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ABSTRACT
Identification of areas vulnerable to land degradation is essential for sustainable management of natural
resources as one of the steps in the conservation framework. Identification of areas susceptible to degradation
as well as determination of vulnerability to this phenomenon is one of the most important issues to an
assessment of land degradation. This study tries to assess the land degradation vulnerability in MaharlooBakhtegan watershed using nine criteria including land use, vegetation, soil salinity, quantity and quality of
groundwater, livestock density, literacy level, and population. In the first step, the relationships between the
criteria were determined using the eDPSIR framework, then the weight of each criterion was determined using
the ANP method. Fuzzing the layers, the map of land degradation vulnerability was provided by combining the
layers using ArcGIS10.3 software. The results showed that the high class of vulnerability covers the highest
area in all elevations class except for the first 200 m. the most vulnerable class was in the high class covering
about 64.31% of the area. The high and medium classes of vulnerability include rangeland and agricultural land
uses, respectively, indicating a high level of vulnerability and impact of human activities. This percentage of
vulnerability in rangeland and agricultural land uses is due to the importance of land use and vegetation criteria
having the highest weight among the criteria affecting the vulnerability to land degradation.
Keywords: Environmental vulnerability, eDPSIR Framework, Identifying Vulnerable Areas, Multi-Criteria
Decision Making Model.
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ارزيابی آسيبپذيری تخريب سرزمين با استفاده از فرآيند تحليل شبکه و سامانه اطالعات جغرافيايی (مطالعه
موردی :حوضه آبخيز مهارلو-بختگان)
2

احسان مرادی ،1حسن خسروی* ،1غالمرضا زهتابيان ،1شهرام خليقی سيگارودی ،1آرتمی سردا

 .1گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج،
ایران.
 .2گروه تحقیقات فرسایش و تخریب خاک ،گروه جغرافیا ،دانشگاه والنسیا ،والنسیا  ،اسپانیا.
(تاریخ دریافت -1398/9/16 :تاریخ بازنگری -1398/11/3 :تاریخ تصویب)1398/11/7 :

چکيده
شناسایی مناطق آسیب پذیر به تخریب سرزمین الزمه مدیریت پایدار منابع طبیعی است که یکی از گامهای موجود در
چارچوب حفاظتی محسوب میشود .در پدیده تخریب سرزمین موضوعی که بسیار اهمیت دارد ،شناسایی مناطق حساس
به تخریب و همچنین ارزیابی میزان آسیب پذیری به این پدیده است .هدف از این مطالعه ارزیابی آسیبپذیری تخریب
سرزمین در حوضه آبخیز مهارلو-بختگان با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره است .بدین منظور از نه پارامتر کاربری
اراضی ،پوشش گیاهی ،شوری خاک ،کمیت و کیفیت آب زیرزمینی ،تراکم دام ،سطح سواد و تمرکز جمعیتی برای تهیه
نقشه آسیبپذیری استفاده شد .در مرحله اول با استفاده از چارچوب  ،eDPSIRروابط بین پارامترها مشخص شد .سپس با
استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای ( ،)ANPوزن هر یک از پارامترها تعیین شد .سپس بعد از فازیسازی الیهها ،با
ترکیب آنها در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)GISنقشه آسیبپذیری تخریب سرزمین تولید شد .نتایج نشان داد
که کالس آسیبپذیری شدید در تمام طبقات ارتفاعی به جز  200متر اولیه ،بیشترین مساحت را شامل میشود .در کل
منطقه ،بیشترین طبقه آسیبپذیری در کالس شدید بوده که حدود  64/31درصد از مساحت منطقه را در بر میگیرد .در
بررسی آسیبپذیری کاربریهای مختلف مشخص شد که کالس آسیبپذیری شدید بیشتر شامل کاربری مرتع و کالس
آسیبپذیری متوسط بیشتر شامل کاربری کشاورزی آبی است که نشاندهنده مقدار آسیبپذیری زیاد این کاربریها و اثر
فعالیتهای انسانی بر تخریب را نشان میدهد .این درصد از آسیبپذیری اراضی مرتعی و کشاورزی به دلیل اهمیت
پارامترهای کاربری اراضی و پوشش گیاهی است که بیشترین وزن را در بین سایر پارامترها در آسیبپذیری به تخریب
سرزمین دریافت کردهاند.
واژههای کليدی :آسیبپذیری محیطی ،چارچوب  ،eDPSIRشناسایی مناطق آسیبپذیر ،مدل تصمیمگیری چندمعیاره.

مقدمه
تخریب سرزمین ،کاهش قابلیت منابع طبیعی در نتیجه فرآیند یا
ترکیبی از فرآیندهایی مانند فرسایش تشدیدشونده خاک توسط
آب یا باد ،رسوبگذاری ،کاهش میزان و تنوع پوشش گیاهی
طبیعی ،کاهش مواد مغذی خاک ،افزایش خشکی و شوری و
سدیمیشدن خاک است ( .)UNEP, 1992فائو این فرآیند را
نتیجه سه عامل اصلی تخریب خاک ،تخریب پوشش گیاهی و
تخریب منابع آب میداند ( .)Nachtergaele, 2002ظهور پدیده
تخریب سرزمین باعث افزایش مشکالتی مانند فرسایش خاک و
کاهش کیفیت آن ،کاهش منابع زمین ،تأثیر جدی بر امنیت
غذایی ،کاهش تنوع زیستی ،تخریب منابع آب ،وقوع طوفانهای
گردوغبار و غیره شده است ( ;Wang et al., 1999; Wang, 2001
*نویسنده مسئولhakhosravi@ut.ac.ir :

 .)Hou et al., 2004; Zhao et al., 2013عواملی که باعث بروز
این مشکل شدهاند ،گرمایش جهانی و خشکسالیهای
طوالنیمدت همراه با افزایش شدید بهرهبرداریهای انسان از
منابع پایه محیطی هستند که باعث تخریب شدید محیطزیست
شده است ( .)Dai et al., 2016; Wu et al., 2013, 2015در پدیده
تخریب سرزمین موضوعی که بسیار اهمیت دارد ،شناسایی مناطق
حساس به تخریب و همچنین ارزیابی میزان آسیبپذیری این
پدیده است .شناسایی مناطق آسیبپذیر مخصوصاً در مناطقی که
دارای زیستبوم شکننده هستند ،نقش مهمی در مدیریت آنها
ایفا میکند (.)Zou and Yoshino, 2017
ارائه نقشه تخریب در یک منطقه با توجه به حساسیت
منطقه به عوامل تأثیرگذار در تخریب سرزمین میتواند به تقویت

مرادی و همکاران :ارزيابی آسيبپذيری تخريب سرزمين با استفاده از1071 ...

شیوههای مدیریت ،بهخصوص در دورههای خشک کمک کند
( .)Sica et al. 2016ارزیابی آسیبپذیری محیطی ،پایهای محکم
برای اقدامات مدیریت محیط زیستی است زیرا این اقدام ،یک
استاندارد عینی برای اولویتهای اجرایی را فراهم میکند .اگرچه
روشهای متعددی توسط سازمانهای بینالمللی برای ارزیابی و
مقایسه آسیبپذیریهای محیطزیست مورد استفاده قرارگرفته
است اما برای ارزیابی آسیبپذیری در مقیاس محلی ،روشهای
نسبتاً کمی نیز ارائه شده است که البته کاربرد زیادی دارند ( Yoo
.)et al., 2014
شناسایی عوامل و نشانگرهایی که تغییرات محیطی را
بهخوبی نشان دهند ،یکی از مهمترین گامهای ارزیابی
آسیبپذیری منطقه به تخریب است .بهطور مثال ،شرایط طبیعی
مانند وضعیت توپوگرافی ،خاک ،آب و هوا و زمینشناسی بهطور
قابلتوجهی آسیبپذیری مناظر کشاورزی را نسبت به انواع
مختلف تخریب محیطزیست مانند فرسایش خاک و آلودگی آب
نشان میدهند ( .)Nowak and Schneider, 2017ارزیابی
آسیبپذیریهای آب و هوایی که از مجموعه دادههای مختلف
بیوفیزیکی و اقتصادی-اجتماعی استفاده میکنند ،در تعیین
مناطق آسیبپذیر بسیار مهم هستند و میتوانند برای درک رفتار
عوامل مختلف در شکلدادن آسیبپذیری و در نهایت
انعطافپذیری اجتماعی و محیطزیستی جامعه استفاده شوند
(.)Mainali and Pricope, 2017
در رابطه با ارزیابی آسیبپذیری ،مطالعات متعددی انجام
گرفته که هر کدام با روشهای خاصی به ارزیابی آسیبپذیری
مناطق مختلف محیطزیستی به تخریب سرزمین پرداختهاند .در
این میان برخی مطالعات برای مطالعه و ارزیابی آسیبپذیری
محیطزیست به تخریب سرزمین از روش تحلیل سلسله مراتبی
استفاده کرده و با امتیازدهی پارامترهای تحت تأثیر تخریب و
ادغام آنها ،نقشه آسیبپذیری را تهیه کردهاند ( Sahoo et al.,
.)2016; Faryadi et al., 2014
( Sharifzadegan and Fatahi, )2001با استفاده از تکنیک
دلفی ،مدل ارزیابی سلسله مراتبی و شاخصهای محیط زیستی،
طبقهبندی شاخصهای آسیبپذیری حوضههای محیطزیستی
البرز را انجام داده و به مطالعه اولویتها و حساسیتهای آنها
پرداختند Jahani et al., (2015( .با استفاده از مدل مفهومی
نیرومحرکه ،فشار ،وضعیت ،اثر و پاسخ ،تهدیدها و ارزشهای
مربوط به آسیبپذیری تاالب چغاخور در بخشهای اکولوژیکی،
هیدرولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی را مطالعه و بررسی کردند .در
مطالعاتی دیگر که در چین توسط )Liu et al., Li et al., (2011
 (2017),و در ویتنام توسط ) Nguyen et al., (2016انجام شد ،با

استفاده از فرآیند سلسله مراتبی-تحلیل فازی به ارزیابی
آسیبپذیری محیطزیست پرداخته و با ترکیب مجموعه تئوری و
سیستم تصمیمگیری فازی در سامانه اطالعات جغرافیایی ،شرایط
منطقه مورد مطالعه را از نظر آسیبپذیری مورد بررسی قرار دادند.
در بیشتر مطالعات ارزیابی آسیبپذیری از روش تحلیل
سلسله مراتبی استفاده شده است .در رویکرد تحلیل سلسله
مراتبی به منظور اولویتبندی و وزندهی پارامترها در هر سطح
از سلسله مراتب با استفاده از محاسبه ویژه مقدماتی ،مقایسهای
بین دو عامل یا معیار انجام میدهد .این روش ،یک تکنیک تصمیم
گیری چندمعیاری است که میتواند با تجزیه یک مشکل پیچیده
در یک ساختار سلسله مراتبی چند سطحی از اهداف ،معیارها و
گزینههای مختلف ،در بیان تصمیمگیری کلی مفید باشد
( .)Sharma et al., 2008به بیان دیگر ،روش تحلیل سلسله مراتبی
برای بهدست آوردن اهمیت نسبی متغیر در هر سطح از سلسله
مراتب و مقایسه نتایج جایگزین در پایینترین سطح سلسله
مراتب ،مقایسههای جفتی انجام میدهد اما بسیاری از مشکالت
تصمیمگیری نمیتوانند به صورت سلسله مراتبی ساختار یافته
باشند ،زیرا ممکن است عناصر سطح باالتر در یک سلسله مراتب
بر عناصر سطح پایینتر تعامل و وابستگی ایجاد کنند ( Saaty and
 .)Özdemir, 2005جهت حل این مسئله ،از روش فرآیند تحلیل
شبکهای استفاده میشود .این روش با در نظر گرفتن روابط بین
معیارها و امتیازدهی به آنها با دقت بیشتری به وزندهی
معیارهای مورد استفاده میپردازد .این تکنیک یک فرم کلی است
که اجازه میدهد وابستگیهای متقابل ،وابستگیهای بیرونی و
بازخوردها در بین عناصر تصمیمگیری در ساختارهای سلسله
مراتبی یا غیر سلسله مراتبی در نظر گرفته شود ( Görener,
.)2012
به دلیل قرارگیری حوضه آبخیز مهارلو-بختگان در اقلیم
نیمهخشک ،این منطقه دارای اکوسیستم شکننده نسبت به
تخریب سرزمین است ( .)Abou Zaki et al., 2019با توجه به
اهمیت این مسئله ،این مطالعه به پهنهبندی نقشه آسیبپذیری
حوضه آبخیز مهارلو-بختگان میپردازد .ابتدا از پارامترهای در
دسترس آسیبپذیر به تخریب سرزمین استفاده شده تا با
بهکارگیری فرآیند تحلیل شبکهای ،میزان اهمیت هرکدام از
پارامترها شناسایی شود .سپس با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی ،نقشه آسیبپذیری به تخریب سرزمین تهیه شود.
نهایتاً از این نقشه به منظور ارزیابی میزان آسیبپذیری منطقه
مطالعاتی حوضه آبخیز مهارلو-بختگان استفاده خواهد شد.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه موردمطالعه ،حوضه مهارلو–بختگان با مساحتی در حدود
 31561/51کیلومترمربع است که تقریباً بهطور کامل در استان
فارس ،بین عرضهای جغرافیایی ´ 29° 01تا ´ 31° 15شمالی و
طولهای ´ 51° 41تا ´ 54° 30شرقی قرار دارد (شکل  .)1بخش
ناچیزی از حوضه ،در محدوده استانهای اصفهان و کهگیلویه و
بویراحمد قرار دارد .طبق تقسیمات وزارت نیرو ،این حوضه جزء
حوضههای درجه دو و جزء حوضه فالت مرکزی است که به دلیل

شیب نسبی حوضه (شمال غرب به جنوب شرق) ،دو چاله
بختگان-طشک و چاله مهالو محل تخلیه رودها و مسیلهای این
حوضه هستند .بارندگی این حوضه تحت تأثیر رژیم مدیترانهای و
در ارتفاعات مختلف متفاوت است؛ به طوری که در مناطق کم
ارتفاع جنوب شرقی به  200میلیمتر و در ارتفاعات شمال غربی
به  700میلیمتر میرسد .این منطقه بهطور متوسط دارای تراکم
جمعیتی حدود  0/92نفر در هر کیلومترمربع است .همچنین
مساحت  7108/22کیلومترمربع از این حوضه تحت استفاده
کشاورزی دیم و آبی قرار دارد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی حوضه آبخيز مهارلو-بختگان

جمعآوری و پردازش دادهها

در این پژوهش ،نه پارامتر آسیبپذیر به تخریب سرزمین که
شامل :پوشش گیاهی ،شوری خاک ،کاربری اراضی ،کمیت و
کیفیت آب زیرزمینی ،تراکم دام ،تراکم جمعیت انسانی ،مهاجرت
و سطح سواد ،برای تهیه نقشه آسیبپذیری مورد استفاده گرفتند.
با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ( 8سنجنده  TIRSو )OLI
برای سال  ،1397کاربری اراضی استخراج شد که شامل اراضی
مرتعی ،پهنههای آبی ،اراضی شور ،اراضی کشاورزی آبی ،اراضی
کشاورزی دیم و اراضی مسکونی میباشد .از شاخص نرمالشده
تفاوت پوشش گیاهی و شاخص نرمالشده تفاوت شوری به ترتیب
برای توصیف پوشش گیاهی و شوری خاک استفاده شد که مانند
کاربری اراضی از تصاویر لندست استخراج شد ( Aceves et al.,
 .)2019داده های کیفیت و کمیت آب زیرزمینی برای یک دوره

 30ساله از پایگاه دفتر مطالعات پایه منابع آب اخذ شد و پس از
بررسی نواقص آماری و بازسازی ،مورد استفاده قرار گرفت .بدین
صورت که ابتدا ارزیابی صحت و همگنی دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف انجام پذیرفت .سپس از نمودار جعبهای
برای تشخیص داده پرت استفاده شده و نهایتاً جهت بازسازی
دادهها از روش همبستگی بین دادهها و رابطه رگرسیونی استفاده
شد .برای دریافت دادههای جمعیت انسانی ،مهاجرت ،سطح سواد
و دام نیز از سایت مرکز آمار ایران برای سال  1397استفاده شد
).(Statictical center of Iran, 2018

پردازش دادهها

پس از جمعآوری دادههای اولیه هر یک از پارامترها ،پردازش این
دادهها جهت تهیه الیههای رستری انجام گرفت .قبل از تهیه
نقشههای کاربری اراضی ،شاخصهای نرمالشده تفاوت پوشش

مرادی و همکاران :ارزيابی آسيبپذيری تخريب سرزمين با استفاده از1073 ...

گیاهی و شوری ،ابتدا شش تصویر ماهوارهای اخذشده در محیط
نرمافزار  ENVI 5.3موزاییک شد و سپس تصحیحات رادیومتریک
و اتمسفری بروی آنها انجام پذیرفت .جهت تهیه نقشه
طبقهبندیشده کاربری اراضی از روش طبقهبندی نظارتشده و
الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد .برای تهیه شاخص شوری
و شاخص نرمالشده تفاوت پوشش گیاهی از روابط ( )1و ()2
استفاده شد:
)NDSI = (B4 – B5)/(B4 + B5
(رابطه )1
)NDVI = (B5 − B4)/(B5 + B4
(رابطه )2
که در این روابط؛  ،1NDVIشاخص نرمالشده تفاوت
پوشش گیاهی ،2NDSI ،شاخص نرمالشده تفاوت شوری و  B4و
 B5به ترتیب باند طیفی قرمز و باند مادون قرمز نزدیک هستند
(.)Nouri et al., 2018
نقشههای کیفیت و کمیت آب زیرزمینی برای سال 1397
پس از بررسی نواقص آماری و بازسازی داده با استفاده از نرمافزار
 ،SPSSبا روش درونیابی در نرمافزار  ArcGIS 10.3تهیه شد.
برای تهیه نقشه کیفیت آب زیرزمینی از پارامتر هدایت الکتریکی
استفاده شد .به دلیل در دسترسنبودن دادهها ،تنها دادههای
مهاجرت به داخل هر شهرستان و تعداد کل جمعیت تحصیلکرده
در هر شهرستان و نهایتاً جمعیت کل انسانی و دامی در هر
شهرستان در نظر گرفته شد و برای تهیه نقشه میزان تمرکز آنها
در واحد سطح ،بر مساحت هر شهرستان تقسیم شد .نهایتاً هر
یک از این پارامترها بهصورت الیههای رستری با پیکسل سایز 30
متر تهیه شد تا بعد از فرآیند وزندهی برای تولید نقشه
آسیبپذیری تخریب سرزمین مورد استفاده قرار گیرند.
الیههای مورد استفاده برای هریک از معیارها قبل از انجام
عملیات ادغام نقشهها ،استاندارد شدند .بدین صورت که از روش
فازی و تعیین توابع عضویت جهت بیبعد کردن الیهها در محیط
نرمافزاری سیستم اطالعات جفرافیایی استفاده شد .فازیسازی
الیهها برای اعمال وزنهای بهدستآمده از روش فرآیند تحلیل
شبکه ضروری است .بهمنظور فازیسازی با توجه به ماهیت
آسیبپذیری هر پارامتر در برابر تخریب سرزمین ،از الگوریتم
خاصی به عنوان تابع عضویت جهت فازیسازی استفاده شد .به-
طور کلی نوع تابع عضویت برای یک پارامتر ،میزان کاهش سرعت
عضویت مقادیر آن پارامتر را از یک به صفر تعیین میکند .فازی-
سازی الیههای مربوط به پارامترهای مورد استفاده در این مطالعه
با استفاده از دستور  fuzzy membershipدر نرمافزار ArcGIS
1- Normalized Difference Vegetation Index
2- Normalized Difference Salinity Index
3- Analytic Network Process, ANP
1- Analytic Network Process: ANP

 10.3و تابع عضویت خطی ( )Fuzzy Linearانجام شد .عمل
تبدیل خطی فازی در یک تابع خطی ،بین حداقل و حداکثر
مقادیر مشخصشده توسط کاربر انجام میشود .به نحوی که به
هر عدد کمتر از مقدار حداقل ،عدد صفر و هر عدد باالتر از مقدار
حداکثر ،عدد یک اختصاص می یابد .مقادیر بین حداقل و حداکثر
نیز با شیب یکنواخت ،مقادیر عضویت بین صفر و یک را به صورت
کاهشی و از یک به سمت صفر کسب میکنند .پس از فازیسازی
الیههای هر پارامتر ،نقشه آسیبپذیری منطقه به تخریب سرزمین
برای سال  1397به کمک فرآیند تحلیل شبکه 3و سامانه اطالعات
جغرافیایی طبق رابطه زیر انجام شد ( Liou et al., 2017. Rahimi
:)et al., 2015
(رابطه )3
که در آنAssessing Eco-environmental ( EVA ،
 )Vulnerabilityآسیبپذیری محیطی به تخریب سرزمینBi ،
معیار مورداستفاده و  Wiوزن بهدستآمده از روش فرآیند تحلیل
شبکه برای هر یک از معیارها است.
چارچوب تعيين روابط بين معيارها

برای استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه باید ابتدا روابط بین
پارامترها تعیین شود .برای این هدف از چارچوب 4eDPSIR
استفاده شد .چارچوب  ،eDPSIRیک چارچوب ارتقاءیافته از
( DPSIRنیروی محرکه ،فشار ،حالت ،تأثیر و پاسخ) است.
 DPSIRیک الگوی تحلیل روابط علت-معلولی است که آژانس
محیطزیست اروپا 5در گزارشهای خود از آن استفاده میکند و
از توسعه مدل ( PSRفشار ،حالت و پاسخ) توسط سازمان همکاری
اقتصادی و کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد تهیه شده
است ( .)Campus, 2019در چارچوب  ،eDPSIRعوامل و متغیرها
در طبقات مشخصی بر اساس جایگاه هر متغیر در ایجاد مسئله
طبقهبندی میشوند .بین متغیرها ،زنجیرهای از روابط علی وجود
دارد که از نیروهای محرک (بخشهای اقتصادی و فعالیتهای
انسانی) نشأت گرفته و با اعمال فشار (انتشار آالیندهها ،مصرف
منابع و کاربری اراضی) بر وضعیت منابع محیطی (کمی و کیفی،
شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیکی) و تأثیر بر محیطزیست و سالمت
انسان ،در انتها منجر به شکلگیری پاسخهای سیاستی
(اولویتبندی ،تنظیم اهداف و غیره) میشود .شکل ( )2روابط بین
متغیرهای مورد استفاده در تهیه نقشه آسیبپذیری به تخریب
4- Enhanced Driving forces, Pressures, States, Impacts and Responses
5- European Environmental Agency, EEA
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سرزمین در قالب چارچوب  DPSIRرا نشان میدهد.
وزندهی پارامترها

پس از تهیه و آمادهسازی اطالعات مربوط به پارامترهای مورد
استفاده در تهیه نقشه آسیبپذیری منطقه به تخریب سرزمین،
ارزیابی آسیبپذیری با استفاده از یک مدل روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره 1جهت ارزشدهی به پارامترها انجام شد.
در این تحقیق با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه ،معیارها به
روش مقایسه زوجی توسط کارشناسان وزندهی و اولویتدهی
شدند .فرآیند تحلیل شبکه نوعی از حالت گستردهتر فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی 2است که بهطور همزمان توانایی به
بهکارگیری معیارهای کمی و کیفی را دارد و از سادگی و
انعطافپذیری مدل تحلیل سلسله مراتبی برخوردار است .تفاوت
ویژه فرآیند تحلیل شبکه با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توانایی
در نظرگرفتن روابط بین متغیرها و عناصر تصمیم است که به
جای یک ساختار سلسله مراتبی ،ساختار شبکهای را در نظر

میگیرد (.)García-Melón et al., 2008. Rahimi et al., 2015
بررسی روابط بین معیارها و زیرمعیارها از مشخصه اصلی تفاوت
روش فرآیند تحلیل شبکه نسبت به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
است که برای انجام آن باید این روابط مشخصشده تا وزن هریک
از معیارها برحسب تأثیرپذیری و اثرگذاری در نرمافزار
 SuperDecisions 2.4مشخص شود .در این مطالعه بعد از تعیین
روابط بین معیارها و طراحی پرسشنامه ،نظر افراد متخصص و
آشنا به منطقه جمعآوری شد تا با واردکردن دادهها در نرمافزار
مربوطه وزن هر پارامتر مشخص شود .برای سنجش واقعیبودن
پاسخها به پرسشنامههای فرآیند تحلیل شبکه ،از شاخص نرخ
ناسازگاری استفاده شد .این شاخص که بیانگر خطا در
تصمیمگیری میباشد ،به عنوان شاخصی است که نشاندهنده
تناقضات و ناسازگاریهای احتمالی در ماتریس مقایسات زوجی
است .این شاخص با افزایش تعداد گزینههای مورد سنجش بیشتر
میشود .نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1مورد قبول میباشد ( Saaty
.)and Vargas, 1984

شکل  -2چارچوب  DPSIRبهکار رفته در مطالعه جهت تعيين روابط و طبقهبندی معيارهای دخيل در آسيبپذيری به تخريب سرزمين

نتايج و بحث
نتايج تعيين اهميت پارامترها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه

شکل ( )3نقشه معیارهای مورد استفاده در تهیه نقشه
آسیبپذیری به تخریب سرزمین را در منطقه مورد مطالعه نشان
میدهد .با توجه به شکل ،بیشترین مساحت کاربری اراضی متعلق
به اراضی مرتعی و سپس اراضی کشاورزی آبی میباشد .کمترین
میزان شاخصهای  NDVIو  NDSIو همچنین بیشترین میزان
پارامتر هدایت الکتریکی آب زیرزمینی در مناطق جنوب و جنوب
شرقی حوضه مشاهده میشود .این مناطق جزء مناطق کم ارتفاع
حوضه است .سه پارامتر تراکم جمعیت انسانی ،مهاجرت و
1- Multiple Criteria Decision Making

تحصیالت در قسمت جنوب غرب حوضه بیشترین ارزش را به
خود اختصاص دادهاند.
جداول ( )1و ( )2وزنهای مربوط به معیارهای مؤثر در
تعیین آسیبپذیری منطقه به تخریب سرزمین را با استفاده از
روش فرآیند تحلیل شبکه که از مقایسههای زوجی استخراج شده
است ،نشان میدهد .اطالعات جدول ( )1وزن نسبی
درونشبکهای پارامترهای مورد استفاده را در ارتباط با هدف اصلی
جهت تصمیمگیری که همان آسیبپذیری به تخریب سرزمین
میباشد ،را بیان میکند .با توجه به ارتباط پارامتر با یکدیگر ،وزن
آنها مشخص شد که درصورت نبود ارتباط با یکدیگر ،وزن بین
2- Analytic Hierarchy Process, AHP

مرادی و همکاران :ارزيابی آسيبپذيری تخريب سرزمين با استفاده از1075 ...

آنها صفر می باشد .نرخ ناسازگاری به صورت اتوماتیک و پس از
ورود دادههای پرسشنامه به نرمافزار محاسبه شد .نرخ ناسازگاری
ابتدا بیشتر از  0/1بود .لذا ،سازگاری قضاوتها و ارزیابیها مورد
تردید واقع شد .دالیل این تناقضات که میتواند تعریف مبهم
مسئله ،نبود اطالعات کافی ،اطالعات غیرقطعی ،عدم تمرکز

خبرگان پاسخگو و یا عدم دقت هنگام پاسخگویی به پرسشنامه
فرآیند تحلیل شبکه باشد  ،مورد بررسی دوباره قرار گرفت .در
پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه ،تعریف مبهم مسئله
بیشترین دلیل پاسخهای نامتناقض بود که با اصالح مجدد آنها،
این مسئله رفع شد.

شکل  -3عوامل مورد استفاده در تهيه نقشه آسيبپذيری به تخريب سرزمين در حوضه آبخيز مهارلو -بختگان

با توجه به جدول ( ،)2به ترتیب معیارهای کاربری اراضی
و پوشش گیاهی باالترین و کیفیت آب زیرزمینی پایینترین وزن
را نسبت به دیگر معیارها به خود اختصاص دادهاندLiu et al., .
) (2017و ) Liou et al. (2017نیز در مطالعاتی که در مورد
آسیبپذیری محیطی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند

معیاره انجام دادند ،پارامترهای کاربری اراضی و پوشش گیاهی را
به عنوان مهمترین پارامترها در ارزیابی منطقه از نظر آسیبپذیری
محیطی به تخریب معرفی کردند .در این مطالعه نیز طبق نظر
کارشناسان ،کاربری اراضی به عنوان آسیبپذیرترین معیار تحت
تأث یر تخریب سرزمین مشخص شده است .پارامتر دیگری که در
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رتبه سوم اهمیت از نظر آسیبپذیری به تخریب سرزمین قرار
گرفت ،سطح سواد جمعیت منطقه بود؛ بهطوری که طبق نظر
کارشناسان در مناطقی که جمعیت باسوادتری وجود دارد ،سطح
سواد منطقه کمتر تحت تاثیر عواقب تخریب سرزمین قرار گرفته
و مناطقی که دارای جمعیت کمسوادتر هستند ،سطح سواد
جمعیت منطقه بیشتر تحت تاثیر عواقب ناشی از تخریب سرزمین

قرار میگیرند .این به این معنی میباشد که دو منطقه با تعداد
جمعیت افراد باسواد متفاوت و دارای شرایط یکسان از نظر سایر
پارامترهای آسیبپذیر به تخریب سرزمین ،منطقهای که تعداد
افراد باسواد کمتری دارد ،آسیبپذیری این پارامتر به تخریب
سرزمین بیشتر است.

جدول  -1وزن نسبی پارامترها نسبت به يکديگر متأثر از روابط درون شبکهای آنها بر آسيبپذيری در روش فرآيند تحليل شبکه

پارامتر

سطح آب
زیرزمینی

کاربری
اراضی

تراکم
دام

مهاجرت

جمعیت

شوری
خاک

پوشش
گیاهی

کیفیت
آب

آسیبپذیری

سطح
سواد

سطح سواد
سطح آب زیرزمینی
کاربری اراضی
تراکم دام
مهاجرت
جمعیت
شوری خاک
پوشش گیاهی
کیفیت آب
آسیبپذیری

0/16
0
0/5
0
0/16
0/16
0
0
0
0

0/33
0
0
0
0/33
0/33
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0/5
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/08
0
0/25
0/125
0/08
0/2
0
0/125
0/125
0

0
0
0
0/5
0
0/5
0
0
0
0

0/16
0
0/5
0
0/16
0/16
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

جدول  -2ارزيابی معيارهای آسيبپذيری تخريب سرزمين به روش فرآيند
تحليل شبکه

معیارها ()Bi

وزن ()Wi

سطح سواد
سطح آب زیرزمینی
کاربری اراضی
جمعیت دامی
مهاجرت
جمعیت
شوری خاک
پوشش گیاهی
کیفیت آب زیرزمینی

0/138
0/035
0/24
0/094
0/095
0/146
0/068
0/144
0/037

نقشه آسيبپذيری حاصل از ادغام اليهها

بعد از محاسبه وزن معیارها که به کمک نظرات کارشناسان در
قالب پرسشنامه در نرمافزار  SuperDecisionsبه دست آمد،
الیههای رستری با استفاده از رابطه ( )3در هم ادغامشده و نقشه
آسیبپذیری منطقه به تخریب سرزمین تهیه شد (شکل  .)4نقشه
آسیبپذیری تهیهشده دارای چهار طبقه آسیبپذیری است که
پهنههای آبی بهعنوان مناطق بدون آسیبپذیر فرض شده و جزء
طبقهبندی کالسهای آسیبپذیری قرار نگرفته است ( Liou et
 .)al., 2017طبقات آسیبپذیری تعیینشده در منطقه به ترتیب

شامل :کالسهای کم ،متوسط ،شدید و خیلی شدید است .جدول
( )3مساحت و درصد مساحت هر کالس طبقهبندی را در منطقه
نشان میدهد .بر اساس این جدول ،کالس طبقهبندی شدید با
مساحتی حدود  20295/69کیلومترمربع بیشترین مساحت را
نسبت به سایر کالسها به خود اختصاص داده و کالس طبقهبندی
کم با مساحتی حدود  143/5کیلومترمربع کمترین مساحت را در
حوضه آبخیز مهارلو-بختگان شامل میشود .نکته قابلتوجه این
است که در مطالعات مختلف ،تعداد طبقات کالسهای
آسیبپذیری متفاوت است و در صورت تقسیمبندی نقشه نهایی
به شش طبقه خیلی کم ،نسبتاً کم ،کم ،متوسط ،شدید و خیلی
شدید ،بیشترین وسعت منطقه آسیبپذیر ممکن است در کالس
طبقهبندی دیگری قرار گیرد .لذا نمرات محاسبهشده برای اهمیت
الیهها و تقسیمبندی طبقات آسیبپذیری در این مطالعه به نمرات
و طبقات نسبی و نه مطلق اشاره دارد .این باعث تقسیمبندی
نسبی در تجزیه و تحلیل طبقات آسیبپذیری برای مناطق
مختلف شده که در توصیف تغییرات در دورههای زمانی مختلف
مفیدتر هستند.
جدول  -3مساحت کالسهای آسيبپذيری به تخريب سرزمين حاصل از
روش فرآيند تحليل شبکه

کالسهای آسیبپذیری

مساحت (کیلومترمربع)

مساحت (درصد)

کم

143/5

0/45
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متوسط
شدید
خیلی شدید
پهنه آبی

9375/83
20295/69
248/17
1498/084

29/71
64/31
0/79
4/75

شکل  -4نقشه آسيبپذيری به تخريب سرزمين در حوضه آبخيز مهارلو-بختگان با استفاده از فرآيند تحليل شبکه

ارتباط کالسهای آسيبپذيری با طبقات ارتفاعی

پس از تعیین مساحت کالسهای آسیبپذیری در کل منطقه،
ارتباط بین تغییرات ارتفاع منطقه با میزان آسیبپذیری به تخریب
نیز مورد بررسی و توزیع مساحت کالسهای آسیبپذیری در
طبقات ارتفاعی منطقه مشخص شد (جدول  .)4با توجه به این
نتایج ،در  200متر اولیه ارتفاعی منطقه ،کالس خیلی شدید با
مساحت  55/52کیلومترمربع ،کمترین مساحت و کالس
طبقهبندی متوسط با وسعت  3152/16کیلومترمربع ،بیشترین
وسعت از منطقه را در برگرفته است .بیشترین وسعت پهنههای
آبی به دلیل وجود دریاچههای مهارلو ،بختگان و طشک ،در این
طبقه ارتفاعی قرار گرفته و با افزایش ارتفاع منطقه ،وسعت مناطق
آسیبپذیر با کالس شدید افزایش پیدا میکند؛ به طوریکه
کالس آسیبپذیری شدید در طبقه ارتفاعی  2200تا  2400متر،
بیشترین وسعت را در منطقه به خود اختصاص میدهد.
کالسهای آسیبپذیری متوسط و شدید در منطقه ،دارای
بیشترین وسعت آسیبپذیری هستند .این به دلیل توزیع

کاربریهای مختلف در ارتباط با ارتفاع منطقه است،
) (2011و ) Liu et al., (2017فعالیتهای مخرب انسانی و تأثیر
آن بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی را جزء اثرات منفی میدانند
که باعث تخریب سرزمین میشود .تغییرات کالس آسیبپذیری
شدید از طبقات ارتفاعی کم به سمت ارتفاعات باالتر کاهشی است.
این نتایج ،لزوم مدیریت بیشتر مناطق با ارتفاعات کمتر را نشان
میدهد که میتوان با مدیریت و احیاء مناطق آسیبدیده به بهبود
روند تخریب سرزمین و میزان آسیبپذیری محیطزیست کمک
زیادی کرد .همچنین بیشترین کالس آسیبپذیری زیاد در
کاربری مرتع و بیشترین کالس آسیبپذیری متوسط در کاربری
کشاورزی آبی قرار دارد .کاربریهایی که بیشتر در دسترس
جمعیت قرار دارند ،بیشتر آسیبپذیر به تخریب هستند که دالیل
آن رشد جمعیت و مصرف تولیدات اولیه توسط انسان است که
میزان خسارت به محیطزیست را افزایش میدهد ( Haberl et al.
.)2007, Krausmann et al. 2013, Noojipady et al., 2015
Li et al.,
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طبقات ارتفاعی (متر)

کالس
آسیبپذیری

2600-3922

پهنههای آبی
کم
متوسط
شدید
خیلی شدید

0
0/01
106/71
2548/82
16/75

1412-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600
0
0/03
368/40
3239/99
17/21

63/48
0/25
1349/62
3863/57
36/63

8/70
0/18
1248/27
3155/66
33/69

18/90
0/36
812/67
2678/82
39/66

1339/73
142/28
3152/16
1688/01
55/52

67/28
0/40
2337/35
3117/48
48/69

جدول  -5مساحت کالسهای آسيبپذيری در کاربریهای مختلف اراضی موجود در حوضه آبخيز مهارلو-بختگان

طبقات کاربری اراضی (کیلومترمربع)

کالسهای آسیب
پذیری

شورهزار

مرتع

کشاورزی آبی

کشاورزی دیم

کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

0/04
0/35
81/86
27/16

0/94
3588/11
19038/89
211/23

141/96
5784/05
886/56
4/74

0/0002
1/13
283/69
4/98

نتيجهگيری

شبیهسازی نقشه آسیبپذیری تخریب سرزمین در حوضه آبخیز
مهارلو-بختگان نشان داد که بخش وسیعی از منطقه در طبقه
آسیبپذیری شدید قرار دارد زیرا با توجه به وزن باالی دو پارامتر
پوشش گیاهی و کاربری اراضی ،شرایط منطقه از نظر این دو
پارامتر در شرایط مناسبی قرار ندارد .در منطقه مورد مطالعه،
کاربریهای با پوشش کمتر اصوال آسیبپذیری بیشتری به
تخریب سرزمین داشتند؛ به طوری که اراضی شور بدون پوشش
گیاهی در منطقه ،آسیبپذیری باالیی به تخریب را دارا بودند .از
طرفی دیگر بیشتر کاربری منطقه مورد مطالعه ،مرتع طبیعی بود
که چون در کالس شدید قرار گرفت ،مدیریت مناسب آنها
ضروری به نظر میرسد .با توجه به پویایی وضعیت پوشش گیاهی
و کاربری اراضی به دلیل شرایط اقلیمی و فعالیتهای انسانی ،یک
تحول غیرقابل انکار اما پنهان در سیستم اکولوژیک منطقه رخ
خواهد داد که میتواند با دخالت و مدیریت انسان به سمت بهبود
یا افول کشانده شود .کالس آسیبپذیری شدید در طبقات پایین
ارتفاعی در منطقه بیشتر از طبقات باالیی بود که نشاندهنده
شکنندهبودن اکوسیستم این مناطق است .به دلیل در دسترس
بودن طبقات ارتفاعی ،قطعا کنترل فعالیتهای انسانی در
تغییرکاربری اراضی (اراضی مرتعی به اراضی کشاورزی و مسکونی)
و بهبود شرایط پوشش گیاهی منطقه با کنترل چرای مفرط دام
و احیاء پوشش اراضی آسیبپذیر میتواند به وضعیت

آسیبپذیری این مناطق کمک فراوانی کند .کالس آسیبپذیری
خیلی شدید بیشتر در اطراف شهرهای پرجمعیت قرار دارد که
این مسئله اهمیت مدیریت این مناطق را بیشتر آشکار ساخته و
نقش اثرات مخرب انسانی در تخریب سرزمین را برجسته میسازد.
مناطق مسکونی عالوه بر تاثیر بر وضعیت طبیعی ،با ورود
آلودگیهای صنعتی و شهری ،بر وضعیت آب و خاک اراضی اطراف
تاثیر زیادی گذاشته و آسیبپذیری این مناطق را بیشتر میکند.
با توجه به این مسئله ،ساماندهی و بازیافت فاضالبهای شهری و
صنعتی میتواند مفید باشد .راهکار مدیریتی دیگری که میتواند
در حفظ و بهبود شرایط اراضی اطراف شهرها مفید باشد ،تبدیل
این مناطق به پارکهای طبیعی برای جلب توجه مردم برای حفظ
و حراست از آنها میباشد .انجام مطالعاتی مشابه این پژوهش
میتواند کمک شایانی به تصمیمگیران و مدیران عرصه
سیاستگذاری و اجرایی در راستای بهبود شرایط یک منطقه از
نظر آسیبپذیری به تخریب سرزمین داشته باشد .اولویتبندی
اجرای سیاستهای مدیریتی میتواند در ارتباط با خروجیهای
این مطالعات سمت و سویی دقیقتر گرفته و حفاظت و احیاء
مناطق مستعد تخریب را در بر داشته باشد .اینگونه نقشههای
یکپارچه تهیهشده برای آسیبپذیری به تخریب سرزمین با
استفاده از طبقهبندیهای دقیق ،شناخت بهتری از شرایط منطقه
را فراهم کرده و برنامهریزی و اجرای عملیات مدیریتی در مناطق
با ویژگیهای مشابه را تسهیل میکند.
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