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چکیده
این تحقیق سعي دارد در چارچوب برنامهریزی برای اكوتوریسم ،توان اكولوژیكي حوضه آبخیز بلغور شهرستان
مشهد را جهت استفاده پایدار از منابع طبیعي برای طبیعت گردی بررسي و ظرفیت محیط زیستي آن را مشخص كند.
برای انجام ارزیابي توان منطقه برای كاربریهای تفرج از پارامترهای :شیب ،جهت ،ارتفاع ،بافت خاک ،فرسایش
خاک ،درصد پوشش گیاهي ،سنگ بستر ،رطوبت نسبي ،دما ،تعداد روزهای آفتابي ،فاصله از راههای ارتباطي ،فاصله
از آبهای سطحي ،فاصله از مناطق مسكوني ،چشمانداز و كاربری اراضي استفاده شده است .به منظور تهیه دادههای
این مطالعه كه بین سالهای ( )1393تا اردیبهشت ( )1394صورت گرفته ،از آمار و اطالعات سرشماریهای مركز
آمار ایران در سال ( )1383كتابها ،مجالت ،پژوهشهای مشابه قبلي ،نقشههای توپوگرافي با مقیاس ،1: 25000
تهیه شده توسط اداره منابع طبیعي استان خراسان رضوی در سال ( ،)1383مشاهده منطقه و نظرسنجي از افراد
كارشناس ،استفاده گردیده است .در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبي -فازی به ارزیابي توان منطقه
برای كاربریهای تفرج گسترده و متمركز اقدام شد .نتایج این تحقیق نشان داد كه در خصوص كاربری تفرج

 - 1گروه منابع طبیعي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
*  - 2گروه منابع طبیعي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
 - 3دانش آموخته كارشناسي ارشد ،محیط زیست (ارزیابي و آمایش سرزمین) ،دانشگاه پیام نور ،تهران شرق.
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( 2229هكتار) توان ضعیف و  1044( %11/3هكتار) توان بسیار ضعیف دارد و نیز در خصوص كاربری تفرج
گسترده %26/1 ،از منطقه توان بسیار خوب و  %18/1از منطقه توان خ وب همچنین  2271( %24/6هكتار) از منطقه
توان متوسط و نیز  945( %10/3هكتار) از منطقه توان ضعیف و  1923( %20/8هكتار) توان بسیار ضعیف دارد؛
بنابراین ،منطقه برای توسعه اكوتوریسم (تفرج گسترده و تفرج متمركز) از توان خوبي برخوردار است.
کلید واژهها :ارزیابي توان اكولوژیک ،حوضه آبخیز ،فرآ یند تحلیل سلسله مراتبي -فازی ،تفرج گسترده و متمركز.
مقدمه
در طول زمانهای گذشته تفرج یک پدیده فرهنگي -اجتماعي تلقي ميشد اما در سالهای اخیر عالوه بر این اهمیت
سنتي ،به عنوان عامل مؤثر از نظر اقتصادی و زیستمحیطي نیز مورد توجه است ( .)Rezvani, 2008در این پژوهش
به ارزیابي توان اكولوژیک برای كاربریهای تفرج گسترده و متمركز پرداخته شد ،زیرا كه تعیین توان اكولوژیک
گامي مؤثر در جهت ارزیابي توان زیستمحیطي و آمایش سرزمین ميباشد .به منظور تهیه دادههای این مطالعه كه
بین سالهای ( )1393تا اردیبهشت ( )1394صورت گرفته ،از آمار و اطالعات سرشماریهای مركز آمار ایران در
سال ( ،)1383كتابها ،مجالت ،پژوهشهای مشابه انجام شده ،نقشههای توپوگرافي با مقیاس  1: 25000اداره منابع
طبیعي استان خراسان رضوی كه در سال ( )1383در حوضه آبخیز بلغور تهیه شدهاند ،مشاهده منطقه و نیز به وسیله
نظرسنجي از افراد كارشناس ،استفاده گردیده است .در نهایت ،با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبي  -فازی
به ارزیابي توان منطقه برای كاربریهای تفرج گسترده و متمركز پرداخته شد .در این تحقیق از نرمافزارهای IDRISI

 17و ArcGISبر ای تولید نقشه و تجزیهوتحلیل دادهها و تهیه خروجي و از نرمافزار  Expert Choiceبرای انجام
مقایسه زوجي ،تشكیل سلسله مراتب معیارها ،محاسبه وزنها و بهدست آوردن نرخ ناسازگاری در فرایند تحلیل
سلسله مراتبي استفاده شد .هدف اصلي در این تحقیق ،ارزیابي توان اكولوژیک برای كاربریهای تفرج گسترده و
متمركز حوضه آبخیز بلغور سد كارده مشهد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبي -فازی است .رویكرد
بهكار رفته در این پژوهش ،توصیفي –تحلیلي است و برای جمعآوری دادهها از تلفیق روشهای اسنادی  -میداني
استفاده شده است و خروجي آن مي تواند كاربردی باشد .معیارهای مورد استفاده در این مقاله كه با توجه به
ویژگيهای منطقه انتخاب شدهاند ،مي توان تحت عنوان  4شاخص :عوامل طبیعي -زیست محیطي  -زیر بنایي و
اقتصادی اجتماعي دستهبندی نمود كه عوامل طبیعي شامل معیارهای :توپوگرافي (شیب ،جهت ،ارتفاع) ،خاک (بافت
خاک ،فرسایش خاک) ،زمینشناسي (سنگ بستر) ،پوشش گیاهي ( درصد پوشش گیاهي) و كیفیت آب آشامیدني
(شاخص نسبت جذب سدیم) ،عوامل زیستمحیطي شامل معیار :اقلیم و آبوهوا (رطوبت نسبي ،دما ،تعداد
روزهای آفتابي) ،عوامل زیربنایي شامل معیار های :دسترسي به آب (فاصله از آبهای سطحي) و دسترسي به شبكه
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كاربری اراضي ميباشند  .برای انتخاب معیارهای فوق ،از معیارهای مطرح شده در مدل  Makhdoumو تعدادی
معیارهای دیگر كه در مدل  Makhdoumنیامده است اما مورد توجه استانداردها و ضوابط سند ملي گردشگری و
سازمان حفاظت محیطزیست ( )Danehkar & Mahmoudi, 2008ميباشد ،استفاده گردید.
پیشینه پژوهش
) Tabrizi & Zahedi (2018مناطق مستعد توسعه اكوتوریسم پایدار در شهرستان گرگان را با روشهای  MCEو
 WLCمورد مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد كه از كل مساحت منطقه 355/52 ،كیلومتر مربع دارای
توان ضعیف 371/68 ،كیلومتر مربع دارای توان متوسط و  533/28كیلومتر مربع دارای توان زیاد برای فعالیتهای
اكوتوریسم پایدار ميباشد Ildermi et al (2016) .توان اكولوژیكي و اكوتوریسمي منطقه حفاظت شده لشگر در
شهرستان مالیر را با استفاده از روش  Makhdoumمورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه منطقه برای
توسعه تفرج گسترده یا تفرج متمركز از توان باالیي برخوردار بوده و اكثر روستاها توانمندی الزم برای توسعه
گردشگری مناسب و اكوتوریسمي را دارند .در نهایت علیرغم كوهستاني و مرتفع بودن منطقه ،ناحیه دارای
قابلیتهای مناسب برای فعالیتهای تفرج متمركز و گسترده ميباشد Kialashki et al (2014) .در مكانیابي بهینه
اكوتوریسم با استفاده از فرآ یند تحلیلي سلسله مراتبي در محیط نرمافزار( ArcGISمطالعه موردی :جنگلهای سه
هزار تنكابن) ،با استفاده از نرمافزار  ArcGISو  Spssبه تحلیل مكاني و آماری اكوتوریسم پرداختند .در تحقیق
مذكور ،از  8الیه اطالعاتي شامل :شیب ،جهت شیب ،پوشش گیاهي ،ارتفاع از سطح دریای آزاد ،فاصله از گسل،
فاصله از شبكه معابر ،كاربری اراضي و فاصله از رودخانههای اصلي استفاده كردهاند .پس از تنظیم مدل ویژه
اكولوژیكي منطقه برای كاربری اكوتوریسم گسترده و متمركز ،نقشه كاربری توان اكولوژیكي تهیه كردهاند و به این
نتیجه رسیدند كه بیشترین اولویت مناطق و مستعد بودن آن در شمال منطقه ميباشدAkhzari Hamedani (2014) .

در ارزیابي توان اكولوژیكي اكوتوریسم با استفاده از منطق فازی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبي در محیط
نرمافزار( ArcGISمطالعه موردی :استان كرمان) نواحي مناسب گردشگری منطبق با ظرفیتهای طبیعي منطقه را
مشخص كرد .در این تحقیق معیارها شامل سكونتگاهها ،وضعیت ناهمواریها  ،منابع آب ،شبكه راههای ارتباطي ،دما،
تبخیر ،مناطق تحت حفاظت ،نوع خاک ،اندازه بافت خاک ،فرسایش خاک ،پوشش گیاهي و كاربری اراضي مشخص
گردیده و میزان اهمیت هر معیار برآورد گردیده سپس وزن معیارها در مدل سلسله مراتبي و منطق فازی محاسبه
شده است .نتیجه این تحقیق نشان ميدهد كه از استان كرمان  0/86درصد دارای توان خیلي خوب 18/70 ،درصد
دارای توان خوب 51/16 ،درصد دارای توان متوسط 24/19 ،درصد دار ای توان ضعیف و  5/09درصد دارای توان
خیلي ضعیف جهت اكوتوریسم ميباشند Rathore (2012) .در مطالعه خود پیامدها ،فرصتها و مشكالت
گردشگری روستایي در كشورهای آسیایي بهویژه هند را مورد بررسي قرار داده است .با توجه به نتایج تحقیق
مشخص شد كه نبود آموزشهای مرتبط برای افراد محلي ،مشكالت مربوط به زبان افراد محلي و عدم توانایي آنها
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زیرساختها و كمبود منابع مالي ،ضعف زیرساختهای ارتباطي در روستاها و كمبود افراد راهنما در سطح مناطق
روستایي برای هدایت گردشگران ،برخي از مهم ترین مسایل و مشكالت فراروی توسعه گردشگری روستایي در
كشورهای آسیایي ميباشند .Jaafar & Maideen (2012) .در مطالعهای به بررسي اكوتوریسم و محصوالت و
خدمات ارائه شده در چهار جزیره مالزی و مسائل مرتبط با پایداری اقتصادی كلبههای كوچک و متوسط این مناطق
پرداختهاند Qiao (2008) .در مطالعهای ،در منطقهای تحت عنوان فینگ كوان از توابع شهر زینیانگ چین ،مدل
مناسبي برای توسعه توریسم در مناطق حومه شهری كه بال استفاده هستند ارائه داد .سطح اول هدف پروژه كه شامل
ایجاد گسترش گردشگری در منطقه فینگ كوان شهر زینیانگ و سطح دوم  4معیار كه شامل اهمیت اكولوژیكي،
اهمیت اقتصادی ،اهمیت چشمانداز ،اهمیت اجتماعي بود .در نهایت به این نتیجه رسیدند كه منطقه با توان % 89
برای توسعه توریسم مناسب است.
مبانی نظری
 تفرجواژه تفرج یا گشتوگذار ،به سرگرميهایي گفته ميشود كه توسط توریستها فقط در محیط باز اتفاق ميافتد.
در این پژوهش ،برای تعیین معیارها از مدل  Makhdoumاستفاده شد با این تفاوت كه در روش مذكور ،مدل
 Makhdoumكالیبره شده است .در ادامه پارامترهایي از مدل اكولوژیكي  Makhdoumكه برای كاربری تفرج متمركز
و گسترده در این پژوهش استفاده شده بیان مي گردد:
 تفرج متمركزشامل آن دسته از تفرجهاست كه نیاز به توسعه دارند مانند شنا ،اسكي ،خورگشت ،اردو زدن ،دوچرخه راني و
بازدید آثار فرهنگي.
طبقه یک :اقلیم و آبوهوا  :میانگین دما در فصل استفاده تابستانه و بهار  25- 21درجه سانتي گراد  -تعداد روزهای
آفتابي در ماه :در فصل استفاده بهاره و تابستانه بیش از  15روز در ماه  -آب 40:تا  150لیتر در روز برای هر نفر -
درصد شیب :صفر تا  - 5جهت جغرافیایي :شرقي (تابستانه) جنوبي (زمستانه)  -بافت خاک :لومي  -عمق خاک:
عمیق -سنگ مادر :گرانیت ،تپههای ماسهای (اقلیم مرطوب) ،روانههای بازالت ،آبرفتي (آبرفتهای فالت قاره) -
تراكم درختان 80- 40 :درصد.
طبقه دو :اقلیم و آبوهوا  :میانگین دما در فصل استفاده تابستانه و بهار  30 - 21درجه سانتي گراد  -تعداد روزهای
آفتابي در ماه در فصل استفاده بهاره و تابستانه بیش از  7 - 15روز در ماه  -آب 40 :تا  12لیتر در روز برای هر نفر -
درصد شیب- 15- 5 :جهت جغرافیایي :شمالي (تابستانه) غربي (زمستانه) -بافت خاک :شني ،شني لومي رسي ،رسي
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بین چینهای ،شیست ،لس ،دشتهای سیالبي ،مخروط افكنه و آبرفتهای دره ساز -تراكم درختان 20- 40 :درصد.
نامناسب :آب :كمتر از  5لیتر در روز برای هر نفر  -درصد شیب :بیش از  - 15جهت جغرافیایي :جنوبي و غربي
(تابستانه و بهاره) شرقي و شمالي (زمستانه)  -بافت خاک :رسي سنگین  -عمق خاک :كم تا زیاد  -تراكم درختان:
بیش از  80درصد (.)Makhdoum, 2010
 تفرج گستردهشامل آن دسته از تفرجهاست كه نیاز به توسعه ندارند ،مانند كوهنوردی و شكار ،یا به توسعهی اندک نیاز دارند،
مانند ماهي گیری ،صحرا گردشي ،اسبسواری و تماشای جانوران در طبیعت.
پارامترهایي از مدل اكولوژیكي  Makhdoumكه برای كاربری تفرج گسترده استفاده شده به شرح زیر است:
طبقه یک :اقلیم و آبوهوا :مانند تفرج متمركز (طبقه یک)  -آب 12 - 5 :لیتر در روز برای هر نفر  -درصد شیب:
صفر تا  - 25شرایط خاک و سنگ :همانند تفرج متمركز طبقه یک (فقط برای پیادهروها و مالروها اهمیت دارد و در
غیر این صورت پارامتر خاک اهمیتي برای تفرج گسترده ندارد).
سایر پارامترها :چندان اهمیتي ندارند.
طبقه دو :اقلیم و آبوهوا :مانند تفرج متمركز (طبقه  - )2آب :حدود  5لیتر  -درصد شیب 25 :تا  - 50شرایط خاک
و سنگ  :همانند تفرج متمركز طبقه دو (فقط برای پیادهروها ومالروها اهمیت دارد و در غیر این صورت پارامتر خاک
اهمیتي برای تفرج گسترده ندارد) .سایر پارامترها :چندان اهمیتي ندارند.
نامناسب :درصد شیب :بیش از  50درصد (به استثنای كوهنوردی) (.)Makhdoum, 2010
مواد و روشها
روش تصمیم گیری در این پژوهش ،روش چند معیاره ميباشد ،این روش به تصمیمات خاصي (از نوع ترجیحي)
مانند ارزیابي ،اولویت گذاری و یا انتخاب از بین گزینه های موجود (كه گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام شود)
اطالق مي گردد ( .)Eastman, 2006روش تصمیم گیری چند معیاره توانایيهای زیادی جهت كاهش هزینهها و زمان
و باال بردن دقت در تصمیم گیری دارد ،خصوصاً هنگامي كه این روش با سیستم اطالعات جغرافیایي تلفیق شده و
مدلي یكپارچه را تشكیل دهد ،این توانایي چند برابر مي گردد .تركیب فرآیند تجزیهوتحلیل سلسله مراتبي با سیستم
اطالعات جغرافیایي یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری ایجاد مينماید كه روش مؤثری برای ارزیابيهای
زیستمحیطي منطقهای ميباشد.
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حوضه بلغور جزئي از حوضه بزرگ سد كارده است (نزدیكي به این سد و جاذبههای بصری و چشمانداز زیبایي كه
دارا ميباشد وی ژگي مهم این منطقه برای انجام مطالعه در خصوص اكوتوریسم ميباشد) حوضه آبخیز بلغور
شهرستان مشهد با مساحت  9320/08هكتار ،در حوضه آبریز قره قوم (یكي از حوضههای ششگانه استانهای
خراسان) و شمال شرق شهرستان مشهد واقع شده است (شكل  .)1حوضه آبخیز بلغور مشهد از شمالشرق به كالت
و از جنوب به روستای سیج محدود ميشود .فاصله تقریبي شهر مشهد تا محدوده مطالعاتي ،حدود  67كیلومتر
ميباشد .مساحت حوضه آبخیز بلغور  9320/1هكتار ( 93/2كیلومتر مربع) ،ميباشد (.)Ebrahimi, 2004

شکل  :1موقعیت جغرافیایی حوضه بلغور در شهرستان مشهد ،استان خراسان رضوی و کشور ایران
Figure 1: Geographical location of Balghour Basin in Mashhad, Khorasan Razavi Province, Iran

در حوضه مورد مطالعه براساس روش دو مارتن ،اقلیم از نوع مدیترانه ای تا نیمه مرطوبميباشد .در منطقه مورد
مطالعه و اطراف آن تعداد  2ا یستگاه سینوپتیک و  10ایستگاه تبخیر سنجي و  28ایستگاه بارانسنجي وجود دارد.
بارندگي متوسط سالیانه حوضه آبریز بلغور  419 /04میليمتر ميباشد و بیش ترین بارندگي ماهیانه حوزه بلغور در
فروردین ماه اتفاق ميافتد ( .)Ebrahimi, 2004تحقیقات نشان داده است كه ساختارهای تكتونیكي كپه داغ (كه
حوضه بلغور جزئي از آن است) حاصل همگرایي صفحات تكتونیكي قارههای اورازیا و هند و عربستان است
( .)Baybordi, 1984ازنظر حساسیت سنگها نسبت به فرسایش ،بیشترین حساسیت مربوط به رسوبات عهد حاضر
و تراسهای جدید است و كم ترین حساسیت مربوط به سنگ آهکها و دولومیت سازند مزدوران است

(Refahi,

 .)1996حوضه آبخیز بلغور به لحاظ شرایط توپوگرافي ،اقلیمي و مورفودینامیک آن دارای اشكال فرسایش مختلف
طبیعي و تشدید شونده ميباشد .فرسایشهای طبیعي كه طي فرآیندهای دراز مدت صورت مي گیرد ،زیاد قابل
تفكیک نميباشد ولي فرسایشهای تشدید شونده كه عامل آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم انسان ميباشد در سطح
حوضه كامال مشهود و محسوس ميباشد .اراضي حاشیه رودخانه اصلي كه اكثراً آبرفتي و با شیب كم ميباشد ،غالباً
به باغات و زراعتهای آبي اختصاص دارند.
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سیستم تصویر واحدی در محیط نرمافزار  ArcGISشوند .بدین منظور ،در نرمافزار  ArcGISتمامي معیارها دارای
سیستم تصویر  ،UTM 40 Nبا سطح مبنای بیضوی  WGS 1984شدند.
 - 1جهت برآورد رطوبت نسبي در محل طرح از آمار رطوبت نسبي ماهیانه ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شده
است و با استفاده از روش درونیابي وزن دهي بر اساس عكس فاصله  ،4نقشه رطوبت نسبي برای منطقه مورد مطالعه
تولید شد( .شكل  - 2الف)
روش درونیابي وزندهي بر اساس عكس فاصله از جمله روشهای درونیابي است كه در آن برآورد بر اساس
مقادیر نقاط نزدیک به نقطه برآورد كه بنا برعكس فاصله وزندهي ميشوند ،انجام مي گیرد .نقشههای برآورد شده به
این روش برخالف روش كریجینگ ،حداقل و حداكثر متغیر برآورد شده در محل نمونههای اولیه قابل مشاهده
است .روش درونیابي وزن دهي بر اساس عكس فاصله در جای خود روش مناسبي است ،بهویژه زماني كه وجود
حداقل و حداكثر دادههای اولیه در نقشههای تولید شده حائز اهمیت است (مانند نقشههای توپوگرافي) ،استفاده از
این روش توصیه ميشود ،زیرا در چنین مواردی روش كریجینگ به سبب داشتن خاصیت هموارسازی ،دامنه
تغییرات بین حداقل و حداكثر دادهها را كاهش ميدهد ،بنابراین این روش را در همه موارد نمي توان توصیه كرد
(.)Webster & Oliver, 2000
 - 2جهت تعیین تعداد روزهای آفتابي به دلیل نبودن تجهیزات و ایستگاه سینوپتیک در سطح حوضه از آمار ثبت
شده ایستگاه سینوپتیک مشهد كه دارای دستگاه هلیوگراف (آفتاب نگار) مي باشد در طي دوره آماری مشاهدهای
به عنوان معرف منطقه و با استفاده از روش درونیابي وزن دهي بر اساس عكس فاصله ،استفاده شد (Ebrahimi,
(.)2004شكل  – 2ب).
 - 3جهت تهیه نقشه درجه حرارت منطقه از مقادیر حداكثر و حداقل درجه حرارت سالیانه ایستگاههای سینوپتیک
و تبخیر سنجي منطقه و به كمک روش درونیابي وزن دهي بر اساس عكس فاصله ،استفاده شد .حداكثر درجه
حرارت حوضه در ماه تیر با رقمي معادل  25درجه سانتي گراد و حداقل درجه حرارت معادل  10درجه سانتي گراد
در بهار و تابستان بوده است (شكل  - 2ج).
 - 4نقشههای سنگ بستر منطقه ،بافت خاک منطقه ،فرسایش منطقه ،درصد پوشش گیاهي منطقه و كاربری اراضي

منطقه از اداره كل منابع طبیعي استان خراسان رضوی تهیه شد (شكل  - 2د ،ه ،و ،ز ،ح).
در منطقه به غیر از اراضي بایر و مناطق تحت فرسای ش آبي شاید بتوان گفت كه سایر اراضي حوضه از عمق خاک
قابل قبول برخوردارند .عمده سطح منطقه دارای خاکهای بافت لومي -لومي رسي است كه در مركز حوضه
ميباشد .مقدار فرسایش و رسوب حوضه با كمک روش تجربي  5 MPSIACبرآورد گردید بهطوریكه مقدار
)4- IDW (Inverse Distance Weighting
5- Method Pacific Southwest Inter Agency Commitee
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هكتار در سال محاسبه شد .مقدار متوسط فرسایش ویژه كل حوضه برابر  11/87تن در هكتار در سال برآورد گردیده
است .عمده سطح منطقه در طبقه فرسایشي ناچیز قرار گرفته است ( .)Ebrahimi, 2004در فلور حوضه در
حدود  237گونه گیاهي از  35تیره گیاهي مورد شناسایي واقع شده است .الزم به ذكر است گونههای گیاهي كه
دارای سابقه زراعي ميباشند و در اراضي حوضه یافت ميشوند مورد اشاره قرار نگرفتهاند.
 - 5نقشههای فاصله از مناطق مسكوني منطقه ،فاصله از راههای ارتباطي منطقه ،فاصله از آبهای سطحي منطقه ،با
روش حریم گذاری چند حلقهای  6در نرمافزار  ArcGISتهیه و حریم گذاری شدند (شكل  – 2ط ،ی ،ک).
 - 6نقشه طبقه بندی شده كیفیت آب منطقه با استفاده از مقادیر نمونههای برداشت شده و محاسبه شاخص نسبت
جذب سدیم  7و روش وزندهي بر اساس عكس فاصله تهیه شد( .شكل  - 2ل) حد مجاز نسبت جذب سدیم ،در
حد كمتر از  10مناسب ،از  10تا  18متوسط و بیشتر از آن مقدار سدیم بسیار زیاد ميباشد و كیفیت آب نامناسب
تلقي ميشود كه با توجه به نقشه تولید شده كیفیت آب منطقه مناسب ميباشد .حوضه آبر یز بلغور دارای  3حلقه
چاه كم عمق ميباشد .در حوضه آبر یز بلغور  35دهنه چشمه (با دبي  0/1 - 7لیتر در ثانیه) شناسایي شده است،
آبدهي چشمهها در فصل بهار و بهخصوص ماههای فروردین و اردیبهشت زیاد ميباشد (Ministry of energy,

.)2014
 - 7نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع با استفاده از نق شه مدل رقومي ارتفاع  8در محیط نرمافزار  ArcGISتولید
شدند و نقشه مدل رقومي ارتفاع با استفاده از داده نقاط ارتفاعي تهیه شد .در حوضه آبخیز بلغور توزیع طبقات شیب
به گونهای ميباشد كه طبقه شیب  5- 0درصد در تفرج متمركز و طبقه شیب  50 - 25در تفرج گسترده بیش ترین
فراواني را دارا ميباشند .همچنین جهت شمالي دامنه ( )%34/9بیش ترین درصد را بهخود اختصاص داده است.
(شكل  – 2م ،ن ،س) طبقات ارتفاعي حوضه آبریز بلغور از  1500متر تا  2900متر را شامل ميشود ،توزیع طبقات
ارتفاعي حوضه گویای آن است كه طبقه ارتفاعي  2300- 2500بیشتر ین فراواني ( 25/6درصد) و طبقات - 1700
 1500كم ترین فراواني ( 3درصد) را به خود اختصاص دادهاند .ارتفاع متوسط اراضي حوضه در حدود  2100متر
است .از شمال منطقه به سمت جنوب ارتفاع كاسته ميشود و قسمت كم ارتفاع منطقه در خروجي حوضه ميباشد.
 - 8نقشه چشمانداز و درجات مختلف آن (چشمانداز درجه  2 ،1و  )3با كاربرد نقشه سایه پستي بلندیها
تهیه شد .درجات چشمانداز میدان دید توریست طبیعت موقع حركت از روی جادههای اصلي ،فرعي و
یا كوره راهها با توجه به شیب و پستيوبلندی منطقه را نشان ميدهد ).)Danehkar & Mahmoudi, 2008
(شكل  - 2ع).

6- Multiple Ring Buffer
7- SAR
)8- Digital Elevation Model (DEM
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)(ب

)(الف

)(ه

)(ط

)(د

)(ح

)(ز

، (ه) نقشه بافت خاك، (د) نقشه سنگ بستر، (ج) نقشه درجه حرارت، (ب) نقشه تعداد روز آفتابی، (الف) نقشه درصد رطوبت نسبی:2 شکل
 (ی) نقشه فاصله از راههای، (ط) نقشه فاصله از مناطق مسکونی، (ح) نقشه کاربری اراضی، (ز) نقشه درصد پوشش گیاهی،(و) نقشه فرسایش
 (ع) نقشه، (س) نقشه ارتفاع، (ن) نقشه جهات، (م) نقشه شیب، (ل) نقشه کیفیت آب منطقه، (ك) نقشه فاصله از آبهای سطحی،ارتباطی
،چشمانداز
Figure 2: (a) relative humidity map, (b) map of sunny days, (c) temperature map, (d) bedrock map, (e) soil texture map, (and)
e rosion map, (z) map (Ha) Map of land use, (T) Map distance from residential areas, (Distance) Map distance from the roads, (K)
Map distance from SOHHI WATERS, (L) Map of Water Quality Zone, (M) Map Slope, (n) map directions, (c) elevation map, (a)
pe rspe ctive map
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(م)

(ن)

(س)

(ع)
ادامه شکل ( :2الف) نقشه فاصله از راههای ارتباطی( ،ك) نقشه فاصله از آبهای سطحی( ،ل) نقشه کیفیت آب منطقه( ،م) نقشه شیب( ،ن)
نقشه جهات( ،س) نقشه ارتفاع( ،ع) نقشه چشمانداز
Continue Figure 2: (a) map of distance from communication routes, (k) map of distance from surface waters, (L) water quality map
)of the area, (m) slope map, (n) map of the direction, (Landscape map

برای تعیین اهمیت معیارها  ،پس از تهیه پرسشنامه دلفي آن را بین متخصصین و كارشناسان محیط زیست توزیع كرده
و از آنها خواسته شد تا به معیارها با توجه نظرات شان و اهمیتي كه دارند از  1تا  9عددی اختصاص دهند .پس از
تكمیل پرسشنامه توسط آنها ،از نمرات اختصاص یافته به هر معیار میانگین گیری شده تا وزن معیارها بهدست آید.
بعد از جمعآوری نظرات متخصصا ن درخصوص اهمیت هر كدام از معیارها ،اقدام به مقایسه دودویي این پارامترها
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معیارهای مورد استف اده ساخته شود تا طبقات توان كاربری مورد نظر مشخص شود .در ادامه مراحل انجام پژوهش
در (شكل  )3نشان داده شده است:
تعریف هدف
تعیین و گروه بندی معیارهای ارزیابي

انتخاب منطقه مطالعاتي
تهیه داده ها و نقشه سازی در محیط GIS

 توپوگرافيتهیه الیه های معیار

وزن دهي معیارها

 خاک شناسي -زمین شناسي

تجزیه و تحلیل در محی ط GIS

اوزان بدست آمده از توابع
فازی و پرسشنامه

 اقلیم -پوشش گیاهي

نقشه ارزیابي توان اراضي برای كاربری های تفرج گسترده و متمركز

 خصوصیات اراضي -دسترسي به شبكه حمل و

اولویت بندی كاربری ها

نقل
 -دسترسي به آب

نقشه نهایي ارزیابي تناسب اراضي

 فاصله از مناطق مسكوني -چشم انداز

شکل  : 3مراحل انجام پژوهش
Figure 3: Research flowchart

پس از تعیین وزن معیارها برای بررسي قابل قبول بودن مقایسههای صورت گرفته از شاخص ناسازگاری (نمایه
توافق ) استفاده شد .در صورتي كه این شاخص از  0/1كوچکتر باشد وزن دهي به معیارها درست بوده و در غیر
این صورت باید در وزن دهي به معیارها تجدیدنظر شود ( .)Ghodsipour, 2013در این پژوهش ،نرخ سازگاری برای
كاربری تفرج متمركز بین پارامترها ( )0/01و نیز برای كاربری تفرج گسترده نرخ سازگاری بین پارامترها ( )0/01به
دست آمد كه با توجه به اینكه كم تر از  0/1ميباشند بنابراین ،مقایسات صورت گرفته بین معیارها و پارامترها
صحیح و منطقي ميباشد .در این تحقیق برای همسانسازی مقیاسها و تبدیل آنها به واحدهای قابل مقایسه و
استاندارد شده ،از روش فازی (در مقیاس بایت صفر تا  )255و با تعریف تابع عضویت استفاده شده است كه در
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12

نشان ميدهند .در ادامه جدول مربوط به اوزان این توابع بیان ميشود (جداول  1و .)2
جدول  - 1توابع مورد استفاده در فازی س ازی الیهها ،کاربری تفرج متمرکز ( = 1کامال مطلوب = 0 ،کامال نامطلوب)
)Table 1- Functions used to fuzzify layers, centralized recreation (1 = quite desirable, 0 = totally undesirable

ردیف

معیار

1

شیب

2

جهت

3

ارتفاع

4

بافت خاک

5

مطلوبیت

حد آستانه
a, b, c

D

-

-

از  0تا  = %25از  1تا  ، 0/1بیشتر از 0= %25

-

-

بيجهت و شرقي (طبقه  ، 1 = ) 1شمالي (طبقه  ، 0/5 = ) 2جنوبي و غربي =
0

-

-

از  1500تا بیشتر از  2700متر = از  1تا 0

-

-

لومي لومي رسي الی ه سخت در عمق خاک (طبقه  ، 1= ) 1شني لومي شني
رسي  -شني و قلوهسنگي (طبقه  ، 0/5 = ) 2سایر = 0

فرسایش خاک

-

-

سنگ بستر

-

-

ناچیز  -كم =  ، 1متوسط =  ، 0/5زیاد = 0

شكل و نوع تابع

تعریف شده توسط كاربر
گسسته
تعریف شده توسط كاربر

گسسته
گسسته

ماسهسنگ دانه درشت شیل و سیلت  -رسوبات آبرفتي جدید (طبقه = ) 1
6

 ، 1تناوب سنگآهک و شیل -آهک ضخیم و دولومیت خاكستری تیره -
سنگآهک اوولیتي متوسط تا ستبر و شیل (طبقه  ، 0/5 = ) 2سایر =0

گسسته

7

درصد پوشش گیاهي

-

-

از  1تا  = %70از  0تا 1

تعریف شده توسط كاربر

8

شاخص نسبت جذب

-

-

از  0تا  = 6از  1تا 0

تعریف شده توسط كاربر

سدیم
9

10
11

12

13

14

درصد رطوبت نسبي
دما (درجه
سانتي گراد)
تعداد روزهای آفتابي
فاصله از راههای

-

-

-

-

7

18

_

_

_

_

از  7تا بیشتر از  15روز = از  0تا 1
از  0تا  200متر = از  0تا  ، 1از  200متر تا  2000متر =  ، 0/5بیشتر از

 Sشكل و افزاینده
تعریف شده توسط كاربر

از  0تا  200متر = از  0تا  ، 1از  200متر تا  1000متر =  ، 0/5بیشتر از

تعریف شده توسط كاربر

 1000متر = 0

سطحي
فا صله از مناطق

از  15تا  = 25از  0تا  ، 1از  10تا  15و بیشتر از 0 = 25

تعریف شده توسط كاربر

 2000متر =0

ارتباطي
فاصله از آبهای

از  0تا  = %90از  0تا 1

تعریف شده توسط كاربر

_

_

از  0تا  500متر = از  0تا  ، 1از  500متر تا  1000متر =  ، 0/5بیشتر از

تعریف شده توسط كاربر

0 = 1000

مسكوني

15

كاربری اراضي

_

_

مراتع= ، 1زراعت دیم =  ، 0/5سایر كاربری ها=0

گسسته

16

چشمانداز

-

-

درجه  ، 1 = 1درجه  ، 0/5 = 2درجه 0 = 3

گسسته
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)Table 2- Functions used to fuzzify layers, extensive recreation (1 = quite desirable, 0 = totally undesirable

ردیف

معیار

1

شیب

2

بافت خاک

3

سنگ بستر

مطلوبیت

حد آستانه
a, b, c

D

-

-

از  0تا  = % 50از  1تا  ،0 /1بیشتر از 0 = % 50

-

-

لومي لومي رسي الیه سخت در عمق خاک (طبقه = )1
 ،1شني لومي شني رسي – شني و قلوهسنگي (طبقه

شكل و نوع تابع

تعریف شده توسط كاربر

گسسته

 ،0 /5 = )2سایر = 0
-

-

ماسهسنگ دانه درشت شیل و سیلت  -رسوبات آبرفتي
جدید (طبقه  ،1 = )1تناوب سنگآهک و شیل -آهک
ضخیم و دولومیت خاكستری تیره  -سنگآهک اوولیتي

گسسته

متوسط تا ستبر و شیل (طبقه  ،0 /5 = )2سایر = 0
4

شاخص نسبت جذب سدیم

-

-

از  0تا  = 6از  1تا 0

تعریف شده توسط كاربر

5

درصد رطوبت نسبي

-

-

از  0تا  = % 90از  0تا 1

تعریف شده توسط كاربر

6

دما

-

از  15تا  = 25از  0تا  ،1از  10تا  15و

تعریف شده توسط كاربر

7

تعداد روزهای آفتابي

8

فاصله از راههای ارتباطي

9

فاصله از آبهای سطحي

10

فاصله از مناطق مسكوني

بیشتر از 0 = 25
7

18

از  7تا بیشتر از  15روز = از  0تا 1

 Sشكل و افزاینده

_

_

از  0تا  200متر= از  0تا  ،1از  200متر تا  2000متر =

تعریف شده توسط كاربر

 ،0 /5بیشتر از  2000متر = 0
_

_

از  0تا  200متر = از  0تا  ،1از  200متر تا  1000متر =

تعریف شده توسط كاربر

 ،0 /5بیشتر از  1000متر = 0
_

_

از  0تا  500متر = از  0تا  ،1از  500متر تا  1000متر =

تعریف شده توسط كاربر

 ،0 /5بیشتر از 0 = 1000

11

كاربری اراضي

_

_

مراتع=  ،1زراعت دیم=  ،0 /5سایر كاربریها= 0

گسسته

12

چشمانداز

-

-

درجه  ،1 = 1درجه  ،0 /5 = 2درجه 0 = 3

گسسته

در مورد پارامترهای گسسته مانند بافت خاک و كاربری اراضي ،به دلیل عدم پیوستگي بین اعداد و یا حاالت
توصیفي ،ابتدا ارزشهای فازی مربوط به هر طبقه تعیین ميشود و سپس با تعریف فیلد فازی در جدول مربوط به
نقشه آن پارامتر ،اعداد فازی كه از نظرات كارشناسان و شرایط منطقه بهدست آمده به این فیلد منتقل ميشوند سپس
نقشه بر اساس فیلد اعداد فازی تبدیل ميشود به رستر و نقشه فازی شده ایجاد ميشود .معیارهایي كه بهصورت
پیوسته بودند به محیط نرمافزار  IDRISIبرده شده و فازی شدند و پس از انتقال به محیط نرمافزار ، ARC MAP
توسط تابع  Extract by Maskو به كمک نقشه مرز منطقه برش داده شدند تا صرفا تجزیهوتحلیل و ادامه عملیاتها
در داخل مرز حوضه صورت گیرد.
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نرمافزار  Expert Choiceمحاسبه شد و مشخص شد كه كدام پارا مترها در هر كاربری بیش ترین وزن و كدام معیارها
كم ترین وزن را دارا ميباشند كه در ادامه جدول مربوط به اوزان این پارامترها بیان ميشود( :جدول )3
جدول  -3وزن هر یک از پارامترها برای کاربریهای تفرج متمرکز و گسترده
Table 3- The weghts of parameters for centralized and extensive recreation

پارامتر

وزن برای كاربری تفرج متمركز

وزن برای كاربری تفرج گسترده

درصد شیب

0 /178

0 /236

جهت

0 /073

-

ارتفاع

0 /050

-

بافت خاک

0 /1

0 /143

فرسایش

0 /1

-

سنگ بستر

0 /136

0 /188

درصد پوشش گیاهي

0 /050

-

شاخص نسبت جذب سدیم

0 /073

0 /150

درصد رطوبت نسبي

0 /036

0 /048

دما

0 /036

0 /048

تعداد روزهای آفتابي در ماه

0 /027

0 /039

فاصله از راههای ارتباطي

0 /020

0 /029

فاصله از آبهای سطحي

0 /020

0 /029

فاصله از مناطق مسكوني

0 /027

0 /039

كاربری اراضي

0 /036

0 /048

چشمانداز

0 /036

0 /048

در (جدول  ،)3برای كاربری تفرج متمركز پارامتر شیب بیش ترین وزن و پارامترهای فاصله از راههای ارتباطي و
فاصله از آبهای سطحي كم ترین وزن و برای كاربری تفرج گسترده نیز پارامتر شیب بیش ترین وزن و پارامترهای
فاصله از راههای ارتباطي و فاصله از آبهای سطحي كم ترین وزن را دارا ميباشند.
ارزیابي چند معیاره شامل سه رویه اصلي ميباشد كه عبارتند از (:)Eastman, 2006
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 )2تركیب خطي وزن داده شده

10

 )3میانگین وزن داده شده مرتب

11

از میان سه رویه باال روش تركیب خطي وزن داده شده در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در روش تركیب
خطي وزن داده شده ،نقشه یكنواخت شده فاكتورها (در اینجا با استفاده از منطق فازی) در وزن فاكتورها ضرب
ميشوند؛ حاصلضربها بهصورت برداری جمع شده و مجموع امتیازات هر پیكسل بهدست ميآید (Voogd,

 .)1983روش تركیب خطي وزن داده شده را مي توان بهصورت زیر نشان داد (:)Eastman, 2006
S= WiXi

رابطه ()1

كه در آن  :Sمطلوبیت  :Wiوزن فاكتور  :Xi ،iامتیاز معیاری فاكتور  iميباشد.
پس از تعیین وزن و فازی سازی معیارها ،در محیط نرمافزار  Arc Mapوزن هر معیار در نقشه فازی شده آن ضرب
شده و در نهایت معیارها با یكدیگر جمع شده تا نقشه توان منطقه برای كاربریهای تفرج متمركز و گسترده به
روش ارزیابي چند معیاره

12

و با بهكارگیری روش فرآ یند تحلیل سلسله مراتبي  -فازی بهدست آمد و با روش

 Natural Breakنقشه توان نهایي كاربری تفرج متمركز و گسترده به  5طبقه بسیار ضعیف ،ضعیف ،متوسط ،خوب و
بسیار خوب تقسیم و نقشه پهنهبندی آن تهیه شد كه حاصل كار در (شكل  )4قابل مشاهده ميباشد.

(الف)

(ب)

شکل ( :)4نقشه طبقات توان کاربری تفرج متمرکز (الف) و تفرج گسترده (ب)
Figure 4: Map of capacity classes of (a) Centralized recreation and (b) Extensive recreation

9- Boolean Overlay
)10- Weighted Linear Combination(WLC
)11- Ordered Weighted Average (OWA
)12- Multi-Criteria Evaluation (MCE
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همانطور كه از سطوح اولویتها در (شكل  - 4الف) پیداست در خصوص كاربری تفرج متمركز 1535( %16/6
هكتار) از منطقه توان بسیار خوب و  1813( %19/6هكتار) توان خوب دارد و غالباً مركز و جنوب غرب حوضه را
شامل ميشوند كه دارای شیب كم تر از  %15و خاک و اقلیم مناسبتر از سایر مناطق حوضه ميباشند و %28/1
( 2587هكتار) توان متوسط دارد كه این مناطق غالباً در شمال حوضه ميباشند و نیز  2229( %24/3هكتار) توان
ضعیف و  1044( %11/3هكتار) توان بسیار ضعیف دارد كه این مناطق اكثراً در شمال و شرق حوضه ميباشند كه
دارای شیب بیش تر از  %50و شرایط كوهستاني ميباشند .همان گونه كه مشخص است طبقه متوسط بیش ترین
مساحت و طبقه بسیار ضعیف كم ترین مساحت را در میان تمامي طبقات دارا ميباشند .همچنین در خصوص
كاربری تفرج گسترده همانطور كه از سطوح اولویتها در (شكل  - 4ب) پیداست 2414( %26/1 :هكتار) از
منطقه توان بسیار خوب و  1674( %18/1هكتار ) توان خوب دارد كه اكثرا در مركز و جنوب غرب حوزه و كمي نیز
در شمال حوزه ميباشند كه دارای شیب كم ،خاک و اقلیم مناسب تری نسبت به سایر قسمتهای منطقه ميباشند.
همچنین  2271( %24/6هكتار) از منطقه توان متوسط دارد كه غالبا شمال غربي حوزه را در بر مي گیرند و نیز %10/3
( 945هكتار) از منطقه توان ضعیف و  1923( %20/8هكتار) توان بسیار ضعیف دارد كه این مناطق نیز تنها بخش
كوچكي از شرق و جنوب منطقه را شامل ميشوند كه دارای شیب زیاد ميباشند.
با توجه به این كه منطقه مورد مطالعه دارای پستيوبلندی بود ،بنابراین همانند مطالعه (،Soltani & Nouri (2010
فقط به معیار شیب اكتفا نشد و معیار ارتفاع و جهت نیز در خصوص فاكتور توپوگرافي لحاظ گردید .در این مطالعه
همانند مطالعهی ( Pour Ahmad et al (2007از معیارهای فاصله از راه های ارتباطي ،فاصله از اماكن مسكوني نیز
استفاده شد.
نتیجهگیری
با توجه به هدف این پژوهش كه ارزیابي توان اكولوژیک برای كاربریهای تفرج گسترده و متمركز حوضه آبخیز بلغور
سد كارده مشهد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبي -فازی است ،بررسي زیرمعیارهای دخیل در فرآیند
ارزیابي توان منطقه برای كاربری تفرج متمركز نشان داد كه به ترتیب :پارامترهای شیب ،سنگ بستر ،فرسایش و
بافت خاک ،جهت ،شاخص نسبت جذب سدیم ،ارتفاع ،پوشش گیاهي ،درصد رطوبت نسبي ،دما ،كاربری اراضي،
چشمانداز ،تعداد روزهای آفتابي در ماه ،فاصله از مناطق مسكوني ،فاصله از آبهای سطحي و فاصله از راههای
ارتباطي بیشترین تاثیر را بر فرایند ارزیابي توان در این منطقه دارند .این موضوع با مدل اكولوژیک تفرج
متمركز  Makhdoumو مطالعات دیگر در این زمینه در مناطق مختلف همچونKarimi & Ahmadvand, :

) Jozee et al (2009( ،Behyanfar & Mansouri (2010( ،) 2014و ( Qiao (2008تا حدود زیادی تطابق دارد.
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جذب سدیم ،درصد رطوبت نسبي ،دما ،كاربری اراضي ،چشمانداز ،تعداد روزهای آفتابي در ماه ،فاصله از مناطق
مسكوني ،فاصله از آبهای سطحي و فاصله از راههای ارتباطي بیش ترین تاثیر را بر فرآیند ارزیابي توان در
این منطقه دارا ميباشند .در مدل  ،Makhdoumاولویت پارامترها برای كاربریهای تفرج برحسب اهمیتشان برای
كل ایران به ترتیب عبارت است از - 1 :شیب  - 2سنگ و خاک  - 3جهت جغرافیایي  - 4آب  - 5گیاه  - 6اقلیم و
آبوهوا كه نتایج بهدست آمده در این پژوهش تا حدود زیادی با این اولویتها همخواني دارد (Makhdoum,

 .)2010در این تحقیق جهت تجزیهوتحلیل متغیرها از روش تركیب خطي وزن داده شده استفاده شد كه در آن نه
تنها امكان حفظ متغیرها بهصورت فاكتورهای پیوسته را فراهم ميكند  ،بلكه امكان جبران فاكتورها را با هم نیز میسر
ميكند  .همچنین ممكن است مطلوبیت پایین در یک فاكتور با مطلوبیت باالی فاكتور دیگر جبران شود .نكته حائز
اهمیت در روش فرآ یند تحلیل سلسله مراتبي -فازی گزینش صحیح وزنها و استفاده بهینه از الیههای اطالعاتي
ميباشد ،به طوری كه عدم لحاظ نمودن وزنهای مناسب در تصمیم گیری عليرغم استفاده از الیههای اطالعاتي
متعدد ،نتایج نامناسبي را به بار خواهد داد .از جمله موارد قابل توجه در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي -
فازی دقت ،سهولت ،سرعت انجام كار و قابلیت تكرار آسان آن بهویژه در مطالعات مربوط به ارزیابي
توان با معیارهای زیاد دخیل در فرایند ارزیابي ،ميباشد .عوامل محدود كننده در خصوص كاربری تفرج
متمركز و گسترده در حوضه آبخیز بلغور شامل :شیب ،سنگ و بافت خاک ميباشد ،آنچنان كه (  Taheri (2006نیز
در تحقیق خود برای تعیین مناطق مستعد تفرج در عباسآباد ورسک ،به این نتیجه رسیده كه عامل محدود كننده
تفرج؛ شیب زیاد منطقه ميباشد.
این تحقیق مي تواند راهنمای مفیدی برای كشاورزان مردم منطقه باشد تا با بهرهبرداری تفرجي از اراضي مناسب،
توسعه پایدار را در منطقه تحقق بخشند .همچنین این تحقیق مي تواند مورد استفاده ادارات و سازمانهایي مانند جهاد
كشاورزی ،محیطزیست ،منابع طبیعي و غیره قرار گیرد تا بتوانند مدیریت بهتری را در منطقه داشته باشند .در این
پژوهش از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي –فازی ،برای تعیین كاربریهای تفرج گسترده و متمركز در منطقه
استفاده شده كه روش نویني ميباشد و تا كنون از این روش در مطالعات دیگر بسیار كم استفاده شده است .به طور
كلي سیستمهای ا طالعات جغرافیایي با توانایي در كاربرد توابع مختلف و امكان تغییر و دستكاری دادهها و توانایي
وسیع در تركیب الیههای اطالعاتي ،ابزار منحصربهفردی در انجام عملیات ارزیابي بوده و بدون استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایي شاید امكان انجام این مطالعات با سرعت و دقت مناسب غیرممكن ميبود.
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