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ABSTRACT 
 
     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. Accordingly, the aim of the present study is to determine the ecological capability of 
agriculture and to select the most suitable places to allocate to this land use in Estahban county, 
Fars province. Descriptive-analytical method was used to measure the ecological capability of the 
study area. In this research, the multi-criteria decision making process has a very functional role to 
play by using the GIS. Due to the fact that part of the county of Estahban has protected areas and 
since there is no possibility of farming in these areas, the analysis and calculations of the present 
research have been carried out without considering the area of the mentioned part. The results 
showed that 77 percent of the land area of Estahban county is located in the ideal location for users, 
and only 23 percent of it remains in compliance with the land use and ecological capability of the 
county. According to the ecological capability of the study area, nearly 19% of the county's land is 
in a suitable and very suitable agricultural area. Also, the results showed that around 308 square 
kilometers of agricultural land use in Estahban county is contradictory with its ecological 
capability, but it is much less than 50 percent, and the prevailing area of the county has favorable 
environmental conditions. Altogether, by policy-making, stopping the horizontal development of 
the city in the peri-urban agricultural lands, extending agricultural use in the southeastern direction 
of the county, creation of agricultural-related conversion industries, establishment of factories of 
fig tree products such as jam making, creation of producer organizations for fig producers and 
support and strengthen existing organizations, hold training programs for farmers on water 
management and storage, and preventing unbridled migrations of villagers to the periphery of 
cities, can help to improve agriculture in places with capability and to prevent further degradation 
of such lands. 
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 ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزي شهرستان استهبان
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 چکیده

 

ساماندهی کاربري اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن، نقش بسزایی در مدیریت محیط 
بر این اساس، هدف  و جلوگیري از تخریب محیط زیست در راستاي توسعه پایدار دارد.

ها براي ترین مکانمشخص کردن توان اکولوژیک کشاورزي و انتخاب مناسب حاضر پژوهش
براي سنجش  باشد.واقع در استان فارس می ،ختصاص به این کاربري در شهرستان استهبانا

تحلیلی استفاده شد. در این  -دقیق توان اکولوژیک ناحیه مورد بررسی از روش توصیفی
گیري از سیستم اطالعات جغرافیایی نقشی بسیار گیري چند معیاره با بهرهتحقیق فرآیند تصمیم

ا توجه به اینکه بخشی از شهرستان استهبان داراي مناطق حفاظت شده است و ب کاربردي دارد.
ها و محاسبات پژوهش از آنجایی که در این مناطق امکان کشاورزي وجود ندارد، تحلیل

 77 نتایج نشان داد است. گرفتهحاضر بدون در نظرگیري مساحت قسمت یاد شده انجام 
آل ها، در وضعیت ایدهگزینی کاربرياز نظر مکاندرصد از مساحت اراضی شهرستان استهبان 

درصد باقیمانده از آن، تطبیق بین کاربري اراضی و توان اکولوژیکی این  23قرار دارد و تنها 
بر طبق نقشه توان اکولوژیک محدوده مورد مطالعه، نزدیک . شهرستان را رعایت نکرده است

 ر مناسب از لحاظ کشاورزي هستند.درصد اراضی شهرستان در طیف مناسب و بسیا 19به 
کیلومتر مربع از کاربري کشاورزي شهرستان استهبان با  308نتایج نشان داد قریب به  همچنین،

باشد و مساحت درصد می 50توان اکولوژیک آن مغایر است؛ اما این مقدار بسیار کمتر از 
-مجموع با سیاستدر  غالب شهرستان، داراي شرایط مساعدي از لحاظ محیط زیستی است.

توسعه میزان کشت و کاربري گذاري و توقف توسعه افقی شهر در اراضی کشاورزي پیرامون، 
کشاورزي در جهت جنوب شرقی شهرستان، ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت 

هاي تولیدي ایجاد تشکلهاي انجیري مانند مرباسازي، کشاورزي، ایجاد کارخانجات فرآورده
هاي آموزشی براي برگزاري برنامه، هاي موجودتشکل تقویت ن و حمایت وانجیرکارا

رویه روستاییان به هاي بیجلوگیري از مهاجرت کشاورزان در زمینه مدیریت و ذخیره آب و
هاي داراي توان کمک کرد و از به بهبود کشاورزي در مکان تواناي شهرها، مینواحی حاشیه

 جلوگیري شود. تخریب بیشتر این قبیل اراضی
 

، شهرستان (AHP)ارزیابی توان اکولوژیک، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  هاي کلیدي:واژه

 .(GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی استهبان، کشاورزي،
 

 مقدمه
 هاي مناسب پایدار محور براياتخاذ سیاست    

بسیاري برخوردار  دستیابی به کشاورزي پایدار از اهمیت
 بنابراین،. (Moridsadat et al., 2018) است

-نظام وامل ناپایداري اراضی کشاورزي درنیاز است تا ع
 Nabizadeh)د شون هاي مختلف مدیریت زمین ارزیابی

et al., 2018).  کشاورزي به عنوان فعالیتی که به طور
تنگاتنگ با محیط سروکار دارد، براي داشتن کارایی 
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، نیازمند شناسایی باالتر و تناسب بیشتر با محیط زیست
 ,.Yousefi et al) علمی روزافزون توان محیطی است

2016). 
 تجربیات تاریخی این نکته را اثبات کرده است، که

اي به تناسب علم و اطالعاتی که از هر جامعه
 استعدادهاي خاك، آب و هوا و مردم محیط خود داشته،

 وه بر میزان بازده تولیدي خویش نیز افزوده است. توسع
 حفظ توان اکولوژیک نیز زمانی محقق خواهد شد که از

اده هاي آن استفها و توانمنديسرزمین به تناسب قابیلت
 هايها و توانمنديگردد. بر این اساس، شناسایی قابلیت

 هاي گوناگون بسیارسرزمین پیش از بارگذاري فعالیت
حائز اهمیت است. در غیر این صورت، استفاده از 

سرزمین به نوعی صورت خواهد گرفت که  هايقابلیت
هاي طبیعی و اکولوژیک مانع از استمرار محدودیت

 نجاماهاي بسیاري از سرمایه گذاري ها شده، عمالًفعالیت
شده به هدر خواهد رفت. بنابراین مهم است که بر 

ن اندازها تمرکز کنیم و در ایاستعدادهاي مختلف چشم
نطقه تواند منابع یک ممیزمینه اشتباه در کاربري زمین 

 .(Herrman & Osinski, 1999) را به خطر اندازد
ارزیابی توان محیط زیست (چه توان اکولوژیکی و 
چه توان اقتصادي و اجتماعی آن) عبارت از برآورد 

هاي استفاده ممکن انسان از سرزمین براي کاربري
کشاورزي، مرتعداري، جنگلداري، پارکداري (حفاظت و 

 ه)، آبزي پروري، امور نظامی و مهندسی و توسعتوریسم
هاي شهري، صنعتی و روستایی در چارچوب استفاده

کشاورزي، صنعت، خدمات و بازرگانی است. منابع 
طبیعی یا اکولوژیک در محل خود ثابت هستند (به 

 از بردارياستثناي آب) که انسان براي بهره وري و بهره
 
 
 
 
 

 استفاده ممکن انسان از ها رود.آنان باید سراغ آن
ه سرزمین، در واقع بهره جویی از تک تک منابع یاد شد

ی ستگباست. اما استفاده انسان از منابع اکولوژیکی تنها 
ین به یک منبع ندارد، بلکه این استفاده شامل تداخل ا
شود منابع با یکدیگر و به صورت ترکیبی از همه می

(Makhdoum, 2012)ن و همچنین . براي شناسایی توا
ه تفادها با توان مناطق، استحلیل سازگاري انواع کاربري

 از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور ایجاد
اضح ها بسیار مورد توجه است. پر وها و تحلیل آننقشه

 است که ارزیابی توان طبیعی بدون رعایت وضعیت سابق
فت نتیجه خواهد بود. در واقع، باید گهر کاربري بی

ه هدف از این نوع ارزیابی تالش در جهت استفاده بهین
 .(Hataminejad et al., 2013)است 

اهمیت ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین تا جایی 
است که چنانکه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیک 
مناسب براي کاربري خاص باشد (حتی در صورت نیاز 

جراي آن اجتماعی به وجود آن کاربري) ا -اقتصادي
طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه 

گردد، بلکه، تخریب بیشتر محیط را به ارمغان نمی
سامانه اطالعات  .)Brazier, 1998(خواهد آورد 

جغرافیایی توانایی دارد که واحدهاي زیست محیطی را 
بندي بر اساس امتیازات کسب شده با دامنه دلخواه طبقه

 ,Pennington)یی کاربري را تولید نماید کرده و نقشه نها

2000). 
اکنون در جدول ذیل به مروري بر ادبیات تحقیق 

 رانپژوهشگ نام پردازیم. الزم به ذکر استانجام شده می
اند، همگی از شاخص انتخابی که در جدول آورده شده

 اند.محیط زیستی براي انجام کار خود استفاده کرده
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پیشینه تحقیق -1جدول 
 نتایج عنوان تحقیق سال تحقیق پژوهشگر(ان)

 مخدوم، م.
Makhdoum, M. 

1991 
ارزیابی توان اکولوژیک منطقـه گـیالن 
و مازنــدران بــراي توســعه شــهري، 

 صنعتی، روستایی و توریسم

ترین مرحله براي رفـع مشـکالت ارزیابی توان اکولوژیک را مهم
 .داندمحیط زیستی می

 همکاران میرداوودي و
Mir Davoudi et al. 

2008 

 استان اکولوژیک توان تعیین و بررسی
 داريمرتـع و کشاورزي نظر از مرکزي

ـــا  اطالعـــات سیســـتم از اســـتفاده ب
  )GIS( جغرافیایی

در اطراف منـابع آب و بـا  1در این مقاله، نواحی با درجه توان 
 .شیب پایین و فرسایش کم قرار دارند

 نوري و همکاران
Nouri et al. 

2010 

ارزیابی توان اکولوژیـک محـیط بـراي 
تعیین منـاطق مسـتعد کشـاورزي بـا 

ـــتفاده از  ـــزي  GISاس ـــش مرک (بخ
 شهرستان کیار)

که مستعدترین طبقه براي کشـاورزي  1در این تحقیق، طبقه 
و بــدون محــدودیت اســت وجــود نــدارد امــا اراضــی بــا تــوان 

کشـاورزي را در  بسیار زیاد است و باید 3و  2کشاورزي درجه 
 .این منطقه گسترش داد

 حاتمی نژاد و همکاران
Hataminejad et al. 

2013 
ــی از  ــاربري اراض ــب ک ــابی تناس ارزی
ــتان  ــک در اس ــدل اکولوژی ــق م طری

 اردبیل با هدف آمایش سرزمین

هـاي نتیجه به دست آمده در این تحقیق نشـان داد در عرصـه
مغـایر بـا تـوان کشت زراعت دیم و آبی، کاربري وضع موجـود 

باشد و ادامه روند حاضر نتایج مخربـی را بـه بـار اکولوژیک می
 .خواهد آورد

 نقدي و همکاران
Naghdi et al. 

2014 

ــا  ــی ب ــک اراض ــوان اکولوژی ــابی ت ارزی
ــتم ــتفاده از سیس ــات اس ــاي اطالع ه

جغرافیــایی و فرآینــد تحلیــل سلســله 
مراتبی (مطالعه موردي: اراضی حاشیه 

 شهر تبریز)

-شـمال شـهر و بخـش اساس بررسی انجام گرفتـه، مناطق بر
نشـینی عمده حاشیه هایی از جنوب و جنـوب غربـی، محـالت

شـهر بـه دلیـل  شهر تبریز هستند که محــور شــمال غــرب
توسـعه  هاي مسـطح و جهــت شــیب مناســب، بــرايزمین

نظـر  هاي مناسب توسـعه درکالبدي شهر تبریز از جمله مکان
 .استگرفته شده 

مطیعــی لنگــرودي و 
 همکاران

Motiee Langroudi 
et al. 

2012 

سازي توان اکولوژیک سـرزمین از مدل
هـــاي کشـــاورزي و منظـــر کـــاربري

 AHPمرتعـداري بــا اســتفاده از روش 
Fuzzy  در محـــیطGIS مطالعـــه) ،

 موردي شهرستان مرودشت)

ســازي بهتــر مــدل اکولــوژیکی ایــن پــژوهش بــا هــدف پیــاده
ــ ــاورزي دکت ــبی کش ــت نس ــه در آن وزن و اهمی ــدوم ک ر مخ

شـود، از روش فرآینــد تحلیــل پارامترهـا در نظــر گرفتـه نمــی
و سیســتم اطالعــات  )Fuzzy AHP(سلســله مراتبــی فــازي 

هـاي مسـتعد جغرافیایی بهره برده است و به این طریق عرصـه
هاي کشاورزي در محـدوده شهرسـتان مرودشـت براي فعالیت

 .ها را مشخص نموده استرزي آنشناسایی و مطلوبیت کشاو

 تسو، ج. ي. و همکاران
Tsou et al.  

2017 
ارزیابی ظرفیت باربري اراضـی شـهري 
بر اساس تحلیل حساسیت اکولوژیکی: 

 مطالعه موردي در هانگژو، چین

دهـد کـه حساسـیت اکولـوژیکی از مرکـز بـه نتایج نشان مـی
رفیـت یابـد و ظپیرامون شهر هـانگژو بـه تـدریج افـزایش مـی
 .شوندباربري اراضی شهري به چهار دسته تقسیم می

    
 ، بخشی از استان فارس که ظاهراًپژوهشدر این 

داراي شرایط مستعد کشاورزي است و مردم آن از این 
، مورد مطالعه قرار کنندمیراه امرار معاش و زندگی 

 گرفته است.
شهرستان استهبان در مرکز استان فارس واقع شده 

از نظر وسعت کوچکترین شهرستان استان فارس است. 
بوده و به دلیل قرارگیري در محدوده جنوب شرقی 
استان و در محور خروجی شهرستان شیراز از نظر 
ارتباطی به صورت مستقیم با شهر شیراز مرتبط بوده و 

در عین حال در محور ترانزیتی استان نیز قرار گرفته 
شهرستان، براي  ايهاي دامنهاست. بخشی از دشت

هاي آبی و دیم و بخش اندکی نیز براي کشاورزي
شود که عمدتاً باغات انجیر منطقه را باغداري استفاده می

 Comprehensive Plan of) در خود جاي داده است

Estahban County, 1999). 
کشاورزي با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده، 

مایش و خطا انجام در این شهرستان همواره بر اساس آز
مورد مطالعه قرار  ،گاه پتانسیل منطقهشده و هیچمی
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عمده محصول تولیدي کشاورزان استهبان  نگرفته است.
که داراي شهرت زیادي است و از آن به عنوان برندینگ 

این  باشد.شود، انجیر میدر این شهرستان نام برده می
رائه از توان کشاورزي و ا ،با هدف شناخت بهتر پژوهش

، به ارزیابی توان براي کشاورزان کارآمدترراهبردهاي 
ترین که مناسب است بر آنو  پردازد،محیطی منطقه می

ها براي اختصاص به کاربري کشاورزي در مکان
 را پیشنهاد دهیم.شهرستان استهبان 

از مشکالت عمده در بخش کشاورزي در این منطقه، 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می

 هاي آسمانی،و بارش آب کمبود پایدار منابع -
 نبود امکان برداشت اضافه از منابع آب زیرزمینی، -
 خشک بودن اقلیم و تبخیر باال، -
 خشک شدن مراتع به دلیل خشکسالی اخیر. -
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه مورد بررسی

در منابع تاریخی نام این شهر استهبانات آمده است 
گذاري باغات بسیار انگور است که در مو دلیل این نا

هاي اخیر به استهبان تغییر نام داده است. شهرستان دهه
کیلومتري شرق شیراز و در همسایگی  170استهبان در 

ریز، داراب، فسا و شیراز قرار گرفته هاي نیشهرستان
و  واقع شدهاي کوهستانی است. این شهرستان در منطقه

متر است.  1730دریا برابر با  ارتفاع متوسط آن از سطح
جمعیت شهرستان استهبان بر طبق سرشماري سال 

نفر بوده است که در دو بخش  68850، برابر با 1395
مرکزي و رونیز و در سه شهر استهبان، ایچ و رونیز و سه 

 Iran) اندرونیز پراکنده شده دهستان ایچ، خیر و

Census, 2016). 
ولید انجیر ایران به قطب ت ترینمهم شهرستان این

هاي آن بخشی از ارزش هاي انجیررود و باغشمار می
 کننده حدودمینأکشور و ت فرهنگی، معنوي و اقتصادي

 Hosseini et) مردم است درصد اقتصاد و معیشت 90

al., 2017) .العه در موقعیت سیاسی منطقه مورد مط
 نشان داده شده است. 1شکل 
 

 
 نطقه مورد مطالعهموقعیت سیاسی م -1شکل 

 
 روش پژوهش

هدف پژوهش حاضر کاربردي و روش تحقیق آن 
-تحلیلی است، که در بخش توصیفی با جمع -توصیفی

هاي آماري و اسنادي، اطالعات مورد نظر آوري داده
هاي آمار روشد شد؛ و در بخش تحلیلی آوري خواهگرد

 بریم.را به کار می توصیفی و استنباطی
جغرافیایی کمک فراوانی به سیستم اطالعات 

هاي محیط زیستی کرده است. ارزیابی سرزمین ارزیابی
یابی به آمایش ریزي راهبردي و دستابزاري براي برنامه

ترین ابزار سرزمین است. در پژوهش حاضر هم مهم
استفاده شده، سیستم اطالعات جغرافیایی است. ارزیابی 

حلیل سلسله توان اکولوژیک شهرستان به کمک فرآیند ت
به دست آمده است. در ابتداي  GISمراتبی در محیط 

هاي ارزیابی حاضر مطالعات پایه طبیعی که شامل نقشه
بندي شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، خاك، طبقه

نواحی حفاظت شده و همچنین مطالعات آب و اقلیم 
منطقه مورد نظر است انجام شده است. سپس جهت 

ارهاي مذکور و مشخص کردن معی از دهی هر یکوزن
ها با توجه به منطقه مورد مطالعه، از مدل اهمیت آن

AHP ه شد، زیرا مقصود ما تحلیل سلسله سود برد
اي در این تحقیق مد نظر مراتبی است و تحلیل شبکه

 باشد.نمی
 روش تجزیه و تحلیل

با تکیه بر مبانی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
توان با طرح معیارهاي متعدد ها میماتریس ریاضی
 همچنین. ها اقدام نمودبندي گزینهبه اولویت نسبت

مختلف  هاي افرادگیري از دیدگاهتوان جهت تصمیممی
 نیز بهره جست و با استفاده از این روش
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ترکیب  AHPفرآیند . نظرات افراد خبره را پردازش نمود
یر پذکمی را به طور همزمان امکان معیارهاي کیفی و

 .)Saaty, 1987( سازدمی
گیري ها و تصمیمدر این پژوهش براي تلفیق الیه

چند معیاره از روش مقایسه زوجی استفاده شد. به 
همین منظور یک سري مقایسه دو به دویی از اهمیت 

ن ای نسبی معیارها براي ارزیابی مورد نظر انجام شد. از
ها مقایسه دو به دویی سپس براي ایجاد یکسري وزن

. ها برابر یک است)، استفاده گردید(که جمع جبري آن
ز هاي نسبی به دست آمده براي هر یک امعیارها و وزن
هاي ورودي براي تحلیل ارزیابی چند معیارها، داده

را تشکیل دادند. براي تعیین  GISمعیارري در محیط 
دهی از شاخص سازگاري درجه دقت و صحت وزن
یا  1/0ص سازگاري معادل استفاده شد. چنانچه شاخ

دهی صحیح بوده، در غیر این کمتر از آن باشد وزن
هاي نسبی داده شده به معیارها بایستی صورت وزن

ر بتغییر یابند و وزن دهی مجدداً باید انجام شود که 
اساس جداول خروجی، نرخ سازگاري حاصله و محاسبه 

می باشد. بنابراین  1/0شده در این تحقیق کمتر از 
 ها به درستی صورت پذیرفتهها و مقایسهارزش گذاري

ار هاي بعدي کاست. حال با توجه به موارد ذکر شده گام
سازي وزن معیارها جهت تلفیق با یعنی مرحله نرمال

GIS دهی شده با روش هاي وزنو تولید نقشهAHP 
 صورت پذیرفت.

پس از تعیین وزن هر معیار، ارزیابی چند معیاري در 
 (Overlay)با استفاده از عملیات همپوشانی  GISمحیط 

و تابع اجتماع انجام شده و نقشه نهایی توان اراضی براي 
 ).17کشاورزي به دست آمده است (شکل 

 هااندازي الیهها و روي همتهیه نقشه
به منظور بهبود محیط زیست شهرستان استهبان، با 

-و رتبهتوجه به توان کشاورزي در این منطقه، استخراج 
 بندي به معیارهاي اکولوژیکی از طریق تکنیک دلفی، بـه
مصاحبه با گروه خبرگـان اقـدام گردیـد و بـا توجـه بـه 

 2شرایط جغرافیایی منطقه مورد مطالعه، جدول شـماره 
 .شدتکمیل 

اي، هاي نقشهاکنون در راستاي شرکت دادن الیه
پارامترهاي شیب، جهت شیب، ارتفاع، نوع خاك، 
رودخانه، بارندگی و دما در ارزیابی توان شهرستان مورد 
مطالعه جهت شناسایی کاربري کشاورزي با توجه به 

ها توسط (تمامی نقشه هاي معیارها، نقشهAHPروش 
هاي هر کدام در کالس م گردیدند)یرستنگارندگان 

نرمال (نهایی)  هايو وزن بندي شدهمختلف بازطبقه
ها در بانک سامانه اطالعات براي وارد کردن آن

ها داده شد و در مرحله بعد با تلفیق و جغرافیایی به آن
-دهی شده حاصله و الیههاي وزنگذاري نقشهروي هم

، ArcGIS 10.5 افزارها در محیط نرمهاي مربوط به آن
ان به روش نقشه نهایی توان کشاورزي شهرستان استهب

  تولید گردید. (AHP)سلسله مراتبی 
 

 دو (زوجی) معیارهاي اکولوژیکیماتریس مقایسه دوبه -2 جدول
 کشاورزي خاك آب شیب جهت شیب ارتفاع بارندگی دما

 خاك 1 1 3 5 5 4 4
 آب 1 1 3 5 4 3 4
 شیب 33/0 33/0 1 6 3 4 5
 جهت شیب 2/0 2/0 17/0 1 2 5/0 5/0
 ارتفاع 2/0 25/0 33/0 5/0 1 5/0 5/0

 بارندگی 25/0 33/0 25/0 2 2 1 1
 دما 25/0 25/0 2/0 2 2 1 1
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 بندي شیب شهرستان استهباننقشه طبقه -2 شکل

 
 AHPدهی شده شیب شهرستان استهبان با روش نقشه وزن -3 شکل

 
 استهبان شهرستان بیش جهات نقشه  -4 شکل
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 AHP روش با استهبان شهرستان بیش جهات هشد یدهوزن نقشه -5 شکل

 
 استهبان شهرستان طبقات ارتفاعی نقشه -6 شکل

 
 AHP روش با استهبان شهرستان ارتفاع شده یدهوزن نقشه -7 شکل
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 ناستهبا شهرستان هاينوع خاك و زمین نقشه -8 شکل

 
 AHP روش با استهبان شهرستان هايخاك و زمین شده یدهوزن نقشه -9 شکل

 
 استهبان شهرستان هايرودخانه نقشه -10 شکل
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 AHP روش با استهبان شهرستانهاي به رودخانه شده یدهوزن نقشه -11 شکل

 
 استهبان شهرستان خطوط هم باران نقشه -12 شکل

 
 AHP روش با استهبان شهرستان خطوط هم باران شده یدهوزن نقشه -13 شکل



 275 ...ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزيخلیلی و همکاران:  

 
 استهبان شهرستان دماي هم خطوط نقشه -14 شکل

 
 AHP روش با استهبان شهرستان دماي هم خطوط شده یدهوزن نقشه :15 شکل

 
 استهبان شهرستان نواحی حفاظت شده نقشه -16 شکل

دهی هاي وزنگذاري تمام نقشهحاصل روي هم
است که  17شده، با توجه به معیارهاي مذکور، شکل 

گون توان اکولوژیک شهرستان را در سه طیف گونا

بندي (بسیار مناسب، مشروط و بسیار نامناسب) طبقه
 باشد.کرده و قابل مشاهده می
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 توان اکولوژیک براي کشاورزي شهرستان استهبان نقشه -17 شکل

 
 استهبان شهرستان کاربري اراضی نقشه -18 شکل

 
 استهبان شهرستان هاي کشاورزي و باغاتکاربري نقشه -19 شکل
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 نتایج و بحث
کیلومتر مربع  1984ساحت شهرستان استهبان م

است و قسمتی از این شهرستان شامل مناطق حفاظت 
شده از جمله پارك ملی بختگان و پناهگاه حیات وحش 

ور هاي مذکرو به دلیل آنکه در قسمت ینا باشد. ازمی
گردد، مقدار کشاورزي ممنوع است و باعث آسیب می

یلومتر مربع) را ک 6/608مساحت مناطق حفاظت شده (
 ایم.از مساحت کل شهرستان کسر کرده

 
 هاي اراضی موجود شهرستانسهم کاربري -3جدول 

 مساحت (کیلومتر مربع) کاربري اراضی
 درصد

 سطح اشغال

 33/10 1/143 هاي طبیعیجنگل

 42/44 615 اراضی سنگالخی

 5/13 8/186 هاي درختی و باغاتمجتمع

 2/2 5/30 هاي بایرزمین

 59/15 9/215 مراتع

 43/11 3/158 اراضی کشاورزي

 49/0 8/6 نقاط شهري

 04/2 2/28 اراضی مخلوط با باغ

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 

مشخص است،  5و  4همانطور که در جداول شماره 
 گردد که در محدوده مورد مطالعه، بر طبقمشاهده می

درصد اراضی  19نقشه توان اکولوژیک، نزدیک به 
کیلومتر مربع) در طیف مناسب و  4/257ستان (شهر

وي اند؛ از سبسیار مناسب از لحاظ کشاورزي قرار گرفته
 3/373دیگر با توجه به نقشه کاربري اراضی موجود، 

 درصد  27کیلومتر مربع که به طور تقریبی معادل 
 ت.باشد، به اراضی زراعی و باغات اختصاص یافته اسمی

 

هاي داده شده براي توان وزنسهم هر یک از  -4جدول 
 اکولوژیک

 هاي داده شدهوزن
 AHPبه روش 

 مساحت
 (کیلومتر مربع)

 درصد
 سطح اشغال

 11/0 5/1 (بسیار نامناسب) 1

 14/55 4/758 (نامناسب) 3

 04/26 1/358 (مشروط) 5

 86/5 6/80 (مناسب) 7

 86/12 9/176 (بسیار مناسب) 9

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

که حاصل مقایسه دو نقشه  20به شکل  با توجه
 توان اکولوژیک شهرستان و کاربري اراضی آن است؛

 هاي موجود (کشاورزي ونواحی سبز رنگ، تمام کاربري
ه کدست یافتیم  ها) هستند و به این نتیجهسایر کاربري

 در نواحی مذکور، توان اکولوژیک و کاربري اراضی با
 دهندرنگ، نشان می یکدیگر تطابق دارند. نواحی قرمز

 ها کشاورزي انجامکه با وجود توان کشاورزي، در آن
هاي دیگر تخصیص کاربري نگرفته و در حال حاضر به

یافته است. نواحی آبی رنگ نیز بیانگر این واقعیت 
هایی قسمتاراضی موجود،  هستند که، در کاربري

 گیرد که داراي توان اکولوژیکیکشاورزي انجام می
 باشد.نمیمناسبی 

-استنتاج می 6گونه که از جدول به طور کلی، همان
درصد از مساحت اراضی شهرستان  77شود، حدود 

-ها، در وضعیت ایدهگزینی کاربرياستهبان از نظر مکان
درصد باقیمانده  23آل قرار دارد و بایستی تنها براي 

ریزي جدیدي صورت گیرد تا از تخریب محیط برنامه
به عمل آید. روي هم رفته مشخص زیست جلوگیري 

برداري کشاورزي در این گردید که بیش از نیمی از بهره
 شهرستان، منطبق با توان اکولوژیک خود است.
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 استهبان شهرستان کاربري اراضی موجود اي توان اکولوژیک کشاورزي بامقایسه نقشه -20 شکل

 
 ایسه توان اکولوژیک و کاربري اراضی هاي گوناگون بدست آمده از مقمساحت وضعیت -5جدول 

 سطح اشغال درصد مساحت (کیلومتر مربع) وضعیت
 37/15 7/210 انجام کشاورزي بدون وجود توان

 55/77 1/1063 یابی صحیحمکان

 08/7 1/97 عدم انجام کشاورزي با وجود توان

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 گیري و پیشنهادهانتیجه
آن دسته از مناطق کشور  شهرستان استهبان جزو

هاي اقتصادي آن بر پایه کشاورزي باشد که پایهمی
استوار است. در این مقاله سعی شده است که توان 
اکولوژیک در جهت توسعه کشاورزي با استفاده از فرآیند 

ارزیابی گردد، و در انتها  (AHP)تحلیل سلسله مراتبی 
ستان و الیه الیه اطالعاتی مربوط به توان اکولوژیک شهر

مقایسه این توان با کاربري اراضی فعلی استخراج شود. با 
مقایسه نقشه توان اکولوژیک کشاورزي با کاربري اراضی، 

هاي نامناسب تشخیص داده شدند. عدم نواحی با کاربري
هایی که با وجود استفاده صحیح از اراضی (در قسمت

 هاي دیگري استقرارداشتن توان کشاورزي، کاربري
اند و یا بالعکس) نوعی تهدید براي محیط زیست یافته

هاي پایین بودن سطح آگاهیرود. منطقه به شمار می
محیط زیستی و نداشتن حس تعلق ساکنین، محیط 

و دهد زیست را به سوي تخریب و اضمحالل سوق می
اي براي جلوگیري از آن در هیچگونه اقدام پیشگیرانه

پژوهش حاضر نشان داد  . نتایجشده استنظر گرفته ن
کیلومتر مربع از کاربري اراضی شهرستان  308قریب به 

که بیشتر  استهبان، با توان اکولوژیکی آن مغایرت دارد
هاي اطراف شهر استهبان بر روي بلندي هاقسمتاین 
باشد و درصد می 50؛ اما این مقدار بسیار کمتر از  است

دي از مساحت غالب شهرستان، داراي شرایط مساع
 لحاظ محیط زیستی است.

لذا براي بهبود وضعیت کنونی کشاورزي در 
 گردد:می اتی ارائهپیشنهادشهرستان استهبان، 
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کلی ارزیابی توان اکولوژیک کاربري  طور به -1
 مبتنـی بـر تحلیل سلسله مراتبیبا استفاده از  کشاورزي

GIS ،گیري برنامهبراي جهتان ابزاري مناسب عنو به-
مناطق نیل به توسعه پایدار  اي برايهاي منطقهریزي
با ه هاي توسعطرحگردد ؛ بنابراین پیشنهاد میاست
محیط زیست  به توان جهروش فوق و تو گیـري ازبهـره

 .انجام شود
حیاتی به علت ابع براي جلوگیري از نابودي من -2
شود که ، پیشنهاد مییضت کاربري اراسنادر تتغییرا

ر در اراضی کشاورزي پیرامون متوقف توسعه افقی شه
هاي توسعه شهري به انجام گردد. البته ملزم کردن طرح

دادن فرآیندي کارآمد و مورد تأیید کارشناسان براي 
بار و مخرب ارزیابی توان اکولوژیک، از تغییرات زیان

هاي توسعه جلوگیري کاربري اراضی در چارچوب برنامه
 کند.می

ستان یک رودخانه دائمی در جنوب شرقی شهر -3
وجود دارد که معیار مهمی در تعیین توان اکولوژیکی 

در  باشد، از این رو میزان کشت و کاربري کشاورزيمی
 توسعه یابد. جهت جغرافیایی مذکور

ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت  -4
کشاورزي و در نتیجه حمایت از توسعه اراضی کشاورزي 

هاي منطقه (به ن با توجه به تواندر شهرستان استهبا
 رسد.عنوان قطب تولید انجیر) امري ضروري به نظر می

هاي انجیري مانند ایجاد کارخانجات فرآورده -5
تواند به توسعه زراعت کمک در این منطقه می مرباسازي

 کند.
 هاي تولیدي انجیرکاران و حمایت وایجاد تشکل -6

افزایش سطح به منظور  هاي موجودتقویت تشکل
 تواند مؤثر واقع شود.اطالعات انجیرکاران، می

با توجه به استمرار پدیده خشکسالی در منطقه،  -7
هاي ترویجی براي هاي آموزشی و همچنین کالسبرنامه

 کشاورزان در زمینه مدیریت و ذخیره آب برگزار گردد.
براي افزایش  سازي الزمشود بسترتوصیه می -8

مشارکت در  العات کشاورزان در قالبتعامل و تبادل اط
 ,.Hosseini et al) هاي اجتماعی فراهم شودفعالیت

2017). 
 

توانمندسازي روستاییان براي جلوگیري از  -9
اي شهرها، توجه رویه به نواحی حاشیههاي بیمهاجرت

ها برداري صحیح از آنبه امکانات غنی محیطی و بهره
بازي یري از بورسبراي حفظ توازن در طبیعت، جلوگ

اندازهاي زیباي زمین به ویژه در مناطق داراي چشم
ها و نهادهاي ملی، طبیعی و ایجاد هماهنگی بین سازمان

برداري و مدیریت اراضی اي و محلی در بهرهمنطقه
(Javadian Koutenaee et al., 2014). 

درصد، کشاورزي  15هاي باالي شیبدر  -10
قتصادي ندارد. عالوه بر آن، زیرا صرفه ا صورت نگیرد

 هايبه شیوه صحیح عمود بر شیب در زمین زدن شخم
شود ولی به راحتی انجام می درصد 15کمتر از با شیب 
هایی که شیب باالیی دارند احتمال واژگونی در زمین

 .تراکتور زیاد است
که داراي  از شهرستان ايگسترده بخشدر  -11
نیز با توجه به  است نامناسب براي زراعت شرایط

گذاري جدید براي سرمایه اگر چه ،وضعیت موجود
 شود، ولی براي فعالیت درنمی زراعت و باغداري توصیه

مخصوصاً  و کشاورزي، چون دامداري هاي دیگربخش
هاي جنبی کشاورزي و حتی کشت برخی فعالیت

کشت علوفه  مانندهاي فوق مرتبط با فعالیت محصوالت
 .سدمناسب به نظر میر

 اینکه در این تحقیق ارزیابی توانبه  جهبا تو -12
هاي مرتبط با سرزمین بدون در نظر گرفتن شاخص

سایر  گرددمیبنابراین پیشنهاد  انسان انجـام شـد؛
فرهنگی نیز  و هاي مؤثر از قبیل مسائل اجتماعیشاخص

 .لحاظ شود گیـريدر تصـمیم
 با يورزارزیابی توان اکولوژیک کشا به این ترتیب،
 ،GIS مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی،استفاده از روش 

براي  به عنوان ابزاري مناسب در ارزیابی توان اکولوژیک
 با هدفبهبود و اصالح کشاورزي هاي گیري برنامهجهت
کارگیري این به اینبه توسعه پایدار است؛ بنابر یابیدست

 .گرددراهبرد به منظور مطالعات آمایشی توصیه می
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