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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری اراضی
مرتعداری و کشاورزی در حوضه آبخیز آبهار خوزستان انجام پذیرفته است .پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز در
روش مخدوم تجزیه و تحلیل ،جمع بندی و ارزیابی توان بصورت سیستمی انجام پذیرفت .سپس در روش فائو نیز پس از
جمعآوری اطالعات ،بررسی محدودیت ها و سطوح توان هر یک از اجزاء واحد اراضی ،نقشه استعدادهای اراضی ایجاد
گردید .بر اساس روش مخدوم 93/36 ،درصد منطقه دارای توان طبقه دو برای کاربری کشاورزی و میزان  99/09درصد
دارای توان طبقه سه برای همین کاربری و همچنین میزان  33/13درصد دارای توان درجه ( 0طبقه  4مدل) جهت کاربری
مرتعداری و  90/40درصد دارای توان درجه ( 9طبقه  5مدل) برای کاربری مرتعداری میباشد .در مدل فائو از کل
مساحت منطقه مورد مطالعه به میزان  00/99درصد دارای کالس  IVبرای زراعت آبی و  00/99درصد دارای تناسب
کالس  IVبرای زراعت دیم میباشد و به میزان  99/10درصد توان مناسب برای کاربری مرتع را دارا میباشند .با جمع-
بندی کلیه اطالعات بدست آمده و تناسب حاصل دو روش تقریبا حدود  35درصد اراضی حوضه دارای توان الزم جهت
کاربری کشاورزی میباشد و مابقی آن یعنی حدود  95درصد مساحت کل عرصه جهت کاربری مرتعداری مناسب است.
همچنین در روش فائو میزان اراضی مناسب و دارای توان اکولوژیکی جهت کاربری کشاورزی نسبت به روش تجزیه و
تحلیل سیستمی مخدوم کمتر است و در عوض به همین میزان به سطح کاربری مرتعداری افزوده شده است.
واژههای کلیدی :ارزیابی توان اکولوژیک ،کاربری اراضی ،روش فائو ،روش مخدوم ،حوضه آبخیز آبهار
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Abstract
This study has been done to compare the performance of FAO and Makhdoum ecological model to
estimate the agriculture and rangeland ecological capability in the Ab_ Bahar Khuzestan watershed. After
collecting the required data in the Makhdoum method, the analysis, compilation and evaluation of capability
were done systematically. Then, after collecting the information in the FAO method, verification of the
limitations and levels of capability of each component of the land unit, the potential capabilities map of the
land was created. According to Makhdoum method, 23.33% of the area has a grad number 2 capacity for
agricultural use and 22.27% has a grad number 3 capacity for the same purpose, and 33.33% has the power
of grade 1 (4th class model) for land management purposes and 21.41% have grade 2 power (model 5th
grade) for landing use. According to FAO method the 11.66% of total of studied area has the Class IV for
irrigated agriculture and 11.26% percent for dryland farming in class IV and the 77.08% percent of
rangeland are suitable for users. According to all obtained data, and fit the two methods roughly, 35 percent
of the area has suitable potential for agricultural use and the remainder, about 65 percent of the total area has
suitable for rangeland management. Also, in the FAO method, the amount of suitable land for ecological
capability for agricultural use is less than that of Makhdoum's systematic analysis method and Instead, the
same level has been added to the level of rangeland management use.
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 در نتیجه اهمیت و نقش،مدیریت محیطزیست میباشد

مقدمه

-اطالعات کاربری و پوشش اراضی در مدیریت محیط

فعالیتهای بدون برنامهریزی و مهار نشدنی انسان

زیست و همچنین به عنوان منبع اطالعاتی برای اتخاذ

یکی از مشکالت اصلی کشورهای در حال توسعه است

سیاستهای اصولی در جهت تدوین برنامههای توسعه

 این امر سبب ایجاد تغییرات سریع در،)9101 (جوزی

 از سوی دیگر توجه به مسائل.بر همگان آشکار است

 کتوال:9105 کاربری اراضی میشود (نات و همکاران

زیست محیطی و بهرهبرداری بهینه از استعداد و

 تغییرات کاربری اراضی یک عامل مهم در.)9109
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قابلیتهای اراضی در جهت رسیدن به توسعه پایدار

مشخص میکند .در نتیجه ارزیابی اکولوژیکی به عنوان

بدون اگاهی از اطالعات کاربری پوشش اراضی امکان-

پایهای برای تصمیمگیری و برنامهریزی از سرزمین

پذیر نیست .بنابراین اطالعات کاربری اراضی به عنوان

بکارگرفته میشود (جوزی و مجد  )0361و فرآیندی

اطالعات پایه نقش بسیار مهمی را در مدیریت محیط-

است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با

زیست ایفا میکنند (جعفرنیا و همکاران  .)0306پس می-

طبیعت توسعهای در خور و هماهنگ با طبیعت را فراهم

توان بیان داشت که ،پایداری زیست محیطی کوتاه و

سازد (صادقیدهکردی و فیروزی

بلندمدت برای هرگونه تغییر کاربری زمین از اهمیت

.)9113

باالیی برخوردار است (شمسیپور و همکاران .)0369

 :9110رجایی

امروزه برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای

در نتیجه برنامهریزی کاربریها باید متناسب با دید

کاربری کشاورزی و مرتعداری و مدیریت آن با توجه

اکولوژیک یا آمایش سرزمین باشد و این تنها راه حل

به حجم اطالعات بسیار زیاد در دسترس ،نیازمند

منطقی گسستن چرخه فقر جامعه و بحرانهای زیست-

استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی همچون  GIS0است

محیطی و ایجاد بستر الزم برای نیل به توسعه پایدار

(سجادیان و همکاران  .)0363بنابراین یکی از مهمترین

است (راماکریشنا  . )9113برنامهریزی کاربری اراضی

ابزار برای مطالعات تغییرات کاربریها سیستم اطالعات

در حقیقت یک مفهوم گسترده است که ،زمینه را برای

جغرافیایی میباشد ،که با تهیه نقشه تالش موثر برای

کاربری اراضی و توسعه در خالل مجموعهای از

برنامهریزی پایدار و مدیریت انجام میدهد (دوان و

کنترلهای قانونی فراهم میکند که حقوق توسعهای

یاماگوچی  .)9116پهنهبندی و تعیین مکانهای مناسب

مجاز و کنترلهای کامل در برنامهریزی را فرا می-

برای انواع کاربریها ،از جمله موضوعات مکانی و

گیرد(اوتینو  .)9109از این روی ،برای تدوین برنامه-

تصمیمگیری محسوب میگردد که مدلها و روشهای

ریزی در خصوص کاربریهای مختلف و تعیین

متفاوتی از جمله تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم و فائو

راهکارهای توسعه با هدف نیل به پایداری ،بررسی

از روشهای پرکاربرد در این زمینه میباشد.

جغرافیایی منطقه و شناخت و ارزیابی توان اکولوژیک به

اهمیت این موضوع سبب شده تا محققان و

منظور بهرهگیری منطقی از هر محیطی ضروری به نظر

متخصصان علوم محیطی توجه ویژهای به تغییرات

میرسد (نوروزیآورگانی و همکاران  .)0306بنابراین

کاربری اراضی داشته باشند (احمدیثانی و همکاران

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین موجب میشود که

 )0363و تحقیقات گستردهای در این زمینه به انجام

اراضی بنا به استعداد طبیعی که دارند به مصارف

رسیده است .ارزیابی توان زمینهای کشاورزی در

مناسب اختصاص داده شوند و این امر عالوه بر حفظ و

شهر کلرادو ایاالت متحد آمریکا توسط مونتگموری و

حراست از منابع طبیعی و بهرهبرداری و کسب درآمد

همکاران ( )9109به انجام رسید .مسعودی و جوکار

در سطح ملی ،کیفیت اراضی را دگرگون نکرده و کاهش

( ،(9105ابوحماد وتیمیزی ( ،)9101زارع بیدوکی،

نمیدهد و در نتیجه با برقراری تعادل اکولوژیک،

عبدالرحمن و همکاران ( ،)9109بیائو و همکاران

توسعه پایدار و همهجانبه فضای ملی و ناحیهای

( ،)9109ورشوساز و مبارکحسن ( )9109نیز نمونهای

تضمین میشود (کنعانی و همکاران  ،)0361زیرا با

دیگری از این پژوهشها در سطح جهان هستند ..قنواتی

شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اکولوژیک در هر منطقه

و همکاران ( )0369مقایسة مدل ارزیابی اراضی ایرانی

برنامههای توسعه همگام با طبیعت برنامهریزی میشود

فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین

و طبیعت خود استعدادهای سرزمین را برای توسعه
Geographic Enformation System

1
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قابلیت اراضی برای کشت آبی را به انجام رساندند.

مدل اکولوژیکی مخدوم شامل سه مرحله اصلی

همچنین رادان و همکاران ( )0365مقایسهی قابلیتهای

جمعآوری منابع ،تجزیه و تحلیل ،جمعبندی و ارزیابی

مدل اکولوژیکی ایران و فائو در برآورد توان اکولوژیکی

توان میباشد (رادان و همکاران  .)0365در نتیجه اولین

اراضی برای کاربری مرتعداری را به انجام رساندند.

گام در فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی شناسایی منابع

عرصه حوضه مورد مطالعه همانند دیگر نقاط

اکولوژیکی موجود در حوضه میباشد (مخدوم .)0363

سرزمین به خاطر بهرهبرداریهای بیرویه و

جهت انجام مطالعات این بخش پس از مشخص شدن

غیراصولی و عدم تناسب کاربریها با توان منطقه تحت

محدوده حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشههای

فشار میباشد از اینرو نیاز است که ارزیابی توان

توپوگرافی سازمان نقشهبرداری کشور ،عکسهای

اکولوژیک منطقه صورت پذیرد تا فرآیند اکولوژیکی و

هوایی و پیمایش صحرایی موقعیت آبراهههای منطقه و

طبیعی به درستی در منطقه انجام گیرد .هدف از این

زیرحوضههای مطالعاتی برروی نقشه پایه مشخص

پژوهش تعیین قابلیت اراضی حوضه آبخیز آبهار برای

گردید .منابع مورد نیاز برای ارزیابی توان اکولوژیک در

کاربریهای کشاورزی و مرتعداری و همچنین مقایسه-

این پژوهش شامل منابع فیزیکی (توپوگرافی ،هوا و

ی کارایی دو روش تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم و
فائو برای ارزیابی برای کاربریهای کشاورزی و مرتع-
داری است.

اقلیمشناسی ،زمینشناسی ،خاکشناسی و هیدرولوژی)
و زیستی (پوشش گیاهی) میباشند ،که منابع اکولوژیک
پایدار و ناپایدار را تشکیل میدهند (بزمآرابلشتی
 .)0364برای تهیهی نقشه طبقات ارتفاعی ،شیب و جهت
جغرافیایی از نقشههای پایه سه بعدی 0:95111سازمان

مواد و روشها

نقشهبرداری کشور استفاده گردید .که با بهرهگیری از

موقعیت محدوده مطالعاتی

نقاط ارتفاعی و خطوط منحنیهای میزان نقشههای پایه

حوضه آبخیز آبهار با وسعتی درحدود  6415هکتار

سه بعدی در محیط نرمافزاری  ،Arc GIS 10/2نخست

و ارتفاع  911تا  990متر از سطح دریا ،بصورت

مدل رقومی ارتفاع یا  DEMتهیه و سپس به کمک آن،

کوهستانی مرتفع و نیمهمرتفع و در قسمتهای پائینتر

نقشههای مورد نظر تهیهی گردیدند .در گام بعدی با

مسطح میباشد ،این منطقه در موقعیت طول جغرافیایی

رویهمگذاری سه نقشه ارتفاع ،شیب و جهت

َ 46ْ 01تا َ 46ْ 00شرقی و عرض جغرافیایی َ 30ْ 50تا

جغرافیایی ،نقشه واحدهای شکل زمین بدست آمد .در

 39ْ 15شمالی واقع شده است (شکل  )0که با پوشش

ادامه ،پس از رویهمگذاری نقشه واحدهای شکل زمین

گیاهی خاص (جامعه کنارستان) و ویژه خود جزئی از

با نقشههای منابع موجود در منطقه ،نقشه واحدهای

محدوده استان زرخیز خوزستان و بخشی از شهرستان

محیطزیستی بهدست آمد .ارزیابی توان محیطزیست

مسجدسلیمان (بخش مرکزی) است .بهطور کلی حوزه

برای هر کاربری از مقایسه موجودی منطقه مورد

آبخیز از نظر آبهای سطحی فقیر و کم آب است ،که

بررسی ویژگیهای یگانهای زیست محیطی مدل

این امر سبب گشته که عمده اراضی این منطقه

اکولوژیکی آن کاربری به عمل میآید .مدلهای

کشاورزی دیم باشد و بندرت بصورت باغ و اراضی

اکولوژیکی که برای کاربری متعدد در شرایط ایران

آبی که خود بسیار بسیار کم میباشند هستند شکل (.)9

ساخته شدهاند و برای هر کاربری ویژگیهای جداگانه-

نوع اقلیم حوضه آبخیز آبهار نیز براساس روش آمبرژه

ای دارند ،هر چند در هسته مدل به همدیگر شبیهاند ،مدل

نیمهخشک معتدل تشخیص داده شده است (شرکت

اکولوژیکی برای کاربری کشاورزی و مرتعداری شامل

مهندسین مشاور سازآب پردازان .)0309

 9طبقه میباشد (مخدوم  ،)0363که هرچه به سمت
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طبقهی هفتم پیش میرویم توان کاربری مذکور کمتر

برای کاربری مرتعداری داری توان باالیی (طبقهی )0

میشود .الزم به ذکر است که طبقهی چهارم این مدل

میباشد.

شکل -1موقعیت محدوده مطالعاتی

شکل -2وضعیت پوشش گیاهی و سایر کاربریهای فعلی حوضه آبخیز آبهار

کیفی انجام میشود ،که طبقهبندی تناسب اراضی در این

روش دوم مورد بررسی در این پژوهش روش فائو

تحقیق ،کیفی میباشد .طبقهبندی کیفی به نوعی از طبقه-

میباشد .ارزیابی زمین براساس دستورالعمل ()FAO

بندی اطالق میشود که درجه تناسب اراضی در آن به

یک قدم مهم در برنامهریزی کاربری اراضی است (فائو،

صورت کیفی تعیین میشود و برای تعیین تناسب

 )9105و ارزیاب اغلب از ویژگیهای برجسته سرزمین

اراضی نیازی به محاسبه دقیق میزان هزینهها و

به عنوان شاخص برای پیشبینی و برآورد اثرات

درآمدها و مقایسه آنها با یکدیگر نیست .این طبقهبندی

توسعه یا توان کاربری استفاده میکنند (مخدوم و

اصوالً براساس مشخصات اصلی و فیزیکی اراضی و

همکاران  .)0361وزرات جهاد کشاورزی در ایران از

قدرت تولیدی آن صورت میگیرد و هدف از این نوع

این روش برای ارزیابی تناسب اراضی استفاده

مطالعه ،برآورد کلی امکانات در یک وسعت زیاد است

می نماید .طبقهبندی در روش فائو به دو صورت کمی و
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سطحی ،قابلیت نفوذپذیری خاک زیرین ،وجود سنگ در

(فائو  .)0699مراحل تعیین توان اراضی طبق روش فائو

خاک زیرین ،عمق خاک ،شوری ،نفوذپذیر خاک سطحی،

شامل جمعآوری اطالعات ،بررسی محدودیتها و

قلیاییت خاک ،توپوگرافی ،شیب کلی ،فرسایش و

سطوح توان هر یک از اجزاء واحد اراضی ،ارائه جدول

رسوبگذاری ،سطح آب زیرزمینی ،خطر سیلگیری،

و نقشه استعدادهای اراضی میباشد (ایوبی و جاللیان

میزان بارش ،تیپهای اراضی میباشند (فائو  ،)0699در

.)0305

این پژوهش برای بررسی این فاکتور از درجهبندی

الیههای اطالعاتی مورد نیاز در روش فائو تقریبا

اراضی استفاده گشت (فائو  .)0663هر یک از

مشابه با روش مخدوم میباشند .از آنجا که تعیین

پارامترهای نامبرده برحسب شدت محدودیتی که ایجاد

سطوح توان اراضی براساس نوع و شدت محدودیت-

میکنند به  9کالس تقسیم میشوند (رادان و همکاران

های موجود در منطقه صورت میگیرد ،لذا الزم است

 )0365که برای هریک از کاربریهای کشاورزی دیم،

که محدودیتهای منطقه ،شناسایی و براساس جداول

آبی و مرتعداری دارای تعریف مخصوص به خود می-

موجود درجهبندی گردند .پارامترهایی که جهت تعیین

باشند .جدول ( )0تعریف مربوط به کالسها را نشان

محدودیتها در این پژوهش مورد بررسی قرار می-

میدهد.

گیرند عباتند از بافت خاک ،میزان سنگ در خاک

جدول  -1کالسبندی استعداد اراضی برای کاربریهای کشاورزی و مرتعداری (فائو )1791
سطوح تناسب

کالس تناسب

کشت آبی و کشت دیم

مرتعداری

S1

1

بدون محدودیتهای مشهود انتظار میرود کاربری نوع استفاده

بدون محدودیت مشهود

از اراضی بسیار سودآور باشد

اوضاع اراضی و اقلیم بسیار
مناسب

II
S2

III

S3

IV

N1

V

N2

V1

محدودیتهای جزئی انتظار میرود کاربری نوع استفاده از

محدودیتهای جزئی اوضاع

اراضی نسبتا سودآور باشد

اراضی و اقلیم مناسب

محدودیتهای متوسط انتظار میرود کاربری نوع استفاده از

محدودیت مناسب و اوضاع

اراضی منفعتی کم داشته باشد

اراضی با اقلیم نسبتا مناسب

محدودیتهای شدید اما هنوز مناسب تحت شرایط مدیریت ویژه

محدودیت شدید مناسب برای
چرای اتفاقی و حفاظت آبخیز

محدودیتهای شدید تناسب و سودآوری کاربری نوع استفاده از اراضی مستلزم مطالعات و
بررسیهای بیشتری است.
محدودیتهای بسیار شدید تحت شرایطی که برای ارزیابی

از این اراضی نمیتوان برای

درنظر گرفته شده این اراضی بدون شک نامناسب بوده و یا

چرای دام استفاده نمود و نیز

سودآور نمیباشد

نمیتوان آنها را بهطور موثر
با پوشش طبیعی گیاهی
محافظت نمود.

سپس جهت تعیین کالس در هر واحد اراضی،

برای کاربری مورد نظر ،سنجنیده و کالس آن تعیین

محدودیتهای موجود در آن واحد با جداول کالسبندی

میشود.
نتایج و بحث
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با توجه به نتایج به دست آمده از روش تجزیه و

رساندند و تحقیقات احمدیثانی و همکاران ( )0363که

تحلیل سیستمی مخدوم  4905هکتار از وسعت این

به بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربریهای

حوضه آبخیز برای کاربری کشاورزی طبقات  9و 3

فعلی در اراضی جنوب ارومیه براساس اصول آمایش

مناسب میباشد .در این طبقات سرزمین برای کشت

سرزمین پرداختند و همچنین نتایج تحقیقات قاسمزاده و

فرآوردههای کشاورزی توان دارد ولی برای کشت ممتد

همکاران ( )9109که ارزیابی توان الکولوژیکی منطقه

مناسب نیست .همچنین منابع اکولوژیکی سرزمین

حفاظتشده باغ شادی را به انجام رساندند ،همسو می-

محدودیتهایی دارند ،که برای طبقهی  9کشاورزی

باشد .مناطق مستعد این کاربری با توجه به شکل ()9

کشت و کار را ملزم به آیش و چرخش مینمایند .در

بیشتر در نیمهی غربی منطقه میباشد ،علت این امر نیز

مورد طبقهی  3کشاورزی نیز محدودیتهای منابع

شرایط توپوگرافی ،میزان آب ،شرایط خاک (بافت،

اکولوژیکی سرزمین به اندازهای میباشد که برای کشت

ساختمان ،حاصلخیزی ،عمق و زهکشی) و فرسایش

تعداد محدودتری از فرآوردههای کشاورزی (نسبت به

مناسب کاربری کشاورزی طبقهی  9و  3در این قسمت

طبقهی  )9مناسب هستند (مخدوم  .)0363نتایج این

از منطقه میباشد .اما وجود محدودیتهای خاصی از

پژوهش با تحقیقات نوری و همکاران ( )0306که

نظر منابع اکولوژیکی شرایط کشت و کار را محدودتر

ارزیابی توان اکولوژیک برای تعیین مناطق مستعد

کرده است ،که با رعایت و روشهای بهینهی کشاورزی

کشاورزی بخش مرکزی شهرستان کیار را به انجام

پایدار میتوان استفادهی بهینهای از این منطقه کرد.

شکل  -3وضعیت توان حوضه آبخیز آبهار براساس مدل هفتگانه مخدوم

همچنین با توجه به نتایج  5091هکتار نیز توان طبقات

میشود (شکل  .)9پژوهشهای احمدی میرقائدی

 4و  5مدل را دارا میباشند ،که این طبقات برای مرتع-

همکاران ( ،)0360داودی و کاظمی ( ،)0300نوروزی-

داری در مدل اکولوژیکی مخدوم مطابق با طبقهی  0و 9

آورگانی و همکاران ( ،)0306احمدیثانی و همکاران،

مرتعداری است ،که از این مقدار  3019هکتار متعلق به

( )0363و یالیو وهمکاران ( )9109مبتنی بر تعلق گرفتن

مرتعداری با توان درجه  0میباشد .در این طبقهی

مساحت بیشتری از منطقهی مورد بررسی به کاربری

سرزمین توان باالیی برای مرتعداری دارد (مخدوم

مرتعداری میباشد ،که با نتایج این پژوهش همسو

 )0363که علت این امر شرایط مناسب اکولوژیکی است

است .اما در طبقهی  5مدل که معادل توان طبقهی 9

که در این منطقه برای کاربری مرتعداری وجود دارد که

مرتعداری است توان سرزمین برای کاربری مرتعداری

به صورت پراکنده در تمام جهتهای منطقه مشاهده

متوسط میباشد (مخدوم  )0363که بیشتر در جهتهای

حاتمی ،دشتی و...
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شمالی و شرقی منطقه بهچشم میخورد و علت آن نیز

یافتههای تحقیق از کل مساحت  6415هکتاری این

میتوان شرایط فیزیولوژی منطقه و خاکشناسی آن

حوضه میزان  9059هکتار از اراضی مستعد کشاورزی

باشد.

است .با توجه به نتایج برای کشاورزی دیم  0156هکتار

در بخش دوم این پژوهش از روش فائو ارزیابی

از حوضه دارای توان مناسب برای دیمکاری است .این

تناسب اراضی انجام شد .ارزیابی تناسب اراضی درجه

مناطق بیشتر در قسمت شمال شرقی منطقه قرار دارند،

سازگاری و مطابقت مشخصات اراضی را با احتیاجات

علت این امر مناسب بودن شرایط طبیعی منطقه برای

نوع به خصوصی از بهرهوری تعیین میکند و اراضی

این کاربری است و تناسب اراضی در این منطقه ()S3

یک منطقه برحسب درجه تناسب آنها برای انواع

نیز محدودیتهای شدید را نشان میدهد ،اما هنوز تحت

استفادههای پیشبینی شده به قسمتهای مختلف گروه-

شرایط مدیریت ویژه برای این کاربری مناسب است که

بندی میشوند (شاهرخی و ایوبی  .)0363این پژوهش

نتایج پژوهش قنواتی و همکاران ( )0369همسو با نتایج

بر پایه منابع اکولوژیکی و عوامل و محدودیتهای

پژوهش حاضر نیست.

طبیعی حوضه آبخیز آبهار صورت پذیرفت .با بررسی

الف

ب

شکل  -4وضعیت توان حوضه جهت کاربری الف :زراعت آبی و ب :زراعت دیم براساس مدل فائو

شکل  -5وضعیت توان حوضه جهت کاربری مرتعداری براساس مدل فائو

حوضه آبخیز آبهار از لحاظ وجود منابع آبی و آبراهه-

مساحت منطقه برای کشاورزی آبی مناسب باشد .اما

ها بسیار غنی میباشد و این آبراههها در تمامی منطقه

توان کشاورزی آبی این منطقه با توجه به کالسهای

پراکنده هستند ،این امر سبب گشت که  0169هکتار از

مورد نظر در کالس  4قرار گرفته و این امر نشان
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دهندهی توان متوسط برای این کاربری است .علت این

نمایان میسازد .که با نتایج تحقیقات رادان و همکاران

امر را میتوان مناسب نبودن دیگر منابع موجود در

( )0365همسو است.

منطقه برای کاربری کشاورزی آبی دانست .همچنین

همانگونه که پیش از این اشاره شد در روش مخدوم

تناسب اراضی در این منطقه  S3میباشد ،که با مدیریت

کاربریهای کشاورزی و مرتعداری به دلیل عدم ارائه

ویژه استفاده از این اراضی برای کاربری کشاورزی

مرز مشخص بین کشاورزی دیم و مرتعداری تحت یک

آبی میسر است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

مدل مورد ارزیابی قرار میگیرند درحالیکه در روش

صیادی و همکاران ( )0300در منطقهی هندیجان ایذه و

فائو این کاربریها به صورت جداگانه مورد بررسی

شاکری و مومنی در منطقه آققال ( )0361همسو است.

قرار گرفتهاند .با جمعبندی کلیه اطالعات بدست آمده و

مرتعداری در این حوضهی آبخیز توان متوسطی دارد

تناسب حاصل از دو روش ،حدودا  35درصد اراضی

و از مساحت کل منطقه  9946هکتار به این کاربری

حوضه دارای توان الزم جهت کاربری کشاورزی می-

اختصاص یافته است.

باشد و مابقی آن یعنی حدود  95درصد مساحت کل

در نهایت مقایسه نتایج حاصل از دو روش تحقیق

عرصه به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی (ناهمواری و

نشان میدهد که در روش فائو میزان اراضی مناسب و

شیب زیاد) ،سازند زمینشناسی ،عمق کم خاک توان

دارای توان اکولوژیکی جهت کاربری کشاورزی نسبت

الزم جهت کاربری مرتعداری را دارد .به طور کلی می-

به روش تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم کمتر است و

توان بیان داشت ،که مقایسه دو مدل ارزیابی اکولوژیکی

درعوض به همین میزان به سطح کاربری مرتعداری در

مخدوم و فائو با موقعیت منطقهی مورد بررسی (شکل

روش فائو افزوده شده است ،علت این امر را میتوان در

 )9از لحاظ کاربری مرتعداری داری توان نسبتا برابری

روش فائو معیارها و زیرمعیارهای اکولوژیکی مورد

هستند .همچنین با توجه به دو مدل مذکور مناطق

بررسی براساس پارامترهای خاک وزندهی شده و این

مناسب جهت کاربری کشاورزی قسمتهای مرکزی به

نظریات در نقشه نهایی ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه

صورت پراکنده و جهتهای جنوبشرقی تا غربی منطقه

مورد مطالعه اعمال شده است ،دانست .لذا تصویر

میباشد ،که با نقشهی فعلی کاربری اراضی منطقه

واضحتر و واقعیتری از توان سرزمین را نشان میدهد

نسبت به مدل فائو تا حدودی متفاوت میباشد و جهت-

در حالیکه در روش مخدوم تجزیه و تحلیل به صورت

های جنوبشرقی تا جنوبغربی در شرایط فعلی به

سیستماتیک و براساس پیش فرضها (بیشتر فرسایش)

کاربری مرتعداری اختصاص یافته است .در نتیجه می-

انجام میشود و نظرات کارشناسان محلی در آن اعمال

توان بیان داشت تطابق بین کاربریهای کنونی منطقه و

نمیگردد .همچنین مدل ارائه شده توسط دکتر مخدوم

توان منطقه طبق دو روش مذکور در حد مناسبی می-

یک مدل کلی است و با در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی

باشد.

کل کشور ایران طراحی شده است و بیشتر در سطح
منطقهای و ملی جوابگو میباشد در حالیکه در روش
فائو به جزئیات پارامترهای اکولوژیکی محلی حوضه

نتیجه گیری کلی

مورد مطالعه بیشتر از روش مخدوم پرداخته میشود و

الزم به ذکر است ارزیابی توان اکولوژیک فرآیندی

با توجه به دقت و شفافیت در تصمیمگیری ،این روش

است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسـان بـا

در حوضههای آبخیز کوچک بهتر توان سرزمین را

طبیعـت ،توسـعهای در خور و هماهنگ با طبیعت را
فراهم سازد .ارزیابی توان و به طور کلی آمایش
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. بهره گرفتOWA  وWLC تصمیمگیری چندمعیاره

سرزمین عاقالنهترین روش به منظور بهرهبرداری و

همچنین در راستای توسعه پایدار و اصول آمایش

 لذا شایسته است این.بهرهوری از سرزمین میباشد

سرزمین تناسب منطقه برای کاربریهای دیگر از جمله

دیدگاه در سطح کالن در کشور ایران نیز نهادینه

. بررسی گردد... جنگلداری و آبزیپروری و توریسم و

.گردیده و پایهی برنامههای توسعه در کشور قرار گیرد

همچنین برای ایجاد شرایط مناسب جهت کشاورزی و

با توجه به نتایج حاصل شده پیشنهاد میشود که

مرتعداری نیاز است که آموزش اصول صحیح

مطالعات ارزیابی تناسب اراضی برای انواع محصوالت

مرتعداری به دامداران منطقه و اصول صحیح دیم کاری

-کشاورزی که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگار می

.به ساکنین منطقه در راس کار قرار گیرد

باشند و از لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه میباشند در
حوضه آبخیز صورت پذیرد که میتوان از روشهای
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