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چكیده
از  متشکل  و  پیچیده  فرآیندی  آبخیز،  حوزه  یک  مدیریت 
آنها،  یکایک  گرفتن  نظر  در  بدون  که  می باشد  مختلف  اجزای 
به  سیستمی  نگاه  این  بود.  امیدوار  حوزه  پایداری  به  نمی توان 
منابع  پایدار  مدیریت  "طرح  توسط  که  است  رویکردی  حوزه، 
ملل  عمران  برنامه  میان  مشترک  طرح  حبله رود"-  خاک  و  آب 
متحد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در فاز دوم 
با  حبله رود  آبخیز  حوزه  است.  شده  گرفته  پیش  در  آن  اجرائی 
ایران،  بین دو استان مرکزی  میلیون هکتار مساحت،  حدود 1/2 
تهران و سمنان، قرار گرفته است. این حوزه که به خوبی معرف 
شرایط متنوع و پیچیده و تا اندازه ای دشوار و شکننده اقلیم ایران 
می باشد به عنوان پایلوت طرح "مدیریت پایدار منابع آب و خاک 
انتخاب شده است. این طرح تهیه و پیاده سازی برنامه  حبله رود" 
در  را  آبخیز  حوزه  یکپارچه  مدیریت  برنامه  و  سرزمین  آمایش 
فاز دوم اجرائی خود در دستور کار قرار داده است. با توجه به 
رویکرد مشارکت مدارانه این طرح بر در نظر گرفتن نقطه نظرات 
کلیه دست اندرکاران مدیریت و بهره برداری حوزه، برنامه آمایش 
سرزمین حوزه آبخیز حبله رود با مشارکت دست اندرکاران مذکور 
فاز اجرائی آن  از سال 1392  تهیه و تصویب و  در سال 1391 
آغاز شد و هم اکنون در مرحله پیاده سازی در نقاط مختلف حوزه 

می باشد..
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مقدمه
مدیریت یک حوزه آبخیز، فرآیندی پیچیده و متشکل از اجزای 
به  آنها، نمی توان  مختلف می باشد که بدون در نظر گرفتن یکایک 
امیدوار بود. اجزاء تشکیل دهنده یک حوزه به مثابه  پایداری حوزه 
عناصر یک سیستم زنده و پویا، هر کدام نقشی بی بدیل در کارکرد 
یا  تعادل  خوردن  برهم  صورت  در  که  می کنند  بازی  آبخیز  حوزه 
ضعف در عملکرد هر یک از این اجزاء، عملکرد کل حوزه نیز به 
به حوزه  نگاه سیستمی  این   .]8[ اختالل خواهد شد  دچار  تناسب 
آبخیز و عوامل تشکیل دهنده آن و نیز ورودی ها و خروجی های آن، 
رویکردی است که توسط پروژه بین المللی “مدیریت پایدار منابع آب 
و خاک در حوزه آبخیز حبله رود” در 2 سال آغازین از اجرای فاز 

دوم آن در پیش گرفته شده است.
حوزه آبخیز حبله رود با حدود 1.2 میلیون هکتار مساحت، بین دو 
استان مرکزی ایران، تهران و سمنان، قرار گرفته است. این حوزه که 
از شمال با کوهستان های واقع در رشته کوه البرز، در میان دست با 
مراتع ییالقی و خوش آب و هوای مشترک بین دو استان مرکزی، در 
پائین دست با دشت آبرفتی گرمسار و زمین های کشاورزی حاشیه 
آن و در انتها با کویر مرکزی ایران محاط شده است، به خوبی معرف 
ایران  اقلیم  اندازه ای دشوار و شکننده  تا  پیچیده و  شرایط متنوع و 
بوده و به همین دلیل به عنوان عرصه نمونه طرح "مدیریت پایدار 

منابع آب و خاک حبله رود" انتخاب شده است.
انسانی  از مداخالت  تاثیر  این حوزه در طی سالیان متمادی، بی 
نبوده و دستکاری های بشر را در جای جای آن به وضوح می توان 
میان  و  باالدست  مراتع  در  دام  حد  از  بیش  چرای  نمود.  مشاهده 
در  هم  که  رسوب  و  سیل  و  خاک  شدید  فرسایش  حوزه،  دست 
انسانی در  اثر مداخالت  اثر ژئومورفولوژی طبیعی حوزه و هم در 
باالدست  در  به خصوص  اراضی  کاربری  تغییر  آمده،  به وجود  آن 
حوزه از مرتع به سمت توسعه و باغداری، عدم توزیع عادالنه آب 
و  معدن کاری  فعالیت های  آن،  دست  پائین  و  حوزه  باالدست  بین 
بر  حوزه  سرزمین  سیمای  بر  زیادی  مخرب  اثرات  که  معدن کاوی 
به خصوص  زیرزمینی  از آب های  بی رویه  بهره برداری  نهاده،  جای 
پائین دست حوزه که دشت گرمسار را در آستانه ورود به یکی  در 
از دشت های ممنوعه کشور قرار داده [1]، مهاجرت از روستاها به 
سمت مناطق شهری و خالی از سکنه شدن مناطق روستائی و صدها 
تهدید دیگر از این دست، لزوم نگاه جامع نگر و یکپارچه و برقراری 
دیدگاه سیستمی در این حوزه را نمایان ساخته که طرح “مدیریت 
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پایدار منابع آب و خاک حبله رود” در فاز دوم در صدد طراحی و 
برای  و  منظور  همین  به  می باشد.  جامع نگر  دیدگاه  این  پیاده سازی 
اکولوژیک  توانمندیهای  از  بهره گیری  با  تهدیدها  این  به  پرداختن 
آبخیز  حوزه  سرزمین  آمایش  برنامه  حوزه،  اجتماعی  افتصادی-  و 
حبله رود در طی 1 سال فعالیت مستمر گروه های مختلف کارشناسی 
تهیه و به تصویب رسید که فرآیند طی شده برای اجرای این برنامه 

و نیز بخشی از نتایج آن در ذیل ارائه می گردد.

مواد و روش ها
تحقیقات  نتایج  از  آبخیز حبله رود،  آمایش حوزه  برنامه  تهیه  در 
شرکت رویان به سال 1375 ]3[ و مطالعات شفیعی به سال 1390 ]2[ 
و نیز نتایج کار سایر کارشناسان وابسته به آبخیزداری در خصوص 
تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی سال های 2000 و 2010 استفاده 
شده است. البته همه انواع داده هایی که قباًل در مطالعات تهیه شده اند 
و  اصالح  نیاز  در صورت  و  سنجی  مورد صحت  پژوهش  این  در 
ساده سازی قرار گرفته اند تا یک پایگاه داده منسجم و قابل استفاده 

به دست آید. 
همچنین، باید توجه نمود ارزیابی توان منطقه برای کاربری های 
شهری  توسعه  باغداری،  و  کشاورزی  مرتعداری،  شامل  کالن 
آبزی پروری،  و  حفاظت  توریسم،  و  تفرج  صنعتی،  و  روستایی  و 
مطالعه  انجام  روش   .]4[ می شود  انجام  پسماند  دفع  و  درختکاری 
حاضر تلفیق های چند متغیره رایانه ای و یا به اختصارMCE 1 ]5[ و 
در صورت لزوم تحلیل های آماری و زمین آمار و نظایر آن با استفاده 
کمک  به  فازی سازی  و  استاندارد  و   AHP2 روش  به  وزن دهی  از 
1- Multi Criteria Evaluation
2- Analytical Hierarchy Process

توابع عضویت فازی بر روی تصاویر رستری با اندازه پیکسل 30 متر 
است ]7[. روش به گزینی3 مورد استفاده در این پژوهش اختصاص 
زمین به کاربری های چندگانه است که به اختصار MOLA4 )شکل 
1( نامیده می شود. کلیه داده ها در سیستم مرجع UTM-39N و با 
دیتوم WGS-84 قرار داده شده اند. منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز 

حبله رود است که حدود 1266220 هکتار وسعت دارد.
مراحل تهیه، تصویب و پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین حوزه 
آبخیز حبله رود در شکل 2 به تصویر کشیده شده است. همان طور 
پایه جهت به روزرسانی  که در  شکل 2 ذکر شده است، اطالعات 
با مشارکت کارشناسان فنی از  وضع موجود حوزه آبخیز حبله رود 
مورد  اطالعات  این  سپس  و  رسیده  انجام  به  مختلف  دستگاه های 
تجزیه و تحلیل و سنتز قرار گرفتند. این اطالعات پایه شامل موارد 

زیر می باشند:
• تحلیل وضعیت منابع آب سطحی و زیرسطحی	
• تحلیل وضعیت پوشش گیاهی	
• تحلیل وضعیت خاک	
• تحلیل وضعیت حیات وحش	
• تحلیل وضعیت اقتصادی	
• تحلیل وضعیت اجتماعی	
• بررسی برنامه ها و اقدام های باالسری سایر بخش ها	
• ارائه اهداف و خطوط عمده برنامه پنجم توسعه در حوزه 	

آبخیز حبله رود
این اطالعات پایه سپس طبق سرفصل های زیر و بر اساس روش 
و  تجزیه  مورد   MOLA چندگانه  کاربری های  به  زمین  اختصاص 
3- Optimization
4- Multi Objective Land Allocation

  
  
  

  
  

  رودبرنامه آمايش سرزمين حوزه آبخيز حبله ها براي تهيهفرآيند تجزيه و تحليل و تلفيق داده - 1 شكل
  
  

  

توان اجتماعييافتهمراتع تخريب توان اكولوژيك توان اقتصادي

ر بازدهحداكث حداقل كنونيبينابيني   ارتقاء يافته 
توسط ترويج

MOLA

روستائي، حفاظت -صنعتي-زراعت آبي، باغداري، زراعت ديم، مرتعداري، توسعه شهري
، آبزي پروري، دفن پسماند، توريسمو بازسازي

شکل 1- فرآیند تجزیه و تحلیل و تلفیق داده ها برای تهیه برنامه آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله رود
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تحلیل و سنتز قرار گرفتند )شکل 1(:
• تعیین مکان و ماهیت و شدت پدیده های تخریب سرزمین	
• تحلیل علل پیدایش پدیده های تخریب زمین	
• در 	 تهدیدها  و  فرصت ها  و  قوت  و  ضعف  نقاط  تحلیل 

خصوص کاربری های سرزمین در حوزه
• ارائه مدل اولویت بندی حوزه	
• تقسیم بندی حوزه به مناطق همگن	
• ارائه سناریوهای مدیریت پایدار مکان مبنا	
• تعیین حوزه پایلوت منطبق با مرزهای هیدرولوژیک	

پایه  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  جهت  استفاده  مورد  پارامترهای 
مرتع،  وضعیت  بودند:  زیر  کلی  سرفصل های  در  پارامتر   49 شامل 
هیدرولوژی،  اقلیم،  رسوب،  فرسایش،  زمین شناسی،  خاکشناسی، 
به  پارامترها  این  که  گیاهی  پوشش  و  توپوگرافی  اراضی،  کاربری 
 MOLA به گزینی  روش  به  و سپس  شده  درجه بندی  فازی  روش 

مورد تجزیه و تحلیل و سنتز قرار گرفتند. 

نتایج 
و  حبله رود  آبخیز  حوزه  موجود  وضعیت  روزرسانی  به  از  پس 
سنتز نتایج مربوطه، برای اجرای این برنامه در نقاط مختلف حوزه، 
مکان  پایدار  مدیریت  سناریوهای  برای  شد.  پیشنهاد  سناریوهائی 
مبنا می توان انواع کاربری های مناسبی که در هر زیرحوزه به روش 
پیشنهاد  مختلف  مساحت های  در  را  است  MOLA مشخص شده 
نمود. برای انجام این کار و فقط نشان دادن نمونه ای از آنچه که قابل 
انجام است، پنج سناریو مطرح گردید که در زیر شرح داده شده اند.

بهینه سازی . 1 نهایی  نقشه  در  که  چیزی  آن  همه  انجام 
کاربری ها توسط MOLA مشخص شده است،

بهینه سازی . 2 نهایی  نقشه  در  که  چیزی  آن   1/2 انجام 
با  تطبیق  اساس  بر  است  MOLA مشخص شده  توسط  کاربری ها 

  

 رودنامه آمايش سرزمين حوزه آبخيز حبلهمدارانه برتصوير نقشه راه تهيه و اجراي مشاركت -2شكل

پارامترهاي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل اطالعات پايه شامل 
وضعيت مرتع، : هاي كلي زير بودندپارامتر در سرفصل 49

شناسي، فرسايش، رسوب، اقليم، هيدرولوژي، خاكشناسي، زمين
ها به اين پارامتر كاربري اراضي، توپوگرافي و پوشش گياهي كه

 MOLAگزيني بندي شده و سپس به روش بهروش فازي درجه
   .جزيه و تحليل و سنتز قرار گرفتندمورد ت

 
   نتايج

رود و سنتز پس از به روزرساني وضعيت موجود حوزه آبخيز حبله
نتايج مربوطه، براي اجراي اين برنامه در نقاط مختلف حوزه، 

ديريت پايدار مكان مبنا براي سناريوهاي م. سناريوهائي پيشنهاد شد
به روش  حوزهمناسبي كه در هر زير يهاتوان انواع كاربريمي

MOLA مختلف پيشنهاد  يهامشخص شده است را در مساحت
اي از آنچه كه قابل نمونهبراي انجام اين كار و فقط نشان دادن . نمود

  .نداح گرديد كه در زير شرح داده شدهانجام است، پنج سناريو مطر

 تهيه برنامه آمايش سرزمين: 1فاز 

-رود و بهمطالعه وضع موجود حوزه آبخيز حبله
  ي اطالعات پايه اين حوزهروزرسان

اجتماعي حوزه  -ارزيابي توان اكولوژيك و اقتصادي
 اندركارانبا مشاركت كليه دست رودآبخيز حبله

در ماتريس كاربريها گزيني آمايش سرزمين و به
-با مشاركت كليه دست سيماي سرزمين حوزه

 اندركاران

 مايش سرزمينتصويب برنامه آ:2فاز

اي كارشناسي براي بررسي و تشكيل كارگروهه
آمايش تهيه شده و تصويب در تصويب برنامه 

 هاي كارشناسيكميته

هاي يب برنامه آمايش سرزمين در كميتهتصو
 حوزه شهرستان 5مديريتي در سطح 

تصويب برنامه آمايش سرزمين در سطح 
استانداريهاي حوزه و تالش در جهت تصويب اين 

 برنامه در سطح ملي

 راي برنامه آمايش سرزميناج:3فاز

برنامه آمايش سرزمين در سه معياربنديتقسيم
  : اصلي

 مديريت منابع آب-

 مديريت سرزمين و محيط زيست-

مديريت مسائل اقتصادي و-

هرهاي مديريتي براي ارتقاء وضعيت تهيه برنامه
 هابندي اين برنامهيك از معيارها و اولويت

و ني در هر سه معيار ل كارگروههاي فتشكي
تجزيه و تحليل سيستمي مسائل و مشكالت 

موجود در آنها

هايهاي مديريتي در كميتهتصويب برنامه
 شهرستاني و استاني 

-اجراي يك طرح پيشاهنگ از هر يك از برنامه
دار و تعميم و توسعه آن به هاي مديريتي اولويت

 مناطق مجاور

ي براي اجرايتخصيص اعتبار از طرف استاندار
 هاي مديريتي تهيه شدهمهبرنا

شکل2- تصویر نقشه راه تهیه و اجرای مشارکت مدارانه برنامه آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله رود
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نقشه تلفیقی توان اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی،
بهینه سازی . 3 نهایی  نقشه  در  که  چیزی  آن   1/3 انجام 

با  تطبیق  اساس  بر  است  MOLA مشخص شده  توسط  کاربری ها 
نقشه تلفیقی توان اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی،

بهینه سازی . 4 نهایی  نقشه  در  که  چیزی  آن   1/4 انجام 
با  تطبیق  اساس  بر  است  MOLA مشخص شده  توسط  کاربری ها 

نقشه تلفیقی توان اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی،
بهینه سازی . 5 نهایی  نقشه  در  که  چیزی  آن   1/5 انجام 

با  تطبیق  اساس  بر  است  MOLA مشخص شده  توسط  کاربری ها 
نقشه تلفیقی توان اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی،

بر این اساس، مثاًل برای سناریوی 1/2، نقشه کاربری های اولویت 
و  کاربری  هر  برای  و  شده  استخراج   MOLA نقشه  از  شده  داده 
بهترین  از  و  شد  داده  تقاطع  متناظر  تلفیقی  توان  نقشه  با  پوشش 
پیکسل ها به میزان 1/2 انتخاب و به نقشه کاربری اراضی سال 2010 
اضافه شد. در این حالت، سناریوی اجرای MOLA بر اساس 1/2 
به همین شکل عمل  نیز  برای سایر سناریو ها  آمد.  بدست  ظرفیت 

گردید. 
 Majority فیلتر  نتایج حاصل  روی  بر   ،MOLA انجام  از  پس 
 MOLA قبلی  اجرای  از  با الیه حاصل  الیه  این  اجرا شد. سپس، 

ترکیب شد و الیه چینش کاربری ها در منطقه تهیه شد. 
به   3 در شکل  سناریو 1  اجرای  از  نقشه حاصل  مثال،  عنوان  به 
تصویر کشیده شده است و نتایج حاصل از اجرای این سناریو برای 
کاربری های مختلف و درصد اختصاص هر کاربری نیز در جدول 1 
به نمایش درآمده است. همانگونه که از این جدول پیداست، بیشترین 
کاربری پیشنهادی برای حوزه شامل حفاظت و مرتعداری می باشد که 

به ترتیب مقادیر 31 و 13 درصد را به خود اختصاص داده اند.

جمع بندی و نتیجه گیری
و  سازمان ها  و  متعدد  اجزاء  از  که  آبخیز  حوزه  یک  مدیریت 

نظر داشتن  دست اندرکاران مختلف تشکیل شده است، مستلزم در 
کلیه عوامل و نحوه ارتباط بین آنها برای دستیابی به توسعه پایدار 
می باشد. روش های برنامه ریزی برای حوزه آبخیز که مبتنی بر در نظر 
گرفتن کلیه عوامل و پارامترهای دخیل در حوزه می باشد، برقراری 
را  آن  پائین دست  با  آبخیز  باالدست یک حوزه  بین  مناسب  ارتباط 
برقرار  را  حوزه  یک  بین  هیدرولوژیک  ارتباطات  و  نموده  تضمین 
می نمایند. این روش ها، عموما در ادبیات علوم مهندسی آبخیزداری 
منطقه ای،  برنامه ریزی  سرزمین،  آمایش  عنوان  به  محیط زیست  و 
برنامه ریزی فضائی و... شناخته شده است و اصوالً بر مبنای به گزینی 
در  کاربری ها  مکان گزینی  حوزه،  مختلف  نقاط  در  کاربری ها  بین 
ماتریس سیمای سرزمین، تجسم نحوه برقراری ارتباط بین کاربری ها 
ماتریس  در  کاربری  هر  برد  ظرفیت  برآورد  پیشرفته،  مراحل  در  و 

شکل 3- نتایج حاصل از اجرای سناریو 1 از مجموعه 
سناریوهای پیشنهادی در حوزه آبخیز حبله رود

جدول 1- مساحت و درصد هریک از کاربری های منتخب در 
اجرای سناریو 1 در حوزه آبخیز حبله رود

درصدمساحت )هکتار(نام کاربریشماره
35713/522/82آبزی پروری1
74949/765/92کشاورزی آبی2
11868/510/94کشاورزی دیم3
59688/684/71کشاورزی و باغداری4
33244/832/63توسعه5
7522/800/59دفع پسماند6
392464/9831/00حفاظت7
168751/8913/33مرتعداری8
49027/933/87توریسم گسترده9
41373/453/27توریسم متمرکز10
10420/270/82درختزار و درختکاری11
13942/441/10تاغزار12
335/530/03پارک جنگلی13
1210/090/10ذخیره گاه ارس امین آباد14
3199/510/25مناطق مسکونی15
1920/480/15مناطق صنعتیل16
6486/600/51منطقه نظامی17
2962/990/23جاده18
8191/080/65رودخانه19
0/180/00001سد20
15/120/001معدن21
157/150/01اثر طبیعی ملی22
150902/5111/92منطقه حفاظت شده کویر23
187262/4414/79پارک ملی کویر24
4607/430/36زون بازسازی25
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پیشنهادی سیمای سرزمین تمرکز دارند ]6[. 
بر  مبتنی  نیز  است  شده  پرداخته  بدان  حبله رود  طرح  در  آنچه 
و  آبخیز  حوزه  اجتماعی  و  اقتصادی  اکولوژیک،  ظرفیت  برآورد 
با  طرح  این  است.  بوده  کاربری ها  به گزینی  برای  حوزه ای  آمایش 
اجرای  و  تصویب  جهت  در  تالش  و  سرزمین  آمایش  برنامه  تهیه 
را  نخستین  گام  مختلف،  و دست اندرکاران  دستگاه ها  در سطح  آن 
برداشته  حوزه  این  سطح  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی  راستای  در 
است. تجربه تهیه برنامه آمایش سرزمین به صورت مشارکتی به ما 
نشان داد که جمع بندی و تلفیق داده های پراکنده در سطح حوزه، با 
مشارکت کلیه دست اندرکاران در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص 
و با خروجی های ملموس، قابل دستیابی است. این برنامه اکنون راه 
می کند  باز  استان  سطح  در  برنامه ریزی  سطح  باالترین  در  را  خود 
سایر  و  استانداری  مختلف  بخش های  با  که  خوبی  مشارکت  با  و 
به  می توان  است،  گرفته  زمینه صورت  این  در  مربوطه  دستگاه های 

اجرای موفقیت آمیز این برنامه در سطح حوزه  امیدوار بود.
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Abstract

  Identification of Rangelands Utilization Systems in Guilan Province Using by 
Analytical Hierarchy Process (AHP)  
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Rangelands can play key role to supply the main part of food needs of human. In this regard, considering 
to optimum efficiency is very important. Nowadays, decision making is very momentous; many of decisions 
are made on multi criterion and multi criterion decision making methods have special position. In this study 
multi criteria decision making has used and analytical hierarchy process (AHP) selected to identify the  
most preferred utilization system in the rangelands of Guilan Province according to economic, social and 
ecological criterion. In this study by means of pair wise comparison among criterion and sub-criterion and 
using Super Decision software, Guilan provinces’ experts comments, evaluated preference and priority of 
strategies. Results are integrated and final preference of procedures has been obtained. In Guilan province 
results showed that private utilization system with overall priority 0.541 had the best preference utilization 
system and government utilization system with overall priority 0.317 was at the second priority and finally, 
traditional system had the last priority with overall priority 0.222.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Multi criteria making decision, Utilization systems, 

Rangeland, Livestock, Rangeland management
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