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ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی
با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی
(مطالعه موردی :منطقه کریت)

محمدرضا علمی ،1سجاد بهرامی* ،2علیرضا

احسانزاده3

 1استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
(تاریخ دریافت1333/43/40 :؛ تاریخ تصویب)1331/40/11 :

چکیده
ارزیابی و طبقهبندی سرزمین با مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هر یگان محیطزیستی با مدلهای اکولوژیکی انجام مییگییرد در ایین بیاره
ابتدا جدول ارزیابی توان تهیه و سپس ویژگیهای اکولوژیکی آبخیز مورد مطالعه با تک تک مدلهای اکولوژیکی مقایسه و ارزیابی صیور
میپذیرد هدف از این مطالعه ،ارزیابی توان محیطزیستی منطقه کریت با استفاده از ) (GISو بررسی مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی
برای تخصیص کاربریها میباشد مدلهای اکولوژیکی مورداستفاده در این تحقیق ،آمیزهای از میدلهیای مخیدوم ،کیارگروه اسیتعدادیابی
اراضی و شرایط اکولوژیکی حاکم بر منطقه میباشد در مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی معیارها واقعبینانهتر لحیا شیده و از نگیر
علمی محض خودداری شده است نتایج حاکی از آن است که محدودیتهای شدید از جمله کمبود منابع آبی ،تبخیر و تعرق زیاد ،زلزلهخییز
بودن و اقلیم خشک موجب شده است که منطقه برای بیشتر کاربریها توانی نداشته باشد از بین کاربریهیا تنهیا بیرای مرتعیداری ،تفیر
گسترده و حفاظت توان وجود دارد بهگونهای که کل سطح منطقه با توجه به محدودیتهای زییاد بیهعنیوان حفیاظتی ارزییابی شید بیرای
کاربری تفر گسترده نیز بهشرط حفظ کاربری موجود کل منطقه دارای توان میباشد همچنین ،تعداد  87واحد محیطزیستی که  10درصید
مساحت منطقه را شامل میشود ،برای کاربری مرتعداری دارای توان میباشد

کلیدواژهها :ارزیابی توان ،GIS ،کریت ،کارگروه استعدادیابی اراضی ،مدل اکولوژیکی
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سرآغاز
مهمترین مشکال تعامل انسان با طبیعت ،عبار از انفجار
جمعیت ،کاهش تنوعزیستی ،آلودگی محیطزیست و نبود امنیت
غذایی میباشد که در مجموع با افزایش جمعیت ،دخالتهای
انسان در طبیعت و بهرهبرداری مداوم از منابع محیطزیستی
بهمنظور تأمین نیازهای فزاینده جوامع ،بهتدریج توان جذب و
ترمیم زیست سپهر را اشباع کرده است ریشه مشکال فوق را
میتوان در استفاده نادرست انسان از سرزمین و مدیریت غلط یا
رو بهرهبرداری نادرست جستوجو کرد (مخدوم1371 ،؛
شریفیپور و مخدوم )1373 ،بهمرور انسان پی برد برای آن که
از فقر و زوال سرزمین جلوگیری کند ،باید به همراه طبیعت
حرکت و از سرزمین بهاندازه توان یا پتانسیل تولیدی آن
بهرهوری نماید و نوع استفاده از سرزمین را بر اساس توان
کاربری سرزمین بنا نهد (مخدوم)1371 ،
ارزیابی توان اکولوژیک فرآیندی است که تال دارد از طریق
تنظیم رابطه انسان با طبیعت ،توسعهای درخور و هماهنگ با
طبیعت را فراهم سازد در واقع ،این ارزیابی گامی مؤثر در جهت
بهدست آوردن برنامهای برای توسعه پایدار اطالق میشود زیرا،
با شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اکولوژیک در هر منطقه
برنامههای توسعهای میتوانند همگام با طبیعت برنامهریزی شوند
و طبیعت خود استعدادهای سرزمین را برای توسعه مشخص
میکند بنابراین ،ارزیابی توان اکولوژیک بهعنوان پایه و اساس
آمایش یا طرحریزی محیطزیستی برای کشورهایی که درصدد
دستیابی به توسعه پایدار همراه با حفظ منافع نسلهای آتی
هستند ،اجتنابناپذیر خواهد بود (موحد و زاده دباغ )1373 ،وقتی
منطقه خود مهیای نوعی از کاربری انسان باشد ،استفاده کردن از
آن سرزمین برای کاربری یادشده با کمترین هزینه انجامپذیر
است و در این حالت باالترین بازده را برای کاربری موردنظر
خواهد داشت که ممکن است این بازده را در مورد کاربریهای
دیگر که بهصور نابجا در آن انجام میشود ،نداشته باشد
(مخدوم )1371 ،همچنین ارزیابی ،ابزاری برای برنامهریزی
راهبردی استفاده از سرزمین است ( )Rossiter, 1996در منابع
طبیعی GIS ،از جایگاه ممتازی برخوردار است دلیل آن حجم
زیاد اطالعا  ،پویایی و تغییرپذیر بودن این اطالعا در علوم
طبیعی میباشد تشکیل بانک اطالعاتی از نقشههای موضوعی
مختلف و امکان ارتباط و توسعه با تکنولوژی پیشرفته تصاویر
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ماهوارهای از قابلیتهای  GISاست (.)Aronoff, 1995
در  ،GISاطالعا جغرافیایی درواقع نماینده و نمایشدهنده
سطح واقعی زمین میباشند که از منابع مختلف مانند :نقشههای
موجود ،عکسهای هوایی ،تصاویر سنجشازدور ،گزار ها و
مدارک متنی ،بهدست آمده و مورداستفاده قرار میگیرند (زبیری و
مجد )1373 ،اندرسون( )1معتقد است که در تجزیهوتحلیل توان و
تناسب اراضی ،ارزیابی جامع با کمک مشخصههای اکولوژیک
میباید صور گیرد ) (Anderson, 1987در این رابطه،
سیستم اطالعا جغرافیایی بهعنوان ابزاری کارامد در
برنامهریزی محیطزیستی ،عمل ذخیره ،مدیریت و تجزیهوتحلیل
دادههای فضایی و غیر فضایی را انجام میدهد )& Burrough
 (McDonnell, 1998; Aronoff, 1995در این مورد
مطالعا مختلفی در دنیا و ایران صور گرفته است کرمی کرد
علیوند ،برای مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرمآباد
با استفاده از دادهها و نقشههای اکولوژیکی موجود در محیط
 GISمدلهای توان اکولوژیکی کشاورزی ،مرتعداری،
جنگلداری ،تفر گسترده و آبزیپروری را تعیین کرد (کرمی کرد
علیوند )1383 ،امیری و همکاران مطالعهای برای ارزیابی توان
اکولوژیک جنگلهای حوزههای آبخیز دو هزار و سه هزار شمال
ایران با استفاده از  GISانجام دادند نتایج این پژوهش حاکی از
وجود پنج طبقه اول و عدم وجود طبقا  0و  8مدلهای
جنگلداری ایران در حوزه مورد مطالعهاند که از پنج طبقه اول،
سهم طبقه  3از همه بیشتر است (امیری و همکاران)1378 ،
مینایی ،تکنیک  GISرا برای آمایش کشاورزی در منطقه
فریدونشهر به کار برده و نیز پورخباز برای مدلسازی کاربری
توسعه شهری در قزوین از  GISاستفاده کرده است (جوانمردی و
همکاران )1334 ،احمدی ثانی و همکاران در مطالعهای در حوزه
شهرستان بانه در مناطق جنگلی زاگرس شمالی به بررسی کاربرد
سامانه اطالعا جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعا ارزیابی
توان اکولوژیک پرداخته و نتیجه گرفتند که چارچوب مناسبی را
از نظر کاهش هزینه و افزایش سرعت و دقت کار برای ارزیابی
زمین ارایه مینماید (احمدی ثانی و همکاران)1334 ،
ساتیریویرا( )2با کمک سامانه پشتیبان برنامهریزی بر اساس
 GISمکانیابی کاربری اراضی روستایی را در ناحیه تراچا()3
اسپانیا انجام دادند  Sante- Riveira et al., ) (2008نوری و
همکاران ،بخش مرکزی شهرستان کیار را برای تعیین مناطق
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مستعد کشاورزی با استفاده از  GISمورد ارزیابی توان اکولوژیک
قرار دادند و نتیجه گرفتند که بر اساس مدلهای اکولوژیکی
مخدوم در کل محدوده برای کشاورزی درجه  1توانی ندارد ،اما
مناطق وسیعی برای کشاورزی درجه  2و  3توان دارند (نوری و
همکاران )1373 ،میرکتولی و کنعانی شهرستان ساری را
بهمنظور تعیین توان برای توسعه شهری با استفاده از مدل
تصمیمگیری چند معیاری و  GISارزیابی کردند و به این نتیجه
رسیدند که بخش وسیعی از منطقه باوجود نداشتن توان به توسعه
شهری اختصاصیافته است (میرکتولی و کنعانی )1334 ،کرمی
و همکاران ،در مطالعهای به ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه
آبخیز بابل رود برای جنگلداری با استفاده از سامانه اطالعا
جغرافیایی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از
سطح منطقه دارای توان عالی و خیلی خوب (طبقه  1و  )2است
که نشان میدهد منطقه محدودیت بسیار کمی برای ایجاد جنگل
تجارتی دارد (کرمی و همکاران)1331 ،
بهمنظور جلوگیری از هدر رفت سرمایههای طبیعی و انسانی و
کنترل پیامدهای آتی محدودیتهای اکولوژیکی و طبیعی،
شناسایی پتانسیلها و قابلیتهای سرزمین ،برای هر نوع کار و
فعالیتی ضروری میباشد پژوهش حاضر نیز باهدف ارزیابی توان
اکولوژیک منطقه کریت برای کاربریهای مختلف با مقایسه
ویژگیهای اکولوژیکی منطقه مذکور با مدلهای اکولوژیکی
مخدوم و کارگروه استعدادیابی اراضی برای کاربریهای مختلف
و استفاده از تواناییهای سامانه اطالعا جغرافیایی ()GIS
گردآوریشده است
مواد و روشها
روش پژوهش

اساس کیار ارزییابی تیوان اکولیوژیکی در اییران بیر پاییه رو
رویهمگیذاری میکهیار  -مخیدوم جهیت تلفییق اطالعیا
اکولوژیک ،براساس مدلهای اکولوژیکی مخدوم میباشد که این
فرایند بهطورکلی شامل  3مرحله اصلی میباشد :اول -شناسیایی
منابع اکولوژیکی ،دوم -تجزیهوتحلیل و جمعبندی دادهها ،سوم-
ارزییابی و طبقیهبنییدی سیرزمین( ،مخیدوم و همکییاران)1334 ،
مدلسازی به معنای سادهسازی واقعیت است (انیدرودی،)1374 ،
که همراه با شبیهسازی و با گستر سریع اطالعا جغرافییایی،
به برنامهریزی کمک میکند و بیرای تجزییهوتحلییل و بیهوییژه
پیییشبینییی تییوان ک یاربری اراضییی ،ضییروری اسییت برخییی از
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نارساییهای مدلهای اکولوژیکی مخدوم سبب شد تیا کیارگروه
استعدادیابی اراضی برای تخصیص کاربریها ،در سیال  1373بیا
انتشار گزارشی مدلهای کاملتری ارایه کند اصلیتیرین وظیفیه
کارگروه استعدادیابی اراضی استخرا و تعیین معیارهای سینجش
مدیریت سرزمین بر اساس توان اکولوژیک منطقه و استعدادییابی
اراضی بیرای انیواع کیاربریهیای کشیاورزی و غییر کشیاورزی
میباشد در تدوین معیارهای سنجش و تعییین الگیوی مناسیب،
واقعبینی و واقعگرایی و توجه به مسیایل اقتصیادی ،اجتمیاعی و
سیاسی هر منطقه و کشور مدنظر قرارگرفتیه و از نگیر علمیی
محض پرهیز شده است (سازمان جنگلها ،مراتیع و آبخییزداری،
 )1373مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی در پارهای موارد بیا
مدل مخدوم تفاو دارند ازجمله اینکه :کاربری کشیاورزی را بیه
انواع زراعیت آبیی ،زراعیت دییم و مرتعیداری بیرای چیرای دام
طبقهبندی کرده است برای کاربری جنگلداری اصالحاتی صور
گرفته و شرایط انواع جنگلهیا (هیرکیانی ،ارسیبارانی ،زاگرسیی،
خلیج عمانی ،ایران تورانی) نیز مورد مالحظه قرارگرفته اسیت در
این مدل ،درجهبندی توان برای کاربریها صور نگرفتیه بلکیه
کمیت معیارها در جدول بهصیور حیداقلهیای الزم بیرای هیر
کاربری تنظیم شده است در این میدل ،میالکهیا و معیارهیای
اکولوژیکی برای انواع کاربریها واقعبینانهتیر میدنظر قرارگرفتیه
است (علمی )1332 ،در ایین تحقییق ،بیهمنظیور ارزییابی تیوان
اکولوژیییک منطقییه کریییت ،ابتییدا دادههییا و اطالعییا از طریییق
مطالعا کتابخانهای شامل مطالعه کتب ،گیزار هیا ،مقیاال و
پایاننامهها و نیز از طریق ترجمه متون مرتبط به موضوع ازجمله
مقالهها التین جمعآوری شید در فرآینید ایین پیژوهش ابتیدا بیا
استفاده از مدل رقومی ارتفاع( )0اقدام به تولید نقشههیای جهیا
جغرافیایی ،شیب و ارتفاع شد سپس ،با تلفییق( )1ایین سیه الییه
باهم ،نقشه نهایی واحد شکل زمین به دست آمد از تلفیق نقشیه
واحد شکل زمین با نقشه واحدهای اراضی که شامل ویژگیهیای
بافت ،عمق و الیههای محدودکننده خاک میباشد و نییز تییو و
درصد تا پوشش گیاهی ،نقشه واحدهای محییطزیسیتی نهیایی
تولید شد در نهاییت بیرای ترکییب الییههیا بیاهم در نیرمافیزار
 ARCGIS 10از رو رویهم پوشانی( )0استفاده شد عالوه بر
مشخصا اکولوژیکی پایدار محدوده مورد مطالعه ،مشخصههای
دیگری نظییر زمیینشناسیی ،هییدرولوژی و منیابع آب ،اقلییم و
اطالعا اجتماعی و اقتصادی نیز در ارزیابی توان محیطزیسیتی
دخالت داده شدهاند و سپس با مقایسیه هیر کیدام از واحیدهیای
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محیطزیستی با مدل های بومی ساخته شده برای منطقه ،ارزییابی
توان محیطزیستی منطقه انجام گرفت
منطقه مورد مطالعه
محییدوده مییورد مطالعییه ازلحییا تقسیییما کشییوری در اسییتان
خراسان جنوبی ،شهرستان طبس ،بخش دیهوک واقع شده اسیت
(شیییکل  )1تیییا سیییال  ،1374شهرسیییتان طیییبس ،یکیییی از
شهرستانهای استان خراسان بود که در ایین سیال بیا تصیویب
هییت دولت از استان خراسان جدا شده و به اسیتان ییزد ملحیق

شد سپس در زمسیتان سیال  ،1331بیا تصیویب هیییت دولیت،
شهرستان طبس از استان یزد جداشده و به استان خراسان جنوبی
پیوست (ایسنا )31 ،مساحت منطقه برابر  8388هکتار مییباشید
مرتفعترین نقطه منطقه  2811متر ارتفاع دارد و از لحا موقعیت
جغرافیایی در زون  04شمالی سیستم  WGS84جهانی قرار دارد
و در محدوده جغرافیایی  18درجیه  10دقیقیه و  32ثانییه تیا 18
درجه و  22دقیقه و  23ثانیه طول شرقی و  33درجه و  22دقیقه
و  10ثانیه تا  33درجیه و  27دقیقیه و  30ثانییه عیرش شیمالی
واقعشده است

شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه

یافتهها
نقشههای شیب ،ارتفاع و جهت

نقشههای ارتفاع ،شیب و جهت محدوده مورد مطالعه با استفاده
از مدل رقومی ارتفاع و استفاده تکمیلی از نقشه توپوگرافی
 1:21444سازمان نقشهبرداری کل کشور تهیه شده است نقشه
جهت جغرافیایی با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه در 1
کالس دشت ( ،)Plainشمال ( ،)Northشرق ( ،)Eastجنوب
( ،)Southغرب ( )Westطبقهبندی شده است شایانذکر است

که در این مطالعه شیبهای کمتر از  7درصد بهعنوان طبقه
بدون جهت ( )Plainدر نظر گرفتهشدهاند نقشه شیب برای
منطقه 0 ،کالس در نظر گرفته شده است همچنین ،نقشه
ارتفاعی برای منطقه نیز به  0کالس طبقهبندی شده است برای
تهیه نقشه واحدهای شکل زمین ،نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع
به رو دو ترکیبی ،به دلیل ارایه نتیجه بهتر ،دقیقتر و تفکیک
آسان واحدها ،رویهمگذاری شدند( ،شکل  )2هرچند که در
گذشته این کار بهصور دستی صور میگرفت و نیازمند وقت

ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی ...

و هزینه زیادی بود ،اما امروزه با استفاده از توانایی سامانه
اطالعا جغرافیایی این کار با سرعت و دقت قابل قبولی انجام
میگیرد در این تحقیق نیز از قابلیتهای سامانه اطالعا
جغرافیایی برای تهیه نقشههای ارتفاع ،شیب ،جهت و نقشه
واحدهای شکل زمین استفاده شد
نقشه خاک

بییا اسییتفاده از نقشییههییای توپییوگرافی ،تصییاویر مییاهوارهای و
عکسهیای هیوایی بیا بازدیید و بررسییهیای صیحرایی نقشیه
واحدهای اراضی منطقه تهیه گردیده است (اداره کل منابعطبیعی
و آبخیزداری )1370 ،در مجموع ،تعداد  11طبقیه اجیزای واحید
اراضی در ناحیه کریت کالسبندی شده است واحدهیای اراضیی

83

دربرگیرنده ویژگی های بافت خاک سطحی ،میزان عمیق خیاک،
بافت خاک و نوع الیه محدودکننده میباشید کیه در جیدول ()1
نشان دادهشده است
نقشه تیپ و تراکم پوشش گیاهی

نقشه پوشش گیاهی بهعنوان نقشه مورد استفاده در انجام ارزیابی
توان محیطزیستی باید مورد توجه قیرار گییرد بیرای تهییه ایین
نقشه با توجه به نقشههای شییب ،جهیت دامنیه ،زمیینشناسیی،
کاربری اراضی ،عکسهای هوایی بازدیدهای صحرایی و بررسیی
تصاویر ماهوارهای تیوبندی صیور گرفتیه اسیت (شیکل  )2و
درصد تا هر تیو پوشش گیاهی نیز محاسبه شیده اسیت (اداره
کل منابعطبیعی و آبخیزداری)1370 ،

شکل ( :)2نقشههای شیب ،جهت ،ارتفاع و شکل زمین منطقه مورد مطالعه
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جدول ( :)1واحدهای اراضی و ویژگیهای خاک منطقه کریت
واحدهای اراضی

مشخصات خاکها

درصد

1-1-1

تیو فیزیوگرافی کوهها ،فاقد خاک یا خاکهای بسیار کمعمق در دامنهها ،سطح رخنمون سنگی بیش از  81درصد،
شیب تا  34درصد

13/30

1-2-1

تیو فیزیوگرافی کوهها ،خاکهای کمعمق سنگالخی در دامنهها ،سطح رخنمون سنگی تا  84درصد ،شیب تا  74درصد

11/12

1-2-2

تیو فیزیوگرافی کوهها ،خاکهای کمعمق سنگالخی با بافت سبک در دامنهها ،سطح رخنمون سنگی  14تا  04درصد
شیب تا  84درصد

21

1-2-3

تیو فیزیوگرافی کوهها ،خاکهای کمعمق سنگالخی با بافت سبک در دامنهها ،سطح رخنمون سنگی تا  04درصد و
لیتولوژی شیب تا  74درصد

10/83

1-2-0

تیو فیزیوگرافی کوهها ،خاکهای کمعمق سنگالخی با بافت در دامنهها ،سطح رخنمون سنگی  04تا  14درصد و
لیتولوژی شیب تا  84درصد

1/01

2-3-1

تیو فیزیوگرافی تپهها ،خاکهای کمعمق سنگالخی در دامنهها با بافت سبک ،با سطح رخنمون سنگی کمتر از 21
درصد و لیتولوژی شیل و مارن شیب تا  31درصد

2/1

2-3-2

تیو فیزیوگرافی تپهها ،خاکهای کمعمق تا نیمه عمیق با بافت خاک سطحی سبک ،سطح رخنمون سنگی کمتر از 21
درصد و لیتولوژی سنگآهک رسی شیب تا  21درصد

1/78

2-3-3

تیو فیزیوگرافی تپهها ،خاکهای کمعمق تا نیمه عمیق سنگالخی با بافت سبک ،سطح رخنمون سنگی کمتر از 21
درصد و لیتولوژی کنگلومرا و مواد آبرفتی و آهک مارنی شیب تا  34درصد

0/30

3-1-1
3-3-1
3-2-2

شامل فال ها و تراسهای فوقانی با پستیوبلندی متوسط تا نسبتاً زیاد و سنگریزه سطحی تا  34درصد شیب عمومی تا
 3درصد شیب جانبی تا  1درصد ،خاکهای نسبتاً عمیق سنگالخی با بافت سطحی سبک
شامل فال ها و تراسهای فوقانی با پستیوبلندی کم تا متوسط با خاکهای عمیق و الیه محدوده کننده گچ در عمق
خاک شیب عمومی تا  2درصد شیب جانبی  3تا  1درصد ،خاکهای عمیق با تکامل و الیه محدودکننده گچی
شامل فال ها و تراسهای فوقانی با پستیوبلندی کم تقریباً مسطح با شیب مالیم و خاکهای دارای تکامل با سنگریزه
سطحی تا  24درصد ،خاکهای عمیق با بافت سطحی و عمقی سبک و شوری متوسط

شکل ( :)3نقشههای تیپ و تراکم پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه

2/11
0/28
1/80

ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی ...

با توجه به شرایط اقلیمی و ادافیکی حیاکم بیر منطقیه مطالعیاتی
تعداد  8تیو گیاهی تعیین و تراکم پوشش گیاهی نیز در  8طبقیه
نقشهسازی شد (شکل  )3اطالعا مربوط به تیوهای گییاهی و
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درصد تا پوشش و مساحت هرکدام به تفکییک در جیدول (،)2
آورده شده است

جدول ( :)2تیپ و درصد پوشش گیاهی منطقه کریت
طبقه
1
2
3
0
1
0
8

نام فارسی تیپ

عالمت اختصاری
Ar. Si - Zy.eu
Ar. Si- Am.sc
Ar. Si- Am.ly
Ar. Si- No.mu
Am. Sc- Ar. Si
Am. Sc- Fi, jo
Am. Sc- Pi.kh

مساحت تیپ

درصد پوشش

0/710
0/342
3/374
1/130
1/130
0/2310
1/3131

34
0/24
7/11
2/14
0/3
7/3
<2

درمنه دشتی ،قیچ
درمنه ،بادامکوهی
درمنه ،تنگرس
درمنه ،خارکو
بادامکوهی ،درمنه
بادامکوهی ،انجیر
بادامکوهی ،پسته

زمینشناسی ،اقلیم ،هیدرولوژی و فرسایش

در حقیقت ،برای نقشهسازی یگانهای محیطزیستی فقیط منیابع
اکولوژیکی پایدار نقش دارند اما ،برای آن که ویژگیهیای منیابع
اکولوژیکی به نسبت ناپایدار نیز در ارزیابی دخالت داشیته باشیند،
بررسی و افزودن اطالعا این منابع به جدول ویژگیی واحیدهیا
ضروری میباشد (مخدوم )1371 ،ویژگیهای زمینشناسیی کیه
در شناسییایی خ یاک و حساسیییت سیینگ منطقییه از آن اسییتفاده
میشود ،از روی نقشههای زمینشناسی سازمان زمیینشناسیی و

عملیییا میییدانی تهیییه شیید ،در منطقییه کریییت ،سییازندهای
زمین شناسی بر پایه قدمت شامل :سازند آهکیی جمیال -سیازند
شیلی سرخ شیل -سازند دولومیتی شیتری -شییل و سیلتسیتون
سازند شمشک -سازند آهکی -شیلی بادامو -مارن و شییلهیای
سازند بغمشاه -شیل و مارنهای سازند قلعه دختر -سازند آهکیی
اسفندیار -کنگلومرای کرمیان و رسیوبا کیوهرفتی و رسیوبا
آبرفتی بستر رودخانه بودهاند (جدول )3

جدول ( :)3زمینشناسی منطقه کریت
نام سازند
جمال
شتری
سرخ شیل
شمشک
آهک بادامو
بغمشاه
قلعه دختر
اسفندیار
کنگلومرای کرمان
آبرفت
آبرفت
آبرفت

عالمت اختصاری
Pj- pjd

جنس رسوبات
آهک تودهای ضخیم و دولومیت
آهک مایل به زرد به همراه دولومیت
شیل قرمز رنگ
ماسهسنگ به همراه شیل
آهک آمونیتی

Tsh-Tshe
Tsr
Js
Jbd
 Jbgشیل -مارنهای سبز و زرد
 Jdsآهک همراه با شیل ماسهای
 Jeآهک ریفی
 Pgkکنگلومرا و ماسه همراه با قلوه آهکی
 Qt1شن و ماسه به همراه سیلت و رس
 Qt2قلوهسنگ و شن ماسه
قلوهسنگ شن و ماسه و رسوبا بستر
Qal
رودخانه و مسیلها

مساحت

مساحت

(کیلومترمربع)

(درصد)

80/0

30/1

8/33
37/4
33/0
20/4
71/0

72/03
07/4
21/0
3/4
48/0

21/1
13/7
08/1
13/2
3/11

10/1
87/14
70/1
08/2
7/10

31/3

13/0
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جهت مطالعه متغیرهیای مختلیف هواشناسیی در منطقیه کرییت
طبس ،از ایستگاههای کلیماتولوژی ،سینوپتیک ،تبخیر سینجی و
بارانسنجی مجاور منطقه استفاده شده است اقلیم منطقه کرییت

طبس به رو دومارتن ،بهصور خشک و نیمهخشک تشخیص
داده شده است (شکل )0

شکل ( :)4نقشههای فرسایش و اقلیم منطقه مورد مطالعه

منطقییه مییورد مطالعییه ،فاقیید سییفره آب زیرزمینییی آبرفتییی
قابلمالحظهای میباشد منابع آبی موجود به لحیا آبیدهی کیم
آنها نقش عمدهای در جهت تغذیه حیوزه ندارنید بیا توجیه بیه
مطالعه انجامشده ازجمله تیوهیا و اشیکال فرسیایش موجیود در
حوزه ،میتوان به تیو ( IIفرسایش با شد کیم و شیکل غالیب
فرسایش مکانیکی) ،تیو ( IIIفرسایش با شد متوسط و اشکال
غالب فرسایش سیطحی و آبراهیهای) و تییو ( IVفرسیایش بیا
شد زیاد و اشکال غالب فرسایش سطحی ،شیاری ،آبراهیهای و
کناری) اشاره نمود( ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری)1370 ،
همانطور که در شکل ( )0نیز مشخص اسیت ،بیشیترین درصید
فرسایش ،مربوط به تیو فرسایش  IIبا  03درصید مییباشید در
این تحقیق ،با تلفیق نقشه اجیزای واحیدهیای اراضیی ،پوشیش
گیاهی و نقشه نهایی واحدهای شیکل زمیین در محیدوده میورد
مطالعه ،نقشه واحدهای محیطزیستی نهایی بیا  014واحید تولیید
شده اسیت نکتیهای کیه در رویهیم گیذاری نقشیههیا و تهییه
یگانهای محیطزیستی حایز اهمیت است ،حداقل مساحت واحید
جدا شده است به گونهای که واحدهای با مساحت کمتیر از ییک
سانتیمتر مربع در هر مقیاس نقشه ،در مشابهترین واحید نزدییک
خود ادغام( )8شد (مخدوم )1371 ،در این مطالعه نیز پیس از هیر
بار رویهم گذاری به رو دو ترکیبیی واحیدهای کوچیکتیر از
 0/21هکتار در واحدهای بزر تر و مشابه خود ادغام شده است

کد واحدهای محیطزیستی با توجه به رویهیم گیذاری  1نقشیه
مورداستفاده در تلفیق ایجادشده است و برای دیگر الیههیا فقیط
اطالعا آنهیا در جیدول اطالعیاتی واحیدها وارد شیده اسیت
سپس ،با مقایسه جدول ویژگیهای یگانهیای محییطزیسیتی و
مدلهایی که توسط نگارندگان به کمیک میدلهیای مخیدوم و
کییارگروه اسییتعدادیابی اراضییی و بررسییی شییرایط اکولییوژیکی و
محیطزیستی منطقه تهیه شد ،کار ارزییابی تیوان محییطزیسیتی
منطقه برای هریک از کاربریها انجیام گرفیت و نتیایج زییر بیه
دست آمد تعداد  87واحد محیطزیستی که  10درصد منطقه را به
خود اختصیاص مییدهنید ،حیداقلهیای الزم را بیرای کیاربری
مرتعداری دارا میباشند این حیداقلهیای الزم بیرای مرتعیداری
شامل :پوشش گیاهی با تراکم بیش از  14درصید ،شییب تیا 21
درصد ،بافت خاک نیمه سنگین ،نیمه سبک و سبک ،عمق خاک
 14سانتیمتر به باال ،فرسایش کیم تیا متوسیط و بارنیدگی 144
میلیمتر به باال میباشند
در شکل ( ،)1نقشه کاربری مرتعداری کنونی و نقشیه مرتعیداری
حاصل از ارزیابی توان محیطزیستی نشان داده شده است بیرای
کاربری تفر گسترده نیز براساس مدلهای کارگروه استعدادیابی
اراضی با حفظ کاربریهیای موجیود کیل محیدوده دارای تیوان
میباشد همچنین ،با توجه به محدودیتهای موجیود در منطقیه،
کل محدوده دارای توان حفاظت میباشد

ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی ...
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شکل ( :)5نقشههای مرتعداری فعلی و مرتعداری حاصل از ارزیابی

بحث و نتیجهگیری
برنامهریزی برای استفاده بهینه از اراضی موجب میشود تا ضمن
بهرهبیرداری بهینیه و اصیولی از منیابع سیرزمین ،از اراضیی بیه
اقتضای استعداد و توانمندیشان استفاده شود در چیارچوب ایین
برنامهریزی ،اراضی مورد ارزیابی قرار میگیرنید و تناسیب آنهیا
برای ساماندهی کاربریها بر اسیاس تیوان اکولیوژیکی آنهیا و
بهرهوریهای خاص مشخص میشود (نوری و همکاران)1373 ،
ارزیابی توان اکولوژیک در کشور ما بر اساس ارزییابی چندعاملیه
است با توجه به منحصربهفرد بودن ویژگیهای اکولیوژیکی هیر
منطقه ،آن چه مسلم است ،اینکه عمل ارزیابی توان اکولوژییک
در هر منطقه معیارها و ضوابط خاص خود را در بر دارد (پورجعفر
و همکاران )1331 ،تجزیهوتحلیل دادهها بهایینعلیت بیه عمیل
میآید که بتوان جمعبندی گروههای منظم دادهها را در بینظمی
آبخیز انجام داد در ارتباط با کاربرد سامانه اطالعیا جغرافییایی
در این مطالعه میتوان به سودمندیهیای آن ازجملیه سیرعت و
دقت باال در تهییه ،طبقیهبنیدی و ترکییب نقشیههیای مختلیف،
مدیریت و وییرایش آنهیا ،ورود و خیرو اطالعیا توصییفی و
مهمتر از همه قابلیت تکرار این موارد بهدفعا زیاد ،بیهآسیانی و
در زمان کوتاه ،اشاره نمیود (احمیدی ثیانی و همکیاران)1334 ،
ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مورد مطالعه بیا تلفییق  1الییه
اولیه که رو تهیه آنها در سطور باال بییان شیده اسیت ،قابیل
انجام است با توجه به نقشه شیب 14 ،درصید مسیاحت منطقیه
مربوط به شیب  11-4درصد است همیانطیور کیه گفتیه شید،
شیبهای کمتر از  7درصد بهعنوان بدون جهیت در نظیر گرفتیه
شدهاند بر اساس نقشه طبقا ارتفاعی منطقه ،کیالس ارتفیاعی

 2144-1744حییدود  04درصیید مسییاحت منطقییه را بییه خییود
اختصاص داده است همچنین کمترین درصد مساحت مربوط بیه
طبقه ارتفاعی  2744-2044متر میباشد براساس نقشیه تییو و
پوشش گیاهی که در  8کالس طبقهبندیشیده اسیت ،بیشیترین
درصد مساحت مربوط به تیو گیاهی بادامکوهی -پسیته کیه در
حدود  04درصد مساحت منطقه مییباشید همچنیین ،بیشیترین
درصد تراکم پوشش مربوط به تیو درمنه دشتی -قیچ در حیدود
 34درصد میباشد در محدوده میورد مطالعیه ،سیه تییو اصیلی
فیزیوگرافی (کوهها -تپهها -فیال هیا و تیراسهیای فوقیانی) و
جمعیاً  11جییزء واحیید اراضییی مشییخص و ارایییه شیید کییه تیییو
فیزیوگرافی کوهها حدود  83درصد از مساحت کل منطقیه را بیه
خود اختصاص مییدهید همچنیین در بیین واحیدهیای اراضیی
بیشترین درصد مسیاحت ( 21درصید) مربیوط بیه واحید اراضیی
 1-2-2میباشد که ویژگیهای آن شامل شییب زییاد ،بیرونزد
سنگی با رخنمون سنگی  14تا  04درصد مییباشید (جیدول )1
عالوه بر  1الیه اولیه که گفته شد ،زمینشناسی و برخی دیگر از
ویژگیهای اکولوژیکی ناپایدار نیز در ارزیابی توان محیطزیسیتی
نقش دارند در میورد ویژگییهیای اقلیمیی ،بیین ایسیتگاههیای
انتخابشده ایستگاه تبخیرسنجی دیهوک و ایسیتگاه سیینوپتیک
طبس به دلیل تشابه آب و هوایی و نزدیکی به حوزه مطالعاتی در
برآورد متغیرهایی مانند :بارندگی ماهانه ،رطوبت ،ساعا آفتیابی،
فشار بخار اشباع ،به عنوان ایستگاه معرف منطقیه میورد اسیتفاده
قرار گرفتهاند با توجه به آمارهای موجود ،ایستگاه قاین در شیرق
منطقه دارای بیشترین بارندگی ساالنه در بین ایسیتگاههیا یعنیی
 180/8میلیمتر و ایستگاه خور بیابانک در جنوب شرقی منطقه با
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بارنییدگی  88/3میلیییمتییر ،کمتییرین میییزان بارنییدگی را در بییین
ایستگاهها داراست با توجه به ارقام بهدست آمده ،مییزان معیدل
تبخیر و تعرق ساالنه ایستگاه طبس  1713/8میلی متیر در سیال
برآورد شده است بیشترین میزان تبخیر و تعرق در حوزه مربیوط
به تیرماه و کمترین میزان تبخیر و تعرق مربوط به دیماه اسیت
اقلیم منطقه کریت طبس به رو دومارتن در دوطبقه خشیک و
نیمهخشک کالسبندی شده است که حدود  84درصید مسیاحت
منطقه مربوط به اقلیم خشک است با توجه به کوهستانی بیودن
منطقه و عدم وجود آب کافی و مناسب ،تقریباً از تمیامی اراضیی
منطقه در تیوهای مختلف به صور مرتع و چراگیاه فصیلی دام
استفاده میشود از نظر زمین شناسیی ،گسیتره میورد مطالعیه در
منتهیالیه غربی رشتهکوه شتری واقع اسیت همیانطیور کیه در
جدول ( )3نیز مشخص میباشد ،بیشترین درصد مسیاحت حیوزه
توسط آهکهای شتری پوشیده شده و بیشتر در جنیوب و مرکیز
گستر دارد کمترین رخنمون سنگی نیز مربوط به آهیکهیای
سییازند بییادامو اسییت همچنییین ،منطقییه کریییت در محییدودهای
تکتونیزه و گسلیده قرار دارد و ازنظر سیاختاری فعیال اسیت بیر
طبییق نقشییه فرسییایش ،منطقییه مییورد مطالعییه دارای سییه تیییو
فرسایش  IIو  IIIو  IVکه بیشترین درصد فرسایش ،مربوط بیه
تیو فرسایش  IIبا  03درصد میباشید نتیجیه مطالعیه فیوق بیا
مقایسه مطالعا انجام شده در مناطق خشک و نیمهخشک نشان
میدهد که وجود محدودیتهای طبیعی شیدید در منطقیه سیبب
شده است که برای بیشتر کاربریها ازجملیه جنگلیداری ،توسیعه
شهری و صنعتی و روستایی ،آبزی پیروری ،کشیت آبیی و تفیر
متمرکز هیچگونه توانی نداشته باشد با مقایسه کاربری مرتعداری
فعلیی و نتییایج حاصیل از ارزیییابی محیییطزیسیتی منطقییه بییرای
مرتعداری مشخص شد که بسیاری از مناطقی که در حال حاضیر
بهعنوان مرتع مورداستفاده قرار میگیرنید و در حیدود  87درصید
مساحت منطقه میباشند ،هیچ گونیه تیوانی بیرای ایین کیاربری
ندارند پس از ارزیابی توان محیطزیستی مشخص شید کیه تنهیا
 10درصد منطقه دارای قابلیت مرتعداری میباشید کیه نشیان از
بهرهبرداری بیش از تیوان منطقیه دارد ایین منطقیه بیر اسیاس
مدلهای کارگروه اسیتعدادیابی اراضیی در صیورتی بیرای تفیر
گسترده توان دارد که کاربریهای موجود حفظ گردند همچنیین،
کل منطقه در مقایسه با مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضیی و
با توجه به وجود محیدودیتهیای اکولیوژیکی ازجملیه رخنمیون
سیینگی ،محییدودیت عمییق خییاک ،محییدودیت پوشییش گیییاهی،
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فرسایش زیاد ،شوری و قلیاییت زییاد ،محیدودیت آب سیطحی و
زیرزمینی ،پستی وبلندی زیاد ،بافت سنگین ،شکنندگی زیسیتگاه،
تبخیر بسیار زیاد ،خشکسالی و زلزلهخیز بودن بهعنوان حفیاظتی
ارزیییابی شیید در اییین مطالعییه ،ارزیییابی چنیید متغیییره تییوان
محیطزیستی با دخالیت دادن نقشیههیا و اطالعیا پارامترهیای
زیادی به انجام رسید کاربرد سامانه اطالعا جغرافییایی انجیام
این فرایند را سرعت بخشیده و مراحل مختلف ا جمله محاسیبا
رستری و وکتوری ،تلفیق الیهها و انجیام پیرسوجیو( )7را بیا بیه
حداقل رساندن خطا و اعمال سلیقه افراد به انجام میرساند الزم
به ذکر است که عیدم دقیت در ورود دادههیا و عیدم آگیاهی در
انتخاب صحیح انواع توابع برای هر عملیاتی در سامانه اطالعیا
جغرافیایی میتواند منجر به خطاهایی در خروجی و تصمیم گیری
نهایی شود ،هرچند که قابلیت تکرارپذیر بودن این تکنیک سیبب
شده است تا بتوان خطاهای موجود را کنترل و رفع نمود بررسیی
مدلهای اکولوژیکی کارگروه استعدادیابی اراضی در این تحقییق
نشان داد که این مدل از انعطاف زیادی برخوردار بوده و ارزییابی
و تصمیمگیری با آنها راحتتر از مدلهیای مخیدوم مییباشید؛
به گونهای که کمیت شرایط و معیارها را بهصیور حیداقلهیای
الزم در نظر میگیرد و ازلحا کیفیت نیز از نگر علمی محض
خودداری میکند با توجه به این کیه منیاطق بیابیانی و خشیک
زیستگاهها بسیار حسیاس و شیکننده مییباشیند ،بیرای کیاهش
تخریبها و فشارها بر آنها ،پیشینهاد مییگیردد ارزییابی تیوان و
آمایش سرزمین به عنوان رو مناسبی در جهیت توسیعه پاییدار
صور گیرد
یاددداشتها
Anderson
Sante-Riveira
Terra cha
Digital elevation model
Intersect
Overlay
Dissolve
Query

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی ...
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