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چکیده:
کاربری زمین  کاربری زمین به عنوان محصول نهایی فرایند برنامه ریزی فضایی، به دنبال ارائه  الگوی مطلوب  برنامه ریزی 
گرفته براساس تحلیل روند  و تعیین اولویت های توسعه ای با توجه به ظرفیت هاست. این فرایند در غالب مطالعات صورت 
گذشته و تعمیم آن به آینده است که به دلیل عدم قطعیت شرایط و ویژگی های منطقه ای، با تعارض های ذاتی همراه است. 
از سوی دیگر رویکردهای موجود به دلیل عدم وجود نگاهی یکپارچه و در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمی توانند الگوی 
گرفتن توان و ظرفیت زمین در  کنند. یکی از روش های رایج  در این زمینه، ارزیابی و در نظر  کاربری زمین مناسب را ارائه 
کولوژیکی، در نظر گرفتن توسعه  کاربری هاست. نکته مشترک همه روش های به  کار رفته به  منظور ارزیابی توان ا استقرار انواع 
که در استقرار مکانی توسعه  یک نوع فعالیت انسانی به  عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است. این در حالی است 
انواع فعالیت ها می توانند در یک رقابت، بهترین و متناسب ترین مکان را با توجه به جمیع شرایط انتخاب کنند. هدف مقاله 
کولوژیکی در شهرستان نوشهر برای توسعه  چهار نوع  کاربری زمین بر مبنای توان ا حاضر، ارائه  الگوی یکپارچه  تخصیص 
فعالیت شهری، کشاورزی، صنعتی و طبیعی  است. این مدل مکان های مناسب برای توسعه هر چهار نوع فعالیت را به  طور 
گفتاری و بر مبنای اولویت های فعالیتی، پهنه بندی اولویت قابلیت  کرده و در نهایت با استفاده از منطق  مجزا شناسایی 
کولوژیکی یکپارچه توسعه انواع فعالیت های چهارگانه، عمده  اراضی را ارائه می کند. نتایج مدل نشان می دهد که در ارزیابی ا
سطح منطقه دچار تعارض میان اولویت های ارزیابی توسعه دو یا چند نوع فعالیت است. با توجه به فرآیند تصمیم گیری بر 
کالن ارزیابی، مدل در رفع تعارض ها در میان تمامی اولویت ها، زمین مورد نظر را به توسعه  طبیعی اختصاص  مبنای هدف 

کرده است. گسترش توسعه دیگر فعالیت ها در این مناطق جلوگیری  داده و از 

اطالعات  سیستم  کولوژیکی،  ا تــوان  گفتاری،  منطق  زمین،  کاربری  تخصیص  ارزیابی،  یکپارچه  الگوی  كلیدي:  واژگــان
جغرافیایی، نوشهر.
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1.مقدمه
1.1.طرحمسئله

و  شهری  مقیاس  در  جانبه  همه  و  مــتــوازن  رشــد  الــزامــات  از  یکی 
شرایط  جمله  از  مختلف  بخش های  میان  هماهنگی  منطقه ای، 
شرایط  ایــن  درک  اســت.  منطقه  فعالیتی  نظام  و  زیست محیطی 
نیازهای  محدودیت های آن به  منظور رفع  و  توان ها  در منطقه و 
گردد. در حالی  به توسعه پایدار منطقه ای منجر  می تواند  جامعه 
امکانات،  از  مناسب  استفاده   عدم  و  ظرفیت ها  شناخت  عدم  که 
سبب  زمین،  توانایی  از  بهره برداری  در  بهره وری  کاهش  بر  عالوه 
 Bonilla-Moheno et( ــــادی  زی زیست محیطی  مشکالت  ــروز  بـ
محیط زیست  تخریب  مانند   )Clapcott et al., 2012؛  al, 2012
پیرامونی شهرها، منابع طبیعی و بخش وسیعی از مرغوب ترین و 
و  25؛ قره خلو  اراضی، )داداش پــور و دیگران، 1392:  مناسب ترین 
کاهش تنوع زیستي، استعداد و قابلیت بهره وری  دیگران، 13۸۸(، 
سرزمین شود  )میرداودی و همکاران،13۸7: 243(. بنابراین توسعه 
که از سرزمین به  کولوژیک زمانی محقق خواهد شد  و حفظ توان ا
تناسب قابلیت ها و توانمندی های آن استفاده گردد. بر این اساس، 
بارگذاری  از  پیش  سرزمین  توانمندی های  و  قابلیت ها  شناسایی 
گون بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت،  گونا فعالیت های 
استفاده از قابلیت های سرزمین و توسعه  شهر و منطقه به سمتی 
از  مانع  کولوژیک  ا و  محیطی  محدودیت های  که  مـــی رود  پیش 
استمرار فعالیت ها شده و عماًل بسیاری از سرمایه گذاری های انجام 
که بر استعدادهای مختلف  شده به هدر رود. بنابراین مهم است 
کاربری زمین  گردد؛ زیرا در این زمینه اشتباه در  چشم اندازها تمرکز 
و نوع توسعه آن می تواند منابع یک منطقه را با خطر جدی مواجه 

سازد )نوری و همکاران،13۸9: 34(.
الزامات  و  زمین  در  انسانی  مختلف  فعالیت های  دیگر،  طــرف  از 
کولوژیکی آنها، سبب می شود تا سطح منطقه برای هر نوع توسعه   ا
زمین ارجحیت های مختلفی داشته باشد. در این صورت، نیاز است 
تا سطح منطقه را برای هر نوع توسعه  فعالیت انسانی اولویت بندی 
کولوژیکی مشترک در برخی  کرد. در حالی که به دلیل وجود الزامات ا
از محدوده های منطقه  انسانی، ممکن است برخی  فعالیت های 
انسانی  فعالیت  چند  یا  دو  توسعه   در  یکسانی  اولویت های  دارای 
دارای  منطقه  کولوژیکی  ا شرایط  گفت  می توان  بنابراین  باشد. 
گزینش فعالیت بوده و به دلیل احتمال باالی بروز چنین  تعارض در 
و  مناسب تر  فعالیت  گزینش  منطقه،  زیاد  وسعت  و  تعارض هایی 
خ  داده در این محدوده ها به  یکی از چالش های  حل تعارض های ر
صاحب نظران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای تبدیل می شود. از 
که توانایی شناسایی  کارآمد  این رو استفاده از مدل ها و روش های 
و حل تعارض های میان اولویت های توسعه  فعالیت های انسانی در 
سطح منطقه را داشته باشد، به  مثابه یک مسئله محوری بایستی 

مورد توجه قرار  گیرد.
1.2.ضرورتواهمیتتحقیق

فرایند  نهایی  محصول  عــنــوان  بــه  زمــیــن  ــری  ــارب ک بــرنــامــه ریــزی 
کاربری زمین و  برنامه ریزی فضایی به دنبال ارائه  الگوی مطلوب 
تعیین اولویت های توسعه ای با توجه به ظرفیت هاست. این فرایند 

گذشته  رونــد  تحلیل  براساس  گرفته  صــورت  مطالعات  غالب  در 
و  شرایط  قطعیت  عــدم  دلیل  به  که  اســت  آینده  به  آن  تعمیم  و 
ویژگی های منطقه ای، با تعارض های ذاتی همراه است. از سوی 
و  یکپارچه  نگاهی  وجــود  عدم  دلیل  به  موجود  رویکردهای  دیگر 
کاربری زمین  در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمی توانند الگوی 
مناسب را ارائه کنند. یکی از روش های رایج  در این زمینه، ارزیابی و 
کاربری هاست.  گرفتن توان و ظرفیت زمین در استقرار انواع  در نظر 
توان  ارزیابی  به  منظور  رفته  به  کار  نکته مشترک همه روش هــای 
به  انسانی  فعالیت  نــوع  یــک  توسعه  گرفتن  نظر  در  کولوژیکی،  ا
 عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است )ماهینی و دیگران 
 ,13۸۸ دیگران  و  قره خلو   ,1377 مخدوم  و  سرهنگ زاده   ,13۸۸
آورگانی 13۸7, نوری و صیدایی 13۸9(؛ در حالی  نوروزی  و  نوری 
کولوژیکی و سنجش ظرفیت سرزمین در  که این گونه ارزیابی توان ا
توسعه  یک نوع فعالیت به دلیل در نظر نگرفتن استعداد منطقه 
در استقرار دیگر فعالیت ها، نمی تواند ارزیابی درستی از منطقه ارائه 
 Van Groenendael et؛  Attorre et al., 2012؛  Argent, 2004( کند 
ارزیابی  گر توسعه  تمامی فعالیت ها در  ا از سوی دیگر   .)al., 2012
گرفته شوند، نتایج متفاوتی از الگوی چیدمان  یک منطقه در نظر 
فعالیت در منطقه اتفاق می افتد )اونق و دیگران، 13۸5؛ امیری و 
کار، به روشی مدون و مشخص در ارزیابی  دیگران 13۸۸(. برای این 
کولوژیکی یکپارچه توسعه چند نوع فعالیت در مقیاس منطقه ای  ا
نیاز است تا الگوهای مختلف استقرار فعالیت در بخش های مختلف 
منطقه را با یکدیگر مقایسه و الگوی بهینه تخصیص کاربری زمین را 
کند. در این راستا، تحقیق پیشِ  رو، مدلی با عنوان "منطق  تعیین 
کولوژیکی توسعه  چندین فعالیت  گفتاری" را به  منظور ارزیابی توان ا
به  صورت همزمان و در چارچوب قوانین شرطی مطرح می کند. این 
کردن  که نتیجه تحقیق نگارندگان است، توانایی مشخص  مدل 
را  مختلف  فعالیت های  توسعه  ارزیابی  در  احتمالی  تعارض های 
ارائه   کالن با  داشته و قادر است تعارض ها را بر مبنای یک هدف 
ایــن مدل  واقــع  در  کند.  رفــع  فعالیت،  نــوع  توسعه  یک  پیشنهاد 
تحقیق،  در  شــده  مطرح   کمی  روش هــای  از  استفاده  با  می تواند 
کند.  کمی و قابل مقایسه تبدیل  گفتاری را به مقادیر  اولویت های 
کولوژیکی، توسعه  فعالیت  به  طوری که از طریق مقایسه  ارزش های ا
گردد. بر این مبنا هدف  مناسب با توجه به جمیع شرایط انتخاب 
کاربری زمین برای رفع تعارض های  تحقیق، ارائه  الگوی یکپارچه 
کولوژیکی توسعه  فعالیت های انسانی  پیش آمده در ارزیابی توان ا
که با توجه به ویژگی های محدوده  مورد  در مقیاس منطقه است 
بررسی، توسعه  چهار نوع فعالیت اصلی شهری، صنعتی، کشاورزی 
گرفته است. منظور از توسعه  یک فعالیت  و طبیعی مورد توجه قرار 
نظر  مــورد  فعالیت  گسترش  و  ایجاد  پیشنهاد  مــحــدوده،  یک  در 
در  اختصار  به  منظور  که  اســت  منطقه ای  ویژگی های  بــراســاس 
گفتار از عبارت "توسعه" به  جای مفهوم "توسعه  فعالیت مورد نظر" 
استفاده شده است. به  طور مثال منظور از توسعه  صنعتی یا توسعه  
گسترش و به  طور عام توسعه  فعالیت صنعتی یا  شهری، استقرار و 

شهری است.
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2.موادوروشهایتحقیق
2.1.روششناسی

در این تحقیق به  منظور ارزیابی استعداد و قابلیت منطقه به  صورت 
جمع آوری  به  کتابخانه ای  روش  از  استفاده  با  ابتدا  در  یکپارچه، 
محدودیت های  و  ــوان هــا  ت ــی  ــاب ارزی در  کــولــوژیــکــی  ا مــؤثــر  عــوامــل 
نوع فعالیت  اینکه هر  با توجه به  شده است.  کولوژیکی پرداخته  ا
استقرار  برای  خاصی  مکانی  الزامات  دارای  عملکردش  با  متناسب 
بــراســاس  و  مکانی  ویــژگــی هــای  بــه  نسبت  منطقه  سطح  اســـت، 
قابلیت  پهنه های  و  گرفته  قــرار  تحلیل  مــورد  هــدف،  فعالیت  نوع 
تحقیق  ایــن  در  رفته  به  کــار  روش  مــی گــردد.  مشخص  کولوژیکی  ا
به  توجه  با  نخست  بخش  در  که  اســت  بخشی  دو  فرآیند  دارای 
کولوژیکی  الزامات مکانی توسعه هر نوع فعالیت، میزان شایستگی ا
منطقه به  صورت مجزا، محاسبه شده و در بخش دوم به شناسایی 
شده  پرداخته  آنها  رفع  و  کولوژیکی  ا یکپارچه  ارزیابی  تعارض های 
به  عنوان  نوشهر  شهرستان  شرایط  و  ویژگی ها  به  توجه  با  اســت. 
محدوده  مورد مطالعه، در این تحقیق چهار نوع توسعه شهری،   
گرفته  قــرار  کولوژیکی  ا ارزیابی  مــورد  طبیعی  و  کشاورزی  صنعتی، 

است.
كولوژیکیانواعتوسعهفعالیتهایزمین 2.1.1.ارزیابیا

کاربری زمین برای ارزیابی  به  منظور ارائه  الگوی یکپارچه تخصیص 
کولوژیکی منطقه برای  کولوژیکی بایستی در گام نخست توان ا توان ا
گردد. در این بخش  توسعه  هر نوع فعالیت به  صورت مجزا ارزیابی 
ارزیابی چندهدفه  از مدل  توسعه،  نوع  ارزیابی هر  برای  از تحلیل 
کار رفته در این بخش از ارزیابی ها از  استفاده شده است. مدل به 
طریق ترکیب شاخص های مؤثر بر هر یک از انواع توسعه ها انجام 
می گیرد. بر این اساس ضرایب اهمیت هر یک از شاخص ها مشخص 
که در  و با استفاده از روش میانگین وزنی با یکدیگر ترکیب می شوند 
کولوژیکی زمین در توسعه  یک نوع فعالیت در منطقه  نهایت ارزش ا
فعالیت های  گرفتن توسعه   با توجه به در نظر  مشخص می شود. 
این  و طبیعی( در منطقه،  کشاورزی  چهارگانه )شهری، صنعتی، 
رابطه  1، در  از  با استفاده  از فعالیت ها  برای توسعه هر یک  فرآیند 
گرفته و سطح منطقه برای هر  شهرستان نوشهر مورد ارزیابی قرار 
یک از انواع توسعه به  صورت مجزا میان اولویت های یک تا چهار 

پهنه بندی می شوند.
كولوژیکیهریکاز رابطه1:رابطهتركیبشاخصهایارزیابیا

توسعهها

    ∑   

 

   
    

j  در توسعه i کولوژیک سلول     ارزش ا
    وزن محاسبه شده توسط مدل ارزیابی چندهدفه برای

j  در توسعه k شاخص    
 k در شاخص i ارزش محاسبه شده  سلول 

ارزیابی یکپارچه، بایستی  قابلیت  ارائه  مدل یکپارچه با  به  منظور 
گرفته  کولوژیکی در تمامی توسعه ها با یکدیگر در نظر  اولویت های ا
باهم  توسعه  انـــواع  در  مکانی  اولــویــت هــای  راستا  ایــن  در  شوند. 

نقطه  هر  مکانی  ویژگی های  که  آنجایی  از  شــده انــد.  همپوشانی 
گردد،  ارزیابی  مناسب  توسعه  نوع  چند  یا  دو  بــرای  است  ممکن 
احتمال وقوع تعارض در برخی از مناطق محدوده  مورد مطالعه، 
که دو یا  به  منظور انتخاب توسعه  مناسب وجود دارد؛ بدان معنا 
چند نوع توسعه دارای اولویت یکسان در یک مکان باشند. برای 
که توانایی  رفع این تعارض ها و به  منظور ارائه  مدل یکپارچه ارزیابی 
یکپارچه  به  صورت  را  توسعه  انــواع  برای  اولویت های مکانی  ارائــه  

گفتاری" ارائه شده است. داشته باشد، مدل "منطق 
2.1.2.منطقگفتاری

به  منظور دستیابی به پهنه بندی نهایی و الگوی تخصیص یکپارچه 
با  جدیدی  منطق  از  بایستی  توسعه،  ــواع  ان بــرای  ــی  اراض کــاربــری 
کــالن،  هــدف  یــک  بــه  دستیابی   در  توسعه  انـــواع  ادغـــام  توانایی 
از روش هــای ریاضی  گــردد. در منطق های موجود اغلب  استفاده 
استفاده  اطالعاتی  مختلف  الیه های  ترکیب  بــرای  صرف  آمــاری  و 
و  بــرخــورد غیرمنعطف  ایــن روش هـــا،  ــرادات  ــ ای از  یکی  مــی شــود. 
ریاضی گونه به داده های ارزیابی و داشتن نگاه تک توسعه ای است. 
با توجه به هدف ارزیابی چندگانه تحقیق در سنجش قابلیت اراضی 
برای چهار نوع توسعه، چالش اصلی وجود تعارض های احتمالی 
انواع توسعه در یک مکان مشخص خواهد بود؛  اولویت بندی  در 
که ممکن است براساس ارزیابی های انجام  گرفته در یک  به  طوری 
محدوده، دو یا چند نوع توسعه دارای اولویت یکسان باشند. به 
با  همپوشانی  ریاضی  روش هــای  شده،  مطرح  چالش  رفع   منظور 
گفتاری"  گزاره های شرطی ترکیب  شده و منطقی با عنوان "منطق 

ارائه شده است.
ــابــی تک  ارزی دنــبــال  بــه  ــابــی عمومًا  ارزی مــدل هــای  کــه  آنجایی  از 
وجود  درایــن  بــاره  مشخصی  روش  هستند،  منطقه  در  توسعه ای 
LUCIS1 تا حدودی  کار رفته در مدل  بااین  حال روش به  نــدارد. 
انواع  ارزیابی های  همپوشانی  در  احتمالی  تعارض های  می تواند 
کار این مدل در شناسایی تعارض ها  توسعه را تشخیص دهد. روش 
کد چند رقمی )تعداد رقم ها به تعداد ارزیابی های  با استفاده از یک 
 Zwick and Carr,( می شود  انجام  اســت(  وابسته  توسعه  انـــواع 
گرفتن ترتیب قرارگیری، اولویت  کد بدون در نظر  2007(. هر رقم این 
طور مثال برای سنجش  ارزیابی یک توسعه را نشان می دهد. به  
کشاورزی با اولویت نخست، صنعتی  میزان تعارض ها میان توسعه  
با اولویت دوم و شهری با اولویت نخست، با استفاده از روش فوق 
که  کد نشان می دهد  یک عدد سه رقمی به مقدار 121 است. این 
کشاورزی و توسعه  شهری  در مکان مورد نظر بین ارزیابی توسعه  
تعارض وجود دارد و برنامه ریزی بایستی برای این سلول یکی از دو 
برای شناسایی تعارض های میان  این روش  کند.  انتخاب  را  نوع 
توسعه ای مناسب است اما این مدل قادر به ارائه  راه حل برای این 
کدگذاری بایستی به  تعارض ها نیست. برای حل این مشکل، روند 
 گونه ای باشد که عالوه بر مشخص کردن تعارض ها، توانایی مقایسه 
کدگذاری اصالح شده و  را نیز داشته باشد. برای این منظور روند 
گفتاری" مدل سازی  در چارچوب قوانین شرطی و با عنوان "منطق 

شده است.

1 land-use conflict identification strategy
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گانه  کد به  صورت جدا کدگذاری پیشنهادی، محاسبه  هر  در روش 
مطرح  شده  اولویت های  مبنای  بر  و  توسعه  هر  و  سلول  هر  بــرای 
این  برای  انجام می گیرد.  کولوژیکی  ا ارزیابی  کالن  در هدف گذاری 
که هر یک برای  کدگذاری هر سلول از طریق چهار معادله  منظور، 

مقادیر، هر توسعه را باز محاسبه می کند، انجام خواهد شد.
رابطه2:معادلههایبازمحاسبهارزیابیمقایسهایتوسعهها

توسعه   ــرای  ب کولوژیکی  ا ــوان  ت ارزیــابــی  محاسبه  شــده  مــقــدار   
i طبیعی در سلول

توسعه   ــرای  ب کولوژیکی  ا ــوان  ت ارزیــابــی  محاسبه  شــده  مــقــدار   
i کشاورزی در سلول

کولوژیکی برای توسعه  شهری   مقدار محاسبه  شده ارزیابی توان ا
i در سلول

کولوژیکی برای توسعه  صنعتی   مقدار محاسبه  شده ارزیابی توان ا
i در سلول

کولوژیکی توسعه  طبیعی نسبت به   مقدار نسبی ارزیابی توان ا
 i تمامی توسعه ها در سلول

کشاورزی نسبت  کولوژیکی توسعه    مقدار نسبی ارزیابی توان ا
i به تمامی توسعه ها در سلول

کولوژیکی توسعه ی شهری نسبت   مقدار نسبی ارزیابی توان ا
i به تمامی توسعه ها در سلول

کولوژیکی توسعه  صنعتی نسبت به   مقدار نسبی ارزیابی توان ا
 i تمامی توسعه ها در سلول

که در باز محاسبه  مقدار هر توسعه رقم هزارگان را مقدار  از آنجایی 
کوچکی  ارزیابی توان توسعه  مبنا شامل می شود؛ بنابراین بزرگی و 
عدد، مبنای مقایسه  اولیه قرار خواهد گرفت. حال با توجه به اینکه 
کثر خود معکوس شده، بنابراین  مقدار توسعه  مبنا نسبت به حدا
توسعه  آن  باشد،  کوچک تر  توسعه ای  محاسبه   باز  مقدار  چه  هر 

دارای اولویت باالتری در برنده شدن رقابت است.
کمی در انتخاب نهایی  با توجه به قابل مقایسه بودن این مقادیر 
یکی از توسعه ها به  عنوان توسعه  مناسب برای هر سلول از قوانین 
و رقابت شرطی استفاده شده است. بر این اساس مقادیر به دست 
که مقدار  از آنجایی  کرده و  آمده برای هر توسعه با یکدیگر رقابت 
انواع توسعه هاست،  از ارزش هــای  ترکیبی  گیرنده   هر توسعه در بر 
سلول  بــرای هر  توسعه  نوع  انتخاب  به  شرطی  قوانین  با  می توان 
انواع  برای  گرفته  صورت  ارزیابی های  تعداد  به  توجه  با  پرداخت. 
توسعه و هدف ارزیابی مبنی بر حفظ ارزش های زیست محیطی با 

کشاورزی و شهری، شروط تعریف شده اند. کید بر توسعه   تأ
رابطه3:قوانینشرطیمنطقگفتاری

با توجه به این شروط، ارزش هر سلول در انواع توسعه با یکدیگر 
مقایسه شده و با برقراری هر یک از شروط، رابطه  مربوط به آن اجرا 
می شود و ارزش نهایی سلول مورد نظر محاسبه می گردد. با انجام 
این فرآیند، اولویت نخست هر سلول از منطقه در استقرار توسعه 
هر  بعدی  اولویت های  کــردن  مشخص  بــرای  مــی گــردد.  مشخص 
گرفتن توسعه  برنده   سلول، فرآیند طی شده بار دیگر بدون در نظر 
شده در اولویت نخست انجام خواهد شد. این فرآیند برای اولویت 

سوم و چهارم نیز قابل  اجراست.
مدل  بــرای  شــده  تعریف   شــرط هــای  از  استفاده  با  منطق  ایــن  در 
گرفته و اولویت های  کل منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار  ارزیابی، 
می شوند.  محاسبه  بــاز  قبل  مرحله  از  آمــده  دســت  به  توسعه ای 
که  کمی  اســت  ــددی  ع محاسبات،  ایــن  از  حاصل  شــده  مقادیر 
می دهد.  نشان  توسعه ها  همه   به  نسبت  را  توسعه  هر  موقعیت 
با  بار دیگر  شده  اهــداف مشخص   براساس  مقادیر محاسبه  شده 
یکدیگر رقابت کرده و توسعه منتخب به  عنوان توسعه  بهینه نسبت 
گرفته شده است. مدل ارزیابی پیشنهادی  کل عوامل در نظر  به  
گفتاری در مدل مفهومی نمودار 1 بیان  و روند استفاده از منطق 

شده است.
2.2.معرفیحوزهتحقیق

عرض های  بین  در  مــازنــدران  استان  شــرق  در  نوشهر  شهرستان 
و 40 دقیقه شمالی  جغرافیایی 36 درجه و 14 دقیقه، 36 درجه 
تا 51 درجه و 56 دقیقه  و طول های شرقی 51 درجه و 19 دقیقه 
از  گرفته است. محدوده  مورد مطالعه  قرار  گرینویچ  از نصف النهار 
شمال به دریاي خزر، از شرق و جنوب به شهرستان نور و از غرب 
به شهرستان چالوس محدوده شده است. شهرستان نوشهر از نظر 
شرایط زیست محیطی به دو نیمه  شمالی و جنوبی تقسیم می شود 
نیمه   می گردد.  مشخص  البرز  کوه های  رشته  طریق  از  آن  مرز  که 
کم تر  گرفته، دارای پوشش جنگلی مترا که مجاور دریا قرار  شمالی 
اســت. موقعیت  نیمه  جنوبی  به  بیشتری نسبت  بــارش ساالنه  و 
استقرار  تا  شــده  سبب  آن  زیست محیطی  شرایط  و  شمالی  نیمه 
باشد.  متمایل  بیشتر  شمالی  نیمه   سمت  به  سکونتگاهی  نظام 
این امر سبب شده است تا نیمه  شمالی محدوده تحت تأثیر محیط 
کل جمعیت  که حدود ۸0 درصد از  مصنوع واقع شود. به  طوری 
شهرستان در این منطقه استقرار یافته است. این در حالی است که 
بخش عمده ای از نیمه  جنوبی به دلیل شرایط مناسب کشاورزی و 
مرتعداری به فعالیت کشاورزی و مراتع بکر اختصاص دارد و مناطق 
کنده و بسیار محدود در این منطقه دیده  سکونتی به  صورت پرا
کاربری های موجود منطقه  می شود. موقعیت شهرستان و ترکیب 

در نقشه  1 نشان داده شده است.

3.رویکردهاودیدگاههاینظری
بــه عــنــوان یــک ورودی و هــم یــک خــروجــی در فرآیند  زمــیــن هــم 
بستر  و  عنصر  عمده ترین  عــنــوان  بــه  و  اســت  مطرح  برنامه ریزی 
کلیه برنامه ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده )داداش پور  اصلی 
به  زمین  نــوع  ایــن   .)Kaiser et al., 1995: 196  1393 دیــگــران،  و 
شرایط  دارای  انسانی  فعالیت های  استقرار  محل  و  مکان   عنوان 
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نمودار1:مدلعملیاتیتحقیق-منبع: مطالعات نگارندگان

نقشه1:موقعیتمحدودهموردمطالعه-)مهندسین مشاور مازندطرح 1391(
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می کند  مشخص  را  آن  از  استفاده  نحوه   که  اســت  ویژگی هایی  و 
که با توجه به شرایط  )Aspinall and Hill, 2008 ؛Belward, 2013(؛ 
قطعه  هر  ــرای  ب مــی تــوان  منطقه  برنامه ریزی  نظام  و  منطقه ای 
و  زمین  کاربری  بنابراین  شد.  قائل  مناسب  کاربری های  زمین، 
گزینش توسعه فعالیت مناسب آن با توجه به شرایط مختلف  نحوه  
منطقه ای تعیین می گردد ) Crosthwaite et al., 2004(. رویکردها  و 
کدام  که هر  کاربری زمین وجود دارد  دیدگاه های مختلفی در حوزه 
 Argent, 2004( دارنــد  کید  تأ منطقه ای  شرایط  این  از  جنبه ای  بر 
میان،  این  در   .)Benjaminsen et al., 2012؛  Bean et al., 2013؛
کاربری زمین  کننده های  کولوژیکی  به  عنوان یکی از تعیین   رویکرد ا
کاربری  سعی دارد تا با ارائه  مؤلفه ها و عوامل مؤثر زیست محیطی بر 
 Holguin( کند  پیشنهاد  را  انسانی  فعالیت  مناسب ترین  زمین، 
 Rizzoli and Davis,؛ Radeloff et al., 2012؛ Gonzalez et al., 2012
1999 ؛Torres and Valero, 2013(. مؤلفه های ارائه  شده از سوی 
این رویکرد اغلب غیر جا ندارند و ارتباط میان آن ها روشن و واضح 
هستند، بنابراین تحلیل چگونگی فرآیند تغییر آنها دارای سهولت 
بیشتری است )Hubacek and Sun, 2001, p. 368(. به  طور مثال، 
گیاهی و سطح آب های زیرزمینی و یا جنس  رابطه  میان پوشش 
و  شناسایی  خوبی  به  مرتبط،  علوم  به  توجه  با  می توان  را  ک  خا
کولوژیکی، الگوهای  تحلیل کرد؛ به  طوری که می توان گفت عوامل ا
رو  این  از  می کنند.  تعیین  را  منطقه  یک  سطح  در  فعالیتی  کالن 
براساس  کاربری زمین  تغییرات  برای مدل سازی  اولیه  تالش های 
ویژگی های اولیه  زیست محیطی )مثل شیب، جهت شیب، جنس 
 Hubacek and Sun, 2001, p.( است  داشته  تمرکز  غیره(  و  ک  خا
کاربری  کولوژیکی، محیط اولیه  369(. بنابراین روابط میان عوامل ا
که پایه  تصمیم گیری و  زمین و وضع موجود آن را تعیین می کنند 
پیش بینی توسعه  فعالیت آینده  زمین خواهد بود. درواقع در رویکرد 
تغییرات  مبنای  بر  زمین  کاربری  تصمیم گیری  فرآیند  کولوژیکی  ا
کولوژیکی صورت می گیرد. با توجه به اینکه تنوع الگوهای  شرایط ا
 Osinski,( فضایی، نتیجه  ناهمگونی واحدهای جغرافیایی است
فعالیتی  الــگــوهــای  کــه  گــرفــت  نتیجه  مــی تــوان   ،)2003, p. 373
زمین نیز در واحدهای جغرافیایی مختلف، متفاوت خواهد بود. 
الگوهای فعالیتی زمین حال حاضر نمی تواند به  عنوان دسته ای 
مجزا از نیروهای محرک مطرح شود، اما تأثیر بسیار روشنی بر آینده  
کاربری زمین در  که پویایی تغییرات  کاربری زمین دارد. از آنجایی 
کاربری وضع موجود اهمیت بسیار  طی زمان بسیار آهسته است، 
 .)CARA, 2006, p. 4( کاربری زمین خواهد داشت زیادی بر آینده  
کاربری زمین در یک  که احتمال رخداد تغییر  این در حالی است 
کاربری موجود زمین دارد. به عنوان مثال تغییر در  مکان وابسته به 
زیست محیطی  یا  و  اقتصادی  باالی  ارزش  دارای  مناطق  عملکرد 
که معمواًل از آن به  عنوان یک ایستایی  خ می دهد  بسیار به  ندرت ر

جغرافیایی یاد می شود.
و  آب  به  دسترسی  موجود،  زیست محیطی  شرایط  دیگر  سوی  از 
توسعه های  برای  مکان  انتخاب  بر  بسیاری  تأثیر  زهکشی،  شبکه  
 Zondag and( دارد  تجاری  فعالیت های  و  سکونت  مانند  جدید 
دارای  زمین  کاربری های  تمامی  البته   .)Borsboom, 2009: 3-4

طوری  به   هستند،  کولوژیکی  ا شرایط  با  ارتباط  در  مکانی  الزامات 
گفت تخصیص و توسعه  هر نوع فعالیت، رابطه  نزدیکی  که می توان 
 .)Schlerf et al., 2005: 183( کولوژیکی منطقه دارد به عامل های ا
که مداخله  مداوم انسان، عملکرد عاملهای  این در حالی است 
با  می کند.  تقویت  نیز  را  فعالیتی  نظام  تغییر  الگوی  در  کولوژیکی  ا
تغییر  فرآیندها  و  کالن  گرایش های  کولوژیکی،  ا عامل های  اینکه 
در  انسان  فعالیت های  اما  می کنند،  کنترل  را  منطقه ای  کاربری 
رشد  سرعت  و  گرایش ها  می تواند  کوچک  مکانی  زمانی_  مقیاس 
 Shao et al., 2006, p.( دهد  تغییر  را  زیست محیطی  عامل های 

.)178
3.1.پیشینهتحقیق

کثر  ا کــه  مــی دهــد  نــشــان  زمینه  ایــن  در  تحقیق  ســوابــق  بــررســی  
کولوژیکی بر  گرفته در این زمینه به ارزیابی توان ا مطالعات صورت 
مبنای توسعه  یک نوع فعالیت در منطقه پرداخته اند؛ به  طوری که 
کامل ارزیابی  که بتواند به  صورت  گفت پیشینه  تحقیقاتی  می توان 
کولوژیکی توسعه  انواع مختلف فعالیت انسانی در منطقه را  توان ا

داشته باشد، وجود ندارد.
از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه می توان به مطالعات 
تــوان  همکارانش،  و  وی  کـــرد.  ــاره  اشـ  )13۸۸( دیــگــران  و  امــیــری 
آبخیز دوهــزار و سه هزار شمال  کولوژیک جنگل های حوضه های  ا
تحقیق  این  در  کرده اند.  ارزیابی  مخدوم  مدل  مبنای  بر  را  ایــران 
زیستی  عامل های  و  فیزیکی  عاملهای  بخش   دو  به  مطالعات 
تقسیم بندی شده اند. نتایج این تحقیق ارزیابی توان جنگل کاری 
که  کــرده  به  صــورت مناطق هفتگانه  میزان مناسبت مشخص  را 
نخست و عدم وجود طبقات 6 و  نشان دهنده  وجود پنج طبقه  
7 مدل های جنگل کاری ایران در نمونه  موردی است. مدل اجرا 
شده در مطالعات داداش پور و زارعی در شهرستان نوشهر نشان 
خصوص مناطق پر  به   که مناطق پیرامونی سکونتگاه ها  می دهد 
کاربری  جمعیت و مناطق اطراف تأسیسات زیرساختی برای تغییر 
به توسعه شهری مستعدترند )داداش پور و زارعی 1391(. همینطور 
کیار  کولوژیک شهرستان  گرفته در ارزیابی توان ا در مطالعات صورت 
کارا از منابع،  به  منظور دستیابی به توسعه  پایدار و استفاده  بهینه و 
گرفته است. در این تحقیق  شرایط محیطی منطقه مورد توجه قرار 
کشاورزی  کاربری  کولوژیکی بر اساس تعیین مناطق مستعد  مدل ا
مدل مخدوم، شرایط محیطی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. 
که  نتایج آزمون این مدل در محدوده  مورد مطالعه نشان می دهد 
وجود  کشاورزی  توسعه   بــرای  یک  درجــه  ارزش  با  اراضــی  قابلیت 
قابلیت درجه  دو و سه وسعت قابل توجهی از  ندارد؛ اما اراضی با 
گفت این  منطقه را به خود اختصاص داده انــد. از این رو می توان 
مطالعات با رویکردی تک توسعه ای به ارزیابی توان زیستی منطقه 
اراضی  شایستگی  میزان  که  است  پرداخته  کشاورزی  توسعه   در 
منفرد  به  صورت  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری  برای  منطقه 
مشخص شده است )نوری و صیدایی 13۸9(. همچنین در ارزیابی 
تحقیق شده به وسیله قره خلو و   ( کولوژیکی منطقه  قزوین  توان ا
کولوژیکی منطقه، تعیین نقاط بالقوه  دیگران( هدف از ارزیابی توان ا
گرفته  شهری با توجه به میزان قابلیت اراضی در این زمینه در نظر 
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شده است. بر اساس این هدف، متغیرها و عامل های ارزیابی در 
که با استفاده از روشی دو بخشی به  فرآیند تحقیق مشخص شده  
 صورت مطالعات مؤلفه های فیزیکی و  زیستی قابلیت اراضی مورد 
که  کار رفته نشان می دهد  گرفته است. نتایج مدل به  سنجش قرار 
در منطقه تنها اراضی با طبقه  یک )مناسب( برای توسعه  شهری  

وجود دارد )قره خلو و دیگران، 13۸۸(.
گفت در اغلب پژوهش های  با توجه به موارد بررسی  شده می توان 
انجام  شده در این زمینه، توسعه یک نوع فعالیت مبنای ارزیابی 
کولوژیک  قرار گرفته است که براساس آن شاخص های ارزیابی توان ا
مشخص می گردد؛ بنابراین نتیجه این تحقیقات پهنه بندی منطقه  
مورد مطالعه از لحاظ میزان تناسب به توسعه یک فعالیت هدف 
که در دنیای عینی مجموعه ای از  خواهد بود. این در حالی است 
اراضی در  بر اساس قابلیت  کنار یکدیگر،  فعالیت های مختلف در 
که نتیجه  آن استقرار در مکان مناسب است.  حال رقابت هستند 
گانه  که نمی توان توسعه انواع فعالیت ها را به  صورت جدا به  طوری 

مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

4.نتایج
کاربری  یکپارچه  الگوی  ــه  ارائ بر  مبنی  تحقیق  هــدف  به  توجه  با 
انسانی،  فعالیت های  توسعه   کولوژیکی  ا تــوان  ارزیــابــی  در  اراضــی 
توسعه   برای  کولوژیکی  ا توان  نظر  از  سطح محدوده  مورد مطالعه 
گفتاری،  فعالیت های چهارگانه ارزیابی شده و با استفاده از منطقه 
یکپارچه سازی شده است. بر این اساس شاخص های مورد نیاز در 
کولوژیکی توسعه  هر نوع فعالیت مشخص و ارزیابی توان  ارزیابی ا

گرفته است. کولوژیکی صورت  ا
كولوژیکمنطقه 4.1.ارزیابیتوانا

کولوژیکی هر توسعه با  تعیین شاخص های سنجش و ارزیابی توان ا
توجه به الزامات تناسب مکانی،  نخستین مرحله از فرآیند سنجش 
شاخص های  مبنای  بر  بنابراین  مــی شــود؛  محسوب  کولوژیکی  ا
کــولــوژیــکــی چــهــار نــوع توسعه   بـــرای ارزیــابــی تـــوان ا تعیین  شــده 

کشاورزی، طبیعی، شهری و صنعتی، الیه های اطالعاتی مورد نظر 
گردیده اند. انتخاب و آماده سازی 

کولوژیکی  به  منظور ترکیب شاخص های ارزیابی و ارائه  مدل ارزیابی ا
برای هر نوع توسعه، از روش ارزیابی چندهدفه استفاده و اهمیت 
مشخص   2 نــمــودار  مطابق  یکدیگر   به  نسبت  شاخص ها  نسبی 
که با توجه به ویژگی ها و نیازهای درونی  گفتنی است  شده است. 
انواع فعالیت ها، اهمیت نسبی هر شاخص برای توسعه هر فعالیت 

متفاوت خواهد بود.
شاخص های ارزیابی بر مبنای ضریب اهمیت محاسبه شده و رابطه  
تعریف شده در رابطه  1، تلفیق شده و حاصل چهار الیه  همپوشانی 
را  شهرستان  سطح  در  توسعه  هر  مکانی  اولــویــت هــای  که  اســت 
نشان می دهد. درواقع خروجی فرآیند ارزیابی و اولویت های مکانی 
به  توسعه  هر  کولوژیکی  ا ارزیابی  شاخص های  منظر  از  شهرستان 
به  صورت  را  اولویت ها  تحلیل ها  ایــن  بــود.  خواهد  مجزا   صــورت 

اولویت های چهارگانه در محدوده  شهرستان ارائه می کند.
کولوژیک مشخص است،  که از نقشه های ارزیابی توان ا همان طور 
اولویت  به چهار  توسعه  نوع  برای هر  را  می توان سطح شهرستان 
به شرایط  با توجه  ارزیــابــی مطرح شــده  کــرد. مــدل  تقسیم بندی 
گانه  منطقه ای، اولویت های توسعه انواع فعالیت را به  صورت جدا
و مجزا به  خوبی نشان می دهد؛ اما در بررسی تمامی توسعه ها 
به  صورت همزمان، دچار تعارض هایی در ارزیابی خواهد شد. این 
که دو یا چند نوع توسعه در  خ می دهد  تعارض ها در مکان هایی ر
یک اولویت یکسان قرار داشته باشند. در این حالت مدل نتوانسته 
اولویت مکانی انواع توسعه را به  صورت یکپارچه تحلیل و نتایج را 
ارائه کند. همان طور که پیش تر مطرح شد، برای رفع این تعارض ها 
به  صورت  توسعه  انــواع  ارزیابی  توانایی  که  یکپارچه  ارائــه  مدلی  و 
شده  استفاده  گفتاری"  "منطق  مدل  از  باشد،  داشته  را  همزمان 

است.
4.2.مدلعملیاتیمنطقگفتاری

به  منظور رفع تعارض های احتمالی در ارزیابی یکپارچه  انواع توسعه 

 

الیه های زمین   الیه ی ارتفاعی شیب اراضی گسل
فاصله از مسیر   پوشش زمین شناسی

 رودخانه
 ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۴۱ توسعه ی صنعتی
 ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۲ ۰.۲ ۰.۴۶ توسعه ی شهری
.۰ توسعه ی کشاورزی  ۰.۱۱ ۰.  ۰.۲۳ ۰.۶۲ ۰.۰۵ 
.۰ توسعه ی طبیعی  ۰.۲۱ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۱۶ ۰.۱۱ 

۰.  
۰.۱ 
۰.۲ 
۰.۳ 
۰.۴ 
۰.۵ 
۰.۶ 
۰.۷ 

 ها
ص

شاخ
ب 

رای
ض

 

کولوژیکی  شاخص های ارزیابی ا

كولوژیکیدرانواعتوسعه-منبع: محاسبات نگارندگان نمودار2:ضرایبتأثیرشاخصهایارزیابیا

ی 
بنا

ر م
ن ب

زمی
ی 

ربر
 کا

ص
صی

تخ
چه 

پار
 یک

ی
گو

ه ال
ارائ

هر
وش

ن ن
ستا

هر
 ش

 در
کی

وژی
کول

ن ا
توا



38
1392 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

کالن تر، اولویت های توسعه ای را مقایسه  بایستی براساس هدفی 
امر  که این  از آنجایی  کرد.  را تعیین  کاربری زمین نهایی  الگوی  و 
مستلزم شناسایی تعارض ها در ارزیابی یکپارچه است، در اولین گام 
گونه ای با یکدیگر  بایستی مقادیر به دست آمده از هر نوع توسعه به  
داشته  وجــود  توسعه ای  میان  مقایسه   امکان  که  شوند  ترکیب 
باشد. از این رو این منطق براساس ترکیب اولویت های حاصل از 
تعارض های  پیشین،  مرحله   در  توسعه ها  کولوژیکی  ا ارزیابی های 
کاربری به هر قطعه  زمین را مورد بررسی قرار  احتمالی در تخصیص 
می دهد. این مدل، تعارض های مشخص شده را با توجه به هدف 
کرده و در نهایت برای هر سلول، سه اولویت  کالن ارزیابی تحلیل 

تخصیصی مشخص می کند.
گرفته  رابطه3 و شــروط  روابــط تعریف شده در  براساس  رونــد  این 
کالن صورت می گیرد. با توجه به این شروط، ارزش  شده از اهداف 
هر سلول در انواع توسعه با یکدیگر مقایسه شده و با برقراری هر یک 
رابطه  مربوط به آن اجرا می شود و ارزش نهایی سلول  از شــروط، 
مورد نظر محاسبه می گردد. با انجام این فرآیند، اولویت نخست هر 
سلول از منطقه در استقرار توسعه مشخص می گردد. اولویت تعیین 
کولوژیکی انواع توسعه ها در  شده در این مرحله با توجه به ارزش ا
که توسعه  مشخص شده  سلول مشخص شده است؛ بدان معنا 
کولوژیکی نسبت به دیگر توسعه ها با توجه به جمیع  دارای برتری ا

شرایط است.
کردن اولویت های بعدی هر سلول، فرآیند طی شده  برای مشخص 
گرفتن توسعه  برنده  شده در اولویت نخست  بار دیگر بدون در نظر 
انجام خواهد شد. بر این مبنا رقابت بین سه نوع توسعه  باقی مانده 
انجام می شود که با توجه به شروط مطرح شده اولویت دوم مشخص 
که بعد از اولویت نخست، این  می شود. این انتخاب بدان معناست 
نوع توسعه دارای ارجحیت است. این فرآیند بار دیگر برای اولویت 
سوم محاسبه شده است. روند توضیح داده شده از طریق ارتباطات 
که نقشه 3 نتایج  تعریف شده در روابط 2 و 3 محاسبه شده است 
این تحلیل را نشان می دهد. این نقشه الگوی فضایی تخصیص 
توسعه  مناسب در سطح شهرستان در اولویت های سه گانه را نشان 
مناسب  موقعیت  اولویت ها،  از  یک  هر  در  که  طــوری  به   می دهد. 
توسعه  فعالیت های چهارگانه در سطح منطقه مشخص شده است.
سطح  در  مختلف  توسعه های  فضایی  کندگی  پرا نــحــوه  بــررســی 
کاربری زمین موجود، نشان دهنده  شهرستان و مقایسه با وضعیت 
میانی  بخش های  اعظم  قسمت  نخست  اولویت  در  که  اســت  آن 
توسعه های  اســت.  یافته  اختصاص  طبیعی  توسعه  به  جنوبی  و 
صنعتی، شهری و کشاورزی تا حدود زیادی به یکدیگر مرتبط بوده و 
در بخش شمالی و میانی شهرستان و بیشتر در مجاورت اراضی پست 

و کم ارتفاع واقع  شده اند.

كولوژیکیانواعتوسعه-منبع: نگارندگان نقشه2:پهنهبندیواولویتدهیمحدودهموردمطالعهبرمبنایارزشا
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4.3.بحثوتفسیریافتهها
که ظرفیت و توان زیستی  با بررسی توان ارزیابی  شده توسط مدل 
منطقه برای استقرار انواع توسعه را به  صورت اولویت های درونی 
توان  تطابق  از  مقایسه ای  می توان  می کند،  مشخص  توسعه  هر 
و  ــذاری  ــم گ روی ه با  داد.  انجام  را  توسعه  انـــواع  ــرای  ب کولوژیکی  ا
همپوشانی ارزیابی انواع توسعه ها، تعارض هایی در تصمیم گیری در 
که نحوه  برخورد با آن ها  کاربری به وجود خواهد آمد  تعیین الگوی 
کاربری منطقه ای را تغییر دهد. مدل پیشنهادی  می تواند الگوی 
گرفتن  نظر  در  بــا  تصمیم گیری  در  تعارض ها  ایــن  رفــع  دنــبــال  بــه 
کمی  از روش هــای  ارزیابی تک توسعه ای،  از هدف  کالن تر  هدفی 
خ داده در هر سلول  کرده و نحوه  تصمیم گیری در تعارض ر استفاده 
بررسی  و  پیشنهادی  مدل  ارزیابی  به  منظور  می کند.  مشخص  را 
روایی مدل نسبت به شرایط موجود، بایستی پاسخگویی مدل به 
تعارض های پیش آماده در ارزیابی یکپارچه را مورد تحلیل قرار داد. 
ارزیابی  همپوشانی  از  منتج  مختلف  حالت های  منظور  این  برای 

گرفته است. انواع توسعه مورد مطالعه قرار 
که پنج  بررسی ارزش سلول ها در ارزیابی انواع توسعه نشان می دهد 
گرفته است.  گونه  اصلی از انواع تعارض های بین توسعه ای شکل 
کل سلول ها در  کدام در  تعارض های پیش  آمده و سهم نسبی هر 

نمودار 3 نشان داده شده است.

از  یــک  یکسان در هیچ  اولــویــت هــای  ــارض«،  ــع ت »فــاقــد  گــونــه   در 
اولویت  دارای  توسعه   می توان  به  روشنی  و  ندارد  وجود  توسعه ها 
کرد. عملکرد مدل در این شرایط، انتخاب توسعه با  برتر را انتخاب 

اولویت باالتر است.
خ داده، ارزیابی تمامی توسعه ها دارای  در بدترین حالت تعارض ر
»تعارض  گونه   با  که  این شرایط  در  بود.  یکسانی خواهند  اولویت 
که  قانونی  از  بایستی  است،  شده  مشخص  اولویت ها«  تمامی  در 
کرد.  استفاده  باشد،  توسعه ای  میان  اولویت های  تبیین  کننده  
که نشان دهنده   کالن ارزیابی  مدل در این شرایط از هدف گذاری 
سلسله  مراتب و اولویت میان توسعه هاست، استفاده می کند. در 
به  توسعه ای  میان  اولویت  کــالن،  هدف  به  توجه  با  تحقیق  این 
کشاورزی، توسعه  شهری و توسعه   ترتیب توسعه  طبیعی، توسعه  
گرفته شده است؛ بنابراین مدل در این  گونه تعارض  صنعتی در نظر 
که تمامی توسعه ها دارای اولویت یکسان هستند، اولویت فوق را در 

کاربری رعایت می کند. اختصاص 
این در حالی است که در حدود 10 درصد از کل منطقه دارای تعارض 
در اولویت های یکسان در سه نوع توسعه است. نکته  قابل  توجه در 
این   گونه تعارض ها، یکسانی در اولویت های باالتر است. بنابراین 
با توجه به پایین بودن اولویت توسعه غیریکسان، محاسبات مدل 
براساس  و  داد  خواهد  انجام  یکسان  توسعه   سه  بین  را  مقایسه 

كولوژیکییکپارچهدرتوسعهفعالیتهایچهارگانه- منبع: نگارندگان نقشه3:اولویتهایسهگانهارزیابیا
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کالن، اولویت نهایی توسعه ها  اولویت های میان توسعه ای هدف 
نسبت به یکدیگر را مشخص می کند.

تعارض های شکل گرفته میان اولویت های نخست در دو نوع توسعه، 
کولوژیکی در تخصیص دو نوع توسعه  نشان دهنده  یکسانی شرایط ا
است. از این رو برای حل این تعارض بایستی یکی از توسعه ها را به 

کرد. مدل برای حل این  گونه تعارض ها  عنوان توسعه  برنده انتخاب 
کالن  از روابط تعریف شده در روابط 2 و 3 و اولویت های هدف گذاری 
کرده و با مقایسه توسعه های دارای تعارض، توسعه  برتر را  استفاده 
کولوژیکی،  ا ارزیابی  تعارض های  گونه های  بررسی  انتخاب می کند. 
نشان می دهد بیشترین تعارض های پیش آمده در منطقه شامل 

 

۱ % ۱ % 

۱۰ % 

۱۵ % 

۷۳ % 

 بدون تضاد
 تضاد در تمامی اولویت ها
 تضاد در سه اولویت باالتر
 تضاد در دو اولویت باالتر
 تضاد در اولویت های پاییه تر

كولوژیکییکپارچه نمودار3:سهمنسبیرخدادانواعتعارضهادرارزیابیا

كولوژیکییکپارچه-منبع: نگارندگان نقشه4:موقعیتمکانیرخدادانواعتعارضهادرارزیابیا
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تعارض های رخ  داده در اولویت پایین دو یا سه نوع توسعه است. 
تعارض،  دارای  توسعه های  از  توسعه  یک  تعارض ها،  گونه  این  در 
اولویت باالتری دارد. به همین دلیل در این حالت مدل توسعه  فاقد 
گرفته و ترتیب دیگر اولویت ها  تعارض را به  عنوان توسعه  برتر در نظر 
را از مقایسه  میان توسعه های باقی مانده به دست می آورد. بخش 

عمده  منطقه شامل این  گونه از تعارض است.
با توجه به اولویت های تعیین شده برای مدل، نتایج نشان می دهد 
که اولویت اصلی مدل در تخصیص کاربری زمین توسعه  طبیعی بوده 
کالن ارزیابی مطابقت دارد. خروجی های مدل در  که باهدف  است 
گونه تعارض در تخصیص انواع  مورد هر یک از توسعه ها و سهم هر 

توسعه را نشان می دهد.

دهنده  پاسخگویی مدل در شرایط  بررسی های انجام  شده نشان  
مختلف تصمیم گیری برای اولویت بندی همزمان انواع توسعه ها در 
که برای هر سلول می توان اولویت های  هر سلول است. به  طوری 
کاربری را تشخیص داد. از سوی دیگر این مدل قادر  استقرار انواع 
کمی وارد مدل  کارشناسان را با استفاده از روش های  است، نظرات 
بدان  امر  این  کند.  انتخاب  را  برگزیده  توسعه   آنها  براساس  و  کــرده 
معناست که این مدل توانایی ارائه  الگوهای کاربری زمین را بر مبنای 
که با تغییر اولویت های  برنامه ریزی سناریویی داراست. به  گونه ای 
کالن، توسعه های پیشنهادی مدل برای هر  کارشناسان در هدف 

سلول نیز متفاوت خواهد شد.

جدول1:نمونهاولویتهایپیشنهادیمدلدررفعانواعتعارضها

گونه بندی تعارض ها
کولوژیکی هر توسعه اولویت ارزیابی ا

ترتیب توسعه  پیشنهادی مدل
صنعتیشهریکشاورزیطبیعی

کشاورزی و طبیعی4312بدون تعارض توسعه  شهری، صنعتی، 

کشاورزی، شهری و صنعتی1111تعارض در تمامی توسعه ها توسعه  طبیعی، 

کشاورزی، شهری و صنعتی2222 توسعه  طبیعی، 

تعارض در سه اولویت باالتر

کشاورزی1211 توسعه  طبیعی، شهری، صنعتی و 

کشاورزی، شهری، صنعتی و طبیعی2111 توسعه  

کشاورزی، صنعتی و شهری2232 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی2422 توسعه  طبیعی، شهری، صنعتی و 

کشاورزی، شهری و صنعتی3334 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی، شهری، صنعتی و طبیعی4222 توسعه  

تعارض در دو اولویت باالتر

کشاورزی و صنعتی1212 توسعه  طبیعی، شهری، 

کشاورزی2211 توسعه  شهری، صنعتی، طبیعی و 

کشاورزی و شهری2332 توسعه  طبیعی، صنعتی، 

کشاورزی2411 توسعه  شهری، صنعتی، طبیعی و 

کشاورزی، شهری و صنعتی3344 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی، صنعتی، شهری و طبیعی4232 توسعه  

تعارض در اولویت های پایین

کشاورزی، شهری و صنعتی1222 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی، صنعتی و شهری1232 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی، طبیعی، شهری و صنعتی2123 توسعه  

کشاورزی، شهری و صنعتی2344 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی، شهری و صنعتی2444 توسعه  طبیعی، 

کشاورزی3312 توسعه  شهری، صنعتی، طبیعی و 
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5.نتیجهگیری
ــی تــوان  ــابـ ــی مــعــمــول هـــمـــواره بــه دنــبــال ارزیـ ــابـ روش هـــــای ارزیـ
خاص  توسعه  نوع  یک  استقرار  به  منظور  منطقه  زیست محیطی 
که  کــردن روشــی  بــوده انــد. به  منظور رفع این مشکل و مشخص 
بتواند انواع توسعه را به  طور همزمان در نظر بگیرد، در این تحقیق 
روشی مبتنی بر منطقی جدید معرفی شده است. با توجه به روش 
را به  توسعه ها  انــواع  می توان  تحقیق،  این  در  رفته  کار  به  ابداعی 
کاربری ها  کولوژیکی در استقرار انواع   منظور ارزیابی توان و ظرفیت ا
کولوژیکی  ا تــوان  ارزیابی  به  منظور  تحقیق  این  در  گرفت.  نظر  در 
زیست محیطی،  کــشــاورزی،  توسعه   نــوع  چهار  نوشهر  شهرستان 
است. در مدل پیشنهادی،  شده  گرفته  نظر  در  صنعتی  و  شهری 
از نظر زیست محیطی به  صورت مجزا ارزیابی شده و  انواع توسعه 
کولوژیکی  مکان مناسب برای هر توسعه با توجه به توان و ظرفیت ا
الگوی یکپارچه  ارائه   گردیده است. در نهایت به  منظور  مشخص 
خ داده در همپوشانی توسعه ها،  کاربری زمین و حل تعارض های ر
گفتاری توانسته مناسب ترین پهنه های توسعه را متناسب  منطق 
ارائه  مدل  درواقــع  کند.  مشخص  سلول  هر  مکانی  ویژگی های  با 
شده توانسته تعارض های میان اولویت های مکانی انواع توسعه ها 

کند. را شناسایی و رفع 
کولوژیکی  ا تـــوان  همپوشانی  در  داده  خ  ر تــعــارض هــای  بــررســی 
داده  خ  ر مکان هایی  در  تعارض ها  که  می دهد  نشان  توسعه ها 
که فعالیت های انسانی بدون توجه به ظرفیت های طبیعی  است 
کاربری وضع موجود را تحت تأثیر خود  بکر منطقه توسعه یافته و 
تعیین  در  تعارض  بیشترین  دارای  مناطق  ایــن  اســت.  داده  قــرار 
اولویت های نخست در تمامی  که  به  طوری  نوع توسعه  هستند، 
توسعه ها را شامل می شوند. این تعارض ها در منطقه در حدود 1 
درصد از سطح منطقه را پوشش داده است. مدل به  منظور رفع 
کالن ارزیابی را مبنا  گونه تعارض ها، اولویت های ناشی از هدف  این  

قرار داده و بهترین توسعه را پیشنهاد می دهد.
سطح  در  مختلف  توسعه های  فضایی  کندگی  پرا نحوه  بــررســی 
نشان  موجود  زمین  کاربری  وضعیت  با  مقایسه  در  و  شهرستان 
که در اولویت نخست، قسمت اعظم بخش های   دهنده آن است 

میانی و جنوبی به توسعه طبیعی اختصاص یافته است. توسعه های 
کشاورزی تا حدود زیادی به یکدیگر مرتبط بوده  صنعتی، شهری و 
و در بخش شمالی و میانی شهرستان و بیشتر در مجاورت اراضی 
کم ارتفاع واقع  شده اند. میزان تطابق توسعه  پیشنهادی  پست و 

کاربری های موجود منطقه در نمودار 4 بیان شده است. مدل با 
کاربری  گرفتن چندین نوع توسعه و  از ویژگی های این روش در نظر 
به  یکپارچه است.  به  صورت  کولوژیکی  ا توان  بررسی  و  تحلیل  در 
کولوژیکی می توان شاخص های  که به  منظور ارزیابی توان ا  طوری 
مکانی چندین نوع توسعه را به  طور همزمان به  کار برده و بهترین 
کرد. از دیگر ویژگی این روش،  مکان برای هر یک از آنها را مشخص 
واردکردن نظر برنامه ریزان به  صورت اولویت های توسعه ای است. 
کاربری،  براساس ضرورت توسعه  یک نوع خاص  که  بدین معنی 
می توان مکانگزینی آن را در اولویت باالتر قرار داده و اولویت استقرار 

کولوژیکی ارجحیت داد. این توسعه را در ارزیابی شاخص های ا
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