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چکیده:
برنامهریزی کاربری زمین به عنوان محصول نهایی فرایند برنامهریزی فضایی ،به دنبال ارائ ه الگوی مطلوب کاربری زمین
و تعیین اولویتهای توسعهای با توجه به ظرفیتهاست .این فرایند در غالب مطالعات صورت گرفته براساس تحلیل روند
گذشته و تعمیم آن به آینده است که به دلیل عدم قطعیت شرایط و ویژگیهای منطقهای ،با تعارضهای ذاتی همراه است.
از سوی دیگر رویکردهای موجود به دلیل عدم وجود نگاهی یکپارچه و در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمیتوانند الگوی
کاربری زمین مناسب را ارائه کنند .یکی از روشهای رایج در این زمینه ،ارزیابی و در نظر گرفتن توان و ظرفیت زمین در
استقرار انواع کاربریهاست .نکته مشترک همه روشهای بهکار رفته بهمنظور ارزیابی توان ا کولوژیکی ،در نظر گرفتن توسعه
یک نوع فعالیت انسانی ب ه عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است .این در حالی است که در استقرار مکانی توسعه
انواع فعالیتها میتوانند در یک رقابت ،بهترین و متناسبترین مکان را با توجه به جمیع شرایط انتخاب کنند .هدف مقاله
حاضر ،ارائ ه الگوی یکپارچ ه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان ا کولوژیکی در شهرستان نوشهر برای توسع ه چهار نوع
فعالیت شهری ،کشاورزی ،صنعتی و طبیعی است .این مدل مکانهای مناسب برای توسعه هر چهار نوع فعالیت را ب ه طور
مجزا شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از منطق گفتاری و بر مبنای اولویتهای فعالیتی ،پهنهبندی اولویت قابلیت
اراضی را ارائه میکند .نتایج مدل نشان می دهد که در ارزیابی ا کولوژیکی یکپارچه توسعه انواع فعالیتهای چهارگانه ،عمده
سطح منطقه دچار تعارض میان اولویتهای ارزیابی توسعه دو یا چند نوع فعالیت است .با توجه به فرآیند تصمیمگیری بر
مبنای هدف کالن ارزیابی ،مدل در رفع تعارضها در میان تمامی اولویتها ،زمین مورد نظر را به توسع ه طبیعی اختصاص
داده و از گسترش توسعه دیگر فعالیتها در این مناطق جلوگیری کرده است.
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 .1مقدمه
.1.1طرح مسئله
یکی از الــزامــات رشــد مــتــوازن و همه جانبه در مقیاس شهری و
منطقهای ،هماهنگی میان بخشهای مختلف از جمله شرایط
زیستمحیطی و نظام فعالیتی منطقه اســت .درک ایــن شرایط
در منطقه و توانها و محدودیتهای آن به منظور رفع نیازهای
جامعه میتواند به توسعه پایدار منطقهای منجر گردد .در حالی
که عدم شناخت ظرفیتها و عدم استفاد ه مناسب از امکانات،
عالوه بر کاهش بهرهوری در بهرهبرداری از توانایی زمین ،سبب
ب ــروز مشکالت زیستمحیطی زیـ ــادی (Bonilla-Moheno et
 al, 2012؛ )Clapcott et al., 2012مانند تخریب محیطزیست
پیرامونی شهرها ،منابع طبیعی و بخش وسیعی از مرغوبترین و
مناسبترین اراضی( ،داداشپــور و دیگران25 :1392 ،؛ قرهخلو و
دیگران ،)۱۳۸۸ ،كاهش تنوع زيستي ،استعداد و قابليت بهرهوری
سرزمين شود(میرداودی و همکاران .)243:1387،بنابراین توسعه
و حفظ توان ا کولوژیک زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین به
تناسب قابلیتها و توانمندیهای آن استفاده گردد .بر این اساس،
شناسایی قابلیتها و توانمندیهای سرزمین پیش از بارگذاری
فعالیتهای گونا گون بسیار حائز اهمیت است .در غیر این صورت،
استفاده از قابلیتهای سرزمین و توسع ه شهر و منطقه به سمتی
پیش مــیرود که محدودیتهای محیطی و ا کولوژیک مانع از
ً
استمرار فعالیتها شده و عمال بسیاری از سرمایهگذاریهای انجام
شده به هدر رود .بنابراین مهم است که بر استعدادهای مختلف
چشماندازها تمرکز گردد؛ زیرا در این زمینه اشتباه در کاربری زمین
و نوع توسعه آن میتواند منابع یک منطقه را با خطر جدی مواجه
سازد (نوری و همکاران.)34:1389،
از طــرف دیگر ،فعالیتهای مختلف انسانی در زمین و الزامات
ا کولوژیکی آنها ،سبب میشود تا سطح منطقه برای هر نوع توسعه
زمین ارجحیتهای مختلفی داشته باشد .در این صورت ،نیاز است
تا سطح منطقه را برای هر نوع توسع ه فعالیت انسانی اولویتبندی
کرد .در حالی که به دلیل وجود الزامات ا کولوژیکی مشترک در برخی
فعالیتهای انسانی ،ممکن است برخی از محدودههای منطقه
دارای اولویتهای یکسانی در توسع ه دو یا چند فعالیت انسانی
باشد .بنابراین میتوان گفت شرایط ا کولوژیکی منطقه دارای
تعارض در گزینش فعالیت بوده و به دلیل احتمال باالی بروز چنین
تعارضهایی و وسعت زیاد منطقه ،گزینش فعالیت مناسبتر و
خ داده در این محدودهها ب ه یکی از چالشهای
حل تعارضهای ر 
صاحبنظران و برنامهریزان شهری و منطقهای تبدیل میشود .از
این رو استفاده از مدلها و روشهای کارآمد که توانایی شناسایی
و حل تعارضهای میان اولویتهای توسع ه فعالیتهای انسانی در
سطح منطقه را داشته باشد ،بهمثابه یک مسئله محوری بایستی
مورد توجه قرارگیرد.
 .1.2ضرورت  و اهمیت تحقیق
بــرنــام ـهریــزی کــاربــری زمــیــن بــه عــنــوان محصول نهایی فرایند
برنامهریزی فضایی به دنبال ارائ ه الگوی مطلوب کاربری زمین و
تعیین اولویتهای توسعهای با توجه به ظرفیتهاست .این فرایند

در غالب مطالعات صــورت گرفته براساس تحلیل رونــد گذشته
و تعمیم آن به آینده اســت که به دلیل عــدم قطعیت شرایط و
ویژگیهای منطقهای ،با تعارضهای ذاتی همراه است .از سوی
دیگر رویکردهای موجود به دلیل عدم وجــود نگاهی یکپارچه و
در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمیتوانند الگوی کاربری زمین
مناسب را ارائه کنند .یکی از روشهای رایج در این زمینه ،ارزیابی و
در نظر گرفتن توان و ظرفیت زمین در استقرار انواع کاربریهاست.
شه��ای به کار رفته به منظور ارزیابی توان
نکته مشترک همه رو 
ا کولوژیکی ،در نظر گرفتن توسعه یـ�ک نـ�وع فعالیت انسانی به
عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است (ماهینی و دیگران
 ,1388سرهنگزاده و مخدوم  ,1377قرهخلو و دیگران ,1388
نوری و نوروزی آورگانی  ,1387نوری و صیدایی )1389؛ در حالی
که اینگونه ارزیابی توان ا کولوژیکی و سنجش ظرفیت سرزمین در
توسع ه یک نوع فعالیت به دلیل در نظر نگرفتن استعداد منطقه
در استقرار دیگر فعالیتها ،نمیتواند ارزیابی درستی از منطقه ارائه
کند ( Argent, 2004؛ Attorre et al., 2012؛Van Groenendael et
 .)al., 2012از سوی دیگر ا گر توسع ه تمامی فعالیتها در ارزیابی
یک منطقه در نظر گرفته شوند ،نتایج متفاوتی از الگوی چیدمان
فعالیت در منطقه اتفاق میافتد (اونق و دیگران1385 ،؛ امیری و
دیگران  .)1388برای این کار ،به روشی مدون و مشخص در ارزیابی
ا کولوژیکی یکپارچه توسعه چند نوع فعالیت در مقیاس منطقهای
نیاز است تا الگوهای مختلف استقرار فعالیت در بخشهای مختلف
منطقه را با یکدیگر مقایسه و الگوی بهینه تخصیص کاربری زمین را
تعیین کند .در این راستا ،تحقیق پیش ِ رو ،مدلی با عنوان "منطق
گفتاری" را بهمنظور ارزیابی توان ا کولوژیکی توسع ه چندین فعالیت
بهصورت همزمان و در چارچوب قوانین شرطی مطرح میکند .این
مدل که نتیجه تحقیق نگارندگان است ،توانایی مشخص کردن
تعارضهای احتمالی در ارزیابی توسعه فعالیتهای مختلف را
داشته و قادر است تعارضها را بر مبنای یک هدف کالن با ارائه
پیشنهاد توسع ه یک نــوع فعالیت ،رفــع کند .در واقــع ایــن مدل
ح شــده در تحقیق،
میتواند با استفاده از روشهـ�ای کمی مطر 
اولویتهای گفتاری را به مقادیر کمی و قابل مقایسه تبدیل کند.
بهطوری که از طریق مقایس ه ارزشهای ا کولوژیکی ،توسع ه فعالیت
مناسب با توجه به جمیع شرایط انتخاب گردد .بر این مبنا هدف
تحقیق ،ارائ ه الگوی یکپارچه کاربری زمین برای رفع تعارضهای
پیش آمده در ارزیابی توان ا کولوژیکی توسع ه فعالیتهای انسانی
در مقیاس منطقه است که با توجه به ویژگیهای محدود ه مورد
بررسی ،توسع ه چهار نوع فعالیت اصلی شهری ،صنعتی ،کشاورزی
و طبیعی مورد توجه قرار گرفته است .منظور از توسع ه یک فعالیت
در یک مــحــدوده ،پیشنهاد ایجاد و گسترش فعالیت مــورد نظر
ب��راس��اس ویژگیهای منطقهای اس��ت که به منظور اختصار در
گفتار از عبارت "توسعه" بهجای مفهوم "توسع ه فعالیت مورد نظر"
استفاده شده است .بهطور مثال منظور از توسع ه صنعتی یا توسعه
شهری ،استقرار و گسترش و بهطور عام توسع ه فعالیت صنعتی یا
شهری است.

∑

ارزش ا کولوژیک سلول  iدر توسع ه j
وزن محاسبهشده توسط مدل ارزیابی چندهدفه برای
شاخص  kدر توسع ه j
ارزش محاسبهشد ه سلول  iدر شاخص k
به منظور ارائ ه مدل یکپارچه با قابلیت ارزیابی یکپارچه ،بایستی
اولویتهای ا کولوژیکی در تمامی توسعهها با یکدیگر در نظر گرفته
شوند .در ایــن راستا اولــویـتهــای مکانی در ان ــواع توسعه باهم
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 .2مواد و روشهای تحقیق
.2.1روششناسی
در این تحقیق بهمنظور ارزیابی استعداد و قابلیت منطقه بهصورت
یکپارچه ،در ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای به جمعآوری
نه��ا و محدودیتهای
عوــامــل مــؤث��ر ا ک��ول��وژی��ک��ی در ارزی��اب��ی ت��وا 
ا کولوژیکی پرداخته شده است .با توجه به اینکه هر نوع فعالیت
متناسب با عملکردش دارای الزامات مکانی خاصی برای استقرار
اس ـ�ت ،سطح منطقه نسبت ب��ه وی��ژ گ��یهــای مکانی و بـ�راسـ�اس
نوع فعالیت ه��دف ،م��ورد تحلیل ق��رار گرفته و پهنههای قابلیت
یگ��ردد .روش به ک��ار رفته در ایــن تحقیق
ا کولوژیکی مشخص مـ 
دارای فرآیند دو بخشی اســت که در بخش نخست با توجه به
الزامات مکانی توسعه هر نوع فعالیت ،میزان شایستگی ا کولوژیکی
منطقه بهصورت مجزا ،محاسبه شده و در بخش دوم به شناسایی
تعارضهای ارزیابی یکپارچه ا کولوژیکی و رفع آنها پرداخته شده
اس��ت .با توجه به ویژگیها و شرایط شهرستان نوشهر به عنوان
محدود ه مورد مطالعه ،در این تحقیق چهار نوع توسعه شهری،
صنعتی ،کشاورزی و طبیعی مــورد ارزیابی ا کولوژیکی قــرار گرفته
است.
.2.1.1ارزیابی ا کولوژیکی انواع توسع ه فعالیتهای زمین
بهمنظور ارائ ه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین برای ارزیابی
توان ا کولوژیکی بایستی در گام نخست توان ا کولوژیکی منطقه برای
توسع ه هر نوع فعالیت بهصورت مجزا ارزیابی گردد .در این بخش
از تحلیل برای ارزیابی هر نوع توسعه ،از مدل ارزیابی چندهدفه
استفاده شده است .مدل به کار رفته در این بخش از ارزیابیها از
طریق ترکیب شاخصهای مؤثر بر هر یک از انواع توسعهها انجام
میگیرد .بر این اساس ضرایب اهمیت هر یک از شاخصها مشخص
و با استفاده از روش میانگین وزنی با یکدیگر ترکیب میشوند که در
نهایت ارزش ا کولوژیکی زمین در توسع ه یک نوع فعالیت در منطقه
مشخص میشود .با توجه به در نظر گرفتن توسع ه فعالیتهای
چهارگانه (شهری ،صنعتی ،کشاورزی و طبیعی) در منطقه ،این
فرآیند برای توسعه هر یک از فعالیتها با استفاده از رابط ه  ،1در
شهرستان نوشهر مورد ارزیابی قرار گرفته و سطح منطقه برای هر
یک از انواع توسعه ب ه صورت مجزا میان اولویتهای یک تا چهار
پهنهبندی میشوند.
رابطه  :1رابط ه ترکیب شاخصهای ارزیابی ا کولوژیکی هر یک از
توسعهها

همپوشانی ش��دهان��د .از آنجایی که ویژگیهای مکانی هر نقطه
ممکن است بــرای دو یا چند نوع توسعه مناسب ارزیابی گردد،
احتمال وقوع تعارض در برخی از مناطق محدود ه مورد مطالعه،
بهمنظور انتخاب توسع ه مناسب وجود دارد؛ بدان معنا که دو یا
چند نوع توسعه دارای اولویت یکسان در یک مکان باشند .برای
رفع این تعارضها و بهمنظور ارائ ه مدل یکپارچه ارزیابی که توانایی
ارائ�� ه اولویتهای مکانی برای ان��واع توسعه را به صورت یکپارچه
داشته باشد ،مدل "منطق گفتاری" ارائه شده است.
.2.1.2منطق گفتاری
بهمنظور دستیابی به پهنهبندی نهایی و الگوی تخصیص یکپارچه
ک��ارب��ری اراض��ی ب��رای ان��واع توسعه ،بایستی از منطق جدیدی با
توانایی ادغـ��ام ان ـ�واع توسعه در دستیابی ب��ه ی��ک ه��دف کـلان،
استفاده گ��ردد .در منطقهای موجود اغلب از روشهــای ریاضی
و آمــاری صرف بــرای ترکیب الیههای مختلف اطالعاتی استفاده
م ـیشــود .یکی از ایـ ــرادات ایــن روشه ــا ،بــرخــورد غیرمنعطف و
ریاضیگونه به دادههای ارزیابی و داشتن نگاه تک توسعهای است.
با توجه به هدف ارزیابی چندگانه تحقیق در سنجش قابلیت اراضی
برای چهار نوع توسعه ،چالش اصلی وجود تعارضهای احتمالی
در اولویتبندی انواع توسعه در یک مکان مشخص خواهد بود؛
بهطوری که ممکن است براساس ارزیابیهای انجامگرفته در یک
محدوده ،دو یا چند نوع توسعه دارای اولویت یکسان باشند .به
منظور رفع چالش مطرح شده ،روشهــای ریاضی همپوشانی با
ب شده و منطقی با عنوان "منطق گفتاری"
گزارههای شرطی ترکی 
ارائه شده است.
ً
از آنجایی کــه مــدلهــای ارزیــابــی عموما بــه دنــبــال ارزیــابــی تک
توسعهای در منطقه هستند ،روش مشخصی درای��ن بــاره وجود
ن��دارد .بااین حال روش به کار رفته در مدل  LUCIS1تا حدودی
میتواند تعارضهای احتمالی در همپوشانی ارزیابیهای انواع
توسعه را تشخیص دهد .روش کار این مدل در شناسایی تعارضها
با استفاده از یک کد چند رقمی (تعداد رقمها به تعداد ارزیابیهای
ان ـ�واع توسعه وابسته اسـ�ت) انجام میشود (Zwick and Carr,
 .)2007هر رقم این کد بدون در نظر گرفتن ترتیب قرارگیری ،اولویت
ارزیابی یک توسعه را نشان میدهد .ب ه طور مثال برای سنجش
میزان تعارضها میان توسع ه کشاورزی با اولویت نخست ،صنعتی
با اولویت دوم و شهری با اولویت نخست ،با استفاده از روش فوق
یک عدد سه رقمی به مقدار  121است .این کد نشان میدهد که
در مکان مورد نظر بین ارزیابی توسع ه کشاورزی و توسع ه شهری
تعارض وجود دارد و برنامهریزی بایستی برای این سلول یکی از دو
نوع را انتخاب کند .این روش برای شناسایی تعارضهای میان
توسعهای مناسب است اما این مدل قادر به ارائ ه راهحل برای این
تعارضها نیست .برای حل این مشکل ،روند کدگذاری بایستی به
گونهای باشد که عالوه بر مشخص کردن تعارضها ،توانایی مقایسه
را نیز داشته باشد .برای این منظور روند کدگذاری اصالح شده و
در چارچوب قوانین شرطی و با عنوان "منطق گفتاری" مدلسازی
شده است.

در روش کدگذاری پیشنهادی ،محاسب ه هر کد بهصورت جدا گانه
ب��رای هر سلول و هر توسعه و بر مبنای اولویتهای مطرح شده
در هدفگذاری کالن ارزیابی ا کولوژیکی انجام میگیرد .برای این
منظور ،کدگذاری هر سلول از طریق چهار معادله که هر یک برای
مقادیر ،هر توسعه را باز محاسبه میکند ،انجام خواهد شد.
رابطه  :2معادلههای باز محاسب ه ارزیابی مقایسهای توسعهها
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م�قــ�دار محاسبه ش��ده ارزیــابــی تــوان ا کولوژیکی بــرای توسعه
طبیعی در سلول i
م�قــ�دار محاسبه ش��ده ارزیــابــی تــوان ا کولوژیکی بــرای توسعه
کشاورزی در سلول i
مقدار محاسبهشده ارزیابی توان ا کولوژیکی برای توسع ه شهری
در سلول i
مقدار محاسبهشده ارزیابی توان ا کولوژیکی برای توسع ه صنعتی
در سلول i
مقدار نسبی ارزیابی توان ا کولوژیکی توسع ه طبیعی نسبت به
تمامی توسعهها در سلول i
مقدار نسبی ارزیابی توان ا کولوژیکی توسع ه کشاورزی نسبت
به تمامی توسعهها در سلول i
مقدار نسبی ارزیابی توان ا کولوژیکی توسعهی شهری نسبت
به تمامی توسعهها در سلول i
مقدار نسبی ارزیابی توان ا کولوژیکی توسع ه صنعتی نسبت به
تمامی توسعهها در سلول i
از آنجایی که در باز محاسب ه مقدار هر توسعه رقم هزارگان را مقدار
ارزیابی توان توسع ه مبنا شامل میشود؛ بنابراین بزرگی و کوچکی
عدد ،مبنای مقایس ه اولیه قرار خواهد گرفت .حال با توجه به اینکه
مقدار توسع ه مبنا نسبت به حدا کثر خود معکوس شده ،بنابراین
هر چه مقدار باز محاسب ه توسعهای کوچکتر باشد ،آن توسعه
دارای اولویت باالتری در برنده شدن رقابت است.
با توجه به قابل مقایسه بودن این مقادیر کمی در انتخاب نهایی
یکی از توسعهها بهعنوان توسع ه مناسب برای هر سلول از قوانین
و رقابت شرطی استفاده شده است .بر این اساس مقادیر به دست
آمده برای هر توسعه با یکدیگر رقابت کرده و از آنجایی که مقدار
هر توسعه در بر گیرند ه ترکیبی از ارزشهــای انواع توسعههاست،
میتوان با قوانین شرطی به انتخاب نوع توسعه بــرای هر سلول
پرداخت .با توجه به تعداد ارزیابیهای صورت گرفته برای انواع
توسعه و هدف ارزیابی مبنی بر حفظ ارزشهای زیستمحیطی با
تأ کید بر توسع ه کشاورزی و شهری ،شروط تعریف شدهاند.
رابطه  :3قوانین شرطی منطق گفتاری

با توجه به این شروط ،ارزش هر سلول در انواع توسعه با یکدیگر
مقایسه شده و با برقراری هر یک از شروط ،رابط ه مربوط به آن اجرا
میشود و ارزش نهایی سلول مورد نظر محاسبه میگردد .با انجام
این فرآیند ،اولویت نخست هر سلول از منطقه در استقرار توسعه
مشخص مـیگــردد .بــرای مشخص کــردن اولویتهای بعدی هر
سلول ،فرآیند طی شده بار دیگر بدون در نظر گرفتن توسع ه برنده
شده در اولویت نخست انجام خواهد شد .این فرآیند برای اولویت
سوم و چهارم نیز قابلاجراست.
ف ش��ده ب��رای مدل
در ای��ن منطق با استفاده از شرــطهاــی تعری 
ارزیابی ،کل منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اولویتهای
توسعهای به دســت آمــده از مرحله قبل بــاز محاسبه میشوند.
مقادیر حاصل ش��ده از ایــن محاسبات ،عــددی اســت کمی که
موقعیت هر توسعه را نسبت به همه توسعهها نشان میدهد.
ص شده بار دیگر با
مقادیر محاسبه شده براساس اه��داف مشخ 
یکدیگر رقابت کرده و توسعه منتخب بهعنوان توسع ه بهینه نسبت
به کل عوامل در نظر گرفته شده است .مدل ارزیابی پیشنهادی
و روند استفاده از منطق گفتاری در مدل مفهومی نمودار  1بیان
شده است.
 .2.2معرفی حوزه تحقیق
شهرستان نوشهر در شــرق استان مــازنــدران در بین عرضهای
جغرافیايی  36درجه و  14دقیقه 36 ،درجه و  40دقیقه شمالی
و طولهای شرقی  51درجه و  19دقیقه تا  51درجه و  56دقیقه
از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .محدود ه مورد مطالعه از
شمال به درياي خزر ،از شرق و جنوب به شهرستان نور و از غرب
به شهرستان چالوس محدوده شده است .شهرستان نوشهر از نظر
شرایط زیستمحیطی به دو نیم ه شمالی و جنوبی تقسیم میشود
که مرز آن از طریق رشته کوههای البرز مشخص میگردد .نیمه
شمالی که مجاور دریا قرار گرفته ،دارای پوشش جنگلی مترا کمتر
و بــارش ساالنه بیشتری نسبت به نیم ه جنوبی اســت .موقعیت
نیمه شمالی و شرایط زیستمحیطی آن سبب شــده تا استقرار
نظام سکونتگاهی به سمت نیم ه شمالی بیشتر متمایل باشد.
این امر سبب شده است تا نیم ه شمالی محدوده تحتتأثیر محیط
مصنوع واقع شود .به طوری که حدود  80درصد از کل جمعیت
شهرستان در این منطقه استقرار یافته است .این در حالی است که
بخش عمدهای از نیم ه جنوبی به دلیل شرایط مناسب کشاورزی و
مرتعداری به فعالیت کشاورزی و مراتع بکر اختصاص دارد و مناطق
سکونتی به صورت پرا کنده و بسیار محدود در این منطقه دیده
میشود .موقعیت شهرستان و ترکیب کاربریهای موجود منطقه
در نقش ه  1نشان داده شده است.
.3رویکردها و دیدگاههای نظری
زمــیــن هــم بــه عــنــوان یــک ورودی و هــم یــک خــروجــی در فرآیند
برنامهریزی مطرح اســت و بــه عــنــوان عمدهترین عنصر و بستر
اصلی کلیه برنامهها از اهمیت خاصی برخوردار بوده (داداش پور
و دیــگــران .)Kaiser et al., 1995: 196 1393 ،ایـ�ن نـ�وع زمین به
عنوان مکان و محل استقرار فعالیتهای انسانی دارای شرایط

نمودار  :1مدل عملیاتی تحقیق -منبع :مطالعات نگارندگان
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نقشه  :1موقعیت محدود ه مورد مطالعه( -مهندسین مشاور مازندطرح )1391
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و ویژگیهایی اســت که نحو ه استفاده از آن را مشخص میکند
( Aspinall and Hill, 2008؛)Belward, 2013؛ که با توجه به شرایط
منطقهای و نظام برنامهریزی منطقه مـیتــوان بــرای هر قطعه
زمین ،کاربریهای مناسب قائل شد .بنابراین کاربری زمین و
نحو ه گزینش توسعه فعالیت مناسب آن با توجه به شرایط مختلف
منطقهای تعیین میگردد (  .)Crosthwaite et al., 2004رویکردها و
دیدگاههای مختلفی در حوزه کاربری زمین وجود دارد که هر کدام
بر جنبهای از این شرایط منطقهای تأ کید دارنـ�د (Argent, 2004
؛ Bean et al., 2013؛ .)Benjaminsen et al., 2012در این میان،
ن کنندههای کاربری زمین
رویکرد ا کولوژیکی ب ه عنوان یکی از تعیی 
سعی دارد تا با ارائ ه مؤلفهها و عوامل مؤثر زیستمحیطی بر کاربری
زمین ،مناسبترین فعالیت انسانی را پیشنهاد کند (Holguin
 Gonzalez et al., 2012؛ Radeloff et al., 2012؛Rizzoli and Davis,
 1999؛ .)Torres and Valero, 2013مؤلفههای ارائه شده از سوی
این رویکرد اغلب غیر جا ندارند و ارتباط میان آنها روشن و واضح
هستند ،بنابراین تحلیل چگونگی فرآیند تغییر آنها دارای سهولت
بیشتری است ( .)Hubacek and Sun, 2001, p. 368بهطور مثال،
رابط ه میان پوشش گیاهی و سطح آبهای زیرزمینی و یا جنس
خا ک را میتوان با توجه به علوم مرتبط ،به خوبی شناسایی و
تحلیل کرد؛ بهطوری که میتوان گفت عوامل ا کولوژیکی ،الگوهای
کالن فعالیتی در سطح یک منطقه را تعیین میکنند .از این رو
تالشهای اولیه برای مدلسازی تغییرات کاربری زمین براساس
ویژگیهای اولی ه زیستمحیطی (مثل شیب ،جهت شیب ،جنس
خا ک و غیره) تمرکز داشته است (Hubacek and Sun, 2001, p.
 .)369بنابراین روابط میان عوامل ا کولوژیکی ،محیط اولیه کاربری
زمین و وضع موجود آن را تعیین میکنند که پای ه تصمیمگیری و
پیشبینی توسع ه فعالیت آیند ه زمین خواهد بود .درواقع در رویکرد
ا کولوژیکی فرآیند تصمیمگیری کاربری زمین بر مبنای تغییرات
شرایط ا کولوژیکی صورت میگیرد .با توجه به اینکه تنوع الگوهای
فضایی ،نتیج ه ناهمگونی واحدهای جغرافیایی است (Osinski,
یت��وان نتیجه گــرفــت کــه الــگــوهــای فعالیتی
 ،)2003, p. 373م�� 
زمین نیز در واحدهای جغرافیایی مختلف ،متفاوت خواهد بود.
الگوهای فعالیتی زمین حال حاضر نمیتواند به عنوان دستهای
مجزا از نیروهای محرک مطرح شود ،اما تأثیر بسیار روشنی بر آینده
کاربری زمین دارد .از آنجایی که پویایی تغییرات کاربری زمین در
طی زمان بسیار آهسته است ،کاربری وضع موجود اهمیت بسیار
زیادی بر آیند ه کاربری زمین خواهد داشت (.)CARA, 2006, p. 4
این در حالی است که احتمال رخداد تغییر کاربری زمین در یک
مکان وابسته به کاربری موجود زمین دارد .بهعنوان مثال تغییر در
عملکرد مناطق دارای ارزش باالی اقتصادی و یا زیستمحیطی
ً
بسیار بهندرت رخ میدهد که معموال از آن بهعنوان یک ایستایی
جغرافیایی یاد میشود.
از سوی دیگر شرایط زیستمحیطی موجود ،دسترسی به آب و
شبک ه زهکشی ،تأثیر بسیاری بر انتخاب مکان برای توسعههای
جدید مانند سکونت و فعالیتهای تجاری دارد (Zondag and
 .)Borsboom, 2009: 3-4البته تمامی کاربریهای زمین دارای

الزامات مکانی در ارتباط با شرایط ا کولوژیکی هستند ،ب ه طوری
که میتوان گفت تخصیص و توسع ه هر نوع فعالیت ،رابط ه نزدیکی
به عاملهای ا کولوژیکی منطقه دارد (.)Schlerf et al., 2005: 183
این در حالی است که مداخل ه مداوم انسان ،عملکرد عاملهای
ا کولوژیکی در الگوی تغییر نظام فعالیتی را نیز تقویت میکند .با
اینکه عاملهای ا کولوژیکی ،گرایشهای کالن و فرآیندها تغییر
کاربری منطقهای را کنترل میکنند ،اما فعالیتهای انسان در
مقیاس زمانی_ مکانی کوچک میتواند گرایشها و سرعت رشد
عاملهای زیستمحیطی را تغییر دهد (Shao et al., 2006, p.
.)178
.3.1پیشینه تحقیق
ی ســوابــق تحقیق در ایــن زمینه نــشــان م ـیدهــد کــه ا کثر
بــررس ـ 
مطالعات صورت گرفته در این زمینه به ارزیابی توان ا کولوژیکی بر
مبنای توسع ه یک نوع فعالیت در منطقه پرداختهاند؛ بهطوری که
میتوان گفت پیشین ه تحقیقاتی که بتواند بهصورت کامل ارزیابی
توان ا کولوژیکی توسع ه انواع مختلف فعالیت انسانی در منطقه را
داشته باشد ،وجود ندارد.
از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه میتوان به مطالعات
امــیــری و دی ـگــران ( )1388اش ــاره ک ــرد .وی و همکارانش ،تــوان
ا کولوژیک جنگلهای حوضههای آبخیز دوهــزار و سههزار شمال
ای��ران را بر مبنای مدل مخدوم ارزیابی کردهاند .در این تحقیق
مطالعات به دو بخش عاملهای فیزیکی و عاملهای زیستی
تقسیمبندی شدهاند .نتایج این تحقیق ارزیابی توان جنگلکاری
را به ص��ورت مناطق هفتگان ه میزان مناسبت مشخص کــرده که
نشان دهند ه وجود پنج طبق ه نخست و عدم وجود طبقات  6و
 7مدلهای جنگلکاری ایران در نمون ه موردی است .مدل اجرا
شده در مطالعات داداش پور و زارعی در شهرستان نوشهر نشان
میدهد که مناطق پیرامونی سکونتگاهها ب ه خصوص مناطق پر
جمعیت و مناطق اطراف تأسیسات زیرساختی برای تغییر کاربری
به توسعه شهری مستعدترند (داداشپور و زارعی  .)1391همینطور
در مطالعات صورت گرفته در ارزیابی توان ا کولوژیک شهرستان کیار
بهمنظور دستیابی به توسع ه پایدار و استفاد ه بهینه و کارا از منابع،
شرایط محیطی منطقه مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق
مدل ا کولوژیکی بر اساس تعیین مناطق مستعد کاربری کشاورزی
مدل مخدوم ،شرایط محیطی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
نتایج آزمون این مدل در محدود ه مورد مطالعه نشان میدهد که
قابلیت اراضــی با ارزش درجــه یک بــرای توسع ه کشاورزی وجود
ندارد؛ اما اراضی با قابلیت درج ه دو و سه وسعت قابل توجهی از
منطقه را به خود اختصاص دادهان��د .از این رو میتوان گفت این
مطالعات با رویکردی تک توسعهای به ارزیابی توان زیستی منطقه
در توسع ه کشاورزی پرداخته است که میزان شایستگی اراضی
منطقه برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به صورت منفرد
مشخص شده است (نوری و صیدایی  .)1389همچنین در ارزیابی
توان ا کولوژیکی منطق ه قزوین ( تحقیق شده به وسیله قرهخلو و
دیگران) هدف از ارزیابی توان ا کولوژیکی منطقه ،تعیین نقاط بالقوه
شهری با توجه به میزان قابلیت اراضی در این زمینه در نظر گرفته

شده است .بر اساس این هدف ،متغیرها و عاملهای ارزیابی در
فرآیند تحقیق مشخص شده که با استفاده از روشی دو بخشی به
صورت مطالعات مؤلفههای فیزیکی و زیستی قابلیت اراضی مورد
سنجش قرار گرفته است .نتایج مدل به کار رفته نشان میدهد که
در منطقه تنها اراضی با طبق ه یک (مناسب) برای توسع ه شهری
وجود دارد (قرهخلو و دیگران.)1388 ،
با توجه به موارد بررسیشده میتوان گفت در اغلب پژوهشهای
انجا م شده در این زمینه ،توسعه یک نوع فعالیت مبنای ارزیابی
قرار گرفته است که براساس آن شاخصهای ارزیابی توان ا کولوژیک
مشخص میگردد؛ بنابراین نتیجه این تحقیقات پهنهبندی منطقه
مورد مطالعه از لحاظ میزان تناسب به توسعه یک فعالیت هدف
خواهد بود .این در حالی است که در دنیای عینی مجموعهای از
فعالیتهای مختلف در کنار یکدیگر ،بر اساس قابلیت اراضی در
حال رقابت هستند که نتیج ه آن استقرار در مکان مناسب است.
بهطوری که نمیتوان توسعه انواع فعالیتها را بهصورت جدا گانه
مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
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 .4نتایج
با توجه به هــدف تحقیق مبنی بر ارائــه الگوی یکپارچه کاربری
اراضــی در ارزی��اب��ی ت��وان ا کولوژیکی توسع ه فعالیتهای انسانی،
سطح محدود ه مورد مطالعه از نظر توان ا کولوژیکی برای توسعه
فعالیتهای چهارگانه ارزیابی شده و با استفاده از منطقه گفتاری،
یکپارچهسازی شده است .بر این اساس شاخصهای مورد نیاز در
ارزیابی ا کولوژیکی توسع ه هر نوع فعالیت مشخص و ارزیابی توان
ا کولوژیکی صورت گرفته است.
.4.1ارزیابی توان ا کولوژیک منطقه
تعیین شاخصهای سنجش و ارزیابی توان ا کولوژیکی هر توسعه با
توجه به الزامات تناسب مکانی ،نخستین مرحله از فرآیند سنجش
یش��ود؛ بنابراین بر مبنای شاخصهای
ا کولوژیکی محسوب م�� 
ن ش��ده ب�ــرای ارزی��ابــی تـ��وان ا ک��ولـوـژی��کــی چ��ه��ار ن��وع توسعه
تعیی 

کشاورزی ،طبیعی ،شهری و صنعتی ،الیههای اطالعاتی مورد نظر
انتخاب و آمادهسازی گردیدهاند.
بهمنظور ترکیب شاخصهای ارزیابی و ارائ ه مدل ارزیابی ا کولوژیکی
برای هر نوع توسعه ،از روش ارزیابی چندهدفه استفاده و اهمیت
نسبی شاخصها نسبت به یکدیگر مطابق نــمــودار  2مشخص
شده است .گفتنی است که با توجه به ویژگیها و نیازهای درونی
انواع فعالیتها ،اهمیت نسبی هر شاخص برای توسعه هر فعالیت
متفاوت خواهد بود.
شاخصهای ارزیابی بر مبنای ضریب اهمیت محاسبه شده و رابطه
تعریف شده در رابط ه  ،1تلفیق شده و حاصل چهار الی ه همپوشانی
ته��ای مکانی هر توسعه در سطح شهرستان را
اس��ت که اول��وی�� 
نشان میدهد .درواقع خروجی فرآیند ارزیابی و اولویتهای مکانی
شهرستان از منظر شاخصهای ارزیابی ا کولوژیکی هر توسعه به
ص��ورت مجزا خواهد بوــد .ای��ن تحلیلها اولویتها را به صورت
اولویتهای چهارگانه در محدود ه شهرستان ارائه میکند.
همانطور که از نقشههای ارزیابی توان ا کولوژیک مشخص است،
میتوان سطح شهرستان را برای هر نوع توسعه به چهار اولویت
تقسیمبندی کــرد .مــدل ارزیــابــی مطرح شــده با توجه به شرایط
منطقهای ،اولویتهای توسعه انواع فعالیت را بهصورت جدا گانه
و مجزا به خوبی نشان میدهد؛ اما در بررسی تمامی توسعهها
بهصورت همزمان ،دچار تعارضهایی در ارزیابی خواهد شد .این
تعارضها در مکانهایی رخ میدهد که دو یا چند نوع توسعه در
یک اولویت یکسان قرار داشته باشند .در این حالت مدل نتوانسته
اولویت مکانی انواع توسعه را بهصورت یکپارچه تحلیل و نتایج را
ارائه کند .همانطور که پیشتر مطرح شد ،برای رفع این تعارضها
و ارائ�� ه مدلی یکپارچه که توانایی ارزیابی ان��واع توسعه به صورت
همزمان را داشته باشد ،از مدل "منطق گفتاری" استفاده شده
است.
.4.2مدل عملیاتی منطق گفتاری
بهمنظور رفع تعارضهای احتمالی در ارزیابی یکپارچ ه انواع توسعه
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بایستی براساس هدفی کالنتر ،اولویتهای توسعهای را مقایسه
و الگوی کاربری زمین نهایی را تعیین کرد .از آنجایی که این امر
مستلزم شناسایی تعارضها در ارزیابی یکپارچه است ،در اولین گام
بایستی مقادیر به دست آمده از هر نوع توسعه ب ه گونهای با یکدیگر
ترکیب شوند که امکان مقایس ه میان توسعهای وجــود داشته
باشد .از این رو این منطق براساس ترکیب اولویتهای حاصل از
ارزیابیهای ا کولوژیکی توسعهها در مرحل ه پیشین ،تعارضهای
احتمالی در تخصیص کاربری به هر قطعه زمین را مورد بررسی قرار
میدهد .این مدل ،تعارضهای مشخص شده را با توجه به هدف
کالن ارزیابی تحلیل کرده و در نهایت برای هر سلول ،سه اولویت
تخصیصی مشخص میکند.
این رونــد براساس روابــط تعریف شده در رابطه 3و شــروط گرفته
شده از اهداف کالن صورت میگیرد .با توجه به این شروط ،ارزش
هر سلول در انواع توسعه با یکدیگر مقایسه شده و با برقراری هر یک
از ش��روط ،رابط ه مربوط به آن اجرا میشود و ارزش نهایی سلول
مورد نظر محاسبه میگردد .با انجام این فرآیند ،اولویت نخست هر
سلول از منطقه در استقرار توسعه مشخص میگردد .اولویت تعیین
شده در این مرحله با توجه به ارزش ا کولوژیکی انواع توسعهها در
سلول مشخص شده است؛ بدان معنا که توسع ه مشخص شده
دارای برتری ا کولوژیکی نسبت به دیگر توسعهها با توجه به جمیع

شرایط است.
برای مشخص کردن اولویتهای بعدی هر سلول ،فرآیند طی شده
بار دیگر بدون در نظر گرفتن توسع ه برندهشده در اولویت نخست
انجام خواهد شد .بر این مبنا رقابت بین سه نوع توسع ه باقی مانده
انجام میشود که با توجه به شروط مطرح شده اولویت دوم مشخص
میشود .این انتخاب بدان معناست که بعد از اولویت نخست ،این
نوع توسعه دارای ارجحیت است .این فرآیند بار دیگر برای اولویت
سوم محاسبه شده است .روند توضیح داده شده از طریق ارتباطات
تعریف شده در روابط  2و  3محاسبه شده است که نقشه 3نتایج
این تحلیل را نشان میدهد .این نقشه الگوی فضایی تخصیص
توسع ه مناسب در سطح شهرستان در اولویتهای سهگانه را نشان
میدهد .ب ه طــوری که در هر یک از اولویتها ،موقعیت مناسب
توسع ه فعالیتهای چهارگانه در سطح منطقه مشخص شده است.
بــررســی نــحــوه پرا کندگی فضایی توسعههای مختلف در سطح
شهرستان و مقایسه با وضعیت کاربری زمین موجود ،نشاندهنده
آن اســت که در اولویت نخست قسمت اعظم بخشهای میانی
و جنوبی به توسعه طبیعی اختصاص یافته اســت .توسعههای
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 واقعشدهاند.
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.4.3بحث و تفسیر یافتهها
با بررسی توان ارزیابیشده توسط مدل که ظرفیت و توان زیستی
منطقه برای استقرار انواع توسعه را به صورت اولویتهای درونی
هر توسعه مشخص میکند ،میتوان مقایسهای از تطابق توان
ا کولوژیکی ب��رای ان���واع توسعه را انجام داد .با رویه ـمگــذاری و
همپوشانی ارزیابی انواع توسعهها ،تعارضهایی در تصمیمگیری در
تعیین الگوی کاربری به وجود خواهد آمد که نحو ه برخورد با آنها
میتواند الگوی کاربری منطقهای را تغییر دهد .مدل پیشنهادی
بــه دنــبــال رفــع ایــن تعارضها در تصمیمگیری بــا در نظر گرفتن
هدفی کالنتر از هدف ارزیابی تک توسعهای ،از روشهــای کمی
استفاده کرده و نحو ه تصمیمگیری در تعارض رخ داده در هر سلول
را مشخص میکند .به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و بررسی
روایی مدل نسبت به شرایط موجود ،بایستی پاسخگویی مدل به
تعارضهای پیش آماده در ارزیابی یکپارچه را مورد تحلیل قرار داد.
برای این منظور حالتهای مختلف منتج از همپوشانی ارزیابی
انواع توسعه مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی ارزش سلولها در ارزیابی انواع توسعه نشان میدهد که پنج
گون ه اصلی از انواع تعارضهای بین توسعهای شکل گرفته است.
ش آمده و سهم نسبی هر کدام در کل سلولها در
تعارضهای پی 
نمودار  3نشان داده شده است.

در گــونـ ه «فــاقــد تــعــارض» ،اولــوی ـتهــای یکسان در هیچ یــک از
توسعهها وجود ندارد و به روشنی میتوان توسع ه دارای اولویت
برتر را انتخاب کرد .عملکرد مدل در این شرایط ،انتخاب توسعه با
اولویت باالتر است.
در بدترین حالت تعارض رخ داده ،ارزیابی تمامی توسعهها دارای
اولویت یکسانی خواهند بود .در این شرایط که با گون ه «تعارض
در تمامی اولویتها» مشخص شده است ،بایستی از قانونی که
تبیین کنند ه اولویتهای میان توسعهای باشد ،استفاده کرد.
مدل در این شرایط از هدفگذاری کالن ارزیابی که نشاندهنده
سلسلهمراتب و اولویت میان توسعههاست ،استفاده میکند .در
این تحقیق با توجه به هدف کــان ،اولویت میان توسعهای به
ترتیب توسع ه طبیعی ،توسع ه کشاورزی ،توسع ه شهری و توسعه
صنعتی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مدل در اینگونه تعارض
که تمامی توسعهها دارای اولویت یکسان هستند ،اولویت فوق را در
اختصاص کاربری رعایت میکند.
این در حالی است که در حدود  10درصد از کل منطقه دارای تعارض
در اولویتهای یکسان در سه نوع توسعه است .نکت ه قابلتوجه در
این گونه تعارضها ،یکسانی در اولویتهای باالتر است .بنابراین
با توجه به پایین بودن اولویت توسعه غیریکسان ،محاسبات مدل
مقایسه را بین سه توسع ه یکسان انجام خواهد داد و براساس
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%۱
ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای
توان ا کولوژیکی در شهرستان نوشهر

% ۱۰

بدون تضاد
تضاد در تمامی اولویت ها

%۱

% ۱۵

تضاد در سه اولویت باالتر
تضاد در دو اولویت باالتر
تضاد در اولویت های پاییه تر

% ۷۳

نمودار  :3سهم نسبی رخداد انواع تعارضها در ارزیابی ا کولوژیکی یکپارچه

اولویتهای میان توسعهای هدف کالن ،اولویت نهایی توسعهها
نسبت به یکدیگر را مشخص میکند.
تعارضهای شکل گرفته میان اولویتهای نخست در دو نوع توسعه،
نشان دهند ه یکسانی شرایط ا کولوژیکی در تخصیص دو نوع توسعه
است .از این رو برای حل این تعارض بایستی یکی از توسعهها را به

نگونه تعارضها
عنوان توسع ه برنده انتخاب کرد .مدل برای حل ای 
از روابط تعریف شده در روابط  2و  3و اولویتهای هدفگذاری کالن
استفاده کرده و با مقایسه توسعههای دارای تعارض ،توسع ه برتر را
انتخاب میکند .بررسی گونههای تعارضهای ارزیابی ا کولوژیکی،
نشان میدهد بیشترین تعارضهای پیشآمده در منطقه شامل

خ داده در اولویت پایین دو یا سه نوع توسعه است.
تعارضهای ر 
در این گونه تعارضها ،یک توسعه از توسعههای دارای تعارض،
اولویت باالتری دارد .به همین دلیل در این حالت مدل توسع ه فاقد
تعارض را بهعنوان توسع ه برتر در نظر گرفته و ترتیب دیگر اولویتها
را از مقایس ه میان توسعههای باقی مانده به دست میآورد .بخش
عمد ه منطقه شامل اینگونه از تعارض است.
با توجه به اولویتهای تعیینشده برای مدل ،نتایج نشان میدهد
که اولویت اصلی مدل در تخصیص کاربری زمین توسع ه طبیعی بوده
است که باهدف کالن ارزیابی مطابقت دارد .خروجیهای مدل در
مورد هر یک از توسعهها و سهم هر گونه تعارض در تخصیص انواع
توسعه را نشان میدهد.

ن دهند ه پاسخگویی مدل در شرایط
بررسیهای انجام شده نشا 
مختلف تصمیمگیری برای اولویتبندی همزمان انواع توسعهها در
هر سلول است .به طوری که برای هر سلول میتوان اولویتهای
استقرار انواع کاربری را تشخیص داد .از سوی دیگر این مدل قادر
است ،نظرات کارشناسان را با استفاده از روشهای کمی وارد مدل
ک��رده و براساس آنها توسع ه برگزیده را انتخاب کند .این امر بدان
معناست که این مدل توانایی ارائ ه الگوهای کاربری زمین را بر مبنای
برنامهریزی سناریویی داراست .بهگونهای که با تغییر اولویتهای
کارشناسان در هدف کالن ،توسعههای پیشنهادی مدل برای هر
سلول نیز متفاوت خواهد شد.

جدول  :1نمونه اولویتهای پیشنهادی مدل در رفع انواع تعارضها
اولویت ارزیابی ا کولوژیکی هر توسعه

گونهبندی تعارضها

کشاورزی

طبیعی

صنعتی

شهری

ترتیب توسع ه پیشنهادی مدل

تعارض در تمامی توسعهها

1

1

1

1

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

2

2

2

2

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

1

2

1

1

توسعه طبیعی ،شهری ،صنعتی و کشاورزی

2

1

1

1

توسعه کشاورزی ،شهری ،صنعتی و طبیعی

2

2

3

2

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،صنعتی و شهری

2

4

2

2

توسعه طبیعی ،شهری ،صنعتی و کشاورزی

3

3

3

4

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

4

2

2

2

توسعه کشاورزی ،شهری ،صنعتی و طبیعی

1

2

1

2

توسعه طبیعی ،شهری ،کشاورزی و صنعتی

۲

۲

۱

۱

توسعه شهری ،صنعتی ،طبیعی و کشاورزی

۲

۳

۳

۲

توسعه طبیعی ،صنعتی ،کشاورزی و شهری

۲

۴

۱

۱

توسعه شهری ،صنعتی ،طبیعی و کشاورزی

۳

۳

۴

۴

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

۴

۲

۳

۲

توسعه کشاورزی ،صنعتی ،شهری و طبیعی

1

2

2

2

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

1

2

3

2

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،صنعتی و شهری

2

1

2

3

توسعه کشاورزی ،طبیعی ،شهری و صنعتی

2

3

4

4

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

2

4

4

4

توسعه طبیعی ،کشاورزی ،شهری و صنعتی

3

3

1

2

توسعه شهری ،صنعتی ،طبیعی و کشاورزی

تعارض در سه اولویت باالتر

تعارض در دو اولویت باالتر

تعارض در اولویتهای پایین
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بدون تعارض

4

3

1

2

توسعه شهری ،صنعتی ،کشاورزی و طبیعی

جدول  :2عملکرد مدل در حل تعارضها به تفکیک گونههای تعارضهای رخ داده

بدون تعارض

تعارض در تمامی اولویتها

تعارض در سه اولویت باالتر

تعارض در دو اولویت باالتر

علمی-پژوهشی

تعارض در اولویتهای
پایینتر
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کشاورزی

%۲

%۰

%۱۱

۲۲

%۶۵

%۱۰۰

شهری

%۰٫۲

%۰

%۷۵

%۱

%۲۳٫۸

%۱۰۰

صنعتی

%۰٫۸

%۰

%۳۳

%۳۶

%۳۰٫۲
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ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای
توان ا کولوژیکی در شهرستان نوشهر

 .5نتیجهگیری
روشه ـ ــای ارزی ــاب ــی مــعــمــول ه ــم ــواره بــه دنــبــال ارزی ــاب ــی تــوان
زیستمحیطی منطقه به منظور استقرار یک نوع توسعه خاص
بـ�ودهانــد .به منظور رفع این مشکل و مشخص کــردن روشــی که
بتواند انواع توسعه را ب ه طور همزمان در نظر بگیرد ،در این تحقیق
روشی مبتنی بر منطقی جدید معرفی شده است .با توجه به روش
ابداعی به کار رفته در این تحقیق ،میتوان ان��واع توسعهها را به
منظور ارزیابی توان و ظرفیت ا کولوژیکی در استقرار انواع کاربریها
در نظر گرفت .در این تحقیق به منظور ارزیابی ت��وان ا کولوژیکی
شهرستان نوشهر چهار ن��وع توسع ه ک��ش��اورزی ،زیستمحیطی،
شهری و صنعتی در نظر گرفته شده است .در مدل پیشنهادی،
انواع توسعه از نظر زیستمحیطی به صورت مجزا ارزیابی شده و
مکان مناسب برای هر توسعه با توجه به توان و ظرفیت ا کولوژیکی
مشخص گردیده است .در نهایت به منظور ارائ ه الگوی یکپارچه
کاربری زمین و حل تعارضهای رخ داده در همپوشانی توسعهها،
منطق گفتاری توانسته مناسبترین پهنههای توسعه را متناسب
با ویژگیهای مکانی هر سلول مشخص کند .درواقــع مدل ارائه
شده توانسته تعارضهای میان اولویتهای مکانی انواع توسعهها
را شناسایی و رفع کند.
بــررســی تــعــارضهــای رخ داده در همپوشانی ت ــوان ا کولوژیکی
توسعهها نشان میدهد که تعارضها در مکانهایی رخ داده
است که فعالیتهای انسانی بدون توجه به ظرفیتهای طبیعی
بکر منطقه توسعه یافته و کاربری وضع موجود را تحتتأثیر خود
قــرار داده اســت .ایــن مناطق دارای بیشترین تعارض در تعیین
نوع توسع ه هستند ،به طوری که اولویتهای نخست در تمامی
توسعهها را شامل میشوند .این تعارضها در منطقه در حدود 1
درصد از سطح منطقه را پوشش داده است .مدل به منظور رفع
ن گونه تعارضها ،اولویتهای ناشی از هدف کالن ارزیابی را مبنا
ای 
قرار داده و بهترین توسعه را پیشنهاد میدهد.
بــررســی نحوه پرا کندگی فضایی توسعههای مختلف در سطح
شهرستان و در مقایسه با وضعیت کاربری زمین موجود نشان
دهنده آن است که در اولویت نخست ،قسمت اعظم بخشهای

درصد کل
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طبیعی

%۱٫۲

%۱٫۶

%۲۳

%۱۲

%۶۲٫۲

%۱۰۰

میانی و جنوبی به توسعه طبیعی اختصاص یافته است .توسعههای
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 واقعشدهاند .میزان تطابق توسع ه پیشنهادی
مدل با کاربریهای موجود منطقه در نمودار  4بیان شده است.
از ویژگیهای این روش در نظر گرفتن چندین نوع توسعه و کاربری
در تحلیل و بررسی توان ا کولوژیکی به صورت یکپارچه است .به
طوری که بهمنظور ارزیابی توان ا کولوژیکی میتوان شاخصهای
مکانی چندین نوع توسعه را بهطور همزمان بهکار برده و بهترین
مکان برای هر یک از آنها را مشخص کرد .از دیگر ویژگی این روش،
واردکردن نظر برنامهریزان بهصورت اولویتهای توسعهای است.
بدین معنی که براساس ضرورت توسع ه یک نوع خاص کاربری،
میتوان مکانگزینی آن را در اولویت باالتر قرار داده و اولویت استقرار
این توسعه را در ارزیابی شاخصهای ا کولوژیکی ارجحیت داد.

%.۱۰۰
%.۹۰
%.۸۰
%.۷۰
%.۶۰

صنعتی

%.۵۰

شهری

%.۴۰

کشاورزی

%.۳۰
%.۲۰

طبیعی

۱۰.%
%.۰

نمودار  :4سهم نسبی تغییر کاربریهای وضع موجود در اولویت نخست پیشنهادی مدل
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