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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 km
2
 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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 بر پایةشهرستان کنگاور  فضای جغرافیایی توان اکولوژیکارزیابی 

 محیط طبیعی های ویژگی
 3باقریبابک میر، 2زاده مهدی حسینمحمد ،1آبادی حسن رحمن

 نشگاه پیام نور، قزوین، ایران، دامحیط زیست شهریگرایش  -ریزی شهری برنامه یجغرافیا ،ارشد کارشناسی. 1
 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشیار. 2

 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی، GIS سنجش از دور ومطالعات مرکز  ،استادیار. 3

 (60/88/8930 تاریخ پذیرش: ؛60/60/8930 :)تاریخ دریافت

 چکیده

ارزیابی محیط  ،بینی قدرت بالقوه و نوع کاربری طبیعی سرزمین است. از این رو پیشیط زیست برای تعیین یا ارزیابی توان اکولوژیکی مح

مترمربع باا  کیلو 3/009شهرستان کنگاور با وسعت  ة حاضراستراتژیک استفاده از سرزمین است. در مطالع ریزی برنامهزیست ابزاری برای 

 پاژوهش،  فرایناد  در .شاد بررسی  کاربری شهری، روستایی و صنعتی با مدل اکولوژیکی مخدومهدف تعیین توان اکولوژیک در ارتباط با 
سیسات    افازار  نارم در هاا   شد. پا  از ساا ت و ترکیاق نق اه     آوری، تهیه و تولید جمع ها و منابع اکولوژیکی مورد نیاز پژوهش ابتدا داده

تاوان  زیساتی   هر واحد محیطهای  ویژگی کارگیری بهسا ته و با  یستیز واحدهای محیطنق ة چندترکیبی، شیوة به  اطالعات جغرافیایی
د الات داشاته   هاا   توانستند در هر یک از این مدل می و متغیرهایی کهها  شا ص ،این کار دادن . برای انجامارزیابی شداکولوژیکی منطقه 

تاوان طبقاات   تهیة نق اة  و  ،شهری، روستایی و صنعتیهای  کاربریزمینة بندی توان اکولوژیک منطقه در  برای طبقه .، بررسی شدباشند

ن اان  توان اکولوژیک شهرستان کنگااور   نتایج ارزیابی. کار گرفته شده است به دهی و تعیین توان وزنپارامتر به عنوان معیار  80مختلف، 

ری، روستایی و صنعتی توان مناساق  درصد( از شهرستان کنگاور برای کاربری شه 93/88) کیلومترمربع 60/866ای به مساحت  پهنه ،داد

مقایسة نق ة دارد. با  6طبقة مناسق را برای  درصد( توان کامالً 03/43) کیلومترمربع 8/309در شهرستان،  ،دارد. همچنین 8طبقة برای 

 .کیلومترمربع است 4/6نامناسق برابر با های  کاربری شهری در پهنهتوسعة مساحت  کاربری موجود و بهینه م خص شد،

 واژگان کلیدی

 ، واحدهای محیط زیستی، کاربری بهینة اراضی.شهرستان کنگاور ،اکولوژیکتوان 
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 مقدمه

محیطت   هتا    ، کامالً تحتت تتأریر یدیتده   ساخت انسانها و سایر تأسیسات  محل استقرار سکونتگاه

طلوب نایتییر و تتأریر نتام    است. امروزه به تبع رشد سریع جمعیت، توسعة ساخت و سازها اجتناب

استفاده از مناطق حاشیة شتررها و روستتاها بترا  ای تاد خانته و       ،همچنین ،نیازها  بشر بر زمین

اهتا  خلق این بن (.1صتفحه  1931)روستا، جبار ،  داردصنعت  گسترش  روزافزون  اقتصاد  وها   فعالیت

نتد و از  ز مت   و چرخة آب، انرژ  و مواد را به هم استدر محیط  از طرف  موجب تغییرات عمده

 تخصتی  زمینته،  در ایتن   (.2: 1931)روستتا، جبتار ،    دارد  قترار  سو  دیگر تحت تأریر محیط طبیع

1زمین عاقالنة
 و صتنعت  جنگتل،  و مرتتع  باغتدار ،  و مانند زراعت انسان  گوناگونها   فعالیت به 

مندانته از  بتردار  خرد  بررهسامانده  فضا  جغرافیای  و حفظ و برا  غیره  و روستا و معدن، شرر

2سرزمین که آمایش است ریز  برنامه مباحث جمله از منابع طبیع  سرزمین
 محتیط  ریتز   برنامته  یا 

 .(11: 1939 )مخدوم، شود م  خوانده زیست

کتارگیر    بته انستان دارد.  استتفاد   زیست طبیع  جران توان اکولوژیک  محدود  برا   فضا 

غیرمنطقت  انستان از   استتفاد   بتردار  نادرستت و    هبرربه  مدیریت غلط همراه باسرزمین  ناآگاهانة

هتا    گیرد که توان  برا  تولید فتراورده  م  ان امهای   یرنهدر کشاورز  است. من ر شده سرزمین 

در  ؛استت مناستب  ناشود که برا  احداث بنا و ساختمان  م  ساز  خانهکشاورز  ندارد. در زمین  

کاهش بتیش از   ،ن تولید  برا  این کار را ندارد. بنابراینشود که توا م  مرتعدار  ان ام های  دامنه

تغییتر   (.11: 1939 )مختدوم،  انستان از سترزمین استت    و نامتعتاد   غیرمنطق نتی ة استفاد  حد منابع، 

کته   )آب و ختا(( هتا   آلودگ  زمتین  زدای ، مسمومیت و جنگل، فرسایش، کویرزای ، کاربر  اراض 

غیرمنطقت  از زمتین     استتفاد  ةواسطاندازند، در بیشتر موارد به  م  منابع طبیع  جران را به مخاطره

دیگتر، میتزان فرستایش را تتا هزاربرابتر       کاربر  به کاربر دهند. تبدیل زمین از یک نوع  م  رو 

بترا    ریتز   برنامته برا  توسعه در محیط زیست، ییش از  ،بنابراین. زمین باال برده است  کررو  

یتانسیل آن بترا   توان و و سرزمین را با توجه به  آن را سن ید ان اکولوژیک باید تو ،استفاده از آن

                                                                                                                                                    
1. Land 

2. Land use planning 
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 تتوان اکولتوژیک   برگیرنتد   در محیط زیست (.19: 1939 )مخدوم، کرد ند ب یرنهمختلف ها    کاربر 

فرهنگت ، اقتصتاد  و اجتمتاع     هتا    هوا، فضا  رو  سرزمین و ویژگ  )منابع فیزیک  و بیولوژیک (،

ها   برنامههر منطقه در  کت  یژها  اکولو ویژگ ای  و ارزیاب  با شناسزمتین استت.     کتر انسان بتر  

ین را برا  توسعه ها  سرزمدو طبیعت خود استعداه شد ریز  برنامهبا طبیعت ، هماهنتتتتت  توسعه

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

منتابع طبیعت  و محتیط     تخریتب بر اساس توان طبیع  محیط است تا از  از منابع حیحصاستفاد  و 

 .فراهم شودانسان  ها    ا  سازگار با محیط طبیع  برا  سکونتگاه توسعهزیست جلوگیر  و 

  و همکتاران  متاالوااراچ گرفته استت.  ان ام توان اکولوژیک مناطق مطالعات مختلف  زمینة در 

  عیمنابع طب تیریمد  برا را اطالعات جغرافیای ها   ستمیبر س  مبتن ةارچکپی  ساز مد  (1331)

در ستطح   ریتز   برنامته . ایتن مطالعته نشتان داد در    کار گرفته است بهنیوساز ولز استرالیا منطقة در 

 سن   شود. امکانا  ضرورت دارد یتانسیل منطقه  منطقه

استفاد  ستن ش  شده با  تریها   منطقهوژیک ژئومورفولها   نیز از نقشه (2001)بوکو و همکاران 

بترا   کتاربر  اراضت     ریز  برنامهبه عنوان ابزار  برا   اطالعات جغرافیای ها   ر و سیستماز دو

 اند.  کشور برره گرفتهتوسعة 

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

 ، ارائه کرد.یایدار شرر  که مرجع  برا  دیگر شررها باشدعة توسزیرساخت  اکولوژیک و 

  اراضت  کتارگیر   بته   دارییا  برا  ابیچارچوب ارزاند  ( تالش کرده2011ژان  و همکاران )

 کنند.را ارائه  نیچها   و شرر تختییا  شرر

نظتور  بته م   عت یو منتابع طب کتاربر  اراضت     ریز  برنامه( موضوع 2012و و موریاما )بونروامکا

 اند. هرا مطالعه کرد لندیتادر کشور   در سورات ران GISبا  دارییا سمیاکوتور

 اطالعات جغرافیای ها   سیستمبر   سبز مبتن رساختیز ریز  برنامه( 2012چان  و همکاران )

انتد و امیتدوار    فضای  در استان شن ژن چین را مطالعه کترده توسعة   کاربر  اراض  شرر  و برا

آتت   هتا    ، از منابع زمین  حفاظت و توسعه دهند در سا ریز  برنامهوانند بر اساس این اند بت شده

 نیز تداوم داشته باشد.
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را  داریت یا ةتوستع  و  عت یطبهتا    لییتانس  بند طبقه،  عیمنابع طب (2012)و بوالتویچ  چیراجوو

تتوان بته    مت   یایتدار  توسعةاز طریق اصو   فقط اند که کردهگیر   نتی ه ،. همچنیناند بررس  کرده

 رشد ییوسته رسید و نیازها  آت  را برطرف کرد. 

حساستیت   استت،  محتیط زیستت  اجتزا   محیط طبیع  آن که یک  از جنبة شررستان کنگاور از 

شترر  و  توستعة  آن، تغییر یوشتش ستطح زمتین،     ةروی استفاد  ب . کاهش منابع طبیع  و دارد باالی 

 کتاربر  جنگلتدار ، کتاهش مراتتع و     نتدادن  دان و اختصتا  به اراض  کشاورز ، فق انداز  دست

های  مانند کمبود مواد غتیای    بحراننامناسب، سبب ها   یرنهدر ت اوز به حریم آن، ساخت و سازها 

هتا،   گرفتگ  در مناطق مسکون  بر ارر بارش آبمنطقه،  تغییر عناصر اقلیم کشاورز ، ها   و فرآورده

امتروزه  استت.  شده در زمان حا  و افزایش آن در آینده برا  منطقه غیره  وتخریب بناها بر ارر زلزله 

هتای    کتاربر  ناش  از اختصا  زمین برا  توان  م  که کند م  تردیدمخاطرات  را شررستان کنگاور 

شترر  حاشتیة  کشتاورز   ها   که توان الزم برا  آن را ندارد. گسترش شرر و اختصا  زمین دانست

 ،نمونته  بترا  . ها مشکالت  را برا  شترروندان ای تاد کترده استت     هکونتگابرا  مصارف شرر  و س

جنتوب  شترر   منطقتة  ساز  در شترر( فرهنگیتان کته در     شرر(یافته برا  احداث  اختصا اراض  

که با کمتترین بتارش ستبب آبگرفتگت  در معتابر و       است، در اراض  یست و کشاورز  دارداستقرار 

و  ،ح م آب ناش  از بارش دشوار بتوده تخلیة ها  سطح  و  بشود و ح م آ م  مساکن این مناطق

. همچنین با توجه به قرارگیتر  شررستتان کنگتاور    استعبور و مرور برا  اهال  دشوار و غیرممکن 

خصو  بعض  از روستاها  آن بتر رو    هب ،از منطقه های  یرنهسیرجان،  -در گسل سراسر  سنندج

ها  منطقته هستتند    شدت تحت تأریر فعالیت گسل بهو  شده استاندک  از آن واقع فاصلة با گسل یا 

در حتال  کته تردیتدها از جانتب فعالیتت      ، انتد  شدهدوار مختلف متحمل ها  فراوان  را در ا و آسیب

دیگتر آنکته بتا    مستللة  عمل آیتد.  ه ها  آت  جلوگیر  ب بحران ها ادامه دارد و باید از حوادث و گسل

اخیر در اراضت   چند سا  ها   ساز  شرر(تصویر هوای  از منطقه، یة ترتوجه به مشاهدات میدان  و 

شرر( آموزگتار(  و  )شرر( فرهنگیان، مسکن مرر، شرر( جراد، شرر( بسیج کشاورز  آب  و دیم

کشتاورز  در منطقته   هتا    کاهش ظرفیت تولید فرآورده موجب فقط نهکه این امر  است شدهاحداث 

. است با مشکل مواجه کرده کمبود محصوالت کشاورز و جبران  تأمین برا بلکه شررستان را  ،شده
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استان  و ملت  آمتایش   ها   برا  منطقه و هماهنگ  با طرح 1ا  یایدار رسیدن به توسعه برا  ،بنابراین

انسان در منطقه یرداختت  ها   و فعالیت ساخت انسانباید به تنظیم روابط بین محیط طبیع ،  سرزمین،

 بردار  متعاد  و یایدار  به عمل آورد. بررهو فضای  شررستان  و از امکانات انسان 

شترر ،  هتا    جرت کاربر  مناسبها   یرنهتعیین و  به منظور تعیین قابلیت شررستان کنگاور

تعیتین  هتا    مد  ارزیاب  توان اکولوژیتک سترزمین بته عنتوان یکت  از روش      ،روستای  و صنعت 

شترر ،  هتا    وضتعیت موجتود کتاربر     ،همچنتین  .استت ه شدکار گرفته  بهاراض  کاربر  برینه 

و منتاطق مناستب و نامناستب     قه بترا  ایتن نتوع کتاربر  بررست      روستای  و صنعت  با توان منط

 1و صتنعت   9روستتای   ،2به منظور کاربر  شرر  اراض با تعیین قابلیت  در ارتباط .شدندشناسای  

شترر ،  توستعة  گیالن و مازندران برا   قاطمنارزیاب  توان اکولوژیک  متعدد  چونها   یژوهش

ستن     امکاناطالعات جغرافیای  در ها   کاربرد سیستم ،(1920)مخدوم،  صنعت ، روستای  و توریسم

یتور،   جمعته ) در شررستان تربتت حیدریته   محیط  و تعیین الگو  برینه در نواح  روستای ها   توان

)منور  و همکتاران،    GISبا  شرر  توسع  ابر دخرزا بخیزآ  حوض یستز محیط انتو یاب ارز (،1931

کتتاظم ،  و داود ) نهندی ا ساحل   جلگ در اریاید  توسع رمنظو به یک ژکولوا انتو یاب ارز ،(1931

نتتژاد و  حتتاتم ) بیلارد نستادر ا یکژکولوا انتو  مد طریقاز  ض ارا  بررکا تناسب یاب ارز ،(1933

 اطالعتات  سیستتم  کتارگیر   بته  بتا  شرر  توسعة منظور به ژیکاکولو توان ارزیاب  ،(1931همکاران، 

 است.گرفته ان ام  (1931)عمار  و همکاران،  مینوجزیر  در  جغرافیای 

 هتا   دادهمختدوم،   متد   اکولتوژیک   یارامترها  همة درنظرگرفتن بایادشده مطالعات همة در 

 بتا . شد داده ArcGISسامانة  به ها، دهدایایگاه  ای اد برا  توصیف  ا ه هداد دیگر همراه به و رقوم 

به  منطقه اکولوژیک  ها  یگان نقشة ArcGISسامانة  در اطالعات ، ها  الیه گیار  هم رو  و تلفیق

 بترا   مستتعد  مناطق و اقدام منطقة سن   امکان به نسبت و ای اد واحد، ها  ویژگ  جدو  همراه

 .شد مشخ کاربر  مورد مطالعه  توسعة

                                                                                                                                                    
1. Sustainable development 
2. Urban use 
3. Rural land use 
4. Industrial use 
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 مواد و روش

تا دقیقه  11و  درجه 91بین  مترمربعکیلو 3/339با مساحت شررستان کنگاور  مورد مطالعه:محدود  

 ،طتو  شترق   دقیقه  10و درجه  13تا دقیقه  91و  درجه 12عرض شمال  و دقیقة  93و درجه  91

 .(1شکل ) واقع شده استدر شرق استان کرمانشاه  متر از سطح دریا 1200ارتفاع متوسط  با

 
موقعیت جغرافیایی شهرستان کنگاورنقشة  .1 شکل  

یتن  . ااست  بوده( خانوار 29219) نفر 21211، برابر با 1931جمعیت شررستان طبق سرشمار  سا  

. متوستط  استت  و خشتک تابستتان گترم    ومعتتد    با اقلیم دهستان 1روستا و  31شررستان دارا  

گراد برآورد شده  سانت درجة  1/22 آنسالیانة متر و دما  متوسط  میل  9/931منطقه سالیانة بارندگ  

 رانیه است. متر بر 1/1جنوب غرب  و سرعت آن ساالنة است. جریان وزش باد غالب 
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 های شهری، روستایی و صنعتی فرایند ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور به منظور تعیین قابلیت کاربری .2شکل 

 (22 :1131)مخدوم، 

بردار  برینه و اصول  از منابع طبیع  سرزمین و سامانده  کاربر  اراض  بر  بررهروش کار: 

جلوگیر  از تخریب محیط و مرم در مدیریت محیط   اساس توان طبیع  )اکولوژیک ( آن، نقش

مخدوم که در این یروژه از روش ارزیاب  چندعامله آن  . ارزیاب  توان اکولوژیک دارد زیست

یس از ها  تعیین کاربر  برینه اراض  است که  یک  از روش عنوانگیر  شده است، به  برره

شناس ، نقشة یوشش گیاه ، نقشة  آور  منابع مورد نیاز )نقشة خا(، نقشة زمین شناسای  و جمع

ها، نقشة تراکم یوشش گیاه ، نقشة تویوگراف ،  منابع آب و هیدرولوژ ، نقشة اقلیم، نقشة گسل

ة کاربر  اراض ، نقشة شیب، نقشة ارتفاع از سطح دریا، و نقشة نقشة مد  رقوم  ارتفاع، نقش
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 زیست  محیط واحدها  ةنقش بند  این منابع شد. وتحلیل و جمع اقدام به ت زیه جرت جغرافیای (

تریه و استخراج ، خا( و یوشش گیاه  دامنهها  طبقات ارتفاع ، شیب، جرت  نقشه ترکیباز 

کاربر  شرر ، یایدار و نایایدار اکولوژیک  سرزمین، توان وتحلیل عوامل  با ت زیه ،سپس شد.

محیط ها   یگان ة، نقشجغرافیای اطالعات  افزار سیستم نرمبا  شد. ، ارزیاب روستای  و صنعت 

مقایسة بین ها با  شدن آن ها  الزم و برنگام و یس از تلفیق نقشه شد، تریه شررستان کنگاور زیست 

ا  محیط زیست  شررستان کنگاور با مد  اکولوژیک  کاربر  مد ها  اکولوژیک  واحده ویژگ 

. یس از افزار سیستم اطالعات جغرافیای  ان ام گرفت نظر مطابق با مد  اکولوژیک  مخدوم و نرم

 (.2مد نظر تریه شد )شکل کاربر  نقشة طبقة توان ارزیاب  توان اکولوژیک  
 ،ابتتدا ارزیاب  شتود  آماد  برا  آنکه شررستان  :یایهها   نقشهتریة اکولوژیک  و  شناسای  منابع

، التف(،  9)شکل  خا(نقشة شامل  مورد نیازها   منابع و نقشه شد. شناسای  آنیارامترها  موجود 

 منابع آب و هیدرولوژ نقشة ، ج(، 9)شکل  یوشش گیاه نقشة ، ب(، 9)شکل  شناس  نقشة زمین

 تراکم یوشش گیتاه  نقشة ، ب(، 1)شکل ها  گسل ة، الف(، نقش1)شکل  اقلیمنقشة ، د(، 9)شکل 

کتاربر   نقشتة  ، د(، 1)شتکل   1(DEM) مد  رقتوم  ارتفتاع  نقشة تویوگراف ، نقشة ، ج(، 1)شکل 

نقشتة  ، ج(، 1)شتکل   ارتفاع از سطح دریانقشة ، ب(، 1)شکل  شیبنقشة ، الف(، 1)شکل  اراض 

هتوای  و تصتاویر   هتا    ، عکتس مترتبط هتا    ، د( از منتابع و ستازمان  1)شتکل   جرت جغرافیتای  

یتردازش و   2(ENVI) افتزار ستن ش از دور   نترم و  ArcGISسامانة آور  شد و در  ا  جمع ماهواره

( و طبقتات  1شتکل  ) (، طبقتات ارتفتاع  1شتکل  ) طبقات شیبنقشة سه  .شدنرای  تریه ها   نقشه

نقشتة  از  ( مستتخرج 1 )شتکل  متد  رقتوم  ارتفتاع    کتارگیر   بته بتا   (1شتکل  ) جرت جغرافیای 

 شد.تریه منطقه  21000/1 تویوگراف 

                                                                                                                                                    
1. Digital Elevation Model 
2. The Environment for Visualizing Images 
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آب و نقشة ج (، ) پوشش گیاهی،نقشة شناسی، ب(، ) زمیننقشة خاک، الف(، )نقشة منابع اکولوژیکی )نقشة  .1شکل 

 هیدرولوژی، د(
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مدل رقومی  نقشةتراکم پوشش گیاهی، ج(، )نقشة گسل، ب(، )نقشة اقلیم، الف(، )نقشة منابع اکولوژیکی )نقشة  .4شکل 

 ارتفاع، د(
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طبقات ارتفاع از سطح دریا، نقشة طبقات شیب، ب(، )نقشة کاربری اراضی، الف(، )نقشة منابع اکولوژیکی )نقشة  .5شکل 

 طبقات جهت، د(نقشة ج(، )
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روستتای    ها  شترر ،  مد  اکولوژیک  مخدوم برا  کاربر  با شیب مطابقنقشة بند   طبقه برا 

 (. 1شد )جدو   تقسیم( 11<، 11تا  11، 11تا  0) به سه طبقه GIS محیطر د DEMو صنعت  نقشه 

به ینج طبقته    GISدر محیط DEMبرا  ساخت و تریة نقشة طبقات ارتفاع از سطح دریا، نقشة 

 (.2)جدو   تقسیم شد

  کاربری شهری، روستایی و صنعتیبرای شیب  بندی طبقه .1جدول 
 توان طبقه و صنعتیشهری، روستایی  راهنمای شیب طبقات

1 A 0-11 ًمناسب کامال 

2 B 11-11 مناسب 

9 C 11< نامناسب 

 201-201: 1939منبع: مخدوم، 

 بندی ارتفاع از سطح دریا طبقه .2جدول 

 توان طبقه مساحت )درصد( (لومترمربعیکمساحت ) راهنمای ارتفاع ارتفاع طبقات

1 1910-1100 H 3/1 11/0 مناسب 

2 1100-1300 I 1/111 1/21 مناسب 

9 1300-2100 J 1/210 2/29 نامناسب 

1 2100-2300 K 29/9 91/0 نامناسب 

1 >2300 L 11/2 21/0 نامناسب 

 201-201: 1939منبع: مخدوم، 

اصتل  شتما ، شترق، جنتوب و     ها   جرت جغرافیای  دامنه با جرتنقشة در تریه و استخراج 

و  استت  درصد، شتیب مالیمت    10از آن ا که شیب تا  شد.کار گرفته  بهمد  رقوم  ارتفاع  ،غرب

( در 1طبقتة  ) ، این مقدار بدون جرت یتا صتاف  یییر باشد توجیهتواند باعث ای اد جرت دامنه  نم 

های  که شیب بیشتتر از   دامنهبرا  آن دسته از ها  بند  دامنه طبقهنظر گرفته شد و کار جداساز  یا 

 .(9)جدو   ان ام گرفت ،درصد دارند 10
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  جغرافیاییهای  بندی جهت طبقه .1جدول  

 توان طبقه جرت زاویه طبقات

1 0-10 P مناسب 

1 10-11 N مناسب 

2 11-191 E ًمناسب کامال 

9 191-221 S نامناسب 

1 221-911 W نامناسب 

1 911-910 N مناسب 

 201-201: 1939منبع: مخدوم، 

 نتایج

استت. از آن تا کته     GISدر محتیط  ها  گیار  الیه هم رو  ،ها داده بند  و جمع تحلیل در کار روش

 ستتای ، صتنعت  تقریبتاً   منتاطق شترر ، رو  و احتداث  بترا  بریتای     زیستت   محیطها   نیازمند 

بررست  و ارزیتاب    یک تا  واحدها  شکل زمین تریة در بخش این سه کاربر   ،بنابراین ،اند یکسان

بته صتورت   ت شیب، طبقات ارتفاع و جرت دامنه طبقانقشة  سه .(201: 1939منبع: مخدوم، ) شد

 واحتدها  شتکل زمتین   نقشة تلفیق و  Intersectبا ابزار  ArcGISسامانة با یکدیگر در چندترکیب  

 .شدبرا  منطقه تریه  (1)جدو  و خصوصیات آن  ، ب(1)شکل 

و ( با ترکیتب د 1، الف( و خصوصیات آن )جدو  1در مرحلة بعد، نقشة قابلیت اراض  )شکل 

 نقشه خا( و یوشش گیاه  تریه شد.

 واحد شکل زمین )کاربری شهری، روستایی و صنعتی( .4جدول 

 شماره مساحت )کیلومترمربع( واحد کاری ارتفاع ةطبق شیب ةطبق جهت ةطبق

W 0-11 1100-1300 AiW 1/110 1 

W 0-11 1100-1300 AiW 1/11 2 

 .…و      
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 گاورقابلیت اراضی شهرستان کن .5جدول 

ها  محدودیت

 و فرسایش
 واحد ها کوهتیپ  تیپ سنگ تیپ خاک تیپ گیاهی

تیپ 

 اراضی

شیب زیاد، 

محدودیت 

عمق خا(، 

فرسایش 

 متوسط

یوشش کم یا 

متوسط گیاهان 

استپ ، چرا  

فصل ، در بعض  

کشت دیم ها  دامنه

 غالت

اکثراً بدون یوشش خاک  

ها  بسیار  خا( و یا با

عمق همراه با  کم

ها  سنگ   زدگ  بیرون

 زیاد

ها  آهک   سن 

دولومیت  شیل  –

سن  و  و ماسه

ها  آذرین  سن 

 و توف

بسیار مرتفع 

 و با قلل تیز

 کشیده

 ها کوه 2/1

شیب زیاد، 

نداشتن 

یوشش 

خاک ، 

فرسایش 

 شدید

اراض  بایر، دارا  

یوشش کم، 

گیاهان استپ  در 

ها، چرا   دامنه

 اتفاق 

اغلب فاقد یوشش خاک  

ها  خیل   (یا با خا

عمق، غیریکنواخت و  کم

دار با بافت  سنگریزه

 سبک تا نسبتاً سنگین

ها  آذرین،  سن 

آهک ، دولومیت ، 

سنگ ، ماسة 

و ها  فلیش

 ها  رنگ  آمیزه

ها   تپه

مرتفع تا  نیمه

مرتفع با قلل 

تیز و سنگ  

 و گاهاً مدور

 ها تپه 1/2

 و..…      

 

واحتدها   نقشتة  واحدها  شکل زمین و قابلیت اراضت   ها   گیار  نقشه هم رو با ترکیب و 

با توجه به مد  اکولوژیک  مخدوم کته مستاحت هتر     .شد تریهبرا  کاربر  مد نظر  محیط زیست 

 ،برا  کتاهش نوستان   ،واحد جداشده حداقل یک سانتیمتر مربع در مقیاس هر نقشه باشد، بنابراین

 یتنج هتا کمتتر از    واحدهای  که مستاحت آن  شه،نقتر  سریعتر و  روشنتر،  راحتخواندن  ،همچنین

ادغام و منطقه بته   Eliminateو با ابزار  ArcGISسامانة بود در واحدها  م اور آن در  مترمربعکیلو

 (. ، ج1)شکل  شد منطقه تریه محیط زیست نرای  واحدها  نقشة و  بند  یرنهواحد کار   13
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 ، ج(محیط زیستیدهای شکل زمین، ب(، )واحدهای )قابلیت اراضی، الف(، )واحهای  نقشه. 6شکل 

 (و نایایتدار  اکولوژیک  یایتدار ها   )ویژگ  محیط زیست واحدها  ها   جدو  ویژگ  ،سپس

بترا   بته یارامترهتا  دخیتل     متناسب با مد  اکولوژیک  و نیاز کاربر  مدنظر شد وتریه و تنظیم 

خیز ، هیتدرولوژ  و منتابع آب و اقلتیم،     زلزلهمانند یارامترها  گسل و  ،توان اکولوژیک  ارزیاب 

 (.1)جدو  شد اضافه محیط زیست  به واحدها  نیز این خصوصیات 
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 )کاربری شهری، روستایی و صنعتی(محیط زیستی  های یگانهای  ویژگی .6جدول 

شماره
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تعیین کاربر  شترر ، روستتای  و   برا  بند  توان اکولوژیک  شررستان کنگاور  یرنهبرا  ارزیاب  و 

محتیط  اکولوژیک  کته در واحتدها    ها   شده توسط مخدوم، ویژگ  ساختهها   صنعت  بر اساس مد 

تتوان  قتة  طببا مد  اکولوژیک  شرر ، روستای  و صنعت  که شتامل سته    ،بند  شده بودند جمع زیست 

 ،بنتابراین  شد.یادشده است، مقایسه و اقدام به سن ش و ارزیاب  توان طبیع  یا توان بالقوه برا  کاربر  

بتر یایتة    و بررست  شتد  در کتاربر  شترر ، روستتای  و صتنعت ،      محیط زیست  واحدهر ها   یژگ و
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عمتق   خا(،بافت جرت، سن ،  ارتفاع، شیب،مانند های   ویژگ  ،ندا ههای  که از ابتدا تریه شده بود نقشه

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،   

. در این متد  بتر یایتة    دنبرا  هر یک از واحدها  کار  استخراج شد فرسایش، وها  محدودیت گسل،

تتوان و  در متد  مختدوم،    .شتده استت  کیفیت و توان واحدها برا  آن کاربر  استخراج ها     این ویژگ

ویژگ ( بترا  کتاربر  متورد نظتر      13)یادشده محیط  ها   ویژگ هر یگان بر اساس دارابودن قابلیت 

امترهتا مناستب و در دیگتر یارامترهتا     ا  از یار یتاره شود. از آن ا که ممکن است هر یگتان در   م  تعیین

ستاز     برره گرفته شد. به منظتور کم ت  ها  تعیین توان یگانبرا  ها  نامناسب باشد از روش آمار  چار(

 هتا   از یارامترها بر مبنا  انطباق با مد  مخدوم بر اساس داشتن یا نداشتن آن ویژگت ، عالمتت  یک هر 

ستپس بتر استاس    ، شتد هر یگان مشتخ   ها   و منف  مثبت و منف  اختصا  داده شد و تعداد مثبت

 21مناستب )  سن ش توان و مرغوبیت واحدها بر مبنا  چرتار گتروه کتامالً   ها،  بند  آمار  چار( طبقه

و نامناستب  درصتد(   10تا درصد  21ضعیف )درصد(،  21تا درصد  10مناسب )درصد(،  100تا درصد 

کتاربر   طبقتة  برا  سه محیط زیست  ها  واحدهمة  . توان اکولوژیک یاب  شدزدرصد( ار 21)کمتر از 

در طبقات مختلف چه وضتعیت  از لحتا    ها  که یگانشد شرر ، روستای  و صنعت  ارزیاب  و مشخ  

 .(2)جدو   توان نامناسب( دارندو  مناسب، توان ضعیف شده )مناسب، کامالً تعیینچرار معیار 
 

 ، روستایی و صنعتیارزیابی توان اکولوژیکی کاربری شهری .7جدول 

کاربری شهری، روستایی و صنعتیمحیط زیستی توان واحدهای   
 شماره واحد واحد

3ط  2ط   1ط    

 qaiW 1 مناسب مناسب ضعیف

 kcjE 2 ضعیف ضعیف ضعیف

 raiW 9 ضعیف مناسب ضعیف

 laiW 1 ضعیف مناسب ضعیف

 kciP 1 ضعیف ضعیف ضعیف

 و ...    
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ن کنگاور برا  این کاربر  در چه سطح  از توان قرار دارد. در مشخ  شد شررستا ،همچنین

  (.2)شکل  شدکاربر  مد نظر تریه برا  سه طبقه  درتوان شررستان نقشة  ،نرایت

 
 

 توان طبقات جهت کاربری شهری، روستایی و صنعتینقشة  .7شکل 
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را  1طبقتة  بترا    مناستب  کامالًیگان توان  1و  ضعیفیگان توان  19تعداد  ،واحد موجود 13از کل 

متورد تتوان    2یگان تتوان مناستب و    99یگان توان ضعیف،  21تعداد ، 2طبقة . در ، الف(2)شکل  دارد

یگان توان  1، یگان توان ضعیف 11تعداد ، 9طبقة در  ، ب(.2)شکل  مناسب برا  این طبقه را دارد کامالً

شتده   تریته هتا    با توجه به نقشته  ، ج(.2شکل ) یگان توان نامناسب را برا  این طبقه دارد سهو  مناسب

شتود تتوان منطقته     مت   به منظور کاربر  شرر ، روستای  و صنعت  مشاهده ،برا  توان طبقات مختلف

شرر ، روستتای  و  توسعة شرایط مناسب  برا  استقرار و بریای  و ، 1طبقة برا  کاربر  موجود با توان 

ارد که حداقل واکنش و تخریب را با محیط زیست خواهتد  صنعت  در نواح  شمال  شررستان کنگاور د

شرق  شررستان کنگاور توان مناستب بترا  ایتن    نیمة وسیع  از محدود  ، 2طبقة توان نقشة داشت. در 

هتای    هزینه ،ها  انسان  خصو  استقرار سکونتگاه هبها  کاربر  را دارد که باید برا  این نوع از کاربر 

 غیتره بز و ها، نما و منظر، فضا  س زبالهها،  فاضالب، یسابشبکة ها،  ساز  ی  برا بخش   برا  استحکام

جرتت کتاربر      کننتد  تعیتین بر اساس مد  اکولوژیک  مخدوم و یارامترها  . گیرددر این نواح  ان ام 

بترا    ،را دارند در واقتع  9طبقة توان نقشة های  که شرایط مناسب در  یرنهشرر  و روستای  و صنعت ، 

هتای    یرنهگرفته برا  این نوع از کاربر ،  ان امبا ارزیاب   .ن نوع از کاربر  نامناسب ارزیاب  شده استای

هتای    یرنه ،در مقابل ناسب را برا  کاربر  شرر  دارند،از شما ، مرکز و شرق شررستان کنگاور توان م

هتا، شتیب زیتاد و     موار بته علتت وجتود نتاه     ،قترار دارد غرب  و جنوب  شررستان  نیمة که در نواح  

و شرایط نامناسب ها  ا  و لغزش ، گسل، وجود دره تودهیرخطر و دارا  حرکات ها   یرنهبر بودن  منطبق

 باشند. م  انسان  یرهزینهها   استقرار سکونتگاه ، برا محیط ، نامناسب ارزیاب  و همچنین

 پیشنهادهاو  گیری نتیجه

ین تتوان اکولوژیتک بتا متد  اکولتوژیک  مختدوم بتا روش        با هتدف تعیت   شررستان کنگاورمطالعة در 

و هتا   . یس از گتردآور  داده بررس  شدشرر ، روستای  و صنعت  ها   چندترکیب  در ارتباط با کاربر 

متد نظتر در   توانستتند در متد  اکولتوژیک  کتاربر       م  و متغیرهای  کهها  اطالعات مورد نیاز، شاخ 

 . در کاربر  شرر ، روستای  و صتنعت  کار گرفته شدند بهساز   د برا  م ،دخالت داشته باشند یژوهش

ده  شدند و توان اکولوژیک هتر یتک از واحتدها در طبقتات مختلتف بتر        وزنیارامتر برا  ارزیاب   11

بترا  بریتای  منتاطق شترر ،     محیط زیست  ها   دست آمد. نیازمند  هاساس مد  اکولوژیک  مخدوم ب
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هتا    مطابق با مد  اکولوژیک  مخدوم برا  ارزیاب  کتاربر   ،. بنابرایناند سانیک روستای ، صنعت  تقریباً

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(،      

ا  بته   یرنته ، گرفتته  ان تام . طبتق بررست    کار گرفتته شتد   بهدما و بارش سالیانه درصد رطوبت، میانگین 

 کتامالً از شررستان کنگاور برا  کاربر  شرر ، روستای  و صتنعت  تتوان    مربعکیلومتر 21/100مساحت 

 2طبقتة  بترا   مناستب را   تتوان کتامالً  کیلومترمربع  13/21 شررستان ،دارد. همچنین 1طبقة مناسب برا  

گونته محتدودیت     هتیچ متورد مطالعته   منطقة در شرر ، روستای  و صنعت  توسعة برا   1طبقة در دارد. 

و  استت  شمال  شررستان کنگاور واقع شتده ها   است که در یرنه شدن  یا محدودیت آن اغماض ،ندارد

تن بتا داشت  یادشتده  کتاربر   توستعة  برا   نیز 2طبقة ترین شرایط را دارد. در  توسعة مناسبمحیط برا  

خیز  و تبدیل کشتتزارها    زلزلهمحدودیت  ،درصد( 11)بیش از صفر و کمتر از محدودیت شیب در حد م از 

 ،بودن برخت  واحتدها بترا  توستعه     نامناسبمناسب است. از دالیل توسعة برا   ،موضع  به طور کل 

ستل و  گ نبتود وجود نواح  کوهستان  و یرشیب در منطقه است. در بخش شما  شررستتان بته علتت    

تتوان مناستب  بترا  کتاربر  شترر  و      هتا   خیز ، اراض  کشاورز  نامرغوب و دور  از مستیل  زلزله

هتا بتا توجته بته تتوان       از نظر آمتایش سترزمین و تعیتین اولویتت کتاربر       روستای  و صنعت  را دارد.

اکولوژیک ، نیتاز اقتصتاد  و اجتمتاع  شررستتان، اولویتت بتا کتاربر  شترر ، روستتای  و صتنعت            

مقایستة نقشتة   از مبنا  کار قترار گرفتت.   منطقة توان اکولوژیک   ،در این راستاشد. آراسته سامانده  و 

 مشتاهده (، ، التف 1شتکل  ) حاصل از ارزیاب  توان اکولوژیک با کتاربر  موجتود  ( 2شتکل  ) توان شرر  برینه

امتا   ،ر داردمناسب برا  کتاربر  شترر  قترا   محدود  شود که بخش شمال  و شما  شرق  شرر در  م 

اراضت  کشتاورز     شترر  موجتود در  هتا    کاربر نامناسب وها   ها  غرب  و جنوب  در یرنه بخش

هتا در جنتوب غترب و     ساز  شرر(شرر  در قسمت جنوب شرر، توسعة  ،همچنین ورود کرده است.

را  اند که تتوان مناستب بترا  ایتن نتوع از کتاربر        شدهاحداث های   زمینشما  غرب شرر کنگاور در 

در حال  که در ارزیاب  توان شررستان کنگاور، این مناطق برا  کشتاورز  و مرتعتدار  مناستب    ، ندارد

ارزیاب  شده است. شواهد آن نیز احداث دانشگاه آزاد، شرر( بسیج، شترر( آموزگتار، شترر( جرتاد،     

با قابلیتت  دانشگاه ییام نور و مساکن مرر جنوب و جنوب غرب شرر و شما  غرب است که در اراض  
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نامناسب برابتر بتا   ها   کاربر  شرر  در یرنهتوسعة مساحت  .یافته استکشاورز  و مرتعدار  توسعه 

 ،گیترد  مت   منطقته ان تام  توسعة که در آبادان  و  های  هزینهشود  م  این امر باعث .استمترمربع کیلو 1/2

ش، لغتزش و دیگتر خطترات    سیل، رانمانند مناسب  ندهد و ساخت و سازها در معرض خطرات  نتی ة 

ها، کاهش منابع طبیع ، نابود  و متورد تردیتد قتراردادن     آلودگ با افزایش  ،محیط  قرار گیرد، همچنین

واستطة  جانور  و گیاه ، کاهش منابع آب شتیرین و هتدررفتگ  آن، نتابود  کشتتزارها بته      ها   گونه

 رساندن به محیط زیست خواهد شد. آسیبغیره، سبب  فرسایش خا( و

ریتزان   محققان و برنامهبرا   ییشنرادهای این یژوهش، ها   گرفته و یافته مطالعة ان امبر اساس 

 شود. به شرح زیر بیان م 

ساز  در حا  حاضر با مقیاس مل   مد موجود برا  ها   و نقشهها  داده: محققانییشنراد برا  

ا جزئیتات خیلت  بتاال را نتدارد     تعیتین تتوان بت   بترا   الزم  به این منظور، جزئیات .تریه شده است

توانمند  و آمتایش منطقته   زمینة شود در صورت امکان برا  هر شررستان در  م  ییشنراد ،بنابراین

خا(، یوشش گیاه ، هیدرولوژ  و غیره به صورت تخصص  و در مقیاس شررستتان  ها   از نقشه

 .شد با دقت باال تریه یاسمق بزرگها    و نقشه

بتا هتر    ا  هشود برا  اجرا  هر گونه طترح و یتروژ   م  توصیه: شررستان توسعةییشنراد برا  

 ود.شمقیاس در سطح شررستان، ابتدا مطالعات مرتبط با آمایش سرزمین و ارزیاب  توان منطقه تریه 

نایییر  را بته متردم و بته منتابع      جبرانها   تواند مشکالت و آسیب م  به این مطالعات توجر  ب 

بند  محیط زیست بر اساس توان طبیع   طبقهارزیاب  و  ،وارد کند. بنابراین طبیع  و محیط زیست

 یایدار شررستان ضرور  است.توسعة محیط به عنوان مرحله میان  آمایش سرزمین برا  

گرفته مشخ  شد بخش  ان امبر اساس مطالعات : ریزان شررستان برنامهو مسلوالن ییشنراد برا  

مستلوالن  بته   ،بنتابراین شرر ، روستای  و صنعت  را نتدارد.  در بخش  شررستان قابلیت توسعهعمد  

کتاربر  شترر ،   های  که بترا    یرنهو اختصا   جانمای زمینة شود در  م  شررستان کنگاور توصیه

تتر    مناستب های  که شرایط برینه و  یرنهشرر به سمت توسعة توجه و  اند مناسب روستای  و صنعت 

 .وجود داشته باشدط زیست  یایدار و سازگار با طبیعت را در منطقه هدایت شود تا محی ،دارند
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 ترران: انتشارات شرید .، چاپ او ، . جلد او محیط زیست(. 1932بررام سلطان ، کامبیز )

جامع کاربر  اراضت  و   ریز  برنامه(. 1930عرب ، برناز )و  رحمان ، بیژن، اکبر عل متکان، ، بیات، باقر

آبریتز  حتوز   متورد   مطالعتة  ) GISآبریتز شترر  بتا استتفاده از     هتا    ن در حوضهآمایش سرزمی

 .113-191صفحات ، 19شمار  ، 1، دور  جغرافیای  آمایش محیط ةنام فصلماهیدشت(. 

محیط  و ها   سن   توان امکاناطالعات جغرافیای  در ها   (. کاربرد سیستم1931یور، محمود ) جمعه

صتفحات  ، 11شتمار   ، 93، دور  جغرافیتای  هتا     یژوهشاح  روستای . تعیین الگو  برینه در نو

13-91. 

کتار  از روش   ارزیاب  توان اکولوژیک و آرار محیط زیست  کاربر  جنگل(. 1931یور، ن مه ) جعفر 
ارشتد،   کارشناست   ةنامت  یایتان  .کتوهمره سترخ  در استتان فتارس(    منطقة مورد : مطالعة ) ماتریس

 . دانشگاه ترران

(. ارزیاب  تناستب  1932تیمور ، ایرج )و  فاطمه، ساالروندیان، رجای ، سید عباس، نژاد، حسین م حات

آمتایش   کاربر  اراض  از طریق مد  توان اکولوژیک در استان اردبیل با هتدف آمتایش سترزمین.    
 .1-21صفحات ، 1شمار  ، 1، دور  سرزمین

  مطالع) اریاید  توسع رمنظو به ،یک ژکولوا انتو یاب ارز(. 1933کتتتاظم ، رحتتتیم )و  داود ، حمیتتتد

 .91-19صفحات ، 1شمار  ، 2، دور  مرندس  و مدیریت آبخیز(. نهندی ا ساحل  جلگه رد مو

 ترران: سمت. ،چاپ او  .ژئومورفولوژ  مناطق شرر (. 1931جبار ، ایرج )و  روستا، شررام

مشترد: انتشتارات   ، چاپ هشتتم  .ی جغرافیاها   جغرافیا  کاربرد  و مکتب(. 1933شکوی ، حسین )

 آستان قدس رضو .

 ةتوستع ارزیاب  تتوان اکولوژیتک بته منظتور      (.1931مرشد ، جعفر )و  دشت ، سولماز، عمار ، سحر

انستان و محتیط   . مینتو(   جزیتر متورد :   ةمطالعت شرر  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای  )
 .11-20صفحات ، 1شمار  ، 11، دور  زیست

 ترران: انتشارات دانشگاه ترران.، یانزدهم چاپ. آمایش سرزمینشالود   .(1939م ید ) مخدوم،

 توان ارزیاب  (.1931زینب )، لر  بابازاده و سعیده، زاده ن م ، احمدرضا، یاور ، رضا، نژاد مرر 

دومتتتتتتتین جغرافیای .  اطالعات  سامان از استفاده با و ارزیاب  یندافر روش با سرزمین یک ژاکولو
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 ترران، دانشگاه ترران. ،و مدیریت محیط زیست ریز  برنامهکنفرانس 

 محیط انتو یاب ارز(. 1933) سبز قبتائ ، غالمرضتا  و  دشت ، سولماز، شریعت، محمود، منور ، مسعود

، علوم و تکنولوژ  محیط زیست.  GISاز دهستفاا با  شرر  توسع  ابر دخرزا بخیزآ  حوض یستز

 .133-203ت صفحا، 1شمار  ، 11دور  

(. ارزیاب  توان اکولوژیک منطقة گیالن و مازندران برا  توسعة شرر ، صتنعت ،  1920مخدوم، م ید )

 .31-100، صفحات 11شمار   ،11 دور  ،شناس  محیطروستای  و توریسم. 

(. 1933نوروز  آورگان ، اصتغر ) و  سلطان ، زهرا، کیان ، صدیقه، صیدای ، اسکندر، اهلل هدایتنور ، 

 )بخش GIS از دهستفاا با ورز کشا مستعد مناطق تعیین ا بر محیط یکژکولوا انتو یاب رزا

 .99-11صفحات ، 1شمار  ، 21دور   ،محیط  ریز  برنامهجغرافیا و (. رکیا نشررستا  مرکز
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