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چکیده
انسان در اعصار مختلف با عملکرد خود در محیط به تخریب آگاهانه و ناآگاهانه طبیعت پرداخته و گونهها را نابود کرده ،و یا مورد تهدید قرار
داده است .این تخریبها موجب نگرانی است ،زیرا از تخریبهای بزرگ طبیعی پیشین شدیدتر و سریعتر بوده است .از اینرو ،با وجود کمبود
دادهها و پیچیدگی فرایندهای طبیعی ،میتوان و باید در مسیر حفاظت بیشتتر و بهتتر از طبیعتت گتام برداشتت و از بالیتای انستانستاخت
جلوگیری نمود ،یا آنها را به حداقل رساند .با روشهای مختلف میتوان به انتخاب قطعات مختلف سرزمین برای حفاظتت پرداختت .رهیافتت
بومشناسی سیمای سرزمین یکی از جدیدترین روشهایی استکه از مشخصههایی مانند شکل ،انتدازه ،ستاختار و رابطته بتین پوشتشهتای
مختلف استفاده میکند .هدف اصلی این مطالعه استفاده از رهیافت سیمای سرزمین برای انتخاب سیستماتیک لکههای حفتاظتی در استتان
گلستان است .بدین منظور از نظام ارزیابی و اولویت حفاظت ( )CAPSاستفاده شد .این روش بر پایته مشخصتههتای ستیمای سترزمین و
ترکیب آن با عوامل اکولوژیکی مهم دیگر مانند سالمت رودخانهها قرار دارد .پس از طبقهبندی سرزمین به جنگل ،مرتتع ،رودخانته ،شتهر و
روستا بر روی تصاویر ماهوارهای ،مشخصههای سیمای سرزمین با استفاده از نرمافزار  Fragstatsتهیه شده است .ستسس ،از ارزیتابی چنتد
معیاره ( )MCAبا روش ترکیب خطی ،وزن داده شده برای ترکیب الیههای مختلف مشخصهها به منظور تعیین رضامندی سترزمین بترای
انتخاب لکههای حفاظتی استفاده شد .فرایند سلسله مراتب تحلیلی ( )AHPرا کارشناسان برای اختصاص وزنها بته مشخصتههتا استتفاده
کردند .در نتیجه این پژوهش نقشه رضامندی سرزمین برای کل استان برای اهداف حفاظتی حاصل شد ،سسس بتا استتفاده از آمتاره ZLS
محاسبه شد و تعداد  19زون برای لکههای حفاظتی تعیین شد .در این روند همچنین بهمنظور حفاظت برای تسهیل ادغتام مشخصتههتای
سیمای سرزمین ،یک مدل حرفی توسعه داده و به کار گرفته شد .نتایج به دست آمده از این پژوهش حتاکی از آناستتکته ستط منتاط
حفاظت شده استان گلستان بدون در نظر گرفتن منابع آبی و با در نظر گرفتن پیکسلهایی با رضامندی بیش از  160در حتدود  15درصتد
سط استان است که برابر با مساحتی در حدود  307391.6هکتار است .این روش عالوه بر یکسارچته نگتری ،امکتان بررستی ستریعتر و
کمهزینهتر مناط وسیع برای انتخاب لکههای حفاظتی را فراهم میکند.
کلید واژهها :گلستان ،مشخصههای سیمای سرزمین ،لکههای حفاظتی ،ارزیابی چند معیاره ،روش CAPS
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سرآغاز
برای حفاظت از اکوسیستمها باید آنها را شناسایی و انتختاب
کرد .البته در شترایط ایتدهآل کتل یتک کشتور بایتد در درجتات
مختلف تحت حفاظت قرار گیرد و سایر کاربریهای غیر حفاظتی
در متن حفاظت انجتام شتوند و نته بترعکس (ستلمان متاهینی،
 .)1385اما بهطور معمول این امکتان وجتود نتدارد و از ایتن رو
انتخاب باید صورت گیرد .برای این کار نیتز راههتای گونتاگونی
وجتتود دارد کتته بعضتتی از آنهتتا عبارتنتتد از روش Genetic
,Gap Simulated ,C- PLAN Biorap , Algorithm
 Annealingو روش ( CAPSستتلمان متتاهینی .)1385 ،روش

 Genetic Algorithmاز ژنتیتک الهتام گرفتته استت و در آن،
مناط به قطعاتی تقسیم شده و چنین تصور متیشتود کته ایتن
مناط ژن هستند و همانند ژنها در آنها جهتش رخ متیدهتد و
میتوانند جدا ،یا ترکیب شوند .در این مدل با هر تغییتر و جهتش
بررسی میشود که آیا تغییرات ایجتاد شتده در مجمتو منتاط
انتخاب شده اولیه با اهداف حفاظتی هماهنگی دارد ،یتا خیتر .در
صورت درست بودن به جهشها و تغییرات ادامه داده میشتود و
در غیر این صورت تغییر ،حذف و تغییر دیگری انجام متیشتود و
این کار بارها تکرار میشود تا مجموعهای مناسب بتهدستت آیتد
(سلمانماهینی .)1385 ،روش  C- PLANدر پارکهای ملتی
و سازمان حیات وحش نیوساث ویلز استرالیا برای تعیتین منتاط
حفاظتی در سیمای سرزمین ارائه شدهاند و بهعنوان ابزار پشتیبان
تصمیم گیری طراحی شده است .ایتن روش از جملته روشهتای
اولیه سیستماتیک استفاده شده بر روی شتبکه حفتاظتی موجتود
مانند پارکها و مناط حفتاظتی استترالیا استت کته حفاظتت از
تنو زیستی را به حداکثر میرستاند )Warman and Sinclair,

 .(2000در روش  ،Biorapهمزمان مشخصههای مختلف زیر در
نظر گرفته میشود :قلمروهای محیطزیستی ،تیتپهتای پوشتش
گیاهی و گونههای در معرض خطر .سسس این مشخصهها با هتم
ترکیب میشوند تا پایگاهی از اطالعتات موجتود بترای انتختاب
مناط را فراهم آورند (ستلمانمتاهینی .)1385 ،روش  Gapدر
امریکا معرفی شده است و بیشتتر بترای منتاط وستیع و بترای
جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن گونهها و بومسازگانهتا
انجام میشود .مفاهیم مورد استتفاده در انتختاب منتاط شتامل
جامع بودن و کفایت و نماینتده بتودن استت ( ستلمان متاهینی،

 .)1385مجموعههای مختلف ،منتاط قابتل حفاظتت را متورد
بررسی قرار متی دهتد .تعتداد ایتن مجموعتههتا از نظتر تئتوری
بینهایت است .این مجموعهها اهتداف مختلتف از نظتر هزینته،
ویژگیهای موجود در هر یگان برنامهریزی و اثر منفتی ناشتی از
مرز اضافی در الگوهای مختلف حفاظتی و سایر اهداف را برآورده
میکنند (سلمان ماهینی .)1385 ،از آنجاکته افتزایش منتاط
حفاظتی در سط کشور مفید و ضروری بته نظتر متیرستد و در
سط کشور تالش برای طراحی و انتخاب ذخیرهگاهها بته روش
سیستماتیک انجام نگرفته است ،در این تحقی سیستم ارزیابی و
اولویتبندی حفاظت ) )1()CAPSبهمنظور تصتمیمگیتری بترای
انتخاب و اولویت بنتدی سیستتماتیک لکتههتای حفتاظتی متورد
استتتفاده قتترار گرفتتته استتت .روش  CAPSرا در ستتال 2005
 McGarigalبتترای حفاظتتت جوامتتع طبیعتی براستتا ارزیتابی
یکستتتارچگی اکولوژیتتتک در منطقتتته  Highlandو آبخیتتتز
 Housatonicدر امریکتا استتفاده کترد ( McGarigal et al.,
 .)2005در ایران ایتن روش بترای اولتین بتار در ستط استتان
گلستان انجام گرفته است تا نقاط ضتعف و قتوت روش شتناخته
شود و الگویی برای انتختاب سیستتماتیک لکته هتای حفتاظتی
ب تهدستتت آی تد .ضتتمن ای تنکتته روش سیستتتماتیک عتتالوه بتتر
یکسارچهنگری ،امکان بررسی سریعتر و کمهزینهتر مناط وستیع
را برای انتخاب لکههای حفاظتی فراهم میکند.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان گلستان با مستاحت  20437/74کیلومترمربتع1/3 ،
درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد .این استان بتین 36
درجه و  30دقیقه و  2ثانیه تا  38درجته و  7دقیقته و  6ثانیته
عرض شمالی و  53درجه و  51دقیقه تا  56درجه و  21دقیقه
و  4ثانی ته طتتول شتترقی از نصتتفالنهتتار گرینتتویچ و در بختتش
شمالشرقی کشور واقع شده است .از نظرمحدوده سیاسی ،استان
گلستان از شمال به کشور ترکمنستان از جنوب به استان سمنان،
از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به دریای مازنتدران و
استان مازندران محدود میشود (سالنامه آماری استتان گلستتان،
 .)1385براسا آخرین تقسیمات کشوری در سال 1385 ،این
استان شامل  11شهرستان 24 ،شهر 21 ،بخش و  50دهستان
است (سالنامه آماری استان گلستان.)1385 ،

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،1شماره  ،1بهار و تابستان 1389

در این مطالعه لکههای حفاظتی استان گلستان با استتفاده از
روش نظام ارزیابی و اولویتبندی حفاظتت ( )CAPSشناستایی
شده ( )McGarigal et al., 2005و مراحل زیر طی میشود:
روش پژوهش

تهیه الیه ها در ساامانه اطالعاا جغرافیاایی :الیتههتای
ورودی در محیط  GISو به کمتک دادههتای ستنجش از دور و
مدل رقومی ارتفا ) (DEMو خروجی  FRAGSTATSتهیته
شد .الیههای اطالعاتی ذیل برای تشکیل و آمادهستازی بانتک
اطالعات زمین مرجع استفاده شدند .این اطالعات و منبع تأمین
آنها به اختصار عبارتند از:
برای تهیه نقشه معیارها ،ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوارهای،
کاربری و پوشش اراضی استان در طبقات اولیه تهیه شد .ستسس
بتتا استتتفاده مشخصتتههتتای ستتیمای ستترزمین از نتترمافتتزار
 FRAGSTATSتهیه شد و پس از تعیین میزان همبستگی آنها
با استفاده از نرمافزار  SPSSمشخصههای هسته مرکزی ،تعتداد
هسته مرکزی ،نسبت هسته مرکزی ،شاخص پیوستگی ،شتاخص
چ تینختتوردگی ،مستتاحت ،نستتبت مح تیط بتته مستتاحت ،فاصتتله
نزدیکترین همسایه انتخاب شدند (جدول  .)1سسس با استتفاده از
دستور  Assignدر نرمافزار  IDRISIنقشه این معیارها تهیه شد.
نقشه تراکم پوشش گیاهی و جنگلهای استان گلستان با استفاده
از دادههای ماهوارهای منطقه مورد مطالعه تهیه شد .سسس تنتو
داخلی تراکم پوشش گیاهی با استفاده از طبقهبندی مجدد نقشته
تراکم پوشش گیاهی در شش طبقه تهیه شد .این کتار براستا
نمودار پراکنش پیکسلها و نیز تکرار و تجربه انجام شد .سسس با
استفاده از روال  TEXTUREنقشه تنو داخلی تتراکم پوشتش
گیاهی استان بهدست آمد .نقشه مراتع استان گلستان با استتفاده
از نقشتته کتتاربری استتتان و نقشتته تنتتو حاش تیه بتتا استتتفاده از
رویهمگذاری الیههای جنگل ،مرتع و هیدرولوژی و بتا استتفاده
از روال  PATTERNتهیه شد .برای تهیه الیه درجه یکسارچگی
رود از رویهمگذاری نقشتههتای جتادههتای اصتلی ،راهآهتن و
هیدرولوژی استفاده شد ،سسس برای سنجیدن تعداد نقاط عبور از
رودخانه از روال  PATTERNاستفاده شد و نقشه حاصل از این
مرحله با نقشه هیدرولوژی رویهمگتذاری شتد تتا نقشته درجته
یکسارچگی رود بهدست آید .برای تهیته نقشته فاصتله از مراکتز
شهری ،روستایی و جادههای اصلی ،اطالعات استتخرا شتده از
دادههای سنجش از دور و نقشههای محلی برای ایجاد این نقشه
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مفید بوده است .نقشتههتای نشتاندهنتده محتدودیت ،بته طتور
طبیعی ،یا از سوی جوامع انسانی ،بهصورت استانداردها ،قتوانین و
غیره تحمیل شده و اجازه نمیدهند برخی اقدامات ختاص انجتام
پذیرد (رفیعی .)1386 ،نقشههای محتدودیت شتامل الیتههتای
شهر ،روستتا ،جتاده و منتاط زراعتی استت .پتس از استتخرا
الیههای اطالعاتی مختلف ،نقشهها بهصتورت الیتههتای قابتل
استفاده برای تحلیل تبدیل شدند تا بترای انتختاب سیستتماتیک
لکه های حفاظتی استان گلستان اقدام شود .این فعالیتت عبتارت
بود از تبدیل کردن نقشههای مورد نیاز به فرمتهتای مناستب و
متورد قبتتول نتترمافزارهتتای  Arc GIS 9.2و  IDRISIکتته در
تحلیل مورد استفاده قرار گرفتهاند.
برای انتخاب و اولویتبندی لکههای حفاظتی ابتدا الیههای
مؤثر در انتخاب لکهها استاندارد شدند .استتفاده از منطت فتازی
( )Zadeh, 1965بهمنظور استانداردسازی نقشتههتای فتاکتور از
روشهایی استکه امروزه مورد توجه فراوان قترار گرفتته استت.
برخالف منطت بتولین ) ،(Eastman, 2006در منطت فتازی،
میتوان بین اعدادی مثل  0تا  ،1یا  0تتا  255مجموعتهای از
اعداد را تصور کرد که هر یک از آنها بتا تتابع عضتویت تعریتف
میشود ) .(Eastman, 2003تابع عضویت در برگیرنده طیفی از
اعداد است که بین حالت قابل قبتول و غیرقابتل قبتول درجتات
مختلف پذیرش را نمایش میدهند .مقیا مورد استفاده در ایتن
تحقی برای تعیین تابع عضویت ،مقیا بایت در بازه  0تا 255
است .در این بازه مقدار عضویت باالتر رضامندی بیشتتر و مقتدار
عضویت پایینتر رضامندی کمتر را نشان متیدهتد .عتالوه بتر
مسئله انتخاب مقیا برای تهیه نقشههای فازی ،باید نو تتابع
فازی ) (Eastman, 2003را نیز مورد بررسی قترار داده و تتابع
مناسبتر را برای معیار مورد نظر انتختاب کترد .از توابتع مشتهور
م تیتتتوان بتته توابتتع  Sشتتکل ،خط تی و  Jشتتکل اشتتاره کتترد
( .)Eastman et al, 1995توابتع ذکتر شتده در محتیط Idrisi
وجود دارد و عالوه بر این توابع ،کاربر میتواند با توجته بته نیتاز
خود ،تابع را نیز تعریتف کنتد .یکتی دیگتر از عوامتل متؤثر در
استانداردسازی نقشههای فازی ،تعیین حد آستانه است که نقاط
کنترل نیز به آنها گفته میشود .اما نکتهای که بایتد در انتختاب
تابع به آن توجه کرد ،نو کاهشی ،یا افزایشی بودن توابع است
که منظور از کاهشی ،حداقل شتونده ،یتا نزولتی بتودن تتابع ،و
منظور از افزایشی ،حداکثر شونده ،یا صعودی بتودن تتابع استت
(متکان و همکاران .)1387 ،در تحقی حاضر الیههتای تتراکم
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پوشش گیاهی ،تنو داخلی تراکم پوشش گیاهی ،تنتو حاشتیه،
شیب ،مساحت ،هسته مرکزی ،تعتداد هستته مرکتزی ،شتاخص
پیوستگی و شاخص هسته مرکتزی بتا استتفاده از تتابع افزاینتده
یکنواخت ،فازی شد و در مقیا بایت بیمقیا شد .الیتههتای
فاصله نزدیکترین همسایه ،نسبت محیط بته مستاحت ،شتاخص
چینخوردگی و فاصله از جاده با استفاده از تابع کاهنده یکنواخت

فازی ،شده و در مقیا بایت ،بیمقیا شد .الیههای فاصتله از
شهر و فاصله از روستا با استفاده از تابع متقتارن فتازی شتد و در
مقیا بایت بیمقیا شد.

جدول ( :)1مشخصههای سیمای سرزمین انتخاب شده
 1

Area  a ij 

10,000 

مساحت

 = aijمساحت لکه  ijبرحسب متر
نسبت محیط به مساحت

Pij
a ij

PARA 

 =Pijمحیط لکه  ijبرحسب متر
 =aijمساحت لکه  ijبرحسب متر
1


CORE  a ijc 

10
.
000



هسته مرکزی

 = aijهسته مرکزی لکه  ijکه براسا

عم حاشیه شکل گرفته است (برحسب متر)
c
ij

تعداد هسته مرکزی
c
ij

 = nتعداد هستههای مرکزی منفصل در لکه  ijکه براسا
(برحسب متر)
شاخص هسته مرکزی

NCORE  n

عمت لبته شتکل گرفتته استت
)(100

 = a ijcهسته مرکزی لکه  ijکه براسا
 = aijمساحت لکه ( ijبرحسب متر)

a ijc
a ij

CAI 

عم حاشیه شکل گرفته است (برحسب متر)
 z

  C ijr 
r 1

 1
 a ij 


CONTIG  
V 1

شاخص پیوستگی

 =Cijrارزش پیوستگی برای پیکسل لکه ij

 =Vمجمو ارزشها در سلول 3×3
 = aijمساحت لکه  ijبا تعدادی از سلولها
شاخص چین خوردگی

) 2Ln (0 / 25p ij
Lna ij

FRAC 

 = pijمحیط لکه ( ijبرحسب متر)
 = aijمساحت لکه ( ijبرحسب متر)
ENN  h ij

فاصله اقلیدسی

 =hijفاصله از لکه  ijتا نزدیکترین لکه همسایه (برحسب متر)

در روشهای ارزیتابی چنتد معیتاره ( ،)MCEمتیبایتد بترای
معیارهای مورد بررسی وزنهایی تخصیص داده شود ،کته ایتن

وزندهی بستیار مهتم و تعیتینکننتده استت (اصتغرپور1381 ،
و  .)Malczewski, 1999در تعیین وزنهتا نهایتت دقتت الزم
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است تا نتیجه حاصل مطاب با انتظار باشد (متکتان و همکتاران،
 .)1387وزن معیارها با روش مقایسههای زوجی و فنبردار ویژه
به دست آمد ) .(Satty, 1988برای مشخصههای بکر بودن کته
شامل مشخصههایی استکه مدیریت انسان در آن دخیل نیستت
و مشخصههای قابل مدیریت که تحت مدیریت انسان استت بته
طور جداگانه پرسش نامههایی آماده و با مشاوره چنتد متخصتص
تکمیل شد .برای انجام روش مقایسته دوتتایی ابتتدا تتک تتک

معیارهای مورد بررسی مقایسه شد و میزان اهمیتت نستبی هتر
جفت با توجه به امتیازبندی موجود بین 1تا  9در متاتریس وارد
شد .پس از آن ،وزنها و همچنین نسبت تواف ) (CRمحاسبه
شد .مقایسههای انجام شده CR< 0.1 ،را نشان دادنتد کته بته
مفهوم قابل قبتول بتودن وزنهتای محاستبه شتده بتوده استت
(جدولهای .)5 ،4 ،3 ،2

جدول ( :)2مقایسههای زوجی مشخصههای بکر بودن برای کاربری جنگل

جدول ( :)3مقایسههای زوجی مشخصههای قابلیت مدیریت برای کاربری جنگل
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جدول ( :)4مقایسههای زوجی مشخصههای بکر بودن برای کاربری مرتع

جدول ( :)5مقایسههای زوجی مشخصههای توانایی مدیریت برای کاربری مرتع

ارزیابی و ترکیب معیارها

در ایتتن مطالعتته ،بتتهمنظتتور انتختتاب و اولویتتتبنتتدی
سیستماتیک( )2لکه های حفاظتی استتان گلستتان بتا استتفاده از
روش  ،)McGarigal et al., 2005( CAPSاز روش ارزیتابی
چند معیاری ( ،)Higgs, 2006با روش ترکیتب خطتی وزن داده
شده استفاده شد .برای این کار نوعی مدل حرفتی ارائته شتد تتا

وزندهی و ترکیب کردن اطالعات به نحو بهتری صورت گیترد.
در این روش ،نقشه یکنواختت شتده فاکتورهتا در وزن فاکتورهتا
ضرب ،حاصلضربها به صورتبترداری جمتع ،ستسس نتتایج در
نقشه محدودیتها ضرب میشوند و مجمو امتیازات هر پیکسل
بهدست میآید .سسس روش ترکیب خطتی وزن داده شتده طبت
رابطه  1به دست میآید ).(Eastman, 2003
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s  wi xi ci

رابطه ()1
که در آن :
 :Sرضامندی
 : wiوزن معیار i
 : xiارزش بی مقیا شده معیار i
 ciنشاندهنده نقشه محدودیتهاست و  عالمتت ضترب
است.
خروجی روش ترکیب خطتی وزن داده شتده ،تصتویر نهتایی
شایستگی منطقه تحت مطالعه برای انتختاب لکتههتای مناستب
برای حفاظت است .تصویر نهایی شایستتگی بته عنتوان ورودی،
وارد مرحله انتخاب ایستگاه( )3میشتود .بترای انتختاب ایستتگاه
روشهای مختلفی وجود دارد .در تحقی حاضر محدودیت بر نقشه
نهایی شایستگی اعمتال شتد کته براستا آن کمینته مستاحت
زون های حفاظتی  300هکتار است .در مرحلته بعتد شایستتگی
ناحیهای سرزمین(( )4میانگین رضامندی پیکستلهتای هتر زون)
براستتا رابطتت  2محاستتبه شتتد )Salman Mahini and
.(Gholamalifard, 2006
رابطه ()2

)  (L

i z

nz

S

که در آن:
 =Szشایستگی ناحیهای سرزمین
 = (Li)zمیزان شایستگی پیکسل  iمتعل به زون z
 = nzتعداد پیکسلهای تشکیلدهندة زون z
برای محاسبه  Szاز روالهایEXTRACT, OVERLAY,
 AREA, GROUP, RECLASSدر محیط نترمافتزار Idrisi
استتتفاده ش تد ) Salman Mahini and Gholamalifard,
 .(2006در نهایت زونها براسا شایستگی ناحیتهای سترزمین،
به صورت نزولی مرتب شدند.

گرفته میشود.
فاصله لکهها را به صورت اقلیدسی میتوان اندازهگیری کترد.
هر چه فاصله لکهها کمتر باشد ،دستخوردگی آنهتا کمتتر استت
بنابراین ،فاصله نزدیکتر در لکههای حفاظتی عاملی مطلتوب بته
شمار میرود .شاخص پیوستگی نمایهای از توپر بتودن هتر لکته،
وضعیت مرز و حاشیه آن و نیز پیوستگی آن بتا ستایر لکتههتای
مشابه در سط سیمای سرزمین است .هرچه ایتن نمایته بزرگتتر
باشد نشان دهنده شکل گردتر ،توپرتر و ستط پیوستتگی بتاالتر
لکه حفاظتی استت .لکتههتای حفتاظتی در حاشتیه و مترز ختود
متتیتواننتتد دارای مقتتادیر متفتتاوت چتتینختتوردگی باشتتند .ایتتن
چینخوردگی به تعبیری یک بعد به ابعاد لکهها اضافه متیکنتد و
میتواند در مقیا های مختلف تکرارشتونده هتم باشتد .بته هتر
ترتیب ،چتینختوردگی در خصتوص لکتههتای حفتاظتی عامتل
مطلوبی به شمار نمیرود و به طور معمول بتا افتزایش آن ستط
تما لکه با محیط پیرامون بیشتر میشود و از اینرو حساستیت
و ضربهپذیری آن باال میرود.
نمایه نسبت محیط به مساحت همانند چتینختوردگی نقتش
اساستتی در وضتتعیت لکتتههتتای حفتتاظتی از نظتتر حساستتیت و
آسیبپذیری نسبت به تخریب انسانی دارد .از اینرو ،ایتن نمایته
هرچه باالتر باشد ،سط تما لکه حفاظتی افزایش مییابد و در
نتیجه این نمایه عامل مطلوبی نیست .نمایههای هسته مرکتزی،
تعداد هسته مرکزی و نسبت هستته مرکتزی از عتواملیانتد کته
افزایش آنها سبب افزایش ارزش حفتاظتی لکته متوردنظر استت؛
حتی اگر مساحت کمتری داشته باشند.
 نتایج حاصل از ارزیابی چند متغیرهارزیابی چند متغیره ،یا همتان MCE

روش  CAPSبراسا
قرار دارد .برای این کار متدل حرفتی ارائته شتد تتا وزندهتی و
ترکیب کردن اطالعات به نحو بهتری صورت گیرد (جدول .)6

یافتهها

روش  ،)McGarigal et al., 2005( CAPSبته منظتور
انتخاب سیستماتیک لکه های حفاظتی در سط استتان گلستتان
بر اسا شکل ( )1انجام شد و نتایج زیر بهدست آمد:
هر چه مساحت لکههای حفاظتی بزرگتر باشد ،لکهها در آنجا
کمتر مورد تخریب قرار گرفته و دست نخوردهترند .بر این اسا ،
بزرگ بودن مساحت لکههتتای حفاظتتی عامل مطلوب در نظتر

-

وزندهی :بترای ارزیتابی بته روش چنتد متغیتره ،نیتاز بته
وزندهی به عوامل ذکر شده است .بر طب شکل ( )1ایتن
وزندهتی بته روش ،)McGarigal et al., 2005( AHP
صورت پذیرفت .وزنهتای بتهدستت آمتده در جتدولهتای
شماره ( 9 ،8 ،7و  )10نشان داده شدهاند.
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جدول ( :)6مدل حرفی برای انتخاب لکههای حفاظتی در استان گلستان
نوع اکوسیستم

مشخصههای حفاظتی
مساحت هسته مرکزی ،تعداد هسته مرکزی ،نسبت هسته مرکزی ،شاخص یکسارچگی ،تراکم پوشش گیاهی و تنتو حاشتیه در آن
لکه بزرگ باشد.
فاصله اقلیدسی نزدیکترین همسایه ،شاخص چینخوردگی ،نسبت محیط به مساحت و درجه تخریب رودخانهها در آن لکه کم باشد.
فاصله لکههای حفاظتی از محل عبور جاده حداقل  210متر باشد و حداکثر در دو نقطه جاده از آنها عبور کرده باشد.
فاصله از شهرها و پیرامون آنها حداقل  2475متر باشد.
از روستاها و پیرامون آنها حداقل  210متر فاصله مطلوب است.
فاصله این مناط از جادههای اصلی و مسیر عبور خط راهآهن و سایر تأسیسات زیربنایی حداقل  120متر باشد.

جنگل

مرتع

ترکیب جنگل و مرتع

مساحت هسته مرکزی ،تعداد هسته مرکزی ،نسبت هسته مرکزی ،شاخص یکسارچگی ،تراکم پوشش گیاهی و تنتو حاشتیه در آن
لکه بزرگ باشد.
فاصله اقلیدسی نزدیکترین همسایه ،شاخص چینخوردگی ،نسبت محیط به مساحت و درجه تخریب رودخانهها در آن لکه کم باشد.
فاصله لکههای حفاظتی از محل عبور جاده حداقل  210متر باشد و حداکثر در دو نقطه جاده از آنها عبور کرده باشد.
فاصله از شهرها و پیرامون آنها حداقل  2475متر باشد.
از روستاها و پیرامون آنها حداقل  210متر فاصله مطلوب است.
فاصله این مناط از جادههای اصلی و مسیر عبور خط راهآهن و سایر تأسیسات زیربنایی حداقل  120متر باشد.
تنو تیپهای پوششی ،تراکم و تغییرات تراکم پوشش گیاهی در واحد سط بیشتر باشد.
رودخانهها و بافر  210متری آنها جزو مناط حفاظتی محسوب میشود.

رودخانه

جدول ( :)7وزندهی به مشخصههای توانایی مدیریت

جدول ( :)9وزندهی به مشخصههای توانایی مدیریت

برای کاربری مرتع براساس روش AHP

برای کاربری جنگل براساس روش AHP

مشخصه

فاصله تا جاده
فاصله تا شهر
فاصله تا روستا

وزن

0.637
0.2583
0.1047

مشخصه

فاصله تا جاده
فاصله تا شهر
فاصله تا روستا

وزن

0.7306
0.1884
0.081

جدول ( :)8وزندهی به مشخصههای بکر بودن برای

جدول ( :)10وزندهی به مشخصههای بکر بودن برای

کاربری مرتع براساس روش AHP

کاربری جنگل براساس روش AHP

مشخصه

تنو تراکم پوشش گیاهی
تراکم پوشش گیاهی
درجه یکسارچگی رود
شاخص چین خوردگی
نسبت محیط به مساحت
نسبت هسته مرکزی
تعداد هسته مرکزی
شاخص پیوستگی
هسته مرکزی
مساحت
تنو حاشیه
فاصله نزدیکترین همسایه

وزن

0.295
0.1615
0.094
0.0843
0.064
0.0619
0.0597
0.0478
0.0469
0.0392
0.0256
0.0195

پارامتر

تنو تراکم پوشش گیاهی
تراکم پوشش گیاهی
شاخص چین خوردگی
نسبت محیط به مساحت
تعداد هسته مرکزی
درجه یکسارچگی رود
نسبت هسته مرکزی
شاخص پیوستگی
هسته مرکزی
تنو حاشیه
مساحت
فاصله نزدیکترین همسایه

وزن

0.3043
0.1896
0.1331
0.066
0.0519
0.0491
0.0452
0.0408
0.0381
0.0353
0.0287
0.0177
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در وزن دهی به مشخصههای بکر بتودن بترای جنگتلهتا و
مراتع استان گلستان ،تنو تراکم پوشش گیاهی از همه مهمتتر و
فاصله نزدیکترین همسایه از بقیه مشخصهها کماهمیتتر در نظر
گرفته شده است .در وزندهی به مشخصههای قابلیتت متدیریت
برای جنگلها و مراتع استان گلستان معیار فاصله از شهر از همه

مهمتر و معیار فاصله از جاده از همه کم اهمیتتتر فترض شتده
است .در وزندهی به مشخصههتای توانتایی متدیریت جنگتل و
مرتع ،عددهای کمتری داده شد ،تا در جمع به طور بسیار شدید و
غیرواقعی در تناسب نهایی عمل نکنند.

انتخاب لکه های حفاظتی
مرتع ()0/45

جنگل ()0/55
( )0/25توانایی مدیریت

بکر بودن ()0/75
مساحت
فاصله تا شهر

نسبت هسته مرکزی

فاصله تا شهر

مساحت
هسته مرکزی

هسته مرکزی
تعداد هسته مرکزی

توانایی مدیریت ()0/25

( )0/75بکر بودن

فاصله تا روستا
فاصله تا جاده

فاصله تا روستا
تعداد هسته مرکزی
فاصله تا جاده
نسبت هسته مرکزی

شاخص یکسارچگی

شاخص یکسارچگی

شاخص چینخوردگی

شاخص چینخوردگی

تراکم پوشش گیاهی

تراکم پوشش گیاهی

تنو تراکم پوشش گیاهی

تنو تراکم پوشش گیاهی

تنو حاشیه

تنو حاشیه

نسبت محیط به مساحت

نسبت محیط به مساحت

درجه یکسارچکی رود

درجه یکسارچکی رود

فاصله نزدیکترین همسایه

فاصله نزدیکترین همسایه

شکل ( :)1خوارزمیک انتخاب لکههای حفاظتی در استان گلستان براساس مشخصههای سیمای سرزمین
 -ادغام مشخصهها

برای ادغام مشخصهها و محدودیتها از روش ادغتام خطتی
وزن داده شده استفاده شد .شتکل شتماره ( )2خروجتی ترکیتب
خطی وزن داده شده تصویر نهایی شایستگی استان گلستان برای
انتخاب لکههای حفاظتی است.
-

شایستگی ناحیهای سرزمین

شکل ( :)2نقشه نهایی شایستگی استان گلستان برای
انتخاب لکههای حفاظتی
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تصویر نهایی شایستگی به عنوان ورودی ،وارد مرحله انتخاب
ایستگاه شد و تعتداد  19زون بترای لکتههتای حفتاظتی تعیتین
گردید و شایستگی ناحیهای سرزمین از رابطه شتماره  2محاستبه
شد .فرض بر ایناستکه کمینه تناسب انتخاب زونها باید 180
باشد و حداقل مساحت لکه حفاظتی  300هکتار در نظتر گرفتته
شود .شایستگی مناط به صتورت نزولتی مرتتب شتدند کته در
شکلهای ( 3و  )4و جتدول ( )11نتتایج نشتان داده شتدهانتد،
ستتسس ،بتتر طب ت شتتکل ( )5از می تان ای تن  19زون 10 ،زون
بهعنوان لکههای دارای توان بسیار بتاال بترای حفاظتت معرفتی
شدند.

شکل ( :)3زونهای شناسایی شده به منظور انتخاب

سیستماتیک لکههای حفاظتی
شکل ( :)4نقشه شایستگی ناحیهای سرزمین به منظور
انتخاب سیستماتیک لکههای حفاظتی
بحث و نتیجهگیری

در ارزیابی چند معیاره ،معیارهای مختلف مورد بررسی قرار
میگیرد تا هدف ویژه تحق یابد .در این مطالعه ،هدف اصلی
ارزیابی توان سرزمین به منظور انتخاب لکههای حفاظتی بوده
است .بنابراین ،بهمنظور ارزیابی سرزمین ،از الگوریتم انتخاب
لکههای حفاظتی در استان گلستان براسا
سیمای سرزمین استفاده شد (شکل .)1

مشخصههای

جدول ( :)11ویژگیهای زونهای شناسایی شده در استان گلستان
شماره

کمینه شایستگی

بیشینه شایستگی

میانگین شایستگی

زون

سلولهای زون

سلولهای زون

ناحیهای سرزمین

4062
1464
2928
862
410
884
364
2287
1991
1202

180
180
181
181
180
181
181
181
181
181

255
252
255
231
255
235
231
240
227
221

214.5078
203.1805
202.6403
202.6317
202.446
197.0542
196.2895
194.2574
193.1142
191.4688

در ای تن متتدل ستتط منتتاط توستتعه نیافت ته استتتان بتته دو
اکوسیستم جنگلی و مرتعی تقسیم شد و متخصصان وزنتی بتین
صفر و یک به هر یک از آنها اختصاص دادند .سسس ،بترای هتر
یک از اکوسیستم های جنگلتی و مرتعتی ویژگتی بکتر بتودن و

مساحت (هکتار)

4181.334
11163.73
481.6342
663.4509
92289.62
1018.263542
1230.143
1486.217
485.3246
460.2123

توانایی مدیریت در نظر گرفته شد و وزنی بین صفر و یک بترای
آن تعیین گردید .همچنتین ،بترای هتر یتک از ایتن دو ویژگتی
معیارهایی که نشاندهنده استعداد سرزمین برای انتخاب لکههای
حفاظتی از دریچه سیمای سرزمین است در نظرگرفته شد و برای
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این معیارها نیز به روش  AHPوزندهی شتد ).(Saaty, 1990
پس از این که متخصصان وزندهی را انجتام دادنتد ،معیارهتا بتا
روش  WLCبا هم ترکیب شدند تا شاخص رضتامندی سترزمین
بهدست آید .این شاخص ابتزار مناستبی بترای تصتمیمگیتری در
ارتباط با تخصیص سرزمین لکههای حفاظتی است.
بهطورکلی ،نتایج بتهدستت آمتده از ایتن پتژوهش حتاکی از
آناستکه سط مناط حفاظت شده استتان گلستتان بتدون در
نظر گرفتن منتابع آبتی و بتا در نظتر گترفتن پیکستلهتایی بتا
رضامندی بیش از  ،160در حدود  15درصد سط استان استت
که برابر بتا مستاحتی در حتدود  307391.6هکتتار استت .بتا
محاسبه شایستتگی ناحیتهای بترای هتر زون ،پیکستلهتایی بتا
رضتتامندی ب تیش از  180در حتتدود  5/5درصتتد ستتط استتتان
راتشکیل میدهد که برابر با  112783/5هکتار است.
شایان ذکر است انتخاب لکههای حفاظتی بته روش CAPS
برای اولین بار در ایران به اجرا در آمده است .همچنین ،استتفاده
از مشخصههای سیمای سرزمین برای استان گلستتان بستیار نتو
بوده است .روش  CAPSبهعنوان یکی از روشهای سیستتماتیک
انتخاب لکههای حفتاظتی در ستط کشتور بته دالیتل توانتایی
استفاده در مناط کوچک ،متوسط ،بزرگ ،توانایی ارزیابی ستریع
مناط از نظر تنو زیستی ،رفع مشکل نیتاز بته اطالعتات کمتی
وکامل ،هدف قرار دادن یکسارچگی بومشناختی مناط و انتختاب
و الویتبندی مناط برای حفاظت توصیه میشود.
پیشنهاد میشود از یافتههتای ایتن تحقیت متیتتوان بترای
انتخاب لکههای جدید حفاظتی ،اصالح مرزهای مناط حفاظتت
شده کنونی و در نهایت بازنگری در نظام انتخاب مناط حفاظتی
استفاده کرد .نتایج روش  CAPSرا میتوان به طور آزمایشتی در

سط استان گلستان اجرا کترد و بتا استتفاده از نقشته پتراکنش
گونههتای مهتم و تحتت خطتر ایتن روش را ارتقتا داد .در ایتن
تحقی ت  ،از روش ترکی تب  WLCبتتهمنظتتور تلفی ت الی تههتتای
اطالعات معیارها با یکدیگر استفاده شد .این مدل از انوا جبرانی
مدلهای تصمیم گیری است .در این مدلهتا اجتازه تبتادل بتین
شاخصها وجود دارد .بنابراین ،پایین بودن مقدار شاخص را ستایر
شاخصهای با ارزش باال جبران میکننتد .پیشتنهاد متیشتود از
روشهای تصمیم گیری دیگری نظیر میانگینگیتری مرتتب شتده
وزن داده شده استفاده شتود و نتتایج آن بتا نتتایج ایتن مطالعته
مقایسه شود .استفاده از سایر روشهای سیستتماتیک و مقایسته
آن با روش ذکر شده پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی

از جناب آقای دکتر حسین شعبانعلی فمی و جناب آقای دکتر
سیدحامد میرکریمی برای قبول زحمت در انجتام برختی از امتور
مربوط به این مقاله نهایت تشکر و قدردانی به عمل می آید.
یادداشتها
1. Conservation Assessment and Prioritization
System
2. Systematic
3. Site Selection
4. Zonal Land Suitability
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