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  چکیده 

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به عنوان یکی از ابزارهاي حرکت در راستاي توسعه پایدار، به دنبال سنجش موجودي و  

وان در این پژوهش ارزیابی ت. توان نهفته سرزمین با مالك ها و معیارهاي مشخص و از پیش طرح ریزي شده است

کیلومترمربع با استفاده از نرم افزار  59/1275مساحت آبخیز مهرگرد سمیرم با  اکولوژیک و آمایش سرزمین حوزه

GIS10.3  مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از توابع موجود در این نرم افزار نقشه طبقات ارتفاع از سطح

ه و دریا، درصد شیب، جهت هاي جغرافیایی، نقشه خاك، فرسایش و پوشش گیاهی به روش دوتایی با یکدیگر ترکیب شد

تفکیک 1:250000واحد زیست محیطی به عنوان واحدهاي کاري ارزیابی توان کاربري زمین در مقیاس  839در نهایت 

و با استفاده از آن نقشه آمایش سرزمین تهیه شد. همچنین براي واحدهاي زیست محیطی ارزیابی توان اکولوژیک براي 

فت. در نهایت نقشه توسعه شهري و حفاظت صورت پذیر کاربري هاي کشاورزي، مرتع داري، جنگل داري، توریسم،

 82/15درصد به کاربري مرتع داري،  98/14درصد به کاربري کشاورزي،  34/9آمایش سرزمین تهیه شد. بر این اساس 

درصد به کاربري حفاظت اختصاص  6/0درصد به کاربري تورسیم گسترده و  26/59درصد به کاربري توریسم متمرکز، 

  یافت.

  

  ارزیابی توان اکولوژیک، آمایش سرزمین، توسعه پایدار، حوزه آبخیز مهرگرد سمیرم کلیدي:  گانژوا
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  مقدمه  - 1

بی شک از جمله بزرگترین چالش هاي پیش روي انسان قرن بیست و یکم کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی است که 

همراه با برخی دیگر از عوامل چون رشد فزاینده جمعیت، افزایش آلودگی ها، نارسایی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد 

). انسان در مواجه با طبیعت و محیط زیست که بقاي 1386یرمحمدي، اقتصادي در حال پی ریزي بحران جهانی هستند ( م

برنامه ریزي براي وي به طور اجتناب ناپذیري بدان وابسته است، شیوه معقولی را اتخاذ ننموده است و به جاي جامع نگري و 

ر از سرزمین پرداخته است. الگوي منفعت جویی ناپایدابهره برداري پایدار از محیط و منابع محدود پیرامونش، به بهره گیري و 

نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید کاربري زمین باعث پیدایش بحران هاي زیست محیطی از جمله تخریب و 

ك، پیشروي رو به گسترش بیابان ها، فرسایش و تهی شدن منابع و کاهش تنوع زیستی و استعداد و آلودگی منابع آب و خا

رزمین گردیده که با خروج از مدار توسعه پایدار، فعالیت هاي تولیدي نه تنها نسل هاي آینده، بلکه نسل قابلیت بهره وري س

در واقع ارزیابی توان گامی مؤثر در جهت به دست  ).1382فعلی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد ( زاهدي پور، 

را با شناسایی و ارزیابی ویژگی هاي اکولوژیک در هر منطقه برنامه آوردن برنامه اي براي توسعه پایدار، محسوب می شود، زی

توسعه می تواند همگام با طبیعت برنامه ریزي شود؛ لذا ارزیابی توان اکولوژیک به عنوان پایه و اساس آمایش سرزمین و یا طرح 

ستند، اجتناب ابع نسل هاي آتی همراه با حفظ منریزي محیط زیستی براي کشورهایی که درصدد دستیابی به توسعه پایدار ه

و  1سوهدي)، 1391(  و کریمیان دهوشمن)، 1393در این راستا اسمعیلیان و کریمیان ( ).1384ناپذیر است ( توفیق، 

برداري بی  با هدف به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن خطر بهره)، 2002و همکاران ( 2سودهیرا )،2002همکاران (

  طبیعی توان اکولوژیک حوزه هاي آبخیز را مورد بررسی قرار دادند.رویه از منابع 

با توجه به این موضوع که شناخت و درك مفاهیم تغییرات پوشش و کاربري اراضی از ارکان اصلی توسعه و برنامه     

توان ضمن مشخص کردن  ، . این پژوهش در نظر دارد تا با بررسی وضعیت کاربري اراضیریزي پایدار اراضی می باشد

بهبود و از بهره برداري بیش از توان منطقه جلوگیري کرده و گامی مؤثر در راستاي  ،ناسبو ارائه کاربري هاي م، اکولوژیک

  توسعه کاربري منطقه بردارد.

  

   معرفی منطقه مورد مطالعه - 2

شمالی یکی از محدوده هاي مطاعاتی  31° 38' 27"شرقی و  51 °  31' 25"محدوده مطالعاتی مهرگرد به مختصات        

 75/653کیلومترمربع می باشد. که در قسمت شرق حوضه واقع شده است.  59/1275حوضه آبریز کارون بزرگ با وسعت 

تشکیل می دهد. کمترین  ارتفاعاتکیلومترمربع از وسعت محدوده را  48/621کیلومترمربع از وسعت محدوده را دشت و 

متر از سطح دریا مربوط به  3688مربوط به بخش هاي خروجی حوزه و بیشترین ارتفاع محدوده متر  2075ارتفاع محدوده 

  ).1(شکل قسمت هاي شمالی حوزه می باشد 

       

                                                 
1
Suhedi  

2
Sudhira 
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  و زیرحوضه هاي کارون بزرگ  موقعیت محدوده مورد مطالعه بر اساس استان، شهرستان) 1شکل (

  

  روش تحقیق - 3

این مطالعه به منظور تهیه نقشه آمایش سرزمین با توجه به توان اکولوژیکی حوزه یا برنامه ریزي استفاده از زمین، در       

   مرحله انجام گرفت. 3عملیات در 

  

  جمع آوري، تهیه و طبقه بندي داده ها و الیه هاي مورد نیاز - 1-3

از اداره کل منابع  1:250000به منظور انجام این تحقیق ابتدا نقشه هاي خاك، فرسایش، پوشش گیاهی منظقه با مقیاس       

طبیعی استان اصفهان تهیه و سپس رقومی و طبقه بندي شدند. سپس با  استفاده از نقشه توپوگرافی در محیط نرم افزار 

GIS10.3 Arc جاد نقشه هاي شیب، ارتفاع و جهت مورد استفاده قرار گرفت. از روي هم مدل رقومی ارتفاعی  تهیه و جهت ای

گذاري نقشه هاي طبقات ارتفاعی و شیب، نقشه مقدماتی زمین تهیه و از ترکیب آن با نقشه جهات جغرافیایی نقشه نهایی 

د و نقشه زیست محیطی زمین تهیه شد. در مرحله بعد نقشه نهایی زمین با نقشه خاك ، پوشش گیاهی و فرسایش ترکیب ش

  تهیه گردید. 

  

  ارزیابی توان اکولوژیکی - 2-3

موال به عنوان مرحله میانی فرایند آمایش سرزمین است و در واقع اطالعات اساسی براي مرحله دوم آمایش این مرحله مع      

از آمایش سرزمین تعیین نتایج سرزمین که شامل انتخاب مناسب ترین استفاده از زمین است را فراهم می نماید، زیرا هدف 

فیزیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادي و اجتماعی و انتخاب مناسب ترین و ممکن ترین نوع کاربري در یک تکه از زمین است 

  ). 1374( مخدوم، 
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  تهیه نقشه آمایش سرزمین با توجه به توان اکولوژیکی - 3-3

  فرض هایی به منظور تعیین اولویت کاربري ها استفاد می شود.بدین منظور از یک سري سناریوها و یا پیش      

  

  تجزیه و تحلیل خروجی ها - 3

درصد به  44/70در کاربري فعلی  بر اساس نتایج به دست آمده     

، برون زد سنگیدرصد به  27/6 ، زراعتدرصد به  65/22، مرتع

درصد به مناطق مسکونی   19/0 و جنگل درصد به 45/0

 شده استاختصاص داده   ).1(نمودار

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 
 

) درصد کاربري 1( نمودار  فعلی در منطقه

 

درصد  82/15درصد به مرتعداري،  98/14درصد به کشاورزي، 34/9 )،1نقشه( همچنین بر اساس نقشه آمایش سرزمین

  ).2(نمودار داده شده است درصد به حفاظت اختصاص 60/0درصد به توریسم گسترده و  26/59توریسم متمرکز، 
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  ) نقشه آمایش سرزمین منطقه1نقشه (                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درصد کاربري هاي  بهینه بدست آمده از طریق آمایش سرزمین درمنطقه )2( نمودار  

  نتیجه گیري - 4

درصد،  07/84دهد که کاربري توریسم گسترده در میان سایر کاربري ها با مقدار  تحقیق نشان مینتایج حاصل از این 

اولویت اول را بر اساس ارزیابی هاي توان انجام شده به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه این منطقه بر خالف آنچه که در 

داشته به طوري که نتایج نشان دهنده این موضوع است که به کاربري فعلی نشان داده شده است توان کافی براي مرتعداري را ن

  درصد بیش از توان منطقه را به این کاربري اختصاص داده اند.  46/55میزان 
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Assessment of ecological capability and effluent of Semirom 
Mehrgerd watershed in Isfahan with the aim of achieving 

sustainable development 
 

Abstrac 
Evaluating the ecological potential of the land as one of the means of moving towards    
sustainable development, has been designed to measure land inventory and capability with 
specific criteria and criteriain this research  Assessment of ecological capability and land use 
Watershed Semirom Mehrgerd With an area of 1275/59 square kilometers was investigated 
using GIS10.3 software. For this purpose, using the functions in this software, the maps of 
altitude, sea level, gradient percent, geographic directions, soil map, erosion and vegetation 
are combined with two methods, Finally, 839 environmental units were identified as working 
units for assessing the land use capability at a scale of 1: 250000 and using that land map. 
Ecological capability was also evaluated for ecological units for agricultural use, pasture, 
forestry, tourism, urban development and conservation. Eventually, the map of the land was 
prepared. Accordingly, 34.9% were used for agriculture, 14.98% for pasture use, 15.22% for 
concentrated tourism use, 59.26% for extensive tourism and 0.6% for conservation purposes. 
 
Keywords: Ecological Capacity Assessment, Land Use, Sustainable Development, Semirom 
Mehrgerd River Basin 

 


