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چکیده
زمینه و هدف :ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین به عنوان یک مطالعه پایه و اساس برنامه ریزی استفاده از سرزمین ،برای رسیدن به
اهداف توسعه پایدار است .هدف از این مطالعه ارزیابی توان اکولوژیک سد تاجیار برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری و تفرج متمرکز و
تفرج گسترده با استفاده از روش بولین می باشد.
روش بررسی :معیارهای اصلی مطالعه ،عبارتند از :نقشه های خاکشناسی ،سنگ شناسی ،توپوگرافی ،اقلیم ،پوشش گیاهی ،میزان آب و
کاربری اراضی .با استفاده از روش بولین و منطق  ANDو رقومی سازی اطالعات در محیط  ˓GISروی هم گذاری الیه های اطالعاتی و
تجزیه و تحلیل حوضه آبخیز سد تاجیار در استان آذربایجان شرقی انجام گردید .مدل بولین مناسبت مکانی را بر اساس عملگرهای شرطی
به صورت صفر یا یک نشان می دهد.
یافته ها :یافته ها حاکی از آن است که مناطق دارای توان کاربری کشاورزی -مرتعداری  6958هکتار و مناطق فاقد توان کاربری مذکور
 3701هکتار از کل مساحت منطقه مورد مطالعه ( 10898هکتار) می باشد .در مورد کاربری تفرج متمرکز˓ مساحت مناطق دارای توان
 4851هکتار و مساحت مناطق که توان الزم را ندارند 5793هکتار می باشد و در نهایت در مورد کاربری تفرج گسترده˓ مناطق دارای توان
 4612هکتار و مناطق فاقد توان  6042هکتار از کل مساحت منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به اینکه نزدیک به  40درصد از منطقه برای کاربری تفرج و بیش از  50درصد از منطقه برای کاربری کشاورزی
 مرتعداری دارای توان بالقوه می باشد˓ در نتیجه در این حوضه توان اکولوژیکی باال برای کاربریهای مذکور مشاهده می شود.کلید واژهها :ارزیابی توان اکولوژیک ،سد تاجیار ،کشاورزی  -مرتعداری ،تفرج
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Abstract
Background and Purpose: Environmental assessment of land as a basic study of land use planning is
essential for achieving sustainable development goals. The purpose of this study was to evaluate the
ecological potential of Tajyar Dam Basin for agricultural and range management and centralized outing
and extensive outing applications using the Boolean method.
Material and Methodology: The main criteria used in this study are: soil maps, lithology, topography,
climate, vegetation, water and land use. Information layers are aligned and analysis of Tajyar Dam
Basin in East Azarbaijan province was carried out by using the Boolean method and AND logic and
digitizing information in the GIS. The Boolean model shows a place-of-interest relation based on
conditional operators as zero or one.
Results: The findings indicate that the areas with agricultural capacity are 6958 hectares and non-usable
areas are 3701 hectares of the total area of the study area. In the case of a central recreational resort, the
areas with central recreation capacity are 4851 hectares and 5793 hectares of the area are not capable
and finally in extensive outing application, the areas with extensive outing capacity are 4612 hectares
and non-usable areas are 6042 hectares of the total area.
Discussion and Conclusion: Considering that nearly 40% of the region has potential for recreational
use and more than 50% of the area has potential for agricultural use, therefore, in this basin, high
ecological power is observed for these applications.
Keywords: Ecological Capability Assessment, Tajyar Dam, Agricultural and Range Management,
Recreation
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مقدمه
بحران های زیست محیطی در ایران بسیار پیچیده است و از

محصوالتی با سوددهی باال منجر به حفظ محیط زیست گردند و

عوامل موثر در تشدید این بحران ها ازدیاد جمعیت ,بیابانی شدن

قابلیت بسیار باالیی را نیز داشته باشند ،مورد توجه قرار گرفته

مناطق مختلف و تخریب اکوسیستم ها را می توان نام برد (.)1

است ( .)8رشد بیرویه جمعیت و به دنبال آن نیاز روزافزون

در عصر حاضرکه ناگزیر به ایجاد انواع تغییرات در محیط طبیعی

انسانها به غذا کشاورزان کشورهای مختلف جهان را به سوی

و همچنین انجام انواع توسعه هستیم ،موظف به برنامه ریزی و

بهرهبرداری از اراضی حاشیه ای همچون مراتع واقع در اراضی

مدیریت سرزمین بر اساس توان بالفعل و بالقوه محدوده مطالعاتی

شیبدار سوق داده است این در حالی است که این اراضی عمدتا

از سرزمین هستیم تا به توسعه پایدار دست یابیم یکی از این

دارای استعداد فرسایشی باال و پتانسیل تولیدی پایین هستند(.)9

برنامه ریزی ها ارزیابی توان اکولوژیک نام دارد که از طریق آن

عبدالرحمن و همکاران ( ،)10به ارزیابی توان اکولوژیک منطقه

خصوصیات اکولوژیکی منطقه به عنوان پایه ای برای در نظر

 Karnatakaدر کشور هند برای کاربری کشاورزی پرداختند تا

گرفتن استعدادهای سرزمین برای توسعه در نظر گرفته می شود

مناسب ترین زمین ها را برای انواع گیاهان پیدا کنند برای این

( .)2ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ،مهم ترین مرحله تعیین

منظور پارامترهای فیزیکی منطقه را با پارامتر کاربری اراضی و

مناسب ترین فعالیت ها در پهنه سرزمین است ( .)3ایجاد فرصت

پارامتر خاک در نرم افزار  GISتلفیق نمودند و توانستند بهترین

های گردشگری در پی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در عصر

خاک و بهترین گیاه برای کشاورزی در هر بخش از منطقه را

حاضر به مثابه راهی در پر نمودن اوقات فراغت ،کاهش تأثیر

مشخص کنند .میشرا و همکاران ( ،)11به شناسایی سایت های

تنش های زندگی متمرکز شهری و صنعتی تلقی میگردد ()4

مناسب برای کاربری کشاورزی با استفاده از  AHPو  GISدر

گردشگری در طبیعت این نگرانی را در جامعه در بین مردم ایجاد

شهر  Uttarakhandدر کشور هند پرداختند .با توجه به اینکه

کرده است که در صورت دخالت انسان در طبیعت بیش از پیش

 %64,76از مساحت منطقه در جنگل هیمالیا قرار دارد ،بنابراین

شاهد از بین رفتن منابع طبیعی خواهیم بود .در کشورهای

دارای زمینه الزم برای توسعه کشاورزی است .مطالعه ی حاضر

توسعه یافته گردشگری به عنوان یکی از پرمنفت ترین علوم

با هدف ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری های کشاورزی،

وابسته به منابع طبیعی است که منجر به افزایش درآمد ملی

مرتعداری و تفرج صورت گرفته است.

میگردد ( . )5از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام شده :باقری

روش بررسی

و همکاران به مطالعه ای در مالزی جهت پیدا کردن محل مناسب

معرفی منطقه مورد مطالعه

برای فعالیت های توریستی ،برای تفرج پرداختند که به یافتن

حوضه آبخیز سد تاجیار (شکل  )1در استان آذربایجان شرقی و

محلهای پایدار و پرهیز از اشتباه در تصمیمگیری و مدیریت

شهرستان سراب قرار گرفته است .شهرستان سراب در محدوده

مناطق منجر گردید( .)6بلندرفتر و همکاران ( ،)7در تحقیقی به

حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده و دارای  16رودخانه بوده

مقایسه چندین روش از جمله :شبکه ها –  AHPو متد آنالیز

که رودخانه تاجیار یکی از آن ها است کلیه رودخانه ها و سرشاخه

سیستماتیک در ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی گیسوم در

های آنها پس از تجمیع تشکیل رودخانه آجی چای را داده که

استان گیالن پرداختند با استفاده از هر کدام از روشها طبقه

رودخانه آجی چای از قسمت غربی شهرستان خارج و وارد

بندی ارزیابی توان مشخص گردید که نکته حائز اهمیت ،توانائی

شهرستان هریس می شود .مختصات جغرافیایی محدوده

انطباق هر کدام از این روشها با شرایط محلی است .با کاهش

مطالعاتی در ʺ 47˚35ʹ00و ʺ 47˚28ʹ30طول شرقی ʺʹ00

بیش از پیش زمین های کشاورزی این نکته که زمین هایی باید

 38˚00و ʺ 38˚13 ʹ30عرض شمالی قرار دارد .وسعت حوضه

اولویت استفاده برای این کاربری را داشته باشند که ضمن تولید

آبخیز سد تاجیار 10898هکتار است .بر مبنای تحلیل
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پارامترهای هواشناسی اقلیم منطقه در تقسیم بندی روش آمبرژه

است .در این منطقه در فصل بهار بیشترین درصد بارندگی و در

نیمه خشک سرد و به روش دومارتن نیمه خشک تعیین شده

تابستان کمترین درصد بارندگی رخ می دهد.)12( .

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سد تاجیار در استان و ایران ()12
روش بررسی
مدل بولین برگرفته از نام ریاضی دان مطرح انگلیسی (جرج بولی)

طبقه (،3500 ،3000 ،2500 ،2000 ،1500 ،1000 ،500 :)15

بوده که در سال  1989به وسیله روبینو توسعه داده شده است.

 4000و  5500متر ،طبقهبندی گردید .نقشه موقعیت جاذبه های

در مدل بولین ترکیب ارزش ها به صورت بله و خیر است .هر

فرهنگی به  3طبقه ( :)15داخل محدوده ،تا فاصله 2000

مکان مورد آزمایش با این مدل با معیارهای مورد نظر تحت

کیلومتر و تا فاصله  5000کیلومتر .نقشه فاصله از آب های

آزمون قرا ر می گیرد که (آیا این معیار در آن مدل صدق می کند

سطحی به  5طبقه ( 2000 ،1500 ،1000 ،500 :)16و 2270

یا خیر؟) و هیچ شرط احتسابی دیگری وجود ندارد .به زبان

متر تقسیم بندی گردید .از نقشه گسل های موجود در منطقه

مجموعه ها عضو مجموعه بودن را فقط با حالت (یک) (درست یا

سه نقشه گسل اصلی ،گسل فرعی و گسل نامشخص به دست

 )Trueیا صفر (نادرست یا  )Falseنشان می دهد ( .)13به

آمد که هر کدام از نقشه های مذکور به فاصله های (،500 :)17

عبارت دیگر مدل بولین مناسبت مکانی را بر اساس عملگرهای

 1000و  5000متر تقسیم بندی گردید .در نقشه جاده های

شرطی به صورت صفر یا یک نشان می دهد در مرحله بعد با

موجود در منطقه دو جاده آسفالته و شوسه که در داخل محدوده

استفاده از توابع منطقی مانند AND, OR, XOR,NOT

وجود داشتند در نظر گرفته شد و هر کدام به  4طبقه که با در

برای اینکه شرط مخصوصی درست است یا غلط استفاده می کند

نظر گرفتن فاصله های ( 1000 ،500 ،100 :)18و  5000متر

و به وسیله آن ها الیه ها با هم ترکیب می شوندو نتیجه نهایی

بودند ،تقسیم بندی گردید.در کاربری کشاورزی -مرتعداری˓ از

آن داوری درباره مناسب بودن (یک) یا نامناسب بودن (صفر)

نقشه های :توپوگرافی˓ خاک˓ سنگ بستر˓ نوع پوشش گیاهی˓

منطقه می باشد ( .)14در این پژوهش از منطق  ANDاستفاده

درصد پوشش˓ اقلیم˓ میزان آب و کاربری اراضی استفاده گردید

گردید .در کاربری تفرج ,نقشه فاصله از مناطق مسکونی به 9

( )19و در کاربری تفرج گسترده از نقشه های :توپوگرافی˓ اقلیم˓
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خاک˓ سنگ بستر˓ موقعیت جاذبه های فرهنگی˓ فاصله از آب

رسی ،لومی رسی ،لومی ،شنی و رسی سیلتی در محدوده

های سطحی˓ فاصله از مناطق مسکونی و کاربری اراضی استفاده

مطالعاتی موجود می باشد و بیشتر منطقه از لحاظ فرسایش خاک

گردید ( .)20اطالعات موجود در محیط  GISرقومی و الیه های

در طبقه متوسط قرار می گیرد .اراضی واقع در فالت ها و تراس

اطالعاتی پس از رفع خطاهای موجود و انتخاب سیستم تصویر˓

های فوقانی دارای شیب عمومی  2-8درصد و دارای پستی و

روی هم گذاری شدند و تجزیه و تحلیل منطقه مورد مطالعه

بلندی و فرسایش آبی کم تا زیاد است .در سطح اراضی منطقه

انجام گردید .الیه های مدل رقومی ارتفاع ،اقلیم ،پوشش گیاهی،

میزان سنگریزه از  3-5درصد و در بعضی نقاط  15-35درصد و

کاریری اراضی از سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان

ندرتا  35-75درصد متغیر می باشد (.)12

شرقی و الیه های خاک شناسی ،سنگ شناسی از اداره آب منطقه

پوشش گیاهی منطقه :موقعیت منطقه به واسطه طول و عرض

ای استان آذربایجان شرقی تهیه شدند.

جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا و تاثیر جریان های هوایی سرد

منابع مورد مطالعه در منطقه

شمال غربی کشور موجب گشته تا این منطقه دارای اقلیم نیمه

اقلیم منطقه :با توجه به اینکه مقدار بارندگی ساالنه برابر 353

خشک سرد باشد .خصوصیات این نوع اقلیم محدودیت هایی را

میلیمتر و دمای میانگین ساالنه برابر  8/6درجه سانتیگراد می

برای گیاهان به وجود آورده است .به طوریکه سرمای شدید که

باشد مقدار شاخص دومارتن برابر  19بوده و اقلیم آن (بر اساس

عالوه بر زمستان در ماه هایی از فصول پاییز و بهار نیز مشاهده

اقلیم نمای دومارتن) نیمه خشک خواهد بود .همچنین مقدار

می شود سبب گشته تا طول دوره مناسب برای رویش گیاهان

ضریب آمبرژه برابر  33/7و اقلیم منطقه از این روش (بر اساس

محدود گردد (.)12

اقلیم نمای آمبرژه) نیمه خشک سرد خواهد بود .رطوبت نسبی

توپوگرافی منطقه :شیب منطقه از  %0تا  %65متغیر است که

بر میزان تبخیر و تعرق و متناسب با آن با نیاز آبی گیاه مستقیما

بیشترین مساحت مربوط به شیب  %65با مساحت  4925هکتار

در ارتباط است .باالترین درصد نم نسبی متعلق به ماه آذر است

می شود .ارتفاع منطقه نیز از  1800متر تا  3200متر (در باال

و در فصل تابستان پایین ترین مقدار رطوبت نسبی در ماه مرداد

دست حوضه) متغیر است .در منطقه مورد مطالعه ما  5جهت

ثبت گردیده است (.)12

اصلی مشاهده می شود و جهت  Flatبا مساحت  1262متر مربع

آب منطقه :بررسی نمونه های برداشت شده از محل ایستگاه

کمترین مقدار را در بین  5جهت اصلی دارا می باشد.

میرکوه حاکی از مناسب بودن آب این ایستگاه جهت منظورهای

کاربری اراضی منطقه :کاربری هایی که فعال در منطقه در حال

شرب و کشاورزی است .آب این ایستگاه از لحاظ شرب در کالس

اجرا هستند ,عبارتند از :جنگل کم تراکم ،زراعی ،باغ ،زراعی و

خوب و از نظر کشاورزی در کالس های  c1s1و  c2s1قرار دارد

باغ ،مرتع پر تراکم ،مرتع با تراکم متوسط ،مرتع کم تراکم (.)12

و از این نظر نیز مناسب است .از نقشه میزان آب منطقه مورد

یافته ها

مطالعه برای ارزیابی منطقه مورد مطالعه جهت کاربری کشاورزی

در این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز سد تاجیار

– مرتعداری بر اساس واحد متر مکعب در هکتار استفاده به عمل

برای کاربری های کشاورزی –مرتعداری و تفرج با نگرش همه

آمده است (.)12

جانبه به کلیه فاکتورهای اکولوژیک در منطقه مورد مطالعه مد

خاک منطقه :دشت سراب از تخریب و فرسایش کوه های سبالن

نظر بوده است و با در نظر گرفتن این مطلب مطالعه عوامل

و بزقوش و انتقال مواد تخریبی بر اثر نیروی ثقل و آب به دامنه

فیزیکی ،اکولوژیکی ،زیست محیطی و اقتصادی – اجتماعی در

های مسطح و ته نشین شدن آن ها به وجود آمده است .فرم قرار

منطقه مورد مطالعه انجام گردید .نقشه نهایی و نقشه پارامترهای

گرفتن این مواد تخریبی و عوامل ایجاد کننده مناطق مختلف

مورد بررسی در کاربری تفرج گسترده در شکل  ˓2نقشه نهایی

دشت فیزیو گرافی نامیده می شود .از لحاظ بافت خاک  5نوع:

و نقشه پارامترهای مورد بررسی در کاربری کشاورزی -مرتعداری
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در شکل  ˓3نقشه نهایی و نقشه پارامترهای مورد بررسی در

جدول  -2میزان مساحت و درصد هر طبقه نسبت به کل

کاربری تفرج متمرکز در شکل  4آورده شده است و نقشه نهایی

منطقه مطالعاتی برای کاربری تفرج متمرکز

میزان مساحت و درصد هر طبقه نسبت به کل منطقه مطالعاتی

کاربری تفرج متمرکز

مساحت (هکتار)

درصد

برای کاربری کشاورزی – مرتعداری در جدول  ˓1برای کاربری

مناطق دارای توان

4851

45/6

مناطق فاقد توان

5793

54/4

تفرج متمرکز در جدول  2و برای کاربری تفرج گسترده در جدول
 3ذکر گردیده است.
جدول  -1میزان مساحت و درصد هر طبقه نسبت به کل
منطقه مطالعاتی برای کاربری کشاورزی – مرتعداری
کاربری کشاورزی -مرتعداری

مساحت (هکتار)

درصد

مناطق دارای توان

6958

65/3

مناطق فاقد توان

3701

34/7

جدول  -3میزان مساحت و درصد هر طبقه نسبت به کل
منطقه مطالعاتی برای کاربری تفرج گسترده
کاربری تفرج گسترده

مساحت (هکتار)

درصد

مناطق دارای توان

4612

43/3

مناطق فاقد توان

6042

56/7

ارزیابی توان اکولوژیک سد تاجیار برای کاربری های....

شکل  -2نقشه نهایی و نقشه پارامترهای کاربری تفرج گسترده
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ارزیابی توان اکولوژیک سد تاجیار برای کاربری های....

شکل  -4نقشه نهایی و نقشه پارامترهای کاربری تفرج متمرکز
بحث
جهان امروز با بحران از دست دادن منابع مواجه است .مشکالت

را تحت پوشش قرار میدهد و مدت بهره برداری از آنها متفاوت

فزاینده ناشی از این بحران˓ هر روز استفاده از روش های علمی

میباشد ( .) 12انتخاب نباتات زراعی در منطقه بر اساس شرایط

را برای تعدیل بحران ضروری تر می سازد .در حال حاضر

تامین آب و رفع محدودیتهای مختلف صورت می گیرد .قابل

کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور به شمار

ذکر است که رودخانه تاجیار از نظر شرب در محدوده آبهای با

می آید تا جایی که رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی

کیفیت خوب قرار دارد و در طول سال دارای کیفیت مناسبی از

امکانپذیر نیست .از آنجایی که کاربری کشاورزی شرایط محیطی

نظر شرب میباشد .برای بهره جستن از حداکثر توان بالقوه

خاصی را می طلبد ،لذا برای توسعه منطقی کشاورزی محققان و

گیاهان میبایست تمامی منابع تولید در سطح مطلوب باشند با

کارشناسان توجه ویژه ای به آمایش سرزمین دارند و تعیین

توجه به اینکه کشت گندم در حوضه آبخیز سد تاجیار به عنوان

مناطق مناسب برای کاربری کشاورزی یک مسئله بسیار مهم

محصول استراتژیک محسوب می گردد و تقریبا اکثر محصوالت

است .جوزی وعبادزاده( ،)21به ارزیابی توان بومشناسی به منظور

دیگر نیز حالت خود مصرفی برای روستاییان منطقه دارد و با

استقرار کاربری در حوضه آبخیز دلی باغ ملک خوزستان جهت

توجه به وجود دما و آب مناسب در منطقه˓ امکان انجام کاربری

تعیین قابلیتها و ارزیابی توان اراضی و مدیریت صحیح و

کشاورزی -مرتعداری و تفرج در منطقه وجود دارد و انجام

بهرهبرداری درست از مراتع حوضه آبخیز دلی باغ ملک پرداختند.

پژوهش حاضر در یاری رساندن به برنامه ریزان جهت تخصیص

مشخص گردید که بخش شمالی حوضه بیشترین توان را برای

درست مناطق برای کاربری های مذکور موثر واقع خواهد گردید.

توسعه مراتع دارا میباشد .کشاورزی فعالیتی است که به طور

جهت تامین امنیت غذایی استان آذربایجانشرقی به ویژه حوضه

تنگاتنگ با محیط سروکار دارد و برای داشتن کارایی باالتر و

آبخیز سد تاجیار توجه به پایداری محیط و پایداری تولید از

تناسب بیشتر با محیط زیست ،نیازمند شناسایی علمی روز افزون

طریق توجه خاص به بخش کشاورزی که تامین کننده امنیت

توان محیطی است .مجموعا تعداد  10آبادی از رودخانه تاجیار

غذایی است ،الزم و ضروری مینماید .با کاهش بیش از پیش

به عنوان منبع تامین کننده بخشی از نیاز آبی گیاهان تحت

زمینهای کشاورزی این نکته که زمینهایی باید اولویت استفاده

کشت بهره میبرند .بنا بر محاسبات انجام شده مجموع اراضی

برای این کاربری را داشته باشند که ضمن تولید محصوالتی با

آبخور رودخانه تاجیار حدود  3600هکتار میباشد .تعداد  11نهر

سوددهی باال منجر به حفظ محیط زیست گردند و قابلیت بسیار

از رودخانه تاجیار منشعب گشته که سطحی معادل  3600هکتار

باالیی را نیز داشته باشند ،مورد توجه قرار گرفته است .این هدف
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با شکل گیری و تلفیق الیه های اطالعاتی در سامانه اطالعات

اهمیت ترین و سریع ترین قطب های توسعه گردشگری است،

جغرافیایی  1قابل دستیابی است پیچیدگی˓ تنوع و حجم انبوه

حل تعارضات به وجود آمده در نوع کاربری از سرزمین و تخصیص

اطالعات جغرافیایی از یک سو و توانایی های رایانه در عرصه

مکان هایی برای توسعه شهری یا سایر انواع توسعه می تواند به

اطالعات از سوی دیگر˓ فلسفه وجودی سیستم های اطالعات

رونق این صنعت بیانجامد .رحیمی و همکاران( ،)23به شناسایی

جغرافیایی را تبیین می کند .در حال حاضر از این سیستم ها

و پهنهبندی مناطق مستعد گردشگری در شهرستان بهمئی که

بسته به نیازهای هر منطقه در بخش های مختلف مانند مطالعات

یکی از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد،

زیست محیطی و برنامه ریزی شهری استفاده می شود .با استفاده

پرداختند .نتایج حاکی از آن است که استعداد اول شهرستان

از نقشه های موجود و اطالعات توصیفی مربوط به منطقه ،پایگاه

بهمئی در انواع گردشگری به گردشگری طبیعتگرا و بعد از آن

اطالعاتی جهت تحلیل منابع محیطی حوضه آبخیز سد تاجیار

به ترتیب به گردشگری عشایری و صنایع دستی ،گردشگری

تهیه شد .در این پژوهش با استفاده از روش بولین و انجام آن در

تاریخی ،گردشگری مذهبی و گردشگری علمی تحقیقاتی

منطقه مطالعاتی برای کاربری های کشاورزی -مرتعداری و تفرج

اختصاص دارد .صنعت جهانگردی کشور به عنوان یک صنعت

متمرکز و تفرج گسترده˓ نقشه های مورد نیاز برای هر کاربری

فرابخشی فعالیتهای مختلفی را تحت پوشش خود قرار میدهد

در نرم افزار  Arc mapو با کمک ابزار Raster calculator

و به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آنها در تعامل است.

ساخته شد .در کاربری کشاورزی -مرتعداری از کل مساحت

بنابراین با توسعه هر چه بیشتر این صنعت اثرات مثبت آن از

منطقه ( 10898هکتار)˓  6958هکتار دارای توان و  3701هکتار

جمله :کسب درآمد ارزی ،ایجاد زمینه های اشتغال جدید ،توسعه

فاقد توان تشخیص داده شد طبق نتایج این تحقیق نامناسب

حمل و نقل و  ...در زندگی روستاییان حوضه آبخیز سد تاجیار

بودن این منطقه از نظر شیب محدودیت هایی را در هر یک از

نمود بارزتری خواهد داشت .با درنظر گرفتن اینکه بارندگی و آب

فعالیت ها باعث می شود بنابراین شیب های کمتر برای هر دو

به میزان کافی در منطقه وجود دارد و و با تاکید بر این مورد که

کاربری مطلوب تر است .اکینسی و همکاران ( ،)22به بررسی

وجود آب عامل اصلی و مهمی در گردشگری طبیعی است ،امکان

تناسب زمینها برای اجرای کاربری کشاورزی به دلیل احداث

اختصاص بخشی از منطقه برای کاربری تفرج ) متمرکز و

سه سد بزرگ در ترکیه با استفاده از  GISپرداختند و مشخص

گسترده( وجود دارد .از کل مساحت منطقه ( 10898هکتار)˓

گردید که این منطقه بیشترین تاثیر منفی را از فاکتورشیب

 4851هکتار برای کاربری تفرج متمرکز و  4612هکتار برای

دریافت میکند که همین امر روی عمق خاک و فرسایش نیز

کاربری تفرج گسترده مناسب تشخیص داده شد .لیات و

تاثیرگذار بوده است .با توجه به سهولت و سادگی استفاده از روش

همکاران ) ،(24با مطالعه ای که در منطقه  Port Dicksonدر

بولین و اجرای سریع و آسان آن˓ تلفیق این روش و سامانه

مالزی جهت نقشهسازی برای تفرج ومدیریت بهتر کاربریها

اطالعات جغرافیایی در تعیین محدوده های دارای توان اکولوژیک

انجام دادند ،مشخص شد که نامناسب بودن شبکه جادهای عامل

موثر واقع گردید و مشخص گردید حوضه آبخیز سد تاجیار دارای

اصلی مشکالت در منطقه است و ارزیابی توان اکولوژیک برای

توان برای کاربری کشاورزی و مرتعداری می باشد .طبق گفته

کاربری تفرج متد مناسبی است برای حل مشکالت پیچیده و هم

سازمان جهانی گردشگری بزرگترین صنعت توریسم است چه از

چنین کاهش ریسک و کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی و

لحاظ مردمی که به مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر آن هستند

دستیابی به توسعه پایدار .حوضه آبخیز سد تاجیار دارای پوشش

و چه از لحاظ اثرات اقتصادی .توسعه توریسم شهری می تواند

گیاهی و اقلیم و خاک مناسب برای توسعه کاربری های تفرج

یکی از دالیل توسعه شهر باشد با توجه به اینکه آسیا یکی از پر
1 - GIS

ارزیابی توان اکولوژیک سد تاجیار برای کاربری های....

متمرکز و گسترده می باشد که این موارد امکان توسعه فعالیت
های مذکور را بیش از پیش میسر می سازد.
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منابع
 -1مرادزاده ،فردین ،بابایی ،ساسان ،متاجی ،اسداهلل،

نتیجه گیری

( ،)1390ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه سطحی

با توجه به اینکه نزدیک به  40درصد از منطقه برای کاربری تفرج

جنگل با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS

و بیش از  50درصد از منطقه برای کاربری کشاورزی  -مرتعداری

(مطالعه موردی :منطقه دادآباد در استان لرستان)،

دارای توان بالقوه می باشد˓ بایستی مدیریت و برنامه ریزی های

مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده،2 )40( ،

آتی برای این کاربری ها ،به نحو احسن صورت گیرد .با توجه به

.23-11

موارد ذکر شده پیشنهاد می شود آموزش به کشاورزان منطقه

 -2پرهام ،ساناز ،صالحی ،اسماعیل ،مقصودی ،منیژه،

مورد مطالعه و ترویج روش های نوین کاشت-داشت-برداشت

( ،)1390ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم استان

بیش از سایر موارد مد نظر قرار گیرد .با توجه به موارد گفته شده

اصفهان :روستای اشکاوند و مناطق اطراف آن ،محیط

ارزیابی توان اکولوژیکی این منطقه برای دو کاربری کشاورزی -

زیست و توسعه.16-7 ،2 )4( ،

مرتعداری و تفرج با توجه به پتانسیل منطقه برای این دو کاربری،

 -3نژاد رضا ،مهری ،یاوری ،احمدرضا ،نجمی زاده،

عالوه بر مفید فایده بودن نتایج آن برای برنامهریزان و مسئوالن،

سعیده ،بابازاده لهی ،زینب ،)1391( ،ارزیابی توان

می تواند برای مردم محلی ساکن در آن منطقه جهت بهبود

اکولوژیکی سرزمین با روش فرآیند ارزیابی و با

وضعیت کشاورزی و گسترش صنعت گردشگری نیز مثمرثمر

استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی (مطالعه

واقع گردد .ایجاد فرصتهای گردشگری در پی فعالیتهای

موردی :بخش مرکزی شهرستان چابهار) ،دومین

اقتصادی و اجتماعی در عصر حاضر به مثابه راهی در پر نمودن

کنفرانس مدیریت و برنامهریزی محیط زیست ،تهران.

اوقات فراغت ،کاهش تأثیر تنشهای زندگی متمرکز شهری و
صنعتی تلقی میگردد .با توجه به اینکه منطقه دارای توان
اکولوژیکی باال برای کاربریهای کشاورزی و مرتعداری و تفرج
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