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 چکیده
های گراهیخ عرصه اصهلیی از منهابآ ، خ کها  و شل ه رویه  و یرربرداری بیهای نامناسب اراضی و بهرهامروزه کاربری

وسرعی از کشلر را در معرض تخریب اراضی قرار داده است. یذا ساماندهی کاربری اراضی بر اسها  تهلاا اکلیلکیهن ،اخ 

سع  شایدار دارد. در این شژوه خ ،مهای  سهرزمرن نق  بسزایی در مدیریت محرط و جللگرری از تخریب ،ا در راستای تل

منظلر تهداو  اسهتفاده بهرنه  از تهلاا هکتار( در جنل  منطق  حفاظت  ده ارسهااراا به  ۵۱۴۲مساحت با روستای مکردی )

زیست انجها  گرتهت. در گها  نخسهت  ناسهایی منهابآ اکلیلکیهن و سرزمرن در جهت بهالد  رایط زندگی و حفظ محرط

هها به  بنهدی دادهگردید و با تجزی  و تحلره  و جمآ ۴۰۴۱۱۱۱های منابآ در مقرا  اجتماعی منجر ب  تهر  نقش  و اقتصادی

های ایهن واحهدها بها از مقایس  ویژگی اکلسرستم کرد حاص  گردید. ۴۲۵۴با  یزیستمحرط رله سرستمیخ نقش  واحدهای 

در نهایت نقش  ،مای  سرزمرن اراضی مکرهدی بها و انجا  گرتت ها بندی و ساماندهی کاربریهای اکلیلکیکیخ اویلیتمدل

درصهد  9۵/۱دهد ک  در منطقه  مهلرد مطایعه  ها نشاا میوسعت اراضی واجد تلاا برای کاربری .اهداف مدیریتی تهر   د

درصد به   ۳۱/۱داری حمایتیخ درصد ب  جنگ  9۱/۴۳داریخ درصد ب  مرتآ ۸6/۵9درصد ب  زراعت دیمخ  ۱6/۸زراعت ،بیخ 

 درصد ب  حفاظت اکتصاص یاتت  است. ۴۲/۱6اکلتلریسم متمرکز و 
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 مقدمه 

علت افیااش  در بسیاري از کشورها تقاضا براي زمیی  بی 

(. در نتیجی  Mu, 2006شدت زشاد شده است )جمعیت، ب 

برداري از زمی  اسیت. از ررفی  شترش  بهرهبشر دنبال بی

زشست شیوه معقول  را با ربیعت و محیط ه بشر در مواج

برداري غیراصول  از زمیی  بهرهدر پی  نگرفت  است و ب  

و استفاده نادرست از سیرزمی  پرداتتی  اسیت )ممیدو ، 

( استفاده نادرست از ۹۸۳0میرداودي و همکاران،  ؛۹۸۳۱

 )جنگی  و مرتی (منیاب  ربیعی   سرزمی ، سبب تمرشب

رشاي شود. قسمت اعظم  از مسائ  سرزمی  با برنامی م 

و آمییاش  و اسییتفاده پاشییدار از منییاب  ربیعیی  و انسییان  

رشاي و در واق  برنام  .(Rossister, 1996شود )برررف م 

مدشرشت کاربري اراض  با دشد آمیاش  سیرزمی  تنهیا راه 

قیر در جامعی  و بحیران ح  منطق  از بی  بردن چرت  ف

زشست و اشجاد بستر لاز  براي رسییدن بی  توسیع  محیط

هیاي ( و تعیی  کاربريRamakrishna, 2003) پاشدار است

منظور استفاده بهین  از سیرزمی  و مناسب براي اراض  ب 

جلوگیري از تمرشیب، گیام  میودر در اسیتراتوي توسیع  

ج  بی  وضیعیت (. بنابراش  با توPrato, 2007پاشدار است )

رشاي منییاب  زشسییت  کشییور، لییاز  اسییت هرگونیی  برنامیی 

هییاي ممتلیی  بییا نگییر  بیی  درتصییوا اسییتقرار فعالیت

هاي سرزمی  و با لحاظ نمودن دشدگاه و استعداد و قابلیت

اصیول پاشیداري توسیع  صیورت پی شرد  تفکیر آماششی  و

(Karami et al., 2015.) 

ان، سیرزمی  و آماش  سرزمی  ب  تنظیم روابط بیی  انسی

هاي انسان  براي استفاده مناسب و پاشدار از کلیی  فعالیت

امکانات انسان  و فضاش  سرزمی  در جهت بهبود وضعیت 

(. ۹۸۳۱پردازد )ممدو ، مادي و معنوي در رول زمان م 

تعیی  تیوان بیالقوه و شیا نیور کیاربري ربیعی  سیرزمی  

آمیاش  عنوان تعیی  توان محیط  سیرزمی  در برنامی  ب 

 ,.Zabihi et al؛۹۸۳۱ )ممیدو ، سیرزمی  میدنظر اسیت

عبارت دشگر آمیاش  سیرزمی  نیور اسیتفاده از (. ب 2015

هیاي اکولیوکشک  و سرزمی  را بیا توجی  بی  کلیی  وشوگ 

سیازد اجتماع  حاکم بر سرزمی  مشمص م  و اقتصادي

ترش  الگیوي مکیان  بیر حسیب و در اش  فرآشنید مناسیب

هاي آشنده تعییی  هاي تاا براي کاربريها و نیازاولوشت

هیاي (. با توج  ب  اشنک  ارزشاب Hopkins, 1977شود )م 

هاي هیر ها و پتانسی صورت گرفت  جهت شناتت قابلیت

ها و الگوهییاي متناسییب بییا منطقیی  باشیید براسییا  مییدل

هاي اکولوکشک  آن منطق  صورت پی شرد )ممیدو ، وشوگ 

هاي متمادي تغییر   زمان(. مناب  ربیع  ک  در ر۹۸۳۱

اسییت، نقیی  مهییم و صییورت فعلیی  درآمییده و ب شافتیی  

تأدیرگ اري در حفظ تعیادل و برقیراري تعیادل سیرزمی  

بنابر اش  براي دستیاب  . (۹۸۱۱نصیري و همکاران، دارد )

ب  توسع  پاشدار و نشان دادن ارتباط میان افااش  کیاراش  

استفاده غیرمنطقی   فعالیت با تناسب اراض ، جلوگیري از

و آسیب ب  مناب  منطق ، ارزشاب  توان و آماش  سیرزمی  

 لاز  و ضروري است.

هاي در زمین  آماش  سرزمی  و تیوان اکولیوکشک  عرصی 

مناب  ربیعی  تحقیقیات ممتلفی  صیورت گرفتی  اسیت. 

ارزشاب  توان اکولوکشک حوضی  ( ۹۸۱۳و همکاران ) عبیات

کی   نشان دادند داريآبمیا شهروش  جهت کاربري جنگ 

 ۹درصد از سطح منطق  مورد مطالع  داراي توان درج   ۱

، ۹۳، ۹4، ۹7چنی  ب  ترتییب هم. داري استبراي جنگ 

 0و  ۶، ۱، 4، ۸، ۷درصد، داراي توان درجی   ۸و  ۷۸، ۷0

 و Rezapour Andabiliهستند. داري براي کاربري جنگ 

Alikhah Asl (2017) ارزشاب  توان اکولوکشک  منطقی   در

داري، پی  از داغ، بیراي کیاربري جنگی حفاظت شده آق

بنیدي شناساش  مناب  اکولوکشک ، تجاش  و تحلیی  و جم 

ها و تعیی  توان اکولیوکشک  نشیان دادنید کی  تیوان داده

هکتیار بیوده کی   ۱/۹۹۷۱۸داري با مساحت کلی  جنگ 

داري جنگی  0و  ۷، ۹نتاشج حاک  از عید  وجیود ربقی  

وشوه ارتفاعیات و اقلییم دلی  وضیعیت بییوفیاشک  و بی ب 

ها حییاک  از آن اسییت کیی  اشیی  باشیید و شافتیی منطقیی  م 

 .منطق  محدودشت زشادي براي رشد جنگی  تجیاري دارد

Masoudi ( 2017و همکییاران)  رشاي در تحقیقیی  برنامیی

ري اراض  با اسیتفاده از شیک میدل کمی  و سیسیتم کارب

در شهرستان داراب، نشان دادنید کی   ارلاعات جغرافیاش 

 ۷/۸۸ها مربوط ب  زراعت آبی  )بیشترش  مساحت کاربري

و  نصییريدرصد( و کمترش  مربوط ب  زراعت دشم اسیت. 

http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-834-fa.pdf
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-834-fa.pdf
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-834-fa.pdf
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رزشییاب  تییوان اکولوکشییک بییراي در ا (۹۸۱۱همکییاران )

اشت  جنگ  گرازب ، تیرودکنار رشاي حفاظت  و حمبرنام 

بنییدي هکتییار زون ۱۳۱نشییان دادنیید کیی  از مجمییور 

هکتار داراي تیوان و اولوشیت اول  4۸۶اکولوکشک  منطق ، 

 جنگی هکتار داراي توان براي ربق  شیک  ۷۳۹حفاظت ، 

 جنگی هکتار داراي توان براي ربقی  دو  ۷0۷حماشت  و 

در ارزشیاب  ( ۹۸۱۷همکاران ) نواد واست. حاتم  حماشت 

تناسب کاربري اراض  از ررشق میدل تیوان اکولوکشیک در 

هاي کشت زراعیت استان اردبی  نشان دادند ک  در عرص 

دشم، کاربري وض  موجود مغاشر با توان اکولوکشک اسیت و 

درصد وسعت اراض  زراعت دشم جاو اراض  حفیاظت   ۸0

( بییا اسییتفاده از رو  تجاشیی  و ۹۸۱7)فییر نجف هسییتند. 

ی  سیستم ، نقش  آماش  سیرزمی  را بیراي حوضی  تحل

شهر استان اشلا  تهی  کیرد و نشیان داد جنگل  سراب دره

ک  کمترش  سطح فعالیت مربوط ب  توسیع  روسیتاش  بیا 

هیییاي هکتیییار و بیشیییترش  آن ممیییتص فعالیت 0/۸۶

و  ۸۹۸۶داري بی  ترتییب بیا آبمیاداري، حفاظت و جنگ 

( بی  ۹۸۱7و همکاران )بیات  هکتار است. ۷۷۹۹و  ۷۹۷۸

رشاي کاربري اراض  و تهی  نقش  آماش  با اسیتفاده برنام 

هاي وشوه محیط سامان  ارلاعیات جغرافییاش  از توانمندي

در حوضیی  آبرشییا شییهري ماهیدشییت اسییتان کرمانشییاه 

پرداتتنید و نشییان دادنید کیی  مسیاحت جنگیی ، مرتیی  و 

ااش  کشاورزي در شراشط بهین  نسبت ب  کاربري فعل  اف

( در پووهشیی  بییراي ۹۸۱7و همکییاران ) جهییان  .داشییت

تعیی  توان اکولوکشک  جنگ  براي کاربري تولید چوب در 

بمیی  پییاتم تیرودکنییار )جنگیی  آموزشیی  و پووهشیی  

 ۷0دانشکده مناب  ربیع  دانشگاه تهران( نشان دادند ک  

درصد از وسعت اش  جنگ  قابلیت مدشرشت جهیت تولیید 

ارزشاب  تیوان  ( در۹۸۳۳و همکاران ) يامیرچوب را دارد. 

هاي آبمیا دوهاار و س  هاار هاي حوض اکولوکشک جنگ 

شمال اشران ب  کمک سامان ، ارلاعات جغرافییاش  مبتنی  

بر تجاش  و تحلی  سیسیتم ، نشیان دادنید کی  از هفیت 

داري اشران، پنج ربقی  اول وجیود دارد. ربق  مدل جنگ 

محیط  جنگی  زشیاب  زشسیت( در ار۹۸۳۱باباش  کفاک  )

در  GIS بندي اراض  جنگل  بیا اسیتفاده ازمنظور ربق ب 

بیا شناسیاش  عوامی  فیاشکی ،  حوضی  آبمییا کیاظم رود

بییا اسییتفاده از رو  اجتمییاع ،  -زشسییت  و اقتصییادي 

امتیازده  معیارهاي اکولوکشک ، حوزه م کور را ب  چهیار 

شت  و کاربري جنگ  تجاري، جنگ  احیائ ، جنگی  حمیا

 .جنگ  حفاظت  تقسیم کردند

رشاي حفیاظت  بیا اسیتفاده از دف از اش  تحقیق، برنام ه

مدل ارزشاب  توان اکولوکشک و دستیاب  ب  منارق مناسب 

حفاظت در روستاي مکیدي اسیت تیا بیا در نظیر گیرفت  

شیود. بیا  رشاي و رراح  مناسب ارائ موارد اصول ، برنام 

توان ب  حفاظیت از اراضی  هاش  م اجراي چنی  پووه 

صیورت منطقی  و هیا ب ربیع  و کاه  روند تمرشب  آن

 هدفمند گا  برداشت.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در استان آذرباشجیان شیرق ، شهرسیتان روستاي مکیدي 

کیلومتري شیهر  ۸7پاره در فاصل  کلیبر و دهستان میش 

 ۱۳۱۱4۶ا ت  ۷۱۱۹4۶در محدوده جغرافیاش کلیبر 

عرض شیمال   74۱۷۸۳تا  ۹۳4۳۸۳رول شرق  و 

روسیتا از شیرق بیا روسیتاي . (۹شیک  واق  شده اسیت )

 اآبییاد و از جنییوب بییاسییکلو، از غییرب بییا روسییتاي عل 

میرز اسیت. دهسیتان روستاهاي محمودآباد و میرزرود هم

آبادي است کی  در بیی  آنهیا آبیادي  4۹پاره داراي میش 

دهسیتان( از بیشیترش  جمعییت برتیوردار اسکلو )مرکیا 

(، مطییابق نتییاشج ۹۸۱۶ ،باشیید )مرکییا آمییار اشییرانم 

در  ۹۸۱۱سرشییماري عمییوم  نفییو  و مسییک  سییال 

نفیر زن( در  0۸نفر مرد و  ۳۱نفر ) ۹۱۳روستاي مکیدي 

اشی  منطقی  در حیوزه آبمییا  کنند.تانوار زندگ  م  ۱۷

اراض  ارد. وسعت دهکتار  ۷4۹۱چاي قرار داشت  و ناپشت 

اي کوهستان  بیا پسیت  و روستا از نظر توپوگراف  منطق 

ترش  نقطی  ارتفیاع  منطقی  در باشد. بلندبلندي زشاد م 

متیر از سیطح درشیا  ۷4۸0جنوب غرب منطق  بیا ارتفیار 

ترش  نقط  منطق  در شیمال منطقی  ارتفار داشت  و پست

متییر از سییطح درشییا  ۹۷۳۳باشیید کیی  در دره مکیییدي م 

 (.۹۸۱۳زاده، سرهنگ)تفار دارد ار
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متیر در دره میل  ۸۱۱میانگی  سالان  بارندگ  منطق ، از 

متیر در ارتفاعیات گیاوعی  شیوردي، میل  ۱۶۷مکیدي تا 

گیراد و میانگی  سالان  دما از چهار تا شازده درجی  سیانت 

نییور اقلیییم آن براسییا  ضییرشب تشییک  دومییارت  از 

زاده، سیرهنگ) شید مرروب تعییی مرروب تا تیل نیم 

اي منطقی  هاي درتت  و درتتچ ترش  گون مهم .(۹۸۱۳

سییفید  (، بلییوطQuercus macranthera) سیییاه بلییوط

(Quercus petreae( ممییرز ،)Carpinus betulus L. ،)

(، .Cornus mas Lاتتی  )(، زغالAcer campestreکرب )

 Acer(، کیییییییییکم )Cornus australisال )

monspessulanum ،)قره( قاتRibes biebersteinii ون ،)

(Fraxinus excelsiorسییییاه ،)( تلوPaliurus spina 

christi Miller(  گلییاب ،)Pyrus elaeagnifolia اوجییا ،)

(Ulmus minor(  سیییب جنگلیی ،)Malus orientalis ،)

 Cerasus( و گیلیا  وحشی  ).Juglans regia Lگردو )

aviumنبري و همکاران، ؛ ق۹۸۱۳زاده، سرهنگ) ( هستند

(. لاز  ب  ذکر اسیت اراضی  روسیتا کلیا در داتی  ۹۸۱۳

ترش  قسیمت منطق  حفاظت شده ارسیباران و در جنیوب 

 آن واق  شده است.

 

 

 
 جغرافیایی منطقه مورد بررسی موقعیت - 1شکل 

 

 روش پژوهش

تحلیلی   -رو  تحقیق در اش  پیووه  از نیور توصییف 

اي و ا از ابییاار کتابمانیی هییآوري دادهاسییت و بییراي جمیی 

مطالعات و مشاهدات میدان  استفاده شده است. تجاشی  و 

صیورت گرفتی   ArcGis10.5ر افااها نیا با نر تحلی  داده

چنی  رو  تجاش  و تحلی  سیستم  در ریر  است، هم

اش  باعث افااش  دقیت،  کار گرفت  شد.آماش  سرزمی  ب 

ممیدو ، )گردد   م هاي ارزشابسرعت کار و کاه  هاشن 

۹۸۳۱). 

در مرحل  نمست، مناب  اکولوکشک  )فیاشک  و زشسیت ( و 

اقتصادي و اجتماع  شناساش  و تعیی  گردشدنید. در اشی  
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مرحلیی ، محییدوده منطقیی  مییورد مطالعیی  بییا اسییتفاده از 

بازدشییدهاي میییدان  و تصییاوشر گوگیی  ارا بییا مقیییا  

میدل بست  شد و سپ  براسا  مرز منطق  و  ۹۰۹7777

، Digital Elevation Mode (DEMرقوم  ارتفیار اشیران )

متر )بیا  ۹7×۹7 سلول مدل رقوم  ارتفار منطق  با اندازه

هاي درصید ( تهی  گردشد. سپ  نقشی ۹۰۹7777مقیا  

افییاار منطقیی  در نییر  DEMها از شیییب، جهییت دامنیی 

ArcGis10.5  بنیدي ربق  .بنیدي شیدنداستمراج و ربق

منطق  و مطالعات انجیا  شراشط ربیع   ها، براسا نقش 

 ؛۹۸۳۷ ،میرکرشمی  واونق شده در راستاي اش  پووه  )

؛ ۹۸۳0میرداودي و همکیاران،  ؛۹۸۳۹ ،فرج زاده و کرم 

 ( صورتKarami et al., 2015؛ ۹۸۳۱پرور  و همکاران، 

هاي مورد استفاده شام  درصد شیب، جهیت گرفت. نقش 

گیاه  و کیاربري ها و ارتفار از سطح درشیا، پوشی دامن 

هیاي راهوح ، پراکن  حیاتاراض ، بافت و عمق تاك، 

هاي داشمی ، انی دسترس ، محدوده مسکون  روستا، رودت

میییانگی  سییالیان  دمییا، میییانگی  سییالیان  بارنییدگ  و 

 بندي اقلیم  هستند.ربق 

ها با اسیتفاده از ربقات درصد شیب، ارتفار و جهت دامن 

افاار سامان  ارلاعات جغرافیاش  و نقش  رقیوم  ارتفیار نر 

تهی  شدند. نقشی  منیاب  اراضی  )تیاك( بیا اسیتفاده از 

هاي مییدان  تیدقیق گردشید. و بررسی هاي موجود نقش 

هاي همبیاران و هاي متغیرهاي اقلیم  منطق ، نقش نقش 

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 

هاي هواشناس  در هاي اشستگاهداده سطح درشا با توج  ب 

هاي گیاه  با استفاده از نقش پوش  ارراف منطق ؛ نقش 

موجود و اصلا  آن براسا  بازدشد میدان  و تصاوشر گوگ  

هاي داشم  با بازدشد میدان  و تصیاوشر ارا؛ نقش  رودتان 

اي( بیا وح  مهم )تیر  قهیوهگوگ  ارا و نقش  حیات

ها   شدند همچنی  نقش  محدوده جادهبازدشد میدان  تهی

)آسفالت و تاک ( و محدوده مسکون  روستا با استفاده از 

تصاوشر گوگ  ارا و بازدشد میدان  تهیی  شیدند )جیدول 

۹.) 

هیا اسیت مرحل  دو  مدل سیستم ، تجاش  و تحلی  داده

، اسیتوار GISها در محییط گ اري لاشی همک  بر پاش  روي

ها، تصمیمات لیاز  پ  از تهی  نقش است. در اش  مرحل  

ها گرفتیی  شیید. گییاشن  بنییدي نقشیی دربییاره نحییوه ربق 

بندي در ارتبیاط تنگاتنیگ بیا هاي تاا براي ربق رو 

هدف مدل است. در اش  تحقیق با در نظرگیرفت  شیراشط 

چنی  براي اشجاد همیاهنگ  منطق  با اقلیم مرروب و هم

هاي یرهیا در میدلدر ساتتار ربقات، دامن  ربقیات متغ

ر افیییاااکولیییوکشک  راشیییج در اشیییران بیییا اسیییتفاده از نر 

ArcGis10.5  و جوکیار،  يمسیعود) بندي شیدندباز ربق

هاي ربقات درصد شیب، ربقات ارتفیار از نقش (. ۹۸۱۱

 ها، نقشی  بافیت و عمیقسطح درشا و ربقات جهت دامن 

بندي اقلیمی ، گیاه  وکاربري اراض ، ربق تاك، پوش 

میییانگی  سییالیان  بارنییدگ ، میییانگی  سییالیان  دمییا، 

 گیی اري شییده و نقشیی همنییاب  آب رويوح  و محیییات

 حاصیی  شیید. هییر واحیید زشسییت  محیییطهاي واحیید

اي از شیام  شیک سیري مشمصیات وشیوه زشسیت محیط

تواند براي کاربري مورد نظر، مناسب سرزمی  است ک  م 

 (.۹۸۳۱شا نامناسب باشد )ممدو ، 

دسیت آمیده در مرحل  ارزشاب  توان، تناسب واحیدهاي ب 

 هیاي ها بیر اسیا  مقاشسی  وشوگ براي هرشک از کاربري

داشیت   (۹۸۳۱گردد )ممیدو ، ها با مدل، مشمص م آن

هاي ممتل ، پیی  شیرط مدل شا مفروضات  براي کاربري

ها اسیت سنج  و مقاشس  ارلاعات اکولوکشک با اش  مدل

(. در واقیی  ارزشییاب  تییوان ۹۸۱۳و همکییاران،  )عبیییات

زشست براي هرکاربري، از مقاشس  موجودي منطقی  محیط

( با مدل زشست محیطواحدهاي  هايمورد بررس  )وشوگ 

هاي اکولوکشیک آشد. مدلعم  م اکولوکشک  آن کاربري ب 

هیاي متعیدد در شیراشط متعیدد سیاتت  ک  براي کاربري

اي دارنید، هیاي جداگانی اند بیراي هرکیاربري وشوگ شده

گرچ  در هست  مدل ب  همدشگرشیبی  هسیتند )ممیدو ، 

۹۸۳۱). 

ري، بیا توجی  بی  قیرار دامدل اکولوکشک  کیاربري جنگی 

گرفت  محدوده در دات  منطق  حفاظت شده ارسیباران، 

در س  ربق ، براي نشیان دادن تیوان و درجی  مرغوبییت 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=16908
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=16908
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=25879
http://envs.sbu.ac.ir/issue/viewAuthorArticlesList/masoudi%40shirazu.ac.ir%2A%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%2A%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
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سرزمی  براي کاربري جنگ  حماشت  در نظر گرفتی  شید 

ربق  اول تا ربق  سیو  از درجی   ( ک  از۹۸۳۱)ممدو ، 

سیت شود. ربیع  اتوان و میاان مرغوبیت آن، کاست  م 

گیري راج  بی  ارزشیاب  کارگیري مدل براي تصمیمک  ب 

باشد، شعن  توان اکولوکشک  براي هر کاربري شک ررف  م 

هاي بیا تیوان مالیا ربقی  شیک، عملییات توان در پهن م 

تیوان در را انجیا  داد، امیا نم  ۸و  ۷مناسب براي ربقی  

براي شک کیاربري مالیا زراعیت  ۸هاي با توان ربق  پهن 

اشی   .دشم انتظار انجا  زراعت دشیم ربقی  شیک را داشیت

هییا صییادق اسییت )ممییدو ، قاعییده بییراي تمییام  کاربري

۹۸۳۱.) 

 

 های بالقوههای مورد استفاده در تعیین کاربریبندی نقشهطبقه -1جدول 

 

     تاک  آسفالت جاده

     ندارد دائم  رودتان 

     عد  حضور حضور زشستگاه

ي
ربر
کا

 

  0۱-۹77 ۱7-0۱ ۷۱-۱7 ۱-۷۱ ۹-۱ تاج پوش درصد

 بیش  زار جنگ  نور
اراض  

 رهاشده
 مرت  باغ و نهالستان اراض  دشم

ك
تا

 

    متوسط متوسط تا توب توب زهکش 

    متوسط سبک تا متوسط سبک بافت

 عمق )متر(
نیم  عمیق تا 

 عمیق

عمق تا کم

 عمیقنیم 
   عمقبسیارکم عمقکم

 

 مرروب مرروبنیم  ن  ايمدشترا اقلیم
تیل  

 مرروب
  

0/۱-۳/0 4-۱0 دما )سانت  گراد(  ۶/۱-۳/0  ۹۹-۶/۱    

۸۱۱-4۸۷ متر(بارندگ  )میل   40۷-۸۱۱  ۱۷۷-40۷  ۱۶۸-۱۷۷    

  غرب جنوب شرق شمال دشت جهت دامن 

ارتفار از سطح درشا 

 )متر(
۹۱77-۹۷77  ۹۳77-۹۱77  

۷۹77-

۹۳77 
۷۱77-۷۹77    

7-۳ درصد شیب  ۹۷-۳  ۹۱-۹۷  ۸7-۹۱  ۶7-۸7 ۶7بی  از    

 

و تکمیی   زشسیت محییطپ  از تهیی  نقشی  واحیدهاي 

جدول، ارزشاب  توان اکولوکشک  سیرزمی  بی  شییوه چنید 

( بی  منظیور عینییت بمشییدن بی  ۹۸۳۱ممدو ، عامل  )

هیاي واجید تیوان قابلیت بالقوه سرزمی  در قالیب کاربري

هاي هاي تا  اولی ، سیتادهانجا  گرفت. با استفاده از داده

 مفییید کییاربردي )تعیییی  تییوان اکولییوکشک  واحییدهاي 

بنیدي ( براي مرحلی  پاشیان  تحقییق )الوشتزشست محیط

دست آمید. اشی  فرآشنید از ررشیق سینج  ها( ب کاربري

هییا بییا بییراي کاربري زشسییت محیییطکیفیییت واحییدهاي 

  ها شیامهاي اکولوکشک  وشوه انجا  گرفت. اش  مدلمدل

داري حماشت  )س  مدل زراعت )چهار ربق (، مدل جنگ 

 گردشیگريداري )سی  ربقی (، میدل ربق (، مدل مرتی 

متمرکا )شک ربق ( و مدل حفاظت )دو ربقی ( هسیتند. 

هیا و مقاشسی  هاي وشوه کاربريدر ادام  با استفاده از مدل

، درجی   زشست محیطهاي واحدهاي ها با وشوگ اش  مدل

هیاي حفاظیت، بیراي کاربري زشست محیطد توان هر واح

داري و گردشییگري ، مرتیی داري حمییاشت جنگیی زراعییت، 

در گیا  نهیاش ، انتمیاب بهتیرش  متمرکا تعیی  گردشید. 

آمییاش  از  زشسیت محیییطکیاربري سییازگار در واحیدهاي 

 (.۹۸۳۹ممدو ، و سرزمی  انجا  گرفت )دهداردرگاه 
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 نتایج
 ۹/۸۸یم مرریوب، درصد از وسیعت منطقی  در اقلی 4/4۸

درصیید در اقلیییم  ۸/۹۶مرروب و درصیید در اقلیییم نیمیی 

درصد در اقلیم تیلی  مرریوب توزشی   ۷/0اي و مدشتران 

درجی   ۱۱/۹7تیا  7۱/4شده است. متوسط دماي منطق  

 ۱۶۷تییا  ۸۱۱گراد و متوسییط بارنییدگ  منطقیی  سییانت 

متر است. کی  محیدوده داراي سییماي کوهسیتان  میل 

متیر از سیطح  ۷۱۹۷تیا  ۹۷۶۹رتفاع  آن از بوده توزش  ا

درصید وسیعت منطقی  در ربقی  شییب  ۶/۷4درشا است. 

 ۸7-۶7درصید در ربقی  شییب  ۸/۸۱درصد،  ۶7بی  از

درصید قیرار  ۸7درصد و بقی  در محدوده شیب کمتیر از 

 دارد.

هاي ممتل  تیاك بیا عمیق و محدوده روستا داراي تیپ

ت منطقی  درصید از وسیع ۱/4۸زهکش  متفیاوت اسیت. 

عمیق تا عمیق با بافت سبک تا متوسیط داراي تاك نیم 

عمیق درصد داراي تیاك نیمی  ۶/۷۸با زهکش  متوسط، 

درصید  ۶/۹۶با بافت سبک تا متوسط با زهکشی  تیوب، 

عمیق بییا بافییت سییبک و عمییق تییا نیمیی داراي تییاك کم

زهکش  متوسط و بقی  داراي تاك کم عمق بیا زهکشی  

 متوسط است.

ب  کوهسیتان  بیودن منطقی  و شیراشط اقلیمی   با عناشت

مرروب و پاشی  بودن دما، مقدار آب در دستر  شیرب و 

زراعت در رول سال موجیود بیوده و در منطقی  دو فقیره 

س ( وجیود دارد کی  چاش  و پیر درهرودتان  داشم  )کن 

آورد پیوست  اش  دو رودتان ، مکیدي چاي را بوجود می 

  برتودار بیوده ولی  متاسیفان  ک  آب آن از کیفیت توب

 شود.کمتر براي زراعت استفاده م 

درصد وسعت منطق  داراي جنگ  با تیاج پوشی   ۶۳/44

درصیید  ۳0/۷درصیید، بییا تیییپ بلییوط و ممییرز،  ۹77-0۱

 7۱/۷درصید،  ۱7-0۱وسعت داراي جنگ  با تاج پوش  

درصد و  ۷۱-۱7درصد وسعت داراي جنگ  با تاج پوش  

 ۹-۷۱راي جنگی  بیا تیاج پوشی  درصد وسعت دا 0۱/۹

درصید وسیعت  ۳۶/۹7درصد، با درتتان بلوط و ممیرز و 

درصید وسیعت  ۹۱/۷۷اي چتنی ، داراي پوش  درتتچی 

درصد وسعت اراض  رها شده  ۹4/۱داراي پوش  مرتع ، 

درصد وسعت ب  اراض  زراع  دشم و بقیی  بی   ۸۱/۱دشم، 

 منطق  مسکون  و جاده تعلق دارد.

ي مهیم منطقی  بیا ارز  حفیاظت  بالیا، هاي جیانورگون 

دلی  تمرشیب اي و قرقاول است ک  قرقاول بی تر  قهوه

منقیرض شیده اسیت.  ۹۸47هاي قبی  از جنگ  در سال

درصد وسعت منطق  زشستگاه مناسب  براي تیر   0/۸۷

هاي اشی  گونی  در اي است و شک  از بهترش  زشستگاهقهوه

کی  بییان شید اشی  روريرود. همانشمار م ارسباران ب 

ناحی  کلا در دات  منطق  حفاظت شیده ارسیباران واقی  

زشسیت و شده و تحت میدشرشت سیازمان حفاظیت محیط

 ها، مرات  و آبمیاداري کشور است.سازمان جنگ 

هیا باشید بنیدي منطقی  از نظیر تیوان کاربريجهیت ربق 

همی  ارلاعات مناب  اکولوکشک با هیم تلفییق گردنید. بی 

درصید شییب، ربقات هاي هاي ارلاعات  )نقش دلی  لاش 

ارتفییار از سییطح درشییا، ربقییات ها، جهییت دامنیی ربقییات 

بافییت و عمییق ربقییات گیاه  و کییاربري اراضیی ، پوشیی 

ربقیات مییانگی  سیالیان  دمیا، ربقات تاك، مناب  آب، 

بنیدي اقلیمی ( رسیتري میانگی  سالیان  بارندگ  و ربق 

ها )پیکس ( کی  داراي ولاي از سلصورت شبک شدند و ب 

باشیند بیا عمی  ارزشی  معیادل تیصوصیات توصیف  م 

سازي ب  ساتتار وکتوري تبدش  گردشدنید. سیپ  رقوم 

هاي ارلاعییات  در گییی اري لاشیی همعمیی  تلفیییق و روي

، صورت پ شرفت و در نتیج  نقش  واحدهاي  GISافاارنر 

هاي تلفیق ک  بیانگر تمام  تصوصیات لاش  زشست محیط

 (.۷دسیت آمید )شک  شده اسیت بی 
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 محیطی منطقهنقشه نهایی واحدهای زیست-2شکل 

 

کی  مسیاحت  زشسیت محیطواحد  ۹۱0۱در نهاشت تعداد 

مترمرب  بیشتر اسیت تولیید شیید کیی  از  ۹777ها از آن

شیک و در ربقی   زشسیت محیطواحید  ۶۱۱اشی  تعیداد، 

محیط  در واحید زشست ۶واحد در ربق  دو حفاظت،  ۳0

واحد در کلیا   ۱7واحد در کلا  دو و  ۹7۳کلا  شک، 

 س  زراعت دشم قیرار دارند.

منظور ارزشاب  توان اکولوکشک سرزمی ، محیدوده میورد ب 

داري، هاي زراعت آبی  و دشیم، مرتی تحقیق براي کاربري

سنج  حفاظت توان جنگ  حماشت ، گردشگري متمرکا و

دست آمده، ب  زشست محیطواحد  ۹۱0۱شد. در نهاشت از 

واحید در  ۳0در ربقی  شیک و  زشست محیطواحید  ۶۱۱

محیط  در کلا  شیک، واحید زشست ۶ربق  دو حفاظت، 

واحد در کلا  سی  زراعیت  ۱7واحد در کلا  دو و  ۹7۳

هیاي زراعیت سینج  کاربريسنج  شیدند. تواندشم توان

داري، جنگ  حماشت ، گردشگري متمرکیا دشم، مرت  آب ،

بیر مبنیاي تجاشی  و  زشسیت محییطو حفاظت واحدهاي 

 (.۸)شک   دست آمدتحلی  سیستم  ب 

درصد( از مجمور وسعت منطقی ، داراي  ۶0/7هکتار ) ۹۶

 ۹۱/7هکتیار ) ۱توان بالقوه براي توسع  زراعت آب  است. 

  زراعت دشم کلیا  درصد(، داراي توان بالقوه براي توسع

درصد( زراعیت دشیم کلیا  دو و  ۷۸/0هکتار ) ۹0۱شک، 

 درصد( زراعت دشم کلا  س  است. 70/۹هکتار ) ۷۶
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 نقشه آمایش سرزمین روستای مکیدی -۳شکل 

 

درصیید( از مجمییور وسییعت منطقیی ،  ۱۹/0هکتییار ) ۹۳۹

 4۹۶داراي توان بالقوه بیراي توسیع  مرتی  درجی  شیک، 

 ۹۱/۷هکتیار ) ۱۷صد( مرت  درج  دو و در ۷۸/۹0هکتار )

 درصد( مرت  درج  س  است.

درصید( از وسیعت منطقی ، داراي تیوان  7۷/۷هکتار ) 4۱

هکتیار  ۷۱بالقوه براي توسع  جنگ  حماشت  کلا  شیک، 

هکتیار  ۷۱۱درصد( جنگی  حمیاشت  کلیا  دو و  74/۹)

 (.4)شک   س  است حماشت  کلا  درصد( جنگ  ۱۳/۹7)

شگري متمرکا براسا  منیاب  اکولوکشیک سنج  گردتوان

ممتل  در شیک ربقی  گردشیگري متمرکیا درجی  شیک 

از  درصد( از وسعت منطق ، ۸4/7هکتار ) ۳صورت گرفت. 

توان اکولوکشک براي توسع  گردشگري متمرکا برتیوردار 

 (.4است )شک  

هاش  از منطق  ک  غیرقاب  توسع  هستند و سنج  عرص 

آمیا آن نیازمند ملاحظیات احتییاطها در شا توسع  فعالیت

است با استفاده از معیارهاي ممتلف  صیورت گرفیت کی  

هیاي میدشرشت  و علاوه بر مناب  اکولوکشک برت  از وشوگ 

آمیا محیطیی  نیییا در آن تییادیر هاي ممییاررهمحییدودشت

داشت. ارزشاب  ظرفیت بالقوه حفاظت در منطق  نشان داد 

ت منطقیی  نیازمنیید درصیید( از وسییع 4/4۱هکتییار ) ۹7۱0

حفاظت درج  شک اسیت. در واقی  اشی  منیارق شیراشط 

چنیی  هم معرف بودن و حفاظت مدشرشت شیده را دارنید.

درصیید( وسییعت منطقیی  در ربقیی  دو  0۱/۸هکتییار ) ۱۹

(. اشیی  دسییت  از منییارق در 4حفاظیت قییرار دارد )شییک  

پ شر و در شرف ناپاشداري قرار دارند و ردش  منارق آسیب

هییا در هییا در آنهییا و فعالیتتوسییع  کاربري بهتییر اسییت

 اولوشت قرار نگیرد.
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 های بالقوه در محدوده روستای مکیدینمودار درصد مساحت کاربری -۴شکل 

 

 بحث
هییاي میدشرشت  ارزشاب  تیوان اکولیوکشک  مطیابق برنامی 

متقابی  گییري بیر اسییا  روابیط نوش  نیازمنید تصیمیم

بی  متغیرهاي ممتلی  اکولوکشیک اسیت. چیرا کیی  بییا 

ها و دیرپییی شري هرکییدا  از شییاتصأشیییناتت مییییاان ت

عوام  در روند ارزشاب ، تصیمیم صیحیح و ارزشیاب  انجیا  

توانیید نمییود بهتییري از تییوان سییرزمی  جهییت شییده، م 

. (۹۸۱7)میرادزاده و همکیاران، هاي ممتل  باشد کاربري

شییاب  رشاي و مکانمنظور برنامیی بیی در پییووه  حاضییر 

ها با توجی  بی  تیوان اکولیوکشک  منطقی ، از رو  کاربري

تجاش  و تحلی  سیستم  چند عاملی  کی  تعیداد زشیادي 

اجتماع  را در فرآشند  وعام  فیاشک ، زشست  و اقتصادي 

برد، استفاده شید. در اشی  راسیتا ضیم  کار م ارزشاب  ب 

)فیاشک  و زشست ( و اقتصادي و مطالع  مناب  اکولوکشک  

زشسیت، واحیدهاي همگی  اجتماع  تادیرگی ار بیر محیط

محیط  در محدوده شناساش  و نور کاربري هیر واحید بیا 

ها بیر اسییا  تصوصیییات محورشیت پاشییداري اکوسیسییتم

محیط  تعیی  گردشد. با توج  ب  شیراشط محیدوده میورد 

ب، گیاه  و جیانوري، درصید شییپووه ، عوام  پوشی 

دیر را در ارزشیاب  تیوان منطقی  أاقلیم و تاك بیشترش  تی

 هاي ممتل  داشتند.براي کاربري

هاي جنگل  منطق  و نق  آن بررس  وضعیت اکوسیستم

در فضاي حاکم بر محیط ارراف، حاک  از آن است ک  در 

از ررشیق  شراشط موجود جمعیت ساک  در روسیتا عمیدتاً

پردازند و جنگی  عا  م زراعت دشم و دامداري ب  امرار م

  زمیی  بیراي زراعیت و ئیهیا بیا ارادر تدمت اش  کاربري

ها است. با در نظر گرفت  اهمییت چیراي می  علوف  دا أت

توان اش  وضعیت را با توج  بی  هاي روستا، م داشم  دا 

هییا، وضیییعت انسییان، دا  و جنگیی  نامییید رعاشییت اولوشت

روند موجود شعن   (. ادام ۹۸۳۹ ممدو ، و دهداردرگاه )

چنیان اگر دامیداري و زراعیت بیدون هییل اصیلاح  هیم

عنوان مشیاغ  اصیل  بیاق  بمانید، بیا توجی  بی  رشید ب 

جمعییییت روسیییتا و افیییااش  نییییاز سیییران ، تمرشیییب 

هاي جنگلی  دور وشوه اکوسیستمهاي منطق  ب اکوسیستم

از انتظار نیست. از آنجا ک  شیراشط اقتصیادي و اجتمیاع  

روستا بییانگر میانو  بیودن حرفی  دامیداري در  حاکم بر

منطق  است، شیاشد بتیوان بیا آمیوز  سیاکنی ، اجیراي 

هاي صیحیح میدشرشت ، رونید تمرشیب را بیا حفیظ برنام 

 تولیدات فعل  کنترل کرد.

برداري از سرزمی  باشد براسا  توان آن و با ارزشیاب  بهره

از  و شناتت توان بالقوه زمی  مشمص شود، هر سرزمین 

توانیید اي برتییوردار اسییت کیی  ارزشییاب  آن م تییوان وشییوه

بازگوکننده بهترش  استفاده از سرزمی  باشد. در اش  میان 

توانید نقی  ها م ارزشاب  حفاظت  و حماشت  اشی  عرصی 

در اشی   منظور نی  ب  اهداف مد نظر اشفا کند.اساس  را ب 

فاظیت تحقیق، ارزشاب  توان اکولوکشک  منطق  با نگر  ح
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و حماشیییت در عرصییی  هیییاي ربیعییی  و در چیییارچوب 

رشاي و آماش  سرزمی  انجا  شد. براي انجیا  اشی  برنام 

هیا هاي ارزشاب  توان اکولوکشک  وشیوه کاربريتحقیق مدل

هاي ممیدو  میورد تهی  شد ک  از برت  جهات بیا میدل

ها شام  تفاوت دارد. اش  تفاوت استفاده براي ارزشاب  توان

تفکیک مدل زراعت و مرتعیداري و بقات کاربري، تعداد ر

متغیرهاي مورد استفاده در مدل اسیت. در میدل زراعیت 

داري س  کلا  آن هم جنگ  کلا چهار ربق ، مدل جنگ 

حماشت  با عناشیت بی  اشنکی  محیدوده در داتی  منطقی  

حفاظت شده قرار دارد در نظر گرفت  شد. بر اسا  نتاشج، 

 ۹۹۳0سطح منطق  شعنی  مشمص شد ک  قسمت اعظم 

داراي اولوشت حفیاظت  اسیت و از  درصد( ۹۶/4۱هکتار )

هر نظر، شاتص براي کاربري حفاظت است. ب  بیان دشگر 

هیا باشید در ها و دتالترشايهیا، تمیا  برنامی در اش  زون

اي جوام  گیاه  و جیانوري راستاي حفاظت از تنور گون 

از منطقی   د(درصی ۶4/۹۸هکتیار ) ۸۷۱چنیی  هم باشد.

علت داراي توان براي کاربري جنگ  حمیاشت  اسیت و بی 

شراشط توپوگراف  تاا، باشد با هیدف حمیاشت  میدشرشت 

ها باشید بیا شود. مهمترش  اهداف در مدشرشت اشی  عرصی 

گیاه  صیورت تمرکا بر حفاظت از آب و تاك و پوشی 

 در Rezapour Andabili and Alikhah Asl(2017. )گیرد

داغ بیراي ارزشاب  توان اکولوکشک  منطق  حفاظت شده آق

شناسیی ، هاي ارلاعییات  تاك، لاشیی داريکییاربري جنگیی 

اربري زمی ، هییدرولوکي و کیگیاه ، شیک اقلیم، پوش 

و نشیان دادنید کی  منطقی  بیراي  نیداراض  استفاده کرد

دلی  وضیییعیت داري بییی جنگییی  0و  ۷، ۹هیییاي کلا 

 ۶و  ۱، 4، ۸هیاي توان است و تنها کلا  بیوفیاشک  فاقد

داري مطابق مدل رراح  شیده داراي تیوان اسیت. جنگ 

اش  پووه  تا حدودي مشاب  تحقیق حاضر است بیا اشی  

ق حاضیر منیارق بیا پوشی  درتتی  تفاوت ک  در تحقی

هاي گییاه  وح  و گونی دلی  زشستگاه حیاتمتراکم ب 

هیاي مهم و نیا حفاظت شده بودن منطق ، بیشتر بی  زون

 حفاظت  کلا  شک و دو اتتصاا شافت  است.

هیاي بیا بر اسا  نتاشج، کاربري زراعت )آب  و دشیم کلا 

ز وسیعت ا درصد( ۹۶/۱هکتار ) ۷۷۹توان شک، دو و س ( 

نتاشج ارزشاب  تیوان است.  منطق  را ب  تود اتتصاا داده

اکولوکشک  براي کاربري زراعت نشان داد ک  منطق  میورد 

آباد ( در حوض  تی ۹۸۳۱)محب  و غلام   بررس  همانند

گلستان فاقد توان درج  شک زراعت آب  است کی  عوامی  

ی  تیوان فاکتورهیاي شییب زشیاد و پیاشدر در اش  را م ؤم

 بودن دما دانست.

توان منطق  مورد بررس  براي گردشگري تیوب ارزشیاب  

سیسات زشربناش  و امکانیات أشد. اش  ناحی  با اشنک  فاقد ت

لاز  جهت اراش  بی  گردشیگران اسیت، امیا داراي منیاظر 

کند. اي را جلب م زشباش  است ک  توج  هر بازدشدکننده

هیاي زشسیتگاه  با توج  ب  اشنکی  منطقی  داراي وشوگی 

س ( اي )پیردرهتاا بوده و بهترش  زشستگاه تر  قهوه

سازي براي کاربري تورشسم در آن قرار دارد بنابراش  نقش 

چاش  بیراي گسترده انجیا  نشید، ولی  زونی  در مکییدي

گردشگري متمرکا ارزشاب  توان شده و هشیت هکتیار در 

کر است ذاش  مح  در نقش  نهاش  جانماش  گردشد. لاز  ب 

 در محدوده روستاي مکیدي از توان بالقوه سرزمی  بیراي

ک  بیان روريهمان است. استفاده نشده گردشگري کاربري

سیال  شد در اش  ناحی  با وجود ربیعت بسیار زشبا ک  هر

از اردشبهشت تا آبان ماه، پ شراي تعیداد زشیادي گردشیگر 

اش  گون  امکانات رفاه  و حفاظت  جهت راهنماست، هیل

رشاي علم  براي گردشگران وجود ندارد و هیچگون  برنام 

صورت پاشیدار هاي گردشگري انجا  نشده است تا ب مکان

جیانوري از امکانیات  گیاه  وو بدون آسییب بی  پوشی 

 ربیع  منطق  بهره جست.

در مجمور، وضعیت کل  بیانگر حاکمیت زندگ  روستاش  

منییاب  بییا تییوان بییرداري سیینت  از مبتنیی  بییر نظییا  بهره

تجدشدپ شري است. عد  توسع  شیافتگ  روسیتا از جنبی  

گستر  ساتتارهاي زشربناش  و عد  استفاده از تکنولوکي 

برداري از مناب  سبب شده است گا  با ربیعت در بهرههم

روش  از زمی  ب  رف  نیازهیاي برداري ب تا ساکنی  با بهره

بیرداري بیی  از تود بپردازند و عد  رعاشت مییاان بهیره

 توان واقع  زمی ، تمرشب اراض  را سبب شده است.

 

 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1738395&type=0&id=1750475
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1738395&type=0&id=1750475
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1738395&type=0&id=1750475
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1738395&type=0&id=1750475
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1738395&type=0&id=1750475
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 تشکر و قدردانی
زاده، دهیدار روسیتاي هاي آقاي صابر سیرهنگاز همکاري

هاي مییدان  مکیدي ک  در انجا  اش  پووه  در بررسی 

اشنجانییب را شییاري کردنیید صییمیمان  تشییکر و قییدردان  

 شود.م 

 

 منابع

غ.؛ سلمان ماهینی، ج.؛ جلالی، س. امیری، م. .۹

آذری دهکردی، ف.،  م. و ع.؛ حسینی، س.

هاي ارزشاب  توان اکولوکشک جنگ  .1۳۱۱

هاار شمال اشران با  هاي آبمیا دو هاار و س حوض 

، شماره ۸۱شناس . دوره محیط .GIS استفاده از

 .44تا  ۸۸، صفحات ۷

مدل ارزشاب    .1۳۱2 .میرکریمی، ح، و .اونق، م .۷

هاي فعل  و آت  محیط  کاربريانطباق زشست

استان گلستان. علو  کشاورزي و مناب  ربیع . 

 .۹0تا  ۸، صفحات ۸، شماره ۹7دوره 

محیط  ارزشاب  زشست .1۳۱۱بابایی کفاکی، س.،  .۸

بندي اراض  جنگل  با استفاده منظور ربق جنگ  ب 

رود  )مطالع  موردي۰ حوزه آبمیا کاظم GIS از

، ۹۷دوره  .هاي شمال کشور(، علو  کشاورزيجنگ 

 .۳7تا  ۶0، صفحات ۹شماره 

عربی،  رحمانی، ب. و، .متکان، ع.ا،.بیات، ب .4

راض  و رشاي جام  کاربري ا، برنام ۹۸۱7 ،.ب
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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. 
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