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 ۲۱                  ۳۱ تا ۲۱ از صفحه، ۱۳۸۸ بهار، ۱، شماره ۶۲، دوره  ايرانمنابع طبيعيمجله  داري،نشريه مرتع و آبخيز

  
  

   ازگيری بهره با آن شدن گردشگری فرآيند به منظورآمايش سرزمين 
   )GIS( سامانه اطالعات جغرافيايي

  ) حوزه خودكاوندحوزه آبخيز طالقان، زير:  مورديمطالعه( 
  

  ۳ و محسن نقيلو۲*، محمد طهمورث۱محمد جعفري
 ، ايران دانشگاه تهران،يعياستاد دانشکده منابع طب ۱

  ، ايران دانشگاه تهران، آبخيزداريارشد يكارشناسدانشجوي ۲
  ، ايران دانشگاه تهران،يعي دانشکده منابع طب،يکارشناس ارشد علوم مرتعدار ۳

  )۲۹/۸/۸۷: ، تاريخ تصويب۲۵/۹/۸۶: تاريخ دريافت(

  
  چكيده 

 با  اين بررسی . ش سرزمين است  ي آماي ها  ههاي انجام در ارزيابي اراضي و اجراي پروژ        روشيكي از جديدترين    ،GIS سامانهبه كارگيري   

 در منطقه طالقان انجام GIS از ابزار گيری بهرهي آبخيز با ها هي منطبق بر توان طبيعي سرزمين و بهبود مديريت حوزها كاربريهدف تعيين 

ده و  شـ  رقـومي     آمده بدستي  ها  ه اجتماعي شناسايي و نقشه سازي شدند، داد       – و اقتصادي     اكولوژيك، منابع   پايه درآغاز بر اين   . پذيرفت

 اليـه اطالعـاتي   ۱۵دند و بـا تجزيـه و تحليـل بـيش از     شـ وارد GIS  به محيط ها هي توصيفي براي ايجاد پايگاه دادها هبه همراه ديگر داد

 و در نظر گرفتن ويژگي     ) ۶( از مدل تلفيقي برنامه ريري و مديريت آبخيز          گيری  بهرهسپس با   . واحدهاي همگن زيست محيطي تعيين شد     

در پايان . ي بهينه پيشنهادي معرفي شدندها كاربريي مجاز انجام و ها  كاربري اجتماعي آبخيز، تعيين اولويت بين       –هاي طبيعي و اقتصادي     

ي هـا   كـاربري  همخـوانی  داده شـدند و ميـزان        همخـوانی  GISنيز دو نقشه آمايش سرزمين و كاربري فعلي اراضي بر همديگر در محيط              

نتايج .  بر توان سرزمين مورد بررسي قرار گرفتهمخوانیي ها كاربري در تعيين GIS سامانه فعلي و دقت و قابليت يها كاربريمناسب و 

 بررسـی  درصـد حـوزه مـورد        ۱۷ كـه    دهد  مي دو نقشه آمايش سرزمين و كاربري فعلي اراضي بر همديگر، نشان             همخوانی از   بدست آمده 

مـورد   تـوان پـايين حـوزه آبخيـز          دهنده  نشان بدست آمده همچنين نتايج   .  تغيير كاربري دارد    درصد حوزه نياز به    ۸۳ و   بهينهداراي كاربري   

  . باشد مي گردشگری بومی و طبيعیو توان باالي آن براي ايجاد و توسعه )  درصد از سطح حوزه۰۶/۰( براي توسعه روستايي بررسی

  

  اكولوژيكل ، طالقان، كاربري اراضي، مدGIS آمايش سرزمين، :هاي کليدي واژه

  
  
  

 E-mail: tahmoures@nrf.ut.ac.ir   ۰۲۶۱‐ ۲۲۴۹۳۱۳: فاکس   ۰۹۱۷‐۱۹۲۱۹۰۱: تلفن  :  نويسنده مسئول*
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 ...ي شدن گردشگرز طالقان در فرآيند آمايش سرزمين حوزه آبخي                                  ۲۲

  مقدمه 

 پيوسـته  و   بيـشينه  ریبردا بهره به روند    يابيبه منظور دست  
 برنامـه   ،طيب در محـ   ين تخر يجاد كمتر ين با ا  ي زم قابليتاز  
ن شكل گرفته   يش سرزم يا آما ين  ي از سرزم  گيری  بهره يزير

ن يم رابطه ب  ين را تنظ  يش سرزم يآما) ۱۳۸۲(مخدوم  . است
 برداري  بهره انسان در فضا به منظور       يها  فعاليت ، فضا ،انسان
 و يت مـاد ي بهبود وضع  ي امكانات موجود برا   همه از   يمنطق
، بـا توجـه بـه       ي اعتقـاد  يهـا   ارزش پايـه  اجتماع بر    يمعنو

.  دانـد  ي طول زمان م    و ابزار علم و تجربه در      يسوابق فرهنگ 
Oli) ۲۰۰۱( ــه ر ــبرنام ــاربريزي ــرزمي ك ــا(ن ي س ش يآم

ــرزم ــرزم يرا فرا) نيس ــالق س ــد اط ــراين ــشاورزين ب ، ي ك
 هماهنـگ بـا    يها  كاربريگر  يچرا و د   ، سكونت، كاري  جنگل
ط ي و محـ   ييت غـذا  ي حل مساله امن   برای يي اجرا يها  هبرنام
ـ  يون هـا  ي كنوانـس  يست و اجرا  يز .  دانـد  ي مـ  ين المللـ  ي ب

Quangminh) ۲۰۰۳( ــا ــاران آم ــرزميو همك ن را يش س
 ويـژه  هـای  ف هـد  ين بـرا  ي سـرزم  يي شناسا ي برا اي  هليوس
ش يز آما يو همكاران ن   )Stewart) ۱۹۹۸.  كرده اند  يمعرف
ا يـ  مختلـف    يهـا   فعاليـت  كه   دانند  مي يندين را فرا  يسرزم
به ... ، صنعت، تفرج، حفاظت و      ي را مانند كشاورز   ها  كاربري
ك يـ ،  دهـد   مـي ك منطقـه اختـصاص      يـ ص از    خا يواحدها

، هـا   فعاليت گزينش به   تنهاز، نه   ير ده كه برنامه  يچيند پ يفرا
  . دهد ميت يز اهميبلكه به عمل آنها ن

 توسعه مانند هايي طرح اجراي از پيش سرزمين آمايش با
 توانـايي  پيوسته افزايش شامل است فرآيندي که روستايي

 همـراه  و خـود  محـيط  تر بيش کنترل براي مردم روستاها
 کنتـرل،  ايـن  از بدست آمده منافع تر عادالنه توزيع با است

 عين در و جلوگيري آينده،  احتماليخطرهای از هم ميتوان
 سـرزمين  از ریبـردا  بهـره  انـواع  در را انـسان  نيازهاي حال
 بـه  توجه با را هر کاربري طبيعت، با همگام و نموده تأمين
 اجتمـاعي  - اقتصادي نياز و زيست محيط  اكولوژيك توان
 اميـد  رونـد،  اجراي اين با. قرار داد برداري بهره مورد انسان
 .نکند بروز آينده، در زيست محيطي هاي بحران که است

 مختلـف   ي آنها در نظام ها    ي و كاربردها  ها  هاد داد يحجم ز 
ست، بـوم   يـ ط ز ي، محـ  يعـ ي منـابع طب   مانندن  يمرتبط با زم  

ر ييـ  و تغ  ييايـ ت پو يو ماه ك سو   يره از   ي، خاك و غ   يشناس

 از  يعـ ي از نظام ها از جملـه منـابع طب         ي آنها در بعض   يريپذ
 و يكـ ي الكتروني از ابزار كمكگيری  بهرهگر ضرورت   ي د ييسو

 يهـا   ه كـار بـا داد     يبـرا . ن مطرح ساخته اند   ي نو يروش ها 
 وجود دارد، امـا در      ي مختلف يها  ه و مكان دار سامان    يفيتوص
ـ  يا بـاهم  ل  يـ ه و تحل  يـ ت تجز يـ قابل کـه    ين تنهـا ابـزار    ين ب

ــا هداد ــ يه ــان دار و توص ــديفي مک ــا را يري و م دارد ت آنه
 ا بـه اختـصار    يـ  ييايـ  اطالعـات جغراف   يهـا   ه، سامان باشد  مي

»GIS «توان اصول در .باشد  مي GIS  ه و  يـ  تجز يي در توانا
. باشند  ميگر  يکدي با   يفي و توص  ي مکان يها  ه داد باهمل  يتحل
 را از GIS يهــا هســامانکــه  اســت ييهــا قابليــتن ينچنــيا

 و جدا) Auto cad انندم(م نقشه ي خودکار ترسيها هسامان
 آثار توسـعه    يابيارز) ۱۳۸۰( ياسالم. کند  ميص  يقابل تشخ 

 از  گيـری   بهـره ه را با    ياچه اروم يرامون در يست پ يط ز يبر مح 
 انجـام   GISط  يب و به روش گام به گام در محـ         يمدل تخر 

ــل. داد ــا ) ۱۳۷۶( توک ــرهب ــریگ به ــامانه از ي ــات س  اطالع
 حـوزه  يطـ يست محيـ  تـوان ز   يابيبه ارز ) GIS( ييايجغراف
 سـطح   کـل  بيتقربه  جه گرفت که    يز واز پرداخت و نت    يآبخ

 ي و صـنعت   يي، روسـتا  ي هر گونه توسـعه شـهر      يمنطقه برا 
ت يـ  قابل يابيـ اصول ارز ) Rossiter )۱۹۹۰. نامناسب است 

رائه نمود که بـه      ا خرد رايانه ک  ي از   گيری  بهرهبا  را  ن  يسرزم
ه يـ  اطالعـات پا   يهـا   هسامان دهد  مين اجازه   يابان سرزم يارز

 ي واحـدها  ي و اقتصاد  يکيزياز را ساخته و تناسب ف     يمورد ن 
 يبـرا ) يخاکـشناس ( FAO اصول   پايه ن را بر  ينقشه سرزم 

 Christopher. نـد ين نمايـي ن تعيت سـرزم يـ  قابليابيارز
Cox  ييايـ جغراف اطالعـات    سـامانه از  ) ۲۰۰۳(  و همکاران 
 ‐يشيـ  برنامـه آما   ي بـه منظـور اجـرا      راهبردک  يه  ي ته برای
 نمـود و    گيـری   بهره در کانادا    St.Lucia در حوزه    يحفاظت

 در يياي اطالعات جغرافسامانه از گيری بهرهجه گرفت که ينت
ج بهتــر و يد و سـبب ارائـه نتـا   يـ ز مفيـ ت حـوزه آبخ يريمـد 
  .شود مي يتر قيدق

 ييايـ  اطالعـات جغراف   يها  همان از سا  گيری  بهرههر چند که    
 يهـا   هل داد يـ ه و تحل  يـ  را در تجز   دگرگـونی  د،، خـو  يعموم

 يهـا   هاد داد يـ  موجب شده است، اما حجم ز      يطيست مح يز
 متـداول در    ي مـدل هـا    ي نسب يدگيچيدار مرتبط و پ    مکان
لذا . شود ميل يند تحليبر بودن فرآ ست، باعث زمانيط زيمح
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 ۲۳                  ۳۱ تا ۲۱ از صفحه، ۱۳۸۸ بهار، ۱، شماره ۶۲، دوره  ايرانمنابع طبيعيمجله  داري،نشريه مرتع و آبخيز

ــعه   ــرورت توس ــدGISض ــاماني و تب ــا هل س ــات يه  اطالع
 يطـ يست مح ي ز ي تخصص يها  ه، به سامان  ي عموم ييايجغراف
  .  شده استروشن
 بـر تـوان     همخوانی يها  كاربرين  يي با هدف تع   بررسیاين  
ز بـا   يـ  آبخ يهـا   هت حـوز  يرين و بهبـود مـد     ي سـرزم  يعيطب
  . در منطقه طالقان انجام شده استGIS از ابزار گيری بهره
  

  ها مواد و روش

  مورد بررسیمنطقه 

 هکتار، از شـمال     ۲۰۷۰ز خودكاوند با مساحت     يحوزه آبخ 
رد، از شــرق بــه يــبــه طالقــان رود، از جنــوب بــه کــوه گزآ

. شـود   مـي  يردواورازان و از غرب به جزن و ورکش منته        يگل
  ۴۴" تـا    ۵۰   ْ  ۴۹'  ۳۶" ييايـ ن حوزه در مختـصات جغراف     يا
 ۳۶ ْ ۱۰'  ۳۴" تــا  ۳۶ ْ ۵'  ۳۴" و ي طــول شــرق ۵۰ ْ ۵۱'

 ۵۶/۲۲ط حــوزه يمحــ.   واقــع شــده اســتي شــمالعــرض
 آن  کمينـه  متـر و     ۳۱۰۰ ارتفـاع منطقـه      بيـشينه  ،لومتريک

مـه  يم منطقـه ن   ي روش آمبرژه اقل   پايهبر. باشد  مي متر   ۱۸۶۰
  . خشک سرد است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موقعيت حوزه آبخيز طالقان در ايران‐۱شكل

  

  پژوهشروش 

ش حـوزه   ي طرح آمـا   پژوهش روش   توان  ميبه طور خالصه    
  : ر دانستيخودکاوند را شامل موارد ز

 در رابطه بـا منـابع       ي موضوع يها  هه نقش ي و ته  يي شناسا ‐
ه و  ي تجز برایز  ي حوزه آبخ  ي اجتماع – ي و اقتصاد  اكولوژيك

ن يـ ه شـده در ا    يـ  ته يهـا   هنقـش . اي  هسـامان ل با روش    يتحل
)  ارتفـاع  يمـدل رقـوم   ( DEMنقشه  : ند از  ا  عبارت پژوهش

ب، نقـشه   ي حـوزه، نقـشه شـ      ي ارتفاع یها  هقحوزه، نقشه طب  
، )EPM مـدل    پايـه بر( ش حـوزه  يپ خاک، نقـشه فرسـا     يت

، يم، نقشه زهکش  ي، نقشه اقل  ياهينقشه درصد تاج پوشش گ    
، ژئومرفولـوژي  يهـا   ه نقـشه رخـسار    ،ين شناسـ  ينقشه زمـ  

ات وحـش،   ي عمق و بافت خاك، نقشه پراكنش ح       يها  هنقش
، ياهيـ  پوشـش گ   بنـدي   تيـپ ،  هيدرولوژيك ينقشه واحدها 

ت سنگ هـا بـه      ي نقشه حساس   و  حوزه ي خاك ها  بندي  تيپ
  .شيفرسا
ــ تجز‐ ــه و تحلي ــدي ــع بن ــا ه داديل و جم ــتخراج   وه اس

 حـوزه   ي، اجتمـاع  ي و اقتـصاد   اكولوژيـك  همگـن    يواحدها
   .زيآبخ
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 ...ي شدن گردشگرز طالقان در فرآيند آمايش سرزمين حوزه آبخي                                  ۲۴

ن و  ي سـرزم  اكولوژيـك  تـوان    يابيـ  ارز ي توسعه مدل برا   ‐
بـا  ) ۱۳۸۰ مدل مخدوم    پايهبر  ( مناسب   يها  کاربرين  ييتع

  .يي صحراهای بررسیو ها  برداشت و اي ه کتابخانيها بررسي
 همگـن   يک از واحـدها   يـ  هر   يبوم شناخت  توان   يابي ارز ‐
 ي هـا  يژگـ يسه و يـ  مقا بـه شـيوه    مختلف،   ي کاربردها يبرا

  . ه شدهي تهاكولوژيك واحدها با مدل اكولوژيك 
 ي واحـدها  ي اجتمـاع  ‐ي اقتـصاد  يازهاي توان و ن   يابي ارز ‐

 مورد  يها  ه به تک تک مشخص    ي ارزش گذار  به شيوه  همگن
  . نظر
 سامانهط  يه شده در مح   ي ته ي اطالعات يها  هي و ال  ها  ه نقش ‐

اس يـ  بـا مق ي موضـوع يها ه نقشي از رو يياياطالعات جغراف 
 ي اجـرا يسپس برا.  شدند و زمين مرجع ي رقوم ۱: ۵۰۰۰۰

) Vector( يبردار يها  هي، ال ي مکان يها  هتجزيمدل و انجام    
ل يتبــد) Raster (اي ه شــبکســاختار بــه GISط يدر محــ
  . شدند
، بـا فعـال     GISط  ي در مرحله بعد مدل ارائه شده در مح        ‐

  اكولوژيـك ط  ي کـه در واقـع شـرا       ي اطالعـات  يها  هينمودن ال 
اجـرا و   نمودنـد     مـي  يسـاز همانند را   بررسـی  مـورد منطقه  
مطـابق  . ن شـدند  يـي ن تع ي مناسـب هـر سـرزم      يها  کاربري

 يهـا   قابليـت  ي دارا ي هـر مکـان    ،بدسـت آمـده   ي  هـا   هجينت
 مناسـب بـا     يهـا   کـاربري ا  يـ  ها  قابليتن  اي  ه بوده ک  يمختلف

ي ت بنـد  يـ  اولو ي اجتمـاع  – ي اقتـصاد  های بررسیتوجه به   
  ). ۲شکل (شدند 
ه ي ته GIS سامانه از   گيری  بهرهن با   يش سرزم ي نقشه آما  ‐

 مـورد بررسـی   منطقـه   ) ط موجـود  يشـرا ( يو با نقشه کاربر   
 مناســب و يهــا کــاربري همخــوانیزان يــسه و ميــمقا

زان دقـت و    يـ  قرار گرفت و م    ي مورد بررس  ي فعل يها  کاربري
 بـر   همخـوانی  يهـا   کـاربري ن  يي در تع  GIS سامانهت  يقابل

 ين مورد بررس  يش سرزم ين و انجام آما   ي سرزم يعيتوان طب 
  . قرار گرفت

  

  نتايج 

 زيـ  حـوزه آبخ ين و کاربريش سرزميه نقشه آما  يپس از ته  
 به  GISط  ين دو نقشه در مح    ي ا يخودکاوند، عمل همپوشان  

با توجه ( مناسب   هاي  کاربري همخوانیزان  ي م يابيمنظور ارز 
 هـاي   کـاربري و  )  بدسـت آمـده    GIS سـامانه  بابه آنچه که    

 هـای  لج در شک  ي حوزه خودکاوند صورت گرفت که نتا      يفعل
   . آمده است۴ و ۳

  
ن  ساکناسي وضعيت اقتصادي و اجتماعينتايج برر

  مورد بررسیحوزه آبخيز 

 از كشوري های تقسيم نظر از كه خودکاوند آبخيز حوزه
 چگونگی از نظر باشد، مي طالقان شهرستان يها دهستان

 شامل مرتع، ياهي و پوشش گي از اراضبرداری بهره
 برداري بهره مورد يدر کل اراض.  استي و باغداريکشاورز

 كاربري نقشه پايه بر يباغدار و زراعت برای ساکنان حوزه
گستره  اين از  كهباشد مي هکتار ۸/۱۰۰۸  بالغ براراضي

 انواع كشت  هکتار زير۵/۵۸۶ يعني درصد ۱/۵۸معادل 
 در ساكن جمعيت نظر از. دارد قرار باغي و گياهان زراعی

 اي هگون به آمارگيري مختلف يها هده طي آبخيز  حوزه اين
 افزايش يا ثابت رشد روند داراي ۶۵ تا ۴۵ سال از كه بوده،
 دارد كاهشي رشد، روند ۷۹ تا ۶۵ سال ولي از داشته
 روستاها در جنسي و سني ساختار نظر از جمعيت تركيب

 ۱۴ تا صفر سنين در درصد ۳۸  تا۳۴كه  است اي هگون به
 ۱۳ تا ۸ و سال ۶۴ تا ۱۵ سنين در درصد ۵۶ تا ۵۱ سال،
 بقيه باشد يم  ۱۰۰قرار  سال ۶۵ بيشتر سنين در درصد
  . دارد قرار ۹۵ تا ۹۱ محدوده در بوده ۱۰۰ از كمتر

 را ناخالص رشد و جمعيت رشديزان م) ۱ (شماره جدول
 در  بيشترروستا در عمده های حرفه تركيب دهد مي نشان

 تركيب) ۲ (شماره جدول. باشد مي بخش كشاورزي
 مختلف بخشهاي در را بررسي مورد روستاهاي های حرفه

  .دهد مي نشان اقتصادي
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   مراحل مختلف آمايش سرزمين حوزه آبخيز خودکاوندنمودار ‐۲شکل 

  

بررسي منطقه موردگزينش

اي هاي مقدماتي منطقهانجام بررسي

 اقتصادي و هاي بررسي
اع اجت

شناختي بومهاي عاملبررسي

  منابع زيستيبررسي  منابع فيزيكيبررسي

 فيزيوگرافي خاكشناسي

ريخت شناسي و      زمين هاي سطحيآب
شناخت

 جمعيت

 شتغالا

 دام و دامداري

 فرسايش خاك و رسوب هوا و اقليم تاسيسات پايه 

 كاربري فعلي اراضي

 حيات وحش

 پوشش گياهي

هاي  ورود اطالعات به سامانه
 )GIS(اطالعات جغرافيايي

بوم بندي و تلفيق اطالعات  جمع
 )مكاني و توصيفي (شناختي

 بوم شناختيهاي  عاملتعيين 
 توان رويشگاهاثرگذار بر

 بندي و تلفيق نهاييجمع

 روش ارزيابي و ارائه مدل ويژه گزينش
  موردبررسي

  توليد نقشه آمايش منطقه

بدست آمدهچگونگي به كارگيري نتايج 
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 ...ي شدن گردشگرز طالقان در فرآيند آمايش سرزمين حوزه آبخي                                  ۲۶

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

   نقشه كاربري فعلي حوزه آبخيز خودكاوند‐۳شكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 سرزمين حوزه آبخيز خودكاوند  نقشه آمايش‐۴شكل 
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  ي فعلي حوزه آبخيز خودکاوندها کاربري گستره ‐۵شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  حوزه آبخيز خودکاوند) آمايش شده(هاي بهينه پيشنهادي  کاربريگستره ‐۶ لكش

  

  هاي مختلف آمارگيري  جمعيت و نرخ رشد ناخالص روستاهاي منطقه طرح در دههميزان ‐۱ جدول

  نرخ رشد دهه  جمعيت
  روستا

۱۳۴۵  ۱۳۵۵  ۱۳۶۵  ۱۳۷۵  ۱۳۷۹  ۵۵‐۴۵  ۶۵‐۵۵  ۷۵‐۶۵  ۷۹ ‐۷۵  
  ‐۵/۱  ‐۳/۳  ۷/۱  ۷/۱  ۱۹۷  ۲۰۹  ۲۹۳  ۲۴۷  ۲۰۸  خودكاوند

  
   درصد انواع مشاغل در روستاهاي منطقه طرحميزان ‐۲ جدول

  كشاورز
  روستا

  جمع دامدار كشاورز  دامدار  كشاورز
  خدمات  صنت

درصد 
  شاغلين

  ۳/۵۸  ۸  ۸  ۸۴  ۶۸  ۸  ۸  خودكاوند

مرتعداری درجه 1
مرتعداری درجه 2
مرتعداری درجه 3
مرتعداری درجه 4
توسعه روستايی
ساخت و سازهای انسانی
تفرج گسترده 2
تفرج گسترده 3
کشاورزی کالس 1
کشاورزی کالس 2
کشاورزی کالس 3
باغ
حفاظت

اراضی کشاورزی
باغ
ساخت و سازهای انسانی
اراضی مرتعی
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 ...ي شدن گردشگرز طالقان در فرآيند آمايش سرزمين حوزه آبخي                                  ۲۸

 اذعان توان مي دائمي گياهان نواعا در كشت تركيب نظر از
 نقاط رديگ نيز مانند آبخيز حوضه اين روستاهاي نمود

 ،اين گياهان كشت عمده از طالقان شهرستان روستايي
 مهم از منابع يكي كه است السيب، گيس يها نباغستا
 زير سطح بيشترين و دآي مي بشمار روستاييان درآمد تأمين
 جمله ديگر از. است هداد اختصاص خود به نيز را كشت

بادام و  تنومند درختان وجود توان مي ي،باغ گياهان كشت
در  پراكنده صورت به ديرباز از كه برد نام را گردو

 و سطح ۳ شماره جدول. دارد وجود  منطقهکشتزارهای
 منطقه در را باغی و زراعي  گياهانانواع زيركشت درصد
  . دهد مي نشان بررسی مورد

    

   سطح زيركشت انواع محصوالت زراعي و باغي در روستاهاي منطقه طرح‐۳ جدول

  درصد  سطح زير كشت  نوع محصول
  ۷۵/۱۸  ۱۱۰  گندم آبي

  غالت
  جو آبي

۲۰۳  
۹۳  

۶/۳۴  
۸۶/۱  

  ۸۵/۰  ۵  نخود
  حبوبات

  لوبيا
۸  

۳  
۳۶/۱  

۵۱/۰  
محصوالت   ۴۳/۰  ۵/۲  يونجه

  شبدر  اي علوفه
۵/۱۰  

۸  
۸/۱  

۳۶/۱  
      زميني سيب
  ۳۴/۰  ۲  كدو و خيار  ساير محصوالت

  ۵/۵۱  ۳۰۲  سيب
  ۸۷/۱  ۱۱  گيالس
  ۱/۵  ۳۰  بادام
  ۴۳/۰  ۵/۲  گردو

  محصوالت باغي

  ساير درختان مثمر

۳۵۷  

۵/۱۱  

۸۷/۶۰  

۹۶/۱  
  

و خشكسالي  پديده بروز علته ب است که يادآوریشايان 
 اتعمر ،مجاز حد از بيش هاي برداري بهره علته ب همچنين
  آنهاتوليدي علوفه ميزان و دهش تخريب دستخوش منطقه

 هاي دام غذايي نياز تأمين در را هايی و چالش كاهش يافته
 سبب يادشده های عامل مجموعه. نموده است جاداي همنطق
مورد حوضه  در بيشمار اجتماعي اقتصادي و مشكالت بروز

  . ده استبررسی ش
 در مخاطراتي به منجر كه منطقه روستاييان مشكل عمده
  از آب بهينهیبردار بهره نبود ،شود مي خشكسالي هاي زمان
 كه است آبخيز هحوز در سرزمين آمايش مسئله به توجه با
 اي هگون به مختلف هاي ريزي برنامه به توجه با بايست مي
 شرايط در چه ای بهينه به گونه به آب از بتوان تا دشو عمل

 زيرا ،برداری نمود بهره يخشكسال شرايط در چه و ترسالي
 آب ذخيره برای یمطمئن خوانبآ بررسي حوضه مورد كه

 تأمين در را هايی چالش ،خشكسالي بروز صورت در و ندارد
 خصوص اين در كه نمايد مي جاداي هنياز منطق مورد آب
 شناسي زمين و توپوگرافي شرايط به توجه با اول توان مي

 را مشكل حدودي تا ريآبخيزدا هاي اجراي طرح با ،منطقه
 نظام و مكانيزه كشاورزي اجراي راه از دوم،. داد كاهش
 نوين هاي روش از برداري بهره  وگيری بهرهبا  مدرن باغداري
 جاداي هرا از ،سوم. كوشيد آب از بهينه وري بهره در آبياري
 جوان جمعيت كه دشو عمل اي هگون به ي كوچكها هكارگا
 در كه شوند فعاليت به مشغول يكشاورز به وابسته امور در
 گيری بهره و تعاوني هاي شركت    ايجاد با توان ميخصوص   اين
 ،زنبورداري جمله از منطقه در مناسب شغلي هاي فرصت از

  .نمود اقدام… و نوغانداري
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  بحث 

 به نظام انـسان، مکـان،       ي با هدف سامانده   پژوهشن  يدر ا 
از امکانـات منـابع و      نـه   ي و به  ي منطقـ  برداري  بهرهت و   يفعال

ه طـرح   يـ ز خودکاوند، نسبت به ته    يست آبخ يط ز يحفظ مح 
د و در   شـ ن اقدام   يش سرزم ي اصول آما  پايهز بر   يش آبخ يآما
نـد  يزان دقـت و سـرعت فرا      يـ ش م يان به منظور افزا   ين م يا

نه يق تر در زمي دقيريم گين و کمک به تصميش سرزميآما
 گيـری   بهره GIS، از فن ابزار     يشنهادي پ يها  هني گز گزينش

ج برنامـه   ي را يها روش ابزار و    يابي و ارز  ي با بررس  درآغاز. دش
ت يري و مد  يزي برنامه ر  يقيز، مدل تلف  يت آبخ يري و مد  يزير

ده شد و سپس منـابع      ي انجام طرح برگز   يبرا) ۹ و   ۶(ز  يآبخ
 و نقـشه    يي شناسـا  برگزيـده مرتبط با مسائل منطقه و مدل       

 يگناهــان تــوان و تيابيــل و ارزيــ تحليبــرا.  شــدنديســاز
 به سامانه   ها  ه، داد ي و کالبد  ي اجتماع ‐ي، اقتصاد  اكولوژيك

  .  ارائه شدنديياياطالعات جغراف
ن در ســامانه يش ســرزمي آمــاي بــا اجــرابررســین يــدر ا

ــات جغراف ــاطالع ــس)GIS(يياي ــات ب ــار زي، اطالع  در يادي
 يابيـ ج و ارز  ين رو نتـا   ي دخالت داده شد و از ا      يريم گ يتصم
ــا ــ دقيه ــري ــديق ت  و Cox Christopher.  بدســت آم

 از ابـزار    گيـری   بهره کنند که    يان م يز ب ين) ۲۰۰۳(همکاران  
GIS  ش ينـد آمـا   يزان دقـت و سـرعت فرا      يش م ي باعث افزا
  . شود ميتر  قي دقيريم گين و کمک به تصميسرزم

Gerrit J. Carsjens ت يز بر قابلين) ۲۰۰۶( و همکاران
ت يري و مـد يشيـ  آمايهـا  هروژ انجام پبرایGIS  ابزاريباال
 يريد که به منظور جلـوگ     ن کن يان م يد کرده و ب   ي تاک ياراض

 GIS  از ابزاربرداران بهره اشتباه الزم است که  يها يابياز ارز 
 يريـ گ نـد شـکل   ين ابـزار و فرا    ي ا يها تي با محدود  يبه خوب 

  .  کامل داشته باشنديين ابزار آشناي اباج ينتا
ان يـ به منظور سنجش موازنـه م      پژوهشن  يان کار ا  يدر پا 

ک يـ  آن و    ي فعلـ  ریبـردا بهـره   ز و نـوع     يـ  آبخ يعيتوان طب 
ن و  يش سرزم يز، دو نقشه آما   يت آبخ ي از وضع  ي مکان يابيارز

 GISط يگر در محــي بــر همــدي اراضــي فعلــيهــا کــاربري
 دو  همخـوانی  از   بدسـت آمـده   ج  ينتـا .  داده شدند  همخوانی

 سـطح حـوزه      درصـد  ۶/۳۹ که   دهد  مي نشان   يادشدهنقشه  
 ي درصـد بـه کـاربر      ۷/۳ حفاظـت،    يد بـه کـاربر    يـ ز با يآبخ

 و ۱ طبقهي مرتعداري درصد به کاربر۳/۸، ۱ طبقهيکشاورز
 ۰۶/۰،  ۴ تـا    ۲ درجـه  ي مرتعـدار  ي درصد بـه کـاربر     ۷۵/۲۲

ن يهمچنـ . ابدي اختصاص   يي توسعه روستا  يدرصد به کاربر  
 ي دارا و به لحـاظ تفـرج گـسترده         بررسیز مورد   يحوزه آبخ 

ن رو ضـرورت    يـ اسـت، از ا   )  درصـد  ۱۶/۱۰(ي خوب ای ترهگس
 احـساس   به طورکامل  در منطقه    يتوجه به صنعت گردشگر   

ن صنعت با توجه به خوش      ي ا ي بر رو  يگذار هيسرما. شود  مي
ـ  مـي آب وهوا بودن منطقه و احـداث سـد در منطقـه،            د توان

  .  داشته باشدييزا ش درآمد و اشتغالي در افزاياديسهم ز
 و يي توسـعه روسـتا  يص داده شده به کـاربر  درصد اختصا 

 در  يزيز، چ ي آبخ ي فعل ي در کاربر  ي استان يساخت و سازها  
زان در نقـشه    ين م اي  ه ک شود  مي درصد را شامل     ۴۹/۰حدود  
.  درصـد کـاهش داده شـده اسـت         ۰۶/۰ن به   يش سرزم يآما

 معادل  ۳ و   ۲ درجه   يدرصد اختصاص داده شده به کشاورز     
 درصـد   ۵/۱داده شده به بـاغ       درصد، درصد اختصاص     ۳/۱۴

  .باشد ميسطح حوزه 
ز يـ ک گسل در قسمت شمال حوزه آبخ      يبا توجه به وجود     

...  بناهـا و     ي چون مقاوم سـاز    يهايدي است که تمه   يضرور
  .دشودر منطقه اعمال 

ن و  يش سرزم ي دو نقشه آما   همخوانی از   بدست آمده ج  ينتا
 ۱۷ كـه  دهـد  مـي گر، نـشان    ي بـر همـد    ي اراض ي فعل يكاربر

 درصـد   ۸۳ و   بهينه ي كاربر ي دارا بررسیدرصد حوزه مورد    
  . داردير كاربريياز به تغيحوزه ن

ن در ي از منابع و سرزمریبردابهره  شدت يبه منظور بررس
ز در سـه    ي آبخ ي کنون يها  کاربري مختلف،   يها  کاربريقالب  
 پراکنـده از منـابع و       ود، متوسـط    ي شـد  ریبـردا بهره  دسته  
 صـورت گرفتـه     يهـا  يابيـ با ارز . ند شد ين طبقه بند  يسرزم

د، زراعـت   ي شـد  ریبـردا  بهره در دسته    ي و باغدار  يمرتعدار
 متوسط  ریبردابهره   در دسته    يمکاري و د  يشامل زراعت آب  

 پراکنده  ریبردابهره   در دسته    يي روستا يو ساخت و سازها   
 کـرد کـه     يريـ گ جهي نت توان  ميب  ين ترت اي  هقرار گرفتند و ب   

 ۱/۳۳د، ي شـد ریبـردا بهـره    تحت   زي درصد سطح آبخ   ۴/۶۶
 سطح ۴۹/۰ متوسط و ریبردابهره ز تحت يدرصد سطح آبخ  

  .     پراکنده قرار داردریبردابهره ز هم تحت يآبخ
  :شود مير مطرح ي زيشنهاديان موارد پيدر پا
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 ...ي شدن گردشگرز طالقان در فرآيند آمايش سرزمين حوزه آبخي                                  ۳۰

 اطالعـات   يهـا   هل سـامان  ي و تبـد   GISضرورت توسعه   ) ۱
   يطيست محي زي تخصصيها ه، به ساماني عمومييايجغراف
ش ي و آمـا    اكولوژيـك  تـوان    يابيـ  ارز ي مدل هـا   تنظيم)۲

ران و ارائـه آنهـا در       ي ا يشي مناطق مختلف رو   ين برا يسرزم

 ي بــراييايــک نــرم افــزار ســامانه اطالعــات جغرافيــقالــب 
  . در کشوریبردار بهره
 يهـا  تي و محدود ها  قابليتآشنا نمودن کامل کاربران با      )۳

 يت اراضـ  يري و مـد   يشيما آ يها  ه برنام ي اجرا در GISابزار  
  . نادرستيها يابي از ارزپرهيزبه منظور 
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Abstract 
The use of GIS tools is one of the newest methods for performance of different land evaluation and 

planning projects. This research with the purpose of determination of appropriate landuse to natural 
land potential and improvement of land management of catchments was executed using GIS-tools in 
Taleghan area. At first ecological and socio-economic resources determined, mapped and entered to 
GIS environment. Then by analysis of more than 15 information layers, homogeneous and ecological 
units determined. By the use of watershed management and combined land planning model and in 
accordance with natural and socio-economic characteristics of the watershed, suitable landuses were 
proposed. At last optimum landuse map and the existing state of landuse map were adapted in GIS 
space. The results showed that 17 percent of the watershed area has suitable landuses while 83 percent 
of the watershed area needs landuse change. 
 
Keywords: Land use planning, GIS, Taleghan, Ecological model 
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