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بینی  ی شرایط فعلی کاربري با توان پیشپوشان بررسی میزان هم
  حوضه فشند: مطالعه موردي ،شده سرزمین

  

   حفاظت خاك و آبخیزداريپژوهشکده کارشناس ارشد، 1رضا حبیبی علی
  ري حفاظت خاك و آبخیزداپژوهشکده استادیارصمد شادفر، 
   حفاظت خاك و آبخیزداريپژوهشکده استادیاریونس دقیق، 

  

  1388/ 11/09:                             پذیرش مقاله20/03/1388: دریافت مقاله
  

  چکیده
برداري بهینه و پایدار ضرورتی  توسعه و بهرهبراي  آبخیز حوزهدر یک پوشانی شرایط فعلی سرزمین  میزان همشناسایی 

  ابتدا متغیرهاي. گردیدآبخیز فشند در شمال شرقی شهر هشتگرد انتخاب، حوزه در این تحقیق .استیراجتناب ناپذ
 سامانه اطالعات افزارهاي  نرمو مطالعات میدانی کمک سپس به. بینی توان سرزمین شناسایی شدند مستقل براي پیش

پوشانی با   و با استفاده از شاخص همتهیههاي اطالعاتی  عنوان الیه هاي مختلف وزنی به نقشه، )GIS(جغرافیایی 
بینی توان کشاورزي با نقشه شرایط فعلی سرزمین   در مرحله بعد، نقشه پیش.بندي گردیدند دیگر تلفیق و طبقه یک
ضعیف و  بینی شده داراي استعداد خیلی که مناطق پیشنتایج نشان داد . پوشانی و ماتریس همبستگی محاسبه شد هم

شود و مناطق داراي استعداد متوسط براي کاربري  پوشانی شامل می  درصد هم47/19متوسط با ضعیف را مراتع 
 7/39بینی شده خیلی خوب و خوب براي کاربري کشاورزي با   درصد انطباق را دارد و مناطق پیش3/0کشاورزي 

 هکتار از اراضی خیلی 994ه متاسفان. گیرد   درصد را در بر می29 درصد وکاربري مراتع فقیر، 2درصد و مراتع خوب 
بینی  پیش. باشد گر نبود یک برنامه جامع در این زمینه می خوب کشاورزي به مناطق شهري تخصیص یافته که نشان

خوب کشاورزي و مناطق  هاي خیلی  درصد از مساحت کل را زمین17/53 هکتار از اراضی با 9259دهد که  نشان می
شود که  در نهایت پیشنهاد می. شود  درصد از کل حوزه فشند را شامل می23از تر  متوسط و ضعیف و بسیار ضعیف کم

ها ارائه نموده  ریزان و مروجین براي هر حوضه مدلی را بر اساس توان اکولوژیکی سرزمین و شرایط فعلی کاربري برنامه
  .ار گیردکارگیري نوع کاربري مناسب منطقه، مورد توجه قر برداري بهینه و به تا نسبت به بهره

  
  ، هشتگردماتریس همبستگیپوشانی،  استعداد اراضی، شاخص همارزیابی سرزمین،  :هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه

هاي  مدیریت غلط یا روشراه با  همهاي آن  و عدم شناخت قابلیت نوع استفاده از سرزمینخصوص عدم کاربري در 
از سرزمین استفاده ناصحیح این معتقد است ) 1380(مخدوم . تاساز آن شده استفاده غیر منطقی باعث نادرست و 

توانی شود که  می در سرزمینی کشاورزي :شود نمیبرداري  بهرهآن قابلیت از زمین و آب به اندازه توان و یعنی اینکه 
دام به گردد که تناسب ندارد، در دامنه کوهی اق براي تولیدات کشاورزي ندارد، در زمینی مناطق مسکونی بنا می

علت گیري کرد که  توان چنین نتیجه طور خالصه می  به ود که توان تولیدي براي این کار را نداردشو داري می مرتع
  .کاهش بیش از حد منابع، استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین استاصلی 

   بروز مسائل  باعثاً و اکثر ده بسیار دشوار بو  و متداول  سنتی هاي روشکند که استفاده از  بیان می) 1380(سلطانی 
   مختلف هاي  الیه  با تلفیق  را دارد که تواناییهاي این  روشو ابزارها و GIS  .شود  می  زمینه  در این اي  پیچیده و مشکالت

                                                        
1 habibi1354@yahoo.com 
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اورزي و مناطق مساعد از لحاظ کش  یابی  در مکان  کافی  و با دقت  زمان  و در حداقل  مختلف هاي  مدل  در قالب اطالعاتی
  . گردد   استفادهمنابع طبیعی

منظور تعیین رابطه متقابل بین واحدهاي فیزیوگرافی، پوشش گیاهی، میزان و  که به) 1376(در تحقیق بهمنیار 
هاي دامنه شمالی البرز مرکزي صورت گرفت، نتایج نشان داد  جهت شیب، اقلیم و مواد مادري در تکوین و تکامل خاك

شده از مواد مادري مارنی، امکان شستشو و انتقال رس فراهم نبوده اما در مواد مادري  لهاي تشکی که در خاك
خیزي خوب  اراضی قسمت دشت منطقه مورد مطالعه داراي حاصل. آهک، امکان شستشو و انتقال رس زیاد است سنگ

 اما براي ;گیرد قرار می) S2(و محدودیت کم بوده و براي زراعت برنج، پنبه و سویاي آبی و گندم دیم در طبقه مناسب 
ها ناکافی بودن  محدودیت اراضی براي این زراعت. شود زراعت دیم پنبه و سویا جزء اراضی نامناسب محسوب می

  . بارندگی است
براي آمایش حوزه مطالعاتی که در شمال کوهپایه واقع شده و بخشی از حوزه ) 1378(زاده  آقانجفیدر تحقیق 

ها تهیه شد،  در بدو امر نقشه. باشد، از روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده شده است آبخیزه کوهپایه سگزي می
در مجموع . مددست آ  واحد شکل زمین به51گذاري دو ترکیبی استفاده گردید که در نتیجه  هم سپس از شیوه روي

ها  هاي تهیه شده و نقشه کاربري تک واحدهاي زیست محیطی با مدل  اکوسیستم خرد تهیه گردید و بعد از آن تک156
ها  نهایتا بر اساس روش کیفی با انطباق این نقشه با نقشه کاربري فعلی اراضی مشخص شد برخی کاربري. دست آمد به

در ) 1377(در تحقیق دیگري که توسط مشاري . برخی مکان نامناسب دارنداند و  در جاي نسبتا مناسبی قرار گرفته
هاي گیاهی و طبقات مختلف ارتفاعی انجام   هکتاري وردآورد کرج با توجه به تنوع گونه6435آمایش سرزمین منطقه 

، اقلیم، ها از قبیل خاك، پوشش گیاهی هاي اکولوژیکی منطقه و تهیه نقشه آن گرفت، ضمن شناسایی کلیه ویژگی
حاصل تلفیق (روش تلفیق دوتایی با هم ترکیب شده و نقشه واحدهاي مقدماتی شکل زمین  شیب، ارتفاع، و جهت، به

حاصل تلفیق نقشه واحدهاي مقدماتی شکل (و نقشه واحدهاي نهایی زیست محیطی ) هاي شیب، جهت و ارتفاع نقشه
داري، کشاورزي، توریسم   زمینه مرتع4کاربري اراضی در  همچنین ;دست آمد به) زمین با نقشه خاك و پوشش گیاهی

  . و حفاظت مشخص گردید
براي ارزیابی توان توسعه در حوزه آبخیز طغرود قم پس از تهیه نقشه واحدهاي زیست محیطی، ) 1379( فتاحی 

از کل اراضی آمایش . ودها نم  واحد را شناسایی نمود و با استفاده از روش کیفی اقدام به تعین اولویت بین کاربري830
 درصد داراي 8 درصد داراي انطباق متوسط، 3/19 درصد داراي انطباق کامل، 54شده حوزه آبخیز طغرود، حدود 

  . درصد بدون انطباق بود و در نهایت دو طرح مدیریتی با برنامه آمایشی ارائه نمود7/18انطباق کم و 
ژیکی محیط زیست و توسـعه پایـدار در اسـتان ایـالم بـر اسـاس             در ارزیابی توان اکولو   ) 1386(عسکري و همکاران    

گـون    پلـی 786هاي اکولوژیـک منطقـه بـه     هاي تجزیه و تحلـیل سیستمی، استان ایالم را با در نظر گرفتن ویژگی        مدل
هـاي   هـاي اکولوژیـک منطقـه هـستند، تـوان یگـان        الیـه، کـه ویژگـی   11تقسیم نموده و با استفاده از منطبق کــردن   

پـالمرو در  -، یک مدل کاربري بهینه سرزمین براي فیکـوزا      )Dazzi) 1983 و   Fierotti. محیطی را مشخص کردند     ستزی
انـداز،   این ناحیه به نه حوزه تقسیم و بـراي هـر حـوزه اطالعـاتی درخـصوص خـاك، چـشم         . سیسیل ایتالیا ارائه نمودند   

در طــرح ارزیــابی ســـطح       ) Liberman) 1984و   Naveh. دسـت آمـد     استفاده فعلی از سرزمین و کاربري بهینـه بـه         
صـورت نقـشه    اســترالیا، ایـن کــشور را بر حسب ابعاد مکانی به مناطق و آبخیزهایی تقسیم کردنـد و نتـایج طـرح بـه        

اي تحـت عنـوان شناســـایی        در مقالـه  ) 1996( و همکـاران     Krishnamurthy. ارزیابی سـرزمین اسـترالیا ارائـه شـد        
و اطالعـات سـنجش از دور، نقـشه پوشـش زمـین         GISداز براي ارزیــابی محیط زیست با اسـتفاده از          ان الگــوي چشم 

)land cover (طبقـه پوشـش زمـین حاصـله بـا دو شـاخص       9الگوهـاي  . اي از شمال ایتالیا تهیه نمودنـد  را در ناحیه 
دست آمـده   نتایج به. گیرد قرار میانداز یعنی شاخص ابعاد و شاخص تنوع مورد مطالعه    کالسیک مرسوم در تحلیل چشم    

منظور ارزیابی و مقایسه الگوي سناریوهاي مختلـف در   تواند به انداز، این الگو می دهد که براي هر وضعیت چشم   نشان می 
   در جنـوب   زیرزمینـی  هـاي   آب  تغذیـه   براي  مناسب  مناطق   تعیین  براي. کار گرفته شود    ریزي محیطی به   مطالعات برنامه 

   کرده  را مطالعه و شیب   آبراهه ، تراکم ، زهکشی  سطحی ها، آب ها و شکستگی   گسل توپوگرافی،    ،شناسی   زمین   عوامل هند،
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، متوسـط و فقیـر    ، خـوب   خـوب  ، خیلی  عالی  طبقات  به  زیرزمینی هاي  آب   اهمیت   را براساس    فوق  هاي   از نقشه   و هر یک  
 بـا    گـام   بـه   گـام   روش  و بـه   داده هـا وزن   آن  اهمیـت  ها بـر اسـاس   نقشه  از  هر یک ي برا   کردند و در نهایت     بندي  تقسیم

   منـاطق   کـه   اسـت  گـر آن   بیـان   تحقیق  این.آمد  دست به  مصنوعی   مستعد تغذیه  اراضی   نقشه سرانجام و    دیگر تلفیق  یک
   . باشد  درصد می5 تر از کم   کواترنر و شیب  منظور محدوده  این براي)   عالی طبقات ( مناسب

  
  ها  روشو مواد

هاي حلقه، از شرق به  هاي البرز مرکزي، از جنوب به کوه حوزه آبخیز فشند از شمال به رشته کوه: منطقه مورد مطالعه
- 23ً تا  35ْ-57َ-46ًاین حوزه از نظر مختصات جغرافیایی بین .گردد  دشت کرج و از غرب به دشت قزوین محدود می

ارتفاعات مهم واقع در حاشیه حوزه، شامل .  طول شرقی قرار دارد50ْ-48َ-39ً تا  50ْ-39َ-41ً عرض شمالی و 6َ3-6ْ3
 متر، کوه 2603 متر،کوه لکا با ارتفاع 2342 متر، کوه پردي با ارتفاع 3110 متر تا2875کوه طالقان با ارتفاع  رشته

  .باشند  متر می2142تفاع داران با ار  متر، کوه اسبی2765زرچقانی با ارتفاع 
  

  
  نمایی از منطقه مورد مطالعه -1شکل 

  
 7813/ 80برابـر  (تـرین مـساحت حـوزه     شناسی کرج و شـکران، بـیش   هاي زمین   در این تحقیق، با استفاده از نقشه      

محاسـبه مجمـوع طـول    . دهـد  ل مـی هاي آبرفتی بسیار جـوان تـشکی     را پادگانه )  درصد از سطح حوضه    77/43هکتار یا   
 متري قرار دارد کـه داراي میـزان بـارش       1780 کیلومتر بوده و ایستگاه فشند در ارتفاع         17/17هاي فرعی حوضه      گسل

 بـا  )خاك رسـوبی (سري کرج هاي خاك در منطقه مورد مطالعه غالبا        متر است و نحوه پراکنش سري        میلی 276سالیانه  
تـرین و   کـم ( متـر  3110 و 1180از حوزه است و حوزه فشند با ارتفـاع   )  درصد 09/40 ( هکتار 57/7156ی برابر   مساحت

 درصد از سطح حوزه را شـامل       77/44 متر،   1400-1200حدود ارتفاعی   .  متر است  2140داراي مد ارتفاعی    ) ترین  بیش
 74/70ب غربـی    کیلومتر مربـع اسـت و جهـت غالـب جنـو     65/71 درصد با 2-0ترین میزان شیب بین    شود و بیش   می

 .اي، چهره غالب در منطقه است هاي واریزه کیلومتر مربع و اراضی پوشیده از ریزش
  

  روش تحقیق
 متغیرها شامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، نوع خاك از لحاظ آبیاري، نوع و جنس سري خاك، قابلیـت              ابتدا

هاي اقلیمـی شـامل بـارش، دمـا، تبخیـر،       ی، نقشهاجزاي واحد اراضی، زمین شناسی، سازندهاي کواترنري، پوشش گیاه     
در . رطوبت نسبی و ضریب اقلیمی تعیین و تهیه شد و سپس  در محیط سامانه اطالعـات جغرافیـایی رقـومی گردیدنـد         

هـاي وزنـی متغیرهـا گردیـد و در قالـب روش       و نقشه) 10 -0بین (مرحله بعد طبقات هر یک از عوامل وزن دهی شده    
  .  ماتریس همبستگی تجزیه و تحلیل انجام گرفتپوشانی و شاخص هم

   و بحثنتایج
دهی هریک از طبقات، عوامل قابلیت بالقوه حوزه تعیین گردیـد کـه       هاي اطالعاتی مورد نیاز و وزن       پس از تهیه الیه   

 بنـدي،  در ایـن تقـسیم  . گردیـد  مـساوي تقـسیم   طبقـه هاي نهـایی بـه پـنج         همین منظور منحنی فراوانی کلیه نقشه      هب
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بندي سرزمین حوزه با در نظر گرفتن پنج گروه خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار نامناسـب             خصوصیات طبقه 
دهی آماده بوده شـده بـراي مـشخص شـدن          نقشه استعداد سرزمین که بر اساس روش وزن        2در شکل   . ارائه شده است  

  . شود هاي کشاورزي ارائه نشان داده می قابلیت
  

  
  Index overlay  مدل تعداد اراصی با نقشه اس-2شکل 

  

بندي استعداد و قابلیت سرزمین حوزه فشند و با در نظر گرفتن عوامل پایدار و ناپایدار منطقه و بررسی           پس از طبقه  
 درصد از سطح حـوزه تـوان بـسیار خـوبی از لحـاظ          2/53 هکتار معادل    9259عوامل ژئومورفولوژیکی، مشخص شد که      

  . عمل آورد هاي خاص منطقه به توان انواع زراعت و باغبانی را با توجه به محدودیت مییعنی . کشاورزي دارد
از سطح حوضه با توان  )  هکتار 444( درصد   54/2طور که از این نمودار پیداست، اراضی با قابلیت متوسط تنها             همان

ید از یک حداقل از سرزمین خـوب، کـه    هنگام استفاده از سرزمین با توجه به نظریه مدیریتی با         . اند متوسط اشغال کرده  
بـازده را بـه    هـاي کـم   تواند در افزایش بازده تولید کشاورزي  نقش موثر داشته باشد، استفاده کـرد و حـداقل زمـین                 می

  . هاي دیگر اختصاص داد کاربري
بازدیـد   و نقـشه پوشـش گیـاهی موجـود منطقـه و      2002اي لندسـت   در منطقه فشند با استفاده از تصاویر ماهواره     

ترین مساحت حوضه را کشاورزي  هاي فعلی منطقه از لحاظ کشاورزي تهیه شده در این نقشه بیش   میدانی نقشه کاربري  
اي اسـت کـه نزدیـک بـه شـش       گونـه  هاي بایر درمنطقه عمالً وجود ندارد و وضعیت شهرسازي به گیرد و زمین   در بر می  

ترین  مراتـع را مراتعـی    فقر مراتع کامال مشهود بوده و بیش. دده هاي شهري پوشش می    هکتار از مساحت حوضه را فضا     
  .اند فقیر تا متوسط در بر گرفته که عوامل انسانی و حیوانی در به وجود آمدن این گونه مراتع تاثیر زیادي داشته

  

      نمودار  استعداد و مساحت اراضي 
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   نمودار فراوانی تجمعی استعداد اراضی-3شکل 
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  نقشه کاربري اراضی حوضه فشند -4شکل 

  
هاي فعلی آن، همچنین یک ارزیابی  آبخیز و نوع استفاده) اکولوژیکی( بین توان طبیعی  نجش موازنهمنظور س به

 انطباق GISدیگر در محیط  ها و استفاده فعلی از اراضی بر یک مکانی از وضعیت حوزه آبخیز، دو نقشه اولویت کاربري
هاي موجود، ترکیب متفاوتی از تقابل طبقات  هبر اساس ستاد.  ارائه شده است1نتایج حاصله در جدول . داده شدند

نقشه اولویت کاربري و استفاده فعلی از اراضی وجود دارد که با استفاده از ماتریس حاصل شده، میزان انطباق کاربري 
ها شکل  در این تحقیق مشخص شد که خیلی از کاربري. گردد بهینه پیشنهادي با استفاده فعلی از اراضی مشخص می

  . ی دارندنامناسب
،  تـوان بـسیار خـوب   يه دارازاز مـساحت حـو   )درصـد 17/53(  هکتار9259نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که     

 3494از اراضی داراي توان بـالقوه متوسـط و   )  درصد54/2(هکتار444داراي توان خوب،)  درصد21/24( هکتار   3/4217
ضمناً مناطق داراي اسـتعداد بـسیار پـائین را    . هستندکشاورزي از لحاظ    داراي توان بسیار کم و کم       )  درصد 20( هکتار

بینـی شـده را مراتـع متوسـط بـا        هکتار، مناطق ضعیف پـیش 223با مساحتی برابر    )  درصد 28/1حدود  (مراتع متوسط   
ط مناطق متوسـ . شود درصد تشکیل می) 6/0برابر ( هکتار 103 هکتار، و مراتع فقیر   3167 درصد با مساحتی برابر      9/18

 92/1ترتیب مراتع متوسط و ضـعیف   گیرد و به   هاي کشاورزي را در بر می       هکتار از زمین   56 درصد،   3/0با انطباقی برابر    
 5/1هاي کـشاورزي،    هکتار زمین261بینی شده خوب با  مناطق پیش. باشند پوشانی و انطباق را دارا می    درصد هم  3/0و  

  . پوشانی و انطباق دارد  درصد هم7/20 درصد و مراتع فقیر با 1 /8  هکتار،314پوشانی، مراتع خوب با   درصد هم
  

      نمودار وضعیت فعلي كاربري و مساحت آنھا
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  پوشانی وضعیت فعلی کشاورزي با توان سرزمین   نقشه هم-6شکل 

  
پوشـانی   م هکتار به زراعت اختصاص یافته کـه نـشانه هـ   6647 درصد برابر 2/38مناطق خیلی خوب ارزیابی شده با      

از اراضی خیلی خوب کشاورزي به مناطق شهري تخصیص یافته که      )  درصد 7/5برابر  ( هکتار   994متأسفانه  . خوب است 
  هکتـار از  9259دهد که مناطق خیلی خوب،  بینی نشان می پیش. باشد نشان از نداشتن برنامه جامعی در این زمینه می       

. شـود   درصد از کل حوزه فشند را شامل می23تر از  سیار ضعیف کمو مناطق متوسط، ضعیف و ب   )  درصد 17/53(اراضی  
پوشـانی را   ترین هم و داراي همبستگی خیلی خوب بین کاربري فعلی و استعداد اراضی است و متغیرهاي مورد نظر بیش     

، بـراي  )Dazzi )1983 و Fierottiنتایج این تحقیق با مطالعات انجام شده  توسط     . در تعیین توان کشاورزي حوزه دارند     
عمرانـی   نیـا  در سـطح کـشور اسـترالیا ، قلـیچ    ) Liberman) 1990 و Navehپالمرو در سیسیل ایتالیـا ،      –منطقه فیکوزا   

 درصـد  54در حوزه آبخیز طغرود قم، که از کل اراضی آمایش شـده          ) 1379( در حوزه آبخیز نردین و فتاحی       ) 1375(
 درصد آن داراي انطبـاق کـم و بـدون انطبـاق اسـت،      7/18 درصد و 8سط،  درصد انطباق متو   3/19داراي انطباق کامل،    

ریزان و مروجین بـا در نظـر گـرفتن اسـتعداد هـر سـرزمین، کـه بـا          شود که برنامه   در نهایت پیشنهاد می   . مطابقت دارد 
کارگیري نـوع    و بهبرداري بهینه محیطی براي هر حوزه قابل ارائه است، نسبت به بهره      هاي زیست  گیري از توان یگان    بهره

  .کاربري مناسب اقدام نمایند
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  )مساحت به هکتار(پوشانی الیه هاي مختلف کاربري فعلی اراضی با استعداد و توان اراضی حوضه آبخیز فشند   میزان هم-1جدول 
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very 
low  0 0 0 0 0 0 223 28/1 0 0 0 0  223 28/1  

low  1 0 0 0 0 0 3167 19/18 103 6/0 0 0 3271 78/18 

medium  56 3/0 0 0 1 0 334 92/1 53 3/0 0 0 444 55/2 

good  261 5/1 0 0 314 8/1 39 22/0 3602 7/20 0 0 4216 21/24 
very 
good  6647 2/38 138 8/0 33 2/0 0 0 1447 3/8 994 7/5 9259 17/53 
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Abstract 

Recognition from coverage amount of country present conditions in a watershed is 

unavoidable necessity for optimal and permanent development and utilization. In this 

research, we choose Fashand watershed in north-eastern of Hashtgerd city. First have 

recognized independent variables to predicting country power. Then prepared various 

weight maps as informational layers using field studies and Geographical Information 

Systems (GIS), and classified and composed them together using coverage index. In next 

stage, coverage predicting agriculture power map with present country conditions map and 

calculate correlation matrix. Results showed that predicted area with much week and week 

talent include intermediate rangelands with 19.47 percent coverage areas with medium 

talent for agriculture intensity have 0.3 percent stratification. And good and very good 

predicted areas for agriculture intensity include 39.7 percent, good rangelands 2 percent, 

poor rangelands 29 percent.  Unfortunately 994 Hectares of very good agriculture rascals 

have specialized to civic areas that shows having no comprehensive programs in this base. 

Prediction shows that 9259 ha of rascals with 53.17 percent of total areas include very good 

agriculture lands and medium, week and very week areas include less than 23 percent of 

total Fashand area. Finally, we suggest that programmers and propagators present a model 

for each area regard to ecological power of area and present intensities conditions, to have 

in mind area with optimal utilization and suitable intensity use. 
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