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 چکیده
-می تضمین را آن پایداری توسعه، بستر عنوانبه ستیزطیمح از حفاظت. دارد بستگی آن دهندهلیتشک اجزاء پایداری و بقاء به سیستمی هر پایداری 

 که آیدمی به شمار پایدار توسعه به نیل اصلی ازینشیپ سرزمین و مدیریت و ریزیبرنامه در اسیاس هایضرورت از یکی شناختیبوم توان ارزیابی کند.

سنجش پایداری اکولوژیکی  مطالعه این از هدف .شودمی مشخص مختلفی هافعالیت و کاربری نوع پایه بر توسعه برای یمحیط هایقابلیت آن طی
 محیط درارزیابی توان اکولوژیک مخدوم و  (AHPروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) از استفاده با رودبابل آبخیز ی حوضه های جانوری درزیستگاه

GIS افزارنرم از گیریو بهره Expert Choice زیستگاه جانوری  برای کاربری توان واجد سطوح مجموع از دهدمی نشان پژوهش هاییافته .است
طبقه  چهاردر  موردمطالعه( محدوده AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) درروش کهیدرحال است. شدهیبنددهرطبقه )کالس(،  پنجدر مخدوم،  درروش
تحقیق حاضر نتایج در کل . این حوضه وجود ندارد زیستگاه جانوریدر این بخش مشخص گردید که طبقه خیلی ضعیف برای  .اندشدهیبندرده)کالس(، 

با توجه به شرایط  ،(AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) بوده و روش گیریپشتیبان تصمیم عنوانبه مخدوم یکتوان اکولوژ مدل نشان داد که
 .است بابل رودآبخیز ی حوضه های جانوری دراکولوژیکی زیستگاهمدل مناسبی برای ارزیابی توان  محیطی،

 کلیدی واژگان
 ."بابل"، "(AHP)مراتبی  سلسله فرآیند تحلیل" ،"(GISاطالعات جغرافیایی ) سیستم" ،"بابل رودآبخیز  یحوضه" ،"اکولوژیک توان" 
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ABSTRACT 

 

The stability of any system depends on the survival and stability of its constituents. Environmental 

protection as a development platform, which guarantee the stability. Evaluation of ecological 

capability is one of the essential requirements in planning and management of land and the main 

prerequisite for achieving sustainable development is the environmental capability for development 

based on different types of land uses and activities. The aim of this study was to assess the ecological 

sustainability of animal habitats in the catchment area of Babylon is using Analytical Hierarchy 

Process (AHP) and evaluation of ecological served in GIS environment and utilizing the Nrm¬Afzar¬ 

Expert Choice. Whereas, in the AHP process, the study area is classified into four classes (classes). In 

this section we found that the floor of this basin is too weak for animal habitat. In this section it was 

found that there is no very poor floor for the habitat of the basin. Overall, the results of the present 

study showed that the Makhdoom Ecological Power Model is the decision support and the 

Hierarchical Analysis Process (AHP) method, considering the environmental conditions, is a suitable 

model for assessing the ecological potential of animal habitats in Babol Rood Watershed. 
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 مقدمه 

 دو به کشاورزی، محصوالت و کشت زیر زمین نوع ازنظر مازندران 

 استان در. است شدهتشکیل کوهستانی منطقه و ایجلگه منطقه

دارد. ازجمله:  وجود متنوعی و گوناگون هایزیستگاه مازندران
 هارودخانه درختزارها، مراتع، ماهورها،ها، تپهکوه سرسبز، هایجنگل

توسط  شدهساخته هایاکوسیستم انواع و ساحلی ایجلگه اراضی
 و گیاهان از باارزشی و مهم هایگونه که دارد وجود بشر دست
انسان امروزی برای پیشگیری از فقر و  اند.دادهجای خود در را جانوران

نابودی سرزمین، بایستی همواره با طبیعت حرکت کرده و از سرزمین، 
برداری کند. عالوه براین، نوع یدی آن بهرهتوان یا پتانسیل تول اندازهبه

استفاده از زمین را بر اساس توان کاربری سرزمین بنا کند و نیازهای 
سرزمین برآورد سازد اقتصادی و اجتماعی بشر را با توجه به توان 

، موجب تناسب اراضیبه مسئله قابلیت و  توجهیبی(. 1380)مخدوم، 
 یاری از آبخیزهای جهان شدهاختالل در عملکرد صحیح و عادی بس

مدیریت  وری مطلوب و(. بهره2009و همکاران، 1است )گریگسن
شونده که ماهیتی دینامیک دارد، نیازمند ارزیابی و مناسب منابع تجدید

اجتماعی جامعه _و شرایط اقتصادی اکولوژیک محیطبندی توان طبقه
دستیابی به  هچراک(. 1386)مردای و همکاران،  هاستآنوابسته به 
شناخت جامع و  درگرواز منابع،  کاراو استفاده بهینه و  توسعه پایدار

به وضع  دررسیدنهایی است که ها و محدودیتدقیق از امکانات، توان
راستا،  در این(. 1388مطلوب با آن مواجهیم )کیانی و همکاران، 

ش های اقتصادی کشور، نقترین بخشیکی از مهم عنوانبهکشاورزی 
دارد در مناطق روستایی  ویژهبهی پایدار به توسعه دررسیدنمهمی 

-از طرفی توسعه و حفظ توازن بوم  (.1392)اشرفی و همکاران، 

ها و قابلیت تناسببهشناختی زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین 
زیرا الگوی نامناسب استفاده از  گرددهای آن استفاده توانمندی

های زمین باعث پیدایش بحران یشدید در کاربرسرزمین و تغییرات 
، پیشروی روبه وخاکآبتخریب و آلودگی منابع  ازجملهزیستی محیط

ر و اسیدی شدن آن، تهی شدن ، شوفرسایش خاکها، گسترش بیابان
وری سرزمین و استعداد و قابلیت بهره تنوع زیستی منابع و کاهش
 تنهانههای تولید ، فعالیتپایدارتوسعه خروج از موارد گردیده که با 

قرار خواهد  تحت تأثیر شدتبهبلکه نسل فعلی را نیز  های آیندهنسل
(. بنابراین، تمرکز بر استعدادهای 1392داد )پرچیانلو و همکاران، 

ای برخوردار است و در این زمینه اندازها از اهمیت ویژهمختلف چشم
ع یک منطقه را به خطر اندازد تواند منابزمین میکاربریاشتباه در

(2007 Ogden, .)ها و هر منطقه دارای توانمندی چراکه
شناخت و تحلیل  روازایناست.  زیستگاه جانوریتنگناهایی در زمینة 

مؤثر واقع  شدهحفاظتهای محدودهتواند در جهت توسعه می هاآن
فعالیتی که  منزلهبه پوشش جنگل کاربری (.York, 2005شود )
تنگاتنگ با محیط سروکار دارد، برای داشتن کارایی باالتر و  طوربه

توان ، نیازمند شناسایی علمی روزافزون زیستتناسب بیشتر با محیط
 بندی اکولوژیکی(. لذا پهنه1380)محمدی و گیوی،  است محیطی
ریزی و ابزاری برای ارزیابی منابع اراضی، برنامه عنوانبهتواند می

 ,FAOقرار گیرد ) مورداستفادهر از منابع اراضی مدیریت بهت

این واژه توسط فائو در اواسط دهه  اولین بار کهطوریبه(. 2002
نشریه  صورتبه 1996میالدی مطرح شد و سپس در سال  1970
اختیار همگان قرار المللی در راهنمای بین صورتبهفائو  76شماره 

                                                           
1 .Grygsn 

بر اساس  ی تناسب اراضیبند، طبقهروازاین(. FAO, 1996گرفت )
توان ریزی کاربری اراضی )ارزیابی برای برنامه اطالعات محلی

 درواقع(. Sicat et al, 2005( الزم و حیاتی است )اکولوژیک
به کمک  محیطیزیستهای بندی مناطق مناسب برای فعالیتپهنه

 منظوربهفرآیند آمایش سرزمین راهی برای رسیدن به توسعه پایدار 
)مخدوم،  زیست استبرداری مناسب و جلوگیری از تخریب محیطبهره
های چراکه فرآیند آمایش سرزمین شامل استفاده از مدل(. 1380

فرآیند تحلیل  روش کارگیریبهریاضی در ارزیابی توان اکولوژیکی و 
-( در تعیین وزن و اهمیت نسبی با نرمAHP) 2سلسله مراتبی

 در همین راستا یکی (.1385همکاران،  و باباییاست ) GISافزارهای 

 محیطیزیست هایکاربری برای اکولوژیک توان ارزیابی هایروش از

 کاربری است. بیشترین معیاره چند گیریتصمیم روش از استفاده

 ریزی،برنامه چندمعیاره، گیریتصمیم در مراتبی سلسله تحلیل

 در زوجی مقایسات هایاست. قضاوت مسائل حل و منابع تخصیص

 برده بکار همگون، عناصر هایزوج برای مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 معیاره گیری چندهای تصمیم(. روش,Saaty 2006شود )می
گیری و های مکانی را برای تصمیم، امکان تسهیل ترکیب داده3مکانی
در مورد معیارهای تأثیرگذار بر یک مبحث مهم را فراهم  بندیاولویت
مکانی در فرآیند ارزیابی  متغیره های چندبنابراین کاربرد مدل؛ زدسامی

بهتر  آن راگیری تواند فضای تصمیممحیطی سرزمین میتوان زیست
ها و (. از طرفی قابلیتChen et al,2009سازد ) ترمطلوبو 

 و زمانی تحلیل ( درGIS) 4های سامانه اطالعات جغرافیاییپتانسیل
پوشیده نیست. استفاده از سامانه  کسهیچمینی بر های زمکانی داده

اطالعات جغرافیایی در تهیه نقشه تناسب اراضی برای یک محصول 
خاص، الگو توزیع مناسب بودن آن محصول را برای هر واحد نقشه در 

(. لذا 2003 )سرمدیان و همکاران، دهدواحدهای اراضی نشان می
GIS  است ش سرزمینآمایابزار قدرتمندی در آنالیزهای (Loi & 

Tuan, 2008 که با تلفیق )AHP  وGIS های بسیاری در مزیت
های ها و ارزیابیبندی برای انواع کاربریو پهنه یابیمکانجهت 
توان از این طریق مناطق آید که میمی به دستمحیطی زیست

 منابع طبیعیو  محیطیزیستهای فعالیت منظوربهمناسب و نامناسب 
های از زیست، مجموعمحیط (.1384سبکبار، یین نمود )فرجیرا تع

منابع انرژی، مواد بیجان )آب، خاک و هوا( و موجودات جاندار )گیاه، 
( است که این سه عامل پیوسته در ارتباط با یکدیگر بوده انسان جانور،

زیست از زیست الزم و ملزوم یکدیگرند. محیطو در جهت بقای محیط
زیست، به دو نوع طبیعی و انسانی سان حفظ محیطدیدگاه کارشنا

زیست انسانی با طبیعی در میزان شود. فرق محیطبندی میطبقه
دخالت انسان و در چگونگی تشکیل آن است. اصل اول در حفاظت، 

زیست، برقراری تعادل بین عوامل تشکی بهبود و بهسازی محیط
ت که عوامل زیست وقتی در حال تعادل اسدهنده آن است. محیط

تشکی دهنده آن ازنظر کمی، کیفی و ارتباطی در شرایط مناسب 
قرارگرفته باشند. هرگونه تغییر در هر یک از عوامل فوق بدون شک 
باعث تغییر در سایر عوامل شده که نهایتاً موجب برهم خوردن تعادل 

گردد. آنچه موجبات عدم تعادل زیست میو تغییر تناسب محیط
طورکلی در نماید بهفراهم آورده و یا آن را تهدید میزیست را محیط

                                                           
2 .Analytical Hierarchy Process 

3. SMCDM 

4 .Geographic Information System 
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قالب تخریب یا آلودگی ظاهرشده است که به سه دسته فیزیکی، 
های شوند. منشأ تخریب یا آلودگیشیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می

زیست محیطی، مصنوعی، انسان و عملکردهای وی در محیطزیست
 گرددمیحیطی مطرح معنوان معضالت زیستبه که امروزهاست 

(Sievers, 2017.) ارزیابی  حاضر، تحقیق اصلی هدف ،روازاین
 با بابل رودحوضه آبخیز  در محیطیزیست یکاربر اکولوژیک توان

 بعد، مرحله در است. GISتکنیک و مخدوم حرفی اکولوژیکمدل 

مقایسه  AHP_GISتلفیقی  تکنیک با ارزیابی نتایج با حاصل نتایج
 شد.

به مباحث مطرح، این پژوهش اهدافی را به شرح  جهبا تو

 نماید:زیر دنبال می
 بندی توان محیطیی پهنه در اقلیمی و طبیعی مؤثر پارامترهای بررسی

 ،بابل رودآبخیز  یحوضه
 میدل بیا  بابل رودآبخیز  یحوضه زیستی-اکولوژیکی توانبندی پهنه

 ،(AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )و توان اکولوژیک 
  و فرآیند تحلیل سلسیله  توان اکولوژیکمدل  کار آییمقایسه تطبیقی

 .محیطیزیست( برای ارزیابی توان توسعه AHPمراتبی )

 پژوهش یپیشینه

 مرتبط های داخلینتایج برخی پژوهش

هیای در تحقیقی تحیت عنیوان ویژگیی (1398همکاران )گودرزی و 
مقیاس محلی به ایین  شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان دربوم

 شیدتبه گونیهاینکیه تغیییر سیاختار زیسیتگاه  اندیافتهدسیتنتیجه 
احتمیال  درنهاییتهیای فیزیکیی و شییمیایی آن و تواند بر ویژگیمی

 برافیزایشاشغال سایت توسط گونه تأثیر بگذارد. این اطالعات عالوه 
رای توانید مبنیایی بیحفاظیت، میی هایریزیبرنامهآگاهی مدیران در 

 گونیهاینشناسیی زیسیتگاه در مورد بیوم تردقیقمطالعات  ریزیطرح
به ارزیابی توان اکولوژیک حوضه (، 1392) حسینی نصرباشد. کرمی و 

داری بیا اسیتفاده از روش فرآینید جهت کاربری مرتیع بابل رودآبخیز 
تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطالعات جغرافیایی پرداختیه و نتیایج 

داری فاقد توان درصد از سطح منطقه برای مرتع 94/78اد که نشان د
سیازی تیوان (، بیه میدل1391)و همکیاران  مطیعی لنگیرودیاست. 

بیا اسیتفاده از  زیسیتی محیطییاکولوژیک سرزمین با رویکرد توسعه 
( در شهرسیتان مرودشیت GIS( در محیط )Fuzzy AHPروش )
دکتیر  میدل اکولیوژیکی اند. محقق در این پژوهش با تلفییقپرداخته

بیرای منطقیه  محیطیتیوان زیسیتطبقیه  7مخدوم با منطق فیازی 
، نصییری و است. همچنین در پژوهشی دیگرتعیین کرده  موردمطالعه
بیا مرودشیت  منطقهسازی مدل اکولوژیکی (، به پیاده1391همکاران )

 م،اقلی ،تراکم پوشش گیاهی، پوشش گیاهینوع استفاده از معیارهای )
( و رویکیرد بافت خاکو  زهکشی خاکارتفاع، شیب، فرسایش خاک، 

محییط  در Fuzzy AHP)و ) PROMETHEE II)تلفیقیی )
(GISاقدام کرده ).ای (، درپیژوه1387)مییری و همکیاران فیالح انید
از بندی توان اکولوژیک حوزه معرف کسیالن با اسیتفاده پهنه عنوانبه

بییه اییین نتیجییه رسیییدند کییه منطقییه جغرافیییایی  اطالعییات سییامانه
میدل اکولوژییک فاقید تیوان بیرای کیاربری  بیر اسیاس موردمطالعه
(، بیه ارزییابی تیوان 1388) . کییانی و همکیاراناسیت محیطیزیست

بیا اسیتفاده از  زیسیتی اکولوژیک محیط برای تعیین منیاطق مسیتعد
کییار شهرستان بخش مرکزی( در GIS) اطالعات جغرافیاییسیستم 

بیا  هاآنمحیطی و سنجش های زیستقدام کرده و با استخراج یگانا

تعییین  محیطیزیسیتمدل اکولوژیک، مناطق مستعد برای کیاربری 
 بابل رودبندی حوضه آبخیز (، به پهنه1389)کرمی و همکاران کردند. 

 (GIS) با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی زراعیبرای کاربری 
کشیاورزی نیدارد.  1تایج نشان داد که منطقه تیوان درجیهپرداخته و ن

(، به ارزیابی تیوان اکولوژییک بیرای تعییین 1389)نوری و همکاران 
در  تحلییل سیسیتمیرا بیه روش تجزییه و  اکولوژیکیمناطق مستعد 

 دادند.انجام  (GIS)محیط 

 تحقیق روش

 مدل ارزیابی اکولوژیکی مخدوم )ایران( الف.
(. کیه Ford, 1999سازی واقعیت است )ه معنای سادهسازی بمدل 

سازی و بیا گسیترش سیریع اطالعیات جغرافییایی، بیه همراه با شبیه
( و بیرای Birkin et al, 1996کنید )رییزی کمیک مییبرنامیه
 است. ضروری اراضی، بینی توان کاربریویژه پیشو به وتحلیلتجزیه

 در گییری،تصیمیم تیبانپش عنوانبه مدل کاربرد که کرد اذعان باید

 در مهمی سهم تواندمی نیز ایکارکردهای توسعه و هاکاربری مقایسه
 از سیرزمین بنیدیطبقه و ارزیابی در ایرانباشد.  داشته مدل انتخاب

-میدل و زیسیتیمحیط واحدهای های اکولوژیکیویژگی بین مقایسه

شیود )جیوانمردی و میی انجیام ریاضیی و اکولیوژیکی حرفیی هیای
هیای حرفیی کیاربری اراضیی، میدل (. یکی از میدل1390مکاران، ه

 6، 5. طبقات استتوان محیطی  طبقههفتشامل  کهاکولوژیک است 
 محیطیزیسیتاراضی با توان باال برای فعالییت اصیلی  نمایشگر 7 و

 (.1391و همکاران،  مطیعی لنگرودیاست )
 (AHPروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) ب.

-معیییارهگیییری چنییدتییرین فنییون تصییمیماز مهییم اییین روش کییه 
1(MCDM) ( بیرای 1980) است، اولین بار توسط تومیاس سیاعتی

 1994رییزی معرفیی شید )تخصیص منابع کمیاب و نیازهای برنامه
Saaty, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل سلسیله مراتبیی ییک .)

آن هیدف کیه در رسس  استپیچیده واقعی  مسئلهنمایش گرافیکی از 
هیا عدی معیارهیا و گزینیه)فقط یک عنصر( و در سطوح بُ مسئلهکلی 

قرار دارند. در این الگو عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خیود 
، هاآنشوند تا با تلفیق وزن زوجی مقایسه می صورتبهدر سطح باالتر 

وزن نهایی هر گزینه مشخص شیود. فرآینید تحلییل سلسیله مراتبیی 
ن مرحلیه اسیت: ایجیاد درخیت سلسیله مراتبیی، انجیام شامل چنیدی

گییری ها و انیدازه، محاسبه وزن اجزاء ساختار و گزینهمقایسات زوجی
(. در این روش کارشناسان و افراد 1385، قدسی پورشاخص سازگاری )

 مراتبسلسیلهای را از طریق ای زوجی سادههای مقایسهخبره قضاوت
-ها انجیام مییهایی برای تمامی گزینهتا رسیدن به اولویت ایجادشده

 (.2001دهند )کرتی، 
 

 زوجی هایمقایسه برای ترجیحات مقادیر. 1 جدول
 (شفاهی قضاوت) ترجیحات عددی مقدار

 ترکامالً مطلوب یا وتر مهم کامالً یا مرجح کامالً 9

 قوی خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 7

 قوی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 5

 ترمطلوب کمی یاتر مهم کمی یا مرجح کمی 3

 یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 1

 فوق فواصل بین ترجیحات 2، 4، 6و  8
 

 (.2010 ،پور یقدس):  منبع

                                                           
1 .Multiple Criteria Decision Making 
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 منظوربیهارزیابی تیوان اکولوژییک سیرزمین  منظوربهاین مطالعه  در 
اسییتفاده شیید.  AHPاز روش  جییانورانتعیییین تییوان منطقییه بییرای 

AHP ، یک روش مؤثر و سودمند برای حل مسائل چندمعیاره اسیت
که از یک ساختار سلسله مراتبی برای نشان دادن مسئله و حیل بهتیر 

(. Toledo & Aceves, 2011کنید )میی یبندتیاولوآن و بعد 
 امکان داده، دخالت گیریدر تصمیم را مختلف هایگزینه فرآیند، این

 مزاییای دیگیر از دارد. را معیارهیا رزی و معیارها بر حساسیت تحلیل

 گیری،تصمیم ناسازگاری و سازگاری میزان آشکارسازی فن، مهم این

 بیاوجود(. 1387گیری است )بیگلو، تصمیم عناصر اولویت و شناسایی

 در ماننید ابهیام مراتبیی اشیکاالتی سلسیله تحلیل روش زیاد مزایای
 هنگیام بیه میمتصی ،مراتبسلسیله از عنصر یک نسبی اهمیت معنای
 و بیزر  انیدازه بیا مسائلی در هامقایسه تعداد دیگر، عنصر با مقایسه
دارد  وجیود روش ایین در 11 تیا 1 بیین دامنیه در مقیاسی از استفاده

( سییاختن 1اییین روش طییی سییه مرحلییه  .  (1385)پرهیزکییار، 
 اسیتترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که مهم مراتبسلسله

(Cimren,2007 ،)2هیا ( تعیین ضریب اهمیت معیارها و شیاخص
بیا توجیه بیه  هاقضاوت( بررسی سازگاری 3و  یزوج سهیمقابا روش 

 (.Saaty,1980درصد سازگاری )

 

 

 موردمطالعهمحدوده معرفی 
 کیلیومتر، برابیر 79/195بیا  وسیعتی معیادلبا  آبخیز بابل رود حوضه
 دقیقه 55درجه و  52 تا دقیقه 25درجه و  52 بین، کیلومترمربع 1493

عیر   دقیقه 33درجه و  36درجه و صفر دقیقه تا  36طول شرقی و 
در جنیوب اسیتان مازنیدران ایین حوضیه کیه  شده اسیتشمالی واقع

 از ،اسییت ازنظییر تقسییمات سیاسییی جیزء شهرسییتان بابیل شیدهواقع
هیای سیجاد رود، توان بیه رودخانیههای حوضه میرودخانه نیترمهم

 573در این حوضه تعیداد  آذر، اسکلیم و کارسنگ اشاره کرد.کالرود، 
. گلوگیاه، انیدواقعروستا واقع است که عموماً در منطقه دشت حوضیه 

، مرزیکال و بخشی از شیهر بابیل مراکیز مهیم سیکونتی یرودپخوش
دهند است. دسیتیابی بیه نقیاط مختلیف حوضیه حوضه را تشکیل می

جیاده از ضلع غربی  -1 پذیر است:آبخیز بابل رود از سه طریق امکان
 24 بیه طیولضلع غربی شهر گلوگاه  -2 کیلومتر 75 به طول حبیبی
امتداد جاده هیراز جیاده فرعیی نشیل و  -3تا انتهای حوضه  کیلومتر

گردد جیاده دیگیری از جیاده اصیلی اندوار که به شیخ موسی ختم می
شیود میی کیلومتری از شهر آمل وارد حوضه آبخیز 30هراز در فاصله 

)گزارشات حوضیه آبخییز  فیل بند است مسیر جادهاولین روستای که 
(.1393اسیییتان مازنیییدران،  یعییییمنیییابع طب، اداره کیییل بابیییل رود

 
 در استان مازندران بابل رودنقشه موقعیت حوضه آبخیز  .1شکل 

 

 فرآیند انجام پژوهش

 بررسی هیپسومتری حوضهالف. 
، با استفاده از الیه بابل رودآبخیز  یبرای مطالعه هیپسومتری حوضه 

حوضیه  1میدل ارتفیاعی رقیومی، هیاخطوط تراز رقومی شیده و قلیه
(DEMبه روش شبکه نیامنظم ملللیی )2 (TIN در محییط )GIS 

هیای نیامنظم ملللیی یکیی از تهیه گردید. ساختار اطالعیاتی شیبکه

                                                           
1. Digital Elevetion Model 

2. Triangular Irregular Network 

-مییمحسوب  DEMدر تهیه  مورداستفادهترین ساختارهای مناسب

 (DEM) فرآینید سیاخت 3(. شکل 1376، و نوری فرد یرجبد )گرد
ر ( در مناطق همواTINهای )ثدهد. مللرا نشان می( TIN) درروش

شیوند. میی ترکوچک ه،بزر  هستند و در مناطقی با توپوگرافی پیچید
-مانند ستیغ بیدرشهای تیز تواند در مناطقی با شکستاین روش می

 (.1998، 3جانسونکند )عمل  یخوببهها ههای طوالنی و یا رودخان

                                                           
3. Johnston 
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 رداریاز اطالعات بُ DEMفرایند ساخت  .2شکل 

   
است که در تهیه مدل رقیومی ارتفیاعی بایید ابعیاد شیبکه  ذکرانیشا

هرچه انیدازه  کهنیا رغمیعلبه سیستم معرفی گردد.  موردنظرسلولی 
واهد بود اما تجربه ثابت دقت محاسبات بیشتر خد، باش ترکوچکسلول 

کرده است که چنانچه اندازه سلول انتخیابی از کمتیرین فاصیله بیین 
و منیاطق  1هیای رقیومیگیودال دباش ترکوچک ی،خطوط تراز ارتفاع
 .ایجاد خواهد شد DEMمسطح بیشتری در 

 
 بابل رودی آبخیز . نقشه هیپسومتری حوضه3شکل 

 

 لوژیکاکو سیستمی توان لیوتحلهیتجز ب. روش
 یطیمحستیزپایداری  مناسب مناطق بندیپهنه برای مطالعه این در 
 ایین. شید استفاده مخدوم اکولوژیک سیستمی لیوتحلهیتجز روش از

 اسیت، خیارجی و داخلی دانشمندان مطالعات هاسال حاصل که روش
 بیولین منطیق بر پاییه مدل این و است شدهارائه مخدوم دکتر توسط
 و شناسیایی ابتیدا ،موردنظر روش سازیپیاده برای. است گرفتهشکل
 همچنیین و فیزیکیی از عوامیل اعیم اکولیوژیکی فاکتورهای مطالعه

 میؤثر معیارهیای تیرینمهم از پذیرفت. برخی صورت زیستی عوامل

-، زمینییایجهت جغرافشیب،  ارتفاع، شامل تحقیق این در کاررفتهبه

-فرسیایش، میق خیاکع ،بافت خاک ،یاهیپوشش گ درصد شناسی،

هیای سیتگاهیز ،رطوبیت ،بیارش ، دمیا،کاربری اراضی و پذیری خاک
جنگل، رسوب خاک، اولوییت رسیوب وییژه و سیایر  تیظرف جانوری،

                                                                                    
 
1. Digital Pits 

 اطالعیات یسیاز یرقیوم به اقدام که باشندمی های محیطیپارامتر

 هیایالییه ابتیدا میدل ایین اجرای برای .شد هاآن توصیفی و مکانی
 ارتفاع و جهت ،بیش یهاهیال و شد آوریجمعیزداری از آبخ موردنظر

 تحقیق، این در. شد استخراج 1:50000 مقیاس با توپوگرافی نقشه از

 مدل رقیومی هاینقشه تهیه ،ارتفاع جهت، شیب، هاینقشه استخراج

 جیداول تهییه همچنین و بارانو هم دماهم خطوط (DEM2) ارتفاع
-نقشه پوشانیهم با GISمحیط  در یدارناپا و پایدار یکیمنابع اکولوژ

 واحیدهای همگین نقشیه شییب، و جهیت دریا، از سطح ارتفاع های

 پوشیش و خیاک هیایکیردن نقشیه اضافه باآمد.  به دست سرزمین

 محیطی منطقیهزیست واحدهای نقشه سرزمین، نقشه واحد به گیاهی

 اکولیوژیکی منابع یکایک انطباق مرزهای از اکوسیستم مرز و حاصل

 واحیدهای مربوطیه بیرای سیپسآمد.  به دست نهایی بر نقشه پایدار

 ایینگرفت.  صورت خاص یک کاربری برای سرزمین قابلیت ارزیابی

 برای شدهساخته هایمدل و اکولوژیک هایویژگی با مقایسه سنجش

 بیه متغیرهای و هاالیه کلیه این منظور برای .گردید انجام هایکاربر

 میدل اکولیوژیکی جیدول مطیابق هیاآن بندیبقهط و شدهگرفته کار
 این یگذارهم یبارو بعد مرحله در .پذیرفت صورت (2جدول ) مخدوم
 محیطیزیست واحدهای ArcGIS 10.5افزار نرم محیط در هاالیه
 با محیطیزیست واحد هر هایویژگی با مقایسه تیدرنها و شدند تولید
 یطیمحسیتیز هیایفعالییت برای مناسب هایپهنه اکولوژیکی مدل

 .شد مشخص

                                                           
2 .Digital Elevation Model 
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 هاآن یبندطبقهدر مدل اکولوژیک و  شدهگرفتهمتغیرهای به کار برخی از  .2جدول 
متغیرهای 

 اصلی

 طبقه

 زیرمتغیر
1 2 3 4 5 

 فیزیوگرافی

 30بیش از  15-30 15-8 5-8 0-5 درصد() بیش

 2570-1800 1800-1200 1200-800 800-400 400-190 ارتفاع از سطح دریا

 غربی جنوبی شرقی شمالی هموار جهت جغرافیایی

 اقلیمی
 - - 10-8 12-10 14-12 طبقات دما

 550-350 650-550 750-650 800-750 900-800 طبقات بارش

پوشش 
 گیاهی

 - 20کمتر از  50-20 70-50 70بیش از  درصد() یتاجپوشش 

 یشناسنیزم یشناسنیزم
-توده آهکسنگ

 ای
رسوبات 

 برفتیآ
  رسوبات لوسی رس و شیست

 یشناسخاک
   سیلتی کالی سیلتی لوم سیلتی کالی لوم بافت خاک

 نیمه عمیق (cmخاک )عمق 
نیمه عمیق 

 عمقکمتا 
  عمقکمبسیار  عمقکم

کاربری 
 اراضی

    جنگل کشاورزی کاربری اراضی

 1397های پژوهش، یافته؛ 1385مخدوم، مأخذ: 
 

 با بلرود آبخیز یحوضههای اکولوژیکی برخی از متغیرجی مقایسه زو .3جدول 

ش
بار

 

ی  دما
ربر
کا

ضی
ارا

ش  
وش
پ

جی
تا

ق  
عم

ک
خا

ت  
باف

ک
خا

 

شنیزم
اس
ن

از  ی
ع 
تفا
ار

ح 
سط ریا
د

ت  
جه

ب
شی

ب 
شی

 

 

 شیب 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8

 جهت شیب 2/1 1 2 3 3 4 4 5 5 7

 ارتفاع 3/1 2/1 1 2 3 3 5 6 6 7

 یشناسنیزم 4/1 3/1 2/1 1 3 4 5 6 6 7

 بافت خاک 5/1 3/1 3/1 3/1 1 2 5 6 6 7

 عمق خاک 5/1 4/1 3/1 4/1 2/1 1 2 4 5 6

 پوشش گیاهی 6/1 4/1 5/1 5/1 5/1 2/1 1 2 4 5

 کاربری اراضی 6/1 5/1 6/1 6/1 6/1 4/1 2/1 1 3 5

 دما 7/1 5/1 6/1 6/1 6/1 5/1 4/1 3/1 1 4

 بارش 8/1 7/1 7/1 7/1 7/1 6/1 5/1 5/1 4/1 1
 1397های پژوهش، یافته مأخذ:

 

 
 فلوچارت مراحل انجام پژوهش .4شکل 
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  های تحقیقیافته
 ای،کتابخانه منابع علمی، مقاالت از استفاده با ابتدا تحقیق این در 

 شیب همانند: گانه 10 پارامترهای کارشناسی، نظرات و بومی دانش
 ،(درصد) یپوشش تاج غرافیایی،ج جهت دریا، سطح از ارتفاع )درصد(،
و  خاک شیفرسا، (cm) خاک عمق خاک، بافت شناسی،زمین
 افزار )نرم از استفاده یک با هر نسبی اهمیت اراضی که کاربری

Expert Choose )از قبل و یوزن ده از پسشد.  تعیین 
 نرخ و یافت مقایسات اطمینان سازگاری از باید ها،وزن یریکارگبه

 این چنانچه سازگاری، شاخص تحلیل در. گردد حاسبهم سازگاری
 برخوردار قبولیقابل سازگاری از مقایسات باشد، 0.1از  کمتر مقدار،
در  موردنظرمؤلفه  چندینمحاسباتی که با استفاده از  بر اساس است.
مدل  بر اساسدهد که صورت گرفت، نتایج نشان می GIS محیط

 شدهیبندردهطبقه )کالس(،  جپن در موردمطالعه، حوضه اکولوژیک
و  درصد 11.64(، یکطبقه خیلی مناسب )کالس  کهیطوربه. است

 درصد 25.35(، دوهکتار، طبقه مناسب )کالس  2933.07به مساحت 

 25.58(، سههکتار، طبقه متوسط )کالس  6386.95به مساحت و 
(، چهارهکتار، طبقه ضعیف )کالس  6445.01به مساحت و  درصد
هکتار، طبقه نامناسب )کالس  4577.02رصد به مساحت د 18.17
که درحالیشوند. هکتار رو شامل می 4854.76درصد  19.27(، پنج

در  موردمطالعه( محدوده AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) درروش
، در این بخش مشخص گردید اندشدهیبندردهطبقه )کالس(،  چهار

این حوضه وجود ندارد.  یستیزتوانکه طبقه خیلی ضعیف برای 
 7444.17درصد به مساحت  29.44( دوبطوریکه طبقه ضعیف )کالس 
 4206.50درصد به مساحت  16.63( سه هکتار، طبقه متوسط )کالس
 13321.18به مساحت  52.68(، چهار هکتار، طبقه مناسب )کالس

درصد به  1.25(، پنج طبقه بسیار مناسب )کالس تیدرنهاهکتار و 
 0.9نرخ سازگاری  تیدرنهاشوند. هکتار را شامل می 315.36مساحت 
بوده و لذا مقایسات زوجی از  1/1که کمتر از استاندارد  شدهمحاسبه

 .استقبول برخوردار سازگاری قابل

 
ی آبخیز در حوضه یطیمحستیز پراکندگی. 4جدول 

 با روش توان اکولوژیک بابل رود

 طبقه کالس
 مساحت

  درصد مساحت

 

 

 

حرفی مخدوم روش  
 

 

 

 به هکتار به مترمربع

 11.64 2933.07 29330706.43 خیلی مناسب 1

 25.35 6386.95 63869542.34 مناسب 2

 25.58 6445.01 64450106.56 متوسط 3

 18.17 4577.02 45770236.65 ضعیف 4

 19.27 4854.76 48547598.52 نامناسب 5

 جمع 100 25196.82   

 
بندی با روش توان عناصر بکار رفته در پهنه برخی از . مجموعه5شکل 

 اکولوژیک

 
با  بابل رودآبخیز  یحوضه یطیمحستیزبندی توان پهنه. 6شکل 

 اکولوژیک توان روش
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 اکولوژیک توان روشبا  یطیمحستیزپایداری  طبقات .7شکل 

 

 
 (AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )با  بابل رودآبخیز  یحوضه یطیمحستیزتوان بندی پهنه .8شکل 

 

 (AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )با  بابل رودآبخیز  یدر حوضه یطیمحستیزتوان  پراکندگی .5جدول 

 طبقه کالس
 مساحت

 درصد مساحت
 

 

 

 

AHP روش   

 

 

 به هکتار به مترمربع

 29.44 7444.17 74441728.72 ضعیف 2

 16.63 4206.50 42065008.37 متوسط 3

 52.68 13321.18 133211774.55 مناسب 4

 1.25 315.36 3153584.81 بسیار مناسب 5

 جمع 100 25287.21   

                    
 یریگجهینت

 انسان مورد توسط سال هزاران طی زیستمحیط اجزای و صنایع
 و هوایی و آب تغییرات طرفی از و است قرارگرفته تغییر و برداریبهره
. است کرده تغییر دستخوش را هانیز اکوسیستم محیطی عوامل سایر
 تنوع روی به خود حفاظت و بالندگی رشد، برای خلقت نظام و طبیعت
 است؛ داده افزایش را بقاء برای اطمینان ضرب عمل این با و آورد
 در جانوری و هیگیا گونه و هزاران ژنی ذخیره هامیلیون کهطوریبه

 ادامه خود حیات به زمین کره دریایی و خشکی هایاکوسیستم
-بهره به خود متنوع نیازهای به گوییجواب برای و انسان دهندمی

 مواهب انسان از استفاده نحوه و میزان. است پرداخته هاآن از برداری
 ابنای فرد توسط آن منفی بازخوردهای که است رسیده جاییبه طبیعی

 شکل این به موجود روند به تواننمی و دیگر شودمی احساس شرب
 رویکرد برای بهترین آن از حفاظت و طبیعت با آشتی امروزه. داد ادامه
 نکته به این اشاره .است شدهشناخته محیطیزیست معضالت رفع

 استان مازندران، در طبیعی زیستمحیط تهدیدهای که است ضروری

 مراتع ها،جنگل زیستی، های تنوع نهیدرزم ویژهبه و گوناگون ابعاد در

 افزایش راستا این در که طلبدمی را جدی تدابیری اتخاذ دریاها، و

 ظرفیت تقویت تهدیدها، کیفیت و کمیت در خصوص هاآگاهی
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 استمرار تنوع زیستی، برنامه اجرای برای زیستمحیط حفاظت سازمان

 شدهحفاظت مناطق توسعه جانوری، و گیاهی نادر هایگونه شناسایی

 خطر معر  در هایگونه از برداریبر بهره نظارت و دقیق کنترل و

ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش رود. می شمار به هااولویت ازجمله
ها را تعیین نموده تواند بهترین نوع کاربریسرزمین در یک منطقه می
توسعه پایدار ایفا ریزی صحیح و همگام با و نقش مهمی را در برنامه

های متفاوتی برای ارزیابی توان نماید که در این میان، روش
اکولوژیکی توسط متخصصان امر ایجاد گردیده است. آمایش سرزمین 

زیستی و دستیابی منطقی جلوگیری از بروز مسائل محیط حلراهیگانه 
 زیست محیطی-توان اکولوژیکی جهت سنجشبه توسعه پایدار است. 

آمایش برای نیل به توسعه پایدار در حوضه تای تدوین برنامه در راس
بدین منظور، . است مازندراناستان بابل در شهرستان  بابل رودآبخیز 
استفاده  موردمطالعهبندی اراضی حوضه جهت پهنهمعیار چندین از 

با  AHPمدل مدل مخدوم و  بر اساسمعیارها  سپس همه اینشد. 
 بر اساس یطیمحستیزبندی نقشه پهنه تینهادرو  شدهقیتلفیکدیگر 

با استفاده از مدل حرفی مخدوم مشخص شد  شد.تولید این دو مدل 
در  هکتار( 9320)معادل  درصد از مساحت اراضی منطقه 37که حدود 
که این مقدار برای  قرارگرفتهبسیار مناسب و مناسب  تیباقابل کالس

حدود  .است (رهکتا 13636.54معادل ) درصد AHP، 54مدل 
هکتار( طبق روش مخدوم  6445درصد از این مقدار )معادل  25.58

این مقدار نیز برای روش که  استمتوسط  تیباقابلبرای کالس 
AHP ،16.63 ( را در هکتار 4206.5معادل درصد از مساحت منطقه )
ضعیف و بسیار ضعیف  یهاتیباقابلاین مقدار برای کالس . ردیگیبرم

( هکتار 9431.78معادل درصد ) 37.45مخدوم  لوژیکاکودر مدل 
( هکتار 7444.17معادل درصد ) AHP ،29.45و برای مدل  است
درصد از مساحت حوضه  71دهد که حدود نتایج نشان می. است

مدل  بر اساس، استهکتار  17843.04که معادل  موردمطالعه
AHP می بنابراین؛ استمناسب منطقه  ،یطیمحستیز، برای توسعه

توان نتیجه گرفت که مدل مذکور، مدل مناسبی برای ارزیابی توان 
سبت به مدل ن بابل رودحوضه آبخیز  یطیمحستیز -اکولوژیکی
در حوضه  اراضی زیاد همچنین مساحت. استمخدوم  اکولوژیک
 از صحیح استفاده اصول و قواعد به توجه بر عدم روشنی گواه مذکور
 تأمین منبع ترینمهم است ذکرانیشا البته، .است طبیعی منابع
 روستایی، جامعه فقر و است کشاورزی ،موردمطالعهمنطقه  در معیشت
محیط  توان از بیش و غیراصولی استفاده یسوبه را این منطقه مردم
 است .  کشانده
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