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  4/8/1388: ذيرشـپ     17/7/1387: ولـوص
  33-46صص 

 

 :kiansepideh@yahoo.com E-mail                                                                                            09131283870: نويسنده مسؤول *

ارزيابي توان اكولوژيك محيط براي تعيين مناطق مستعد كشاورزي با استفاده 
 )بخش مركزي شهرستان كيار(GIS از 

  
 دانشگاه اصفهان استاديار گروه جغرافيا،  ،اهللا نوري سيد هدايت

 دانشگاه اصفهان استاديار گروه جغرافيا،  ،سيد اسكندر صيدايي

  دانشگاه اصفهان ريزي روستايي،  و برنامهدانشجوي دكتري جغرافيا  ،*صديقه كياني
  دانشگاه اصفهان ريزي روستايي،  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ،زهرا سلطاني

  دانشگاه اصفهان ريزي روستايي،  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ،آورگاني اصغر نوروزي

  
  چكيده

ع، در گرو شناخت جامع و دقيق از امكانات، توان ها و دستيابي به توسعه پايدار و استفاده بهينه و كارآ از مناب
در بخش مركزي شهرستان كيار از استان چهارمحال . هايي است كه در رسيدن به وضع مطلوب با آن مواجهيم محدوديت
 اين. شرايط متفاوت محيطي با توان محيطي متفاوت براي كشاورزي وجود دارد -منطقه مورد مطالعه  - و بختياري

در اين تحقيق، از روش .هاي محيطي براي تعيين توان كشاورزي منطقه  پرداخته است به بررسي  و ارزيابي توانپژوهش 
تجزيه و تحليل سيستمي استفاده شده و شناسايي منابع، تجزيه و تحليل، ناحيه بندي و ارزيابي توان محيط در چند 

ا استفاده از منابع اطالعاتي موجود وكار ميداني جمع آوري ابتدا اطالعات مورد نياز منطقه ب. مرحله انجام گرفته است
هاي الزم، تجزيه و تحليل، جمع بندي و تلفيق و  تهيه نقشه GISگرديده و در ادامه با استفاده از نرم افزارهاي جغرافيايي 

هاي  راج يگاندرپايان، با استخ. هاي اطالعاتي صورت گرفته و توان محيطي نواحي تعيين گرديده است تركيب اليه
  .ها با مدل اكولوژيك، مناطق مستعد براي كاربري كشاورزي مشخص شده است محيطي و سنجش آن-زيست

  .ارزيابي، بخش مركزي شهرستان كيار، توان محيطي، كشاورزي: كليدي هاي هواژ
  

 

 مقدمه - 1

در سراسر قرآن آيات بسياري وجود دارد كـه زمـين،   
درياهـا،   بـاران، بـاد،   ابر،خورشيد، ماه،  ،آسمان، ستارگان

گياهان، حيوانات و خالصه تمامي عوامل طبيعـت و هـر   
كند،  دهد و توصيه مي امر محسوس را مورد بحث قرار مي

هاي طبيعي آگاه  ها بايد از نقش و وظايف اين پديده انسان

از ديگـر سـو،   ). 6: 1383سـليم ، ( باشند و نتيجه بگيرنـد 
هـاي زنـدگي    ه شـالوده امروزه دانش و آگاهي تقريباً همـ 

هـاي   كند؛ بـه طـوري كـه فعاليـت     روزانه را پي ريزي مي
بشري به عنوان عنصر اساسي كنش انساني كه بر سالمتي 

گــذارد و نيــروي  و كيفيــت زنــدگي روزانــه او تــأثير مــي
محركه تغييرات جهاني است، بشدت تحت تـأثير داشـتن   
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 :Wllie Smith & Steven Kelly ,2003(آگاهي است 

324(.  
شناخت محيط طبيعي پيرامون و حوادث و شرايط و 
تغييرات آن همواره مورد توجه و عنايت انسان بوده 

ها نيز از اين امر مستثني نبوده و به  نخستين انسان. است
در اين بين، شناخت علمي با . اند آن توجه داشته

هاي خاص روزنه هاي جديدي را در افق زندگي  ويژگي
هاي  ا هرچه بيشتر به سوي كانونانسان گشوده، او ر
). 218: 1379مقدس جعفري، ( سازد پژوهش رهنمون مي

تجربيات تاريخي اين نكته را  اثبات كرده است، كه هر 
اي به تناسب علم و اطالعاتي كه از استعدادهاي  جامعه

خاك، آب و هوا و مردم محيط خود داشته، بر ميزان 
توسعه و حفظ . بازده توليدي خويش نيز افزوده است

زماني محقق خواهد شد كه از  توازن اكولوژيك نيز
هاي آن استفاده  ها وتوانمندي سرزمين به تناسب قابليت

هاي  ها و توانمندي بر اين اساس، شناسايي قابليت. گردد
هاي گوناگون بسيار  سرزمين پيش از بارگذاري فعاليت

درغير اين صورت، استفاده از . حايز اهميت است
هاي سرزمين به نوعي صورت خواهد گرفت كه  تقابلي

هاي طبيعي و اكولوژيك مانع از استمرار  محدوديت
هاي انجام  ها شده، عمالً بسياري از سرمايه گذاري فعاليت

بنابراين مهم است كه بر . شده به هدر خواهد رفت
استعدادهاي مختلف چشم اندازها تمركز كنيم و در اين 

تواند منابع يك منطقه را  زمين ميزمينه اشتباه در كاربري 
 .به خطر اندازد

. (S.Herrman, E.Oskinski. 1999: 97) 
كشاورزي به عنوان فعاليتي كه به طور تنگاتنگ با محيط 

دارد، براي داشتن كارايي باالتر و تناسب بيشتر با  سروكار
ند شناسايي علمي روز افزون توان محيط زيست، نيازم

العه، بخشي از استان چهارمحال در اين مط. محيطي است
و بختياري كه ظاهراً داراي شرايط مستعد كشاورزي 

هاي متمادي از اين راه  امرار  است و مردم آن و  نسل
اند،  مورد مطالعه  قرارگرفته  كرده معاش و زندگي مي

كشاورزي در منطقه همواره بر اساس تجربه . است
هيچ گاه   شده و كشاورزان و آزمايش و خطا انجام مي

استعداد و توان واقعي منطقه مورد مطالعه و بررسي جدي 
به نظر مي رسد در منطقه شرايط .  قرار نگرفته است

متفاوت محيطي با توان متفاوت براي كشاورزي بهتر و 
اين . كسب درآمد باالتر از  اين فعاليت،  وجود دارد

هاي محيطي  مطالعه با هدف شناخت بهتري از توان
مختلف منطقه و ارايه راهبردهاي مناسبتر براي  هاي بخش

كشاورزان به ارزيابي توان محيطي منطقه  براي كشاورزي 
  .پردازد مي

در اين پژوهش، چند واژه اساسي مطالعه و تبيين شده 
اي به مفهوم مورد نظر از اين  است كه در اين جا اشاره

واژه كشاورزي با وجود مفهوم . ها ضروري است واژه
هاي اخير دستخوش  ه شده آن، بويژه در دههشناخت

ها و باورهاي بسياري بوده است؛  مطالعات و تغييرديدگاه
بويژه در مفهوم كشاورزي پايدار شاهد تعاريف و 

. ايم هاي متفاوتي در طي يكي دو دهه اخير بوده ديدگاه
ضمن توجه به محيط، به سودبخشي )1999( هاولين
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و مديريت كشاورزي كشاورزي، يكپارچگي  تكنولوژي 
تاون . (Mc Cauley Ann,2000:9)توجه خاص دارد 

سند ضمن تأكيد بر موارد باال به ارتقاي زندگي 
 Town). دهد كشاورزان حساسيت نشان مي

send,1998:8)   چيذري و همكاران كشاورزي پايدار را
پاسخي به در هم پيچيدگي ارتباطات اقتصادي محيط 

و باالخره اينكه  (Chizari,1998:2) دانند زيست مي
فعاليتي  توان در مفهوم ساده كشاورزي پايدار را مي

تعريف كردكه از نظر اقتصادي پويا بوده، نيازهاي غذايي 
را برآورده سازد و مواد غذايي حاصله از آن اثر سوء بر 
سالمتي بشر نداشته، عالوه برآن، ذخاير طبيعي را حفظ و 

 ينده افزايش دهدهاي آ ها را براي نسل كيفيت آن
محيط پهنه و بستري است، كه . )18  :1371صداقتي،(

كند و  مجموعه زيستي نقش حياتي خود را در آن ايفا مي
قدرت عمل برخي . همه جا توان زيستي يكساني ندارد

دامنه . عوامل تغيير دهنده آن شديد و برخي كند است
محيط . تغييرات نيز به تناسب زمانه نسبي است

ي خصلت پويايي دارد و به دليل همين جغرافياي
خصوصيت ديناميكي تغييرات و درك علت آن نيز حايز 

هاي  در مطالعات جغرافيايي توان. اهميت فراوان است
از . شوند محيطي در طول زمان و پهنه مكان بررسي مي

اين رو، محيط جغرافيايي به صورت مجموعه كامل 
. گيرد ر ميمتشكل از عناصر متفاوت مورد مطالعه قرا

درجغرافياي سرزمين مفهوم محيط نه فقط در معناي 
طبيعي آن، كه در معناي اجتماعي و اقتصادي نيز مورد 

هاي  منظور از توان). 4:1370رهنمايي، (نظر است 

هاي محيطي است كه در  محيطي، مجموعه داده
هاي اقتصادي از محيط توسط انسان مؤثر بوده،  وري بهره

هاي اقتصادي انسان در محيط كاربري  در راستاي فعاليت
  )1: 1379نوري، ( داشته باشند

و ارزيابي روندي اصولي و بنيادي در برنامه ريزي و 
در واقع، . گيري است راهنمايي عملي براي كار تصميم

تواند به عنوان يكي از ابزارهاي  هاي ارزيابي مي يافته
گوزلو، قره ( ريزي به كار رود طراحي در طول روند برنامه

ارزيابي توان اكولوژيك محيط عبارت است از ). 7: 1365
تعيين قدرت بالقوه يا نوع كاربرد طبيعي سرزمين و از آن 

ريزي و طراحي محيط، حفظ  جا كه در فرآيند برنامه
تعادل اكولوژيك بر اساس ارزيابي توان اكولوژيك 

گيرد چنين روندي به عنوان  سرزمين مورد توجه قرار مي
اي مناسب در بهره برداري و مديريت سرزمين تلقي  شيوه
هاي ارزيابي  در تمامي روش). 62: 1376توكل، (گردد  مي

محيطي، هسته رهيافت اكولوژيك -توان زيست
در رهيافت . موجوديت خود را حفظ كرده است

اكولوژيك انسان و محيط زيست هر دو مد نظر قرار 
  ).24 :1374ميراب زاده، ( دارند

  دوده مورد مطالعهعرفي محم
هاي هفتگانه استان  شهرستان كيار يكي از شهرستان

چهارمحال و بختياري است كه تحقيق حاضر در بخش 
سازمان ( مركزي اين شهرستان به انجام رسيده است

موقعيت فضايي  ).1387ريزي استان،  مديريت و برنامه
نشان داده شده ) 1(منطقه مورد مطالعه در نقشه شماره 

  .است
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  موقعيت فضايي منطقه :1شماره  شكل

  

  ها مواد و روش - 2
هاي همگن  شناسايي و تعريف پهنه هاي يكي از روش

از نظر توان يا تناسب براي كاربري، از روي هـم گـذاري   
و حصـول  ) كليه عوامل ارزيابي( هاي محيطي همه ويژگي

اساس اين روش چند . به واحدهاي همگن انجام مي شود
فت تجزيه و تحليل سيستمي اسـتوار اسـت   عامله بر رهيا

ــدوم، ( ــا     در). 84: 1385مخ ــده ب ــعي ش ــن روش س اي
شناسايي و ارزيابي توان محيطي به تعيين منـاطق مسـتعد   
كاربري كشـاورزي، مطـابق بـا تـوان اكولوژيـك منطقـه       

در ايـن روش، بـراي شناسـايي و تعريـف     . پرداخته شود
ين بـراي  هاي همگن از نظر تـوان يـا تناسـب سـرزم     پهنه

هاي محيطي و  ها، از روي هم گذاري همه ويژگي كاربري
گـام اول  . حصول به واحدهاي همگن استفاده شده است

در اين راه شناسايي علمي از منابع موجود در هـر منطقـه   
است و در اين ميان سيستم اطالعـات جغرافيـايي امكـان    
ــه   ــه منظــور كمــك ب ــايي را ب كــاربرد اطالعــات جغرافي

ان و تصميم گيران براي حل مشكالت فراهم گذار سياست
كند؛ اگرچه اين سيسـتم يـك سيسـتم تصـميم گيـري       مي

اي بـراي جسـتجو، ارايـه     وسـيله  اتوماتيك نيسـت، بلكـه  
ــل ــد  تحلي ــا و تولي ــت  ه ــه اس  M.D.Bilal ) نقش

Hossain,2005: 457 )  از ايــن رو، بــراي تهيــه كليــه
وعه نرم از مجم Arc Viewهاي موجود از نرم افزار  نقشه

به عنوان نرم افـزار اصـلي اسـتفاده گرديـده      GISافزاري 
ــت ــدل   . اس ــه از م ــن مطالع ــد، در اي ــاره ش ــه اش چنانك
و به طور خالصـه، فرآينـد    ژيك استفاده شده است   اكولو

  :شود ارزيابي توان اكولوژيك در سه مرحله كلي انجام مي

 اين :ها شناسايي شاخصهاي اكولوژيك و تهيه نقشه آن)الف
... ها شامل اقليم، منابع آب، پوشش جانوري و  شاخص

هاي  است،و در اين پژوهش، براي دستيابي به هدف نقشه
  :ذيل تهيه گرديده است
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تهيه نقشه ارتفاع از  -2 هاي شيب؛ تهيه نقشه -1
تهيه  -4 تهيه نقشه جهات جغرافيايي؛ -3 سطح دريا؛

 في؛تهيه نقشه هيدروگرا -5هاي واحد شكل زمين؛  نقشه
تهيه  -7 تهيه نقشه خاك و احتمال فرسايش خاك؛ -6

  .نقشه جامعه گياهي
در اين  :ها بندي داده تجزيه و تحليل و جمع) ب

هاي  مرحله به تناسب روش كار با روي هم گذاري نقشه
هاي  پهنه( محيطي -هاي زيست هر يك از يگانالذكر  فوق

هاي  گردد و سپس جدول ويژگي ميمشخص ) همگن
  .گردد يك تهيه مياكولوژ
در اين مرحله از : ارزيابي توان محيطي سرزمين) ج

ها و جداول تهيه شده و با الگو گيري از مدل  طريق نقشه
  .گردد مطالعه، توان اكولوژيكي هر منطقه تعيين مي

  تجزيه، تحليل و نتيجه - 3
براي آنكه بتوان اشكال سه بعدي زمين را در دو بعد 

ايش داد و از آن در شناسايي برروي رايانه و نقشه نم
منابع اكولوژيك و همچنين در ارزيابي توان اكولوژيك 
استفاده كرد، بايد اين اجزا را تجزيه و با يكديگر تلفيق 
نمود تا در نهايت بر اساس واحدهاي شكل زمين، به 
تحليل اطالعات و مقايسه با مدل هاي مفروض براي هر 

حدهاي شكل زمين براي تهيه نقشه وا. كاربري پرداخت
هاي طبقات شيب، طبقات ارتفاع و  الزم است كه نقشه

هاي جغرافيايي كه اجزاي تجزيه شده آن هستند، با  براي

براي تلفيق سه نقشه ياد شده . يكديگر تلفيق شوند
كار روي . توان ازروش روي هم گذاري استفاده نمود مي
بي گذاري نيز به دو روش چند تركيبي و شيوه دو تركي هم

با توجه به اين كه شيوه چند تركيبي . گيرد صورت مي
تر بوده، امكان خطا در آن محتمل است، لذا شيوه  پيچيده

در شيوه دو تركيبي نخست . شود دو تركيبي پيشنهاد مي
نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا و نيز طبقات درصد 

سپس نقشه . گردند شيب روي هم گذاري و تلفيق مي
بر روي ) شه واحد مقدماتي شكل زميننق(تلفيق شده 

براي جغرافيايي قرار داده شده، عمل روي  نقشه
گذاري و تلفيق نهايي براي دست يابي به نقشه  هم

چنين واحد يا . پذيرد زمين انجام مي واحدهاي شكل
يگاني هنگامي قابل تميز است كه بر روي شناسنامه 

  .سرزمين؛ يعني نقشه نشان داده شود
  نقشه واحدهاي شكل زمينتهيه  - 1- 3

براي تهيه نقشه شكل زمين، ابتدا نقشه شيب منطقه در 
پنج طبقه تهيه شده ، سپس نقشه طبقات ارتفاع در چهار 

 نقشه براي شيب نيز در نه طبقه با توجه به طبقه و
از . خصوصيات توپوگرافيك منطقه تهيه گرديده است

 با) 2شكل شماره(روي هم گذاري نقشه طبقات شيب 
و براي جغرافيايي، ) 3شكل شماره ( نقشه طبقات ارتفاع

  .نقشه واحدهاي شكل زمين تهيه مي گردد
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  وضعيت شيب :2 شماره شكل

  طبقات ارتفاعي: 3 شماره شكل
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  جهات جغرافيايي :4 شماره شكل

  ها پردازش و تلفيق داده
كه   پردازيم، ها مي در ادامه به پردازش و تلفيق داده

ها و تركيب  بندي داده مل تجزيه و تحليل و جمعشا
هاي  هاي اكولوژيك با يكديگر براي تهيه نقشه ويژگي
  .هاي زيست محيطي است يگان

  :فرآيند كار در اين مطالعه به شرح زير انجام مي شود
در ادامه به طور خالصه روش عملي تهيه نقشه و 

  :ستجداول مورد اشاره در مراحل ياد شده به شرح زير ا
  محيطي پايه يك - تهيه نقشه واحدهاي زيست: الف

نقشه واحدهاي شكل زمين تهيه شده از تلفيق 
هاي شيب، براي و ارتفاع، با نقشه تيپ خاك روي  نقشه

تعداد طبقات تيپ خاك نيز قراردادي . شود هم گذاري مي
خاك ) 1385(توانند متغير باشند؛ چنانكه مخدوم بوده، مي

م كرده است كه در اين منطقه تنها را به ده طبقه تقسي

آورده ) 4(شش نوع آن موجود است و در شكل شماره
 .شده است

  محيطي پايه دو -تهيه واحدهاي زيست: ب
تلفيق ( محيطي پايه يك -نقشه واحدهاي زيست

 با نقشه پوشش گياهي) نقشه شكل زمين با تيپ خاك
شوند و سپس فصول  روي هم گذاري مي) 5نقشه شماره(

نقشه حاصله نقشه واحدهاي . شود ك جداسازي ميمشتر
  .محيطي پايه دو خوانده مي شود -زيست

  محيطي نهايي -تهيه يگانهاي زيست: ج
 -از تلفيق و روي هم گذاري نقشه واحد زيست

نقشه ( محيطي پايه دو با نقشه تراكم پوشش گياهي
محيطي به دست  -نقشه نهايي واحدهاي زيست )6شماره
تعداد طبقات تراكم پوشش گياهي نيز توسط . مي آيد

  .سازمان جنگل ها و مراتع قابل دستيابي است
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  نوع خاك :5شماره  شكل

  

  نوع پوشش گياهي :6شماره  شكل
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  تراكم پوشش گياهي :7شماره  شكل

ها  بندي بقهمحيطي نهايي اساس ط -واحدهاي زيست
كه با روي هم گذاري ساير پارامترها  دهند را تشكيل مي

هاي هر يك از پارامترها در جدول نهايي درج  ويژگي
  .گردد مي

با انجام مراحل كار  در بخش مركزي شهرستان كيار،
محيطي تشكيل  -يگان زيست 39ذكر شده جمعاً 

  .شود مي
هاي  هاي يگان تهيه و تنظيم جدول ويژگي - 2- 3
  محيطي -يستز

ها براي كار ارزيابي آماده  براي آنكه هر يك از يگان
ها به  هاي هر يك از يگان گردد، نياز است كه ويژگي

نحوي معلوم و مشخص باشد تا بتوان در يك نگاه آن 
براي نيل به اين مقصود، در . ها را از نظر گذراند ويژگي

 - هاي واحدهاي زيست جدول ويژگي گام چهارم،
به اين ترتيب، با درج . شود يه و تنظيم ميمحيطي ته

هاي اكولوژيك منابع در جدول، كليه اطالعات  ويژگي
هاي اكولوژيك مستقيماً از روي نقشه واحدهاي  شاخص
  .گردد محيطي در جدول وارد مي -زيست

بندي  ارزيابي و طبقه(ارزيابي توان اكولوژيك  - 3- 3
  )سرزمين

حله مياني فرآيند ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين، مر
اين مرحله، مهمترين مرحله تعيين . آمايش سرزمين است

براين اساس، . ها در پهنه سرزمين است مناسبترين فعاليت
از اطالعات گردآوري شده در مرحله پردازش و تلفيق 

محيطي و مقايسه با  -هاي زيست ها، در يگان داده
ا ه هاي اكولوژيك ساخته شده، مناسبترين فعاليت مدل
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داشتن مدل يا مفروضاتي براي . شود گزينش مي
هاي گوناگون پيش شرط سنجش و مقايسه  كاربري

بر اساس نتايج . هاست اطالعات اكولوژيك با اين مدل
هاي انجام گرفته در سرزمين ايران و كشورهايي  بررسي

كه از نظر اكولوژيك به ايران شباهت دارند، يك دسته 

توان  ها مي كه بر اساس آنمدل اكولوژيك تهيه شده است 
نسبت به مقايسه و سنجش اطالعات اكولوژيك با اين 

مخدوم، (دام نمود ها اق ها و تعيين مناسبترين فعاليت مدل
1385 :185-212(.  
  

  
  محيطي -هاي زيست يگان :8شماره  شكل

  محيطي -هاي زيست هاي اكولوژيك يگان ويژگي): 6(جدول شماره

شماره 
  منطقه

  ها ويژگي
توان 

  اكولوژيك

  كاربري
  فعلي

  حاصلخيزي
براي 
  شيب

درصد 
  شيب

طبقه 
  ارتفاعي

  بافت خاك
عمق 
  خاك

  زهكشي
واحد 
  ارضي

ساختمان 
  خاك

تيپ 
پوشش 
  گياهي

تراكم 
پوشش 
  گياهي

كشاورزي، 
  مرتع داري

  متوسط  مرتع  1
شمال 
  شرقي

8-5  
بيش از 
2600  

  كوه  متوسط  كم عمق  سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
  متوسط

75-50  3  

 متوسط  مرتع  2
شمال 
 شرقي

8-5  
2100-
2000  

 كوه متوسط كم عمق سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
 متوسط

50-25  3  

 متوسط  مرتع  3
شمال 
 شرقي

12-8  
بيش از 
2600  

 كوه متوسط كم عمق سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
 متوسط

50-25  4  

 متوسط  مرتع  4
شمال 
 شرقي

25-12  
2100-
2000  

 كوه متوسط كم عمق سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
 متوسط

75-500  5  
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 متوسط  زراعي  5
شمال 
 شرقي

40-25  
2100-
2000  

 كوه متوسط كم عمق سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

زراعت 
  آبي

75-50  6  

 متوسط  زراعي  6
شمال 
 شرقي

70-40  
2100-
2000  

 كوه متوسط كم عمق سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

زراعت 
  آبي

75-50  7  

 متوسط  مرتع  7
ال شم

 شرقي
70-40  

بيش از 
2600  

 لوم سيلت
لومي رسي (

 )شني

 كوه متوسط كم عمق
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
  متوسط

50  8  

  باال  زراعي  8
شمال 
 شرقي

12-8  
2600-
2400  

 كوه متوسط  متوسط سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
  خوب

50-75  2  

  باال  زراعي  9
شمال 
 شرقي

70-40  
بيش از 
2600  

 كوه متوسط متوسط سيلت لوم
اي  قلوه

 درشت

مرتع 
  خوب

50-75  2  

  متوسط  مرتع  10
شمال 
 شرقي

2-0  
2100-
2000  

 كوه  پايين متوسط  رسي لومي
اي  قلوه

  متوسط
مرتع 
  متوسط

50-25  3  

  متوسط  مرتع  11
شمال 
 شرقي

8-5  
2100-
2000  

  اي تپه پايين متوسط رسي لومي
اي  قلوه

 متوسط

مرتع 
 متوسط

25-50  3  

 متوسط  مرتع  12
شمال 
 شرقي

12-8  
2400-
2100  

 رسي لومي
 
 

 اي تپه پايين متوسط
اي  قلوه

 متوسط

مرتع 
 متوسط

25-50  4  

 متوسط  مرتع  13
شمال 
 شرقي

25-12  
2400-
2100  

 اي تپه پايين متوسط رسي لومي
اي  قلوه

 متوسط

مرتع 
 متوسط

25-50  5  

ب وجن  باال  زراعي  14
  2-5  غربي

244-
2100  

  متوسط  دشت  پايين  زياد  رسي، لومي
زراعت 
  آبي

75-50  2  

  نامشخص  مرتع  15
شمال 
  شرقي

70-40  
بيش از 

70  
 نامشخص نامشخص  نامشخص

زمين هاي 
  مختلط

  4  10-50  مرتع فقير نامشخص

  پايين  زراعي  16
جنوب 
  8-12  غربي

2400-
2100  

  تپه  باال  متوسط  سيلت لوم
قلوه اي 
  درشت

زراعت 
  آبي

50-25  4  

  هتپ  متوسط  كم  لومي  40-70  12-25  جنوبي  پايين  مرتع  17
قلوه اي 
  درشت

مراتع 
  خوب

50-75  5  

  8-12  جنوبي  پايين  مرتع  18
2400-
2100  

  تپه  متوسط  كم  لومي
قلوه اي 
  درشت

  4  10-25  مرتع فقير

  2-5  شرقي  پايين  مراتع  19
2400-
2100  

  تپه  متوسط  كم  لومي
قلوه اي 
  درشت

  3  25-10  مرتع فقير

  نامشخص  مرتع  20
جنوب 
  2-5  شرقي

2100-
2000  

  3  10-25  مرتع فقير نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  زياد  زراعي  21
شمال 
  شرقي

12-8  
2000-
2100  

  متوسط  دشت  پايين  زياد  رسي
زراعت 
  آبي

75-50  2  

  8-12  جنوبي  متوسط  مرتع  22
2100-
2400  

  تپه  پايين  زياد  رسي
قلوهاي 
  متوسط

مرتع 
  متوسط

50-75  4  

  12-25  شمالي  باال  زراعي  23
2100-
2000  

  متوسط  دشت  ايينپ  زياد  رسي
زراعت 
  آبي

75-50  2  

  متوسط مرتع  24
شمال 
  شرقي

بيش از 
70  

به  2600
  باال

  تپه  پايين  متوسط  رسي لومي
قلوه اي 
  متوسط

مرتع 
  متوسط

25-50  8  

  متوسط مرتع  25
جنو
  بي

70-40  
2100-
2000  

  تپه  پايين  متوسط  لومي رسي
قلوه اي 
  متوسط

مرتع 
  متوسط

50-25  7  

  تپه  پايين  متوسط  لومي رسي  12-25  4-70  جنوبي  متوسط مرتع  26
قلوه اي 
  متوسط

مرتع 
  متوسط

75-50  6  

  خوب  مرتع  27
شمال 
  شرقي

8-5  
2400-
2100  

  تپه  متوسط  متوسط  سيلت لوم
اي  قلوه

  درشت
زراعت 
  ديم

25-50  2  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

 1389، بهار 1شماره   ،37،  شماره پياپي 21ريزي محيطي،  سال  جغرافيا و برنامهمجله                                                                                                 44

 

  2-5  شرقي  خوب  زراعي  28
2100-
2000  

  تپه  متوسط  كم  لومي
اي  قلوه

  درشت
زراعت 
  آبي

50-75  3  

  5-8  شرقي  خوب مرتع  29
2600-
2400  

  كوه  متوسط  متوسط  سيلت لوم
اي  قلوه

  درشت
مرتع 
  خوب

75-50  2  

  شرقي  پايين مرتع  30
بيش از 

70  
2600-
2400  

  تپه  متوسط  كم  لومي
اي  قلوه

  درشت
مرتع 
  متوسط

75-50  4  

  تپه  متوسط  پايين  لومي  40-70  5-8  شرقي  پايين مرتع  31
اي  قلوه

  درشت
مرتع 
  متوسط

75-50  3  

  نامشخص مرتع  32
شمال 
  شرقي

8-5  
2600-
2400  

  7  25-10  مرتع فقير نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص  لومي

  40-70  شرقي  نامشخص مرتع  33
به  2600
  باال

  8  10-25  مرتع فقير نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  نامشخص مرتع  34
شمال 
  شرقي

بيش از 
70  

2600-
2400  

  8  10-25  مرتع فقير نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 نامشخص مرتع  35
جنو
  بي

40-25  
2400-
2100  

  6  10-25 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  12-25  شرقي نامشخص مرتع  36
2400-
2100  

  5  10-25 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  4  10-25 نامشخص مشخصنا نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص  نامشخص  8-12  شرقي نامشخص مرتع  37

  4  10-25 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص  نامشخص  40-25  جنوبي نامشخص مرتع  38

  3  10-25 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص  نامشخص  25-12  شرقي نامشخص مرتع  39

  

 تعيين مناطق مستعد كاربري كشاورزي -3-4

هاي اكولوژيك محيط  يدراين قسمت، باتوجه به ويژگ
هاي مناسب براي  براي كاربري كشاورزي، به تعيين مكان

  .پردازيم آن مي
مدل اكولوژيك كشاورزي و مرتعداري، شامل هفت 

نمايانگر اراضي  3و1،2طبقات . طبقه توان محيطي است
هاي اصلي كشاورزي است، طبقه  با توان باال براي فعاليت

جانبي كشاورزي و  هاي به كشت ديم و فعاليت 5و  4
هاي غيرمستقيم كشاورزي اختصاص  به فعاليت 6طبقه 

براي مرتعداري و چراي حيات وحش  7يابد و طبقه  مي
اي كه  شايان ذكر است در اين تحقيق اراضي(تناسب دارد 

هاي طبقات مذكور را نداشته، فاقد  هيچ يك از ويژگي
توان اكولوژيك براي كاربري كشاورزي هستند، تحت 

  ).اند نمايش داده شده 8وان طبقه عن
كه مستعدترين طبقه براي  1در اين تحقيق، طبقه 

كشاورزي و بدون محدوديت است وجود ندارد، طبقه 
دوم منطقه اصلي زراعي در محدوده روستايي مورد 

نيز با وجودداشتن زراعت داراي  3طبقه. مطالعه است
در . است 2محدوديت نسبي بيشتري نسبت به طبقه 

زراعت به صورت پراكنده انجام  7و  6،  5،  4قات طب
گيرد و قسمتي از اراضي نيز به صورت مرتع مورد  مي

  .گردد استفاده مي
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  مناطق مستعد كاربري كشاورزي :9شماره  شكل

  گيري نتيجه
كه حاصل تجزيه و ) 9(چنانكه درنقشه شماره

ه هاي انجام شده از كل فرايند مطالعه است، مشاهد تحليل
شود، در محدوده مورد مطالعه بر اساس تعريف مدل،  مي

بخش درجه يك كشاورزي وجود ندارد، اما اراضي با 
. توان كشاورزي درجه دو و سه بسيار گسترده است

بررسي دقيق نتايج حاصله و مقايسه با شرايط منطقه، 
گوياي آن است كه در نواحي نسبتاً گسترده درجه دو 

شرايط موجود براي كشاورزي مستعد براي كشاورزي ، 
مساعد است و بايد كشاورزي موجود منطقه را تقويت 

اي كه داراي شرايط  در منطقه گسترده. نمود و توسعه داد
درجه سه است، نيز با توجه به وضعيت موجود اگر چه 
سرمايه گذاري جديد براي زراعت و باغداري توصيه 

هاي ديگر  شود، ولي براي فعاليت در بخش نمي

كشاورزي، چون دامداري، پرورش ماهي،  بعضاً باغداري 
هاي جنبي كشاورزي، مثل صنايع  و  مخصوصاً فعاليت

تبديلي و صنايع چوب و حتي كشت برخي محصوالت 
هاي فوق چون كشت علوفه و توليد  مرتبط با فعاليت

هاي ديگر منطقه  در بخش. رسد چوب مناسب به نظر مي
هاي  راضي مرتعي و فعاليتنيز وجود برخي شرايط، مثل ا

تواند به كشاورزي منطقه در  پراكنده كشاورزي مي
  .هاي اصلي كمك كند بخش
  
  منابع
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، »محيطي سرزمين در طرح هاي توسعه كالبدي-زيست

  .، دانشگاه تهران22، سال 18، ش شناسي مجله محيط
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