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چكيده
زمينه و هدف:ارزيابي توان اكولوژيك فرايندی است كه تالش دارد از طريق تنظیم رابطه انسان با طبیعت ،توسعه ای در خور و هماهنگ
با طبیعت را فراهم سازد .هدف از اين مطالعه ارزيابي توان اكولوژيك برای كاربری توسعه شهری در شهرستان های اهر ،كلیبر و ورزقان مي
باشد.
روش بررسی :فرآيند ارزيابي توان اكولوژيکي در پژوهش حاضر شامل سه بخش اساسي است كه پس از شناسايي منابع اكولوژيکي ،تجزيه
و تحلیل و جمعبندی دادهها ،توان اكولوژيکي در محدودهی مطالعاتي تعیین گرديده است .اليه های اطالعاتي مورد استفاده در اين مطالعه
عبارتند از :خاكشناسي ،اقلیم ،پوشش گیاهي ،شکل زمین.
يافته ها :شهرستانهای اهر ،كلیبر و ورزقان در شمال غربي استان آذربايجان شرقي با مساحت  412039هکتار مي باشنند .بررسني هنا
نشان مي دهد حدود  122هزار هکتار در طبقه يك ،حدود  041هزار هکتار در طبقه دو و حدود  393هزار هکتار در طبقنه سنه كناربری
توسعه شهری قرار ميگیرد.
بحث و نتيجه گيری :يافتهها حاكي از آن است كه تلفیق اليه های اطالعاتي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیايي ،دارای قابلیت بااليي
جهت ارزيابي توان اكولوژيك اراضي برای كاربری توسعه شهری مي باشد .با توجه به نتايج و يافته ها سنه شهرسنتان منركور دارای تنوان
خوبي جهت توسعه شهری مي باشند.
واژه های کليدی  :توسعه شهری ،ارزيابي توان اكولوژيکي ،زون بندی ،سامانه اطالعات جغرافیايي
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Abstract
Background and Objective: Evaluation of ecological capability is a process which attempts to
establish an appropriate and balanced development between human and nature through adjusting their
relationship. The aim of this study is to evaluate ecological capability of urban development landuse in
Ahar, Kalibar and Varzeghan cities.
Method: Evaluation process of ecological capability of current study involves three main parts: the
ecological capability of the underlying studied area was determined after identification of ecological
resources, data analysis and conclusion. Information layers used in this study involved: soil, climate,
plant cover and land shape.
Findings: Ahar, Kalibar and Varzaghan cities are located in the northwest of East Azarbaijan province
with a total of 930214 hectares. The surveys show that about 300,000 are in the first floor, about
293,000 are in the second floor and about 141,000 are in the third category of urban development.
Discussion and Conclusion: The findings indicate that the integration of information layer using GIS
has the high ability to evaluate the urban development landuse. According to the result and findings
and the three mentioned cities have good potential for urban development.
Key words: Urban Development, Evaluation of Ecological Capability, Zonation, Geographic.
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مقدمه
مقوله سنجش توان اكولوژيك در ايران اهمیت به سزايى دارد.

 00شهر تهران پرداختند كه بعد از تلفیق اليه ها با استفاده از

ارزيابى توان اكولوژيکى در كشور ،نقش برجستهاى در توسعه

 GISمشخص گرديد اين منطقه دارای توان متوسط برای اين

پايدار و حفاظت از تنوع زيستى آن خواهد داشت .اما طى دهه

كاربری مي باشد .مسعودی و همکاران ( ،)7به ارزيابي توان

هاى اخیر ،اجراى طرح هاى توسعه شهرى و روستايى در پهنه

اكولوژيك شهرستان داراب در استان فارس برای كاربری توسعه

سرزمین بدون توجه به توان اكولوژيك اراضى ،موجب ظهور

شهری با استفاده از روی هم گراری اليه ها پرداختند و

بسیارى از مشکالت محیطى ،اقتصادى و اجتماعى شده است

مشخص گردي د اكثر مناطق شهری در طبقه نامناسب قرار

( . )3با توجه به اين وضعیت و به منظور حفاظت از توان زيستى

دارند .در يافتن مکان مناسب برای توسعه شهری عوامل

كشور ،الزم است هرگونه برنامه ريزى در خصوص توسعه و

متعددی مانند :شیب – فرسايش – سدها – روستاها – زمین

عمران ملى و منطقه اى با نگرش به استعدادها و قابلیتهاى

شناسي – مسیلها – فرودگاه ها – كاربری اراضي – جاده ها –

سرزمین صورت گیرد امروزه بسیاری از شهرها با توجه به

راه آهن – گسل – لوله گاز – خطوط برق تاثیر گرار خواهند

گسترش نامحدود و بدون برنامه خود سبب دست اندازی به

بود .وی و همکاران ( ،)9به ارزيابي توان اكولوژيك شهر

محیط های طبیعي و از بین بردن آن ها شده اند ( .)0اما

 Beijingدر كشور چین با استفاده از توسعه يك روش با نام

افزايش روزافزون جمعیت شهرنشین و در پي آن رشد شهرها،

 UCCپرداختندو توانستند فازهای بعدی توسعه شهر را

توجه به چگونگي كنترل توسعه شهرها وگام برداری در راستای

مشخص نمايند .وانق و همکاران ( ، )4به ارزيابي توان توسعه

اصول توسعه پايدار را الزامي مي نمايد .ازجمله مطالعاتي كه در

شهری در شهرهای Beijing Tianjinو  Hebeبا در نظر

اين زمینه انجام شده :نقدی و صادقي( ،)1به بررسي حاشیه

گرفتن  00شاخص پرداختند تا منابع محیط زيستي را بهتر

نشیني به عنوان يکي از چالش های فرا روی توسعه شهری در

بتوان مديريت كرد .و در نهايت در هر شهر فاكتور اصلي زيست

استان همدان با استفاده از رويکرد های كمي و كیفي

محیطي كه تاثیر بر روی ظرفیت زيستي ميگرارد ،تعیین شد.

پرداختند.كه نتايج نشان دهنده اين است كه بهبود زير ساخت

ارزيابي توان برنامه ريزی كاربری شهری در واقع مجموعه

های فیزيکي شهر يا محله مهمترين اولويت حاشیه نشینان

فعالیتهايي است كه محیط انساني را مطابق خواستهها و

است .میر كتولي و كنعاني( ،)9به ارزيابي توان اكولوژيك توسعه

نیازهای جامعه شهری سامان ميبخشد و اين مقوله هسته اصلي

شهری استان مازندران با استفاده از روش تصمیم گیری چند

برنامه ريزی شهری را تشکیل ميدهد .امروزه بر اثر شهرنشیني

معیاره با هدف بهره برداری از هر ناحیه بر اساس توان مربوطه

بدون برنامه نابسامانيهايي در ويژگيهای كاربری اراضي زمین

پرداختند كه نتايج نشان دهنده اين است كه در حال حاضر،

در شهر به وجود آمده است .لرا جهت ارتقا كیفي شهرنشیني،

پراكنش فضايي مراكز جمعیتي شهرستان بیشتر در كاربری

ساماندهي كاربری اراضي شهری از اهمیت بااليي برخوردار

مناسب و متوسط قرار دارد .محمدی و همکاران( ،)5به پیش

است(.)32

بیني روند گسترش شهرها در اراضي پیراموني با استفاده از
تلفیق مدل سلول های خودكار و روش  AHPدر منطقه 7
استان اصفهان پرداختند .با توجه به ضريب كاپای  94درصدی
اين واقعیت مورد تاكید قرار گرفت كه اين مدل در صورت
تركیب با روش  AHPبسیار دقیق و كاربردی است .نوری و
جوزی ( ،)6به ارزيابي توان اكولوژيك توسعه شهری در منطقه

مواد و روشها
موقعيت منطقه مورد مطالعه
شهرستان اهر (شکل  )3در شمال غربي ايران در استان
آذربايجان شرقي در يك منطقه كوهستاني واقع شده است.
توپوگرافي منطقه ،ارتفاعات بلند ،دره های تنگ و عمیق و گسل
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های فعال و غیر فعال عاملي در جهت جلوگیری از رشد

فراوان توسعه تنها سهم بسیار اندكي از جمعیت شهری و

جمعیت و رشد ساختارهای اقتصادی و نیز پراكنش كانون های

روستايي استان آذربايجان شرقي را به خود اختصاص داده است.

جمعیتي روستايي و شهری نقش موثری ايفا مي نمايد.

بنابراين با ارزيابي اين شهرستان امکان تمركززدايي از مركز

شهرستان كلیبر نیز در استان آذربايجان شرقي واقع شده است

استان يعني شهر تبريز فراهم خواهد شد ( .)30با توجه به

و نزديك به  42هزار نفر جمعیت دارد و مركز آن شهر كلیبر

اينكه شهرستان كلیبر دارای آب و هوای معتدل كوهستاني

است و حدود  4هزار نفر جمعیت دارد .اين شهر در 61

است و سراسر پیرامون اين شهر را جنگلهای تنك و مراتع

كیلومتری شمال غرب اهر 032 ،كیلومتری شمال شرق تبريز و

پوشانیدهاست .كلیبر ،به علت نزديك بودن به قلعه بابك و قرار

 930كیلومتری شمال غرب تهران واقع شدهاست .شهرستان

گرفتن در كانون ذخیرهگاه زيستكره منطقه ارسباران ،در دهه

تابعه شهرستان اهر بوده و
ٔ
ورزقان پیشتر يکي از بخشهای

اخیر از نظر گردشگری توسعه چشمگیری يافته است بنابراين با

 122روستا در تابعیت اين بخش بودهاند .اين بخش جزء

توجه به موقعیت ويژه اين شهرستان در جهت حفظ گونه در

بزرگترين بخشهای استان آذربايجان شرقي بودهاست؛ ولي

معرض تهديد يعني مرال ارزيابي قابلیت توسعه شهری در اين

بعدها بخشهايي از آن به شهرستانهای جلفا ،هريس و تبريز

شهرستان بسیار مهم مي باشد ( .)31منابع آب به عنوان عامل

ملحق شدند و شمار روستاهای آن به  369روستا كاهش يافت.

اصلي شکل گیری سکونتگاه های شهرستان قلمداد مي گردند

ورزقان در منطقهای كوهستاني واقع شده و دارای تابستانهايي

نقاطي كه دارای آب فراوان و همچنین زمین های مناسب برای

معتدل و زمستانهايي سرد است ( .)33مختصات جغرافیايي

كشاورزی دارا مي باشند تراكم جمعیتي بیشتری دارند و

محدوده مطالعاتي در ʺ97˚15ʹ22و ʺ 95˚09ʹ12طول شرقي

همچنین وجود خدمات و تسهیالت زير بنايي بعالوه دسترسي

ʺ14˚22 ʹ22و ʺ 19˚35 ʹ12عرض شمالي قرار دارد .هدف از

به شبکه های ارتباطي مناسب نیز نقش مهمي در تمركز

اين مطالعه ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان اهر مي باشد كه از

جمعیت روستايي ايفا مي كنند .در قسمت شمال و شمال غربي

نظر ساختار اكولوژيك منطقه ،روستاها در شهرستان مركور در

شهرستان اهر هیچگونه گسلي كه برای مراكز سکونتي

دو وضعیت روستاهای دشتي و كوهستاني قرار دارد 61/9.درصد

محدوديت ايجاد نمايد وجود ندارد در حالیکه در منطقه غرب –

روستاها روستاهای دشتي و  16/0درصد آن را روستاهای

جنوب غرب – جنوب عمدتا گسل های شهرستان در آن

كوهستاني تشکیل مي دهد .اين شهرستان با وجود قابلیت های

مشاهده مي شود(.)39

شكل  -9موقعيت منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Location of the study area

ارزيابی توان اکولوژيک شهرستان های اهر.... ،

999

روش بررسی
با توجه به اينكه از روش  AHPجهت تعیین توان برای

افزار Expert choiceوزن نهايي هر زير معیار در داخل جدول

كاربری توسعه شهری شهرستان های مركور استفاده گرديده،

مربوطه اعمال گرديد و وزن نهايي معیارهای اصلي نیز در اليه

برای شروع با استفاده از بررسي منابع پايه و مطالعات گرشته به

رستری مربوطه به صورت مستقیم ضرب گرديد ( .)35در

تعیین معیارهای اصلي و سپس تعیین زير معیارها پرداخته شده

تقسیم بندی تمامي معیارها به  1طبقه برای كاربری توسعه

و سپس درخت سلسله مراتبي با هدف مشخص تدوين ميگردد.

شهری از روش آقای دكتر مخدوم استفاده گرديد.وزن داده های

بعد از تعیین وزن معیارها و زير معیارها با استفاده از نرم

مورد استفاده در جدول  3ذكر گرديده شده است.

جدول  -9وزن معيارهای مورد استفاده در ارزيابی توان اکولوژيک
Table 1. Criterias’ weight used for assessing ecological capability

پارامتر اصلی

وزن

عوامل طبیعي

333

عوامل زيست محیطي

667

پارامتر درجه 9

وزن

توپوگرافي

667

خاك

111

اقلیم

111

پوشش گیاهي

667

يافته ها
Raster

با استفاده از نقشه  DEMكه از سازمان محیط زيست استان

جهت در نرم افزار  GISبا استفاده از دستور

آذربايجان شرقي تهیه گرديده بود نقشه های شیب و ارتفاع و

 calculationنقشه توپوگرافي (شکل  )0به دست آمد.

جهت استخراج گرديدند .از تلفیق نقشه های شیب ،ارتفاع و

شكل  -6نقشه نهايی توپوگرافی
Figure 2. Final Topographic Map

در مرحله بعد نقشه های خاك منطقه شامل :بافت ،ساختمان،

شرقي تهیه گرديدند .نقشه نهايي حاصل از تلفیق اليه های

زهکشي و عمق از سازمان آب منطقه ای استان آذربايجان

خاك به اسم ( soilشکل  )1تهیه گرديد.
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شكل  -9نقشه نهايی خاک منطقه مورد مطالعه
Figure 3. Final soil map in the study area

از تلفیق نقشه های  soilو  topoدر Raster calculator
نقشه  Natural factorsيا نقشه عوامل طبیعي (شکل )9

حاصل گرديد.

شكل  -4نقشه نهايی عوامل طبيعی
Figure 4. Final map of the natural factors

در مرحله بعد نقشه زير معیارهای مربوط به معیار آب و هوا

گرفته و در نرم افزار  Arc mapروی هم گراری شده بودند)،

( )climateآماده و با استفاده از تلفیق نقشه های دما ،رطوبت

نقشه نهايي عوامل آب و هوايي (شکل  )5تهیه گرديد.

و باران (كه از سازمان محیط زيست استان آذربايجان شرقي
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شكل  -9نقشه نهايی عوامل آب و هوايی
Figure 5. Final map of weather factors

در مرحله بعد نقشه های زير معیارهای

مربوط به

 vegetationكه شامل نقشه تراكم درختي و علفي است،

آماده و از تلفیق نقشه های تراكم علفي و تراكم درختي نقشه
پوشش گیاهي (()vegetationشکل  )6تهیه گرديد.

شكل -2نقشه نهايی پوشش گياهی
Figure 6. Final vegetation map

در مرحله بعد از تلفیق نقشنه هنای  climateو ،vegetation
نقشه نهايي عوامل زيست محیطي (( )environmentalشکل
 )7تهیه گرديد.

شكل  -7نقشه نهايی عوامل زيست محيطی
Figure 7. Final map of environmental factors
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در مرحله آخر از تلفیق نقشه های عوامل طبیعني( )naturalو

زياد تقسیم گرديد ،تهیه شد كه اسناس اينن تقسنیم بنندی از

عوامننل زيسننت محیطنني ( ،)environmentalنقشننه نهننايي

بابت مناسب بودن بنرای توسنعه شنهری و سنکونتگاهي اسنت.

كاربری توسعه شهری (شکل  )9كه به  1طبقه كم – متوسط –

شكل  -8نقشه نهايی کاربری توسعه شهری
Figure 8. The Urban Development Expirational Map

بحث و نتيجه گيری
اهمیت به كارگیری روش های درست و هوشمند برنامه ريزی

خاص مناسب نباشد و يا در طول زمان مشکالتي را برای آن

در مديريت و استفاده بهینه از منابع ،به ويژه منابع طبیعي برای

سرزمین و آن كاربری ايجاد نمايد .رويکرد جديدی كه امروزه

همگان روشن است ( .)36از آنجايي كه توسعه كالبدی شهرها،

مورد توجه برنامه ريزان شهری قرار گرفته است ،برنامه ريزی

نابودی اراضي كشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب

جهت دستيابي به توسعه پايدار شهری است .ارزيابي توان

پرير را به دنبال دارد كه در حقیقت باعث به هم خوردن تعادل

اكولوژيك به منظور انتخاب مکانهای مطلوب برای توسعه

و پايداری اكولوژيك در شهرها مي شود ،ضرورت ارزيابي توان

شنهری يك عامل مهم برای دسنتيابي به اين امنر محسوب

اكولوژيك كاربری توسعه شهری به معني تعیین قابلیت بالقوه

مي شود .در اين تحقیق كه بر اساس منابع اكولوژيکي و

سرزمین مورد انتظار است ( .)37بهشتي و منوری ( ،)39به

اقتصادی – اجتماعي موجود در شهرستان های اهر ،كلیبر و

ارزيابي توان اكولوژيك شهر سهند در استان آذربايجان شرقي

ورزقان صورت گرفته است ،با استفاده از نقشه های موجود و

با استفاده از روش  MCDMبرای بررسي كاربری توسعه

اطالعات توصیفي مربوط به منطقه ،پايگاه اطالعاتي جهت

شهری پرداختند كه نتايج نشان دهنده غالب بودن طبقه

تحلیل منابع محیطي تهیه شد .در نقشه نهايي كاربری توسعه

متوسط در اين شهر مي باشد .آذری و شیرزادی ( ,)34به

شهری سه طبقه با مساحت های به ترتیب 122 :هزار هکتار،

ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان باغ ملك در استان اهواز برای

 041هزار هکتار و  393هزار هکتار وجود دارند .اين نتايج نشان

كاربری توسعه شهری با استفاده از روش  AHPپرداختند نتايج

دهنده قابلیت اين مناطق به خصوص شمال شهرستان ورزقان و

حاصل نشان داد كه  96,65درصد از كل منطقه مطالعاتي دارای

شرق شهرستان كلیبر برای توسعه سکونتگاههای شهری مي

توان كامالً نامناسب برای توسعه شهری است .الزم به ذكر است

باشد و مي بايستي كه میزان ساخت و ساز در غرب شهرستان

كه ارزيابي توان اكولوژيك موضوع جدا از كاربری موجود اراضي

كلیبر به خصوص به دلیل وجود گسل به حداقل ممکن كاهش

است .به عبارتي ممکن است منطقه ای در حال حاضر كاربری

يابد .با توجه به روند سريع شهر نشیني و بحران زيست محیطي

خاصي داشته باشد اما از نظر آمايش سرزمین برای آن كاربری

ناشي از آن و نتايج تحقیق حاضر ضرورت انجام مديريت منابع

.... ،ارزيابی توان اکولوژيک شهرستان های اهر
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