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چکیده
بهترین راه حفاظت از تنوع زیستی و ساختار و کارکرد یک منطقه ،شناسایی نواحی با قابلیت حفاظتی است .در این مطالعه برای تهیة نقشة قابلیت
حفاظت اراضی زیر حوضة آبخیز پالسجان ،به روش دلفی الیههای اطالعاتی مورد نیاز تعیین ،نمودار سلسله مراتبی مطالعه ترسیم و وزن معیارها به
روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمحاسبه شد .نقشة الیههای مورد نیاز تهیه ،پیی پیردازش هیای الزر بیر روی آنهیا انجیار و تمیامی
معیارها با استفاده توابع متناسب فازی محدودیتها به صورت صفر و یک ،استاندارد گردید .قابلیت حفاظت اراضی منطقه با استفاده از ارزیابی چند
معیاره ( )MCEبه روش ترکیب خطی وزنی ( )WLCبا ریسک متوسط و قابلیت جبران باال و میانگین وزنی رتبهبندی شده ( )OWAبیا ریسیک و
قابلیت جبران تعریف شده متوسط مشخص گردید .رویهماندازی نقشة کاربری و پوش اراضی منطقه بر روی نقشههای قابلیت حفاظت ،نشان داد
نتایج روش  WLCبه دلیل جبران حداکثر ،خوشبینانه بوده اما نتایج روش  OWAبا ریسک و جبران متوسط ،متناسب با شرایط فعلی سیرزمین و
واقعبینانهتر بود .در نتیجه در مدل  WLCو  OWAبه ترتیب 33/9 ،و  13/16درصد به مناطق با قابلیت متوسط و  16/5و  12/26درصد به طبقیه
با قابلیت حفاظتی زیاد اختصاص داده شده است .مقایسة نقشههای تهیه شده از وضعیت فعلی منطقه با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،نقشة قابلییت
حفاظت اراضی منطقه و توجه به لزور حفاظت از ساختار و کارکرد منطقه ،در هر دو روش ،لزور اصالح مرزهای مناطق تحت حفاظت را نشان داد.

کلید واژگان:

قابلیت حفاظت اراضی ،ارزیابی چند معیاره ،ریسک و جبران ،فازی

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+989153410168 :

ایمیلsoffianian@cc.iut.ac.ir :
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 .1مقدمه
امروزه با توجه به نیاز در حال افزای بشیر بیه منیابع
سرزمین ،حفاظت از منابع طبیعی بیرای حماییت از تنیوع
زیستی ،ضیروری اسیت ( .)Mirghaed et al., 2014بیرای
رسیدن به حفاظت مؤثر ،پایدار و جلوگیری از تضاد منافع
ذینفعان ،تعیین مناطق مناسب برای حفاظت بیا در نریر
گیییییرفتن عوامیییییل مختلیییییف ضیییییروری اسیییییت
(.)Majnonian, 2002
با توجه به پیچیدگی شرایط مدیریتی در طبیعت و تعیدد
عوامل و متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپیذیر در فرآینید ارزییابی
تیوان ،بیه کیاربردن روشهیای علمیی و کمیی ارزییابی و
تصمیمگیری ضروری است ( ;Mirkatoli & Kanani, 2011
.)Morshedi & Koravand, 2015
در مدل سیازی قابلییت اراضیی بیه عنیوان پیی نییاز
برنامهریزی کاربردی ،معمیوالا عوامیل مختلفیی ،بیه طیور
همزمان ،مورد توجه قیرار مییگیرنید .یکیی از روشهیای
شناسایی معیارهای ارزیابی قابلیت اراضی و بررسی آنهیا،
روش دلفی است که در آن با ارائة پرسشنامه در طی چند
مرحلییه ،معیارهییای مییورد نیییاز بییرای مطالعییه تعیییین
و ارزییابی مییگردنید ( ;Hajehforooshnia et al., 2011
 Najmi Zadeh .)Allah yari et al., 2011و Yavari
( ،)2013در مطالعة خود برای ارزیابی پیار ملیی خبیر،
معیارهای فیزیکی ،اکولیوییکی و اقتصیادی -اجتمیاعی را
بررسی کردند.
1
در روشهای ارزیابی چند معییاره ( ، )MCEمعیارهیا از
اهمیت متفاوتی برخوردار هستند ،لذا باید اطالعاتی دربیار
ارزشهای هر یک از معیارها داشت .این مسیئله بیا تعییین
وزن برای هیر معییار ممکین خواهید شید .فرآینید تحلییل
سلسله مراتبی  2AHPییک روش کیاربردی در تعییین وزن
معیارهییا و اهییدا اسییت ( ;Drobne & Lisec, 2009
;Hajehforooshnia et al., 2011; Sánchez et al., 2013
.)Morshedi & Koravand, 2015; Farashi et al., 2016

 Asadollahiو همکییاران ( ،)2013بییرای زونبنییدی
تاالب چغاخور با استفاده از روش  AHPمعیارها را مقایسه

کردند که بیشترین وزن را معیارهای زیستگاه و گونههیای
جانوری بهدست آوردند Mirghaed .و همکیاران (،)2014
برای ارزیابی قابلیت مرتعداری سرزمین ،معیارهای مطالعه
را به روش  AHPمقایسیه و وزن آنهیا را تعییین کردنید.
 Farashiو  )2013( Shariatiبرای زونبندی پیار ملیی
کاله قاضیی از چهیار معییار زیسیتگاه ،گونیه ،اقتصیادی-
اجتمییاعی و مییدیریتی اسییتفاده کردنیید کییه بییه ترتیییب
بیشترین تا کمترین وزن را به خود اختصاص دادند .آنهیا
برای معیار زیستگاه ،زیر معیارهای اهمیت زیسیتگاه ،بکیر
بودن و آسیبپذیری و برای معیار گونیه ،تنیوع گونیهای و
2 1
درجة آسیبپذیری را بررسی کردند.
4
در ارزیابی چند معیار ریسک 3و جبیران  ،بیه امکیان
پوش ضعف یک معیار توسیط معیارهیای دیگیر مربیو
اسییت .ب یا افییزای ریسییک و جبییران ،سییطب بیشییتری از
سرزمین به عنوان مناطق با قابلیت تعیین میشوند که بیا
توجییه بییه هیید مطالعییه و شییرایط منطقییه از نرییر
موضیییوع مطالعیییه ،مقیییدار ریسیییکپیییذیری و جبیییران
تعیییین میییگییردد ( ;Mokaram & Hojatti, 2016
.)Parhizkar & Ghaffari, 2011
یکی از مدلهای مورد استفاده در ارزیابی چند معیاره،
مدل ترکیب خطی وزنی ( )WLC5با قابلیت جبران زیاد و
ریسکپذیری متوسط است .این روش دارای قدرت باالیی
برای ترکیب الیههیای اطالعیاتی بیا وزنهیای مختلیف و
ارزیابی و تحلیل آنها است (.)Drobne & Lisec, 2009
روش میانگین رتبیهای وزنیی ( )OWA6یکیی دیگیر از
روشهای ارزیابی چند معیاره ،با قابلییت کنتیرل ریسیک و
جبران است و این امکان را بیه کیاربر مییدهید بیر اسیاس
شییرایط منطقییه و میییزان ریسییکپییذیری ذی نفعییان ،بییا
تخصیص وزن رتبهای به معیارهایی که بر اساس وزن اصلی
رتبهبندی شدهاند ،سطب جبیران و ریسیک را کنتیرل کیرد
1

Multi criteria evaluation
Analytical hierarchical process
3
Risk
4
Tradeoff
5
Weighted linear combination
6
Ordered weighted averaging
2
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(.)Drobne & Lisec, 2009; Mokaram & Hojatti, 2016
به این ترتیب که در ابتدا ،معیارهیا بیه صیورت نزولیی بیه
صعودی رتبهبندی میشوند .با اختصیاص وزن رتبیهای ،1
به معیار رتبة اول (کموزنتیرین معییار) و صیفر بیه سیایر
معیارها ،نقشة بدون جبران و ریسک معادل نقشیة بیولین
( )ANDتهیه میشود .اما اگیر وزن رتبیهای  ،1بیه معییار
رتبة آخر (معیار با بیشترین وزن) اعمال شود ،نقشة نهایی
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بییا بیشییترین ریسییک و ب یدون جبییران تهیییه میییگییردد.
همچنین با تخصیص وزن رتبهای مسیاوی بیین معیارهیا،
نقطییة تصییمیمگیییری بییا ریسییک متوسییط و بیشییترین
جبران بیهدسیت مییآیید ( ;Jiang & Eastmann, 2000
 .)Drobne & Lisec, 2009شکل ( )1فضای تصمیمگیری
و حاالت ممکن ریسک و جبران را نشان میدهد.

شکل  .1فضای تصمیمگیری با توجه به ریسک و جبران ()Drobne & Lisec, 2009; Mosavi & Yazdani, 2014

 Mokarramو  )2016( Hojjatiدر مطالعییة خییود بییه
منرور بررسی تأثیر سطوح ریسک بر روی نتیایج تناسیب
اراضییی بییرای کشییاورزی از روشهییای  WLCو میییانگین
رتبهای وزنی  OWAاستفاده کردند .آنها با مرور منیابع و
به روش دلفی ،معیارهایی را شناسیایی و وزن آنهیا را بیا
استفاده از روش  AHPمحاسبه کردنید .سیس وزنهیای
رتبهای معیارها را در سیطوح مختلیف ریسیک و جبیران،
محاسبه و نقشههای قابلیت اراضی را تهیه کردند.
 Ghadimiو همکییاران ( ،)2010بییرای مییدلسییازی
حفاظتی معیارهایی مانند شیب ،خیا  ،پوشی گییاهی،
فرسای  ،کاربری اراضی ،معیارهای هیدرولویی ،گونههای
نادر ،پراکن حیات وح را مورد بررسیی قیرار دادنید و
وزن آنها را با استفاده از روش  AHPمحاسبه کردند.
 Hajjehforoshniaو همکاران ( ،)2011با اسیتفاده از
روشهای ارزیابی چند متغییره برای مدلسیازی حفاظیت
در پناهگاه حیاتوحی قمیشیلو از معیارهیای زیسیتگاه،
پوش گیاهی ،خا  ،فاصیله از جیاده ،فاصیله از منیاطق

امیین ،فاصییله از منییاطق مسییکونی و پارامترهییای داخلییی
منطقة مورد مطالعه اسیتفاده کردنید .آنهیا در نهاییت بیا
استفاده از روش ترکیب خطی وزنی ( )WLCمعیارها را با
یکدیگر ترکیب کردند.
هد از این مطالعه ،عالوه بر مقایسة نتایج روشهیای
ارزیابی چند معیاره ،تهیة مدل بومی برای ارزیابی قابلییت
حفاظت اراضی زییر حوضیة پالسیجان بیه روش  WLCو
 OWAبا سطب جبران متفاوت معیارها و شناسایی مناطق
با قابلیت حفاظت است.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
منطقة مطالعه ،زیرحوضة آبخیز پالسجان ،در سرآب و
قسمت غربی حوضیة آبیی گیاوخونی بیا وسیعت تقریبیی
 412000هکتار بوده و بیشترین سیهم در آوردهیای آبیی
رودخانة زاینده رود را دارا است .کشیاورزی و دامیداری از

846

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،4زمستان 1396

مشاغل اصلی مردر این مناطق بهشمار مییرود .بیه دلییل
وجود مناطق بکر و دسیت نخیورده ،زیرحوضیة پالسیجان
دارای توان بیاالیی بیرای حفاظیت بیوده و منیاطق شیکار
ممنوع سه تبله ،قسمتی از منطقة حفاظت شد داالنکیوه
و منطقة قرق الله وایگون ،در این منطقیه قیرار دارنید .بیا

این وجود توسیعههیای بیدون توجیه بیه تیوان سیرزمین،
میتواند از ارزشهای حفاظتی ایین ناحییه بکاهید .شیکل
شمار  ،2موقعیت زیر حوضههای حوضة زاینده رود و زیر
حوضة پالسجان را نشان میدهد.

شکل  .2محدودة مطالعه در غرب حوضة گاوخونی

 .2.2دادههای مورد استفاده
برای تهیة نقشة قابلیت اراضی برای کاربری حفاظت با
انجار مرور منیابع ،تهییة  18پرسشینامه و بیا اسیتفاده از
نررات اساتید و کارشناسان دانشگاهی ،کارشناسان ادارات
کل محیط زیست استان اصفهان و چهارمحیالوبختییاری
به روش دلفی ،معیارهای میورد نییاز شناسیایی و سلسیله
مراتب مطالعه در سطوح هد اصلی ،معیارها ،زیر معییار،
شاخص و زیر شاخصها ،تهییه گردیید .شیکل  ،3سلسیله
مراتب این مطالعه را نشیان مییدهید .در ایین تحقییق از
دادههای سنجند  ،OLIمیاهوار لندسیت  ،8نقشیههیای
توپوگرافی  1/50000استفاده شد.

 .3.2نمونهبرداری میدانی
برای تهیة نقشة دقیق قابلیت اراضی و بررسی صیحت

نقشة معیارهیای تهییه شیده ،تکمییل دادههیای نیاقص و
تصحیب خطاهای موجود ،به منطقة مورد مطالعه مراجعیه
شیید .بییه منرییور ایجییاد حییداکثر ارتبییا بییین داده هییای
ماهوارهای و نتایج مطالعات مییدانی ،بازدیید از منطقیه در
زمان گذر سنجنده  OLIانجار گردید .با توجه به فنولویی
گیاهان مرتعی و کشاورزی ،بازدیدهای مییدانی در دو میاه
خرداد و شهریور انجار و محلهای نمونهبرداری از کاربری
و پوش های اراضی با استفاده از  GPSثبت گردید .بیرای
تکمیل اطالعات پراکن جانوران مهم منطقیه ،عیالوه بیر
کارشناسان ادارات کل محیط زیست استانهای اصفهان و
چهارمحال و بختیاری ،از ساکنین روسیتاها و چوپانیان در
مورد مشاهد گونههیای مهیم زیسیتا در منطقیه (پلنی ،
خرس قهوهای ،قوچ و می و کل و بز) سیواالتی پرسییده
شد.
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شکل  .3سلسله مراتب انجام مطالعه

 .4.2پیش پردازش دادهها
قبل از انجار پردازش نهایی دادهها در ابتدا تصحیحات
الزر بر روی آنهیا انجیار گردیید .تصیحیب اتمسیفریک و
رادیومتریک بر روی تصاویر میاهوارهای انجیار شید .دقیت
زمین مرجع شدن دادههای مورد استفاده کنترل و آنهایی
که نیاز به تصحیب داشتند با استفاده از  25نقطیة کنتیرل
زمینی تصحیب شدند .با توجه به قدرت تفکیک مکانی 30
متر باندهای مورد استفاده  1تا  8سنجنده  OLIکه برابیر
 ،30متر بود ،در محیط نرر افزار  Arc-GISانداز پیکسیل
تمامی معیارها به  30متر تغییر داده شد.

 .5.2تهیة نقشة کاربری و پوشش اراضی بهه روز
منطقه
برای تهیة نقشة کاربری و پوش اراضی با اسیتفاده از
نمونهبرداری انجار گرفته از منطقه ،تصاویر سنجند OLI
بیییه روش ترکیبیییی Mallupattu( 1و همکیییاران)2013 ،
طبقهبندی و نقشة کاربری و پوشی اراضیی در  8طبقیه
تهیه شد .مرز مناطق تحت حفاظت به نقشة اصلی منطقه
اضافه گردید .از آنجایی که بسییاری از اراضیی کشیاورزی،
Hybrid

1

حداقل در یک نیم سال کشاورزی به صورت آی بودنید،
لذا مراحل ذکر شیده بیرای تصیویر سینجند  OLIبیرای
اواسط شهریور ماه نییز انجیار و نتیایج بیهدسیت آمیده از
تصویر خرداد و شهریور با یکیدیگر جمیع و نقشیة نهیایی
کاربری و پوش اراضی برای سیال کشیاورزی 95-1394
تهیه شد .بیرای بررسیی دقیت ،نقشیة کیاربری و پوشی
اراضی تهیه شیده بیا اسیتفاده از تصیاویر میاهوارهای ،بیه
منطقه مراجعه و کیاربری و پوشی اراضیی در  95محیل
تعیین گردید .دقت نقشیة کیاربری و پوشی اراضیی ،بیا
استفاده از شاخصهای کاپا  0/88صحت کلیی  92درصید
محاسبه گردید .شکل  ،4نقشة کیاربری و پوشی اراضیی
منطقه در سال  1394را نشان میدهد.

 .6.2استاندارد سازی دادهها
برای هممقیاس و اسیتاندارد کیردن معیارهیای میورد
استفاده ،تمامی آنها به حالت فیازی بیین صیفر تیا 255
تبدیل و با توجه به نق هر الیه در مدل ،با مرور منابع و
نرر کارشناسان نوع تابع فازی مورد نرر بیرای آن تعییین
گردید (جدول  .)1همچنین محدودیتهای مورد اسیتفاده
به روش بولین استاندارد شدند.
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شکل  .4نقشة کاربری و پوشش اراضی زیر حوضة پالسجان ،سال 1394

 .7.2محاسبة اوزان الیهها
برای محاسبة وزن الییههیا بیه روش  AHPو از نتیایج
مقایسات زوجی انجار شده توسط کارشناسیان و خبرگیان
استفاده شد .به این منریور بیا توجیه بیه نمیودار سلسیله
مراتبی ترسیم شده برای مطالعه ،معیارهیا ،زییر معیارهیا،
شاخصها و زیر شاخصهای مورد استفاده بیه صیورت دو
به دو با یکدیگر مقایسیه شیدند و وزن نهیایی الییههیا در
محیط نررافزار  Expert choiceمحاسیبه گردیید (جیدول
 .)1در اییین روش ،دقییت تکمیییل پرسشیینامه بییا محاسییبة
ضریب سیازگاری محاسیبه و پرسشینامههیایی کیه دارای
خطای بی از  0/1بودند ،ضمن توضیب ،جهت اصالح بیه
مصاحبه شونده برگشت داده شد.
 .8.2ترکیب الیهها با استفاده از روش WLC

با توجه به نمودار سلسله مراتبیی مطالعیه ،معیارهیا از
پایینترین شاخهها و به صورت شاخه به شاخه ،بیا اعمیال
وزنهای محاسبه شده با یکدیگر ترکیب گردیدند .در ایین
مرحله محدودیتهای تعیین شده برای حفاظت به صورت
بولین ،شامل فاصلة دو کیلومتری از شیهرها ،فاصیلة ییک
کیلومتری از معادن و  500متری از اراضی کشاورزی آبی،

بر روی نقشهها اعمال شدند .در نهایت معیارهای اصلی بیا
یکدیگر ترکیب و نقشة نهایی قابلیت اراضی برای کیاربری
حفاظت تهیه شد .نقشة قابلیت حفاظت تهیه شیده بیه 5
طبقة اولویت حفاظتی تقسیم گردید.
 .9.2ترکیب الیهها با استفاده از روش OWA

در این روش وزنهیای رتبیهای بیر روی معیارهیا اعمیال
گردید .الیههای اطالعاتی مورد استفاده به صورت صیعودی و
بر اساس وزن اولیه مرتب و جهت تهیة نقشة قابلییت اراضیی
برای حفاظیت بیا ریسیک و جبیران متوسیط ،اوزان رتبیهای
معیارها بر اساس معادلة  ،1محاسبه و اعمال گردید.
معادلة 1

Wi = (1/n)α
سطب ریسک = α

α=0/5

هچنین محدودیتها مانند روش  WLCوارد مدل شدند.
نقشة نهایی قابلیت اراضی در این روش نیز با توجه بیه دامنیة
تخصیص داده شده به نقشه ،به  5قسمت تقسیم شد.
در نقشههای قابلیت حفاظت ،بیه دلییل اعمیال میدیریت
صحیب ،مناطق با کمتر از  1000هکتار حیذ و بیه طبقیات
مجاور بزرگتر قابلیت اراضی داده شدند (.)Majnonian, 2002
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دقت مدلهای تهیه شده بیا مقایسیة  25پلییگیون از
نتایج مدلهای نهایی قابلیت حفاظت اراضی با معیارهیای
اصییلی مطالعییه (معیارهییای اکوسیسییتم ،حساسیییتهییای
طبیعیییت ،فاصییله از منییاطق تحییت حفاظییت و فاصییله از
فعالیتهای انسانی) بررسی شد.

 .3نتایج
وزن معیارهییا بییه روش  AHPمحاسییبه و در هنگییار
محاسییبة اوزان ،ضییریب سییازگاری بییرای هییر پرسشیینامه
محاسبه گردید .جدول شیماره  ،1اوزان محاسیبه شیده و
توابع فازی مورد استفاده را نشان میدهد.

جدول  . 1اوزان محاسبه شده و توابع فازی مورد استفاده برای استاندارد سازی
وزن
معیارها

خصوصیات
اکوسیستم

0/33

فاصله از
فعالیتهای
انسانی

0/16

حساسیت-
های طبیعت

0/31

مناطق تحت
حفاظت

0/2

زیر معیار

وزن زیر
معیارها

عوامل زنده

0/55

شاخصها

وزن
شاخصها

خصوصیات
گیاهان

0/41

پراکن
جانوران

0/59

زیر شاخص

وزن زیر
شاخص

تیپ گیاهی

0/67

درصد تاج پوش

0/33

پلن

0/27

خرس

0/32

قوچ و می

0/21

کل و بز

عوامل غیر زنده

0/45

نوع تابع فازی
تعریف شده توسط
کاربر

کاهنده-سیگموئید

0/2

رودخانه

0/33

کاهنده-سیگموئید

دریاچه

0/29

کاهنده-سیگموئید

دشت

0/13

تعریف شده
توسط کاربر

کوهستان

0/25

تعریف شده
توسط کاربر

معدن

0/21

افزاینده-سیگموئید

جاده

0/14

افزاینده-سیگموئید

شهر

0/23

افزاینده-سیگموئید

کشاورزی آبی

0/12

افزاینده-سیگموئید

کشاورزی دیم

0.1

افزاینده-سیگموئید

0/38

تعریف شده
توسط کاربر

خا

0/32

تعریف شده
توسط کاربر

کم عمق

0/1

تعریف شده
توسط کاربر

مناطق برفگیر

0/2

نزولی -سیگموئید

منطقة حفاظت شد
داالنکوه و سد زاینده رود

0/4

نزولی -سیگموئید

منطقة شکار ممنوع شیدا

0/27

نزولی -سیگموئید

منطقة قرق الله وایگون

0/33

نزولی -سیگموئید

شیب بی
فرسای
خا

از  70درصد
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برای تهیة نقشة قابلیت اراضی برای حفاظت ،معیارهیا
به روش فازی و محدودیتهیا بیه روش بیولین اسیتاندارد
شدند .شکلهای شیمار  5تیا  ،8نقشیة فیازی شید زییر
شاخصهای شیاخص زیسیتگاه گونیههیای 1چتیر منطقیه

شکل  .5نقشة فازی پراکنش پلنگ

شکل  .7نقشة فازی پراکنش قوچ و میش

(پلن  ،خرس ،قوچ و می و کل وبز) را نشان مییدهید.
در این نقشهها ،مناطق بیا ارزش نزدییک بیه  ،255دارای
بیشترین قابلیت برای حفاظت هستند.

شکل  .6نقشة فازی پراکنش خرس قهوهای

شکل  .8نقشة فازی پراکنش کل و بز

1

Umbrella pieces

1
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پ از تعییین اوزان و اسیتانداردسیازی ،معیارهیا وارد
مدلهای  WLCو  OWAو نقشههای قابلیت اراضی در 5
طبقه ،بدون قابلیت ،با قابلییت خیلیی کیم ،قابلییت کیم،
قابلیت متوسط و قابلیت زیاد تهیه شدند .شکل شیمار 9
و  ،10به ترتیب نقشة طبقهبندی شد مدلهیای  WLCو
 OWAو جدول شیمار  ،2مسیاحت هیر ییک از طبقیات

شکل  .9نقشة قابلیت حفاظت با استفاده از روش WLC

اراضی به هر دو روش  WLCو  OWAرا نشان میدهد.
نقشههای قابلیت اراضی با استفاده از معیارهای اصیلی
مورد استفاده در این تحقیق ،کنترل و دقت کلی در روش
 WLCبرابییر  0/7و بییرای روش  0/84 ،OWAمحاسییبه
گردید.

شکل  .10نقشة قابلیت حفاظت با استفاده از روش OWA

جدول  .2مساحت طبقات قابلیت حفاظت اراضی بر حسب هکتار
ردیف

طبقة قابلیت

روش OWA

درصد

روش WLC

درصد

1
2
3
4
5

بدون قابلیت
قابلیت خیلی کم
قابلیت کم
قابلیت متوسط
قابلیت زیاد

82912
89265
135698
54339
50760

20/08
21/61
32/86
13/16
12/26

82912
2113
119875
139976
68100

20/08
0/51
29/01
33/9
16/5

جدول  ،3نتایج رویهماندازی نقشة کاربری و پوشی
اراضی با نقشیة قابلییت اراضیی بیرای روشهیای  WLCو
 OWAرا نشان میدهد .شیکلهیای شیماره  11و  12بیه
ترتیب چگونگی تبدیل احتمیالی کیاربری و پوشی هیای
اراضی با تیوان حفیاظتی زییاد بیه ترتییب در میدل هیای
 WLCو  ،OWAبییه منییاطق تحییت حفاظییت و نییواحی از
مناطق تحت حفاظت که با توجه به شرایط کنونی منطقه

در طبقات  1تیا  4قابلییت حفاظیت قیرار دارنید را نشیان
میدهد.
در جدول  ،3عناصر هر ردیف نشیان دهنید چگیونگی
تشکیل یک طبقة قابلیت حفاظت از طبقات مختلف نقشیة
کاربری و پوش اراضی تهیه شیده از تصیاویر میاهوارهای و
عناصر ستون ،نشان دهند مساحت طبقات مختلف قابلییت
حفاظت هر طبقه از نقشة کاربری و پوش اراضی است.
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شکل  .12نقشة رویهماندازی طبقات  1و  2قابلیت و کاربری اراضی

شکل  .11نقشة رویهماندازی طبقات  1و  2قابلیت و کاربری اراضی

جدول  .3مساحت نقشة کاربری و پوشش اراضی و نتایج رویهماندازی آن بر روی نقشههای قابلیت حفاظت اراضی بر حسب هکتار
معادن

شهر

کشاورزی
دیم

کشاورزی
آبی

جنگلها

مراتع کم
تراکم

مراتع
متراکم

مناطق تحت
حفاظت فعلی

382

3328

24853

55914

16881

243107

45432

23112

مساحت طبقات کاربری
و پوش اراضی سال 1394

346

3320

2393

55850

1184

15404

2173

2241

مساحت بدون قابلیت )(WLC

346

3328

2393

55912

1184

15407

2173

2241

مساحت بدون قابلیت)(OWA

0

0

467

0

0

1638

7

0

مساحت قابلیت خیلی کم)(WLC

0

0

10228

0

0

75021

3943

36

مساحت قابلیت خیلی کم)(OWA

0

0

13958

0

360

98897

6624

46

مساحت قابلیت کم)(WLC

0

0

9029

0

3415

96415

25345

1455

مساحت قابلیت کم)(OWA

0

0

6807

0

3030

100255

26125

3754

مساحت قابلیت متوسط)(WLC

0

0

2079

0

4287

33964

8798

5210

مساحت قابلیت متوسط)(OWA

0

0

1228

0

12308

26989

10503

17072

مساحت قابلیت زیاد)(WLC

0

0

1124

0

7995

22299

5174

14169

مساحت قابلیت زیاد)(OWA

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه با توجه به کارکرد و نق زییر حوضیة
پالسجان در تأمین آب حوضة گاوخونی و نیز ،حماییت از
تنوع زیستی ،حفاظت در ابعاد مختلف شیامل حفاظیت از
منییابع آب ،حفاظییت از خییا و تنییوع زیسییتی تعریییف و
معیارهای مختلیف انتخیاب شیدند .منیاطق تحیت تیأثیر
فعالیتهای انسیان بیرای جلیوگیری از ایجیاد تیداخل در

اهدا حفاظت و همچنین استفادههای انسان از سیرزمین
مورد توجه قرار گرفتند .در این مدل ،بیا توجیه بیه نقی
منطقه در تیأمین آب حوضیة گیاو خیونی ،نقشیة منیاطق
برفگیییر نیییز وارد مییدل حفاظییت گردییید Mirghaed .و
همکیییاران ( Asadollahi ،)2014و همکیییاران (،)2013
 Farashiو  Hajehforooshnia ،)2013( Shariaticو
همکییاران ( Najimizadeh ،)2011و  )2013( Yavariدر
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مطالعات خود به منرور زونبندی مناطق تحیت حفاظیت
از معیارهیای مشییابه اییین مطالعیه و متناسییب بیا منییاطق
مطالعة خود ،استفاده کردند.
وزن یک فاکتور ،عیالوه بیر اهمییت نسیبی هیر ییک از
معیارها ،نشاندهند قابلییت جبیران آن توسیط معیارهیای
دیگر است ( .)Malcezewski, 2006در روشهای با جبران
زیاد مانند ( ،)WLCاز حیداکثر ظرفییت ییک معییار بیرای
تخصیص یک کاربری اسیتفاده مییشیود .در میدل OWA
استفاده شیده در ایین تحقییق ،بیه دلییل سیطب جبیران و
ریسک متوسط ،نقشة قابلیت حفاظت اراضی متناسبتیر بیا
شرایط سرزمین و واقعبینانهتیر اسیت .در حیالیکیه نتیایج

بهدست آمده با اسیتفاده از روش  ،WLCآرمیان گرایانیهتیر
هستند .روش  OWAیک روش با دامنة حداقل تا حیداکثر
ریسک و جبران است .در واقعیت مییتیوان چنیین نتیجیه
گرفت که روشهای بولین و روش  WLCزیر مجموعهای از
روش  OWAهسیتند ( ;Hajehforooshnia et, al., 2011
;Farashi and shariatic, 2013; Sánchez et al., 2013
.)Morshedi and Koravand, 2015; Farashi et al., 2016

شکل  ،13فضای تصمیمگیری برای این مطالعه بیه صیورت
یک مثلث قائم الزاویه است .سمت چپ مثلث تصمیمگیری
را نشان میدهد.

شکل  .13فضای تصمیمگیری مطالعة حاضر

 Mokaramو  ،)2016( Hojattiجهییت تهیییة نقشییة
حاصلخیزی خا بیرای فعالییتهیای کشیاورزی از روش
 OWAبا سطوح مختلف جبران و ریسک استفاده کردنید.
آنهییا اییین روش را مناسییب بییرای کشییاورزان بییا توانییایی
ریسک پذیری مختلف و با توجه به شیرایط منطقیه بیرای
کشاورزی بیان کردند.
در بررسی دقیت نقشیة قابلییت اراضیی بیا اسیتفاده از
معیارهیای اصییلی ،انترییار میییرفیت کییه طبقییات قابلیییت
معیارهای اصلی در یک موقعیت مکانی ،به نسیبت مشیابه
طبقات قابلیت نقشة نهایی قابلیت اراضی باشید .در نقشیة
نهایی تهیه شیده بیه روش  ،WLCبیه علیت جبیران بیاال
توسط سایر الیهها مقدار اختصیاص داده شیده بیه نقشیة
نهایی بیشتر از قابلیت معیار اصلی مورد استفاده بود .ایین

اختال در معیارهای با وزن کمتر به دلییل تیأثیر بیشیتر
جبران توسط معیارهای با وزن بیشیتر ،بزرگتیر بیود و بیا
افزای وزن معیارها میزان تطابق درجیة قابلییت معییار و
درجة نهایی نقشة قابلیت اراضی بیشتر بود .نتایج مطالعیه
نشان داد در روش  OWAدر نقطة مییانی محاسیبه شیده
در مثلث فضای تصمیمگیری ،به دلییل ریسیک و جبیران
متوسط ،میزان تطیابق معیارهیا بیا طبقیات نقشیة نهیایی
قابلیت حفاظت اراضی بیشتر اسیت (شیکل  .)13بررسیی
جدول شماره  ،2نشان میدهد نقشیة قابلییت اراضیی بیه
روش  OWAدر مقایسییه بییا روش  ،WLCدر طبقییات بییا
قابلیییت خیلییی کییم و کییم ،درصیید بیشییتری از منطقییه و
بییالعک در طبقییات بییا قابلیییت متوسییط و زیییاد ،درصیید
کمتری از اراضی منطقة مطالعه را اختصاص داده است.
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در جدول شیمار  ،3بیه دلییل اینکیه عیواملی ماننید
معییادن ،اراضییی کشییاورزی آبییی و شییهرها ،بییه عنییوان
محدودیت و با منطق بولین بر روی نقشة قابلییت اراضیی
اعمال شده بودند دارای مساحت یکسان مییباشیند .ایین
جدول نشیان دهنید ایین اسیت کیه مراتیع کیم تیراکم،
جنگلها و مراتع پر تراکم 3 ،طبقة اصلی تشیکیل دهنید
مناطق حفاظت شید جدیید و ییا محیل توسیعة منیاطق
حفاظییت شیید فعلییی هسییتند .بییر اسییاس جییدول  3و
شکلهای شمار  11و  ،12همچنین برخی از قسمتهای
مناطق تحت حفاظت فعلی ،فاقید قابلییت بیرای حفاظیت
هستند که به دلیل توسیعة منیاطق شیهری ،معیادن و ییا
اراضی با کشت آبی هستند .لذا ضروری است برای نیل به
اهییدا حفاظییت ،در خصییوص رفییع تعارضییات حفییاظتی،
اقدامات اصالحی را انجار داد .در این مطالعه با توجیه بیه
تأثیرگذاری کیم اراضیی بیا کشیت دییم بیر روی قابلییت
حفاظت اراضی به دلیل حضیور کمتیر انسیان و حتیی در
مواردی استفاد وحوش از محصوالت کشت شده ،از آنها
به عنوان محدود کننیده اسیتفاده نشید .همچنیین بیرای
حفظ پیوستگی زیستگاهها و مناطق تحت حفاظت ،فاصله
از مناطق تحت حفاظت نیز به عنیوان یکیی از معیارهیای
اصلی اعمال گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد به دلیل ریسیک و قابلییت

جبیران بییاال در روش  ،WLCدر مقایسیه بییا روش OWA

بخ بیشتری از مناطق تحت حفاظت فعلی در مناطق با
قابلیییت حفاظییت زیییاد قییرار گرفتییهانیید و از طییر دیگییر
قسمتهای بیشتری از طبقات مختلف کیاربری و پوشی
اراضی مستعد تبدیل به مناطق تحت حفاظت جدید و ییا
توسعة نواحی حفاظت شد فعلی هستند .اما با توجیه بیه
ریسک و جبیران کمتیر روش  OWAمنیاطق بیشیتری از
مناطق تحت حفاظت فعلی در طبقیات پیایینتیر قابلییت
اراضی برای حفاظت قیرار گرفتیهانید و همچنیین منیاطق
کمتری از طبقات نقشة کاربری و پوشی اراضیی قابلییت
تبدیل به مناطق حفاظت شد جدید و یا توسیعة منیاطق
حفاظت شد فعلی دارند .با توجه به محدویتهای منطقه
و الیه هیای اطالعیاتی میورد اسیتفاده و بیر اسیاس دقیت
محاسبه شده ،نتایج روش  OWAصحیبتر و منطبقتر بیا
واقعیت موجود در منطقه است ،اما از طر دیگر ،با توجه
به نق مهم زیر حوضیة آبخییز پالسیجان در تیأمین آب
حوضة گاو خونی و نیز حمایت از تنیوع زیسیتی ،الزر بیه
نرر میرسد تیا سیطب بیشیتری از منطقیه جهیت حفیظ
کارکرد اصلی منطقیه میورد حفاظیت قیرار گییرد .از ایین
جهت نیز ،نتایج مدل  ،WLCمیتواند مورد توجیه جیدی
قرار گیرد.
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