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چکیده
هدف این پژوهش انتخاب اراضی مناسب با رویکرد آمایش سرزمین در شهرستان همدان با روش چند هدفه
تخصیص زمین است .روش چندهدفه تخصیص زمین ،انتخاب اراضی مناسب با رویکرد آمایشی بر اساس

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

صفحات211-234 :

مفهوم سطوح ایدهال میباشد که در منطقه مورد مطالعه با سه بعد اکولوژیکی ،اقتصادی اجتماعی و راهبردی
انجام شد .کاربریهای مورد بررسی تحقیق شامل کاربری کشاورزی (آبی -دیم) ،کاربری مرتعداری و کاربری
ادامه نقشهی تناسب اراضی حاصل از عملیات  MCEبه ازای هر کاربری تهیه شد و مساحت تناسب کاربری
های بهدستآمده از این نقشهها محاسبه گردید که نتیجه اش بدین صورت بدست آمد :کاربری کشاورزی آبی
در منطقه 601/176هکتار،کشاورزی دیم معادل  ،961/193تناسب شهری  762/984و تناسب کاربری
مرتعداری معادل  960/552هکتار به دست آمد که معیار مهمی برای تعیین مساحت جهت اجرایMOLA

میباشد .در مرحلهی بعد نوبت به اجرای ماژول  MOLAبرای حل تعارض میان کاربریها رسید .نتایج
 MOLAنشان داد که بهطور متوسط در سه بعد موردبررسی ،بیشترین مساحت مختص به کشاورزی دیم به
میزان 364/4هکتار میباشد که معادل 32درصد از مساحت کاربریهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه
است و بیشترین وزن بهطور متوسط به کاربری کشاورزی آبی به میزان  0/4اختصاص دارد .این نتایج بر
اساس پنج فاکتور (مساحت فعلی هر کاربری ،مساحت مطلوب از هر کاربری مطابق روش  ،MCEوابستگی
شغلی افراد مختلف به هر کاربری ،اولویتدهی به ابعاد اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی هر کاربری) بدست
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شهری است که مساحت کاربریهای مدنظر بر اساس بیشترین وزن متغیرهای مستقل تخصیص داده شد .در

آمد .نهایتا نتایج پزوهش نشان داد که انتخاب اراضی مناسب با رویکرد آمایش سرزمین با روش چند هدفه
تخصیص زمین بهدرستی بهوسیله ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی انجام شده است.
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کلیدواژهگان :آمایش سرزمین ،ارزیابی چند معیاره ،ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و راهبردی ،روش چندهدفه تخصیص
زمین ،همدان.

مقدمه

توسط انسانهای بدوی میدانند(اریک و هولدرن .)78 -64 :1971،4تبدیل زمین از یک نوع استفاده به استفاده
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2- Kasass
3- Mann
4- Ehrich & Holdren
5- Rivera & maseda
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دیگر میزان فرسایش را تا هزار برابر روی کره زمین باال برده است .مشکالت محیطزیستی فاراوان ،گویاای ایان
واقعیت است که محیطزیست طبیعی توان بوم شناختی محدودی برای استفاده انسان از آن دارد .بنابراین بارای
انجام توسعه در محیطزیست ،پیش از برنامه ریزی برای استفاده از آن باید به ارزیاابی تاوان بومشاناختی آن در
چارچوب یک برنامهریزی منطقهای پرداخت .این تفکر مقدمهای برای آمایش سرزمین شد .امروزه در کل جهان
مسئله آمایش سرزمین ،به شکل وسیعی در مطالعاات مختلام موردبحار قرارگرفتاه اسات .آماایش سارزمین
بهعنوان " تخصیص سرزمین به طبقات مختلم کاربری با توجه به معیارهای صورتبندی شاده در طای فرایناد
ارزیابی سرزمین" توصیم شده است(ریورا و ماسدا.)32-25 : 2006 ،5
فعالیتهای مختلفی در چارچوب کاربری زمین مانند توسعه شهری و صنعتی ،تولید(کشاورزی و مرتع) ،تفرج،
گردشگری و حفاظت تعریم شدنی است .بهطورکلی فرایند اختصاص کاربری زمین شامل فعالیتهای گوناگونی
است که گاهی این فعالیتها در رقابت باهم هستند .ساختارهای مکانی ،الگوی قرارگیری کاربریها را مدنظر
قرار میدهد و در آن چندکاربری برای یک پهنه رقابت میکنند)کامیاب و همکاران .)30 :1394،راهکارهای
متعددی برای حل رقابت بین کاربریها در اختصاص مکانی مطرحشده است .این روشها را میتوان به دودسته
کلی تقسیمبندی کرد .اول روشهایی که تالش میکنند تنها یک ویژگی را بهینه کنند ،بهعبارتدیگر در این
روشها فقط تناسب زمین برای اختصاص کاربریها در نظر گرفته میشود .تخصیص زمین به چند کاربری،
ازاینروشها محسوب میشود .با توجه به پیچیدگی و تعدد عوامل موجود در تخصیص کاربری اراضی،
مدلسازی آنها نیازمند نگاه جامع می باشد (معتمد و همکاران . )8 -1 :2012 ،بنابراین مسئله تخصیص
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بشر از دیرباز در سرزمین خود در پی گشودن دریچههای تازهای بروی خویش بود .تاا از ایان رهگابر بتواناد از
محیط اطراف و منابع در اختیار خویش استفاده کرده و گامی برای آسایش خود بردارد .بشر با این هدف دست
به استفاده از منابع سرزمین زد که نتیجه آن ایجاد تغییرات اساسی درروند حیات طبیعی محیطزیسات شاد .و
باگبشت زمان به دلیل نداشتن آگاهی درست از طبیعت و نحوه استفاده مناسب از آن دچار اختالل در پیرامون
خویش شد .طبق نظریه کاساس )1983( 2و مان ،)1987(3فرسایش ،کویرزایی و مسموم شدن زماین بهواساطه
استفاده غیرمنطقی از زمین روی میدهد .تبدیل زمینهای طبیعی مانند جنگال طبیعای و ساایر اساتفادهها از
دیرباز معمول بوده است ،که این عمل خسارات فراوانی را به مناابع طبیعای جهاان وارد آورده اسات .باهعنوان
نمونه ،بسیاری از اکولوژیستها ،موجودیت علفزارهای بزرگ جهان را به خاطر همین عمال و اساتفاده از آتاش
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(فینگ و لین .)108-91 :1999 ،6به طورکلی گاهی توسعه نامناسب شهر در منطقه و داشتن نتیجه نامطلوب
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در کشت محصوالت مختلم نشان از توزیع نامناسب کاربری در منطقه است این نکته موجب این تفکر شد که
برای استفاده بهینه از منطقه ،بهتر است ابتدا پتانسیل منطقه و سپس بر اساس آن و سایر معیارها بهترین
کاربری را برای هر قسمت از منطقه تعیین نمود .بر اساس این روند میتوان عالوه بر توزیع مناسب و بافت
شهری درست و منظم ،در مناطقی که به دلیل خاک غنی و شرایط مناسب بازده محصول باالست را منطقه
کشاورزی در نظر بگیریم .رویکرد  MOLAیک رویه پشتیبان تصمیم گیری با هدف ایجاد راه حل بهینه در
تخصیص مکانی به کاربریهای چندگانه و اغلب ناسازگار است .این روش ،تنها به بهینه سازی مطلوبیت بدون
توجه به توزیع مکانی کاربریها می پردازد .زمانی که تنها مطلوبیت برای اختصاص کاربریها مبنا قرار گیرد ،این
روش بهترین انتخاب است .اما ،در صورت توجه به معیارهای دیگر از جمله ساختار مکانی کاربریها در سیمای
سرزمین استفاده از این رویکرد پاسخگوی تمام نیازها نخواهد بود(کامیاب و همکاران .)161 :1395 ،این روش
آمایشی دستیابی به تنوعی از چشم اندازها در ارزیابی تناسب و تخصیص سرزمین فراهم آورده است (سلمان
ماهینی و کامیاب582 :1390 ،و ایستمن و همکاران .)251 -227 :1998 ،اساس این روش انتخاب زونهایی
است که بیشترین ارزش را برای هر پهنه داشته و در ضمن از مساحت الزم نیز برخوردار باشند .ماژول
 MOLAبرای اختصاص موقعیتهای مکانی بر اساس آستانههای مساحت کلی طراحیشده است .اما این ماژول
هم زمان مشکل مناطقی که موضوعات چندگانه در آن در تضاد است ،را رفع میکند و پاسخ را آنقدر تکرار
میکند تا بهترین راهحل کلی برای همه کاربریها ایجاد گردد و این اختصاص مکانی کاربریهای چندگانه
میتواند از طریق مدلهای برنامهریزی صحیح به دست آید که در آن متغیرها ارزشی معادل صفر و یا یک را به
خود اختصاص میدهند .این بدین معناست که آیا به یک کاربری خاص اراضی اختصاص مییابد یا خیر
(سلمان ماهینی و کامیاب .)582 :1388 ،بهاینترتیب هدف این تحقیق انتخاب اراضی مناسب با رویکرد
آمایش سرزمین با استفاده از روش  MOLAبا تکیه برابعاداقتصادی اجتماعی و راهبردی برای حل تعارضات
کاربری فعلی اراضی و بهینهسازی آن برای سالهای آتی در شهرستان همدان میباشد .لبا این تحقیق می
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کاربری ،یک مسئله ی چندهدفه خواهد بود(دالویز و همکاران .)248 :1394 ،رویکرد تخصیص زمین به
چندین کاربری که نزدیک ترین روش به نقطه مطلوب را به کار میگیرد ،بهطور منحصربهفرد رقابت بین
تناسب کاربریهای مختلم هر منطقه را حل می کند .توجه اصلی در این رویکرد تناسب زمین برای اختصاص
کاربری است ،لبا توجه زیادی به شکل و ساختار لکهها ندارد .دسته دوم شامل روشهایی است که همزمان
چند ویژگی را در بهینهسازی مدنظر قرار میدهد .در این روشها ،عالوه بر تناسب بهعنوان هدف اصلی ،برخی
معیارهای دیگر را نیز می توان دخالت داد .در مطالعات زیادی ،معیارهای سیمای سرزمین در کنار تناسب برای
اختصاص کاربریها به کار گرفتهشده است

خواهد به سواالت ذیل پاسخ دهد:


6- Feng & Line
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آیا رویکرد آمایش سرزمین با روش  MOLAمیتواند استفاده ناکارآمد از کاربری اراضی را در
وضعیت فعلی شهرستان همدان تعیین نماید؟
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آیا روش  MOLAدر تعیین سهم بهترین کاربری از میان چند کاربری موجود شهرستان همدان
قابلیت ارائه با رویکرد آمایش سرزمین را دارد؟

مبانی نظری

که امروزه برای مدیریت سرزمین در ابعاد مختلم استفاده می شود(پرتا 7و همکاران.)58 -45 :2013 ،
مطالعات نشان میدهد که صاحبنظرانی مانند فیلیپ المور 8موضوع اساسی که آمایش سرزمین را معرفی
میکند را مدیریت کشور می داند(هنسن )5 :1968 ،9و برخی صاحبنظران معتقدند که آمایش سرزمین یعنی
برنامهریزی بلندمدت برای توزیع بهتر جمعیت ،امکانات ،فعالیتهای مختلم بهمنظور افزایش رفاه و هماهنگی
جامعه(شوبرت .)292 :1986 ،10هدف اساسی از مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین ،توزیع فعالیتهای
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7- Porta
8- philippe lamoure
9- Hansen
10- Schubert
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اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی ،و ظرفیتهای آشکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونیهای زمان و
نیازهاست که عمدتاً با دیدی درازمدت و بهمنظور بهرهبرداری بهینه از امکانات آن و همچنین هویدا کردن نقش
و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندیها و قابلیتهای آن بهطور هماهنگ با دیگر مناطق است .بر
اساس این نقش و مسئولیت که حاصل روندهای طبیعی و قانونمند هر منطقه به شمار میرود و همچنین
براساس برنامهریزیهای منطقهای ،برنامهی توسعه ملی میتواند در مناطق گوناگون اجرا شود(احمدلو و
همکاران .)7 -1 :2015 ،به همین خاطر متخصصان اذعان میکنند ،برنامهریزی آمایش سرزمین بدون برنامه-
ریزی منطقه ای عمالً کاربردی نخواهد داشت .لبا نقش منطقه هم در آمایش سرزمین فوقالعاده مهم و اساسی
است.
یکی از موضوعات اساسی در فرایند آمایش سرزمین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین است که عبارت است از
شناسایی قابلیتها و توانمندیها ،امکانات و محدودیتهای منطقه ازنظر منابع اکولوژیک پایدار شامل
توپوگرافی ،خاک ،زمین ،پوشش گیاهی و منابع اکولوژیک ناپایدار شامل منابع آب ،اقلیم ،حیاتوحش و ...برای
انواع مختلم کاربری میباشد(مخدوم و همکاران .)304 :1384،منطقیترین راه برای انجام مطالعات
محیطزیست در چارچوب برنامهریزی منطقهای ،همان دخالت دادن جنبههای اکولوژیک درباره برنامهریزی و
سازماندهی کاربری زمین است(بهرام سلطانی .)220 :1394،برای داشتن توسعهای پایدار و درخور ،برنامهریزی
سرزمین ضروری است که شالودهی این برنامهریزی ،ارزیابی توان محیطزیست است(مخدوم.)305 :1372،
تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری های متناسب با توان سرزمین ،روشی است که می تواند میان توان
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آمایش سرزمین بخشی از جغرافیای کاربردی و یک شاخه میانرشتهای است که در آن کار جغرافیدان،
اقتصاددان ،برنامهریزان ،جامعهشناسان ،اکولوژیست ها و نظایر آن باهمدیگر گرهخورده است و در آن یک
آیندهنگری صورت میگیرد که این آینده نگری عبارت است از عینیت بخشیدن به مناسبات مشترک و وابسته
به هم درگبشته و حال و آینده(شیدایی کرکج و همکاران .)97 -87 :1391،آمایش سرزمین اصطالحی است
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طبیعی محیط ،نیاز جوامع ،کاربری ها و فعالیت های انسان در فضا یک رابطه منطقی و سازگاری پایدار به
وجود آورد(قدیری و همکاران .)196 :1391،به کارگیری دانش اصول آمایش سرزمین و بالطبع ارزیابی توان
اکولوژیکی محیطی که سرزمین را در برمیگیرد .نوع استفاده از سرزمین را استعداد طبیعی( توان اکولوژیکی)
معلوم میدارد و توان اقتصادی بهصورت مکمل توان اکولوژیکی عمل نموده و این دو هدف استفاده از سرزمین
را مشخص می کند .در کار ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین ،در بیشتر مواقع تعداد زیادی از منابع اکولوژیکی
بررسی و شناسایی می شوند و فقط در موارد خاصی به شناسایی یک یا دو منبع اکولوژیکی قناعت میشود.
فرایند ارزیابی توان اکولوژیکی شامل سه بخش عمده است(مخدوم -1: )301 :1389،شناسایی منابع اکولوژیکی
 -2تجزیهوتحلیل و جمعبندی منابع  -3ارزیابی توان اکولوژیکی محیطزیست .بهطورکلی ارزیابی توان
اکولوژیکی فرایندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت توسعهای درخور و هماهنگ با
طبیعت فراهم سازد .درواقع این ارزیابی گامی مؤثر در جهت به دست آوردن برنامهای برای توسعه پایدار اطالق
میشود زیرا با شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اکولوژیک در هر منطقه برنامه توسعه همگام با طبیعت برنامه-
ریزی شوند و طبیعت خود استعدادهای سرزمین را برای توسعه مشخص میکند(دشتی.)86 - 77 :1387 ،
منابع محیطزیستی محدود هستند و از طرفی با گسترش فعالیتهای تولیدی ،کیفیت اینگونه منابع کاهش
خواهد یافت ،لبا ضرورت دارد تا بهمنظور منطقی نمودن استفاده از منابع طبیعی ،سیستم قیمتگباری تعریم
شده و بهتناسب آن ابزارهای اقتصادی مرتبط به کار گرفته شود .فعالیتهای عمرانی به طرق مختلم بر
محیطزیست تأثیر میگبارند و مطلوبیت آن را برای جامعه تغییر میدهند ،از سوی دیگر ظرفیت محیطزیست
نیز محدود میباشد ،بنابراین فعالیتهای اقتصادی که محیطزیست را آلوده مینمایند ،نمیتوانند بدون هیچ
محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهند ،زیرا ظرفیت پاالیش محیط محدود است (امیر نژاد.)10 -1 :1384،
تحلیلهای اقتصادی در رابطه با ارزیابی اقتصادی (سود ده بودن) یک فعالیت تجاری اقتصادی معموالً با مقایسه
هزینهها با فایدههای آن انجام میشود .اساس ارزیابی اقتصادی بر محاسبه قیمتها و ستادهها و محاسبه درآمد
خالص و یا ناخالص برحسب واحدهای پولی استوار است .اگر روشهای محاسبه آن ،طوالنی است ،ولی اغلب
پیچیدگی خاصی ندارند .در اغلب موارد تعیین مرز کالسهای تناسب اقتصادی بر اساس سود ناخالص (قیمت
هر واحد تولید × مقدار تولید = درآمد ناخالص) است .در طبقهبندی اقتصادی اراضی ،برای یک استفاده مشخص
با توجه به میزان تولید در واحد اراضی مربوطه و سایر پارامترهای الزم ،سود ناخالص برای هر واحد اراضی برای
استفاده موردنظر تعیین میگردد (ایوبی و جاللیان.)256 - 241 :1385 ،
تلفی ق نتایج ارزیابی اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی ،شدیداً وابسته به مقیاس تصمیمگیری (مزرعه ،ناحیه،
استان و یا کشور) ،اهداف و سیاستگباریهای کالن کشور و همچنین اهداف کاربر و زارع است .در خصوص
چگونگی این تلفیق ،بسته به عوامل فوقالبکر ،روشها و راهکارهای متفاوتی وجود دارد .در مرحله تصمیمگیری
که اساس برنامهریزی سرزمین را تشکیل میدهد ،سیاستهای کلی استفاده از زمین بایستی تبیین شوند.
چنین سیاستهایی در تبیین اهداف جزئیتر در یک منطقه نقش مهمی ایفا میکنند .معموالً تعامل بین
سیاستهای دولت یا نظام حاکم و سیاستهای زارع و کاربر ،سیاست کلی را شکل میدهد .برخی مواقع بین
سیاستهای مبکور چالش های شدیدی نیز وجود دارد .مثالً زارع همواره به دنبال حداکثر سود ناخالص در
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نویسندگان

عنوان

یافته ها

گوردون 11و
همکاران()2009

یکپارچهسازی برنامهریزی حفاظت و آمایش
سرزمین در مناظر شهری

استفاده از ابزار برنامهریزی حفاظت جدید به یکپارچهسازی بهتر
اطالعات بر روی گونههای مورد تهدید در آمایش سرزمین کمک
میکند و اینکه چگونه اولویتبندی میتواند در تصمیمگیری در مورد
مرز رشد شهری ملبورن و تغییرات محیطی برای توسعه و برای
شناسایی اهمیت مناطق حفاظتشده برای زمینه گستردهتر مورد
استفاده قرار گیرد.

بیل گان نس 12و
همکاران()2010

مکانیابی دفن زباله جامد  MSWبا استفاده
از  GISو روش ارزیابی چند معیاره مورد
مطالعه :شهر قونیه ترکیه

 %6.8از منطقه موردمطالعه مناسبترین منطقه و  %15.7مناسب.
 10.4%نسبتاً مناسب و  %25.8مناسب ضعیم است .در پایان آنالیز  3تا
منطقه بهعنوان کاندید تعیین شدند.

لیو 13و

تخصیص فضایی کاربری روستایی با استفاده از
مدل بهینهسازی ازدحام ذرات مجهز به
تکنیکهای بهینهسازی چندهدفه مورد

حدود  %4کاربری زمین باید مجدداً اخب شود و این تغییرات باعر
کاهش تضاد زیستمحیطی در منطقه موردمطالعه میشود .قسمت
عمدهای از زمینهای کشاورزی بهعنوان زمینهای ساختوساز شده

همکاران()2013

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

11- Gordon
12- Nas, Bilgehan
13- Liao
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جدول( .)1پیشینه تحقیق در مورد روش چند هدفهی تخصیص زمین با رویکرد آمایش سرزمین

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

کوتاهمدت است ،درحالیکه گاهی دولت در راستای خودکفایی ،تولید خاصی را ترویج میکند و یا به حفاظت
منابع طبیعی ارزش بیشتری میدهد .پس از تعیین سیاستهای کلی استفاده از اراضی ،اهداف جزئی استفاده از
زمین تعریم میشوند .این اهداف میتوانند مشتمل بر کسب حداکثر سودآوری ،کاهش هزینهها ،حفظ منابع
زیستی (آب ،خاک و موجودات زنده) ،اشتغالزایی ،رسیدن به خودکفائی ،تأمین نیازهای مختلم خانواده ،مالک
و نظیر آن ها باشد .پس از تبیین اهداف موردنظر برای یک واحد اراضی یا مجموعهای از آنها در قالب یک
مزرعه یا واحد تولیدی ،معیارهای متناسب برای رسیدن به اهداف تعریمشده ،معین میشوند و پس از وزن
دهی و استاندارد کردن به روشهای ریاضی در هم تلفیق شده و درنهایت بهترین استفادهها برای رسیدن به
اهداف تعریمشده تعیین میگردند (همان .)256 :1385 ،کالسهای ارزیابی اقتصادی هیچگاه نمیتواند
بهعنوان تنها معیار تصمیم گیری در واحد تولیدی مورداستفاده قرار گیرد .به عبارتی تنها سودآوری در انتخاب
نوع استفاده تعیین کننده نیست .بلکه عالوه بر معیارهای فوق ،شرایط اجتماعی(نظیر وضعیت کارگر ،تمایل
کاربر برای استفاده ،نیاز به تولیدات استفاده ،سطح آموزش و تکنولوژی متفاوت کشاورزان و نظیر آنها) و
همچنین عواقب محیطی استفاده (تخریب اراضی شور و سدیمی شدن ،آلوده شدن آبوخاک ،انهدام گونههای
زیستی ،فرسایش خاک ،شرایط شکننده برای اکوتوریسم ،تضعیم کیفیات خاک ،و نظیر آنها) نیز نقش
تعیینکنندهای دارند .به همین دلیل روشهای تصمیمگیری در واحدهای تولیدی بر اساس اهداف خاص
تعریمشده یا یکی از مهمترین مراحل برنامهریزی استفاده از اراضی است که فاکتورها و معیارهای مختلفی را
در نظر میگیرد.
در این زمینه تحقیقات زیادی در عرصه های داخلی و خارجی انجام شده است که در جدول( )1باه تعادادی از
آنها اشاره می شود.
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سالورزی زاده و
همکاران()1393

÷پهنهبندی کاربری توسعهی شهری با استفاده
از منطق فازی در محیط سامانهی اطالعات
جغرافیایی (مطالعهی موردی :گرگان)

 3/845/306/13مترمربع از مساحت منطقه با توان باال36/553/066 ،
مترمربع با توان متوسط و  5/067/405/586مترمربع با توان ضعیم
است.

کامیاب و
همکاران()1394

ارتقای روش  molaبا توجه به معیارهای
سیمای سرزمین و بهرهگیری از الگوریتم
ژنتیک .آمایش سرزمین

بهکارگیری الگوریتم ژنتیک بر اساس خروجی رویکرد  MOLAدر
بهبود قابلیت این رویکرد ازنظر معیارهای سیمای سرزمین تاثیربسزایی
دارد.

عسگریان عمران و
پهلوانی ()1394

استفاده از زنجیره مارکوف . MOLA ،و فیلتر
همسایگی بهمنظور توسعه و افزایش کارایی
رگرسیون منطقی در پیشبینی تغییرات
چندگانه کاربری اراضی ،مطالعهی موردی شهر
تهران

نتایج نشان از توانایی باالی روش پیشنهادی داشت

(منبع :مطالعات نویسندگان)1396،

روش تحقیق

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

14 Dynamic weighted aggregation

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

برای بررسی این تحقیق محدوده شهرستان همدان شکل( )1بهعنوان محدوده موردمطالعه در نظر گرفته شد.
شهرستان همدان در ناحیه میانی استان و در گسترهای به مساحت  4084کیلومترمربع معادل 21درصد از
مساحت استان را تشکیل میدهد .این شهرستان در محدوده مدار 48درجه و  35دقیقه طول شرقی و 34
درجه و 52دقیقه عرض شمالی از نصمالنهار گرینویچ واقعشده است .این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات
کشوری ،مشتمل بر دو بخش (مرکزی و شراء)9،دهستان و4شهر (همدان ،مریانج ،قهاوند و جورقان)
و118روستا میباشد که با  651821نفر جمعیت 37درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است.
شهرستان همدان ازنظر طبیعی در یک منطقه کوهستانی واقع شده است .سلسله جبال الوند در جنوب این
شهرستان قرارگرفته و ارتفاع بلندترین قله آن از سطح دریا  3574متر میباشد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

مطالعه :نیمهخشک منطقه پر از تپهلس
 Yuzhongاستان کانسور چین

اشغال شده PSO .یا مدل بهینهسازی تخصیص کاربری زمین روستایی
است و روش تعیین مقداردهی اولیه  DWA14تجمع وزنی پویا عملکرد
 PSOرا بهبود بخشید.
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روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش نوعی تصمیمگیری با در نظر گرفتن چندین هدف میباشد که در
قالب تصمیمگیری چندهدفه عنوان میشود .دادههای موردنیاز این تحقیق شامل الیههای خام و دادههای
توصیفی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی شامل داده های آماری قیمت محصوالت و درصد وابستگی افراد به مشاغل
مختلم از ادارات مربوطه جمع آوری شده و همچنین از تصاویر ماهوارهای Landsat7سنجنده  ETMسال
 2010استفاده شده است.
در این پژوهش ،مراحل زیر طی شده است:
ازجمله دادههایی که بهمنظور تشکیل پایگاه داده ،در این پژوهش بهکار گرفتهشده است و نقشه های آنها تهیاه
شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد  :تهیه نقشههای ارتفاع از سطح دریاا ،نقشاه شایب ،نقشاه جهات شایب،
زمینشناسی ،خاکشناسی ،احتمال فرسایش ،اقلیم ،دما ،باارش ،کااربری اراضای ،گسالهاای عماده ،آبهاای
زیرزمینی ،تراکم پوشش گیاهی،،پراکنش لکههای شهری و روستایی و شبکه جاده اصلی.
 .2تجزیهوتحلیل و جمعبندی دادهها ،این مرحله خود شامل فرایندهایی میباشد:

الم-گردآروی اطالعات و نقشههای وضعیت اکولوژیکی ،اقتصادی اجتماعی مردم ازجمله تراکم جمعیات و نار
رشد جمعیت و سایر پارامترهای اقتصادی اجتماعی و برنامههای کلی موردنظر در شهرستان همدان
ب -تجزیهوتحلیل و جمعبندی اطالعات و نقشههای اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی
ج -رقومی سازی دادههای گردآوریشده و تهیه نقشههای رقومی و ایجاد الیههای اطالعاتی جدید با اساتفاده از
توابع GIS

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

 .1تهیه نقشههای پایه منابع اکولوژی پایدار و تشکیل پایگاه داده:

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)1موقعیت منطقه موردمطالعه

 .3ارزیابی توان اکولوژیکی MCE
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

ارزیابی توان اکولوژیکی محیطزیست ،مرحله میانی آمایش سرزمین یا برنامهریزی محیطزیست است که درواقع
ارزیابی سرزمین ،اطالعات اساسی برای مرحله دوم آمایش سرزمین که انتخاب مناسبترین استفاده از سرزمین
و نظام مدیریت است را فراهم میآورد(مخدوم .)189 :1378،برای تعیین توان سارزمین در ماورد کاربریهاای
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 .4مدلسازی اکولوژیکی برای انواع توسعه

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

استفاده از  GISبهعنوان یک سیستم پشتیبان تصامیمگیاری توصایم میشاود .درواقاع باه دلیال اساتفاده از
معیارهای متنوع در تخصیص منابع ،ابزارهای  GISاز قابلیت باالیی برخوردار است و میتواند معیارهای متفااوت
را بهصورت الیههای جغرافیایی متنوع نمایش دهد .ارزیابی چندمعیاره یک روش عمومی برای ارزیابی و جماع-
بندی بسیاری از معیارهاست و شامل مراحل زیر می باشد:
 .1شناسایی معیارهای مؤثر در فرایند تصمیمگیری
 .2ارزیابی چندمعیاره جهت تعیین توان اکولوژیک منطقه برحسب اطالعاات موجاود بارای کاربریهاای
مختلم.
 .3وزن دهی نقشههای تناسب اراضی ،بر اسااس دادههاای اکولاوژیکی اقتصاادی ،اجتمااعی و سیاسای(
راهبردی)
 .4آمایش سرزمین به روش  MOLAبر اساس ابعاد اکولوژیکی ،اقتصادی اجتماعی و سیاسی( راهباردی.
شکل(.)2

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

گوناگون ،با توجه به نقش تعیینکننده نقشههای ارزیابی توان سرزمین باه روش  MCEعمال شاد کاه در ایان
تحقیق مراحل زیر طی شد:
 شناسایی و مدلسازی فاکتورها یا معیارهای مؤثر در مکانیابی هر کاربری
 شناسایی و مدلسازی محدودیتهای تأثیرگبار در مکانیابی هر کاربری
 تهیه پایگاه داده بهصورت الیههای اطالعاتی برای هر یک از کاربریها بهصورت جداگانه
 محاسبهی وزن متغیرهای مدل بر اساس اهمیت آنها با روش سلسلهمراتبی
 ادغام الیههای اطالعاتی بهدستآمده از توان منطقه برای هر کاربری مطابق روش MCE

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211
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شکل ( .)2شمای کلی از روش انجام کار

کارشناسان در بررسی دادههای مختلم ،مشخص میشود) تعیین میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

در ادامه ،ضمن تعیین اولویت بین کاربریها با انتخاب بهترین گزینه در هر واحاد ،باه سااماندهای یاا آراساته
کردن بهترین گزینههای انتخاب شده در تمامی آبخیز نیزاقدام میگردد .یا بهطور روشن تر ،تعیین اولویت باین
کاربریها ،در دو مقطع صورت میگیرد.
مقطع اول :انتخاب بهترین گزینه از بین تمامی گزینههای موجود در واحد سرزمین با آگاهی از اهاداف مقطاع
دوم.
مقطع دوم :ساماندهی و آراسته کردن کاربریها در تمامی آبخیز به نحوی که ارتباط موزونی بین کاربریهاا در
سطح حوضه باشد(مخدوم .)189 :1378،به همین منظور برای انواع کاربریها در منطقه باا اساتفاده از مااژول
 MOLAتصمیمگیری شده و تضادهای احتمالی انواع کاربری در منطقه ،رفاع میشاود .اولویات اجرایای اناواع
توسعه در ابعاد ( اکولوژیکی ،اقتصادی اجتماعی و سیاسی ) را وزن هر کاربری ( که بار اسااس تجریاه و تحلیال

تهیه داده های پژوهش
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

برای جمع آوری دادههای مورداستفاده در این تحقیق به صورت زیر عمل شد:
 -1گردآوری داده های اکولوژیک موردنیاز شهرستان همدان ازجمله نقشههای شکل زمین ،خاک،
هیدرولوژی و منابع آب ،اقلیم ،سنگشناسی ،رستنیها ،زیستگاه و پراکندگی جانوران و سیمای
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جدول( .)2معیارها همراه با منبع تهیه نقشههای خام آنها در پژوهش
1

خاک

1:100000

موسسه تحقیقات آبوخاک کشور

2

سنگ

1:100000

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

3

ارتفاع

1:25000

سازمان نقشهبرداری کشور

4

توپوگرافی

1:25000

سازمان نقشهبرداری کشور

5

شیب

1:25000

سازمان نقشهبرداری کشور

6

جهت شیب

1:25000

سازمان نقشهبرداری کشور

7

دما

1:25000

سازمان هواشناسی استان همدان

8

بارندگی

1:25000

سازمان هواشناسی استان همدان

9

فرسایش

1:25000

ادارهی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

10

شبکهی جاده

1:25000

ادارهی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

11

کاربری اراضی

1:25000

استخراج تصویر از ماهوارهی لندست  ETMسال 2010

12

شبکه رودخانه

1:25000

ادارهی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

13

گسل

1:25000

ادارهی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

14

تراکم پوشش گیاهی

1:25000

استخراج تصویر از ماهوارهی لندست  ETMسال 2010

15

تبخیر

1:25000

سازمان هواشناسی استان همدان

16

اقلیم

1:25000

ادارهی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

17

تراکم جمعیت

1:25000

سازمان مدیریت و برنامهریزی

جدول( .)3مشخصات ماهواره Landsat7

مشخصات ماهواره

نام ماهواره

Landsat 7

کشور سازنده

ایاالتمتحده آمریکا

تاریخ پرتاب

1999

وضعیت فعلی

فعال

سنجنده ها
قابلیت تفکیک زمینی

 30متر (باند  60 : 6متر )PAN: 15m -

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

ETM

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

ردیم

نام الیه

مقیاس

منبع

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

سرزمین و سایر نقشههای موردنیاز از نهادها و سازمانهای مربوطه مانند اداره محیطزیست،
استانداری .جدول (.)2
 -2دادههای اقتصادی اجتماعی از طریق دادههای کتابخانهای مراکز آماری مانند جهاد کشاورزی ،مراکز
آمار ،سازمان امور عشایر ،موسسه جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر نهادهای مرتبط.
 -3کسب اطالعات جدید حاصلشده از اجرای روش MCE
 -4و همچنین در این تحقیق از تصویر ماهوارهای  Landsat 7سنجنده  ETMسال  2010استفاده
شده است که در جدول( )3به شرح مشخصات این ماهواره و سنجنده نصبشده بر روی آن پرداخته
شده است.
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عرض تصویربرداری

 185کیلومتر

تعداد باندها

7 + PAN

محدوده طیفی

0.45 – 0.52 µm

0.62 – 0.69 µm
0.75-0.90 µm
1.55 – 1.75 µm
10.4- 12.5 µm
2.09- 3.35 µm
PAN: 0.52 -0.90 µm
اطالعات مداری

مدار

شبه قطبی

ارتفاع

 705کیلومتر

زاویه میل

 98.1درجه

بازگشت

16

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

0.52-0.60 µm

روز

د ر بررسی تحقیق ابتدا الزم است معیارهایی که بر اساس آن ارزیابی اکولوژیکی منطقه موردمطالعه باید شکل
بگیرد مشخص شود .این بخش بر عهده نظر کارشناسان و دانش تجربی میباشد .به این صورت که کارشناسان
بر اساس میزان اهمیت موضوع یکسری پارامترهایی که بهنوعی در بیان استعداد واقعی منطقه نقش دارد،
انتخاب کرده و این پارامترها را بهعنوان مالک تصمیمگیری در سامانه اطالعات جغرافیایی قرار می-
دهند(کتاویک و مرموال .)49-47 :1987 ،15که در این تحقیق طبق نظر کارشناسان ،پارامترهایی چون
حوضههای آبخیز ،توپوگرافی ،شیب ،طبقات خاک ،زمینشناسی ،فرسایش خاک ،پوشش گیاهی،
هیدرولوژی(آبهای سطحی و آبهای زیر زمینی) ،فاصله از مناطق شهری و روستایی ،شبکه جادهها ،کاربری
اراضی ،پارامترهای هواشناسی(طبقات دما ،میزان بارندگی) ،اقلیم منطقه و تراکم جمعیت تعیین گردید که بعد
از اخب داده های الزمه در مورد آنها از سازمان ها و ادارات مربوطه و دیگر منابع همچون تصاویر ماهواره ای و
غیره نقشه های پایه آنها در محیط GISتهیه گردید.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

تهیه نقشههای پایه

اجرای مرحله تولید نقشهی تناسب اراضی
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

15- Katavic & Marmullah
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برای تولید نقشه تناسب اراضی از روش  MCEاستفاده شد .برای این کار ابتدا معیارهای هر کاربری طبق نظر
متخصصان تعیین شده و نقشه خود معیارها و همچنین نقشه های فازی سازی شده آنها هم در  GISتهیه شد
و در مرحله بعد محدودیتها ی آنها مشخص و نقشه های آنها هم تهیه گردید و سپس بر اساس اهمیت با
استفاده از  AHPوزن دهی شدند.
طبقه بندی نقشه ها نیاز بر اساس شارایط طبیعی منطقاه ،نظارات کارشناساان و مطالعاات صاورت گرفته در
راستای این تحقیق انجام شد و به ترتیب اهمیات آنها بهصورت خطی نمره دهی شدند و باه طبقاات دارای
بیشترین مطلوبیت ،بیشترین نماره و باه طبقاات ناامطلوب کمترین نمره داده شد و به مناطق نامناسب برای
مرتعداری مثل طبقاه دارای پوشاش گیاهی متراکم امتیاز صفر داده شد .در این مطالعه بهمنظور ارزیابی
تناسب کاربری مرتعداری حوضه با توجه به مطالعات پیشین و همچنین اساتفاده از نظرات متخصصان 8
معیار(طبقات ارتفاعی ،جهت شیب ،طبقات شیب ،فرسایش  ،اقلیم ،زمین شناسی ،فاصله از آب زیر زمین و
طبقات خاک) و محدودیتهای آن هم(محدودیت شیب (باالتر از 15درصد) ،بافر 100متری از شهر و روستا،
بافر100متری از رودخانه ،بافر 100متری از جاده و تراکم باالی پوشش گیاهی تعیین گردید و وزن دهی آنها
هم به روش AHPانجام شد .شکل(.)3

ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی

از بین انواع مدل اکولوژیکی برای کشاورزی ،دو نوع آبی و دیم ،در نظر گرفته شد و پارامترهای موردبررسی در
هرکدام تعیین گردید .که در ادامه نتیجه حاصل از ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی آبی و دیم آورده می
شود:
تناسب واحدهای اراضی برای کشاورزی آبی

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

معیارهای مربوط به کشاورزی آبی(طبقات ارتفاعی ،فاصله از رودخانه ،طبقاات شایب ،فرساایش ،اقلایم ،زماین
شناسی ،فاصله از آب زیرزمین ،طبقات خاک) و محدودیتهای آن هم (بافر  200متاری از منااطق شاهری و
روستایی ،بافر  100متری از رودخانه ،شیب باالتر از  9درصد و بافر 100متری از جاده) تعیین شد و وزن دهی
آنها هم براساس اهمیت با استفاده از  AHPانجام شد .شکل(.)4

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

شکل ( .)3خروجی وزن دهی الیهها در کاربری مرتعداری

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ارزیابی تناسب اراضی برای مرتعداری
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تناسب واحدهای اراضی برای کشاورزی دیم

معیارهای مؤثر در کشاورزی دیم هم طبق نظر کارشناسان امر(طبقات ارتفاعی ،طبقات باارش ،طبقاات شایب،
فرسایش ،اقلیم ،زمین شناسی ،تبخیر و طبقات خاک) و محدودیتهای ان هم(بافر  200متری از مناطق شاهری
و روستایی ،بافر  100متری از رودخانه شیب بااالتر از ،20باافر 100متاری از جااده و ارتفااع بااالتر از )2200
تعیین شده و نهایتا با استفاده از  AHPوزن دهی شدند شکل(.)5

تناسب واحدهای اراضی برای توسعه شهری و صنعتی

معیارهای تناسب اراضی بهمنظور توسعه شهری هم(طبقات ارتفاعی ،گسل ،جهات شیب ،حریم راه ،دما ،فاصاله
از رودخانه ،حریم سکونتگاه ،تراکم پوشش ،کاربری اراضی ،شیب ،زمین شناسی ،طبقات خااک ،فاصاله خطاوط
نیرو و تراکم جمعیت) و محدودیتهای آن هم(تاراکم پوشاش گیااهی بااالتر از  30درصاد ،باافر  300متاری از
رودخانه ،بافر کمتر از 150و بیشتر از  5000متری از جاده ،شیب باالتر از  20درصد ،ارتفاع باالتر از 1800متار
و بافر 89متری از خطوط انتقال نیرو) تعیین و نهایتا وزن دهی گردیدند شکل(.)6

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

شکل( .)5خروجی وزن دهی الیهها در کشاورزی دیم

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)4خروجی وزن دهی الیهها در کاربری کشاورزی آبی

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211
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نقشه توان منطقه برای کاربریهای مختلف بدست آمده از روش MCE

در این بخش بعد از تهیه نقشههای موردنیاز مطابق مدل اکولوژیکی برای هر کاربری ،و همچنین تعیاین وزن و
امتیازدهی به هرکدام از معیارها با توجه به میزان اهمیت آنها در آن کاربری به روش  ،AHPاقدام باه اجارای
فرمول  MCEبرای هرکدام از کاربریها در جهت برآورد توان بالقوه اکولوژیکی کاربریها شاد .در اداماه نقشاه
های تناسب اراضی اکولوژیکی مربوط به هر کاربری نشان دادهشده است .اشکال(  10و .)7 ،8 ،9

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)6خروجی وزن دهی الیهها در کاربری شهری

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211
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بعد از به دست آوردن نقشهی تناسب اراضی منطقه ،الزم است تا اهمیت و اولویت کاربریهای مختلم در
منطقه مشخص شود و سپس بر اساس این اهمیت به روش  AHPامتیازدهی شوند .امتیاز یا همان وزن دهی
به کاربریها را باید بر اساس عوامل اکولوژیکی ،اجتماعی اقتصادی و سیاسی انجام داد و با دادن مساحت
دلخواه به هر کاربری در محیط  ،IDRISIمکانیابی نهایی کاربریها با استفاده از ماژول  MOLAرا اجرا کرد.
برای این کار ابتدا نقشهها را وارد نرمافزار  IDRISIشده و سپس در بازه  0تا  255فازی سازی و بعد عملیات
 MOLAرا روی نقشههای خروجی اعمال گردید.
پهنههای مناسب هر کاربری

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

بعد از تهیه نقشه تناسب اراضی تمام کاربریها ،بهمنظور اختصاص مساحت به کاربریها در آینده نیاز به آگاهی
از مساحت مطلوب هر کاربری است .به همین منظور ارزشهای باالتر از (200از میان  250ارزش موجود در هر
نقشه تناسب اراضی)به دلیل اطمینان از مطلوبیت این پیکسلها بهعنوان پهنههای مناساب هار کااربری ماورد
بررسی قرار گرفت .جدول( )4مساحت مطلوب هر کااربری ،باا در نظار گارفتن تاوان باالقوه اکولاوژیکی بارای
کاربریهای مختلم را نمایش میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

اشکال(  10و  .)7 ،8 ،9ب ه ترتیب نقشه های تناسب کاربریهای مرتعداری ،کشاورزی آبی ،کشاورزی دیم و شهری
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جدول (.)4مساحت مطلوب کاربریهای مختلف(ارزش باالتر از  200پیکسل به هکتار)
درصد مساحت مطلوب
کاربری

مساحت مطلوب
کاربری(پیکسل)
40049
25049

1

کشاورزی دیم

961.193

0.235

2

کشاورزی آبی

601.1760

0.147

3

توسعه شهری

762.984

0.186

31791

4

توسعه مرتعداری

960.552

0.24

40023

محاسبه مساحت و درآمد کاربریهای مختلف
بهمنظور محاسبه درآمد کاربریها ،دادههای اولیه مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و در ادامه ارزش هر هکتار از
اراضی (به ریال) برآورد شد .ارزش هر هکتار از کاربریها ،و نسبت سود به هزینه پارامتر اصلی تصمیمگیری در
بعد اقتصادی است .با توجه به این نکته که اساس اقتصاد شهرستان همدان در مرحلهی اول کشاورزی است
بنابراین رقابت اصلی بین کاربری کشاورزی دیم و کاربری کشاورزی آبی میباشد و کاربری شهری ازنظر بعد
اقتصادی در رده سوم قرار میگیرد .بنابراین نیازی به برآورد کاربری شهری ازنظر اقتصادی برای رقابت با
کاربری کشاورزی نمیباشد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ردیم

کاربری

مساحت مطلوب کاربری
(هکتار)

محاسبه هزینهها و درآمدهای ناشی از کاربری مرتعداری

جدول ( .)5درآمد حاصل از علوفه تولیدشده در یک هکتار
ارزش تولید علوفه هر
هکتار(به ریال)

هزینهی برداشت علوفه

سطح مرتع (هکتار)

متوسط تولید ساالنه علوفه
خشک(کیلوگرم در هکتار)

70000

مراتع نسبتاً خوب تا متوسط

13007.6

150

1900000

مراتع نسبتاً متوسط تا ضعیم

61477.2

84.18

400000

مراتع نسبتاً ضعیم تا خیلی ضعیم

54355.15

19.44

1200000

کل مراتع

128840

40.94

3500000

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

بهمنظور برآورد ارزش مالی مناطق مرتعی ،ابتدا اقدام به برآورد ارزش مالی هار هکتاار از ایان اراضای گردیاد و
سپس ارزش مالی کل منطقه ،با توجه به ارزش هر هکتار محاسبه گردیاد .ارزش ماالی هار هکتاار از مراتاع را
مقدار تولید علوفه در هکتار و همچنین سایر ارزشهای مراتع(خواص اکولوژیکی مانند :نگهاداری آب در خااک،
ترسیب کربن ،حفاظت خاک ،تهویه مناسب خاک و نظیار آنهاا) تعیاین میکناد .اماا در ایان تحقیاق مالاک
ارزشگباری هر هکتار از کاربریهای مختلم را ،درآمد مالی آنها تعیین میکند که در این تحقیق بادین ساان
عمل شده است .جدول( .)5از مقایسه ارزشهای اکولوژیکی به دلیال کمباود اطالعاات ،همچناین پیچیادگی و
گستردگی محاسبات ،چشمپوشی گردید.

(منبع :سازمان برنامهریزی و بودجه استان همدان79-100 :1374 ،و سازمان حفاظت از محیطزیست78 :1377،و سازمان جهاد
کشاورزی)33-35 :1394 ،

جدول ( )6درآمد هر هکتار از کاربریهای کشاورزی آبی را نمایش میدهد

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

محاسبهی هزینهها و درامدهای محصوالت کشاورزی (آبی و دیم)

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم ،شماره  ،52بهار 98

228

جدول ( .)6مساحت اراضی زیر کشت و درآمد کل اراضی زیر کشت آبی(هکتار-ریال)
درامد کل اراضی زیر کشت
آبی (ریال)

1

29333

2719793191600

هزینهی کل اراضی زیر
کشت (ریال)

82721277

68347195020

نسبت
درآمد به
هزینه

23300443

3.579

(منبع :سازمان برنامهریزی و بودجه 62-65 :1365 ،و سازمان برنامهریزی و بودجه)167 :1365 ،

جدول ( )7درآمد هر هکتار از کاربریهای کشاورزی دیم را نمایش میدهد.
جدول ( .)7مساحت اراضی زیر کشت و درآمد کل اراضی زیر کشت دیم(هکتار-ریال)
ردیم

سطح کل اراضی
زیر کشت
دیم(هکتار)

درامد کل اراضی زیر
کشت دیم (ریال)

میانگین درامد هر
هکتار از اراضی
زیر کشت دیم (
ریال)

هزینهی کل اراضی زیر
کشت (ریال)

1

51894

6386016990

12305886

762469394880

میانگین هزینهی
هر هکتار از
اراضی زیر کشت
آبی(ریال)

نسبت
درآمد به
هزینه

5469282.3

2.25

(منبع :سازمان برنامهریزی و بودجه 62-65 :1365 ،و سازمان برنامهریزی و بودجه)167 :1365 ،

بعد از تعیین درآمد در هکتار کاربریها ،به مقایسه ،بررسی و اولویتدهی کاربریهای مختلام موجاود در ایان
تحقیق ،بر مبنای درآمد در هکتار هرکدام از کاربریها پرداخته شد و بر اساس آنهاا تصامیمگیری مبنای بار
اولویت کاربریها انجام گرفت.

ابتاادا بااه بررساای اولویاات کاربریهااا در ابعاااد مااورد نظاار پرداختااه شااد .اولویاات کماای کاربریهااا در بعااد
سیاسی(راهبردی) مطابق روش مبکور در جداول( 10و  )9نمایش داده میشود که عامل اصلی برآورد مسااحت
در بعد سیاسی (راهبردی) است.بهطورکلی برحسب نقشه توان اکولوژیک منطقه ،اهمیت کاربریها در حاوزه باا
روش آنالیز سلسلهمراتبی  AHPمعین شد و با دادن مساحتهای دلخواه به هر یک از کاربریها (مطاابق ابعااد
اکولوژیکی ،اقتصادی اجتماعی و سیاسی (راهبردی)) ،در محیط  IDRISIجانمایی نهایی کاربریها در عرصه باا
اجرای روش  MOLAبه دسات آماد .جاداول(11و )8،9،10مسااحت هار کااربری را مطاابق ابعااد مختلام و
اشکال(13و )11،12استفادههای بهینه با روش  MOLAمطابق مساحت دلخاواه باه کاربریهاا در ساناریوهای
مختلم را ،نمایش میدهند.
جدول( .)8بررسی اولویت کاربریها در سناریو اکولوژیکی
ردیم

نام کاربریها

اولویت کاربریها

وزن AHP

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

تعیین اولویت کاربریهای مختلف بر اساس ابعاد اکولوژیکی -اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ردیم

مساحت کل
اراضی زیر
کشت
آبی(هکتار)

میانگین درآمد
هر هکتار از
اراضی زیر کشت
آبی(ریال)

میانگین هزینهی
هر هکتار از
اراضی زیر کشت
آبی(ریال)

مساحت( تعداد سلول)

2

کشاورزی آبی

مرتعداری

28.4

3

مرتعداری

کشاورزی آبی

15.3

8500

4

توسعه شهری

توسعه شهری

6.7

10000

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

1

کشاورزی دیم

کشاورزی دیم

49.6

16000
12000
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جدول( .)9درآمد ناخالص در هکتار و بررسی اولویت کاربریها در سناریو اقتصادی اجتماعی
1

کشاورزی آبی

کشاورزی آبی

49.6

11000

2

کشاورزی دیم

کشاورزی دیم

28.4

15000

3

مرتعداری

مرتعداری

15.3

12000

4

توسعه شهری

توسعه شهری

6.7

8500

جدول( .)10اولویت کمی کاربریها در بعد سیاسی-راهبردی
طبقهی توان بعد

کشاورزی
آبی

کشاورزی
دیم

توسعه
شهری

مرتع
داری

رویکرد اول( برحسب مقدار مساحت مناسب کاربری فعلی)

6

10

8

4

رویکرد دوم (اولویت کاربری فعلی(

6

8

10

5

رویکرد سوم (اولویت اقتصادی اجتماعی کاربری(

10

8

5

6

رویکردچهارم (اولویت اکولوژیکی کاربری(

6

10

4

8

رویکرد پنجم (وابستگی افراد به هر کاربریها(

10

8

5

7

جمع

56

44

32

30

اولویت کاربری

1

2

3

4

جدول( .)11بررسی اولویت کاربریها در سناریو سیاسی-راهبردی
ردیم

نام کاربری

اولویت کاربری

وزن AHP

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ردیم

نام کاربریها

اولویت کاربریها

وزن AHP

مساحت( تعداد سلول)

مساحت( تعداد سلول)

2

کشاورزی دیم

کشاورزی دیم

28.4

14550

3

توسعه شهری

توسعه شهری

15.3

9500

4

مرتعداری

مرتعداری

6.7

12500

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

1

کشاورزی آبی

کشاورزی آبی

49.6

10000

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211
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نتیجه گیری

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.211

در کشور ما طرحهای توسعه فضایی  -کالبدی یا آمایش ،از سابقهی چندانی برخوردار نیست .ناشاناخته مانادن
ابعاد پیچیده و متنوع آن با توجه به پیچیدگیهای اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی ایران بر عدم درک دقیاقتار
این امر افزوده است .نگرش آمایشی به ما کمک میکند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای توسعه
بلندمدت بهرهبرداری کنیم .این پژوهش با هدف انتخاب اراضی مناساب باا رویکارد آماایش سارزمین در شهرساتان
همدان با روش چند هدفه تخصیص زمین با استفاده از ماژول  MOLAانجام شد .روش کار به این صورت باود کاه
در مرحله اول معیارهای مؤثر پرتوان هر کاربری مشخص میشود و نقشه تناسب هر کاربری از ترکیاب معیارهاا
و وزنهای آنها با بهکارگیری رویههای  MCEو  Weightایجاد میشود .ساپس تصااویر تناساب ایجادشاده در
مرحله اول رتبهبندی میشود و سلول ها برای هر تصویر بر اساس میزان تناسب برای آن کاربری باهطور نزولای
مرتب میشود که این کار با استفاده از ماژول  Rankانجام شد .در مرحله آخر که مرحله اصلی  MOLAاست بر
اساس تصاویر حاصل از مرحله قبل ،فرایند اختصاص کاربریها انجام میگیرد و بارای منااطق متعاارض کاه در
آن ها چند کاربری توان مناسب یا باال داشته باشند ،بر اساس روش نزدیکی باه نقطاه مطلاوب ،کااربری نهاایی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.11.7

اشکال(13و .)11،12به ترتیب نقشه های آمایش سرزمین به روش  MOLAبا ابعاد اکولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
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استخراج خواهد شد .پس از مشخص کردن مساحت موردنیاز برای هر کاربری ،در یک مرحله و بر اسااس الیاه
مطلوبیت ،تخصیص کاربری انجام میگیرد و در ادامه با توجه به اینکه امکان دارد منااطق تخصایصیافته بارای
کاربریهای مختلم باهم تعارض داشته باشند ،بر اساس روش نزدیکی باه نقطاه مطلاوب کااربری ای بارای آن
منطقه انتخاب میشود که مطلوبیت باالتری دارد .این فرایند آنقدر تکرار میشود تا مساحت موردنظر برای هار
کاربری به دست آید .این پژوهش ،ما را به نتایج زیر رهنمون می دارد )1:بیشترین و کمترین درآماد در هکتاار
در شهرستان همدان نسبت به کاربریهای موردنظر به ترتیب مربوط به کشاورزی آبی و مرتعداری است و ایان
مورد باعر شد تا کاربری کشاورزی آبی در بعد اقتصادی در اولویت قرار گیارد )2 .ازنظار اکولاوژیکی بیشاترین
ارزش و مساحت مربوط به کاربری دیم است .هدف از بررسی آمایشی بر مبنای بعد اکولاوژیکی بررسای توساعه
آتی کاربری ها در کنار نقش تناسب کاربری کشاورزی دیم و رفع تعارض میان آن دو است )3 .در بعاد سیاسای
(راهبردی) بیشترین وزن و مساحت به کاربری کشاورزی آبی و کشاورزی دیام اختصااص یافات .در ایان بعاد،
اولویتدهای بارخالف دو بعاد اکولاوژیکی و اقتصاادی ،اجتمااعی انجاام شاد .هماانطور کاه بیاان گردیاد در
ابعاداکولوژیکی و اقتصادی ،اولویتدهی به کاربریها صرفاً بار اسااس بارگ خریادهای اکولاوژیکی و اقتصاادی
اجتماعی انجام گردید ،اما در بعد سیاسی ،اولویتدهی بر اساس  5فاکتور (مساحت مطلوب هر کاربری ،مساحت
فعلی هر کاربری ،وابستگی شغلی افراد به هر کاربری ،اولویت اقتصادی ،اجتماعی و همچنین اولویت اکولاوژیکی
کاربری) بررسی شد و میتوان ادعا کرد که روش  MOLAدر بعد سیاسی (راهباردی) نتیجاه بهتاری را ازنظار
قابلیت اعتماد ارائه میدهد )4.نتایج بدست آمده این نتیجه را در بردارد که مایتاوانیم قبال از اجارای هرگوناه
پروژه در منطقه ،نخست به ارزیابی توان اکولوژیکی آن منطقه بپردازیم و باا ایان کاار در کناار بهارهمنادی از
بازدهی باال در منطقه ،از بروز خطرات احتمالی در آینده و تناقض کاربری با توان منطقاه جلاوگیری کنایم)5 .
وزنهایی که به کاربریها اختصاص داده میشود بهعنوان یک معیار مکمال در تصامیمگیاری  MOLAمطارح
می گردد و اگر میزان تقاضای هر کاربری از توان منطقاه بااالتر رود بادون شاک سالولهای فاقاد اساتعداد آن
کاربری نیز بهعنوان نقاط مستعد انتخاب میگردد و همین امر باعر پراکندگی و عدم یکپاارچگی کاربریهاا در
منطقه میشود )6 .همچنین میتوان ادعا کرد بیشترین مساحت منطقه به کاربری کشااورزی دیام و بیشاترین
اهمیت به کاربری کشاورزی آبی به دلیل درآمد باالی منطقه اختصاص دادهشده است و باراین اسااس میتاوان
گفت که دو کاربری یادشده در تمامی ابعاد اکولوژیکی ،اقتصاادی ،اجتمااعی و سیاسای دارای اهمیات بااالتری
اساات .در ایاان تحقیااق در راسااتای هاادف کاااربرد روش چنااد هدفااهی تخصاایص زمااین بااا رویکاارد آمااایش
سرزمینپیشنهاداتی به شرح زیر را می توان ذکر کرد:
 روشهای متعدد بهینهسازی که امروزه بسیار بهکار گرفته میشوند ،جزء رویکردهای چندهدفهاند کاه میتاوان
توسط آنها اهداف مختلم و ازجمله توجه بهتناسب و معیارهای سیمای سرزمین را همزمان در آمایش به کار
گرفت .اگرچه در این روشها اهداف مختلم را میتوان همزمان بررسی کرد ،با توجه به ذات این روشهاا کاه
پاسخهای محتمل برای کاربری در منطقه را بررسی میکنند ،تا بهترین حالت انتخاب شود ،به دالیال متعادد
(ازجمله محدودیتهای زمانی) پاسخ نهایی لزوماً بهترین پاسخ نیسات .روش  MOLAپاساخی بارای تعیاین
کاربری منطقه ایجاد میکند که بهترین پاسخ ممکن ازلحاظ تناسب برای آن کاربری است .بناابراین میتاوان
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