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  چاي يبررسی توان توسعه اکولوژیکی و آمایش حوضه آبخیز قور
  استان گلستان با روش کیفی قیاسی 

 
 3جواد معتمدي و 3، احمد علیجانپور2، حسین اکبري مجدر1اسماعیل شیداي کرکج*

آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداري دانش2، دانشجوي دکتري علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1
 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه3، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  7/11/91 ؛ تاریخ پذیرش: 28/5/91تاریخ دریافت: 
  1دهیچک

 - هاي اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصاديلمی است که با توجه به ویژگیین عآمایش سرزم
به  چايقوريآبخیز  حوضه آمایش درسازد. اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می

هاي طبقات ارتفاع از سطح دریا، درصد نقشهشش نقشه پایه اطالعاتی شامل  هکتار 24039مساحت 
، تیپ و تراکم پوشش گیاهی به روش دوتایی با هم ترکیب شده و هاخاك تیپ، شیبشیب، جهت 

در  Arc Map افزاربا استفاده از نرم GISدر محیط  دست آمد. به نهایی واحدهاي زیست محیطی نقشه
براي این  .گردید مشخص محیطی زیست واحد یا خرد اکوسیستم 1921 سرزمین، آمایش فرآیند

 جنگلداري، مرتعداري،و  هاي کشاورزيیابی توان اکولوژیک براي کاربريخرد نیز ارز هاياکوسیستم
 نهایت در .گرفتصورت  و حفاظت و روستایی توسعه شهريپروري، و متمرکز، آبزي گسترده تفرج

 گسترده، تفرج به درصد 4/0به کشاورزي و مرتعداري،  درصد 3/12 منطقه مساحت کل از آمایش، کار

 32شهري و روستایی و درصد به توسعه  7/1پروري، آبزيدرصد به  1/1 ،جنگلداري به درصد 5/52
با توجه به استعداد و پتانسیل باالي اکثر سطح منطقه به کاربري  اختصاص پیدا کرد. درصد به حفاظت

جلوگیري از تخریب  جهت بنابراین دست آمد. اراضی براي این کاربري بهبیشترین سطح  ،يدارجنگل
رداري پایدار از منابع حوضه آبخیز مذکور باید اقدامات اساسی براي جلوگیري از ادامه بسرزمین و بهره

                                                        
  esmaeil_sheidayi @yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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باید  ،از جنگلغیر اصولی برداري . براي جلوگیري از ادامه روند بهرهشودروند تخریب جنگل انجام 
م هاي جایگزین دیگر از عرصه را نیز پیشنهاد کرد که معیشت اجتماعی و اقتصادي مردبرداريبهره

هاي جدید کاربريبر اساس نتایج حاصل از فرایند آمایش سرزمین بنابراین  .فتداساکن در آن به خطر نی
  شده است.  دپیشنهابراي منطقه  گسترده  آبزي پروري و تفرج

  
  Arc GISزیست محیطی، ارزیابی توان، واحدهاي آمایش سرزمین،  :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

 در جهان قدمت طوالنی دارد و کشورهاي هند،اي است که مسئلهفرایند آمایش سرزمین دامنه 
از  يمتر صد متر در صدکه براي هر شبکه  طوريباسترالیا و هلند جزو پیشگامان این علم هستند 

در کشور ایران، دفتر آمایش  ).2008برداري دارند (مخدوم، اي مشخص جهت بهرهسرزمین، برنامه
برنامه و بودجه سابق دایر گردید و شوراي عالی آمایش سرزمین  در سازمان 1353سرزمین در سال 

(مخدوم، اعالم نموده است  1384ملی در سال سرانجام آمادگی کشور را براي اجراي آمایش فضاي 
 بر هاي مختلفبراي توسعه کاربري مناسب هايعرصه یابیمکان سرزمین منظور از آمایش). 2008

 ) بهGISجغرافیایی ( اطالعات هاي سامانه از استفاده طرفی از ت.اکولوژیکی آن اس خصوصیات اساس

 و مشکالت از بسیاري گشايراه تواندمی اطالعات تحلیل سیستمیک و تجزیه در آن هايتوانایی علت
 باشد عرصه هاي منابع طبیعی در هاي مختلفه انتخاب مکان مناسب براي کاربريرا در معضالت

  .)2003 ،یملک قاسم(
کی عرصه هاي منابع طبیعی با آمایش سرزمین و تعیین توان اکولوژی ن تحقیقاتی که در ارتباطدر بی

هاي مکانی و اکولوژیک مطالعه و ارزیابی قابلیت بهتوان فته میانجام گر  RSو GISگیري از با بهره
ه آبخیز برنامه مدیریت حوض )،2011(کرمی و همکاران،  GISرود با استفاده از حوضه آبخیز بابل

مقایسه روش آمایش )، 2006، و همکاران میان(کر کوهدشت لرستان با استفاده از آمایش سرزمین
جهت ارزیابی توان  دکتر مخدوم)، اکولوژیکی (روش و روش آمایش (ژئومورفولوژیکی) فیزیکی

اراضی کاربري  ریزيبرنامه)، 2009اکولوژکی حوضه آبخیز نساء استان هرمزگان (پرورش و همکاران، 
برنامه مدیریت کاربري اراضی سواحل  و آمایش)، 2004(فرج زاده و کرمی،   GISو  RSازبا استفاده 

)، تعیین توان اکولوژیکی استان مرکزي براي 2003، میرکریمیجنوب شرقی دریاي خزر (اونق و 
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با استفاده  النکایدر سر ی، مطالعه تناسب اراض)2008کشاورزي و مرتعداري (میرداوودي و همکاران، 
 اي کاربري اراضی در کشور هلندآمایش منطقه )،1،1991(پررا و ثیالنادراجان يکشاورز يبرا GIS از

 کاربري اراضی در کشور هند هاي مختلف ارزیابینقش روش)، 1999، 2و آنتل فوگلك (استو
  اشاره نمود.     ) 2000همکاران،  و 3(جانسن

استفاده از روش سیستمی مخدوم  با زیست محیطی يتهیه نقشه واحدها هدف از این تحقیق
 و سرزمین آمایش کلی خطوط ترسیم براي که است بوده هاییهبه داد یابیدست ) به منظور2008(

شد. همچنین ارزیابی توان و تناسب بامی ضروري حوضه آبخیز قورچاي طبیعی منابع احیاي برنامه
، توسعه تفرج پروري، زي و مرتعداري، جنگلداري، آبزيهاي کشاوره به انواع کاربريحوضاکولوژیکی 

پیشنهادي با کاربري منطقه (بالفعل)  و حفاظت و تعیین میزان تطابق کاربري فعلی شهري و روستایی
نشان خواهد داد  ،هر چه این دو نقشه درصد تطابق باالتري داشته باشندباشد. (بالقوه) می مدل آمایش

 آمایش در صورت انجام برنامهو منطقه استفاده شده ح از اراضی صحی که در حال حاضر به طور
اجتماعی کمتري  تغییرات اجباري و در نتیجه مشکالت اقتصادي وبا  آنه، ساکنین حوض سرزمین در

  .شد مواجه خواهد
  

  هاو روش مواد
و  55ْ 16َ 47تا ً 55ْ 02َ  24طول جغرافیایی ً در موقعیت چايقوريآبخیز  حوضه: منطقه مورد مطالعه

آبخیز  حوضه جنوبدر  ،هکتار 24039مساحت کل با  37ْ  03َ  05ً تا  36ْ  48َ 26جغرافیایی ًعرض 
واقع شده است سمنان  استان با مرزو هماز استان گلستان  رامیانشهرستان جنوب گرگانرود و در 

هاي کوهستانی قسمت ازکیلومتر  8/35طول  به چايهقر اصلی این حوضه با نام ). رودخانه1شکل (
شهرستان رامیان در محل خروجی  گردد.یخارج م حوضه شمالو از سرچشمه گرفته  حوضهجنوب 
توان به ملچ می حوضهباشد. از روستاهاي ها شهر مهم منطقه مورد مطالعه میقرار داشته و تن حوضه

متر  150با ارتفاع  حوضهطه نق ترینارتفاع کماشاره نمود. و پاقعله  قوري چايآرام، شش آب، ویرو، 
  اند.واقع شده حوضه جنوبمتر در  2850و بلندترین نقطه آن با ارتفاع  حوضه شمالدر منتهی الیه 

                                                        
1- Perera. and Thillanadarajan 
2- Stookvogel and Antle 
3- Jansen 
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  .استان گلستان قوري چايموقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز  -1شکل 

 
و طبقـات  ها هاي اکولوژیکی هر یک از کاربري مسئله قابل توجه در این تحقیق تدوین مدل :کار روش

-بهـره اي و اصول کلی مورد نیاز براي هـر یـک از انـواع     مختلف آن است که با تکیه بر شرایط منطقه
گردند. مدل مورد استفاده در این تحقیـق جهـت ارزیـابی تـوان     ممکن از سرزمین تهیه می هايبرداري

  باشد.حوضه مذکور، مدل سیستمی مخدوم میسرزمین و آمایش 
و  ، کشاورزيهایی نظیر جنگلکاربري روش ارزیابی منابع محیطی است واین روش که در اصل  

ارزیابی و نماید.  بندي می ، توسعه شهري و روستایی را تعیین و درجهپروري، تفرجمرتعداري، آبزي
هاي فوق با مقایسه پارامترهاي زیستی و غیرزیستی هر  تعیین توان سرزمین براي هر یک از کاربري

پذیرد. لذا  ها انجام میبراي هر یک از کاربري  هاي از پیش ساخته از سرزمین و مدل واحد اکولوژیکی
ها به حساب را نشانگر توان سرزمین براي انواع کاربريارامترهاي اکولوژیکی در هر واحد وجود پ

و  اي اطالعاتی که به ترتیب مورد تلفیقهاي پایهاین اطالعات به صورت نقشه آورند در این تحقیق می
  اند.ارائه شده 1در جدول  مورد استفادهشش الیه اطالعاتی  اند جمعاًتهاستفاده قرار گرف

  
  هاي اطالعاتی پایه جهت تلفیق نقشه -1جدول 

  نام نقشه پایه مورد استفاده  شماره    نام نقشه پایه مورد استفاده  شماره
  نقشه تیپهاي خاك حوضه 4  نقشه درصد شیب حوضه 1
  نقشه تراکم پوشش گیاهی 5  ع از سطح دریاطبقات ارتفا 2
  نقشه تیپ پوشش گیاهی 6  نقشه جهت شیب حوضه 3
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گیرد.  ها در این روش با استفاده از نقشه و ترکیب آنها صورت می بندي داده تجزیه و تحلیل و جمع
کوسیستم به دهنده ا سازي شده و پارامترهاي تشکیلمنابع اکولوژیکی حوضه آبخیز نقشهنحو که از  بدین
گردد. لذا واحدها و یا  ها بر روي نقشه مشخص می شوند، که مرز اکوسیستم اي با هم ترکیب می گونه
هاي به دست  دست آمده در واقع نشان دهنده یک اکوسیستم خرد است و از آنجایی که یگانهاي بیگان

تواند توان سرزمین را  بهتر میآیند  آمده از ترکیب تعداد زیادي از پارامترهاي اکولوژیکی به وجود می
هاي تک عامله هاي ارزیابی چند عامله به روشنمایان سازد که این گفته بر اساس اصل ارجحیت روش

). 2008کنند (مخدوم، محیطی نامگذاري میواحدهاي زیست یا دو عامله استوار است. واحدهاي فوق را
 شش که از ترکیبزیستی  محیط ه  نقشه واحدهاي ي تهیها برا بندي داده فرآیند تجزیه و تحلیل و جمع

معیارها،  با در نظر گرفتنشود، شامل موارد زیر است که در نهایت نقشه اطالعاتی پایه حاصل می
در این  گردد. هاي اکولوژیکی، توان سرزمین براي هر یک از کاربریها تعیین می استانداردها و یا مدل

. با توجه به ماهیت آمایش شدندتهیه  Arc GIS 9.3افزار  یط نرمهاي تلفیقی در مححقیق کلیه نقشهت
  .گرفتریزي کاربري آتی آن، تحقیق در مراحل متوالی زیر انجام سرزمین و برنامه

  هاي واحدهاي شکل زمینتهیه نقشه -1مرحله 
)، نقشه طبقات 2008مطابق روش مخدوم ( 1:50000با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس 

-هماز رويکالس، تهیه شد.  9کالس و جهت شیب در  8طبقه، نقشه طبقات شیب در  5تفاعی در ار
با  آنگذاري هممقدماتی و از رويزمین اي شکل گذاري نقشه طبقات ارتفاع و شیب، نقشه واحده

 ،هانقشه با توجه به مقیاس کار. در این شدحاصل  نهایی نقشه واحدهاي شکل زمین نقشه جهت،
واحد  71تعداد  ه وهکتار در واحدهاي مشابه مجاور ادغام گردید ششمساحت کمتر از  اي باواحده

خصوصیات یکسان و موقعیت جغرافیایی متفاوت  ندتوانستکه برخی از آنها می شدکل زمین حاصل ش
  آمد.میدست  ا براي یک کاربري یکسان بهداشته باشند که در نهایت قابلیت آنه

  یک واحدهاي زیست محیطی پایه تهیه نقشه -2مرحله 
اي و داشتن اطالعات عمق و تیپ اده از مطالعات ستادي و کتابخانهنقشه طبقات خاك با استف 

برخی اطالعات زمین شناسی  طبقه تیپ خاك در حوضه مشخص گردید. سه تعداد خاك، تهیه گردید.
ز بود که به همراه همین نقشه خاك ها نیز مورد نیاالیهو عمق ها سازند، فاصله از گسلاز قبیل جنس 

   وارد شده و مورد استفاده قرار گرفت. GISدر پایگاه داده سیستم 
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  دوتهیه نقشه واحدهاي زیست محیطی پایه  -3مرحله 
واحدهاي زیست  ،گیاهی پوشش تراکم و یکواحدهاي زیست محیطی پایه  هاياز تلفیق نقشه

  حاصل شد. دومحیطی پایه 
  شه واحدهاي زیست محیطی نهاییتهیه نق -4مرحله 

، نقشه واحدهاي زیست محیطی نهایی هاآخرین قدم در ترکیب نقشه به عنوانبا انجام این مرحله 
با  ArcGISافزار در محیط نرمباشد. میحاصل شد که پایگاه داده در برگیرنده خصوصیات منطقه 

مناطق داراي  محیطی نهایی، در داخل اطالعات نقشه واحدهاي زیست استفاده از دستور جستجو
نقشه  ) آورده شده، تعیین گردید.2008ها که در مدل مخدوم (قابلیت مناسب براي هر یک از کاربري

  ) ارائه شده است.2واحدهاي زیست نهایی در شکل (
  ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه -5مرحله 

ژیکی ارائه شده اکولو زیست محیطی نهایی بر اساس مدلنقشه این کار براي تمام واحدهاي 
پروري، حفاظت کشاورزي و مرتعداري، آبزي براي هفت کاربري جنگلداري، )،2008توسط مخدوم (

در این  انجام گرفت. روستایی و صنعتی محیط زیست، تفرج متمرکز، تفرج گسترده، توسعه شهري،
اي اکولوژیکی و نیازه یک جدولهر واحد زیست محیطی در  مختلف هايمرحله با داشتن ویژگی

هاي مختلف از قبیل عمق و بافت خاك و نوع سازند، نوع و تراکم پوشش گیاهی، جهت و کاربري
درجه شیب و ارتفاع، فاصله از منابع آب، مقدار و حساسیت فرسایش و کاربري فعلی محل، اقدام به 

ین کار از دستور ها گردید. براي اتعیین قابلیت هر یک از واحدهاي زیست محیطی به انوع کاربري
  استفاده شد. ArcGISافزار در محیط نرم Queryیا جستجو 

  ها و تهیه نقشه آمایش لویت کاربريوتعیین ا -6 مرحله
-ها ارائه میبراي هر یک از واحدها، قابلیت اجراي انواع کاربري با توجه به اینکه در این روش

که به این  شودحفظ پایداري اکوسیستم تعیین وري در کنار شود، باید کاربري بهینه با حداکثر بهره
منظور مرحله تعیین اولویت کاربري انجام شد.  بطوري که پس از تعیین طبقه توان هر یک از واحدها 

استفاده شد که یک روش ها لویت کاربريوبراي هفت کاربري، از روش قیاسی کیفی براي تعیین ا
ولی براي ) قابل دسترسی است، 2008مدل مخدوم (توصیفی است. شرح این روش طوالنی بوده و در 

مثال اگر یک کاربري براي واحدي از اراضی داراي درجه یک بوده و در حال حاضر نیز واحد مورد 
   نظر تحت همان کاربري است، اولویت با همان کاربري خواهد بود.
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برنامه اجرایی و مدیریت  طرح ابل استفاده برايق بوده که آمایش حوضه هتهیه نقش فرآینداین  تیجهن
  ) ارائه شده است.4و  3هاي (نقشه کاربري اراضی فعلی و پیشنهادي در شکلباشد. کاربري اراضی می

 
 نتایج

 واحد به دست آمد. پس از روي 71در مرحله تهیه نقشه واحدهاي شکل زمین در نهایت تعداد 
 1واحد زیست محیطی پایه  79گذاري نقشه واحد شکل زمین و نقشه طبقات خاك، تعداد هم

و در  2واحد زیست محیطی پایه  88شناسایی شد. با اضافه شدن نقشه تراکم پوشش گیاهی تعداد 
 34واحد زیست محیطی نهایی بدون تکرار و تعداد  84گیاهی تعداد  پوشش ادامه با ترکیب نقشه تیپ

  صل گردید.حا هستند،واحد با تکرار که همان واحدهاي مدیریتی و برنامه ریزي 
نشان داد که بیشترین را ها به انواع کاربري حوضهنتایج بدست آمده از مدل در مرحله تعیین توان 

تمامی  شود که تقریباًها به کاربري جنگل مربوط میتناسب در حوضه آبخیز در بین تمامی کاربري
رد. نتایج تفصیلی شود و کمترین سطح به کاربري تفرج گسترده اختصاص داسطح حوضه را شامل می

  ه شده است.ئ) ارا5مساحت اراضی مناسب حوضه در شکل (
هاي از هفت مورد کاربري منطقه که براي آنها ارزیابی توان صورت گرفت، تنها دو نظام کاربري

. وحود نداردها در حوضه منطقه برقرار است و بقیه کاربري در ، مرتع و مسکونیجنگل، کشاورزي
هفت نوع کاربري را در سطوح مختلف براي منطقه پیشنهاد  ند مرحله دوم آمایشنتایج حاصل از فرآی

سطح اختصاص برداري حداکثري و بهینه از منابع شود. تواند سبب بهرهکرده است که این مسئله می
هاي موجود در تطابق مکانی کاربري نشان داده شده است. 2جدول ها در کاربري یافته به هر یک از

پیشنهادي نیز بررسی شد. براي استفاده بهتر از نتایج به دست  نقشهموقعیت آنها در ی با شرایط فعل
هاي کشاورزي و مرتع از همدیگر جدا شده و کاربري فعلی محل، کاربريشیب  بر اساس ارتفاع، ،آمده

  ه شدند.ئو در نقشه اولویت بندي شده جداگانه ارا
مرتعداري  کشاورزي،جنگلداري،  هايموقعبت مکانی کاربريها نشان داد کاربريمقایسه میزان انطباق 

دارد. براي تطابق  با موقعیت آنها در نقشه پیشنهادي درصد 59و  72، 33، 91ترتیب در  بهاراضی مسکونی و 
پروري هاي تفرج متمرکز و گسترده و آبزيهاي ارائه شده و با توجه به اینکه کاربريکم کردن تعداد نقشه

  .در قسمت نتایج نشان داده شدند ها در یک نقشهندانی نداشتند، این کاربريهمپوشانی چ
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 نقشه نهایی واحد زیست محیطی -3 شکل فعلی اراضی نقشه کاربري -2 شکل

    
 نقشه قابلیت اراضی براي جنگلداري -5شکل  نقشه قابلیت اراضی براي کشاورزي و مرتعداري - 4شکل 
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  نقشه قابلیت اراضی براي توریسم و آبزي پروري -7شکل  ت اراضی براي حفاظتنقشه قابلی -6شکل

   
  کاربري اراضی پیشنهادينقشه  -8 شکل
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  هاپیشنهاد شده براي انواع کاربريمساحت اراضی  -2جدول 
   درصد

 ساحتم
مساحت به 

 کتاره
نوع کاربري 

 پیشنهادي
  درصد   

 ساحتم
مساحت به 

 هکتار
نوع کاربري 

 پیشنهادي

 آبزي پروري 264 1/1    مرتعداري  1565  5/6

 حفاظت 7692 0/32   مسکونی 401 7/1

 جنگل 12629 5/52   توریسم گسترده 90 4/0

 کشاورزي 1396 8/5        

  
  گیريبحث و نتیجه

سه شاخصه اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی پایداري در آنجا که براي نیل به توسعه پایدار باید از 
استفاده از اراضی با توجه توان اکولوژیکی آن و با توجه به شرایط اجتماعی  بنابرایند، مد نظر قرار گیر

ها، مدل بندي کاربري که در مراحل تعیین قابلیت و همچنین اولویت و اقتصادي آن ضروري است
  استفاده شده این مسئله را در نظر گرفته است.

 محیطیوجود شرایط  کهختصاص داده بیشترین سطح از حوزه را به خود ا جنگلداري کاربري
منطقه از  در و وجود سابقه جنگل خاك، رطوبت کافیعمق و بافت مناسب کامالَ مناسب از قبیل 

و از بین رفتن پوشش هاي غیر اصولی از اراضی منطقه بردايبهره اند.جمله عوامل این انتخاب بوده
اي هاي شدید دورهطقه، در کنار بارشاي و در پی آن ضعیف شدن خاك منگیاهی درختی و درختچه

باعث وجود تخریب و یا استعداد باال براي تخریب منابع اکولوژیکی در منطقه شده که بر این اساس 
که خود این مناطق  بعد از جنگلداري، بیشترین سطح از اراضی منطقه براي حفاظت پیشنهاد شده است

همان صورت باقی بمانند و در صورت امکان صورت جنگل هستند و باید سعی شود به  اکثراً به
کاربري کشاورزي . برداري در این مناطق انجام نشوداقدامات اصالحی صورت بگیرد و هیچگونه بهره

اند، در این تحقیق نیز بطور مشترك مورد و مرتعداري همانطور که در مدل مخدوم از هم تفکیک نشده
) از منطقه براي چهار کالس اول این کاربري مناسب ددرص 3/12هکتار ( 2961 ارزیابی قرار گرفت و
مناسب است، لذا کاربري  و جنگلی تفرج گسترده مناطق کوهستانیبراي اینکه  با تشخیص داده شدند.

درصد) را به خود اختصاص داده  375/0( هکتار 13/90یعنی  کمیتفرج گسترده سطح به مراتب 
رفت سطح بع آب سطحی در منطقه، انتظار میبل توجه منااست. با توجه به در دسترس بودن مقادیر قا

پروري باشد، ولی پرشیب بودن و بعضاَ نامناسب بودن خاك و مستعد کاربري آبزي حوضهزیادي از 
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سازند زمین شناسی، پتانسیل این نوع کاربري را در منطقه کاهش داده است. بر اساس نتایج مدل 
با توجه به اینکه اراضی جنگلی و کوهستانی  ربري تناسب دارد.درصد) براي این کا 1/1( هکتار 3/264

تواند در منطقه ، به تبع آن کاربري تفرجگاهی میانداز منطقه را به خود اختصاص داده سطح زیادي
را با  توسعه قابل توجهی داشته باشد. البته اقلیم نسبتاَ سرد و پرشیب بودن منطقه تفرجگاه متمرکز

 375/0ولی  کند و بر این اساس است که این کاربري سطحی را شامل نشده استمحدودیت مواجه می
 که براي آن در مرحله آمایش .انددرصد از اراضی منطقه براي تفرج گسترده مناسب تشخیص داده شده

نوع ، تأکید زیادي بر همانطور که در ماهیت این روش وجود دارد، استفاده شد قیاسی –از روش کیفی
و با مقایسه نقشه کاربري ی در واحد مورد نظر وجود دارد و اثر آن در نتایج تحقیق حاضر کاربري فعل

تمامی اراضی پیشنهاد شده براي کاربري مسکونی،  شود. در این بینفعلی با نقشه آمایش شده، دیده می
و هاي جنگل، مرتع شوند و کاربريصورت روستا یا شهر (رامیان) استفاده می در حال حاضر به

بینی است که در صورت استفاده از روش دیگر، قابل پیش دهند.کشاورزي نیز تطابق باالیی را نشان می
کرمی و  اوت خواهد داشت.، نقشه پیشنهادي با نتایج فعلی تفقیاسی براي آمایش سرزمین –یعنی کمی
ا، مساحت کاربري اند که در نتایج آنهقیاسی بهره برده –)، در تحقیق از روش کمی2011همکاران (

هاي حفاظت و هاي مرتعداري و توسعه شهري حذف و در مقابل، کاربريکشاورزي کم و کاربري
  اند.هاي جدید پیشنهاد شدهاکوتوریسم به عنوان کاربري

  
  هاي ترویجیرهیافت

 جنتایت بین آنها، یها و تعیین اولوپس از مشخص کردن توان اراضی به انواع کاربرياین تحقیق  در
منطقه مورد براي هاي متنوعی را کاربري ،کند مدل آمایشی مخدوم مورد استفادهبیان می بندياولویت

تواند توسعه مطالعه پیشنهاد داده که باعث افزایش تنوع منابع درآمدي براي آبخیزنشینان شده و می
 ) بهGISجغرافیایی ( العاتاط هاي سامانه از استفاده طرفی از د.پایدار را براي منطقه در پی داشته باش

 و مشکالت از بسیاري گشايراه تواندمی اطالعات تحلیل سیستمی و تجزیه در آن هايتوانایی علت
  .باشد عرصه هاي منابع طبیعی در هاي مختلفراه انتخاب مکان مناسب براي کاربري در معضالت
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Abstract 

Land use planning is a science that determines the optimum use of land, 
regarding to the land ecological characteristics and socio-economic conditions. In 
land use planning of Ghurichai watershed with area of 24039 ha, six information 
layers including elevation classes, slope, aspect, soil type, vegetation type and 
density were combined using dual method and the final map of environmental 
unites were obtained. In this processes, 1921 micro ecosystems or environmental 
units were distinguished in GIS environment using Arc map software. Ecological 
potential evaluation for agriculture, rangeland use, forestry, extensive and intensive 
tourism, aquaculture, rural and urban development and conservation were assessed 
for each unit. Finally 12.3 percent of the area was allocated to agriculture and 
rangeland use, 0.4 percent to extensive tourism, 52.5 percent to forestry, 1.1 
percent to aquaculture, 1.7 percent to rural and urban development and 32 percent 
were allocated to conservation. Most of the area was allocated for forestry use, due 
to high capability and potential of this area for forestry. Therefore, it is necessary to 
implement some basic practices in this area to prevent forest degradation in order 
to avoid land degradation and to have sustainable utilization of the mentioned 
watershed resources. In order to prevent irregular use of the forest, some alternative 
options have to be suggested for the stockholders of the watershed, not to endanger 
the socio-economic life of inhabitants. Therefore according to result of study, two 
new land use including aquaculture and extensive tourism suggested for this area. 
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