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Abstract
The ecologic capability evaluation determines which human activities can be performed on
which area of land and conversely, which activities are impossible, economically unviable, or
detrimental to environmental sustainability. This study set out to evaluate the land ecologic
capability in Golestan province of Iran to develop agriculture (cultivating wheat) through land
use planning and to investigate the factors effective on the agriculture ecologic capability. The
study was exploratory in terms of method and applied library research method for data
collection purposes. The identified factors include climate, precipitation, temperature,
evaporation, topography (altitude), slope, slope direction, land use, water resources, flood zones,
land types, erosion, and soil. Then, the optimal location of land for wheat cultivation was done
in four stages using ARC GIS software and its tests in order to zone the lands appropriate for
what cultivation. To this end, the raw data of the intended layers was extracted and examined,
and the areas appropriate for cultivation were determined and classified. The appropriate values
were assigned to the aforementioned layers so as to generate the final layer map to zone the
lands appropriate for wheat cultivation. Finally, via overlaying the wheat-cultivated lands on the
intended layers, the ecologic capability map of the area was made. These were then classified
into three categories, namely lands with appropriate and high capability (about 13%), lands with
medium capability (over 80%), and lands with low or no capability (about 5%). The
intermediate territory of the province has the most fertile lands with semi-humid, temperate
Mediterranean climate (Alborz highland plains). As a result, the best cultivation areas of this
province are located in its intermediary and southern parts that have deep, high quality
agricultural soil and adequate rainfall.
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ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعة
کاربریهای کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین
امین فرجی ،1فریبا صحنه

2

 .1استادیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/11/15 :ـ تاریخ پذیرش)1399/02/31 :

چکیده
ارزیابي توان اکولوژیک تعيين مي کند که هر یک از فعاليت هاي انساني در کدام پهنه از سرزمين قابل انجام دادن است و بالعکس در هر
یک از پهنهها چه فعاليتهایي قابل انجام دادن نيست یا انجام دادن آن صرفة اقتصادي به دنبال ندارد یا مخرب پایداري محيطي اسـت
هدف از این پژوهش ارزیابي توان اکولوژیک سرزمين در استان گلستان ،به منظور توسعة کشاورزي (کشت گنـدم) ،بـا رویکـرد آمـایش
سرزمين و بررسي عوامل مؤثر بر توان اکولوژیک کشاورزي بود پژوهش به روش اکتشافي و گردآوري اطالعات بـه شـيو کتابخانـهاي
انجام شد ابتدا عوامل و شاخصهاي مؤثرـ شامل آبوهوا ،بارندگي ،دما و درجة حرارت ،تبخير ،توپوگرافي (ارتفاع) ،شيب ،جهت شـيب،
کاربري اراضي ،منابع آبي ،پهنههاي سيالب ،تيپ اراضي ،فرسایش ،خاک ـ شناسایي شدند و در مرحلة بعد مکانیـابي بهينـه و مناسـب
کشت گندم با استفاده از نرمافزار Arc GISو آزمونهاي آن ،به منظور پهنهبندي مناطق مستعد کشت گندم ،در چهـار مرحلـه صـورت
پذیرفت؛ بدین صورت که دادههاي خام الیههاي مورد نظر شناسایي و نواحي مناسب کشتوکار تعيـين و کـال بنـدي شـدند مقـادیر
مناسب به الیههاي اشاره شده داده شد تا نقشة الیة نهایي جهت پهنهبنـدي منـاطق مسـتعد کشـت گنـدم توليـد شـود در نهایـت ،بـا
رويهمگذاري الیة مناطق زیر کشت گندم بر الیههاي مورد نظر ،نقشة توان اکولوژیک منطقه تهيه شد و سپس به سـه طبقـة نهـایي ـ
اراضي با توان مناسب و باال (حدود  13درصد) ،اراضي با توان متوسط (بيش از  80درصد) ،اراضي با توان کم یـا بـدون تـوان (حـدود 5
درصد)ـ کال بندي شدند قلمرو مياني استان داراي حاصلخيزترین زمينهاي کشـاورزي و اقلـيم نيمـهمرطـوب و معتـدل مدیترانـهاي
کشت قلمرو مياني استان و نواحي جنوبي استان ،به دليل دارا بودن خاک عميق
ْ
(جلگههاي پایکوهي البرز) است در نتيجه بهترین نواحي
زراعي با کيفيت نسبتاً مطلوب و بارندگي مناسب ،است

کلیدواژگان
آمایش سرزمين ،ارزیابي توان اکولوژیک ،استان گلستان ،تناسب اراضي ،توسعة پایدار
 رایانامة نویسندة مسئولa.faraji@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه رشد جمعیت ،گسترش فعالیتتهتا انستا در طبیعتت ،کتاررر هتا نامناست

اراضت  ،و

رهرهرردار ر رویه و غیر اصول از منارع آب و خاک و پوشش گیاه عرصهها وستیع از کشتور
را در معرض ریارا زای و تخری

اراض قرار داده است .ازین رو ،مقارلته رتا ایتن وضتعیت نیازمنتد

ررنامة جامع استفاده از سرزمین (آب و زمین) است ،که در آ کاررر ها در چتارچور مشتخ
صورت منطق و متناس

را توا محیط انتخاب شوند (جهان و همکارا الت

رته

 .)34 :1390یکت از

راه ها منطق رترا مطالعتات محتیط زیستت در چتارچوب ررنامتهریتی منطقتها دخالتت داد
جنبهها اکولوژیک در ررنامهریی و سازمانده کاررر زمین در جهتت پایتدار منتارع استت .رته
واقع ،یک از موضوعات مهم و قارل توجه در مطالعات آمتایش سترزمین ارزیتار تتوا اکولوژیتک
سرزمین 1است .ارزیار توا محیط زیست (چه تتوا اکولتوژیک چته تتوا اقتصتاد ت اجتمتاع )
عبارت است از ررآورد استفادة ممکن انسا از سرزمین رترا کتاررر هتا کشتاورز  ،مرتتعدار ،
جنگلدار  ،پارکدار (حفاظت ،توریسم) ،آری پرور  ،امور نظام و مهندس  ،و توسعة شتهر و
استفادهها کشاورز  ،صنعت ،خدمات ،و رازرگان (جتوانمرد و

صنعت و روستای در چارچوب
همکارا  .)1390ره ریا دیگر ،ارزیار توا اکولوژیک سرزمین ره معن تعیین رهینهترین نوع استتفاده
از محیط زیست در چارچوب ظرفیت تحمل آ است.
ررا تحقق هدفها توسعة پایدار ،ره ررنامهریتی در ارعتاد مختلت

زیستتمحیطت  ،ماننتد

کشاورز و اکوتوریسم ،نیاز است (جهان و همکارا ب  .)14 :1390چنا کته ریتا شتد ،رترا
داشتن توسعها پایدار و درخور ،ررنامهریی سرزمین ،که شالودة آ ارزیار توا محتیط زیستت
است ،ضرور و اجتنابناپذیر است (مخدوم  .)1392ارزیار توا اکولوژیک ،ره دلیتل ضترورت
انتخاب و رهرهرردار رهینه از نیرو اکولوژیک سرزمین ،در قال

مطالعات ررنامهریی و مدیریت

محیط زیست  ،ره منظور حصول ره اصل توسعة پایدار صورت م گیرد.

 .1واژة سرزمین ریانگر یک تعداد پارامتر سطح یا نیدیک ره سطح کرة زمین است کته رترا انستا اهمیتت دارنتد .ایتن
پارامترها ره طور انفراد و همچنین در رارطه را یکدیگر را هم متفاوتاند (مخدوم .)1392
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بیان مسئله
از انقالب صنعت  ،در اواخر قر  ،18تا امروز جمعیت جها را سرعت حیرتانگیی افتیایش یافتته
است .رر اساس نمودار  ،1جمعیت از یکمیلیارد نفر در سال  1830ره ریش از هفتمیلیارد نفتر در
سال  2013رسیده است .طبق نمودار ،رشد سرسامآور مراکی کال شهر و مگاالپلیسها (شهرها
را جمعیت ریشتر از د َهمیلیو ) ،در سال ها  1990تا  ،2014از  10شهر ره  28شتهر افتیایش یافتته
است و این نشا دهندة افیایش ر رویه و ناموزو جمعیت شهرهاست .پیشرین م شود این روند
افیایش تا سال  2030ادامه یارد و ره  41شهر افیایش پیدا کند (.)Wang et al 2017: 2

نمودار  .1رشد سرسامآور مراکز کالنشهری ()Wang et al 2017: 2

این رشد فیایندة جمعیت ،رهویژه جمعیتت شتهر در کشتورها در حتال توستعه ،رته رتروز
چالشها متعدد شهر و منطقها انجامیده استت ماننتد فقتر شتدید ،حاشتیهنشتین  ،ترافیتک،
آلودگ هوا ،و کاهش منارع طبیع  .ردو شک یک از مشتکالت رتیر

جهانیتا ناشت از رشتد

فیایندة جمعیت ْ کمبود منارع در دسترس ررا رفع نیازها اساس انسا هاستت (مختدوم .)1384
ره منظور نظارت رر مشکل کمبود مواد غذای  ،داشتتن آگتاه و اطالعتات کتاف دررتارة کمیتت،
کیفیت ،نوع ،نحوة پراکنش ،و سطح زیر کشت محصتوالت کشتاورز ضترور استت .رنتارراین،
ررنامهریی و مدیریت کشاورز در مقیاس محل و منطقها ره کس

آگاه از نحوة توزیع انواع

محصوالت کشاورز و سطح زیر کشت آ ها نیاز دارد .ط سالها ،چگونگ ررآورد ستطح زیتر

256

آمایش سرزمین ،دورة  ،12شمارة  ،2پاییز و زمستان 1399

کشت محصوالت زراع عمده همواره مورد رحث کارشناسا روده و در همین زمینه تعیین ستطح
زیر کشت محصوالت زراع اهمیت فراوا

دارد.

استا گلستا مستعد کشت انواع محصوالت زراع و راغ است و انواع فعالیتها زراعت در
آ اجرا م شود .این حجم گستردة فعالیتتهتا کشتاورز رتا ایجتاد ناپایتدار در رتومنظتامهتا
کشاورز و طبیع ت از جمله تخری

محیط زیست و منارع طبیع  ،آلودگ منارع آب و ختاک ،شتور

شد اراض  ،کاهش سفرة آب زیرزمین  ،و سرانجام ناپایدار رومنظام ها کشاورز ت همتراه استت
(شاهمرید و همکارا  .)1396اما ،در حال حاضر ،ره دلیل ر توجه ره رعض عوامل مؤثر رر درآمد
ناش از کشاورز ت نظیر نوع محصول ،رازده اقتصاد  ،عملکترد محصتوالت زراعت  ،هیینتههتا
کشتوکار ،آب الزم ررا کشت ،و سایر مؤلفهها ت وضعیت کشاورز استا چنتدا مستاعد نیستت.
رنارراین ،ضرور است ،ررا رفع مشکالت و افتیایش کتارای اقتصتاد رختش کشتاورز استتا
گلستا  ،ررنامهریی و مدیریت در این زمینه رر اساس اصول آمایشرخش صتورت پتذیرد (احمتد
میرقائد و همکارا  .)1395را توجه ره آنچته در رارطته رتا مستائل و چتالشهتا موجتود در زمینتة
کشاورز استا مطرح شد ،پژوهشگرا در این پژوهش قصد دارند تتوا اراضت استتا گلستتا را
ارزیار و پهنة رهینه و متناس

را ظرفیت اراض جهت کشت گندم را مشخ

کنند.

انتخاب استا گلستا ررا این پژوهش (مطالعة پتانسیل اراض کشتت گنتدم دیتم در استتا
گلستا ) از چند جهت اهمیت دارد .اول اینکه استا گلستا جیء سه استا ررتر در تولید محصول
گندم دیم در سطح کشور است (سالنامة آمار استا گلستا  .)1386دوم اینکه در استا گلستتا
ریش از  1600000نفر ساکن اند که از این تعداد  58/7درصد در روستاها و  41/3درصد در شهرها
زندگ م کنند .رنارراین کشاورز محور اصل فعالیتها اقتصاد و تأمین معتاش متردم استتا
گلستا است (تقوای و را  .)1390سوم اینکه استا گلستا جیء سه استتا ررتتر از نظتر وقتوع
انواع رالیا طبیع و حوادث انسا ساخت است طور که این رالیا هر ساله سرمایهها عظیمت
را از رین م ررد.
حال این سؤال مطرح م شود که رر اساس وضع موجود استا گلستا تا چه حد کشت گنتدم
متناس

را ظرفیتها اکولوژیتک ایتن منطقته استت و اینکته چته پهنتههتای ریشتترین ظرفیتت
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اکولوژیک جهت کشت گندم را دارند؟ رر اساس مسائل طرحشده تالش م شود ره روش توصیف
و تحلیل و را رهرهگیتر از نترمافتیار  Arc GISرته تحلیتل ظرفیتتهتا اکولوژیتک یتا تناست
اکولوژیک منطقه را کشت گندم پرداخته شود.
رر اساس آمار و اطالعات موجود ،در سالها  1394و  ،1395ریشترین ستطح و مقتدار تولیتد
محصوالت زراع مرروط ره غالت (گندم ،جو ،شلتوک ،و  )...روده است یعن حتدود  27درصتد
از کل محصوالت زارع (نمودار  2و .)3

نمودار  .2آمار محصوالت زراعی کشور در سالهای  1394و

نمودار  .3آمار برداشت زراعی کشور در سالهای

1395

 1394و 1395

را توجه ره رررس ها رهعملآمده ،ریشترین سطح ررداشت غالت در کشور متعلق ره استا ها
خوزستا ( 8/7درصد) ،کرمانشاه ( 7/1درصد) ،کردستا ( 6/9درصتد) ،و گلستتا ( 6/4درصتد)
روده و این چهار استا جمعاً  29/1درصد از سطح ررداشتشدة این گروه از محصوالت را ره خود
اختصاص دادهاند (نمودار .)4

نمودار  .4آمار برداشت بیشترین غالت کل کشور در سالهای  1394و 1395
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اهمیت ارزیار توا اکولوژیک سترزمین تتا آنجاستت کته اگتر سترزمین رتالقوه فاقتد تتوا
اکولوژیک مناس

ررا اجرا کاررر خاص راشد (حت در صورت نیاز اقتصاد ت اجتماع رته

وجود آ کاررر ) ،اجرا آ طرح نهتنها سب
تخری

رهبود شرایط محیط زیست منطقه نم شتود ،رلکته

ریشتر محیط را نیی ره دنبال خواهد داشت .رر اساس آنچه در راب توا سرزمین ریتا شتد،

پژوهشگرا در این پژوهش ره دنبال شناسای و دستهرند شاخ

ها تحلیتل تتوا اکولوژیتک

سرزمین و شناسای پهنهها رهینة کشت گندم در استا گلستا رودند .در این زمینه سؤاالت قارل
طرح است:
 .1شاخ

ها مورد نظر ررا سنجش توا اکولوژیک کشاورز چیست؟

 .2پهنهها رهینه ررا کشت گندم رر مبنا ارزیار توا اکولوژیک در استا گلستا کدام است؟
پیشینة تحقیق
رر اساس آنچه در جدول  1مالحظه م شود ،در رویکردها مکا یار و توسعة فضای فعالیتهتا
در پهنة سرزمین ،ارتدا صرفاً ارعاد اقتصاد و دسترس ره سود حداکثر کانو توجه روده و ره ارعتاد
اجتماع و زیستمحیط این رویکردها توجه نم شده است .اما رهتدریج ارعاد اجتمتاع توستعة
فضای و در سالها آخر قر ریستم ،رهویتژه پتس از ررگتیار کنفترانس ریتودوژانیرو در ستال
 ،1992موسوم ره کنفرانس سرا  ،رر ارعاد زیستمحیط ررنامهها فضای یتا رته عبتارت ارزیتار
توا اکولوژیک سرزمین ریش از پیش تأکید شد و ره منیلة یک از ارکا اصل ررنامتهریتی هتا
فضای مطرح شد (جوز و همکارا .)146 :1393
یوهانس 1و تشوم ( )2018در مقاله ختود رته رررست و ارزیتار تناست

زمتین محصتوالت

کشاورز اصل (گندم و جو) را استفاده از  GISرا رویکرد چنتدمعیاره در حوضتة آرخیتی اتیتوپ
پرداختند .تحلیل ارزیار زمین ررا محصوالت کشاورز (گندم و جو) نشتا داد ذرها تناست
وجود ندارد و توزیع فضای نشا داد ریشتر کشت در حال حاضر ره طور حاشیها انجام م شتود
(جدول .)2

1. Yohannes

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعة کاربریهای کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین 259

ره طور کل  ،رر مبنا رررس ها انجام شده در حوزة مطالعتات ارزیتار تتوا اکولوژیتک،
عموم مطالعات ذیل موضوعات رخش کشاورز (گندم ،جو ،سویا ،و  )...قرار گرفته و در اکثتر
موارد از روشه ا سیستم اطالعات جغرافیای ( ،)GISسنجش از دور ( ،)RSو روش وز ده
( ) Fazzy-AHPاستفاده شتده استت .در عتین حتال ،رررست هتا حتاک از آ استت کته عمتدة
ها مطالعه شده در پیشینه شتامل آب وهتوا ،رتارش ،شتی  ،جهتت شتی  ،دمتا ،درجتة

شاخ

حرارت ،ارتفاع ،تبخیر ،خاک ،فرسایش ،پهنه ها سیالر  ،منتارع آب ،کتاررر اراضت  ،و تیت
اراض است.
جدول  .1نظریههای مکانیابی ارائهشده در ادوار مختلف

نام محقق

سال نظریه

و تونن

1826

نوع مکانیابی
مکا یار محصوالت کشاورز را
توجه ره دسترس ره شهر

هدف
حداکثرساز سود

لو هارد

1882

مکا یار کارخانه

حداکثرساز سود

آلفرد ورر

1909

مکا یار انبار کاال

کمترین هیینه و ریشترین سود

کریستالر

1933

مکا یار خدمات شهر و منطقها

لوش

1954

مرکی خدمات

لور

1964

مکا یار سکونت

حداکثرساز سود ،توجه ره سلسلهمراتب
رود خدمات
حداکثر ساز سود ،دیدگاه رفاه ت اجتماع
سلسلهمراتب رود خدمات
رفاه اجتماع

توجه ره توا اکولوژیک و
دستورکار 21

1992

زیستمحیط در کنار عوامل
اقتصاد ت اجتماع

(مأخذ :کالنتر )1394 ،

پایدار سرزمین
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جدول  .2خالصة مطالعات در حوزة توان اکولوژیک سرزمین

نام نویسنده

سال
انتشار

عنوان

روش

نتیجه

وانگ 1و
همکارا

2017

ارزیار توا منطقة
پکن چین را استفاده از
 GISو RS

این محققا رر اساس وز
متغیرها محدوده را ره چهار
منطقة مناس  ،نسبتاً مناس ،
نامناس  ،و رسیار مناس
تقسیمرند کردند.

قارل کشت و زرع رود زمین را م توا را پتانسیل
رالقوة منطقه از نظر توزیع مواد غذای و فراهم عوامل
آبوهوای مرتبط دانست.

ها  2و همکارا

2010

ارزیار اراض
محصوالت کشاورز
(گندم و جو و  )...را
استفاده از  GISدر
اسپانیا

وز ده هر یک از الیهها
در محیط GIS

مشرق و
همکارا

2010

رررس پتانسیل تناس
اراض کشاورز در
جمهور یمن

را استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیای و
سنجش از دور

دهقا و
فلسفیا

1397

شناسای عوامل مؤثر
رر حفظ کاررر
اراض کشاورز ره
منظور کشاورز پایدار
در شهرستا رستا آراد

روش میدان

کامکار و
همکارا

1396

ارزیار تناس اراض
حوزة گرگا رود
(استا گلستا ) جهت
کشت گندم را استفاده
از سیستم اطالعات
جغرافیای ()GIS

در این تحقیق ،از
پارامترها اقلیم (دما و
رارش) ،توپوگراف (شی و
جهت شی ) ،و کاررر
اراض ره منظور تعیین
تناس اراض حوضة
گرگا رود ررا تولید گندم
استفاده شد.

ارزیار اراض قارل کشت محصوالت همچو گندم و
جو و آفتابگردا در اسپانیا متأثر از عوامل محیط و
توپوگراف و خاک شامل ارتفاع ،شی  ،نوع رافت
خاک ،دما ،رارندگ  ،طول روز ،و تأثیر هر یک از آ ها
رر این گیاها است.
رر اساس ویژگ ها فیییوگراف و شرایط اقلیم
محدوده را ره پنج کالس عال ( 2درصد) ،خوب (19
درصد) ،متوسط ( 41درصد) ،ضعی ( 21درصد) ،و
خیل ضعی ( 17درصد) طبقهرند کردند و
مهمترین عوامل محدودکننده در تولید محصوالت
کشاورز در منطقة مورد نظر را ویژگ ها فیییک
خاکت رهویژه عمق خاک ،رافت خاک ،وضعیت
زهکش  ،و مقدار رارندگ ت اعالم کردند.
عوامل اقتصاد نظیر درآمد پیشرین شده از تغییر
کاررر جدید ،افیایش ارزش زمین ،افیایش فرصت
تحرک اجتماع تغییرکاررر دهندگا  ،افیایش درآمد
حاصل از فعالیتها غیر کشاورز  ،و نحوة تصاح
زمین تأثیر مثبت رر تغییر کاررر زمینها کشاورز
دارند.
رر پایة نتایج در این حوضه 74 ،درصد اراض دیم از
نظر پارامترها اقلیم و توپوگراف مناس کشت و
 26درصد اراض نسبتاً مناس و کل اراض آر
مناس تولیدند.

(مأخذ :نگارندگا )1398

1. Wang
2. Khan
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محدوده و قلمرو مورد مطالعه
استا گلستا  ،را وسعت معادل  20438کیلومتر مررع ،قری

 1/3درصد از وستعت کتل کشتور را

فراگرفته است .این استا از نظر موقعیت جغرافیای در  36درجه و  30دقیقه و  2ثانیه تا  38درجه
و  7دقیقه و  6ثانیة عرض شمال و  53درجه و  51دقیقه تا  56درجه و  21دقیقه و  4ثانیتة طتول
شرق از نص النهار گرینتوی در رختش شتمال کشتور واقتع شتده استت .از شتمال رته کشتور
ترکمنستا  ،از جنوب ره استا سمنا  ،از شرق ره استا خراسا شمال  ،و از غرب ره دریا ختیر
و استا مازندرا محدود م شود.

شکل  .1نقشة موقعیت جغرافیایی استان گلستان در ایران

استا گلستا  ،ره دلیل ویژگ ها مناس
مناس

اقلیم و طبیع و ررخوردار از منارع رته نستبت

آب و خاک ،همواره یک از قط ها کشاورز کشور روده و فعالیت کشتاورز یکت

از فعالیت ها اصل معیشت ساکنا آ محسوب م شود .رر اساس آمارنامة کشاورز  ،سطح و
مقدار تولیدات محصوالت زراع کشور در سال ها  1394و  1395تقریباً  83میلیو تن استت.
تعداد رهرهرردار و کاشت گندم و وسعت اراض کشتشده نشا مت دهتد میتیا کتل ستطح
کشت گندم کشور  5.928.728میلیو هکتتار ( 50.39درصتد) و میتیا تولیتد آ 14.590.003
میلیو تن و مییا کل سطح کاشت گندم استا  379.999هکتار و میتیا تولیتد آ 1.510.297
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تن ( 17.58درصد) روده است .در سال زراع  1394ت  ،1395از حتدود  11.77میلیتو هکتتار
سطح ررداشت محصوالت زراع حدود  8.44میلیو هکتار ،معتادل  71.75درصتد ،رته غتالت
اختصاص داشته که از این مقدار  42.6درصد آ مرروط ره اراض را کشت آرت و  57.4درصتد
رقیه مرروط ره اراض را کشت دیم روده است .سطح گندم  70.22درصد از کل ستطح ررداشتت
غالت است.
روش و ابزارتحقیق
پژوهش حاضر رر اساس هدف کارررد و ره لحاظ نتوع اکتشتاف (توصتیف ت تحلیلت ) استت.
همچنین شیوة گردآور اطالعتات رته صتورت کتارخانتها (شتامل مقتاالت و کتت  ،استناد و
گیارشها) است .در این پژوهش ،ره منظور شناسای و تعیین شاخ

ها مؤثر رر کشت گنتدم

و پهنهرند رهینة آ و پیشنهادهای در ارتباط رتا ارزیتار تتوا اکولوژیتک اراضت کشتاورز
(کشت گندم) ،از نظر گروه خبره (استادا جغرافیا طبیع و انسان ) استفاده شد .جهت نیل ره
اهداف پژوهش ،ره منظور شناسای عوامل و عناصر پهنهرند  ،از سیستتم اطالعتات جغرافیتای
( )GISاستفاده شد .اریار گردآور اطالعات فیشرردار (آمار و دادهها استناد شتامل ستند
آمایش استا و سند آمایش کشاورز استا و داده ها ادارات و سازما ها مترتبط رتا حتوزة
کشاورز و تحقیقات شامل سازما جهاد کشاورز استا  ،مرکتی ملت آمتار ،مرکتی تحقیقتات
کشاورز و منارع طبیع استا  ،سازما مدیریت و ررنامهریی استا و متدیریت آرخیتیدار و
شیالت) رود .را توجه ره اریار تحلیل رهکاررفته ،از آزمو ها Euclidean Distance،،Reclassify
وMap Algebraاستفاده شد.
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جدول  .3ابزار آزمونهای استفادهشده به منظور پهنهبندی اراضی توان اکولوژیک

ابزار آزمونهای

توضیحات

استفادهشده

را استفاده از این تارع ،امکا ایجتاد حتریم یتا
فاصله از عناصر یکالیه فراهم م شتود .ایتن
تارع از توارع پرکارررد مجاورت استت کته در
فاصلة اقلیدوس

1

طبقهرند مجدد

2

مکتتا یتتار  ،پهنتتهرنتتد  ،و رتته طتتور کلتت
مدلساز ها ره کار م رود.
عملگرها طبقهرند یتا طبقتهرنتد مجتدد
دادهها توصیف یکالیتة نقشتها را تغییتر
شتتکل م ت دهتتد و موضتتوعات را در تعتتداد
طبقات دلخواه طبقهرنتد مت کنتد .عملیتات
طبقهرند این امکا را ره کاررر مت دهتد کته
رتتا گتتروهرنتتد و قتترار داد دادههتتا در ایتتن
گتتروههتتا رتوانتتد تفستتیر دادههتتا را رهتتتر و
مشخ

تر انجام دهد.

 GISتوانتتای تلفیتتق دادههتتای را دارد کتته
ماهیت متفاوت دارند ،از منارع مختل

تولیتد

شدهاند ،دارا واحد و مقیاس یکسا نیستند،
و از نظر هندس اختتالف ستاختار دارنتد.
یک از اریارهای که در  gisالیهها مختل
اطالعات جهت رهتتر و دقیتقتتر نشتا داد
ترکی

و تلفیق نقشهها

3

نقشهها مورد نظر استتفاده مت شتود ،ارتیار
 Calculator Rasterاست که در محیط GIS

درجعبهاریارها را عنتوا  MapAlgebraقارتل
مشاهده است.
(ماخذ :نگارندگا )1398

1. Eculidean Distance
2. Reclassify
3. Map Algebra
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شاخصهای توان اکولوژیک رایج و استفادهشده از سوی محققان در ارتباط با کاربری کشاورزی

در این نوشتار ،ارتدا ره منظور تدقیق شاخ
شاخ

ها مد نظر در مطالعه ،از میا خیل وسیع متغیرهتا و

ها در زمینة پهنهرند و توا اکولوژیک ،موارد پرکاررد دستهرند شد .چنا که در جتدول

 4مشاهده م شود ،در اکثر تحقیقات و پژوهشها انجامشده شتاخ

هتا آبوهتوا ،رارنتدگ ،

شی  ،جهت شی  ،ارتفاع ،فرسایش ،پهنه ها سیالر  ،تبخیر ،دما ،درجة حرارت ،کاررر اراض ،
اراض  ،و خاک وز ریشتر در این حوزه دارند.

تی

جدول  .4شاخصهای پرکاربرد توان اکولوژیک در ارتباط با کاربری کشاورزی

ردیف

منبع

شاخصهای توان اکولوژیک
عوامل اقتصاد نظیر درآمد پیشرینت شتده از تغییتر کتاررر جدیتد ،افتیایش

1

ارزش زمین ،افیایش فرصت تحرک اجتماع تغییرکتاررر دهنتدگا  ،افتیایش
درآمد حاصل از فعالیتها غیر کشاورز و نحوة تصاح

2
3
4

زمین

رارش ،ارتفاع ،شی  ،جهت شتی  ،عمتق ختاک ،کتاررر فعلت زمتین ،تیت
پوشش ،اقلیم ،زمینشناس  ،حاصلخیی خاک ،دما
پارامترها اقلیم (دما و رارش) ،توپوگراف (شی

دهقانیا و فلسفیا 1397

و جهت شتی ) ،کتاررر

اراض
متغیرها اقلیم  ،شامل حداکثر دما ،حداقل دما ،دما متوسط ،رارندگ

اکبر 1396
کامکار و همکارا 1396
رن عقیل و همکارا 1396

رارش ،تراکم پوشش ،مییا تولید گیاه  ،شتی  ،عمتق ختاک ،کتاررر فعلت
5

زمین ،نفوذپذیر خاک ،تی

پوشش ،گروه هیتدرولیک ختاک ،زمتینشناست ،

آزاد شیر 1396

فاصله از منارع آب سطح  ،فرسایش خاک
6
7

نقشهها توپوگراف  ،خاکشناس  ،سنگشناس  ،اقلیم ،پوشش گیاه  ،کاررر
فعل اراض
متغیرها محیط  ،شامل دما کمینه ،دما متوسط ،دما ریشینه ،رارش ،شی ،
جهت شی  ،ارتفاع ،هدایت الکتریک ()EC
هشت شاخ

8

رازار ،خطوط ارتباط ) ،شاخ
9

اقتصاد (شرکتها تعاون  ،فاصتله تتا

طالع و همکارا 1392

اجتماع نیرو کار

رارش ،دما ،ویژگ ها خاک ،توپوگراف  ،شی  ،داده ها عملکترد گنتدم دیتم

(مأخذ :نگارندگا )1398

ریداد و همکارا 1393

زیستمحیط (عمق و رافت خاک ،فرستایش ،شتی  ،ارتفتاع،

رارش ،دما ،درجة روز) ،سه شاخ

منطقه

خلیفه 1395

را و همکارا 1391
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یافتههای تحقیق
پس از رررس پیشینة تحقیق ،شاخ
ره فرایند خبرهسنج  ،شاخ

ها پرتکرار در مقاالت مختل

گردآور شدند و را توجته

های که در جدول  5معرف شتده انتد از رتین مجمتوع شتاخ

هتا

انتخاب شدهاند.
جدول  .5عوامل محیطی و عناصر اقلیمی مؤثر بر کشت گندم استان گلستان

شاخصها

آبوهوا

ارزشگذاری
خیلی مناسب

مناسب

نیمهخشک

نیمهخشک

خفی

متوسط

ضعیف

نامناسب
نیمهخشک

----

توضیحات

شدید و

رر اساس مدل مخدوم ،رهترین نوع آبوهوا جهت
کشت گندم گرم خفی

خشک

یا معتدلة مرطوب یا معتدلة

نیمهمرطوب یا شبهمدیترانها است.
رهترین گندم در مییا رارندگ سالیانة کمتر از 750

رارندگ
(میل متر)

تا 450

- 350

350 -

450

250

----

----

> 250یا
<700

میل متر تولید م شود .طبق مدل مخدوم ،مییا
رارندگ جهت فعالیتها اصل کشاورز ریش از
 400میل متر است( .متوسط رارندگ استا 450
میل متر است).

درجة
حرارت

16 - 20

< 29یا >14

(سانت گراد)
تبخیر
(میل متر)

شرایط مطلوب حرارت رین  23/9و  18/3درجة
سانت گراد است .حداقل و حداکثر درجة حرارت استا
ره ترتی

>1750

- 2500

----

----

- 2000

- 3000

1000

2000

<3000

0-5

5-8

8 - 12

<12

جنوبتجنوب

شرق و

شرق و ردو

شمال

غرر و

شمال و

1750

 0 - 14و  14 – 29درجة سانت گراد است.

هر چه از نواح کوهستان ره سمت نواح جلگها
پست (محدودة شهرستا رندرترکمن) ساحل پیش
م رویم از مییا تبخیر کاسته م شود.
هر چه ره سمت شرق و جنوب پیش م رویم رر مییا

ارتفاع (متر)

0 - 1000

ارتفاعات افیوده م شود .همچنین ،از شمال ره جنوب
ره سو سواحل جنور و از شرق ره غرب ره سو
سواحل شرق دریا کاهش م یارد.
رر اساس مدل مخدوم ،رهترین شی

شی
(درصد)

کشاورز تا  15درصد است .در کل دنیا شی ها
کمتر از  12درصد جهت فعالیتها اصل کشاورز
مناس

جهت شی

جهت

شرق

جنوب
شمال
غرر

جهت فعالیتها

است.

از آنجا که نور خورشید و جهات جغرافیای موج
غرر

جلوگیر از سرما و افیایش کیفیت دیم و محصوالت
زراع م شود ،کشت این محصول در شی ها
جنور توصیه م شود.
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ادامه جدول  .5عوامل محیطی و عناصر اقلیمی مؤثر بر کشت گندم استان گلستان

شاخ

تی

ها

ارزشگذار
خیل مناس

کاررر

اراض قارل

اراض

کشت

اراض

اراض قارل
استفاده

مناس

ضعی

----

-----

----

----

توضیحات

نامناس
اراض غیر
کشاورز

اراض قارل کشت ،شامل اراض زراعت آر  ،زراعت
دیم ،و مراتع مرغوب است .مارق اراض جهت کشت
و کار نامناس اند.

اراض غیر

دشتها دامنها  ،دشتها آررفت و رودخانها  ،و

قارل استفاده

کشاورز اند و مارق نامناس اند.

اراض پست مناس

شن
لوم ت

خاک

لوم ت لوم

لوم

رس ت رس ت

شن ت

خاکها لیمون یا آهک لیمون یا هوموس که

لوم
سیلت ت

لوم رس

لوم

رس

سیلت

رس

شن و

محتو مواد غذای راشند رهترین خاک ررا گندماند.
شن

همچنین ،در مدل اکولوژیک مخدوم ،رهترین رافت
خاک جهت فعالیتها کشاورز  ،خاکها رس ،
رس لوم  ،هوموس  ،رس لوم شن  ،لوم رس
شن  ،لوم رس  ،و لوم است.

رس
سیلت
دارا
فرسایش

فرسایش

دارا
----

----

کمتر

فرسایش

نواح را
سیالب

خطرپذیر

ریشترین

نواح را
----

----

کمتر

خطرپذیر
ریشتر

شامل شدت رارا  ،نفوذپذیر خاک ،پوشش گیاه ،
خصوصیات فیییک سنگها.
شناسای نقاط سیلخیی در ارزیار توا اراض مختل
ضرور است .استا گلستا جیء نقاط سیلخیی است.
نواح شرق و غرر استا ریشترین خطر سیلپذیر
را دارند.
منارع آر استا شامل آبها زیرزمین و آبها

منارع آب

----

----

----

----

سطح مثل سدها (وشمگیر ،کوثر ،گرگا )،
رودخانهها اصل (شامل گرگا رود ،اترک ،قرهسو،
خلیج گرگا ) ،و فرع و دریاچههاست.

(مأخذ :نگارندگا )1398

در این رخش ،مجموعة شاخ

ها و عوامتل متؤثر در ارزیتار تتوا اکولتوژیک اراضت جهتت

پهنهرند مناطق مستعد کشت گندم ،که ره صورت دادههتا ختام رودنتد ،مشتخ

و در نهایتت

نقشهها آ  ،که در ادامه ره آ ها پرداخته م شود ،تهیه و تولید شده اند .سپس ،الیهها نقشههتا
مورد نیاز را استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای ( )GISو آزمو ها

فاصله اقلیدوس  ،1طبقته-
1. Eculidean Distance
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رند  ،1جبر نقشه ،2و در نهایت طبقهرند مجدد 3تحلیل و رررست مت شتوند و در چهتار مرحلته
الیهها مورد نظر تولید م شوند.

شکل  .2نقشة ترکیب مجموعه عوامل و شاخصهای مؤثر

شکل  .4نقشة کاربری اراضی استان گلستان

شکل  .3کالسبندی مجدد مکانیابی پهنههای مستعد

شکل  .5نقشة کاربری پیشنهادی اراضی مناسب کشاورزی

1. Reclassify
2. Map Algebra
3. Reclassify
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تعداد

کمینه

بیشینه

مجموع

میانگین

انحراف معیار

241

159276

2550085770

11863658840

49226800

230738434

شکل  .6نمودار مساحت اراضی مناسب کشاورزی

بحث و نتیجه
ارزیار توا اکولوژیک تعیین م کند که هر یک از فعالیتها انسان در کدام پهنته از سترزمین قارتل
انجام داد است و رالعکس در هر کدام پهنه چه فعالیتهای قارل انجام داد نیست یا انجام داد آ ها
صرفة اقتصاد ره دنبال ندارد یا مخرب پایدار محیطت استت .در واقتع ،ارزیتار تتوا اکولوژیتک
مرزها «توسعه» و «ضد توسعة» انواع فعالیتها انسان را مشخ

م کند و را ارائة مدلهای کمت

که قارلیت ریا پراکنشها مکان را دارند امکا ررنامتهریتی جتامع محیطت را فتراهم مت آورد .در
صورت که این ارزیار را دقت الزم انجام شود ،م توا انتظار داشت حداکثر رهرهور از منارع محیط
و طبیع حاصل شود ،توسعة فعالیتها انسان را حداقل هیینهها محیط انجام شود ،و نیی تخری
و آلودگ محیط ره حداقل ررسد و چشمانداز محیط پایدار ،متواز  ،متعادل ،و پاک راق رماند.
در پژوهش حاضر ،ره منظور تحقق این موضوع ،ارتدا ارزیار توا منارع رررس و مطالعه شتد.
عوامل و شاخ

ها مؤثر شامل آبوهوا ،رارنتدگ  ،دمتا و درجتة حترارت ،تبخیتر ،توپتوگراف

(ارتفاع) ،شی  ،جهت شی  ،کاررر اراض  ،منارع آر  ،پهنهها سیالب ،تی

اراض  ،فرسایش و

خاک در ارزیار توا اراض (کشت گندم) شناسای شتد و در مرحلتة رعتد ،مکتا یتار رهینته و
مناس

کشت گندم را استفاده از نرمافیار  Arc GISو آزمو ها آ رته منظتور پهنتهرنتد منتاطق

مستعد کشت گندم در چهار مرحله صورت پذیرفت .در نهایت ،را رو همگذار الیة منتاطق زیتر
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کشت گندم رر الیهها مورد نظر ،نقشة توا اکولوژیتک منطقته تهیته شتد .در حتوزة پهنتهرنتد
کشاورز  ،ره منظور شناسای مناطق را اراض مستعد و ارزیار توا آ تحقیقات فراوانت توستط
محققا خارج و داخل صورت پذیرفته است .نمونة تحقیق انجامشتده پژوهشت تحتت عنتوا
«ارزیار توا اکولوژیک شهرستا ورامین ررا توسعة فعالیتها کشاورز رتا استتفاده از متدل
اکولوژیک ایرا » است که در سال  1398زیلوئ و همکارانش انجام دادند .در ایتن مطالعته تتوا
اراض منطقه را استفاده از متدل کتاررر کشتاورز و مرتتعدار ایترا ارزیتار شتد .متاهین و
همکارا در سال  1396ره رررس چگونگ کاهش آثار تغییرات کاررر اراض احتمال آینتده در
حوزة آرخیی تجن پرداختهاند .ازینرو در این مطالعه ،مدلساز تغییر سرزمین ( )LCMررا رررست
مییا تغییرات احتمال کاررر اراض آت ره کار گرفته شده استت .همچنتین پژوهشت دیگتر را
حاتم نژاد و همکارانش در سال  ،1392تحت عنوا «ارزیار تناس

کاررر اراض از طریق مدل

توا اکولوژیک در استا اردریل را هدف آمایش سرزمین» ،انجام دادنتد .در استتا اردریتل نحتوة
استفاده از سرزمین ،رهخصوص در اراض زیر کشت ،رر اساس توا اکولوژیک صورت نم گیترد.
رنارراین ،پژوهشگرا در این پژوهش رر آ رودند تا مقایسها رین کاررر اراض موجتود و تتوا
اکولوژیک در استا انجام دهند .عمدة مطالعات انجامشده در نواح مختلت

ایترا نتتایج مشتاره

داشتند .ره ریا دیگر تطبیق یافته این مقاله را سایر مطالعات حاک از عدم همخوان کاررر اراض
موجود در عمدة پهنهها کشاورز کشور را ظرفیتها و توا اکولوژیک آ استت .رررست هتا
موجود نشا م دهد حدود  76/2درصد از اراض  ،معتادل  125میلیتو هکتتار ،فرستایش ختاک
وجود دارد .سطح از کشور که متأثر از فرسایش راد است ( 11/9درصد سطح کشور) ریشتتر از
 6ررارر درصد مییا جهان آ است ( 1/81درصد) .از کل استتا هتا کشتور  14استتا  ،کته در
مناطق خشک و نیمهخشک واقع شدهاند ،را معضل فرسایش راد رورهرو هستند .زمینلغیش یتک
عامل مهم و جد رتهوجودآورنتدة فرستایش در منتاطق کوهستتان استت .رررست آنتالیی نتتایج
ایستگاهها هیدرومتر نشا م دهد در حدود  250میلیو متر مکع
تهنشین شده و در حدود  400میلیو متر مکع
نامطلوب از اراض ردترین پدیدة تخری

رسوب در مختاز ستدها

ره زیردست آ هتا هتدایت شتده استت .استتفادة

زیستمحیط است که در حال تشدید شد است.
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رر اساس نحوة توزیع جغرافیای  ،قلمترو جنتور استتا را تلفیقت از فضتاها کوهستتان و
جنگل در رر گرفته است .این قلمرو ،ره سب

ناهموار ها و ارتفاعات زیاد ،محدودة مناسب ررا

اسکا جمعیت و فعالیت نیست و ره صورت منطقة ییالق دامدارا جهت چرا دام و استتفاده از
هوا مطبوع مورد استفاده قرار م گیرد و فعالیت ها پراکنده و مورد در زمینة زراعتت محتدود
آر و سایر فعالیت ها انجام م شود .قلمرو میان (جلگهها پا کوه البرز) از اقلیم نیمهمرطتوب
و معتدل مدیترانها ررخوردار است .این قلمرو حاصلخییترین زمینها کشاورز و منتارع نستبتاً
فراوا آب (زیرزمین و سطح االرض ) را دارد .در گستتره هتا کوهستتان و کوهپایته ا جنتوب
استا ره لحاظ شرایط اقلیم سرد ،اراض ستنگالخ و نتاهموار ،دامنته هتا پرشتی  ،و اراضت
جنگل و مرتع ضع

شبکه ها ارتباط و زیررنای و عدم استقرار فعالیت ها تولید ره وجود

آمده است .قلمرو شمال دارا اقلیم خشک و نیمهریاران است .این محدوده دارا رارندگ کم و
توزیع نامناس

مکان و زمان رارش ،درجة حرارت راال ،اراض شتور و محتدودیت آب و ختاک

است .وجود است ها و شنیارها حاشیها دریا خیر است که مانع استقرار جمعیتت و فعالیتت
م شود که نظام استقرار جمعیت و فعالیت استا ره تبعیتت

است .طبق رررس ها متعدد مشخ

از شرایط طبیع حاکم رر آ عمدتاً در رخش میان متمرکی است .در واقع ،رخش میان استتا رته
پشتوانة ررخوردار از رستر مناس

فعالیت کشاورز و دامدار (ره عنوا فعالیت غالت

و پایتة

اقتصاد منطقه) زمینه ساز شکل گیر کانو ها جمعیت روده و فعالیت ها غیر کشاورز نیی رته
منظور پشتیبان از فعالیت ها پایة اقتصاد منطقه در رخش میان متمرکی است .را توجه ره مطال
گفتهشده ،همة عوامل و شاخ

ها مؤثر یادشده در زمینة نحوة رشتد و گستترش میتیا کشتت

گندم ره نوره خود تأثیرات متفاوت م گذارند .را توجه ره اینکه هر ساله سطح زیر کشت گنتدم رته
دالیل طبیع و انسان تغییر م کند ،الگوها کشت در سالها مختل
ادوار مختل

متغیر روده است .ره همین دلیل نم توا ره صورت دقیق و معین مشتخ

حد توا اراض متنوع در مناطق مختل
مناست

ثارتت نبتوده و رستته رته

کشتتاورز و نقشتة ترکیت

کترد کته

تا چه حد روده است .در نهایتت ،نقشتة کتاررر اراضت
نهتتای مجمتتوع شتتاخ

هتتا و عناصتتر آ رتتا هتتم تلفیتتق و

رو همگذار شدند و نقشة پیشنهاد کاررر اراض کشاورز ارائه شد (شکلها  4و .)5
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منابع
احمد میرقائد ،فضتلاهلل عبدالرستول ستلما متاهین
«رهینهساز تخصی

الهتام صتدیق

مصتطف قلت پتور (.)1395

مساحت اراض استا گلستا ره کاشت محصوالت کشاورز را استتفاده از

روش ررنامهریی مصالحها » ،محیطشناس  ،د  ،42ش  ،4ص
آزاد شیر  ،جواد (« .)1394تعیین کاررر مناس

 669ت .686

اراض را استتفاده از فراینتد آمتایش سترزمین در

حوزة آرخیی میا جنگل شهرستا فسا» ،پایا نامة کارشناس ارشد ،دانشگاه زارل.
اکبر  ،فاطمه (« .)1396ارزیار توا اکولوژیک ررا کاررر ها کشاورز و مرتعدار را استتفاده از
تحلیل سلسلهمراتب (( )Fuzzy AHPمطالعة مورد  :حتوزة آرخیتی ازنتدریا شهرستتا مالیتر)»،
پایا نامة کارشناس ارشد ،دانشگاه پیام نور.
را  ،ناصر مجید منتظر

امیر گندمکار هوشمند عطای (« .)1391مطالعة پتانسیل اراض کشت گندم

دیم در استا گلستا را استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای ( ،»)GISفصلنامة علمت ت پژوهشت
دانشگاه گلستا  ،س  ،3ش پیاپ .4
رن عقیل ،افروغسادات عل راحم کارییک

عبتاس ریارتان

حستن فرامترز (« .)1396پهنتهرنتد

اقلیم پتانسیل کشت گندم ( )Triticum aestivum L.استا گلستا » ،رومشناس کشتاورز  ،ج ،9
ش  :3ص

 821ت .833

ریاران  ،عباس سارا آهنساز رهنام کامکار اعظتم رومتان (« .)1396ارزیتار تناست

اراضت حتوزة

گرگا رود (استا گلستا ) جهت کشت گندم را استفاده از سیستتم اطالعتات جغرافیتای (،»)GIS
یافتهها تحقیقات در رهبود تولید گیاها زراع  ،ج  ،3ش .1
ریداد  ،محمدجواد رهنام کامکار امید عبد

حسین کاظم (« .)1394ارزیار تناس

اراضت جهتت

کشت گندم دیم را استفاده از سامانة اطالعات جغرافیای (مطالعة مورد  :حوزة قترهستو)» ،دانتش
کشاورز و تولید پایدار ،ج  ،25ش .1
جهان  ،عل

مخدوم ،مجید فرخنده جهانگیر فقه

وحید اعتماد (1390ال )« .آمایش اراض جهت

مدیریت جنگل ررا استفادة چندمنظوره (ررداشت چوب ،اکوتوریسم ،و حمایت) (مطالعة مورد :
رخش پاتم جنگل خیرود)» ،آمایش سرزمین ،س  ،3ش  ،5ص

 33ت .50

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (1390ب)« .تعیین کیفیت منظر و
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نقاط چشمانداز ره منظتور کتاررر اکوتوریستم (مطالعتة متورد  :رختش پتاتم جنگتل خیترود)،
پژوهشها محیط زیست ،س  ،2ش  ،3ص

 20ت .13

جوانمرد  ،سعیده حسنعل فرج سبکبار احمدرضا یاور
چندمعیارة تناس

اراض ررا کاررر کشاورز را استفاده از ( GISمنطقة قیوین)» ،پژوهشهتا

محیط زیست ،س  ،2ش  ،4ص
جوز  ،سید عل

حمیدرضا پورخباز (« .)1390ارزیتار

 51ت .60

فرزام پوراصغر سنگاچین مهد ایرا خواه

فاطمه کاظم مقتدم ( .)1393مبتان

آمایش سرزمین و ررنامهریی منطقها  ،علم کشاورز ایرا .
حاتم نژاد ،حسین عباس رجای

فاطمه ساالروندیا

ایرج تیمور (« .)1393ارزیار تناس

کاررر

اراض از طریق مدل توا اکولوژیک در استا اردریل را هدف آمایش سرزمین» ،آمایش ت سترزمین،
د  ،5ش  ،1ص

 5ت .26

خلیفه ،مریم (« .)1395ارزیار توا اکولوژیک ررا کاررر ها کشاورز و مرتعدار رتا استتفاده از
روش فرایند تحلیل سلسلهمراتب (( )SHPمطالعة مورد  :حوزة آرخیی گیدراز ت الور ساحل استا
روشهر)» ،پایا نامة کارشناس ارشد ،دانشگاه پیام نور.
دهقا  ،حوریه آزاده فلسفیا (« .)1397شناسای عوامل مؤثر رر حفظ کاررر اراض کشاورز در راستا
کشاورز پایدار (مطالعة مورد  :شهرستا رستا آراد)» ،دانش کشاورز و تولید پایدار ،ج  ،28ش .1
سازما مدیریت و ررنامهریی استا گلستا (« .)1393سند چشمانتداز استتا گلستتا در افتق 1414
توسعة استا گلستا ».
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (« .)1395طرح آمایش سرزمین استا گلستا ».
شاه مرید  ،راضیه حسین کاظم

رهنام کامکار (« .)1396ارزیار وضعیت توسعة کشاورز پایدار

در استا گلستا » ،دانش کشاورز و تولید پایدار ،ج  ،1ش .8
طالع  ،محمد حسین سلیمان منوچهر فرجزادة اصل (« .)1393ارزیار تناس

اراض ررا کشت گندم دیتم

رر مبنا مدل فائوو را استفاده از تکنیک تلفیق  OWA - AHP - Fuzzyدر محیط  ،)GISمطالعتة متورد :
شهرستا میانه ( .)1393آب و خاک (علوم و صنایع کشاورز ) .ج  ،28ش  ،1ص

 139ت .156

کالنتر  ،خلیل غالمحسین عبداهللزاده ( .)1394ررنامتهریتی فضتای و آمتایش سترزمین ،مهندستین
مشاور طرح و منظر ،چ .3
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.14  چ،  انتشارات دانشگاه تهرا، شالودة آمایش سرزمین.)1392(  مجید،مخدوم
.1395  تا1389  سالنامة آمار سالها.)1395( مرکی مل آمار ایرا
. دفتر تحقیق و توسعه،  سالها زراع،  آمارنامة کشاورز.)1395  ت1382( وزارت جهاد کشاورز
. دفتر تحقیق و توسعه،  آمارنامة کشاورز.)1395  ت1394( وزارت جهاد کشاورز
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