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 چکیده

امر با  ینکه تحقق ا دیرصورت گ یکياکولوژ یطبر اساس شرا یدبا مختلف طقادر من یهر کاربر حفاظت و مدیریت

قدرت بالقوه  يبررس يبه معن یکيتوان اکولوژ یابي. ارزشودمي یسرم منطقهدر هر  یکياکولوژ یابي توانانجام ارز

توان  یيشناسا ،این پژوهش انجامانسان است. هدف اصلي از  وسیلهبهآن  یعينوع کاربرد طب یینو تع ینسرزم

مدل  ،(MCE) یارهمع چند یابياز روش ارز یریگ با بهره، هکتار 414141احت با مس ینآفراکولوژیکي در شهرستان خدا

پس از شناسایي  ،. در این بررسيباشدمي یایيسامانه اطالعات جغراف یریکارگ دکتر مخدوم و با به ینسرزم یشآما یجرا

افزار  در محیط نرم ،سسپمنابع صورت گرفت.  یبند و جمع تحلیل و تجریه ،منابع اکولوژیکي )پایدار و ناپایدار(

ArcGIS 10.6 با توجه به  ،نهایت در. شد انجامها  نقشه یگذار از آن ارزش هم تلفیق و پس  اطالعاتي با های یهال

مجاز در سطح منطقه  های یکاربر بندی یتموجود، توان و تنگناهای بالقوه منطقه برآورد و نسبت به اولو یها ارزش

های محیطي و توان اکولوژیکي منطقه  ظرفیت ها آن تصحیح و الزم های نقشه فیقتل از پس ،یجهنت . درشداقدام 

مناطق مستعد به  اهداف پژوهش،( در سطح شهرستان خداآفرین برآورد شد. با توجه به مساحت )درصد صورت به

شهری و توسعه -پروری (، آبزی41/4داری ) مرتع-پروری (، آبزی15/2کشاورزی )-پروری های آبزی تفکیک کاربری

داری  جنگل-(، حفاظتي15/4توریسم گسترده )-(، حفاظتي411/4توریسم گسترده )-پروری (، آبزی2/4روستایي )

(، توریسم متمرکز 14/42(، توریسم گسترده )31/1) پروری (، آبزی424/4داری ) جنگل-(، توریسم متمرکز42/4)

(، 0/4توسعه شهری، روستایي و صنعتي ) (،51/43(، حفاظتي )54/1(، کشاورزی )4/33ی )دار مرتع(، 11/2)

دهد که بیشترین پتانسیل مربوط به  نتایج نشان مي ،. همچنینندبندی و شناسایي شد ( پهنه0/40داری ) جنگل

با شرایط حاضر منطبق ( هکتار 34151آن )درصد  54هکتار است که کمتر از  55/14511داری با مساحت  مرتع

 باشد. مي
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 14/  . . . ه از مدلبا استفاد نیشهرستان خداآفر يکیتوان اکولوژ يابیارز

  بالفعل انسان، توان اکولوژیکي برای توسعه های توانایي

کرد خواهد پیدا آینده سرزمین اهمیتي دوچندان 

(Pourjafar  ،ارزیابي توان 2442و همکاران .)

ی است که از طریق تنظیم رابطه فراینداکولوژیک 

و هماهنگ را با های درخور  انسان با طبیعت، توسعه

گامي مؤثر  فراینداین  ،واقع سازد. در طبیعت فراهم مي

ریزی برای دستیابي به توسعه پایدار  منظور برنامه به

زیرا با شناسایي و ارزیابي خصوصیات  .شود اطالق مي

های  های توسعه توان برنامه اکولوژیک هر منطقه، مي

بي ارزیا ،همگام با طبیعت تدوین کرد. بر این اساس

منزله پایه و اساس آمایش و   توان اکولوژیک به

صدد  ریزی محیط زیستي برای کشورهایي که در طرح

دستیابي به توسعه پایدار همراه با حفظ منافع 

 است ناپذیر اجتناب ،های آینده هستند نسل

(Ashrafzadeh  درك این شرایط 2441همکاران، و .)

منظور رفع  های آن به ها و محدودیت در منطقه و توان

 . درشودتواند به توسعه پایدار منجر  نیازهای جامعه مي

ها و عدم استفاده مناسب  که عدم شناخت ظرفیت حالي

برداری از  وری در بهره بر کاهش بهرهعالوهاز امکانات، 

 همچون توانایي زمین، سبب بروز مشکالت زیادی

شهرها، روستاها، منابع پیرامون  محیط زیستتخریب 

ترین  ترین و مناسب و بخش وسیعي از مرغوب طبیعي

با توجه (. 2442 ،و همکاران Bonilla)شود  مياراضي 

یکي ژکولوان اتو محیط زیستین نکته که ابه 

 ریزی برنامهاز پیش ن دارد، نساده استفاای ابرودی محد

ان یابي توارزباید به آن،  برداری بهرهو توسعه 

 بندی طبقه و ریزی برنامهقالب ، در یکيژکولوا

 ،و همکاران (Adl د کرام قدامین زیک سرژکولوا

 در ایران و جهان در مختلفى های پژوهش (.2441

 گرفتهارزیابي توان اکولوژیکي صورت  موضوع با ارتباط

و همکاران  Rahimipoor است. برای مثال، در ایران

بررسي پتانسیل و توان اکولوژیک توسعه به  (2441)

برای توسعه شهرك صنعتي  GISاز صنعتي با استفاده 

نتیجه بررسي نشان داد که با در نظر  .سمنان پرداختند

درصد  15گرفتن تمامي پارامترهای اکولوژیکي، حدود 

 صنعتيمطالعه برای توسعه کاربری  از کل منطقه مورد

سایر منطقه  ،( بوده2مناسب )طبقه  دارای توان نسبتاً

با حذف پارامتر  ولي .باشد دارای شرایط نامناسب مي

ارتفاع که آخرین اولویت را در مدل به خود اختصاص 

( 2نسبتاً مناسب )طبقه کل منطقه در توان  ،است داده

( در 2445) و همکاران Masoudi. گیرد قرار مي

پژوهشي به ارزیابي توان اکولوژیک توسعه شهری، 

در  .روستایي و صنعتي شهرستان داراب پرداختند

ک توسعه شهرستان داراب با ن اکولوژیتوا ،همین رابطه

ها  بندی آن های اطالعاتي و جمع الیه تلفیق استفاده از 

و نتایج  شدارزیابي  GISوری اگیری از فن با بهره

( و 2نسبتاً مناسب )طبقه ارزیابي مطالعه را در دو 

 ،مناطق شهری بیشتر .بندی کردند ( طبقه3نامناسب )

 .دارند قرار نامناسب یا (3) طبقه در صنعتي و روستایي

Peng (، به ارزیابي توان اکولوژیک 2441) و همکاران

AHPوش چند شهر در کشور چین با استفاده از ر
و  4

GIS  پروری پرداختند، نتیجه پژوهش  کاربری دامبرای

 دارای توان بالقوه و مناسب این مناطق که نشان داد

 و Akinci باشد. برای توسعه کاربری دامپروری مي

ها  به بررسي ارزیابي تناسب زمین (2443) همکاران

دلیل احداث سه سد  بهبرای اجرای کاربری کشاورزی 

 و مدل  ArcGISافزار  بزرگ در ترکیه با استفاده از نرم

AHP  پرداختند و نتیجه پژوهش نشان داد که این

شیب دریافت عامل منطقه بیشترین تأثیر منفي را از 

ی عمق خاك و فرسایش نیز کند که همین امر رو مي

 همکاران و Bunruamkaewتأثیرگذار بوده است. 

 های پتانسیل بندی اولویتبه شناخت و  (2444)

 و  AHPبا استفاده از اکوتوریسممناطق مناسب برای 

GIS  در سوارت تاني )تایلند( پرداختند. در این

در اکوسیستم شامل  شده  شناسایي عوامل ،مطالعه

، توپوگرافي، امکان وحش  اتحیسیمای منظر، 

دسترسي به منطقه و شاخص جامعه )نماینده( است. 

ارزیابي مراحل برای انتخاب مکان مناسب برای 

معیار مشاهده کاربری اراضي نه شامل  اکوتوریسم

، ارتفاع، شیب، ای گونهپوشش، حفاظت/حمایت، تنوع 

اصله از جاده و مناطق مناطق فرهنگي، ف به نزدیکي

متخصصان در   وسیله بهعوامل وده است. این مسکوني ب

 از درصد کمي تنها بودند که شده  انتخاباین زمینه 

 شد. بندی طبقه مناسب درصد( بسیار 14منطقه ) این

Dai  ارزیابي تناسب کاربری  برای (2440)و همکاران

زمین یک ناحیه شهری صنعتي در شمال شرق چین 

                                                                 
1
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چند تحلیل  تهیه نقشه تناسب زمین با استفاده از

( به همراه سامانه اطالعات جغرافیایي MCEمعیاره )

با کاربری  آمده  دست بهنقشه  ،پرداختند. سپس

صنعتي حاضر برای تعیین نواحي مناسب برای 

 1/25 ،کلجایي صنایع موجود مقایسه شد. در  هجاب

درصد ناحیه شهری در نافن چین مناسب ارزیابي شد، 

درصد نامناسب و  1/31درصد کمي مناسب،  4/20

از  ،درصد بسیار نامناسب بود. در این مطالعه 2/0

یک اساس برای  عنوان بهارزیابي پایداری اکولوژیکي 

 و همکاران Liu کاربری زمین استفاده شد. ریزی طرح

 ریزی برنامه محیطي زیستاثرات  ای مطالعهدر ( 2444)

بر اساس تحلیل را استفاده از زمین در شهر وهان 

اکولوژیکي در محیط بررسي کرده و با تعیین  تناسب

مناسب، مناسب و نامناسب توسعه  نسبتاًطبقه سه 

 Bibby. کردنداکولوژیک محور شهر وهان را مشخص 

، متغیرهبا استفاده از روش چند  (4100) و همکاران

در   مدل اکولوژیک قابلیت اراضي برای کاربری جنگل

  هفت، شده ارائهن مدل . در ایاند داده انگلستان را ارائه

  بهاست که  شده  گرفتهتوان برای اراضي در نظر  طبقه

 پذیری و انعطاف، مرغوبیت 1به  4از طبقه  تدریج

تان محصوالت و درخ خاك برای تولید ویژه بهزمین 

 تحقیق، این انجام از هدف .شود ميجنگلي نامناسب 

شهرستان  محیط زیستاکولوژیکي  توان ارزیابي

ن در راستای تعیین توان و درجه مرغوبیت خداآفری

، محیط زیستهای حفاظت  منطقه در خصوص کاربری

داری،  داری، کشاورزی و مرتع توریسم، جنگل

 پروری، توسعه شهری، روستایي و صنعتي با آبزی

 سامانه و مخدوم دکتر اکولوژیکي از مدل استفاده

 عواملدخیل کردن مطالعه با  جغرافیایي و اطالعات

 بررسي ،زیکي و زیستي در این کاربری و همچنینفی

 اکولوژیک توانبا  منطقه فعلي کاربری انطباق میزان

 .است مذکور کاربری برای منطقه

 

 ها مواد و روش

در شمال  خداآفرینشهرستان : بررسی منطقه مورد

 های کوه رشتهشرقي استان آذربایجان شرقي بین 

 .شده است  واقعهای قفقاز  کوه داغ و رشته جنگلي قره

این منطقه از سمت شمال با کشور جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان از سمت شرق با استان اردبیل، 

از سمت غرب با شهرستان جلفا و از سمت جنوب با 

 .(4)شکل مرز است   های کلیبر و ورزقان هم شهرستان

و حدود مربع  کیلومتر 4525 این شهرستانمساحت 

. شهرستان شود را شامل مي درصد مساحت استان 3٫3

آبادی به مرکزیت شهر خمارلو  222دارای خداآفرین 

تا  13/30 جغرافیایياین منطقه بین عرض . باشد مي

 54/11 تا 11/11و طول جغرافیایي درجه  12/31

 گرفته است روی نقشه توپوگرافي قرار ردرجه، د

 (.4)شکل 

آب و هوای شهرستان خداآفرین سرد و معتدل 

هوا دمای متر و میلي 312یانگین بارش ساالنه . ماست

باشد. ميگراد در تغییر درجه سانتي 1/23تا  2/2بین 

که در آن زمان  آفرینخدا انقالب اسالمي پیش از

بود، اقتصاد پویایي داشت.  شهرستان کلیبر دهستاني از

 تولید محصوالت زراعي در مزارع حاصلخیز

بیشتر از نیاز محلي بود. در طي فصل  ارس های کناره

عشایر  های مختلف هدامپروران وابسته به تیر زمستان

استفاده  قشالق عنوانبهاز این اراضي  ارسباران

دامپروری رواج داشت و  ییالقي ند. در مناطقکرد مي

شد. از  فرستاده مي اهر مازاد محصول برای فروش به

دنبال  ، بهدمکرات آذربایجان فرقه های بعد از وقایع سال

، تهران مهاجرت دسته جمعي ساکنین ارمني منطقه به

 تبریز و تهران به مسافرت جوانان برای کارگری فصلي

ریج به شده بود. برخي از همین کارگران به تد آغاز

پیمانکاران ساختماني تبدیل شده و در شهرهای بزرگ 

تقریباً تمام  54مستقر شده بودند. در اواسط دهه 

گذراندند.  مردان جوان نصف سال را در تهران مي

های  تغییرات آب و هوایي و کشت دیم در زمین

وری را  سایش شدید خاك شده و بهرهدار باعث فر شیب

 بخش عمده ،هش داد. مردم مجبور شدندبه تدریج کا

تأمین کنند.  تهران دردرآمد خود را از کارگری فصلي 

اهالي  های اول انقالب بخش مهمي از نظميبيدر دوره 

 خانه تهران شرق شمالهای  شهرستان در زمین

جمعیت شهرستان به نحو قابل  ،به این ترتیب. ساختند

دولت مرکزی  ،14ای پایین آمد. از اواخر دهه  مالحظه

غیرقانوني در  خت و سازهایاسختگیری بر س

کنار گذاشت. این کار به مهاجرت  تهران اطراف

منجر شد.  تهران گسترده اهالي شهرستان به حاشیه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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مهاجرین عموماً در کارهای ساختماني، مخصوصاً 

 .نقاشي ساختمان، مشغول شدند

دالیلي که چندان  بهبه بعد،  04از اواسط دهه 

مشخص نیستند، برخي از مهاجرین سابق به روستاها 

های مدرن اقدام  بازگشته و به ساخت ویال و خانه

 شهرستان شده کار باعث رونق اقتصاد کردند. این

عالوه، اخیراً خیل عظیم مهاجرین سابق برای بهاست.  

گردند. این  ميبر گذران تعطیالت تابستاني به منطقه

صنعت گردشگری را توسعه خواهد داد. نحوی  بهکار 

ودی گردشگری اساس اقتصاد بز ،رود احتمال مي

 اخیر، های در سال شهرستان را تشکیل دهد.

 صورت یک شغل سودآور درآمده بهنیز  زنبورداری

 روستایتوان  های اصلي زنبورداری مي کانون ت. ازاس 

 را نام برد. مردانقم

سعه کالن قدم اصلي در تو خداآفرینسد  با افتتاح

-کلیبر است. اخیراً جاده ترانزیتي  منطقه برداشته شده

 که است  کیلومتر، افتتاح شده 14، به طول جانانلو

 را رود، در ارتقاء اقتصاد محل نقش اصلي انتظار مي

 ازقرار گرفتن بخشي  ،داشته باشد. از طرف دیگر

رشد  به جانانلو در صنعتي ارس-منطقه آزاد تجاری

و  Jalali) مک خواهد کرداقتصادی شهرستان ک

 (.2441همکاران، 

 

 
 آذربایجان شرقي و استان ایران در خداآفرین هرستان موقعیت -1شکل 

 

 در اکولوژیکي توان ارزیابي فرایند: ها دادهتهیه 

 که است زیر اساسي بخش سهشامل  حاضر پژوهش

  منطقه اکولوژیکيتوان  مراحل، این طي از پس

 منابع شناسایي (4 :است شده تعیین مطالعاتي

 (3، ها داده بندی جمع و تحلیلو   تجزیه (2 اکولوژیکي،

  .منطقه یبند طبقه و ارزیابي

مورد استفاده در این پژوهش از  روش: روش تحقیق

  آوری اطالعات تحلیلي است و برای جمع-توصیفي نوع

جمله مشاهده  یداني ازم-های اسنادی تلفیق روش

 اطالعات و آمار از ،و همچنین کار گرفته شده به

 مجالت، ها، کتاب آمار ایران، مرکز های سرشماری

و  نامتخصصو مطالعات  شده انجام یها پژوهش

پوشش گیاهي از  های نقشهشد. استفاده  نظران  صاحب

( سنجنده 0)لندست  ای ماهواره تصاویرطریق 

OLI/TIRS .نقشه  ،همچنین تهیه شدDEM  که

از  ها آبراههو  يشیب، جهت جغرافیایارتفاع،  های نقشه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
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از سایت  ASTERماهواره  از طریق آمده  دست بهآن 

earthexplorer.usgs.gov برای .استخراج شد 

اکولوژیکي با توجه به نوع  منابع یها داده یآور جمع

، شناسي زمین های نقشه ،نیاز مورد های الیهو  ها داده

 های ادهد، شناسي خاكهوا و اقلیم، تیپ اراضي، 

 های الیه. تهیه شد زیرساختي های الیههیدرولوژیک و 

 مراجعه طریق از نیز بررسي مورد  محدودهاطالعاتي 

و  مدیریت سازمان به و غیرمستقیمم مستقی

 هواشناسي، آب و امور کشاورزی، جهاد ریزی، برنامه

 منابع مزبور و اداره های سازمان کارشناسان با مصاحبه

فایل  Shapeقالب با  ایجان شرقياستان آذرب یعيطب

و   تجزیهی برا ،و سپس( 4جدول ) شد آوری جمع

 افزار نرمدر محیط  ها نقشهو ترسیم  ها داده تحلیل

ArcGIS 10.6 سیستمي و مدل  و تحلیل  تجزیه، روش

  .(2 شکل) شدواقع استفاده مورد اکولوژیکي مخدوم 

 
 قیقدر تح استفاده مورد داده هایمشخصات  -1جدول 

 منبع تهیه قالب داده

 هواشناسي استان آذربایجان شرقي کل اداره های آماری داده (رطوبت بارش، ،دما) اقلیمي های داده

 استان آذربایجان شرقي طبیعي و آبخیزداری منابع اداره shapefile شناسي نزمی

 خاك استان آذربایجان شرقي و  یقات آبمرکز تحق shapefile خاك بافت

 earthexplorer.usgs.gov تاز سای Asterاستخراج از ماهواره  HDF (DEM)  ارتفاع رقومي مدل

 استخراج از مدل رقومي ارتفاع رستری بشی

 استخراج از مدل رقومي ارتفاع رستری جهت

 منطقه DEMاستخراج از  رستری ها آبراهه

 GeoTIFF گیاهيپوشش 
ت از سای Landsat8 از ماهوارهاستخراج 

earthexplorer.usgs.gov 
 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره shapefile ش خاكفرسای

 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره shapefile دشتي و کوهستانيمناطق 

 جهاد کشاورزیاداره  shapefile پ اراضيتی

 ناسي استان آذربایجان شرقيهواش کل اداره های آماری داده (رطوبت بارش، دما،)اقلیمي  های داده

 خداآفرینشهرستان  محیط زیستاداره  shapefile پوشش گیاهيتراکم 

 خداآفرینشهرستان  محیط زیستاداره  shapefile پ پوشش گیاهيتی

 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره shapefile ی درختانها پراکنش تنوع گونه

 خداآفرینداره سازمان آب شهرستان ا های آماری داده آب موجودمنابع 

 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره GPS))های آماری  داده وحش اتحی

 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره shapefile لغزش نزمی

 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره shapefile گسل

 خداآفرینرستان شه محیط زیستاداره  shapefile تجاریآزاد 

 استان آذربایجان شرقي طبیعي منابع اداره shapefile اراضي کاربری

 خداآفرینشهرستان  محیط زیستاداره  shapefile شده حفاظتمنطقه 

 خداآفریناداره سازمان آب شهرستان  های آماری داده آب pHسطحي و  دمای

 یجان شرقياستان آذربا طبیعي منابع اداره Shapefile جاده  شبکه
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 (Firuzi ،2443مراحل انجام پژوهش ) -2 شکل

 

های مورد استفاده در این پژوهش، بر  دادهتمامي 

یه کل ،اساس استانداردهای موجود تهیه شدند. سپس

در قالب رستری و  UTMها به سامانه مختصات  نقشه

تر ترسیم م 24و اندازه سلول  4:54444با مقیاس 

 شدند.

اکولوژیکي، نوبت به فرایند  منابع بعد از شناسایي

بندی منابع برای تهیه نقشه  و تحلیل و جمع  تجزیه

های زیر گامکه شامل  محیطي شد واحدهای زیست

 .است

گذاری نقشه واحدهای شکل زمین هم روی از گام اول:

)مورفولوژی( با نقشه خاك، نقشه واحدهای 

 یک تهیه شد. ه محیطي پای زیست

  محیطي پایه نقشه واحدهای زیست تلفیق از گام دوم:

یک با نقشه پوشش گیاهي )جامعه گیاهي و تراکم 

 محیطي تهیه شد. گیاهي( نقشه واحدهای زیست

محیطي  های واحدهای زیست یژگيجدول و گام سوم:

 های اکولوژیکي پایدار( تنظیم شد. )ویژگي

 محیطي بر نقاط یه واحدهای زیستال گام چهارم:

یوانات و نقشه منابع پایدار )اقلیم، منابع آب، حضور ح

 های فعلي، وحش، کاربری زیستگاه حیات

افزار  ها و روستاها( در نرم پذیری خاك، جاده فرسایش

و گرفته  هم قرار  جغرافیایي بر روی اطالعات سامانه

 نقشه مربوط به هر الیه تهیه شد.

بندی برای  ها )پهنه ادهبندی د بعد از تلفیق و جمع

با اعمال  محیطي( های زیست دستیابي به یگان

شده و پس از استخراج  ارهای ارزیابي مطرحمعی

محدوده مناسب از نظر توان اکولوژیکي، محدوده نهایي 

های مربوطه  نهي و غربال کردن نقشه توسعه با برهم

 توان مناسب اکولوژیکي منطقه خداآفرین تعیین شد.

 

 مطالعه انتخاب منطقه مورد

 

 اکولوژیکي عوامل

 

 منابع فیزیکي

 

 زیستيمنابع 

 

 پوشش گیاهي

 

 اهداف تعریف

 پردازش و تصحیح میداني مطالعات متغیرها شناسایي

 شکل زمین

 يشناس سنگ

 

 هوا و اقلیم

 

 يشناس خاك

 منابع آب 

 

 وحش اتیح

 

 ارزیابي توان

 ها هیالتلفیق 

 تعیین مناطق

 ها هیالتعریف 

 یساز آماده

 اطالعات
 نییو تع ها هیالژئورفرنس 

 نقاط

سازی  تصحیح و رقومي

 نقاط

 ها هیسازی ال به هنگام

ساخت بانک اطالعاتي 

 ها هیال
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 بحث نتایج و

بعد از تهیه تمام : نقشه واحدهای شکل زمین

  برای تهیه نقشه آماری، های دادهموضوعي و  یها نقشه

گذاری هم رویواحدهای شکل زمین از روش 

(Macharg ،4111 ،Adhamimojarad ،4101 و )

( استفاده شد. Makhdoom ،4101شیوه دو ترکیبي )

اع از طبقات ارتف  نخست نقشه ،دو ترکیبي  در شیوه

 ،هم گذارده شده  بر روی شیب   یا و نقشهسطح در

شده )نقشه  قتلفی  نقشه ،شوند. سپس تلفیق مي

واحدهای مقدماتي شکل زمین( بر روی نقشه 

شود و بعد از تلفیق،  های جغرافیایي قرار داده مي جهت

شود. عمل  نقشه واحدهای شکل زمین حاصل مي

 ArcGIS 10.6زار اف ها در محیط نرم گذاری الیههم روی

ایجاد واحدهای همگن که  دلیل این  به صورت گرفت.

ریزی را با  کار برنامه ،محیطي از واحدهای خرد زیست

سازی واحدهای  منظور همگن به. کند مشکل مواجه مي

ضروری است، ها امری  ادغام الیه فرایندمحیطي  زیست

هکتار صورت پنج های کمتر از  الیه برایعمل ادغام 

واحدهای مجاورشان ادغام با و این واحدها  گرفت

.(3)شکل  شدند

 

 
 منطقه مورد مطالعه زمیننقشه واحدهای شکل  -3شکل 

 

 یبرا :محیطی زیست همگن نهایی واحدهای نقشه

  نقشه ابتدا محیطي، زیست واحدهای نقشه  تهیه

 ،گذاشته خاك تیپ  نقشه روی بر زمین شکل واحدهای

. شد تهیه یک  پایه حیطيم زیست واحدهای  نقشه

، ق قراردادن این الیه بر الیه پوششاز طری ،سپس

 در. شداستخراج  دو پایه محیطي زیست واحدهای  نقشه

 بر دو پایه محیطي زیست گذاری الیههمروی با ،نهایت

 واحدهای نهایي  نقشه ،گیاهي تراکمالیه 

 ذکر به الزم البته .دش حاصل (1 شکل)محیطي  یستز

 ادغامعمل ی، گذارهم روی عمل هر از بعد که است

 مجاورشان واحدهای با هکتار پنج از کمتر واحدهای

 .است شده  انجام

از مهمترین ها:  کاربری اولیه بندی طبقه و ارزیابی

اکولوژیکي  توان ارزیابي ،سرزمین آمایش مراحل

 یا و موجود های کاربری از یک هر برای واحدها

 های منابع ژگيوی  مقایسه با عمل این است، پیشنهادی

 اکولوژیکي های مدل و واحدها بیولوژیکي و فیزیکي

 بر ،تنهای و در شود انجام مي ها کاربری از یک هر ویژه

 هر اکولوژیکي توان  درجه یا طبقه فوق، مقایسه اساس

 آن به مربوط نقشه شده، نتعیی کاربری تمامبرای  واحد

 با ،حاضر  العهمط در .شود مي ترسیم حوضه سطح در

 کاربری هر به مربوط اکولوژیکي های مدل به توجه

مورد مطالعه،  منطقه خصوصیات و )مدل مخدوم(

 عوامل گرفتن نظر در با که هایي گون پلي وسیله به

 پوشش تراکم و تیپ ارتفاع، خاك، جهت، شیب،

شناسي، بارندگي، دما و  فرسایش خاك، زمینگیاهي، 

 داشتند، از باالیي قابلیته کاربری ک هر غیره، برای

 جداسازی و انتخاب محیطي زیست های یگان میان

 توان نقشه عنوان با جدید های نقشه قالب در و شدند

تا  5 های شکل صورت به که شد ها ارائه کاربری برآوردی
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 نظر در طبقات، همچنین اند. شده  داده نمایش 42

در  ها آن مساحت همراه به کاربری هر برای شده گرفته 

 شده ارائه  1تا  2های  و در جدول 1تا  5 های شکل

 است.
 

 
 شهرستان خداآفرینمحیطي  زیست همگن نهایي واحدهای نقشه -4شکل 

 

 
 داری مرتع کاربری به مربوط مساحت -5شکل 

 

0

1000

2000
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4000
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7000

8000

9000

کشاورزی طبقه سهکشاورزی طبقه دوکشاورزی طبقه یک

4629.73

932.64

8568.22

 
 زیکشاور کاربری به مربوط مساحت -6شکل 
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 : مساحتداری اکولوژیکی کاربری مرتع توان

 ( با استفاده1داری )شکل کاربری مرتع مناسب مناطق

 .است شده داده  نشان هکتار برحسب مخدوم مدل از

 

0

5000

10000

15000

20000

جنگلداری طبقه چهارجنگلداری طبقه سهجنگلداری طبقه دوجنگلداری طبقه یک

2179.24
3472.16

10275.11

19136.27

 
 داری جنگل کاربری به مربوط مساحت -7شکل 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

تفرج متمرکز طبقه دوتفرج متمرکز طبقه یک

1364.26

3558.31

 
 متمرکز اکوتوریسم کاربری به مربوط مساحت -8شکل 

 

 
 گسترده اکوتوریسم کاربری به مربوط مساحت -9شکل 



 11/  . . . ه از مدلبا استفاد نیشهرستان خداآفر يکیتوان اکولوژ يابیارز

 
 داری مرتع کاربری برای برآوردی توان نقشه -11شکل 

 

 مساحت: اکولوژیکی کاربری کشاورزی نقشه توان

 مدل از با استفاده کاربری کشاورزی مناسب مناطق

 است. شده  داده نشان هکتار حسب بر مخدوم

اکولوژیکی کاربری جنگلداری:  شه تواننق

 با استفاده کاربری جنگلداری مناسب مناطق مساحت

 است. شده  داده نشان هکتار برحسب مخدوم مدل از

 
 کشاورزی کاربری برای برآوردی توان نقشه -11شکل 

 

 
 داری جنگل کاربری برای برآوردی توان نقشه -12شکل 
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 کوتوریسمااکولوژیکی کاربری  نقشه توان

 اکوتوریسمکاربری  مناسب مناطق مساحت: متمرکز

 هکتار برحسب مخدوم مدل از با استفاده متمرکز

 است. شده  داده نشان

 
 متمرکز اکوتوریسمکاربری  برای برآوردی توان نقشه -13شکل 

 

 توریسماکواکولوژیکی کاربری  نقشه توان

 اکوتوریسمکاربری  مناسب مناطق مساحت: گسترده

 هکتار برحسب مخدوم مدل از با استفاده ستردهگ

.است شده  داده نشان

 

 
 گسترده اکوتوریسمکاربری  برای برآوردی توان نقشه -14شکل 

 

محیط نقشه توان اکولوژیکی کاربری حفاظت 

حفاظت کاربری  مناسب مناطق مساحت: زیست

 برحسب مخدوم مدل از با استفاده محیط زیست

 است. دهش  داده نشان هکتار

 
 محیط زیستاطالعات مربوط به کاربری حفاظت  -2جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( محیط زیستمدل اکولوژیکي حفاظت 

 42/41 12/25524 حفاظتي



 54/  . . . ه از مدلبا استفاد نیشهرستان خداآفر يکیتوان اکولوژ يابیارز

 
 محیط زیستنقشه توان برآوردی برای کاربری حفاظت  -15شکل 

 

نقشه توان اکولوژیکی کاربری توسعه شهری، 

 یکاربر مناسب مناطق حتمسا: روستایی و صنعتی

 مدل از با استفاده يو صنعت یيروستا ،یتوسعه شهر

 است. شده  داده نشان هکتار برحسب مخدوم

 

 اطالعات مربوط به کاربری توسعه شهری، روستایي و صنعتي -3جدول 

 مساحت )درصد( مربع( مساحت )کیلومتر و صنعتيمدل اکولوژیکي توسعه شهری، روستایي 

 03/4 330141 عهطبقه دو توس

 

  
 کاربری توسعه شهری، روستایي و صنعتي برای برآوردی توان نقشه -16شکل

 

: پروری آبزینقشه توان اکولوژیکی کاربری 

 با استفاده پروری آبزیکاربری  مناسب مناطق مساحت

 است. شده  داده نشان هکتار برحسب مخدوم مدل از

تکمیل  پس ازنقشه نهایی توان اکولوژیکی منطقه: 

های نقشه پایه آمایش و توان آن،  کاربری جدول

( و پس از 5هایي که با هم سازگارند )جدول  کاربری

ها، نقشه آمایش  های الزم و تصحیح آن تلفیق نقشه

های  بین نقشه ،سرزمین منطقه تهیه شد. در نهایت

شده آمایش سرزمین در آبخیز، با در نظر گرفتن   تهیه

، آمایش در سطح 1ر جدول اطالعات آورده شده د

های  به عمل آمد و واحدهای همگن کاربری  زیرحوضه

های هر سطح  مورد نظر برای یک پهنه بر روی نقشه

 تعیین شد.
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 پروری آبزیاطالعات مربوط به کاربری  -4جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( پروری آبزیمدل اکولوژیکي 

 40/1 10/44040 پروری آبزی

 

 
 پروری آبزیکاربری  برای برآوردی توان نقشه -17 شکل

 

 (Makhdoom، 2445سازگارند ) هم باکه  هایي کاربری -5جدول 

 )با اعمال مدیریت و کنترل( و زنبورداری پروری آبزیو تفرج گسترده،  داری مرتعداری، حفاظت،  جنگل با: خیزداریآب

 ه شهری، روستایي )با اعمال مدیریت( و تفرج گسترده )با اعمال مدیریت(، توسعداری مرتعداری، کشاورزی،  جنگل با: پروری یآبز

 داری )همه با اعمال مدیریت و کنترل( تفرج متمرکز و گسترده و جنگل :حفاظت با

 داری و تفرج گسترده و توسعه شهری و روستایي )با اعمال مدیریت و کنترل( جنگل :تفرج متمرکز با

 ا اعمال مدیریت و کنترل()ب داری مرتع :جنگلداری با

 )با اعمال مدیریت و کنترل( داری مرتع :کشاورزی با

 ناسازگارند ها کاربریبا تمامي  مکانيتوسعه صنعتي و  

 

 توان اکولوژیکي منطقه ينهای های کاربریاطالعات مربوط به  -6جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( آمایش سرزمین منطقه

 15/2 11/5412 کشاورزی-پروی آبزی

 41/4 13/251 داری مرتع-پروری آبزی

 2/4 4/311 توسعه شهری و روستایي-پروری آبزی

 411/4 31/444 توریسم گسترده-پروری آبزی

 15/4 1/011 توریسم گسترده-حفاظتي

 42/4 23/231 داری جنگل-حفاظتي

 424/4 15/31 داری جنگل-توریسم متمرکز

 31/1 1/44040 پروری آبزی

 14/42 15/23540 ریسم گستردهتو

 11/2 50/1122 توریسم متمرکز

 4/33 55/14511 داری مرتع

 54/1 11/41442 کشاورزی

 51/43 01/25345 حفاظتي

 0/4 12/3351 توسعه شهری، روستایي و صنعتي

 0/40 11/35412 داری جنگل



 53/  . . . ه از مدلبا استفاد نیشهرستان خداآفر يکیتوان اکولوژ يابیارز

 
 توان اکولوژیکي منطقه ينهای های کاربریبه  مربوط مساحت -18شکل 

 

 
 خداآفریننقشه نهایي توان اکولوژیکي شهرستان  -19شکل 

 

 گیری نتیجه

ارزیابي توان اکولوژیک به معنای عینیت بخشیدن 

با  های به قابلیت بالقوه سرزمین در قالب کاربری

ریزی برنامهها و مهیارهای مشخص و از پیش مالك

ای  عنوان پایه به ،ن مطالعاتای .باشدمي پذیر انجام شده،

ریزی استفاده از سرزمین در  گیری و برنامه برای تصمیم

دلیل  بهاین امر  .شود کار گرفته ميبهتمام نقاط جهان 

برداری بهینه از پتانسیل  ضرورت انتخاب و بهره

ریزی و  اکولوژیک سرزمین در قالب مطالعات برنامه

به اصل  دستیابيمنظور  محیطي به مدیریت زیست

ارزیابي  فرایندمنظور سنجش  به. توسعه پایدار است

 یها توان اکولوژیکي در راستای شناسایي کاربری

 گرفته است. مطالعه قرار مورد خداآفرینشهرستان 

با مروری بر نتایج ارزیابي توان اکولوژیکي حوزه 

 برداری بهره هدف باکه  خداآفرینآبخیز شهرستان 

 های کاربریتای تعیین توان بهینه از سرزمین در راس

که بیشترین شد اکولوژیکي به انجام رسید، مشخص 

 مورد مطالعه خروجي مدل آمایشي منطقه های کاربری

داری،  ، کاربری جنگلداری مرتعترتیب کاربری  به

 اکوتوریسم، کاربری محیط زیستکاربری حفاظت 

پروری،  گسترده، کاربری کشاورزی، کاربری آبزی

متمرکز و کاربری توسعه شهری،  وریسماکوتکاربری 

، 25/41، 13/33که با است روستایي و صنعتي 

درصد  03/4و  41/3، 40/1، 10/0، 11/42، 42/41

  .دهند ميبیشترین سطح از منطقه را به خود اختصاص 

به  مربوط مساحت 40شکل  با توجه به اطالعات

 خداآفرینشهرستان  توان اکولوژیکي ينهای های کاربری

های محیطي و توان اکولوژیکي  ز پتانسیل، ظرفیتا

با  ،در تحقیق حاضر. باشد متفاوتي برخوردار مي

هایي که  کاربری استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایي
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های الزم و تصحیح  هم سازگارند، پس از تلفیق نقشه با

تعیین  ،تحقیق اهدافاساس  بر . شده است  ها تهیه آن

محیطي یا  های یک یگان زیست اولویت بین کاربری

 خداآفرینشهرستان  خرد در سطحهای  سازگانبوم

 هایکاربریمناطق مستعد به  .مورد بررسي قرار گرفت

، کشاورزی (41/4) پرویآبزیمساحت زیر تقسیم شد: 

-پروری آبزی(، 41/4) داری مرتع-پروری آبزی(، 15/2)

 توریسم-پروری آبزی(، 2/4توسعه شهری و روستایي )

(، 15/4توریسم گسترده )-(، حفاظتي411/4گسترده )

-(، توریسم متمرکز42/4داری ) جنگل-حفاظتي

(، توریسم 31/1) پروری آبزی(، 424/4داری ) جنگل

 داری مرتع(، 11/2(، توریسم متمرکز )14/42گسترده )

(، توسعه 51/43(، حفاظتي )54/1(، کشاورزی )4/33)

(. 0/40داری ) ل(، جنگ0/4شهری، روستایي و صنعتي )

 GISکارگیری مدل اکولوژیکي مخدوم در محیط  با به

ها  نظر کاربری از خداآفرینمناطق مختلف شهرستان 

برای توان اکولوژیکي منطقه  کاربری مجزا 45 در

 شد.بندی  تقسیم
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