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Abstract
The assessment of the ecological potential of the environment is to determine and measure the
potential power and the natural use type of the land. Therefore, the environment power assessment is
a tool for the management of geographical space and strategic planning for sustainable development
and correct use of land sources. The aim of this study was to evaluate the ecological potential of
agricultural and rangeland use in Kangavar city with an area of 883.9 km2 using Makhdoom
ecological model. To this end, the required data and ecological resources were collected and
generated. After creating and combining the maps in the ArcGIS system in a multi-hybrid way, the
maps of environmental units were constructed and the ecological potential of the area was evaluated
using the features of each environmental unit. To do this, the indicators and variables that could be
involved in each of these models were examined. To classify the ecological potential of the area for
agricultural and rangeland uses and to produce the map of different classes potential, 15 parameters
were used as criteria for weighting and measuring the power. The results of Kangavar city ecological
potential assessment led to the extraction of 58 environmental units in 7 classes with completely
suitable, suitable, weak, and unsuitable power classes for agricultural and rangeland use. An area of
about 356.79 Km2 was found to have suitable and completely suitable power for agricultural use. In
addition, it was estimated that an area of about 72.23 Km2 would be appropriate for rangeland and
rainfed agricultural use with suitable power. An area of about 483.26 Km2 of Kangavar city is
currently allocated to agricultural use, while the optimal area for this means is 356.79 Km2. Thus, the
land use of an area of about 126.47 Km2 has been converted to agricultural purposes. According to
the results, the lands of the region have been exploited more than their potential for agricultural use
(irrigated and rainfed) and the lands with rangeland use have been changed to agricultural use.
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 .1کارشناسارشد رشتة جغرافیای برنامهریزی شهری با گرایش محیط زیست شهری ،دانشگاه پیام نور،
قزوین ،ایران
 .2دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استادیار مرکز مطالعات سنجش از دور و  ،GISدانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/12/20 :ـ تاریخ پذیرش)1399/02/31 :

چکیده
ارزیابی توان اکولوژیکی محیط برای تعیین و سنجش توان بالقوه و نوع کاربری طبیعی سرزمین است .از اینرو ارزیابی توان محیط ابزاری بـرای
مدیریت فضای جغرافیایی و برنامهریزیهای استراتژیک و راهبردی جهت توسعة پایدار و استفادة صحیح از منابع سرزمین است .در این مطالعـه،
شهرستان کنگاور با وسعت  883/9کیلومتر مربع با هدف تعیین توان طبیعی (اکولوژیک) در ارتباط با کاربری کشاورزی و مرتعداری ،با استفاده از
مدل اکولوژیکی مخدوم ،بررسی شد .در فرایند تحقیق ابتدا به جمعآوری و تهیه و تولید دادهها و منابع اکولوژیکی مورد نیاز پژوهش اقدام شد .پس
از ساخت و ترکیب نقشهها در نرمافزار  ،ArcGISبه شیوة چندترکیبی ،نقشة واحدهای محیط زیستی ساخته و با استفاده از ویژگیهای هر واحد
محیط زیستی توان اکولوژیکی منطقه ارزیابی شد .بدین منظور ،شاخصها و متغیرهایی که میتوانستند در این مدلها دخالت داشته باشند بررسی
شدند .جهت طبقهبندی توان اکولوژیک منطقه در خصوص کاربری کشاورزی و مرتعداری و تهیة نقشة توان طبقات مختلف از  15متغیر به منزلة
معیار وزندهی و سنجش توان استفاده شد .نتایج حاصل از ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور حاکی از استخراج  58واحد محیط زیستی در
 7طبقه با توانهای کامالً مناسب ،مناسب ،ضعیف ،و نامناسب برای کاربری کشاورزی و مرتعداری است 356/79 .کیلومتر مربع قابلیت کـاربری
کشاورزی با توان کامالً مناسب و مناسب را دارد .همچنین قابلیت منطقه با توان مناسب برای کاربری دیـ و مرتـع داری  72/23کیلـومتر مربـع
برآورد شد .در وضعیت موجود  483/26کیلومتر مربع از شهرستان کنگاور به کاربری کشاورزی اختصاص داده شده است .این در حالی است که در
وضعیت بهینه این مقدار برابر  356/79کیلومتر مربع است .میزان اراضی تغییرکاربرییافته به کشاورزی  126/47کیلومتر مربع است .بـر اسـا
نتایج حاصل ،اراضی منطقه بیش از توان آن برای کاربری کشاورزی (آبی و دی ) مورد بهرهبرداری قرار گرفته و اراضی با قابلیت مرتع به فعالیـت
کشاورزی تغییر کاربری یافته است.

کلیدواژگان
ارزیابی توان اکولوژیک ،تجزیهوتحلیل سیستمی ،ساماندهی کاربری اراضی ،منابع طبیعی ،واحدهای محیط زیستی.
 رایانامة نویسندة مسئولrahmanabadi11m87@gmail.com :
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مقدمه
1

اراضی کشاورزی و مرتع داری بستری است جهت تولید مواد غذایی (غالت ،گوشالت میالو هالا
سبزیجا )،علوفه و گیاهان مرتعی خودرو الیاف (پنبه پشم ابریشم کنف کتان) سوخت مالواد
اولیه دارو زینتآال ،و دیگر محصوال ،مورد نیاز انسان .تجدید حیا ،این نوع اراضی به طالور
طبیعی انجام میپذیرد و در صور ،تخریب بازگرداندن آن به چرخة تولید و تنظیم زنجیرة غالذایی
موجودا ،ذینفع آن کاری بس دشوار است .تبدیل زمینهای با قابلیت کاربری کشاورزی و مرتالع
و جنگل به دیگر کاربریها کاهش و نابودی منابع طبیعی 2را به دنبال خواهد داشت .این وضالعیت
موجالالب بالاله خطالالر افتالالادن اکوسیسالالتم خواهالالد شالالد .تغییالالر پوشالالش زمالالین فرسالالایش کالالویرزایی
جنگلزدایی مسمومیت و آلودگی زمین (آب و خاک) که منابع طبیعالی جهالان مالا را باله مخالاطر
میاندازند اغلب به دلیل استفادة غیرمنطقی انسان از زمین 3است و میزان فرسالایش هزاربرابالری در
کرة زمین از نتایج این سوءمدیریت محیط زیست است .ندانمکالاری در رابطاله بالا نالوع اسالتفاد از
زمین دست به دست مدیریت غلط یا روش بهر برداری نادرست داد و استفادة غیرمنطقی انسان از
سرزمین را باعث شد است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاهش بیش از حالد منالابع طبیعالی
نتیجه استفاد غیر منطقی و غیر علمی انسان از سرزمین است (مخدوم .)14 :1393
فضای جغرافیایی 4دربرگیرندة توان اکولوژیکی( 5منابع فیزیکی و بیولوژیکی) هالوا فضالای روی
سرزمین ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی انسان زیستمند بر کرة زمین است .برای توسالعه
و پایداری محیط های جغرافیایی پیش از برنامه ریزی برای اسالتفاد از آن بایالد تالوان اکولالوژیکی آن
سنجید شود (مخدوم  .)13 :1393ارزیابی توان اکولوژیکی 6محیط باله معنالای ارزشدهالی و سنجش
موجودی و توان بالقوة واحالالالدهای محالالالیط زیسالالالتی 7با متکهالالالا و معیارهای مشخﺺ و از پیش

1. Agricultural And Rangeland Lands
2. Natural Resources
3. Land
4. Geographical Space
5. Ecological Potential
6. Assessment Of Ecological Potential
7. Environmental Units
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طرﺡریزی شد است .با شناسایی و ارزیابی ویژگیهالالای اکولوژیکالالی در هر منطقه برنامههالالای توسعه
هماهنال ال

با طبیعت برنامهریزی مالالالیشالالالود و طبیعت خود استعدادهالالالای سرزمین را برای توسعه

مشخﺺ میکند (مخدوم  .)23 :1393این مطالعا ،مبنایی برای مدیریت و برنامهریزی زمالین 1جهالت
کاربری های مختلف در همالة نقاﻁ جهان هسالتند .هدف از کاربری زمین 2رسیدن به کارایی اقتصادی
اجتماعی اکولوژیکی جهت استفادة نامحدود از منابع سرزمین است (مهرینالژاد و همکالاران .)1391
بنابراین تخصیﺺ عاقتنة زمین به فعالیت های گوناگون (زراعت و باغداری مرتع و جنگل صالنعت
و معالالدن شالالهر و روسالالتا حیالالا ،وحالالش و غیالالر ) و نقالالشآفرینالالی پهنالالههالالای کوچالال
زیرمجموعه ای از ی

بالاله منزلالالة

پهنة سرزمینی ملی جهت ساماندهی فضای جغرافیایی و حفظ چشالم انالدازهای

مختلف و بهر برداری خردمنداناله از منالابع طبیعالی سالرزمین امالری ضالروری اسالت کاله در مباحالث
برنامهریزی زمین یا آمایش سرزمین به آن پرداخته میشود (مخدوم :1393

.)16

توسعة فیزیکی مراکز سالکونتگاهی و ورود باله حالریم اراضالی کشالاورزی و مراتالع گسالترش
فعالیتها و بهر برداریهای غیراصولی از محیط طبیعی کاربریهای نامناسب اراضی و عدم توجاله
به اصول علمی و مطالعا ،مکانیابی کاربری ها بر اساس توان بالقوة محیط تغییالر پوشالش سالط
خاک استفادة بیرویه از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی بحرانهایی چون کاهش منابع طبیعالی
از بین رفتن گونههای مختلف گیاهی و جانوری انسداد و کاهش سط نفوذ بارشها به الیالههالای
زیرین زمین و جاری شدن بارشها کمبود مواد غذایی (فرآورد های مختلف کشاورزی) و غیالر
را برای زیستمندان و طبیعت شهرستان کنگاور در پی داشته است .مشاهدا ،میدانی و سالنجش از
دور (تصاویر ماهوار ای) از منطقه حاکی از شهرکسازی طی چند سال اخیالر (شالهرک فرهنگیالان
مسکن مهر شهرک جهاد شهرک بسیج شهرک آموزگار) در اراضی کشاورزی آبی و دیم در ایالن
منطقه است .ادامة این روند و عدم تتش و برنامه ریزی برای جبالران وضالع موجالود و سالاماندهی
کاربری ها خسارا ،جبرانناپذیری به منطقه خواهد زد .شناسالایی و تجزیالهوتحلیالل منالابع طبیعالی
(اکولوژیکی) شهرستان کنگاور بر اساس توان بالقوة آن برای ساماندهی و بهر برداری پایدار امالری
1. Management And Land Planning
2. Land Use
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ضروری است .بنابراین در جهت رسیدن به توسعة پایدار منطقه و هماهنگی با طرﺡ های استانی و
ملی آمایش سرزمین باید به تنظیم روابط بین محیط طبیعی و انسانساخت و فعالیت های انسان در
منطقه پرداخت و از امکانا ،انسانی و محیطی شهرستان بهر برداری متعادل و پایدار به عمل آورد.
به منظور پتانسیلسنجی 1شهرستان کنگاور و تعیین کاربری بهینالة اراضالی بالا قابلیالت کالاربری
کشاورزی و مرتع داری از مدل ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به منزلة یکی از روش های تعیین
کاربری بهینة اراضی استفاد شد است .بدین منظور در این پژوهش این موضوع بررسی میشالود
که آیا از اراضی شهرستان کنگاور بیش از توان آن برای کاربری کشاورزی (آبی و دیم) بهر برداری
شد است و اراضی با قابلیت مرتع به فعالیت کشاورزی تغییر کاربری داد است.
در خصوص استفاد از توان اکولوژی

در مدیریت مناطق پژوهش های مختلفالی صالور ،گرفتاله

است .براکنرج 2و همکارانش ( )1995پژوهشی را در فالت ،کلالرادو واقالع در جنالوب غربالی ایالاال،
متحد انجام داد اند .در ایالن مطالعاله از مالدلهالای مفهالومی دارای خالواص سالاختاری و عملکالردی
فرایندهای اکولوژیکی جهت ارائة شاخﺺ های مناسب به منظور دستیابی به شرایط اکولالوژیکی مراتالع
استفاد شد است .همچنین ارتباﻁ بین اجزای محیط زیستی و اهمیت آنها در ارزیابی وضعیت منالابع
اکولوژیکی را در مقیاس منطقهای بررسی کرد اند .سرینیواسا ویتاال 3و همکارانش ( )2008از تصالاویر
ماهوار ای و شرایط اجتماعی و اقتصادی شالامل شالیب خالاک پوشالش جنگالل منطقالة آبالی بیابالان
بارندگی و غیر برای اولویتبندی منابع طبیعی استفاد کرد اند .نتایج حاکی از آن بود که در صالور،
برنامهریزیهای صحی مدیریتی برای حفظ منابع طبیعی پایدار خاک و آب حفظ خواهند شد.
ماالوااراچی 4و همکارانش ( )1996از مدلسالازی یکپارچاله مبتنالی بالر سیسالتم هالای اطتعالا،
جغرافیایی برای مدیریت منابع طبیعی در منطقة نیوساز ولز استرالیا استفاد کالرد انالد .ایالن مطالعاله
نشان داد در برنامه ریزی در سط منطقه ای ضرور ،دارد پتانسیل منطقه امکانسنجی شود .بوکو 5و

1. Potential Evaluation
2. Breckenridge
3. Srinivasa Vittala
4. Mallawaarachchi
5. Bocco
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همکارانش ( )2001نیز از نقشه های ژئومورفولوژی

منطقه ای تهیهشد به کم

سنجش از دور و

سیستمهای اطتعا ،جغرافیایی به منزلة ابزاری برای برنامهریزی کالاربری اراضالی جهالت توسالعة
کشور بهر گرفتهاند.
مطالعا ،انجامگرفته در نقالاﻁ مختلالف گویالای کالاربرد و ضالرور ،بررسالی تالوان منطقاله در
جنبههای مختلفال از جمله زیرساخت اکولوژی

و توسعة پایدار شالهری

(Song 2011؛ Zhang et

al 2011؛ Changa et al 2012؛ داوودی و کاظمی 1389؛ حاتمینژاد و همکالاران 1392؛ عمالاری و
همکالالاران  )1396برنامالالهریالالزی کالالاربری اراضالالی و منالالابع طبیعالالی بالاله منظالالور اکوتوریسالالم پایالالدار
( )Bunruamkaew & Murayama 2012بررسی منابع طبیعی و طبقهبنالدی پتانسالیلهالای طبیعالی و
توسعة پایدار ()Rajović & Bulatović 2017ال بود است .همچنین وضعیت موجالود کالاربریهالای
کشاورزی و مرتعداری با توجه به توان منطقه در خصوص تعیین قابلیت اراضی به منظور کالاربری
کشاورزی و مرتع (میرداوودی و همکاران 1387؛ نوری و همکالاران 1389؛ کامیالابی و خالوشلقالا
1396؛ مصفایی و همکاران  )1397و امکانسنجی توان های محیطی و تعیین الگوی بهینه در نواحی
شهری صنعتی روستایی توریسم (مخدوم 1370؛ جمعالهپالور 1385؛ منالوری و همکالاران )1388
مورد توجه قرار گرفته است.
در همة پژوهش های یادشد با لحاظ کردن همة پارامترهای اکولوژیکی مدل مخدوم داد های
رقومی همگام با داد های توصیفی برای ایجاد پایگا داد ها به نرمافزار  ArcGISوارد شد .با ترکیب
و رویهمگذاری الیههای اطتعاتی در نرم افزار  ArcGISنقشة یگانهای اکولوژیکی منطقاله همالرا
جدول ویژگیهای واحد ایجاد و برای امکانسنجی منطقه اقدام شد .سالپس منالاطق مسالتعد بالرای
فعالیتهای کشاورزی و مرتعداری مشخﺺ شد.
مواد و روش
محدودة مورد مطالعه شهرستان کنگاور بود با مساحت  883/9کیلومتر مربع بین  34درجاله و 16
دقیقه تا  34درجه و  39دقیقة عرض شمالی و  47درجه و  34دقیقه تا  48درجه و  50دقیقة طالول
شرقی با ارتفاع متوسط  1200متر از سط دریا واقع در شرق استان کرمانشا (شکل .)1
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شکل  .1نقشة موقعیت جغرافیایی شهرستان کنگاور
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جمعیت شهرستان کنگاور طبق سرشماری سال  1395برابالر بالا  76216نفالر بالود اسالت .ایالن
شهرستان دارای  85روستا و  5دهستان با اقلیم معتالدل و تابسالتان گالرم و خشال

اسالت .متوسالط

بارندگی سالیانه  386/3میلیمتر و دمای متوسط سالیانة آن  22/5درجة سالانتیگالراد بالرآورد شالد
است .جریان وزش باد غالب سالیانه جنوب غربی و سرعت آن  5/5متر بر ثانیه است.
ارزیابی با استفاد از مدل اکولوژیکی کشاورزی و مرتع مشخﺺ میکند در کدام نالواحی مالیتالوان
فعالیت های کشاورزی شامل کشت آبی و دیم و باغبانی دامپروری مرغداری و زنبالورداری را انجالام
داد .با توجه به اینکه میان متخصصان و اندیشمندان برای تعیین مرز کاربری کشالاورزی از نالوع دیالم و
مرتع اختتفنظر وجود دارد مدل اکولوژیکی دو کاربری کشاورزی و مرتعداری ی جا ارائه و ارزیابی
میشود (مخدوم  .)189 :1393کاربری کشاورزی شامل فعالیتهای کشت آب (فاریاب) کشالت دیالم
علوفهکاری باغبانی (گل و میو ) نوغانداری دامپروری (گالاوداری ایسالتا یالا متمرکالز) مالرغداری و
زنبورداری است .کاربری مرتع داری جهت فعالیت های گالاوداری و گوسالفندداری پویالا یالا متحالرک و
چرای حیا ،وحش است .ارزیابی تالوان اکولالوژیکی مخالدوم کاله در ایالن تحقیالق از روش ارزیالابی
چندعاملة آن استفاد شد یکی از روش های تعیین کاربری بهینة اراضی است کاله پالس از شناسالایی و
جمعآوری منابع مورد نیاز (نقشة زمینشناسی نقشة خاک نقشة پوشش گیاهی نقشة اقلیم نقشة منابع
آب و هیدرولوژی نقشة توپوگرافی نقشة تراکم پوشش گیاهی نقشة مالدل رقالومی ارتفالاع تصالاویر
ماهوار ای نقشة کاربری اراضی موجود نقشة ارتفاع از سط دریا نقشة شیب نقشة جهت جغرافیایی)
با استفاد از نرمافزار سیستم اطتعا ،جغرافیایی ( )ArcGISتلفیق نقشههای طبقالا ،ارتفالاعی شالیب
جهت شیب خاک و پوشش گیالاهی انجالام و نقشالة واحالد هالای محالیط زیسالتی اسالتخراج شالد .بالا
تجزیهوتحلیل سیستمی عوامل پایدار و ناپایدار اکولالوژیکی تالوان منطقاله بالرای کالاربری کشالاورزی و
مرتع داری ارزیابی شد .نیز ویژگی های اکولوژیکی واحدهای محیط زیستی منطقه با مالدل اکولالوژیکی
کاربری مد نظر مطابق با مدل اکولوژیکی مخدوم مقایسه شد .تعیین اولویت و ساماندهی اراضی بر پایة
توان بالقوة محیط برای کاربری کشاورزی و مرتعداری صور ،گرفت و نقشههای طبقة تالوان کالاربری
کشاورزی و مرتعداری تهیه شد (شکل .)2
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شکل  .2فرایند ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور به منظور تعیین قابلیت کاربریهای کشاورزی و مرتعداری
(مخدوم )22 :1393

شناسایی منابع اکولوژیکی و تهیة نقشههای پایه

برای آنکه شهرستان آمادة ارزیابی شود ابتالدا اقالدام باله شناسالایی پارامترهالای موجالود شالد .منالابع و
نقشههای مورد نیاز شامل نقشة خاک (شکل  3الف) نقشة زمینشناسی (شکل  3ب) نقشالة پوشالش
گیاهی (شکل  3ج) نقشة منابع آب و هیدرولوژی (شکل  3د) نقشالة اقلالیم (شالکل  4الالف) نقشالة
کاربری اراضی موجود (شکل  4ب) نقشة تراکم پوشش گیالاهی (شالکل  4ج) نقشالة مالدل رقالومی
ارتفاع (( 1)DEMشکل  4د) نقشة توپوگرافی تصویر ماهوار ای (شکل  5الف) نقشة شیب (شالکل
 5ب) نقشة ارتفاع از سالط دریالا (شالکل  5ج) نقشالة جهالت جغرافیالایی (شالکل  5د) از منالابع و
1. Digital Elevation Model
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سازمانهای مرتبط و عکسهای هوایی و تصاویر مالاهوار ای جمالعآوری و در نالرمافالزار  ArcGISو
نرمافزار سنجش از دور ( 1)ENVIپردازش و نقشههای نهایی تهیه شد .سه نقشة طبقا ،شیب (شالکل
 5ب) طبقا ،ارتفاع (شکل  5ج) و طبقا ،جهت جغرافیایی (شکل  5د) با استفاد از مدل رقالومی
ارتفاع (شکل  4د) مستخرج از نقشة توپوگرافی  1/25000منطقه تهیه و استخراج شد.

شکل  .3نقشة منابع اکولوژیکی (نقشة خاک ،الف)( ،نقشة زمینشناسی ،ب)( ،نقشة پوشش گیاهی ،ج)( ،نقشة آب و
هیدرولوژی ،د)

1. The Environment for Visualizing Images
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شکل  .4نقشة منابع اکولوژیکی (نقشة اقلیم ،الف)( ،نقشة کاربری اراضی ،ب)( ،نقشة تراکم پوشش گیاهی ،ج)( ،نقشة مدل
رقومی ارتفاع ،د)
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شکل  .5نقشة منابع اکولوژیکی (تصویر ماهوارهای ،الف)( ،نقشة طبقات شیب ،ب)( ،نقشة طبقات ارتفاع از سطح دریا ،ج)،
(نقشة طبقات جهت ،د)
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جهت طبقهبندی نقشة شیب مطابق مدل اکولوژیکی مخدوم بالرای کالاربریهالای کشالاورزی و
مرتع داری نقشة  DEMدر نرم افزار  ArcGISبه پنج طبقه ( 0تا  5 5تالا  8 8تالا  15 15تالا > 30
 )30تقسیم شد (جدول .)1
برای ساخت و تهیة نقشة طبقا ،ارتفاع از سط دریا نقشة  DEMدر نرمافزار  ArcGISبه پنج
طبقه تقسیم شد (جدول .)2
جدول  .1طبقهبندی شیب جهت کاربری کشاورزی و مرتعداری (مخدوم  191 :1393ـ )196

طبقات

راهنمای
شیب

شیب

توان طبقة کاربری
کشاورزی و مرتعداری

کاربری و نوع استفادة بهینه

1

A

5–0

طبقة 1

طبقا 1 ،و  2و  :3کشت آبی باغبانی (با آبیاری)

2

B

8–5

طبقة  1و  2و 3

دامپروری مرغداری زنبورداری

3

C

15 – 8

طبقة  4و 5

4

D

30 - 15

طبقة 6

5

E

< 30

طبقة 7

طبقة  :4کشت دیم باغبانی (بدون آبیاری) دامپروری
مرغداری زنبورداری مرتعداری (درجة ی )
طبقة  :5کشت دیم باغبانی (بدون آبیاری) دامپروری
مرغداری زنبورداری مرتعداری (درجة دو)
طبقة  :6مرتعداری بخورونمیر زنبورداری باغبانی در
تراسها چرای حیا ،وحش
طبقة  :7چرای حیا ،وحش

جدول  .2طبقهبندی ارتفاع از سطح دریا (مخدوم  114 :1393ـ )116

طبقات

ارتفاع

راهنمای ارتفاع

مساحت ()Km2

مساحت (درصد)

1

1400-1350

H

4/9

0/55

2

1800-1400

I

664/4

75/1

3

2600-1800

J

210/1

23/7

4

2800-2600

K

3/23

0/36

5

>2800

L

2/14

0/24

127

مدیریت و برنامهریزی فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور جهت کاربریهای کشاورزی و مرتعداری

برای تهیه و استخراج نقشة جهت جغرافیایی با جهتهای اصلی (شمال شرق جنوب غالرب)
از مدل رقومی ارتفاع استفاد شد .از آنجا که شیب تا  10درصد شیبی متیالم اسالت و نمالیتوانالد
باعث ایجاد جهت دامنة قابل توجهی باشد این مقدار بدون جهت (طبقة  )5در نظر گرفتاله شالد و
کار جداسازی یا طبقهبندی دامنه ها برای آن دسته از دامنه هایی که شیب بیش از  10درصالد دارنالد
انجام شد (جدول

.)3
جدول  .3طبقهبندی جهتهای جغرافیایی (مخدوم )119 :1393

طبقات

زاویه

جهت

5

10-0

P

1

45-10

N

2

135-45

E

3

225-135

S

4

315-225

W

1

360-315

N

نتایج
روش کار در آنالیز و جمعبندی داد ها رویهمگذاری الیه ها در نرم افزار  ArcGISاست .سه نقشالة
طبقا ،شیب جهت دامنه و طبقا ،ارتفاع به صور ،چندترکیبی با ی دیگر در نرم افزار

ArcGIS

با ابزار  Intersectتلفیق و نقشة واحدهای شکل زمین (شکل  6ب) و خصوصالیا ،آن (جالدول )4
برای منطقه تهیه شد.
جدول  .4واحد شکل زمین (کاربری کشاورزی و مرتعداری)

شماره

مساحت ()Km2

واحد کاری

طبقة ارتفاع

طبقة شیب

طبقة جهت

1

144/78

AiW

1400-1800

5-0

W

2

52/67

AiW

1400-1800

5-0

W

و ….
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در مرحلة بعد نقشة قابلیت اراضی (شکل  6الف) و خصوصیا ،آن (جدول  )5بالا ترکیالب دو
نقشة خاک و پوشش گیاهی تهیه شد.
جدول  .5قابلیت اراضی (شهرستان کنگاور)

تیپ

کد

اراضی

واحد

دشتهای
دامنهای

تیپ کوهها

تیپ

خاک عمیق تا بسیار عمیق

دشتهای دامنهای
4.1

با شیب متیم و

-

پستی و بلندی کم

دشتهای
سیتبی

تقریباً مسط با
آبراههها و مسیلهای
بسیار زیاد

بافت متوسط تا خیلی سنگین
همرا با تجمع آه

و شوری

کم تا متوسط

دشتهای سیتبی
7.1

تیپ خاک

سنگ

تیپ گیاهی

خاک عمیق با بافت سنگین تا
-

بسیار سنگین با شوری
متوسط تا زیاد

زراعت آبی و
درختکاری در بعضی
قسمتها دیمکاری غت،
پوشش متوسط تا زیاد
گیاهان چمنی و باتتقی
چراگا فصلی دیمکاری
در بعضی قطعا،

محدودیتها و
فرسایش
پستی و بلندی کم
بافت سنگین
سن ریز در بعضی
قسمتها
بافت سنگین
سیلگیری فرسایش
کم تا متوسط

و ...

با ترکیب نقشه های واحدهای شکل زمین و قابلیت اراضی با استفاد از نرم افزار  ArcGISنقشة
یگان های محیط زیستی برای کاربری کشاورزی و مرتع داری تهیه شد .با توجه به مدل اکولالوژیکی
مخدوم که مساحت هر واحد جداشد حداقل ی

سانتیمتر مربع در مقیاس هر نقشه باشد بالرای

خواندن راحتتر و کاهش نوسان نقشه واحد هایی که مساحت آنها کمتر از  5کیلومتر مربالع بالود
در واحدهای مجاور آن در نرم افزار  ArcGISبا ابزار  Eliminateادغام و منطقه به  58واحالد کالاری
پهنهبندی و نقشة نهایی واحدهای محیط زیستی منطقه تهیه شد (شکل  6ج).
سپس جدول ویژگی های واحدهای محیط زیستی (ویژگی های اکولوژیکی پایالدار و ناپایالدار)
تهیه و تنظیم شد و متناسب با مدل اکولوژیکی و نیاز کاربری مد نظر به پارامترهای دخیالل جهالت
ارزیابی توان اکولوژیکی ال شامل پارامترهالای اقلالیم بافالت خالاک سالاختمان خالاک عمالق خالاک
حاصلخیزی خاک شرایط زهکشی احتمال فرسالایش حالال و آینالد کمیالت آب تالراکم پوشالش
علفی میزان علوفة خش

در سال میزان بارندگی و لغزشال این خصوصالیا ،نیالز باله واحالدهای

محیط زیستی اضافه شد (جدول .)6
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شکل  .6نقشههای قابلیت اراضی (الف) ،واحدهای شکل زمین (ب) ،واحدهای محیط زیستی (ج)
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شماره

واحد کاری

مساحت

طبقة ارتفاع

طبقة شیب

QaiW

43754455/25

1800-1400

0-5

W

LaiW

34479554/09

1400-1800

0-5

W

سن های آهکی ماسهای و شیل

طبقة جهت

-

پوشش خاکی کمعمق یکنواخت و

تیپ سنگ

خاک عمیق تا بسیار عمیق بافت متوسط تا خیلی

بیرونزدگیهای سنگی کم
اکثراً با پوشش جنگلی بلوﻁ در بعضی

قسمتها چرای فصلی و با دیمکاری غت،

سنگین همرا با تجمع آه و شوری کم تا متوسط
زراعت آبی و درختکاری در بعضی قسمتها

تیپ خاک

دیمکاری غت،
پستی و بلندی کم بافت سنگین سن ریز در

تیپ گیاهی

محدودیتها و

بعضی قسمتها

شیب زیاد محدودیت عمق خاک فرسایش

نیمهخش

فرسایش

نیمهخش

شدید

اقلیم
متوسط

سطحی

سطحی

2

هیدرولوژی و

1

منابع آب

جدول  .6ویژگیهای یگانهای محیط زیستی (کاربری کشاورزی و مرتعداری)

و ...

برای ارزیابی و طبقهبندی توان اکولوژیکی شهرستان کنگاور جهت تعیالین کالاربری کشالاورزی و
مرتع داری بر اساس مدل های مخالدوم ویژگالی هالای اکولالوژیکی کاله در واحالدهای محالیط زیسالتی
جمعبندی شد بودند با مدل اکولوژیکی کشاورزی و مرتع که شامل هفت طبقه توان است مقایساله
و اقدام به سنجش و ارزیابی توان طبیعی یالا بالالقو بالرای کالاربری یادشالد شالد .بنالابراین بالر پایالة
ویژگی های محیطی و نقشه هایی که از ابتدا تهیه شد بودنالد (ارتفالاع درصالد شالیب جهالت اقلالیم
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بافت خاک عمق خاک ساختمان خاک حاصلخیزی خالاک شالرایط زهکشالی خالاک تالراکم

سن

پوشش گیاهی تراکم پوشش علفی میانگین بارش سالیانه لغزش محدودیتها فرسایش) برای هالر
از واحدهای کاری این خصوصیا ،تهیه و بررسی شد .در این مالدل بالر پایالة ایالن ویژگالی هالا

ی

کیفیت و توان واحدها برای کاربری کشاورزی و مرتع داری استخراج شد .در مالدل مخالدوم تالوان و
قابلیت هر یگان بر اساس داشتن ویژگی های محیطی یادشد (پانزد ویژگی) برای کاربری مورد نظالر
تعیین میشود .از آنجا که ممکن است هر یگان در پار ای از پارامترها مناسالب و در دیگالر پارامترهالا
نامناسب باشد از روش آماری چارکها جهالت تعیالین تالوان یگالان هالا بهالر گرفتاله شالد .باله منظالور
کمّیسازی هر ی

از پارامترها بر مبنای انطباق با مدل مخدوم بر اساس داشتن یا نداشتن آن ویژگی

عتمت مثبت و منفی اختصاص داد شد و تعداد مثبتها و منفیهای هر یگان مشخﺺ شالد .سالپس
بر اساس طبقهبندی آماری چارکها سنجش توان و مرغوبیت واحدها بر مبنالای چهالار گالرو کالامتً
مناسب ( %75تا  )%100مناسب ( %50تا  )%75ضالعیف ( %25تالا  )%50و نامناسالب (کمتالر از )%25
ارزیابی شد .توان اکولوژیکی همة واحدهای محیط زیستی بالرای هفالت طبقالة کالاربری کشالاورزی و
مرتعداری ارزیابی و مشخﺺ شد که یگانها در طبقا ،مختلف چه وضالعیتی از لحالاظ چهالار معیالار
تعیینشد (مناسب کامتً مناسب ضعیف نامناسب) دارند (جدول .)7
جدول  .7ارزیابی توان اکولوژیکی (تفکیک هر کاربری)

توان واحدهای محیط زیستی
شمارة

کد

واحد

واحد

کشاورزی
دیم درجة

کشاورزی آبی

1

کشاورزی
دیم درجة 2

چرای
مرتعداری

حیات
وحش

طبقة 1

طبقة 2

طبقة 3

طبقة 4

طبقة 5

طبقة 6

طبقة 7

1

qaiW

کامتً مناسب

کامتً مناسب

ضعیف

ضعیف

ضعیف

نامناسب

نامناسب

2

laiW

کامتً مناسب

کامتً مناسب

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

نامناسب

3

raiW

کامتً مناسب

کامتً مناسب

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

نامناسب

و...
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همچنین مشخﺺ شد شهرستان کنگاور برای این کاربری در چه سطحی از توان قالرار دارد .در
نهایت نقشة توان شهرستان در هفت طبقه جهت کاربری مد نظر تهیه شالد (شالکل هالای  7و  .)8از
نظر آمایش سرزمین و تعیین اولویت کاربریها با توجه باله تالوان اکولالوژیکی و نیالاز اقتصالادی و
اجتماعی شهرستان اولویت با کاربری کشاورزی و مرتع داری سالاماندهی و آراسالته شالد .در ایالن
زمینه توان اکولوژیکی منطقه مبنای کار قرار داد شد.

شکل  .7نقشة توان طبقات جهت کاربری کشاورزی و مرتعداری
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شکل  .8نقشة توان طبقات جهت کاربری کشاورزی و مرتعداری

از کل  58واحد موجود در طبقة  1تعداد  19واحد توان کامتً مناسب  1واحالد تالوان مناسالب 4
واحد توان ضعیف و  34واحد توان نامناسب دارند (شکل  7الف) .در طبقة  2تعالداد  19واحالد تالوان
کامتً مناسب  3واحد توان مناسب  2واحد توان ضعیف و  34واحد توان نامناسالب دارنالد (شالکل 7
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ب) .در طبقه  3تعداد  2واحد توان مناسب  21واحد توان ضعیف و  35واحد تالوان نامناسالب دارنالد
(شکل  7ج) .پهنههای با توان کامتً مناسب و مناسب در نواحی نیمة شرقی و منطبق با اراضی هموار و
دشتهای حاصلخیز با دسترسی خاک مناسب و آب کافی است .در مقابل پهنههای با تالوان ضالعیف و
نامناسب در بخشهایی از شمال و نیمة غربی و بخشهایی از جنوب واقع شد اند .مطابق اولویتبندی
در مدل برای استفاد و بهر برداری مناطق در توان طبقا ،تعیینشد پهنههای کامتً مناسالب و مناسالب
در این سه طبقه ( )3 2 1مستعد کشت آبی باغبانی (با آبیاری) دامپالروری مالرغداری و زنبالورداری
است .در حال حاضر این مناطق به فعالیتهای کشاورزی و استقرار و توسعة فیزیکی شالهر کنگالاور و
شهرکسازی ها اختصاص داد شد است .واحدها در شرایط توان ضعیف و نامناسب در این سه طبقه
به جهت انطباق با مناطق کوهستانی و تپهها و بیرونزدگیهای سنگی ظرفیت فعالیتهای کشاورزی را
ندارد .در طبقة  4تعداد  4واحد توان مناسب  20واحد توان ضعیف و  34واحد توان نامناسالب دارنالد
(شکل  8د) .در طبقة  5تعداد  5واحد توان مناسب  19واحد توان ضعیف و  34واحد توان نامناسالب
دارند (شکل  .) 8در طبقا 4 ،و  5پهنهها با توان مناسب باله طالور پراکنالد و مجالزا در نیمالة شالمالی
شهرستان است و دیگر مناطق توان ضعیف و نامناسب برای این دو طبقه دارند .ظرفیالت منطقاله بالرای
واحد ها با توان مناسب در طبقة  4جهت فعالیت های کشت دیم باغبانی (بالدون آبیالاری) دامپالروری
مرغداری زنبورداری و مرتعداری با درجة ی

و طبقة  5با درجة  2است .توان ضعیف ایالن دو طبقاله

نشان دهندة انطباق آن با اراضی کشاورزی درجة ی

تا سه است و واحدهای نامناسب با کوهستانها و

بیرونزدگی های سنگی منطبق است .در وضع موجود از پهنههای توان مناسب در طبقة  4و  5جهالت
فعالیت های کشاورزی دیم و در بعضی مناطق آن با حفر چا کشاورزی آبی و باغداری (آبالی) انجالام
میشود که این بهر برداری مطابق با توان سنجید شد نیست .در طبقة  6تعداد  6واحد تالوان مناسالب
 39واحد توان ضعیف و  14واحد توان نامناسب دارند (شکل  8و) .محل اسالتقرار واحالدها بالا تالوان
مناسب در طبقة  6نواحی نیمة شمالی شهرستان و به صور ،پراکند است و دیگر نواحی توان ضعیف
و نامناسب دارند .واحدها با توان مناسب مستعد مرتع داری بخورونمیر زنبورداری باغبانی در تراس ها
و چرای حیا ،وحش است .در حال حاضر در بخش هایی از واحدهای دارای تالوان مناسالب فعالیالت
کشاورزی انجام می گیرد که منطبق با توان تعیینشد نیست .واحالدهای تالوان نامناسالب و ضالعیف بالا
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اراضی شهری کشاورزی کوهستانها و بیرونزدگی های سنگی انطباق دارد .در آخرین طبقه تعالداد 5
واحد توان مناسب  26واحد توان ضعیف و  27واحد توان نامناسب دارنالد (شالکل  8ز) .واحالدها بالا
توان مناسب در نیمة شمالی شهرستان به صور ،پراکند است و توان این نواحی چرای حیا ،وحالش
تعیین شد است .در وضع موجود این نواحی به فعالیت های کشاورزی اختصاص یافتاله اسالت .دیگالر
مناطق واحدهای با توان ضعیف و نامناسب را شامل میشود که برای این نوع فعالیت پیشنهاد نمیشود.
در حال حاضر واحدهای توان ضعیف با کوهستانها و بیرونزدگی های سنگی و واحدهای نامناسب با
اراضی کشاورزی و شهری انطباق دارد.
نتیجه و پیشنهاد
در این مطالعه شهرستان کنگاور با هدف تعیین توان اکولوژی

با استفاد از مدل اکولوژیکی مخالدوم

و روش چندترکیبی در ارتباﻁ با کاربری کشاورزی و مرتعداری بررسی شد .پس از گردآوری داد هالا
و اطتعا ،مورد نیاز شاخﺺ ها و متغیرهایی که میتوانستند در مدل اکولوژیکی کاربری مد نظالر در
پژوهش دخالت داشته باشند جهت مدلسازی استفاد شدند .در کاربری کشالاورزی و مرتالع داری 15
پارامتر برای ارزیابی وزندهی شدند و توان اکولوژی

هالر یال

از واحالدها در طبقالا ،مختلالف بالر

اساس مدل اکولوژیکی مخدوم به دست آمد .مطابق مدل اکولوژیکی مخدوم بالرای ارزیالابی کالاربری
کشاورزی و مرتع داری از معیارهای ارتفاع شیب جهت سالن

اقلالیم بافالت خالاک عمالق خالاک

ساختمان خاک شرایط زهکشی خاک تراکم پوشش گیاهی تراکم پوشالش علفالی میالانگین بالارش
سالیانه لغزش میزان علوفة خش

در سال و محدودیتها و فرسایش استفاد شد.

نتایج حاصل از ارزیابی تالوان اکولوژیال

شهرسالتان کنگالاور حالاکی از آن اسالت کاله 356/79

کیلومتر مربع قابلیت کشت آبی باغبانی (با آبیاری) دامپالروری مالرغداری و زنبالورداری بالا تالوان
کامتً مناسب و مناسب را دارد .همچنین قابلیت منطقه با توان مناسب بالرای کشالت دیالم باغبالانی
(بدون آبیاری) دامپروری مرغداری زنبورداری و مرتعداری (درجالة یال

و دو)  72/23کیلالومتر

مربع برآورد شد .مرتع داری اندک و خوراک روزمر زنبورداری باغبانی در تراسها چرای حیا،
وحش نیز  72/23کیلومتر مربع توان مناسب دارد .ظرفیت شهرستان جهت کالاربری چالرای حیالا،
وحش 72/23کیلومتر مربع است.
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از مقایسة نقشة کاربری موجود (شکل  4ب) با نقشة کاربری بهینه (شکلهای  7و  )8مشالاهد
میشود در وضعیت موجود  483/26کیلومتر مربالع از شهرسالتان کنگالاور باله کالاربری کشالاورزی
اختصاص داد شد و این در حالی است که در وضعیت بهینه ایالن مقالدار برابالر  356/79کیلالومتر
مربع است .میزان اراضی تغییرکاربرییافته به کشاورزی  126/47کیلومتر مربع است .بالر ایالن مبنالا
نتیجهگیری میشود اراضی شهرستان کنگاور بیش از توان آن برای کاربری کشاورزی (آبی و دیالم)
مورد بهر برداری قرار گرفته و اراضی با قابلیت کاربری مرتع به فعالیت کشالاورزی تغییالر کالاربری
یافته است.
بر اساس مطالعة صور،گرفته و یافته های بهدستآمد در این پژوهش مواردی را میتالوان باله
محققان و برنامهریزان برای توسعة منطقه پیشنهاد کرد:
داد ها و نقشه های موجود برای مدلسازی در حال حاضر با مقیاس ملی تهیه شالد اسالت .باله
همین سبب جزئیا ،الزم جهت تعیین توان با دقت خیلی باال را ندارد .بنابراین پیشنهاد مالیشالود
در صور ،امکان در خصوص توانمندی و آمایش مناطق نقشه های مورد نیاز به صور ،تخصصالی
و در مقیاس شهرستان و نقشههای بزرگمقیاس با دقت و جزئیا ،باال تهیه شود.
بهتر است برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست پایدار حریم چشم انالدازها و فعالیالت هالای
مختلف (شهری روستایی صنعتی کشاورزی مرتع جنگل حیا ،وحش و غیر ) حفظ شود تالا
توسعة متنوع از کاربریهای مختلف و ضروری در جهت پایداری اقتصالادی اجتمالاعی فرهنگالی
محیط طبیعی و ستمت همهجانبة محیط انسانی و طبیعی برای منطقه فراهم شود.
بر اساس مطالعا ،صور،گرفته مشخﺺ شد از اراضی و منابع طبیعی منطقه بیش از تالوان آن
برای کشاورزی بهر برداری شد است .این وضعیت کاهش سالط آبهالای زیرزمینالی فرسالایش
خاک لغزش دامنهای از بین رفتن گونههای گیالاهی و مهالاجر ،گونالههالای جالانوری در محالیط
زیست را به دنبال خواهد داشت .بنابراین توصیه میشود جهت حفظ و پایالداری منطقاله پالس از
ارزیابی توان طبیعی آن اقدام به بهر برداری شود و پروژ ها متناسب با توان بالقوة اراضی صور،
گیرد و در متعادلسازی محیط تسریع شود.
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زیست د  11ش  1صﺺ  199ال .208
مهرینژاد رضا؛ احمدرضا یاوری؛ سعید نجمیزاد ؛ زینب بابازاد لهی (« .)1391ارزیابی توان

اکولوژیکی سرزمین با روش فرایند ارزیابی و با استفاد از سامانالالالة اطتعا ،جغرافیایی» دومالالالین
کنفرانس برنامهریزی و مدیریت محیط زیست تهران دانشگا تهران.
میرداوودی اخوان حمیدرضا؛ حجتاهلل زاهدی پور؛ حمیدرضا مالرادی؛ غالتمرضالا گالودرزی (.)1387
«بررسی و تعیین توان اکولوژی

استان مرکزی از نظر کشاورزی و مرتعداری با استفاد از سیسالتم

اطتعا ،جغرافیایی ( »)GISتحقیقا ،مرتع و بیابان ایران د  15ش  2صﺺ  242ال .255
نوری هدایتاهلل؛ اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی؛ زهالرا ساللطانی؛ اصالغر نالوروزی آورگالانی (.)1389
«ارزیابی توان اکولوژی

محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاد از ( GISبخش

مرکزی شهرستان کیار)» جغرافیا و برنامهریزی محیطی د  21ش  1صﺺ  33ال .46
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