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 چکیده

یممکن م یطمح یهابا توان یانسان یهایتمناسب فعال ییدر چارچوب تعادل فضا یناستفاده از سرزم یزیرن با برنامهیسرزم یدارپا یریتمد

 یزیرساز برنامهینهها زمآن یجادو شناخت مفهوم توازن و منابع ا ییسازمان فضا یهاتعادل و عدم تعادل ییو شناسا یدرک کاف بنابراین ،شود

 یابیارز یها در پیکاربر ییبه سنجش تعادل فضا حاضر هواهد شد. مطالعخ ییفضا یهارفع تعارض ها ویدر جهت کاهش ناسازگار ینهبه

 یکتوان اکولوژ یابی. ارزپرداختممکن  ةنامتعادل و توسع ةمتعادل، توسع ةشامل توسع یری،گیمتصم یتو ارائه سه وضع یاراض یتقابل

تیاست. قابل یزراعت آب ةتوسع یبرا یبرا شسنج ینمطالعه متمرکز بر ا یناست و ا یکاکولوژ یهالفهؤم یسنجیتبر قابل یمبتن ینسرزم

 ،ق خاکعم ی،اراض واحد ی،کشاورز یساالنه، طبقه تناسب خاک برا یمتوسط دما یا،ارتفاع از سطح در یب،فاکتور )ش یارمع 9براساس  یسنج

 ی،جنگل یشگاهرو ی،پوشش مرتع یدو تول تیپ) محدودیت یارمع 8( و کشاورزی ریزیبرنامهخاک و آب قابل  یزهکش ،خاک یزیحاصلخ

 جیناسازگار( صورت گرفت. مطابق نتا کاربریو  یکحساس اکولوژ مناطق ی،مناطق حساس فرهنگ خیزی،سیلخاک،  یشفرسا و یشور

درصد  58در حال حاضر  یزان،م یندارد که از ا یزراعت آب یهزار هکتار از وسعت استان توان توسعه برا 33دست آمده در حال حاضر حدود هب

استان  ةهکتار از گستر 6144هم اکنون حدود  کهدست آمده نشان داد هب یجمتعادل است. نتا ةتوسع یو دارا یافتهاختصاص  یآب یبه کشاورز

 ازدرصد  10است و حدود  یافتهبه آن اختصاص ن یاما کاربر ،است یزراعت آب ةتوسع یبرا یعیطب یتظرف یدرصد استان( کماکان دارا 3/1)

 .ستیبرخوردار ن یکشاورز ةتوسع یالزم برا یکاکولوژ یتقرار دارد و از ظرف نامتعادل یآب کشاورزی توسعةاستان تحت پوشش  اراضی
 

 یکاکولوژ یارهایمع ی،اراض یتقابل ی،استان البرز، توسعة متعادل، زراعت آب یک،توان اکولوژ یابیارز :واژگان یدکل
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 مقدمه

تر اجتماعی بیشکشاورزی نقش مهمی در توسعة اقتصادی و 

 ;Roig-Tierno et al., 2013کند )کشورها ایفا می

Worqlul et al., 2017علّت (. اما متأسفانه، امروزه به

افزایش فشار ناشی از توزیع نامتعادل جمعیت و الگوی 

نامتوازن مصرف و استفاده نادرست از زمین؛ منابع اراضی 

تخریب و با مشکالت محیط زیستی مواجه شده است 

(Mousavi et al., 2016 امروزه کاربری پایدار زمین به .)

سیاسی مهمی تبدیل شده است. الگوی  -موضوع تحلیلی

کاربری زمین، همواره با تأثیرگذاری انسان بر محیط زیست 

( و برنامهLongley and Mesev, 2000همراه بوده است )

ترین الگوی سازگار به اند از مناسبریزان تالش داشته

های مناسب های طبیعی استفاده کنند. تعیین کاربریفیتظر

منظور استفاده بهینه از سرزمین و جلوگیری از تخریب در به

واند تاثر فشار ناشی از افزایش جمعیت و نیازهای وابسته، می

 Khalifeh et) گامی مؤثر در رسیدن به توسعة پایدار باشد

al., 2018فاده از آمایش ها با استریزی کاربری(. برنامه

حل منطقی گسستن چرخه فقر جامعه و سرزمین، تنها راه

های محیط زیستی و ایجاد بستر الزم برای مهار بحران

 Kianisalmi etدستیابی به رشد و پیشرفت پایدار است )

al., 2017 هدف این فرآیند، انتخاب و اتخاذ بهترین .)

محیط کاربری ممکن در انطباق با ساختار و عملکردهای 

شود، کاربریبینی میطبیعی است. با چنین رویکردی، پیش

نحوی چیدمان یابند که ضمن برآورده نمودن های مختلف به

نیازهای جاری مردم، امکان توسعة خردمندانه و تأمین نیاز 

 (. Jafarian et al., 2019نسل آینده نیز فراهم شود )

استفاده از ریزی با برنامه 1مدیریت پایدار سرزمین

های سرزمین در چارچوب تعادل فضایی مناسب فعالیت

شود؛ بنابراین درک های محیط ممکن میانسانی با توان

های سازمان فضایی و کافی و شناسایی تعادل و عدم تعادل

ساز برنامهها زمینهشناخت مفهوم توازن و منابع ایجاد آن

                                                      
1Sustainable Land Management 
2 Ecological Land Capability Assessment 

های رضریزی بهینه در جهت کاهش ناسازگاری و رفع تعا

دلیل بهرهفضایی خواهد بود. ارزیابی توان اکولوژیک، به

برداری بهینه از پتانسیل اکولوژیک سرزمین، در قالب 

ریزی محیط زیستی، شیوه آزمون شده برای مطالعات برنامه

(. Khalifeh et al., 2018دستیابی به توسعة پایدار است )

قه و های اراضی در یک منطشناخت مشکالت و محدودیت

ها بر اساس استعداد و توانایی که دارند، استفاده مناسب از آن

تواند در به حداقل رساندن تخریب و به حداکثر رساندن می

 ,.Ghaemian et alبرداری از آن اراضی مؤثر باشد )بهره

(. بنابراین برای داشتن کارآیی باالتر در بخش 2000

ذیر است و ناپکشاورزی، ارزیابی توان محیطی، اجتناب

استفاده بهینه از اراضی نیازمند ارزیابی دقیق منابع 

 .(Bidadi et al., 2015)شناختی سرزمین است بوم

ای است که از فرآیند ارزیابی توان سنجی، نتیجهتعادل

های )ارزیابی قابلیت اراضی براساس مؤلفه 3اکولوژیک

میدست ها بهاکولوژیک( در انطباق با وضع موجود کاربری

برداری از منابع انسانی، منابع مالی و توازنی در بهرهبی آید.

منابع طبیعی، بی تعادلی محیط زیستی، سازمان فضایی و 

 Danehkarدنبال دارد )ریزی فضایی را بهناپایداری برنامه

et al., 2019 سنجش توان اکولوژیک کشور برای توسعة .)

های طبیعی و ها، اقدامی مهم در توجه به ظرفیتکاربری

های بالقوه طبیعی هماهنگ نمودن فرآیند توسعه با حساسیت

کنندة تواند بیاناست. با این وجود این سنجش به تنهایی نمی

همین های مرتبط باشد. بهگیریراهکارهای اجرایی و تصمیم

ها، نقشه توان منظور برای سنجش تعادل فضایی کاربری

های د هریک از کاربریها با وضع موجواکولوژیک کاربری

شود تا برنامهپوشانی داده میسنجی شده انطباق و همتوان

تری همراه شود. توسعة فضایی در ریزی فضایی با ابعاد دقیق

های مختلف با تکیه بر نقشة کاربری و پوشش زمین بخش

در وضع موجود و نقشة توان توسعه )بر پایة توان اکولوژیک 

، 3گیری، شامل؛ توسعة متعادلسرزمین( سه وضعیت تصمیم

3Balanced development 
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سازد را آشکار می 7و توسعة ممکن 0توسعة نامتعادل

(Danehkar et al ., 2015).  

محققان زیادی از روش ارزیابی توان اکولوژیک، برای 

های سرزمین از جمله کشاورزی آبی استفاده سنجش کاربری

(، به ارزیابی 3417و همکاران )  Pourkhabazاند.نموده

های تناسب اراضی برای تعیین کاربری کشاورزی با مدل

 FAHPو  ANP-DEMATELگیری چندمعیاره تصمیم

چانگ در حاشیه بهبهان پرداختند. در این تحقیق بر اساس 

مدل حرفی، معیارهای اصلی کاربری کشاورزی انتخاب و 

های مذکور با روش الیه FAHPو  ANPسپس با کمک 

WLC  در محیطArcGIS ق و ارزیابی شدند تلفی

(Pourkhabaz et al., 2015 .)Rahimi  و همکاران

های شهرستان گرگان برای بندی زیرحوزه( به اولویت3417)

گیری های تصمیمکاربری کشاورزی دیم با استفاده از روش

( پرداختند. در این تحقیق پس از MADMچندشاخصه )

اقدام ، ArcGISها در محیط سازی شاخصشناسایی و نرمال

ها شد. این پژوهش با هدف کاربرد بندی زیرحوزهبه اولویت

اثر بخش مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعة کشاورزی آبی 

(، به 3416و همکاران ) AbdelRahmanبه انجام رسید. 

ارزیابی قابلیت و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی با 

ز تفاده ادر مناطقی از هند پرداختند و با اس GISو   RSادغام

های قابلیت و تناسب اراضی معیارهای تعیین شده نقشه

کشاورزی به تفکیک محصوالت تهیه شد 

(AbdelRahman et al., 2016.) Yu   و همکاران

های ارزیابی قابلیت ای در مورد گزینه(، به مطالعه3416)

های اکولوژیک پرداختند. پوشش اراضی مسکونی با شاخص

های ترین حساسیتآب از مهمگیاهی، خاک، اقلیم و 

(. Yu et al., 2016اکولوژیک در این مطالعه بودند )

Montgomery ( 3416و همکاران،)  یک روش منطقی با

به ارزیابی قابلیت اراضی کشاورزی  GISدهی مبتنی بر امتیاز

ها عنوان کردند که رشد مناطق شهری و پرداختند. آن

ارزش و تأثیرات  های کشاورزی باصنعتی به کاهش زمین

                                                      
4Unbalanced development 

مختلف محیط زیستی از جمله تغییر اقلیم کمک کرده است 

(Montgomery et al., 2016 .)Rusdi  و همکاران

(، به ارزیابی تناسب اراضی مسکونی بر پایه خاک، 3416)

در اندونزی  GISشناسی با نرم افزار توپوگرافی و زمین

عیارهایی پرداختند. کالن معیارها در این مطالعه به ریز م

 سازی و با ارزیابی چند معیاره،هرکدام جداگانه نقشهتبدیل و 

 ,.Rusdi et alنقشة مناطق مسکونی تهیه شد )

2016.)Sayahnia  ( نیز از نمایه3416و همکاران  ) های

اکولوژیک برای ارزیابی توان توسعه شهری کالنشهر تهران 

فاده با استاستفاده کردند. در این پژوهش پس از مرور منابع 

دست آمده، دانش تخصصی و تکنیک دلفی، از اطالعات به

معیارهای مورد نظر شناسایی و وارد پایگاه داده در سامانه 

اطالعات جغرافیایی شد. سپس با استفاده از تحلیل چندمعیاره 

های اطالعاتی با ضریب اهمیت منتج از و منطق فازی، الیه

ولین طبق هر دو منطق ب تکنیک دلفی با هم ترکیب و نهایتا  

نتایج این  .گیری شدتصمیم Arc GIS و فازی در نرم افزار

پژوهش نیز حاکی از عدم تعادل و امکان بهینه برای توسعة 

 (.Sayahnia et al., 2016بود ) شهری در منطقه مطالعاتی

De Feudis ( 3434و همکاران)  های خاک نقشهبه بررسی

عنوان ابزاری برای جغرافیایی بهمبتنی بر سامانه اطالعات 

ارزیابی قابلیت و تناسب اراضی در یک منطقه اصالح شده 

های ساحلی در شمال ایتالیا پرداختند و بیان کردند که نقشه

قابلیت و تناسب اراضی ابزارهای مناسبی برای حفاظت از 

  AL-Taani(.De Feudis et al., 2020منابع خاک است )

با معیارهای میزان بارندگی، متوسط دما، (، 3434و همکاران )

های آب، به ارزیابی درصد شیب، انواع خاک و توزیع چاه

و سنجش از دور  GISتناسب اراضی کشاورزی با استفاده از 

-ALو با استفاده از روش فائو در کشور اردن پرداختند )

Taani et al., 2020 .)Alikhah-Asl  و Naseri (3434 ،)

های به ارزیابی تناسب اراضی برای کاربریای در مطالعه

دار در داری با روش ترکیب خطی وزنکشاورزی و مرتع

 ,Alikhah-Asl and Naseriاستان اردبیل پرداختند )

5Possible development 
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(. بر اساس نتایج این پژوهش، معلوم شد بین کاربری 2020

اری، دفعلی اراضی و پتانسیل سرزمین برای کشاورزی و مرتع

 Naseriو  . Safaripourقرار نیستمتعادلی بر Zرابط

(، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی تناسب اراضی 3434)

های کشاورزی و مرتعداری با روش برای استقرار کاربری

معیار را برای  13دار در استان اردبیل، ترکیب خطی وزن

ارزیابی توان کشاورزی و مرتع داری مورد استفاده قرار دادند. 

 که تناسب متعادلی بین پتانسیل سرزمین و نتایج نشان داد

و همکاران  Alikhah-Asl .کاربری فعلی برقرار نیست

(، به ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعة کشاورزی و 3433)

مرتعداری در استان آذربایجان شرقی پرداختند. در این 

پژوهش از روش چند معیاره استفاده شد و معیارها با بررسی 

مطالعات پیشین انتخاب شد. از مهمترین  منابع و سوابق

توان به نقشههای تصمیم گیری در این پژوهش میمؤلفه

شناسی، توپوگرافی، اقلیم، پوشش های خاکشناسی، سنگ

-Alikhahگیاهی، میزان آب و کاربری اراضی اشاره نمود )

Asl et al., 2022.) سنجی توسعة کاربرد این مدل در تعادل

های گیری در برنامههد بود فرآیند تصمیمکشاورزی قادر خوا

آمایش را ارتقا دهد و دستیابی به مدیریت پایدار سرزمین را 

تسهیل نماید. نتایج این فرآیند قادر خواهد بود اقدامات 

گیری برای توسعة متعادل، مدیریتی مناسبی برای تصمیم

نامتعادل و ممکن کشاورزی آبی فراهم نماید. شایان توجه 

های ارزیابی توان اکولوژیک برای تصمیممدل است که

اند و امروزه گیری مدیریت پایدار سرزمین طراحی شده

اند، های آمایش سرزمین داشتهبیشترین کاربرد را در طرح

ها و آمد و اختصاصی نشوند و با دادهها روزچنانچه این مدل

های اطالعاتی که توسط نهادهای تخصصی ملی تولید الیه

ند، پیوند نیابند، از مقبولیت کافی برخوردار نبوده و مورد شومی

گیر قرار نخواهند گرفت. چنانچه اجماع نهادهای تصمیم

های خروجی ارزیابی توان اکولوژیک با وضعیت موجود نقشه

گر نوع توسعه و گرایانه نبوده وهدایتانطباق نیابند، واقع

به مطالعهمالحظات محیط زیستی مرتبط نخواهند بود. این 

عنوان نمونه، تالش داشته است در خصوص یکی از 

 گو باشد.ها پاسخهای ارزیابی توان، به این چالشمدل

 

 مواد و روش ها

 7154حدود  استان البرز با وسعتمطالعه:  مورد محدودة

تا  یقهدق 31درجه و  37  یعرض شمال ینمربـع ب یلومترک

تا  یقهدق 11درجه و  74 یو طول شرق یقهدق 13درجه  36

جنوب  دراستان  یناست. اواقع شده  یقهدق 39درجه  71

طور به( و 1دامنة رشته کوه البرز واقع شده است )شکل 

سرد " یآب و هواشامل همزمان از دو نوع آب و هوای کلی 

گرم و " یکوهستانی و آب و هوا ةمنطق در "و معتدل

 قمطابدار است. برخور بیابانیدشتی و  ةمنطق در "معتدل

بندی دومارتون گسترش یافته، استان البرز دارای طبقه

 خشک،ترتیب وسعت شامل: خشک، نیمههایی بهاقلیم

ای و مرطوب، مدیترانه، نیمه1مرطوب، خیلی مرطوب نوع 

درصد سطح استان را  68. حدود است 3مرطوب نوع نیمه

 خود اختصاص داده است. اراضیبه 3و  3مراتع درجه 

درصد وسعت  19کشاورزی )آبی، دیم، باغی و آیش( بالغ بر 

 ردارتفاع مستعد کشت دهد. خود اختصاص میاستان را به

قرار دارد.  یامتـر از سطح در 1644 تا 944 ینب استان این

و  یعساخته شده )شهر، شهرک، روستا، صنا یاراض سهم

درصد است. اراضی لخت و بدون  5ها( حدود زیرساخت

درصد و سهم  7در دشت و کوهستان حدود پوشش 

ای زارهای رود درههای پراکندة کوهستانی و بیشهجنگل

درصد است و تقریبا  همین میزان نیز به  7/4کمتر از 

های آبی طبیعی و انسان ساخت و رودها اختصاص دارد پیکره

(Qaemi and Moghimi, 2016.) 

-یفیاز نوع توص یارشته نیب قیتحق نیا پژوهش: روش

 ،پژوهش از نظر هدف نیاست. ا یبا ابعاد کاربرد یاکتشاف

ز ا نکهیقرار دارد و با توجه به ا یکاربرد قاتیتحق نوعدر 

از  ،شده استدر آن استفاده  یدانیم زیو ن یاسناد یهاروش

 محسوب زین یشیمایو پ یپژوهش اسناد کی تینظر ماه

سنجی در فرآیند آمایش سرزمین های قابلیتروش .شودیم

ها های توان اکولوژیک است. این مدلمتکی بر کاربرد مدل
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ها و دهد که در چارچوب قابلیتدر حوزة کشاورزی نشان می

های سرزمین، کدام مناطق برای توسعه کشاورزی محدودیت

ور طهای توان اکولوژیک، بهدارد. مدل )آبی یا دیم( ظرفیت

ة های بالقوه سرزمین برای توسعسنتی، تصویری از قابلیت

دادند و تدارکی برای کاربرد های کالن را نمایش میکاربری

بینی نشده بود. در این سنجی، پیشها در فرآیند تعادلآن

، سنجی شده ناگزیر استمطالعه با توجه به اینکه حوزة توان

بری وضع موجود را نیز مورد توجه قرار دهد، الگوی کار

سنجی برای کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعادل

همین منظور دو گام اصلی در این تحقیق به انجام رسید به

 شود.که به تفکیک معرفی می

در فرایند ارزیابی توان اکولوژیک  سنجی:قابلیت روش

صورت قابلیت )موسوم برای کشاورزی، تعدادی از معیارها به

به معیار فاکتور( و برخی به شکل محدودیت در مدل خطی 

 Makhdoom, 2021سنجی مداخله دارند )قابلیت

(. معیارهای مکانی مؤثر Danehkar et al ., 2019, 2021؛

های شایستگی برخی مؤلفهسنجی شامل دامنة در قابلیت

اکولوژیک برای کاربری کشاورزی آبی است. مدل پایه 

گیری توان اکولوژیک در ایران نخستین بار توسط تصمیم

معیار  0ریزی شد که بر اساس پایه 1353مخدوم در سال 

 14تا  3اصلی اکولوژیک شامل آب در دسترس )در دامنة 

اری )شیب کمتر از هزار متر مکعب در هکتار در سال(، ناهمو

های خاک )بافت، عمق، حاصلخیزی، درصد(، ویژگی 13

کار و کرد. این مدل توسط دانهزهکشی( و اقلیم عمل می

های پایه تولیدی در کشور طی همکاران بر پایة نقشه

رسانی قرار گرفت. روز، دستخوش به1399تا  1396های سال

یم، در این خصوص، ضمن جدا کردن کشاورزی آبی و د

گیری برای زراعت آبی با آخرین اصالحات این مدل تصمیم

معیار،  7های درنظر گرفتن دامنة شایستگی و محدودیت

عوامل اکولوژیک با دقت بیشتر به شرح اقلیم )متوسط دمای 

گراد(، ناهمواری ها )ارتفاع کمتر از درجه سانتی 7بیش از 

(،  درصد 14های آزاد، شیب کمتر از متر از آب 3444

های خاک )تناسب خاک برای زراعت، ردة خاک، ویژگی

عمق خاک، حاصلخیزی خاک، زهکشی خاک، شوری خاک(، 

مترمکعب در هکتار در  144ریزی )بیش از آب قابل برنامه

سال( و پوشش گیاهی طبیعی )مراتع مرغوب، تمام 

کننده( عنوان پارامترهای محدودهای جنگلی بهرویشگاه

 ار گرفت. مورد استفاده قر

ارزیابی توان اکولوژیک توسعة زراعت آبی در استان 

البرز با استفاده از آخرین اصالحات مدل توان اکولوژیک 

سازی آن ( و مناسبDanehkar et al ., 2019سرزمین )

در سطح استان )با توجه به اینکه مدل یادشده در سطح ملی 

 
 .مطالعه مورد محدودةنقشه  –1 شکل
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فی رطراحی شده بود( صورت گرفت. بنابراین تدارک مدل ح

و خطی زراعت آبی برای استان البرز یکی از اهداف و 

بینی شده برای این پژوهش بود. به این دستاوردهای پیش

سنجی زراعت آبی در استان البرز، نقشة ترتیب در مدل توان

ردة خاک حذف و به جای آن از طبقات ارزیابی منابع و قابلیت 

ی یند ارزیاباراضی )طبقات واحد اراضی( استفاده شد. در فرآ

توان اکولوژیک، معیارها از نظر حیطة تصمیم از نوع 

اکولوژیک، از نظر شایستگی، مثبت )معیارهای فاکتور( یا 

 ریغ ای یجبرانمنفی )معیارهای محدودیت(، از نظر ماهیت، 

در  هستند. بنابراین (ینیُ)تَعَ  یقطعی و از نظر مداخله، جبران

مدل مورد استفاده با هدف دستیابی به کشاورزی پایدار، 

 خاک شیفرساهای نامناسب برخی مخاطرات محیطی )دامنه

ی( و آن بخش از اراضی که امکان توسعة زیخلیسو 

ی، مناطق حساس فرهنگکشاورزی در آن ممکن نیست )

 وانعن( بهناسازگار هاییکاربر، کیحساس اکولوژ مناطق

معیار محدودیت، مورد توجه قرار گرفت تا نتایج ارزیابی برای 

گیری بدون تعارض باشد. طراحی مدل ارزیابی نظام تصمیم

توان اکولوژیک توسعة زراعت آبی، با توجه به این اصل به 

های مکانی، معیارهای مرتبط از انجام رسید که تمام شاخص

ود و تأمین ش شده در مراجع ملی،های پایه تولیدطریق نقشه

های مورد استفاده در فرآیند این پژوهش را داده 1جدول 

های مرتبط با مدل دهد. الیة رقومی شاخصنمایش می

( ArcGISافزار حرفی در سامانة اطالعات جغرافیایی )نرم

های شایستگی هر شاخص در سازی و بر اساس دامنهآماده

 لچارچوب رابطة ترکیب خطی غیر وزنی )به سبب شک

ی و الزامی بودن معیارها در فرآیند ارزیابی توان نیُتَعَمداخله 

اکولوژیک( با همین سامانه با یکدیگر تلفیق شد. الگوی 

های هریک از اشتراک و اجتماع دامنة شایستگی شاخص

معیارها در قالب مدل خطی در چارچوب الگوی مورد استفاده 

 Danehkarدر گزارش ارزیابی توان اکولوژیک آمایش ملی )

 
 .تحقیق فرآیند یمفهوم مدل -2 شکل
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et al ., 2019 با یکدیگر تلفیق شد که مدل خطی قابلیت )

شود. این مدل خطی به اراضی برای زراعت آبی محسوب می

 گیری از نوعسبب اجباری بودن مداخله معیارها در تصمیم

افزار ها،  در نرمغیر وزنی است. سپس مدل خطی ترکیب الیه

ArcGIS  اکولوژیک برای زراعت تلفیق و اراضی دارای توان

 بندی شدند.آبی پهنه

سنجی توسعة کشاورزی، مبتنی تعادل سنجی:روش تعادل

بر تهیة دو نقشة اصلی، شامل نقشة ارزیابی توان اکولوژیک 

های زراعت آبی و دیگری تهیة نقشه وضع موجود زمین

کشاورزی است. مدل ارزیابی توان اکولوژیک در این مطالعه 

با استفاده از سند آمایش استان و سند آمایش ملی، مجدد 

ا، هو خطی طراحی شد و با توجه به دادهصورت مدل حرفی به

 .مطالعه مورد محدودة در اراضیو تناسب  قابلیت سنجش برای استفاده مورد اطالعاتی هایالیه -1جدول 

 مأخذ مقیاس اطالعاتی ةالی ردیف

 بردارینقشه سازمان توپوگرافی نقشة 1:3745444 ارتفاع طبقات  .1

 بردارینقشه سازمان توپوگرافی نقشة 1:3745444 شیب طبقات  .3

 رداریبنقشه سازمان توپوگرافی نقشة–کشور هواشناسی سازمان هایداه 1:3745444 دما هم طبقات  .3

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض قابلیت نقشة 1:1445444 خاک تناسب طبقات  .0

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض قابلیت نقشة 1:1445444 خاک عمق طبقات  .7

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض قابلیت نقشة 1:1445444 خاک حاصلخیزی طبقات  .6

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض قابلیت نقشة 1:1445444 خاک زهکشی طبقات  .5

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض قابلیت نقشة 1:3745444 خاک شوری طبقات  .8

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض منابع نقشة 1:1445444 اراضی منابع طبقات  .9

14.  
قابل برنامه  یآب کشاورز طبقات

  یزیر
 نیرو وزارت–منابع آب کشور  یریتجامع مد طرح 1:3745444

 کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان -گیاهیپوشش نقشة 1:3745444 جنگل تیپ طبقات  .11

 کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان -گیاهیپوشش نقشة 1:3745444 جنگل انبوهی طبقات  .13

 کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان -گیاهیپوشش نقشة 1:3745444 مرتع تیپ طبقات  .13

 کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان -گیاهیپوشش نقشة 1:3745444 مرتع خوشخوراکی طبقات  .10

 کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان -گیاهیپوشش نقشة 1:3745444 مرتع انبوهی طبقات  .17

 ایران زیست محیط حفاظت سازمان 1:3745444 حفاظت تحت مناطق طبقات  .16

 آب و خاک موسسةشده توسط  یهته یاراض قابلیت نقشة 1:3745444 خاک فرسایش طبقات  .15

 شناسی زمین سازمان شناسی زمین نقشة 1:1445444 خیزی سیل طبقات  .18

 برداری نقشه سازمان توپوگرافی نقشة 1:375444 یخیو تار یمناطق با ارزش باستان  .19

34.  
 های پیکره و ها)رودخانه  آب منابع
 (آبی

1:1445444 
 شناسی زمین سازمان شناسی زمین نقشة

 اراضی کاربری  .31
 سرزمین آمایش سند-البرزی استان اراضی کاربری و پوشش نقشة 1:745444

 استان

 

 (.Danehkar et al ., 2019) هاکاربری یتطابق مکان ییفضا گیریتصمیم یبرا یتوضع یلتحل یسماتر -2جدول

 وضعیت تحلیل
  یوضع موجود کاربر تشخیص

 کاربری دارای مکان
 است مذکور

 مذکور کاربری فاقد مکان
 است

توان  یابیارز نتایج
 یبرا ینسرزم یکاکولوژ

 کاربری یک توسعة

 یبرا یکتوان اکولوژ یدارا مکان
 است مذکور کاربری توسعة

 متعادل وضعیت
 ةتوسع یبرا یریپذ امکان

 مذکور کاربری

 یبرا یکفاقد توان اکولوژ مکان
 است مذکور کاربری توسعة

 تعادل بی وضعیت
 توسعه برای امکان عدم

 مذکور کاربری
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(، 1:3745444اطالعات تکمیلی و با توجه مقیاس مطالعه )

همین منظور نقشة کاربری رسانی شد. بهروزسازی و بهبارز

اراضی موجود از سند آمایش استان مالک عمل قرار گرفت 

، از نظر Google earthای های ماهوارهو با استفاده از داده

 رسانی شد.روزراضی کشاورزی بهحدود ا

جی سنسنجی با همپوشانی نقشة توانفرآیند تعادل

روز شده وضعیت اراضی کشاورزی برای کشاورزی و نقشة به

به انجام رسید. این  3و مطابق الگوی مندرج در جدول 

جدول، ارتباط محتوایی برای دستیابی به فضای 

عیت ین سه وضکند. بنابراگیری توسعه را بیان میتصمیم

ای مورد توجه قرار های توسعهمختلف برای تصمیم گیری

این دسته از مناطق دارای کاربری  متعادل؛ گیرد. توسعةمی

های این هماهنگ با توان اکولوژیک خود است. کاربری

رغم آنکه سنجی است. در واقع علیمناطق نیازمند توازن

 است، الزمتعادل فضایی در استقرار کاربری وجود داشته 

برداری از منبع نیز است میان تولید منبع و میزان بهره

هماهنگی وجود داشته باشد. در غیر این صورت در شرایط 

نامتعادل؛ شامل مناطقی  ناپایدار قرار خواهد گرفت. توسعة

های فاقد توان ها روی عرصهاست که در آن کاربری

ته از دس اند. ایناکولوژیک برای آن کاربری گسترش یافته

های پرچالش در مدیریت پایدار سرزمین مناطق از عرصه

شوند، زیرا اختصاص زمین به فعالیتی که کشور محسوب می

سرزمین از توان بالقوه آن خارج است، دیر یا زود منطقه را 

 دهد. توسعةدر شرایط بحرانی، مخرب و ناپایدار قرار می

ر است که د هاییاین دسته از مناطق، شامل گستره ممکن؛

 اقدف کاربری معینی، توان اکولوژیک برای توسعه دارد اما

کاربری مورد نظر است. بنابراین براساس نتایج توان 

توان نسبت به توسعه کاربری مناسب در این اکولوژیک می

نتیجه  .(Danehkar et al ., 2015خصوص اقدام نمود )

 نقشة توسعه متعادل اراضی 3یابی به این گام دست

کشاورزی آبی، توسعة نامتعادل اراضی کشاورزی آبی و 

توسعة ممکن اراضی کشاورزی آبی در استان البرز است. 

مدل مفهومی مراحل مختلف تحقیق را نشان می  3شکل 

 دهد.

 

 نتایج

  ســـنجیقابلیتبر  یمبتن ینســـرزم یکتوان اکولوژ ازیابی

فه ـــت. ا یکاکولوژ هایمؤل عه متمرکز بر ا یناس طال  ینم

ست. مدل  یآب زراعت توسعة یبرا سنجش،  ینا اولیة پایةا

 ینمسرز یشآما یسند مل یکاز گزارش توان اکولوژ یابیارز

ـــاخص دامنةاســـتخراج و  اســـتان البرز  یآن برا هایش

ست شده ارائه 3در جدول  آن نتیجةکه  شد سازیبومی .  ا

 یآب زراعت ســـنجیقابلیتپژوهش،  ینا هاییافته مطابق

 یدما یانگینارتفاع، م شـــیب،) فاکتور معیار 9 براســـاس

 یزیعمق خاک، حاصلخ ی،ساالنه، تناسب خاک، واحد اراض

بل  یخاک، زهکشـــ قا  معیار 8 و( ریزیبرنامهخاک، آب 

شور محدودیت شش جنگل ی) شش مرتع ی،خاک، پو  ی،پو

  فرهنگی، حساس مناطق خیزی،سیلخاک، خطر  یشفرسا

.  تگرف صورت( ناسازگار کاربری اکولوژیک، حساس مناطق

  یقتلف ی، الگو1 رابطة وشـــده  یهته یمدل حرف 3 جدول

ــاخص ــمیم هایش ــان  یبرا گیریتص ــتان البرز را نش اس

 باشـــاخص  هر یاطالعات هایالیه یقتلف الگوی. دهدمی

س شده تنظیم غیرجبرانی و جبرانی معیارهای به توجه ت. ا

ها کار یحرف یکد ته در ا ب جدول  ینرف طابق  طه م ، 0راب

 یبرا گیریتصــمیم یارهایاز مع یکهر شــایســتگی دامنة

شان  یزراعت آب سنجیتوان شکل هادهدمیرا ن  تا 3 ی. 

 .دهدمی نمایش را اشاره مورد معیارهای نقشة، 11

 زراعت سنجیتوان یارهایمع یقتلف خطی رابطة (:1) رابطة

 البرز استان در آبی
IA= 

SL1+EL1+(TE2,TE3,TE4)+(SS1,SS2)+LU1+(SD1

,SD2,SD3)+(SR1,SR2,SR3,SR4)+(SF1,SF2,SF3)+(

AW2,AW3,AW4)-

(SA3,FT1,RO1,EH2,FH2,PO1,PO2,PO3) 

طبقات  SL ی،زراعت آب یبرا مناسب پهنة IAرابطه  ینا در

ش  یطبقات متوسط دما TEطبقات ارتفاع،  EL یب،درصد 

  ی،اراض یطبقات واحدها LUتناسب خاک،  طبقات SSهوا،

SD  ،طبقــات عمق خــاکSF یزیطبقــات حــاصـــلخ  
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ــ طبقات   SRخاک، طبقات آب قابل  AWخاک،  یزهکش

شور SA ریزی،برنامه شش  FTخاک،  یطبقات  طبقات پو

طبقات  EHقابل توســـعه،  یرطبقات مراتع غ RO ی،جنگل

ـــا طبقات  POو  خیزیســـیلطبقات  FHخاک،  یشفرس

و  یکحســـاس اکولوژ یخی،تار-یمناطق حســـاس فرهنگ

  دامنةنقشـــه  ،11تا  3 هایشـــکل. باشـــندمیناســـازگار 

های یار یک مختلف مع یاز مورد که را اکولوژ ند ن  فرآی

 یشهســـتند را نما یبا توجه به مدل خط گیریتصـــمیم

ــه یق. تلفدهدمی   نتدوی خطی رابطة برپایةمذکر  هاینقش

ــده ــا1 رابطة) ش ــناس   یعیطب هایظرفیت یی(، منجر به ش

 (.13در استان البرز شد )شکل  یآب زراعت توسعة

 334دست آمده در حال حاضر، حدود مطابق نتایج به

درصد  6هکتار( از گسترة استان ) 31808کیلومتر مربع )

وسعة زراعت مساحت استان(، دارای توان اکولوژیک برای ت

آبی است که قسمت اعظم آن در شهرستان ساوجبالغ 

های محدودی نیز در شهرستان شناسایی شد و ظرفیت

ای نظرآباد و کرج هم وجود دارد. البته چنین ظرفیت بالقوه

اکنون به توسعة کشاورزی اختصاص نیافته ممکن است هم

 باشد و یا توسعة کشاورزی در آن در شرایط نامتوازن قرار

ستان سنجی اداشته باشد. پاسخ به این موضوع در گرو تعادل

همین منظور از نقشة البرز برای توسعة زراعت آبی است. به

وضع موجود زراعت آبی برگرفته از سند آمایش استان البرز 

 ( استفاده شد.13)شکل 

 

 .البرز استان یبرا یآب یکشاورز کیاکولوژ توان یابیارز مدل -3 جدول
 (شایستگی از)خارج  محدودیت شاخص ةدامن ور()فاکت قابلیت شاخص شایستگی ةدامن معیار ردیف

 درصد 14 از بیش درصد 14 تا شیب طبقة  .1

 متر 3444 از بیش متر 1644 تا دریا سطح از ارتفاع طبقة  .3

 سلسیوس درجه 7 از کمتر سلسیوس درجه 7 از بیش ساالنه دمای طبقة  .3

0.  
 برای خاک تناسب طبقة

 کشاورزی
I, IIIA, IIIS, IIIST, IIIT, 

IIIW+VA, IIS, IIST, IIT 
IVS, IVT 

 ,7.9 ,6.11 ,3.21,4.2 ,3.7 ,2.1 اراضی واحد  .7

8.1, 8.4, 9.1, 9.8 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, 2.7, 2.9, 4.18, 4.25, 

4.26 
 کم خیلی زیاد خیلی تا کم خاک عمق طبقة  .6

 یفضع یلیو خ ضعیف خوب تا متوسط خاک حاصلخیزی طبقة  .5

 -- خوب تا ضعیف خاک زهکشی طبقة  .8

 زیاد خیلی تا زیاد -- خاک شوری طبقة  .9

 جنگلی هایرویشگاه تمام -- جنگلی پوشش  .14

 مرتعی پوشش  .11
 و کیلوگرم 344 از کمتر تولید با مراتع

 درصد 37 از کمتر پوشش
 و کیلوگرم 344 از بیش تولید خوشخوراک، هایگونهبا  مراتع

 درصد 37 از بیش پوشش

13.  
 ریزی برنامه قابل آب

 یکشاورز
 سال در هکتار در مترمکعب 144 از کمتر سال در هکتار در مترمکعب 144 از بیش

 طبیعی مخاطرات از ناشی محدویت

 یدتا شد زیاد -- خاک فرسایش طبقة  .13

 شدید -- خیزی سیل طبقة  .10

 ناسازگار یها یاز کاربر یناش محدودیت

 (متر 744)بافر  یخیو تار یمناطق با ارزش باستان -- فرهنگی حساس مناطق  .17

 (متر 174)بافر  دائم رودهای طبیعی، هایدریاچه ها،تاالب -- اکولوژیک حساس مناطق  .16

 -- ناسازگار کاربری  .15
 سد پشت هایدریاچهموجود،  یصنعت هایشهرکو  شهرها

 (متر 174)بافر 
 مأخذ: نتایج پژوهش
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( و 13با همپوشانی نقشة توان اکولوژیک زراعت آبی )شکل 

، سه وضعیت 10نقشة وضع موجود زراعت آبی، مطابق شکل 

توسعة متعادل، توسعة نامتعادل و توسعة ممکن برای زراعت 

ی نقشة کاربرآبی در این استان تشخیص داده شد. مطابق 

 Qaemi and) موجود اراضی در سند آمایش استان

Moghimi, 2016) هزار  144، در حال حاضر وسعتی حدود

 البرز. استان در آبی زراعت سنجیقابلیت یارهایطبقات مع -0 جدول
 0طبقة  3طبقة  3طبقة  1طبقة   معیارها

 شیب درصد
   14< 14-4 دامنه

   SL1 SL2 حرفی کد

 ارتفاع طبقه
   1644< <1644 دامنه

   EL1 EL2 حرفی کد

 هوا دمای ساالنه متوسط

(Cº) 

 34-17 17-14 14-7 7 از کمتر دامنه

 TE1 TE2 TE3 TE4 حرفی کد

 خاک تناسب
 I دامنه

IIIA, IIIS, IIIST, IIIT, 

IIIW+VA, IIS, IIST, 

IIT 

IVS, IVT  

  SS1 SS2 SS3 حرفی کد

 اراضی واحد
 ,4.2 ,3.7 ,2.1 دامنه

8.1, 8.4, 9.1 

1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, 

2.7, 3.1,4.1 
  

   LU1 LU2 حرفی کد

 خاک عمق
 (مترسانتی)

 دامنه
 زیاد

 (57از  یش)ب
 زیاد نسبتا 

 (57 تا 74)

 ات کم نسبتا 
 کم

 (74 تا 37)

 کم  خیلی
 (37 از)کمتر 

 SD1 SD2 SD3 SD4 حرفی کد

 خاک حاصلخیزی
 ضعیف متوسط خوب نسبتا  خوب دامنه

 SF1 SF2 SF3 SF4 حرفی کد

 خاک زهکشی
 ضعیف ناقص متوسط خوب دامنه

 SR1 SR2 SR3 SR4 حرفی کد

 خاک شوری
 زیاد خیلی تا زیاد متوسط تا کم کم کم خیلی دامنه

 SA0 SA1 SA2 SA3 حرفی کد

 جنگلی پوشش
   پوشش دارای پوشش بدون دامنه

   FT0 FT1 حرفی کد

 یپوشش مرتع
 دامنه

 344 از کمتر تولید
 پوشش و کیلوگرم
 درصد 37 از کمتر

 بیش تولید خوشخوراک، هایگونه
 از بیش پوشش و کیلوگرم 344 از

 درصد 37

  

   RO1 RO2 حرفی کد

 ریزی برنامه قابل آب
(/h/y3m) 

 1444< 1444-744 744-144 <144 دامنه

 AW1 AW2 AW3 AW4 حرفی کد

 خاک فرسایش
   زیاد خیلی تا زیاد نسبتا متوسط تا کم خیلی دامنه

   EH1 EH2 حرفی کد

 خیزیسیل
  شدید متوسط خفیف نسبتا دامنه

  FH0 FH1 FH2 حرفی کد

 توسعه غیرقابل
  ناسازگار اکولوژیک حساس یفرهنگ-تاریخی دامنه

  PO1 PO2 PO3 حرفی کد

 پژوهش نتایج: مأخذ
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هکتار( از گسترة این استان به این  80/99196هکتار )بالغ بر

 زانیمبرابر  3فعالیت اختصاص یافته است که حدود 

سنجی شده آن است، با این وجود توسعة فضایی این توان

سنجی زراعت آبی نیز اهمیت دارد. مطابق فعالیت در تعادل

 هزار هکتار از وسعت استان توان توسعه 33، حدود 7جدول 

 58برای زراعت آبی دارد که از این میزان، در حال حاضر 

درصد به کشاورزی آبی اختصاص یافته و دارای توسعة 

اکنون حدود دست آمده نشان داد هممتعادل است. نتایج به

درصد استان( دارای  3/1هکتار از گستره استان ) 6144

ظرفیت طبیعی برای توسعة زراعت آبی است، که در حال 

 .در استان البرز یزراعت آب ةتوسع یسنجتعادل وضعیت-0 جدول

 
 آبی زراعت توسعة یکتوان اکولوژ وسعت

 درصد استان( 17/6 -هکتار  71/31808)  

 توسعة نامتعادل وسعت
 آبی زراعت

 توسعة متعادل وسعت
 آبی زراعت

 توسعة ممکن وسعت
 آبی زراعت

 هکتار 91/53035
 درصد استان 19/10 

 هکتار 93/37568
 درصد استان 98/0 

 هکتار 78/6459
 درصد استان 15/1 

 موجود آبی کشاورزی وسعت
 درصد استان( 15/19 -هکتار  80/99196)

 

 
 

 نقشة طبقات دمای سالیانه. -0شکل  نقشة طبقات درصد شیب. -3شکل 

 نقشة طبقات تناسب خاک. -6شکل  نقشة طبقات حاصلخیزی.  -0شکل 
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 حاضر فاقد کاربری مانده است.

نتایج این بررسی نشان داد از کشاورزی موجود، حدود 

تعادلی قرار دارد و از ظرفیت درصد در شرایط بی  50

اکولوژیک الزم برای توسعة کشاورزی برخوردار نیست. 

ادلی تعتحلیل نقشة معیارها، نشان داد، مهمترین عوامل بی

در این فعالیت مربوط به کمبود آب در دسترس، شیب 

ی های کیفنامناسب، حاصلخیزی نامناسب خاک و محدودیت

ر معرض فرسایش بودن( اشاره نمود. خاک )شوری و د

تعادلی وضع موجود کشاورزی همچنین برخی از شرایط بی

آبی استان ناشی از توسعة این فعالیت در مناطق نامناسب 

خوراک، نواحی های جنگلی، مراتع خوشمانند گستره

فرهنگی و در برخی -های تاریخیخیز، محدودهسیل

بیش از آنکه ابعاد های مناسب برای توسعه است که حریم

 اکولوژیک داشته باشد، جنبة مدیریتی دارد.

سنجی برای توسعة زراعت با توجه به معیارهای توان

آبی در استان البرز و انطباق آن با وضع موجود کشاورزی آبی 

 تعادلی زراعتنشان داد، مهمترین معیارهایی که سبب بی

ض اند، نخست فرسودگی خاک و در معرآبی موجود شده

تعادل سوم ارضی بیفرسایش بودن آن است و حدود یک

کشاورزی آبی استان، تحت تأثیر این وضعیت از تعادل 

اند. سپس توسعة زراعت آبی در اکولوژیک خارج شده

های مرتعی و تضاد این دو فعالیت با یکدیگر است که عرصه

های زراعت آبی به این تعادلیدرصد وسعت بی 15حدود 

است. کمبود آب در دسترس برای کشاورزی تضاد مربوط 

 16آبی در استان البرز، نیز امروزه، باعث شده است، حدود 

درصد اراضی بی تعادل کشاورزی آبی به سبب این کمبود 

از گیری از محصوالت کم نیشکل بگیرد و تأمین آب یا بهره

تواند رویکردی سازشی دراین خصوص محسوب به آب می

درصد  16مق نامناسب خاک نیز حدود شود. در حال حاضر ع

تعادلی در کشاورزی آبی استان را رقم زده است و از جهت بی

 . ریزینقشة طبقات آب قابل برنامه -8شکل  نقشة طبقات فرسایش خاک. -7شکل 

نقشة مراتع غیر قابل توسعة برای کشاورزی.  -2شکل   .  خیزینقشة طبقات خطر سیل -12شکل  



 در استان البرز یآب یتوسعة کشاورز یسنجو همکاران، تعادل پوریباغخان  

 054صفحه 

شود. توسعة اهمیت همپایه با آب در دسترس محسوب می

درصد  14ها نیز مسئول کشاورزی در حریم رودها و دریاچه

تعادل در استان البرز است که الزم اراضی کشاورزی آبی بی

های است، خالی از فعالیت بماند. سهم کشاورزی آبی در شیب

جود است که درصد وضع مو 7نامناسب دراستان البرز حدود 

تعادلی در درصد بی 90ویژگی، حدود  6در مجموع، این 

قیة اند. بتوسعة کشاورزی آبی موجود را به خود اختصاص داده

های کشاورزی آبی استان، مربوط به کشاورزی در تعادلیبی

 یخیتار، مناطق صنعتی و حریم آن، در مناطق شهر میحر

ب، زراعت در الیسی و حریم آن، نواحی در معرض فرهنگ

های در معرض شوری و ، خاکزیحاصلخهای غیر خاک

 های جنگلی شناسایی شد.کشاورزی در عرصه

 

 گیریبحث و نتیجه

به  کیاکولوژ یارهایبا کاربرد مع کیتوان اکولوژ یابیارز 

ها یکاربر ةتوسع یبرا نیسرزم یهاتیسنجش قابل

در استان البرز،  یآب زراعت یسنجپردازد. مدل توانیم

 3و  کیاکولوژ تیمحدود اریمع 7 ت،یقابل اریمع 9وابسته به 

 نیشیمطالعات پ ی. که با برخبود یتیریمد تیمحدود اریمع

 دنآیدر فر یشتریب یتکامل کردیدارد، اما از رو یهماهنگ

 ب،یش درصد اریمدل مع نیا دربرخوردار است.  یریگمیتصم

 نیا در فاکتور یارهایمع جمله از خاک، عمق و یزیخصلحا

 یسنجتوان یها مدل در نیا از شیپ که است مدل

Makhdoom (1993)، Akinci (، 3413) و همکاران

Danehkar (3416) و همکاران، AbdelRahman  و

( به 3431و همکاران ) Danehkar و (3416) همکاران

ی از یکفاکتور مورد استفاده قرار گرفته بود.  اریعنوان مع

ی ریزهای مدل اخیر در نظر گرفتن آب قابل برنامهویژگی

کشاورزی، بجای آب در دسترس است و دامنة میزان آب 

براساس نیازآبی گیاهان زراعی قابل توسعه در استان مورد 

 یسنجتوجه است مدل توان انیشاتوجه قرار گرفته است. 

توسعه باغ  ژهیوهب یمطالعه، باغات آب نیدر ا یآب یکشاورز

نقشة توان اکولوژیک کاربری کشاورزی آبی. -12شکل  نقشة طبقات واحد اراضی. -11شکل   

البرز(.نقشة طبقات کاربری )آمایش  -13شکل  سنجی اراضی کشاورزی آبی.تعادلنقشة  -10شکل   
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 یهاتیدسته از فعال نیشود و ایرا شامل نم بداریش یاراضدر 

مدل از آب  نیا در خود است. ژهیمدل و ازمندین یکشاورز

رف آن مص ةمحاسب دراستفاده شده بود که  یزیرقابل برنامه

 Qaemi and) آب در حوضه کسر شده است دیموجود از تول

Moghimi, 2016)وجود  نی، با اMakhdoom (1993 ،)

Danehkar (3416) و همکاران، Danehkar  و همکاران

از آب در  (3433) و همکاران Alikhah-Asl ( و3431)

 نیا یدر حوضه است برا یدیدسترس که معادل آب تول

 از سطح ارتفاع شده یطراح مدل درمنظور استفاده نمودند. 

 نیاز ا شیفاکتور استفاده شده که پ اریمع کیعنوان به ایدر

 تناسب( استفاده شده بود. 3413و همکاران ) Akinciتنها 

 یتوان زراعت آب یابیمدل ارز یمطالعه برا نیخاک که در ا

تور در فاک اریمع کیعنوان به نیاز ا شیپ زیاستفاده شد، ن

منظور دینب ،(3431و همکاران ) Danehkarمطالعات 

 استفاده شده بود.

احتمال  ،شیاحتمال فرسا ت،یمحدود یارهایمع انیم از

و  Makhdoom (1993)،  Akinci یارهایشور شدن در مع

( و 3416و همکاران ) AbdelRahman ،(3413همکاران )

Danehkar ( 3431و همکاران )استفاده شده  در این راستا

 اریمع کیمدل  نیدر ا یاهیگوجود پوشش  نیبود. با ا

و AbdelRahman  است که در مطالعات تیمحدود

( 3433و همکاران ) Alikhah-Asl و( 3416همکاران )

ما در ا ،فاکتور مورد استفاده قرار گرفته بود اریعنوان معبه

و  Danehkar( و 3416و همکاران ) Danehkarمطالعات 

 اریمع کی عنوانبه ة حاضرمطالع مشابه ،(3431همکاران )

 تیوابسته به محدود یارهای. معبود شده استفاده تیمحدود

 ک،یتوان اکولوژ یابیتنها در مطالعات ارز زین یتیریمد یها

 و( Danehkar et al., 2021) نیسرزم شیآما یسند مل

 ارقر توجه مورد تیمحدود اریعنوان معمطالعه به نیا مشابه

عنوان ها، مدتی است که بهسنجی کاربریتعادل گرفته بود.

یکی از راهکارهای قابل اجرا از دستاوردهای ارزیابی توان 

                                                      
نسل اول مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک که توسط استاد مجید مخدوم 6 

 کرد.براساس تولید اطالعات توسط ارزیاب عمل میگذاری شد، پایه

گیری برای مدیریت پایدار اکولوژیک در فرآیند تصمیم

سرزمین بکار گرفته شده است. نخستین بار این رویکرد در 

مطالعات آمایش استان فارس به کار گرفته شد 

(Mohammadi, 2014 براساس نتایج ارزیابی توان .)

ی سنجهای سرزمین تعادلو وضع موجود کاربریاکولوژیک 

های کشاورزی، توسعة شهری و روستایی و برای کاربری

توسعة صنعتی تحلیل شد. تالش بعدی در کاربرد این رویکرد 

منظوره در جنگل چند تیریچارچوب مد جادیا"در طرح 

در مطالعات  "یستیحفظ تنوع ز یبرا خزر یرکانیه

( که توسط سازمان Danehkar et al., 2015بندی )پهنه

ها، مراتع و آبخیزداری، زیر نظر برنامة توسعة سازمان جنگل

ی ابیرزاسنجی برپایه ملل انجام شد، بکار گرفته شد. تعادل

های مدیریت یکپارچة منطقة ساحلی توان اکولوژیک به طرح

نیز راه یافت و در گزارش کاربری مطلوب اراضی در مطالعات 

پارچة مناطق ساحلی استان هرمزگان و طرح مدیریت یک

( مبنای تصمیم Pak, 2018ی )شهرستان یها عمل برنامه

ع سنجی با تطابق وضگیری بوده است. در این مطالعات تعادل

های ها و ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربریموجود کاربری

ی و های شهرکشاورزی، توسعة صنعتی، توسعة سکونتگاه

 یل قرار گرفت.روستایی مورد تحل

های این مطالعه با هدف بکارگیری نسل دوم مدل

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین که منطبق بر داده و 

و انطباق آن با شرایط استان البرز  6اطالعات موجود است

دست آمده مشخص شد ضمن صورت گرفت. مطابق نتایج به

های حرفی پایه در سند آمایش ملی به قابلیت انطباق مدل

حدود استانی )با جایگزینی نقشة منابع و قابلیت اراضی با 

های ارزیابی توان نسل دوم توان مدلنقشة ردة خاک(، می

را برای آمایش استانی نیز بکار گرفت و بر پایة آن مدل خطی 

ن سازد نیز تدوین نمود. نتیجه ایکه نظام تلفیق را معلوم می

غلبة اقلیم خشک و رغم سنجش نشان داد استان البرز، علی

ریزی، خالی از های آب قابل برنامهخشک و محدودیتنیمه
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های توسعیة کشاورزی آبی نیست و براساس آب قابل ظرفیت

ریزی )که میزان مصرف از تولید فعلی آب حوضه در برنامه

بینی برای آینده است(، هنوز آن کسر شده و آب قابل پیش

درصد  5یست و حدود خالی از توان توسعة کشاورزی آبی ن

ریزی است. با این وجود استان برای این منظور قابل برنامه

 13وضعیت فعلی کشاورزی آبی در استان نشان داد، حدود 

درصد از وسعت استان، در حال حاضر در شرایط توسعة 

تواند در آینده بر نامتعادل کشاورزی آبی قرار دارد که می

ضمن ریسک پیامدهای منابع آب و خاک فشار وارد کند و 

محیط زیستی با از دست دادن قابلیت خود با پیامدهای 

اقتصادی همراه باشد. توسعة متعادل بدون در نظر -اجتماعی

ریزی و تناسب نیاز گیاهان گرفتن میزان آب قابل برنامه

زراعی با میزان آب، از توازن خارج خواهد شد و مانع دستیابی 

 هد شد. بنابراین پس از فرآیندبه توسعة پایدار کشاورزی خوا

ر سنجی که مبتنی بسنجی، الزم است، فرآیند توازنتعادل

معرفی محصوالت کشاورزی سازگار با اقلیم منطقه در 

ریزی است، در جهت کشاورزی چارچوب آب قابل برنامه

پایدار و حمایت از امنیت غذایی، گام برداشت. بدیهی است 

رسی مکمل سنجی محصوالت زراعی، برتناسب

شود و قادر خواهد بود سنجی اراضی محسوب میقابلیت

های تصمیم گیری، توان اکولوژیک را در امتداد الگوی مدل

 عنوان یک یافته مؤثر در این فرآیند، ارتقاء دهد.کشت و به

از جمله راهکارهای رفع بی تعادلی در کشاورزی آبی در وضع 

 سترة عوامل بیموجود استان البرز بر حسب فراگیری و گ

توان به اقدامات زیر اشاره نمود که اجرای آن برای تعادلی می

 ود:شدستیابی به کشاورزی پایدار در استان، توصیه می

 های کشاورزی آوری آب در زمینهای جمعروش

 آبی که با کمبود آب در دسترس مواجه هستند.

 افت با که یمناطق در خاک یورزخاک 

 .هستند مواجهو کمی عمق خاک  یزیحاصلخ

  تغییر سبک تولیدات کشاورزی از زراعت آبی به

هایی که شیب نامناسب باغداری آبی در زمین

برای زراعت دارند، اما با محدودیت شیب برای 

 باغداری مواجه نیستند.

 های که در های کشاورزی حفاظتی در زمینروش

 معرض فرسایش قرار دارند. 

  با این وجود کشاورزی آبی الزم است از اراضی

جنگلی، مراتع ممیزی شده، حریم رودها و منابع 

یج تدرفرهنگی در استان به-آبی، مناطق تاریخی

با سازوکارهای تشویقی و مشارکتی حذف شود.
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