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شبیهسازی يک الگوی مناسب پوشش گیاهی برای حفاظت و احیاء حوزه آبخیز تجن
با استفاده از  TOPSISو AHP
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ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗحﺖ ﺗأثﯿﺮ فﻌالﯿﺖهاي اﻧﺴان افﺰ اﯾﺶ ﯾافته اﺳﺖ که از ﻧتاﯾﺞ ﻋﻤﺪه آن ميﺗوان به
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﻤاي ﺳﺮزمﯿﻦ اشاره کﺮد .اﯾﻦ ﺗحقﯿق با هﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ بهتﺮﯾﻦ ﺳنارﯾو حفاظتي و احﯿا ﺗﻐﯿﯿﺮات
کاربﺮي اراضي آﯾنﺪه با ﺗاکﯿﺪ بﺮ اﺗصال لکه هاي پوشﺶ گﯿاهي ﻃﺒﯿﻌي در حوزه ﺗجﻦ اﻧجام شﺪ .پﯿﺶبﯿني
اثﺮات اکولوژﯾکي هﺮ ﯾﮏ از ﺳنارﯾوهاي مﺪﯾﺮﯾتي بﺮ اﺳاس مقادﯾﺮ ﺳنجهها ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳپس بهتﺮﯾﻦ ﺳنارﯾو بﺮ
اﺳاس راهحل ﻋکس اﯾﺪهآل (  )TOPSISاﻧتﺨاب گﺮدﯾﺪ .ﻧتاﯾﺞ ﺳنجههاي ﺳﯿﻤاي ﺳﺮزمﯿﻦ ﻧشان داد اجﺮاي
بهتﺮﯾﻦ ﺳنارﯾوي حفاظتي و احﯿا در آبﺨﯿﺰ ﺗجﻦ باﻋﺚ کاهﺶ ﺗﻌﺪاد لکه از  9900لکه به  4657لکه در
پوشﺶ گﯿاهي ﻃﺒﯿﻌي گﺮدﯾﺪه اﺳﺖ که ﻧشاﻧهاي از کاهﺶ ﺗجﺰﯾه و ﺗکه ﺗکه شﺪن ﺳﯿﻤاي ﺳﺮزمﯿﻦ اﺳﺖ.
روﯾکﺮد مورد اﺳتفاده در اﯾﻦ مﻄالﻌه امکان پﯿﺶبﯿني ﻧتاﯾﺞ اکولوژﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات کاربﺮي اراضي جهﺖ دﺳتﯿابي
به اهﺪاف ارزﯾابي و مﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾکپارﭼه مناﺳﺐﺗﺮ در آبﺨﯿﺰ را فﺮاهﻢ ميﻧﻤاﯾﺪ.
کليد واژهها :اﺗصال لکههاي پوشﺶ گﯿاهي ،روش  ،TOPSISﺳنجههاي ﺳﯿﻤاي ﺳﺮزمﯿﻦ ،ﺳنارﯾو ﺳازي

مقدمه
جنگلها در کره زمين در طول چند دهه گذشته به شدت در حال کاهش هستند .اين تغييرات در پوشش جنگلي
تأثيرات مختلفي در ارائه خدمات اکوسيستم از جمله ،تنوع زيستي ،تغيير آب و هوا ،رفاه انسان و غيره داشته است
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) .(Cabrera et al., 2014, p 6بنابراين ،درک پويايي کاهش جنگلها برای برنامهريزی و حفاظت از اکوسيستم و
تنوع زيستي بسيار مهم است .از طرف ديگر جمعيت جهان بهسرعت در حال رشد است که منجر به يک تقاضای
بيسابقه برای منابع در آينده خواهد شد .مطالعات مختلف در ايران نشان داده است در دهههای اخير تبديل کاربری
جنگل به کاربری کشاورزی در ايران روند شديداً افزايشي داشته است و انتظار ميرود در آينده ادامه و حتي تسريع
گردد بهطوریکه ،بررسيها بين سالهای  1988و  2004در جنگلهای شمال ايران نشان داد که  12152هکتار جنگل
در اين دوره نابود گرديده است و نرخ جنگلزدايي  8101هکتار در سال برآورد شده است (جورابيان شوشتری،
 ،2012ص .)6
از طرف ديگر ،يکي از ويژگيهای هر حوزه آبخيز که تﺤت تأثير تغييرات کاربری اراضي ﻗرار ميگيرد بعد
يکپارچگي اکوسيستم های آن است .به نظر ميرسد اتصال و نزديکي پوششهای گياهي طبيعي يکي از مهمترين
عناصر فراهم ک ننده خدمات اکوسيستم باشد و از دست دادن اتصال لکه های پوشش گياهي يکي از تهديدات مهم
برای از دست دادن تنوع زيستي در اکوسيستمهای طبيعي است ( .)Pirnat & Hladnik, 2016, p 2بنابراين
برنامهريزی منسجم در منابع طبيعي با هدف کنترل ،احياء و حفاظت يکپارچگي اکوسيستم ها ضروری است ،که از
اهداف مهم در مديريت جامع حوزههای آبخيز به شمار ميرود و ميتواند افقي برای اطالع از اولويتهای
استراتژيک مکاني و پيشبيني نتايﺞ مخرب آنها بر سرزمين برای دستيابي مؤثر به اهداف مﺤيط زيستي فراهم آورد
(.)Krosby et al., 2015, p 1
مفهوم يکپارچگي اکوسيستم گستردگي و پيﭽيدگي خاصي را در بر ميگيرد که اندازهگيری و مدلسازی آن را با
مشکالت عديدهای مواجه ميسازد به همين دليل از شاخﺺهای کمي در راستای تسهيل ارزيابي در اين زمينه
استفاده ميگردد (بای و همکاران ،2003 ،ص .)3ﻗابليتکميسازی تغييرات سيمایسرزمين پيششرط مطالعه کارکرد
اکوسيستم ها و تغييرات حاصل از فعاليتهای انسان به شمار ميرود.
تا کنون مطالعات مختلفي در ارتباط با اثرات تغيير کاربری اراضي انجام شده است .سعدالدين و همکاران () 2005
به بررسي اثرات اکولوژيکي سناريوهای مديريت پوششگياهي بهمنظور مديريت شوری با استفاده از شبکههای تصميم
بيزين 1در آبخيز ليتل ريور استراليا پرداختند .ارزيابي نتايﺞ نشان داد که اجرای سناريوهای مديريتي ،اثرات منفي بر
شاخﺺ ميانگين وزني 2اندازه لکهپوششگياهي و شاخﺺ اتصال 3جنگل دارد .در تﺤقيقي ديگر که توسط ماتسوشيما

4

و همکاران (  )2006در خصوص شناسايي تغييرات ساختار سيمایسرزمين در آبخيز درياچه کاسوميگوآرا ژاپن
انجام شد ،به اين نتيجه رسيدند که افزايش تعداد لکهها و کاهش ميانگين اندازه لکهها نشان ميدهد مهمترين عامل
تغيير در سيمای سرزمين ،جداشدگي سيمای سرزمين در آن منطقه ميباشد .در مطالعه هرناندز 5و همکاران () 2015
با افزايش سريع تخريب سرزمين توسط انسان در سيمای مديترانه در شيلي پويايي سيمای سرزمين و اثرات آن بر
اتصال لکه های پوشش گياهي در طي دوره  1975تا  2011بررسي شد .با استفاده از شاخﺺهای اتصال لکههای
1

)Baysian Decision Network (BDN
)Weighted Mean Patch Size Index (WMPSI
3
)Connectivity Index (CI
4
Matsushita
5
Hernndeza
2
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پوشش گياهي لکههايي که بيشتر ين سهم را در حفظ اتصال لکههای پوشش گياهي شناسايي شدند .همﭽنين بيان
کردند اتصال لکه های پوشش گياهي به دليل رهاسازی زمين های کشاوری و تبديل شدن به اسپينا ()Acacia Caven
افزايش يافته است .در مطالعه بورتلت 1و همکاران ( ) 2016در برزيل تغييرات سنجههای سيمای سرزمين با هدف
حفاطت و بازسازی جنگلهای ﻗطعه ﻗطعه شده و نيز برﻗراری اتصال دوباره در آنها صورت گرفت .از يک مدل
رياضي براساس شاخﺺ درجه کيفيت زيستگاه و فاصله ميان لکهها برای يافتن لکههای مناسب برای بازسازی سيما
استفاده شد .سلمان ماهيني و همکاران ( )1385در يک تﺤقيﻖ جهت ارزيابي اثرات طرحهای توسعه در مناطﻖ
مختلف استراليا و استان گيالن از نمايههای معيارهای سيمایسرزمين شامل اندازه لکه ،شکل لکه ،چينخوردگي 2و
نسبت مﺤيط به مساحت 3بودند .در نتيجه اين بررسي پيشنهاد شد که از اين معيارها به همراه مدل فرسايش خاک به
عنوان نمايههايي برای ارزيابي سريع اثرات توسعه استفاده شود .همچنين در مطالعه آرخي 4و همکاران ( )2011با
تجزيهوتﺤليل سنجههای سيمای سرزمين افزايش تعداد لکهها و کاهش ميانگين مساحت ،شاخﺺ مهم تجزيه بوده و
روند تخريب و تجزيه سيمای سرزمين بهصورت افزايشي بوده است .کامياب و سلمان ماهيني ( )1391در تﺤقيقي در
شهر گرگان اذعان داشتند که در طول دوره  14ساله اخير ،الگوی توسعه شهری در شهر گرگان به سمت ايجاد
لکههای بزرگتر با اشکال سادهتر و با پيﭽيدگي کمتر سوق پيداکرده است.
ناکارآمد بودن نگرش تک بعدی و لزوم جامعنگری در اتخاذ بهترين تصميمها و شيوههای مديريتي و بهرهگيری
از تخصﺺهای مختلف براساس معيارهای چندگانه کمي و کيفي ،ارايه گزينهها و سناريوهای مديريتي مناسب را
ضروری ساخته است .استفاده از فنون تصميمگيری چندمعياره ،با توجه به وجود اثرات مختلف سناريوهای مديريتي
و تفاوت در ماهيت معيارها ،به اتخاذ تصميمات مناسب در اين زمينه کمک مينمايد (  .)Godsipour, 2003, p 4در
اين تﺤقيﻖ با استفاده از شاخﺺهای ساختار سيمای سرزمين به بررسي اثرات اجرای سناريوهای مديريت
پوششگياهي در حوزه آبخيز تجن در آينده مﺤتمل پرداخته شد تا امکان موازنه نتايﺞ سناريوها و انتخاب
سناريوهای برتر با رويکرد مديريت جامع فراهم گردد .هدف از اين پژوهش استفاده از تصميم گيری چند معياره در
تعيين بهترين سناريو حفاظتي و احيا تغييرات کاربری اراضي آينده آبخيز تجن با تاکيد بر اتصال لکههای پوشش
گياهي طبيعي است.

مواد و روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در تﺤقيﻖ حاضر ،حوزه آبخيز رودخانه تجن (حدود  4000کيلومتر مربع) است که توسط
کوه های البرز در جنوب و دريای خزر در شمال احاطه شده است .اين منطقه شامل جنگلهای هيرکاني دست
نخورده است و هشتاد گونه از درختان و درختﭽهها با تنوع زيستي باال را شامل ميشود )Mohammadi & Shataee,
1

Borteleto
)Fractal dimension (FRAC
3
)Perimeter/Area (PARA
4
Arekhi
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 .(2010, p 2منطقه مورد مطالعه بين طول جغرافيايي  53° 04′ 57″تا  53° 18′ 26″و عرض جغرافيايي 09′ 17″
 36° 29′49″ – 36°واﻗعشده است (شکل  .)1ﻗسمت عمده اراضي حوزه آبخيز تجن در استان مازندران و بخشي در
استان سمنان واﻗع شده است .مرتفعترين نقطه حوزه آبخيز تجن در جنوب شرﻗي حوزه با ارتفاع  3670متر و
پستترين نقطه در خروجي حوزه با ارتفاع  -26متر از سطح دريا واﻗع شده است .ميانگين ساالنه دما حدود 15
درجه سلسيوس با آب و هوای معتدل و مرطوب و ميانگين بارش  834ميليمتر در سال است .همچنين مناطﻖ
حفاظت شده دودانگه ،چهاردانگه و پارک ملي بوال در اين مﺤدوده واﻗع شدهاند که نشان از اهميت حفظ
زيستگاههای طبيعي اين حوزه آبخيز دارد.

حوزه آبخيز تجن
استان مازندران

شکل  :1موقعیت حوزه آبخیر تجن

تهیه نقشه کاربري اراضی
تصوير ماه جوالی سال  2001از ماهواره لند ست  5تهيه و سپس تصاوير تصﺤيح هندسي و نيز تصﺤيح
اتمسفريک صورت پذيرفت .طبقهبندی نظارتشده الگوريتم حداکثر احتمال ( )MLAبرای طبقهبندی تصاوير
ماهوارهای استفاده شد 8 .کالس کاربری از جمله جنگل ،کشاورزی ،مسکوني ،مراتع ،آب ،زمين باير ،رودخانه و
جاده در منطقه مشخﺺ شد .طبقهبندی تصوير در نرمافزار  IDRISI Selva 17/2انجام شد .ارزيابي دﻗت نقشه
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انجام گرديد (شريف جورابيان و همکاران ،1391 ،ص . )4

نقشههای کاربری اراضي سالهای  1984و سال  2010تهيه شده توسط ماهيني و همکاران در سال  1390استفاده
گرديد (سلمان ماهيني و فاضلي ،1385 ،ص.)6
مدل سازي تغییرات کاربري اراضی آینده حوضه با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (سناریو تداوم)
مدلساز تغيير سرزمين  ، )LCM(2شرايطي را فراهم ميسازد که بتوان پس از بارزسازی و تجزيه و تﺤليل
تغييرات ،به طرحريزی و مدلسازی تجربي تغييرات کاربری ها و پوشش اراضي در آينده پرداخت .مراحل اصلي آن
شامل -1 :تهيه نقشههای کاربری اراضي  - 2تجزيه و تﺤليل و بارزسازی تغييرات (آناليز تغييرات)  -3مدلسازی
پتانسيل انتقال کاربریها -4پيشبيني تغييرات پوشش اراضي  -5ارزيابي صﺤت مدلسازی (صﺤتسنجي)
 - 6مدلسازی پتانسيل انتقال و پيشبيني تغييرات سال  2040است .مدلسازی تغييرات کاربری اراضي دوره آينده
حوضه به تفصيل توسط وفايي و همکاران در سال  1392ارائه شده است (وفايي و همکاران ،1392 ، .ص.)3
انتخاب برترین سناریو حفاظتی و احیا براساس روش ارزیابی تصمیمگیري چند معیاره
برای انتخاب برترين سناريو حفاظتي و احياء در گام اول براساس کاهش  50درصد تغييرات در پهنههای مﺤتمل
تغييرات کاربری اراضي سال  ، 2040نه سناريوی مديريتي تغييرات کاربری اراضي در حوزة آبخيز تجن تعيين شد
(جدول .)1
جدول  :1سناریوهاي تعریف شده و میزان تغییرات مساحت در هر کاربري
سناریو

توضیحات
 34درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به کشاورزی 34-درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به مرتع  - 34درصد کاهش
احتمال تغييرات مرتع به کشاورزی

1

کاهش احتمال  100درصد تغييرات مرتع به کشاورزی

2

 50درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به کشاورزی  50 -درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به مرتع

3

 68درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به مرتع  34 -درصد کاهش احتمال تغييرات مرتع به کشاورزی

4

 68درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به کشاورزی  34 -درصد کاهش احتمال تغييرات مرتع به کشاورزی

5

 100درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به کشاورزی

6

 100درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به مرتع

7

 17درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به کشاورزی 50 -درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به مرتع 34 -درصد کاهش
احتمال تغييرات مرتع به کشاورزی
 50درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به کشاورزی 17 -درصد کاهش احتمال تغييرات جنگل به مرتع 34 -درصد کاهش
احتمال تغييرات مرتع به کشاورزی

8
9

Error Matrix
Land Change Modeler

1
2
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سپس بهترين سناريو با استفاده از سنجه های سيمای سرزمين و تاکيد بر اتصال لکه های پوشش گياهي انتخاب
گرديد .به منظور انتخاب برترين سناريو ابتدا سنجه های سيمای سرزمين انتخاب شده ،با روش فرايند سلسله مراتبي
وزندهي شدند .در ادامه با استفاده از روش تصميم گيری چند معياره بهترين سناريو حفاظتي و احيا تغييرات کاربری
اراضي مﺤتمل آينده حوزه آبخيز تجن انتخاب شد که در ادامه به تفصيل توضيح داده شده است.
وزن دهی سنجه هاي سیماي سرزمین به روش تحلیل سلسله مراتبی)AHP (1
ساختار سيمای سرزمين به تعداد و توزيع مکاني لکهها مربوط ميشود درحاليکه عملکرد سيمای سرزمين به
فرايندهای اکولوژيکي مانند پويايي جمعيت ،چرخه آب و مواد مغذی و غيره برميگردد .تکهتکه شدن و کاهش
اتصال لکههای پوشش های گياهي طبيعي ساختار و عملکرد سيمای سرزمين را متاثر ميسازد .با توجه به تغييرات
عمدهای که در منطقه رخ دا ده است برای حفاظت بيشتر از اکوسيتمهای طبيعي حوضه دو رويکرد کاهش تخريب
آتي پوششهای طبيعي و اتصال بيشتر لکههای پوشش گياهي ضروری است .از سنجههای مهم در بررسي ميزان تکه
تکه شدن و جداشدگي 2پوششهای طبيعي شاخﺺ پيوستگي COHESION) 3اتصال لکههای پوششهای گياهي
1

( )CONNECTو شاخﺺ نزديکي ( )PROXاست .وﻗتي که لکههای پوشش گياهي نزديک يکديگر ﻗرار دارند
ميزان يکپارچگي اکوسيستم بيشتر و در نتيجه کيفيت مﺤيط زيست افزايش خواهد يافت .هر چند فقط اندازهگيری
اتصال ميان ﻗطعات پوششهای طبيعي نميتواند پاسخ کاملي در اين رابطه در اختيار گذارد بنابراين ،همراه اين دو
سنجه مي بايست سنجههای ديگر نيز به طور هم زمان مورد بررسي ﻗرار گيرد .در اين تﺤقيﻖ ،برای بررسي تاثير
تغييرات کاربری اراضي بر شکل و ساختار سيمای سرزمين در سناريوهای مورد بررسي ،تعدادی سنجه سيمای
سرزمين با توجه به نظر کارشناسان ( 15کارشناس) ،مرور منابع و نيز با تاکيد به اتصال لکههای پوشش گياهي
انتخاب و وزندهي شدند .در سطح کالس سنجههای تعداد لکه ( ،)NPتراکم حاشيه ) ،)EDنسبت مﺤيط به مساحت
لکه ( ،)PARAبعد چين خوردگي ( ،)FRACمساحت ( ،)AREAشاخﺺ بزرگترين لکه ،)LPI) 4نزديکي
لکهها ،(PROX) 5پيوستگي لکهها ( )COHESIONو اتصال ( )CONNECTانتخاب شد .برای وزندهي اين سنجهها
از روشهای مختلفي مي توان استفاده نمود که در اين پژوهش از روش فرآيند تﺤليل سلسله مراتبي ( )AHPبرای
وزندهي هر سنجه سيمای سرزمين در نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شد.
جدول  :2ارزش گذاري متغیرهاي زبانی ارائه شده توسط ساعتی
اهمیت دو متغیر نسبت با همدیگر

برابر

ارزش

1

متوسط زیاد خیلی زیاد فوقالعاده زیاد اهمیتهاي بینابین
3

5

7

9

 6 ،4 ،2و 8

1

Analytical Hierarchy process
Isolation
3
Patch Cohesion Index
4
Largest Patch Index
5
Proximity Index
2
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در اين روش نخست ماتريسهای مقايسه زوجي مشخﺺ شد .سپس ماتريسهای مقايسهای زوجي سنجهها با
توجه به جدول  2تعيين و با تلفيﻖ ماتريسهای به دست آمده وزن سنجه ها مشخﺺ شد ( Godsipour, 2003, p

. )4
انتخاب بهترین روش مدیریتی بر اساس روش مبتنی بر نقطه ایدهال )TOPSIS)1
تدوين سناريوهای مديريتي يکي از راهکارهای مناسب با توجه به گزينه های مديريتي متنوع است .در اين
خصوص با ارائه و تدوين سناريوهای مختلف ،زمينه بررسي و ارزيابي مديريت اين منابع از ديدگاههای مختلف و
شرايط متنوع فراهم مي شود .بنابراين در اين مطالعه به منظور الويت بندی سناريوها و انتخاب بهترين سناريو از روش
 TOPSISاستفاده شد .اين روش يکي از مناسبترين مدلهای تصميمگيری چند شاخصه است .اين تکنيک بر اين
مفهوم استوار است که گزينه انتخابي ،بايد کمترين فاصله را با راهحل ايدهآل مثبت و بيشترين فاصله را با راهحل
ايدهآل منفي داشته باشد .اين فن بهخصوص برای زماني که تعداد گزينهها و معيارهای مؤثر بر گزينهها زياد باشد
بسيار مناسب است.
مراحل حل مسئله با استفاده از اين روش عبارتاند از (:)Godsipour, 2003, p 3
بيمقياس سازی ماتريس تصميم گيری
 وزندهي گزينه های تصميم گيری -تشکيل ماتريس استاندارد شده وزني

تعيين راهحل ايدهآل مثبت :Vj+بزرگترين مقدار برای شاخﺺهای مثبت و کوچکترين مقدار برای شاخﺺهای
منفي.

تعيين راهحل ايدهآل منفي  :Vj-بزرگترين مقدار برای شاخﺺهای منفي و کوچکترين مقدار برای شاخﺺهای
مثبت.

مﺤاسبه فاصله هر گزينه تا راهحل ايدهآل مثبت و منفي

تعيين نزديکي نسبي يک گزينه به راهحل ايدهآل
در نهايت رتبهبندی گزينهها بر اساس  CLبزرگتر
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

1
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یافتههاي تحقیق
نتايﺞ تﺤقيﻖ نشان داد تغييرات مهمي بين سه کاربری عمده منطقه جنگل ،مرتع و کشاورزی بين کاربری اراضي
سال  2010و کاربری پيشبيني شده سال ( 2040سناريو تداوم) در حوزه آبخيز تجن رخ داده است (شکل  3و .)2
تجزيه و تﺤليل تغيير کاربری در حوزه آبخيز مطالعاتي يک روند کاهشي مداوم در پوشش جنگلي را نشان داد به -
طوریکه در طول دوره  2010تا ،2040کاربری جنگلي  34739هکتار کاهش و کاربری مرتع ،کشاورزی  7668و
 27071هکتار افزايش خواهد داشت .همچنين در اين مطالعه سنجههای مختلف سيمای سرزمين بهعنوان
شاخﺺهايي برای يکپارچگي و ثبات سيمای سرزمين در دوره های  2010و  2040نشان داد که در طي تغييرات
مﺤتمل آتي ميزان شاخﺺ نزديکي پوششهای گياهي طبيعي از  141هزار به  27هزار کاهش و تعداد لکهها از 6
هزار به  9900هزار لکه در پوشش جنگلي افزايش خواهد يافت.

شکل  :3نقشه کاربري سال 2040

شکل  :2نقشه کاربري سال 2010

همانطور که در ﻗسمت مواد و روشها ذکر شده برای به دست آوردن وزن هر يک از سنجهها از نرمافزار Expert

 Choiceاستفاده شد .نتايﺞ وزندهي سنجههای سيمایسرزمين مورد بررسي در جدول  3ارائه شده است.
جدول :3وزنهاي بهدستآمده از نرمافزار

Export choice

شاخﺺ

شاخﺺ

شاخﺺ

شاخﺺ مﺤيط به

شاخﺺ چين

شاخﺺ

تراکم

شاخﺺ

تعداد

پيوستگي

اتصال

نزديکي

مساحت

خوردگي

مساحت

حاشيه

بزرگترين لکه

لکه

0/155

0/257

0/12

0/093

0/094

0/059

0/082

0/037

0/1
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بعد از مﺤاسبه وزن هر يک از سنجه های سيمای سرزمين و نيز مﺤاسبه مقادير سنجه های سيمای سرزمين در هر
سناريو با استفاده از نرم افزار ( Fragstatsجدول  ، ) 4اولويتبندی سناريوها با استفاده از روش  TOPSISصورت
گرفت .با توجه به نتايﺞ بهدستآمده از انجام اين پژوهش و در نهايت اولويتبندی سناريوها ،مشخﺺ گرديد که
سناريوی  5اولويت نخست و سناريوی  8اولويت آخر را به خود اختصاص داده است (جدول .)5
جدول  :4مقدار سنجههاي بهدستآمده از سناریوهاي مختلف براي لکههاي پوشش گیاهی
شاخص

شاخص

شاخص

نسبت محیط

چین

درصد

تراکم

پیوستگی

اتصال

نزدیکی

به مساحت

خوردگی

مساحت

حاشیه

شاخص
بزگترین
لکه

تعداد
لکه

سناریو

95/9617

0/034

291817/6

1090/81

1/035

56/46

13/94

25/03

5363

سناريو 1

95/9594

0/0349

280506/8

1088/58

1/036

59/49

11/24

25/40

5161

سناريو 2

95/9659

0/0344

349817/6

1087/71

1/035

53

15/52

25/97

5654

سناريو 3

95/9604

0/0309

285500/2

1097/77

1/035

48/83

14/71

24/67

6114

سناريو 4

95/9675

0/0408

38481/8

1065/32

1/037

65/94

14/74

26/66

4657

سناريو 5

95/9667

0/0377

339585/5

1077/65

1/036

63/67

13/31

26/68

4823

سناريو 6

95/9663

0/0269

271031

1106/23

1/035

38/95

17/25

23/20

7449

سناريو 7

95/9609

0/0327

286653/4

1093/24

1/036

52/87

14/32

24/8

5687

سناريو 8

95/9663

0/0356

333309/5

1084/39

1/035

59/95

13/58

26/49

5087

سناريو 9

جدول  :5ارزش بیبعد حاصل از

روش ارزیابی TOPSIS

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شماره سناریو

0/55

0/37

0/31

0/64

0/76

0/31

0/49

0/44

0/43

ارزش سناريو

بحث و نتیجهگیري
امروزه با توسعه روز افزون شهری و فعاليتهای کشاورزی حفظ يکپارچگي اکوسيستمهای طبيعي حياتي
ميباشد .سنجه های سيمای سرزمين ،شکل و ساختار کاربری اراضي را در اختيار ﻗرار ميدهند بنابراين برای ارزيابي
اثرات بالقوه گسترش زيرساخت های انساني و فعاليت های کشاورزی در دوره مﺤتمل آينده ،استفاده از سنجههای
سيمای سرزمين ي ک راه اساسي برای توضيح تغييرات سيمای سرزمين است .چنان که نتايﺞ تغييرات کاربری اراضي
نشان داد تغييرات چشمگيری در اراضي حوزه آبخيز تجن طي  26سال اخير رخ داده است بهطوریکه در دوره 1984
تا ، 2010مناطﻖ جنگلي هيرکاني شديداً کاهش و عمدتاً به کاربری کشاورزی و مرتع تبديل شدهاند .بيشترين ميزان
تخريب در حوزه آبخيز تجن در اطراف زمينهای کشاورزی ﻗبلي بهعلت در دسترس بودن آنها رخ داده است
( .)Foley et al., 2005, p 7فعاليت های کشاورزی اغلب مﺤرک اصلي در پويايي سيمای سرزمين و سبب کاهش
يکپارچگي اکوسيستمهای طبيعي بوده است .از افزايش سنجه تعداد لکهها و افزايش پاره شدگي پوششهای گياهي
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طبيعي در دوره آتي در حوزه آبخيز تجن ميتوان استنباط کرد که حوضه تجن خيلي متفاوتتر از حال حاضر
خواهد شد .اين تغييرات پيامدهای عميﻖ و فراتر از کاهش جنگل دارند بهطوریکه با تأثير بر عملکرد اکوسيستم به
دليل از دست دادن اتصال لکهها مانع از جريان ژن ،انرژی و انتشار گونهها و غيره ميشوند .بنابراين ،اهميت نياز به
کاهش تاثير تغييرات در استفاده از سرزمين و مديريت الزم برای رسيدن به اهداف مﺤيط زيستي آشکار شده است و
بهوضوح ضرورت استراتژیهای مختلف برای مديريت پايدار آينده را نشان ميدهد .
بنابراين ،در اين تﺤقيﻖ بررسي يکپارچگي آتي حوضه در  9سناريو با استفاده از سنجههای سيمای سرزمين از
جمله شاخﺺهای اتصال ،شاخﺺ های شکل سيما و شاخﺺهای تجمع با تاکيد بر اتصال لکههای پوش گياهي
مورد بررسي ﻗرار گرفت تا بتوان يکپارچگي پوشش های طبيعي در تغييرات مﺤتمل آتي را افزايش داد .بنابراين ،در
اين مطالعه با استفاده از سنجههای مورد بررسي و وزن دهي آنها ،سناريو ها الويت دهي شدند که کداميک ميتواند
سبب افزايش پيوستگي بيشتر اکوسيستم در دوره تغييرات مﺤتمل آتي گردد .استفاده از سنجههای مورد استفاده در
تﺤقيﻖ امکان الويت بندی سناريوها با تاکيد بر اتصال بيشتر پوششهای گياهي را فراهم کرد به طوری که افزايش
شاخﺺ هايي مانند شاخﺺ اتصال و شاخض نزديکي و پيوستگي ميتواند نشاني از افزايش يکپارچگي منطقه باشد
و مانع از تخريب عملکرد سيمای سرزمين و افزايش ارتباط گونه های گياهي و حيواني گردد و نيز برای فرايندهای
اکولوژيکي به ويژه جا به جايي گونهها ،اتصال سيمای سرزمين بسيار حياتي است.
از بين سناريوهای مديريتي پوششگياهي آبخيز ،برترين سناريو با تاکيد بر بيشترين پتانسيل در بهبود پيوستگي
و اتصال لکه های پوشش گياهي و کاهش اثرات تخريب مﺤيط زيست انتخاب شد .در روش  TOPSISسناريويي
که در اولويت ﻗرار ميگيرد ،نتيجه تعامل بين راهحل ايدهآل و عکس ايدهآل است .بهعبارت ديگر ،اين سناريو دارای
کمترين فاصله از راهحل ايدهآل و يا دارای بيشترين فاصله از راهحل عکس ايدهآل است .اين روش ،روش متفاوتي
است که تﺤت تأثير گزينههای مختلف است و خود نياز به تدوين و تنظيم سناريوهای مختلف مديريتي را در شرايط
متنوع ايجاد نموده است (.)Krosby et al., 2015, p 9
مقادير سنجههای سيمای سرزمين در سناريوهای مديريتي مورد بررسي در اين مطالعه با هم متفاوت بودند که
نشان دهنده تأثيرات متفاوت سناريوهای مديريتي بر ويژگيهای مختلف ساختار اکولوژ يک آبخيز است .نتايﺞ
سنجه های سيمای سرزمين نشان داد اجرای بهترين سناريوی حفاظتي و احيا در آبخيز تجن باعﺚ کاهش تعداد لکه
و پيوستگي بيشتر پوشش گياهي گرديده است به طوری که امروزه پاره پاره شدن زيستگاه ها با توسعه وسيع شهرها
و جادهها بسيار مطرح است بهطوری که مطالعه سورا 1و همکاران ( )2011و آيرام 2و همکاران ( )2017به طور
ويژهای به اين امر پرداخته است .همچنين مطالعات ليو 3و همکاران ( )2014نيز توسعه زيرساختهای انساني به
ويزه جاده ها را عاملي در تخريب سيمای سرزمين و کاهش اتصال لکههای پوشش گياهي طبيعي معرفي کردهاند.
بررسي سنجه های سيمای سرزمين سناريوی حفاظتي و احيا انتخابي و سناريو تداوم سال  2040نشان داد شاخﺺ
 LPIدر سناريو حفاظتي و احيا انتخابي سال  2040در مقايسه با سناريو تداوم سال  2040بيشتر است .اين روند
1
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نشان دهنده افزايش مساحت کاربری جنگل در سناريو حفاظتي و احيا انتخابي است .با افزايش شاخﺺ بزرگترين
لکه پوشش گياهي ،لکههای بزرگتر ايجاد ميشود و در نتيجه انرژی و مواد غذايي وگونههای بيشتری از
موجودات را نسبت به لکههای کوچکتر در بر ميگيرند ) .(Sadoddin et al., 2009, p 5همﭽنين سنجه شاخﺺ
نزديکي ( )PROXدر کاربری جنگل و مرتع در بهترين سناريوی حفاظتي و احيا نسبت به سناريو تداوم سال 2040
افزايش داشته است .که نشان دهنده اتصال و همگرايي بيشتر کاربری جنگل نسبت به سناريو تداوم است .از سوی
ديگر ،تعداد لکهها در کالس جنگل در سناريو حفاظتي و احيا کاهش يافته است که نشانهای از کاهش تجزيه و
تکهتکه شدن سيمای سرزمين در منطقه موردمطالعه است ،بهطوریکه کاهش تعداد لکهها در جنگل تا حد زيادی
ارزش بسياری از لکههای جنگل باﻗيمانده برای حفاظت از تنوع زيستي را افزايش و نابودی گونهها را کاهش
ميدهد ( .) Arekhi et al., 2011, p 2اين مطالعه به طور واضﺤي اثرات توسعه کشاورزی و زيرساختهای انساني
در تخريب سيمای سرزمين و کاهش يکپارچگي سيما را نشان مي دهد .در تﺤقيقات ديگر نيز مﺤققان به نتايﺞ مشابه
اين تﺤقيﻖ دست يافتهاند به طوری که در مطالعه ای تغييرات اتصال پوشش جنگلي در حومه شهر ليويليانا در طي
سالهای  1975و  2012توسط يک مدل فضايي براساس نظريه گراف بررسي گرديد نتايﺞ کاهش شديد اتصال لکههای
پوشش گياهي و نياز به افزايش اتصال ميان هستههای اصلي جنگلها را نشان داد ( .)Saura et al., 2011, p 8
همﭽنين مطالعه  Hernandezو همکاران ( )2015در طي سال های  1974تا  2011نشان داد مي توان با افزايش
کاشت جنگل اتصال لکه های جنگلي را افزايش داد.
نتايﺞ حاصل از تغييرات شديد سنجههای سيمای سرزمين و کاربری اراضي بين سال های  2010تا  2040نشان
داد اگر اين روند تداوم يابد مشکالت مﺤيط زيستي مانند از دست دادن تنوع زيستي و کاهش در بهرهوری در
درازمدت تجمع پيدا خواهد کرد و اثرات تجمعي در مقياسهای منطقهای خواهد داشت .بنابراين بر اهميت نياز به
کاهش تغييرات در استفاده از سرزمين و مديريت الزم برای رسيدن به اهداف مﺤيط زيستي را نشان ميدهد .بنابراين
اين مطالعه در راستای اهداف پيش بيني تاثير سناريوهای مديريتي حفاظتي و احيا آبخيز بر اتصال لکههای پوشش
گياهي طبيعي حوزه آبخيز تجن در دوره آينده صورت پذيرفت .در اين تﺤقيﻖ ،بـا فرض کاهش  50درصد تغييرات
مﺤتمل کاربری اراضي آينده ،تعدادی سناريوی مديريتي تدوين گرديد مقادير سنجههای سيمای و نيز وزن هر يک از
سنجههای انتخابيتعيين و در انتها با استفاده از روش  TOPSISسناريو برتر حفاظتي و احيا برای حوضه پيشنهاد
شد .با توجه به نتايﺞ اين مطالعه ،استراتژی استفاده سازگار از جمله بهينهسازی شکل مکاني کاربریها و کاهش
تغييرات پوشش گياهي طبيعي بايد بهسرعت توسعه يابد و نيز حفظ اتصال پوشش گياهي در مقياس سيمای سرزمين
بايد بهدﻗت در برنامهريزیهای حفظ زيستگاه ،عملکرد طبيعي و افزايش ظرفيتهای توليد سيمای سرزمين در نظر
گرفته شود (.Ernst, (2014, p 6

AHP

 وTOPSIS شبيهسازی يک الگوی مناسب پوشش گياهي برای حفاظت و احياء حوزه آبخيز تجن با استفاده از
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