اختصاص یافتنگلدرصد از سطح منطقه به ج
.اختصاص یافتو حفاظت ی، توسعه مناطق مسکونيدار، مرتعيسم، کشاورزیاکوتوريهايمنطقه مورد مطالعه به کاربر

جغرافیایی، بابلروداطالعات، سامانهیاتبل سلسله مریند تحلین، فرآیش سرزمی، آماکیتوان اکولوژ: يدیکلهايواژه

مقدمه
يدر حال توسعه تقاضا برايز کشورهااياریدر بس

ن یدر اتیو جمعياقتصاد،یرشد صنعتن به علتیزم
جهیدر نت. )22(افته است یش یبه شدت افزاکشورها،

یاز طرف.استنیاز زميورن بهرهیشتریبشر دنبال ب
را شیوه معقولیزیستمحیطوطبیعتبامواجههدربشر
زمین ازیراصولیغبرداريبهرهبهواستش نگرفتهیدر پ

ن یا.)21(استپرداختهسرزمینازنادرستاستفادهو 
نامناسب از منابع يبرداراستفاده نادرست سبب بهره

ئلمسان، فقر و یب منابع موجود در زمی، تخریعیطب
از مسائل یقسمت اعظم. شودیميگریدیاجتماع

و استفاده ین منطقیش سرزمیو آمايزیرن با برنامهیزم
).29(شودیبرطرف میو انسانیعیدار از منابع طبیپا

مدیریت کاربري اراضی با دید وریزيبرنامهدر واقع 
ن یاز بحل منطقی اکولوژیک یا آمایش سرزمین تنها راه

جامعه و بحران محیط زیست و قر دربردن چرخه ف
به توسعه پایدار استدنیرسایجاد بستر الزم براي 

منظور هاي مناسب براي اراضی بهو تعیین کاربري)27(
منابعاستفاده بهینه از سرزمین و جلوگیري از تخریب

. )26(استگامی موثر در استراتژي توسعه پایدار 
کشور، الزمیستیزمنابعوضعیتبهتوجهبابنابراین

استقرارخصوصدرریزيبرنامهگونههراست
هايقابلیتواستعدادبهنگرشبامختلفهايفعالیت

اصولوآمایشیتفکرودیدگاهنمودنلحاظباوسرزمین
).19(پذیردصورتتوسعهپایداري

یابیک ارزین یش سرزمیف فائو آمایاساس تعربر
ط یو شراهاين، کاربریمل سرزیاز پتانسیستمیس

ن ینش بهتریگزين برایک سرزمییاجتماع- ياقتصاد
با آنهاست و هدف از آن حفظ يها و سازگاريکاربر

براي ). 8(است ندگان یاستفاده آيمنابع موجود برا
منظور توسعه انواع ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به

هاي بريدهی بین کارسامانها و تعیین اولویت وکاربري
هاست که از روش ریزي سالممکن در یک فضاي برنامه

اقدام . شوداستفاده می) 19(هارگ سیستمی ابداعی مک
جدیدتر در فرایند آمایش سرزمین شامل استفاده از 

ند تحلیل سلسله یفرآيریو بکارگهاي ریاضی مدل
و تعیین یدر ارزیابی توان اکولوژیک) AHP(1مراتبی

در تعیین وزن و اهمیت نسبی و و ها برياولویت بین کار
GISافزارهاي نرمز استفاده ازیو نهااولویت بین کاربري

).24(است 
ترین فنون مهممراتبی یکی ازفرآیند تحلیل سلسله

است که اولین بار MCDM2گیري چند معیارهتصمیم
این روش، روشی است . معرفی شد)30(یساعتتوسط 

گیري در شرایطی و ساده که براي تصمیممنعطف، قوي
ها گیري متضاد، انتخاب بین گزینهکه معیارهاي تصمیم

گیرد کند، مورد استفاده قرار میرا با مشکل مواجه می

)omid64karami@yahoo.com: نویسنده مسوول(،دانشجوي دکتري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-1
ي و منابع طبیعی ساري، دانشگاه علوم کشاورزدانشیارواستادیار-3و 2

استادیار، دانشگاه ارومیه-4
6/3/92: تاریخ پذیرش17/7/91: تاریخ دریافت

1- Analytical Hierarchy Process 2- Multi Criteria Decision Making

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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به صورت گسترده مورد استفاده قرار AHPامروزه). 31(
مختلفی از جمله مدیریت منابع يهارشتهگیرد و در می

هاي دیگر داردبه روشرا نسبتکاربردطبیعی بیشترین 
يهایابیارزمندي در ابزار قدرتGISیاز طرف)15،20(

تواند بر دقت و سرعت یو م)18(آمایش سرزمین است 
ن یبنابرا. را کاهش دهدیابیارزيهانهید و هزیافزایکار ب

داراي مزایاي بسیاري جهت AHPوGISتلفیق 
واع ــر انراــهت استقــبندي جیابی و نیز پهنهمکان

محیطی است و به هاي زیستابیــها و ارزییتــفعال
توان مناطق مناسب و نامناسب را از طریق آن میخوبی

هاي ها در زمینهبه منظور استقرار انواع فعالیت
کشاورزي، منابع طبیعی، محیط زیست، سنجش قابلیت 

آمایش سرزمین که داراي بعد مکانی و فضایی و اراضی
).9(ر برد هستند، بکا

ت موضوع، در این مطالعه سعی شده یبا توجه به اهم
ز بابلرود در یآبخحوزهل یاست که ابتدا توان و پتانس

ران یمرسوم در ايهااستان مازندران براي انواع کاربري
، توسعه يدارمرتع، يکشاورزسم، ی، اکوتوريدارجنگل(

تعیین شده و سپس نقشه ) و حفاظتیمناطق مسکون
از طرفی با توجه به . تهیه شودحوزهآمایش سرزمین 

هاي اینکه در تحقیقات فراوانی کارایی روش
و در GISبا محیط تلفیقگیري چندمعیاره در تصمیم

در این . فرآیند آمایش سرزمین به اثبات رسیده است
براي ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه مطالعه 

از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هاي مختلفبراي کاربري
استفاده MOLAها از تابع بندي کاربريو براي اولویت

.شد
قات صورت گرفته مرتبط با موضوع یدر رابطه با تحق

) 34(توان به مطالعه اسووري و همکاران ین مطالعه میا
يریگمیتصميهااشاره کرد که با استفاده از روش

ن منطقه مورد مطالعه یمش سرزیماآاره نقشه یچندمع
ی، مسکونيدار، جنگليکشاورزيهايکاربريخود برا

در چین به ) 17(لیو و همکاران . نده کردیتهیو صنعت
ه مورد مطالعه یبه ارزیابی ناحGISو نیز AHPکمک 

خود براي سه کاربري صنعتی، تجاري و مسکونی 
با ) 33(استور . کردنديبندپهنهپرداختند و این ناحیه را 

گیري چندمعیاره به آمایش و تصمیمGISتلفیقی از 
يمناطق مناسب براهاي شرق فنالند پرداخت و جنگل

گر رایديهايو کاربريگردشگرتولید چوب، حفاظتی و 
مشخص نمود و بیان نمود که با این روش توسعه 
اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادي مناسب با پرداختن به 

يگریدر مطالعه د.پذیر استکانها امکارایی جنگل
وGISقیتلفبا استفاده از ) 3(و همکاران بابایی کفاکی

AHP به آمایش سرزمین قسمتی از حوزه شهرستان بانه
ا و ینفروشدر استان کرمانشاه پرداختند و حاجه

به AHPدر اصفهان با استفاده از ) 13(همکاران 
يار کاربرچهيمنطقه مورد نظر خود برايبندپهنه

سطح MOLA1مختلف پرداختند و با استفاده از تابع 
که ندمختلف اختصاص داديهايمنطقه را به کاربر

يدرصد از سطح منطقه برا69ش از یاساس آن ببر
.حفاظت مناسب در نظر گرفته شد

هاروشمواد و 
ز بابلرود که در استان مازندران یآبخحوزهمساحت 

در حوزهن یا. هکتار است51725غ بر واقع شده است بال
درجه 52˚24́55˝تا52˚39́38˝مختصاتی بین 

یعرض شمال36˚50́22˝تا 36˚12́2˝و یطول شرق
متر 50حوزه، حداقل ارتفاع )1شکل (قرار گرفته است

متر در 3280در بخش شمالی آن و حداکثر آن 
يان دمیانگیم. استحوزهیغربالیه جنوبیمنته

گراد یدرجه سانت14/14حوزهمتوسط ساالنه در سطح 
782برابر با حوزهساالنه در سطح ین بارندگیانگیو م

م یمتر در سال است و بر اساس روش آمبرژه نوع اقلمیلی
.باشدمه مرطوب سرد مییاز نوع نحوزهدر سطح 

موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح استان و کشور- 1شکل 
1- Multi Objective Land Allocation
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ن توان منطقه مورد ییمنظور تعن مطالعه بهیدر ا
ران که شامل یمرسوم در ايهايانواع کاربريمطالعه برا

سم، ی، اکوتوري، کشاورزيدارجنگليهايکاربر
و )ییروستا-يشهر(یمناطق مسکون، توسعه يدارمرتع

ش یه نقشه آماین تهیو همچن) 19(حفاظت است 
یسه مرحله اصلAHPازبا استفادهن منطقهیسرزم

:صورت گرفت
ارهایمعیابین و ارزییتع

مختلف يهاتیفعالين براینش سرزمیو گزیابیارز
). 4(از دارد یها ننهیارها و گزیاز معيابه مجموعه

ها وجود نهیارها و گزیمعیابیارزيبرايادیزيهاکیتکن
يریگمیتصممختلف يهاکین تکنین بیدارد که در ا

). 25(ار مناسب هستند ین منظور بسیاياره برایچندمع
AHPاز براي ارزیابی توان سرزمینن مطالعه یدر ا

با به کارگیري این روش ساختار و . استفاده شد
چوبی جهت همکاري و مشارکت گروهی در چهار

ن یا. شودراهم میــا حل مشکالت فــها ییريـگتصمیم
سه زوجی بنا شده که قضاوت را روش بر مبناي مقای

نماید، همچنین میزان ناسازگاري تصمیم را تسهیل می
دهد که از مزایاي برجسته این تکنیک نشان می
.)35(گیري چندمعیاره است درتصمیم

صورت سه مرحلهیطیل سلسله مراتبیتحلند یفرآ
ن مرحله کهیدر ا:ساختن سلسله مراتب) 1:ردیگیم

باشد یمیل سلسله مراتبیند تحلیسمت فرآن قیترمهم
دن یرسيبرا) هانهیگز(ارها یرمعیارها و زیهدف، مع)5(

ن مطالعه با استفاده از یدر ا. شوندین مییبه هدف تع
توان یابینه ارزیمطالعات مختلف صورت گرفته در زم

:مانند(يدارجنگليهايهرکدام از کاربرين برایسرزم
، 32، 28، 14، 3: مانند(يکشاورز،)37، 34، 19، 3، 2

، )16، 13، 12، 10، 3: مانند(سم ی، اکوتور)36
مناطق توسعه و) 37، 23، 10، 7، 3: مانند(يدارمرتع

ارها و ین معیمهمتر) 34، 19، 11، 6، 1: مانند(یمسکون
هرکدام از ين برایوان سرزمـموثر در تيارهایرمعیز

ن مناطق ییتعدر. ن شدندییمذکور تعيهايکاربر
ن یايشده برایطراححفاظت از چارچوبيمناسب برا

ن ین چارچوب سرزمیدر ا. استفاده شدران یدر ايبرکار
ت یات مانند محدودیخصوصیدر صورت دارا بودن بعض

و یانادر يهاوجود گونهگر و یديهاتیانجام فعاليبرا
انقراض مانند سرخدار در منطقه مورد مطالعه،خطر در
) 2).19(شود یحفاظت در نظر گرفته ميناسب برام
ن یدر ا: ارهایر معیارها و زیت معیب اهمین ضرییتع

ع شد و در ین کارشناسان توزیبییهامرحله پرسشنامه
ارها را با توجه یرمعیارها و زیاز معکیهر آن کارشناسان 

با استفاده از کردند سپسیازدهیموردنظر امتيبه کاربر
سه یکارشناسان و با روش مقایحیترجهايتقضاو
ارها یرمعیارها و زیاز معکیهر ییوزن نها)30(ییدوتا

یبررس: هاقضاوتيسازگاریبررس) 3.ن شدییتع
نرخ . ردیگیمانجام يبا توجه به نرخ سازگاريسازگار
باشد تا قضاوت1/0د کمتر از یبادر هر قضاوتيسازگار

.)30(قابل قبول باشند 
یل مکانیتحل

و مطالعات GISدر مرحله دوم با استفاده از 
ن مطالعه به ین شده در اییتعيارهایرمعیزییصحرا
از یبعضن منظور یايبرا. ل شدندیتبدیمکانيهاداده

، یشناس، سنگیشناسخاكيهاهیها مانند الهیال
و آبخیزداريیعیاز اداره کل منابع طبیاهیپوشش گ

يهانقشه.شدندیو رقومه شدندین تهاستان مازندرا
مربوط به يهاه دادهی، پس از تهیطبقات دما و بارندگ

موجود در سطح و یا اطراف یستگاه هواشناسیا16
شرکت ویکل هواشناسهاز ادارمنطقه مورد مطالعه

ه یتهیابیاستان مازندران، با درونياآب منطقهسهامی
. شدند

ها، مناطق ، جادهیمنابع آبفاصله ازيهانقشه
ه شدند و یتهBufferingها با عمل و گسلیمسکون
ا یب و ارتفاع از سطح دریب، جهات شیشيهانقشه

اس یبا مقیمنطقه مورد مطالعه از نقشه توپوگراف
ها با توجه به ن نقشهیسپس ا. استخراج شدند1:25000
يبندطبقهط منطقه مورد مطالعهیو شراينوع کاربر

ن مطالعه با یاز در ایمورد نيهانقشهیتمام. شدند
. ه شدندیتهArc GIS 9.3افزار استفاده از نرم

ش ینقشه آماهیو تهيهر کاربرين توان منطقه براییتع
ن منطقهیسرزم

ند یرآالزم در فيهاه هر کدام از نقشهیپس از ته
ییان وزن نهییها و تعيهر کدام از کاربريبرایابیارز

ب یک ترکی، با استفاده از تکنAHPآنها با استفاده از 
ند یک ساده در فرآیک تکنیکه WLC1یوزنیخط
ها با وزن مختص به هر کدام از نقشهاستيریگمیتصم

.)13(ق شدند یتلفGISط یخود در مح
Sij= ∑ Wk Xijk

و iتناسب پیکسل واقع شده در ردیف Sijدر این رابطه 
.نظر استاي براي کاربري موردقشه شبکهدر نjستون 

Wkروزن اختصاص داده شده به فاکتوk وXijk مقدار
.)35(است ) i, j(در پیکسل kفاکتور 
ازنقطههراولویتمیزانیابی،مکانعملیاتدر

میزانازتابعیکاربريهربهآنتخصیصسرزمین در
نسبیهمیتاونظرکاربري موردبرايتناسب سرزمین

). 7(است منطقههايکاربريسایربرابرکاربري درآن
هرکدام از ين برایتوان سرزميهان نقشهییپس از تع

سم، ـیوتورــ، اکياورزــ، کشيدارلـجنگيهايرــکارب
و حفاظت، از تابع یمناطق مسکون، توسعه يدارمرتع

MOLAهر واحد از منطقه مورد ص دادن یتخصيبرا
ک یMOLA. ورد مناسب استفاده شدميمطالعه کاربر

1- Weighted Linear Combination
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ن با یص چندمنظوره زمیحل مسئله تخصيک برایتکن
ن یترتواند مناسبیوجود اهداف مختلف است که م

ها را با توجه به وزن اختصاص داده شده يکاربر
ها و درجه تناسب ير کاربرینسبت به سايبه آن کاربر

ن یبرابنا. )13(دین نمایی، تعيآن کاربرين برایسرزم
ل یند تحلیابتدا با استفاده از فرآهايص کاربریتخصيبرا

، ياقتصاديوهایو با توجه به سناریسلسله مراتب
يتوان منطقه برايهانقشهیطیمحستیو زیاجتماع

يشدند و سپس با اجرایدهها وزنيهر کدام از کاربر
و نقشه )32(شدنديبندتیها اولويکاربرMOLAتابع 

).2شکل (ه شد ین منطقه مورد مطالعه تهیرزمش سیآما

ن مطالعه به صورت خالصهیمراحل انجام ا- 2شکل 

مراحل انجام این مطالعه به صورت خالصه- 2شکل 

و بحثجینتا
سلسله مراتب، با استفاده از ل یپس از تشک

ند یفرآموثر بريهاهیوزن الیحیترجهايتقضاو
مختلفيهايکاربرين برایل سرزمیپتانسیابیارز
ن یبییهانامهن صورت که پرسشیبه ا. ن شدییتع

ها، نامهن پرسشیع شد و در ایکارشناسان توز
زان یخود را در مورد میحیترجهايتکارشناسان قضاو

.ان نمودندیارها بیمعریارها و زیک از معیت هر یاهم
کیارها در هر یرمعیارها و زیمعسپس وزن هر کدام از 

ت با یدر نها. ن محاسبه شدیمتخصصيهانامهاز پرسش
بدست آمده از هر يهااز وزنن گرفتنیانگیم

ه بدست آمد یهر اليبرایینهاياهنامه، وزنپرسش
ها ن نقشهیاز، ایمورد نيهاه نقشهیپس از ته. )1جدول(

يهاوزنبا ) WLC(یوزنیک خطیبا استفاده از تکن
توان يهات نقشهیق شدند و در نهایمختص به خود تلف

شکل (يدارجنگليهايهر کدام از کاربريمنطقه برا
، )5شکل (ي، کشاورز)4شکل (سمی، اکوتور)3

)7شکل (یتوسعه مناطق مسکونو ) 6شکل (يدارمرتع
تحت حفاظت يل منطقه برایو نقشه پتانسبدست آمد

ن یايشده برایبه چارچوب طراحقرار گرفتن با توجه 
تابعسپس با استفاده از ). 8شکل (بدست آمد يکاربر

MOLAز بابلرود یآبخحوزهن یش سرزمیآمایینقشه نها
درصد از 49/59ج نشان داد که ینتا) 9شکل (ه شدیته

82/21. داري اختصاص یافتسطح منطقه به جنگل
ه درصد از سطح منطقه به ترتیب ب73/17درصد و 

. هاي اکوتوریسم و کشاورزي اختصاص یافتکاربري
، داريدرصد از سطح منطقه به مرتع05/0همچنین 

درصد 804/0و یدرصد به توسعه مناطق مسکون106/0
).2جدول (به حفاظت اختصاص یافت 

WLCک یها با تکنتلفیق نقشه ها با وزن

یی به معیارها و زیرمعیارها  با استفاده از نظرات کارشناسدهوزن

ناسازگارسازگار

ها براي هر کاربريمعیارتعیین معیارها و زیر

MOLAک یو تکنAHPها با استفاده از تعیین اولویت کاربري

تهیه نقشه آمایش سرزمین منطق

هابررسی سازگاري قضاوت

هاه نقشهیته

ان براي هر کاربريتهیه نقشه تو

حفاظتیتوسعه مسکونداريمرتعاکوتوریسمکشاورزيداريجنگل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 11

https://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-502-fa.html


175............ ...............................................................................................1394بهار و تابستان / 11شماره / پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال ششم

هاراي هر یک از کاربريیند ارزیابی توان منطقه بآهاي موثر در فرنهایی الیهوزنومعیارها، زیرمعیارها-1جدول 
وزن نهاییزیرمعیارهامعیارها

توسعه مسکونیداريمرتعکشاورزياکوتوریسمداريجنگل
175143/0267355/0429178/0323976/0267123/0درصد شیبتوپوگرافی

184356/011835/0-076143/010497/0ارتفاع
041342/00446/0-039571/006134/0جهت

340714/0079013/010452/0280278/014311/0تراکم پوشش جنگلیپوشش گیاهی
----122/0تیپ جنگلی

----090714/0موجودي جنگل
068858/00159/006877/007077/0043021/0بافت خاكخاك

034714/000587/01101/0041159/0016021/0عمق خاك
013043/0022956/003203/001601/001139/0شرایط زهکشی
005857/000265/0014031/000901/000719/0شدت فرسایش

01601/0----دماعوامل اقلیمی
00811/0----بارندگی

01146/0-27369/0212341/0*-فاصله از منابع آبیمنابع آبی
03663/0--124876/0-فاصله ازجادهاجتماعی-اقتصادي

---04138/0-فاصله از مناطق مسکونی
02903/0033099/007087/0-033243/0شناسیسنگشناسیزمین

206115/0----فاصله از گسل
است و همه منابع زیبایی منظرها است زیرا در کاربري اکوتوریسم نقش منابع آبی در ها و هم چشمهمنظور از منابع آبی در کاربري اکوتوریسم هم رودخانه

ها، سایر منافع ها بکار گرفته شد و هدف از بکار بردن فاصله از رودخانهها، فقط فاصله از رودخانهاما در سایر کاربري. آبی داراي جنبه زیباشناختی هستند
.مانند منافع اقتصادي و اجتماعی حاصل از آن است

نقشه توان تفرجی منطقه مورد مطالعه- 4شکل مطالعهداري منطقه مورد نقشه توان جنگل- 3شکل 

ها در نقشه آمایش سرزمین منطقه مورد مطالعهمساحت اختصاص یافته به هر یک از کاربري-2جدول 
)درصد(مساحت )هکتار(مساحت کاربري
12/3076949/59داريجنگل

54/1128882/21اکوتوریسم
68/917173/17کشاورزي

39/2505/0اريدمرتع
41/54106/0توسعه مسکونی

8371/415804/0حفاظت
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نقشه پتانسیل حفاظتی منطقه مورد مطالعه- 8شکل 

عهداري منطقه مورد مطالنقشه توان مرتع-6شکل  نقشه توان کشاورزي منطقه مورد مطالعه- 5شکل 

نقشه توان توسعه مناطق مسکونی منطقه مورد مطالعه- 7شکل 
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نقشه آمایش سرزمین منطقه مورد مطالعه- 9شکل 

بر طبق نتایج حاصل از ارزیابی توان منطقه براي 
درصد از سطح منطقه داراي 70داري بیش از جنگل

دهنده توان توان عالی و خیلی خوب است که نشان
درصد از 03/22. داري استمناسب منطقه براي جنگل

داري است این سطح منطقه فاقد توان براي جنگل
شود زیرا سطح، مناطق فاقد پوشش جنگلی را شامل می

تراکم پوشش جنگلی در این ارزیابی بیشترین اهمیت را 
مناطق داراي توان درجه یک به صورت پراکنده . داشت

پراکنده هستند و تقریباً حوزهدر تمامی نواحی جنگلی 
داري براي جنگلحوزه، توان حوزهنوب به سمت ج

طوري که در مناطقی که داراي توان یابد بهکاهش می
داري هستند تنها در درجات چهار و پنج براي جنگل

عامل اصلی این پراکنش، . اندواقع شدهحوزهجنوب 
، شیب منطقه و سپس حوزهدر جنگلیتراکم پوشش 

ا در مناطق باشد زیرارتفاع از سطح دریا در منطقه می
تراکم پوشش جنگلی از نوع تنک است و حوزهجنوبی 

حوزههاي شمالی شیب در این نواحی بیشتر از قسمت
، ارتفاع حوزهاست و همچنین از شمال به طرف جنوب 

در .شودمورد مطالعه بیشتر میحوزهاز سطح دریا در 
که یبه مناطقيدارجنگليتوان منطقه برایابیارز

ن یبودند ارزش صفر داده شد بدیگلبدون پوشش جن
نامناسب در نظر ين کاربریاين مناطق برایب ایترت

زیادت و ،)34(اسووري و همکاران .گرفته شدند
و یکفاکییو بابا) 2(امیري و همکاران ،)37(بکري ال

ن یمشابه با ايهانهیارها و گزیز از معین) 3(همکاران 
.استفاده کردنديرداتوان جنگلیابیمطالعه در ارز

فاکتور8از يکشاورزيتوان منطقه برایابیدر ارز
شیب، بافت خاك، عمق خاك، شرایط زهکشی، 

ها و فرسایش، تراکم پوشش جنگلی، فاصله از رودخانه
نتایج . )3،10،14،28،32(استفاده شد شناسیسنگ

نشان داد که حدود يکشاورزارزیابی توان سرزمین براي 
. از سطح منطقه توانی براي این کاربري ندارددرصد70

به عبارت دیگر توان منطقه مورد مطالعه براي کشاورزي 
توان در جنگلی خوب نیست که علت اصلی آن را می

هاي و تراکم انبوه پوشش درختی در قسمتحوزهبودن 
و سپس محدودیت شیب در نواحی حوزهوسیعی از 

نکه یطالعه به علت ان میرا در ایز.دانستحوزهجنوبی 
مه انبوه یانبوه و نیپوشش جنگليکه دارایدر مناطق

ن مناطق یوجود ندارد، به ايامکان کشاورزهستند عمالً
که فاقد حوزههاي شمالی قسمت. ارزش صفر داده شد
اي است باشد و اغلب به صورت جلگهپوشش جنگلی می

باشد، و شیب زیادي ندارد و داراي منابع فراوان آبی می
در مدل طراحی . بهترین توان را براي کشاورزي دارد

شده در این مطالعه چون کشاورزي آبی و دیم با هم به 
جا آمده است، طبقات یک و دو براي صورت یک

توانند براي کشاورزي آبی و طبقات سه و چهار می
.کشاورزي دیم در نظر گرفته شوند

درصد از 97از نشان داد که بیشن مطالعه یانتایج 
داراي قابلیت تفرجی است یا به عبارت دیگر حوزهسطح 

به طور کلی . باشدسم عالی مییتوان منطقه براي اکوتور
هاي نسبت به قسمتحوزههاي شمالی در قسمت

باشد که با توجه به قابلیت تفرجی بهتر میحوزهجنوبی 
علت حوزهپراکنش تقریباً یکسان منابع آبی در سطح 

اصلی این نامتوازن بودن پراکنش قابلیت تفرجی، 
، حوزههاي جنوبی تواند شیب باالتر در قسمتمی

هاي دسترسی کمتر و ارتفاع بسیار ها و مسیرجاده
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توان یابیدر ارز. باشدحوزهبیشتر منطقه در جنوب 
، یشناسسم عالوه بر عوامل خاكیاکوتوريمنطقه برا

که در روش یاهیش گن و پوشیزمیوگرافیزیف
یروند، از عواملیز بکار میران نیمرسوم در ایستمیس

ز ینی، جاده و مناطق مسکونیمانند فاصله از منابع آب
گیري جریان را منابع آبی در شکلیز. استفاده شد

گردشگري در یک مکان بسیار موثر بوده و بر جاذبه 
وجود . افزایدتوریستی منطقه به میزان زیادي می

دخانه دائمی در منطقه اغلب تاثیر مطلوب در سیماي رو
فیزیکی محیط به دنبال دارد و خود به واسطه امکانات 

هاي نظیر شنا، ماهیگیري، قایقرانی، بالقوه براي فعالیت
عنوان یکی از منابع بهنیک و کمپینگقدم زدن، پیک

ها نیز محل چشمه. شودتفرجگاهی مطلوب بدل می
انداز براي همه تراحت و ارزش چشمتامین آب شرب، اس

هاي دسترسی و شبکه حمل و طبقات سنی هستند و راه
و اصوالً . توانند باعث افزایش میزان تفرج شوندنقل می

ریزي تفرجی براي مناطقی که داراي پتانسیل برنامه
بالقوه تفرجی باشند اما مسیر دسترسی براي آن وجود 

ن فاصله از یهمچن. دباشپذیر نمینداشته باشد، امکان
مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی موجب افزایش 

شود که این منجر به مسافت و هزینه دسترسی می
زاده و در مطالعات فرج.شودکاهش تقاضاي تفرجی می

بابایی کفاکی و ، )12(گول و همکاران،)10(کرمی 
و )19(، مخدوم )16(کوماري و همکاران ،)3(همکاران 

ارها و یز از معین) 13(ا و همکاران ینفروشحاجه
یتوان تفرجیابین مطالعه در ارزیمشابه با ايهانهیگز

.استفاده شد
نه یگز9از يدارمرتعيتوان منطقه برایابیدر ارز

زاده و کرمی در مطالعات فرج. استفاده شدیداده مکانا ی
بکري ، زیادت و ال)7(، فالح شمسی و همکاران )10(
و بابایی )19(، مخدوم )23(زاده و همکاران ، نجیب)37(

استفاده یمشابهيهاهیز از الین)3(کفاکی و همکاران 
درصد از 79حدود ن مطالعه نشان داد که یج اینتا. شد

داري نامناسب است هاي مرتعبراي فعالیتحوزهسطح 
تواند پوشش درختی انبوه در که علت اصلی آن می

مورد مطالعه باشد که این حوزهز هاي وسیعی اقسمت
پوشش انبوه و جنگلی بودن منطقه مانع حضور گیاهان 

همچنین نتایج نشان داد که . شودمرتعی در عرصه می
داري بیش هاي جنوبی توان منطقه براي مرتعدر قسمت
باشد که با میحوزههاي شمالی و مرکزي از قسمت

اصلی ، علتحوزهوجود شیب بیشتر منطقه در جنوب 
هاي جنوبی در قسمتحوزهتوان ارتفاع بیشتر آن را می

توان گفت که توان منطقه بري در نهایت می. آن دانست
به یابین ارزیدر ا. باشدداري چندان مناسب نمیمرتع

تر امتیاز بیشتر و به طبقات با ارتفاع کمتر طبقات مرتفع
مناطق را در ایران و به ویژه دریامتیاز کمتري داده شد ز

ها شمالی کشور چون مرز مراتع در باالتر از مرز جنگل
یکی دیگر از عواملی که بر ارزیابی توان . گیردشکل می

داري تاثیر مستقیم دارد تراکم سرزمین براي مرتع
که تراکم زیاد پوشش درختی در منطقه است به طوري

پوشش درختی در منطقه و به عبارت دیگر جنگلی بودن 
گیرد بنابراین در ان رشد گیاهان مرتعی را میمنطقه امک

این مطالعه به مناطق داراي پوشش درختی بیشتر امتیاز 
.کمتري داده شد

درصد 44/42نشان داد که حدود ن مطالعهیانتایج
یمناطق مسکونفاقد توان براي توسعه حوزهاز سطح 

دهنده توان ضعیف منطقه براي این است که نشان
داراي توانحوزههایی در شمال قسمت. تکاربري اس

هاي جنوبی براي این کاربري هستند و قسمتیخوب
علت اصلی آن . باشدبراي این کاربري نامناسب میحوزه

توان در شیب و ارتفاع باالتر سرزمین در را می
هاي تر جادهو تراکم پایینحوزههاي جنوبی قسمت

ر این خصوصیات زیرا د. دانستحوزهجنوب ارتباطی در
بارزتر و حوزههاي شمالی و جنوبی تفاوت میان قسمت

ن یايل منطقه برایپتانسیابیدر ارز. تر استمشخص
مه یانبوه و نیپوشش جنگليبه مناطق دارايکاربر

مانند متوسط دما، یانبوه ارزش صفر داده شد و عوامل
، فاصله از جاده، فاصله از گسل و فاصله یمتوسط بارندگ

در مطالعات داي و .ز در نظر گرفته شدندیز رودخانه نا
، عباسپور و )34(، اسووري و همکاران )6(همکاران 
ز ین) 19(و مخدوم ) 11(، قرخلو و همکاران )1(قراگوزلو 

ن مطالعه استفاده یمشابه با اییارهایرمعیارها و زیاز مع
.شد

منظور از حفاظت، نگهداري و توسعه منبع مورد 
و در هاي آینده استظت براي نسل حاضر و نسلحفا

شود که در خطر تخریب و مورد منابعی اعمال می
95/4این اساس حدود بر).19(پذیري قرار دارندآسیب

درصد از سطح منطقه به علت وجود گونه درختی بسیار 
مهم و ارزشمند سرخدار که در واقع شاهکار و میراث

هاي به جا مانده از هاي شمال است و از گونهجنگل
شناسی است، براي حفاظت مناسب در دوران سوم زمین

درصد از سطح منطقه به 01/1نظر گرفته شد همچنین 
ها توان نداشت براي علت اینکه براي سایر کاربري

حفاظت مناسب در نظر گرفته شد زیرا در این مناطق 
تی ها را ندارند، اگر به فعالیکه توان انجام سایر کاربري

پرداخته شود ممکن است سبب خارج از توان آن
تخریب شدید در اکوسیستم شکننده آن شود و خسارات 

.ناپذیري را به بار آوردزیست محیطی جبران
ها در این مطالعه براي تعیین اولویت بین کاربري

یطیمحستیابتدا سه سناریوي اقتصادي، اجتماعی، ز
نظرات کارشناسان و سپس با استفاده از. تعریف شد

استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن هر کاربري 
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در هر کدام از سه سناریو تعیین شد و در نهایت 
در واقع با این روش سعی . بندي شدندها اولویتکاربري

ها نیز از فرآیند تحلیل شد که در تعیین اولویت کاربري
) 32(را و همکاران یویسانتار.سلسله مراتبی استفاده شود

ها در يکاربریدهوزنيها بران روشیاز بهتریکی
نتایج .ذکر کردندAHPرانیآنها به سرزمص یتخص

و AHPاستفاده از باتهیه نقشه آمایش سرزمین منطقه 
MOLA درصد 49/59(حوزهنشان داد که سطح اعظم

. داري اختصاص یافتبه کاربري جنگل) حوزهاز سطح 
کشاورزي و حفاظت ،پس از این کاربري، اکوتوریسم

سپس و اندن سطح را به خود اختصاص دادهیشتریب
قرار داري مرتعو یتوسعه مناطق مسکونيهايکاربر

ن منطقه یش سرزمیرا در نقشه آمایدارند که سهم کم
ط متنوع ین مطالعه با توجه به شرایدر ا. داشتند

انبوه و وجود گسل يهان جنگلیو همچنیوگرافیزیف
در هاين کاربریت ایرفت که اولویدر منطقه انتظار م

ج یتر باشد که نتانییها پاير کاربریبه سامنطقه نسبت 
ش یدر نقشه آما. ن مهم را اثبات کردیز اینیابیارز

هاي منطقه مورد ن منطقه قسمتی از جنگلیسرزم
مطالعه به اکوتوریسم اختصاص داده شده است و سطح 
بسیار کمی نیز براي حفاظت در نظر گرفته شده است و 

ها است ظ این جنگلدر این دو کاربري نیز تالش بر حف
.هاو نه تبدیل و تخریب این جنگل

معیاره با تعیین کردن گیري چندهاي تصمیمروش
بر دقت نه در فرآیند ارزیابییمیزان اهمیت هر گز

زیرا واضح است که در فرآیند ارزیابی توان و . افزایندمی
قابلیت سرزمین براي هر نوع کاربري بعضی پارامترها 

. ثیر بیشتر و بعضی داراي تاثیر کمتري هستندداراي تا
هاي تصمیم گیري چندمعیاره با وزنی که به هر در روش

میزان اهمیت آن در فرآیند ارزیابی . شودپارامتر داده می
از دیگر مزایاي فرآیند تحلیل سلسله . شودتعیین می

به طوري که . العاده آن استپذیري فوقمراتبی انعطاف
تعداد معیار و زیرمعیار که الزم باشد در این روش هر

در این مطالعه از . تواند در فرآیند ارزیابی به کار رودمی
MOLAک ین از تکنیو همچنGISوAHPتلفیق 

. استفاده شدهايکاربريبندتیص و اولویجهت تخص
AHPتوان هر تعداد معیار و زیر پذیر است و میانعطاف

نه تنها مقدار نقش هر AHP.معیار را در آن به کار برد
کند، بلکه چگونگی ارتباط عامل را در ارزیابی تعیین می
ر فرآیند ارزیابی به شکل و هماهنگی عوامل مؤثر را د

هاي و روشGIS. گیردزنجیرواري در بر میحلقه
مقولهبا این که دو ) MCDM(معیاره گیري چندتصمیم

اما به راحتی ،تحقیقی و مطالعاتی متمایز از هم هستند
مند شوند، زیرا هاي دیگر بهرهتوانند از مزایا و تواناییمی

سازي، توانایی زیادي در تولید، ذخیرهGISاز یک طرف 
ها و اطالعات مکانی و بازیابی، اصالح و ارزیابی داده

گیري و در نتیجه تحلیل مسائل فضایی مطرح در تصمیم
دارد و از طرف دیگر MCDMمبتنی بر 

از جمله فرآیند تحلیل سلسله MCDMهاي روش
هاي فضایی و مکانی مراتبی توانایی ترکیب شدن با داده

گیران و متخصصان در و ترجیحات و تجربیات تصمیم
هاي تصمیم را دارد و مجموعه ارزشمندي از قالب گزینه

گیران و هاي تصمیممعیارها را براي نشان دادن اولویت
.دهدرائه میاGISترکیب آنها با 

استفاده از AHPترین مزایاي یکی دیگر از مهم
در این روش هر چند لزومی ندارد . نظرات گروهی است

توان از نظرات کارشناسان و متخصصین مختلف ولی می
ها و ها، اهداف، خواستهکه هر کدام داراي نظرات، دیدگاه

هاي ید مختلفی هستند بهره جست و قضاوتعقا
هاتارزیابی قرار داد و چنانچه قضاوردمتخصصان را مو

ناسازگار بودند به رفع ناسازگاري پرداخت و بهترین 
نتیجه را از اجماع عقاید بدست آورد در حالی که در 

گیران و گذاري ساده چون به تصمیمهاي رویهممدل
شود و مدل بدون دخالت ارزیابان و ارزیابان توجهی نمی

تواند نتایج حاصل از مدل میشود، گیران اجرا میتصمیم
.)20(مورد شک قرار گیرد
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Determination of Babolrood basin Capability for Various Land Uses Using Multi
Criteria Decision Making Methods

Omid Karami1, Seyed Mohammad Hosseini Nasr2, Hamid Jalilvand3 and Mirhassan
Miryaghubzadeh4

Abstract
Determination of land capability for optimal use of land to prevent land degradation

and improper use of lands is an effective step towards sustainable development strategy.
Regarding the importance of subject, in this study in first; ecological potential for usual
land uses in Iran (forestry, ecotourism, agriculture, range management, residential areas
development and conservation) in Babolrood basin was evaluated using Analytical
Hierarchy Process (AHP) and Geographic Information System (GIS). Then land uses
were ranked using MOLA technique and land use planning map of study area was
created. The results showed that 59.49 percent of the area was allocated to forestry and
21.82, 17.73, 0.05, 0.106 and 0.804 percent of the area were allocated to ecotourism,
agriculture, range management, residential areas development and conservation
respectively.
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