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 سرآغاز

توسعه اقتصادي و صنعتي به همراه رشد جمعيت كه به احتمال 
د، از دالیل عمده تخریب شورابر ميدو ب 2050زیاد تا سال 

از اواخر قرن ميالدي . (Nouri et al, 2006) استاراضي 
برداري با صرفه اقتصادي و راي بهرهكه ب گذشته، انسان پي برد

برداري را در چارچوب مستمر از سرزمين، بهتر است روند بهره
 ؛به نام طرح مدیریت سرزمين به اجرا بگذارد ايریزي شدهبرنامه

راي جلوگيري از فقر و ضایع ب كه همچنين به این نتيجه رسيد
ه همراه طبيعت حركت و از سرزمين به بشدن سرزمين، باید 

نيازهاي و  كندوري توليدي آن بهره نيرويیا  ،اندازه توان
و در راستاي  اقتصادي اجتماعي بشر را با توجه به توان سرزمين

راي ب(. 1387خدوم، )م برآورده سازد اهداف توسعه پایدار
زیستي و تخریب پوشش گياهي جلوگيري از بروز ضایعات محيط

دهد، آمایش استفاده نادرست از سرزمين رخ مي كه در نتيجه
زاده و منطقي مطرح شده است )سرهنگ يعنوان راهسرزمين به
 نيروي(. آمایش سرزمين، ارزیابي سيستماتيک 1381مخدوم، 

مختلف است كه هدف آن، انتخاب  هايآب و خاک براي كاربري
با  ممکن و پيشنهاد اجراي آن كاربري و اتخاذ بهترین كاربري

كه كاربري نحوي، بهاسته به شرایط اقتصادي و اجتماعي توج
اتخاذشده نيازهاي جاري مردم را به بهترین شکل در نظر بگيرد 

 ,Nidumolu et al)منابع را براي آینده حفظ كند  سانههمو در 

اثير بسيار زیادي روي منابع آمایش سرزمين، ت .(2006
ها، هوا، آب، سالمتي انسان و ها و اكوسيستمزیستي، گونهمحيط
 Tang)زیست انسان دارد حيطروي كيفيت و وضعيت م پایاندر 

et al, 2009)اي در تعيين نوع استفاده از همچنين نقش عمده ؛
كه  استنگر كلي فراینديینده داشته و منابع طبيعي سرزمين در آ

گيرد و پلي ارتباطي هاي یک سرزمين را در نظر ميهمه جنبه
 استصادي، اجتماعي، سنتي و فرهنگي هاي اقتبين جنبه

(Kehm, 2009). 
زیست بر جانبه از محيطحيح و استفاده همهریزي صامروزه برنامه

ر پایه شناخت استعدادها و ارزیابي توان توليدي سرزمين استوا
ن اكولوژیکي اارزیابي تو(. 1386است )عدل و همکاران، 
ریزي یا برنامه ،آمایش سرزمين فرایندسرزمين، مرحله مياني 

زیست است. در واقع ارزیابي سرزمين، اطالعات اساسي محيط
ترین استفاده از اسبنمرحله دوم آمایش سرزمين شامل انتخاب م

با  (.1387مخدوم، ) ندكسرزمين و نظام مدیریت را فراهم مي

ن اكولوژیکي محدودي زیست طبيعي، تواکه محيطتوجه به این
عنوان ژیکي بههاي بشر داراست، ارزیابي توان اكولوبراي استفاده

ي موجود، هابحرانزیستي با پيشگيري از هسته مطالعات محيط
آورد. زیستي فراهم ميریزي محيطبستر مناسبي براي برنامه

 توانایيولوژیک به معناي عينيت بخشيدن به ارزیابي توان اك
بيني قابل پيشپذیر و هاي انجامبالقوه سرزمين در قالب كاربري

 فرایندیابي تناسب اراضي، (. ارز1385شيخ و همکاران، )آل است
زمان چند معيار مالحظات هماي است كه انجام آن به پيچيده
(. اجراي 1388اران، زیستي نياز دارد )اميري و همکمحيط

براي توسعه بدون توجه به  یابي مناطق مناسبتوسعه و مکان
مشکالت اقتصادي، منجر به  هاي اكولوژیکي سرزمينوانایيت

 .(Nouri et al, 2006)شود زیستي مياجتماعي و محيط
ها يربرچنين تحليل سازگاري انواع كابراي شناسایي توان و هم

و  (1)رز دوها و علوم سنجش ابا توان منطقه، استفاده از فناوري
د جلب ادي را به خوتوجه زی (2)هاي اطالعات جغرافيایيسيستم

انه در توانایي این سام(. 1383زاده و كرمي، كرده است )فرج
يق تلف وم آمار و ارقا ،ارتباط با پردازش همزمان اطالعات مکاني

 جبموهمراه اطالعات جدید و توليد نقشه به هاي مختلفنقشه
 رزیابي توان اكولوژیک برايه تا از این سيستم در ادش

 )پيرمحمدي و همکاران، هاي مختلف استفاده شوديكاربر
1387). 

 

 پیشینه تحقیق

هاي اخير مطالعات زیادي در خصوص بررسي و در طول سال
ها در خارج و داخل اكولوژیک براي انواع كاربريتعيين توان 

منظور ( به1382ركریمي )اونق و ميایران انجام شده است. 
هاي فعلي و آتي زیستي كاربريارزیابي ميزان انطباق محيط

ق استان گلستان، یک مدل وزني تهيه و مقادیر شاخص انطبا
ان در مقياس توزیستي همواحد محيط 198ها را در كاربري

ي سازكالس نقشه 4تفصيلي در و سطح نيمه 1:250000
 26/3هاي استان طباق كاربريميانگين وزني شاخص اندند. كر

یعني  ،( است كه با مساحت زیاد دو كاربري طبيعي4)كالس 
يين اولویت هنگام تعجنگل و مرتع )تبعيت از انتخاب طبيعت به

زیست )كاربري ها( و حفاظت گسترده از محيطبين كاربري
. استتوجيه آساني قابلح وسيعي از استان، بهحمایتي( در سط
زیستي محيط -مدل ارزیابي زمين( 1384دل )ذرمميکائيلي و آ
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مناطق ساحلي جنوب شرقي  ریزي كاربري شهريدر برنامه
سلسله مراتبي و  تحليلوتجزیهروش از  را با استفادهدریاي خزر 

دادند. نتایج آنها حاكي از  هاي اطالعات جغرافيایي توسعهسامانه
 نهبراي توسعه چهار گزیمنطقه تناسب كم تا متوسط 

 Jansen)بود.  كوتاه و دفن زبالهسازي بلند، چند طبقه، ساختمان

et al, 2000 )هاي مختلف را در ارزیابي كاربري نقش روش
هاي كشاورزي حمایت از سياست منظوربهو  كردند اراضي تعيين
 .2طرح مسئله  .1 ند:دشرح زیر قرار داگروه به 5در و توسعه 

تمال تغييرات آمایش سرزمين در اح .3استفاده فعلي از سرزمين 
 .5استفاده از سرزمين  برايمناسب  فناوريانتخاب  .4آینده 

هاي مناسب تغيير استفاده از سرزمين در آینده استنتاج از سياست
كاربري  ریزيروشي را براي برنامه (Cabuk, 2001)نزدیک. 
پایه سيستم اطالعات جغرافيایي و بر با استفاده ازاراضي 
طبيعي حاكم در منطقه آداپازاري تركيه پيشنهاد و با  هايخطر

ها، هاي حساسيت اكولوژیکي، كاربري اراضي، جادهتلفيق نقشه
مناطق مناسب را اراضي و مناطق حفاظتي، نقشه  توانایيها، سازه
مطالعه خود به این  در (Sadeghi et al, 2009)د. كرتوليد 

ضي یکي از راهکارهاي سازي كاربري ارانتيجه رسيدند كه بهينه
مناسب براي دستيابي به توسعه پایدار و كاهش هدررفت منابع 

. این تحقيق در حوضه آبخيز بریموند در استان كرمانشاه، به است
هاي منطقه شامل باغ، كشت ترین كاربريمنظور تعيين مناسب

سازي فرسایش و كمينه برايآبي، كشت دیم و مرتع 
ها بر كاهش سازي كاربريد و بهينهسازي سود انجام شبيشينه

 Nouri)اراضي دیم و افزایش اراضي باغي در منطقه تاكيد دارد. 

et al, 2006) اي در شهرستان آباده استان فارس انجام مطالعه
هاي اكولوژیک ایران و با استفاده از دادند و با استفاده از مدل

توسعه ترین مناطق براي سيستم اطالعات جغرافيایي، مناسب
 دند.كریابي روستایي را مکان

 

 ها مواد و روش

 مورد مطالعه منطقه
در جنوب شرقي شهرستان مينودشت در چاي حوضه آبخيز چهل

و   طول شرقي 55ْ  38َ  تا 55ْ  23َ بينشرق استان گلستان 
آن وسعت  و عرض شمالي واقع شده 37ْ 13َ تا  36ْ 59َ

ارتفاع از سطح دریا حداقل  كيلومتر مربع است. 260حدود 
، بارندگي متوسط متر 2560متر و حداكثر ارتفاع آن  173

درصد  60. در حال حاضر حدود استمتر ميلي 5/766 ،حوضه
، به كاربري جنگل و (1)شکل  از مساحت منطقه مورد مطالعه

 منطقه اقليم دارد. اختصاص كشاورزي باقيمانده اراضي به كاربري

بندي سرد و از نظر تقسيمه، مرطوب آمبرژ بنديتقسيم نظر از
 (.1384آب، ن مشاور روانا)مهندس استدومارتن، مرطوب 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 چاي در ایران و موقعیت آبخیز چهل(: 1) شکل

 استان گلستان
 

 هاي پژوهشروش

 تهیه نقشه کاربري اراضی
چاي از منظور تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز چهلبه

ا ب 2006مرداد ماه سال  LissIIIباند  IRSتصویر ماهواره 

ازدید بد. با توجه به شمتر استفاده  5/23قدرت تفکيک مکاني 
 وردمميداني و مالحظه تنوع پایين كاربري اراضي در منطقه 

 )شاخص درجه (3)شدهمطالعه، شاخص گياهي تفاوت نرمال
د. این شاخص شنتخاب ابندي تصاویر طبقه برايسرسبزي( 

ر باشد. بدین منظووت ميان پوشش و عدم پوشش ميتفا مبين

با  سپس .شد IDRISIافزار تفکيک و وارد نرم ،باندهاي تصویر
م و انجا ها، بارزسازي تغييرات تصویركنترل آستانه تغيير كاربري

ت براي ارزیابي صح د.شبندي شده طبقهروش نظارتبهتصویر 
 42)كنترل زميني شده با واقعيت زميني، نقاط هاي تهيهنقشه

یاب نقطه به صورت تصادفي( با استفاده از دستگاه موقعيت
ط محي تعریف و تفسير به برايجهاني برداشت و مختصات نقاط، 

ArcGIS زان ، ميانتقال داده شد. سپس با استفاده از شاخص كاپا
 د. شصحت نتایج حاصل تعيين 

 

 توان ارزیابی هايمدل توسعه و اطالعاتی هايتهیه الیه
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زي اسنقشه پس از شناسایي واحدهاي اكولوژیک پایدار و ناپایدار،
ها( انجام روش سيستمي )ادغام نقشهزیستي بهواحدهاي محيط

 زيكشاور جنگلداري، كاربري 7 براي حاصل واحدهاي توان و شد

پروري، تفرج گسترده و متمركز، توسعه ، آبزيمرتعداريو 
 ي قرار گرفت. و حفاظت مورد ارزیاب سکونتگاهي

 

هاي واحد سازينقشه و پایدار اکولوژیک منابع شناسایی

 زیستیمحیط
واحدهاي  سازينقشه براي هاداده بنديجمع و تحليلتجزیه فرایند
 یدارزیستي كه شامل تركيب طبقات منابع اكولوژیکي پامحيط
 وردممنطقه  (4)پذیرفت. ابتدا مدل رقومي ارتفاع، انجام است

متري(  10نقشه رقومي توپوگرافي )خطوط توپوگرافي  مطالعه از
تهيه شد. سپس نقشه طبقات شيب و  1:25000با مقياس 

طبقه از مدل رقومي  5و  9ترتيب در هاي جغرافيایي بهجهت
قشه ن تاشد، برده با هم تلفيق  نقشه نام 3 و تهيه ارتفاع

واحدهاي  د. با تركيب نقشهیدست آزمين بهواحدهاي شکل 
، كم پوشش گياهي، تيپ و تراهاي تيپ خاککل زمين با نقشهش

تراكم  د. نقشهشي نهایي حاصل زیستواحدهاي محيط نقشه
ه رپوشش گياهي در این تحقيق با استفاده از تصویر ماهوا

ETM(5)  شده تهيه و شاخص گياهي تفاوت نرمال 2002سال
 د. ش
 

 سازي منابع اکولوژیک ناپایدارشناسایی و نقشه
 اک،هاي طبقات ارتفاع، شيب، جهت، تيپ خپس از تلفيق الیه
، زیستيو تهيه نقشه واحدهاي نهایي محيط تيپ و تراكم پوشش

 دنكرزیستي و اضافه هاي محيطتهيه و تنظيم جدول ویژگي
ندگي ، بارهاي اكولوژیکي ناپایدار )تيپ اقليم، دماي ساالنهویژگي

 بعد حلهدر مر انجام گرفت. ساالنه، منابع آب و كاربري اراضي(
 7هاي يبراي كاربر مطالعه رزیابي توان اكولوژیک منطقه موردا

 برده شده انجام گرفت. گانه نام
 

 ارزیابی توان اکولوژیک
بيني و سنجش كيفيت سرزمين براي ارزیابي سرزمين شامل پيش

كاربري خاص از نظر توليد )محصول یا ظرفيت برد(، 
اي( و آلودگي، كاهش تنوع گونه )فرسایش،پذیري آسيب

(. این سنجش با 1387 هاي مدیریت است )مخدوم،نيازمندي

هاي اي اكولوژیکي آبخيز موردنظر با مدلهمقایسه ویژگي
د. مراحل شوها انجام ميشده براي كاربرياكولوژیکي ساخته

هاي اكولوژیکي ایران )مخدوم، ارزیابي با استفاده از مدل
در محيط )پرسجو( جو و حذف وعده جستق قا( و طب1387

 د.شو در برخي موارد به صورت ذهني انجام  ArcGISافزار نرم
 

 مدل اکولوژیک جنگلداري
توان هاي شمال كشور، ميبا نگاهي به سير آمار مساحت جنگل

تار ميليون هک 5/1سال گذشته، حدود  30دریافت كه در طول 
 رو مدیریتي براین ست. ازل شده اها تخریب و تبدیگلاز این جن

وان تیابي ها باید اعمال شود كه مبتني بر ارزباقيمانده این جنگل
دل (. م1380كهنمویي، قهاي آن باشد )مشتااكولوژیک عرصه

غوبيت دادن توان و درجه مر اكولوژیک جنگلداري براي نشان
ده، شطبقه تدوین  7داري در سرزمين براي انجام جنگل

هاي محدودیت رشد جنگل 7به طبقه  1طبقه كه از طوريبه
 یابد. ها كاهش ميتجارتي افزایش و درجه مرغوبيت جنگل

 

 داريمرتعو  مدل اکولوژیک کشاورزي

 ورزي شاوماهيت دو كاربري ك كه در ایران بين حدود ويیاز آنجا
کل، از این مشپرهيز  منظوربهنظر وجود دارد، داري اختالفمرتع

 طبقه 7ورت یک مدل و در صداري بهمرتع مدل كشاورزي و
 دهندهنشان 3و  2، 1. در این مدل، طبقات ه استدشارائه 

اري، بوردزن كشت آبي، باغباني )با آبياري(، دامپروري، مرغداري و
 5كشت دیم، باغباني )بدون آبياري(، طبقه  مبين 4طبقه 
طبقه  داريمرتع 6د. طبقه نهست 1داري طبقه مرتع دهندهنشان

 دهد. را نشان مي 3داري طبقه مرتع 7و طبقه  2
 

 پروريمدل اکولوژیک آبزي
هاي متفاوت و متنوعي براي این منظوور در نظور گرفتوه    شاخص

 ,.Mcleod et al)شود كه اغلب زیاد، ذهني و مشکل هستند مي

پوروري در شومال كشوور و تنووع     دليل اهميت آبوزي . به(2002
كنود،  اصالح مدل ایجواب موي   ،ین مناطقدر امعيارهاي حفاظتي 

 2افوزایش یابود و    3بوه   2اي كه تعداد طبقات تووان از  گونهبه
 ند.كآب با اعمال نظر كارشناسي تغيير  phشيب و  مشخصه

 

 مدل اکولوژیک تفرج )متمرکز و گسترده(
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در مدل اكولوژیک تفرج عوامل مختلفي مانند پراكنش و تعداد 
و  ي، اقليم، منابع آب، زیبایي مناظرجمعيت، نوع مالکيت اراض

 (. 1385دل، اكن تفریحي قابل اعمال است )آذرمام

 سکونتگاهیمدل اکولوژیک توسعه 
مدل توسعه شهري، روستایي و صنعتي با ماهيت سکونتگاهي در 

شده است. در این مدل و نامناسب تدوین  2، 1بقه مناسب ط 3
ي از قبيل كميت یهامشخصهوزن نبوده و هم هامشخصههمه 

 آب، شيب و خاک اهميت بيشتري دارند. 
 

 مدل اکولوژیک حفاظت
 چاي،چهل آبخيز حفاظت مدل یابيمکان در مهم يهامشخصه از

لغزش، فرسایش، مناطق با هاي حساس به زمينگاهوجود زیست
درصد، مناطق جنگلي با تراكم زیاد پوشش  65شيب بيش از 

ه ب است.آب مردم منطقه بوده  تأمينگياهي و همچنين منابع 
طبقه افزایش  3در تحقيق حاضر مدل حفاظت به  همين دليل
كه در آن واحدهاي داراي اشتراک همه طوريیافته، به
یي ، واحدها1ي حساس به حفاظت، مناسب طبقه هامشخصه

و سایر  2طبقه تنهایي( مناسب واجد هر یک از موارد حساس )به
 . اندرفته شدهنظر گواحدها نامناسب در

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات اقتصادي و اجتماعی
ي هوا مشخصوه اسواس  اجتمواعي بر  و بندي منابع اقتصوادي جمع

 بوورايتووراكم جمعيووت و درآموود بووه عنوووان راهنموواي جنبووي    
 د. نقشه جمعيوت شها انجام ن كاربريبندي و ساماندهي بياولویت

و  1384اسوواس آمووار جمعيتووي روسووتاهاي حوضووه در سووال بر
 ArcGISافوزار  در محويط نورم   (6)یابي كریجينوگ روش درونبه

یوع  ز توزااالنه، بوا اسوتفاده   تهيه شده است. براي برآورد درآمد س
دي، د )محمو شنامه در سطح روستاها، درآمد ساالنه تعيين پرسش
 و روش ArcGISافوزار  (. نقشه درآمد با اسوتفاده از نورم  1389
 . دشیابي كریجينگ تهيه درون

 

 هابندي کاربرياولویت
یا توان  ،ها، كالس قابليتهر واحد نقشه به انجام انواع كاربري
هاي موجود بهترین گزینه را متفاوتي دارد. بنابراین باید بين گزینه

هاي موجود د. از بين روشكرعنوان كاربري موردنظر انتخاب به
د. شبندي، روش قياسي كمي در این تحقيق انتخاب براي اولویت

بر  .1گام متوالي انجام شده است:  3در  روش قياسي كمي

اساس معيارهاي مساحت و ارزش اقتصادي، اجتماعي و 
كارشناسي، چهار سناریو براي  آراياكولوژیکي آبخيز با استفاده از 

موجود در هر یک از واحدهاي  هايمقایسه اولویت كاربري
كاربري در  بر حسب جایگاه به هر .2د. شزیستي تنظيم محيط

شود. در این رابطه، داده مي 10تا  1هر سناریو، ارزش وزني از 

گيرد و در ازاي نقصان موقعيت جایگاه امتياز مي 10جایگاه اول 
هر كاربري در سناریو، یک امتياز از ارزش وزني آن كاسته 

شود. همچنين در ازاي نقصان هر طبقه توان هر كاربري از مي
 .3د. شویگر از ارزش كاربري كسر مي، یک امتياز د1طبقه 
بري محاسبه و آمده براي هر كار دستجمع امتيازات بهحاصل

بهترین گزینه  پایانبندي و در ها ردهجمع، گزینهحسب حاصلبر
اي جمع را داراست، براي هر یک از واحدهكه بيشترین حاصل

ري كه امتياز دو كاربد. اما در صورتيشوزیستي انتخاب ميمحيط
 یابد.دهي( انتقال ميشد، به مرحله بعد )سامانکسان ی
 

 ها دهی کاربريسامان
هواي پيشونهادي، در   بندي ميان كاربريگاهي حتي بعد از اولویت

تووان یوک كواربري را بوه     زیستي نموي هاي محيطبرخي از واحد
هوایي  د، به عبارت دیگور كواربري  كرعنوان كاربري برتر انتخاب 

در و اجتمواعي   اقتصوادي از نظور   یا ،كولوژیکهستند كه از نظر ا
ين یک واحد، شرایط یکسان داشته و تشخيص آنها از لحوا  تعيو  

تووان از  رسد. در چنين شورایطي موي  نظر مياولویت غيرممکن به
نين (. همچ1387د )مخدوم، كراصل استفاده چندجانبه استفاده 

اي هوا در مجواورت یکودیگر در واحوده    از كواربري  بعضوي انجام 
ه ایون  كو ند هستدیگر در تعارض  ايپارهمختلف، با هم سازگار و 

جوه  مرحله بوا تو  شود. در اینرفع مي ساماندهيمشکل در مرحله 
 يت و درآمدنظير نحوه توزیع جمع ،اجتماعيو  به مسائل اقتصادي

هوا حاصول   هاي مختلف آبخيز آرایوش نهوایي كواربري   در بخش
 شود. مي
 

 فعلی و آتی ارزیابی انطباق کاربري
تواند نماینده وضعيت پایداري توسعه ها ميارزیابي انطباق كاربري

ي اجرایوي و كواربران   آنهاجاري و كارنامه عمومي فعاليوت سوازم  
محل و زمين مطابق دانش روز آمایش سرزمين باشد و در تعيين 

هاي متنووع  زیستي ناشي از فعاليتمحيط هايبحرانزمينه وقوع 
منظوور  (. بوه 1382د )اونق و ميركریموي،  شوع انسان، مفيد واق
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ارزیابي انطباق كاربري فعلي و آتي در این تحقيق از شاخص كاپا 
 د.شاستفاده  ArcViewافزار در محيط نرم

 

 

 هایافته
گووذاري هوومواحوود نهووایي محوويط زیسووتي از روي 799تعووداد 

واحدهاي نهایي شکل زمين، تيپ خاک، تيوپ و توراكم پوشوش    
 ر این نقشه مساحت كووچکترین و بزرگتورین واحود   حاصل شد. د

 31/0و ميووانگين مسوواحت آن   27/3و  06/0ترتيووب، بووه
 هواي اكولوژیوک  كيلومترمربع است. نتایج ارزیابي هر یک از مدل

 شده است. نشان داده (8 تا 2)گانه در اشکال  7
 

 

0.26

43.07

15.86
18.55

0.19
2.89

19.19

0

10

20

30

40

50

ه 1
طبق
 

ه 2
طبق
 

ه 3
طبق
 

ه 4
طبق
 

ه 5
طبق
 

ه 6
طبق
 

ه 7
طبق
 

د(
ص
در
( 
ها
ي 
بر
ار
 ك
ت
اح
س
م

 

 (: مقایسه درصد مساحت طبقات توان 2شکل )

 مدل جنگلداري
 

0.67 0.78 0.13 1.95 0.05

23.97

72.45

0

10

20

30
40

50

60

70

80

ه 1
طبق
 

ه 2
طبق
 

ه 3
طبق
 

ه 4
طبق
 

ه 5
طبق
 

ه 6
طبق
 

ه 7
طبق
 

د(
ص
در
( 
ها
ي 
بر
ار
 ك
ت
اح
س
م

 
 

 : مقایسه درصد مساحت طبقات توان (3شکل )
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 (: مقایسه درصد مساحت طبقات توان 4شکل )
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 (: مقایسه درصد مساحت طبقات توان 5شکل )
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 (: مقایسه درصد مساحت طبقات توان 8شکل )   

 مدل حفاظت

 چايدهی آبخیز چهلهاي اولویت یافته و سامانتوزیع فراوانی مساحت کاربري(: 1)جدول 

 طبقه توان کاربري کد

ت از مرحله تغییرا دهیسامان بندياولویت

بندي به اولویت

 د(دهی )درصسامان

 مساحت

 )کیلومترمربع(

 درصد

 مساحت

 مساحت

 )کیلومترمربع(

 درصد

 مساحت

 0 18/0 47/0 19/0 47/0 1جنگلداري طبقه  1

 -08/1 67/42 11/109 75/43 85/111 2جنگلداري طبقه  2

 -47/1 74/13 13/35 21/15 88/38 3جنگلداري طبقه  3

 -15/3 24/7 52/18 39/10 56/26 4جنگلداري طبقه  4

 0 08/0 20/0 08/0 20/0 5جنگلداري طبقه  5

 0 10/0 25/0 10/0 25/0 6جنگلداري طبقه  6

 -07/0 28/0 72/0 35/0 89/0 7جنگلداري طبقه  7

 -01/0 66/0 68/1 58/0 48/1 1كشاورزي طبقه  9

 -01/0 57/0 47/1 58/0 48/1 2كشاورزي طبقه  9

 + 40/0 40/0 02/1 - - 3كشاورزي طبقه  10

 + 43/1 43/1 65/3 - - 4كشاورزي طبقه  10

 + 51/2 51/2 42/6 - - 2طبقه  مرتعداري 11

 + 18/0 24/0 62/0 07/0 17/0 2پروري طبقه آبزي 13

 -93/4 33/7 74/18 26/16 33/31 1تفرج گسترده طبقه  14

 -29/1 08/8 65/20 37/9 95/23 2تفرج گسترده طبقه  15

 + 01/1 01/1 59/2 - - 2تفرج متمركز طبقه  16

17 
توسعه سکونتگاهي طبقه 

1 
45/17 82/6 81/16 58/6 25/0 - 

18 
توسعه سکونتگاهي طبقه 

2 
43/0 17/0 44/0 17/0 0 

 + 72/6 72/6 19/17 - - 2حفاظت طبقه  20

 - 100 260 100 260 جمع 

 
هاي فعلی و آتی در (: ارزیابی انطباق کاربري2جدول )

 چايآبخیز چهل

 P_ value شاخص کاپا صحت کلی

30/0 18/0 00001/0 

 

 گیريبحث و نتیجه
درصد از اراضي آبخيز  40دست آمده حدود اساس نتایج بهبر

اختصاص یافت كه از دالیل آن  2چاي به جنگلداري طبقه چهل
توان به تراكم زیاد پوشش گياهي و حاصلخيزي باالي خاک مي

. (1)جدول  دكرحوضه اشاره در بسياري از واحدهاي كاري در 
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کاري( گل)جن 4درصد از اراضي به جنگلداري طبقه  10حدود 
فاصله از رودخانه در  مشخصهكه جایياختصاص پيدا كرد. از آن

دليل دسترسي به منابع آبي جنگلداري به 4ارزیابي توان طبقه 
كاشت )در صورت نياز به آبياري در آبياري درختان دست براي

همين اي برخوردار است، بهویژهف رشد( از اهميت مراحل مختل
شرط داشتن سایر جنگلداري به 4دليل اراضي مناسب طبقه 

)ارتفاع از سطح دریا و تراكم متوسط پوشش گياهي(  هامشخصه
سطح كوچکي از  یگانهاند. همچنين، در حریم رودخانه واقع شده

براي طبقه طور متوسط( درصد به 5/0حدود منطقه مورد مطالعه )

دليل باال بودن كيفيت جنگلداري توان داشته و به 7و  6، 5
ي مهم در جنگلداري )تيپ و تراكم پوشش گياهي( هامشخصه

طبقات تعداد كمي از واحدهاي كاري در شمال حوضه براي 
دليل نامساعد بودن . از طرفي بهاستپایين جنگلداري مناسب 

 فقطياري از واحدها، شرایط كشاورزي )باال بودن شيب( در بس
. از درصد از اراضي به كشاورزي تعلق گرفته است 5/1حدود 
اینکه كشاورزي رتبه اول در سناریوهاي اول، دوم وجود  باطرفي 

و سوم را دارد، اما چون در مرحله ارزیابي درصد بسيار زیادي از 
مساحت منطقه به طبقات پایين كشاورزي تعلق گرفت، این 

د و در شبندي سر امتياز بسيار در مرحله اولویتمنجر به ك مسئله
چاي به كشاورزي نتيجه مساحت كمي از اراضي آبخيز چهل

درصد از اراضي حوضه  40حدود  هم اكنوناختصاص پيدا كرد. 
با توجه به  بنابراینبه كاربري كشاورزي اختصاص دارد، 

شده در منطقه و نقشه شيب آن )متوسط شيب هاي انجامپيمایش
درصد(، مساحت زیاد اراضي كشاورزي گواه روشني  65تا  30

توجه به قواعد و اصول استفاده صحيح از منابع طبيعي بر عدم
معيشت در  تأمينترین منبع . البته، شایان ذكر است مهماست

و فقر جامعه روستایي، مردم  استمنطقه مورد مطالعه، كشاورزي 
بيش از توان محيط  اصولي وغير سوي استفادهاین منطقه را به
 كشانده است. 

پروري از قبيل باال بودن شيب وجود شرایط نامناسب براي آبزي
تناسب  باعثو حاصلخيزي زیاد خاک در بسياري از واحدها، 

در  2پروري طبقه درصد( براي آبزي 07/0بسيار كم منطقه )
د كه از شچاي واقع خروجي حوضه و در نزدیکي رودخانه چهل

رتفاع از سطح دریا و خاک و هم از نظر كميت آب نظر شيب، ا
اساس نتایج حاصل، . همچنين براستمناسبي  رضامنديداراي 
تفرج گسترده توان   1درصد از اراضي براي طبقه  17حدود 

هاي مركزي حوضه با شيب دارد كه این مناطق بيشتر در بخش
 اند. درصد( و تراكم پوشش گياهي كم واقع شده 25متوسط )تا 

ها، توسعه سکونتگاهي براي بندي شده كاربريدر نقشه اولویت
بودن سهم دليل پایين .درصد اراضي حوضه مناسب بود 7حدود 

اشد، بناریوي اول و چهارم سر تواند جایگاه آن داین كاربري مي
هاي فعلي )سناریوي اول( این كه از نظر وسعت كاربريچرا

قه رتبه ود در منطهاي موجكاربري نسبت به سایر كاربري
 رد. ني داتري را داراست و نيز در سناریوي چهارم رتبه پایيپایين

ها و انجام عمليات ها به اراضي كشاورزي، قطع بوتهتبدیل جنگل
راضي هاي باال از جمله عوامل تخریب اكشاورزي بر روي شيب

حل حفاظتي براي نتيجه ارائه راهچاي بوده و دردر آبخيز چهل
دليل (. به1384آب، ن مشاور روانا)مهندس طلبدآنها مي

بودن شيب و تراكم پوشش گياهي در بسياري از واحدها و باال
درصد از  92/1لغزش و فرسایش، همچنين وجود خطر زمين

درصد از اراضي براي  70و حدود  1اراضي براي حفاظت طبقه 
بودن این كاربري مناسب تشخيص داده شد. كم  2طبقه 

 يهامشخصهدليل اشتراک همه حفاظت به 1بقه مساحت ط
اما در  است؛زیست دخيل در بحراني كردن وضعيت محيط

شرایطي كه هر یک از عوامل خطرزا )از جمله لغزش، فرسایش و 
این  2شيب زیاد( در واحدها وجود داشته باشد، براي طبقه 

( در 1381زاده و مخدوم ). سرهنگاستكاربري مناسب 
شده ارسباران در آذربایجان شرقي  منطقه حفاظت اي درمطالعه

بودن اراضي باعث اختصاص  دند كه پرشيب و جنگليكرنيز بيان 
كه تطابق  داردحفاظت  منظوربهدرصد از منطقه  65حدود دادن 

نتایج حاصل از ارزیابي  چنينبسياري در شرایط منطقه و هم
ل از بخش اساس نتایج حاصفاظت بين دو تحقيق وجود دارد. برح

هاي آبخيز، كاربري بندي در بسياري از مناطق حاشيهاولویت
ناسازگار از جمله جنگلداري و توسعه سکونتگاهي در مجاورت 

دهي با قرار دادن حریمي ر قرار گرفتند كه در مرحله سامانیکدیگ
 .دشحفاظت این مشکل رفع  2ميان دو كاربري با عنوان طبقه 
درصد را به خود اختصاص  7حدود این مناطق حفاظتي مساحتي 

د كه ایجاد حریم باعث كرداد. البته در این مرحله باید توجه 
 ایجاد آشفتگي فضایي نشود. همچنين با توجه به نقشه درآمد

ترین طبقه درآمد را دارند و هاي مركزي پایين، بخشمنطقه
هاي دليل اهميت نقش آبخيزنشينان در موفقيت و اجراي برنامهبه
هایي افزایش درآمد و رفع مشکالت مالي در واحد برايیشي و آما
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 روستاهاي زدیکين در جمله از آبخيز با شرایط مجاز اكولوژیک )از

هایي با پایين( كاربريوسط و چمانيچماني باال،چماني چال،زندال
 مرتعداري، 4و  3تر مانند كشاورزي طبقه رتبه اولویت پایين

د. از طرف دیگر، با توجه شانتخاب  2ه پروري طبق، آبزي2طبقه 
 ،هاي متراكم، مناظر و طبيعت زیباي منطقهبه وجود جنگل

هاي حاشيه آبخيز )در نزدیکي روستاهایي مانند ویژه در قسمتبه
دوزین و نرسه( با افزایش مساحت كاربري تفرج متمركز نيز 

 د. كركمک  جهانگردي صنعت توسعهو  درآمد افزایش به توانمي
 

 انطباق کاربري آمایشی با کاربري فعلی
گرفته در تعيين درجه انطباق نقشه پایه هاي انجامطبق بررسي

چاي با استفاده از آمایش با نقشه كاربري فعلي در آبخيز چهل
 (2)جدول  دست آمدهبه 18/0خص كاپا، ميزان این شاخص شا

و  دهنده انطباق بسيار پایين كاربري فعلي و آمایشيكه نشان
نماینده دستکاري شدید اكولوژیکي محيط و تغيير كاربري زمين 

هاي مركزي زارها در بخشم)مانند تبدیل اراضي جنگلي به دی
چناشک( است. این قافه و دهمنطقه از جمله روستاهاي قلعه

از اراضي آبخيز  اكنونهماین باشد كه در  مبينتواند مطلب مي
از ظرفيت برد محيطي چاي استفاده نامطلوب و خارج چهل
 ه یابد، منابع ووال ادامور وضع به همين منوگيرد و اگيوورت موص

 شدت تخریب خواهد شد. اراضي حوضه آبخيز به
 

 دانیتشکر و قدر
ا از روسيله نویسندگان مقاله مراتب تشوکر و قودرداني خوود    بدین

اي اسوتان  دل كارشناس شوركت آب منطقوه  مهندس حسن آذرم
عوي  اداره كل منوابع طبي  دس اميد عبدي كارشناسمهنگلستان و 

 دارند.استان گلستان ابراز مي

 هایادداشت

1. Remote Sensing 

2. Geographical Information System 

3. Normalized Difference Vegetation Index  

4. Digital Elevation Model 

5. Enhanced Thematic Mapper 

6. Kriging 
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