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Abstract 
Due to the growing importance of environmental problems and increasing human interventions 
in natural environments, it is necessary to use spatial planning and sustainable development 
approach in order to conserve natural resources and move along with the land and its productive 
capacity. The rough topography of Lorestan Province has caused a large part of its lands to be 
recognized as national lands due to their steep slope and the necessity of preventing the 
destruction of natural resources. However, there some activities such as agriculture, industry, 
tourism, etc., which are possible if certain conditions and criteria are met. Regarding the 
dependence of the region's economy on agriculture and the increase in unemployment, these 
lands can be used to develop agricultural activities based on their environmental potentials using 
spatial planning approach. The purpose of this applied study was to determine the potential of 
national lands of Chalancholan basin in the east of Lorestan Province for the development of 
agricultural activities. We used tools and data such as topographic maps, geological maps, 
climate data, pedology, hydrology, and Arc GIS software to determine national lands with 
agricultural potential based on the guidelines and standards of the Forests, Range, and 
Watershed Management Organization of Iran, taking into account the local conditions. To this 
end, first, the land units (geomorphology) were determined and then, the allowable land uses 
were specified in each of the homogeneous environmental unit. Next, different variables were 
used to assess the suitability of national lands for agricultural land uses. The study results 
showed that national lands under study are more suitable for dryland agriculture compared to 
irrigated agriculture and horticulture, the reason of which is poor pedogenesis due to geological 
characteristics of the region and limited water resources. The study results indicate that the lands 
located in the plains and alluvial sediments are more suitable for irrigated agriculture and 
horticulture, while the lands surrounding the plains are more suitable for drayland agriculture. 
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بارویکردآمایشسرزمیناراضیملیکشاورزیکاربریسنجیتوان

(استانلرستان شرقچاالنچوالندرةحوضموردی:ةمطالع)
 2هیلداریوش نورال ،1سیامک شرفی

 ، ایرانآباد ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم ةدانشکداستادیار، گروه جغرافیا،  .1

 تهران، ایران دانشگاه تهران، یجغرافیا ةدانشکددکتر، گروه جغرافیای طبیعی،  .2
 (29/80/9911تاریخ پذیرش:  ـ 80/80/9911)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ةتوسـع یش و کـارییری رویرـرد امـا    هطبیعی، الزم است با بهای  ی و افزایش دخالت بشر در محیطمحیط زیستل ئمسابا توجه به اهمیت روزافزون 
استان لرسـتان سـبش شـدخ ب ـش     . توپویرافی ناهموار دکرسو با سرزمین و توان تولیدی ان حرکت  پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی کوشید و هم

ـ  ،هـا  فعالیـت برخی . اما به دلیل شیش تند و جلوییری از ت ریش منابع طبیعی، به عنوان اراضی ملی شناخته شوند ،زیادی از اراضی  و د کشـاورزی مانن
 ،کـاری  نطقه به کشاورزی و افـزایش بـی  با توجه به وابستگی اقتصاد م. پذیر است امران ها در ان با شرایط و ضوابط خاص ،یردشگری و ... و صنعت
ـ  توسـعه داد.   این اراضـی  در کشاورزی راهای  فعالیتمحیطی  های  توان اساس  توان با رویررد امایش سرزمین و بر می بـا ماهیـت    ،قدر ایـن تحقی

هـایی   از ابـزار و دادخ  بـود و کشـاورزی  هـای   فعالیت ةتوسعجهت چاالنچوالن در شرق استان لرستان  ةحوضاراضی ملی  توانتعیین ْ  کاربردی، هدف
ملـی دارای  جهـت تعیـین اراضـی     Arc GISافزار  شناسی و هیدرولوژی و نرم خاک و اقلیمیهای  دادخ و شناسی زمین و توپویرافیهای  مانند نقشه
طـوری کـه    ؛استفادخ شـد  ،با در نظر یرفتن شرایط محلی ،ها و مراتع کشور سازمان جنگلو استانداردهای ها  اساس دستورالعمل کشاورزی بر توانایی

از  . در ادامـه تعیـین شـد  محیطـی   مجاز در هـر یـا از واحـدهای همگـن زیسـت     های  کاربری)ژئومورفولوژی( تهیه و سپس  ابتدا واحدهای اراضی
مـورد   ةمحـدود تحقیق نشـان داد اراضـی ملـی    های  کشاورزی استفادخ شد. یافتههای  کاربری تلف جهت شایستگی اراضی ملی برای متغیرهای م

شناسـی منطقـه و    زمـین های  زایی ضعیف ناشی از ویژیی که دلیل ان خاک ترند داری مناسش مطالعه برای زراعت دیم در مقایسه با زراعت ابی و باغ
سـرها   داری و دشـت  برای کشـاورزی ابـی و بـاغ   و رسوبات ابرفتی ها  اراضی واقع در دشت است کهن ابع ابی محدود است. نتایج تحقیق بیانگر منا

 ترند. برای کشت دیم مناسش

 واژگانکلید
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 مقدمه

محیطی  تدیدیا هیده و از     د زیسی  تغییرات بدون برنامۀ کاربری اراضی  بیم ملیحا  یا     ،امروزه

 ،اراض  . کاربری(Magliocca et al 2015: 212) اس  زیس  محیط جهان  تغییرات مهم یندهایافر

 و صینعت  های  فعالی  سریع گسترش و ههری ۀتوسع و اقتصادی رهد و افزایش جمعی  دلیا بم

 تیا  گرفتیم  تیاب   و چمنیزار  و جنگیا  از را، عظیمی   تغیییرات  ،گذهیتم  قیرن  نیم ط  کلاورزی،

 ;Chen et al 2009: 288) اس  پل  سر گذاهتم ،جهان سراسر در ،زراع  و کل  قاباهای  زمین

Mendoza-González et al 2012: 24اراض  سطح زمین کاربری کنون های  چالش ( و این موارد از 

نسیان از زمیین در   ترین اسیتااد  فایای  و اقتصیادی ا    زیرا مهم .(Solly 2020: 2) روند م  بم همار

و اسیتخرا  میواد    ،هیده  ها، اراضی   ااتی    مختلف، سازههای  هیوه باسراسر جهان هاما کل  

 (.Theau 2006: 27) معدن  اس 

 ۀارائی بیم دندیال    ،رییزی فایای    برناممیند افرمحصول نهای   منزلۀبم  ،ریزی کاربری زمین برنامم

هاسی . هیدا اصیل      سعم با توجم بم ترفی توهای  الگوی مطلو  کاربری زمین و تعیین اولوی 

تیوان   می   ،ریزی زمین چگونگ  تقسیم و تخصیص زمین بم انواع عملحردهاس . بنابراین در برنامم

ای  منطقیم  و تواند در سطوح محل  م  آمایش اس  کم ۀبرنامریزی کاربری زمین نوع   گا  برنامم

موجیود  ینیدهای  افر آن اس  کمها  ریزی ماین نوع برنام هدا (.7 :3131)مخدوم  و مل  اجرا هود

برای  ال و آینیده در هیرایط    ها  تا فواید همۀ این بخش هوددر محیط طدیع  و انسان  مدیری  

ب  محییط ابیزاری   ارزییا  ،رو (. ازیین Alberti 2008) و منصاانم  اظ هیود  ،، منظم، هاااثیرگذارأت

امیا   (.93 :3133آبیادی و همحیاران    )ر مین  ریزی استراتژیک استااده از سرزمین اس  برای برنامم

بدین معنیا   ؛اند محان  مواجمهای  ریزان در تخصیص زمین بم فعالیت  خاص همواره با تعارض برنامم

پور  )امیدی زمان در اولوی  استااده قرار گیرد کم یک محان ممحن اس  برای دو یا چند کاربرد هم

بیرداری پاییدار از منیابع       بیرای بهیره  محیطی  زیس  ریزی توجم بم برنامم (.933: 3131و همحاران 

اخیر کیانون  های  جدید اس  کم در سال    موضوعمحیط زیس  ملحالتسرزمین و پیلگیری از 

ینی  و  واقعییات ع  بیم  بیلیتر هر چم  ،ریزی  این برناممدر توجم محققان و مدیران قرار گرفتم اس . 
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 هیود  می   پیذیرتر  امحیان  هیده  تعییین  داا ازپییش باهد، دستیاب  بیم اهی  توجم هده بالقوه های  توان

 (.973: 3137هحیب و هاهم   )جهان 

 ،هیا  بهینیم از آن   استاادو  سطح زمین مند در مدیری  منابع عقالن  و نظامهای   استااده از روش

گرفتیم  تیوان سیرزمین در نظیر     بر اسیا  باید ها  این روش .مهم اس  بسیار ،مانند آمایش سرزمین

)مسیعودی و   ودهی  م  ناپذیری بم منابع و سرزمین وارد خسارات جدران ر این صورتدر غی هوند؛

 ی گونیاگون انسیان   هیای   زمین بم فعالیی   ۀعاقالنتخصیص آمایش سرزمین،  .(13 :3131 همحاران

بیرای سیامانده  فایای     یداری، مرتع و جنگا، صنع  و معدن، ههر و روستای  مانند زراع  و باغ

رییزی   برنامیم ایین  ن از مدا ی   برداری خردمندانم از منابع طدیع  سرزمی بهرهو  اظ و  ،جغرافیای 

انیداز کلی     یک سند میدیری  توسیعم، چلیم    مثابۀبم  ،آمایش سرزمین (.31 :3131)مخدوم  اس 

مین أتی بیرداری از سیرزمین و    ناتر بر بهرههای  توزیع جغرافیای  جمعی  و ترکیب مناسب فعالی 

)کریم   کند م  در قلمرو سرزمین ملخص قتصادی و اجتماع  رااهای  نیازهای جمعی  و فعالی 

 .(3139آهتیان  

در چهار دهۀ گذهتم تغییرات کاربری اراض  در ایران بیا سیرع  فزاینیده و در برخی  میوارد      

 Arekhi and Niyazi) نامطلو  بم وقوع پیوستم و باع  تلدید روند تخریب اراضی  هیده اسی    

از مناطق ایران انتخا  کاربری و مدیری  زمین بدون توجیم بیم قابلیی  و     در بسیاری(. 85 :2009

)بییات و   را در پی  دارد هود کم اتالا سرمایم و کیاهش ترفیی  محیطی      توان سرزمین انجام م 

 01کیم بییش از    ،اراض  مل  و منابع طدیع  .اراض  مل  از این نوع هستند .(391 :3131همحاران 

بییش از سیایر اراضی     ، رونید  بم همار می  دول   دارای و  دهند م  اکلور را تلحی ۀعرصدرصد 

گذاری بیم افیراد    کم دول  برای سرمایم ای اراض  متأساانمو  اند قرار گرفتممورد طمع افراد سودجو 

 های تواناسا   بر ،ضروری اس  ،بنابراین .هستندکند بیلتر اراض  مل  و منابع طدیع   واگذار م 

پایدار و  ۀاختصاص یابند تا توسع ،از جملم کلاورزی ،مختلفهای  بم کاربریمحیط ، این اراض  

تنگاتنی    فعالیت  کم بم طور منزلۀبم  ،کلاورزیزیرا  .تحقق یابد مناطقو کارآفرین  در این اهتغال 

 بابتر و تناسب بیلتر با محیط زیس ، نیازمند هناسیای   با محیط سروکار دارد، برای داهتن کارای 

 (.111 :3131)یوسا  و همحاران  روزافزون توان محیط  اس علم  
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کیم از   ،پرهییب در بخیش زییادی از اراضی  اسیتان لرسیتان      هیای   توپوگراف  ناهموار و زمین

در از ایین اراضی    ای  سیدب هیده بخیش عمیده     زاگر  مرتایع اسی ،    محدودذات  های  ویژگ 

برای  یا بعااًها  دام  استاادمورد  چراگاه بم هحا این اراض  عمدتاً. قرار گیرداراض  مل   محدود 

گیرنید.   م  برداری قرار مورد بهره ،غیر قانون  وبم صورت قانون   ،کلاورزی وصنعت  های  فعالی 

موجیود  های  اسا  دستورالعما محیط  این اراض  و برهای  و قابلی  توانبا توجم بم  ،توان م  اما

بیا  را  ،و ... ،مانند کلاورزی، تار ، صنع  ی کاربری زمینی ها ریزی ، برنامممربوطمهای  در سازمان

بم توسعۀ مدتن   دستیاب ترین راه  مهمزیرا برای این اراض  در نظر گرف . ن رویحرد آمایش سرزمی

جاندیم و منطقی  از    و استااد  همیم  محیطهای  توانبر علم و هناخ  علم  محیط توجم اصول  بم 

 هناسی   بم دلیا پرهیب بودن اراضی  و سیاختار زمیین    ،العم نیزمورد مط ۀ وضدر  .سرزمین اس 

کیم   اسی  ، بخش زیادی از سطح زمین اراض  مل  در نظر گرفتم هده دگرگون  های متاثر از سن 

بیا افیزایش    ممنوع اس .زمین های  توانای بدون توجم بم ها  کلاورزی و صنعت  در آنهای  فعالی 

ضیروری   کلیاورزی هیای   مورد مطالعم بیم فعالیی     محدود و وابستگ  اقتصاد ،کاری جمعی ، ب 

. در هیود بررس   کلاورزیهای  این اراض  با رویحرد آمایش سرزمین برای کاربریهای  تواناس  

کلیاورزی  هیای   برای فعالی  اراض  مل  سنج   توان، هدا از تحقیق  اضر بررس  و زمینمهمین 

 .اس  محیط  منطقمهای  بم قابلی توجم با 

 انی نظری تحقیقمب

توانید مییان تیوان طدیعی       م  متناسب با توان روه  اس  کمهای  تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری

منطقی  و سیازگاری پاییدار بیم      ای انسیان در فایا رابطیم   های  و فعالی ها  و کاربری ،محیط، نیاز جوامع

توسیعم و  هیای   انیواع طیرح  پاییدار مسیتلزم اجیرای     ۀتوسیع وجود آورد. هح  نیس  کم نایا هدن بم 

 منابع و ترفی  قابا تحما محیط زیس  اس .  بالقواسا  توان  برداری از منابع طدیع  کلور بر هبهر

گیرتیرین و   آمیایش سیرزمین و وقی    ینید  افرمییان    ۀمر لی ارزیاب  توان اکولوژیح  سرزمین 

ن اکولوژییک سیرزمین   . ارزیاب  توا(Basinski 1984: 62) آمایش سرزمین اس  ۀمر لترین  ملحا

منطقم از نظر منابع اکولوژییک  های  امحانات و محدودی  و ها و توانمندیها  همان هناسای  قابلی 

بدین معن  کم چم نوع سرزمین ییا   ؛(11 :3131)مخدوم س  ها پایدار و ناپایدار برای انواع کاربری
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در جه  بیم   مؤثرارزیاب  توان گام   ،را دارد. در واقعای  کدام پهنم توان چم نوع کاربرد یا استااده

هیای   زیرا با هناسای  و ارزیاب  ویژگ  .هود م  پایدار محسو  ۀتوسعبرای ای  دس  آوردن برنامم

ارزییاب    بنیابراین،  تنظییم کیرد.  گام با طدیع   هم را توسعم ۀبرنام توان ، م اکولوژیک در هر منطقم

  برای کلورهای  محیط ریزی زیس  یا برنامم ،زمینپایم و اسا  آمایش سر منزلۀبم  ،زمین ای توان

 .ناپذیر اس  ند اجتنا ا آیندههای  پایدار همراه  اظ منافع نسا ۀتوسعکم دندال 

تیا جیای  کیم     رود اقتصاد کلور بم همار م  مهم های کلاورزی یح  از بخش ،در  ال  اضر

ا کم کاربری کلاورزی هیرایط  از آنج .پذیر نیس  رهد اقتصادی کلور بدون رهد کلاورزی امحان

محققان و کارهناسان بم آمایش سرزمین  ،منطق  کلاورزی ۀتوسعطلدد، برای  محیط  خاص  را م 

 بسییار مهیم اسی     موضیوع  و تعیین مناطق مناسب برای کاربری کلیاورزی   دارندای  توجم ویژه

یق و هناخ  تیوان و  علم  دقهای  اسا  روش توان بر م  ،امروزه (.17 :3131)کرم  و همحاران 

تخرییب   جلیوی کلاورزی اصول  و دقیق دس  یافی  و   ۀتوسعمحیط  هر منطقم بم های  قابلی 

هیای   بیا کیاربری  هیای   طوری کم سطح زمین را بم پهنیم  ؛را گرف محیط زیس  و هدررف  منابع 

 .کردتقسیم  ،اسا  توان اکولوژیک و اصول آمایش سرزمین بر ،مختلف

 تحقیق ةپیشین

اخیر و اهمیی  آمیایش سیرزمین در کلیورهای     دهۀ م بم تغییرات سریع سطح زمین در دو با توج

پاییدار و  توسیعۀ  مختلف جه  رسیدن بم های  و مدلها  مختلف جهان، مطالعات متعددی با روش

هیا   از آننمونیم  چنید  ادامیم بیم   محیط  انجام هده اس  کم در های  تناسب کاربری زمین با پتانسا

 هود. اهاره م 

ریزی کاربری اراض  بیا اسیتااده از سینجش از دور و سیسیتم      ( برنامم3101) زاده و کرم  ر ف

 هیده  بررس  ۀمنطقدر  داد تایج این مطالعم نلان. نکردندآباد مطالعم  در خرمرا اطالعات جغرافیای  

درصید از   91و  11 و 91تیا مییزان    و جنگا بیم ترتییب   چراگاه و اراض  کلاورزی ۀتوسعامحان 

 .ع  منطقم وجود داردوس

و نتیجم  ندپرداختآبخیز پلتحوه  ۀ وض( بم ارزیاب  توان توسعم و آمایش 3101) بابای  و اونق

درصید( و   11) 3بیا تیوان    ،و کلی  دییم   چراگیاه بیلترین مسا   مربوط بم کاربری گرفتند کم 
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ورت و ضیر  چراگیاه بیرای کلی  دییم و     را کم اسیتعداد  وضیم   اس  ،درصد 91آگروفارستری 

 و هیناخت   و بیم دلییا هیرایط  یاد زمیین      دهد نلان م برداری  گسترش نظام تلایق  تولید و بهره

بیرداری چندجاندیم از سیرزمین     کمدود آ  و کنترل سیال  گسیترش نظیام تلایقی  تولیید و بهیره     

 .ضرورت دارد

آبخییز   ۀ وضپایدار در  ۀتوسع سو با را همآمایش  ۀبرنامتدوین ( 3133)ش ر یم  و همحاران

آمایش و کاربری فعل  با  ۀنقلمیزان انطداق و نتیجم گرفتند  بررس  کردنداستان گلستان  چای چها

 .دهد را نلان م تطابق بسیار پایین  کم هود م برآورد  30/1استااده از هاخص کاپا 

رییزی   و برنامیم هیا   در اجرای طرح مؤثر( بم تحلیا عواما و موانع 3131)ش تقوای  و همحاران

عواما مؤثر در رویحرد اجیرای طیرح    نلان دادها  آننتایج پژوهش مایل  استان تهران پرداختند. آ

توجم بم قطدی  سیاس  منطقم، قطب رهد بودن هیهر تهیران    عدارت اس  از:آمایل  استان تهران 

و لزوم تعاما اسیتان بیا    ،در این استان، قرارگیری در کریدورهای هرق بم غر  و همال بم جنو 

 .جوار اطق هممن

آبخییز تجین بیا     ضۀ وهای کلاورزی  پهنم بین  مستعدترین پیش( 3131)ش و همحاران  یرجا

 9131در طیول دور   و نتیجم گرفتند  کردندرا بررس   (MCE) استااده از روش ارزیاب  چندمعیاره

و  97173ترتییب    بم چراگاههحتار کاهش و کاربری کلاورزی و  11713کاربری جنگل   9111تا 

محتمیا تغیییر از    بسیار مستعد هحتار از مناطق 1171. همچنین هحتار افزایش خواهد داه  7110

 .استخرا  هد چراگاهکاربری جنگا بم کاربری کلاورزی و 

 بیرای بیرآورد   ،کارای  مدل اکولوژیح  مخیدوم و فیائو  ( 3137)ش  اتم  کاهحش و همحاران

 مقایسیم  با هم را ،آبخیز آبهار خوزستان ۀ وضدر  داری مرتع توان اکولوژیح  کاربری کلاورزی و

 .دهید  می   تر از توان سیرزمین را نلیان   تر و واقع  ضحوا یکردند. نتایج نلان داد مدل فائو تصویر

یک مدل کل  اس  و با در نظر گرفتن هرایط اکولوژیح  کا کلور اییران طرا ی     روش مخدوم

 س .و مل  جوابگوای  هده و بیلتر در سطح منطقم

 ارزیاب  توان اکولوژیک فاای جغرافیای  ههرستان کنگیاور ( 3133)ش آبادی و همحاران ر من

بررسی    ،معییار و میدل اکولیوژیح  مخیدوم     30با اسیتااده از   ،های محیط طدیع  بر پایۀ ویژگ  را
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روسیتای  و   و ههرستان کنگاور برای کاربری ههریدرصد مسا    33/11. نتایج نلان داد کردند

 دارد. 9 ۀطدقمناسب برای  درصد توان کامالً 11/11و  3توان مناسب برای طدقۀ صنعت  

 ۀتوسیع بیم منظیور    را، تیوان اکولوژییک سیرزمین در اسیتان گلسیتان     ( 3133) فرج  و صحنم

بیم کمیک   و  میؤثر بیا در نظیر گیرفتن عوامیا      ،با رویحرد آمایش سرزمین ،کلاورزیهای  کاربری

. نتیایج نلیان داد   کردنید  ارزییاب   ،مستعد کل  گندمهای    پهنمهناسای جه  ،Arc GISافزار  نرم

هتیرین نیوا     و ب اسی   درصد مسا   منطقم دارای توان متوسط برای کلی  گنیدم   01بیش از 

 خاک عمیق زراع  با کیای  نسیدتاً  هتنبم دلیا دا ،کل  قلمرو میان  استان و نوا   جنوب  استان

 .اس  ،مطلو  و بارندگ  مناسب

 رییزی فایای : انعحیا     برنامیم  تیا  زمیین  کیاربری  از»با عنوان  ،( در تحقیق 9113) ردهو و ل

 و تجربیات تجرب  ریزی جدید، بازتا  با یک رویحرد برنامم ،«انگلیس  ریزی برنامم سیستم اصالح

 .دادند را ارائم جدید سیستم فعالی  اول سال سم در ریزی برنامم متخصصان

هیای   تیرین کیاربری   منظور تعیین مناسیب بم کم  ،خود ۀمطالعر د( 9113)ش صادق  و همحاران

در  سازی سیود  سازی فرسایش و بیلینم برای کمینم ی مرتع ،آب ، کل  دیم هاما باغ، کل  ی منطقم

سیازی کیاربری    نتیجم رسییدند کیم بهینیم    بم این ،دادندانجام  آبخیز بریموند استان کرمانلاه وضۀ 

 .اس  پایدار و کاهش هدررف  منابع ۀتوسعب برای دستیاب  بم مناس اراض  یح  از راهحارهای

 تحنییک با اسیتااده از   اراض  کاربری ریزی برنامم محیط  ارزیاب ( بم 9133)ش چن و همحاران

و نتیجیم گرفتنید کیم    پرداختنید  در بخیش زوچنی     جغرافیای  اطالعات سیستم و دور از سنجش

با کمدود کم تند مناطق کوهستان  های  در هیب راض جه  تعیین کاربری ا مناطق با  ساسی  باب

 قرار دارند. مواجم هستند، منابع آ  و خاک

توسیعۀ  ریزی کاربری اراضی  بیرای    مروری برنامم ای مطالعم( در 9139)ش میلحُویچ و همحاران

 رییزی  برنامیم  برای خاص  قانون  مدنای کم هیچ ،صربستاناطراا ههرهای کلور پایدار در نوا   

 کیاربری اراضی    دیری و نتیجم گرفتند کیم می  کردند را بررس   ندارد، وجود ههری اطراا اطقمن

 موجود اراض های  کاربری و ها فعالی  همۀ برای یحپارچم یرویحرد نیازمند ها،ههر اطراا مناطق

 .اس  ها آن در
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 سازی محیان  تغیییر کیاربری اراضی  کلیاورزی در مقییا        مدل( 9131)ش میاپان و همحاران

 اضیر  اقتصادی و تغییرات کیاربری اراضی  زمیان    های  جهان  را با استااده از مدل تلایق  تئوری

تواند الگوهای استااده از اراض  کلاورزی قرن بیستم را  م  . نتایج نلان داد این مدلکردندبررس  

 .بازتولید کند

در میابوی بیا   کیاربری اراضی  کلیاورزی     توانای ( تحلیا محان  9131)ش بنسون و همحاران

رییزی کلیاورزی    و نتیجم گرفتند کیم هیر گونیم برنامیم     کردندرا بررس   مؤثراستااده از معیارهای 

در بسیاری از نقاط منجیر بیم    ،محیط های  توانای بدون در نظر گرفتن  ،بعدی برای این اراض  تک

 هحس  خواهد هد.

 متعیادل  عمیا  و ییداری پا و از زمیین  اسیتااده هیای   ( بیا روش توصییا  چیالش   9191) سول 

و نتیجیم گرفی  کیم     کیرد بررسی   سیوئی    و دییدگاه دو کلیور سیوئد    ازرا  فاای  ریزی برنامم

 افزایش با عنوان کمهای   سیاس  از و باهد داهتم یحپارچم یرویحرد باید فعل  فاای  ریزی برنامم

 کند. هود جلوگیری هدن اراض  تحم تحم بم منجر اس  ممحن کارآی  و سرع 

 مورد مطالعه ةمحدودفی معر

بیا   ،در ههرستان دورود استان لرسیتان  اس  کم چابنچوبن ۀ وضمورد مطالعم بخل  از   محدود

تا  11° 11´هرق  و عرض  13° 13´تا  10° 11´جغرافیای   بین طول ،کیلومتر مربع 311مسا   

، 9113وضیم   یداکثر ارتایاع    (. 3)هیحا   واقع هده اسی  در ده  سیالخور  ،همال  °11 11´

  محیدود کیا  مسیا    متر از سیطح دریاسی .    3191و اختالا ارتااع آن  ،3111 داقا ارتااع 

هحتیار آن اراضی     31137هحتار اسی  کیم    31111 مورد مطالعم  محدود اراض  مل  و مستثنیات

و در میواردی نییز میرز ایین      انطداق دارنید این اراض  با اراض  پرهیب و مرتاع بیلتر اس . مل  

 ی سینند  هیای   وده از طرا جنو  بم داخا ده  کلیده هده اس . ایین محیدوده بیین زون   محد

 و سییالخور در مرکیز   با اراض  دهی   و قرار دارد ،واقع در غر  ایران ،سیرجان و زاگر  مرتاع

ه را اراضی   داسی . بیلیتر مسیا   محیدو     منطدیق  در هرق و کوهستان  در غیر  ای  اراض  تپم

 ق  ده  سیالخور هحا داده اس .هر ۀ اهیماهورهای  تپم



 333 ... با رویکرد آمایش سرزمین اراضی ملی کشاورزی کاربری سنجی  توان

 
 مورد مطالعه در شرق استان لرستان ةمحدودموقعیت  .1شکل 

 مواد و روش کار

 .تحلیلی  انجیام هیده اسی      ی توصییا  بیا روش   واسی   ای  توسعمی  کاربردی این تحقیق از نظر هدا

کیم   اسیتااده هید   هیای   ههید. ابتیدا از داد   آوری و میدان  جمیع ای  کتابخانمروش  بمنیاز  دمورهای  داده

هیاما اطالعیات مربیوط بیم دبی  و      ها  . این سری دادهاند کردهمرتدط بم صورت خام تولید های  سازمان

  دورمربیوط بیم    ،لرسیتان  کا هواهناس  استان  اداراستان لرستان و ای  عناصر اقلیم  هرک  آ  منطقم

سییازمان  3:311111 هناسیی  زمییین  هیید اسییحنهییای  از نقلییم سییپ . اسیی  ،3131تییا  3101زمییان  

 دهی (   محیدود )بیرای   خیاک  بیرداری کلیور،   سازمان نقلم 3:91111 توپوگراف  هناس  کلور، زمین

و  ،ETMای  ، تصویر میاهواره مرکز تحقیقات و آموزش کلاورزی و منابع طدیع  استان لرستان 3:11111

در هید.  ق اسیتااده  در مرا یا مختلیف تحقیی     GIS Readyتصاویر گوگا ارث پ  از رقیوم  هیدن و  

هیاما وا ید هیحا زمیین،      ی کم بم طیور مسیتقیم در ایین تحقییق تولیید هید        یها دادهاز  مر لۀ بعد،

. و ی اسیتااده هید   و تیپ مرتع  و جنگل  ،هناس  اراض ، کاربری اراض ، سن های  هناس ، وا د خاک
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ماننید بیارش،   های   مناطق  کم دادهبرای  Arc GISافزار  نرمهای  سازی با استااده از قابلی  در نهای  مدل

فیزیحی  تحقییق هیاما    هیای   داده ،بنیابراین . انجام هد نیس موجود  ها در آن و ... ،برا،  جم روانا 

هیاما  تحقییق  زیسیت   هیای   و هیدرولوژی و داده ،هناس  هناس ، خاک توپوگراف ، عناصر اقلیم ، زمین

مطالعات مییدان   ها،  پ  از گردآوری داده(. 3131آرابللت   )بزمبودند  خصوصیات پوهش گیاه  منطقم

 ۀنمونی و برداهی    ، ار پروفیا، پوهش گیاه بررس  ها،  سنج  داده  وضم جه  صح   محدوددر 

 انجام هد.خاک دانلگاه لرستان در آزمایلگاه  خاکهای  خاک برای تعیین ویژگ 

محیطی  انجیام هید.      مجاز در هر یک از وا دهای همگین زیسی  های  تعیین کاربری در ادامم

وری سیازمان   اسیتعدادیاب  و بهیره    ادار از سیوی هیده   ملیخص  هایبر اسیا  اسیتاندارد   ،سپ 

نظیر کارهناسیان و    و مدل پایم منزلۀمدل اکولوژیح  مخدوم بم  و (3107) تع کلوراو مرها  جنگا

 وانیای  تمنیاطق دارای  ، در نظیر گیرفتن هیرایط محلی     متغیرهیا بیا    ۀآستانجه  تغییر ن امتخصص

بیرای ارزییاب  تیوان    . دهی ملیخص   در اراضی  ملی    داری و باغ آب  و دیمکلاورزی های  فعالی 

هناسی ، وا یدهای    خیاک هیای   کلاورزی از متغیرهای مختلف مانند بارش، هیب، ارتااع، ویژگ 

 ۀتهیی (. 193 :3131)پورخداز و همحیاران   استااده هد  و کیا  آ  کمّهای  و ویژگ  ،ژئومورفیک

( AHP) مراتدی   تحلیل  سلسیلم ا استااده از منطق فازی و ب پوهان  متغیرها و هم ،ده  ها، وزن نقلم

هیا   اکولوژیح  هیر ییک از آن   متغیرهایبزم های  اسا   داقا بر .انجام هد Arc GISافزار  نرم در

درجیۀ  ) S3( و هایسیتگ  دوم درجیۀ  ) S2( و هایستگ  اولدرجۀ ) S1، در سم درجم از هایستگ 

ییک از   هایستگ  هر ۀدرجبا ارزیاب   در اداممبندی هدند.  و قابلی  اراض  طدقم ،یستگ  سوم(ها

 .هد تعیین  نهای  هایستگ ۀدرجاراض  مورد نظر   محدودعواما در 

 ها یافته
 واحدهای اراضیبررسی و شناسایی 

ولیوژیح   تیوان اک  تنوع در هرایط و چگونگ  تلیحیا وا یدهای ژئومورفولیوژیح  سیدب تایاوت در     

 ،همگنی   ۀدرجبا ابعاد فاای ، های  هود. وابستگ  هدید پدوژنز بم مورفوژنز در مورفوسیستم م  مناطق

 ۀهمی در و رفتار فرسایل  متااوت ضرورت توجم وا دهای ژئومورفولیوژی را بیم عنیوان وا ید کیار      

 موجیم  کیامالً  ،هیا  ارزیاب  هدت و مدیری  کیاربری  و بندی هاما هناسای  و طدقم ،خاک ۀمطالعمرا ا 
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بعید   ۀمر لی و در ای  وا دهای همگین اراضی  بیا اسیتااده از تصیاویر میاهواره       در این تحقیق. کند م 

هیای   . ماهیی  متایاوت سیسیتم   (9)هیحا   نهای  تولید هید  ۀنقلهد و   مطالعات میدان  تلخیص داده

بعید   ۀمر لی در  اس  این وا یدها  گاتن بخلیده اس .  هدتژئومورفیک دو طرا ده  این تنوع را 

 هد.گیری برای تعیین کاربری اراض  تحلیا  یک وا د تصمیم منزلۀو هر طدقم بم  ندهدبندی  طدقم

 10بدون رخنمیون ) ای  مورد مطالعم را اراض  تپممحدود  ، بیلترین مسا   9اسا  هحا  بر

ا رو کمتیرین مسیا      درصید(  3/33)  درصید( و دهی   11با رخنمون )ای  اراض  تپم و درصد(

. بسیتر  دهنید  تلیحیا می    درصید(  13/3) جیوان هیای   افحنیم  درصد( و مخیروط  31/1) ها دهتگون

و اراضی    ،31/1 ای ، اراضی  دامنیم  07/1 سیر  ، دهی  10/1 ای دامنیم هیای   ، آبرف 17/9 سنگالخ 

 اند. مورد مطالعممحدود  درصد از دیگر وا دهای اراض   3کوهستان  

 
 د مطالعهمورمحدودة واحدهای اراضی . 2شکل 

 محیطی همگن زیستهای  مجاز در هر یک از واحدهای  کاربری ةارائتعیین و 

تواند داهتم باهید.   م  زمین ۀپهن دود مجازی اس  کم هر   کنند مجاز هر وا د در واقع تعیینهای  کاربری

و و بیر اسیا  هیر سیناری     . زییرا مجاز بودن هر کاربری بم طور مستقیم بم سناریوی هر طرح مربوط اسی  
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هیود کیم فراتیر     می   اهداا بلندمدت در هر منطقم یک سری کاربری  د مجاز استااده از سرزمین معرفی  

در ایین   ،متصور آن خواهید بیود. بیر ایین اسیا        آیندسناریو و های  فرض رفتن از آن  د برخالا پیش

هیای   استانداردمحیط  و رعای   د مطلو   اصول زیس  ۀپایکم بر  ،تحقیقبخش با رعای  سناریوی این 

 ،(. در واقیع 3جیدول  ) ا د یک سری کاربری ملخص هده اس برای هر وتوان اکولوژیک طرا   هده، 

بیرای هیر    ،بعید  ۀمر لی کنید. در   م  را ملخص اراض  مل  ۀبهینچارچو  کل  ارزیاب  کاربری  3 جدول

 .تعیین خواهد هد کلاورزیهای  ، کاربری فعالی محیط های  بر اسا  ویژگ  ،پهنم

و  ، گوگیا ارث ای محیطی  بیا اسیتااده از تصیاویر میاهواره      وا یدهای همگین زیسی     تحقیقدر این 

کم بر اسیا    ،متااوت ۀپهن 11از تعداد  ،نهای  تولید هد. بر این اسا  ۀنقلو  هناسای  میدان های  بررس 

اراضی  ملی     های پالک  محدودمحیط  در  وا د همگن زیس  37تعداد  ،وا د اراض  تاحیک هده بودند

 37و  ،31، 31، 31، 7، 1، 1وا یدهای  وا د همگین   37از  (.1)هحا  موجود در منطقم تاحیک هده اس 

هیحا زمیین   قلیۀ  نها  اسا  تعریف این وا داس   گاتن مستعد کاربری کلاورزی تلخیص داده هدند. 

 ند.ا پوهش و توپوگراف  تلایق هده و هناس  با معیارهای سن  بعدمر لۀ اس  کم در 

 محیطی مجاز هر واحد زیستهای  کاربری. 1جدول 

 مجازهای  کاربری
 نام

 واحد

  
توریسم 
 متمرکز

 توریسم توسعم جنگا مرتع
زندورداری/ 
 مرتع

 3  اات 

   
توریسم 
 متمرکز

 9 مرتع جنگا  اات  توریسم توسعم

  
ههر  ۀتوسع

 و روستا

توریسم 
 متمرکز

 جنگا  اات  توریسم توسعم
 کاری/ دیم
 تعمر

1 

 جنگا  
توریسم 
 متمرکز

 1 صنع  مرتع  اات  توریسم توسعم

  اات  
ههر  ۀتوسع

 و روستا

توریسم 
 متمرکز

 توریسم توسعم
جنگا بم روش 
 زهحل  زیست 

 1 پروری آبزی مرتع

  اات 
ههر  ۀتوسع

 و روستا

توریسم 
 متمرکز

توریسم 
 توسعم

 1 کلاورزی داری جنگا پروری آبزی مرتع

  اات  
توریسم 
 متمرکز

توریسم 
 توسعم

 مرتع
ههر و  ۀتوسع

 روستا
 7 کلاورزی داری اگجن

 توریسم توسعم مرتع جنگا  اات   
توریسم 
 متمرکز

 0 صنع 
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 محیطی مجاز هر واحد زیستهای  کاربری. 1جدول ادامه 

 مجازهای  کاربری
 نام

 واحد

 3  اات  صنع  کزرتوریسم متم توریسم توسعم جنگا مرتع  

 31  اات  مرتع توریسم متمرکز توریسم توسعم جنگا   

   
توریسم 
 توسعم

 33 مرتع جنگا  اات  توریسم متمرکز

  
توریسم 
 توسعم

توریسم 
 متمرکز

 39  اات  مرتع توریسم متمرکز  اات 

  اات  
توریسم 
 توسعم

توریسم 
 متمرکز

 31 کلاورزی جنگا مرتع پروری آبزی

  اات   
توریسم 
 توسعم

 جنگا مرتع توریسم متمرکز
 باغدان /
 کلاورزی

31 

 توریسم متمرکز جنگا مرتع  اات   
توریسم 
 توسعم

 31 صنع 

  اات  
توریسم 
 متمرکز

ههر  ۀتوسع
 و روستا

 31 مرتع کاری/ دیم جنگا توریسم توسعم پروری آبزی

  اات 
توریسم 
 توسعم

 مرتع
توریسم 
 متمرکز

ههر و  ۀتوسع
 روستا

 37 کلاورزی آب  جنگا باغدان / پروری آبزی

 
 مورد مطالعه ةمحدوداراضی ملی در  ةمحدودمحیطی  همگن زیستهای  واحد .3شکل 
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 وری بر اساس استاندارد دفتر استعدادیابی و بهره کشاورزی توانشناسایی اراضی ملی دارای 

پاییدار    استاادتواند  م  ها کاربریهر یک از   و تعیین اولوی  اراض طدیع   ارزیاب  و بررس  استعداد

و هیود   می  تخرییب اراضی    مانع  ها قابلی  آن اسا  برکاربرد اراض  . زیرا سدب هوداز سرزمین را 

برداری منطدق با قابلیی    بهره دندال دارد.م را برای جوامع انسان  آن سرزمین ب همیلگ  از آن  استااد

 .ض  اس ابرداری بدون ایجاد تخریب در ار بهره معن پایدار بم  ۀتوسعپایدار و  ۀتوسع معن بم 

محیط  متنوع  جه  ارزیاب  مجموعم اطالعات  و اهداا تحقیق، هده تعریفبر اسا  اصول 

از ایین  بیا اسیتااده   در پاییان   و بم کیار گرفتیم هید   مورد مطالعم  ۀمنطق کلاورزیهای  فعالی توان 

 .ملخص هداراض  استعداد اکولوژیک های  داده

 تعیین استعداد اراضی برای زراعت دیم

خیاک و   مطالعیات  اصیا از   اطالعیات از  برای ارزیاب  توان کل  دیم در منطقیم  در این مطالعم

وهواهناسی    مطالعات آ و  ،هیب (،خاک PHو  EC ،رخنمون سنگ  ،باف  و عمق خاک) اراضى

 استااده هد. انم( طدق دستورالعمایسال متوسط بارندگى و نوع اقلیم)

بیرای  اراض   ها جه  تعیین استعداد  هایستگ  هر یک از آن ۀدرجطدقات و  و عواما 9جدول در 

 آمده اس . 1و هحا  1این ارزیاب  در جدول  ۀنتیج ،همچنین ده هده اس .نلان دادیم زراع  

 برای زراعت دیماراضی شایستگی هر یک عوامل تعیین استعداد  ةدرجطبقات و  .2جدول 
 نام عامل نام طبقه قابلیت

S1 1 - 1 
 S2 0 – 1 )%( هیب

S3 39 - 0 
S1 خیل  مرطو  مرطو  و 

 مرطو  نیمم S2 اقلیم
S3 ای  مدیترانم 
S1  111بیلتر از 

 S2 111 - 111 (mm)انم یبارندگ  سال
S3 111 – 111 
S1  311بیلتر از 

 cm)) S2 311 - 01عمق خاک 
S3 01 – 11 

S1 Loam, Loam.C, Loam.C.L 
 S2 Sa.C.L, Sa.C باف  خاک

S3 Sa.L 
S1 صار 

 S2 1 - 1 )%( زدگ  سنگ  بیرون

S3 1 - 31 

 ((dc/mخاک  EC 1کمتر از  بدون محدودی 
 خاکPH 0کمتر از  بدون محدودی 
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 هاواحد از یک شایستگی هر ةدرجاستعداد زراعت دیم بر حسب . 3جدول 

 نام واحد S3 S2 S1 حدودیتمبدون  با محدودیت بدون قابلیت
      3 
      9 
      1 
      1 
      1 
      1 
      7 
      0 
      3 
      31 
      33 
      39 
      31 
      31 
      31 
      31 
      37 

 
 مطالعه ةمحدودشایستگی در  ةدرجحسب  براراضی دارای استعداد زراعت دیم  موقعیت و پراکنش. 4شکل 
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درجیۀ   با ،773ل هایستگ  اودرجۀ   اراض  با مسا ، 1آمده از هحا  دس  اسا  نتایج بم بر

 3111و بیا محیدودی     ،1111، بدون قابلی  1130هایستگ  سوم با درجۀ ، 3911دوم  هایستگ 

 ،مطالعیم میورد  محیدود   در هیمال   هحتار برآورد هد. مناطق بدون قابلی  و با محیدودی  عمیدتاً  

ییا  میده  هیا بیم وجیود نیا    زایی  در آن   کم هرایط خاکقرار دارند  ،هناس  منطدق بر وا دهای سن 

 اس .ضعیف 

 تعیین استعداد اراضی برای زراعت آبی

تواند در رونق اقتصاد محل  نقیش   م  محیط  زراع  آب  زیس های  در صورت رعای  چارچو 

 میورد مطالعیم    محیدود در  زراعی  آبی   مسیتعد  و تعیین اراضی   مناطق  ۀمطالعمهم  ایاا کند. با 

هیا  میدیریتى مناسیب  یداکثر      اعمیال روش  توان پتانسیا تولییدی اراضیى را ملیخص و بیا     م 

خیاک و    اصا از مطالعیات  اطالعاتاز بم عما آورد. در این مطالعم از این اراض  برداری را  بهره

 کمیی  و  و اراضی   هییب  و (خاک PHو  EC ،خاک  ریز سن مقدار  ،باف  و عمق خاک) اراضى

 .هداستااده  ،طدق دستورالعما ،آ ( SARو  ECکیای  آ  آبیاری )

اراضی   ها را جه  تعییین اسیتعداد    هایستگ  هر یک از آن ۀدرجطدقات و  و عواما 1 جدول

نلیان داده هیده    1 و هحا 1یاب  در جدول این ارزنتیجۀ دهد.  م    نلانبرای کاربری زراع  آب

 ،مورد مطالعم را اراض  مل  و پرهیب هحا داده اسی   ۀمنطقاز آنجا کم بیلتر ، این با وجوداس . 

 .اس زراع  آب   برای کاربریمناسب سا   کم  از منطقم م

و اراضی    ،دریاچیم و  مانند رودخانم ،سطح  آ با توجم بم اینحم اراض  نزدیک بم منابع 

برای زراع   ردها وجود دا منابع آ  زیرزمین  در آناز برداری  واقع در مناطق  کم امحان بهره

میورد مطالعیم   محیدود   بیلترین مسا   ، 1اسا  نتایج  اصا از هحا  بر و ندا  آب  مناسب

درجیۀ  هحتیار دارای   911محدودی ،  هحتار با 337. نداردهحتار( قابلی  زراع  آب   7131)

هایستگ  درجۀ هحتار دارای  3111و  ،هایستگ  دوم درجۀ هحتار دارای 731هایستگ  اول، 

 سوم هستند.
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 با کاربری زراعت آبیاراضی عوامل تعیین استعداد  از شایستگی هر یک ةدرج. 4جدول 
 نام عامل نام طبقه قابلیت

S1 1 - 1 
 S2 0 – 1 )%( هیب

------- ------ 
S1  311بیلتر از 

 cm)) S2 311 - 01عمق خاک 
S3 01 – 11 
S1 1 - 1 

 S2 31 - 1 مقدار سنگریزه خاک)%(
S3 11 - 31 
S1 Sa.C.L, Sa.C, Loam.C.L 

 S2 Clay.L باف  خاک
S3 Sa.C 
S1 کمتر از m3/ha 9111  کسر آ 

  دور 1111کمی  آ  )بیلتر از 
 کسر آ  m3/ha/ ) S2 m3/ha 1111 – 9111رویش

S3 m3/ha 1111 – 1111  کسر آ 

 ((dc/mخاک  EC 1کمتر از  دی بدون محدو
 خاکPH 0کمتر از  بدون محدودی 
 ((dc/m آ  EC 1کمتر از  بدون محدودی 

 آ  SAR 31کمتر از  بدون محدودی 

 شایستگی ةدرجاستعداد کاربری زراعت آبی بر حسب  .5جدول 

 نام واحد S3 S2 S1 بدون محدودیت با محدودیت بدون قابلیت
      3 
      9 
      1 
      1 
      1 
      1 
      7 
      0 
      3 
      31 
      33 
      39 
      31 
      31 
      31 
      31 
      37 
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 مورد مطالعه ةمحدودپراکنش اراضی دارای استعداد کاربری زراعت آبی در  .5شکل 

 داری باغ اراضی مستعد کاربریشناسایی 

 اصیا از   اطالعیات  ،میورد مطالعیم    محدوددر  داری باغ برای کاربری مستعداراض  تعیین  جه 

 هییب  (،خیاک  PHو  EC ،خیاک   رییز  سین  مقدار  ،باف  و عمق خاک) اضىخاک و ار مطالعات

بیم   آ ( طدیق دسیتورالعما   SARو  ECکیای  آ  آبیاری ) کمی  و ،ارتااع از سطح دریا ،اراض 

 .کار گرفتم هد

سم درجیم  بم هر وا د  ،اکولوژیح  های ویژگ بزم های  همگن بر اسا   داقاهای  در وا د

  محیدود یک از عواما در  هایستگ  هر ۀدرجبا ارزیاب   ،. سپ هدندی ب هایستگ  طدقمبراسا  
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 ۀدرجی طدقیات و   و عوامیا  1جیدول  . هید  تعییین  هیا  هایستگ  نهای  آن ۀاراض  مورد نظر درج

دهید.   می   نلیان  داری بیاغ ض  برای کیاربری  اها را جه  تعیین استعداد ار هایستگ  هر یک از آن

 اس . دهمآ 1ا و هح 7 نتایج این ارزیاب  در جدول

 داری باغبا کاربری اراضی  شایستگی هر یک عوامل تعیین استعداد ةدرج .6جدول 

 نام عامل نام طبقه قابلیت

S1 39 - 1 
 

 )%( هیب
S2 91 – 39 

S3 11 - 91 

S1  331بیلتر از 

 cm)) S2 331 - 311عمق خاک 

S3 311 – 31 

S1 1 - 1 

 S2 31 - 1 )%( خاک  ریز سن مقدار 

S3 11 - 31 
S1 Loam, Loam-C.L 

 S2 Sa.C.L, Sa.L باف  خاک
S3 Clay.L, Clay-C.L 

S1 کمتر از m3/ha 3111  کسر آ 
  دور 1111کمی  آ  )بیلتر از 

 ( /m3/haرویش
S2 m3/ha 91111 – 3111  کسر آ 

S3 m3/ha 1111 – 9111  کسر آ 

S1 3011 - 1 

 m S2 9911 - 3011) )ارتااع

-------- ------ 

 ((dc/mخاک  EC 1کمتر از  بدون محدودی 

 خاک PH 0کمتر از  بدون محدودی 

 ((dc/m آ  EC 1کمتر از  بدون محدودی 

 آ  SAR 31کمتر از  بدون محدودی 
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 شایستگی ةدرجبر حسب داری  استعداد کاربری باغ .7جدول 

 نام واحد S3 S2 S1 بدون محدودیت با محدودیت بدون قابلیت
      3 
      9 
      1 
      1 
      1 
      1 
      7 
      0 
      3 
      31 
      33 
      39 
      31 
      31 
      31 
      31 
      37 

 
 طالعهم ةمحدودشایستگی در  ةدرجبر حسب  داری باغپراکنش اراضی دارای استعداد کاربری . 6شکل 



 333 ... با رویکرد آمایش سرزمین اراضی ملی کشاورزی کاربری سنجی  توان

، بیلیترین  1اسا  نتایج  اصا از برآورد مسا   هر یک از درجات هایسیتگ  در هیحا    بر

روسی . ایین    مداری روبی  هحتار( با محدودی  کیاربری بیاغ   1110) مورد مطالعممحدود  مسا   

هحتیار بیم صیورت     1119هرق  قرار دارند. اراض  بدون قابلی  با مسا   نیمۀ در  اراض  عمدتاً

هوند. همچنین اراض   م  همال  آن ملاهدهنیمۀ مختلف  وضم و بیلتر در های  بخش پراکنده در

هایسیتگ   درجیۀ  و اراض  بیا   ،3331دوم هایستگ   ۀ، اراض  با درج111هایستگ  اول درجۀ با 

 هوند. م  مورد مطالعم را هامامحدود  هحتار از  3173سوم 

 و پیشنهاد نتیجه

زایی    پایدار از راهحارهای توسعم و اهیتغال  ۀتوسعآمایش سرزمین و  سو با همتعیین کاربری اراض  مل  

در  هیا  آن هناس  بخیش اعظیم سیطح زمیین     توپوگراف  و زمینهای  در مناطق  اس  کم بم دلیا ویژگ 

چیابنچوبن در اسیتان    ۀ وضبخل  از  کم ،مورد مطالعم  محدود. اس  گرفتم قراراراض  مل   قسم 

طق اس  کم بخش زیادی از اراض  آن را منیاطق پرهییب و بیا رخنمیون سینگ       ، از این منابود لرستان

اراضی  ملی     و آبخییزداری کلیور   ،ها، مراتع های سازمان جنگاداسا  استاندار تلحیا داده اس  و بر

، هناسی   خیاک هیای   مانند هییب، ارتایاع، ویژگی     ی محیط توان های اند. بررس  و تحلیا  هناختم هده

وا یدهای اراضی    برخ  از نلان داد موجود های  اسا  دستورالعما بر ی رولوژیو هید ،پوهش گیاه 

هیای   بیرای کیاربری   ،هیا  سیرها و آبرفی    دهی   و هیا  مانند اراض  واقع در ده  ،مورد مطالعم  محدود

  محیدود کم بخش زییادی از   در ال  اند؛ مناسب ،داری زراع  آب  و باغ و مانند زراع  دیم ،کلاورزی

اند کم بیرای   با رخنمون و بدون رخنمون تلحیا دادهای  هرق  را اراض  تپم ۀنیمویژه در  بم مورد مطالعم

زراع  دییم  پوهان  اراض  مل  و وا دهای ژئومورفیک نلان داد  کاربری کلاورزی مناسب نیستند. هم

ن ایی  .اسی   مناسیب داری در اراضی  آبرفتی     و باغها  زراع  آب  در ده  و ها سرها و ده  در ده 

 انید.  واقیع هیده   37و  ،31، 31، 31، 7، 1، 1وا د اراض  مورد مطالعیم در وا یدهای    37اراض  از بین 

هناس  نقش مهم  در تعیین و هناسای  منیاطق   خاکهای  بررس  متغیرها نلان داد هیب زمین و ویژگ 

 رد.داکلاورزی های  مستعد فعالی 

 773میورد مطالعیم     محدوددر  داد نلان زراع  دیمارزیاب  وا دهای اراض  مناسب کاربری 

محیدودی    دارایهحتیار   3111و  ،بیدون قابلیی   هحتار  1111، هایستگ  اول ۀدرج دارایهحتار 
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میورد    محیدود در هیمال   . مناطق بدون قابلی  و بیا محیدودی  عمیدتاً   هستندجه  زراع  دیم 

لیم مرطیو  و خیاک بیا عمیق     اق و درصد 1هیب کمتر از مناطق با  ،همچنین اند. واقع هدهمطالعم 

کیاربری زراعی     بررس زراع  دیم هناختم هدند. کاربری  برایها  پهنممتر مستعدترین  3بیش از 

هحتیار   337بدون قابلی  زراع  آب ، مورد مطالعم محدود  هحتار از  7131اس  کم آن آب  بیانگر 

، 0تیا   1ق بیا هییب بیین    مناطهایستگ  اول هستند.  ۀدرجهحتار دارای  911و  ،محدودی  دارای

 ۀتوسیع درصد مستعدترین مناطق جهی    1کمتر از   ریز سن و مقدار  ،متر 3خاک با عمق بیش از 

 ۀتوسیع چنین اراض  مناسب مورد مطالعم هناختم هدند. هم  محدودکلاورزی آب  در اراض  مل  

هحتیار   111انید،   ع هدهواقای  در وا دهای آبرفت  دامنم کم عمدتاً ،ایستگ  اوله ۀدرجداری با  باغ

 ،متیر  سیانت   331درصد، خاک با عمق بیش از  0این اراض  در مناطق با هیب کمتر از . برآورد هد

انید.   متر از سیطح درییا هناسیای  هیده     3011و ارتااع کمتر از  ،درصد 1کمتر از   ریز سن مقدار 

کیم و   آن   کیم هییب  عیم در منیاطق  میورد مطال   محیدود اراض  مل    عمدتوان گا   م  بنابراین

 .ندا جه  زراع  دیم مناسب اس  ترم میل  111بیش از  آن بارندگ 

هود هیرایط محلی  و    م  برداری بهینم از اراض  مل  در دیگر مناطق کلور پیلنهاد جه  بهره

مختلیف لحیاش هیود. زییرا در ایین پیژوهش       های  نظر کارهناسان متخصص جه  تعیین کاربری

، نتایج اس  کم یک مدل رایج در برآورد توان اکولوژیح  ،مدل مخدومرهای متغیآستانۀ استااده از 

کا منیابع طدیعی  و آبخییزداری    مسئوبن ادار  اسا  آنچم مد نظر کارهناسان و  بخل  بر رضای 

 بیر  با تغییر مقیا  ها بندی آن متغیرهای مورد استااده و طدقم ،در نتیجم بود ارائم نداد.استان لرستان 

 .زمین تطدیق داهتم باهدهای  توانای آمده با  دس  تا نتایج بم کارهناس  انجام هد گاهدیداسا  
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 منابع

کاربرد مدل »(. 3131) بار فرج  سدک عل   سن؛ تومانیان آرا ؛نیسان  سامان  نجمم ؛پور، مرتا  امیدی

لعیم:  سازی تعارض تناسب اراض  با رویحرد آمایش سرزمین )میورد مطا  در مدل  (LUCIS)لوسی 

 .911 ی 933ص ص، 9، ش 3د آمایش سرزمین،  .«استان کهگیلویم و بویرا مد(
علیوم  ، «حوهآبخییز پلیت   ۀ وضی ارزیاب  توان توسعم و آمیایش  » (.3101) اونق مجیدرضا؛  ای ، عل باب

 .317 ی 397صص ، 3، ش 31، د کلاورزی و منابع طدیع 

 ۀمنطقیی) انییدازهای محیطیی  هییگری چلییمتعیییین ترفییی  بییرد گرد»(. 3131آرابللییت ، مژگییان ) بییزم

 بهدهان. ،ابندیا دانلگاه خاتم ،ارهد کارهناس  ۀنام پایان ،«(خاییز  هد  اات 

رییزی جیامع کیاربری اراضی  و      برنامم»(. 3131) عرب  بهناز؛ ر مان  ؛ بیژنمتحان اکدر ، باقر؛ عل بیات

آبرییز   وضیۀ  میوردی:  العیۀ  طم) GIS های آبریز هیهری بیا اسیتااده از    آمایش سرزمین در  وضم

 .311 ی 333صص ، 31، ش 1 د ،آمایش محیط ،(«ده  ماه 

ارزییاب  تناسیب   » (.3131)جیوانمردی   هسیعید  ؛یاریمحمید  فاطمیم  ؛اقدر  سین ؛پورخداز،  میدرضا

 و ANP-DEMATEL گییری چنیدمعیار    های تصیمیم  اراض  برای تعیین کاربری کلاورزی با مدل

FAHP   111ی  113صص ، 9، ش 13د  ،هناس  محیط ،«(:  اهیۀ بهدهانمطالعۀ موردی)چان. 

تحلیا موانع و عوامیا میؤثر در   »(. 3131) کسای  میترا ؛زال  نادر ؛محمدی بیک  سن ؛تقوای ، مسعود

 .97 ی 3ص ص، 3 ، ش3، د نآمایش سرزمی، «ریزی آمایل  استان تهران ها و برنامم اجرای طرح

اسیا    ریزی توسعۀ محیط  دهسیتان هیاندیز بیر    برنامم»(. 3137)  هاهم نسیم ؛هحیب، فاطمم جهان 

 .931ی  973صص ، 9، ش 31 ، دآمایش سرزمین، «فرایند تحلیل 

کیارای  میدل اکولیوژیح      ۀمقایسی »(. 3137) روهین عطار سیینا ؛ دهت  سولماز ؛ اتم  کاهحش، ایر 

میوردی:   ۀمطالعی داری ) مخدوم و فائو برای برآورد تیوان اکولیوژیح  کیاربری کلیاورزی و مرتیع     

 .70 ی 17ص ص، 1، ش 90، د دانش کلاورزی و تولید پایدار ،«آبخیز آبهار خوزستان ۀ وض

ارزیاب  توان اکولوژییک کلیاورزی ههرسیتان    »(. 3130) نیا توکل  ؛ جمیلمنژاد سلطان  خلیل ، سروش؛  مید

 .901 ی 911ص ص ،9، ش 11ی  9، د کلاورزی ایران ۀتوسعتحقیقات اقتصاد و  ،«استهدان

؛ پیور  قلی    مصیطا  ؛دبور دمجیی  ؛میاهین   سیلمان  عددالرسول ؛اسماعیل  ساری عدا  ؛فاطمم ، یرجا

آبخییز تجین بیا     ضیۀ  وهای کلیاورزی   بین  مستعدترین پهنم پیش»(. 3131) بوان  مساحرضا  عل 
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 .397 ی 333ص ص، 3، ش 3، د آمایش سرزمین ،«(MCE)استااده از روش ارزیاب  چندمعیاره 

ارزیاب  توان اکولوژیک فایای  »(. 3133) باقریمیر بابک؛ زاده  سین محمدمهدی ؛آبادی،  سن ر من

، 3، ش 39د ، آمیایش سیرزمین   ،«هیای محییط طدیعی     جغرافیای  ههرستان کنگاور بر پایۀ ویژگی  
 .19 ی 93ص ص

آمیایش   ۀبرنامتدوین » (.3133)سعدالدین  امیر؛ ماهین  سلمان عددالرسول ؛اونق مجید ؛محدوبم ،ر یم 

، 1، ش 1، د محییط زیسی   هیای   پیژوهش ، «چیای  آبخیز چها ۀ وضپایدار در  ۀتوسعدر راستای 

 .11 ی 97ص ص

(. دسییتورالعما و اسییتانداردهای هناسییای  3139و آبخیییزداری کلییور ) ،هییا، مراتییع سییازمان جنگییا

 اراض  مل .های  کاربری

ریزی کاربری اراض  با استااده از سینجش از دور و   برنامم»(. 3101) کرم  الدین زاده، منوچهر؛ تا  فر 

، ش 11د  جغرافییای ، هیای   پیژوهش  ،«(آبیاد  مورد مطالعم: خرم ۀمنطقسیستم اطالعات جغرافیای  )

 .31 ی 03ص ص، 17

 ۀتوسعارزیاب  توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان بم منظور »(. 3133) صحنم فریدا؛ امین ،فرج 

 ، در دس  چاپ.رزمینسآمایش  ،«کلاورزی با رویحرد آمایش سرزمینی ها کاربری

ارزیاابی  »(. 3131) زادر یعقوبمیر ؛ میرحسنندَ و جلیل ؛ حمیدنصر حسینی کرمی، امید؛ سید محمد

تحلیال  یناد  افررود بارای کااربری کوااورزی باا اسا ااد  از       بابال  ةحوضتوان اکولوژیکی 

 .84 ا 13ص ص، 3، ش 5د  طبیعی ایران،ی ها اکوسیس م ،«(AHP) مراتبی سلسله

بازییاب  از:   ،هیده در سیای  جیامع میدیری       در  ،«آمایش سرزمین»(. 3139کریم  آهتیان ،  سین )
http://www.modiryar.com/index-management/government/civic/5498-1392-07-22-06-

45-41.html 

 ن، انتلارات دانلگاه تهران.را، ته31 چ ،آمایش سرزمین  هالود(. 3131) مخدوم، مجید

هیهری،   ۀتوسیع ارزییاب  تیوان اکولوژییک    »(. 3131) صیادق   ؛ مهدیجوکار مسعودی، مسعود؛ پرویز

 .10 ی 13ص ص، 1، ش 1، د طدیع  ایرانهای  اکوسیستم ،«و صنعت  ههرستان دارا  ،روستای 

رفیع  »(. 3131) ییاوری   مدرضاا ؛تهیری ممقان  سید  مید ؛صالح  اسماعیا ، الهام؛یوسا  روبیات

 ANPFUZZYملحا استقالل عواما و عدم قطعی  در ارزیاب  توان کلاورزی با استااده از روش 

 .191 ی 111ص ص، 1ش  ،19 د ،هناس  محیط ،«آبخیز بیرجند( ۀ وض :موردی ۀمطالع)
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