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 چکیده

سزایی هنقش ب کهبوده  آمایش سرزمينمطالعات هستة عنوان ارزیابی توان اکولوژیک سرزمين بهاهداف: 

خاب نوع و پراکنش کاربري اراضیی بیر اسیاو تیوان اکولیوژیزی، از      تاناي دارد. منطقه ریزيدر برنامه

 هاي طبيعی است.اهداف اصلی مدیریتی در کاهش اثرات بحران

هزتار در جنیوب ریرب شسرسیتان     48201در آبخيز زیارت گرگان با وسعت حاضر پژوهش  روش:

اینزه امروزه آبخيز زییارت در اثیر هجیوم جوامیع      به هگرگان واقع در استان گلستان انجام شد. با توجّ

گاهی در شرایط بحرانی قرار گرفته، ضروري اسیت کیه قبیز از    انسانی از لحاظ گردشگري و سزونت

اي، مطالعات ارزیابی توان محيطی انجام شود. در ارزیابی آبخيز زییارت از  توسعهبرنامة اجراي هرگونه 

 استفاده شد. العات جغرافيایی اطّسامانة ار مدل سيستمی آمایش سرزمين ایران و ابز

در ترتيی   بیه آبخيز زیارت گرگیان  ت از مساحد درص 22/1و  11/1نتایج نشان داد که نتایج: ها/ یافته

ق به کالو توان نامناسی  تعلّی   (ددرص 61/34)ق سایر مناطو  دندار قراردو و تناس  یک  هايکالو

ییک توسیعه   ة کم و کاپاي جزیی طبقی طبقة در  9411/8ی ي کلّ، مقدار کاپاحاصلهدارد. براساو نتایج 

 کالو ضعيف قرار دارند. و در   414/8 دوطبقة و  2896/8
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هی با قابليت توان اکولوژیک منطقه منطبق نيستند. گاسزونتتوسعة هاي نتایج، کالوطبق گیری: نتیجه

 گيیري موجیود بیا جسیت   وسعة تشد که مسير ص مشخّگاهی سزونتتوسعة یک و دو  طبقةبا کنترل 

توانید میدیران و   پيشنسادي توسعه در این پژوهش منطبق نيست. رویزرد مورد استفاده در تحقيیق میی  

 .کنداي کمک ی و منطقهریزان را در کاهش اثر خطرات طبيعی در مقياو محلّبرنامه

رییزي اسیتفاده از   امیه هی، کیاربري اراضیی، برن  گاسزونت ةارزیابی توان اکولوژیک، توسع :هاکلیدواژه

  ی.اراض

 مقدمه .8

هاي ، ارزیابی سيستماتيک پتانسيز منابع آب و خاک براي تعيين و آرایش کاربري4آمایش سرزمين 

ه به با توجّ مختلف است که هدف آن، انتخاب بسترین کاربري ممزن و پيشنساد اجراي آن کاربري

شده نيازهاي جاري مردم را به بسترین ي اتخاذنحوي که کاربر به، استشرایط اقتصادي ی اجتماعی 

بی، کئولن، اسزيدمور و  )نيدوموال،کند میو در عين حال منابع را براي آینده حفظ کرده مين أشزز ت

آمایش سرزمين و مدیریت جامع (. 36، ص. 2883، 9براید و بروديتانگ، ؛ 400 .، ص2881، 2هارمسن

فی رسيدن به اهداف خاص و مدیریت منابع آب و خاک معرّ راهی براي شناسایی سرزمين در 1آبخيز

( 22، ص. 2842هليلی،  زاده وسعدالدین، شيخ، مصطفی و 62 .، ص4900شده است )محبی و رالمی، 

 از بين رفته تناقض در راهبردها و اهداف ه،يناح کیمنابع  تیریو مد نيسرزم شیبر آما یدر تفزر مبتن

ارزیابی توان اکولوژیزی از  .(01، ص. 4939)آمار،  خواهد شدحاصز  يزیربرنامه در یوستگيو بسبود پ

ص و از پيش هاي مشخّها و معيارسرزمين با مالکبالقوۀ ت موجود و توان طریق سنجش وضعيّ

هاي روستایی گاهه به سزونتتوجّ (.420 ، ص.4900رضایان،  جوزي وشود )شده انجام میریزيطرح

. شسري پایدار ضروري است ةجامعيري گمایش محيط و نيز بسترسازي شززمتوازن و آ ةتوسعبراي 

و پایدار از امزانات  مناس برداري منظور بسرهبه یهاي انسانتبين انسان، سرزمين و فعاليّ ةرابطتنظيم 

از اهداف اصلی  ت مادي و معنوي اجتماع در طول زمانيّضعانسانی و فضایی سرزمين در جست بسبود و

                                                 
1. Land-use Planning  

2. Nidumolu, Bie, Keulen, Skidmore, & Harmsen 

3. Tang, Bright, & Brody  

4. Integrated Watershed Management  
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با این توصيف، براي شرایط موجود در هر (. 22، ص. 4938)مخدوم، است  توان اکولوژیک ارزیابی

 ةسامان ،روهایی است. از اینو این روش داراي محدودیتشود میطبقه، ارزش صفر و یک اطالق 

و تواند هزینه ها میعنوان ابزاري در شناسایی، پردازش و تجزیه و تحليز دادهالعات جغرافيایی بهاطّ

 ،صفتدرویش، . )مخدومکندصان را کمک ریزي سرزمين متخصّزمان ارزیابی را کاهش داده و در برنامه

ی در ابزار مسمّالعات جغرافيایی اطّة کارگيري سامانهایجاد و ب (.224ص. ،4932 ،جعفرزاده و مخدوم

ی در مدیریت منابع است زها و ارزیابی توان اکولوژیبندي دادهشناسایی، تجزیه و تحليز، تفسير و جمع

  (.21، ص. 4901 ،و مخدوم جعفرزاده، صفتشیدرو)مخدوم، 

گيرد محيطی شزز میهاي زیستپویاي نيازهاي انسان و ویژگی ةثير دو مؤلفأکاربري زمين تحت ت

هاي زمیين  دهند. تغيير در الگوهاي کاربريشده در زندگی، تغيير ماهيت میکه متناس  با تغييرات ایجاد

دهد، بيانگر تعامز و تقابز نيازهیاي  هاي زمانی متفاوت رخ میمختلف فضایی و در دورهح ه در سطوک

اي از موارد هميشگی جوامع انسانی و محيطی با زمين هستند. این تغييرات گاه اثرات سودمند و در پاره

بروز آثار رير قابز  أننده، منشکاین اثرات نگرانواسطة اي در پی دارند که به مالحظهبار قابزثيرات زیانأت

، ص. 4903شیوند )رفيعيیان و محمیودي،    جبرانی بر ميزان رفاه و آسایش جوامع انسانی محسوب میی 

هاي هدفمند مدیریت منیابع طبيعیی از قبيیز    ز سایر طرحهاي آبخيز مزمّمدیریت جامع حوضه(. 422

ه به محیدودیت  (. با توج1ّ. ، ص4938زاده، )شيخ و مصطفی کشاورزي، شيالت و حيات وحش است

مطالعیات  هسیتة  هیاي بشیري، ارزییابی تیوان اکولیوژیزی،      توان اکولیوژیزی سیرزمين بیراي اسیتفاده    

(. مدیریت 420، ص. 4900، جوزي و رضایانهاي موجود است )گيري از بحرانمحيطی در پيشزیست

کیم کیردن اثیرات تخریبیی      هایی براي توقف یا کاهش تخری  یا حیداقز، تپایدار اراضی شامز فعاليّ

اي دارنید  ت وییژه دسیت اهميّی  که در اراضی باالدست و مناطق پایيناست هاي نامطلوب پيشين استفاده

از نظر  با زمين هماهنگ يانهيشيپ يدارا ییروستا يهاگاهسزونت (.6، ص. 4938زاده، )شيخ و مصطفی

 نيسرزم شینظام آما ازمنديها نآن ةتوسعکه  ندهست يکاربر رييو تغ يبرداربسره ۀ نحو ،یتّیو هو یشتيمع

يرگیاار در الگیوي   أث(. عوامز طبيعیی از عناصیر ت  06، ص. 4931 ،یانيفسل يريو ام ینیالد)شمس است

ی نيز در سیاماندهی فضیایی   روستایی بوده و در عين حال نقش مسمّ هايگاهسزونتاستقرار و پراکنش 

 (.422، ص. 4931 ه،زاديو عل يگاهی دارد )مرادنظام سزونت
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 پژوهش پیشینة .0

آبخيز زاخرد  با ارزیابی توان محيط زیست( 4900)شریعتی، دشتی و سبزقبایی در این راستا، منوري، 

به این نتيجه رسيدند که  مرسوم سيستمی آمایش سرزمين ایرانشسري با استفاده از مدل توسعة براي 

ت مناس ، با حاف پارامتر ارتفاع، آخرین اولویّ ولی ،شسري نامناس  استتوسعة منطقه براي  کزّ

را  2توان درجه موردمطالعه درصد از اراضی منطقه شسري  13/0 بر این اساو، ( است که2ه )درج

منظور ساماندهی ( به4902) قانقرمه و عابدي، درصد دیگر توان نامناس  دارد. اونق 24/64دارد و 

جنوب شرقی دریاي خزر را با ابداع ناحية وان اکولوژیزی فضایی و مدیریت پایدار کاربري اراضی، ت

واحد  4226ها در سطح تفصيلی و در قال  سازي تعداد طبقات کاربريمدل عددي و یزسان

محيطی تفزيک شده نتایج ایشان نشان داد که تعداد واحدهاي زیست کردند.محيطی ارزیابی زیست

هاي خرد و گر تغيير شدید کاربري سرزمين اکوسيستمخيلی کمتر از تعداد مورد انتظار است و بيان

قشم از روش تجزیه و جزیرۀ آتی  ة( در تعيين توسع4908ابراهيم )پور هاي اخير است.کالن در دوره

شسري را توسعة ها، از جمله کاربري ریزي مناس  براي تعيين انواع کاربريتحليز سيستمی، برنامه

هاي اکولوژیزی آمایش اي تحت عنوان قابليتمطالعه در (2881) باییپور و بانوري، شریف .کردارائه 

اکولوژیک ایران و با  استان فارو با استفاده از مدل ۀروستایی در شسرستان آباد ةسرزمين براي توسع

 د. کردن یابیروستایی را مزانتوسعة ترین مناطق براي العات جغرافيایی، مناس استفاده از سيستم اطّ

زیارت استان  ةراستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی توان محيط زیست منطقدر این 

رویه در بیتوسعة منظور جلوگيري از گاهی بهسزونت ةهاي مناس  توسعگلستان جست تعيين مزان

هی در بستر فعلی گاسزونتشسري و  ةتقابز با محيط زیست است. همچنين ارزیابی امزان توسع

 تطابق آن با شرایط موجود از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. براساو توان محيطی و

 تحقیقشناسی روش .3

  مورد مطالعه ةمنطق. 8. 3

سو، در جنوب قرهرودخانة هاي حوضهمربع و یزی از زیرکيلومتر 482آبخيز زیارت با مساحت 

 21°94'و شمالی عرض 91 °11 'تا 91 °91 'جغرافيایی محدودۀشسر گرگان است. این حوضه در 
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متر، ميانگين ميلی 262منطقه در عرض شمالی قرار دارد. ميانگين بارش ساالنه  شرقی طول 21° 29'و

ترین ارتفاع آن درصد است. پایين 40/29ط حوضه گراد و شي  متوسّسانتیدرجة  46دماي ساالنه 

ت شامز سازند زیارحوضة شناسی سازندهاي زمين .متر است 2328متر و باالترین ارتفاع آن  921

 است.کوهستانی عمدۀ حوضة و بخش است خوش یيالق، الر، مبارک، شمشک و شيست گرگان 

 ، کشاورزي(%42) ، مرتع(%61) هاي اراضی منطقه به ترتي  مساحت شامز جنگزکاربريدرصد 

هاي رال  جنگلی توسزا، ممرز، بلوط، راش، انجيلی و نمدار و . گونهاست (%2) و مسزونی (1%)

گياه علفی بروموو است. آب و هواي مناس  و مناظر طبيعی این حوضه باعث  ،رال  مرتعی ةگون

مناطق مسزونی در این توسعة چنين مسم توریستی تبدیز شده و هم ةشده که این منطقه به یک منطق

 منطقه روندي فزاینده و شدید به خود گرفته است.
 

 
 

 تان و ایرانزیارت در استان گلسمنطقة ت موقعیّ -8شکل 

  4932، هاي تحقيقخا: یافتهأم



 پنجم شمارة بيست و                 اي           ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                               488

 ایران سرزمین آمایش سیستمی مدل از استفاده با اکولوژیک توان تعیین. 0. 3

اسیت. در روش ارزییابی منیابع     شیده  سيسیتمی انجیام   تحليز و تجزیه ۀشيو با تحقيق این

رج و پیروري، تفی  هاي اراضی مختلف نظيیر جنگیز، مرتیع، کشیاورزي، آبیزي     محيطی، کاربري

بندي شده، ارزیابی و تعيين سرزمين براي هر شسري و روستایی تعيين و درجهتوسعة توریسم، 

پارامترهیاي زیسیتی و ريرزیسیتی هیر نقطیه از سیرزمين و       مقایسة هاي فوق با یک از کاربري

(. 6، ص. 4938شیود )مخیدوم،   هیا انجیام میی   یک از کیاربري براي هر ساختههاي از پيشمدل

جود پارامتر اکولوژیزی در هر واحد فضایی از سرزمين را مبنی بر توان سرزمين براي وبنابراین 

ارزیابی تیوان اکولیوژیزی و    ةنقش ةآورند. در این مطالعه براي تسيّها به حساب میانواع کاربري

ترتي  انجیام شید. بیراي تجزییه و      مراحز زیر به ،کاربري مسزونی موجودنقشة آن با مقایسة 

 Idrisi Kilimanjaroو  ArcGIS9.3افزارهیاي  هاي مزانی در این پژوهش از نیرم دهتحليز دا

زاده و هليلیی،  و سیعدالدین، شیيخ، مصیطفی    424، ص. 4938تفاده شد )ماهينی و کاميیاب،  اس

العاتی مربیوط بیه ارزییابی تیوان اکولوژییک )اقلیيم،       هاي اطّبراي تلفيق الیه(. 21 .، ص2848

ترکيبیی  دوترکيبی و سهشيوۀ گااري، به دو هماک و ...( از روش رويطبقات، ارتفاع، شي ، خ

 .شداستفاده 

گیااري و تلفيیق    هیم  العاتی به صورت دو به دو رويهاي اطّترکيبی الیهدوشيوۀ در  الف(

شیوند.  دیگیري تلفيیق میی   الیة هاي موردنظر از نقشه تلفيق شده جدا و با شده، سپس محدوده

هیا، تمیامی   ییک از انیواع کیاربري   توان اکولوژیک هرتسية نقشة بی براي چندترکيشيوۀ ب( در 

ه بیه  العاتی در یک مرحله با یزدیگر تلفيیق شیده و محیدودۀ میورد نظیر بیا توجّی       هاي اطّالیه

تیوان   ةنقشی  ةدر ایین پیژوهش بیراي تسيّی     شیوند. شده انتخیاب میی  هاي از پيش تعيينشاخص

 ز زیر استفاده شد.ترکيبی مطابق مراحاکولوژیزی از روش دو

 صنعتی و روستایی شهری، توسعة اکولوژیکی مدل . 3. 3

مناطق شسري، خدماتی، بازرگانی و صینعتی   ةمحيطی براي توسعهاي زیستکه نيازمنديجااز آن

جیا  شسري، روسیتایی و صینعتی ییک    ةشده براي توسعتقریباً یزسان هستند، مدل اکولوژیزی ساخته

 ةشیسري، روسیتایی و صینعتی در سیه طبقی      ةمدل توسیع  (.428، ص. 4938)مخدوم،  شودارائه می
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توسیعة  اسیت. در تعيیين تیوان اکولوژییک جسیت      شدهبندي و نامناس  تقسيم 2، مناس  4مناس  

ت آب، شیي  و  و پارامترهایی از قبيیز کميّی   وزن نبودهپارامترها همهمة شسري، روستایی و صنعتی 

 ارائییه شییده (4جییدول )هسییتند. پارامترهییاي اییین مییدل در  اي برخییوردارت ویییژههميّییاخییاک از 

 .  است 

 شهری، روستایی و صنعتی ةساختار و اجزای مدل اکولوژیکی توسع -8جدول 

 4938مأخا: مخدوم،  

 پارامتر

 

 طبقه

شي  

 )درجه(

 ارتفاع

 )متر(
 عمق خاک بافت خاک سنگ مادر

 توضعيّ

 کشیزه
 ساختمان خاک

 ت آبکميّ

)ليتر در 

 ر(روز/ نف

 تراکم پوشش

 درختی

(٪) 

 188-4288 1 > 4 ةطبق
ماسه سنگ، بازالت، 

 رسوبات آبرفتی
 عميق لومی رسی

خوب 

 تا کامز

یافته تحول نيمه

یافته با تا تحول

 طبندي متوسّدانه

988 - 222 < 98% 

 1 - 3 2طبقة 
188-8 

4088-4288 

سنگ آهک و سنگ 

 رو، گرانيت

-شنی، شنی

 ، لومیلومی

عميق، 

ق، عمکم

 عمقکم

ط متوسّ

 تا خوب
 %98 - 18 428 - 222 یافتهنيمه تحول

 4088< 3 < نامناس 

گسز پيدا و پنسان، 

سنگ مادر مارنی در 

 طبقات زیرین

شنی، رسی 

سنگين/ نيمه 

 سنگين

 ناقص
ل تحوّکم

 یافته

بندي خيلی دانه

 ریز
< 428 > 18% 

 

 اراضی کاربری .4. 3

ت تخری  پوشش گياهی، کيفيت آب زیرزمينی، يّسيستم کاربري اراضی یک منطقه وضع

. کاربري زمين کندشناسی و ساختار اقليمی آن را تبيين میت زمينخيزي خاک، وضعيّحاصز

برداري و مدیریت زمين، نتایج متفاوتی را بر طبيعت و ت بسرهبسته به تيپ خاک، شدّ

مورد مطالعه با منطقة فعلی  کاربري مسزونینقشة بوم به همراه دارد. در این مطالعه، زیست

و پس از بازدیدهاي  شده تسيّ TM 2848اي هاي ماهوارهالعات حاصز از عزساستفاده از اطّ

 GISنسایی کاربري اراضی در فضاي نقشة کاربري اراضی تصحيح و در نسایت  ميدانی، تيپ

 شد.رقومی 
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 8استفاده از شاخص کاپا کاربری مسکونی موجود با توان مدل مرسوم بانقشة انطباق . 5. 3

بينی مدل مرسوم براي تایج پيشمنظور تعيين انطباق کاربري مسزونی موجود و نبه مرحله این در

توان اکولوژیزی  بين کاربري مسزونی موجود وا شاخص کاپن هاي مورد مطالعه، ميزایک از محدودههر

، ص. 2842، 9 و همزاران ایو ؛002، ص. 2844، 2)گري، آميسی و روچينی دست آمده مدل مرسوم ب

+ تا 4عددي دامنة بندي را براي تفسير مقادیر شاخص کاپا )با نوعی طبقه (4301) 1کوچ و لندیس(. 441

 .(11، ص. 4900جعفري، ، اونق، مصداقی و شریعت( )مصفایی2( ارائه کردند )جدول-4

  یر شاخص کاپادجدول میزان تطابق بر اساس مقا -0جدول 

 4932، هاي تحقيقهمأخا: یافت

 6 5 4 3 0 8 کالس

 04/8-4 14/8-0/8 14/8-1/8 24/8-1/8 8-2/8 8> مقدار کاپا

 تقریباً کامز هتوجّقابز طمتوسّ کم ضعيف فيضع یليخ میزان تطابق
 

 مبانی نظری تحقیق .4

-هاي اکولوژیزی سرزمين و شرایط اقتصاديآمایش سرزمين علمی است که با استفاده از ویژگی

(. 92، ص. 4906پيامنی و اونق، ، کند )کرمیص میسرزمين را مشخّ بسينه ازاستفادۀ اجتماعی آن، نوع 

 تقاضاي و هاآبادي و شسرها گسترش جمله از فراوانی پيامدهاي که توسعه یندافر و تجمعيّ افزایش

 و حيطیم منابع اصولی رير هايبرداريبسره صنعت، و کشاورزي ةتوسع راا، براي افزون روز

 سند) است داشته دنبال به را محيط زتحمّ قابز تظرفيّ و اراضی قابليت و استعداد به سیتوجّکم

کالبدي شسرها، نابودي اراضی کشاورزي و گسترش به سمت توسعة  (.4938گلستان، استان آمایش

اري اکولوژیک و پایر را به دنبال دارد که در حقيقت باعث به هم خوردن تعادل و پایدهاي آسي پسنه

ورخباز، اميري و فرجی سبزبار، پ، خلوقر؛ 418. ، ص.4333کلور، شود )ع زیستی در شسرها میتنوّ

                                                 
1. Kappa index 

2. Geri, Amici & Rocchini 

3. Eyoh & et al  

4. Koch & Landis 
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تی، گویی به نيازهایی همچون جاب مازاد جمعيّاصوالً ایجاد شسرها به منظور پاسخ(. 22، ص. 4900

ریزي یند توسعه از دیدگاه برنامهها در فراتأمين مسزن و بسياري از عوامز دیگر بوده و به خاستگاه آن

ها و از دیدگاه جغرافيایی، قابليت (.9، ص. 4906است )طبيبيان،  سی نشدهو طراحی محيطی توجّ

د اقتصادي، اجتماعی و محيطی ثيرپایري از عوامز متعدّأاي به دليز تی و منطقههاي نسبی محلّمزیت

شود )اونق و از نواحی نسبت به نواحی دیگر میاي همواره متفاوت است و این مسم سب  برتري پاره

اي از اصول ی و منطقههاي محلّها و توانتین منظور شناخت مزیّبه ا(. 1، ص. 4902ميرکریمی، 

گيري جست انتخاب شود و تصميمها محسوب میگيريهاي توسعه و تصميمریزيبنيادین برنامه

نگري جامعکاربري اراضی و ه به یابد. توجّد معنا میکارهاي عملی توسعه نيز با تبيين وضع موجوراه

، 4938زاده، )شيخ و مصطفی یابی به رفاه جوامع انسانی و محيط زیست ضروري استبراي دستن آ

 .(1ص. 

 تحقیقهای یافته .5

هاي مورد مطالعه، نقشهمنطقة مترهاي اکولوژیزی و فيزیزی ابر اساو نتایج حاصز از مطالعات پار

گاهی و با سزونتتوسعة ه به مدل اکولوژیک کاربري رقومی مربوطه توليد شدند. سپس با توجّ

منطقة پارامترهاي نقشة العاتی و مربوط به منطقه، پایگاه اطّ (2شزز)العاتی هاي اطّاستفاده از الیه

 ه شد.مورد مطالعه براي تحليز منابع محيطی تسيّ
 

 اکولوژیک توان ةنقش ةتهی برای حاصل العاتیاطّ هایالیه .8. 5

 شیآماارتفاعی موجود در مدل طبقة  1داراي  شده، آبخيز زیارتهاي انجامبر اساو تحليز

چنين درصد است. هم 13/8 و 12/92که فراوانی مساحت بيشترین و کمترین آن است سرزمين ایران 

ترین و که فراوانی مساحت بيشاست ی شیآماي  در مدل شطبقة  3مورد مطالعه داراي منطقة 

درصد  11/0و  41/41ترتي  . طبقات جنوب و شمال بهاست ددرص 89/8و  30/92ا ترین آن بکم

نقشة محيطی از تلفيق واحدهاي زیستة نسایت نقش اند. درمساحت منطقه را به خود اختصاص داده

ه دست م پوشش گياهی، تيپ پوشش گياهی و تيپ خاک بهاي تراکبا نقشه هلياوّپایة محيطی زیست

 است. محيطی بودهواحد زیست 021آمد که شامز 
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های الف( ارتفاع، ب( جهت، ج( شیب، د( تراکم پوشش گیاهی، ه( بارش، و( الیه ةنقش -0شکل 

  خیز زیارت گرگانآب ةمحیطی حوزیی زیستنهاواحدهای 

  4932، هاي تحقيقخا: یافتهأم

 گرگان زیارت آبخیز هیگاسکونتة توسع کاربری اکولوژیکی توان. 0. 5

یند ارزیابی توان اکولوژیزی به کمک مدل سيستمی آمایش سرزمين ایران پس از تجزیه و تحليز افر

محيطی انجام شد. در هاي زیست واحد ةتحت مطالعه و توليد نقشعرصة منابع اکولوژیزی پایدار و ناپایدار 
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امناس  شناسایی هی، شامز مناطق مناس  یک، مناس  دو و نگاسزونتطبقة مورد مطالعه هر سه منطقة 

ص شد مسير توسعه هی در این تحقيق، مشخّگاسزونتتوسعة یک و دو  ة(. با بررسی طبق9)شزز شدند 

تطابق  ة( در دامن9411/8ی )اي کلّزیرا مقدار کاپ ؛با جست پيشنسادي توسعه در این پژوهش منطبق نيست

 ة( بوده و هر دو کالو در دامن414/8( و دو توسعه )برابر 2896/8کم و کاپاي جزیی در کالو یک )برابر 

وستایی و ، رشسري ةاکولوژیزی کاربري توسع تواندر ارزیابی  (.2تطابق ضعيف قرار دارند )جدول 

نوع سنگ مادر، بافت خاک نقش اصلی را بر ،  يش ةدرج، هاي مقدار آب در دستروتميّ، کصنعتی

گياهی  ، پوششست دامنه، جرعت باد رال ، ست و شزز زمينارامترهاي هيدرولوژي، موقعيّ. پعسده دارند

 ةتوسع کالو توان ةنقش (9شزز )هاي بعدي قرار داشتند. در تترتي  در اولویّو ارتفاع از سطح دریا به

 اساو مدل سيستمی آمایش سرزمين ایران ارائه شده است. برگاهی آبخيز زیارت گرگان سزونت
 

 
  گاهی آبخیز زیارت گرگان با مدل سیستمی آمایش سرزمین ایرانسکونت ةتوسع توان ةنقش -3شکل 

  4932، هاي تحقيقخا: یافتهأم
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گاهی آبخيز زیارت سزونت ةت و مساحت مناطق مستعد توسعموقعيّ (9 جدول)و ( 9شزز )در 

لباً تی و ماهيت راها در کنار رشد جمعيّگاهبنابراین رشد سزونت ؛نشان داده شده استگرگان 

شدن سوق داده جنگلی و کشاورزي را به سمت شسري اراضی ةمورد مطالعه، توسع ةروستایی منطق

روستایی زیارت، از دیگر  ةاست. در این خصوص باید اشاره شود که نزدیزی شسر گرگان به منطق

 است.ویالسازي آبخيز زیارت  رویةبی ةر بر توسعثؤعوامز م

 خیز زیارت گرگانگاهی آبسکونت ةهای توان توسعتوزیع کالس -3جدول 

  4932، هاي تحقيقمأخا: یافته

 درصد مساحت مساحت )هکتار( توان ردیف

 61/34 61/3922 نامناس  8

 22/1 32/112 2 مناس  0

 11/1 22/122 4 مناس  3

 488 896/48201 - عومجم

 

 ةآور شد که بين محيط طبيعی و انتخاب بستر مناس  جست توسیع براساو این نتایج، باید یاد

گاهی ارتباط معناداري وجود دارد. در حال حاضر، در آبخيز زیارت به دليز قیرار گیرفتن   سزونت

گی پیارچ سازي، اختالل در ییک ساختمان ةرویجنگز و کشاورزي در مسير توسعه و گسترش بی

سيسات زیربنایی اعم از مسیزونی و  أها و تایجاد ویالها، راه ةجنگز و اراضی کشاورزي به واسط

فعلیی بیا    ةت تخری  شود در نتيجه مسير توسیع گردشگري در واقع باعث شده که حوضه به شدّ

مورد مطالعه،  ةجا که در منطقبنابراین از آن ؛جست پيشنسادي توسعه در این پژوهش منطبق نيست

گاهی محدود به مناطق محدودي است، الزم اسیت از  سزونت ةیک و دو توسع ةوان مناس  طبقت

زییارت   ةهاي اراضی در حوضگاهی در جسات مختلف و در سایر کاربريسزونت ةرویبی ةتوسع

ترین عوامز محیدودیت  جلوگيري شود. در واقع جنگز و کاربري کشاورزي در این منطقه از مسم

ی بر اساو توان اکولوژیک منطقیه هسیتند. نتیایج پیژوهش حاضیر بیا نتیایج        گاهسزونت ةتوسع

در ایین پیژوهش بیراي     است.راستا ( هم4903) ، پورخباز، اميري و فرجی سبزبارخلوپژوهش قر

مورد مطالعه ارزییابی تیوان اکولوژییک    محدودۀ گاهی در سزونت ةهاي مناس  توسعتعيين مزان
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درصید   61/34صورت گرفیت و بیر اسیاو نتیایج، حیدود       گاهیسرزمين براي کاربري سزونت

هی قیرار دارد کیه مسیاحتی حیدود     گیا سیزونت  ةنامناسی  توسیع   ةمورد مطالعه در طبقی  ةحوض

درصید از مسیاحت منطقیه نيیز      22/1هزتار را به خود اختصیاص داده اسیت. حیدود     61/3922

هزتیار و حیدود    32/112دوم تناس ( معادل درجة ) 2گاهی با توان سزونت ةمناس  براي توسع

 22/122ل تناس ( با مسیاحتی معیادل   اوّ ة)درج 4مورد مطالعه توان  ةدرصد مساحت منطق 11/1

 هزتار اختصاص یافته است.

هزتار محاسبه  02/444وسعت مناطق مسزونی  4908کاربري اراضی، در سال  ةبر اساو نقش

افته و مساحت مناطق مسزونی به سازي افزایش یساختمان 4938که در سال در حالی، است شده

هاي ویالیی بوده صورت احداث ساختمانساز بهوهزتار رسيده است و این افزایش ساخت 46/292

 ةتوسع (ب 1شزز )و در  4908مناطق مسزونی آبخيز زیارت تا سال  ةنقش (الف 1 شزز)است. در 

 نشان داده شده است. 4938این مناطق تا سال 
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ا0931 سازی ت ال وی

 
 ب(

 در آبخیز زیارت گرگان 8332و سال  8312گاهی سال مناطق سکونت ةپهن -4شکل 

 4932، هاي تحقيقخا: یافتهأم 
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 موجود گاهیسکونت کاربری با مرسوم مدل اکولوژیک توان نقشة تطابق میزان ارزیابی. 3. 5

 ط مدل سيستمی آمایش سرزمين باگاهی توسّپيشنسادي سزونت ةانطباق نقش ةدر تعيين درج

انطباق خيلی پایين دهندۀ نشانميزان تطابق کم بوده که (، 4938)سالکاربري مسزونی موجود  ةنقش

که حاکی از است ط مدل سيستمی توسّشده  ارائهکاربري مسزونی موجود با کاربري مسزونی 

نامناس  و خارج از استفادۀ آن است که  ۀدهندتغييرات شدید کاربري اراضی است. این موضوع نشان

ت به همين منوال ادامه یابد، اراضی منطقه به شدت اگر وضعيّو  ت برد محيطی صورت گرفتهظرفيّ

 ةتوسعتفاوت نتایج این پژوهش حاکی از . در مجموع، گيردقرار می تخری  شده و در معرض خط

نقشه  توان با ةبراي تعيين ميزان تطابق نقش .مورد مطالعه است ةتوان اکولوژیزی منطقبا گاهی سزونت

ها محاسبه شد که نتایج به ترتي  ی و جزیی بين آندو مقایسه و شاخص کاپاي کلّبهوضع موجود، دو

 ارائه شده است. (2و  1جدول )در 

 ت موجودوضعیّنقشة گاهی با سکونتتوسعة توان نقشة ی مقادیر شاخص کاپای کلّ -4جدول 

  4932، هاي تحقيقمأخا: یافته

 مقدار عددی یکاپای کلّ

 9411/8 به توان مدل مرسوم موجودکاربری مسکونی نقشة 

 

مأخا:  ت موجودوضعیّ ةهی با نقشگاسکونت ةتوان توسع ةمقادیر شاخص کاپای جزیی نقش -5جدول 

 4932، هاي تحقيقیافته

 3 - 3کالس  0 - 0کالس  8 - 8کالس  کاپای جزیی

 6/8 414/8 2896/8 کاربری مسکونی جاری به توان مدل مرسومنقشة 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .6

باعث کاهش ضری  ایمنی و افزایش  مناس  آن ییو عدم استقرار فضاو ت افزایش جمعيّ

ریزي کاربري اراضی، دانش و ابزار براي حز مشزز مداوم استراتژي برنامه. شودخسارات می

این پژوهش با (. 42، ص. 4228، 4و کوتر او، هشتزه)محيطی به ارتقا نياز دارد هاي زیستتظرفيّ
                                                 

1. Schetke, Haase & Kötter 



 431                             ...توسعة کاربريانطباق و ارزیابی توان                       سال سيزدهم            

شرایط موجود در مقایسه با توان  ةهی و تعيين تطابق توسعگاسزونت ةهدف ارزیابی توان توسع

هاي مناطق مسزونی با دگرگونی ةکه توسعجامحيطی در آبخيز زیارت گرگان انجام شده است. از آن

هاي محيطی ت محيط و توانیابی از ضروریات آن است که مستلزم شناخمحيطی همراه است، مزان

شسرها و رشد  ةکردهاي عوامز محيطی باشد. توسعتی در مقياو عمزاز این رو باید هر فعاليّ، است

هاي انسانی، باعث تغييرات تهاي محيط زیستی بر اثر فعاليّت همواره با افزایش آلودگیجمعيّ

زي و شسري شده است ريراصولی در پوشش گياهی و کاربري زمين در مناطق جنگلی، کشاور

ریزي و ارزیابی محيط زیست، مدیریت از دیدگاه برنامه (.193، ص. 2886، 4)برایمو و اونيشی

ت مشزالت افزوده است. در این ها با توان اکولوژیک اراضی، بر شدّنامناس  و عدم تناس  کاربري

پارامترهاي  ةيکلّ جانبه بههی با نگرشی همهگاسزونت ةپژوهش ارزیابی توان اکولوژیک توسع

نظر بوده که در این راستا، پارامترهاي فيزیزی مدیریت سرزمين مدّحوضة یک محدودۀ اکولوژیک در 

 هی )مناس  یک،گاسزونت ةمورد مطالعه، طبقات توسع ةو زیستی شناسایی و مطالعه شدند. در منطق

هی با گاسزونت ةتوسعص شدند. بر اساو مقادیر شاخص کاپا، مسير مناس  دو و نامناس ( مشخّ

سيسات گردشگري باعث تخری  أها و تمناطق مسزونی، راه ةت موجود منطبق نيست و توسعوضعيّ

مورد مطالعه، کاربري کشاورزي و جنگز و کشاورزي از  ةشدید حوضه شده است. در منطق

یافتن ه بر اساو نتایج مدل سيستمی است. شایسته است که براي گاسزونت ةهاي توسعتمحدودیّ

ها و هی، تمرکززدایی و ایجاد تعادل در محيط زیست، کاهش بحرانگاسزونتهاي مناس  مزان

ریزي شسري براساو دیدگاه آمایش خطرمدار هاي برنامهتوزیع مناس  خدمات شسري، تفزر و نظریه

، )مانند سيالبطبيعی در این منطقه  هايشزز گيرد تا بتوان در جست کاهش اثرات وقوع بحران

توان روي توزیع و گام برداشت. در نتيجه در این خصوص میلغزش و وقوع فرسایش شدید( زمين

امزان  ها تا حدّو با اعمال مدیریت در آنکرد پراکنش مناطق شسري و گردشگري کنونی تمرکز 

دست آمده از پژوهش حاضر ه چنين نتایج بتر قرار داد، همتوسعه را در مسير و جست مطلوب

مدیران و استفادۀ ه و انتخاب کاربري مسزونی مناس  مورد گاسزونت ةواند در راستاي توسعتمی

 شسري و گردشگري قرار گيرد. توسعة ریزان برنامه

                                                 
1. Braimoh & Onishi 
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