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 3  برنامه آمايش استان گلستان

 

  پيشگفتار مجري

هاي مردم عادي و در يك تعريف آمايش يعني تنظيم رابطه انسان، مكان و زمان. انسان شامل مولفه
زيست و ها و درآمد و بازار كسب و كار و سرمايه و صنعت است. مكان، محيطها و هزينهمسوالن و دانش آن

ينده انسان قرار مي گيرد را در هر آنچه به طور مستقيم و غير مستقيم از آن مورد استفاده كنوني يا احتمالي آ
هاي جمعيتي و نيز تغييرات ها و تغيير مولفهبر مي گيرد و زمان به عنصر پيشرفت در فناوري و زيرساخت

طبيعي اشاره دارد. عقيده بر اين است كه آراستن اين رابطه به تضمين استفاده مستمر و پايدار و درخور از 
هاي مختلف هاي طبيعت و توسعه و پيشرفت انسان در عرصهظرفيت منابع طبيعي تجديد شونده در چارچوب

قرار دارد و پايدار هاي بوم شناختي مي انجامد. اين نگاه به آمايش بر اساس داده ميان مدت و دراز مدتدر 
هاي فعاليتي پژوهشي و اجراي نتايج آن در مقياس منطقه اي است و در انتهاي آن مكان و ميزان كاربري

ميان مدت و دراز هاي طبيعي به حداقل برسد و انسان در شخص مي گردند تا از قبل آن آسيبكالن م
  به رفاه باالتري دست يابد. مدت

مطالعات آمايش استان كه بخشي از آن در اين مجلد ارائه شده است، بر اساس شرح خدمات اصالح شده و 
نامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به اي معاونت برمصوب دفتر امور آمايش و برنامه ريزي منطقه

هامون و با قرار دارد. اين گزارش شامل مطالعاتي است كه در پيش توسط شركت خصوصي 1390تاريخ مرداد 
هامون از منابع مختلف هايهاي موجود و بعضا استخراجي تهيه شده بوده است. در تهيه گزارشاستفاده از داده

. از شده استدر گزارش تصحيح و به روز شده حاضر نيز استفاده  هااز اين گزارشا علمي استفاده شده كه طبع
هاي شالوده آمايش سرزمين دكتر مجيد مخدوم جمله منابع مورد استفاده در گزارش حاضر مي توان به كتاب

مجيد مخدوم و  هاي اطالعات جغرافيايي تاليف دكترو ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با استفاده از سامانه
همكاران، كتاب زمين شناسي ايران تاليف سيد علي آقانباتي و زمين شناسي ايران تاليف دكتر علي درويش 
زاده، جزوات استادان مطرح دانشگاهي و نظاير آن و منابع اينترنتي اشاره نمود. در اين جا جهت حفظ امانت 

  گزارش از درج اين منابع در متن خودداري شده است. به اين منابع اشاره شده اما به منظور راحت تر خواندن

هاي هاي جديد، در جاي جاي اين گزارش و گزارشسازي مطالعات قبلي و تهيه نقشهعالوه بر به هنگام
بعدي مفاهيم علمي نويني نيز عرضه شده كه نتيجه مطالعه و تجربه شخصي مجري طرح و در مواردي 

اي جهت شد عالوه بر شرح خدمات كه برمبناي روش پلي گوني و قطعههمكاران است. همچنين، سعي خواهد 
ها قرار دارد، از روش رستري سلولي و غير اكوسيستمي نيز جهت ارزيابي استفاده شود تا شناسايي اكوسيستم

هاي آينده بدست آيد. روش اخير در موارد متعددي توسط مجري طرح با موفقيت در زمينه اي براي مقايسه
هاي اطالعات جغرافيايي دور و سامانه ها در كتاب سنجش ازايران مورد آزمون قرار گرفته و بخشي از آن

  كاربردي با نرم افزار ايدريسي، ترجمه و تاليف مجري و مهندس حميدرضا كامياب آورده شده است. 

شمار نوع داده و اطالعات است كه مطالعات آمايش در ايران، بر اساس شرح خدمات مشتمل بر تهيه بي
ها در بسياري از موارد مكان دار نيستند، يا از دقت مكاني قابل خود آفت آن به شمار مي آيد چرا كه اين داده

ها توسط بهترين ها هنگام تجزيه و تحليل دادهقبول برخوردار نيستند و يا اصوال امكان لحاظ نمودن همه آن
هاي مختلف پژوهشي وجود ندارد. همچنين، مشكل ديگر در تهيه شرح خدمات، ها و بزرگترين گروهرايانه

، بعضي 1:100000، بعضي در مقياس 1:250000ها در مقياس قياس مكاني است، چرا كه بعضي دادهخلط م
بايد تهيه و استفاده شوند كه يا موجود نيستند و يا  1:25000و بعضي حتي در مقياس  1:50000در مقياس 
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به گونه اي كه  حتي در صورت وجود قابل ادغام نمي باشند. خلط رهيافت نيز آفت ديگر شرح خدمات است،
هاي بوم شناختي، اجتماعي، اقتصادي، كالبدي متعلق به اروپاي شرقي، اروپاي غربي، آمريكا، در آن رهيافت

اند. شايد يكي از هاي بومي شده ايران بدون داشتن الگوي مشخص با هم تركيب شدهاستراليا، كانادا و روش
هاي آمايش ها و تمايل هم زمان به انواع روشبوه دادهداليل بروز مشكالت پژوهشي آمايش در ايران وجود ان

سرزمين باشد. با اين حال، سعي مجري و همكاران وي بر آن بوده است كه با تالشي مضاعف موارد ياد شده 
در شرح خدمات را برآورده سازند و در عين حال، به نتيجه اي عيني و اجرايي در انتهاي آمايش دست يابند. 

استان گلستان در سه فاز ارزيابي توان اكولوژيك، اقتصادي و اجتماعي و سنتز پيش بيني مطالعات آمايش 
شده است كه گزارش حاضر بخشي از فاز نخست است. همكاران دانشگاهي زيادي مجري را در اجراي اين 

ساير ها آورده مي شود. همچنين، دانشجويان دكتري محيط زيست و مهم ياري داده اند كه در زير نام آن
هاي مرتبط و دانشجويان كارشناسي ارشد ياور مجري در انجام اين طرح پژوهشي مهم بوده اند كه ضمن رشته

 تشكر از ايشان نامشان در ادامه آورده مي شود.

معاونت محترم وقت استاندار جناب آقاي مهندس غالمي، معاون جديد استاندار جناب آقاي مهندس 
دكتر دودانگه، مهندس ناهيدي، دكتر حاتمي، مهندس حسن قاسمي و   مرگدري، آقايان مهندس عابدي،

ي پژوهشي و اجرايي استان با مجري و هامهندس اسدي و ساير كارشناسان محترم استانداري و دستگاه
و اطالعات  هاهمكاران طرح به طور صميمانه همكاري نموده و ضمن پشتيباني از دراختيار قرار دادن داده

همچنين، از رياست محترم وقت دانشگاه  اند كه در اينجا از ايشان تشكر و قدرداني مي گردد.دريغ ننموده 
جناب آقاي دكتر رحماني و معاونت پژوهشي دانشگاه جناب آقاي دكتر خزاعيان و كارشناسان معاونت 

ال تشكر و پژوهشي و معاونت مالي دانشگاه و رياست محترم كنوني دانشگاه جناب آقاي دكتر نجفي نژاد كم
اميد است نتايج اين طرح با اجرايي شدن موجبات شكوفاتر شدن توان اجتماعي،  سپاسگزاري را مي نمايم.

  اقتصادي و محيط زيستي استان و بالمال ايران عزيز در ميان مدت گردد.

  

  دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني

  مجري طرح آمايش استان گلستان
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 مدل سازي اقليم و مدل مفهومي دكتر بابك نعيمي 7

 مرتع و ارزيابي آن دكتر حسين باراني 8

 مدل سازي و سنجش از دور مهندس حميدرضا كامياب 9

 خدمات اكوسيستم و تفرج و توريسم دكتر سيد حامد ميركريمي 10

 فرسايش و رسوب دكتر علي نجفي نژاد  11

 زمين شناسي  دكتر غالمحسين شمعانيان 12

 خاك شناسي دكتر فرهاد خرمالي 13

 مطالعه تطبيقي و به روز رساني مهندس ليدا داور 14

 لغزش، رانش، ژئومرفولوژي، سيل دكتر مجيد اونق 15

 زمين شناسي  دكتر مصطفي رقيمي 16

 اطالعات حفاظتي و همكاري در ارزيابي جهانشاهيمهندس مهران  17

 فرسايش، سيل و رسوب، هيدرولوژي دكتر واحد بردي شيخ 18

 به روز رساني-هاي كامپيوتريتحليل مهندس مريم سعيد صبايي 19

 مرتع و ارزيابي آن مهندس نغمه غالمي 20

 به روز رساني-هاي كامپيوتريتحليل مهندس زهرا اسداللهي 21

 هاي كامپيوتريتحليل -به روز رساني مهندس سميه گلدوي 22
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 مرتع و ارزيابي آن مهندس شيدايي 26

 لغزش، رانش، ژئومرفولوژي، سيل مهندس عباسي 27

 تفرج و توريسم مهندس سپيده سعيدي 28
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  91  ..........................................................  شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري حفاظتبندي توان بومطبقه . نقشه138شکل 
  92  ..............................................................  شناختی به شکل معمول براي کاربري دفن پسماندبندي توان بومطبقه . نقشه139شکل 
  92  .................................................  کاربري دفن پسماندشناختی در سناریوي سختگیرانه براي بندي توان بومطبقه . نقشه140شکل 
  93  .....................................................  شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري دفن پسماندبندي توان بومطبقه . نقشه141شکل 
  93  ..................................................  شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري دفن پسماندبندي توان بومطبقه . نقشه142شکل 
  94  ......................................................  ویژه ن پسماندشناختی به شکل معمول براي کاربري دفبندي توان بومطبقه . نقشه143شکل 
  94  .........................................ویژه شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري دفن پسماندبندي توان بومطبقه . نقشه144شکل 
  95  .............................................  ویژه شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري دفن پسماندبندي توان بومطبقه . نقشه145شکل 
  95  ..........................................  ویژه براي کاربري دفن پسماندشناختی در سناریوي آسانگیرانه بندي توان بومطبقه . نقشه146شکل 
  96  ................................................................  کاويشناختی به شکل معمول براي کاربري معدنبندي توان بومطبقه . نقشه147شکل 
  96  ...................................................  کاويشناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري معدنبندي توان بومطبقه . نقشه148شکل 
  97  .......................................................  کاويکاربري معدنشناختی در سناریوي بینابینی براي بندي توان بومطبقه . نقشه149شکل 
  97  ....................................................  کاويشناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري معدنبندي توان بومطبقه . نقشه150شکل 
  98  ...................................  گیري ناشی از زیرشویی و روگذري سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیرهاي محتمل سیل. لکه151شکل 
  توسعه شهري و روستایی با شناختی به شکل معمول براي کاربري بندي توان بومطبقه . نقشه152شکل 

  99  .....................................................................................................................................................................  توجه به احتمال شکست سد
  شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري توسعه شهري و روستایی بندي توان بومطبقه . نقشه153شکل 

  99  .................................................................................................................................................................  با توجه به احتمال شکست سد
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  شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري توسعه شهري و روستایی بندي توان بومطبقه . نقشه154شکل 
  100  .............................................................................................................................................................  با توجه به احتمال شکست سد

  انگیرانه براي کاربري توسعه شهري و روستایی شناختی در سناریوي آسبندي توان بومطبقه . نقشه155شکل 
 100  .............................................................................................................................................................  با توجه به احتمال شکست سد

 101  .  شناختی به شکل معمول براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه156شکل 
  تی با توجه به شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري توسعه صنعبندي توان بومطبقه . نقشه157شکل 

  101  ...............................................................................................................................................................................  احتمال شکست سد
  102  ....   شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه158شکل 
  102 شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه159شکل 

  103  ...  شناختی به شکل معمول براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه160کل ش
 103  .   شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه161شکل 
 104  ......   ر سناریوي بینابینی براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به احتمال شکست سدشناختی دبندي توان بومطبقه . نقشه162شکل 
 104  ...   شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه163شکل 
 105  .................. ند با توجه به احتمال شکست سدشناختی به شکل معمول براي کاربري دفن پسمابندي توان بومطبقه . نقشه164شکل 
 105  ...   شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري دفن پسماند با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه165شکل 
 106  ........   شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري دفن پسماند با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه166شکل 
  106  .....   شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري دفن پسماند با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه167شکل 
  107  ........   شناختی به شکل معمول براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه به احتمال شکست سدبندي توان بومطبقه . نقشه168شکل 
  ر سناریوي سختگیرانه براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه به احتمال شناختی دبندي توان بومطبقه . نقشه169شکل 

  107  ......................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   شکست سد
  شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه به احتمال بندي توان بومطبقه . نقشه170شکل 

  108  .............................................................................................................................................................................................  شکست سد
  کاربري دفن پسماند ویژه با توجه به احتمال  شناختی در سناریوي آسانگیرانه برايبندي توان بومطبقه . نقشه171شکل 

 108  .............................................................................................................................................................................................  شکست سد
  شناختی به شکل معمول براي کاربري توسعه شهري و روستایی با توجه به بندي توان بومطبقه . نقشه172شکل 

  109  ............................................................................................................................................................................  هامحدودیت مرغداري
  روستایی با شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري توسعه شهري و بندي توان بومطبقه . نقشه173شکل 

  110  .............................................................................................................................................................  هاتوجه به محدودیت مرغداري
  شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري توسعه شهري و روستایی با توجه به بندي توان بومطبقه . نقشه174شکل 

  110  ............................................................................................................................................................................  هامحدودیت مرغداري
  ایی با توجه به شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري توسعه شهري و روستبندي توان بومطبقه . نقشه175شکل 

  111  ............................................................................................................................................................................  هامحدودیت مرغداري
  111  ...  هاشناختی به شکل معمول براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به محدودیت مرغداريبندي توان بومطبقه . نقشه176شکل 
  شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به بندي توان بومطبقه . نقشه177شکل 

  112  ............................................................................................................................................................................  هامحدودیت مرغداري
  هاشناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به محدودیت مرغداريبندي توان بومطبقه . نقشه178شکل 
  شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري توسعه صنعتی با توجه به بندي توان بومطبقه . نقشه179شکل 

  113  ............................................................................................................................................................................  هامحدودیت مرغداري
  113  هاشناختی به شکل معمول براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به محدودیت مرغداريندي توان بومبطبقه . نقشه180شکل 
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  شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به محدودیت بندي توان بومطبقه . نقشه181کل ش
  114  ...............................................................................................................................................................................................  هامرغداري

  114  ... هاشناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به محدودیت مرغداريبندي توان بومطبقه . نقشه182شکل 
  115  هاشناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري تفرج متمرکز با توجه به محدودیت مرغداريوان بومبندي تطبقه . نقشه183شکل 
  115  ..............   هاشناختی به شکل معمول براي کاربري دفن پسماند با توجه به محدودیت مرغداريبندي توان بومطبقه . نقشه184شکل 
  116  هاانه براي کاربري دفن پسماند با توجه به محدودیت مرغداريشناختی در سناریوي سختگیربندي توان بومطبقه . نقشه185شکل 
  116  ..... هاشناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري دفن پسماند با توجه به محدودیت مرغداريبندي توان بومطبقه . نقشه186شکل 
  117  .   هابا توجه به محدودیت مرغداري شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري دفن پسماندبندي توان بومطبقه . نقشه187شکل 
  117  .....   هاشناختی به شکل معمول براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه به محدودیت مرغداريبندي توان بومطبقه . نقشه188شکل 
  شناختی در سناریوي سختگیرانه براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه به بندي توان بومطبقه . نقشه189شکل 

  118  ............................................................................................................................................................................  هاداريمحدودیت مرغ
  شناختی در سناریوي بینابینی براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه بندي توان بومطبقه . نقشه190شکل 

  118  .......................................................................................................................................................................  هابه محدودیت مرغداري
  شناختی در سناریوي آسانگیرانه براي کاربري دفن پسماند ویژه با توجه بندي توان بومطبقه . نقشه191شکل 

  119  .......................................................................................................................................................................  هابه محدودیت مرغداري
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 121........   رزمین به شکل معمول و سختگیرانه براي کاربري کشاورزي در سطح شهرستانشناختی س. مساحت طبقات توان بوم16جدول 
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  شناختی سرزمین به شکل معمول و سختگیرانه براي کاربري توسعه شهري . مساحت طبقات توان بوم30جدول 

  135  ................................................................................................................................................................  و روستایی در سطح شهرستان
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  عه صنعتی شناختی سرزمین در سناریوي بینابینی و آسانگیرانه براي کاربري توس. مساحت طبقات توان بوم34جدول 
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  ادغام معيارها

هـاي هـا بـه روشها است. ادغـام اليـهادغام اليه (MCE)مرحله بعد در روش ارزيابي چند معياره   
  ):1388ترين آنها عبارتند از (سلمان ماهيني و كامياب، گيرد كه مهممختلفي صورت مي

 1رويكرد بولين .1

 2دارتركيب خطي وزن .2

 3دار ترتيبيگيري وزنميانگين .3

به منظـور ادغـام  دار ترتيبيگيري وزنو ميانگين داردر ارزيابي حاضر از روش تركيب خطي وزن  
معيارهـا در يـك محـدوده عـددي پيوسـته دار تركيب خطـي وزن روش درشده است. ها استفاده اليه

شوند. در ابتدا فاكتورها بـر اسـاس گيري وزني تركيب ميشوند و سپس بر اساس ميانگيناستاندارد مي
هـاي محـدوديت شوند. سپس، اليه به دست آمده در اليـهشود با هم جمع ميوزني كه با آنها داده مي

آيـد. روش دهنده مطلوبيت كل منطقـه اسـت بـه دسـت مـيفازي كه نشان شود و يك اليهضرب مي
  ):1388دار براساس رابطه زير است (سلمان ماهيني و كامياب، تركيب خطي وزن

                                                                   iC ∏i XiW i=1 to nS= ∑  

Sتناسب براي كاربري مورد نظر =  

iW =هاوزن هريك از اليه  

iXشود= اليه فازي، كه فاكتور ناميده مي.  

  = عالمت ضرب∏

iCشود= اليه بولين، كه محدوديت ناميده مي.  

  

، مطلوبيـت يـك معيـار را هاي متفاوت به فاكتورهـادار با اختصاص وزنروش تركيب خطي وزندر   
ايـن روش داراي قابليـت جبـران كامـل و  توان براي فقدان مطلوبيت در معيار ديگر جبـران نمـود.مي

  شود.ديگري بر اساس وزن فاكتورها برآورد مي ريسك ميانگين است و مقدار جبران هر فاكتور با

هـا اي ديگر از وزنكند، اما مجموعهدار ترتيبي همانند روش قبل عمل ميگيري وزنروش ميانگين  
ايـن روش امكـان كنتـرل ميـزان ريسـك و  كنـد.مي هاي ترتيبي را براي فاكتورها استفادهبه نام وزن

هاي هاي ترتيبي براي پيكسل اليهكند. كنترل ميزان ريسك و جبران از طريق وزنجبران را فراهم مي
كننـد، از هاي ترتيبي درجه تاثير وزن فاكتورها را مشخص ميشود. وزنمرتب شده فاكتورها اعمال مي

                                                            
1 -Boolean Intersection 

2 -WLC- Weighted Linear Combination 

3 -OWA- Order Weighted Average 
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وزن فاكتورهـا، نتـايج از كوچـك بـه بـزرگ ضرب ل دارند. پس از اين رو بر ميزان جبران عوامل كنتر
شود و بـه همـين ترتيـب ترين تناسب در اولين وزن ترتيبي ضرب ميشوند و فاكتور با پايينمرتب مي

از اين طريق فاكتورها بر اساس رتبه خـود از حـداقل تـا فاكتور دوم در دومين وزن ترتيبي و الي آخر. 
هـاي ترتيبـي ميـزان كلـي جبـران را شوند. چولگي نسـبي وزندهي ميوزن حداكثر براي هر پيكسل

  .)1388(سلمان ماهيني و كامياب، كندمشخص مي

شوند، نتـايج هماننـد روش تركيـب ها به طور مساوي بين تمام فاكتورها توزيع ميهنگامي كه وزن  
    دار داراي سطح ميانگين ريسك و جبران كامل است.خطي وزن

 يهاوزن
  ترتيبي:

1  1  1  1  

  چهارم  سوم  دوم  اول  بندي:رتبه

شـود، بندي، يعني به فاكتوري با حداقل مطلوبيت داده مـيها به رتبه اول ردههنگامي كه تمامي وزن 
  نتايج داراي ريسك پايين و عدم جبران خواهد بود.

هاي وزن
  ترتيبي:

1  0  0  0  

  چهارم  سوم  دوم  اول  بندي:رتبه

شـود، بندي، يعني به فاكتوري با حداكثر مطلوبيت داده مـيها به رتبه آخر ردهوزنهنگامي كه تمامي 
  نتايج داراي ريسك باال و عدم جبران خواهد بود.

هاي وزن
  ترتيبي:

0  0  0  1  

  چهارم  سوم  دوم  اول  بندي:رتبه

  

ممكن را تعريف هاي حلنهايتي از راهتوان محدوده بيهاي ترتيبي ميبا تغيير ميزان و موقعيت وزن  
  سناريو انجام شده است. 4شناختي تحت در اين پژوهش ارزيابي توان بوم نمود.

 دار استفاده شده است.ارزيابي توان به شكل معمول: در اين سناريو از روش تركيب خطي وزن -1

هاي ترتيبي بزرگتر به رتبـه ترتيبـي ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه: در اين سناريو وزن -2
 شود.(حداقل ارزش مطلوبيت) اختصاص داده ميتر پايين

هاي ترتيبـي بزرگتـر بـه رتبـه ترتيبـي ارزيابي توان در سناريوي بينابيني: در اين سناريو وزن -3
 شود.ميانه (ميانگين ارزش مطلوبيت) اختصاص داده مي

بـه رتبـه ترتيبـي هاي ترتيبي بزرگتر ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه: در اين سناريو وزن -4
 شود.ارزش مطلوبيت) اختصاص داده مي حداكثر( باالتر
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 ارائـه 14تـا  1هـاي در جـدولبراي هر كاربري  4 تا 2هاي هاي ترتيبي به كار رفته در سناريووزن  

از اجراهاي مكرر و مقايسه نتـايج ها با صرف زمان زيادي، پسالزم به ذكر است كه اين وزنشده است. 
  اند.انتخاب شده هاي نهاييبه عنوان وزن با يكديگر

  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان كشاورزيوزن .1جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 6/0  2/0  1/0  1/0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  1/0  2/0  3/0  2/0  1/0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  0  1/0  1/0  2/0  6/0 

  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان جنگلداريوزن .2جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم   هشتم

 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 3/0  2/0  15/0  15/0  1/0  1/0  0  0  

 بينابينيارزيابي توان در سناريوي  0  0  15/0  2/0  3/0  35/0  0  0  

 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  0  0  05/0  05/0  3/0  6/0 
  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان جنگلكاريوزن .3جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم   هشتم

 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 4/0  2/0  1/0  15/0  1/0  05/0  0  0  

 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  1/0  15/0  25/0  25/0  15/0  1/0  0  

 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  0  0  1/0  1/0  2/0  6/0 
  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان مرتعداريوزن .4جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 سختگيرانه ارزيابي توان در سناريوي 38/0  25/0  17/0  1/0  1/0  0  0 

 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  1/0  25/0  27/0  22/0  14/0  02/0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  1/0  12/0  15/0  25/0  38/0 

  

  زيابي توان توسعه شهري و روستاييهاي ترتيبي در اروزن .5جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 6/0  3/0  1/0  0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  0  0  1  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  0  0  1/0  3/0  6/0 
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  هاي ترتيبي در ارزيابي توان توسعه صنعتيوزن. 6جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 6/0  3/0  1/0  0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  0  0  1  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  0  0  1/0  3/0  6/0 

  

  پروري گرمابيآبزيهاي ترتيبي در ارزيابي توان وزن .7جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 5/0  3/0  15/0  05/0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  1/0  15/0  5/0  15/0  1/0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  0  05/0  15/0  3/0  5/0 

  

  پروري سردآبيآبزيهاي ترتيبي در ارزيابي توان وزن .8جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 35/0  25/0  2/0  15/0  05/0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  25/0  3/0  25/0  2/0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  1/0  2/0  45/0  2/0  05/0 

  

  ساحليپروري هاي ترتيبي در ارزيابي توان آبزي. وزن9جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 5/0  4/0  1/0  0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  1/0  25/0  3/0  25/0  1/0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  1/0  25/0  35/0  2/0  1/0 

  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان تفرج گسترده. وزن10جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 7/0  3/0  0  0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  0  25/0  5/0  25/0  0  0 

 آسانگيرانهارزيابي توان در سناريوي  0  0  0  0  0  3/0  7/0 

  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان تفرج متمركز. وزن11جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 7/0  3/0  0  0  0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  1/0  2/0  4/0  2/0  1/0  0 

 در سناريوي آسانگيرانهارزيابي توان  0  0  0  0  0  3/0  7/0 
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  هاي ترتيبي در ارزيابي توان حفاظت. وزن12جدول 

 اول  هاي ترتيبيوزن  دوم  سوم  چهارم
 ارزيابي توان در سناريوي سختگيرانه 7/0  3/0  0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي بينابيني 0  5/0  5/0  0 
 ارزيابي توان در سناريوي آسانگيرانه 0  0  3/0  7/0 

  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان دفن پسماند . وزن13جدول 

ارزيابي توان در 
  سناريوي

  سختگيرانه

 اول  دوم  سوم  چهارم     هفتم ششم پنجم

3/0  25/0  2/0  15/0  05/0 05/ 0    

  پانزدهم  چهاردهم سيزدهم دوازدهم يازدهم دهم  نهم هشتم

0  0  0 0 0 0 0  0  

ارزيابي توان در 
  سناريوي

  بينابيني 

 اول  دوم  سوم  چهارم     هفتم ششم پنجم

05/0 1/0  15/0 2/0 15/0 15/0  1/0    

  پانزدهم  چهاردهم سيزدهم دوازدهم يازدهم دهم  نهم هشتم

05/0  05/0  0 0 0 0 0  0  

ارزيابي توان در 
  سناريوي

  آسانگيرانه 

 اول  دوم  سوم  چهارم     هفتم ششم پنجم

0  0  0 0 0 0 0    

  پانزدهم  چهاردهم سيزدهم دوازدهم يازدهم دهم  نهم هشتم

0  0  05/0 05/0 15/0  2/0  25/0  3/0 

  

  هاي ترتيبي در ارزيابي توان دفن پسماند ويژه. وزن14جدول 

ارزيابي 
توان در 
سناريوي 
سختگيرا

  نه

 اول  دوم  سوم  چهارم  يازدهم  دهم  نهم هشتم هفتم ششم پنجم

2/0  15/0  1/0  13/0  12/0 1/0 08/0 05/0 03/0  02/0  02/0 

  بيستم  نوزدهم هجدهم  هفدهم شانزدهم  پانزدهم  چهاردهم  سيزدهم  دوازدهم
بيست 
  و يكم

بيست
 و دوم

0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  0 

ارزيابي 
توان در 
سناريوي 
  بينابيني

 اول  دوم  سوم  چهارم  يازدهم  دهم  نهم هشتم هفتم ششم پنجم

0  0  0  0  02/0 03/0 05/0 1/0 12/0  13/0  15/0 

  بيستم  نوزدهم هجدهم  هفدهم شانزدهم  پانزدهم  چهاردهم  سيزدهم  دوازدهم
بيست 
  و يكم

بيست
 و دوم

13/0  12/0  1/0  05/0  0 0 0 0 0  0  0 

ارزيابي 
توان در 
سناريوي 
آسانگيران

  ه

 اول  دوم  سوم  چهارم  يازدهم  دهم  نهم هشتم هفتم ششم پنجم

0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  0 

  بيستم  نوزدهم هجدهم  هفدهم شانزدهم  پانزدهم  چهاردهم  سيزدهم  دوازدهم
بيست 
  و يكم

بيست
 و دوم

0  0  0  0  0 05/0 1/0 1/0 2/0  25/0  3/0 
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. انـدههـا اجـرا شـدافزار ايدريسي براي هريك از كـاربريدر نرم MCEتوسط دستور اين سناريوها   

هـاي كـالن شناختي استان بـراي كـاربريبومهاي ارزيابي توان نتايج حاصل از اجراي اين روش، نقشه
  شده است. ارائه 89تا  1اي هها در شكلاست. اين نقشه

  

  

  براي كاربري كشاورزي به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .1شكل 



 

 23  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

 با توجه به مناطق ممنوعهشناختي به شكل معمول براي كاربري كشاورزي ارزيابي توان بوم . نقشه2شكل 

  برداشت آب شرب

  

  براي كاربري كشاورزي در سناريوي سختگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .3شكل 
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  با توجه شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري كشاورزي ارزيابي توان بوم . نقشه4شكل 

  به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري كشاورزي در سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .5شكل 



 

 25  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  با شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري كشاورزي ارزيابي توان بوم . نقشه6شكل 

  توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري كشاورزي در سناريوي آسانگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .7شكل 
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  با شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري كشاورزي ارزيابي توان بوم . نقشه8شكل 

  توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري جنگلداريبه شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .9شكل 



 

 27  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  براي كاربري جنگلداري  در سناريوي سختگيرانه شناختيارزيابي توان بوم نقشه .10شكل 

  

  

  براي كاربري جنگلداري در سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .11شكل 
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  براي كاربري جنگلداري  در سناريوي آسانگيرانه شناختيارزيابي توان بوم نقشه .12شكل 

  

  

  براي كاربري جنگلكاري به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .13شكل 



 

 29  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به مناطق شناختي به شكل معمول براي كاربري جنگلكاري ارزيابي توان بوم . نقشه14شكل 
  ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري جنگلكاريدر سناريوي سختگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .15شكل 
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با توجه به شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري جنگلكاري ارزيابي توان بوم . نقشه16شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري جنگلكاري در سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .17شكل 



 

 31  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  با توجه شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري جنگلكاري ارزيابي توان بوم . نقشه18شكل 

  به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري جنگلكاريدر سناريوي آسانگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .19شكل 
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با توجه به  شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري جنگلكاريارزيابي توان بوم . نقشه20شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري مرتعداري به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .21شكل 



 

 33  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  در سناريوي سختگيرانه براي كاربري مرتعداريشناختي ارزيابي توان بوم نقشه .22شكل 

    

  

  براي كاربري مرتعداري در سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .23شكل 
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  براي كاربري مرتعداري در سناريوي آسانگيرانه شناختي توان بومارزيابي  نقشه .24شكل 

  

  

  براي كاربري توسعه شهري و روستايي به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .25شكل 

  



 

 35  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  شناختي به شكل معمول براي كاربري توسعه شهري و روستايي ارزيابي توان بوم . نقشه26شكل 

  ممنوعه برداشت آب شرببا توجه به مناطق 

  

  

  براي كاربري توسعه شهري و روستايي در سناريوي سختگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .27شكل 
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  شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري توسعه شهري ارزيابي توان بوم . نقشه28شكل 

  با توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شربو روستايي 

  

  

  براي كاربري توسعه شهري و روستاييدر سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .29شكل 



 

 37  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري توسعه شهري و روستايي ارزيابي توان بوم . نقشه30شكل 
  توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري توسعه شهري و روستايي در سناريوي آسانگيرانه شناختيارزيابي توان بوم نقشه .31شكل 
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شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري توسعه شهري و روستايي ارزيابي توان بوم . نقشه32شكل 
  با توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  براي كاربري توسعه صنعتي به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .33شكل 



 

 39  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به مناطق شناختي به شكل معمول براي كاربري توسعه صنعتي ارزيابي توان بوم . نقشه34شكل 
  ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  توسعه صنعتيبراي كاربري در سناريوي سختگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .35شكل 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   40

 
 

  

با توجه به شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري توسعه صنعتي ارزيابي توان بوم . نقشه36شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري توسعه صنعتيارزيابي توان بوم . نقشه37شكل 



 

 41  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري توسعه صنعتي ارزيابي توان بوم . نقشه38شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  توسعه صنعتيبراي كاربري در سناريوي آسانگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .39شكل 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   42

 
 

  

با توجه به  شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري توسعه صنعتيارزيابي توان بوم . نقشه40شكل  
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  پروري گرمابيآبزيبراي كاربري به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .41شكل 



 

 43  برنامه آمايش استان گلستان

 

   

با توجه به پروري گرمابي شناختي به شكل معمول براي كاربري آبزيارزيابي توان بوم . نقشه42شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  پروري گرمابيآبزيبراي كاربري در سناريوي سختگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .43شكل 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   44

 
 

  

  پروري گرمابيشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري آبزيارزيابي توان بوم . نقشه44شكل 

  با توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب 

  

  

  پروري گرمابيآبزيبراي كاربري در سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .45شكل 



 

 45  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به پروري گرمابي شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري آبزيارزيابي توان بوم . نقشه46شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  پروري گرمابيآبزيبراي كاربري در سناريوي آسانگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .47شكل 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   46

 
 

   

با توجه پروري گرمابي شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري آبزيتوان بوم ارزيابي . نقشه48شكل 
  به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  پروري سردآبيآبزيبراي كاربري به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .49شكل 



 

 47  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به پروري سردآبي آبزيشناختي به شكل معمول براي كاربري ارزيابي توان بوم . نقشه50شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  پروري سردآبي آبزيبراي كاربري در سناريوي سختگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .51شكل 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   48

 
 

  

با پروري سردآبي شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري آبزيارزيابي توان بوم . نقشه52شكل 
  ممنوعه برداشت آب شربتوجه به مناطق 

  

  

  پروري سردآبيآبزيبراي كاربري در سناريوي بينابيني شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .53شكل 



 

 49  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه  پروري سردآبيشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري آبزيارزيابي توان بوم . نقشه54شكل 
  به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  پروري سردآبيآبزيبراي كاربري در سناريوي آسانگيرانه شناختي ارزيابي توان بوم نقشه .55شكل 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   50

 
 

  

با  پروري سردآبيشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري آبزيارزيابي توان بوم . نقشه56شكل 
  توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب

  

  

  ساحليپروري آبزيشناختي به شكل معمول براي كاربري ارزيابي توان بوم نقشه. 57شكل 



 

 51  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  ساحليپروري آبزيشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري ارزيابي توان بوم نقشه .58شكل 

  

  

  ساحليپروري آبزيشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري ارزيابي توان بوم نقشه .59شكل 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   52

 
 

  

  ساحليپروري آبزيشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بومارزيابي توان  نقشه .60شكل 

  

   

  شناختي به شكل معمول براي كاربري تفرج گسترده ارزيابي توان بوم . نقشه61شكل 

  



 

 53  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري تفرج گستردهارزيابي توان بوم . نقشه62شكل 

  

  

  شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري تفرج گستردهبومارزيابي توان  . نقشه63شكل 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   54

 
 

  

  شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري تفرج گستردهارزيابي توان بوم . نقشه64شكل 

  

  

  كوهنورديبراي كاربري به شكل معمول شناختي ارزيابي توان بوم . نقشه65شكل 

  



 

 55  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  به شكل معمول براي كاربري تفرج متمركزشناختي ارزيابي توان بوم . نقشه66شكل 

  

  

با توجه به مناطق شناختي به شكل معمول براي كاربري تفرج متمركز ارزيابي توان بوم . نقشه67شكل 
  ممنوعه برداشت آب شرب



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   56

 
 

  

  شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري تفرج متمركزارزيابي توان بوم . نقشه68شكل  

  

  

با توجه به  شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري تفرج متمركزارزيابي توان بوم . نقشه69شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب



 

 57  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  شناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري تفرج متمركزارزيابي توان بوم . نقشه70شكل 

  

  

با توجه به  كاربري تفرج متمركزشناختي در سناريوي بينابيني براي ارزيابي توان بوم . نقشه71شكل 
  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   58

 
 

  

  شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري تفرج متمركزارزيابي توان بوم . نقشه72شكل 

  

  

با توجه به  شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري تفرج متمركزارزيابي توان بوم . نقشه73شكل 
  برداشت آب شربمناطق ممنوعه 



 

 59  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  شناختي به شكل معمول براي كاربري حفاظتارزيابي توان بوم . نقشه74شكل 
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هاي هاي ارزيابي ارائه شده در قسمت قبل بر اساس بررسي نمودار فراواني ارزشدر مرحله بعد، نقشه
 با صرف زمان زيادي، پس بندي شدند. محدوده اين طبقات نيزطبقه هاي ارزيابي توان،هريك از نقشه

بندي هاي طبقهنقشه 150تا  90هاي . شكلاندشدهاز اجراهاي مكرر و مقايسه نتايج با يكديگر تعيين 
 دهند.شده منطقه براي هر كاربري را تحت سناريوهاي مختلف نشان مي

  حذف محدوديت جهت باد غالب 

مناطق  پيراموندر مرحله بعد به منظور در نظر گرفتن تاثير جهت باد غالب بر مناطق مسكوني   
بندي توان مناسب توسعه صنعتي، ابتدا جهت باد در محدوده مناسب توسعه صنعتي (نقشه طبقه

منطقه براي توسعه صنعتي) محاسبه شد. اين كار با استفاده از مقايسه اليه مناطق مناسب توسعه 
صفر  محدوده تقريبيصنعتي با اليه جهت باد صورت گرفت. بر اين اساس، جهت باد غالب منطقه در 

درجه قرار  225تا  80 درجه قرار دارد. از اين رو، مناطق بادپناه در زواياي 260تا  225و  80تا 
متري مناطق صنعتي انتخاب و به عنوان قله  2000در بافر ، مناطق مسكوني از اين رو. خواهند داشت

ت. سپس جهت دامنه نقاط در نظر گرفته شدند. همين كار براي مناطق تفرج متمركز صورت گرف
ي در معرض آلودگي بو و آلودگي هوا مشخص و از هاتعيين شده به عنوان قله محاسبه شد و محدوده

  حذف شد.  تحت تاثيري كه در آن انسان حضور داشتندي هامحدوده
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  احتمال شكست سد

ي بوستان، گلستان و وشمگير توسط مهندسين مشاور سازه پردازي ايران هامطالعات احتمال شكست سد
. در اين نجام گرديده استا 1386در سال و به سفارش شركت سهامي آب منطقه اي استان گلستان 

و سناريوي حداكثر سيل محتمل از مطالعه دو سناريوي روز آفتابي و شكست از طريق مكانيسم زيرشويي 
در نظر گرفته شده است. در مكانيسم زيرشويي فرض براين است كه مخازن  طريق مكانيسم روگذري

سدها در يك روز آفتابي در تراز نرمال قرار دارد و سد به داليل مختلف نظير خرابي سازه مي شكند و 
سيالبي ايجاد مي شود كه مثل رها شدن تدريجي حجم آب سد در تراز نرمال است. در سناريوي حداكثر 

كه با مكانيسم روگذري شناخته مي شود، فرض بر اين است كه مخزن در تراز نرمال قرار سيل محتمل 
دارد و با وقوع حداكثر بارش محتمل در حوضه آبريز سد، در محل ابتداي سد بيشترين سيل محتمل رخ 

سد مي دهد. در اين سناريو نخست پديده روگذري از بدنه سد با توجه به ظرفيت سرريز و سيستم انحراف 
ي پايين هابيشينه سيل محتمل بررسي شده و حجم سيالب و تاثير آن بر اراضي و سازهدر حالت وقوع 

تهيه شده است. در مطالعه حاضر به كمك تصاوير غير ديجيتالي ارايه  هادست تعيين و نقشه آبگرفتگي آن
ديجيتالي براي هر سه شده از سوي آب منطقه اي، تصاوير آب گرفتگي محتمل با ارتفاعات مختلف نقشه 

سد تهيه و روي هم گذاري شد تا نقشه نهايي آب گرفتگي محتمل بدست آيد. سپس از اين نقشه به 
اين نقشه  151ي مختلفي كه انسان در آن حضور دارد استفاده شد. شكل هاعنوان محدوديت براي كاربري
ها بعد از حذف محدوديت كاربريشناختي بومبندي توانهاي طبقهنقشه محدوديت را نشان مي دهد.

  ارائه شده است. 171تا  152هاي شكست سد در شكل

  
  گيري ناشي از زيرشويي و روگذري سدهاي بوستان، گلستان و وشمگيرهاي محتمل سيللكه .151شكل 



 

 99  برنامه آمايش استان گلستان

 

  
با  توسعه شهري و روستاييشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .152شكل 

  توجه به احتمال شكست سد

  

توسعه شهري و شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .153شكل 
  با توجه به احتمال شكست سد روستايي



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   100

 
 

  

 توسعه شهري و روستاييشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .154شكل 

 احتمال شكست سدبا توجه به 

  

توسعه شهري و شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .155شكل 
 با توجه به احتمال شكست سد روستايي



 

 101  برنامه آمايش استان گلستان

 

  
با توجه به  توسعه صنعتيشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .156شكل 

 احتمال شكست سد

 

  

با توجه  توسعه صنعتيشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .157شكل 
  به احتمال شكست سد



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   102

 
 

  

با توجه به  توسعه صنعتيشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .158شكل 
 احتمال شكست سد

  

با توجه  توسعه صنعتيشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .159شكل 
  به احتمال شكست سد



 

 103  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به احتمال  تفرج متمركزشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .160شكل 
 شكست سد

 

  

با توجه به  تفرج متمركزشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .161شكل 
 احتمال شكست سد



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   104

 
 

  

با توجه به  تفرج متمركزشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .162شكل 
 احتمال شكست سد

 

  

با توجه  تفرج متمركزشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .163شكل 
 به احتمال شكست سد



 

 105  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به احتمال  دفن پسماندشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .164شكل 
 شكست سد

 

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .165شكل 
 احتمال شكست سد



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   106

 
 

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .166شكل 
 احتمال شكست سد

 

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .167شكل 
  احتمال شكست سد



 

 107  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به  دفن پسماند ويژهشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .168شكل 
 احتمال شكست سد

  

با  ويژه دفن پسماندشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .169شكل 
  توجه به احتمال شكست سد



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   108

 
 

  

با توجه  ويژه دفن پسماندشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .170شكل 
 به احتمال شكست سد

  

با  ويژه دفن پسماندشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .171شكل 
 توجه به احتمال شكست سد



 

 109  برنامه آمايش استان گلستان

 

 هامحدوديت مرغداري

در استان در مسير باد آلودگي بو ايجاد مي كنند كه براي مناطق توسعه شهري و  هامرغداري
روستايي و نيز تفرج متمركز محدوديت آفرين است. از سوي ديگر، مناطق مستعد توسعه صنعتي و نيز 

ي رعايت كنند تا از سرايت آلودگي و هادفن پسماند معمولي و ويژه بايد فاصله مناسبي از مرغداري
ي هاي به اين مناطق جلوگيري شود. نقاط مرغداري در استان در آخرين مراحل انجام تحليلبيمار

متري و در جهات صفر  750حاضر تحويل گروه پژوهشي گرديد. اين نقاط از نظر انتقال بو در مسافت 
ي هابراي لكه هامورد بررسي قرار گرفتند و در نتيجه يك اليه محدوديت از آن 360تا  225و  80تا 

 1500پيش بيني شده توسعه شهري و روستايي و نيز تفرج متمركز تهيه شد. همچنين، در مسافت 

ي پيش بيني شده توسعه صنعتي، دفن پسماند و دفن پسماند ها، كليه محدودههامتري از اين لكه
غيير ي متاثر تهاي داراي توان براي هر يك از كاربريهاويژه حذف شدند. در نتيجه نقشه محدوده

  آورده شده اند. 191تا  172ي هانمود كه در ادامه در شكل

  

  

با  توسعه شهري و روستاييشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .172شكل 
  هاتوجه به محدوديت مرغداري



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   110

 
 

  

توسعه شهري و شناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .173شكل 
 هابا توجه به محدوديت مرغداري روستايي

  

 توسعه شهري و روستاييشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .174شكل 

  هابا توجه به محدوديت مرغداري



 

 111  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

توسعه شهري و شناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .175شكل 
 هابا توجه به محدوديت مرغداري روستايي

  
با توجه به  توسعه صنعتيشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .176شكل 

  هامحدوديت مرغداري



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   112

 
 

  

با توجه  توسعه صنعتيشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .177شكل 
 هابه محدوديت مرغداري

  

با توجه به  توسعه صنعتيشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .178شكل 
  هامحدوديت مرغداري



 

 113  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه  توسعه صنعتيشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .179شكل 
 هابه محدوديت مرغداري

  

با توجه به  تفرج متمركزشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .180شكل 
  هامحدوديت مرغداري



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   114

 
 

  

با توجه  تفرج متمركزشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .181شكل 
 هابه محدوديت مرغداري

  

با توجه به  تفرج متمركزشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بوم بندي توانطبقه نقشه .182شكل 
  هامحدوديت مرغداري



 

 115  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه  تفرج متمركزشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .183شكل 
 هابه محدوديت مرغداري

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .184شكل 
  هامحدوديت مرغداري



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   116

 
 

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .185شكل 
 هامحدوديت مرغداري

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .186شكل 
  هامحدوديت مرغداري



 

 117  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با توجه به  دفن پسماندشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .187شكل 
 هامحدوديت مرغداري

  

با توجه به  دفن پسماند ويژهشناختي به شكل معمول براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .188شكل 
  هامحدوديت مرغداري



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   118

 
 

  

با  ويژه دفن پسماندشناختي در سناريوي سختگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .189شكل 
 هاتوجه به محدوديت مرغداري

  

با توجه  ويژه دفن پسماندشناختي در سناريوي بينابيني براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .190شكل 
  هابه محدوديت مرغداري



 

 119  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

با  ويژه دفن پسماندشناختي در سناريوي آسانگيرانه براي كاربري بندي توان بومطبقه نقشه .191شكل 
  هاتوجه به محدوديت مرغداري

  

ها در سطح استان و همچنين در كاربري شناختي براي هريك ازدر مرحله بعد مساحت طبقات بوم
 شده است.  آورده 61تا  15در جداول سطح شهرستان محاسبه شد. نتايج اين محاسبات 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   120

 
 

 

  

   



 

 121  برنامه آمايش استان گلستان

 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   122

 
 

 



 

 123  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

    



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   124

 
 

  



 

 125  برنامه آمايش استان گلستان

 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   126

 
 

 



 

 127  برنامه آمايش استان گلستان

 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   128

 
 

 

   



 

 129  برنامه آمايش استان گلستان

 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   130

 
 

 



 

 131  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

  

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   132

 
 

  



 

 133  برنامه آمايش استان گلستان

 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   134

 
 

 

 

  

   



 

 135  برنامه آمايش استان گلستان

 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   136

 
 

  

 

  

   



 

 137  برنامه آمايش استان گلستان

 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   138

 
 

  



 

 139  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

  

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   140

 
 

    



 

 141  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   142

 
 

 

   



 

 143  برنامه آمايش استان گلستان

 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   144

 
 

  



 

 145  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   146

 
 

  



 

 147  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   148

 
 

  



 

 149  برنامه آمايش استان گلستان

 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   150

 
 

 

  

   



 

 151  برنامه آمايش استان گلستان

 

    



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   152

 
 

  



 

 153  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

 

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   154

 
 

  

   



 

 155  برنامه آمايش استان گلستان

 

  

  

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   156

 
 

 

   



 

 157  برنامه آمايش استان گلستان

 

  



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   158

 
 

 

 

 



 

 159  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

  

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   160

 
 

  

 

  



 

 161  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

 

 



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   162

 
 

  

   



 

 163  برنامه آمايش استان گلستان

 

 

  

   

 

  

   



 ها...كاربريادغام معيارها در ارزيابي توان اكولوژيك   164

 
 

 

   

 

   



 

 165  برنامه آمايش استان گلستان

 

  بنديجمع

توضيح داده شد و انواع آن مورد  )MCE( ايدر رهيافت ارزيابي چند متغيره رايانه هاادغام اليه  
توان استان بدست آمد. توان  WLCبحث قرار گرفت. براي هر كاربري عمده در سطح استان به روش 

در روش  سنجي مورد بحث نظر همچنين از نظر سه سناريوي سخت گيرانه، بينابيني و آسانگيرانه
OWA  كه در زير مجموعهMCE  قرار مي گيرد انجام گرديد. در انتها مساحت استان از نظر توان

و سناريوهاي آن ارائه گرديد. اين  OWAو روش  WLCدر روش معمول  هابراي انواع كاربري
(روش مخدوم) مي تواند  هااطالعات به همراه اطالعات بدست آمده از روش ادغام سيستمي نقشه

ي هاجهت بررسي و جهت دهي وضعيت آينده استان از نظر طبيعت آن و سرمايه گذاري در بخش
مختلف مورد استفاده قرار گيرد. بديهي است، اطالعات بدست آمده در سايه اطالعات اقتصادي و 

  ي استان را به نمايش خواهد گزارد.هاقابليت -اجتماعي كه در مرحله بعد تهيه خواهند شد

  

  منابع

  .ص 707، و اكتشافات معدن شناسيينمسازمان ز. زمين شناسي ايران. انتشارات 1383آقانباتي، سيد علي، 

  .ص  908. زمين شناسي ايران. انتشارات نشر دانش امروز، 1385درويش زاده، علي، 

گاه پژوهش توسط دانش -. مطالعات تهيه اطلس آلودگي خاك استان گلستان1388سازمان حفاظت محيط زيست، 
  شاهرود.

  .. جزوه درسي ارزيابي و آمايش سرزمين1385سلمان ماهيني، عبدالرسول، 
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