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ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری توسعه شهری و صنعتی با یک مدل
پیشنهادی (مطالعه موردی :شهرستان جهرم)
پرویز جوکار 1و مسعود مسعودی *2
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
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 .2دانشیار گروه منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/20 :

تاریخ وصول مقاله1394/8/6 :

چکیده

آمایش سرزمین با توجه به ویژگی های اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن ،نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشطخص
میسازد .در بسیاری از مناطق ایران ،انتخاب کاربری (بهویژه توسعه) و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیطت و تطوان سطرزمین انجطام
می شود که سبب اتالف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می گردد .این تحقیق در شهرستان جهرم و باهدف اصالح و توسطعه مطدل
ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری ،روستایی و صنعتی در منطقه مطالعاتی انجام شد .روش های مورد بررسی شامل روش ارزیطابی
توان اکولوژیک ایران بر اساس منطق بولین ،روش های پیشنهادی حداکثر محطدودیت (منططق بطولین) ،میطانگین حسطابی ،میطانگین
هندسی و در نهایت کالیبره آن از طریق ادغام نقشه ها در  GISمی باشد .نتایج نشان داد که روش های مبتنی بطر میطانگین هندسطی و
کالیبره آن بهتر از سایر مدل ها ،توان محیط را برآورد کرده است .همچنین روش میانگین حسابی ،پایین تطرین دقطت بطین روش هطای
موجود قلمداد شد .در ارتباط با کاربری توسعه صنعتی نیز مناطق پیشنهادی برای توسطعه (طبقطه  1و  %7/6 )2از منطقطه را تشطکیل
می دهد که این محدوده با توجه به پتانسیل باالی شهرستان در کشاورزی و باغبانی ،به منظور توسعه صنایع مرتبط با ایطن کطاربری
پیشنهاد میگردد.
کلیدواژه

آمایش سرزمین ،مدل پیشنهادی ،مدل ارزیابی توان اکولوژیک ایران ،میانگین هندسی ،ارزیابی چند معیاره

مقدمه

بنیادی در جوام بشری بودند کت پیامتدهای زیس محیطی

جوام بشری از بدو ظهور تاکنون با اتکا ب بهر برداری از
سرزمی  ،در نواحی متتل

کر زمی ساک شد و تمدن

مهمی دربرداشتند (غیاثوند .)1386 ،ساخ

شهرها نیز

نشان میدهد کت بتدون برنام ریزی کاربری زمی نمیتوان

خویش را بنا کردند .در ای سیر تکاملی انسان در طبیع ،

بت الگتوی بهینت زیست

س دور شکارگری ،کشاورزی و صنعتی را میتوان ب

برنام ریزی کاربری اراضی شهری از جنب های اصتتلی

در شهرها دس

یاف ؛ بطوریک

عنوان اصلیتری دوران زندگی بشر در عرص محیطزیس

ستتاخ

برشمرد ک در ای ستیر ،وقتو انقتبب صتنعتی همترا دو

مشتکبت شتهرها متورد توجت قرارگرفتتتت استتت

فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها از پیشرف های

(زیاری .)1381،در کشور ایران نیز مشاهد میشود ک ب

* نویسند مسئو :

شهر استت

کتت درپتتی نابسامانیها مستائل و

Email: masoudi@shirazu.ac.ir
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منرور ایجاد شهرها و توسع صنای ب مسائل آمایش

(خسروی و همکاران )1391 ،مشاهد میشود .شاخص

سرزمی چ در مقیاس ملی و یا منطق ای و حتی در شرایط

مهم ای

حاضر توج نمیشود (سلطانی و همکاران .)1388،بنابرای

آنها میباشد .ولیک

مطالعات آمایش و ارزیابی توان سرزمی ب منرور استقرار

کیفی ارزیابی موجب عدم انطباق توان سرزمی

دست از کاربریها اهمی

ای

میکند .در واق

قبیل روشها ،کیفی بودن و ست گیران بودن
مطالعات نشان داد ک روشهای
با

و ضرورت خاصی پیدا

ویژگیهای واقعی سرزمی خواهد شد (مالچفسکی.)2004،

طبیعی

گ شت ک ارزیابی

بهر برداری مستمر از مناب

باید یادآور شد ک امروز بر خب

تجدیدشوند متضم شناسایی توان اکولو یک سرزمی در

کیفی در مد نرر بود ،برنام ریزان استفاد از سرزمی بیشتر

شناسایی در دراز مدت اجاز

نیازمند ارزیابی کمی هستند ک جوابگوی نیازهای اقتصادی

بهین و برنام ریزی

ای مسئل با توج ب رشد

هر محیطی اس

و ای

میدهد تا از طری استفاد از مدیری

باشد (متدوم .)1378،اهمی

شد امکان استفاد از مناب فراهم و از تتریب محیط

سری جمعی

جلوگیری شود (کاشیساز و همکاران.)1389،

شرایط محیطی و جلوگیری از تتریب سرزمی از طر

ارزیابی توان اکولو یک مهمتری و اساسیتری مرحل

دیگر دوچندان میگردد (کرم و محمدی.)1388،

آمایش سرزمی را تشکیل میدهد ک در طی آن ب بررسی
توانهای بالقو و بالفعل پرداخت میشود (متدوم.)1378،
در طی ای
سرزمی

فرآیند قدرت بالقو و یا نو کاربرد طبیعی

از طر

دیگر مد اکولو یکی ساخت شد برای توسع

شهری ،روستایی و صنعتی در ایران با توج

ب

نیازمندیهای زیس محیطی یکسان ،با هم و یکجا ارائ

برآورد میشود .ب عبارت دیگر ارزیابی توان

میگردد (متدوم .)1378،ولیک برپایی مناط مسکونی و

کت تتبش دارد از طری تنرتیم

مناط مرتبط با آن ،تفاوت زیادی با برپایی صنای دارد و

اکولو یک فرآیندی است

رابطت انتسان بتا طبیعت  ،توسع ای در ختور و هماهن
با طبیع

و نیاز ب توسع کالبدی از یکسو و اهمی

ای دو کاربری باید از همدیگر تفکیک شوند ک در ای

را فراهم سازد .در واقت ایت ارزیتابی گتامی

مؤثر در جه

آوردن برنام ای بترای توستع

ب طور کلی ارزیابی تناسب زمی برای توسع یکی از

پایتدار محسوب میشود (منوری و همکاران .)1388،بناب

ک جغرافیدانان و برنام ریزان

تعری

ب دست

تحقی ب ای مسائل پرداخت شد اس .
مهمتری

دیگر ،ارزیابی توان سرزمی  ،توزی بهتتر جمعی

مقوالتی اس

شهری با آن سر و کار دارند .با توج ب پیچیدگی ای

با توج ب مناب طبیعی و فعالی های اقتصادی را ب عنوان

فرآیند سیستم اطبعات جغرافیایی دارای قابلی ها و

هد  ،دنبا میکند و رفا و توسع کامل ظرفی های

توانمندیهای متعددی در زمین گردآوری ،ذخیر  ،ویرایش،

بالقو جمعی

را در نرر دارد (هانس .)1968 ،1

تحلیل داد ها و مد سازی میباشد (کرم .)1384،با توج

روشهای متعددی برای ارزیابی توان توسع تاکنون

ب هد

تحقی حاضر ،تعیی

تناسب و درج مرغوبی

ارائ شد ک از مهمتری آنها در کشور ایران مد ارزیابی

شهرستان جهرم در خصوص کاربری توسع شهری و

توان اکولو یک ایران (متدوم )1378،میباشد .ارزیابی ای

صنعتی با مطالع فاکتورهای فیزیکی و زیستی دخیل در

استوار اس  .ب طوری ک

ای کاربری با یک مد پیشنهادی و مقایس آن با روش

مد بر اساس منط

بولی

معموالً برای تفکیک مناطقی ک دارای مجموع ای از

اکولو یک ایران ب منرور مدیری

شرایط متتورد نرتتر باشتتند کتتاربرد دارد (امیری و

برای رسیدن ب ای هد  ،با نقش سازی هر یک از ای

همکاران .)1388،اجرای ای

نو ارزیابی در مد های 8

کبس آمریکایی 6 ،کبس تناسب اراضی و روش استوری

2

بهتر ای اراضی اس .

فاکتورها در سامان اطبعات جغرافیایی ،ارزیابی تناسب
توسع شهری و صنعتی انجام گردید.

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری توسعه شهری و...
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پرویز جوکار و مسعود مسعودی

مواد و روشها

معتد می باشد .کشاورزی و باغ داری در ای شهرستتان بت

منطقه مورد مطالعه
شهرستان جهرم ب مرکزی

صورت سنتی و نیم صنعتی اس
شهر جهرم با وسع

کیلومترمربت ت  4/68درصد کل مساح

5737

خاکی استان فارس

را ب خود اختصاص داد اس  .ای شهرستان در محدود
عتتتترض جغرافیایی  28°18´7تتتتتا  29°6´23و طتتتتو
جغرافیایی  52°45´3تتا  54°4´25قرارگرفت اس  .اقلتیم

امتا بت علت

موقعیت

ختتاص جغرافیتتایی ،بتتاغ داری پایتت اصتتلی اقتصتتاد ایتت
شهرستان را تشکیل می دهد .شهر جهرم مرکز شهرستان نیز
جز پرجمعی تتری شتهرهای استتان محستوب متی شتود
(غبمی و رستگار .)1389،شتکل  1موقعیت

منطقت متورد

مطالع را نشان میدهد.

منطق گرم ،خشک و نیم خشتک و در منتاط کوهستتانی

شکل  .1موقعیت شهرستان جهرم در استان فارس

روش تحقیق

ارزیابی توان توسع میباشد تا در نهای

روش تحقی در ای پژوهش از نو "توصیفی -تحلیلی"

پویا برای ارزیابی ای کاربری باشد.

میباشد و برای جم آوری داد ها از ابزار کتابتان ای و

 .Bجمعآوری دادهها

مطالعات و مشاهدات میدانی استفاد شد اس  .تجزی و

داد های مورد استفاد در ای

تحلیل داد ها نیز با نرمافزارهای

 ArcGis9.3وEXCEL

صورت گرفت اس .

شامل  7مرحل

زیر اس

ک از سازمانهای مربوط در استان فارس

تهی و جم آوری گردید شد اس
مد در ای

تحقی

انجام شد

(بر اساس اختصاصی و

سپهر:)1390،
 .Aتعریف و شناخت مسئله (پرداختن بهعلت اصلی
مسئله)
ای تحقی ب دنبا رف مسائل و چالشهای مهم در بتش

شامل نقش های

توپوگرافی ،خاک ،زمی شناسی ،پوشش گیاهی ،مناب آب،
اقلیم و  ...اس

فرآیند مدلسازی
مراحلی ک برای ساخت

تحقی

منجر ب یک مد

ک پس از تهی

داد های مورد نیاز برای مد سازی ،ای داد ها وارد سامان
اطبعات جغرافیایی گش
ب الگوریتمهای تعیی

تا محاسبات مورد نیاز با توج
شد برای محاسب شاخصها و

ارزیابی تناسب صورت گیرد.
 .Cمشخص کردن معیارها و شاخصهای ارزیابی
یکی از مسائل مهم ساخ

مد  ،گزینش متغیرهایی اس
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بهار 1395

ک مد باید

شاخص ارتفا از سطح دریا نیز از کاربری فوق ح

قادر ب بارز سازی پدید های موردنرر مد ساز باشد؛ مد

گردید .نرر ب اینک برخی مناط شهری در جهان هستند

پیشنهادی برای کاربری توسع شهری و صنعتی ب  3طبق

هستند ،مانند اروپا و حتی در

و

(طبق  :1مناسب؛ طبق  :2نیم مناسب؛ طبق  :3ضعی

ک واجد ارتفاعات پس

ایران ،و همچنی مناطقی ک در دش

واق هستند ولیک

نامناسب) طبق بندی میشوند .ای مد در جدو  1نشان

در ارتفاعات باالیی قرار دارند؛ از ای رو با توج ب عدم در

داد شد اس .

نررگیری موارد فوق در مد فعلی توسع  ،شاخص ارتفا

 .Dفرموله کردن مدل و ایجاد ارتباط بین معیارهدا
و شاخصها

ح

شیب و تیپ اراضی مورد ارزیابی قرار گرف  .ای مد

مرحل بعدی ساخ

مد  ،مستلزم توصی

فرضی (یا

فرضیات) رفتار سیستم و تفسیر ای

فرضی ب شکل

مرحل

مستلزم گزینش

ریاضی یا نمادی اس  .ای
مناسبتری

و معیار توپوگرافی با در نررگیری شاخصهای

تکنیکهای ریاضی خواهد بود و ای

بر اساس شاخصهای جدو  1و بر اساس منط

بولی

ارزیابی شد.
ت -روش پیشنهادی میانگین هندسی

تکنیکهای ریاضی را بدون اطبعات تکنیکی مناسب نباید

مد

ب کار گرف  .نحو ارزیابی و امتیازدهی در تحقی فعلی با

اکولو یک و آمایش سرزمی

 4روش اعما میشود:

اکولو یک ب بررسی توان واقعی کاربریها بر اساس

الف-

روش

ارزیابی

توان

اکولوژیک

ایران

(مخدوم)1378،
ای مد بر اساس تلفی منط بولی استوار اس

بتتدی

معنتتی کت بتترای شتترایط مساعد اکولو یکی موجود در
هر طبق در منطق مورد نرر کد  1و برای سایر منتاطق
نامساعد ک در طبقتت نمیگنجد کتتد صتتفر اطتتبق
خواهد گتتش  .بتتا ایتت توصی

برای جدا کردن هتر

یتک از طبقتات کاربریها بی

تمامی فاکتورهای

اکولو یتک مربتوط بت هر طبق از منط ( ANDتقاط )
استفاد میشود و مد ارزیابی توان اکولو یک کاربریها
اجرا میگردد (امیری و همکاران.)1388 ،
ب -مدل اصالحشده پیشنهادی بر اساس منطق بولین
(حداکثر محدودیت)
شایان ذکر اس

ک در بررسی معیار توپوگرافی برای

کاربری توسع شهری تغییراتی صورت گرف  .بدی
ترتیب ک شاخص تیپ اراضی (با الگو گیری از مد
ارزیابی توان اکولو یک ایران) ب مد های فوق افزود و

پیشنهادی در ای

تحقی

یک مد

ارزیابی توان

اس  .در ارزیابی توان

تلفیقی از توان بالقو و توان بالفعل سرزمی

پرداخت

میشود .بنابرای مسائل اقتصادی -اجتماعی را در فرآیند
ارزیابی توان اکولو یک دخال

میدهد.

در ای روش هر یک از شاخصها در مد طبق بندی
میشوند (جدو  )1و ب جای امتیاز دهی بر اساس منط
بولی  ،طبقات نرخ گ اری کمی میشوند .بدی صورت ک
ب هر شاخص بر حسب تعداد کبسهای تعری
اهمی

شد و

در هر طبق  ،وزنی بی  0تا ( 2کاربری  3کبس )

داد میشود؛ ک محدود صفر بیانگر عدم توان محدود
مورد نرر برای کاربری مورد نرر و  2نیز بیانگر بهتری
محدود برای آن کاربری میباشد .سپس بر اساس رابط 1
و  2ابتدا شاخصهای مرتبط با هر معیار در همدیگر ضرب
میشوند تا معیار مربوط حاصل گردد .در گام بعد معیارها
در همدیگر ضرب میشوند و طبق

توان بر اساس

محدود های کمی در جدو  2مشتص میشود .ب دلیل
آنک از امتیازات میانگی هندسی گرفت میشود ،حد آستان
هر طبق بر اساس نزدیکی ب امتیاز طبق در نرر گرفت شد
(اختصاصی و سپهر.)1390،

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری توسعه شهری و...
پرویز جوکار و مسعود مسعودی
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رابط ()1
در

اکولو یک بررسی شد با واقعی

X1=[(Layer-1)×(layer-2)…×(Layer-n)]^l/n
رابط فوق  X1معیار تعری شتد در هتر کتاربری،

 Layerشاخص های مرتبط بتا معیتار و  nتعتداد شتاخص
اس .

در جدولی ب نام جدو ماتریس خطا( 4کانگالتون.)1991،5
بررسی شد .طبقات نقش طبق بنتدی شتد در ردیت هتای
جدو و واقعی

زمینی در ستون های جدو درج میگردد.

ب ایت ترتیتب تعتداد پیکستل هتایی( نقتاط) کت درست

رابط ()2
در

زمینی مقایس و نتتایج را

X2=[(Layer-1)× (layer-2)…×(Layer-n)]^l/n
رابط فوق  X2امتیاز نهایی در هتر کتاربریLayer ،

معیار و  nتعداد معیار اس .

طبق بندی شد اند در قطر جدو قرار خواهنتد گرفت  .بتر
پای ای جدو می توان معیارهای کمی نریر صح
7

8

ضریب کاپا و ضتریب درون طبقت ای و  ...را بترای بیتان
صح

ث -روش میانگین حسابی (جمع)

محاسب نمود (رابط  3و 4و .)5

نحو نمون گیتری از طبقتات واقعیت

در ای روش ب جای ضرب هندسی شاخص ها و معیارهتا،

کلی، 6

زمینتی متاتریس

(نقش کتاربری فعلتی) بت صتورت تصتادفی سیستتماتیک

بر اساس میتانگی حستابی امتیتازات شتاخص هتای متد

می باشد و ب عل

کاربری ،ارزیابی صورت می گیرد و طبقت تتوان بتر استاس

اساس شکل  2از طبقتاتی کت از اهمیت

محدود های کمی در جدو  2مشتص میشود.

اکولو یکی مناسب تری در ماتریس برخوردار هستند (مانند

 .Eبررسی صحت 3و عملکدرد مددل طدر ریدزی
شده
در ای تحقی ب منرور بیان صح

کمی ،نقش هتای تتوان

توزی پراکند طبقات در شهرستتان ،بتر
بتاالتر و شترایط

شهر درج  1در کاربری توسع ) ،نمون بیشتری گرفت شد.
وسع

در نرتر گرفتت شتد

طبقات نیز در بررسی صتح

(فبح شمسی.)1376،

جدول  .2نحوه امتیازدهی طبقات توان بر اساس رویکرد کمی در روش میانگین هندسی و حسابی

طبق توان
دامن ارزش عددی

1

2

3

(مناسب)

(نیم مناسب)

(کم تا نامناسب)

1/5-2

0/5-1/49

<0/5

شه درجه 1

شه درجه  2و پ يین ت

شکل  .2نحوه نمونهگیری از طبقات ماتریس خطا برای طبقات مهم نسبت به سایر طبقات
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کلی

رابط ( )3محاسب صح

9

ضریب درون طبق ای عبارت اس

Overall Accuracy = (A+D) / N

صح
ک درس

کلی عبارت اس

پیکسلهایی (نقتاط)

از نسب

طبق بندی شد اند (قطر ماتریس) ب تعتداد کتل

پیکسلها (نقاط) ک بر حسب درصد محاسب میشود.
= K = (Io-Ie) / (1-Ie) where, Io= overall accuracy, Ie
[(A+B)*(A+C)] + [(C+D)*(B+D)] / N2

در محاسب ضریب کاپا عبو بر پیکسل هایی ک درست
نیز دخال
صح

طبق بندی شتد انتد

داد می شوند .از ای رو ضریب کاپا ب عنوان یتک

معیار ک برآیندی از صح

را نشان می دهتد ،بترای ارزیتابی

کارایی بیشتری دارد .ب همتی منرتور میتزان توافت

(دق ) واقعی

طبق بندی شد طبق  Aب جم

پیکسلهایی ک در طبق  Aنسب
زیاد طبق بندی شد اند .ای

ب واقعی

زمینی کم و یا

شاخص برای طبقات مهمتر

ماتریس خطا ک نمون بیشتری گرفت شد از اهمی

رابط  :4محاسب ضریب کاپا

طبق بندی شد  ،پیکسلهایی ک نادرس

پیکسلهای درس

از نسب

زمینی با نقش طبق بندی را می توان بر اساس

جدو  3مورد ارزیابی قرارداد (الندیس و کوخ.)1977 ،10

ویژ ای برخوردار میباشد.
ب منرور تس

مد توسع شهری ،روستایی و صنعتی،

اراضی شهری ب دو دست شهرخوب (جهرم) و متوسط
(سایر شهرها ،اراضی روستایی) بر اساس شرایط محیطی و
جمعیتی مورد بررسی واق شدند .سپس نمون ها ب صورت
تصادفی سیستماتیک و با الگوریتم  Create Fishnetدر هر
ستون جدو (طبقات واقی

نقاط با نقش های توان اکولو یک تلفی شدند و در نهای
با یک ماتریس  3*3ارزیابی دق

رابط  :5محاسب ضریب درون طبق ای
)Inclass Coefficient = A / (B+C

زمینی) پراکند شد .سپس
صورت گرف  .جزئیات

کار در جدو  4آمد اس .

جدول .3نحوه طبقهبندی ارزیابی صحت بر اساس ضریب کاپا

ضریب

میزان دق

Kappa

≤0

مد ها

ضعی

0/01-0/20

کم

0/21-0/40

نسبتاً متوسط

0/41-0/60

متوسط

0/61-0/80

خوب

0/81-1

عالی

جدول  .4نحوه ارزیابی دقت در کاربری توسعه شهری ،روستایی و صنعتی

واقعی
ماتریس تواف

مناسب

*

متوسط

طبق بندی
(شرایط بالقو )

طبق

شهر جهرم

ضعی

زمینی (شرایط فعلی)
سایر شهرها و روستاها

موجود در کو  ،اراضی بیابانی

*

و نامناسب

تعداد نقاط

جنگل پر تراکم و نیم متراکم

*
698

188

849
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 .Fکالیبره مدل

حریم (با استفاد از تاب  Bufferدر  )ArcGis9.3بر اساس

ب منرور واسنجی مد بتا توجت بت نتتایج شتاخص هتای
صتتح

در طبقتتات متتاتریس خطتتا (خطتتای کمیستتیون و

جدو  5صورت گرف  .مضا
برای احداث صنع

امیسیون و )...و توج ب نقش توان و نقش هتای موضتوعی
و همچنتتی الگتتوی مکتتانی کتتاربری ،دامنت ارزش عتتددی

کشاورزی و احداث صنع

طبقات (جدو  )2تغییر داد می شود تا دق
یابد و نتایج نزدیتک بت واقعیت

بر ای

نیز وجود دارد .ب طور مثا  ،بر اساس

ماد واحد ممنوعی

متد افتزایش

ممنوعی هایی

تغییر کاربری باغها و اراضی
در آنها (قانون حفظ کاربری

اراضی زراعی و باغی مصوب  74/3/31مجلس شورای

گتردد .ایت دیتدگا کت

اسبمی) تبدیل کلی اراضی زراعی و باغها در خارج از

فعلی (در ایت تحقیت

محدود قانونی شهرها صراحتاً ممنو اس  .بر ای اساس

نقش های توان را بر اساس وضعی

کاربری فعلی) پدید مورد نرر در منطق کالیبر متی نمایتد،

از آنجائی ک استناد ای قانون بر کاربری اراضی بود ن

در مد هتایی ماننتد متد ارزیتابی تتریتب متدالوس نیتز

قابلی

مشاهد میشتود (کاستماس 11و همکتاران1999،؛ ستپهر و

کاربری کشاورزی فاریاب ،دیم ،مرت

همکاران .)2007 ،یکی از دالیتل مهتم کتالیبر پیشتنهادی،

متراکم ،جنگل متراکم و نیم متراکم ،جنگل دس

دستیابی ب آستان (مرز )12ایدئا منطب با کاربری اس .

اراضی ل ا در ای

در وض موجود دارای ممنوعی
و احداث صنع

 .Gارزیابی کاربری توسعه صنعتی

صنای  ،بایستی ای

ب دلیل شرایط خاص برپایی

دو کاربری از هم تفکیک شوند .ب

همی منرور برای ارزیابی توان کاربری صنع
آیی نام (سازمان حفاظ

متراکم و نیم
کاش

قانونی برای تغییر کاربری

محسوب شد و ح

گردیدند

(سلطانی و همکاران.)1388،

ب دلیل آنک کاربری توسع شهری و صنعتی ایران با هم
ارائ شد اند و همچنی

تحقی

کلی عرص های دارای

شایان ذکر اس

ک نقش های حریم تعیی شد با نقش

توان اکولو یک توسع

با بیشتری

صح

روی هم

گ اری 13شد و نقش کاربری توسع صنعتی تهی گردید.

بر اساس

محیطزیس  )1380،یکسری
جدول  :5فاصله صنایع گروه "د" و "ه "14از مراکز حساس

صنای کد "د"

صنای کد " "

سکونتگا ها

1000

1500

مراکز درمانی و آموزشی

500

1000

250

250

جاد اصلی (فاصل از محور)

150

150

پارک ملی ،تاالب ،دریاچ  ،اثر طبیعی ملی

1000

1000

200

300

100

100

فاصل از مراکز متتل

بزرگرا و جاد ترانزی

ب متر

(فاصل از محور)

پناهگا حیات وحش ،منطق حفاظ
چا های عمی و نیم عمی

شد  ،رودخان دائمی و قنات دایر

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری توسعه شهری و...
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نتایج

و درصد طبقات کاربری توسع صنعتی را نمایش می دهتد.

شکل  3نقش های توان اکولو یتک بتا روش هتای ارزیتابی

بر اساس شتکل  ،4در روش اصتبح شتد ارزیتابی تتوان

شامل روش ارزیابی تتوان اکولو یتک ایتران،

اکولو یک ایران (حداکثر محدودی ) ،غالب منطقت بتا 82

حداکثر محدودی  ،میانگی حسابی ،میانگی هندستی و در

و نامناسب قرار دارد .طبق متوستط

توان متتل
نهای

کالیبر آن با  3طبق و همچنی نقش کاربری توسع

صنعتی را نمایش می دهد .را نشان می دهد .شکل  4و  5نیز

درصد در طبق ضعی

(18درصد) در رد بعدی قرار دارد .همچنی شهرستان فاقد
طبق مناسب توان میباشد.

ب ترتیب درصد گسترش طبقات توان با روش های متتل

شکل  .3نقشههای توان اکولوژیک کاربری توسعه (با روش ارزیابی توان اکولوژیک ایران ،اصالح شده ارزیابی توان اکولوژیک ایران
(حداکثر محدودیت) ،میانگین حسابی ،هندسی و کالیبره) و نقشه کاربری توسعه صنعتی
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شکل .4مقایسه درصد طبقات توان در روشهای ارزیابی توان اکولوژیک ( 3طبقهای) کاربری توسعه

در روش میانگی حسابی ،غالتب منطقت بتا حتدود 80
درصتتد در طبقت متوستتط قتترار دارد و طبقت مناستتب (20
درصد) در رد بعدی قرار دارد .طبقت ضتعی

و نامناستب

نیز در ای روش مشاهد نشد .در روش میانگی هندستی،
و

غالتتب منطق ت بتتا حتتدود  82درصتتد در طبق ت ضتتعی

و در روشهتتای مبتنتتی بتتر منط ت بتتولی (ارزیتتابی تتتوان
اکولو یک ایران و حتداکثر محتدودی ) غالتب منطقت بت
طبقات نامناسب سوق پیدا کرد و روش هتای مبتنتی

سم

بر میانگی هندسی و کتالیبر آن بتی ستایر روش هتا قترار
گرفت اس .

نامناسب قرار دارد .طبقات مناسب ( 16درصتد) و متوستط

مد توسع بر استاس رویکترد متاتریس

ارزیابی دق

( 2درصد) در رد های بعدی قرار دارند .در روش کتالیبر ،

تواف و با توج ب شاخص های مؤثر در صح  ،انجام شد.

و

ارزیابی توان از

غالتتب منطق ت بتتا حتتدود  82درصتتد در طبق ت ضتتعی

بر اساس بررسی ک بی روش های متتل

نامناسب قرار دارد .طبقات متوسط ( 14درصتد) و مناستب

جملتت روش ارزیتتابی تتتوان اکولو یتتک ایتتران ،حتتداکثر

( 4درصد) و در رد های بعدی قرار دارند .شایان یتادآوری

و میانگی (جدو  )6ب عمل آمد ،مشتص شد

اس

ک در مد ارزیابی توان اکولو یک ایتران  89درصتد

شهرستان در طبق ضتعی

و نامناستب قترار دارد و طبقت

ک روش کالیبر (با تغییر محدود کمی طبق  2از 0/5-1/5
ب  )0/5-1/75و میانگی هندستی بتا دقت

متوستتط  11درصتتد در رد بعتتدی قتترار دارد .همچنتتی
شهرستان فاقد طبق مناسب توان میباشد .ب طتور کلتی در
روش میانگی حسابی غالب منطق ب سم

محدودی

طبقات ختوب

دارای باالتری دق
ذکر اس

نسب

کاپتای ختوب

ب سایر روش ها هست  .شتایان

ک روش میانگی حسابی ،پایی تری دقت

بتی

روشهای موجود قلمداد میشود.

جدول  .6شاخصهای ارزیابی صحت به منظور بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه

مد ارزیابی توان
شاخص ارزیابی صح

مد توان اکولو یک ایران

حداکثر محدودی

میانگی
حسابی

هندسی

کالیبر

54

54

42

86

87

ضریب کاپا

0/32

0/32

0/24

0/75

0/77

ضریب درون طبق ای برای طبقات مهم

0

0

3/93

4/36

4/56

دق

کلی()%
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شکل .5درصد طبقات در کاربری توسعه صنعتی

در ارتباط با کاربری توسع صنعتی بر استاس شتکل ،5

غرب شهرستان شیراز و شرق شهرستان کتازرون در استتان

طبقات مناسب و متوستط بت ترتیتب  0/9و  6/7درصتد و

فارس را بررسی نمودند ،نتیج بررسی نشان داد کت بتا در

طبق نامناسب  92/4را ب خود اختصاص داد اند.

نرر گرفت تمامی پارامترهای اکولو یکی ،کل منطقت بترای
توسع شهری نامناسب اس

ولی با ح

پارامتر ارتفا از

بحث

 75یگتتان محتتیط زیستتتی ایجتتاد شتتد در منطق ت  ،حتتدود

در ای مطالع مد توان اکولو یک کتاربری توستع بتا بت

 %91/51حوض برای توسع شتهری دارای تتوان نامناستب

بارگیری روشهای متتل

(منط بتولی و میتانگی ) و بتا

اس .

نگرش هم جانب ب ویژگی های محیطی شهرستتان جهترم

در ارتباط با مد ها ب طور کلی می تتوان گفت

کت در

مورد بررسی قرار گرف  .در مد کاربری توسع شتهری و

روش میانگی حسابی غالب منطق ب سم

صنعتی در معیار توپوگرافی با دالیلی کت بت منرتور تغییتر

و در روشهتتای مبتنتتی بتتر منط ت بتتولی (ارزیتتابی تتتوان

متد در

معیار توپوگرافی (ح

ارتفا ) اشار شد ،دقت

روش حداکثر محدودی

برابر (البت با کمتی اختتب

کت

طبقات ختوب

اکولو یک ایران و حتداکثر محتدودی ) غالتب منطقت بت
سم

طبقات نامناسب سوق پیدا کرد و روش هتای مبتنتی

چشم پوشتی شتد) ارزیتابی تتوان اکولو یتک ایتران شتد.

بر میانگی هندسی و کالیبر آن ک بر استاس جتدو  3در

همچنی با تغییر روش در شرایط میانگی هندستی بهتتر از

طبق دق

کاپای خوب قرارگرفت انتد ،بتی ستایر روشهتا

مد اکولو یکی ارزیابی توان اکولو یک ایران شتد .شتایان

قرار گرفت اس

یادآوری اس

ک در مد ارزیابی توان اکولو یک ایران بت

(شکل .)4ای مستئل نشتان متی دهتد کت

روش میانگی هندسی یک روش متعاد برای ارزیابی توان

دلیل درنرر گیری پارامتر ارتفتا  %89و در ستایر متد هتا

محسوب می شود ک مناط مناسب و نامناسب را بت شتیو

 %82از منطق نامناستب است  .بت طتوری کت در تحقیت

صحیح تری مکانیابی می کند .ای تحقی با نتایج (امیتری و

(منتتوری و همکتتاران )1388،بتت منرتتور ارزیتتابی تتتوان

همکاران 1388؛ قدیمی و همکاران  )1389،انطباق دارد.

اکولو یک منطقة حوض آبتیتز زاخترد در قستم

شتما

روشهتتتای اکولو یتتتک بتتتولی تصتتتمیمگیتتتری
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ب مکانیابی کاربری ها دارد .ای نو

تصمیم گیری (حداکثر محتدودی

شتتایان ذکتتر استت

کتت در روش میتتانگی هندستتی

و روش سیسستتمی) بتا

پیشنهادی و تعیی معیار ،تتأثیر معیارهتایی ماننتد ختاک بتا

توج ب نو نگرش ب محتیط و بررستی اجتزای آن و نیتز

تعتتداد شتتاخص بیشتتتر را نستتب

بتت معیارهتتایی ماننتتد

برآورد توان بدون پیش داوری و تنها بر استاس تتوان ذاتتی

توپتتوگرافی بتتا شتتاخص کمتتتر (متتثبً  2شتتاخص) کتتاهش

(نجفی نژاد و همکتاران .)1392 ،لتیک ایت

سرزمی اس

نگرش های محت

می دهد .بدی ترتیب وزن هر دو معیار خاک و توپتوگرافی

و ایتد آ گرایانت بت محتیط ،عوامتل

معاد در نرر گرفت می شود ک ایت مستئل در متد هتای

اقتصادی اجتماعی را نادید گرفتت و بترآوردی نتاقص در

مطرح مانند  MCEمشاهد نمی شتود .همچنتی بتا قترار

توان واقعی سرزمی ب عمل متیآورنتد .بت عبتارت دیگتر

دادن عدد صفر در معادل  ،باز هتای اکولتو یکی کت بترای

بت ارزیتابی

یا خطتر متی نمایتد (ماننتد شتوری

روش های فوق بیشتر نگرش محدودیتی نسب

سرزمی دارند (ایبلم 15و همکاران .)2010،در صورتی کت
مد توان اکولو یک باید عبو بتر شترایط محتدودی

زمی ایجاد محدودی

خیلی شدید) با فرآیند ضرب هندسی ،ب ستم

نامناستب

زا

میل پیدا میکنتد .بتا ایت رویکترد نگرشتی کت طرفتداران

بیانگر کلیماکس و اوج یک اکوسیستم نیز باشد .ای شرایط

ب متد ستازی و عوامتل

کلیماکس کت بیتانگر تتوان بتالقو یتک کتاربری است

حداکثر محدودی

(بولی ) نسب

را

محدود کنند دارند ،نیز لحا می شود ک در ایت متورد بتا

می توان در شرایط بالفعل آن جستجو کرد .یعنتی اگتر یتک

مد های مطترح ماننتد  MCEنیتز همتتوانی دارد .شتایان

کاربری حاضر در سرزمی توانست مستقر شود ،امکانتات و

ک متد پیشتنهادی نیتز ختود نتوعی روش

شرایط تبدیل بالقو ب فعلی وجود داشت اس

و متد نیتز

باید قادر ب تشتیص آن باشد .ایت تحقیت نشتان داد کت
مد پیشنهادی هم رویکرد مکانیابی صحیح تری نسب

بت

شرایط بالفعل و بالقو ایفا می نماید و هم عوامل محدودی
زا را در پهن بندی سرزمی دخال

می دهد .ب نتوعی متد

یادآوری اس

ارزیابی چند معیار میباشد.
در مورد کاربری هتای انستان ستاخ
شرایط ب گون ای اس

(ماننتد توستع )،

ک عوامتل اقتصتادی اجتمتاعی بت

همرا عوامل اکولو یکی در استقرار ای کتاربری هتا نقتش
دارد .در ایتت تحقیتت نیتتز بتتا میتتانگی گیتتری از عوامتتل

پیشنهادی یک سیستم اکولتو یکی و اقتصتادی -اجتمتاعی

اکولو یکی و تغییر باز های مؤثر در کاربری توسع  ،ب ای

ب سایر روش های بررسی شد برتری

ک نتایج آن ب لحا

ساد اس

ک نسب

دارد.

اهمی

همچنی مد پیشنهادی کت بتر استاس کتاربری فعلتی
کالیبر شد اس

دیدگا نزدیکی شایانی پیدا کرد اس

ب مانند یک معادلت  ،محتدو هتای کمتی

مسائل اقتصادی اجتماعی با تحقی (فبح شمسی و

همکاران )1384،انطباق دارد.
در فرآیند مد سازی بایستتی آنچت کت در طبیعت

در

طبق ( 1پایی تری ریسک) و  2را ب سایر سرزمی تستری

حا رخ دادن اس  ،چ بت لحتا اکولتو یکی و چت بت

می دهد ک ای ویژگی مهتم در ارزیتابی و کتاهش ریستک

لحا اقتصادی -اجتماعی ب مد القا شود .ب عبارتی فترد

تغییر کاربری اراضی نقش مهمی ایفا متی نمایتد .بطوریکت

در فرآیند مد سازی باید پیچیدگی های محیطی بت همترا

طبقات نامناسب (طبق  )3نیتز از متد حت

متی گتردد و

مناط با توان خوب ( 1و  )2باقی می ماند .اهمیت

توستع

طبقات با کمتری ریسک (طبق  )1نیز با شتاخص ضتریب
درون طبق ت ای مشتتتص شتتد اس ت
کالیبر دارای باالتری دق

اس

بطوریک ت در روش

(جدو .)6

درک و نحتتو استتتفاد انستتان از آن را در زبتتان ریاضتتی
بگنجانتتد تتتا یتتک متتد پویتتا ایجتتاد شتتود .همچنتتی
انعطتتا پ ت یری متتد  ،نستتب

ب ت آنچ ت در ویژگتتیهتتای

زیس محیطی یک کاربری قابل انترار اس  ،در کتالیبر آن
خواهد بتود .از ایت رو در حالت

کتالیبر متد (حت

و
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افزودن شاخص ،تغییر بتاز هتای اکولو یتک یتا بتاز هتای

پیشنهادات

کمی) ،امکان انطباق با شرایط کاربری منطق و آستتان هتای

توج ب بررسی مستمر وضعی

اکولتتو یکی مناستتب و متتورد نیتتاز جامعت وجتتود خواهتتد

معیارهای اقتصادی اجتمتاعی (متغیرهتای زمتانی) ،افتزودن

داش  .ای نو نگرش ب آمایش سرزمی ن فقط صرفاً بت

روند تتریب و تغییر 16سرزمی ب مد هتا و  ...بت منرتور

مسائل اقتصادی اجتماعی بلک بت شترایط محیطتی توجت

اجرای صحیحتر آمایش در باز  10تا  20سا آیند .

کاربری ها از طری افزودن

انجام محاسبات توان بر اساس رویکترد فتازی در یتک

دارد.

دامن طیفی گسترد بر اساس ساختار رستری و پیکستل بت
پیکسل.

نتیجهگیری
مدیری

سرزمی باید با یک رویکترد تلفیقتی از توستع و

حفاظ

مهم

از طبیع

صورت گیرد .دستیابی ب ای هد

در راستای توسع پایدار با رویکرد ارزیابی تتوان و آمتایش
سرزمی امکان پ یر میباشد .هد

اصلی ای تحقی اجرای

مد ارزیابی توان اکولو یک ایران و مقایس بتا روش هتای
پیشتنهادی میتانگی هندستی ،میتانگی حستابی و حتتداکثر
محدودی

توجه به مدیریت منابع آب
اجرای برنام جتام آمتایش سترزمی در منطقت بتا تتأمی
زیرساخ ها ،خدمات رفاهی ،آموزشی و زیربنایی.
یادداشتها
1. Hansen
2. Storie
3. Validation
4. ERROR MATRIX
5. Congalton
6. Overall Accuracy
7. Kappa Coefficient
8. Inclass Coefficient

منطب با شرایط اقلیمتی منطقت مطالعتاتی بتود.

نتایج نشان داد ک روش میانگی هندسی و ب ویتژ کتالیبر
پیشنهادی بهتر از روش های ارزیابی توان اکولو یک ایتران،
حداکثر محتدودی

و میتانگی حستابی تتوان سترزمی را

برآورد می کند .در ارتباط بتا کتاربری توستع صتنعتی نیتز

 .9فرمو های ارزیابی صح

10. Landis and Koch
11. Kosmas
12. Boundary
13. Overlay

مناط پیشنهادی برای توسع (طبق  1و  %7/6 )2از منطقت
را تشکیل می دهد ک ای محتدود بتا توجت بت پتانستیل
باالی شهرستان در کشاورزی و باغبانی ،بت منرتور توستع
صنای مرتبط با ای کاربری پیشنهاد میگردد.

بر اساس یک ماتریس 2*2

 .14در ای تحقی صنای گرو " " ب دلیل آالیندگی بیشتر مبنتا
قرار گرف .
15. Elaalem
16. Land use change
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