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چکیده
امروزه کاربریهای نامناسب اراضی و بهرهبرداری بیرویه و یرراصهلیی از منهابآ  ،خ کها و شل ه گراهیخ عرصه های
وسرعی از کشلر را در معرض تخریب اراضی قرار داده است .یذا ساماندهی کاربری اراضی بر اسها
نق

تهلاا اکلیلکیهن ،اخ

بسزایی در مدیریت محرط و جللگرری از تخریب ،ا در راستای تلسع شایدار دارد .در این شژوه خ ،مهای

روستای مکردی (با مساحت  ۵۱۴۲هکتار) در جنل

سهرزمرن

منطق حفاظت ده ارسهااراا به منظلر تهداو اسهتفاده بهرنه از تهلاا

سرزمرن در جهت بهالد رایط زندگی و حفظ محرطزیست انجها گرتهت .در گها نخسهت ناسهایی منهابآ اکلیلکیهن و
اقتصادی و اجتماعی منجر ب تهر نقش های منابآ در مقرا

 ۴۰۴۱۱۱۱گردید و با تجزی و تحلره و جمآبنهدی دادههها به

رله سرستمیخ نقش واحدهای محرطزیستی با  ۴۲۵۴اکلسرستم کرد حاص گردید .از مقایس ویژگیهای ایهن واحهدها بها
مدلهای اکلیلکیکیخ اویلیتبندی و ساماندهی کاربریها انجا گرتت و در نهایت نقش ،مای
اهداف مدیریتی تهر

سرزمرن اراضی مکرهدی بها

د .وسعت اراضی واجد تلاا برای کاربریها نشاا میدهد ک در منطقه مهلرد مطایعه  ۱/9۵درصهد

زراعت ،بیخ  ۸/۱6درصد ب زراعت دیمخ  ۵9/۸6درصد ب مرتآداریخ  ۴۳/9۱درصد ب جنگ داری حمایتیخ  ۱/۳۱درصد به
اکلتلریسم متمرکز و  ۱6/۴۲درصد ب حفاظت اکتصاص یاتت است.
واژههای کلیدی، :مای

سرزمرنخ حفاظتخ سامان اطلاعات جغراتراییخ مکردی
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مقدمه
در بسیاري از کشورها تقاضا براي زمیی بی علت افیااش
جمعیت ،ب شدت زشاد شده است ( .)Mu, 2006در نتیجی
بشر دنبال بیشترش بهرهبرداري از زمی اسیت .از ررفی
بشر در مواجه با ربیعت و محیطزشست شیوه معقول را
در پی نگرفت است و ب بهرهبرداري غیراصول از زمیی
و استفاده نادرست از سیرزمی پرداتتی اسیت (ممیدو ،
۹۸۳۱؛ میرداودي و همکاران )۹۸۳0 ،استفاده نادرست از
سرزمی  ،سبب تمرشب منیاب ربیعی (جنگی و مرتی )
م شود .قسمت اعظم از مسائ سرزمی با برنامی رشاي
و آمییاش و اسییتفاده پاشییدار از منییاب ربیع ی و انسییان
برررف م شود ( .)Rossister, 1996در واق برنام رشاي و
مدشرشت کاربري اراض با دشد آمیاش سیرزمی تنهیا راه
ح منطق از بی بردن چرت فقیر در جامعی و بحیران
محیطزشست و اشجاد بستر لاز براي رسییدن بی توسیع
پاشدار است ( )Ramakrishna, 2003و تعیی کاربريهیاي
مناسب براي اراض ب منظور استفاده بهین از سیرزمی و
جلوگیري از تمرشیب ،گیام میودر در اسیتراتوي توسیع
پاشدار است ( .)Prato, 2007بنابراش با توج بی وضیعیت
منییاب زشسییت کشییور ،لییاز اسییت هرگون ی برنام ی رشاي
درتصییوا اسییتقرار فعالیتهییاي ممتلی بییا نگییر بی
استعداد و قابلیتهاي سرزمی و با لحاظ نمودن دشدگاه و
تفکیر آماششی و اصیول پاشیداري توسیع صیورت پی شرد
(.)Karami et al., 2015
آماش سرزمی ب تنظیم روابط بیی انسیان ،سیرزمی و
فعالیتهاي انسان براي استفاده مناسب و پاشدار از کلیی
امکانات انسان و فضاش سرزمی در جهت بهبود وضعیت
مادي و معنوي در رول زمان م پردازد (ممدو .)۹۸۳۱ ،
تعیی تیوان بیالقوه و شیا نیور کیاربري ربیعی سیرزمی
ب عنوان تعیی توان محیط سیرزمی در برنامی آمیاش
سیرزمی میدنظر اسیت (ممیدو ۹۸۳۱ ،؛ Zabihi et al.,
 .)2015ب عبارت دشگر آمیاش سیرزمی نیور اسیتفاده از
سرزمی را بیا توجی بی کلیی وشوگ هیاي اکولیوکشک و
اقتصادي و اجتماع حاکم بر سرزمی مشمص م سیازد
و در اش فرآشنید مناسیبترش الگیوي مکیان بیر حسیب
07

اولوشتها و نیازهاي تاا براي کاربريهاي آشنده تعییی
م شود ( .)Hopkins, 1977با توج ب اشنک ارزشاب هیاي
صورت گرفت جهت شناتت قابلیتها و پتانسی هاي هیر
منطق ی باشیید براسییا مییدلها و الگوهییاي متناسییب بییا
وشوگ هاي اکولوکشک آن منطق صورت پی شرد (ممیدو ،
 .)۹۸۳۱مناب ربیع ک در ر زمانهاي متمادي تغییر
شافتیی و ب صییورت فعلیی درآمییده اسییت ،نقیی مهییم و
تأدیرگ اري در حفظ تعیادل و برقیراري تعیادل سیرزمی
دارد (نصیري و همکاران .)۹۸۱۱ ،بنابر اش براي دستیاب
ب توسع پاشدار و نشان دادن ارتباط میان افااش کیاراش
فعالیت با تناسب اراض  ،جلوگیري از استفاده غیرمنطقی
و آسیب ب مناب منطق  ،ارزشاب توان و آماش سیرزمی
لاز و ضروري است.
در زمین آماش سرزمی و تیوان اکولیوکشک عرصی هاي
مناب ربیعی تحقیقیات ممتلفی صیورت گرفتی اسیت.
عبیات و همکاران ( )۹۸۱۳ارزشاب توان اکولوکشک حوضی
آبمیا شهروش جهت کاربري جنگ داري نشان دادند کی
 ۱درصد از سطح منطق مورد مطالع داراي توان درج ۹
براي جنگ داري است .همچنی ب ترتییب ،۹۳ ،۹4 ،۹7
 ۷۸ ،۷0و  ۸درصد ،داراي توان درجی  ۶ ،۱ ،4 ،۸ ،۷و 0
براي کاربري جنگ داري هستند Rezapour Andabili .و
 )2017( Alikhah Aslدر ارزشاب توان اکولوکشک منطقی
حفاظت شده آقداغ ،بیراي کیاربري جنگی داري ،پی از
شناساش مناب اکولوکشک  ،تجاش و تحلیی و جم بنیدي
دادهها و تعیی توان اکولیوکشک نشیان دادنید کی تیوان
جنگ داري با مساحت کلی  ۹۹۷۱۸/۱هکتیار بیوده کی
نتاشج حاک از عید وجیود ربقی  ۷ ،۹و  0جنگی داري
ب دلی وضیعیت بییوفیاشک و بی وشوه ارتفاعیات و اقلییم
منطقی م باشیید و شافتی ها حییاک از آن اسییت کی اشی
منطق محدودشت زشادي براي رشد جنگی تجیاري دارد.
 Masoudiو همکییاران ( )2017در تحقیق ی برنام ی رشاي
کاربري اراض با اسیتفاده از شیک میدل کمی و سیسیتم
ارلاعات جغرافیاش در شهرستان داراب ،نشان دادنید کی
بیشترش مساحت کاربريها مربوط ب زراعت آبی (۸۸/۷
درصد) و کمترش مربوط ب زراعت دشم اسیت .نصییري و
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همکییاران ( )۹۸۱۱در ارزشییاب تییوان اکولوکشییک بییراي
برنام رشاي حفاظت و حماشت جنگ گرازب  ،تیرودکنار
نشییان دادنیید کیی از مجمییور  ۱۳۱هکتییار زونبنییدي
اکولوکشک منطق  4۸۶ ،هکتار داراي تیوان و اولوشیت اول
حفاظت  ۷۳۹ ،هکتار داراي توان براي ربق شیک جنگی
حماشت و  ۷0۷هکتار داراي توان براي ربقی دو جنگی
حماشت است .حاتم نواد و همکاران ( )۹۸۱۷در ارزشیاب
تناسب کاربري اراض از ررشق میدل تیوان اکولوکشیک در
استان اردبی نشان دادند ک در عرص هاي کشت زراعیت
دشم ،کاربري وض موجود مغاشر با توان اکولوکشک اسیت و
 ۸0درصد وسعت اراض زراعت دشم جاو اراض حفیاظت
هسییتند .نجف فییر ( )۹۸۱7بییا اسییتفاده از رو تجاشی و
تحلی سیستم  ،نقش آماش سیرزمی را بیراي حوضی
جنگل سراب درهشهر استان اشلا تهی کیرد و نشیان داد
ک کمترش سطح فعالیت مربوط ب توسیع روسیتاش بیا
 ۸۶/0هکتیییار و بیشیییترش آن ممیییتص فعالیتهیییاي
آبمیاداري ،حفاظت و جنگ داري بی ترتییب بیا  ۸۹۸۶و
 ۷۹۷۸و  ۷۷۹۹هکتار است .بیات و همکاران ( )۹۸۱7بی
برنام رشاي کاربري اراض و تهی نقش آماش با اسیتفاده
از توانمنديهاي وشوه محیط سامان ارلاعیات جغرافییاش
در حوضیی آبرشییا شییهري ماهیدشییت اسییتان کرمانشییاه
پرداتتنید و نشییان دادنید کی مسیاحت جنگی  ،مرتی و
کشاورزي در شراشط بهین نسبت ب کاربري فعل افااش
داشییت .جهییان و همکییاران ( )۹۸۱7در پووهش ی بییراي
تعیی توان اکولوکشک جنگ براي کاربري تولید چوب در
بمیی پییاتم تیرودکنییار (جنگیی آموزشیی و پووهشیی
دانشکده مناب ربیع دانشگاه تهران) نشان دادند ک ۷0
درصد از وسعت اش جنگ قابلیت مدشرشت جهیت تولیید
چوب را دارد .امیري و همکاران ( )۹۸۳۳در ارزشاب تیوان
اکولوکشک جنگ هاي حوض هاي آبمیا دوهاار و س هاار
شمال اشران ب کمک سامان  ،ارلاعات جغرافییاش مبتنی
بر تجاش و تحلی سیسیتم  ،نشیان دادنید کی از هفیت
ربق مدل جنگ داري اشران ،پنج ربقی اول وجیود دارد.
باباش کفاک ( )۹۸۳۱در ارزشیاب زشسیتمحیط جنگی
ب منظور ربق بندي اراض جنگل بیا اسیتفاده از  GISدر
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حوضی آبمییا کیاظم رود بیا شناسیاش عوامی فیاشکی ،
زشسییت و اقتصییادي  -اجتمییاع  ،بییا اسییتفاده از رو
امتیازده معیارهاي اکولوکشک  ،حوزه م کور را ب چهیار
کاربري جنگ تجاري ،جنگ احیائ  ،جنگی حمیاشت و
جنگ حفاظت تقسیم کردند.
هدف از اش تحقیق ،برنام رشاي حفیاظت بیا اسیتفاده از
مدل ارزشاب توان اکولوکشک و دستیاب ب منارق مناسب
حفاظت در روستاي مکیدي اسیت تیا بیا در نظیر گیرفت
موارد اصول  ،برنام رشاي و رراح مناسب ارائ شیود .بیا
اجراي چنی پووه هاش م توان ب حفاظیت از اراضی
ربیع و کاه روند تمرشب آنهیا ب صیورت منطقی و
هدفمند گا برداشت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
روستاي مکیدي در استان آذرباشجیان شیرق  ،شهرسیتان
کلیبر و دهستان میش پاره در فاصل  ۸7کیلومتري شیهر
کلیبر در محدوده جغرافیاش  4۶۱۹۷۱تا 4۶۱۱۱۳
رول شرق و  ۸۳4۳۹۳تا  ۸۳۱۷74عرض شیمال
واق شده اسیت (شیک  .)۹روسیتا از شیرق بیا روسیتاي
اسییکلو ،از غییرب بییا روسییتاي عل آبییاد و از جنییوب بییا
روستاهاي محمودآباد و میرزرود هممیرز اسیت .دهسیتان
میش پاره داراي  4۹آبادي است کی در بیی آنهیا آبیادي
اسکلو (مرکیا دهسیتان) از بیشیترش جمعییت برتیوردار
م باشیید (مرکییا آمییار اشییران ،)۹۸۱۶ ،مطییابق نتییاشج
سرشییماري عمییوم نفییو و مسییک سییال  ۹۸۱۱در
روستاي مکیدي  ۹۱۳نفر ( ۳۱نفر مرد و  0۸نفیر زن) در
 ۱۷تانوار زندگ م کنند .اشی منطقی در حیوزه آبمییا
ناپشت چاي قرار داشت و  ۷4۹۱هکتار وسعت دارد .اراض
روستا از نظر توپوگراف منطق اي کوهستان بیا پسیت و
بلندي زشاد م باشد .بلندترش نقطی ارتفیاع منطقی در
جنوب غرب منطق بیا ارتفیار  ۷4۸0متیر از سیطح درشیا
ارتفار داشت و پستترش نقط منطق در شیمال منطقی
در دره مکیییدي م باشیید کی  ۹۷۳۳متییر از سییطح درشییا
ارتفار دارد (سرهنگزاده.)۹۸۱۳ ،
۵۴
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میانگی سالان بارندگ منطق  ،از  ۸۱۱میل متیر در دره
مکیدي تا  ۱۶۷میل متیر در ارتفاعیات گیاوعی شیوردي،
میانگی سالان دما از چهار تا شازده درجی سیانت گیراد و
نییور اقلیییم آن براسییا ضییرشب تشییک دومییارت از
نیم مرروب تا تیل مرروب تعییی شید (سیرهنگزاده،
 .)۹۸۱۳مهمترش گون هاي درتت و درتتچ اي منطقی
بلییوط سیییاه ( ،)Quercus macrantheraبلییوط سییفید
( ،)Quercus petreaeممییرز (،)Carpinus betulus L.
کرب ( ،)Acer campestreزغالاتتی (،)Cornus mas L.
Acer
 ،)Cornusکیییییییییکم (
ال (australis

 ،)monspessulanumقرهقات ( ،)Ribes biebersteiniiون
( ،)Fraxinus excelsiorسییییاهتلو ( Paliurus spina
 ،)christi Millerگلییاب ( ،)Pyrus elaeagnifoliaاوجییا
( ،)Ulmus minorسیییب جنگلیی (،)Malus orientalis
گردو ( )Juglans regia L.و گیلیا وحشی ( Cerasus
 )aviumهستند (سرهنگزاده۹۸۱۳ ،؛ قنبري و همکاران،
 .)۹۸۱۳لاز ب ذکر اسیت اراضی روسیتا کلیا در داتی
منطق حفاظت شده ارسیباران و در جنیوب ترش قسیمت
آن واق شده است.

شکل  - 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی

روش پژوهش
رو تحقیق در اش پیووه از نیور توصییف  -تحلیلی
اسییت و بییراي جم ی آوري دادههییا از ابییاار کتابمان ی اي و
مطالعات و مشاهدات میدان استفاده شده است .تجاشی و
تحلی دادهها نیا با نر افاار  ArcGis10.5صیورت گرفتی
0۷

است ،همچنی رو تجاش و تحلی سیستم در ریر
آماش سرزمی ب کار گرفت شد .اش باعث افااش دقیت،
سرعت کار و کاه هاشن هاي ارزشاب م گردد (ممیدو ،
.)۹۸۳۱
در مرحل نمست ،مناب اکولوکشک (فیاشک و زشسیت ) و
اقتصادي و اجتماع شناساش و تعیی گردشدنید .در اشی
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مرحل ی  ،محییدوده منطق ی مییورد مطالع ی بییا اسییتفاده از
بازدشییدهاي میییدان و تصییاوشر گوگیی ارا بییا مقیییا
 ۹۰۹7777بست شد و سپ براسا مرز منطق و میدل
رقوم ارتفیار اشیران (،Digital Elevation Mode )DEM
مدل رقوم ارتفار منطق با اندازه سلول  ۹7×۹7متر (بیا
مقیا  )۹۰۹7777تهی گردشد .سپ نقشی هاي درصید
شیییب ،جهییت دامنیی ها از  DEMمنطقیی در نییر افییاار
 ArcGis10.5استمراج و ربق بنیدي شیدند .ربق بنیدي
نقش ها ،براسا شراشط ربیع منطق و مطالعات انجیا
شده در راستاي اش پووه (اونق و میرکرشمی ۹۸۳۷ ،؛
فرج زاده و کرم ۹۸۳۹ ،؛ میرداودي و همکیاران۹۸۳0 ،؛
پرور و همکاران۹۸۳۱ ،؛  )Karami et al., 2015صورت
گرفت .نقش هاي مورد استفاده شام درصد شیب ،جهیت
دامن ها و ارتفار از سطح درشیا ،پوشی گیاه و کیاربري
اراض  ،بافت و عمق تاك ،پراکن حیاتوح  ،راههیاي
دسترس  ،محدوده مسکون روستا ،رودتانی هاي داشمی ،
میییانگی سییالیان دمییا ،میییانگی سییالیان بارنییدگ و
ربق بندي اقلیم هستند.
ربقات درصد شیب ،ارتفار و جهت دامن ها با اسیتفاده از
نر افاار سامان ارلاعات جغرافیاش و نقش رقیوم ارتفیار
تهی شدند .نقشی منیاب اراضی (تیاك) بیا اسیتفاده از
نقش هاي موجود و بررسی هاي مییدان تیدقیق گردشید.
نقش هاي متغیرهاي اقلیم منطق  ،نقش هاي همبیاران و
همدما با استفاده از رابط رگرسیون موجود بی تغییرات
میاان بارندگ با ارتفار از سطح درشیا و همچنیی رابطی
رگرسیون موجود بی تغیییرات مییاان دمیا بیا ارتفیار از
سطح درشا با توج ب دادههاي اشستگاههاي هواشناس در
ارراف منطق ؛ نقش پوش گیاه با استفاده از نقش هاي
موجود و اصلا آن براسا بازدشد میدان و تصاوشر گوگ
ارا؛ نقش رودتان هاي داشم با بازدشد میدان و تصیاوشر
گوگ ارا و نقش حیاتوح مهم (تیر قهیوهاي) بیا
بازدشد میدان تهی شدند همچنی نقش محدوده جادهها
(آسفالت و تاک ) و محدوده مسکون روستا با استفاده از
تصاوشر گوگ ارا و بازدشد میدان تهیی شیدند (جیدول
.)۹
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مرحل دو مدل سیستم  ،تجاش و تحلی دادههیا اسیت
ک بر پاش رويهمگ اري لاشی ها در محییط  ،GISاسیتوار
است .در اش مرحل پ از تهی نقش ها ،تصمیمات لیاز
دربییاره نحییوه ربق بنییدي نقشی ها گرفتی شیید .گییاشن
رو هاي تاا براي ربق بندي در ارتبیاط تنگاتنیگ بیا
هدف مدل است .در اش تحقیق با در نظرگیرفت شیراشط
منطق با اقلیم مرروب و همچنی براي اشجاد همیاهنگ
در ساتتار ربقات ،دامن ربقیات متغیرهیا در میدلهاي
اکولیییوکشک راشیییج در اشیییران بیییا اسیییتفاده از نر افیییاار
 ArcGis10.5باز ربق بندي شیدند (مسیعودي و جوکیار،
 .)۹۸۱۱نقش هاي ربقات درصد شیب ،ربقات ارتفیار از
سطح درشا و ربقات جهت دامن ها ،نقشی بافیت و عمیق
تاك ،پوش گیاه وکاربري اراض  ،ربق بندي اقلیمی ،
میییانگی سییالیان بارنییدگ  ،میییانگی سییالیان دمییا،
حیییاتوح و منییاب آب رويهمگ ی اري شییده و نقش ی
واحییدهاي محیییطزشسییت حاصیی شیید .هییر واحیید
محیطزشسیت شیام شیک سیري مشمصیات وشیوهاي از
سرزمی است ک م تواند براي کاربري مورد نظر ،مناسب
شا نامناسب باشد (ممدو .)۹۸۳۱ ،
در مرحل ارزشاب توان ،تناسب واحیدهاي ب دسیت آمیده
براي هرشک از کاربريها بیر اسیا مقاشسی وشوگ هیاي
آنها با مدل ،مشمص م گردد (ممیدو  )۹۸۳۱ ،داشیت
مدل شا مفروضات براي کاربريهاي ممتل  ،پیی شیرط
سنج و مقاشس ارلاعات اکولوکشک با اش مدلها اسیت
(عبیییات و همکییاران .)۹۸۱۳ ،در واقیی ارزشییاب تییوان
محیطزشست براي هرکاربري ،از مقاشس موجودي منطقی
مورد بررس (وشوگ هاي واحدهاي محیطزشست ) با مدل
اکولوکشک آن کاربري ب عم م آشد .مدلهاي اکولوکشیک
ک براي کاربريهیاي متعیدد در شیراشط متعیدد سیاتت
شدهاند بیراي هرکیاربري وشوگ هیاي جداگانی اي دارنید،
گرچ در هست مدل ب همدشگرشیبی هسیتند (ممیدو ،
.)۹۸۳۱
مدل اکولوکشک کیاربري جنگی داري ،بیا توجی بی قیرار
گرفت محدوده در دات منطق حفاظت شده ارسیباران،
در س ربق  ،براي نشیان دادن تیوان و درجی مرغوبییت
۵۳
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سرهنگزاده و پریور

مناسب براي ربقی  ۷و  ۸را انجیا داد ،امیا نم تیوان در
پهن هاي با توان ربق  ۸براي شک کیاربري مالیا زراعیت
دشم انتظار انجا زراعت دشیم ربقی شیک را داشیت .اشی
قاعییده بییراي تمییام کاربريهییا صییادق اسییت (ممییدو ،
.)۹۸۳۱

سرزمی براي کاربري جنگ حماشت در نظر گرفتی شید
(ممدو  )۹۸۳۱ ،ک از ربق اول تا ربق سیو از درجی
توان و میاان مرغوبیت آن ،کاست م شود .ربیع اسیت
ک ب کارگیري مدل براي تصمیمگیري راج بی ارزشیاب
توان اکولوکشک براي هر کاربري شک ررف م باشد ،شعن
م توان در پهن هاي بیا تیوان مالیا ربقی شیک ،عملییات

جدول  -1طبقهبندی نقشههای مورد استفاده در تعیین کاربریهای بالقوه

جاده
رودتان

کاربري

زشستگاه
درصدتاج پوش

آسفالت

تاک

دائم

ندارد

حضور
۹-۱

عد حضور
۱-۷۱

اراض دشم

باغ و نهالستان

تاك

جنگ

بیش زار

زهکش

توب

متوسط تا توب

اراض
رهاشده
متوسط

بافت

سبک

سبک تا متوسط

متوسط

عمق (متر)

نیم عمیق تا
عمیق

کمعمق تا
نیم عمیق

کمعمق

بسیارکمعمق

اقلیم

مدشتران اي

نیم مرروب

مرروب

تیل
مرروب

دما (سانت گراد)

4-۱0

۱/0-0/۳

0/۳-۱/۶

۱/۶-۹۹

بارندگ (میل متر)

۸۱۱-4۸۷

۸۱۱-40۷

40۷-۱۷۷

۱۷۷-۱۶۸

جهت دامن

دشت

شمال

شرق

جنوب

ارتفار از سطح درشا
(متر)

۹۷77-۹۱77

۹۱77-۹۳77

-۷۹77
۹۳77

۷۹77-۷۱77

درصد شیب

7-۳

۳-۹۷

۹۷-۹۱

۹۱-۸7

نور

پ از تهیی نقشی واحیدهاي محییطزشسیت و تکمیی
جدول ،ارزشاب توان اکولوکشک سیرزمی بی شییوه چنید
عامل (ممدو  )۹۸۳۱ ،بی منظیور عینییت بمشییدن بی
قابلیت بالقوه سرزمی در قالیب کاربريهیاي واجید تیوان
انجا گرفت .با استفاده از دادههاي تا اولی  ،سیتادههاي
مفییید کییاربردي (تعیییی تییوان اکولییوکشک واحییدهاي
محیطزشست ) براي مرحلی پاشیان تحقییق (الوشتبنیدي
کاربريها) ب دست آمید .اشی فرآشنید از ررشیق سینج
کیفیییت واحییدهاي محیییطزشسییت بییراي کاربريهییا بییا
مدلهاي اکولوکشک وشوه انجا گرفت .اش مدلها شیام
04

۷۱-۱7

۱7-0۱

0۱-۹77
مرت

غرب

۸7-۶7

بی

مدل زراعت (چهار ربق ) ،مدل جنگ داري حماشت (س
ربق ) ،مدل مرتی داري (سی ربقی ) ،میدل گردشیگري
متمرکا (شک ربق ) و مدل حفاظت (دو ربقی ) هسیتند.
در ادام با استفاده از مدلهاي وشوه کاربريهیا و مقاشسی
اش مدلها با وشوگ هاي واحدهاي محیطزشست  ،درجی
توان هر واحد محیطزشست بیراي کاربريهیاي حفاظیت،
زراعییت ،جنگی داري حمییاشت  ،مرت ی داري و گردشییگري
متمرکا تعیی گردشید .در گیا نهیاش  ،انتمیاب بهتیرش
کیاربري سییازگار در واحیدهاي محیییطزشسیت از آمییاش
سرزمی انجا گرفت (دهداردرگاه و ممدو .)۹۸۳۹،

از ۶7
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نتایج
 4۸/4درصد از وسیعت منطقی در اقلییم مرریوب۸۸/۹ ،
درصیید در اقلیییم نیم ی مرروب و  ۹۶/۸درصیید در اقلیییم
مدشتران اي و  0/۷درصد در اقلیم تیلی مرریوب توزشی
شده است .متوسط دماي منطق  4/7۱تیا  ۹7/۱۱درجی
سییانت گراد و متوسییط بارنییدگ منطقیی  ۸۱۱تییا ۱۶۷
میل متر است .کی محیدوده داراي سییماي کوهسیتان
بوده توزش ارتفاع آن از  ۹۷۶۹تیا  ۷۱۹۷متیر از سیطح
درشا است ۷4/۶ .درصید وسیعت منطقی در ربقی شییب
بی از ۶7درصد ۸۱/۸ ،درصید در ربقی شییب ۸7-۶7
درصد و بقی در محدوده شیب کمتیر از  ۸7درصید قیرار
دارد.
محدوده روستا داراي تیپهاي ممتل تیاك بیا عمیق و
زهکش متفیاوت اسیت 4۸/۱ .درصید از وسیعت منطقی
داراي تاك نیم عمیق تا عمیق با بافت سبک تا متوسیط
با زهکش متوسط ۷۸/۶ ،درصد داراي تیاك نیمی عمیق
با بافت سبک تا متوسط با زهکشی تیوب ۹۶/۶ ،درصید
داراي تییاك کمعمییق تییا نیم ی عمیق بییا بافییت سییبک و
زهکش متوسط و بقی داراي تاك کم عمق بیا زهکشی
متوسط است.
با عناشت ب کوهسیتان بیودن منطقی و شیراشط اقلیمی
مرروب و پاشی بودن دما ،مقدار آب در دستر شیرب و
زراعت در رول سال موجیود بیوده و در منطقی دو فقیره
رودتان داشم (کن چاش و پیر درهس ) وجیود دارد کی
پیوست اش دو رودتان  ،مکیدي چاي را بوجود می آورد
ک آب آن از کیفیت توب برتودار بیوده ولی متاسیفان
کمتر براي زراعت استفاده م شود.
 44/۶۳درصد وسعت منطق داراي جنگ با تیاج پوشی
 0۱-۹77درصیید ،بییا تیییپ بلییوط و ممییرز ۷/۳0 ،درصیید
وسعت داراي جنگ با تاج پوش  ۱7-0۱درصید۷/7۱ ،
درصد وسعت داراي جنگ با تاج پوش  ۷۱-۱7درصد و

شماره  ،66زمستان 8931

 ۹/0۱درصد وسعت داراي جنگی بیا تیاج پوشی ۹-۷۱
درصد ،با درتتان بلوط و ممیرز و  ۹7/۳۶درصید وسیعت
داراي پوش درتتچی اي چتنی  ۷۷/۹۱ ،درصید وسیعت
داراي پوش مرتع  ۱/۹4 ،درصد وسعت اراض رها شده
دشم ۱/۸۱ ،درصد وسعت ب اراض زراع دشم و بقیی بی
منطق مسکون و جاده تعلق دارد.
گون هاي جیانوري مهیم منطقی بیا ارز حفیاظت بالیا،
تر قهوهاي و قرقاول است ک قرقاول بی دلی تمرشیب
جنگ در سالهاي قبی از  ۹۸47منقیرض شیده اسیت.
 ۸۷/0درصد وسعت منطق زشستگاه مناسب براي تیر
قهوهاي است و شک از بهترش زشستگاههاي اشی گونی در
ارسباران ب شمار م رود .همانروريکی بییان شید اشی
ناحی کلا در دات منطق حفاظت شیده ارسیباران واقی
شده و تحت میدشرشت سیازمان حفاظیت محیطزشسیت و
سازمان جنگ ها ،مرات و آبمیاداري کشور است.
جهیت ربق بنیدي منطقی از نظیر تیوان کاربريهیا باشید
ارلاعات مناب اکولوکشک با هیم تلفییق گردنید .بی همی
دلی لاش هاي ارلاعات (نقش هاي ربقات درصید شییب،
ربقییات جهییت دامنی ها ،ربقییات ارتفییار از سییطح درشییا،
پوشی گیاه و کییاربري اراضی  ،ربقییات بافییت و عمییق
تاك ،مناب آب ،ربقات مییانگی سیالیان دمیا ،ربقیات
میانگی سالیان بارندگ و ربق بنیدي اقلیمی ) رسیتري
شدند و ب صورت شبک اي از سلولها (پیکس ) کی داراي
ارزشی معیادل تیصوصیات توصیف م باشیند بیا عمی
رقوم سازي ب ساتتار وکتوري تبدش گردشدنید .سیپ
عمیی تلفیییق و رويهمگییی اري لاشیی هاي ارلاعییات در
نر افاار  ،GISصورت پ شرفت و در نتیج نقش واحدهاي
محیطزشست ک بیانگر تمام تصوصیات لاش هاي تلفیق
شده اسیت بی دسیت آمید (شک .)۷

۵۲
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شکل -2نقشه نهایی واحدهای زیستمحیطی منطقه

در نهاشت تعداد  ۹۱0۱واحد محیطزشسیت کی مسیاحت
آنها از  ۹777مترمرب بیشتر اسیت تولیید شیید کیی از
اشی تعیداد ۶۱۱ ،واحید محیطزشسیت در ربقی شیک و
 ۳0واحد در ربق دو حفاظت ۶ ،واحید زشستمحیط در
کلا شک ۹7۳ ،واحد در کلا دو و  ۱7واحد در کلیا
س زراعت دشم قیرار دارند.
ب منظور ارزشاب توان اکولوکشک سرزمی  ،محیدوده میورد
تحقیق براي کاربريهاي زراعت آبی و دشیم ،مرتی داري،
جنگ حماشت  ،گردشگري متمرکا و حفاظت توانسنج
شد .در نهاشت از  ۹۱0۱واحد محیطزشست ب دست آمده،
 ۶۱۱واحید محیطزشست در ربقی شیک و  ۳0واحید در
ربق دو حفاظت ۶ ،واحید زشستمحیط در کلا شیک،

0۶

 ۹7۳واحد در کلا دو و  ۱7واحد در کلا سی زراعیت
دشم توانسنج شیدند .توانسینج کاربريهیاي زراعیت
آب  ،دشم ،مرت داري ،جنگ حماشت  ،گردشگري متمرکیا
و حفاظت واحدهاي محییطزشسیت بیر مبنیاي تجاشی و
تحلی سیستم ب دست آمد (شک .)۸
 ۹۶هکتار ( 7/۶0درصد) از مجمور وسعت منطقی  ،داراي
توان بالقوه براي توسع زراعت آب است ۱ .هکتیار (7/۹۱
درصد) ،داراي توان بالقوه براي توسع زراعت دشم کلیا
شک ۹0۱ ،هکتار ( 0/۷۸درصد) زراعیت دشیم کلیا دو و
 ۷۶هکتار ( ۹/70درصد) زراعت دشم کلا س است.
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شکل  -۳نقشه آمایش سرزمین روستای مکیدی

 ۹۳۹هکتییار ( 0/۱۹درصیید) از مجمییور وسییعت منطقی ،
داراي توان بالقوه بیراي توسیع مرتی درجی شیک4۹۶ ،
هکتار ( ۹0/۷۸درصد) مرت درج دو و  ۱۷هکتیار (۷/۹۱
درصد) مرت درج س است.
 4۱هکتار ( ۷/7۷درصید) از وسیعت منطقی  ،داراي تیوان
بالقوه براي توسع جنگ حماشت کلا شیک ۷۱ ،هکتیار
( ۹/74درصد) جنگی حمیاشت کلیا دو و  ۷۱۱هکتیار
( ۹7/۱۳درصد) جنگ حماشت کلا س است (شک .)4
توانسنج گردشگري متمرکا براسا منیاب اکولوکشیک
ممتل در شیک ربقی گردشیگري متمرکیا درجی شیک
صورت گرفت ۳ .هکتار ( 7/۸4درصد) از وسعت منطق  ،از
توان اکولوکشک براي توسع گردشگري متمرکا برتیوردار
است (شک .)4
سنج عرص هاش از منطق ک غیرقاب توسع هستند و

شا توسع فعالیتها در آن نیازمند ملاحظیات احتییاطآمیا
است با استفاده از معیارهاي ممتلف صیورت گرفیت کی
علاوه بر مناب اکولوکشک برت از وشوگ هیاي میدشرشت و
محییدودشتهاي ممییاررهآمیا محیط ی نیییا در آن تییادیر
داشت .ارزشاب ظرفیت بالقوه حفاظت در منطق نشان داد
 ۹7۱0هکتییار ( 4۱/4درصیید) از وسییعت منطقی نیازمنیید
حفاظت درج شک اسیت .در واقی اشی منیارق شیراشط
معرف بودن و حفاظت مدشرشت شیده را دارنید .همچنیی
 ۱۹هکتییار ( ۸/0۱درصیید) وسییعت منطق ی در ربق ی دو
حفاظیت قییرار دارد (شییک  .)4اشی دسییت از منییارق در
ردش منارق آسیبپ شر و در شرف ناپاشداري قرار دارند و
بهتییر اسییت توسییع کاربريهییا و فعالیتهییا در آنهییا در
اولوشت قرار نگیرد.
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بحث
ارزشاب تیوان اکولیوکشک مطیابق برنامی هییاي میدشرشت
نوش نیازمنید تصیمیمگییري بیر اسییا روابیط متقابی
بی متغیرهاي ممتلی اکولوکشیک اسیت .چیرا کیی بییا
شیییناتت مییییاان تأدیرپییی شري هرکییدا از شییاتصها و
عوام در روند ارزشاب  ،تصیمیم صیحیح و ارزشیاب انجیا
شییده ،م توانیید نمییود بهتییري از تییوان سییرزمی جهییت
کاربريهاي ممتل باشد (میرادزاده و همکیاران.)۹۸۱7 ،
در پییووه حاضییر بیی منظور برنامیی رشاي و مکانشییاب
کاربريها با توجی بی تیوان اکولیوکشک منطقی  ،از رو
تجاش و تحلی سیستم چند عاملی کی تعیداد زشیادي
عام فیاشک  ،زشست و اقتصادي و اجتماع را در فرآشند
ارزشاب ب کار م برد ،استفاده شید .در اشی راسیتا ضیم
مطالع مناب اکولوکشک (فیاشک و زشست ) و اقتصادي و
اجتماع تادیرگی ار بیر محیطزشسیت ،واحیدهاي همگی
محیط در محدوده شناساش و نور کاربري هیر واحید بیا
محورشیت پاشییداري اکوسیسییتمها بیر اسییا تصوصیییات
محیط تعیی گردشد .با توج ب شیراشط محیدوده میورد
پووه  ،عوام پوشی گیاه و جیانوري ،درصید شییب،
اقلیم و تاك بیشترش تیأدیر را در ارزشیاب تیوان منطقی
براي کاربريهاي ممتل داشتند.
بررس وضعیت اکوسیستمهاي جنگل منطق و نق آن
در فضاي حاکم بر محیط ارراف ،حاک از آن است ک در
0۳

شراشط موجود جمعیت ساک در روسیتا عمیدتاً از ررشیق
زراعت دشم و دامداري ب امرار معا م پردازند و جنگی
در تدمت اش کاربريهیا بیا ارائی زمیی بیراي زراعیت و
تأمی علوف دا ها است .با در نظر گرفت اهمییت چیراي
داشم دا هاي روستا ،م توان اش وضعیت را با توج بی
رعاشییت اولوشتهییا ،وضیییعت انسییان ،دا و جنگ ی نامییید
(دهداردرگاه و ممدو  .)۹۸۳۹ ،ادام روند موجود شعن
اگر دامیداري و زراعیت بیدون هییل اصیلاح هیمچنیان
ب عنوان مشیاغ اصیل بیاق بمانید ،بیا توجی بی رشید
جمعییییت روسیییتا و افیییااش نییییاز سیییران  ،تمرشیییب
اکوسیستمهاي منطق ب وشوه اکوسیستمهاي جنگلی دور
از انتظار نیست .از آنجا ک شیراشط اقتصیادي و اجتمیاع
حاکم بر روستا بییانگر میانو بیودن حرفی دامیداري در
منطق است ،شیاشد بتیوان بیا آمیوز سیاکنی  ،اجیراي
برنام هاي صیحیح میدشرشت  ،رونید تمرشیب را بیا حفیظ
تولیدات فعل کنترل کرد.
بهرهبرداري از سرزمی باشد براسا توان آن و با ارزشیاب
و شناتت توان بالقوه زمی مشمص شود ،هر سرزمین از
تییوان وشییوهاي برتییوردار اسییت کی ارزشییاب آن م توانیید
بازگوکننده بهترش استفاده از سرزمی باشد .در اش میان
ارزشاب حفاظت و حماشت اشی عرصی ها م توانید نقی
اساس را ب منظور نی ب اهداف مد نظر اشفا کند .در اشی
تحقیق ،ارزشاب توان اکولوکشک منطق با نگر حفاظیت

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

و حماشیییت در عرصییی هیییاي ربیعییی و در چیییارچوب
برنام رشاي و آماش سرزمی انجا شد .براي انجیا اشی
تحقیق مدلهاي ارزشاب توان اکولوکشک وشیوه کاربريهیا
تهی شد ک از برت جهات بیا میدلهاي ممیدو میورد
استفاده براي ارزشاب توان تفاوت دارد .اش تفاوتها شام
تعداد ربقات کاربري ،تفکیک مدل زراعت و مرتعیداري و
متغیرهاي مورد استفاده در مدل اسیت .در میدل زراعیت
کلا چهار ربق  ،مدل جنگ داري س کلا آن هم جنگ
حماشت با عناشیت بی اشنکی محیدوده در داتی منطقی
حفاظت شده قرار دارد در نظر گرفت شد .بر اسا نتاشج،
مشمص شد ک قسمت اعظم سطح منطق شعنی ۹۹۳0
هکتار ( 4۱/۹۶درصد) داراي اولوشت حفیاظت اسیت و از
هر نظر ،شاتص براي کاربري حفاظت است .ب بیان دشگر
در اش زونهیا ،تمیا برنامی رشايها و دتالتهیا باشید در
راستاي حفاظت از تنور گون اي جوام گیاه و جیانوري
باشد .همچنیی  ۸۷۱هکتیار ( ۹۸/۶4درصید) از منطقی
داراي توان براي کاربري جنگ حمیاشت اسیت و بی علت
شراشط توپوگراف تاا ،باشد با هیدف حمیاشت میدشرشت
شود .مهمترش اهداف در مدشرشت اشی عرصی ها باشید بیا
تمرکا بر حفاظت از آب و تاك و پوشی گیاه صیورت
گیرد Rezapour Andabili and Alikhah Asl)2017( .در
ارزشاب توان اکولوکشک منطق حفاظت شده آقداغ بیراي
کییاربري جنگ ی داري ،لاش ی هاي ارلاعییات تاكشناس ی ،
اقلیم ،پوش گیاه  ،شیک زمی  ،هییدرولوکي و کیاربري
اراض استفاده کردنید و نشیان دادنید کی منطقی بیراي
کلا هیییاي  ۷ ،۹و  0جنگییی داري بییی دلی وضیییعیت
بیوفیاشک فاقد توان است و تنها کلا هیاي  ۱ ،4 ،۸و ۶
جنگ داري مطابق مدل رراح شیده داراي تیوان اسیت.
اش پووه تا حدودي مشاب تحقیق حاضر است بیا اشی
تفاوت ک در تحقیق حاضیر منیارق بیا پوشی درتتی
متراکم ب دلی زشستگاه حیاتوح و گونی هاي گییاه
مهم و نیا حفاظت شده بودن منطق  ،بیشتر بی زونهیاي
حفاظت کلا شک و دو اتتصاا شافت است.
بر اسا نتاشج ،کاربري زراعت (آب و دشیم کلا هیاي بیا
توان شک ،دو و س )  ۷۷۹هکتار ( ۱/۹۶درصد) از وسیعت
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منطق را ب تود اتتصاا داده است .نتاشج ارزشاب تیوان
اکولوکشک براي کاربري زراعت نشان داد ک منطق میورد
بررس همانند محب و غلام ( )۹۸۳۱در حوض تی آباد
گلستان فاقد توان درج شک زراعت آب است کی عوامی
مؤدر در اش را م تیوان فاکتورهیاي شییب زشیاد و پیاشی
بودن دما دانست.
توان منطق مورد بررس براي گردشگري تیوب ارزشیاب
شد .اش ناحی با اشنک فاقد تأسیسات زشربناش و امکانیات
لاز جهت اراش بی گردشیگران اسیت ،امیا داراي منیاظر
زشباش است ک توج هر بازدشدکنندهاي را جلب م کند.
با توج ب اشنکی منطقی داراي وشوگی هیاي زشسیتگاه
تاا بوده و بهترش زشستگاه تر قهوهاي (پیردرهس )
در آن قرار دارد بنابراش نقش سازي براي کاربري تورشسم
گسترده انجیا نشید ،ولی زونی در مکییديچاش بیراي
گردشگري متمرکا ارزشاب توان شده و هشیت هکتیار در
اش مح در نقش نهاش جانماش گردشد .لاز ب ذکر است
در محدوده روستاي مکیدي از توان بالقوه سرزمی بیراي
کاربري گردشگري استفاده نشده است .همانروريک بیان
شد در اش ناحی با وجود ربیعت بسیار زشبا ک هر سیال
از اردشبهشت تا آبان ماه ،پ شراي تعیداد زشیادي گردشیگر
است ،هیلگون امکانات رفاه و حفاظت جهت راهنماش
گردشگران وجود ندارد و هیچگون برنام رشاي علم براي
مکانهاي گردشگري انجا نشده است تا ب صورت پاشیدار
و بدون آسییب بی پوشی گیاه و جیانوري از امکانیات
ربیع منطق بهره جست.
در مجمور ،وضعیت کل بیانگر حاکمیت زندگ روستاش
مبتن ی بییر نظییا بهرهبییرداري سیینت از منییاب بییا تییوان
تجدشدپ شري است .عد توسع شیافتگ روسیتا از جنبی
گستر ساتتارهاي زشربناش و عد استفاده از تکنولوکي
همگا با ربیعت در بهرهبرداري از مناب سبب شده است
تا ساکنی با بهرهبرداري ب روش از زمی ب رف نیازهیاي
تود بپردازند و عد رعاشت مییاان بهیرهبیرداري بیی از
توان واقع زمی  ،تمرشب اراض را سبب شده است.
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Application Zonitation Based on Ecological Capacity for Area
Management in Makidi
J. Sarhangzadeh 1*, P. Parivar 1
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Abstract
Nowadays because of various factors, including inappropriate land use, and indiscriminate
exploitation of water resources, soil and vegetation, wide areas of the country were exposed
to destruction of lands and desertification. Therefore land use planning based on its
ecological capability has a significant role in environmental management and in preventing
environmental degradation in the direction of sustainable development. In this study, land
use planning for Makidi village (2415 ha) in south of Arasbaran protected area has been
conducted. The main objectives of the plan were to promote sustainable use, to increase
living conditions, and enhance environmental conservation in the region. First, ecological
and socio-economic resources were surveyed and mapped (scale 1:10000). Then data
analysis and integration with system analysis approach were performed. As a result, 1571
micro-ecosystems were mapped. Ecological capability of mapping unit was evaluated for
aquatic cultivation, dry farming, range management, forestry, ecotourism and conservation
with the aid of specified ecological models. Finally with coordination of socioeconomic data
and ecological capability of mapping unit, priority of land uses was established. At the end,
map of land use planning for Makidi area was depicted for management purposes. The
results show that %0.67 of allocated land use is suitable for irrigation farming, %8.49 for
dry farming, %26.89 for range management, %13.64 for protected forestry, %0.34 for
intensive ecotourism and finally .%49.15 for conservation.
Key words: Conservation, GIS, Land Use Planning, Makidi
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