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Abstract
The assessment of the ecological potential of the environment is to determine or predict the
potential power and natural land use type. Environmental assessment is therefore a tool for
strategic land use planning. The aim of this study was to evaluate the ecological potential of
urban, rural and industrial land use in Kangavar city with an area of 883.9 km2 using
Makhdoom ecological model. In the process of research, the required data were collected,
produced and produced. After creating and combining the maps in the GIS software in a
multi-hybrid way, the maps of environmental units were constructed and the ecological
potential of the area was evaluated using the features of each environmental unit. To do
this, the indices and variables that could be involved in each of these models were
examined. To classify the ecological potential of the area for urban, rural and industrial
uses and to map the power of different classes, 18 parameters were used as criteria for
weighting and power determination. The results of Kangavar city's ecological assessment
indicate that a 100.26 square kilometer area (11.34%) of Kangavar city is suitable for
urban, rural and industrial use for 1st class. Also in the city, 483.1 square kilometers
(54.64%) is quite suitable for 2nd floor. By comparing the existing and optimal land use
map, it was determined that the area of urban land use development in inappropriate zones
is 2.5 square kilometers.
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 .1کارشناسیارشد ،جغرافیای برنامهریزی شهری -گرایش محیط زیست شهری ،دانشگاه پیام نور ،قزوین ،ایران
 .2دانشیار ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،مرکز مطالعات سنجش از دور و  ،GISدانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت8930/60/60 :؛ تاریخ پذیرش)8930/88/60 :

چکیده
ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست برای تعیین یا پیشبینی قدرت بالقوه و نوع کاربری طبیعی سرزمین است .از این رو ،ارزیابی محیط
زیست ابزاری برای برنامهریزی استراتژیک استفاده از سرزمین است .در مطالعة حاضر شهرستان کنگاور با وسعت  009/3کیلومترمربع باا
هدف تعیین توان اکولوژیک در ارتباط با کاربری شهری ،روستایی و صنعتی با مدل اکولوژیکی مخدوم بررسی شاد .در فرایناد پاژوهش،
ابتدا دادهها و منابع اکولوژیکی مورد نیاز پژوهش جمعآوری ،تهیه و تولید شد .پا از ساا ت و ترکیاق نق اههاا در نارمافازار سیسات
اطالعات جغرافیایی به شیوة چندترکیبی ،نق ة واحدهای محیط زیستی سا ته و با بهکارگیری ویژگیهای هر واحد محیط زیساتی تاوان
اکولوژیکی منطقه ارزیابی شد .برای انجامدادن این کار ،شا صها و متغیرهایی که میتوانستند در هر یک از این مدلهاا د الات داشاته
باشند ،بررسی شد .برای طبقهبندی توان اکولوژیک منطقه در زمینة کاربریهای شهری ،روستایی و صنعتی ،و تهیة نق اة تاوان طبقاات
مختلف 80 ،پارامتر به عنوان معیار وزندهی و تعیین توان بهکار گرفته شده است .نتایج ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگااور ن اان
داد ،پهنهای به مساحت  866/60کیلومترمربع ( 88/93درصد) از شهرستان کنگاور برای کاربری شهری ،روستایی و صنعتی توان مناساق
برای طبقة  8دارد .همچنین ،در شهرستان 309/8 ،کیلومترمربع ( 43/03درصد) توان کامالً مناسق را برای طبقة  6دارد .با مقایسة نق ة
کاربری موجود و بهینه م خص شد ،مساحت توسعة کاربری شهری در پهنههای نامناسق برابر با  6/4کیلومترمربع است.

واژگان کلیدی
توان اکولوژیک ،شهرستان کنگاور ،واحدهای محیط زیستی ،کاربری بهینة اراضی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهm_hoseinzadeh@sbu.ac.ir :
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مقدمه
محل استقرار سکونتگاهها و سایر تأسیسات انسانساخت ،کامالً تحتت تتأریر یدیتدههتا محیطت
است .امروزه به تبع رشد سریع جمعیت ،توسعة ساخت و سازها اجتنابنایتییر و تتأریر نتامطلوب
نیازها بشر بر زمین ،همچنین ،استفاده از مناطق حاشیة شتررها و روستتاها بترا ای تاد خانته و
فعالیتها اقتصاد و صنعت گسترش روزافزون دارد

(روستا ،جبار

 1931 ،صتفحه .)1خلق این بناهتا

از طرف موجب تغییرات عمده در محیط است و چرخة آب ،انرژ و مواد را به هم مت زنتد و از
سو دیگر تحت تأریر محیط طبیع قترار

دارد (روستتا ،جبتار

 .)2 :1931 ،در ایتن زمینته ،تخصتی

عاقالنة زمین 1به فعالیتها گوناگون انسان مانند زراعت و باغتدار  ،مرتتع و جنگتل ،صتنعت و
معدن ،شرر و روستا و غیره برا سامانده فضا جغرافیای و حفظ و بررهبتردار خردمندانته از
منابع طبیع سرزمین از جمله مباحث برنامهریز است که آمایش سرزمین 2یا برنامتهریتز محتیط
زیست خوانده م

شود (مخدوم.)11 :1939 ،

فضا زیست طبیع جران توان اکولوژیک محدود برا استتفاد انستان دارد .بتهکتارگیر
ناآگاهانة سرزمین همراه با مدیریت غلط به بررهبتردار نادرستت و استتفاد غیرمنطقت انستان از
سرزمین من ر شده است .کشاورز در یرنههای ان ام م گیرد که توان برا تولید فتراوردههتا
کشاورز ندارد .در زمین خانهساز م شود که برا احداث بنا و ساختمان نامناستب استت؛ در
دامنههای مرتعدار ان ام م شود که توان تولید برا این کار را ندارد .بنابراین ،کاهش بتیش از
حد منابع ،نتی ة استفاد غیرمنطق و نامتعتاد انستان از سترزمین استت (مختدوم .)11 :1939 ،تغییتر
کاربر اراض  ،فرسایش ،کویرزای  ،جنگلزدای  ،مسمومیت و آلودگ زمتینهتا (آب و ختا)) کته
منابع طبیع جران را به مخاطره م اندازند ،در بیشتر موارد به واسطة استتفاد غیرمنطقت از زمتین
رو م دهند .تبدیل زمین از یک نوع کاربر به کاربر دیگتر ،میتزان فرستایش را تتا هزاربرابتر
رو کر زمین باال برده است .بنابراین ،برا توسعه در محیط زیست ،ییش از برنامتهریتز بترا
استفاده از آن ،باید توان اکولوژیک آن را سن ید و سرزمین را با توجه به توان و یتانسیل آن بترا
1. Land
2. Land use planning
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کاربر ها مختلف یرنهبند کرد (مخدوم .)19 :1939 ،محیط زیست دربرگیرنتد تتوان اکولتوژیک
(منابع فیزیک و بیولوژیک

) ،هوا ،فضا رو سرزمین و ویژگ هتا فرهنگت  ،اقتصتاد و اجتمتاع

انسان بتر کتر زمتین استت .با شناسای و ارزیاب ویژگ ها اکولوژیکت در هر منطقه برنامهها
توسعه ،هماهنتتت ت
مشخ

با طبیعت برنامهریز شده و طبیعت خود استعدادها سرزمین را برا توسعه

م کند (مخدوم .)29 :1939 ،هدف ارزیاب توان اکولوژیک محیط زیست تعیین کاربر برینته

و استفاد صحیح از منابع بر اساس توان طبیع محیط است تا از تخریتب منتابع طبیعت و محتیط
زیست جلوگیر و توسعها سازگار با محیط طبیع برا سکونتگاهها انسان فراهم شود.
در زمینة توان اکولوژیک مناطق مطالعات مختلف ان ام گرفته استت .متاالوااراچ و همکتاران
( )1331مد ساز یکپارچة مبتن بر سیستم ها اطالعات جغرافیای را برا مدیریت منابع طبیع
در منطقة نیوساز ولز استرالیا بهکار گرفته است .ایتن مطالعته نشتان داد در برنامتهریتز در ستطح
منطقها ضرورت دارد یتانسیل منطقه امکانسن

شود.

بوکو و همکاران ( )2001نیز از نقشهها ژئومورفولوژیک منطقها تریهشده با استفاد ستن ش
از دور و سیستمها اطالعات جغرافیای به عنوان ابزار برا برنامهریز کتاربر اراضت بترا
توسعة کشور برره گرفتهاند.
سون

( )2011نیز موضوع شرر اکولوژیک و روابط توسعة یایتدار را بررست کترد .همچنتین،

زیرساخت اکولوژیک و توسعة یایدار شرر که مرجع برا دیگر شررها باشد ،ارائه کرد.
ژان

و همکاران ( )2011تالش کردهاند چارچوب ارزیاب برا یایدار بتهکتارگیر اراضت

شرر یایتخت و شررها چین را ارائه کنند.
بونروامکاو و موریاما ( )2012موضوع برنامهریز کتاربر اراضت و منتابع طبیعت بته منظتور
اکوتوریسم یایدار با  GISدر سورات ران در کشور تایلند را مطالعه کردهاند.
چان

و همکاران ( )2012برنامهریز زیرساخت سبز مبتن بر سیستمها اطالعات جغرافیای

برا کاربر اراض شرر و توسعة فضای در استان شن ژن چین را مطالعه کتردهانتد و امیتدوار
شدهاند بتوانند بر اساس این برنامهریز  ،از منابع زمین حفاظت و توسعه دهند در سا هتا آتت
نیز تداوم داشته باشد.

03

آمایش سرزمین ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2911

راجوویچ و بوالتویچ ( )2012منابع طبیع  ،طبقهبند یتانسیلهتا طبیعت و توستعة یایتدار را
بررس کرده اند .همچنین ،نتی هگیر کردهاند که فقط از طریق اصو توسعة یایتدار مت تتوان بته
رشد ییوسته رسید و نیازها آت را برطرف کرد.
شررستان کنگاور از جنبة محیط طبیع آن که یک از اجتزا محتیط زیستت استت ،حساستیت
باالی دارد .کاهش منابع طبیع و استفاد ب رویة آن ،تغییر یوشتش ستطح زمتین ،توستعة شترر و
دستانداز به اراض کشاورز  ،فقدان و اختصتا

نتدادن کتاربر جنگلتدار  ،کتاهش مراتتع و

ت اوز به حریم آن ،ساخت و سازها در یرنهها نامناسب ،سبب بحرانهای مانند کمبود مواد غتیای
و فرآوردهها کشاورز  ،تغییر عناصر اقلیم منطقه ،آبگرفتگ در مناطق مسکون بر ارر بارشهتا،
تخریب بناها بر ارر زلزله و غیره در زمان حا و افزایش آن در آینده برا منطقه شده استت .امتروزه
شررستان کنگاور را مخاطرات تردید م کند که م توان ناش از اختصا
دانست که توان الزم برا آن را ندارد .گسترش شرر و اختصا

زمین برا کتاربر هتای

زمینها کشتاورز حاشتیة شترر

برا مصارف شرر و سکونتگاهها مشکالت را برا شترروندان ای تاد کترده استت .بترا نمونته،
اراض اختصا

یافته برا احداث شرر)ساز در شترر) فرهنگیتان کته در منطقتة جنتوب شترر

استقرار دارد ،در اراض یست و کشاورز است که با کمتترین بتارش ستبب آبگرفتگت در معتابر و
مساکن این مناطق م شود و ح م آبها سطح و تخلیة ح م آب ناش از بارش دشوار بتوده ،و
عبور و مرور برا اهال دشوار و غیرممکن است .همچنین با توجه به قرارگیتر شررستتان کنگتاور
در گسل سراسر سنندج -سیرجان ،یرنههای از منطقه ،بهخصو

بعض از روستاها آن بتر رو

گسل یا با فاصلة اندک از آن واقع شده است و بهشدت تحت تأریر فعالیت گسلها منطقته هستتند
و آسیبها فراوان را در ادوار مختلف متحمل شدهانتد ،در حتال کته تردیتدها از جانتب فعالیتت
گسلها ادامه دارد و باید از حوادث و بحرانها آت جلوگیر به عمل آیتد .مستللة دیگتر آنکته بتا
توجه به مشاهدات میدان و تریة تصویر هوای از منطقه ،شرر)ساز ها چند سا اخیر در اراضت
کشاورز آب و دیم (شرر) فرهنگیان ،مسکن مرر ،شرر) جراد ،شرر) بسیج و شرر) آموزگتار)
احداث شده است که این امر نهفقط موجب کاهش ظرفیت تولید فرآوردههتا کشتاورز در منطقته
شده ،بلکه شررستان را برا تأمین و جبران کمبود محصوالت کشاورز با مشکل مواجه کرده است.
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بنابراین ،برا رسیدن به توسعها یایدار 1برا منطقه و هماهنگ با طرحها استان و ملت آمتایش
سرزمین ،باید به تنظیم روابط بین محیط طبیع  ،انسانساخت و فعالیتها انسان در منطقه یرداختت
و از امکانات انسان و فضای شررستان بررهبردار متعاد و یایدار به عمل آورد.
به منظور تعیین قابلیت شررستان کنگاور و تعیین یرنهها مناسب جرت کاربر هتا شترر ،
روستای و صنعت  ،مد ارزیاب توان اکولوژیتک سترزمین بته عنتوان یکت از روشهتا تعیتین
کاربر برینه اراض بهکار گرفته شده استت .همچنتین ،وضتعیت موجتود کتاربر هتا شترر ،
روستای و صنعت با توان منطقه بترا ایتن نتوع کتاربر بررست و منتاطق مناستب و نامناستب
شناسای شدند .در ارتباط با تعیین قابلیت اراض به منظور کاربر شرر  ،2روستتای  9و صتنعت

1

یژوهشها متعدد چون ارزیاب توان اکولوژیک مناطق گیالن و مازندران برا توستعة شترر ،
صنعت  ،روستای و توریسم (مخدوم ،)1920 ،کاربرد سیستمها اطالعات جغرافیای در امکانستن
توانها محیط و تعیین الگو برینه در نواح روستای در شررستان تربتت حیدریته
 ،)1931ارزیاب توان محیط زیست حوض آبخیز زاخرد برا توسع شرر با

(جمعتهیتور،

( GISمنور و همکتاران،

 ،)1931ارزیاب توان اکولوژیک به منظور توسع یایدار در جلگ ساحل هندی ان

(داود و کتتاظم ،

 ،)1933ارزیاب تناسب کاربر اراض از طریق مد توان اکولوژیک در استان اردبیل

(حتتاتم نتتژاد و

همکاران ،)1931 ،ارزیاب توان اکولوژیک به منظور توسعة شرر بتا بته کتارگیر سیستتم اطالعتات
جغرافیای در جزیر

مینو (عمار

و همکاران )1931 ،ان ام گرفته است.

در همة مطالعات یادشده با درنظرگرفتن همة یارامترها اکولتوژیک متد مختدوم ،دادههتا
رقوم و به همراه دیگر دادهها توصیف برا ای اد یایگاه دادهها ،به سامانة  ArcGISداده شد .بتا
تلفیق و رو همگیار الیهها اطالعات  ،در سامانة  ArcGISنقشة یگانها اکولوژیک منطقه به
همراه جدو ویژگ ها واحد ،ای اد و نسبت به امکانسن
توسعة کاربر مورد مطالعه مشخ

منطقة اقدام و مناطق مستتعد بترا

شد.
1. Sustainable development
2. Urban use
3. Rural land use
4. Industrial use
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مواد و روش
محدود مورد مطالعه :شررستان کنگاور با مساحت  339/3کیلومترمربع بین  91درجه و  11دقیقه تا
 91درجه و  93دقیقة عرض شمال و  12درجه و  91دقیقه تا  13درجه و  10دقیقه طتو شترق ،
با ارتفاع متوسط  1200متر از سطح دریا در شرق استان کرمانشاه واقع شده است (شکل .)1

شکل  .1نقشة موقعیت جغرافیایی شهرستان کنگاور

جمعیت شررستان طبق سرشمار سا  ،1931برابر با  21211نفر ( 29219خانوار) بوده است .ایتن
شررستان دارا  31روستا و  1دهستان با اقلیم معتتد و تابستتان گترم و خشتک استت .متوستط
بارندگ سالیانة منطقه  931/9میل متر و دما متوسط سالیانة آن  22/1درجة سانت گراد برآورد شده
است .جریان وزش باد غالب ساالنة جنوب غرب و سرعت آن  1/1متر بر رانیه است.

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی
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شکل  .2فرایند ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور به منظور تعیین قابلیت کاربریهای شهری ،روستایی و صنعتی
(مخدوم)22 :1131 ،

روش کار :برره بردار

برینه و اصول از منابع طبیع سرزمین و سامانده کاربر

اراض بر

اساس توان طبیع (اکولوژیک ) آن ،نقش مرم در مدیریت محیط و جلوگیر از تخریب محیط
زیست دارد .ارزیاب توان اکولوژیک
بررهگیر

مخدوم که در این یروژه از روش ارزیاب چندعامله آن

شده است ،به عنوان یک از روشها

تعیین کاربر

برینه اراض است که یس از

شناسای و جمعآور منابع مورد نیاز (نقشة خا) ،نقشة زمینشناس  ،نقشة یوشش گیاه  ،نقشة
منابع آب و هیدرولوژ  ،نقشة اقلیم ،نقشة گسلها ،نقشة تراکم یوشش گیاه  ،نقشة تویوگراف ،
نقشة مد رقوم ارتفاع ،نقش ة کاربر اراض  ،نقشة شیب ،نقشة ارتفاع از سطح دریا ،و نقشة
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جرت جغرافیای ) اقدام به ت زیهوتحلیل و جمعبند این منابع شد .نقشة واحدها محیط زیست
از ترکیب نقشهها طبقات ارتفاع  ،شیب ،جرت دامنه ،خا) و یوشش گیاه تریه و استخراج
شد .سپس ،با ت زیهوتحلیل عوامل یایدار و نایایدار اکولوژیک سرزمین ،توان کاربر

شرر ،

روستای و صنعت  ،ارزیاب شد .با نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیای  ،نقشة یگانها

محیط

زیست شررستان کنگاور تریه شد ،و یس از تلفیق نقشهها الزم و برنگامشدن آنها با مقایسة بین
ویژگ ها اکولوژیک واحده ا محیط زیست شررستان کنگاور با مد اکولوژیک کاربر مد
نظر مطابق با مد اکولوژیک مخدوم و نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیای ان ام گرفت .یس از
ارزیاب توان اکولوژیک نقشة طبقة توان کاربر مد نظر تریه شد (شکل .)2
شناسای منابع اکولوژیک و تریة نقشهها یایه :برا آنکه شررستان آماد ارزیاب شتود ابتتدا،
یارامترها موجود آن شناسای شد .منابع و نقشهها مورد نیاز شامل نقشة خا) (شکل  ،9التف)،
نقشة زمینشناس (شکل  ،9ب) ،نقشة یوشش گیاه (شکل  ،9ج) ،نقشة منابع آب و هیدرولوژ
(شکل  ،9د) ،نقشة اقلیم (شکل  ،1الف) ،نقشة گسلها (شکل  ،1ب) ،نقشة تراکم یوشش گیتاه
(شکل  ،1ج) ،نقشة تویوگراف  ،نقشة مد رقتوم ارتفتاع (( 1)DEMشتکل  ،1د) ،نقشتة کتاربر
اراض (شکل  ،1الف) ،نقشة شیب (شکل  ،1ب) ،نقشة ارتفاع از سطح دریا (شتکل  ،1ج) ،نقشتة
جرت جغرافیتای (شتکل  ،1د) از منتابع و ستازمانهتا مترتبط ،عکتسهتا هتوای و تصتاویر
ماهوارها جمعآور شد و در سامانة  ArcGISو نترمافتزار ستن ش از دور ( 2)ENVIیتردازش و
نقشهها نرای تریه شد .سه نقشة طبقات شیب (شتکل  ،)1طبقتات ارتفتاع (شتکل  )1و طبقتات
جرت جغرافیای (شتکل  )1بتا بتهکتارگیر متد رقتوم ارتفتاع (شتکل  )1مستتخرج از نقشتة
تویوگراف  1/21000منطقه تریه شد.

1. Digital Elevation Model
2. The Environment for Visualizing Images

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی
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شکل  .1نقشة منابع اکولوژیکی (نقشة خاک ،الف)( ،نقشة زمینشناسی ،ب)( ،نقشة پوشش گیاهی ،ج )( ،نقشة آب و
هیدرولوژی ،د)
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شکل  .4نقشة منابع اکولوژیکی (نقشة اقلیم ،الف)( ،نقشة گسل ،ب)( ،نقشة تراکم پوشش گیاهی ،ج)( ،نقشة مدل رقومی
ارتفاع ،د)

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی
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شکل  .5نقشة منابع اکولوژیکی (نقشة کاربری اراضی ،الف)( ،نقشة طبقات شیب ،ب)( ،نقشة طبقات ارتفاع از سطح دریا،
ج)( ،نقشة طبقات جهت ،د)
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برا طبقهبند نقشة شیب مطابق با مد اکولوژیک مخدوم برا کاربر ها شترر  ،روستتای
و صنعت نقشه  DEMدر محیط  GISبه سه طبقه ( 0تا  11 ،11تا  )11> ،11تقسیم شد (جدو .)1
برا ساخت و تریة نقشة طبقات ارتفاع از سطح دریا ،نقشة  DEMدر محیط  GISبه ینج طبقته
تقسیم شد (جدو .)2
جدول  .1طبقهبندی شیب برای کاربری شهری ،روستایی و صنعتی

توان طبقه

طبقات

راهنمای شیب

شهری ،روستایی و صنعتی

1

A

11-0

کامالً مناسب

2

B

11-11

مناسب

9

C

<11

نامناسب

منبع :مخدوم201-201 :1939 ،
جدول  .2طبقهبندی ارتفاع از سطح دریا

طبقات

ارتفاع

راهنمای ارتفاع

مساحت (کیلومترمربع)

مساحت (درصد)

توان طبقه

1

1100-1910

H

1/3

0/11

مناسب

2

1300-1100

I

111/1

21/1

مناسب

9

2100-1300

J

210/1

29/2

نامناسب

1

2300-2100

K

9/29

0/91

نامناسب

1

>2300

L

2/11

0/21

نامناسب

منبع :مخدوم201-201 :1939 ،

در تریه و استخراج نقشة جرت جغرافیای دامنه با جرتها اصتل شتما  ،شترق ،جنتوب و
غرب ،مد رقوم ارتفاع بهکار گرفته شد .از آن ا که شیب تا  10درصد ،شتیب مالیمت استت و
نم تواند باعث ای اد جرت دامنه توجیهیییر باشد ،این مقدار بدون جرت یتا صتاف (طبقتة  )1در
نظر گرفته شد و کار جداساز یا طبقهبند دامنهها برا آن دسته از دامنههای که شیب بیشتتر از
 10درصد دارند ،ان ام گرفت (جدو .)9
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ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی
جدول  .1طبقهبندی جهتهای جغرافیایی

طبقات

زاویه

جرت

توان طبقه

1

10-0

P

مناسب

1

11-10

N

مناسب

2

191-11

E

کامالً مناسب

9

221-191

S

نامناسب

1

911-221

W

نامناسب

1

910-911

N

مناسب

منبع :مخدوم201-201 :1939 ،

نتایج
روش کار در تحلیل و جمعبند دادهها ،رو همگیار الیهها در محتیط  GISاستت .از آن تا کته
نیازمند ها محیط زیستت بترا بریتای و احتداث منتاطق شترر  ،روستتای  ،صتنعت تقریبتاً
یکساناند ،بنابراین ،این سه کاربر در بخش تریة واحدها شکل زمین یک تا بررست و ارزیتاب
شد (منبع :مخدوم .)201 :1939 ،سه نقشة طبقات شیب ،طبقات ارتفاع و جرت دامنه بته صتورت
چندترکیب با یکدیگر در سامانة  ArcGISبا ابزار  Intersectتلفیق و نقشة واحتدها شتکل زمتین
(شکل  ،1ب) و خصوصیات آن

(جدو

 )1برا منطقه تریه شد.

در مرحلة بعد ،نقشة قابلیت اراض (شکل  ،1الف) و خصوصیات آن (جدو  )1با ترکیتب دو
نقشه خا) و یوشش گیاه تریه شد.
جدول  .4واحد شکل زمین (کاربری شهری ،روستایی و صنعتی)

شماره

مساحت (کیلومترمربع)

واحد کاری

طبقة ارتفاع

طبقة شیب

طبقة جهت

1

110/1

AiW

1100-1300

11-0

W

2

11/1

AiW

1100-1300

11-0

W

و ….
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جدول  .5قابلیت اراضی شهرستان کنگاور

تیپ
اراضی

واحد

تیپ کوهها

تیپ خاک

تیپ سنگ
سن ها آهک

بسیار مرتفع
کوهها

1 /2

تپهها

2 /1

با قلل تیز و
کشیده

– دولومیت شیل
و ماسهسن

و

سن ها آذرین
و توف

تپهها

اکثراً بدون یوشش خاک
و یا با خا)ها بسیار
کمعمق همراه با
بیرونزدگ ها سنگ
زیاد

تیپ گیاهی
یوشش کم یا
متوسط گیاهان
استپ  ،چرا
فصل  ،در بعض
دامنهها کشت دیم
غالت

سن ها آذرین،

اغلب فاقد یوشش خاک

نیمهمرتفع تا

آهک  ،دولومیت ،

یا با خا)ها خیل

مرتفع با قلل

ماسة سنگ ،

کمعمق ،غیریکنواخت و

فلیشها و

سنگریزهدار با بافت

دامنهها ،چرا

آمیزهها رنگ

سبک تا نسبتاً سنگین

اتفاق

تیز و سنگ
و گاهاً مدور

اراض بایر ،دارا
یوشش کم،
گیاهان استپ در

محدودیتها
و فرسایش
شیب زیاد،
محدودیت
عمق خا)،
فرسایش
متوسط
شیب زیاد،
نداشتن
یوشش
خاک ،
فرسایش
شدید

…..و

با ترکیب و رو همگیار نقشهها واحدها شکل زمین و قابلیت اراضت نقشتة واحتدها
محیط زیست برا کاربر مد نظر تریه شد .با توجه به مد اکولوژیک مخدوم کته مستاحت هتر
واحد جداشده حداقل یک سانتیمتر مربع در مقیاس هر نقشه باشد ،بنابراین ،برا کتاهش نوستان،
همچنین ،خواندن راحتتر ،روشنتر و سریعتر نقشه ،واحدهای که مستاحت آنهتا کمتتر از یتنج

کیلومترمربع بود در واحدها م اور آن در سامانة  ArcGISو با ابزار  Eliminateادغام و منطقه بته
 13واحد کار یرنهبند و نقشة نرای واحدها محیط زیست منطقه تریه شد (شکل  ،1ج).

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی
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شکل  .6نقشههای (قابلیت اراضی ،الف)( ،واحدهای شکل زمین ،ب)( ،واحدهای محیط زیستی ،ج)

سپس ،جدو ویژگ ها واحدها محیط زیست (ویژگ ها اکولوژیک یایتدار و نایایتدار)
تریه و تنظیم شد و متناسب با مد اکولوژیک و نیاز کاربر مدنظر بته یارامترهتا دخیتل بترا
ارزیاب

توان اکولوژیک  ،مانند یارامترها گسل و زلزلهخیز  ،هیتدرولوژ و منتابع آب و اقلتیم،

این خصوصیات نیز به واحدها محیط زیست اضافه شد (جدو .)1
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شماره

کد واحد

مساحت

طبقة ارتفاع

طبقة شیب

1

qaiW

11/1

1100-1300

0-11

W

2

kcjE

11/2

1300-2100

<11

E

مواد آهک  ،کنگلومرا سنگ همراه با مارنها گچ ،

طبقة جهت

تیپ سنگ
ماسهسنگ  ،شیل

یوشش خاک در این مناطق خیل کمعمق و سنگریزهدار

اراض بایر ،همراه با یوشش استپ

خا) عمیق تا بسیار عمیق ،بافت متوسط

تیپ خاک

تیپ گیاهی

همراه با ت مع آهک و شور
زراعت آب و درختکار  ،بعض قسمتها

نیمهمرطوب

دیمکار غالت

نیمهخشک شدید

سطح

اقلیم

سطح

هیدرولوژی و

یست و بلند کم ،بافت سنگین ،سنگریزه در

بعض قسمتها

شیب زیاد ،نداشتن یوشش خاک  ،فرسایش شدید

منابع آب
محدودیتها و

فرسایش

-

گسل

زلزلهخیزی

جدول  .6ویژگیهای یگانهای محیط زیستی (کاربری شهری ،روستایی و صنعتی)

و ...

برا ارزیاب و یرنهبند توان اکولوژیک شررستان کنگاور برا تعیین کاربر شترر  ،روستتای و
صنعت بر اساس مد ها ساختهشده توسط مخدوم ،ویژگ ها اکولوژیک کته در واحتدها محتیط
زیست جمعبند شده بودند ،با مد اکولوژیک شرر  ،روستای و صنعت که شتامل سته طبقتة تتوان
است ،مقایسه و اقدام به سن ش و ارزیاب توان طبیع یا توان بالقوه برا کاربر یادشده شد .بنتابراین،
ویژگ ها هر واحد محیط زیست در کتاربر شترر  ،روستتای و صتنعت  ،بررست شتد و بتر یایتة
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نقشههای که از ابتدا تریه شده بودهاند ،ویژگ های مانند ارتفاع ،شیب ،جرت ،سن  ،بافت خا) ،عمتق
خا) ،ساختمان خا) ،شرایط زهکش خا) ،کمیت آب ،تراکم یوشش گیاه  ،تتراکم یوشتش علفت ،
موقعیت و شکل زمین ،سرعت باد غالب ،درصد رطوبت ،میانگین دما ساالنه ،میتانگین بتارش ستاالنه،
گسل ،محدودیتها و فرسایش ،برا هر یک از واحدها کار استخراج شدند .در این متد بتر یایتة
این ویژگ ها کیفیت و توان واحدها برا آن کاربر استخراج شتده استت .در متد مختدوم ،تتوان و
قابلیت هر یگان بر اساس دارابودن ویژگ ها محیط یادشده ( 13ویژگ ) بترا کتاربر متورد نظتر
تعیین م شود .از آن ا که ممکن است هر یگتان در یتارها از یارامترهتا مناستب و در دیگتر یارامترهتا
نامناسب باشد از روش آمار چار)ها برا تعیین توان یگانها برره گرفته شد .به منظتور کمت ستاز
هر یک از یارامترها بر مبنا انطباق با مد مخدوم بر اساس داشتن یا نداشتن آن ویژگت  ،عالمتتهتا
مثبت و منف اختصا

داده شد و تعداد مثبت و منف ها هر یگان مشتخ

شتد ،ستپس بتر استاس

طبقهبند آمار چار)ها ،سن ش توان و مرغوبیت واحدها بر مبنا چرتار گتروه کتامالً مناستب (21
درصد تا  100درصد) ،مناسب ( 10درصد تا  21درصد) ،ضعیف ( 21درصد تا  10درصتد) و نامناستب
(کمتر از  21درصد) ارزیاب شد .توان اکولوژیک همة واحدها محیط زیست برا سه طبقتة کتاربر
شرر  ،روستای و صنعت ارزیاب و مشخ

شد که یگانها در طبقات مختلف چه وضتعیت از لحتا

چرار معیار تعیینشده (مناسب ،کامالً مناسب ،توان ضعیف و توان نامناسب) دارند (جدو .)2
جدول  .7ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری شهری ،روستایی و صنعتی

توان واحدهای محیط زیستی کاربری شهری ،روستایی و صنعتی

شماره واحد

واحد

1

qaiW

مناسب

2

kcjE

ضعیف

ضعیف

9

raiW

ضعیف

مناسب

ضعیف

1

laiW

ضعیف

مناسب

ضعیف

1

kciP

ضعیف

ضعیف

ضعیف

و ...

ط1

ط2

ط3

مناسب

ضعیف
ضعیف
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شد شررستان کنگاور برا این کاربر در چه سطح از توان قرار دارد .در

نرایت ،نقشة توان شررستان در سه طبقه برا کاربر مد نظر تریه شد (شکل .)2

شکل  .7نقشة توان طبقات جهت کاربری شهری ،روستایی و صنعتی

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی

33

از کل  13واحد موجود ،تعداد  19یگان توان ضعیف و  1یگان توان کامالً مناستب بترا طبقتة  1را
دارد (شکل  ،2الف) .در طبقة  ،2تعداد  21یگان توان ضعیف 99 ،یگان تتوان مناستب و  2متورد تتوان
کامالً مناسب برا این طبقه را دارد (شکل  ،2ب) .در طبقة  ،9تعداد  11یگان توان ضعیف 1 ،یگان توان
مناسب و سه یگان توان نامناسب را برا این طبقه دارد (شکل  ،2ج) .با توجه به نقشتههتا تریتهشتده
برا توان طبقات مختلف ،به منظور کاربر شرر  ،روستای و صنعت مشاهده مت شتود تتوان منطقته
برا کاربر موجود با توان طبقة  ،1شرایط مناسب برا استقرار و بریای و توسعة شرر  ،روستتای و
صنعت در نواح شمال شررستان کنگاور دارد که حداقل واکنش و تخریب را با محیط زیست خواهتد
داشت .در نقشة توان طبقة  ،2محدود وسیع از نیمة شرق شررستان کنگاور توان مناستب بترا ایتن
کاربر را دارد که باید برا این نوع از کاربر ها بهخصو

استقرار سکونتگاهها انسان  ،هزینههتای

برا استحکامبخش برا ی ساز ها ،شبکة فاضالب ،یسابها ،زبالهها ،نما و منظر ،فضا سبز و غیتره
در این نواح ان ام گیرد .بر اساس مد اکولوژیک مخدوم و یارامترها تعیتینکننتد جرتت کتاربر
شرر و روستای و صنعت  ،یرنههای که شرایط مناسب در نقشة توان طبقة  9را دارند در واقتع ،بترا
این نوع از کاربر نامناسب ارزیاب شده است .با ارزیاب ان امگرفته برا این نوع از کاربر  ،یرنههتای
از شما  ،مرکز و شرق شررستان کنگاور توان مناسب را برا کاربر شرر دارند ،در مقابل ،یرنههتای
که در نواح نیمة غرب و جنوب شررستان قترار دارد ،بته علتت وجتود نتاهموار هتا ،شتیب زیتاد و
منطبقبودن بر یرنهها یرخطر و دارا حرکات تودها و لغزش  ،گسل ،وجود درهها و شرایط نامناسب
محیط  ،نامناسب ارزیاب و همچنین ،برا استقرار سکونتگاهها انسان یرهزینه م باشند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در مطالعة شررستان کنگاور با هتدف تعیت ین تتوان اکولوژیتک بتا متد اکولتوژیک مختدوم بتا روش
چندترکیب در ارتباط با کاربر ها شرر  ،روستای و صنعت بررس شد .یس از گتردآور دادههتا و
اطالعات مورد نیاز ،شاخ

ها و متغیرهای که م توانستتند در متد اکولتوژیک کتاربر متد نظتر در

یژوهش دخالت داشته باشند ،برا مد ساز بهکار گرفته شدند .در کاربر شرر  ،روستای و صتنعت
 11یارامتر برا ارزیاب وزنده شدند و توان اکولوژیک هتر یتک از واحتدها در طبقتات مختلتف بتر
اساس مد اکولوژیک مخدوم بهدست آمد .نیازمند ها محیط زیست بترا بریتای منتاطق شترر ،
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روستای  ،صنعت تقریباً یکساناند .بنابراین ،مطابق با مد اکولوژیک مخدوم برا ارزیاب کتاربر هتا
شرر  ،روستای و صنعت یک ا و معیارها ارتفاع ،شیب ،سن  ،سرعت باد غالب ،موقعیتت و شتکل
زمین ،یوشش و تراکم گیاه  ،کمیت آب ،بافت و نوع ختا) ،حاصتلخیز  ،ستاختمان و عمتق ختا)،
درصد رطوبت ،میانگین دما و بارش سالیانه بهکار گرفتته شتد .طبتق بررست ان تامگرفتته ،یرنتها بته
مساحت  100/21کیلومترمربع از شررستان کنگاور برا کاربر شرر  ،روستای و صتنعت تتوان کتامالً
مناسب برا طبقة  1دارد .همچنین ،شررستان  21/13کیلومترمربع تتوان کتامالً مناستب را بترا طبقتة 2

دارد .در طبقة  1برا توسعة شرر  ،روستای و صنعت در منطقة متورد مطالعته هتیچگونته محتدودیت
ندارد ،یا محدودیت آن اغماضشدن است که در یرنهها شمال شررستان کنگاور واقع شتده استت و
محیط برا توسعة مناسبترین شرایط را دارد .در طبقة  2نیز برا توستعة کتاربر یادشتده بتا داشتتن
محدودیت شیب در حد م از (بیش از صفر و کمتر از  11درصد) ،محدودیت زلزلهخیز و تبدیل کشتتزارها
موضع به طور کل  ،برا توسعة مناسب است .از دالیل نامناسببودن برخت واحتدها بترا توستعه،
وجود نواح کوهستان و یرشیب در منطقه است .در بخش شما شررستتان بته علتت نبتود گستل و
زلزلهخیز  ،اراض کشاورز نامرغوب و دور از مستیلهتا تتوان مناستب بترا کتاربر شترر و
روستای و صنعت را دارد .از نظر آمتایش سترزمین و تعیتین اولویتت کتاربر هتا بتا توجته بته تتوان
اکولوژیک  ،نیتاز اقتصتاد و اجتمتاع شررستتان ،اولویتت بتا کتاربر شترر  ،روستتای و صتنعت
سامانده و آراسته شد .در این راستا ،توان اکولوژیک منطقة مبنا کار قترار گرفتت .از مقایستة نقشتة
توان شرر برینه (شتکل  )2حاصل از ارزیاب توان اکولوژیک با کتاربر موجتود (شتکل  ،1التف) ،مشتاهده
م شود که بخش شمال و شما شرق شرر در محدود مناسب برا کتاربر شترر قترار دارد ،امتا
بخشها غرب و جنوب در یرنهها نامناسب و کاربر هتا شترر موجتود در اراضت کشتاورز
ورود کرده است .همچنین ،توسعة شرر در قسمت جنوب شرر ،شرر)ساز هتا در جنتوب غترب و
شما غرب شرر کنگاور در زمینهای احداث شدهاند که تتوان مناستب بترا ایتن نتوع از کتاربر را
ندارد ،در حال که در ارزیاب توان شررستان کنگاور ،این مناطق برا کشتاورز و مرتعتدار مناستب
ارزیاب شده است .شواهد آن نیز احداث دانشگاه آزاد ،شرر) بسیج ،شترر) آموزگتار ،شترر) جرتاد،
دانشگاه ییام نور و مساکن مرر جنوب و جنوب غرب شرر و شما غرب است که در اراض با قابلیتت

33

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگیهای محیط طبیعی

کشاورز و مرتعدار توسعه یافته است .مساحت توسعة کاربر شرر در یرنهها نامناسب برابتر بتا
 2/1کیلومترمربع است .این امر باعث م شود هزینههای که در آبادان و توسعة منطقته ان تام مت گیترد،
نتی ة مناسب ندهد و ساخت و سازها در معرض خطرات مانند سیل ،رانش ،لغتزش و دیگتر خطترات
محیط قرار گیرد ،همچنین ،با افزایش آلودگ ها ،کاهش منابع طبیع  ،نابود و متورد تردیتد قتراردادن
گونهها جانور و گیاه  ،کاهش منابع آب شتیرین و هتدررفتگ آن ،نتابود کشتتزارها بته واستطة
فرسایش خا) و غیره ،سبب آسیبرساندن به محیط زیست خواهد شد.
بر اساس مطالعة ان امگرفته و یافتهها این یژوهش ،ییشنرادهای برا محققان و برنامهریتزان
به شرح زیر بیان م شود.
ییشنراد برا محققان :دادهها و نقشهها موجود برا مد ساز در حا حاضر با مقیاس مل
تریه شده است .به این منظور ،جزئیات الزم بترا تعیتین تتوان بتا جزئیتات خیلت بتاال را نتدارد
بنابراین ،ییشنراد م شود در صورت امکان برا هر شررستان در زمینة توانمند و آمتایش منطقته
از نقشهها خا) ،یوشش گیاه  ،هیدرولوژ و غیره به صورت تخصص و در مقیاس شررستتان
و نقشهها بزرگمقیاس با دقت باال تریه شد.
ییشنراد برا توسعة شررستان :توصیه م شود برا اجرا هر گونه طترح و یتروژها بتا هتر
مقیاس در سطح شررستان ،ابتدا مطالعات مرتبط با آمایش سرزمین و ارزیاب توان منطقه تریه شود.
ب توجر به این مطالعات م تواند مشکالت و آسیبها جبراننایییر را بته متردم و بته منتابع
طبیع و محیط زیست وارد کند .بنابراین ،ارزیاب و طبقهبند محیط زیست بر اساس توان طبیع
محیط به عنوان مرحله میان آمایش سرزمین برا توسعة یایدار شررستان ضرور است.
ییشنراد برا مسلوالن و برنامهریزان شررستان :بر اساس مطالعات ان امگرفته مشخ

شد بخش

عمد شررستان قابلیت توسعه در بخش شرر  ،روستای و صنعت را نتدارد .بنتابراین ،بته مستلوالن
شررستان کنگاور توصیه م شود در زمینة جانمای و اختصا

یرنههای که بترا کتاربر شترر ،

روستای و صنعت مناسباند توجه و توسعة شرر به سمت یرنههای که شرایط برینه و مناستبتتر
دارند ،هدایت شود تا محیط زیست یایدار و سازگار با طبیعت را در منطقه وجود داشته باشد.
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