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برداري از منابع طبیعی حفاظت و بهره نشریه  

1391، سوم، شماره اولجلد   
http://ejang.gau.ac.ir 

  

  با  و منابع طبیعی هاي کشاورزيتحلیل فضایی درجه تناسب اراضی براي فعالیت
  )زنجان شهرستان خدابنده :موردي (مطالعه GIS مدل فائو و ازاستفاده 

  

  3اله کوهستانیو نعمت 2، محسن کالنتري1یونس خسروي

  ریزي محیطی دانشگاه شهید بهشتیاقلیم شناسی در برنامهدانشجو دکتري 1
 ارشد منابع طبیعی و آبخیزداري کارشناس3، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان2

  15/11/91 ؛ تاریخ پذیرش: 15/6/91 تاریخ دریافت:
  چکیده

 از انواع بخصوصی نوع هاينیازمندي با اراضی از معینی تیپ داشتن مطابقت و هماهنگی  
اي هاي گستردهباشد. امروزه مدلمی استفاده نوع آن براي اراضی بودن مناسب  دهندهنشان ها، استفاده

ساماندهی به منظور  در این پژوهش جهت تعیین کاربري بهینه با توجه به قابلیت اراضی وجود دارد.
در شهرستان خدابنده، از مدل فائو و سیستم اطالعات فضایی و مدیریت پایدار کاربري اراضی 

 زراعت برايهاي اصلی محدودیت  و درجهمنظور ابتدا نوع  استفاده شده است. بدین) GIS( جغرافیایی
 GISهاي آن در محیط نقشهسپس باغ مشخص شد و  و درختکاري ،چراگاه، دیم، مرتعزراعت  آبی،

 ،منطقه مورد مطالعهوجود و اراضی توصیه شده براي ضع مهاي وبا همپوشانی الیهترسیم گردید. 
بدست ، باشدها میدرجات تناسب اراضی فعلی جهت انواع استفاده  نهایی که مشخص کننده ي نقشه

 هر در اراضی تناسب هايکالس ي هاي اصلی، کلیهآمد. سپس با توجه به میزان و شدت محدودیت
است.  گردیده مشخص تناسب درجه بهترین شدند و مقایسه ریکدیگ با هاکاربري انواع براي واحد،

نتایج حاکی از آن است که بیشترین سهم از کاربري پیشنهادي در شهرستان خدابنده مربوط به زراعت 
درصد، بایر و حفاظتی  21باشد. در این میان مرتع و چراگاه با درصد از مساحت منطقه می 55دیم با 

  .هاي بعدي قرار دارنددرصد در رتبه 8 درصد و زراعت آبی با 16با 
  1خدابنده. کاربري اراضی، مدل فائو، سیستم اطالعات جغرافیایی، تناسب اراضی، کلیدي: هاي واژه

                                                             
   younes_kh15@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
کردن  مشخص و طبیعی منابع از وافی و کافی شناخت بدون کشاورزي توسعه شک بدون  

شاید  .باشدنمی پذیر پیرامون امکان حیطم هايپتانسیل شناخت و هامحدودیت ها،نارسایی مشکالت،
 و اساسی رشد محور دو که خاك و آب باالخص طبیعی منابع که است سالی چندبتوان ادعا کرد 

استفاده  خاطر به و شده سپرده فراموشی دست به ایران، ما سرزمین در سفانهأمت دنباشمی توسعه
 پس از نامیمونی، روند چنین ادامه صورت در که اندگرفته پیش در نابودي و قهقرایی سیر نامعقول،

نخواهد  باقی شوندمی محسوب ما ملی ذخایر که کشورمان طبیعی منابع از اثري گذشت چند سال،
 از این توانمی ايمنطقههاي پتانسیل به توجه و نیز اصولی و علمی هايریزيبرنامه انجام با تنها .ماند

 معناي به منطقه، پتانسیل به توجه. برداشت گام طبیعی منابع ياحیا جهت در و کرده جلوگیري فاجعه
 ردارببهره براي معقول سودي مینأت ضمن بنحوي که است اراضی از منطقی و بهینه برداري بهره

   .محافظت نماید آینده هاينسل جهت را (زارع) محیط
براي هر واحد  نقشه تناسب اراضی براي یک محصول خاص، الگوي توزیع مناسب بودن آن را  

در این میان به  ).1994 ،و همکاران1(مروال دهدنقشه در داخل یکایک واحدهاي اراضی نشان می
هاي تر در انتخاب زمینهگیري دقیقمنظور افزایش میزان دقت و سرعت این فرآیند، و کمک به تصمیم

توان به طریق برداري و با می از این سیستمشود. پیشنهادي از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده می
، تردقیقهاي هاي بیشتر و از همه مهمتر مدیریت دادههاي دستی براي ورود دادهکردن نقشه میرقو

که اصل ماهیت سیستم اطالعات  گیري،ها به هنگام تصمیمها و خروج دادهتحلیل داده تجزیه و
گیري جغرافیایی در اصل براي تصمیمشود، استفاده نمود. سامانه اطالعات می جغرافیایی را شامل

 1960استرالیا در دهه  CSIRO3کانادا و  CLI2ها توسط درباره گزینش، آرایش و ساماندهی کاربري
ها و تعیین اولویت و انجام مطالعات توسعه انواع کاربري براي ).1968 ،4(استوارت ابداع شدند

و با اي هاي گستردهیزي، تاکنون فعالیترهاي ممکن در یک فضاي برنامهساماندهی بین کاربري
گروهی از طراحان کاربري اراضی  1998در سال  صورت گرفته است.هاي مختلفی استفاده از مدل
براي تجزیه و تحلیل اطالعات منابع خاك در طراحی کاربري اراضی منطقه  GISکشور هند از 

                                                             
1- Merolla et al. 
2- Canada Land Inventory 
3- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
4- Stewart 
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هاي را براي مدیریت داده GIS وي. )1998و همکاران،  1(ماجی آباد این کشور استفاده کردنداورنگ
 2ابداعی مک هارگ میتوان به روش سیستمی از این قبیل منابع اراضی و کیفیت خاك بکار بردند.

اي در ساختار و منطق محاسباتی در در مقیاس جهانی با اصالحات خاص منطقه )2010 (مخدوم،
سازي کاربري ) بهینه2003( 3یدلار رد.سطح اجمالی تا تفصیلی به روش دستی و کامپیوتري اشاره ک

هاي اطالعات جغرافیایی جهت ریزي خطی و سامانهاراضی براي نواحی کوهستانی، با استفاده از برنامه
. هدف از انجام این نمودندلند بررسی یهاي کوهستانی شمال تادستیابی به پایداري را در یکی از حوزه

خصوصیات زمین و کاربري اراضی براي تفکیک واحدهاي برداري و تجزیه و تحلیل تحقیق فهرست
مدیریت اراضی و نیل به یک بنیان پایدارتر کشاورزي و بررسی حاالت مختلف استفاده از اراضی بود 

) 2003( بکشتاینو  4کرالیچآمیز بودن تلفیق مذکور بوده است. که نتیجه این تحقیق داللت بر موفقیت
هاي عصبی مصنوعی در کشور آلمان مورد اراضی را با استفاده از شبکهسازي چندمنظوره کاربري بهینه

هاي آبخیز یک روش مبتنی بر تحقیق و پژوهش قرار داد. این تحقیق براي مسائل مدیریت حوزه
) ارزیابی اراضی منطقه دیز در سنگال را 2003( نمه یبن است. هاي عصبی مصنوعی معرفی نمودهشبکه
هکتار از اراضی،  60398عی تعیین نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که از برخی محصوالت زرابراي 
 325/16هکتار داراي درجه مناسب تا نسبتاً مناسب و  54/31هکتار داراي درجه متناسب،  522/12

  باشند.هکتار فاقد تناسب می
زراعی شامل  )، تناسب اراضی منطقه عود رمل در تونس را براي محصوالت2004بردا و همکاران (  

گندم، جو، سورگوم، سیب زمینی، لوبیا، پیاز، هندوانه، گوجه فرنگی را در شرایط دیم و آبیاري را 
توان به مطالعات ارزیابی تناسب همچنین می تعیین و عوامل محدود کننده زراعی را مشخص کردند.

سیکات و همکاران، ( اوتارپرادش هند )2002(کالوگیرو،  اراضی براي محصوالت مختلف در یونان
  اشاره کرد. )2007(وهبا و دارویش،  ، مصر)2005

 (مخدوم، هاي گیالن و مازندراناستاندر مناطق مختلف ایران شامل  این مطالعاتهاي بارز نمونه  
 (اونق و میرکریمی، استان گلستان )،1993 (وزارت مسکن و شهرسازي، منطقه ساحلی شمال، )1991
) در منطقه 2003( سرمدیان و همکاران باشد.) می1999 سکوتی و فرشاد،( منطقه ارومیه، )1998

                                                             
1- Maji 
2- Mc Harg 
3- Riedel 
4- Kralisch and Beckstein 
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 هاي اطالعات جغرافیاییتناسب اراضی را براي محصوالت تحت آبیاري با استفاده از سامانه ،ورامین
)GIS .را ایالم استان زرنه دشت اراضی از هکتار 3000 حدود )2006( عاکف) مورد مطالعه قرار دادند 

و وضعیت تناسب اراضی را براي  دادند قرار اراضی تناسب کیفیو  کمی ارزیابی و بررسی مورد
 و محدودیت هايروش طریق از دیم و آبی نخود و ذرت و جو گندم، زراعی از جمله محصوالت
) ارزیابی کیفی تناسب اراضی براي 2007عباسلو و همکاران ( را مشخص نمودند. پارامتریک

استهبان در استان فارس را انجام دادند. نتایج نشان داد که عمده محصوالت زراعی مهم منطقه 
مادح خاکسار و همکاران  واحدهاي اراضی براي گندم و جو مناسب و براي پنبه تناسب کمتري دارند.

اي و هندوانه تابستانه در دشت گرگر خوزستان را با ) تناسب اراضی براي کشت ذرت دانه2009(
ودیت ساده، استوري و ریشه دوم مورد ارزیابی قرار دادند و عوامل محدود هاي محداستفاده از روش

) با استفاده 2012باقرزاده و همکاران ( اي و هندوانه تابستانه را مشخص نمودند.کننده تولید ذرت دانه
هاي پارامتریک استوري، ریشه دوم و گالوگیرو به ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت نیشابور از روش

گیرانه روش استوري  هاي این پژوهش حاکی از نتایج سختزراعت گندم را پرداختند. یافته براي
درصد  61بطوریکه در این روش بیش از  .ها در ارزیابی کیفی تناسب اراضی بودنسبت به دیگر روش

  اراضی منطقه مورد مطالعه به عنوان اراضی نامناسب همیشگی براي زراعت گندم به شمار آمده است.
هدف از انجام این مطالعه، بررسی واحدهاي اراضی و تعیین تناسب هر کدام از واحدها براي   

و در  فائو و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مصارف و کاربردهاي مختلف با توجه به مدل
  .باشدها میجهت انواع استفاده زنجان نتیجه تخصیص بهینه کاربري اراضی در شهرستان خدابنده

  
  هامواد و روش

محدوده مورد مطالعه، پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده واقع در بخش : مشخصات منطقه مورد مطالعه
هاي شمالی و عرض 48˚94'تا  47˚86' هاي شرقیزنجان و در حد فاصل طولجنوبی شهرستان 

باشد. موقعیت تر مربع میکیلوم 5154باشد. مساحت محدوده مورد مطالعه می 36˚42'تا  35˚58'
  ) نشان داده شده است.1محدوده مورد مطالعه در شکل (
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  (شهرستان خدابنده) محدوده مورد مطالعه -1شکل 

  
 روي به موجود عوارض تناسب اراضی، و منابع ارزیابی مطالعات در: ارزیابی خصوصیات اراضی

 از یک هر موجود، ختالفاتا و هاویژگی اساس بر. گردندمی تفکیک اصلی هايیکسري تیپ به زمین
 همگن است ايعرصه اراضی واحد یک .شوندمی تقسیم اراضی واحدهاي به نوبه خود به نیز هاتیپ

 اراضی واحدهاي .باشدمی دارا راغیره  و شناسی زمین خاك، نظر مشخصات از یکسان خصوصیاتی که
؛ 3.1اراضی در تیپ تپه، واحدهاي 2.4 و 2.2؛ 2.1در تیپ کوه، واحدهاي اراضی  1.8 و 1.3؛ 1.2؛ 1.1
هاي  در تیپ دشت 4.2 و 4.1در تیپ فالت و تراس فوقانی، واحدهاي اراضی  3.4 و 3.3؛ 3.2

 Cاراضی  هاي بادبزنی شکل سنگریزه دار و واحددر تیپ واریزه 8.2 و 8.1اي، واحدهاي اراضی  دامنه
 گرفته نظر در نقشه واحد عنوان به اراضی واحدهاي مطالعه این درها قرار دارد.  در تیپ مجموعه تیپ

سپس  و مشخص در شهرستان خدابنده موجود فیزیوگرافی اصلی هايتیپ مطالعه، ابتداي در .اندشده
 اراضی واحدهاي و هاتیپ از یک هر جداسازي که است ذکر ). شایان2(شکل ند شد مجزا یکدیگر از
ها صورت بر روي آن بینیبرجستهعملیات  و رتفسی 1:50.000 هوایی هايکمک عکس به یکدیگر از

دیم، مرتع و زراعت  آبی، زراعت شامل هااستفاده انواع از یک هر براي اراضی تناسب سپس. گرفت
، هاکاربري از یک هربراي . دش انجام اراضی واحدهاي تفکیک چراگاه و درختکاري و باغ به

   طرح شد. مساحت و محدودیت یت، شدتمحدود درج از پس پیشنهاديمناسب و  اراضی واحدهاي
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 )1987(استوري،  تعیین گردید 1کالس تناسب اراضی بر اساس روش استوريدر این مطالعه   
چنانچه نام کیفیت محدود کننده که عامل تعیین کالس و یا درجه تناسب اراضی است در ). 1 (جدول

خواهد شد. هر یک از این  جلوي تناسب ذکر شود، در این حالت زیر کالس تناسب اراضی مشخص
صورت قراردادي باشد با حروف کوچک التین بهها که معرف زیر کالس تناسب اراضی میمحدودیت

و تعیین درجات تناسب فعلی، نقشه نهایی هاي وضع موجود الیه با همپوشانی شوند.نشان داده می
  .دهدنده نمایش میتوزیع فضایی بهترین کاربري را در شهرستان خدابحاصل خواهد شد که 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و واحدهاي اراضی موجود در شهرستان خدابندهتیپ -2شکل   
  
  
  

  
                                                             
1- Storie 
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  و درجات تناسب اراضی بر اساس روش استوري کالس -1جدول 
 )Suitability Conditionوضعیت تناسب ( )Suitability Classکالس تناسب (

S1 خیلی مناسب  
S2 نسبتاً مناسب  
S3 ه متناسبنیم 
S4 کم تناسب 
N1 نامناسب فعلی 
N2 نامناسب دائمی 

  
  بحثنتایج و 

(واحدهاي  بندي، یا عملیات مربوط به مشخص نمودن تیپ بخصوصی از اراضیبررسی و گروه  
رد میزان تولید و در بدون توجه به برآو ،خاصهاي ها را براي استفادهبندي تناسب آناراضی) و درجه

 مبحث این در .)1983فائو، ( گویندمیبندي تناسب اراضی طبقهاقتصادي  -مل اجتماعیاونظر گرفتن ع
 درختکاري و باغ به ،چراگاه ،دیم، مرتع آبی، زراعت شامل هااستفاده از یک هر براي اراضی تناسب
 واحد یک داشتن تناسبذکر این نکته ضروري است که  .است شده انجام اراضی واحدهاي تفکیک
 به نیست. آبی زراعت براي این واحد توصیه دهنده نشان آبی زراعت لامث بطور کاربري ايبر اراضی

 کرده احراز را بهتري تناسب درجه کاربري دیگري براي اراضی واحد همین دارد امکان که امعن این
که  شده تهیه جدولی ها،کاربري از یک هر براي اراضی تناسب درجات تعیین از پس بنابراین .باشد

   .است کرده هئارا و انتخاب را شده توصیه هايکاربري
 آب مینأت اراضی چنین از در استفاده عامل مهمترین :آبی زراعت براي اراضی واحدهاي تناسب

 در که است یعامل مهمترین ،آبیاري کارآییافزایش  و آب مینأت جهت در تالش که معنا این به است،
 وجود به زراعی محصوالت عملکرد در توجهی بسیار قابل شافزای تواندمی ،نتیجه به حصول صورت

 انجام شده آبیاري آب مینأت گرفتن نظر در بدون آبی زراعت براي اراضی واحدهاي تناسب .آورد
 به تناسب واحدهاي دستیابی منظور به. است شده فرض دسترس در آبیاري آب دیگر بیان به است،

 هايپتانسیل و هامحدودیت مورد شناسایی قرار داده و سپس اراضی براي زراعت آبی، ابتدا اراضی را
 (جدول شود مشخص آن از نوع استفاده ترینمناسب تا نموده بررسی را اراضی واحدهاي از یک هر
2 .( 



  یونس خسروي و همکاران

16 

 در شهرستان خدابنده هاي اصلی و تعیین درجات تناسب براي زراعت آبی در شرایط فعلیمحدودیت درجهنوع و  - 2 جدول

  

توان نقشه نهایی اراضی توصیه شده براي آن، می هاي وضع موجود زراعت آبی وبا همپوشانی الیه  
  ).3شکل( باشد را بدست آوردکه مشخص کننده درجات تناسب اراضی فعلی جهت زراعت آبی 

 

  توزیع فضایی وضع موجود زراعت آبی و درجات تناسب اراضی فعلی  -3شکل 
 جهت استفاده از آن

ه مساحت ب
 هکتار

 هاي اصلی موجودنوع محدودیت
درجه 

 محدودیت

در  کالس تناسب اراضی زیر
 شرایط فعلی

واحد 
  اراضی

 S3tw 3.4 متوسط توپوگرافی و آب زیرزمینی 2/28132

 S2ti 4.1 کم توپوگرافی و آب مناسب آبیاري 9/17453

3/15951  -  - S1 4.2 
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توان زراعت آبی در شهرستان خدابنده می با در نظر گرفتن چگونگی توزیع فضایی وضع موجود  
قرار  (بدون تناسب) درصد از زراعت آبی موجود خارج از زراعت آبی مجاز 7/83گفت که بیش از 

 3/5و  متناسب نسبتاًدرصد در درجه  7ناسب، تم خیلیدرصد در درجه  9/3گرفته است. همچنین 
  ).3(جدول  قرار داردتناسب در محدوده کم درصد 

  
  با توجه به درجه تناسب اراضی شهرستان خدابندهمساحت وضع موجود زراعت آبی  -3 جدول

 درجه تناسب مساحت به هکتار درصد

9/3  1/985  خیلی متناسب 

7 3/1765  نسبتاً متناسب 

3/5  8/1326  کم تناسب 

8/83  95/21043  بدون تناسب 

100 7/280555  مجموع 

  
 زراعتی پیداست آن نام از که گونههمان دیم راعتز دیم: زراعت براي اراضی واحدهاي تناسب

 با پائیزه غالت زراعت بر مشتمل زراعت این. پذیردمی  انجام نزوالت آسمانی بر اتکاء با که است

 خاك که است مناسب زراعت این براي صورتی در زراعی زمین .است میان در یکسال آیش

 مشخص اجمالی بررسی با .بنماید تامین را الزم اقلحد نیز سالیانه بارندگی باشد و نداشته محدودیتی

 انجام امکان مناسب، بالنسبه رندگی سالیانه انجام صورت در شهرستان خدابنده عرصه در که شود می

 محدودیت گفت توانمی بنابراین. )2000(مهندسین مشاور نشتاك، باشدمی پذیر امکان دیم زراعت

 منظور به .نمود اصالح را آن توان نمی عنوان هیچ به که یتیمحدود است اقلیم این کاربري در اصلی

 به تناسب واحدهاي اراضی براي زراعت دیم، ابتدا اراضی را مورد شناسایی قرار داده و سپس دستیابی

 آن از نوع استفاده بهترین تا نموده بررسی را اراضی واحدهاي از یک هر هاي پتانسیل و هامحدودیت

   ).4 (جدول شود مشخص
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 در شرایط فعلی  زراعت دیمهاي اصلی و تعیین درجات تناسب براي نوع و درجه محدودیت -4 جدول

 واحد اراضی کالس تناسب اراضی زیر درجه محدودیت هاي اصلی موجودنوع محدودیت مساحت به هکتار

 S2te 3.1 کم فرسایش آبی -توپوگرافی 79/484015

 S2e 3.2 کم فرسایش آبی 9/59491

 S2t 4.1 کم توپوگرافی 9/23275

 S2w 4.2 کم محدودیت آب زیرزمینی 1/18111
    
هاي وضع موجود زراعت دیم و اراضی توصیه شده براي آن، توزیع از روي هم قرارگیري الیه  

  ).4شکل( فضایی وضع موجود زراعت آبی با توجه به درجه تناسب اراضی مشخص شد
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  
  

  .ی وضع موجود زراعت دیم و درجات تناسب اراضی فعلی جهت استفاده از آنتوزیع فضای -4شکل 
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با توجه به درجات تناسب  شهرستان خدابندهبررسی توزیع فضایی وضع موجود زراعت دیم در   
خارج از محدوده درصد از محدوده زراعت دیم موجود،  8/33نمایانگر این واقعیت است که حدود 

درصد 9/14درصد از زراعت دیم در درجه کم تناسب،  3/51در این بین باشد. زراعت دیم مجاز می
شهرستان نسبتاً مناسب قرار دارد. با درنظر گرفتن چگونگی توزیع فضایی زراعت دیم در سطح 

  ).5(جدول  باشد که هیچ گونه تعادلی وجود ندارداین نکته قابل برداشت می خدابنده
  

  با توجه به درجه تناسب اراضی شهرستان خدابندهمساحت وضع موجود زراعت دیم  -5جدول 
 درجه تناسب مساحت به هکتار درصد

9/14  13/41836  نسبتاً متناسب 

3/51  5/143978  کم تناسب 

8/33  1/94741  بدون تناسب 

100 7/280555  مجموع 
 

 به وابسته منطقه هر در مراتع وجود عدم یا وجود :مرتع و چراگاه براي اراضی واحدهاي اسبنت
 مراتع انهدام و مفرط چراي عدم مراتع، از عملی و درست استفاده است. سالیانه بارندگی و اقلیم وضع

 مراتع وجود عدم یا وجود که هستند عواملی جمله از اراضی، از غیره زراعی و برداري بهره منظور به
 تا متوسط مراتع، مناسب بالنسبه اقلیم دلیل به شهرستان خدابنده محدوده در .دارد بستگی آن به خوب
 ها براي محدودیت شدت و نوع مساحت، اراضی، واحدهاي ذیل جدول در .شود می دیده خوبی نسبتاً

 .)6(جدول  است شده ارایه چراگاه و مرتع کاربري
  

  هاي اصلی و تعیین درجات تناسب براي مرتع و چراگاه در شرایط فعلی نوع و درجه محدودیت -6 جدول
 واحد اراضی کالس تناسب اراضی زیر درجه محدودیت هاي اصلی موجودنوع محدودیت ارمساحت به هکت

 S3e 1.2 متوسط فرسایش آبی 8/34846

 S2ge 2.2 کم فرسایش آبی -سنگریزه 2/38404

 S3ge 2.4 متوسط فرسایش آبی -سنگریزه 2/10323

 S2e 3.1 کم فرسایش آبی 3/4101

 S3e  3.3 متوسط فرسایش آبی 3/223456

 S2w 3.4 کم آب زیرزمینی 2/28132

 S3dg 8.1 متوسط عمق خاك-سنگریزه 6/1963
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  باشد که بعد چراگاه با توجه به درجه تناسب اراضی می و نقشه توزیع فضایی وضع موجود مرتع -5شکل 

  .چراگاه و اراضی توصیه شده براي آن، بدست آمد و هاي وضع موجود مرتعاز روي هم قرارگیري الیه
  

بر اساس نتایج بدست آمده از چگونگی توزیع فضایی وضع موجود مرتع و چراگاه با توجه به   
درصد از محدوده مرتع و چراگاه  7/21 حدودگردد که )، مالحظه می7(جدول  درجه تناسب اراضی
 7/9 رصد در درجه نیمه متناسب ود 6/68 محدوده مجاز وجود دارد. همچنینموجود در خارج از 

  در درجه نسبتاً متناسب قرار دارد.  درصد
 

با توجه به درجه تناسب اراضی شهرستان خدابنده مساحت وضع موجود مرتع و چراگاه -7جدول   

 درجه تناسب مساحت به هکتار درصد

7/9  75/8071  نسبتا متناسب 

6/68  8/57085  نیمه متناسب 

7/21  8/18082  بدون تناسب 

100 4/83240  مجموع 
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 کاربري، این جهت مناسب اراضی :باغ احداث و کاري درخت براي اراضی حدهايوا تناسب

 بافت داراي هايخاك. هستند دارا مناسبی وضع زهکشی و متوسط بافت با خاکی که باشندمی اراضی

 چنین که آن دلیل به ندارند، تناسب کاري درخت و باغ براي احداث باال االرضی تحت آب با و سنگین

 درختان ریشه. گردندمی آن پوسیدگی باعث و نکرده ایجاد گیاه براي ریشه ناسبیم محیط اراضی

 که اراضی واحدهاي بنابراین. باشند داشته قرار دارند تهویه امکان که دارياراضی سنگریزه در تییسبا

 باغ احداث و درختکاري براي دارند آبی براي زراعت متوسطی تناسب درجه سنگریزه وجود دلیل به

 و کاري درخت براي مناسب اراضی ) واحدهاي8( جدول در .داشت خواهند بهتري تناسب هدرج
 آورده داد اختصاص کاربري این براي را آنها از بخشی آب تامین صورت در توانمی  که باغ احداث

  . است شده
  

در شرایط  غبا احداث و کاريدرختهاي اصلی و تعیین درجات تناسب براي نوع و درجه محدودیت -8 جدول
  .فعلی در شهرستان خدابنده

  
توان پس از توزیع فضایی وضع موجود درختکاري و باغ با توجه به درجه تناسب اراضی را می  

 هاي وضع موجود درختکاري و باغ و اراضی توصیه شده براي آن، در شکلروي هم قرارگیري الیه
  ) مشاهده نمود.6(
  

  مساحت 
 به هکتار

هاي اصلی نوع محدودیت
 موجود

  درجه 
 محدودیت

کالس تناسب  زیر
 اراضی

  واحد 
 اراضی

 S4td 3.1 زیاد عمق خاك -توپوگرافی 3/4101

 S2ti 4.1 کم بافت سنگین -توپوگرافی 9/17453

 S2i 4.2 کم بافت سنگین 3/15951

 S3dg 8.1 متوسط سنگریزه -عمق خاك 6/1963
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  و درجات تناسب اراضی فعلی جهت استفاده از آن توزیع فضایی وضع موجود مرتع و چراگاه-6شکل 
 

دهنده این است بررسی توزیع فضایی وضع موجود درختکاري و باغ بر اساس درجه تناسب نشان  
درصد از مساحت محدوده درختکاري و باغ در محدوده غیرمجاز وجود دارد و فقط  4/93که حدود 

  ). 9(جدول  شودرت نیمه متناسب دیده میدرصد هم بصو 7/0رصد بصورت نسبتاً متناسب و د 9/5
  

با توجه به درجه تناسب اراضی شهرستان خدابندهمساحت وضع موجود درختکاري و باغ  -9جدول   

 درجه تناسب مساحت درصد

9/5  6/1010  تا متناسببنس 

7/0  8/132  نیمه متناسب 

4/93  9/16113  بدون تناسب 

100 3/17257  مجموع 
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هاي تناسب اراضی بر اساس کالس ،فعلی شرایط در هااستفاده براي انواع اضیواحدهاي ار تناسب  
هاي اصلی در انواع شوند. بدیهی است محدودیتهاي اصلی تعیین میمیزان و شدت محدودیت

 قبلی هايبخش درها ممکن است متفاوت باشد و بستگی به ضوابط تشخیص مربوطه دارند. استفاده

 مشخص نظر مورد اصلی هاياز استفاده یک هر براي اراضی واحدهاي از یک هر تناسب درجات

 واحد، هر در اراضی تناسب هايکالس کلیههاي اصلی، با توجه به میزان و شدت محدودیتگردید. 

 (جدول است گردیده مشخص تناسب درجه بهترین وشدند  مقایسه یکدیگر با هااستفاده انواع براي

 شایان دهد.شهرستان خدابنده نمایش می فضایی بهترین کاربري را در  ) توزیع7( شماره . نقشه)10

 عنوان به اند گرفته نامناسب قرار رده در نظر مورد هاياستفاده براي که اراضی واحدهاي که است ذکر

 .)11(جدول اند  شد برده نام حفاظتی و بایر اراضی
  

 ین بهترین کاربري در شهرستان خدابندهبندي تناسب اراضی در شرایط فعلی و تعیطبقه - 10 جدول

 استفاده اصلی اراضی اولویت
 واحد اراضی

 زراعت آبی زراعت دیم مرتع و چراگاه جنگل توصیه شده

 N2d N2d N2dt N2dt 1.1 بایر و حفاظتی

 N2cm S3e N2dt N2dt 1.2 مرتع

 N2dc N2de N2dt N2dt 1.3 بایر و حفاظتی

 N2dc N2ea N2dt N2dt 1.4 بایر و حفاظتی

 N2c S2e N2dt N2dt 1.8 مرتع

 N2de N2de N2dt N2dt 2.1 بایر و حفاظتی

 N2de N2de N2dt N2dt 2.2 مرتع

 N2ed N2ed N2dt N2dt 2.3 بایر و حفاظتی

 N2cm S3eg N2det N2t 2.4 مرتع

 N2p S2e S2te N2dG 3.1 زراعت دیم

 N2p S2e S2e N2t 3.2 زراعت دیم

 N2c S2w S2t S3tw 3.4 دیم

 N2p N2p S2t S2ti 4.1 زراعت آبی

 N2p N2p S2w S1 4.2 زراعت آبی

 N2cm S3e N2dg N2de 8.1 مرتع

 N2c S2dg S3dgc N2de 8.2 مرتع
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شهرستان خدابنده کاربري اراضی پیشنهادي مساحت  - 11جدول   

 کاربري اراضی پیشنهادي مساحت درصد

16 66/80496  اراضی بایر و حفاظتی 

8 15/41387  زراعت آبی 

55 1/279805   زراعت دیم 
21 5/113697  مرتع و چراگاه 

100 4/515386  مجموع 

 

 
 هاتوزیع فضایی بهترین کاربري در شهرستان خدابنده جهت انواع استفاده -7شکل 

  
نوع هاي کشاورزي و منابع طبیعی و براي فعالیت درجه تناسب اراضیارزیابی وضعیت پس از   

 هاي مشابه مقایسه نماییم.الزم است نتایج این تحقیق را با نتایج پژوهش ،هاي اصلی موجودتمحدودی
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) براي منطقه شهید چمران اهواز 2003طبق ارزیابی کمی و کیفی تناسب اراضی که توسط بنی نعمه (
ین هاي استوري و پارامتریک ریشه دوم انجام گرفت مشخص شد که بیشترو روش GISبا استفاده از 

و مهمترین عوامل محدود کننده بین مشخصات خاك براي محصوالت زراعی گندم، جو، یونجه و 
چغندر قند که باعث کاهش درجه تناسب اراضی در این منطقه شده است، آهک، شوري و قلیائیت 

اي و هندوانه ) براي کشت ذرت و دانه2008مادح خاکسار و همکاران (. در تحقیقی دیگر که باشدمی
عمده واحدهاي اراضی براي این دو  شد کهمشخص  دانجام دادنت گرگر خوزستان شبستانی در دتا

محصول داراي تناسب بحرانی بوده و عمده عوامل محدود کننده در کشت این محصوالت میزان آهک، 
در تحقیق مشابه دیگر همچنین  باشد.یت، اسیدیته و درصد شیب میئگچ، زهکشی، شوري، قلیا

 مورد فائو روش به قند چغندر يبرا هیاروم منطقه یاراض تناسب تیوضع) 2011( انیائمق و یسکوت
 کشت يبرا مناسب کامالً یاراضمشخص گردید که  هاي این پژوهشطبق یافته. دادند قرار یابیارز

 تحت را یاراض تناسب هايکالس هیکل یمیاقل هايتیمحدود و ندارد وجود منطقه در قند چغندر
  .است داده رقرا ریتأث
  

   گیري نتیجه
ها استفاده از انواع بخصوصی نوع هاينیازمندي با اراضی از معینی تیپ داشتن مطابقت و هماهنگی  

 بنديدرجه و اراضی در هاي موجودمحدودیت. گویندمی استفاده نوع آن براي اراضی بودن مناسب را
داد.  خواهند نشان را ب اراضیتناس مختلف درجات محصول، مقدار روي بر هاآن ثیرأت شدت

 مناطق از یکی ،)باشد یم خشک مهین میاقل يدارا که( یمیاقل مناسب طیشرا لیدل به خدابنده شهرستان
 يدارا که این شهرستان مراتع از یعیوس بخش لحاظ نیهمه ب. باشد یم مید غالت کشت ايبر مناسب

 شده مراتع بیتخر باعث نیا که اند دهیدگر بازده کم مید مزارع به لیتبد هم باشندیم ادیز بیش
 لیپتانس اساس بر یاراض تمام از و مشخص یاراض استعداد ییها طرح نیچن ياجرا بابنابراین  .است

  .دیگرد خواهد نهیبه استفاده
  توان ارائه نمود:نتایج زیر را می با توجه به تحقیق انجام شده،

هاي توان بخوبی عدم تعادل را در بخشمی، فهاي مختلمالحظه میزان درجات تناسب در بخشبا  -1
ها مشاهده کرد که از تیپ میتماعدم تعادل را در توان . در این مورد مینمودمختلف زراعی مشاهده 

 باشد.میزراعت آبی و درختکاري و باغ  آن جمله
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 بیانگر هاي موجود در منطقه و درجات تناسب اراضی فعلیتوزیع فضایی وضع موجود تیپ -2
 .باشدمیها انواع زراعت برايفعلی  کاربري با شده توصیه یرت اراضیمغا

 براي واحد، هر در اراضی تناسب هايکالس هاي اصلی، کلیهبا توجه به میزان و شدت محدودیت -3
ها مشخص شد. و در نتیجه بهترین کاربري جهت انواع استفاده شدند مقایسه یکدیگر با هاانواع کاربري

 55بیشترین سهم از کاربري پیشنهادي مربوط به زراعت دیم با ص شد که در این خصوص مشخ
 16درصد، بایر و حفاظتی با  21باشد. در این میان مرتع و چراگاه با درصد از مساحت منطقه می

 هاي بعدي قرار دارند.درصد در رتبه 8درصد و زراعت آبی با 

در نهایت بهبود کالس تناسب اراضی،  ها و امکان انجام عملیات اصالحی وبا بررسی محدودیت -4
 توان تناسب واحدهاي اراضی را در شرایط آتی مشخص نمود.می

  
  ترویجی هاي رهیافت

نتایج پژوهش حاضر که قابلیت توصیه و ترویج در موضوعات و پژوهش هاي مشابه دارد، به شرح 
  زیر است:

منابع طبیعی در مناطق مختلف  هاي کشاورزي وتعیین درجه تناسب اراضی براي انواع فعالیت -
  .کشور

هاي کشاورزي، هاي مدل فائو در تعیین درجه تناسب اراضی جهت فعالیتبه کارگیري شاخص -
  غیره باغداري، جنگلداري و

هاي ساماندهی فضایی و مدیریت پایدار اراضی و منابع طبیعی با استفاده از فراهم سازي زمینه -
  ).GIS( هاي اطالعات جغرافیاییسامانه

هاي مختلف کشاورزي، باغداري و نمایش فضایی نوع و درجه تناسب اراضی جهت فعالیت -
  .جنگلداري

هاي آبی، دیم، باغداري، مرتع، چراگاه و هاي اصلی براي زراعتتعیین نوع و درجه محدودیت -
  .هاي سرزمیندرختکاري در پهنه

ها براساس وهش پیشنهاداتی براي انواع فعالیتتوان از نتایج این پژافزون بر موارد یاد شده می  
  هاي مورد مطالعه در این پژوهش بهره گرفت. هاي تعیین شده در مدل فائو جهت فعالیتپهنه اولویت
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Abstract 
 Certain types of coordination and compliance of a particular type of land with 
specific uses are one of the fundamental prerequisites for achieving sustainable 
development of land. Today, there are extensive models for determining optimum 
use with respect to land and its ability. In this research project, for spatial 
organization and sustainable management of land use of Khodabandeh, the FAO 
model and geographic information systems (GIS) are used.  For this purpose, first 
the type and degree of major constraints for each land use in the area, including 
irrigated agriculture, rainfed agriculture, pasture, grazing, tree planting and orchard 
are identified and then the maps were drawn by GIS. With overlaying the existing 
layers of the present situation and recommended land use, the final GIS maps were 
produced on which the proportion degrees of current land use for different types of 
uses were identified. Afterwards according to the amount and intensity of the main 
constraints, all land suitability classes per unit are compared for use survival and 
the best degree of suitability identified. Research results indicate that the largest 
suggested land use in Khodabandeh area, with the 55 percent of area, is allocated 
for rainfed agriculture. The pasture and grazing land with an area equal to 21 
percent of the area, conservative and arid land with 16% and irrigated agriculture 
with 8 percent are respectively in the next rankings. 
 
Keywords: Land use; FAO Model; GIS; Land suitability; Khodabandeh.1 
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