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در  کمی روش اصالح رویکرد بامرودشت  شهرستان سرزمینِ آمایشتحلیلی بر 

 GIS افزارنرم
 

 ایران شیراز، دانشگاه کشاورزی، دانشکده زیست، محیط و طبیعی منابع مهندسی بخش دانشیار :1مسعودی مسعود

 ایران شیراز، دانشگاه کشاورزی، دانشکده زیست، محیط و طبیعی منابع مهندسی کارشناس ارشد :امیری حامد

 ایران از،شیر دانشگاه کشاورزی، دانشکده زیست، محیط و طبیعی منابع مهندسیکارشناس ارشد  :جوکار پرویز
 

  10/4/1394 :پذیرش          61 -70 صص      51/9/1393 :دریافت

 

 چکیده
 به پایدار توسعه مهم و اولیه اصول از کشور، و منطقه سطح در محیطی هایویژگی با متناسب و صحیح استفاده و سرزمین آمایش     

 کاربری بین ایمقایسه تا است آن بر مقاله .باشدمی زیاد مرودشت انشهرست در هاکاربری تغییر ،زیاد جمعیت به توجه با .آیدمی شمار

 آوریجمع برای و باشدمی "تحلیلی -توصیفی" نوع از تحقیق روش. دهد انجام شهرستان برای شده تهیه آمایش نقشه و موجود اراضی

 ArcGis9.3افزارنرم با نیز هاداده تحلیل و تجزیه. است دهش استفاده میدانی مشاهدات و مطالعات و پرسشنامه ،ایکتابخانه ابزار از هاداده

 از استفاده با اطالعاتی مختلف هایالیه گذاریهمروی طریق از اراضی کاربری با شهرستان محیطی زیست توان مقایسه. است گرفته صورت

 اصالحاتی است ذکر به الزم .گردید یهته منطقه سرزمین آمایش نقشه و گرفت صورت GIS کمک به آمایش کمی روش با و مخدوم مدل

 که دهدمی نشان ایجنت. پذیرفت انجام فعلی کاربری نقشه از گیری بهره و محیطی زیست واحدهای تهیه عدم نظیر آمایش فرایند در

 توسعه فعلی، کاربری به نزدیک کاربری گستره تنها و (سناریوها مجموع) اولویت بیشترین از اکوتوریسم سپس و آبی کشاورزی کاربری

 کمتر( %5/1) حفاظت و (%40) آبی کشاورزی عرصه در برداری بهره چنین هم .باشد می (درصد 4/0 حدود) روستایی و صنعتی و شهری

  .باشد می محیطی توان از بیش برداری بهره (%32) مرتعداری و (%22) جنگلداری عرصه در و منطقه بهینه محیطی توان از

 

 ت. مرودش شهرستان ، GIS،کمی روش سرزمین، شآمای :کلیدی هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 masoudi@shirazu.ac.ir ،09173399877  :مسئول نویسنده. 1 
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..... با رویکردشهرستانِ مرودشت آمایش سرزمین تحلیلی بر   62 

 :لهمسأ بیان

 ندانم. شودنمی استفاده آن پتانسیل یا توان اندازه به آب و زمین از که است معنی بدین سرزمین از استفاده نادرستی      

 استفاده باعث و داده ادرستن برداریبهره روش یا غلط مدیریت دست به دست سرزمین از استفاده نوع با رابطه در کاری

 هایطرح اجرای با و است افتاده جویی چاره فکر به متمدن انسان خوشبختانه. است گردیده سرزمین از انسان غیرمنطقی

  ادـی آن از  رزمینـس  ایشـآم  وانـعن  تـتح  هـآنچ  یـکل طور به. است گرفته را نادرست استفاده جلوی حدودی تا مدیریتی

 و درخور برداریبهره منظور به سرزمین در انسان هایفعالیت و رزمینـس ،سانـنا ینـب هـرابط یمـتنظ" :از تـاس رتعبا شودمی

 عبارت به ."زمان طول در اجتماع معنوی و مادی عیتـوض ودـبهب منظور به سرزمین فضایی و انسانی امکانات جمیع از دارـپای

 این سپس و کندمی دیکته سرزمین وژیکیـاکول و یـطبیع هایویژگی که بکند زمین از را ایاستفاده آن باید انسان تر ساده

  .(16: 1378 مخدوم،) دهد وفق خود اجتماعی و اقتصادی های نیاز با را ها ویژگی

 توجه و تولیدی توان و استعدادها شناخت اساس بر جانبه همه استفاده و صحیح ریزی برنامه جهت اکولوژیکی توان ارزیابی    

 وجود ریزیبرنامه و مدیریت در زیستی محیط های دیدگاه رعایت عدم موضوع که حاضر زمان در ویژه به رویکردهایی چنین به

(. 46: 1390 ،همکاران و ثانیاحمدی ؛205: 1382 ،همکاران و مخدوم ؛12: 1380 عدل،) است برخوردار خاصی یتاهم از دارد

 توان ارزیابی لذا .گیردمی صورت سرزمین آن اکولوژیک و محیطی هایویژگی اختشن اساس بر سرزمین توان بندیطبقه

 اجتناب آتی، هاینسل منافع حفظ با همراه پایدار توسعه به دستیابی جهت سرزمین آمایش اساس و پایه عنوان به اکولوژیکی

 و مناسب هایکاربری انواع برای مختلف هایسرزمین منابع توان ارزیابی خصوص در هم زیادی مطالعات. بود خواهد ناپذیر

 و میری فالح) است گرفته صورت کشور از خارج و داخل در ای،منطقه شرایط با مناسب کشاورزی محصوالت توسعه حتی

 (.120: 1387 ،همکاران

 شترـبی تناسب و باالتر کارایی برای ،دارد کار و سر طبیعی یطـمح اـب  گـتنگاتن  ورـط هـب که انجا از انسانی هایتفعالی     

 شهرستان اهمیت و جمعیت افزایش به توجه با. است محیطی توان افزون روز علمی شناسایی نیازمند ،زیست یطـمح اـب

 تغییر ؛کندمی ایفا کشور یاقتصاد توسعه و توریسم کشاورزی، بخصوص مختلف هایزمینه در که فعالی نقش دلیل به مرودشت

 آینده هاینسل برای تهدیدی تواندمی این که ؛است ناپذیراجتناب امری سرزمین از بهینه تفادهاس عدم و عرصه در کاربری

 انسجام از مدل این که شد یادآور باید نیز ایران( قیاسی کمی بویژه) سرزمین آمایش هایمدل مورد در دیگر طرف از .باشد

 یعنی توان طبقه اثر نادرست دخالت .هست برخوردار ماعیاجت -اقتصادی شرایط با اکولوژیک هایتوان تطابق به نسبت کمی

 به منجر که است دیگر مشکالت جمله از فعلی هایکاربری مکانی نظرگیری در عدم و هاکاربری طبقات تعداد تساوی عدم

 جتماعیا - صادیاقت و محیطی زیست شرایط با متناسب روشی ارائه بنابراین. شد خواهد است انتظار قابل آنچه از متفاوت نتایج

 شود:زیر مطرح می فرضیات و سواالتدر راستای انجام تحقیق  .باشدمی برخوردار ایالعاده فوق اهمیت از منطقه،

  ؟باشدمی شهرستان یکژکولوا انتو با منطبق مرودشت، شهرستان در دموجو اراضی یبررکا یاآ

 د؟گیرمی رتصو کـیژکولوا انوـت اـب ایرـمغ ینـمز از داریرـبهرـبه و دهستفاا شهرستان، یستیز یهاعرصهیک از  امکد در

 با  و مدیران مناسب ریزی برنامه با بتوانیم تا دارد؟ تطابق منطقهآمایشی  خصوصیات با اندازه چه تا (کمی) پیشنهادی روش

  .باشیم داشته را سرزمین از بهینه برداری بهره ،شهرستان اکولوژیک توان از گیریبهره

 :تحقیق نظری هپیشین

 دوـموج کیفیت و تمشخصا با هایبررکا اعنوا از یک هر یهایمندزنیا هـمقایس املـش یـضارا بـتناس ینـتعی و سیربر      

 تـماهی دارای ستیـزی یطـمح ایـهدهـپدی شترـبی که آنجا از. (FAO, 1976: 22) است اراضی یدهاـحوا از کـی رـه در

 را هاییمدل و کرد استفاده هاپدیده این بررسی در( GIS) اییـجغرافی اتـاطالع امانةـس از وانـتـیم ،ستندـه زمانی -مکانی

 کولوژیک، توان ارزیابی بعبارتی. کرد گیریتصمیم انـپای در و دیریتـم ،ریزیبرنامه ،مختلف موارد در بتوان آن با که کرد ایجاد

 -زیست مدیریت و ریزی برنامه مطالعات قالب در سرزمین اکولوژیک تانسیلپ از بهینه برداری بهره و انتخاب ضرورت دلیل به
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 63 1395تابستان  /22شماره  /6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 پشتیبانی کردن فراهم سامانه، این کارگیری به از نهایی هدف بنابراین،. است پایدار توسعة اصل به حصول منظور به محیطی

 برای هاداده تلفیق توانایی فیایی،جغرا اطالعات سامانه هایتوانایی ترینمهم از یکی. است فضایی هایگیریتصمیم برای

 در گرفته صورت های پژوهش جمله از. است سرزمین پهنه گذاری ارزش طریق از اراضی تناسب تعیین و یابی مکان مدلسازی،

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی سرزمین آمایش زمینه

 شامل) فیزیکی عوامل از اعم اکولوژیکی واملع سازینقشه و شناسایی مطالعه، از پس( 1388) همکاران و امیری     

 ساالنه، رویش گیاهی، پوشش تراکم شامل) زیستی عوامل و...(  و دما و بارندگی مادر، سنگ خاک، شیب، ارتفاع، فیزیوگرافی،

 مدل و یاییجغراف اطالعات سامانه از استفاده با شمال، هزار سه و هزار دو آبخیز هایحوضه در...(  و گیاهی های گونه ارزش

 بولین منطق اساس بر را مذکور هایحوزه اکولوژیک توان ،سیستمی تحلیل و تجزیه روش بر تنیمب جنگلداری اکولوژیک

 منطقة اکولوژیک توان ارزیابی در( 1388) همکاران و منوری .بود اول طبقه پنج فقط وجود از حاکی نتایج .کردند مشخص

 توسعه برای منطقه کل اکولوژیکی، پارامترهای تمامی گرفتن نظر در با که دادند ننشا شیراز شهرستان زاخرد آبخیز حوضه

 اساس بر را گلستان استان در واقع کچیک آبخیز حوضه آمایش نقشه( 1390) همکاران و میردیلمی. است نامناسب شهری

 درصد 20 حدود مطالعه مورد قهمنط در کشاورزی اراضی که داد نشان تایجن کردند. تهیه ترکیبی دو روش به سیستمی مدل

 را سرزمین آمایش نقشه سیستمی تحلیل و تجزیه روش از استفاده با( 1390) فر نجفی .است شده برداریبهره حد از بیش

 بیشترین و روستایی توسعه به مربوط فعالیت سطح کمترین که داد نشان و کرد تهیه ایالم شهر دره سراب جنگلی حوضه برای

 استفاده با آمایش نقشه تهیه و اراضی کاربری ریزیبرنامه به( 1390) همکاران و بیاتت. اس آبخیزداری هایتفعالی مختص آن

 و سرزمین آمایش بررسی نتیجه در .پرداختند کرمانشاه ماهیدشت شهری آبریز حوضه در GIS محیط ویژه هایتوانمندی از

 به نسبت بهینه شرایط در کشاورزی و مرتع جنگل، مساحت که دش مشخص قیاسی کیفی روش با هاکاربری بین بندی اولویت

 .داشت افزایش فعلی کاربری

 کرد اشاره FAO سازمان توسط 2 شماره نشریه انتشار به توانمی اراضی ارزیابی برای چارچوبی تهیه در اقدامات اولین از     

(1976FAO, ). کردند استفاده سرزمین آمایش جهت در ایوارهماه تصاویر هایقابلیت از( 1990) همکاران و 2پراسد .

 مورد را اندونزی حاشیه مناطق در اراضی کاربری پراکنش هایمدل آوردن دست به برای روشی ،(2002) همکاران و 3سوهدی

 طبیعی منابع از رویهبی برداری بهره خطر رساندن حداقل به و سود رساندن حداکثر به هامدل این از هدف. ندداد قرار بحث

 هند منگالور شهر در GIS کمک با را شهری گسترش سازی مدل و پویایی معیارها، ،(2002) همکاران و 4سودهیرا. باشدمی

 . ساختند ممکن را شهر آینده گسترش نوع بینی پیش آن دنبال به نموده، بررسی

-می گرفته انجام طبیعی منابع های عرصه در سرزمین آمایش و اکولوژیکی توان تعیین با ارتباط در که تحقیقات دیگر از     

 مقایسه ،(2011 همکاران، و کرمی) GIS  از استفاده با  بابلرود حوضه اکولوژیک و مکانی هایقابلیت ارزیابی و مطالعه به توان

 حوضه اکولوژیکی توان ارزیابی جهت (مخدوم دکتر روش) اکولوژیکی آمایش روش و (ژئومورفولوژیکی) فیزیکی آمایش روش

 و فوگل استوک) هلند کشور در اراضی کاربری ایمنطقه آمایش ،(2009 همکاران، و پرورش) هرمزگان استان نساء آبخیز

 روش نقش ،(1999 ،6نیالنادراجات و پررا) کشاورزی برای GIS از استفاده با سریالنکا در اراضی تناسب مطالعه  ،(1999 ،5آنتل

 . نمود اشاره ( 2000 همکاران، و  7جانسن) هند کشور در اراضی کاربری ارزیابی مختلف های

                                                           
2 .Prasad 
3 .Suhaedi 
4 .Sudhira 
5 .Stookvogel and Antle 
6 .Perera. and Thillanadarajan 
7 .Jansen 
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 :تحقیق روش و مواد

 گردآوری روش همچنین. است کاربردی هدف، نظر از و تحلیلی -توصیفی پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش     

 هایداده. شد استفاده Excel و ArcGIS 9.3 افزارنرم از نیز هاتحلیل جهت. است (پرسشنامه) میدانی و اسنادی اطالعات

 آب سازمان) هواشناسی هایداده و آب منابع ،یبـش تـجه ،شیب ع،تفاار العاتیاط یاـههـالی شامل تحقیق در استفاده مورد

 از شده آوریجمع هایداده همچنین و (فارس استان کشاورزی جهاد سازمان) شناسی خاک و گیاهی پوشش ،(استان

 :است زیر صورت به تحقیق این در ارزیابی لمراح .باشدمی پرسشنامه

 شامل العاتیاط یاـههـالی تهیه به زنیا نشهرستا ودهمحد در یکژکولوا انتو یابیارز ایبر: اکولوژیک منابع شناسایی -1

 و گیاهی پوشش ،(استان آب سازمان) هواشناسی هایداده و آب منابع ،(DEM از استفاده با) یبـش تـجه ،شیب ع،تفاار

 .باشدمی (استان کشاورزی جهاد سازمان) شناسی خاک

 وسیع گستره یک در محیطی زیست واحد یک متفاوت گانهای پلی اینکه، باالی امکان به توجه با: منابع تحلیل و تجزیه -2

 زیست واحد تهیه گانه پنج هایگام در که اکولوژیکی مدل یک هایشاخص در بزرگ آبخیز حوضه یا شهرستان یک مانند

 جداول اطالعات وسیع مناطق در لذا. باشند متفاوت کامالا  توانندمی( خاک زهکشی و شوری مانند) اندنشده استفاده حیطیم

 تحقیق در. باشدنمی جوابگو هاکاربری اکولوژیک توان تهیه برای محیطی زیست واحد تهیه گانه پنج مهایگا از حاصله توصیفی

 که شکل بدین گردید؛ استفاده جدیدی رویکرد از محیطی زیست واحدهای تهیه از پس حالتی چنین بروز مشاهده از پس فوق

 برگرفته توان مدل هر کاری واحدهای گفت توانمی و گردید استفاده اکولوژیکی مدل هر برای الزم اطالعات و هانقشه کلیه از

 است ذکر قابل. هستیم بیشتری گانهای پلی شاهد محیطی زیست واحدهای به نسبت و باشندمی توان همان هایشاخص از

 به نسبت تر سنتی روشی نقشه، تهیه برای ژئومورفولوژی رخساره یا محیطی زیست واحد نظیر کاری واحدهای تهیه رویکرد

 با اکولوژیک توان بررسی شروع برای جدید رویکرد ولیکن .شدمی تهیه نور میز از گیریبهره با ابتدا در که بوده جدید رویکرد

 مناطق برای و بوده کاری واحدهای از استفاده از ترسریع و ترمناسب GIS محیط در محاسبات سریع توانمندی به توجه

   .شودمی توصیه وسیع مطالعاتی

 با ایجادی گانهای پلی هایویژگی مقایسه از کاربری هر برای زیست محیط توان ارزیابی :سرزمین محیطی توان ارزیابی -3

 جدول در select by attribute یگزینه از استفاده با لذا .است آمده بدست( مخدوم مدل) کاربری همان یکیاکولوژ مدل

 کاربری هر توان تعیین جهت اکولوژیکی پارامترهای نظر از متناسب هایویژگی دارای مناطق and تابع با و توصیفی اصالعات

 .گردید تعیین

 : (قیاسی یکم روش با) ها کاربری بندی اولویت -4

 تا شد توزیع ذیل هایسازمان کارشناسان بین( عدد 40) پرسشنامه اولویت تعیین کمی روش اساس بر: سناریوها بررسی -4-1

 :از عبارتند مربوطه های سازمان .شود تعیین اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی، سناریوهای تکلیف

 منابع کل اداره ،فارس استان زیست محیط حفاظت کل ارهاد ،فارس استان کشاورزی جهاد سازمان ،فارس استانداری 

 گردشگری و فرهنگی میراث کل اداره ،فارس استان شهرسازی و مسکن کل اداره ،فارس استان آبخیزداری و طبیعی

 مرودشت شهرستان در فوق هایسازمان معادل. 

 شهرستان، اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی، یهاویژگی به توجه با که است صورت بدین پرسشنامه در امتیازدهی نحوه     

 توسط پرسشنامه تکمیل از پس .دارد را باالتری اولویت 1 عدد که کنندمی بندیاولویت 6 تا 1 عدد از را نظر مورد هایکاربری

 با ها کاربری از کدام هر سپس .گیردمی صورت کاربری هر در گیریمیانگین و شوند می Excel برنامه وارد اعداد کارشناسان،

 . (1شماره  جدول) .شد خواهند بندیاولویت سناریو هر در آنها میانگین به توجه

 اکولوژیک هایتوان نقشه تهیه از پس بعد مقطع در: سرزمین آمایش نقشه تهیه و سرزمین توان های نقشه تلفیق -4-2

 هر در که باشدمی (3شماره  شکل) سرزمین یشآما نقشه همان حاصل نقشه و شدند ادغام هم با هانقشه ،(2شماره  شکل)

 شد محاسبه کاربری هر برای سناریو هر در آمده دست به امتیازات جمع حاصل. پردازیممی اولویت تعیین به ایجادی واحد
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 ؛دارد را ایجادی واحد هر برای جمع حاصل بیشترین که ایگزینه. ندشد بندیرده ها گزینه جمع حاصل حسب بر سپس

 نمایان توصیفی اطالعات جدول در اولویت انتخاب ستون در که ،(218: 1378 مخدوم،) گردید انتخاب گزینه بهترین نبعنوا

 را مختلف هایکاربری برای موجود هایتوان و سناریو چهار به توجه با شده کسب امتیازات مجموع 2 شماره جدول. شوندمی

 .دهدمی نشان

 توان بعنوان کشاورزی 6 توان و مرتع 2 توان بعنوان کشاورزی 5 توان مرتع، 1 توان بعنوان کشاورزی 4 تا 1 هایتوانهای :نکته

 .شد گرفته نظر در مرتع 3

 :گرفت صورت اصالحاتی ،منطقه های ویژگی با بیشتر انطباق و مدل اصالح منظور به

 مناسب توان داشتن به مشروط کاربری یک امتیاز ینباالتر بر عالوه منطقه در هاکاربری بندیاولویت نحوه همچنین: 1 تبصره

 کننده بیان امتیاز آن لیکن و است صنعتی توسعه به مربوط امتیاز بیشترین گون پلی یک برای شاید مثالا . دارد امتیاز آن برای

 . شودمی پرهیز اولویت بعنوان آن انتخاب از لذا. است توسعه نامناسب یا 3 توان

-می تغییر هاکاربری ناسازگاری به توجه با چندگانه هایتوصیفی،کاربری اطالعات جدول در اولویت تخابان ستون در :2 تبصره

 کاربری آن با اولویت ناسازگاری، وجود صورت در .شودمی پرهیز آنها تغییر از باشند سازگار هم با هاکاربری کهصورتی در .کنند

 چندگانه، هایکاربری بین از ناسازگار های گان پلی سایر برای .شودمی نجاما حاضر حال در که است چندگانه انتخاب میان از

 .است کننده تعیین اجتماعی و اقتصادی نیازهای

 ادغام هم با آمایش نقشه و فعلی کاربری الیه منظور بدین. شد داده دخالت نیز فعلی کاربری اولویت انتخاب هنگام در: 3 تبصره

 .شدند

 کشاورزی هایکاربری به ترتیبه ب ،اولویت انتخاب ستون در شهری توسعه فعلی، حفاظت آبی، زراعت فعلی های کاربری -الف

 با شده یاد فعلی هایکاربری که هم واحدهایی از دسته آن .یافتند تغییر شهری توسعه و حفاظت ،(مناسب توان صورت در)

 .یافتند تغییر حفاظت کاربری به( حفاظت و کشاورزی  امثال) هستند ناسازگار و داشتند تداخل فعلی حفاظت

 اولویت زیر صورت به داشتند،( 1F) انبوه جنگل فعلی کاربری که واحدهایی از دسته آن همچنین اولویت انتخاب ستون در -ب

 :شدند داده

 .شوندمی صیهتو جنگل کاربری بعنوان ندارند مرتع -جنگل اولویت ،اولویت انتخاب ستون در که واحدهایی از دسته آن      

 . یابندمی تغییر جنگل کاربری به کاربری، ناسازگاری به توجه با اند گرفته کشاورزی -جنگل اولویت که واحدهایی البته

 از دسته آن واقع در. شودمی بررسی( RB) رودخانه بستر و( L) دریاچه فعلی کاربری اولویت انتخاب ستون در همچنین -ج

 در و شوندمی قلمداد حفاظتی دریاچه بعنوان شوند،می حفاظت فعالا  کهصورتی در باشند،می L کاربری دارای که واحدهایی

 باشند،می رودخانه بستر کاربری دارای که واحدهایی از دسته آن همچنین. شوندمی آمایش آبی سطوح بعنوان اینصورت غیر

 .شوندمی قلمداد رودخانه بستر بعنوان

 :محدوده مورد مطالعه

متری از سطح دریا و در منطقه  1595در بخش مرکزی استان فارس و به طور میانگین در ارتفاع  شهرستان مرودشت     

دقیقه و در عرض  48درجه و  52در طول جغرافیایی کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد. این شهر 

شماره  )شکل دارد. کیلومتر مربع 4649 رمساحتی بالغ ب ودشتمرشهرستان دقیقه قرار گرفته است.  52درجه و  29جغرافیایی 

1). 
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 .1393منبع: نویسندگان،  -در استان فارس موقعیت شهرستان مرودشت -1شکل 

 های تحقیق: یافته

از بعد وسعت اراضی  د. اگرچهدهها بر اساس نظرات کارشناسان را نشان میبندی کاربرینتایج اولویت 1 شماره جدول     

باشد. اما جدول ترین گزینه کشاورزی آبی میاجتماعی مناسب -مرتعی بیشترین گستره را برخوردارند ولیکن از بعد اقتصادی

دهد که بر اساس توان کاربری را بر اساس رهیافت سناریوسازی نشان می ( کسب شده هر2 شماره مجموع امتیازات )جدول

کاربری جنگل از کمترین های اقتصادی اجتماعی طبقه اول کاربری اکوتوریسم از بیشترین اولویت و ازمندیاکولوژیک و نی

جا که محدودیت آب در آناز  .دهدرا نشان می هاهای توان اکولوژیک انواع کاربرینقشه 2 شماره شکلباشد. خوردار میاولویت بر

هم چنین با توجه به اینکه میزان تولید در بخش  ؛وجود ندارد رستانشهکشاورزی در  2و  1طبقات  ،شهرستان وجود دارد

ولی در دو بخش اکوتوریسم و حفاظت شاهد وجود مناطق با توان  ،منطقه توان جنگلداری تجارتی ندارد ؛باشدجنگل نیز کم می

 وردار است.خوبی برخ هم چنین شهرستان جهت توسعه شهری و صنعتی نیز از توان نسبتاا .باشیممی 1طبقه 
 ی آمایش سرزمین در شهرستان مرودشتسناریوها امتیاز و رتبه -1 جدول  

 رتبه و امتیاز سناریو وسعت

 دیم توسعه اکوتوریسم حفاظت مرتعداری کشاورزی جنگلداری کاربری

 6 4 7 5 1 3 2 رتبه

 5 7 4 6 10 8 9 امتیاز

 رتبه و امتیاز سناریو اکولوژیکی

 38/6 41/8 92/8 02/8 46/6 3/9 53/7 میانگین

 7 3 2 4 6 1 5 رتبه

 4 8 9 7 5 10 6 امتیاز

 رتبه و امتیاز سناریو اقتصادی

 71/5 23/8 84/8 46/7 87/5 89/8 05/7 میانگین

 7 3 2 4 6 1 5 رتبه

 4 8 9 7 5 10 6 امتیاز

 رتبه و امتیاز سناریو اجتماعی

 61/5 12/8 43/8 3/7 82/5 64/8 17/7 میانگین

 7 3 2 4 6 1 5 رتبه

 4 8 9 7 5 10 6 امتیاز

 . 1393مطالعات نویسندگان، منبع: 
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و  2 اکوتوریسم طبقه الویت دوم، 3 در اولویت اول و کشاورزی طبقه 1اکوتوریسم طبقه  2 شماره با توجه به نتایج جدول      

و  2 ، حفاظت طبقه1دیم طبقه  ، مرتع و2 قهتوسعه شهری طب الویت چهارم، 4 اولویت سوم، کشاورزی طبقه 1حفاظت طبقه

توان می 3 شماره و جدول 3و  2های های بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده از شکلدر اولویت 4 کشاورزی طبقه

حال اقتصادی و اجتماعی برای کشاورزی بیشتر است و در  گفت که توان شهرستان مرودشت با توجه به شرایط اکولوژیکی،

که باید به ن چنانآند کشاورزی اکوتوریسم نیز همان دهد به کاربریچنین نتایج نشان میایم. همحاضر به نقطه بهینه نرسیده

اجتماعی و  توان به وجود امکانات مناسب اقتصادی،که این توان باال برای توریسم و اکوتوریسم را می ،آن توجه نشده است

 کاربری فعلیبا توجه به اینکه درصد مساحت اراضی تحت حفاظت در آمایش کمی بیشتر از  چنیناکولوژیک نسبت داد. هم

باشد که توجه بیشتر جهت افزایش سطح حفاظتی شهرستان و جلوگیری از تخریب را است نشان از عدم توجه به حفاظت می

باشد که نشان بیشتر از میزان بهینه می یکاربری فعلداری در داری و مرتعطلبد. در این بین درصد مساحت کاربری جنگلمی

صنعتی و  شهری،باشد. تنها کاربری توسعه کشی مثبت میدهنده استفاده بیش از توان اکولوژیکی در این عرصه و بهره

 نزدیک است که نشان دهنده رویکرد اصالحی در تبصره کاربری فعلیباشد که به نسبت به نتایج آمایش شده به روستایی می

 است.  3 هشمار
 رودشتمجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان م -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .13932منبع: نویسندگان، 

 درصد وسعت کاربری ها-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1392نبع: نویسندگان، م 

 

 توان

 کاربری

1 2 3 4 5 6 7 

 3 7 11 15 19 - - جنگل

 - - - - 23 27 31 اکوتوریسم

 - - - - 21 25 - توسعه شهری

  18 22 26 30 - - کشاورزی

 - - - 15 19 21 25 ع و دیممرت

 - - - - 19 23 27 حفاظت

 کاربری فعلی روش کمی کاربری

 60/20 48/0 جنگلداری

 - 8/32 اکوتوریسم
 4/0 5/0 توسعه

 7/39 6/54 کشاورزی

 3/32 37/3 مرتع

 - 14/6 حفاظت
 02/0 - دیم

 47/1 47/1 یاچه )حفاظت شده(در

 55/1 - جنگل دست کاشت

 4/3 - اراضی بایر

 5/0 5/0 بستر رودخانه

 - 14/0 اکوتوریسم -جنگل
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 .1393منبع: نویسندگان،  -کاربری هاتوان اکولوژیک نقشه  -2شکل

 
 .1393منبع: نویسندگان،  -ایش سرزمین شهرستان مرودشت با روش کمینقشه آم -3شکل 
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 :هاو ارائه پیشنهاد گیرینتیجه

-دو کاربری اکوتوریسم و کشاورزی در الویت مسیر توسعه شهرستان قرار دارند و باید سیاستهای تحقیق با توجه به داده      

قرار داد و از این توان محیطی جهت بهبود رفاه مادی و معنوی  گذاری در این دو بخشهای مدیریتی را در راستای سرمایه

و  طقهنممتناسب با شرایط هر  اصالح یافته آمایش سرزمینهای بایست گفت استفاده از مدل مردم منطقه استفاده کرد.

ی دهد. بابایی کفاکهای بلند مدت را کاهش گیریتواند خطرهای مدیریت و تصمیماستفاده از متخصصان و کارشناسان آشنا می

بهتر از ارزیابی به روش امتیازدهی با اعمال وزن معیارها  ،را به دلیل این خصوصیت های اصالحی( استفاده از مدل1385)

دهی مجدد خود دارای وزن بوده و نیازی برای وزن و اصالح یافته های ویژهکند که مدل( نیز بیان می1388داند. مخدوم )می

تواند موجب استفاده متناسب از توان طورکلی ارزیابی توان اکولوزیکی جهت توسعه هر کاربری می ارد. بهمعیارها وجود ند

شک این موضوع باعث تواند الگوی توسعه اراضی را تعیین کند. بیسرزمین شود. ارزیابی توان سرزمین از سویی دیگر می

ریزی آمایش راهکارهای بهبود فرایند برنامه آورد.را فراهم میاستفاده پایدار از از سرزمین شده و موجبات توسعه درخور 

 :در شهرستان مرودشت سرزمین

  تعریف جامع و صحیح از آمایش سرزمین و مفاهیم مرتبط با آن به صورت یک سند قانونی برای ایجاد یک

  ،دیدگاه یکپارچه در بین همه افراد، گروه ها و سازمان ها

  ستفاده از نیروی ایجاد نظام تشکیالتی مستقل و قدرتمند، ا آمایش سرزمین و تنی برمبطراحی نظام برنامه ریزی

 متخصص و کارآمد،

 هزینه و زمان ارزیابی  منظورر کاهش بهدر روش های آمایش سرزمین سامانه اطالعات جغرافیایی  استفاده از 

 های ای کشاورزی آبی بر اساس روشتوجه بیشتر مسئولین در زمینه رهنمودهای استفاده از آب های زیرزمینی بر

 نوین آبیاری

 .اجرای برنامه جامع آمایش سرزمین در منطقه با تامین زیر ساخت ها، خدمات رفاهی، آموزشی و زیربنایی 
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