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  چکیده
آشکار و پنهان با ي هاتاجتماعی، جمعیتی و ظرفی هـاي اقتصـادي،توزیـع فعالیـتین، آمـایش سـرزم ریزي و برنامـهت هدف اساسی از مدیری

 از امکانات آن و هـمچنـین برداري بهینه بهرهمنظور  هو ب مدت دراز یديکه عمدتاً با د نیازهاست هـاي زمـان وتوجه به تحـوالت و دگرگـونی
ارزیابی توان اکولوژیک  .هماهنگ با دیگر مناطق است طـور هاي آن بهو قابلیتها ديمنطقه براساس توانمنخاص هر لیت کردن نقش و مسؤهویدا

کاربري بهینه و مدیریت  منظور تعیین به .هاي انجام پذیر و مورد انتظار استبه معناي عینیت بخشیدن به قابلیت بالقوه سرزمین در قالب کاربري
اقدام  OLIسنجنده  8لندست  يا ماهواره یرابتدا با استفاده از تصاو یقولنج یزحوزه آبخ یکی درتعیین توان اکولوژیند ازیست، فر محیط  صحیح

در  ASTERارتفاع حاصل از سنجنده  یمنطقه با استفاده از مدل رقوم یبسپس نقشه ش. شدمنطقه  یاهیو پوشش گ يبه استخراج نقشه کاربر
در حوزه یک اکولوژ هايتوان یتدر نها .شدهاي اکولوژیک منطقه تعیین بر اساس روش دکتر مخدوم توان در این مطالعه. شد یهته GIS یطمح
با  طبقه چهارم کاربري که مساحت دهد ینشان م یجنتا. شد يبند پهنه یاییاطالعات جغراف سامانهدر  یهمپوشان یاتبر اساس عمل یقولنج یزآبخ

طبقه کاربري ، درصد 92/6 يکار یمو د يمرتعدار يتوان متوسط برابا  طبقه پنجمکاربري ، درصد 04/3 يکار یمو د يمرتعدار يتوان باال برا
 93/23 وحش یاتح يحفاظت و چرا با توان مناسب براي طبقه هفتمکاربري و  درصد 92/30 يبند با تراس  یو باغبان يزنبورداربا توان  ششم
 .استکل منطقه  درصد

  
  .GISی، قولنج یزحوزه آبخ، توان اکولوژیک آمایش سرزمین، :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
اي هاي جاري در سرزمین به سوي توسعهها و کاربريارزیابی توان اکولوژیک گامی موثر و ابزاري مناسب در جهت هدایت فعالیت

اي همگام با طبیعت است و به این توسعههاي اکولوژیک هر منطقه، راهنمایی براي تحقق شناسایی و ارزیابی ویژگی. استپایدار 
ارزیابی توان اکولوژیک  ).1388رنجبري و همکاران، (نماید ترتیب طبیعت خود، زمینه و ظرفیت توسعه قابل قبول را مشخص می

 شودخته میهاي بالقوه و بالفعل پردادهد که در طی آن به بررسی توانترین و اساسی ترین مرحله آمایش سرزمین را تشکیل میمهم
یندي است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، ابه عبارت دیگر ارزیابی توان اکولوژیک فر). 1378مخدوم، (

اي براي توسعه دست آوردن برنامه در واقع این ارزیابی گامی موثر در جهت به. اي درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم سازد توسعه
بنابه تعریف دیگر، ارزیابی توان سرزمین، توزیع بهتر جمیعت باتوجه به منابع  ).1388منوري و همکاران، (شود میپایدار محسوب 

 هاي بالقوه جمعیت را در نظر دارد توسعه کامل ظرفیت کند و رفاه وعنوان هدف، دنبال می هاي اقتصادي را به طبیعی و فعالیت
)Hansen ،1968(.  سرزمین براي کاربردهـاي کشـاورزي، مـرتعـداري،  اکولـوژیکی بـرآورد اسـتفاده ممکـن انسـان ازارزیابی توان

مهندســی، توســعه شــهري، صــنعتی و غیــره در  پـروري، امـور نظـامی، آبـزي)حفاظـت و توریسـم( اکوتوریسم جنگلـداري،
جویی از تک ممکن انسان از سرزمین، در واقع بهره استفاده. انی استهاي کشاورزي، صنعت، خدمات و بازرگاستفاده چهــار چــوب
یکدیگر  بستگی ندارد، بلکه شامل تداخل این منابع با اما استفاده انسان از منابع اکولوژیکی تنها به یک منبع استشده  تک منابع یـاد

اقتصادي هـم  توان. دارد یا توان اکولوژیکی معلوم می طبیعیانواع استفاده از سرزمین را استعداد . شودترکیبی از همه می و به صورت
). 1380مخدوم،( دسازسرزمین را مشخص می مکمل توان اکولوژیکی عمل نموده و ایـن دو هـدف، اسـتفاده از بـه صـورت

 و زیست محیطی هايبحرانو  جامعه فقر چرخه گسستن منطقی حل راه تنها آمایش سرزمین یا اکولوژیک دید با هاکاربري ریزي برنامه
 از بهینه استفاده منظور به مناسب هاي تعیین کاربري .)Ramakrishna ،2003( نیل به توسعه پایدار است براي الزم بستر ایجاد

  ).Prato  ،2007( در رسیدن به توسعه پایدار باشد مؤثر گامی تواند می جمعیت افزایش اثر در تخریب از و جلوگیري سرزمین
 ها با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی، یکی از موارد مهم دربندي آنهاي آبخیز و رتبهتوان اکولوژیک حوزه ارزیابی

 ها، باعث هدایت صحیح و موثر بودجه، منابع انسانی،هضبندي حورتبه. استهاي آبخیز ریزي و مدیریت جامع حوزهبرنامه

 .ها در منطقه را داردهضتوان و پتانسیل بیشتر براي پیشرفت نسبت به سایر حوشود که اي می هضتجهیزات و سایر منابع به حو

 جا است که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب براي اجراياهمیت ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین تا به آن

به ا د، بلکه تخریب بیشتر محیط رشونمیکاربرد خاصی باشد، اجراي آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه 
هاي اي از دانشهآمایش سرزمین امروزه مجموع ).Aurger ،2000.( )Brazier ،1998( ).1379مخدوم، ( همراه خواهد داشت

و  شـودتر به آن نگریسته مـیتر و تخصصیکند و به مرور زمان خاصیافته عمل می جدید است که بـه طـرز هماهنـگ و تلفیـق
و مهندسی  )... اجتماعی، ریـزيشناسی، اقتصاد، مدیریت، برنامه شناسی، جمعیتجامعه( هاي مختلف علوم اجتماعیرشته کارشناسـان

و جغرافیا بـا مشـارکت گروهـی و  )معماري و شهرسازي زیسـت و معماري، راه و ساختمان، کشاورزي، منـابع طبیعـی و محـیط(
  ).1378 مخـدوم،( ریزي کنندمحدود مسایل آمایش سرزمینی مطالعه و برنامه تواننـد درگفـت و شـنود منطقـی مـی

گیران را به طور آگاهانه بـه سمت هاي اطالعاتی، تصمیمنتیجه تعدد الیه متعـدد و در عواملارزیابی توان اکولوژیکی، انتخاب  در
داشته  سرعت عمل و سهولت انجام عملیات، در حـد بـاالیی قـرارنظر  دهد که عالوه بـر دقـت بـاال ازهاي منطقی سوق میروش
ابزار براي  ها و مدلسـازي ایـنزمینه گردآوري، ذخیره، ویرایش، تحلیل داده اطالعـات جغرافیـایی در سامانهبا توجه به قابلیـت . باشد

) 1377،زاده و همکـاران احمدي( ).1384عبداالمیر، ( شوندمفید محسوب می ریزان فضایی در زمینه ارزیابی تناسب زمین بسیاربرنامه
 ها با استفادهآن. اندبرنامه جامع کاربري استان خراسان را انجام داده هـاي اکولوژیـک،اطالعات جغرافیایی و مدل سامانهبا استفاده از 

 هاي مختلف را کدگذاري کرده و سپس بـه ارزیـابیطبقات نقشه هاي آمایش سـرزمین،با توجه به مدل سامانهاز تحلیل همپوشانی 
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  .توان اکولوژیک استان خراسان پرداختند
هاي یک تکنیک اطالعاتی مدرن همراه با کارکرد عالی در حفظ و نگهداري داده) GIS(سامانه اطالعات جغرافیایی در این راستا 

گذاري  هم هاي روي در ارزیابی سرزمین در تکنیک  GISاستفادهریشه . سازي است هاي مکانی و تصویربرداري و نقشه تحلیل، مکانی
، و همکاران Collins(شد ریزان مناظر در آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم استفاده میبرنامه وسیله بهاست که 

2001(. )McNeil ترین کاربردهاي  تا جایی که امروزه یکی از مهم). 2006 ،و همکارانGIS،  کاربرد آن در ارزیابی و تهیه نقشه
هاي اخیر در تهیه در سال GISاستفاده از تکنولوژي . ریزي در این مناطق است توان اکولوژیک مناطق مختلف و مدیریت و برنامه

زاده  احمدي( .نیز رواج پیدا کرده است ایرانهاي مختلف در  ریزي کاربريهاي توان اکولوژیک مناطق مختلف و مدیریت و برنامهنقشه
 انجام را خراسان استان کاربري جامع برنامه اکولوژیـک، هـاياطالعات جغرافیایی و مدل سامانهبا استفاده از ) 1377 ،و همکـاران

 گذاري کد را مختلف هاينقشه طبقات سـرزمین، آمایش هايمدل به توجه با سامانه همپوشانی تحلیل از استفاده با هاآن. اندداده
با توجه به اهمیتی که ارزیابی توان اکولوژیکی و تخصیص . پس بـه ارزیـابی توان اکولوژیک استان خراسان پرداختندس ،کرده

هاي رسیدن به توسعه پایدار  ها به سرزمین براساس توان و پتانسیل سرزمین در جلوگیري از تخریب منابع و نیز ایجاد زمینه کاربري
، در این هاي اکولوژیک صورت نگرفته استتعیین توانریزي براي  برنامه قولنجیکنون براي حوزه آبخیز دارد و نیز با توجه به اینکه تا

هاي مختلف پرداخته شد و براي این منظور از سامانه اطالعات  پژوهش به ارزیابی و تعیین طبقات توان اکولوژیکی منطقه براي کاربري
  .هاي مختلف است عه تعیین توان اکولوژیک حوزه آبخیز قولنجی براي کاربريهدف از این مطال .استفاده شد) GIS(جغرافیایی 

  
  هامواد و روش

  

ـ  غربـی  آذربایجان استان در واقع قوشچی آبخیز حوزه هاي هضحو زیر از یکی قولنجی آبخیز حوزه رود و از نظـر موقعیـت    مـی  شـمار  هب
. )1شـکل ( عـرض شـمالی واقـع شـده اسـت      38˚00´53"تـا   37˚56´01"طول شرقی و 44˚57´52" تا 44˚51´10"جغرافیایی بین 

کیلـومتر   72/5مسـاحت محـدوده مـورد مطالعـه     . استمتر از سطح دریا 1540ارتفاع حوضه  کمینهمتر و 1800ارتفاع حوضه  بیشینه
  .مربع است

، ریزي و مدیریت آبخیز هاي رایج برنامه در این مطالعه در راستاي نیل به اهداف کلی طرح ، ابتدا با برررسی و ارزیابی ابزار و تکنیک
 تعیین منظور به براي انجام طرح برگزیده شد) 1378 ،مخدوم( )1996 ،آرنوف(مدیریت آبخیز  ریزي و مدل تلفیقی برنامه و GISابزار 
 استخراج به اقدام OLI سنجنده 8 لندست اي ماهواره تصاویر از استفاده با ابتدا مطالعه مورد منطقه محدوده یک دراکولوژ هايتوان
 ارتفاع رقومی مدل از استفاده با منطقه شیب نقشه سپس. شد احتمال بیشینه شدت روش به منطقه گیاهی پوشش و کاربري نقشه

 به اقدام مخدوم دکتر سرزمین آمایش روش به توجه با بعد گام در .)2شکل(شد  تهیه GIS محیط در ASTER سنجنده از حاصل
 توانهاي تلفیق شده  با روش کدگذاري براي الیه. شدهاي زیست محیطی زمین و نقشه نهایی سپس نقشه یگانتهیه نقشه اولیه 

  .گرفت قرار شناسایی مورد وتعیین  منطقه اکولوژیک
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  مخدوم يو مرتعدار يکشاورز هاي يکاربر یکیاکولوژدر مدل  یکتوان اکولوژمشخصات طبقات  - 1جدول 

درصد   طبقات
عمق   خاك بافت  یبش

  خاك
احتمال 

  یشفرسا
 یزهکش یطشرا

  خاك
 آب موجود در سال یزانم

  )یبدون احتساب بارندگ(
  هزار مترمکعب در هکتار 10تا  6  کامل یزهکش  کم یلیخ  یقعم  یهوموس ی،لوم -یرس ی،رس  % 5تا   1طبقه 

متوسط   یرس یلوم ی،شن یلوم یرس ی،لوم یرس ی،رس  % 8تا   2طبقه 
  یقتا عم

کم تا 
  متوسط

 یخاك با زهکش
  هزار مترمکعب در هکتار 6تا  4  خوب

کم تا   یرس یلوم یشن ی،لوم یشن ی،رس - یلوم  % 0- 8  3طبقه 
  هزار مترمکعب در هکتار 5تا  3  ناقص تا متوسط  متوسط  متوسط

  هزار مترمکعب در هکتار 3تا   متوسط تا خوب  متوسط  متوسط  یرس یلوم ی،لوم یرس ی،رس  % 8 -15  4طبقه 

کم تا   یرس یلوم ی،لوم یرس  % 8 -15  5طبقه 
  متوسط

متوسط 
  یادتا ز

 یخشک(ناقص 
  هزار مترمکعب در هکتار 3تا   تا متوسط) خاك

کم تا   یلوم یرس یشن ی،لوم یشن  %15 -30  6طبقه 
  متوسط

متوسط 
 400ساالنه کمتر از  یبارندگ  ناقص تا متوسط  یادتا ز

  متر یلیم

از  یشب  7طبقه 
30 %  

سنگ مادر با  يبر رو یصورت ورقه نازکخاك به 
متوسط   کم  یافتهکم و تحول ن یزيحاصلخ

  خیلی کم ساالنه یبارندگ  تا ضعیف ناقص  یادتا ز
  

    

  :شدتهیه  )4شکل ( یاراض یپو ت) 3شکل ( یاهیپوشش گهاي منطقه مورد مطالعه نقشه اکولوژیک توانطبقات  تعیینبراي 
  

  
  قولنجی آبخیز حوزه شیب نقشه طبقات  -2 شکل            موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه          – 1شکل                            
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  قولنجی    آبخیز حوزه اراضی هاي تیپ - 4 شکل                   نقشه پوشش گیاهی حوزه آبخیز قولنجی -3شکل                        

  
  نتایج 

 يهـا  شکل(هاي  نقشهانجام شد و   یاییاطالعات جغراف یستمدر س یهمپوشان یاتعملبندي بر اساس  پهنه ،یکاکولوژ توان یینتع براي
  .شدتهیه  )8تا  5

  
  5طبقه توان اکولوژیکی  -6شکل                                      4توان اکولوژیکی طبقه  - 5شکل                                       
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  7توان اکولوژیکی طبقه  -8شکل                                       6توان اکولوژیکی طبقه  -7شکل                                    

  
 یوهکشت درختان م يدارد و برا يکار یمو د يمرتعدار يبرا ییتوان باال 4طبقه  ینسرزمدهد که  هاي اکولوژیک نشان مینقشه توان

 یابه همراه  یمدر آن کشت د توان یدارد و م يکار یمو د يمرتعدار يبرا یتوان متوسط 5طبقه  ینسرزم ینتوان متوسط دارد، همچن
توان دارد  یفضع يمرتعدار يبرا وتوان کم دارد  يبند با تراس  نیو باغبا يزنبوردار يبرا 6طبقه  ینسرزم. انجام داد يبدون مرتعدار

 ینسرزم ینو ا یستمناسب ن يو کشاورز يمرتعدار يبرا  7طبقه  ینسرزم ینهمچن. توان ندارد يکشاورز يها شاخه یرسا براياما 
ارائه  )1جدول ( در توان اکولوژیک طبقههر و کاربري مناسب درصد مساحت  .دارد یوحش توان خوب یاتح يحفاظت و چرا يبرا

  .شده است
  

  هر طبقه و کاربري مناسب درصد مساحت - 2جدول 
  مناسب يکاربر  درصد مساحت هر طبقه نسبت به کل  نام طبقه

  يکار یمو د يمرتعدار يتوان باال برا  درصد 04/3  4طبقه 
  يکار یمو د يمرتعدار يتوان متوسط برا  درصد 92/6  5طبقه 
  يبند با تراس  یو باغبان يزنبوردار  درصد 92/30  6طبقه 
  وحش یاتح يحفاظت و چرا  درصد 93/23  7طبقه 

  
 گیري هنتیج

و  شناختی توان بوم یابیبه ارز یازن ین،زم یلو تبد یمنطق یرحاصل از استفاده غ زیستییطمح هايوجود بحران یلدل امروزه، به
بدون در نظر گرفتن  ین،استفاده از سرزم .است شده يضرور یشاز پ یشتوسعه، ب يقبل از اجرا یندر سرزم هايکاربر یشآما

 زیست یطمح یبناگوار و تخر یامدهايباعث پبه یک چالش بزرگی تبدیل شده است که  یطیمح هايیلو پتانس یکاکولوژ هاي تفاوت
هاي مختلف  بشر به شکل. کندیدور م یداررا از توسعه پا یطقرار داده و مح یدرا در معرض تهد یعیمنابع طب یت،که در نها شود یم
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روند فزونی جمعیت در روستاها افزایش یافته و تقاضا براي محصوالت کشاورزي مردم را  .زمینه ساز تخریب و فرسایش خاك است
در این میان قابلیت و استعداد اراضی مورد توجه قرار نگرفته و اقدام به . برداري را ببرند بهره بیشینهناگزیر ساخته تا از اراضی منطقه 

حد قابلیت اراضی، اجراي شخم در جهت شیب زمین، عدم رعایت اصول نوین کشت و کار بیش از . نمایند رویه می کشت و کارهاي بی
زراعی، عدم رعایت تناسب زراعی، عدم توجه به افزایش کودهاي شیمیایی براساس نیاز منطقه و چندین مورد دیگر همگی 

د و بدین ترتیب زمینه زنن هاي کشاورزي و تولیدات محصول خود به آن دامن می هایی هستند که در راستاي فعالیت فعالیت
 نگرش با یریتیالزم است هرگونه اقدامات مد یز،منابع حوزه آبخ یتبا توجه به وضع بنابراین .دشو گیري فرسایش خاك فراهم می شکل

 یدارپا توسعه و اصول یشیو تفکر آما یدگاهو با اجراي د یطمح یشو در چارچوب توان و گنجا یزحوزه آبخ هايیتبه استعداد و قابل
هاي توجه به توان یکی از وظایف مدیریت آبخیز هدایت نحوه و شدت استفاده از اراضی با .یردکه همانا توسعه متعادل است صورت گ

ها به مناطقی که استفاده گیرد، کاربريبدین صورت که در مناطقی که استفاده شدید از سرزمین صورت می .باشدبرآوردي می
درخور  اصل توسعه پایدار و شود هدایت شوند تا در جهت استفاده پایدار و مستمر از منابع محیطی ومتوسط یا کم از سرزمین می

 کاري دیم و مرتعداري براي باالیی توان چهارمطبقه  که شودنتیجه گرفته می طبق این پژوهش در نهایت .سرزمین گام برداشته شود
در این طبقه انجام گیرد چون بازدهی مطلوبی نخواهد  3تا 1اربري طبقات و نباید ک دارد یمتوسط توان میوه درختان کشت براي و

 بدون یا همراه به دیم کشت آن در توان می و دارد کاري دیم و مرتعداري براي متوسطی توان پنجمطبقه  سرزمین، همچنین داشت
 دارد توان ضعیف مرتعداري براي و دارد کم توان بندي  تراس با باغبانی و زنبورداري براي ششمطبقه  سرزمین .داد انجام مرتعداري

 و این یستمناسب ن يو کشاورز يمرتعدار يبرا هفتمطبقه  ینسرزمهمچنین  .ندارد توان کشاورزي هاي شاخه سایر جهت اما
 .دارد خوبی وحش توان یاتح يحفاظت و چرا يبرا ینسرزم
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