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چکیده
مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی توان محيط زیستی منطقه زراس شهرستان دهدز جهت توسعه طبيعت گردی متمرکز میپرردازد ارزیرابی
این منطقه با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی و تجزیه و تحليل سيستمی (مخدوم) و با کمر

سراما ه اطاتراغ جفرایيرایی ا جرام

پذیریت در این پژوهش با استفاده از قشههای  0005111و استفاده از رمایزار  Arc GISقشرههرای پایره منطقره تهيره شرد در روش
 AHPبرای تعيين معيارها از روش قضاوغ گروهی کارشناسی استفاده و معيارها با استفاده از روش ماتریس ویژه وزندهی گردیرد کره در
این راستا از رم ایزار  Expert Choiceاستفاده شد بهمنظور تعيين توان کاربری تفرج متمرکز مناطق مناسب تلفيق الیههای برهدسرت
آمده در محيط  Arc GISا جام شد جهت ارزیابی با روش تجزیه و تحليرل سيسرتمی برا تلفيرق الیرههرای اطاتراتی ،قشره یاا هرای
اکولوژیكی منطقه به همراه جدول ویژگيهای واحد ایجاد و سبت به ارزیابی منطقه اقدام و مناطق مناسب بررای کراربری طبيعرت گرردی
متمرکز در منطقه مورد ظر مشخص شد تایج حاصل از تحليل سلسله مراتبی شان داد که مناطق زراس ،بردکل و بحوض دارای توان کم
تا متوسط برای کاربری تفرج متمرکز و مناطق سه بلوط ،شاغاز و سرتوف دارای توان مناسب برای این کراربری مری باشرند و در مجمرو
00/8درصد منطقه برای این کاربری مناسب تشخيص داده شد همچنين با کم

روش تجزیه و تحليل سيستمی منطقه دارای  210واحد

زیستمحيطی در ظر گریته شد که هيچ قسمتی از منطقه برای کاربری اکوتوریسم مناسب می باشد
کلمات کلیدی :زراس ،توان محيطزیست ،اکوتوریسم متمرکز ،تحليل سلسله مراتبی ،روش تجزیه و تحليل سيستمی.

 -0کارشناس ارشد ،محيط زیست -ارزیابی و آمایش سرزمين ،دا شااه آزاد اسامی ،واحد تلوم و تحقيقاغ خوزستان ،اهواز ،ایران(مسئول مكاتباغ)
 -0کارشناس ارشد ،محيط زیست -ارزیابی و آمایش سرزمين ،دا شااه آزاد اسامی ،واحد تلوم و تحقيقاغ خوزستان ،اهواز ،ایران
 -3مربی ،گروه تلوم محيط زیست ،دا شااه محيط زیست ،کرج ،ایران
 -4دا شجوی دکتری مهندسی محيط زیست ،دا شااه آزاد اسامی ،واحد تلوم و تحقيقاغ تهران ،ایران
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مقدمه
یعاليتهای گردشاری و تایج به دسرت آمرده از بازدیرد

مرتعداری با استفاده از روشهای یراوو و مخردوم را ا جرام داده

جاذبههای طبيعی برای پر کردن اوقاغ یراغت ا سان الزم بوده

است در این راستا از ساما ه اطاتاغ جفرایيایی يز به تنروان

و وجود آن برای جامعه ی

امر ضروری و بود آن بهتنوان ی

قيصه محسوب میشود امرا توسرعه ایرن کراربری در منراطق
بدون توان ،تمرکز شدید آن در ی

منطقه و همچنرين توزیر

ابزاری سودمند در آمادهسازی و تجزیه وتحليل دادهها استفاده
شده است( )6سيد هدایتاهلل وری و اصفر وروزی آورگا ی يز
به بررسی و ارزیابی توا های محيطی دهستان هفراخور جهرت

شدن آن در مناطق مناسب و بهرهبرداری بيش از توان ،اثرراغ

توسعه گردشاری پرداختند در این ارزیرابی از روش تجزیره و

زیانبخش و امطلوبی را به بار خواهد آورد()0

تحليل سيستمی و در هفت گام استفاده شده است و در هایت

طبق ظر لورا س پتا سيلیرابی تفرجری در گردشراری

قشهها روی همگذاری شده است( )2آقرا جفی زاده در پایران

متكی به طبيعت ه تنها بهتنوان ابزاری بررای ارتقرای سرطو

امه کارشناسی ارشرد خرود تحرت تنروان" آمرایش سررزمين

اجتماتی و اقتصادی مردم بومی تلقی میشرود بلكره بره تلرت

کوهپایه " از روش تجزیه و تحليل سيسرتمی اسرتفاده مروده

کارکردهای حفاظتی تفرج بهتنروان راهكرار مردیریتی تجربره

است و با استفاده از شيوه روی هم گذاری دو ترکيبی ،قشه-

شرده ،بر امرهریرزی آن در ترصرههرای منراب طبيعری زمينره

های واحد شكل زمين را بره دسرت آورده اسرت( )8يراپن در

حفاظت پویای آ ها را يز مهيا میکند( )0یعاليتهای ا سان در

زمينه طبيعت گردی و ارزیابی تفضيلی در پروژه احيه حفاظت

راستای توسعه به هرر طریقری کره باشرد اثرراغ مختلفری برر

شده آ اپور ا ،پال پژوهشی را ا جام داده است در این پژوهش

محيطزیست خواهد داشت ليكن میتوان این یعاليتهرا را کره

که طبيعت گردی را رویكردی در خور و مناسب برای غلبه برر

جنبه حياتی برای بقای ا سران دارد محردود کررد ،بلكره بایرد

مشكاغ گردشاری سنتی با یرض این که کمترین اثر منفی و

متناسب با يازهای حال و آینده هرر هره بيشرتر در توسرعه و

بيشترین سود برای جوام محلی و محيط مذکور داشته باشرد

تكامل آن تاش کررد مشرروط برر آن کره بره بهرای رابودی

میدا ند( .)9شيا تز در ههارمين کنفرا س توسعه گردشراری

محيطزیست و مناب طبيعی باشد بنرابراین کليره یعاليتهرا در

در مقالهای تحت تنوان شناسایی ارزیابی مناسب برای توریسم،

راستای هر هدیی باید در هارهوب ظریيتهرای محريطزیسرت

اثراغ گردشراری در محريط را بررسری کررده و ابرزار ارزیرابی

مورد بررسی قرار گيرد تا به بقا و پایداری محيطزیسرت لطمره

گردشاری را در هفت طبقره معریری مروده و در مودارهرایی

وارد شود( )3با توجه به شرایط اقليمی کشور که بخش تمده

روابط اثراغ ایجاد شرده را شران داده اسرت( )01در تحقيرق

و يمه خش  ،همراه با اکوسيسرتمهای

حاضر ،جهرت ارزیرابی منطقره جنالری زراس جهرت کراربری

اپایدار تشكيل داده است ،هنا چه بر امههای توسعه بردون در

طبيعت گردی متمرکز روشهای تحليل سلسله مراتبی و تجزیه

ظر گریتن ویژگيهای اکولروژیكی و بره صرورتی اهماهنرو و

و تحليل سيستمی با توا ایيهای ساما ه اطاتاغ جفرایيایی بره

ررامرتبط برره اجرررا درآیررد ،در دراز مرردغ اث رراغ ررامطلوب و

کار برده شده است ارزیابی توان محيط زیسرتی منطقره زراس

اخواستهای در پی خواهد داشت()4

برای کاربری طبيعت گردی گامی اساسری بررای دسرتيابی بره

آن را اقليمهای خش

در زمينه پژوهشهای اکوتوریسم میتوان به پایان امره
کارشناسی ارشد کيا با تنوان ارزیابی تروان اکولوژیر

منطقره

توسعه پایدار در این منطقه بهشمار میرود
مواد و روشها

سردشت دزیول با تأکيد بر جاذبههای طبيعرت گرردی ،اشراره

محدوده مورد ظر در دامنره جنروبی و جنروب غربری زاگررس

هارگ و مطابق برا مردل اکولروژیكی

ميا ی قرار دارد محدوده مورد بررسی شامل مناطق سره بلروط،

مخدوم تمل کررده اسرت( )5هرمهنرين رادان ارزیرابی تروان

سرتوف ،بردکل ،زراس ،شاغاز و بحوض میباشرد در مختصراغ

منطقرره ميررداوود برررای کاربریهررای کشرراورزی و

جفرایيررایی در طررول شرررقی ˝ 51˚ 04َ11تررا˝51˚ 08َ11

کرد امبرده از روش م

اکولوژیرر
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ترض شمالی تا˝ 30˚ 41 11و ˝ 30˚ 35َ11واق شده اسرت،

ميلیمتر در وسان است گياهان شناسایی شرده در منطقره برا

مساحت این منطقه 0259/84هكتار است( )00حوزه مورد ظر

توجه به شرایط زیستی متفاوغ ،تنو زیرادی دار رد امرا گو ره

از شمال به کوه گل و جاده ایذه -شهرکرد ،از جنوب به دریاهره

درختی غالب منطقه بلوط ،بنه ،زالزالر

مریباشرد گو رههرای

سد کارون ، 3از شرق به روستای بحوض و از غرب به روستاهای

متعرررددی از پر ررردگان ( 42گو ررره) و ماهيهرررا ( 9گو ررره) و

سرتوف ،شاغاز و سه بلوط محردود مریشرود بيشرترین ارتفرا

دوزیستان( 4گو ره) در منطقره شناسرایی شردها رد ( )00ایرن

منطقه  0111متر و کمترین ارتفا معرادل  811مترر از سرط

منطقه واق در بخشی از شهرستان ایذه در منظومه دهدز است

دریا میباشد ميا اين دما از  05درجه سا تياراد در گرمتررین

و بر اساس آمار سرشماری کارگاهی کشور در سال  0380دارای

ماه سال(مرداد ماه) تا  0درجه سا تياراد در سردترین ماه سال

 394فر جمعيت ساکن بوده کره در  6روسرتا توزیر شردها رد

(دی ماه) متفير بوده و ميا اين برارش سراال ه برين  8ترا 410

()03

شکل -1موقعیت جغرافیایی و سیاسی منطقه مورد مطالعه در ایران

05
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در پژوهش حاضر ،ا تخاب معيارهرا برا توجره بره هردف

هند معيراره سررزمين ایرران و در ظرر گرریتن اسرتا داردهای

تحقيق ارزیابی توان طبيعتگردی و همچنين با در ظر گرریتن

سازما های مختلف و همچنين شررایط اکولروژیكی و توپولروژی

ویژگي های منطقه مورد مطالعه ،مرور منراب و ظرر کارشناسری

منطقه ا جام شد

متخصصان محلی ،صورغ پذیریته است بهمنظور تعيين معيارها

 -فرآیند تحلیل سلسله مراتبی :روش مبتنری برر مقایسره

ليستی از آ ها به صورغ پرسشنامه در اختيار گروهری از اسراتيد

زوجی برای اولين بار توسط توماس ال ساتتی در سال 0981م

دا شااه و کارشناسران قررار گریرت ایرن معيارهرا بررای گرروه

در متن یرآیند تحليل سلسله مراتبی مطر شده است امرروزه

خبرگان (دلفی) یرستاده شد تا موایقرت و مخالفرت خرود را برا

تحليل سلسلهمراتبی یكی از تكنيكهای خروب بررای وزندهری

معيار پيشنهادی اتام کنند و در صورغ معریی معيار جدید آن

میباشد که برای حل مسراول هنرد معيراری پيچيرده طراحری

را بيان مایند

شدهاست این روش ابزاری قدرتمند و ا عطافپذیر برای بررسی

روش مو هگيری در این پژوهش مو رهگيرری قضراوتی

کمی و کيفی مساول هند معياره میباشد که خصوصيت اصرلی

است این روش بر این یرض استوار است کره دا رش پژوهشرار

آن بر اساس مقایساغ دوبهدوی الیهها میباشد با به کرارگيری

درباره جامعه برای دست هين کردن اتضای پا ل قابرلاسرتفاده

مقایساغ زوجی اثر تداخلی متفيرها و شاخصها بر روی یكدیار

است تعداد مناسب برای تشكيل پا ل دلفی بين  01تا  01فرر

که ممكن است بيشرتر از مجمرو اثرراغ ا فررادی آ هرا باشرد

توصيه شدهاسرت کره در ایرن پرژوهش 01فرر در ظرر گریتره

سنجيده و ارزشيابی شد ()04

شدهاست پس از تعيين معيارها با توجه به ایرن کره در ا ردازه-

مقایسرره درجرره اهميررت یاکتورهررا سرربت برره یكرردیار

گيری معيارها ،دامنه متنوتی از مقياسها مورد استفاده قرار می-

(وز های سبی) بر اساس ی

مقياس پایه  9قطرهای پيوسرته،

گير د ،بر همين اساس الزم است ارزشهای موجود در الیه هرای

مطابق با جدول  0ا جام شده است در این ماتریس ترجي هرر

معيارهای مختلف به واحدهای قابل مقایسه و در تناسب با هرم

تنصر به خودش برابر با  0است ،بنابراین تمامی اتدادی که برر

تبدیل شو د به این منظور الزم است که هر یر

از قشرههرای

روی قطر ماتریس قرار میگير د برابر  0میباشند

معيار استا دارد گرد د در این تحقيق استا داردسازی هر الیه از
قشهها به صرورغ طبقرهبنردی زیریاکتورهرا در محردودههرای
متناسب با ماهيت معيار میباشد این تمل برا تلفيرق مردلهای

جدول -1مقیاس درجه اهمیت برای مقایسه زوجی به روش ساعتی
امتیاز

تعریف

توضیح

0

اهميت مساوی

در تحقيق هدف دو معيار اهميت مساوی دار د

3

اهميت ا دکی بيشتر

تجربه شان میدهد که برای تحقق هدف اهميت  iبيشتر از  jاست

5

اهميت بيشتر

تجربه شان میدهد که اهميت  iخيلی بيشتر از  jاست

2

اهميت خيلی بيشتر

تجربه شان میدهد که اهميت  iخيلی بيشتراز  jاست

9

اهميت مطلق

اهميت خيلی بيشتر  iسبت به  jبهطور قطعی به اثباغ رسيدهاست

 0و 4و  6و 8

-

هناامی که حالتهای ميا ه وجود دارد
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مراحل ا جام این پژوهش بر اساس روش یرآیند تحليرل

01
بر امهریزی و آمایش سرزمين است که توسط دالل ،کایرتن و

سلسله مراتبی شامل مراحل زیر است0

د ت در ا الستان تهيه شده است( )05مراحل ا جام این روش

 -0تعریف و تعيرين مجموتره معيارهرای ارزیرابی (الیرههرای

شامل موارد زیر میباشد0

قشهای) و مجموته گزینههای امكان پذیر در ساما ه اطاتراغ

گام اول تعيين هدف اصلی و مرحلهای پژوهش ،گام دوم

جفرایيایی

تهيه طر تحقيق و گام سوم شناسایی وض موجود میباشد از

 -0استا دارد کردن و تبدیل مقياس ارزشها و مقادیر الیههرای

آن جا که توضي این سه گام در بخشهای پيشين مقاله آمرده،

قشهای (معيارهای ارزیابی) ،یعنری مقيراس ارزشرها و مقرادیر

در این قسمت بهمنظور جلوگيری از تكرار ،از ذکر مجردد ایرن

الیههای قشهای با هم همخوان و قابل مقایسه گردد

موارد خودداری میشود

 -3تعيين وز های معيار ،یعنی وزن و اهميت سبی هر معيرار و

گام ههارم ا تخاب مدل بر امهریزی و آمرایش اسرت ،در
برودن مقيراس

الیه قشهای مشخص گردد

منطقه مورد ظر این تحقيق ،به واسطه کوه

 -4ساخت و توليد الیههای قشرهای وزندار اسرتا دارد شرده،

منطقه (کاربرد مدلهای اکولوژیكی را راحتتر میسازد) ،رو و

یعنی ضرب کرردن الیرههرای قشرهای اسرتا دارد در وز هرای

هدف پژوهش ،دسترسی بره اطاتراغ مرورد يراز در مردلهای

مربوطه

اکولوژیكی ،شرایط خاص زیستمحيطی منطقه و تطابق بسريار

 -5توليد قشه هایی با استفاده از تمليراغ همپوشرا ی و تراب

خوب منطقه با مدلهای مذکور ،از مدلهای اکولوژیكی که بررای

تلفيق بر روی الیه قشههای وزندار استا دارد شده

ایران پيشنهاد شده ،استفاده شده است

لحرراک کررردن تمررامی معيارهررای مرررتبط بررا توجرره برره

گام پنجم ارزیرابی قابليتهرا ،توا هرا و تعيرين واحردهای

ویژگيهای منطقه و تدم دسترسی به تمام دادههرا امكرانپرذیر

محيطی است ،این یرآیند برای قشهسازی واحدهای محيطری

بود ،بنابراین در سط منطقه 06معيار و  01محدودیت (یاصله

که شامل ترکيب طبقههای مناب اکولوژیكی برا همردیار مری-

از مناب آب ،سط سرفره آب زیرزمينری ،یاصرله از رودخا ره و

باشد ،به این قرار است0

آبراهه ،حرداکرر دمرا در گرمتررین مراه سرال ،حرداقل دمرا در

 تهیه نقشه واحدهای سطح زمیی  :بررای تهيره قشره

سردترین ماه سال ،یرسایشپذیری ،شيب ،جهرت جفرایيرایی،

واحدهای سط زمين الزم است که قشههای طبقرههرای

یاصله از مناطق شهری ،یاصرله از منراطق روسرتایی ،یاصرله از

شيب ،ارتفا و جهتهای جفرایيایی که اجزای تجزیه شرده

راههای ارتباطی ،یاصله از اراضی کشراورزی ،یاصرله از منراطق

آن هستند ،با همدیار تلفيق شو د برای تلفيق سه قشره

تحت مدیریت ،گو ههای گياهی ،یاصرله از جاذبرههرا و هشرم-

ذکر شده از آن جرا کره روش دو ترکيبری تيجره بهترر و

ا دازهای طبيعی ،یاصله از جاذبههرای تراریخی و مرذهبی) بره

دقيقتری به دست میدهد و آسرا تر مرورد اسرتفاده قررار

منظور ارزیابی توان اکولوژی

طبيعت گردی معریی شدها د

میگيرد ،در این پژوهش از این روش استفاده شردهاسرت

محاسبه وزن هایی و ضریب اسازگاری ،با ورود وز های سبی

برای تهيه قشههای مذکور در منطقه زراس با اسرتفاده از

به رم ایزار ،Expert Choiceدر این محيط صورغ پذیریتره

قشههای توپوگرایی  ،0005111قشهها طبقههای شريب،

است

ارتفا و جهتهرای جفرایيرایی تهيره و کدگرذاری شرده و

 -روش تجزیه و تحلیل سیستمی (مخدوم) :روش مخدوم

سپس با روی همگذاری آ ها ،قشه واحدهای شكل زمرين

بر پایه تجزیه و تحليرل سيسرتمی اسرت ،بره ایرنگو ره کره از

تهيه شده است

ترکيب پارامترهای همان محيطی ،واحدهای محيطی تعریف و

 رویهمگذاری نقشه واحدهای شکل زمی با نقشیه

برروی قشه مشخص شد مراحل کار برگریته از مراحل ده گا ه

تیپ خاک و تهیه نقشه واحدهای پایه یی ::در ایرن
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مرحله قشههای تكميلشده در مرحله قبل را به شيوه دو

مورد مطالعه (طبيعت گردی متمرکز) ههار یاکتور شريب

ترکيبی با قشه خاک تلفيق کرده که تيجه آن قشه پایه

زمين ،قشه تيپ پوشش گياهی ،آب در دسترس و قشره

ی

تيپ خاک به تنروان یاکتورهرای اکولروژیكی مرؤثر مرورد

منطقه بوده است

 رویهمگذاری نقشه پایه ی :با تیپگیاهی و تهییه

استفاده قرار گریتند به این منظور توان منطقره در قالرب

را بره روش

از تاملهای یوق بر اساس مدل مخدوم ( )06تعيين

نقشه پایه دو :در این مرحله قشه پایره یر

هری

دو ترکيبی با قشه پوشش گياهی روی همگذاری کررده و

شده و در مرکز داده الیههای یوق در رم ایزارArc GIS

حاصل آن دو منطقه شد

 9.3وارد شد سپس با ترکيب این الیهها با روش رویهم-
-

گذاری و دستور تلفيرق قشره واحردهای زیسرتمحيطری

گیاهی :در ادامه قشره پایره دو منطقره برا قشره ترراکم

منطقه تهيه شد سپس با استفاده از شرایط قيرد شرده در

 رویهمگذاری نقشه پایه دو با نقشه تراکم پوشی

پوششگيراهی رویهرمگرذاری شرده و حاصرل آن قشره

مدل مخدوم توان هر پلیگون واحردهای زیسرتمحيطری
برای کراربری گردشراری متمرکرز برا اسرتفاده از دسرتور

واحدهای زیستمحيطی منطقه است
 تهیه و تنظیم جدول ویژگیهیای یگانهیای زیسیت-
محیطی :برای سرهولت کرار ارزیرابی ،جردول ویژگيهرای
اکولوژیكی واحدهای محيطی تهيه و تنظريم مریشرود در

جستجو مورد بررسی قرارگریته و منطقره بره سره دسرته
دارای توان طبقه ی  ،دارای توان طبقره دو و یاقرد تروان
تقسيمبندی شد

این پژوهش تمام این مراحل در رم ایرزار ArcGIS 9.3
و به روش تلفيق ا جام شرد در ایرن روش بررای کراربری
جدول -5نمونه جدول ویژگیهای یگانهای زیستمحیطی در روی هم گذاری ساده
در روش تجزیه و تحلیل سیستمی (مخدوم)
طبقه

مساحت

درصد نسبی

0
0

210
مجموع
گام ششم تلفيق و ترکيرب هرایی و تعيرين کراربریهرا

011درصد
اجرای بيش از ی

کاربری پرداخت بنابراین باید برين گزینره-

است ،در این مرحله بر اساس آ چه در قشه واحدهای محيطی

های موجود ،بهترین گزینه را به تنروان کراربری مرورد ا تظرار

و جدول مربوط به آن تيجه داده ،ترکيب هایی و احيه بندی

ا تخاب کرد

منطقه ا جام میشود

یافته ها

گام هفتم ا تخاب بهتررین گزینره برا توجره بره شررایط

تجزیه و تحلیل و جمی بنیدی دادههیای اکولوییی :بیا

منطقهای می باشد ،زیرا تكههایی از احيه مورد ارزیابی ممكرن

استفاده از تحلیل سلسله مراتبی :در این پرژوهش کليرره

است برای هندین و کاربری توان اکولوژیكی داشته باشند ،در

معيرارها در پنج محريط یيزیكری آب و اقلريم ،یيزیكری زمرين

قطعه از سررزمين بره

ساخت ،بيولوژیكی ،اقتصادی ر اجتماتی و یرهناری برهتنروان

حالیکه در بيشتر مواق میتوان در ی

ارزیابی محیط زیستی منطقه جنگلی زراس ...

03

محيطهای اصلی تعيين توان اکولوژیكی منطقه زراس طبق ظر

تيجه این مقایسه ها تعيين اوزان هایی معيارهای اصلی جهت

گروه خبرگان ا تخاب و مورد مقایسه های زوجی قرار گریتنرد

بهکارگيری در سایر مراحل یرآیند میباشند(جدول )3

جدول -3وزنهای به دست آمده از ماتریس مقایسه زوجی محیطها
محیط

فیزیکی اقلیم و آب
فیزیکی زمی
ساخت
بیولوییکی
اقتصادی-اجتماعی
فرهنگی

معیار

وزن

حداکرر درجه حرارغ در گرمترین ماه سال

1/501

حداقل درجه حرارغ در سردترین ماه سال

1/12

سط آب زیرزمينی

1/12

یاصله از مناب آب (هشمه ،هاه)

1/056

یاصله از رودخا هها و آبراههها

1/562

یرسایش خاک

1/098

شيب

1/680

جهت

1/043

یاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان

1/003

ا وا تيپهای گياهی موجود در منطقه

1/053

یاصله از شهر

1/340

یاصله از روستا

1/068

یاصله از اراضی کشاورزی

1/093

یاصله از راه ارتباطی

1/543

جاذبههای تاریخی و باستا ی و مذهبی

1/043

هشم ا دازها و جاذبههای طبيعی

1/498

پررس از مشررخص شرردن وزن معيارهررا در رررمایررزار

= Ecological capability evaluation tourism
[Max tempreture hot season×0.520]+[ Min

درخت معيار است کره بررای اسرتا دارد کرردن ،وزن

tempreture cold season×0.07]+[Grand well

دهی و تجمي معيارها میباشد در درخت معيارهرا قشرههرای

×0.07]+[Source of water-

متعدد ورودی و یا اطاتاغ توصيفی ترکيب میشرو د کره ایرن

spring×0.256]+[River×0.567]+

تمل مطابق با قوا ين و معيارهای تعریف شده مشخص میباشد

[Erosion×0.198]+[Slope×0.682]+[Aspect×0.243

قشههای خروجی شاخص ترکيبی اميرده مریشرو د بره ایرن

]+[City×0.342]+[Rural×0.268]+[Agriculture×0.

ترتيب قشههای زیرمعيارها درحالی که هم دارای وزن و هرم از

193]+[Road×0.543]+[Distance of protected

لحاک درجه بهينه بودن مشخص بود د به دست آمد رد بعرد از

area×0.123]+[Species of flora

آن به تلفيق این قشهها برای به دست آوردن قشره معيارهرای

× ×0.153]+[Heritage–Religius-Historic

 Expert choiceکار تهيه قشهها آغاز شد بخرش مهرم ایرن
بر امه ی

اصلی اقدام شد

]0.143]+[Natural landscape×0.498
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پهنهبندی بر اساس روش تحليل سلسله مراتبی جهت کاربری
اکوتوریسم متمرکز در منطقه زراس دهدز را شان میدهد

توسط رمایزار  Arc GIS 9.3به ا جام رسيد شكل  0قشه

شکل -5نقشه پهنه بندی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی
بررا اسررتفاده از روش  ،AHPمنرراطق زراس ،بردکررل و

خوب و بسيارخوب هستند و 00/42درصد در طبقهی متوسط و

بحوض دارای توان ضعيف تا کم ،بررای کراربری تفررج متمرکرز

 65/02درصد در طبقاغ ضعيف و بسيار ضعيف قرار دارد از این

میباشند مناطق سه بلوط ،شاغاز و سرتوف دارای توان متوسط

تایج ،میتوان این طور اسرتنباط کررد کره منطقره بررای ایرن

برررای ایررن کرراربری مرریباشررند از مجمررو 0259/84هكتررار

کاربری توان ضعيف تا متوسطی دارد و بهتر است برای کراربری

 01439138متر مرب دارای توان خيلری ضرعيف و 0060021

دیاری مورد استفاده قرار گيرد(جدول )4

مترمرب مناسبترین کاس برای کراربری تفررج متمرکرز مری-
باشند در مجمرو  03/32درصرد منطقره مطالعراتی در طبقره
جدول  -8تعداد و مساحت سلولهای هر طبقه در روش رویهمگذاری وزنی سلولی در روش AHP
طبقه
مناسبتری

تعداد یگان

مساحت

(سلول)یا پیکسل

(مترمرب )

درصد نسبی

3441

0060021

خوب

0804

0848001

01/50

متوسط

3195

0102681

00/42

ضعیف

0568

0105421

5/83

خیلی ضعیف

05908

01439138

59/34

مجموع

06844

02590568

011

طبقه

00/86

ارزیابی محیط زیستی منطقه جنگلی زراس ...

00

تجزیه و تحلیل و جمی بنیدی دادههیای اکولوییی :بیا

گياهی و تهيه قشه پایه دو ،رویهمگذاری قشه پایره یر

استفاده از تجزیه و تحلیل سیسیتمی :بره منظرور توليرد

قشه پوششگياهی ،قشه پایه دو برا قشره ترراکم پوشرش-

برا اسرتفاده تجزیره و

گياهی ،قشه پایه دو با قشه تراکم پوششگياهی و تهيه قشه

تحليل سيستمی ،با استفاده از قشههای پایه توليد شده قشره

واحدهای زیست محيطری ،تهيره و تنظريم جردول ویژگيهرای

واحدهای سط زمين تهيه شد این قشه از تلفيق قشرههرای

یاا های زیستمحيطی و سپس با ترکيب این الیرههرا برا روش

طبقههای شيب ،ارتفا و جهتهای جفرایيایی که اجزای تجزیه

رویهمگذاری و دستور تلفيق قشه واحدهای زیسرتمحيطری

شده آن هستند بهدست آمرد در مرحلره بعرد رویهرمگرذاری

منطقه تهيه شد (شكل)3

قشه و جم بنردی دادههرای اکولوژیر

برا

قشه واحدهای شكل زمين با قشه تيپ خراک و تهيره قشره
واحدهای پایه ی  ،روی همگرذاری قشره پایره یر

برا تيرپ

شکل -3پهنهبندی براساس روش تجزیه و تحلیل سیستمی
در ادامه منطقه به سره دسرته دارای تروان طبقره یر ،

یاقررد واحررد زیسررتمحيطرری در طبقرره  0و بنررابراین در طبقرره

دارای توان طبقه دو و یاقد توان تقسريمبنردی شرد در هایرت

امناسب قرار دار د در مجمو  210واحد محيطی به دست آمد

تلفيق و ترکيب هایی و تعيين کاربریها و ا تخاب بهترین گزینه

که هيچی

از واحدها بررای طبيعرت گرردی متمرکرز مناسرب

با توجه به شرایط منطقهای ا جام شد تایج حاصرل از بررسری

بود د و از مجمو مساحت  0259/84هكتاری که مورد بررسی

قشههای بهدسرت آمرده برا اسرتفاده از روش تجزیره و تحليرل

قرار گریرت ،منطقره زراس برا مسراحت  000/48هكترار دارای

سيستمی ،شان داد که در بررسی منطقه زراس بررای کراربری

وضعيت امناسب برای کاربری طبيعت گردی متمرکز میباشد و

تفرج متمرکز ،یاقد واحد زیستمحيطی در طبقره  ،0همچنرين

بقيه محدوده يز دارای وضعيتی مشابه میباشند(جدول )5

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره  ،3زمستان 93

05

مرادی مجد و همکاران

جدول  -0تعداد و مساحت توانهای اکولوییکی هر طبقه در روش تجزیه و تحلیل سیستمی (مخدوم)
توان اکولوییکی جهت

تعداد واحد

کاربری تفرج متمرکز

مساحت

زیست-

(هکتار)

محیطی

توان 1

1

1

توان 5

1

1

فاقد توان

0259/84

210

درصد نسبی

 011درصد

بحث و نتیجهگیری
محيطزیست طبيعی جهران تروان اکولروژیكی محردودی بررای

تجزیه و تحليل سيستمی هستند اما باید گفرت ایرن روشرها در

استفاده ا سان از آن دارد .در پرارهای از محيطهرا طبيعرت برا

محيط طبيعی و برای تصميمگيرری بررای مشرخصکرردن رو

کمترین خسران مهيای باالترین توسعه است و در برخی دیارر

استفاده از سرزمين برای ارزیابی توان سرزمين هندان میتوا ند

کمترین توسعه در آن منجر به تخریب محيطزیست مریشرود.

مناسب باشند برای ارزیابی توان محيط زیستی بهدليرل سرر و

این معنا بيان کنندة آن است که برای ا جام توسعه در محريط-

کار داشتن با محيط طبيعی و موجوداغ ز ده که با ی

تصميم-

زیست ،پيش از بر امهریزی برای استفاده از آن باید به ارزیرابی

گيری اشتباه ممكن است پيامدهای مخرب زیرادی در طبيعرت

توان اکولوژیكی آن در هارهوب بر امهریزی منطقری پرداخرت.

ایجاد شود ،ضرورغ استفاده از روشرهایی کره کارآمردی زیرادی

بر امهریزی زیستمحيطی سرزمين شامل پيشبينی یا سنجش

داشته و مطابق با واقعيتهای موجود در طبيعرت تصرميمگيرری

کيفيت سرزمين برای کاربریهای مرورد يراز (کراربری طبيعرت

مایند اجتناب اپذیر می ماید از مزایایی که شاید بتوان بررای

گردی) و تعيين يازمندهای مدیریتی آن است ( .)02ارزیرابی

روش تجزیه و تحليرل سيسرتمی ذکرر کررد ایرن اسرت کره در

توان محيطزیست برای هر کاربری از مقایسه موجودی منطقره

ا تخاب گزینه مورد ظر ا عطافپذیری کمی دارد به طروری کره

مورد بررسری و ویژگيهرای یاا هرای محريطزیسرتی برا مردل

جهت ا تخاب ی

گزینه باید تمرام تاملهرای ذکرر شرده وجرود

اکولوژیكی آن کاربری بهتمل میآید مدلهای اکولروژیكی کره

داشته باشد در صورتی که اگر از ميان یاکتورهای مورد ظر تنها

برای کاربری متعدد در شرایط ایران ساخته شدها د بررای هرر

ی

یاکتور وجود داشته باشد تمام یاکتورهای دیار يز ادیرده

کاربری ویژگيهای جداگا های دار د ،گرهه در هسته مردل بره

گریته شده و از لحاک مساتد بودن منطقه هيچ گزینهای ا تخاب

همدیار شبيها د()08

میشود در هایت با اسرتفاده از ترایج برهدسرت آمرده از ایرن

مقایسییه نتییایص حاصییل از  AHPو تجزیییه و تحلیییل

تحقيررق پيشررنهاد مرریشررود کرره از ترروان برراالی منطقرره برررای

سیستمی :این سرنجش از مقایسره خصوصريتهای اکولروژیكی

کاربریهای دیاری همچون طبيعت گردی گسترده و آبزیپروری

منطقه مرورد مطالعره برا تجزیره و تحليرل سيسرتمی و تحليرل

استفاده شود ،زیرا همانطور که اشاره شرد منطقره در مجراورغ

سلسله مراتبی صورغ پذیریت منطقه از قطه ظر روش تجزیره

دریاهه سد کارون  3میباشد

و تحليل سيستمی برای کاربری طبيعت گردی متمرکز امناسب

نتایص تلفیق نتایص حاصیل از  AHPو تجزییه و تحلییل

شناسایی و از ظر روش یرآیند تحليرل سلسرله مراتبری منطقره

سیستمی :ترکيب این روشها با  GISتوا ست باتر

زراس توا ایی متوسطی برای کاربری اکوتوریسرم متمرکرز دارد

شدن بهتر محدودههای توان اکولوژیكی بهصورغ قشه گردد با

روشهایی هما ند روش یرآیند تحليرل سلسرله مراتبری هرهنرد

کم

ابزار تحليلار قدرتمندی هون  GISمیتوان مناسبترین

روشهایی هستند کره بره مراترب جدیردتر از روشرهایی هما نرد

تصميمها را اتخاذ کرد .یایتههای این تحقيرق توا رایی سيسرتم

مشرخص

ارزیابی محیط زیستی منطقه جنگلی زراس ...
اطاتاغ جفرایيایی را در الاوسازی کم

05

بره مردیریت محريط

جنالی در شمال کشور» ،مجموته مقالههرای همرایش

زیست شان داده است  GISيز با در اختيار داشرتن قشره-

حفاظت از جنالها در مدیریت پایدار ،ا جمن جنالبا ی

های رقومی ،دادههای آماری و مشاهداغ ميدا ی میتوا نرد بره

ایران ،ص 050-063

تنروان ابررزاری برررای تصررميمگيرری توسررعه محرريط زیسررتی و

4

احمدی ،حسن (تابستان « ،)0325سياستگذاری حفظ

اقتصادی بيش از پيش مورد اسرتفاده قررار گيررد پيشرریت در

و احيا مناب طبيعی کشور» ،مجله مناب طبيعری ایرران،

 GISو تكنولوژی های مرتبط برا در دسرترس قررار دادن و قابرل

جلد 0 -060 49

استفاده کردن اطاتاغ ،موجب ارتقای تصميمگيری در بر امره-

5

کيا،کبری (  8بهمن  « ،)0386ارزیابی توان اکولوژیر

ریزی مدیریتی میشود که ياپن ،شيا تز و ساتی يز بره همرين

منطقه سردشت دزیول با تاکيد بر جاذبههرای طبيعرت

تيجه رسيدها د(9،01و  )09کيرا ،روری و روروزی آورگرا ی و

گررردی» ،پایرران امرره کارشناسرری ارشررد ،دا شررااه آزاد

رادان يز درمطالعاغ خود بيان میکنند که برا کمر

 GISترا

ا رردازه زیررادی محرردودیتها و پيچيرردگيها اشرری از حجررم زیرراد

اسامی واحد تلوم وتحقيقاغ خوزستان ،ص 38 -54
6

رادان ،زینب ( 02مهر  « ،)0386ارزیابی توان اکولوژی

اطاتاغ ،اهمخوا يهای اشی از تنو ماهيت معيارها را کراهش

منطقه ميداوود برای کاربری کشاورزی و مرتعرداری برا

داده و مدغ زمان محاسباغ و تحليلها را يز کراهش مریدهرد

اسررتفاده از روشررهای یرراوو و مخرردوم» ،پایرران امرره

ضمن آن که خروجيها از دقت سبتا خوبی برخوردار بود د(6 ،5

کارشناسی ارشد ،دا شرااه آزاد اسرامی واحرد تلروم و

و  )2در ایررن تحقيررق يررز بررا تلفيررق تررایج مترردها در سرراما ه

تحقيقاغ خوزستان

اطاتاغ جفرایيایی ،پيچيدگی اشی از تعدد پارامترها و معيارها

2

وری ،سيد هدایت اهلل و وروزی آورگا ی ،اصفر ( پرایيز

کاسته شد و قشهسازی ترصهها در این سراما ه کرار ارزیرابی و

« ،)0380ارزیابی توان محيطی برای توسعه توریسرم در

پهنهبندی اکولوژیكی منطقه را تسهيل مود و بررسری بسرياری

دهستان هفاخور» ،مجله پژوهشی دا شااه اصفهان ،ص

از پيچيدگيهای ارزیرابی تروان منطقره برا  GISکراهش یایرت

02 -36

آقا جفی زاده يز می ویسد با استفاده از روشهای جدیرد ارایره

8

آقا جفی زاده ،اصر ( 2تير « ،)0326آمرایش سررزمين

شده و رم ایزارهای موجود که قابليتهای بسيار زیادی سبت به

کوهپایه» ،پایان امه کارشناسی ارشد ،دا شرااه تهرران،

روشهای قدیمی و دستی دار د ،يل به اهرداف مختلرف محريط

ص 05
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