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  چکيده
ـــتن  ـــعه پایدار داش ـــيدن به توس ـــروری برای رس برنامه ریزی با تکيه بر ارزیابی ھمه جانبه محيط طبيعی امری ض

ــت  ــان داراس ــتفاده ھای انس ــت طبيعی توان اکولوژیکی محدودی را برای اس ــت. با توجه به اینکه محيط زیس اس
طی با پيشــگيری بحران ھای موجود بســتر يارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان ھســته اصــلی مطالعات زیســت مح

برای برنامه ریزی زیسـت محيطی فراھم آورد. تحليل قابليت اراضـی برای توسعه شھری یکی از اصلی مناسـبی 
این مقاله طی رویکرد ارزیابی چند معياره با  ترین مقوeتی اسـت که برنامه ریزان شــھری با آن ســر و کار دارند. در

شــھرســتان تبریز برای توســعه کالبدی ارزیابی توان اکولوژیکی  GISاســتفاده از تحيل ســلســله مراتبی در محيط 
 برپایه مشاھدات محيطی صورت گرفته  و نقشه نھایی برای شھرستان مشخص شده است.

  توان اکولوژیکی، سيستم اط�عات جغرافيایی، تبریزکليد واژه ھا: کاربری اراضی، 

Abstract 

It is essential to achieve a sustainable development plan based on a comprehensive assessment of the 
natural environment. Due to the natural environment and ecological potential is limited for using in 
humans Assessment of ecological potential as the core of the environmental crisis prevention provides 
a good platform for environmental planning. Ability of land for urban development is one of the main 
issues that urban planners are dealing with it.   In this paper, a multi-criteria evaluation approach using 
hierarchical depletion in Tabriz were made ecological potential of GIS for spatial development based on 
environmental observations and the final map is characterized by for the city. 
Keywords: Land use, ecological potential, GIS, Tabriz 

  

  مقدمه
و  خور در ای توسعه ، طبيعت با انسان رابطه  تنظيم از طریق دارد ت�ش که اسـت فرآیندی اکولوژیک توان ارزیابی

 برای ای برنامه آوردن دســـت به جھت در گامی مؤثر ارزیابی این واقع در . ســـازد را فراھم طبيعت با ھماھنگ
 ھای برنامه منطقه ھر در ھای اکولوژیک ویژگی ارزیابی و شــناســایی با زیرا . شــود می پایدار محســوب توســعه
 مشخص توسعه برای سرزمين را استعدادھای خود طبيعت و شود ریزی برنامه با طبيعت ھمگام ميتواند توسـعه

 برای محيط زیســتی ریزی طرح یا و ســرزمين آمایش اســاس و پایه به عنوان اکولوژیک توان ارزیابی لذا . کند می
ناپذیر  اجتناب باشند، می آتی ھای نسل منافع حفظ با پایدار ھمراه توسعه به دستيابی صـدد در که کشـورھایی

ارزیابی توان اکولوژیکی برآورد اســتفاده ممکن انســان از ســرزمين برای کاربرد . )١٣٨٨، ٢٠٠بود(دشــتی،  خواھد
ی در ری و صنعتتوسعه شھ پارک داری (حفاتظت و توریسم) آبزی پروری، مرتعداری، جنگلداری، رزی،ھای کشـاو

اده ممکن انسان از سرزمين در واقع مات و بازرگانی اسـت. اسـتفدخ چارچوب اسـتفاده ھای کشـاورزی، صـنعت،
تنھا به یک منبع بستگی یاد شـده می باشـد اما اسـتفاده انسـان از منابع اکولوژیکی از تک تک منابع ی بھره جوی

اســتفاده از ســرزمين را  ترکيبی از ھمه می شــود. انواعیکدیگر و به صــورت با این منابع ندارد بلکه شــامل تداخل 
اســــتعداد طبيعی یا توان اکولوژیکی معلوم می دارد. توان اقتصــــادی ھم به صــــورت مکمل توان اکولوژیکی عمل 

خاب در ارزیابی توان اکولوژیکی انت ).١٣٨٠از سـرزمين را مشخص ميسازد(مخدوم،  نموده و این دو ھدف اسـتفاده
ــــمت روش ھای  ــــميم گيران را به طور آگاھانه به س فـاکتور ھـای متعدد و در نتيجه تعدد eیه ھای اط�عاتی تص

ـــرعت عمل  ـــوق می دھد که ع�وه بر دقت باe از نظر س ـــھولت انجام منطقی س در حد باeیی قرار  عملياتو س
ا تحليل داده ھ ویرایش، گرد آوری ذخيره،در زمينه داشـته باشـد. با توجه به قابليت سـيستم اط�عات جغرافيایی 

، رمک(دناسـب زمين بسيار مفيد محسوب ميشورنامه ریزی فضـایی در زمينه ارزیابی تبزار برای و مدلسـازی این اب
ــتم اط�عات جغرافيایی و با بھره گيری از روش ارزیابی ).١٣٨٤ جھانی با اســتفاده از ســنجش از راه دور و ســيس

جعفری و کریمی در تحقيقاتی مکانيابی عرصـــه  .)١٣٧٦(جھانی اراضــی طالقان را ارزیابی کردچند عامله قابليت 
استفاده  GIS. برای این کار از روش سـيستمی در محيط دھای مناسـب احداث صـنعت در اسـتان قم را انجام داد

کرد. پس از آن ارزیابی توان ســرزمين بر اســاس ھدف مورد نظر مدل ســه طبقه ای تدوین شــد. به منظور ارزیابی 
و اقتصـــادی اجتماعی، پس از تھيه مدل توصـــيفی مربوطه برای تبدیل آن به مدل ریاضـــی از مدل توان اکولوژیکی 

يری چند معياره ھدف آناليز تصـــميم گ مقاله در این .)١٣٨٤(جعفری و دیگران، رگرگســـيون خطی اســـتفاده شـــد
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یا مرتب نمودن گزینه ھا ی که به نظر خوب می رســـند ، منظم نمودن گزینه ھایترین گزینه انتخاب بھترین یا ارجح
برای  ،) ساتیAHPاز فرایند سـلسـله مراتبی تحليل (به صـورت درجه نزولی ارجحيت می باشـد.  در این پژوھش 

ــتفاده گردید این روش ــبی ھر معيار اس بررســی کمی و کيفی عطاف پذیر برای نابزاری قدرتمند و ا تعيين وزن نس
ارزیابی ھدف این مطالعه  .شداب مسـایل چند معياره اسـت که مبناء آن بر اسـاس مقایسـات دودویی eیه ھا می

 در .استمعيار در محيط سـيسـتم اط�عات جغرافيایی  ١٢برای توسـعه بر اسـاس  تبریزتوان اکولوژیکی حاشـيه 

پژوھش حاضــر برای تلفيق eیه ھا و تصــميم گيری چند معياره از روش مقایســه زوجی اســتفاده شــد. به ھمين 
 از این مقایســه منظور یک ســری مقایســه دو دویی از اھميت نســبی معيار ھا برای ارزیابی مورد اســتفاده شــد.

ھای نسبی به دست آمده برای  شد. معيار ھا و وزنھا اسـتفاده  ھای دو دویی سـپس برای ایجاد یکسـری وزن
ــــکيل دادند. برای تعيين   GISھر یـک از معيار ھا، داده ھای ورودی برای تحليل ارزیابی چند معياری در محيط  تش

یا  ١/٠استفاده شد. چنانچه شاخص سازگاری معادل  سـازگاریوزن دھی از شـاخص ھای   صـحتو  دقتدرجه 
کمتر از از آن باشد وزن دھی صحيح بوده در غير این صورت وزن ھای نسبی داده شده به معيار ھا بایستی تغيير 

پس از تعيين وزن معيار ھا ارزیابی چند معياری در محيط  )١٣٨٤(جعفری، یابند و وزن دھی مجدداً باید انجام شــود
GIS  اسـتفاده از عمليات ھمپوشـانی انجام شـده و نقشـه نھایی توان ارزیابی برای توسـعه شـھری به دست  با

عمليات ارزیابی انجام   Raster calculatedدر روش فرایند تحليل سلسله مراتبی با استفاده از از منو  آمده اسـت.
 گردید. در شــکل زیر مراحل مختلف فرایند تحليل ســلســله مراتبی در ارزیابی توان اکولوژیکی آورده شــده اســت.

آورده شـده اسـت. نقشـه نھایی توان اکولوژیکی اراضــی حاشيه تبریز جھت  ١نتایج وزن دھی معيار ھا در جدول 
 )١٣٨٢حليل سلسله مراتبی آورده شده است(غفاری، ت طبقه با استفاده از ٦توسعه پایدار شھری در 

  نتایج یافته ھا
ــيدن به نتایج مختلف پرداخته می  بخشدر این  ــيم واحد ھای اکولوژیکی و طبيعی جھت رس به گروه بندی و تقس

ــــود.  از محيط ھا ی در مـدل ھای اکولوژیکی به طور مجزا برای ھر یک توان اکولوژیک ھـایدر مطـالعـات و ارزیـابيش
بررســی ميشــود. در چنين شــرایطی تمام توان ھای محيطی برای تمام پارامتر ھا مورد شــھر و ...) (مرتع، جنگل،

ــب آن واحد ب ــب یا نا مناس ــنجش قرار می گيرد که توان مناس ــتا،س ــخص ميگردد(زیس  رای کاربری مورد نظر مش
١٣٧٧(  

  مدل اکولوژیکی برای کاربری کشاورزی -١جدول شماره 

  حاصلخيزی خاک  عمق خاک  ساختمان خاک  ارتفاع  درصد شيب  طبقه
درجه 

  فرسایش
I کم  عالی  عميق  دانه بندی ریز تا متوسط  ١١٠٠کمتر از   % ٠-٥  

II  دانه بندی ریز تا متوسط  ١١٠٠-١٣٠٠ % ٨تا  
متوسط تا 

  عميق
  کم  خوب

III  کم  متوسط  کم تا متوسط  متوسط تا درشت  ١٣٠٠-١٥٠٠ % ٨تا  

  
  مدل اکولوژیکی برای کاربری مرتعداری -٢شماره جدول 

  حاصلخيزی خاک  نوع خاک  درصد شيب  طبقه
درجه فرسایش 

  پذیری
  ساختمان خاک

I ٠-٥ %  
عميق تا نيمه 

  عميق
  خيلی زیاد

فرسایش خيلی 
  جزیی

دانه بندی ریز تا 
  متوسط

II  ٨تا % 
نيمه عميق تا کم 

  عمق
  زیاد

فرسایش کم تا 
  متوسط

تا دانه بندی ریز 
  متوسط

III  متوسط تا درشت  متوسط تا شدید  متوسط  کم عمق % ٨تا  
  

  مدل اکولوژیکی برای کاربری جنگلداری -٣جدول شماره 

  نوع سنگ  عمق خاک  بافت خاک  ارتفاع  درصد شيب  طبقه
حاصلخيزی 

  خاک
  ساختمان خاک

I ٠-١٠٠٠  ٠-٢٥  
بافت رسی 

  لومی
  سنگ آھک  عميق

دانه بندی ریز تا   عالی
  متوسط

II ٠-١٠٠٠  ٠-٣٥ 
بافت رسی 

 لومی
 آذرین بيرونی،  عميق

دانه بندی ریز تا   خوب
  متوسط

III ٠-١٤٠٠  ٠-٤٥ 
بافت  لومی 

 رسی
متوسط تا 

 عميق
سنگھای آذرین 

 بيرونی،
دانه بندی ریز تا   متوسط تا خوب

  متوسط
  

  مدل اکولوژیکی برای کاربری توریسم گسترده -٤جدول شماره 

  طبقه
منطقه حفاظت 

  شده
  دره

منطقه شکار 
  ممنوع

آب خيز تامبن آب و یا 
  چشمه

  کوھنوردی

I سھند  سردرود   سھند  
 غله –شورسویی  –تپتاپان 

  صوفيان -زار 
  کوه سھند

II ارسباران  
قلعه دره 

  سی
  قلعه بابک  -  ارسباران

III پيست اسکی یام  -  ميشو  پيام  ميشو  
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  شھری و روستایی و صنعتیمدل اکولوژیکی برای کاربری توسعه  -٥جدول شماره 

  دسترسی به جاده  پوشش گياھی  پھنه زلزله  خاک و سنگ  ارتفاع  درصد شيب  طبقه

I ١٣٠٠کمتر از   ٠-٣  
خاک فرسایش یافته و تکامل 

  نيافته
  بایر تا مراتع ضعيف  نسبتاً پایين، متوسط

جاده  km ١شعاع 
  اصلی

II ١٤٠٠-١٦٠٠  ٣-٧  
ورقه نازکی بر روی سنگ مادر با 

  حاصلخيزی کم
eبا  

مراتع ضعيف تا نراتع 
  متوسط

جاده  km ٢شعاع 
  فرعی

III ١٧٠٠-١٩٠٠  ٧-١٣  
دانه بندی نيمه  –رسی لومی 

  متوسط تا درشت
eبا  

مراتع متوسط تا 
  خوب

  عدم دسترسی

  
  نقشه پھنه بندی کاربری اراضی پيشنھادی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و مآخذ منابع
، GISجعفری حسـين و دیگران، مکانيابی عرصـه ھای منناسـب احداث صنعت در استان قم بااستفاده از  �

 .۴۵،١٣٨٢-۵٢، ، ٣٧مجله محيط شناسی، شماره 
جھانی علی، ارزیابی چند منظوره تناســـب اراضـــی با اســـتفاده از روش کمی و منطق فازی، پایان نامه  �

 .١٣٧۶کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس، 
دشــتی ســولماز و دیگران، ارزیابی توان محيط زیســت حوضــه آبخيز برای توســعه شــھری با اســتفاده از  �

GIS ١٣٨٨، ١٩٩-٢٠٨، ۴٠، مجله علوم و تکنولوژی، شماره.  
کرم علی، تحليل تناســب زمين برای توســعه کالبدی در محور شــمال غرب شــيراز با رویکرد ارزیابی چند  �

 .١٣٨۴، ٩٣-١٠۶،  ٣٧ش ھای جغرافيایی. شماره ، مجله پژوھGISمعياری در محيط 
  .١٣٨٠انتشارات دانشگاه تھران، مخدوم مجيد، شالوده آمایش سرزمين، �
  .١٣٨۵نتایج سرشماری عمومی مرکز آمار ایران، �
  .١٣٧٧مطالعات طرح توسعه و عمران ناحيه تبریز (جامع)،  مھندسين مشاور زیستا، �
اکولوژیک اراضـی با اسـتفاده از سيستم اط�عات جغرافيایی و تحليل نقدی فریده و دیگران، ارزیابی توان  �

در علوم منابع طبيعی،  GISســـلســـله مراتبی(مطالعه موردی تبریز)، فصـــلنامه کاربرد ســـنجش از دور و 
 .١٣٩٠، ٩١-٩٩، ، ٢شماره
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