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چكیده:
سنجش  دنبال  به  پایدار،  توسعه  راستای  در  حرکت  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  سرزمین  کولوژیك  ا توان  ارزیابی 
موجودی و توان نهفته  سرزمین با مالك ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. ضرورت این 
کشورهای در حال  که ایران یکی از  کنترل پیامدهای توسعه و سنجش قابلیت های زمین در شرایطی  پیمایش و 
کالن حفظ  توسعه و مواجه با روندهای شهرنشینی شتابان است، بیشتر مطرح می شود. این پژوهش با هدف 
کز استانی  قابلیت های زیست محیطی، آزمون و ارزیابی قابلیت سنجی را در حوزه شهر یاسوج، به عنوان یکی از مرا
کولوژیك حوزه شهری یاسوج برای  گسترش شهری دنبال نموده است. بنابراین تعیین توان ا با آهنگ فزآینده 
سرزمینی  منابع  محدودیت های  و  توانمندی ها  امکانات،  نمودن  مشخص  همچنین  و  سکونتگاهی  گسترش 
گونه برنامه ریزی ، هدف مشخص این پژوهش است. روش مطالعه در تحلیل  ناحیه به عنوان بستر مناسب هر 
که بر مبنای روش آمایش سرزمین  کولوژیکی است  قابلیت سنجی زمین محدوده پژوهش مبتنی بر یک مدل ا
گزینه اصلی قابلیت زراعی،  گزینه های مختلف مؤثر در قابلیت زمین، سه  مخدوم طراحی شد.  از بین معیارها و 
از   حکایت  مدل  کاربست  نتایج  گرفتند.  قــرار  بررسی  مــورد  فعالیت ها  و  سکونتی  شهری،  توسعه  و  جنگلداری 
کننده ای برای توسعه  که عوامل محدود  کولوژیک در محدوده مورد مطالعه دارد  پتانسیل های وسیع محیطی و ا
کشاورزی، مرتعداری و جنگل  شهری به شمار می روند. 82 درصد از مجموع سطح محدوده را اراضی با قابلیت 
تشکیل می دهند. بنابراین حساسیت و آسیب پذیری محیط طبیعی در این حوزه در اولویت اول، توصیه را به 
گسترش شهری، هم در محدوده شهر یاسوج و هم در حوزه اطراف  کننده  سمت اتخاذ سیاست های محدوده 
گسترش شهری یاسوج به سمت شمال غربی  گردشگری ناحیه و در اولویت دوم، سوق دادن  آن، استفاده از توان 

و شهرک مادوان و مهریان است. 

کولوژیک، توسعه پایدار، حوزه شهری یاسوج. كلیدی: ارزیابی توان ا واژگان 
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1.مقدمه
که تعاملی بین  برنامه ریزی زمین بر بنیاد این فرض استوار شده  
ویژگی های  و  استفاده کنندگان  نیازهای  و  اجتماعی  نیازهای 
ک،  خا آفتاب،  منظر،  )شیب،  زمین  هر  طبیعی  محیط  و  فیزیکی 
که  گیاهی و حیوانی( وجود دارد. باید این فرض را پذیرفت  پوشش 
پایداری زیست محیطی کوتاه و بلندمدت برای هرگونه تغییر کاربری 
زمین یا تغییر مدیریت زمین از اهمیت باالیی برخوردار است. این 
کولوژیک  که برای جنبه های ا مفاهیم به عنوان الگویی از توسعه 
کنار سایر جنبه ها ارزش قائل است،  و زیست محیطی انسان، در 
گذشته با عبارت  که در  کولوژیک  ک می شود. قابلیت سنجی ا ادرا
خوانده  محیط زیست  توسعه  با  سپس  و  محیط  با  سازگار  توسعه 
مباحث  در  اســت.  شده  معروف  پایدار  توسعه  به  امــروزه  می شد، 
توسعه پایدار، ابعاد مختلفی از رابطه میان توسعه و محیط زیست 
که از مهم ترین آنها می توان به ضرورت درون زایی  آشکار می گردد 
فرآیند توسعه، به رسمیت شناختن نقش مردم در فرآیند توسعه و 
کولوژیک محیط اشاره نمود )جنیفر، آلیوت؛ 1378(.  توجه به توان ا
توانمندی های  تهدید  بــدون  که  است  توسعه ای  پایدار،  توسعه 
حاضر  نسل  نــیــازهــای  بــه  خـــود،  نــیــازهــای  تأمین  در  آیــنــده  نسل 
گوید. بنابراین یکی از مهمترین اقدامات برای دستیابی به  پاسخ 
که قبل از اجرای هر طرح توسعه، مطالعات  توسعه پایدار آن است 
مختلف زیست محیطی انجام شود )شریف زادگان و فتحی؛ 1384و 

شمسی پور و شیخی؛ 1389(. 
بین   روابـــط   »هماهنگی   از   عبارت  نیز  سرزمین   آمایش  مفهوم 
انسان، سرزمین و فعالیت های انسان در سرزمین برای  بهره برداری 
درخور و پایدار از  تمام امکانات انسانی و فضایی سرزمین با  هدف 
و معنوی اجتماع در طول زمان« است.به  بهبود وضعیت مادی 
گفته ساده تر، انسان باید آن استفاده ای را از سرزمین داشته  باشد 
و  می کند؛  دیکته  سرزمین،  کولوژیکی(  )ا طبیعی  ویژگی های  که 
سپس این ویژگی ها را با نیازهای اقتصادی اجتماعی خود سازگار 
استفاده  سرزمین،  آمایش  بنابراین    .)16  :1385 )مــخــدوم،  کند 
کارکردهای مؤثر  بهینه و عقالنی و پی بردن به ارزش های فضا برای 
مهمترین  از   ،)480 )پوراحمد،1380:  است  اجتماعی  و  اقتصادی 
مـــواردی چــون، نگرش همه جانبه  بــه  ویــژگــی هــای آن مــی تــوان 
از  مکانی  نتیجه گیری های  و  دورنگری  آینده نگری،  مسائل،  به  
کالن   درونمایه های راهبرد توسعه مّلی  و  عامل پیوند برنامه های 
کرد )بحرینی، 1370: 340(. بنابراین   و برنامه های منطقه ای اشاره 
ارزیــابــی  سرزمین  آمــایــش  فرآیند  در  اســاســی  مــوضــوعــات  از  یکی 
و  از سنجش موجودی  که عبارت  اســت   کولوژیك سرزمین  ا تــوان 
پیش   از  و  مشّخص  معیارهای  و  مالك ها  با  سرزمین  نهفته  تــوان 
طرح ریزی شده است )آل شیخ و توتونچیان، 1385: 2(. به عنوان  
برای   زیست  محیط  طرح ریزی  یا  سرزمین  آمایش  اســاس،  و  پایه 
توسعه   بــه   دستیابی   درصــدد  که  می شود  محسوب  کشورهایی 
 ,Radklift(هــســتــنــد آتــی  نسل های  منافع  حفظ  با  همراه  پــایــدار، 
استفاده  شامل  سرزمین  آمایش  زمینه  در  جدیدتر  اقــدام   .)1994
کولوژیکی )مخدوم، 1379(و  ا توان  ارزیابی  ریاضی در  از مدل های 
کاربری های ممکن بر اساس برنامه ریزی خطی  تعیین اولویت بین 

انطباق  ارزیابی  عــددی  مدل  تهیه   .)Shulka.et al,1995( است 
و  )اونـــق  آن  معرفی  و  آتــی  و  فعلی  کــاربــری  بین  زیست-محیطی 
کارگیری مدل ذهنی فرآیند تحلیل سلسله  میرکریمی، 1382( و به 
کاربری ها با نرم افزارهای  مراتبی در تعیین وزن و اهمیت نسبی بین 
 .)Bontayan and Bishop,1998, Ramakrishna, 2003( است GIS

حفظ  بــر  کــه  ــدار  ــای پ توسعه  مفهوم  از  الــهــام  بــا  پــژوهــش  ایــن  در 
کاربری  کید دارد، به قابلیت سنجی  قابلیت های زیست محیطی تأ
به  انسان  که جمعیت  بود  زمانی  پرداخته می شود.  سکونتگاهی 
چنین اندازه و رشدی نرسیده بود و انسان ها می توانستند در هر 
بهره برداری  و  توسعه  به  می کردند،  انتخاب  دلخواه  به  که  جایی 
چندان  می گرفت،  ــورت  ص اشتباهی  گــر  ا اوایـــل  آن  در  بــپــردازنــد. 
که دیگر نمی توان  کنون وضعیت طوری است  چشمگیر نبود، اما ا
گرفت. در همین راستا و برای سنجش قابلیت  اشتباهی را نادیده 
برای  الزاماتی  زیست محیطی،  توان های  لحاظ  با  اراضــی  کاربری 
که باید در مراحل مختلف برنامه ریزی  پایداری محیطی وجود دارد 
گیرند. عالوه بر لزوم توجه به محیط زیست طبیعی،  مورد توجه قرار 
الزم است آسایش و امنیت انسان نیز در مراحل مختلف برنامه ریزی 
برای  که  مناطقی  گیرد.  قــرار  دقــت  مــورد  زمین  قابلیت سنجی  و 
را بدون آسیب غیر  آنها  که نتوان  انسان خطرآفرینند ، در صورتی 
قابل جبران به محیط، به محیط های امن تبدیل نمود، نباید برای 
که احتمال دارد به  گرفته شوند. همچنین مناطقی  توسعه در نظر 
وسیله دخل و تصرف استفاده کنندگان به مناطق خطرآفرین تبدیل 

گرفته شوند.  گردند نیز، نباید برای توسعه در نظر 
کولوژیك  حوزه شهری یاسوج   این  مطالعه با هدف  تعیین  توان ا
برای توسعه سکونتگاه ها و همچنین  مشخص  نمودن امکانات  و  
توانمندی ها  و  محدودیت های  منابع  سرزمینی  ناحیه به عنوان 
از  استفاده  نوع  خصوص  در   برنامه ریزی   گونه  هر  مناسب  بستر 
سرزمین  به اجرا در آمده است. همچنین در این مطالعه از روش های 
که  کولوژیکی مخدوم استفاده شده است،  کمی بر پایه اصالح مدل ا
با شناسایی و تعریف شاخص های مختلف و سنجش آنها، عمل 

تحلیل و استعداد اراضی برای توسعه سکونتگاه ها انجام می شود.
2.روش شناسی پژوهش

در تحلیل قابلیت زمین )سنجش حمل محیطی( در حوزه شهری 
نقشه های  و  داده هــا  مختلف،  منابع  از  استفاده  با  ابتدا  یاسوج، 
منابع  شناسایی  بــا  ادامـــه  در  گــردیــدنــد.  تهیه  محیطی  مختلف 
محیطی مختلف و تهیه نقشه های موضوعی، نقشه ها و اطالعات 
کولوژیکی  مورد نیاز و با اهمیت باال استخراج شده و در ارزیابی توان ا

گرفته شدند. کار  زمین به 
طرح،  محدوده  زمین  قابلیت سنجی  تحلیل  در  کار  روش  و  مدل 
که بر اساس تلفیق تلفیق و یا  کولوژیکی است  مبتنی بر یک مدل ا
که بر مبنای روش آمایش  همان همپوشانی شاخص ها می باشد 
اصول  بر  که  مطالعه  مورد  روش  گردید.  طراحی  مخدوم  سرزمین 
نیازمند  طراحی  از  پس  دارد،  کید  تأ زیست محیطی  تــوان  ارزیابی 
قابلیت  و  تــوان  ارزیابی  بــرای  متغیرها  و  معیارها  از  گروهی  تعیین 
گزینه های مختلف مؤثر در  زمین است. بنابراین از بین معیارها و 
گزینه اصلی  قابلیت زمین، متغیرهای مختلف برای رسیدن به سه 
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قابلیت زراعی، جنگلداری و توسعه شهری، سکونتی و فعالیت ها 
گرفته شده با معیار قرار دادن  کار  گرفتند. مدل به  مورد بررسی قرار 
کاربری ارضی موجود، دسترسی به آب شرب،  پارامترهایی مانند 
ک محاسبه  تیپ اراضــــی، شــیــب، ســطــوح ارتــفــاعــی، بـــارش و خــا
منابع  طبقه بندی  و  اولویت بندی  اصــول  لحاظ  با  ادامــه  در  شد. 
طبیعی مخدوم )مخدوم؛ 1372(، معیارها و عوامل در سه مرحله 
و  شهری  توسعه  و  جنگل داری  کــشــاورزی،  قابلیت سنجی  بــرای 
سه  انتخاب  با  بعد  مرحله  در  شدند.  اولویت بندی  سکونتگاهی 
گزینه مناسب، نسبتًا مناسب و ناسازگار، نقشه ها، وزن دهی اولیه و 
گرفته شده، نقشه های ورودی بسته  کار  نسبی شدند. در مدل به 
می شوند.  وزن دهــی  نظر  مــورد  فرضیه  به  نسبت  اهمیت شان  به 
کالسه )دارای طبقه بندی  بنابراین در این روش از نقشه های چند 
که دارای امتیاز وزن دهی عرضی و طولی اند ،  داخلی( استفاده شد 
به طوری  که هر کالس از هر نقشه، یك امتیاز یا وزن متفاوت به خود 
انعطاف  قابل  باعث می شود، سیستم وزن دهــی  این  که  می  گیرد 
کالس های نقشه ای موجود بر روی هر نقشه  شود. در این حالت 
ورودی، ارزش های متفاوتی به خود می  گیرند. بنابر این نتیجه هر 

امتیاز یا ارزش s به روش زیر محاسبه خواهد شد.
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 i کالس از در این رابطه  وزنــهi  مین نقشه ورودی و  امتیاز j مین 

مین نقشه است.  
از مهمترین امتیازهای این مدل تلفیق و همپوشی  الیه ها، امکان 
وزن هـــای  اســـت.  ــی  ــ وزن ده نقشه های  انعطاف تر  قــابــل  ترکیب 
بدون  حقیقی  یا  مثبت  صحیح  اعــداد  صــورت  به  می تواند  نقشه 
محدودیت انتخاب شوند. با توجه به اینکه مدل طراحی شده به 
کمك داده های retsar قابل اجرا است، بنابر این در مرحله اول در 
خطوط  نقشه های  همانند   rotcev فرمت  دارای  نقشه های  تمام 
انجام  فرمت  تبدیل   ،... آب  منابع  و  اراضــی  کاربری  و  توپوگرافی 
 )MTU( شد. سپس نقشه ها به سیستم مختصات مشترک متریک

تبدیل شدند. 
بعد از آماده سازی تمام نقشه های قابلیت سنجی اراضی مربوط به 
کالس بندی  کاربری های مختلف بر پایه مدل  توضیح داده شده و 
 ،1 ــه  )درجـ سه گانه  ــات  درجـ بــه  آنــهــا  رتبه بندی  و  نقشه ها  تــمــام 
بین  اولویت  نخست  کاربری ها،   تمام  بــرای   )3 درجــه  و   2 درجــه 
کاربری های مختلف با توجه به درجه بندی آنها تعیین شد. سپس 
از روی هم اندازی سه نقشه درجه بندی قابلیت اراضی، بر حسب 
و  کشاورزی  جنگلداری،  روستایی،  و  شهری  توسعه  کاربری های 
قابلیت سنجی  اولیه  نقشه  اولویت ها،  گرفتن  نظر  در  با  َمرتعداری 
گر در  اراضی به دست می آید. توضیح بیشتر آنکه )به طور مثال( ا
 ،1 درجه  َمرتعداری  و  کشاورزی  اراضــی  که  معین  محدوده ای  یك 
جنگلداری درجه 1 و اراضی توسعه شهری و روستایی درجه 1، روی 
کاربری جنگلداری درجه 1 می باشد.  هم قرار می گیرند، اولویت با 
محدوده مورد مطالعه در سطح اول شامل محدوده شهری یاسوج 

و در سطح باالتر در بردارنده حوزه عملکردی و پسکرانه این شهر و 
نقاط سکونتگاهی تحت نفوذ آن است.

3.یافته های پژوهش
گزینه  ســه  در  کــه  طــرح  مــحــدوده  زمین  کــاربــری  قابلیت سنجی 
گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  جنگلداری  و  شهری  توسعه  کشاورزی، 
قابلیت جــنــگــلــداری زمــیــن هــای حـــوزه شــهــری یــاســوج بــا وجــود 
حــوزه  در  ــرح،  ط مــحــدوده  از  ج  ــار خ در  جنگل ها  وسیع  گسترش 
کاربری  قابلیت های  دیگر  بــه  نسبت  کمتری  وسعت  از  شهری 
برخوردار می باشد. در قابلیت سنجی جنگل زمین های محدوده 
طرح از شش معیار محیطی استفاده شد. در بحث قابلیت اراضی 
جنگلی، پیش از هر معیاری، حفظ جنگل های موجود از باالترین 
گونه های  و  بومی  کوسیستم  ا چون  می باشد.  برنامه ریز  اهــداف 
که در طول سالیان طوالنی در برابر شرایط محیطی  گیاهی موجود 
پــایــداری  از  کــرده انــد،  پیدا  ســازگــاری  و   ــرده  ک مقاومت  اقلیمی  و 
باالیی برخوردار خواهند بود. همچنین جنگل های طبیعی دارای 
که در صورت  کوسیستم و زنجیره حیاتی منسجم و حساسی است  ا
نابودی یکی از عناصر آن، می-تواند آسیب غیرقابل جبرانی به آن 
کاربری وضع موجود و جنگل های موجود به  گردد. بنابر این  وارد 
کاربری جنگلی مورد توجه قرار  عنوان مهمترین معیار در قابلیت 
انگیزه  گرفتن  از جنگل و همچنین  که حفاظت  آنجایی  از  گرفت. 
کاربری در بقای  برای افراد مختلف در نابودی جنگل برای تبدیل 
کتور  فا دومــیــن  عــنــوان  بــه  مطالعه  ایــن  در  دارد،  اهمیت  جنگل 
و سالمتی پوشش   در دوام  بارش  میزان  نقش  انتخاب شد.  مؤثر 
کمبود  کاماًل مشخص می باشد، ولی چون این منطقه با  جنگلی 
مکانی  کنش  پرا و  ارتفاعی  سطوح  در  هواشناسی  ایستگاه  تعداد 
محدوده  کوچک  مساحت  همچنین  و  بود  مواجه  استفاده  مورد 
طرح، اجازه پهنه بندی میزان بارش را نمی داد، بنابراین بعد از دو 
کتور باالیی به عنوان سومین عامل مؤثر در قابلیت اراضی جنگلی  فا
گرفته شد. عالوه بر عوامل و معیارهای باال، شیب، ارتفاع  در نظر 
این  شدند.بدین ترتیب  وارد  مدل  محاسبه  در  نیز  ک  خا عمق  و 
گرفتن شرایط محدوده  معیارها با بررسی منابع مختلف و با در نظر 
کاربری های جنگلداری،  مورد مطالعه و با توجه به هر یك از انواع 
گردیدند. آنگاه  کشاورزی و مرتعداری و شهری و روستایی تعیین 
کمك  با  از این معیارها و در قالب مدل طراحی شده،  با استفاده 
قابلیت های تحلیلی سیستم اطالعات جغرافیایی تحلیل و ارزیابی 
کاربری ها انجام شد. پس  قابلیت زمین با توجه به هر یك از انواع 
محیط  در  شده  وزن دهــی  محیطی  نقشه های  هم گذاری  روی  از 
سه گانه،  کاربری های  بر اساس  قابلیت سنجی   ،SIG/crA نرم افزار 

 نقشه قابلیت سنجی نهایی اراضی تولید شد. 
4.تحلیل قابلیت زمین با توجه به اراضی مناسب توسعه 

سكونتگاهی 
محدوده مورد مطالعه با به کارگیری گروهی از معیارها در قالب مدل 
کاربری شهری و روستایی مورد ارزیابی  معرفی شده، از نظر قابلیت 
ترتیب  به  قسمت  این  در  استفاده  مــورد  معیارهای  می گیرد.  قــرار 

اولویت به شرح جدول های 1 و 2 است:
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جدول 1( معیارها و زیرکالس ها در ارتباط با قابلیت توسعه شهری و سکونت فعالیت ها

نوع تاثیر در استعداد اراضیمعیار

نامناسبمتوسطمناسب

وزن 

طولی

ضریب 

عرضی

وزن 

طولی

ضریب 

عرضی

وزن 

طولی

ضریب 

عرضی

كاربری اراضی 

موجود

مسکونی، صنعت، 8

نظامی، فرودگاه و سایر 

باغ، زراعی، مرتع و 0/61

مخلوط باغ و زراعت 

بستر 0/31

رودخانه،دریاچه و 

جنگل

0/1

دسترسی به آب 

قابل شرب

0/1بیش از 1500 متر 5000/36 تا 1500 متر 0/68کمتر از 500 متر 7

0/1بیش از 15 درجه 30/37 ـ 0 و 15- 8 درجه 80/67-3 درجه دشت 6شیب

جنوب/ جنوب شرق و 5جهت شیب

جنوب غربی 

شمال، شمال شرقی 0/35غرب و شرق 0/56

و غربی

0/2

 دشت های آبرفتی 4سنگ مادر

قدیمی 

کنگلومرا، 0/65 آهک، مارن، 

رس، سیلتی- 

ماسه سنگی 

شیل ـ مارن و شیل ـ 0/34

ماسه سنگ

0/2

فالت ها و تراس های 3تیپ اراضی

فوقانی/ دشت های 

دامنه ای   

واریزه های بادبزنی شکل 0/64

سنگ ریزه دار 

0/1کوهستان ها/تپه ها 0/32

500-300 و بیش از 800  8000/63-500 میلیمتر 2بارش

میلیمتر 

کمتر 0/33 بیش از 1200 و 

از 300 

0/2

400 تا 1200 متر از سطح 1ارتفاع

دریا 

0/1بیش از 1800 متر 4000/42ـ0 و 1800 ـ 1200 متر 0/52

 

تصویر 1( پهنه بندی اراضی از لحاظ قابلیت توسعه سکونتگاهی و شهر در حوزه نفوذ شهر یاسوج
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جدول 2( معیارها و زیرکالس ها در ارتباط با قابلیت توسعه شهری

وزن نهِایی وزن 
داخلی

زیر معیارها معیارها هدف
نامناسب متوسط مناسب

1 3 48

48 مسکونی، صنعت، نظامی، فرودگاه و سایر
کاربری اراضی موجود

ی
ی و توسعه شهر

سكون
ت م

ق با قابلی
ن مناط

تعیی

3 باغ، زراعی، مرتع و مخلوط باغ و زراعت

1 بستر رودخانه،دریاچه و جنگل

6 24 42

42 کمتر از 500 متر
24دسترسی به آب قابل شرب 500 تا 1500 متر

6 بیش از 1500 متر

7 21 35

35 8-3 درجه دشت )36(
21شیب 3 ـ 0 و 15- 8 درجه

7 بیش از 15 درجه

10 18 25

25 جنوب/ جنوب شرق و جنوب غربی

18جهت شیب غرب و شرق

10 شمال، شمال شرقی و غربی

8 15 24

24 دشت های آبرفتی قدیمی
سنگ مادر

15
کنگلومرا، رس، سیلتی-  آهک، مارن، 

ماسه سنگی

8 شیلـ  مارن و شیلـ  ماسه سنگ

2 12 18

18
فالت ها و تراس های فوقانی/ دشت های 

دامنه ای تیپ اراضی

12 واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار

2 کوهستان ها/ تپه ها

6 9 12

10 800- 500 میلیمتر
9بارش 500-300 و بیش از 800 میلیمتر

6 کمتر از 300 بیش از 1200 و 

2 5 8

5 400 تا 1200 متر از سطح دریا
8ارتفاع 400ـ0 و 1800 ـ 1200 متر

2 بیش از 1800 متر
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تحلیل قابلیت زمین با توجه به اراضی مناسب كشاورزی و َمرتع داری
ح جدول 3 اولویت بندی شده اند.  که به شر گردید  کشاورزی از 7 متغیر طبیعی استفاده  کاربری  در قابلیت سنجی 

کشاورزی و َمرتعداری نیز در جدول 4 نشان داده  کاربری  اهمیت نسبی معیارها به همراه وزن نهایی هر معیار، با توجه به نوع تأثیرشان در 
شده است. 

کشاورزی جدول 3( الگوی وزن دهی اولیه معیارها و زیرمعیارها در ارتباط با قابلیت 

نوع تاثیر در استعداد اراضیمعیار

نامناسبمتوسطمناسب

ضریب وزن طولی

عرضی

وزن 

طولی

ضریب 

عرضی

وزن 

طولی

ضریب 

عرضی

درجه 

ک  بندی خا

)قابلیت 

كشت(

اراضی نسبتا قابل 0/77اراضی قابل کشت7

کشت 

رودخانه/ اراضی غیر 0/22

قابل کشت 

0/1

نامعلوم/ 0/76قابل آبیاری 6قابلیت آبیاری

قابل آبیاری با 

محدودیت کم 

تقریبا غیر قابل آبیاری 0/23

و با محدودیت باال 

0/1

كاربری اراضی 

موجود

فرودگاه/جنگل/0/21جنگل ضعیف 0/75کشاورزی/ مرتع 5

مسیل/ شهری/ آب 

0/1

0/1باالی 15 درجه 150/35-8  80/63- 0 درجه 4شیب

0/1زیر 400 میلیمتر 8000/37-400 میلیمتر 8000/64 میلیمتر به باال 3بارش

فالت ها و تراس های 2تیپ اراضی

فوقانی/ دشت های 

دامنه ای 

واریزه های 0/63

بادبزنی شکل 

سنگریزه دار 

0/2کوهستان ها / تپه ها 0/22

میزان 

فرسایش

0/1فرسایش زیاد 0/34فرسایش متوسط0/62فرسایش کم2

 
 

کشاورزی در حوزه نفوذ شهر یاسوج تصویر 2( پهنه بندی اراضی از لحاظ قابلیت 
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کشاورزی جدول 4( وزن دهی معیارهای مورد مطالعه در قابلیت سنجی 

وزن نهایی  وزن
داخلی

زیر معیارها معیارها هدف

نامناسب متوسط مناسب

49 49 اراضی قابل کشت
درجه بندی خاک )قابلیت کشت(

شاورزی
ت ک

ق با قابلی
تعیین مناط

14 14 اراضی نسبتا قابل کشت

2 2 رودخانه، اراضی غیر قابل کشت

42 42 قابل آبیاری
12قابلیت آبیاری 12 نامعلوم/ قابل آبیاری با محدودیت کم

3 3 تقریبا غیر قابل آبیاری و با محدودیت باال

35 35 کشاورزی/ مرتع
10کاربری اراضی موجود 10 جنگل ضعیف

1 1 فرودگاه/ جنگل/ مسیل/ شهری/ آب

24 24 8 – 0 درجه
9شیب 9 8 – 15

5 5 باالی 15 درجه

18 18 800 میلیمتر به باال بارش

12 12 800–400 میلیمتر

7 7 زیر 400 میلیمتر

12 10 فالت ها و تراس های فوقانی/ دشت های دامنه ای
6تیپ اراضی 9 واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار

4 12 کوهستان ها / تپه ها

12 6 فرسایش کم میزان فرسایش

6 6 فرسایش متوسط

4 4 فرسایش زیاد

5.تــحــلــیــل قــابــلــیــت زمــیــن بــا تــوجــه بــه اراضــــی مناسب 
جنگلداری

گروهی از معیارهای  در این مرحله نیز همانند 2 مرحله قبلی ابتدا 
کمك این معیارها و  مؤثر بر اراضی جنگلداری را تعیین و سپس به 
مدل طراحی شده، به ارزیابی توان  محدوده مورد مطالعه از نظر 

اراضی مناسب جنگلداری پرداخته می شود.

با استفاده از وزن های محاسبه شده، الیه های مختلف را روی هم 
نقشه   ARC GIS نرم افزار تحلیلی  قدرت  از  استفاده  با  و  انداخته 
نهایی درجه بندی محدوده مورد مطالعه، از نظر اراضی جنگلداری 
به دست می آید. تصویر 3 درجه بندی محدوده مورد مطالعه را از 

نظر قابلیت اراضی جنگلداری نشان می دهد. 

 

 

کاربری زمین به لحاظ قابلیت  تصویر 3( قابلیت ستجی 
جنگلداری در حوزه نفوذ شهر یاسوج
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وزن نهایی
وزن نسبی زیر معیارها معیارها هدف

نامناسب متوسط مناسب

1 10 42

42 جنگل موجود

کاربری اراضی موجود

ت جنگلداری
ق با قابلی

تعیین مناط

10 مرتع خوب

1 سایر

2 18 24

24 کوهستان ها

18تیپ اراضی تپه ها

2 سایر

4 9 30

30 800 میلی متر به باال

9بارش 800 -400 میلیمتر

4 زیر 400 میلیمتر

10 12 15

15 35 - 0 درجه

12شیب 55 - 35 درجه

10 باالی 55 درجه

12 6 10

10 0 تا 1000 متر از سطح دریا

6ارتفاع از سطح دریا و 1800 ـ 1000 متر

12 بیش از 1800 متر

6 2 6

6 عمیق

2عمق خاک متوسط تا عمیق 

6 کم تا متوسط 

قابلیت سنجی نهایی كاربری زمین
کولوژی  محدوده پیرامون شهر یاسوج با دارا بودن توان های وسیع ا
و وجود منابع وسیع آب سطحی و زیرزمینی محیطی مناسب برای 
حفظ  محوریت  بــا  اجتماعی  و  اقتصادی  مختلف  فعالیت های 
توجه  شایان  ولی  می کند.  فراهم  طبیعی  محیط زیست  سالمت، 
است، کمتر فعالیت بشری است که تأثیری بر محیط زیست نداشته 
تأثیرات  دارای  بشری  فعالیت های  تمام  دیگر  عبارت  به  باشد. 
کم و بیش مخربی بر محیط زیست می باشند. تأثیرات منفی عمومًا 

کولوژیکی خواهد بود و تأثیرات مثبت به طور  بر روی سیستم های ا
عموم دارای جنبه های اقتصادی و تا حدودی اجتماعی می باشند. 
به عبارتی غالب فعالیت های انسان با برآیند منفی در محیط زیست 
که به دلیل عدم  طبیعی و با برآیند مثبت در اقتصاد همراه است 
کی واحد و  سنخیت این دو نوع تأثیر، سنجش این تأثیرات با مال
کثراً اقتصادی دشوار و شاید ناممکن باشد. به عبارت دیگر توجه  ا
از  کولوژیکی  ا و  اقتصادی  ارزش پدیده های  تفاوت موجود بین  به 
یك طرف و قابل سنجش بودن جنبه های اقتصادی و عدم قابلیت 

جدول 6( معیارها و زیرکالس ها در ارتباط با قابلیت جنگلداری

نوع تاثیر در استعداد اراضیمعیار

نامناسبمتوسطمناسب

وزن 
طولی

ضریب 
عرضی

وزن 
طولی

ضریب 
عرضی

وزن 
طولی

ضریب 
عرضی

0/1سایر 0/21مرتع خوب 0/74جنگل موجود 6کاربری اراضی موجود

0/1سایر 0/32تپه ها  )18(0/66کوهستان ها 4تیپ اراضی

800 میلیمتر 5بارش
به باال 

0/1زیر 400 میلیمتر 8000/34 -400 میلیمتر 0/63

0/2باالی 55 درجه 550/35 - 35 درجه 350/54-0 درجه 3شیب

0 تا 1000 متر 4ارتفاع از سطح دریا
از سطح دریا 

بیش از 1800 18000/36 ـ 1000 متر 0/55
متر 

0/2

0/2کم تا متوسط 0/23متوسط تا عمیق 0/61عمیق 2عمق خاک

جدول 5( ضریب اهمیت نسبی معیارها به همراه وزن نمایی هر معیار با توجه به نوع تأثیر در جنگلداری
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از  مطالعه  مــورد  محدوده  که  می دهد  نشان  کشاورزی  قابلیت  با 
گسترش محدوده  که باید  کولوژیکی باالیی برخوردار است  قابلیت ا
فعالیت های اقتصادی و عمرانی انسان با احتیاط و با توجه به توان 
کولوژیکی زمین انجام شود. حدود 16 درصد محدوده طرح، دارای  ا
کوسیستم جنگلی موجود  قابلیت توسعه جنگلداری و حفاظت از ا
کل اراضی حوضه شهری مربوط به  می باشد و 18 درصد مساحت 
قابلیت درجه یک و دو توسعه سکونتگاهی است )جدول 7(. بنابر 
کوهستانی سیاست های حفاظت  نتایج به دست آمده، در نواحی 
که  زنــده، جنگل است. به طوری  کوسیستم  ا از محیط-زیست و 
و  کوهستانی و جنگلی و تصرف زمین  به بخش های  نفوذ  از  باید 

گردد. کاربری آن به زمین های مسکونی ممانعت  تغییر 

جدول 7( مساحت و درصد مساحت قابلیت های زمین در 
محدوده حوزه شهری یاسوج

مساحت به کاربری
هکتار

درصد

1997/5615/68جنگل درجه 1

61/970/49جنگل درجه 2

5155/0740/46کشاورزی درجه 1

2819/5522/13کشاورزی درجه 2

459/943/61کشاورزی درجه 3

2178/3217/10مسکونی درجه 1

68/640/54مسکونی درجه 2

 

به  حداقل  کولوژیکی  ا جنبه های  واقعی  ارزش گـــذاری  و  سنجش 
وسیله معیار ارزش اقتصادی یعنی پول، از طرف دیگر بر دشواری 
کار می افزاید. در چنین شرایطی نمی توان اهمیت یکسانی بر اثرات 
مثبت اقتصادی و اثرات منفی بر محیط طبیعی قائل شد.  به نظر 
که تنها راه حل برای غلبه بر چنین تناقضی، توجه به بعد  می رسد 
گذشته و  که در عین توجه به  زمانی مسئله باشد، بدین صورت 
کید  تأ با  منطقه،  نزدیك  آینده  ــدودی  ح تا  و  حــال  وضعیت های 
بین اهمیت  را  تعادلی  آینده،  اتخاذ یك دورنمای درازمــدت در  بر 
برقرار نمود.  کولوژیکی می توان  ا و  ارزش هــای طبیعی  و  اقتصادی 
در  سالم  کولوژیک(  )ا طبیعی  محیط زیست  وجود  اهمیت  امــروزه 
غیر  و  دولتی  سازمان های  و  شــده  مشخص  کاماًل  بشری  جوامع 
و  سالمت  از  حمایت  در  مختلف  کشورهای  در  متعددی  دولتی 
کولوژیک تأسیس شده و به فعالیت مشغول  حفظ حیات زیست ا

می باشند. 
کمتر  در حوزه شهری یاسوج وجود محیط های طبیعی مساعد و 
و  رودخانه ها  دره هــا،  بلوط،  جنگل های  همچون  دســت خــورده، 
آبشارهای مختلف از مهمترین پتانسیل ها و امکانات طبیعی است 
به  را  گردشگران  و سیر  بومی  مردم  زندگی  در  و شادابی  نشاط  که 

حوزه شهری یاسوج فراهم می سازد.
اراضــی  کاربری  قابلیت سنجی  بــاال،  زمینه  پیش  با  بدین ترتیب   
)قابلیت توسعه  با روی هم گذاری سه معیار  یاسوج   حوزه شهری 
کشاورزی و جنگلداری( به دست آمده از مدل های  سکونتگاهی، 
زمین  تناسب  و  قابلیت   4 تصویر  بنابر  شــد.  تهیه  الیه ها  تلفیق 
برای توسعه مناطق شهری و سکونتگاهی به طور غالب، در نیمه 
شمالی حوزه شهری در شمال شرقی رودخانه بشار به دست آمد. 
محدوده ای در شمال شهر یاسوج و مساحتی وسیع تر در شمال 
رود مهریان در محل روستاهای کنونی مادوان و روستاهای کوچک 
حاشیه شرقی رود بشار را شامل می شود. در محدوده حوزه شهری، 
بقیه  از  بیشتر  کشاورزی  فعالیت های  قابلیت  با  اراضــی  مساحت 
که بخش های مرکزی و نیمه جنوبی  کاربری ها می باشد. به طوری 
کشاورزی را نشان می دهد. در  کاربری  دشت به طور عمده قابلیت 
کم و قابلیت باالی آبیاری  این بخش ها وجود زمین های با شیب 
ک عمیق، آنها را برای فعالیت های زراعی مناسب می نماید.  و خا
که در محدوده طرح، در طول سال زراعی، زمین  شایان توجه است 
از توان باالی زمین برای تولید  که نشان  کشت می رود  بار زیر  دو 
مواد غذایی می باشد. بخش های پیرامونی و حاشیه حوزه شهری 
کاربری غالب جنگل در وضع موجود قابلیت توسعه فعالیت های  با 
پهنه های  حفظ  جنگلداری  بحث  در  چــون  دارد.  را  جنگلداری 
زمین های  آن  بر  اهمیت است، عالوه  بسیار حائز  جنگلی موجود 
طرح،  محدوده  در  کاشت  دست  جنگل های  توسعه  پتانسیل  با 

کوهستانی و تپه های حاشیه می گردند.  مربوط به زمین های 
زمین های  اراضـــی،  قابلیت  جنبه  از  زمین  مساحت  مقایسه  در 
محدوده  درصــد   40 از  بیش   1 درجــه  کشاورزی  کاربری  قابلیت  با 
کشاورزی  قابلیت  با  زمین های  مساحت  گــر  ا و  می کند  اشغال  را 
از 66 درصــد مساحت  به آن اضافه شــود، بیش  نیز  درجــه 2 و 3 
حوزه شهری یاسوج را شامل می شود. درصد مساحت زمین های 

 
کاربری زمین حوزه نفوذ شهر یاسوج تصویر 4( قابلیت سنجی 
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حساس و خطرپذیر می باشند. بنابراین مناطق مورد نظر برای حفظ 
سالمت و پایداری طبیعی و نیز استفاده مناسب از امکانات با ارزش 
گسترده  گردشگری و طبیعت گردی  طبیعی، توسعه و برنامه ریزی 
مانند کوهنوردی، مسیرهای پیاده روی، کمپینگ، جنگل نوردی و 
استفاده از پدیده های طبیعی آبشار، پوشش درختی و گیاهی بومی 

کوهستان، پیشنهاد می گردد.  ک  منطقه و هوای سالم و پا
گسترده بدون نیاز به تغییرات  گردشگری  توسعه برنامه ریزی شده 
در محیط طبیعی و نیز نبود نیاز به ساخت و ساز و توسعه تأسیسات 
در  که  می شود  تلقی  منطقه  مناسب  و  پایدار  توسعه  راستای  در 
دخالت  و  دگرگونی  میزان  کمترین  با  سرزمین  توسعه  بر  عالوه  آن 
در محیط طبیعی، امنیت انسان نیز از جانب خطرهای محیطی 

تأمین می گردد.
 زمین های با قابلیت باالی کشاورزی، شرایطی فراهم می کند که باید 
کنش بی رویه و سریع مناطق مسکونی و  با دقت در زمینه رشد و پرا
گستره شهری عمل نمود تا کمترین آسیب به محیط زیست طبیعی 
کولوژی محیط همیشه و همواره  گردد؛ چون در ارزیابی توان ا وارد 
غذایی  مــواد  تولید  بــرای  را  کــشــاورزی  قابلیت  با  زمین  های  باید 
زنده  کوسیستم  ا طــرح  محدوده  در  اینکه  عــالوه  به  نمود.  حفظ 
کوهستانی و جنگل های بلوط منطقه  گیاهی و جانوری در مناطق 
از  را در صیانت  که مسولیت مسئوالن شهر و منطقه  جریان دارد 

کولوژی منطقه را سنگین تر می کند. پتانسیل های ا

منابع:

کاربرد . 1  ،)1385( سولماز،  توتونچیان،  علی اصغر،  شیخ،  آل   
Gis در مدیریت بحران، مطالعه موردی بر قابلیت استفاده از 
Gis در مدیریت بحران منطقه عسلویه، همایش ژئوماتیک، 

تهران.
توان . 2 ارزیابی   ،)1377( سعید،  کریمی  و  مجید  اونق، 

ادار  مطالعاتی،  ح  طر گزارش  گلستان،  آمایش  و  کولوژیکی  ا
گلستان، ص 75.  کل حفاظت محیط زیست 

کریمی سعید، )1378(، هدایت توسعه پایدار . 3 اونق، مجید و 
مقاالت  مجموعه  طبیعی(،  بستر  گلستان)آمایش  استان 
گلستان،  استان  توسعه  توانمندی های  همایش  دومین 

گرگان، ص 275-265. 
کریمی سعید، )1382(، مدل ارزیابی انطباق . 4 اونق، مجید و 

مجله  گلستان،  استان  فعلی  کاربری های  محیطی  زیست 
گرگان، سال دهم،  کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه علوم 

شماره 3، صص 14-5.
در . 5 پایدار  توسعه  بر  مقدمه ای   ،)1378( آ.  جنیفر  الیوت, 

افتخاری,  رکن الدین  ترجمه  با  توسعه.  حال  در  کشورهای 
عبدالرضا رحیمی و حسین رحیمی. تهران: موسسه توسعه 

روستایی.
کریمی،)1381(، برنامه ریزی . 6 کیوان  بحرینی، سید حسین و 

دانشگاه  انتشارات  تهران:  زمین،  توسعه  برای  محیطی 
تهران، چاپ دوم.

پور احمد، احمد، )1380(، آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در . 7
کشور، پژوهش های جغرافیا، شماره 16. نظام شهری 

6.نتیجه گیری
محدوده  در  زمین  قابلیت های  تحلیل  پی  در  پیش رو  پژوهش 
و داده هــای مختلف  منابع  از  استفاده  با  یاسوج،  و حــوزه شهری 
اثر گذار  مؤلفه  دسته  سه  از  کولوژیکی،  ا تلفیقی  مــدل  بر اساس  و 
همچون  پارامترهایی  دادن  قــرار  معیار  با  و  است  نموده  استفاده 
کاربری ارضی موجود، دسترسی به آب شرب، تیپ اراضی، شیب، 
طبقه بندی  و  اولــویــت بــنــدی  و  ک  خــا و  بـــارش  ارتــفــاعــی،  سطوح 
هرکدام از معیارها در سه مرحله به قابلیت اراضی برای فعالیت های 
کشاورزی، جنگل داری و توسعه شهری و سکونتگاهی دست یافته 

است.
 بنابر نتایج قابلیت سنجی زمین، پتانسیل های وسیع محیطی و 
فعالیت های  توسعه  که  می گردد  مشاهده  منطقه  در  کولوژیکی  ا
طوری  به  می سازد.  محدود  را  سکونتگاه ها  گستره  افقی  توسعه 
کــشــاورزی،  قابلیت  بــا  مــحــدوده  ــد مساحت  از 28 درص بیش  کــه 
َمرتعداری و جنگل مشخص است. در حوزه شهری یاسوج محیط 
در  شهری  کالبد  فضاهای  توسعه  آسیب پذیر  و  حساس  طبیعی 
که  طــوری  مــی ســازد؛  به  مواجه  محدودیت  با  را  مختلف  جهات 
توسعه شهر به سمت جنوب موجب تخریب و نابودی زمین های 
ــه ســمــت شــمــال با  گــســتــرش شــهــر ب ــود و  ــی ش مــنــاســب زراعــــی م
پهنه های جنگلی محدود می گردد. توسعه شهر یاسوج به سمت 
جنوب و جنوب شرق، نفوذ به حریم استحفاظی رودخانه بشار و 
بخش  که  محدوده  این  دارد،  همراه  به  را  رودخانه  علیای  بخش 
آبخیز رودخانه و نیز منطقه تغذیه آبخوان زیرزمینی دشت یاسوج 
می باشد، در صورت توسعه شهر به سمت آن احتمال آلودگی منابع 
و  فاضالب ها  مختلف  آالینده  منابع  نشر  طریق  از  دشت  کل  آب 
پسماندهای صنعتی_ انسانی تشدید می گردد. با محاسبات انجام 
شده، برای توسعه شهر به سمت شمال غربی، به سمت فرودگاه 
شهر و شهرک-های مادوان و مهریان، آسیب های زیست محیطی 
گونه  کمتری ایجاد می کند؛ هر چند در محدوده طرح هر  به نسبت 
فعالیت عمرانی و توسعه انسانی، مطالعه و ارزیابی زیست محیطی 
پایداری  حفظ  در  اساسی  و  پایه  نیاز  یک  زمین  کــولــوژی  ا تــوان  و 

محیطی و انسانی می باشد. 
دارای  کوهستانی،  در بخش  بــاال، منطقه طرح  بر مطالب  عــالوه   
قابلیت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی 
که  مهمترین امکان و  به عنوان یک فعالیت سازگار با محیط است 
گردشگری در منطقه می باشد. از آنجایی  پتانسیل محیطی برای 
گرس در محدوده یاسوج در مجاورت مناطق  که منطقه جنگلی زا
گرمی همچون خوزستان در جنوب و غرب، اصفهان و یزد  خشک و 
در شرق و بوشهر در جنوب قرار دارد، با فراهم شدن تسهیالت رفاهی 
مناطق  از  زیــادی  گردشگران  پذیرای  می تواند  اقامتی  امکانات  و 
که مراد از طبیعت گردی،  پیرامون باشد. الزم به توضیح می باشد 
که نیاز چندانی به توسعه زیر ساخت های  گسترده است  گردشگری 

انسانی و دخل و تصرف در طبیعت نیست. 
مناطق  در  طبیعت گردی  ــاالی  ب قابلیت های  اینکه  توجه  قابل 
جنبه  از  کــه  اســـت  کــنــده  پــرا ــوج،  ــاس ی شــهــری  ــوزه  حـ کوهستانی 
آسیب پذیری محیطی برای توسعه فضاهای شهری و سکونتگاهی 
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