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چکیده
منطقه شکار ممنوع کاوه ده در منتهی الیه شرق استان تهران و در جنوب شهرستان فیروزکوه با مساحت  96949هکتار قرار گرفته استت
این منطقه به دلیل داشتن پوشش گیاهی غنی و متنوع و گونه های بارز حیات وحش و آثار تاریخی منحصربه فرد انتختاب گردیتت تتا بتر
اساس معیارهای جهانی ،با استفاده از روش ارزیابی چنت معیاره مکانی)  ( SMCEجهت ارتقا به منطقه حفاظت شته مورد ارزیتابی قترار
گیرد به این منظور پس از شناسایی منابع فیزیکو شیمیایی و اقتصادی– اجتماعی عرصه تحت بررستی در مقیتاس  ،90911111اطالعتات
الیه های نقشه ای به محیط نرم افزار  ArcGIS9.2معرفی شت در این روش ،معیارها ،عوامل و محتودیت های متعتدی جهتت نیتل بته
هتف اصلی با هم تلفیق شتنت که در تلفیق این عوامل ناهمگون ابتتا همگون سازی یا استانتارد سازی انجام گرفت این مهم با استعانت از
روش فازی و توابع  Sشکل به انجام رسیت در مجموع از اطالعات  46الیه به عنوان نقشته هتای معیتار بترای ستنجش پتانستیل کتاربری
حفاظت استفاده شت کار وزن دهی به معیارها با توجه به نوع کاربریها ،با استعانت از فرآینت تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPدر محیط نرم
افزار  Expert Choiceبه انجام رسیت در ادامه رابطه ریاضی توسعه کاربری حفاظت استخراج شت با هتف تحلیل تناسب سرزمین بترای
توسعه کاربری مورد انتظار از روش ترکیب خطی وزن دار استفاده و نقشه نهایی کاربری حفاظت از روی هم گذاری اطالعتات نقشته هتای
معیار تولیت گردیت نتایج نشان داد که  76443هکتار از مساحت کل منطقه که  73درصت آن را در بر میگیرد ،پتانسیل ارتقتا بته منطقته
حفاظت شته را دارا می باشت
کلمات کلیدی :ارزیابی توان اکولوژیک ،منطقه حفاظت شته ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،روش ارزیابی چنت معیاره مکانی ،منطقته شتکار
ممنوع کاوهده
 -9دانشیارگروه مهنتسی منابع طبیعی -محیط زیست  ،دانشکته فنی و مهنتسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحت تهران شمال*( مسئول مکاتبات)
 -4استاد دانشکته بهتاشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -7استادیار دانشکته محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحت علوم و تحقیقات تهران
 -6کارشناس ارشت رشته علوم محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحت علوم و تحقیقات تهران

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،پیش شماره ،بهار 39

2

جوزی و همکاران

مناسب را برای تصمیمگیران آسان میکنتت( )4در ایتن رابطته

مقدمه
بر اساس تصمیمات کنگره بالی انتتونزی کشتورهای

مطالعات مشابهی در داخل و خارج ایران نیز به انجام رسیته

جهتان متعهتت گردیتنتتت تتا  91درصتت از مستتاحت ختود را بتته
محتوده های تحت حفاظت اختصاص دهنت( )9سازمان حفاظت

است حبیبی و همکاران در پژوهشی با استتفاده از تلفیتق روش

محیط زیست برای حفظ و نگته داری از تنتوع اکوسیستتم هتا و

ارزیابی چنت معیاره و  GISمتلی به منظور مکانیابی محل دفن

ذخایر ژنتیکی گیاهان و جانوران کشور نمونههایی از غنی تترین

مواد زایت جامت شهری پیشنهاد کردنت( )3جوزی و همکاران در

مناطق طبیعی این سرزمین را در چهار رده یعنتی پتارم ملتی،

سال  43به منظور تعیین توان پتانسیل و توان اکولوژیک منطقه

آثار طبیعی ملی ،پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شته به

حفاظت شته ورجین جهت استقرار کاربری توسعه تفرجگاهی از

عنوان الگو انتخاب نموده و در محتوده وظایف قانونی ختود اداره

روش ارزشیابی چنت معیاره مکانمنت ( 7)SMCEMبهره بردنتت

می کنت()4

()4

در کاربری ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین ،در بیشتر

جمتتالی و همکتتاران در ستتال  43بتته منظتتور تحلیتتل

مواقتتع تعتتتاد زیتتادی از قابلیتتتهتتای منتتابع طبیعتتی بررستتی و

حساسیت وزن دهی عوامتل مکتانی بتا بررستی تغییترات ارزش

شناسایی شته و تنها در موارد خاصی بته شناستایی یتک یتا دو

پیکسلهای نقشه فازی شته از ارزیابی چنت معیاره مکانی دربتاره

منبع اکولوژیکی قناعتت متیشتود(7و )6از آن جتایی کته کتار

ی محل احتاث ستهای اصالحی سنگ و سیمان در حوزه آبخیز

برنامهریزی حفاظت و ارزیتابی تتوان سترزمین مستتلزم در نظتر

حبله رود در شرق استان تهران بهره بردنت( Tal Svoray )9و

گرفتن معیارهای مختلف و انتخاب از میان راهحلهای متتیریتی

همکاران در مطالعه ای از یک پارچه کتردن روش ارزیتابی چنتت

گوناگون میباشت ،اغلب استتفاده از روشهتای ستنتی و دستتی

معیاره و  GISبرای ارزیابی مناسب مناطق اکولوژیکی برای چهار

برای انجام این مطالعات وقتگیر و مستلزم صرف هزینه و زمتان

کاربری ممکن زمین 0حفاظت طبیعی ،منتاطق جنگلتی ،منتاطق

بسیاری است( )7از طرفی برای تصمیماتی از قبیل تعیتین یتک

مسکونی و مناطق صنعتی استفاده کردنت( Store )4و Jyrki

منطقه به عنوان منطقته حفاظتت شتته و متعاقبتای متتیریت آن

 Kangasدر مطالعه ای به وسیله دادههای  GISو تحلیلهتای

نظرهای گوناگونی از سوی ذی نفعان مختلتف از قبیتل مقامتات

فضایی ، 6همراه با تکنیک های مترن تصمیم گیری برای بهبتود

محلتی ،تصتتمیمگیران ،کتتاربران اراضتتی و متتردم محلتتی عنتتوان

ارزیابی تناسب زیستگاه ها در مناطق بزرگ استتفاده کردنتت در

می گردد ،بایت به دنبال اتخاذ روشی مناسب بترای دخالتت دادن

این پژوهش استانتارد سازی ،وزن دهتی و ترکیتب معیارهتا بته
5

تمامی این نظرها در تحلیلهتا بتود در چنتین متواردی کتاربرد

وسیله روش ارزیابی چنت معیاره( )MCEانجام شتت(Cary )9

روشهای تصمیمگیری چنت معیاره از قبیل روش تحلیل سلسله

 Higgsدر پژوهش خود بر روی مزایا و فوایتت استتفاده از روش

مراتبی( 9)AHPبسیار مفیت خواهت بتود(4و )5تحلیتل سلستله

ارزیابی چنتت معیتاره یتک پارچته شتته بتا  GISدر بتاال بتردن

مراتبی یک شیوه تحلیل چنت معیاره است کته ابتزار مناستبی را

مشارکت عمومی بحث میکنت (91و )99منطقه حفاظت شتته

برای تصمیم ایجاد میکنت این تکنیک با دخالت دادن معیارهای

کاوهده با مساحت  96949هکتار در منتهتی الیته شترق استتان

کمی و کیفی ،ساختارسازی مشکالت پیچیتته در قالتب سلستله

تهران و در جنوب شهرستان فیروزکتوه واقتع شتته استت ایتن

مراتبی ،مقایسات زوجتی 4و وزندهتی معیارهتا انتختاب گزینته

منطقته کوهستتانی از ستال  9731از ستوی ستازمان حفاظتت
محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع ،اعالم گردیته است

1- Analytical Hierarchy Process
2- Pair Wise Comparision

3-Spatial Multi Criteria Evaluation Method
4-Spatial Analysis
5- Multi Criteria Evaluation

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار ممنوع ....
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این منطقه در دامنته ارتفتاعی  9711تتا  7411متتر از ستط

مهمترین آنها می توان به مجموعه غارهای شیر قلعته ،نمترود و

دریاهای آزاد واقع شته ،متوسط دما و بارنتگی ستالیانه آن بته

کاروانستترای شتتاه عبتتاس و امتتامزاده برهتتان ،کنعتتان ،ستتبحان

ترتیب  3درجه سانتی گراد و  735میلی متر می باشت منطقه

فیروزکوه اشاره نمود منطقه شکار ممنوع کاوهده دارای  4پاسگاه

دارای اقلیم های خشک سرد ،نیمهخشکسرد و ارتفاعتات متی

محیط بانی نیز میباشت(97و)96

باشت( )94گونه های گیاهی و جانوری این منطقه متنوع بوده و

از نظتتر شتتبکه آبراهتتهای ،دارای شتتبکه آبراهتتهای

تاکنون در حتود  46گونه گیاهی و  49پستانتار و  941پرنته

گستردهای از آبراههها ،مسیلها ،رودخانههای فصلی و دایمی که

در این منطقه شکار ممنوع شناسایی شته است ازجملته گونته

زهکش قلمرو مطالعاتی را بر عهته دارنت متی باشتت کته در ایتن

های مهم گیاهی منطقه میتوان به  :ارس ،گون ،آویشن ،جگن،

میان ،رودخانه حبلهرود زهکش اصلی محتوده میباشت که طول

گاو زبان ،زرشک و کاله میرحستن دماونتتی و انتواع گنتتمیان

ایتتن رودخانتته (گرمتتابرود) در ایتتن قلمتترو حتتتود  4511متتتر

اشاره نمود همچنین گونههای مهم جانوری منطقه شامل  0قوچ

میباشت()95

و میش البرز ،بز و پازن ،پلنگ ،آهو ،گراز ،کفتار ،کبتک ،کبتک

الزم به ذکر است که شبکه راه آهتن اصتلی تهتران –

دری و انواع مار است در این منطقه  99آبادی وجود داشته کته

گرگان نیز از منتهی الیه غرب و شمالی محتتوده متورد مطالعته

دارای  75446نفر جمعیت و  91199خانوار می باشت که از این

می گذرد در شکل شتماره  9نمتایی از موقعیتت منطقته شتکار

تعتاد در حتود  41درصت آن ها با سواد می باشنت ایتن منطقته

ممنوع کاوهده در ایران آورده شته است

دارای  56آثار باستانی و تاریخی و  97امامزاده می باشتت کته از

شکل  -1نمایی از موقعیت منطقه شکار ممنوع کاوه ده در ایران
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کاوهده به منطقه حفاظت شته از روش دلفی 7استتفاده شتت در
این روش پرسش نامه مرحله اول توسط گروه تحقیق تنظیم شت
مواد و روش ها
در این تحقیق جهت تعیین پتانسیل و توان اکولوژیک

پس از تنظیم پرسش نامه و اصال نهایی آن یتک گتروه دلفتی

منطقه شتکار ممنتوع کتاوه ده از روش ارزشتیابی چنتت معیتاره

 44نفره که شتامل متخصصتان ،کارشناستان و استاتیت محتیط

مکانمنت استفاده شتت مقیتاس متورد استتفاده در ایتن تحقیتق

زیست بودنت ،شکل گرفت حجم جامعه آماری مخاطتب (گتروه

 90911111انتخاب گردیت و تمامی نقشه های منابع پایه منطقه

دلفی) از رابطه ذیل به دست آمت0






به شکل هم مقیاس تهیه شت با توجه به ماهیت و فرآینتت وقتت
گیر تولیت نقشه ها و توان سنجی ،به منظور دسترستی و تتممین
برخی داده ها به شکل جتاول و نقشه های پشتیبان ،از اطالعات

در این رابطه0

موجود نهادهایی چون 0سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل

 = nحجم نمونه انتخابی

منابع طبیعی استان تهران بهره گیری شت در اجرای این مطالعه

 = xضریب اطمینان

گام های اصلی ذیل به انجام رسیت0

= Z1جمعیت پایه

ابتتا کار شناسایی ،تهیه و تولیت منابع پایتار و ناپایتار

x

)  z1  ( 2
n
e



 = eمیزان خطا

در مقیاس تحقیق انجام شت در این بین عتالوه بتر نقشته هتای

سقس پرسش نامه مرحله اول بین آنها توزیع شت و از

منابع اکولوژیک و بیولوژیتک ،نقشته فاصتله بتا راههتای اصتلی،

آنها خواسته شت که معیارهای الزم جهت هتف کتار را معرفتی

کاربری اراضی و فاصله با مراکز جمعیتی و آثار تاریخی و باستانی

کننت در مجموع از  44پرستش نامته ،تعتتاد  45عتتد از آنهتا

نیز تهیه گردیت در ادامه نقشه های طبقات ارتفاع از سط دریا،

بازگشت داده شت در ایتن مرحلته فهرستتی از معیارهتا توستط

شیب و جهات جغرافیایی تولیتت شتت بترای تهیته نقشته شتیب

خبرگان معرفی شت همچنین با توجه به اطالعات پایه مربوط به

نخست با استتفاده از نقشته توپتوگرافی ،متتل رقتومی ارتفتاعی

منطقه (توپوگرافی ،زمین شناسی ،اقلتیم ،هیتترولوژی ،پوشتش

) 9(DEMتهیتته و ستتقس نقشتته طبقتتات شتتیب در ن ته طبقتته

گیتتاهی ،حیتتات وحتتش ،زیستتتگاهها ،لیتولتتوژی ،زون بنتتتی،

(منطبق با طبقات نه گانه شیب سرزمین ایران) تولیت گردیت در

اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی) ،مصتاحبه بتا بومیتان منطقته و

ادامه نقشههای تولیت شته در سامانه اطالعات جغرافیایی و نترم

بازدیتهای میتانی که توسط گروه تحقیق صورت گرفت ،عوامل

افزار  ArcGIS 9.3رقومی شته و سقس روابط توپولوژیک برای

و فاکتورهای دیگری هم به فهرست مزبور اضافه شتت و در ایتن

هرالیه نقشه تهیه و یک پایگاه اطالعات جغرافیایی طتر ریتزی

جا مرحله اول شناسایی عوامل به اتمام رسیت پس از آن جهتت

گردیت به منظور تحلیل ارزیابی چنت معیتاره از قالتب رستتری

4

معرفی و شناستایی نهتایی معیارهتا ،پرستش نامته مرحلته دوم

استفاده شت و برای کلیته نقشته هتا ستامانه مختصتات یکستان

توسط گروه تحقیق تنظیم شتته و بته کارشناستان مرحلته اول

 UTMپیش بینی گردیت این معیارها ابتتتا بتر استاس متتل و

داده شت تا براساس جتول شماره ( )9امتیتاز بتهنتت و نظترات

معیارهتتای  IUCNتنظتتیم و ستتقس بتتر استتاس نظتترستتنجی از

خود را در مورد معیارهای ارتقا به منطقته حفاظتت شتته بیتان

کارشناسان و خبرگان نهایی گردیت به این ترتیتب کته در آغتاز

کننت در مرحله دوم در مجموع از  45پرسش نامته ،تعتتاد 41

جهت شناسایی معیارهای الزم جهت ارتقای منطقه شکار ممنوع

عتد از آنها بازگشت داده شتت ستقس جهتت تلفیتق نظترات و
شناسایی نهایی عوامل و معیارها ،از طریق نترم افتزار ، Excel

1-Digital Elevation Model
2-Raster Format

3-Delphi Method

5

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار ممنوع...
میانگین حسابی و هنتسی اهمیت عوامل محاسبه گردیتت و آن

4،4،6،4

ترجیحات بین فواصل فوق

دسته از معیارها که نمره ای باالتر از میانگین حسابی و هنتسی
کل پاسخ های به پرستش نامتتتتته (بته ازای تتک تتک اعضتا)
داشته انت ،نگه داشته شتنت و تعتادی از معیارها کته میتانگین
حسابی یا هنتسی کمتر از میانگین کل داشته انت ،حذف شتنت

در این روش ،وزن معیارها )  Wiها ( بتتتته گونتتتهای

در مرحله بعتی جهت تجزیه و تحلیل و اولویتت بنتتی عوامتل

تعیین می شود که روابط زیر صادق باشنت0
a11 w1 + a12 w2 + … + a1n wn = λ.w
a21 w1 + a22 w2 + …+ a2n wn = λ.w2
an1 w1 + an2 w2 + …+ ann wn = λ.wn

شناسایی شته ،از روشهای تصمیم گیری چنت معیاره استتفاده
شت به منظور تعیین ارزش (مقادیر) و یکسان سازی مقیاس هتا
در الیه های رقومی اطالعات نقشه ای از روش مبتنی بر منطتق
فازی 9استفاده و برای وزن دهی معیارها نیتز از فراینتت تحلیتل

به طور خالصه به منظور اجرای روش ترکیب خطی وزن دار

سلستتله مراتبتتی ( )AHPبهتتره گیتتری شتتت در تحلیتتل نهتتایی

( )WLCدر منطقه شکار ممنوع کاوه ده مراحل ذیل به انجام

ارزیابی چنت معیاره مکانی ) (SMCEنیز از ترکیب خطی وزن

رسیت0

دار ( 4)WLCاستتتفاده شتتت .روش ترکیتتب خطتتی بتتر استتاس

 -تعیین مجموعه معیارهای ارزشیابی (به صورت الیه های نقشه

اهمیت نسبی هر معیار کار وزن دهی را انجام می دهت در ادامه

ای) و مجموع نمرات گزینههای امکان پذیر در محیط سامانه

ازحاصل ضرب وزن نسبی در ارزش یا مقتار هر معیار ،یک نمره

اطالعات جغرافیایی؛

یا امتیاز نهایی بر مبنای هر گزینه مکانی حاصل میشود در این

 -استانتارد نمتتودن و تبتیل مقیاس ارزشها و مقتتادیتتر الیه

بین گزینهای که بیشترین امتیاز را کسب نمایت به عنوان مکتان

های نقشه ای(معیارهای ارزشیابی)؛

یا طبقه مناسب معرفی متی شتود در ایتن تحقیتق هتر یتک از

 -تعیین وزن معیارها ،یعنی وزن و اهمیت نسبی هر معیار و

معیارهتای انتختتتتتابی و زیرمعیتتتتتارها بتته روش مقایستتتتتته

الیه اطالعات نقشه ای؛

جفتی ( (Pair Wise Comparisonوزن دهتتی گردیتت در

 -تولیت الیههای نقشهای وزن دار استانتارد شته (یعنی ضرب

ایتتتن روش برای انتختاب معیتتارهای اصتل از مقادیتر ترجی

الیه های نقشه ای استانتارد در وزن های مربوطه) و

به شتر جتول شماره  9استفاده شت.

 -تولیت نقشه نهایی کاربریها و تعیین امتیاز کلی با استفاده از

جدول  -1مقادیر ترجیح برای روش مقایسه زوجی()11
ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

کامالی مرج یا کامالی مهمتر

9

ترجی یا اهمیت خیلی قوی

3

ترجی یا اهمیت قوی

5

کمی مرج یا کمی مهمتر

7

ترجی یا اهمیت یکسان

9

1-Fuzzy Method
2-Weighted Linear Combination

7

رویهم گذاری اطالعات نقشه های منابع و تابع اجتماع بر روی
الیه های نقشه ای وزن دار استانتارد
در شکل شماره  4فرآینت به کارگیری روش ارزشیابی چنت
معیاره مکانمنت در این تحقیق نمایش داده شته است0

3-Standardizatian
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جمع آوری داده ها

مرحله میدانی

مرحله ستادی

تهیه تصاویر ماهواره ای  IRSو الیه های

بازدید کلی از منطقه و تطبیق

مصاحبه با کارشناسان و محیط بانان

رقومی با مقیاس  1:251111و اطالعات آماری

نقشه ها و اطالعات با منطقه

منطقه

تهیه پرسش نامه نظرسنجی از
کارشناسان و خبرگان

ارزیابی و کارتوگرافی اطالعات

تطبیق نقشه های پایه کاربری

آنالیز اطالعات در پایگاه دادهها و

اراضی و پوشش گیاهی با تصویر

سیستم اطالعات جغرافیایی و درنهایت

ماهواره ای IRS

انجام تحلیل های مکانیابی

بررسی پرسش نامه های نظر سنجی
تکمیل شده

طراحی درخت تصمیم گیری
معیارها متناسب با هدف اصلی

آماده سازی الیههای مورد نیاز در
مدل مدلمدل
وزن دهی و تلفیق الیه ها در محیط های نرم
افزاری  Expert Choiseو GIS

انتخاب محدوده های مناسب برای
کاربری حفاظت

شکل  -2فرآیند روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند در مطالعه تعیین پتانسیل و توان اکولوژیک منطقه شکار ممنوع کاوهده
به منظور استقرار کاربری حفاظت
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ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار ممنوع...
نتایج
به منظور نیل به هتف اصلی تحقیق – ارتقای منطقه

پژوهش تمامی نقشه های عرصه تحت بررسی تحت برنامه Arc

شکار ممنوع کاوهده به منطقه حفاظت شته 7 -معیار اصتلی4 ،

 GIS 9.2تهیه گردیت) 0

زیر معیار و  46معیار فرعی در نظتر گرفتته شتته و بته صتورت

تهیه نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا در منطقهه مهورد

درخت تصمیم گیتری و سلستله مراتبتی مرتتب شتتنت (شتکل

مطالعه :ارتفاع از سط دریا از جمله عوامل تاثیر گذار در شکل

شماره  )4عوامل نقاط جمعیتی ،اماکن تتاریخی ،رودخانته و راه

گیری ساختارهای طبیعی هر منطقه است که اثرات ختود را بته

به عنوان حرایم ) (Constraintدر نظر گرفتته شتتنت ستقس

صورت بارز بر پوشش گیاهی ،خام ،حضتور گونتههتای حیتات

الیه های اطالعاتی مربوط به هر معیتار در مقیتاس 90911111

وحش ،چرخه آب ،ریزشهتای جتوی ،توزیتع رطوبتت و درجته

آماده سازی گردیت که شامل 0نقاط جمعیتی ،فراوانتی جمعیتت،

حرارت نمایان می سازد عامل ارتفاع عتالوه بتر متوارد فتوق در

آثار تاریخی و باستانی ،کاربری اراضی ،راههتا ،شتیب ،ارتفتاع از

شکلگیری چشم انتازهای طبیعی نیتز متؤثر بتوده و تغییترات

سط دریا  ،فرسایش پذیری ،جهتات جغرافیتایی ،اقلتیم ،نقتاط

موزون آن ،مناظر و چشم انتتازهای بتتیعی را در عرصته هتای

همباران ،منابع آبهای سطحی ،منابع آبهای زیرزمینتی ،اجتزای

طبیعی ایجاد می نمایت منطقه مورد مطالعه با داشتتن ستیمای

واحت اراضی ،بافت خام ،ژئومورفولوژی ،زمتین شناستی ،تنتوع

کوهستانی در ناحیه میان بنت دامنههای جنوبی البرز با اختالف

اکوسیستمهای منطقه ،تراکم و تیت رویشتگاه ،زیستتگاه گونته

ارتفاعی حتود  9911متر بین پست ترین و بلنتترین نقطته آن،

های گیاهی در معرض تهتیت و انقتراض ،نتوع و جمعیتت گونته

از نظر تقسیم بنتی نقاط ارتفاعی در مطالعتات فیزیونومیتک در

های جانوری ،زیستگاه گونههتای جتانوری در معترض تهتیتت و

هفت طبقه ارتفاعی قرار می گیترد (شتکل شتماره  )7طبقتات

انقراض بود به همین منظور نخست نقشههای ارتفتاع از ستط

ارتفاعی مورد استفاده بر مبنای وضعیت تی و تراکم رویشگاهی

دریا ،شیب و جهات جغرافیایی به شر ذیل تولیت شت (در این

گونه های درختی و درختچته ای غالتب عرصته تحتت بررستی
انتخاب گردیت

شکل  -9طبقات ارتفاع از سطح دریا منطقه
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تهیه نقشه طبقات شیب :به منظتور تجزیته و تحلیتل شتیب

مساحت ،حتود  45درصت از سط منطقته را شتامل متی شتود

منطقه مورد مطالعه ،محتتوده مطالعتاتی بتا تبعیتت از طبقتات

(شکل شماره  )6حتود  44درصتت از زیستتگاه هتای حستاس

شیب سرزمین ایران در مجمتوع بته نته طبقته تقستیم گردیتت

شناسایی شته در منطقه در شیبهای باالتر از  71درصت واقع

بیشترین فراوانی شیب در منطقه شکار ممنوع کاوهده متعلق به

شته ،که بیانتتتگر واقعیت ملمتتوس لزوم اعمتال برنامتتته های

شیبهای طبقه  71تا  41درصت استت کته بتا  637/47هکتتار

حفاظتی مطلوب در عرصههای شیب دار است.

شکل  -4طبقات شیب منطقه
تهیه نقشه طبقات جهت های جغرافیایی  :مهمترین تمثیر

درصت از سط منطقه را پوشش داده است جهات جنوبی با

جهات جغرافیایی بر ساختار طبیعی منطقه در میزان دریافت

مساحت  994/4هکتار حتود  5/4درصت از سط منطقه را

نور خورشیت و اثرات ناشی از آن می باشت که در شکل گیری

پوشش داده است جهت شرقی نیز با مساحت  374/71هکتار

میکروکلیما و پوشش گیاهی عرصه نقش مؤثری دارد از کل

حتود  74درصت از سط منطقه را در بر گرفته است اراضی با

عرصههای محتوده مطالعاتی 993/45هکتار که  43درصت از

جهت غربی نیز با مساحت  764/97هکتار حتود  96از سط

کل منطقه را شامل میشود ،به عرصه های فاقت جهت اختصاص

منطقه را به خود اختصاص داده است (شکل )5

یافته است جهت شمالی با مساحت 977/96هکتار حتود 95

3
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شکل  -5طبقات جهت های جغرافیایی منطقه

و به همین ترتیب تمامی نقشه های مورد نیاز برای کار تهیه

گردیت در شکل شماره  4درخت تصمیم گیری نشان داده شته
است0

شکل  -6درخت تصمیم گیری شامل هدف نهایی ،معیارهای اصلی و معیارهای فرعی (گزینه ها)
با عنایت به اینکه هر نقشه معیار دارای محتوده و مقیاس های

این مطالعه از رویکرد فازی بهره گیری شت به منظور استانتارد

انتازهگیری متفاوتی بود ،برای تحلیل و ارزیابی چنت معیاری

سازی دادهها ،کلیه اوزان و ارزشهای الیههای نقشهای به

نخست مقیاس آنها همسان گردیت برای همسان سازی مقیاس

صورت نرمال درآمت (مجموع ضرایب الیه ها یک شت) در ادامه

ها و تبتیل آنها به واحتهای قابل سنجش و استانتارد شته ،در

درجه مطلوبیت هر معیار در بازه صفر تا  455تعریف گردیت

11

جوزی و همکاران

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،پیش شماره ،بهار 39

عتد صفر به معنای کمینه یا محتودیت و  455میزان بیشینه

شت با عنایت به طر ریزی یک متل خطی ریاضی ،تابع S

مطلوبیت متعلق در هر یک از پیکسلهای نقشه های رستری

شکل به مثابه مناسبترین فرم جبری انتخاب گردیت در جتول

شناخته میشود در این پژوهش نقشههای معیار با استفاده از

شماره  ،4نمونه ای از قواعت فازی کردن نقشههای معیار کاربری

توابع  Sشکل در محیط نرم افزار  Arc GIS 9.3استانتارد

حفاظت در تابع  Sشکل ارایه شته است0

جدول  -2نمونه ای از قواعد فازی کردن نقشه های معیار کاربری تفرج متمرکز و مقادیر  a,b,c,dدر تابع شکل S
معیار ارزیابی

دامنۀ

d

a,b,c

توضیحات

ارزشها
1 -451

91

71

صفر تا  94درصت معادل صفر –  94تا  71درصت از صفر تا یک –

شیب (درصد)
فاصله با اماکن سکونتگاهی

بیشتر از  71درصت معادل یک
1 -71

5

71

( کیلومتر)
فاصله با جاده های اصلی

1 -95

5

95

( کیلومتر )
جنس زمین

 9تا 4

9

5

 9تا 4

9

6

صفر تا  911کیلومتر معادل صفر –  911کیلومتر به باال معادل یک

صفر تا  911کیلومتر معادل صفر –  911کیلومتر به باال معادل یک
جنس آبرفتی معادل صفر  -سنگهای آهکی و ماسه سنگ از صفر تا
یک  -سنگ های مارنی معادل یک

قابلیت اراضی

مراتع ضعیف تا متوسط معادل صفر-مراتع ضعیف تا متوسط معادل صفر
تا یک-مراتع قوی معادل یک-زمینهای زراعی و  Bad Landمعادل
صفر

S=∑i=1 to nWiXi * Д Ci

روش پیشنهادی در این مطالعه برای ارزشیابی چنت معیاره الیه
های اطالعاتی ،روش ادغام خطی وزن داده شته بود در این

در این رابطه 0

روش الیه های اطالعاتی مختلف از وزن متفاوتی برخوردارنت به

 0 Sتناسب برای کاربری مورد نظر

منظور وزن دهی آنها از روش تحلیل سلسله مراتبی()AHP

 : Wiوزن هر یک از الیه ها

استفاده شت

بتین منظور ارزش الیه ها بر اساس درجات

 0 Xiالیه فازی ،که فاکتور نامیته می شود

رجحان به صورت دو به دو با یکتیگر مقایسه شتنت و سقس

 0 Дضرب

برای حل ماتریس مربوطه کار وزن دهی بین الیه های اطالعاتی

 0 Ciالیه بولین ،که محتودیت نامیته میشود ،میباشت در

به انجام رسیت (در این مطالعه به منظور سهولت کار از نرم افزار

جتول شماره  7به طور نمونه نحوه محاسبه اوزان الیههای

تخصصی این روش به نام Expert Choiceبهره گیری شت)

معیار بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ارایه شته است0

برای تعیین تناسب منطقه برای هر یک از کاربریها نیز از رابطه
ذیل جهت ادغام الیههای هر کاربری استفاده شت 0
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جدول  -9نمونه ای از ماتریس فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ( )AHPو اوزان برخی از معیار ها

فیزیوگرافی

2

هواشناسی

4/ 2

1

4/ 2

4/1

4/ 9

4

1/141

9

هیدرولوژی

1

2/4

1

1/2

2/9

2

1/217

4

خاکشناسی

1/2

1/4

1/2

1

1/9

1

1/457

5

زمین شناسی

9/ 2

9/ 4

9/ 2

9/1

1

9

1/131

ردیف

هواشناسی

هیدرولوژی

خاکشناسی

1

فیزیوگرافی

1

2/4

1

2/1

9/ 2

2

1/217

وزن

زمین شناسی

معیار

اولویت

ردیف

1

2

9

4

5

6

7

مقادیر سطری ،اهمیت نسبی هر معیار سطری نسبت به معیار

می باشت در جتول شماره  6اوزان محاسبه شته الیه های

ستونی را نشان می دهت عتد  9معادل اهمیت یکسان  ،عتد

اطالعاتی مربوط به کاربری حفاظت در منطقه شکار ممنوع

کمتر از 9معادل اهمیت کمتر و عتد بیشتر از  9معادل اهمیت

کاوهده ارایه شته است و در شکل شماره  3معیارهای اصلی کار

بیشتر است حتاکثر مقادیر در این روش  9و حتاقل آن 9/ 9

از نظر وزن های به دست آورده با یکتیگر مقایسه شته انت
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جدول  -4معیارها و اوزان آنها در تعیین کاربری حفاظت در منطقه شکار ممنوع کاوهده
معیار

وزن

نقاط جمعیتی

1/947

فراوانی جمعیت

1/947

آثار تاریخی و باستانی

1/453

کاربری اراضی

1/653

راهها

1/161

شیب

14666

ارتفاع از سط دریا

1/666

جهات جغرافیایی

1/999

اقلیم

1/35

نقاط همباران

1/45

منابع آبهای سطحی

1/5

منابع آبهای زیرزمینی

1/5

اجزای واحت اراضی

1/45

بافت خام

1/35

ژئومورفولوژی

1/499

فرسایش پذیری

1/996

زمین شناسی

1/996

تنوع اکوسیستم های منطقه

1/147

تی رویشگاه

1/414

تراکم رویشگاه

1/414

زیستگاه گونه های گیاهی در معرض تهتیت و انقراض

1/549

نوع گونه های جانوری

1/996

جمعیت گونه های جانوری

1/996

زیستگاه گونه های جانوری در معرض تهتیت و انقراض

1/499
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شکل -7مقایسه معیارهای اصلی وزن داده شده

پس از  RECLASSIFYنمودن نقشتتته هتای RASTER
در محیتتتتط  Arc Mapو  OVERLAYنمتتودن از نتتتتوع
ریاضی و در نتیتتجه رویتتتهم گذاری و فتتتازی ستتازی نقشه
کاربتتتتری بتتا استتتتتفاده از متتتل حفتتتتاظتی نقشتتتته نهتتایی
تناستتب اراضی 9منتتطقه شکار ممنوع کاوهده بتترای کاربتتری
حفتتاظت (شکل شماره  )9حاصتتل گردیت که در آن هرچتتته
به عتد یک و رنگ ستبز نزدیکتتتتتر متی شتتتویم تنتتتتاسب
منطقه از نظتتتر کاربتری مورد نظر بیشتر می شود و بالعتتکس
این حالتت تا عتتد صتتتفر و رنتگ قتتترمز حاصتل متیشتود

1-Land Suitability

19

14

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،پیش شماره ،بهار 39

جوزی و همکاران

شکل  -8نمایی از ورود اطالعات نقشههای معیار به محیط نرم افزار Arc GIS

شکل  - 3نقشه نهایی تناسب اراضی منطقه شکار ممنوع کاوهده برای کاربری حفاظت

شکل شماره  91هیستوگرام مربتوط بته نقشته نهتایی

تغییرات تناسب را در نقاط مختلف منطقه مشاهته نمتوده

تناسب را نشان می دهت که با توجه به آن می توان میزان

و مساحت هر درصت از تناسب را (از صفر تا یک) محاسبه
نمود

15
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شکل  - 11هیستوگرام مربوط به نقشه نهایی تناسب کاربری حفاظت منطقه شکار ممنوع کاوهده

بحث و نتیجه گیری
به منظور ارزیابی و تعیین پتانسیل منطقه شکار ممنتوع

گرفته شت همچنین ،با مطالعه روشهای مختلف ارزیتابی ،روش

کاوهده به منظور استقرار کاربری حفاظت محیط زیست گام هتای

 WLCبرای ارزیابی تتوان حفاظتت استتفاده شتت و مطلوبیتت

ذیل پیموده شت0

سلولها با این روش به خوبی محاسبه شت تلفیتق ایتن روش بتا

 -9تعریف مجموعه معیارهتای ارزیتابی (الیته هتای اطالعتاتی) و

فناوری  GISقابلیتهای آن را افزایش داده است و ایتن تحقیتق

گزینه ها

رابطه خوبی را بتین کتاربرد نترم افزارهتای مبتنتی بتر  GISو

 -4استانتارد نمودن هر الیه نقشه معیار

ارزیابی چنت معیاره نشان می دهت وزن عوامل با روش مقایسته

 -7تعریف وزنهای مربوط به هر معیار 0به این معنی کته یتک وزن

زوجی ) (AHPبه خوبی محاسبه گردیت

اهمیت نسبی به هر نقشه معیار مستقیمای تخصیص داده شود

طی مرحلهای که معیارها با هم مقایسه شتنت ،عوامتل

 -6ساختن الیه های نقشه استتانتارد شتته دارای وزن ،بته ایتن

اقتصادی– اجتماعی امتیاز  1/996فیزیکو – شیمیایی نیز امتیاز

معنی که الیهها ی نقشته استتانتارد شتته را در وزنهتای مربوطته

عوامتتل  1/459و عوامتتل بیولتتوژیکی امتیتتاز  1/499را گرفتنتتت

ضرب نماییم

فاکتورهایی که از نظر هتف اصلی کار حساس تر و مهمتر بودنتت

 -5دادن امتیاز نهایی به هر گزینته بته کمتک عملیتات روی هتم

 ،ابتتتتا شتتاخصهتتای گیتتاهی و جتتانوری بودنتتت و در وهلتته دوم

گذاری جمع برای الیه های وزن دار نقشه ای که استانتارد گشتته

فاکتورهای خام شناسی و هواشناسی بود نتایج نشتان داد کته

است

منطقه شکار ممنوع کاوهده شرایط و معیارهای  IUCNرا بترای

 -4مرتب کردن گزینه ها بر اساس امتیاز ارجحیتت کلتی ،گزینته

انتخاب بته عنتوان یتک منطقته حفاظتت شتته داراستت روش

دارای بیشترین امتیاز (رتبه) ،بهترین گزینه می باشت

ارزشیابی چنت معیاره مکانی ( )SMCEMدارای کارایی بهینته

در این تحقیتق بتا بررستی وستیع اطالعتات کارشناستان و مترور

جهت شناسایی و طبقتهبنتتی زیستتگاههای قابتل حفاظتت در

تحقیقات انجام گرفته در ایران و جهان مجموعه ای از پارامترهای

منطقه شکار ممنوع کاوهده شناستایی بتود و متیتتوان از آن بته

کلیتی به منظور انجام ارزیابی توان حفاظت محیط زیست در نظر

عنوان الگویی برای انتخاب سایر مناطق حفاظت شته بهره بترد
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فراینت تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPشتیوه ای منطقتی بترای

 -6بر اساس مصاحبه ها و تجمیع نقطه نظرات خبرگان بومی و

مقایسه گزینهها و انتخاب گزینه بهینه با در نظر گترفتن تمتامی

بررسی نسبت تراکم محیط بان به سط منطقه ،افزایش تعتاد

مشخصههای تتمثیرگتذار متیباشتت و چتارچوب مناستبی بترای

نیروهای حفاظتی و محیط بانی در سط وسیع تر و کاملی از

مشارکت گروهی در تصمیم گیری ایجاد میکنت متل ارایه شته

محتوده مورد بررسی جهت ارتقای سط امنیت منطقه بایت

در این تحقیق قابل تعمیم به مناطق دیگر استت بته نحتوی کته

مورد نظر واقع گردد تا از دست انتازی سودجویان و تخریب

میتوان با افزایش و یا کاهش معیارهای مختلف ،در حل مستایل

کننتگان منابع طبیعی جلوگیری به عمل آیت

گوناگون مناطق دیگر با مشکالت مشابه از آن استتفاده کترد در

 -5با توجه به توسعه بیرویه شهری و پراکنتگی آبادیهای

روش سلسله مراتبی امکتان دخالتت دادن معیارهتای کیفتی در

اطراف شهرستانهای فیروزکوه ،دماونت و رودهن ،نیاز مبرم به

برنامهریزی و تصمیم های متیریتی وجود دارد در نهایت این که

چنین مناطقی داشته که به صورت کمربنتی سبز و حایل مانع

با استفاده از روشهای جتیت ارایه شته و نرم افزارهای موجود که

از تجاوز مناطق مسکونی است و از تخریب و دست انتازی آن

قابلیتهای بسیار زیادی نستبت بته روشتهای قتتیمی و دستتی

ممانعت به عمل آیت

دارنت ،نیل به اهتاف مختلف زیست محیطی بسیار راحت تتر ،بتا

 -4با توجه به سط و پراکنش محتوده های استخراجی جهت

سرعت و دقت باالتری می باشتت نقشته نهتایی تناستب اراضتی

حفاظت گونههای گیاهی و جانوری ،لزوم افزایش تعتاد

منطقه شکار ممنوع کاوه ده برای کاربری حفاظت نشان داد کته

پاسگاههای محیط بانی در منطقه حتاقل به  4ایستگاه افزون بر

 73درصتت از کتل منطقته کته حتتود  76443هکتتار را شتامل

تعتاد موجود مشاهته میگردد که بایت در نقاط 0سرانزا (ورودی

میشود ،پتانسیل الزم برای ارتقا به منطقه حفاظت شتته را دارا

منطقه از بخش شمالی) ،گردنه بشم( به سمت سمنان) باشت

می باشت

3ت تحلیل تصمیم گیری چنت معیاره دارای روش های مختلفی

پیشنهادها

است که در این تحقیق مجال پرداختن به یکی از این روش ها

 9ت قرق و جلوگیری از ورود دام به منطقه شکار ممنوع کاوه ده

(تحلیل سلسله مراتبی) بود ،می توان از روشهای دیگر این آنالیز

به منظور جلوگیری از چرای بی رویه ،فقر منابع غذایی وحوش،

استفاده نموده و نتایج حاصل از آن را با هم مقایسه کرد

انحطاط گونههای گیاهی و به تبع آن جلوگیری از فرسایش

 -4نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به غنای

خام به همراه برنامه ریزی جهت تغییر نوع محصوالت

گونهای باالی این منطقه -هم از نظر گونههای گیاهی و جانوری

کشاورزی به محصوالت علوفه ای برای جبران سکونت دامهای

و هم منابع طبیعی -امکان تخریب و سوء استفاده از این منابع

اهلی

توسط سود جویان بسیار باالست ،که این خود ناشی از عتم

 -4تعیین سکونتگاههای مناسب و دور از محتوده حفاظتی

متیریت مناسب و نظارت کافی بر منطقه میباشت آلودگی

جهت اسکان ییالقی عشایر البرز جنوبی و متیریت مناسب بر

رودخانه حبله رود ،تغییر سریع کاربری اراضی ،ساخت وساز،

حضور و چرای دام کوچ رو

دفع زباله های شهری در عرصه و رشت بی رویه جمعیت در

 -7حفاظت کامل گونه های در حال انقراض گیاهی و جانوری،

منطقه شاهتی بر این واقعیات است

مخصوصا 0پلنگ ،آهو و زیر گونههای  Astragalusبا برنامه

پیشنهاد میگردد با اجرای طر جامع متیریت این منطقه و

ریزی مناسب برای تممین شرایط و محیط ایته آل جهت ازدیاد

فرهنگ سازی در جوامع محلی جهت بهره برداری بهینه و

نسل و افزایش تراکم جمعیت گونههای در معرض تهتیت

پایتار از منابع موجود و نیز توقف و نظارت جتی بر تغییر

جانوری و گیاهی

کاربری اراضی و ساخت و سازهای واقع در این منطقه نسبت به
صیانت هرچه بهتر این منطقه اقتامات جتی معمول گردد

17

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار ممنوع...
منابع
9

مجنونیان ،هنریک « ،درآمتی بر منابع تفرجگاهی و

آبخیز»  ،همایش ملی ژئوتکنیک ،تهران ،سازمان

پارم ها» انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر

نقشه برداری کشور

تهران9743 ،
4

مختوم ،م ،درویش صفت -ع ا ،جعفر زاده ،ه
مختوم ،ع « ،9741 ،ارزیابی و برنامه ریزی محیط
زیست با سامانه اطالعات جغرافیایی )،» (GIS
مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،شماره
4567

7

مختوم ،مجیت« ،9741 ،شالوده آمایش سرزمین»،

سازمان جغرافیایی نیروهای مسل  ،تصویر ماهواره ای
سنجنته  4113 ،IRS – P6میالدی

5

اصتتغر پتتور ،م ج ،9747 ،تصتتمیم گیریهتتای چنتتت
قتسی پتور ،ستیت حستن« ،9743 ،فرآینتت تحلیتل
سلستتله مراتبتتی» ،چتتاپ پتتنجم انتشتتارات دانشتتگاه

خام در حوزه آبخیز رودخانه حبله رود

حبیبی ،کیومرث و زنتی بختیتاری ،پروانته،9746 ،
استتفاده از منطتق فتازی ) (Fuzzy Logicدر
محیط ( GISمطالعه موردی :شهر سننتج)»  ،مجله
هنرهای زیبای دانشگاه تهران  ،شماره 47
جوزی و همکاران «،9743 ،بررسی پتانسیل و تتوان
اکولوژیک منطقه حفاظت شتته ورجتین بته منظتور
استقرار کاربری تفرجگاهی» ،دانشتگاه آزاد استالمی
واحت علوم و تحقیقات

9

 97مرکتتز آمتتار ایتتران ،9744 ،نتتتایج اولیتته سرشتتماری

آبخیزداری ،9745 ،مطالعات متیریت یکقارچه آب و

»مکان یابی محل دفن مواد زایت و جامت شهری بتا

4

تی های گیاهی البرز مرکزی»

 96اداره کتتل منتتابع طبیعتتی استتتان تهتتران ،بختتش

صنعتی امیر کبیر
3

 94وزارت کشاورزی ،دفتر فنی مرتع« ،9745 ،بررسی

عمومی نفوس و مسکن  9745استان تهران

معیاره ،چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران
4

چنت معیاره ،فراینت تحلیل سلسله مراتبی» انتشارات
دانشگاه امیر کبیر

مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
6

10. Gary Higgs.,(2006), Integrating multicriteria techniques with geographical
information systems in waste facility
location
to
enhance
public
participation, Journal of Waste
Management & Research,
 .11قتسی پور،س « 9739مباحثی در تصمیم گیری

جمالی ،علی اکبر و قتوسی ،جمال و فر

پور،

مهتی « ،9743 ،تحلیل حساسیت وزن دهی عوامل
مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه
فازی شته از ارزیابی چنت معیاره مکانی درباره محل
احتاث ستهای اصالحی سنگ و سیمان در حوزه

 95سازمان حفاظت محیط زیست ،9744 ،آخرین
گزارش ها و اطالعات از وضعیت منطقه شکار ممنوع
کاوه ده
16. Tal Svoray, Pua Bar (Kutiel), Tsafra
Bannet., (2005). Urban land-use
allocation in a Mediterranean ecotone:
Habitat
Heterogeneity
Model
incorporated in a GIS using a
multicriteria mechanism, Journal of
Landscape and Urban Planning,
volume 72, pp 337–351.
17. Ron Store and Jyrki Kangas.,(2001).
Integrating
spatial
Multi-criteria
evaluation and expert knowledge for
GIS-based
habitat
suitability
modelling, Journal of Landscape and
Urban Planning, volume 55, pp 79-93

