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چكیده 
آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگی هاي اکولوژیک 
سرزمین و شرایط اجتماعی آن، اقتصادي و نوع استفاده بهینه از 
از داده های  این میان، استفاده  سرزمین را مشخص می سازد. در 
مکاني و سامان دهی و تحلیل درست این داده ها براي بهره گیری 
در  فزاینده اي  رشد  از  و  بوده  اهمیت  با  توسعه،  موضوعات  در 
سطح تحقیقات روز برخوردار است. داشتن نقشه های مناسب از 
شرایط بوم شناختي و زیست محیطي سرزمین براي ارزیابي بسیار 
با اهمیت است. در این راستا تحقیق فوق به بررسی کاربری های 
چندگانه به  صورت زیر حوزه ای می پردازد جهت این امر نقشه های 
مورد نیاز بعد از تهیه با استفاده از نرم افزار  Arc Map در فرآیند 
منابع  اکولوژیک اطالعات  توان  ارزیابی  آمایش سرزمین، جهت 
اکولوژیک حوضه با دستورات  Overlly تلفیق شد و در نتیجه 
نقشه ای که بیانگر تمامی خصوصیات الیه های تلفیق شده است 
دست  به  کاربری های  اساس  بر  پژوهش  این  در  آمد.  دست  به 
با درصد مساحت  نیمه تجاری  به تفکیک کاربری  جنگل  آمده 
و  کشاورزی  کاربری  در  و  بود  اولویت  دارای  درصد   48/54
با درصد مساحت 34/87 درصد در  مرتع، کشاورزی درجه دو 
کشت  باغداری،  زنبورداری،  شامل  که  حوزه  پایینی  بخش های 
مناطق  در  و  را شامل شد  برنج در سطح کم  مانند  آبی محدود 
بیانگر  درصد،   47/02 مساحت  با  شش  درجه  کشاورزی  باالتر 
شرایط خوب منطقه برای مرتع داری است، قسمت اعظم حوزه به 
مساحت 74/02 کیلومترمربع را تفرج گسترده تشکیل داد، و در 
بررسی نتایج به دست آمده از مدل در مرحله تعیین توان حوضه به 
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2- دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
ساری، 
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انواع کاربری ها نشان داد که بیشترین تناسب در حوضه آبخیز در 
بین تمامی کاربری ها به کاربري جنگل و تفرج گسترده به ترتیب 
با مساحت 37/27 و 35/42 کیلومتر مربع مربوط می شود که تقریبًا 
قسمت زیادی از سطح حوزه را شامل می شود و کمترین سطح 
به کاربري کشاورزی با مساحت 27/06 کیلومتر مربع اختصاص 
دارد، بنا بر نتایج تحقیق فوق مطالعات زیر حوزه ای می تواند به 
توان  از  مثبت  بهره وری  و  سرزمین  مدیریت صحیح  در  مدیران 
اقتصادی و اجتماعی سرزمین کمک نماید و در حفظ آب و خاک 
که بستر حیات انسان را تشکیل می دهد، گامی مؤثر نهاده و توان 

سرزمین را برای نسل آینده نگه داری نماید.

توان سرزمین، حوزه   ،GIS اراضی،  تناسب  کلیدي:  واژه هاي 
آبخیز چوار

مقدمه
تجربیات تاریخی این نکته را اثبات کرده است، که هر جامعه ای به 
تناسب علم و اطالعاتی که از استعدادهاي خاک، آب و هوا و مردم 
محیط خود داشته، بر میزان بازده تولیدي خویش نیز افزوده است. 
توسعه و حفظ توازن اکولوژیک نیز زمانی محقق خواهد شد که از 
سرزمین به تناسب قابلیت ها و توانمندی های آن استفاده گردد. بر این 
اساس، شناسایی قابلیت ها و توانمندی های سرزمین پیش از بارگذاري 
فعالیت های گوناگون بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت، 
استفاده از قابلیت های سرزمین به نوعی صورت خواهد گرفت که 
محدودیت های طبیعی و اکولوژیک مانع از استمرار فعالیت ها شده، 
عماًل بسیاري از سرمایه گذاری های انجام شده به هدر خواهد رفت 
]19[. منظور از آمایش سرزمین مکان یابی عرصه های مناسب براي 
اکولوژیکی آن  بر  اساس خصوصیات  توسعه کاربری های مختلف 
است. از طرفی استفاده از سامانه های اطالعات جغرافیایی )GIS( به 
علت توانایی های آن در تجزیه وتحلیل سامانه ای اطالعات می تواند 
مکان  انتخاب  راه  در  معضالت  و  مشکالت  از  بسیاري  راه گشاي 
مناسب براي کاربری های مختلف در عرصه های منابع طبیعی باشد 
پیوند  در  با توانایی که    (GIS)جغرافیایی اطالعات  سیستم   .]16[
بین خصوصیات محیطی و علوم رایانه ای دارند، ارزیابی دقیق منابع 
اکولوژیک را در جزئی ترین سطوح، با حجم و پیچیدگی بسیار زیاد 
ایجاد  و  مختلف  اطالعات  تلفیق  قدرت  با  و  می نمایند  امکان پذیر 
هستند،  مختلف  شرط  چند  مشترک  فصل  نمایانگر  که  نقشه هایی 
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این  می کنند.  فراهم  ارزیابی  و  برنامه ریزی  در  را  باالیی  توانایی 
نرم افزار همچنین، بسیاري از مشکالت و ناتوانایی های کارکرد دستی 
را بر طرف می سازد .با توجه به این خصوصیات، GIS  را می توان 
وسیله ای بسیار کارآمد در علوم محیط زیستی و منابع طبیعی دانست 
ایران می باشد.  بیشتر و شایسته تر در  استفاده و کاربری  که درخور 
از جمله شرایط زیست محیطی  میان بخش های مختلف  هماهنگی 
منطقه ای  و  متوازن شهری  رشد  زمینه ی  در  منطقه،  فعالیتی  نظام  و 
و  توان ها  و  منطقه  در  شرایط  این  درک  است.  ضروری  و  واجب 
پایدار  توسعه ی  جامعه،  نیازهای  رفع  منظور  به  آن  محدودیت های 
منطقه ای را به دنبال دارد، در حالی که عدم شناخت ظرفیت ها و عدم 
استفاده ی مناسب از امکانات، عالوه بر کاهش بهره برداری از توانایی 
مانند   ]6 و   5[ زیادی  محیطی  زیست  مشکالت  بروز  سبب  زمین، 
تخریب محیط زیست پیرامون شهرها، منابع طبیعی و بخش وسیعی 
از مرغوب ترین و مناسب ترین اراضی ]7 و 10[، کاهش تنوع زیستی، 
ریزان  برنامه  و  مدیران  شود.  سرزمین  بهره وری  قابلیت  و  استعداد 
پیچیده  تصمیم گیری های  در  مشکالتی  با  اغلب  آبخیز  حوزه های 
مواجه هستند. این پیچیدگی ها عمدتًا به دلیل این واقعیت است که 
مقدار عظیمی از برگ خریدها مؤثر و متغیرها وجود دارند که باید 
وابستگی های  و  اثرات  که  آنجا  از  و  شوند  لحاظ  تصمیم گیری  در 
داخلی این عوامل متفاوت است، مدیران براي درک مسئله با مشکل 
مواجه می شوند. مقدار محدود اطالعات باعث می شود که بشر قادر 
استفاده  برنامه ریزی  مورد  در  کامل مسائل تصمیم گیری  به مشاهده 
از زمین )آمایش  سرزمین( نباشد ]8 و 24[. اسکندری و همکاران 
]9[ طی بررسی تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی قابلیت 
اساس  بر   GIS از  استفاده  با  حصار  سرخه  جنگلی  پارک  تفرجی 
اطالعات  از سیستم  گیری  بهره  با  و  توریسم  کاربری  مرسوم  مدل 
جغرافیایی پرداخت و بیان کردند که  روش متداول با وجود کارایی 
عوامل  به  نیاز  تفرج   عوامل  کلیه  نگرفتن  نظر  در  دلیل  به   بسیار 
در   ]17[ همکاران  و  لنگرودی  مطیعی  دارد.  اطالعاتی  و  اکولوژی 
با  مرتع داری  و  کشاورزی  مستعد  مناطق  اکولوژیکی  توان  بررسی 
استفاده از روش مخدوم، مدل سلسله مراتبی فازی را به کاربرد و 
نتایج  حاصل از پیاده سازی مدل ارزیابی توان اکولوژی مخدوم با 
منطق فازی در شهرستان مرودشت، حاکی از وجود هر هفت طبقه 
و  اذانی  است.  بوده  مطالعه  مورد  منطقه  در  ایران  کشاورزی  مدل 
همکاران ]2[ مدیریت آمایش سرزمین و برنامه ریزی آمایش منطقه ای 
با تاکید بر تاالب گاوخونی پرداختند در این مقاله، نقش و اهمیت 
با  ای  منطقه  برنامه ریزی  در  سرزمین  آمایش  و طرح های  مطالعات 
تاکید بر منطقه تاالب گاوخونی در انتهای حوضه زاینده رود، مورد 
مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش به شناخت 
تاالب  بفرد  منحصر  و  ارزشمند  قابلیت های  و  پتانسیل ها  معرفی  و 
گاوخونی و ضرورت حفاظت از آنها اشاره کرد. یو و همکاران ]25[ 
در تحقیقی به بررسی توسعه سناریوهای برنامه ریزی استفاده از زمین 
بر پایه مناسب بودن زمین و تأثیر آن بر پاسخ های اکوهیدرولوژیکی 

در باالدست حوضه رود Huaihe  با استفاده  از روش های آمایش 
سرزمین و  مدل SWOT پرداختند و بیان کردند  به شدت نیاز به 
باباپور  است.  زمین  از  استفاده  برای  مناسب  برنامه ریزی  برنامه های 
اکولوژیکی  توان  ارزیابی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   ]3[ همکاران  و 
نسبت  دراستان گیالن  برای سرمایه گذاری گردشگری  دره آق چای 
ارزیابی منطقه مطالعاتی دارای اکوسیستم جنگل، مرتع، کشاورزی، 
رودخانه، مسکونی به طبقه بندی تفرج گسترده و متمرکز پرداخته اند. 
هوشمند فیروز آبادی ]11[در تحقیق خود به ارزیابی توان اکولوژیکی 
پارک ملی بمو برای کاربری اکوسیستم وتوسعه صنعت با استفاده از 
روش تجزیه وتحلیل سیستمی ومدل مخدوم وهم پوشانی الیه های 
جهت  منطقه  پتانسیل های  بررسی  به    GISافزار نرم  در  اطالعاتی 
توسعه پایدار پرداخته است. رجائی و  همکاران ]21[ بیان داشتند که 
بررسی تغییرات کاربری اراضی آینده بر اساس قابلیت اکولوژیکی 
از  پیشگیری  برای  هیرکانی  جنگل های  از  حفاظت  به  می تواند 
کمک  منطقه  آتی  دوره  در  اراضی  کاربری  اصولی  غیر  تغییرات 
می کند.بنابراین آمایش سرزمین، استفاده بهینه و عقالنی و پی بردن 
به ارزش های فضا برای کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی است 
]20[، از مهم ترین ویژگی های آن می توان به مواردی چون، نگرش 
همه  جانبه به مسائل، آینده نگری، دورنگری و نتیجه گیری های مکانی 
از درون  مایه های راهبرد توسعه مّلی و عامل پیوند برنامه های کالن 
کوچک  بخش های  از  یکی   .]4[ کرد  اشاره  منطقه ای  برنامه های  و 
جنگلي  پوشش  با  بخش  این  می باشد  چوار  بخش  ایالم  استان  در 
بخش عمده ای از کوهستان های استان و جریان رودخانه ها و چشمه 
در  را  طبیعي  دیدني  و  زیبا  مناطق  کوهستاني،  دره های  در  سارها 
زمینه های  عنوان  به  می تواند  که  است  ساخته  فراهم  استان  پهنه ي 
مطلوب بخش توریسم و گردشگري طبیعي تلقي گردد. لذا می توان 
پژوهشي و در سطحي کالن  یافته های  بر  متکي  برنامه ریزی های  با 
هدف  نمود.  فراهم  را  خارجي  و  داخلي  گردشگري  موقعیت های 
از  استفاده  با  محیطی  زیست  واحدهاي  نقشه  تهیه  تحقیق  این  از 
روش سیستمی مخدوم می باشد به منظور دستیابی به داده هایی بوده 
است که براي ترسیم خطوط کلی آمایش سرزمین و برنامه احیاي 
منابع طبیعی حوضه آبخیز چوار ضروري می باشد. همچنین ارزیابی 
کشاورزي  کاربری های  انواع  به  اکولوژیکی حوضه  تناسب  و  توان 
و مرتع داری، جنگلداري، تفرج و تعیین میزان تطابق کاربري فعلی 
)بالقوه( می باشد.  آمایش  پیشنهادي مدل  کاربري  با  منطقه  )بالفعل( 
هر چه این دو نقشه درصد تطابق باالتري داشته باشند، نشان خواهد 
داد که در حال حاضر به طور صحیح از اراضی منطقه استفاده شده 
و در صورت انجام برنامه آمایش سرزمین در حوضه، ساکنین آن با 
تغییرات اجباري و در نتیجه مشکالت اقتصادي و اجتماعی کمتري 
مواجه خواهد شد. هدف دیگر به کارگیری روش آمایش سرزمین به 
صورت زیر حوزه ای، کمک و راهبرد مناسب به مدیران در تعیین 
توان اکولوژیک به صورت تفکر خرد نگری زیرساخت های مدیریتی 

جهت دست یابی به مدیریت کالن می باشد.
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مواد و روش ها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

تا   46ْ  ،03َ  ،43/32ً بین  چوار  جغرافیایي حوزه  موقعیت  نظر  از 
 33ْ  ،49َ تا 46/21،   33ْ  ،44َ  ،20/96ً و  46ْ طول شرقي   ،15َ  ،0/92ً
برابر 99/846  است. وسعت حوزه چوار  واقع شده  عرض شمالي 
قلل  ارتفاع  حداکثر  که  است  هکتار   9984/6 معادل  مربع  کیلومتر 
خروجي  در  ارتفاع  حداقل  و  دریا  سطح  از  متر   2001/2 محدوده 
و برابر873/6 متر از سطح دریا و محیط محدوده 49/388 کیلومتر 
مي باشد. مناطق مسکوني بان سرو، آواره، حاجي بختیار، چقاکبود، 
در  چنان  و  سوهان  بان  پلکانه،  بختیار،  حاجي  شهرک  امرود،  بان 
داخل حوزه قرار دارند. رودخانه کالن کبود در داخل حوزه جریان 
دارد. از نظر تقسیمات کشوري حوزه چوار در استان ایالم، شهرستان 
ایالم واقع شده است. آب و هوای آن معتدل و نیمه مرطوب است. 
آن  کمترین  و  شهریور  و  مرداد  37/6ْدر  آن  سالیانه  دمای  باالترین 
10ْ- در اسفند و میانگین بارش ساالنه آن حدود 667 میلی متر است. 
این شهر با راه اصلی به شهرهای ایالم و ایوان )حدود هفده کیلومتر 
به سمت شمال( مرتبط است. نقشه شماره )1( موقعیت حوزه مورد 

مطالعه را در استان و کشور نشان می دهد.

روش پژوهش
توان  چه  اکولوژیکي،  توان  )چه  زیست  محیط  توان  ارزیابي 
انسان  ممکن  استفاده  برآورد  از  عبارت  آن(  اجتماعي  و  اقتصادي 
جنگل داري،  مرتع داری،  کشاورزي،  کاربري هاي  براي  سرزمین  از 
پارک داري )حفاظت، توریسم(، آبزي پروري، امور نظامي و مهندسي 
استفاده هاي  چارچوب  در  روستایي  و  صنعتي  شهري،  توسعه ی  و 
کشاورزي، صنعت، خدمات و بازرگاني است ]13[. بنابراین مي توان 
قابلیت هاي  با  رابطه  در  سرزمین  بالقوه ی  توان  را  اکولوژیک  توان 

اکولوژیکي آن براي توسعه دانست ]11[. در این تحقیق جهت تعیین 
ویژگی های اکولوژیک واحدهاي زیست محیطي از مدل جنگلداری 
متناسب با جنگل های زاگرس ]18[ و سایر مدل های اکولوژیک ایران 
]14[ استفاده شد. تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها در این روش با 
استفاده از نقشه و ترکیب آن ها صورت می گیرد. بدین نحو که از منابع 
اکولوژیکی حوزه آبخیز نقشه سازي شده و پارامترهاي تشکیل دهنده 
اکوسیستم به گونه ای با هم ترکیب می شوند، که مرز اکوسیستم ها بر 
روي نقشه مشخص می گردد. لذا واحدها و یا یگانه های به دست 
آنجایی  از  و  است  اکوسیستم خرد  دهنده یک  نشان  واقع  در  آمده 
پارامترهاي  از  زیادي  تعداد  ترکیب  از  آمده  به دست  یگان های  که 
نمایان  را  توان سرزمین  بهتر می تواند  به وجود می آیند  اکولوژیکی 
سازد که این گفته بر اساس اصل ارجحیت روش های ارزیابی چند 
عامله به روش های تک عامله یا دو عامله استوار است. واحدهاي 
این  نام گذاری می کنند ]13[. در  فوق را واحدهاي زیست محیطی 

راستا مراحل زیر انجام می شود:
گام اول: روی هم گذاری نقشه واحدهای شکل زمین با نقشه تیپ 

خاک و تهیه نقشه واحد زیست محیطی پایه یک
گام دوم: روی هم گذاری نقشه پایه یک با نقشه جامعه های گیاهی 

یا تیپ های گیاهی و تهیه نقشه واحد زیستی پایه دو
پوشش  تراکم  نقشه  با  دو  پایه  نقشه  هم گذاری  گام سوم: روی 

گیاهی و تهیه نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی.
گام چهارم:  تهیه و تنظیم جداول ویژگی های واحدهای زیست 

محیطی)ویژگی های اکولوژیکی پایدار(
نقشه  تهیه  براي  داده ها  جمع بندی  و  تحلیل  و  تجزیه  فرآیند 
پایه  اطالعاتی  نقشه  هفت  ترکیب  از  که  زیستی  محیط  واحدهاي 
حاصل می شود، شامل موارد زیر است که در نهایت با در نظر گرفتن 
معیارها، استانداردها و یا مدل های اکولوژیکی، توان سرزمین براي 

شکل 1- موقعیت حوزه مورد مطالعه در استان و کشور
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هر یک از کاربری ها تعیین می گردد. در این تحقیق کلیه نقشه های 
تلفیقی در محیط نرم افزار ARC GIS 10.2 تهیه شدند. با توجه به 
ماهیت آمایش سرزمین مراحل برای هر کدام از گام های ذکر شده 

به شرح زیر است.

مرحله 1: تهیه نقشه های واحدهاي شکل زمین 
مطابق روش  مقیاس 1:50000  با  توپوگرافی  نقشه  از  استفاده  با 
مخدوم ]13[، نقشه طبقات ارتفاعی در 5 طبقه، نقشه طبقات شیب 
در 8 کالس و جهت شیب در 9 کالس، تهیه شد. از روی هم گذاری 
ارتفاع و شیب، نقشه واحدهاي شکل زمین مقدماتی  نقشه طبقات 
و از روي هم گذاری آن با نقشه جهت، نقشه واحدهاي شکل زمین 
نهایی حاصل شد. در این کار با توجه به مقیاس نقشه ها، واحدهاي 

با مساحت کمتر در واحدهاي مشابه مجاور ادغام گردید )شکل2(.

مرحله 2: تهیه نقشه واحدهاي زیست محیطی پایه یک
داشتن  و  کتابخانه اي  مطالعات  از  استفاده  با  خاک  طبقات  نقشه 
اطالعات عمق و تیپ خاک، تهیه گردید. تعداد سه طبقه تیپ خاک 
قبیل  از  زمین شناسی  اطالعات  برخی  گردید.  مشخص  حوضه  در 
همین  همراه  به  که  بود  نیاز  مورد  نیز  الیه ها  عمق  و  سازند  جنس 
استفاده  GIS وارد شده و مورد  پایگاه داده سیستم  نقشه خاک در 
قرار گرفت سپس از تلفیق نقشه های خاک با نقشه نهایی زمین نقشه 

واحد زیست محیطی پایه یک تهیه شد )شکل3(.
مرحله 3- تهیه نقشه واحدهاي زیست محیطی پایه دو

تراکم  و  یک  پایه  محیطی  زیست  واحدهاي  نقشه هاي  تلفیق  از 
شد  حاصل  دو  پایه  محیطی  زیست  واحدهاي  گیاهی،  پوشش 

)شکل4(.

 تعیین شده، آورده [13] مخدوم مدل در که هاکاربری از یک هر
 . گردید
 حوزه اکولوژیکی توان ارزیابی :4 مرحله

 اساس بر نهایی محیطی زیست نقشه واحدهای تمام برای کار این
 هفت برای [،13] مخدوم توسط شده ارائه اکولوژیکی هایمدل

حفاظت  پروری،آبزی داری،مرتع و کشاورزی جنگلداری، کاربری
 توسعه شهری، گسترده، تفرج متمرکز، تفرج زیست، محیط

 نداشت با این مرحله در. گرفت انجام صنعتی و روستایی
 و جدول یک در محیطی زیست واحد هر مختلف هایویژگی

 بافت و عمق قبیل از مختلف هایاکولوژیکی کاربری نیازهای
 و درجه جهت گیاهی، پوشش تراکم و نوع سازند، نوع و خاك
 و فرسایش حساسیت و مقدار آب، منابع از فاصله ارتفاع، و شیب

 واحدهای از کی هر قابلیت به تعیین اقدام محل، فعلی کاربری
 از کار این برای. تعیین گردید هاکاربری انواع به محیطی زیست

  ArcGIS 10.2افزار نرم محیط در Queryیا  دستور جستجو
 شد.  استفاده

  قابلیت واحدها، از یک هر برای روش این در اینکه به توجه با
 ثرحداک با بهینه کاربری باید شود،می ارائه هاکاربری انواع اجرای

این  به که شود تعیین اکوسیستم پایداری حفظ کنار در وریبهره
 از پس که طوریبه. شد انجام کاربری اولویت تعیین مرحله منظور
 روش از کاربری، هفت واحدها برای از یک هر توان طبقه تعیین
 یک که شد استفاده هاکاربری اولویت تعیین برای کیفی قیاسی

 مدل در و بوده طوالنی روش این شرح. است روش توصیفی
 کاربری یک اگر برای مثال ولی است، دسترسی قابل [13] مخدوم

 نیز حاضر حال در و بوده یک درجه دارای اراضی از واحدی برای
 همان با اولویت است، کاربری همان تحت مورد نظر واحد

 حوضه آمایش نقشه تهیه فرآیند این نتیجه .بود خواهد کاربری

 مدیریت کاربری و اجرایی برنامه طرح برای استفاده قابل که بوده
های واحدها بر اساس ویژگی پس از جداسازی باشد،می اراضی

زیست محیطی سه کاربری جنگلداری،  مختلف هر واحد
داری و تفرج گسترده مشخص شد.کشاورزی و مرتع
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شکل 2- تلفیق الیه های مختلف اطالعاتی جهت ارزیابی توان حوزه آبخیز چوار
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مرحله 4: تهیه نقشه واحدهاي زیست محیطی نهایی
با انجام این مرحله به عنوان آخرین قدم در ترکیب نقشه ها، نقشه 
نرم افزار  محیط  در  شد.  حاصل  نهایی  محیطی  زیست  واحدهاي 
نقشه  اطالعات  داخل  در  جستجو  دستور  از  استفاده  با   ArcGIS
واحدهاي زیست محیطی نهایی، مناطق داراي قابلیت مناسب براي 
تعیین  آورده شده،   ]13[ مخدوم  مدل  در  که  کاربری ها  از  یک  هر 

گردید. 
مرحله 5: ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه

این کار براي تمام واحدهاي نقشه زیست محیطی نهایی بر اساس 
هفت  براي   ،]13[ مخدوم  شده توسط  ارائه  اکولوژیکی  مدل های 
آبزی پروری، حفاظت  کاربري جنگلداري، کشاورزي و مرتع داری، 
محیط زیست، تفرج متمرکز، تفرج گسترده، توسعه شهري، روستایی 
و صنعتی انجام گرفت. در این مرحله با داشتن ویژگی های مختلف 
اکولوژیکی  نیازهاي  و  جدول  یک  در  محیطی  زیست  واحد  هر 
کاربری های مختلف از قبیل عمق و بافت خاک و نوع سازند، نوع و 
تراکم پوشش گیاهی، جهت و درجه شیب و ارتفاع، فاصله از منابع 
به  اقدام  محل،  فعلی  کاربري  و  فرسایش  حساسیت  و  مقدار  آب، 
تعیین قابلیت هر یک از واحدهاي زیست محیطی به انواع کاربری ها 
تعیین گردید. براي این کار از دستور جستجو یا Query در محیط 

نرم افزار ArcGIS 10.2  استفاده شد. 
با توجه به اینکه در این روش براي هر یک از واحدها، قابلیت  
با حداکثر  بهینه  کاربري  باید  ارائه می شود،  کاربری ها  انواع  اجراي 
این  به  که  شود  تعیین  اکوسیستم  پایداري  حفظ  کنار  در  بهره وري 
منظور مرحله تعیین اولویت کاربري انجام شد. به طوری که پس از 
از روش  براي هفت کاربري،  از واحدها  توان هر یک  تعیین طبقه 
قیاسی کیفی براي تعیین اولویت کاربری ها استفاده شد که یک روش 
مخدوم  مدل  در  و  بوده  طوالنی  روش  این  شرح  است.  توصیفی 
براي  کاربري  یک  اگر  مثال  براي  ولی  است،  دسترسی  قابل   ]13[
واحدي از اراضی داراي درجه یک بوده و در حال حاضر نیز واحد 

مورد نظر تحت همان کاربري است، اولویت با همان کاربري خواهد 
بود. نتیجه این فرآیند تهیه نقشه آمایش حوضه بوده که قابل استفاده 
براي طرح برنامه اجرایی و مدیریت کاربري اراضی می باشد، پس از 
بر اساس ویژگی های مختلف هر واحد زیست  جداسازی  واحدها 
تفرج  و  مرتع داری  و  کشاورزی  جنگلداری،  کاربری  سه  محیطی 

گسترده مشخص شد.

نتایج
تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتایج آن ها در اصل شامل تجزیه ی 
به صورتي  ترکیب آن ها  قابل فهم و سپس  به بخش های  اطالعات 
روان و ساده است، به گونه اي که ارزیاب به سادگي بتواند به توان 
و یا محدودیت منابع سرزمین براي کاربري مورد نظر پي ببرد. براي 
متفاوتي وجود  آن ها روش هاي  و جمع بندي  تجزیه و تحلیل داده ها 
دارد. در پژوهش حاضر پس از تلفیق واحدهای مربوط نقشه زیست 
تهیه شد  کاربری  تفکیک  به  کاری  واحد   137 با  یک  پایه  محیطی 
)شکل 3(، و از تلفیق نقشه واحد زیست محیطی پایه یک با تراکم 
کاری  واحد   136 با  دو  پایه  محیطی  زیست  واحد  گیاهی  پوشش 

مشخص شد )شکل 4(.
در تحقیق فوق با به کار گیری سامانه اطالعات جغرافیایی و روش 
تجزیه و تحلیل سیستمی توان اکولوژیک حوزه آبخیز چوار جدا شد 
توان صورت  ارزیابی  آن ها  براي  که  منطقه  کاربري  مورد  هفت  از 
گرفت، تنها چهار نظام کاربری های جنگل، کشاورزي، مرتع داری و 
تفرج در منطقه برقرار است و بقیه کاربری ها در حوزه وجود ندارد. 
در بررسی کاربری مربوط به جنگل شش طبقه با توان بهر برداری 
متفاوت تفکیک شد. با توجه به جدول شماره 2 به ترتیب هر کدام از 
طبقات به ترتیب 48/54، 0/93، 18/66، 30/46، 1/4 درصد مساحت 
دارند، طبقه سوم با بیشترین مساحت بخش اعظم حوزه را تشکیل 
می دهد و این طبقه بیانگر جنگل های نیمه تجاری ) شامل خوراکی و 
برداشت  صمغ( می باشد و با توجه به اینکه بیشتر حوزه مربوطه را 

شکل4- نقشه واحد زیست محیطی پایه دو حوزه آبخیز چوارشکل 3- نقشه واحد زیست محیطی پایه یک حوزه آبخیز چوار
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درختان بنه تشکیل می دهد بنابراین کاربری مربوطه به درستی تعیین 
گردیده است )شکل 5(. 

 
 

 ختلف اطالعاتی جهت ارزیابی توان حوزه آبخیز چوارهای متلفیق الیه :0شکل 
 نتایج

 یها در اصل شامل تجزیهآن ارائه نتایجها و و تحلیل داده تجزیه
ها به صورتی های قابل فهم و سپس ترکیب آناطالعات به بخش

ای که ارزیاب به سادگی بتواند به توان روان و ساده است، به گونه
مین برای کاربری مورد نظر پی ببرد. و یا محدودیت منابع سرز

های متفاوتی ها روشآن بندیجمع ها وداده تحلیل و تجزیه برای
در پژوهش حاضر پس از تلفیق واحدهای مربوط  وجود دارد.

واحد کاری به تفکیک  137نقشه زیست محیطی پایه یک با 
(، و از تلفیق نقشه واحد زیست محیطی 3کاربری تهیه شد )شکل 

یک با تراکم پوشش گیاهی واحد زیست محیطی پایه دو با پایه 
 (.2واحد کاری مشخص شد )شکل  131

 نقشه واحد زیست محیطی پایه یک حوزه آبخیز چوار :4شکل 

 نقشه واحد زیست محیطی پایه دو حوزه آبخیز چوار -5شکل
در تحقیق فوق با به کار گیری سامانه اطالعات جغرافیایی و 

و تحلیل سیستمی توان اکولوژیک حوزه آبخیز چوار روش تجزیه 
 توان ارزیابی هاآن برای که منطقه کاربری مورد هفت از جدا شد
 کشاورزی، های جنگل،کاربری نظام چهار تنها گرفت، صورت

 در هاکاربری بقیه و است برقرار منطقه تفرج در و داریمرتع
نگل شش طبقه در بررسی کاربری مربوط به ج .ندارد وجود حوزه

با توان بهر برداری متفاوت تفکیک شد. با توجه به جدول شماره 
، 11/18، 13/1، 52/28به ترتیب هر کدام از طبقات به ترتیب  2

درصد مساحت دارند، طبقه سوم با بیشترین مساحت  2/1، 21/31
های دهد و این طبقه بیانگر جنگلبخش اعظم حوزه را تشکیل می

باشد و با می خوراکی و برداشت  صمغ( ) شامل نیمه تجاری
دهد توجه به اینکه بیشتر حوزه مربوطه را درختان بنه تشکیل می
  (.5بنابراین کاربری مربوطه به درستی تعیین گردیده است )شکل 

 

 جنگلداری برای اراضی قابلیت نقشه :4 شکل
کاربری جنگل بر  برای شده پیشنهاد اراضی مساحت :0 جدول

 بندی اساس طبقه

شکل 5- نقشه قابلیت اراضی براي جنگلداري

جدول 2- مساحت اراضی پیشنهاد شده براي کاربری جنگل بر 
اساس طبقه بندی 

درصد کاربری مساحت )کیلومترمربع( درجه

48/5411 48/42 سه

0/935431 0/93 چهار

18/66 18/60 پنج
30/4681 30/4 شش

1/4013 1/4 هفت

تفرج  کاربری  دو  مطالعه  مورد  منطقه  اکوتوریسم  بررسی  در 
گسترده و تفرج متمرکز تعیین شد )شکل6(، اکوتوریسم گسترده نیاز 
به توسعه نداشته و شامل کوهنوردی و بازدید از طبیعت و حیات 
وحش می باشد با توجه به این امر با تلفیق نقشه های مربوطه و تعیین 
کاربری  بیشتر قسمت اعظم حوزه به مساحت 74/02 کیلومترمربع را 
تفرج گسترده تشکیل داد و با توجه به شرایط تفرج متمرکز که شامل 
آثار تاریخی و صنایع  از نظر پرورش ماهی،  ویژگی مناسب حوزه 
از حوزه به مساحت  تنها بخش کمی  دستی و گردشگری می باشد 
25/73 کیلومتر مربع تشکیل می دهد که با مدیریت صحیح بر روی 
منطقه مورد می توان سهم بخش مربوطه را افزایش داد )جدول 3(. 

جدول 3- مساحت اراضی پیشنهاد شده براي اکوتوریسم
درصد کاربری مساحت )کیلومترمربع( نوع کاربری

74/1989 74/02 تفرج گسترده

25/8011 25/73 تفرج متمرکز

شکل 6: نقشه قابلیت اراضی براي توریسم
با توجه به رودخانه ها و شرایط اکولوژیکی و زیستگاهی در حوزه 
آبخیز چوار این حوزه از نظر پرورش زنبور عسل و کشاورزی از نوع 
آبی البته در سطح محدود بسیار مناسب است و با رویکردی مناسب 
داشته  زیادی  بسیار  سهم  مطالعه  مورد  منطقه  اقتصاد  در  می تواند 
باشد. بر اساس شکل 7، در حوزه مورد مطالعه شش طبقه کشاورزی 
اقلیمی جدا شد،  اکولوژیکی و هیدرولوژیکی و  تفکیک شرایط  به 
دواحد از طبقه بندی فوق به دلیل هم خوانی بیشتر نسبت به هم با هم 
در نظر گرفته شدند که سهم هر کدام از واحدهای فوق به ترتیب 
برای کشاورزی درجه دو 34/87، درجه سوم 5/29، درجه چهار و 
پنج 1/77، درجه شش 46/06 و درجه هفت 10/99 درصد می باشد. 
در این تقسیم بندی کشاورزی درجه دو در بخش های پایینی حوزه 
دارای مساحت زیادی می باشد این نوع کشاورزی شامل زنبورداری، 
باغداری، کشت آبی محدود مانند برنج در سطح کم را شامل می شود 
و در مناطق باالتر کشاورزی درجه شش وجود دارد که بیان کننده 

شرایط خوب منطقه برای مرتع داری است.

جدول 4- مساحت اراضی پیشنهاد شده براي کشاورزی
درصد کاربری مساحت )کیلومترمربع( درجه

34/8728 34/78 دو
5/29867 5/28 سوم
1/77138 1/76 چهار و پنج
47/0627 46/95 شش
10/9945 10/96 هفت

نتایج به دست آمده از مدل در مرحله تعیین توان حوضه به انواع 
بین  در  آبخیز  حوضه  در  تناسب  بیشترین  که  داد  نشان  کاربری ها 
تمامی کاربری ها به کاربري جنگل و تفرج گسترده مربوط می شود 
که تقریبًا قسمت زیادی از سطح حوزه را شامل می شود و کمترین 
سطح به کاربري کشاورزی اختصاص دارد )شکل 8(. نتایج تفصیلی 

مساحت اراضی مناسب حوزه در جدول )2( ارائه شده است.
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بحث و نتیجه گیری
سه  در  پایداري  باید  پایدار  توسعه  به  نیل  براي  که  آنجا  از 
گیرد،  قرار  نظر  مد  اجتماعی  و  اقتصادي  اکولوژیکی،  شاخصه 
توجه  با  و  آن  اکولوژیکی  توان  توجه  با  اراضی  از  استفاده  بنابراین 
به شرایط اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی آن ضروري است که 
مدل  کاربری ها،  اولویت بندی  همچنین  و  قابلیت  تعیین  مراحل  در 
استفاده شده این مسئله را در نظر گرفته است. در ایران ارزیابي توان 
نیز،  تحقیق  این  در  است.  عامله  ارزیابي چند  اساس  بر  اکولوژیک 
نگرشي همه جانبه  با  کاربری های چندگانه  اکولوژیک  توان  ارزیابي 
به  مدیریتي  حوزه  یک  محدوده  در  اکولوژیک  پارامترهاي  کلیة  به 
عنوان واحد برنامه ریزی و مدیریت سرزمین مدنظر بوده که در این 
راستا، پارامترهاي فیزیکي و زیستي مطالعه و شناسایي گردیدند. در 
حوزه مطالعه پس از تلفیق عوامل کاربری های چندگانه با  تأکید بر 
اولویت های  اساس  بر  و  شد  تفکیک  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل 
تعیین  پیشنهادی  اراضی  نهایی  نقشه  کاربری،  هر  برای  مربوطه 
باید  که  کلی  باور  برخالف  سرزمین  آمایش  مطالعه  این  در  گردید 
خرد  و  حوزه ای  زیر  مقیاس  در  باشد  کشوری  و  استانی  در سطح 
برای حوزه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج تحقیق فوق در کاربری 
جنگلداری حاکی از باال بودن کاربری جنگل نیمه تجاری می باشد 
و عامل اصلی نیمه تجاری بودن حوزه مورد مطالعه وجود گونه های 
بودن  کوهستانی  توجه  با  می باشد.  خوراکی  گیاهان  و  بنه  درخت 
منطقه مورد مطالعه و مناظر طبیعی بکر از لحاظ اکوتوریسم گسترده 
شرایط مناسبی دارد به طوری که این بخش بر اساس کاربری اراضی 
اساس  بر  داده است،  اختصاص  به خود  اکوتوریسم 74/19 درصد 
توپوگرافی حوزه چوار، منطقه مورد مطالعه کوهستانی بوده و  شرایط 
منطقه  ارزیابی  در  نمی باشد،  دارا  نشینی  شهر  توسعه  برای  مناسب 
مورد مطالعه درآمد منطقه بر اساس کشاورزی و دام پروری می باشد 
و خشک  نیمه خشک  شرایط  وجود  دلیل  به  آبزی پروری  بحث  و 
حاکم باعث کاهش دبی مربوط به چشمه ها و رودخانه های موجود 
نادیده گرفته  آبزی پروری  توان  ارزیابی  نتیجه  در  و  منطقه شده  در 

انبارها  آب  و  استخرها  احداث  فوق  شرایط   بهبود  می شود جهت 
جهت  چرایی  سیستم های  گیری  کار  به  و  مطالعه  مورد  منطقه  در 
داشته  نقش  مطالعه  مورد  منطقه  بهبود  در  میتواند  مازاد  دام  حذف 
باشد. در تحقیقی که توسط کامیابی و همکاران ]12[ در بررسی توان 
اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری حوضه ماهنشان استان زنجان با 
و  مراتع  تخریب  از  حاکی  نتایج  شد  انجام  هدف آمایش سرزمین 
جنگل های موجود در منطقه ماهنشان بود که جهت افزایش راندمان 
و باغداری احداث استخرهای ذخیره آب جهت  بخش کشاورزی 
جلوگیری از هدر رفت آب و تغییر شیوه های آبیاری سنتی به روش 
مدرن و تحت فشار( قطره ای )پیشنهاد گردید که نتایج تحقیق فوق 
تحقیقات  اساس  بر  است.  مشابه  چوار  منطقه  در  حاضر  تحقیق  با 
تکیه خواه و همکاران ]23[ که به بررسی توان تفرجی پارک جنگلی 
منطقه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پرداختند   GIS از  استفاده  با  آبیدر 
مورد مطالعه به دلیل شیب زیاد برای تفرج متمرکز مناسب نمی باشد 
مورد  تحقیقات حوزه  با  که  است  تفرج گسترده  کاربری  بهترین  و 
مطالعه مشابه می باشد. از طرف دیگر، اراضی موجود قابلیت توسعه 
جنگلی شدن را دارند و این کمبود توان آن در گذشته بدنظر می رسد 
به علت تبدیل اراضی جنگلی به مراتع، گسترش زمین های زراعی، 
بی ضابطه  جاده سازی  و  روستاییان  براي  دسترسی  جاده های  ایجاد 
و  زاده  سرهنگ  تأیید  مورد  فوق  موارد  که  باشد  اراضی  این  در 
مخدوم ]22[ می باشد. در تحقیقی  که توسط ثانی و همکاران ]1[ 
در بررسی  مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی 
جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین پرداخته شده بود از 
نرم افزار GIS و روش مخدوم استفاده کردند، نتایج نشان داد نقشه 
توان اکولوژیکی، حدود 13 درصد به طبقه تناسب 2 و 15 درصد 
به طبقه تناسب 3 برای فاریاب و سایر کاربری های کشاورزی و 3 
درصد به طبقه تناسب 5 )طبقه تناسب 2 برای دیم کاری و باغبانی 
دیم و طبقه تناسب 5 برای سایر کاربری های کشاورزی( اختصاص 

یافت که روش مورد مطالعه و نتایج مشابه مطالعه مورد نظر است.

جدول 2: مساحت اراضی پیشنهاد شده براي انواع کاربری ها
درصد کاربری مساحت )کیلومترمربع( نوع کاربری

27/1314 27/06 کشاورزی و مرتع داری
37/3581 37/27 جنگلداری
35/5105 35/42 تفرج گسترده

شکل 7- نقشه قابلیت اراضی براي کشاورزي و مرتع داری

شکل8- نقشه کاربري اراضی پیشنهادي
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Abstract

Evaluating the Ecological Potential of the Strategic Sub-Basin Scale for Territory 
(Case Study: Chavar city, Ilam Province)
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It is an area of science that, according to the ecological characteristics of the land and its social conditions, 
determines the economic and type of optimal use of the land. Meanwhile, the use of spatial data and the 
organization and analysis of these data is important for exploiting development issues, and has been growing 
at the research level of the day. Having appropriate maps of the ecological and environmental conditions 
of the land is very important for the evaluation. In this regard, the research studies multiple applications 
in a sub-field. For this purpose, the maps required after the preparation using the Arc Map software in the 
process Land use was integrated into Overlly's orders to evaluate the ecological capability of the ecological 
resource data of the basin, resulting in a map representing all the characteristics of the combined layers. 
In this research, based on the utilization, the priority was given to the use of semi-commercial forests with 
an area of 48.50 percent. In agriculture and rangeland, second-rate agriculture with a percentage of area of 
34.87 percent in the lower parts of the area, including beekeeping, Horticulture included limited cultivation 
of low rice, such as rice, and in higher levels of sixth agriculture with an area of 47.02%, it indicates good 
conditions for rangelands, a large part of the area with an area of 74.02 km, In studying the results of the 
model at the stage of determining the power of the basin to the types of applications, the most suitable in 
the dock Watershed is among the most widely used forests and extensive outdoor recreation with an area 
of 37.27 and 35.42 square kilometers, which covers almost a large part of the area, and the lowest level 
for agricultural use with an area of 27.26 square kilometers According to the results of this research, the 
following studies can help managers in the correct management of the land and the positive productivity 
of the economic and social potential of the land and contribute to protecting the soil and soil that forms the 
basis of human life, and the ability of the land For future generations.
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