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 چکیده

 خاا   تخریب بسیاری مانند زیستي، مشکالت  محیط های محدودیت و ها قابلیت درنظرگرفتن ها بدون بریکار اکثر اخیر تغییر ةدر چند ده
تغییارات کااربری    آثاار ضرورت تحقیق حاضر، بررسي چگاونگي کااه    به دنبال داشته است، بنابراین،  را های آبيتمسآلودگي اکوسی و

از این رو،  .عنوان راهکاری برای حفاظت از منابع طبیعي است ایي بالقوة اراضي بهتجن با بررسي توان حوزة آبخیزدر اراضي احتمالي آینده 
گیاری از   کار گرفته شاد و در اداماه، باا ب اره     برای بررسي میزان تغییرات احتمالي کاربری اراضي آتي به (LCM)ساز تغییر سرزمین  مدل

نتاای  نشاان   . ، مستعدترین مناطق کشاورزی تعیین شد(یب خطي وزنيترک)و روش ارزیابي چندمعیاره  (GIS)سامانة اطالعات جغرافیایي 
 هکتاار  7667و  17579 ترتیاب،  کشاورزی و مرتع باه  کاربری و کاه ، هکتار 90791 جنگلي کاربری ،1505تا  1595 دورة طول داد در
و مرتاع   یکشااورز  یجنگل باه کااربر   یکاربر رییمناطق محتمل تغ نیهکتار از مستعدتر 9079 زیو ن 9079داشت و نیز  خواهد افزای 

 هاای  جنگال  از حفاظات  به تواند مي یکيژکولوا قابلیت براساس آینده اراضي کاربری تغییرات بررسي رود مي انتظار بنابراین، .استخراج شد
 .کند کمک منطقه آتي دورة در اراضي کاربری غیراصولي تغییرات از پیشگیری برای هیرکاني
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 مقدمه و بیان مسئله

 علز   تزرین  بزرر  . هستند کاهش حال در شدت به گذشته دهة چند طول در زمين کرة های جنگل

 هزای  جنگزل  از درصزد  59تزا   07 کزه  طزوری   بزه  اسز ،  کشزاررزی  زدایي، توسزةة  جنگل مستقيم

 درصزد  07 آفریقا ر حزدرد  در ها جنگل تبدیل از درصد 07 تا 07ر  استوایي قمناط در رفته ازدس 

تبزدیل   کشاررزی کاربری به التين آمریکای در درصد 57 از بيش ر آسيا، گرمسيری نيمه مناطق در

ماننزد دیگزر کشزورهای     هزای ایيزر،    در دهزه (. Gutierrez Velez et al., 2011, p.2)شزد  اسز    

در همزين  . های ایران دیزد  شزد  اسز     هش چشمگيری در مساح  جنگلتوسةه، ررند کا درحال

هزای هيرکزاني در چنزد دهزة ایيزر تاز  فشزار شزدید ت ييزرات           ای از جنگل زمينه، بخش عمد 

آمزد  از گذشزتة    دسز   براسزا  آمزار بزه   . های اراضي در استان مازندران قرار گرفته اس  کاربری

دليزل ت ييزرات شزدید     های هيرکاني به هکتار از کل جنگلميليون   /6چندان درر تا امررز حدرد  نه

هکتار  68060 در همين زمينه، (. Yousefi et al., 2013, p.3)های اراضي کاهش یافته اس   کاربری

با تخریب چشمگيری مواجه شد  اس   105 تا  161 های  های استان مازندران بين سال از جنگل

هزا در شزرا اسزتان بزا نزرن سزاالنة        ررند کاهشي جنگزل  همچنين،(. 158 ميرزایي ر همکاران، )

 561 ادامه داشته اس  که با توجه به این ررنزد،   107 تا  166 های  طي سال -76/7زدایي  جنگل

 ,.Shooshtari et al)ها کزاهش یافتزه اسز      های هيرکاني شرا استان طي این سال هکتار از جنگل

2012, p.5 Joorabian.)  

این  در اما رسد مي نظر به ضررری انساني های فةالي  بر هایي اعمال مادردی  ر کنترل بنابراین،

 هزای  مازدردی   اعمزال  اجتمزاعي  - اقتصزادی  دیدگا  از ، زیرادارد رجود نير هایي مادردی  ،بين 

برای  شدید تمایل به توجه با داد نشان نير چين در گرفته انجام مطالةات .نيس  پذیرفتنيگيرانه  سخ 

 در گيرانزه  سزخ   کنترل غذایي، تأمين امني  افرایش ر فقر از جلوگيری برای کشاررزی های ي فةال

 بةدی تک نگرش ناکارآمدبودن ،بنابراین .اس  دشوار بسيار ،کشاررزی آلودگي کنترل برای این زمينه

 هزای  تخصز   از گيزری  بهزر   مزدیریتي،  های شيو  ر ها تصميم بهترین اتخاذ در نگری جامع لررم ر

بزرای انتخزاب بهتزرین سزناریوی ت ييزرات       را يمدیریت مختلف سناریوهای ر ها گرینه ةارائ ف رمختل
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 ر گذشزته  کزاربری  رضزةي   بزه  از طرف دیگزر، اتکزا  . اس کرد   ضررریکاربری اراضي در آیند  

ود اقزدامات اجرایزي بهبز    ر هزا  برنامزه  طراحزي  در توانزد  نمي تنهایي به تاریخي های داد  از گيری بهر 

 ت ييزرات  اراضزي،  کاربری رضةي  کامل از طرف دیگر، شنای . کار گرفته شود به مدیری  اراضي

بزه  . داشته باشد منابع پایدار در مدیری  مهمي نقش تواندآیند  مي در ت ييرات بيني پيش ر آن گذشته

 هزای  مزدل  شزامل  اراضزي آینزد    بينزي کزاربری  بررسزي پزيش   برای مختلفي های مدل منظور، همين  

شزد  اسز     تجربزي ر غيزر  طراحزي    هزای  مزدل  یودکزار،  سازی شزبکة  بهينه های احتماالتي، مدل

(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.14;  .)، مزدل   در مطالةاتي که ایيراً انجام گرفته اسLCM   بزا

،  سازی، ظرفي  انتقال شزامل شزبکة عصزبي پرسزنتررن چندالیزه      توجه به دارابودن سه رریة مدل

 Roy)کار گرفته شد  اس   بيشتر به 1ر یادگيری بر مبنای نمونة رزني مشابه  8رگرسيون لجستيک

et al., 2014, p.2; Kunte & Kotha., 2013, p.2.) 
تجن در استان مازندران، مسئلة تاقيزق   حوزة آبخيردر ها  گلبا توجه به باران ررند کاهش جن

رریکزرد  »های آیند  براسا  قانون تصزميم  ترین مناطق برای اجرای توسةه حاضر شناسایي مناسب

سزازی پویزایي    بزر مزدل   ر مةيارهایي مانند ت ييرات کاربری اراضي بزا تأکيزد   1«ارزیابي چندمةيار 

در راقع، تاقيق حاضزر مسزتةدترین   . ي ر عوامل انساني اس کاربری اراضي براسا  عوامل طبية

. کنزد  عنوان راهکاری برای حفاظ  از منابع طبيةي ارزیابي مزي  مناطق را برای کاربری کشاررزی به

اراضزي حوضزة تجزن ر    تاليزل ت ييزرات پوشزش کزاربری      همچنين، مجموعة ابرارهایي را برای

 حزوزة آبخيزر  ها توانایي بزالقوة اراضزي در    کارگيری آن هتوان با ب کند که مي بيني آن مةرفي مي پيش

کزه   توان بيان کزرد  با نگاهي به تاقيقات مرتبط با ت ييرات کاربری اراضي، مي. تجن را بررسي کرد

تواند به پيشگيری از ررنزد   مايط زیستي مي آثارهای هيرکاني در راستای کاهش  حفاظ  از جنگل
                                                           
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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ضزرررت   بنزابراین،  .کنزد آتي منطقزه کمزک    ةاراضي در درر غيرعادی ت ييرات غيراصولي کاربری

ت ييزرات کزاربری اراضزي احتمزالي آتزي       آثزار تاقيق حاضر، نياز بزه بررسزي چگزونگي کزاهش     

 .اس اراضي  ةتجن با بررسي توانایي بالقو حوضةهای هيرکاني  جنگل

 تحقیق  ةپیشین

 زهچندعامل ،یس ز مايط یکژکولوا انتو یابيارز ررش ،مينزسر مایشآ به ستيابيد ایبر انیرا در

 ر تيزیسز يطزما یحدهارا یکژکولوا ییژگيهار مقایسة با مينزسر یطبقهبند ر یابيارز ر س ا

در این گرفته  منجاا تاقيقات بریي به   رلجد در. دميگير منجاا انیرا حرفي یکژکولوا یهالمد

 . زسا  دزش ر شاا زمينه
 کمي یها لمد یگيرکار به ر تةيين» انعنو با قيقيتا در (108 ) زاد  ر همکاران یحمدا

 هيدرزن  ساابر کمي لمد تةيين به ،«ینزار -نتيکا  قرمنطقة  در GIS مايط در یکژکولوا

 ،تاقيق ینا در. را تةيين کرد مطالةه ردمو قةمنط ضيارا انتو ،مؤثر مختلف یمترهاراپا ر ملاعو

  (WLC)ني رز یطي ترکيب ررش کارگيری به با ر شد اردستاندا دیغيرعد ر دیعد یها داد  همة

  مايط در
GIS نهایي ةنقش ن،پایا در. را تةيين شد مختلف یها یبررکا ایبر یکژکولوا انتو 

 لمد بيشتر فقاتو ةهندد ننشا ،نتایج که شدند مقایسه یکدیگر با کيفي ر نيرز لمد در با ها یبررکا

 .(17 ، ص108   ر همکاران، زاداحمدی)س  ا ضيارا فةلي یبررکا با نيرز

 یا ر ها مک ررش ،مينزسر سيستمي یابيارز ررش ، در(100 ) اميری ر همکاران ةدر مطالة

 در جنگل یکژکولوا انتو یابيرای ارزب 1(MCE) ر چندمةيا یابيارز ررش ر ها نقشه همنوشاني

 ر مناسب مناطق ر ،ها مک ررش در. شد گرفته رکا به هرار استان مازندران درهرار سه ضةحو

  ساابر یکژکولوا های عامل یبند طبقه ر زیسا نقشه با 1بولين قومير یها الیه رری بر نامناسب

                                                           
1. Wieghted Linear Combination 

2. Geographic Information System 

3. Multi Criterai Evaluation  
4. Bolean 



   111        (MCE)کارگیری روش ارزیابی چندمعیاره  های کشاورزی حوضة آبخیز تجن با بهبینی مستعدترین پهنهپیش  

   

 

 ،حرفي یهالمد در انیرا اریجنگلد طبقة هف  از. شد توليد انیرا حرفي یکژکولوای ها لمد

 ر ملعوا ایبر MCEررش از زیفا –بولين منطق ررش ،سنس. نددبو دموجو 9 ر 1 ،1ی ها طبقه

 در اریجنگلد ةطبق هف  همة دجور از حاکي ررش ینا دبررکا ،شد گرفته کار به ها ی ردماد

 سيستمي ررش از جنگل انتو یابيارز یتقاار امکان ،نتایج. س ا د بو مطالةه ردمو منطقة

 AHP ر زیاف منطق کارگيری بهبا ( MCE)ررش ارزیابي چندمةيار   به ر ها مک

یيد کرد أرا ت  

 کارگيری به با (105 ) سنایي ر همکاران ای دیگردر مطالةه(.   ، ص100 ر همکاران،  اميری)

8 ر WLC دهبررا در با  رچندمةيا یابيررش ارز
OWA ،در زایرد فار  ریکا علوفه مناسب مناطق 

 به نهراکا ماافظه شيرر OWA دهبررا به نسب WLC  دهبرنتایج نشان داد را. را ارزیابي کردند

 (.0، ص105 سنایي ر همکاران، )ررد  يزم رمازش

گرفتهانجام یهاپژوهش یبرخ تواناکولوژیکدریریکارگبه .1 جدول
 پژوهش عنوان پژوهش

Feizizadeh & Blaschke 

(2013) 
ر مت يرهای مختلف مايطي برای بررسي مناطق مناسب  GIS ،AHPکارگيری  به

 های کشاررزی در تبریر زمين

Araya et al. (2010) 
بررسي مت يرهای مختلف مايطي برای یافتن مکان مناسب برای کش  حبوبات ر جو 

 در شمال اتيوپي Gibaدر حوضة 

Bhagat et al. (2009) کارگيری  با به( هند)رتاليل ر تناسب اراضي برای توليد غالت در هيماچال تجریهGIS 

 (151 )کرمي ر همکاران 

 اعنوا ایرززب زلرردباب بخيرآ زةحو ظرفي  ر ناتو، GIS ر AHPکارگيری فرایند  به

MOLA تکنيککارگيری  ، با بهسنس م رمرسو یهایبرراززک
 سطح را در هایبررکا 1

 .بندی کردند ارلوی  ضهحو

Kazemi et al. (2016) کارگيری  بررسي تناسب اراضي برای کش  دیم باقال در گنبد کارر  با بهGIS  رAHP 

ارزیزابي تزوان    ةنشان داد، مطالةزات مختلفزي در زمينز    گرفته ةات انجامطور که مررر مطال همان

هززای ارزیززابي چنززدمةيار  بززرای اکولوژیززک سززرزمين بززا سيسززتم اطالعززات ج رافيززایي ر ررش 
                                                           
1. Analytical Hierarchy process  
2. Order Weighted Averaging 

3. Multi-Objective Land Allocation 
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ارزیزابي تزوان    ةای در زمينز امزا مطالةزه   انجزام گرفتزه اسز ،   های مختلف در حال حاضزر   کاربری

. اسز  کزه از نزوآرری تاقيزق حاضزر اسز       م نگرفتزه  انجزا آینزد    ةهزای درر اکولوژیک کاربری

تواند بزرای مزدیران مفيزد ر    یابي مناطق مستةد مي بيني ر مکانهایي از این قبيل برای پيش پژرهش

 . کندابرار مناسبي برای مدیری  پایدار منطقه فراهم 

 مبانی نظری

ها  ترین آن که مهم شوند يادغام م های مختلفي ررش مةيارها به( MCE)در ررش ارزیابي چندمةيار  

سلمان ماهيني ر ) ترتيبي دار رزنی ريگ نيانگيمر  دار رزنرریکرد بولين، ترکيب یطي  :اند از عبارت

 تطبقا لوی ار ر ملاعو همي ا از یطي ترکيب WLC در ررش (.55 ، ص100 کامياب، 

 ر ملاعو لوی ار عةمجمو ر دميشو ذتخاا يزتجمة دیرزهبرا ،مينزرزس تناسب در مختلف

 ظلاا یگير تصميم در ،ندزباش شتهاند تةلق تبهر برترین به گرا حتي ها را نآ نيدرر تطبقا لوی ار

 شدني مقایسه یرزصميمگيزت در (AND) طشر ایجرا با دعملکر رزنظ از درزهبرا نزیا .دزکن مي

 یازهشهزنق رزیگد تریينپا یهالوی ار دنکر ظازلا ازب هزنراکا ماافظه WLC راهبرد .س ا

 تازجدر در را یبررکا ایبر بزتناس جدرا یهانمکا ،تناسب یابيارز در  شرک کنند وعيزموض

 اتفاا طبية  در هزنچآ هزب ملاعو به ینگر جمع نظر از لبتها که کنديزم ابيزیارز رزکمت بزتناس

  .س ا یکتردنر نير افتد، مي

 7 ادعدا ریتياا بر ر عال آن، ی يرهامت ر مترهاراپا یةني ،س ا اریچندمقد منطقزي  زی،فا منطق

 ةفزازی یزک پایز    ةمجموعز  نظریزة . کنند ریتياا نير را دعد در ینا بين یردمقا همزة  ننداتو مي ،  ازی

گيزری در ارزیزابي ر ترکيزب     گيری ر ایجاد قوانين تصميم ریاضي غني برای درک مشکالت تصميم

شزد     شزکل ر تةریزف   J شزکل،  S یطزي، صورت  به تواند مي توابع عضوی . کند مةيارها توليد مي

از این توابع شکل افرایشزي یکنوایز ، کاهشزي یکنوایز  ر متقزارن       یکهر . توسط کاربر باشد

 (. Eastman, 2009, p.40) دارند
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 روش تحقیق

 مطالعه مورد ةمنطق

( کيلزومتر مربزع   1777حزدرد  )تجزن   ةرردیانز  حوزة آبخيرمطالةه در تاقيق حاضر،  مورد ةمنطق

ر عزر  ج رافيزایي    91° 0 ′ 86″تا  91° 71′ 90″مطالةه بين طول ج رافيایي  مورد ةنطقم. اس 

تجزن در کشزور    حزوزة آبخيزر  موقةي    در شکل  .شد  اس   راقع 16 ″15′85° – °16 ′75 0 ″

 1607بزا ارتفزاع    حوضهتجن در جنوب شرقي  حوزة آبخير ةترین نقط مرتفع. شد  اس  نشان داد  

. متزر از سزطح دریزا راقزع شزد  اسز        -86بزا ارتفزاع    حوضهنقطه در یررجي ترین  ر پس  متر

انزد   شزد   دردانگه، چهاردانگه ر پارک ملي بوال در این مادرد  راقزع   ةشد  مناطق حفاظ  ،همچنين

دمزا حزدرد    ةميانگين ساالن. اس  حوزة آبخيرهای طبيةي این اهمي  حفظ زیستگا  دهندة که نشان

  .متر در سال اس  ميلي 011ر ميانگين بارش  ،ب ر هوای گرم ر مرطوبسلسيو  با آ ةدرج 9 

 

 
 

      

              

 

حوضةآبخیزتجندرکشورموقعیت.1کلش        

 روش کار

سزاز   مدل کارگيری بهآتي با  ةکاربری اراضي درر ةنقش ،ابتدا. کلي اس  ةاین تاقيق شامل در مرحل

 ةضز حو هزای ماتمزل ت ييزر در آینزد  در    پهنه اکولوژیکي انتو ،در ادامه. ت يير سرزمين توليد شد
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 در رکا ررش ر لمد. دشز هزای کشزاررزی انتخزاب    مسزتةدترین پهنزه   ،آبخير تجن تةيين ر سنس

 همنوشاني نهما یا ،تلفيق  سازززراب هزززک س ا یکيژکولوا مدلي بر مبتني ،مينز سنجيانتو تاليل

 ررش ازهرمةيا قزتلفي برای. شد يزحاطر رمدزمخ مينزسر ایشمآ ررش یمبنا بر که س ا هارمةيا

 .شودبه تفکيک شرح داد  مي رکا حلامر ،مهادا در. شد گرفته رکا به نيرز یطي ترکيب

سااز تغییار سارزمین     مدل کارگیری بهتجن  حوزة آبخیز ةسازی تغییرات کاربری اراضی آیند مدل

(LCM) 

تاليزل  ر کزه بتزوان پزس از بارزسزازی ر تجریزه      کند هم ميساز ت يير سرزمين، شرایطي را فرا مدل

. ها ر پوشش اراضي در آیند  پردای  سازی تجربي ت ييرات کاربری ریری ر مدل ت ييرات، به طرح

به این شزرح  ها  سازی ر بررسي ت ييرات کاربری منظور مدل ساز ت يير سرزمين به مراحل اصلي مدل

  ؛(آنزالير ت ييزرات  )ی ت ييزرات  بارزسازر  ليرتال هیتجر .8 ؛های کاربری اراضي نقشه ةتهي . : اس 

ي صزا   ابیز ارز .9؛ بيني ت ييرات پوشزش اراضزي  پيش. 1؛ هاانتقال کاربری ظرفي سازی مدل .1

سزازی ر   مزدل . بيني ت ييرات آینزد   انتقال ر پيش ظرفي سازی مدل .6 ؛(سنجي صا )سازی  مدل

ارائزه شزد     (159 ) تجن توسزط رجزائي ر همکزاران    آبخيرحوزة کاربری اراضي آیند   ةنقش ةتهي

 (.1، ص159 رجائي ر همکاران، )اس  

 ارزیابی مستعدترین مناطق مناسب کشاورزی در آینده

مطلوبي  منطقه برای کاربری کشاررزی بزه کمزک ررش ارزیزابي چنزدمةيار  در چنزد       ةنقش ةتهي

 ؛هدف، تةيين ر شناسایي مةيارهای مزؤثر  تةيين . : شودبيان مي این شرحمرحله به صورت جرئي 

تلفيزق بزه کمزک ررش     .1 عوامزل؛ دهزي   رزن .1 ؛(ر مازدردی   عامل)استانداردسازی مةيارها  .8

 (.WLC)ترکيب یطي 

 دهیسازی و وزنها و معیارها، استاندار محدودیت ةنقش ةتهی

مةيارهزا شزامل در   . اسز  ینزد ارزیزابي چنزدمةيار     امةيارها، ارلين مرحله در فرة شناسایي ر توسة

صزورت   بزه  هزا  عامزل هزای بزولين ر    صورت الیزه  ها به مادردی . هستند عاملدسته مادردی  ر 

هزای مختلزف اسزتاندارد     ررش ها را به توان آن شوند ر با توجه به مةيارها مي های فازی تهيه مي الیه



   111        (MCE)کارگیری روش ارزیابی چندمعیاره  های کشاورزی حوضة آبخیز تجن با بهبینی مستعدترین پهنهپیش  

   

 

 FUZZYي توسط دسزتور  افرار ایدریس سازی در نرم فازی(. 06، ص100  ،همکارانماهيني ر )کرد 

کار  بهشد  توسط کاربر   در بریي موارد از توابع تةریف در این پژرهش توابع یطي ر. گرف  انجام

 . شد  اس  گرفته 

هزای مرتزع،    بزرای ارزیزابي تزوان کزاربری کشزاررزی شزامل الیزه        شزد   کارگرفته به های عامل

ي، ارتفاع، شيب، جه ، تراکم پوشش شناسي، یاک، فرسایش، اقليم، منابع آب، کاربری اراض زمين

ها با توجه به نزوع الیزه بزه     این الیه. ر فاصله تا شهر اس  ،گياهي، فاصله از ررستا، فاصله تا جاد 

منظزور اجزرای ررش ارزیزابي چنزدمةيار       به ،همچنين. کردن، فازی شدند های مختلف فازی ررش

اسزا  نظزر   هزا بر  عاملالةه رزن هر یک از در این مط. باید رزني در نظر گرفته شود عاملبرای هر 

مازدردی  بزرای کزاربری     ةالیز . مراتبزي مااسزبه شزد    سلسزله تاليزل  یند اکارشناسي ر توسط فر

متزر، بارنزدگي کمتزر از     1777درصد، ارتفاع بيشزتر از   8 از   کشاررزی شامل مناطق با شيب بيش

متری مناطق  17متری منابع آب،  67 ها، متری جاد  67متری از ررستاها،  77 متر، حریم  ميلي 87 

 .شد  اس   متری سد، اراضي مسکوني، پارک ملي ر مناطق حفاظ  177شهری، 

 (WLC)دار  روش ترکیب خطی وزن تلفیق معیارها به

در ارزیابي حاضزر ررش ترکيزب یطزي    . هاس  بةد در ررش ارزیابي چندمةيار  ادغام الیه ةمرحل

عزددی   ةدر این ررش مةيارها در یک مادرد. اس  شد   کار گرفته به ها هیالادغام  منظور به دار رزن

براسا   ها ابتدا، عامل. شوند يمی رزني ترکيب ريگ نيانگيم براسا  ،استانداردشد  ر سنس ةپيوست

ی هزا  هیز الدر  آمزد   دسز   بزه  ةالیز  ،سزنس . شزوند  يمز جمزع   هم با ،شود يمداد   ها آنرزني که به 

دسز    بزه  ،مطلوبيز  کزل منطقزه اسز      ةدهند نشانفازی که  ةیال  کر ی شود يممادردی  ضرب 

سلمان مزاهيني ر کاميزاب،   ) شود ميزیر مااسبه  ةبراسا  رابط دار رزنررش ترکيب یطي . دیآ يم

 (:00، ص100 
Wi II Xi*Cj                                             S= ∑ 

S :؛نظر موردبرای هر کاربری  تناسب Wi: ؛هزا  هیز الر یک از رزن ه Xi:  ؛(عامزل ) فزازی  ةالیز     

II :؛عالم  ضرب Ci :(مادردی )بولين  ةالی.  
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هزای   نتزایج ایزن ررش نقشزه   . افرار ادریسي اجزرا شزد   در نرم MCEدستور  از طریقاین ررش 

درصزد از مسزتةدترین منزاطق     7 در انتها . شنایتي برای کاربری کشاررزی اس  ارزیابي توان بوم

 7 87انتخاب ر بزه کزاربری سزال     ،ت يير یابد 8717بری کشاررزی که قرار اس  در سال برای کار

  .شود  افررد  مي

 های تحقیقیافته

 ر مرتزع  جنگل، ةمنطق ةعمد کاربری سه بين مهمي ساز ت يير سرزمين نشان داد ت ييرات نتایج مدل

  (.8شکل )شد  مشاهد  تجن حوزة آبخيرکشاررزی در 

 
2202و2212کاربریسالةنقش.2شکل

 کشاررزی ر مرتع کاربری ر ،کاهش هکتار 66151، جنگلي مناطق، 501 -7 87 ةدرر طول در

 سزال  در براسزا  نتزایج پزژرهش حاضزر،     .اس  یافته  افرایش هکتار 858 1 ر 11571 ،ترتيب به

 برابزر  1/  هبز  ميزران  این 7 87 سال در ر کشاررزی کاربری برابر 1/0 ها جنگل کل مساح  501 

 01777) 501  سزال  بزه  نسزب  ( هکتزار  79777 ) درصزد  17 حدرد 7 87 سال در مراتع. رسيد
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 .اسز   کزرد   تجربزه  را مساح  افرایش بيشترین کشاررزی کهدر حالي  .داد نشان افرایش( هکتار

 درصزد  5 . داد نشان را درصدی  9 افرایش کشاررزی کاربری 7 87 تا 501  سال از که  طوری به

 کزاربری  بزه ( هکتزار  66777) درصد 86 ،7 87 سال در ر( هکتار 18777) 501  سال در منطقه زا

 .اندتبدیل شد  کشاررزی

 در مزدارم  کاهشي ررند آتي یک  ةدر درر مطالةاتي حوزة آبخير در کاربری ت يير رتاليل تجریه

 11015 جنگلزي  کزاربری  ،8717تزا  7 87 ةدرر طزول  در کزه طوریبه ،داد نشان را پوشش جنگلي

 .داش  یواهد هکتار افرایش  8070 ر 0660 کشاررزی مرتع کاربری ر کاهش هکتار

ثر ؤهزای مز  های ارل مةيارها ر مادردی در گام ،طور که بيان شدهمان ،درم تاقيق ةدر مرحل

منظزور اجزرای    بزه  ،ها در گام بةزدی کردن نقشه سازی شدند ر پس از فازیشناسایي ر نقشه همنطق

در این مطالةه رزن هر یزک  . باید رزني در نظر گرفته شود عاملرزیابي چندمةيار  برای هر ررش ا

تاليززل ینززد ار توسززط فر( متخصزز  ماززيط زیسزز  9 )ا براسززا  نظززر کارشناسززي هزز عامززلاز 

هزای   عامزل  .آمزد  اسز    دسز    به IDRISI Selva 17.2افرار  در نرم Weightمراتبي ر دستور  سلسله

 .ترتيب، بيشترین رزن را دارند اصله از منابع آبي ر ميران بارندگي بهشيب، باف  یاک، ف

  
آمایشنهاییکاربریکشاورزیآیندهةنقش.0شکلیکاربریکشاورزیشناختبومارزیابیتوانةنقش. 3شکل
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 ها عامل ةاستانداردشدی ها نقشه( WLC) دار رزنررش ترکيب یطي  کارگيری بهبا  ،در گام بةد

افزرار ایدریسزي    هزا در نزرم   ی مازدرد   ةشد های بوليني یهالر  ها آنی متناظر ها رزندرنظرگرفتن با 

از  ارزشبا افرایش  ر اس مطلوبي  برای کاربری کشاررزی  ةرستری نهایي، نقش ةنقش. شد تلفيق

 (.1شکل ) یابدتناسب افرایش مي 899صفر تا 

ساعد بزرای کزاربری کشزاررزی کزه در سزال      های مدرصد از مستةدترین پهنه 7  ،در گام آیر

نهزایي در   ةنقشز . اضافه شد 7 87کاربری سال  ةنقش به انتخاب ر ،ررد ت يير یابداحتمال مي 8717

هکتار از مستةدترین منزاطق کزاربری    8077طوری که  به ،شد  اس  نشان داد  8ر جدرل  1شکل 

تةدترین مناطق ماتمل ت يير به کزاربری  عنوان مس هکتار از مناطق کاربری مرتةي به 066جنگلي ر 

توان برای هميشه این ررند را ادامزه داد   نمياس ، شایان ذکر البته . دشکشاررزی در آیند  انتخاب 

شود  تةيين مي ،هایي که به ناوی قابلي  تبدیل به کشاررزی را دارند ر سقف آن براسا  کل زمين

 .دس  آررد هتوان ب ةتوان از رری نقش ر این مساح  را مي

هایزمانیگذشته،حال،آیندهوسناریویحفاظتیواحیامحتملآیندهمساحتسهکاربریعمدهدردوره.2جدول

نوع کاربری 

 اراضی
 0212سال  0242سال  4891سال 

 سناریوی مدیریتی حفاظتی و احیای محتمل آینده

(0212) 

 870670 00118   870 8 800081 کاربری جنگل

کاربری 

 شاررزیک
18601 66080 51055 65180 

 1 795  9 80   10 79  011999 کاربری مرتع
 

 نتیجه بحث و

 در کزه   طزوری  به ،رن داد  اس  ایير سال 86 طي تجن حوزة آبخير اراضي در چشمگيری ت ييرات

 هزای  کزاربری  بزه طزور عمزد     بزه  ر کزاهش  شزدت  به هيرکاني جنگلي مناطق ،7 87تا 501  ةدرر

هزای   تجن در اطراف زمين حوزة آبخيربيشترین ميران تخریب در . اند شد  تبدیل مرتع ر کشاررزی

ت ييزرات کزاربری    ،از طزرف دیگزر  . داد  اسز    هزا رن  بزودن آن  عل  دردستر  کشاررزی قبلي به
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يان ر حضور دام در مناطق جنگلي از دیگر عوامزل تخریزب جنگزل    یاراضي شدید ر فةالي  ررستا

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

 توانزد  مزي  مورد مطالةه ةمنطق در مرتةي های زمين رشد ،همچنين. اس  سرزمين سيمای پویایي در

پزایين ایزن    توانزایي  دليزل  نير به در نهای . باشد کشاررزی کاربری به جنگل کاربری تبدیل دليل به

 جزایگرین  مراتزع  توسزط  رهزا شزد  ر   ،رنزد ندا را الزم حاصلخيری کش  چندبار از پس ها، زمين

  (.7 ص ،100 طالبي ر همکاران، ) شوند مي

منجر  ییگرد جتماعيا مسائل ر فقر ،مينز در دموجو منابع تخریب به منابع از س درنا ةدستفاا

توسةه  ثارآهای کاهش نبودن توقف توسةه، بررسي ررش با توجه به عملي ،از طرفي. یواهد شد

های تکنيک کارگيری بهدر صورت تدارم ت ييرات در آیند   ،بنابراین. رسدضررری به نظر مي

 آثارریری ر طراحي کاربری اراضي جامع با هدف کاهش در برنامه  (LID) توسةه با کمترین اثرات

 ر یریربرنامه با مينز مسائل عظما قسم که  طوریبه ،ت ييرات کاربری اراضي ضررری اس 

 تةيين ،عالر  بر این. دميشو فبرطر نسانيا ر طبيةي منابع از ارپاید ةدستفاا ر مينزسر مایشآ

 منابع تخریب از یجلوگير ر مينزسر از بهينه ةدستفاا ربهمنظو ضيارا ایبر مناسب یهایبررکا

 باید ر،شوک یستيز منابع ضةي ر به توجه با ،ینابنابر .س ا ارپاید ةتوسة یتژاسترا در ثرؤم گامي

 ر مينی زقابلي ها ر ادستةدا به شنگر با مختلف یفةالي هاار ستقرابارة در ییرربرنامه گونه هر

 .دپذیر رتصو توسةه اریپایدل صوا ر مایشيآ تفکر ر  یدگاد کردن ظلاا با

 ر تخصي  برای WLC تکنيک کارگيری همچنين به ر GISر  AHP تلفيق مطالةه ینا در

 دنکر تةيين با ر چندمةيا یتصميمگير یهاررش. شد کار گرفته کشاررزی بهی بررکا یلوی بندار

 یابيارز یندافر در س ا ضحرا. ندیافراميکار  ق د بر یابيارز یندافر در گرینه هر همي ا انمير

 یکمتر ثيرأت ،بةضي ر بيشتر ثيرأت مترهاراپا بةضي یبررکا عنو هر ایبر مينزسر قابلي  ر انتو

 همي ا انميرد، ميشو داد  مترراپا هر به که نيرز با ر چندمةيا یتصميمگير یهاررش در. دارند

                                                           
1. Low Impact Development 
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 WLC دهبررا از لزحاص مينزرزس بزتناس ینقشهها مقایسة. دميشو تةيين یابيارز یندافر در آن

 باالترین با را تجن حوضة در کشاررزی ایبر متناسب حيانو بازنتخا نازمکا ،منطقه کل ایبر

 بزتناس ابيزیارز ررش ازب دهبررا ینا نتایج سةزمقای .س ا  کردفراهم  سبتنا لوی ار از جهدر

 هددمي ننشا ،ميکند ئهارا تناسب درجة در اریگذ لوی ار رنبد را مناسب یهانمکا که یکژکولوا

 منطقه انمدیر ریتياا در را یجرئيتر ر ترعمتنوی ها بنتخاا نمکاا WLC یهادهبررا کارگيری به

 زازمتيا دنبو پایين که مةنا بدین س ا نياجبر دیکررر ةندداربردار درطي رزنررش ی .هددمي ارقر

 (.Eastman, 2009, p.63) شود مي انجبر یگرد ریمةيا دنباالبو توسط ر،ازمةي کزی

ت ييرات ماتمل کاربری اراضي آیند  براسا  توان ر  یکيژکولوا انطباا انمير هشرپژ ینا در

ب ناررا توليد جمله از یس ز مايط هزب رارد اليزحتما هاییسارتتواند از قابلي  طبيةي آن مي

  جلوگيری رزغي ر يزمينزیرز یهاآب بر ثرا ها،  تگازیسز رزب أثيرزت ک،یا ایشزفرس ر سيالب،

 مختصر رطو به نجایا در نچهآ. دميشو طبيةي یکوسيستمهاا دلازتة ثزباع ، زنهای در هزک کند

 پيامدها کاهش ایبر افيزک توجههای ارزیابي چندمةيار  ر ررش يریکارگ بهلررم  ،س ا  شد ر شاا

 ،آیند  اس  ةر در درروزیدر ر اردزپای ةةزتوس هزب بيستياد رمنظو به یکيژکولوا انطباا یشافرا ر

جا  های آن اگر به یسودمندپذیر اس  ر بسياری از  يبآسکه سرزمين یک منبع مادرد ر  طوریبه

 .یواهد بود شدنيیدتجد  استفاد  شود، ابدی ر
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