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 پیشگفتار 

گیری مبتنی بر نتایج مطالعات آمایش سرزمین استان در آستانه  ریزی و تصمیم طراحی نظام برنامه
ی پایدار استان باا   تهیه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرصتی خواهد بود تا توسعه

 مدیریتی جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضایی تحقق یابد.
هاای راهباردی    مشای  های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیا  و خا    در فرآیند مطالعات آمایش، توان
گردند و راهکاری مناسب برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه  توسعه کشور و استان با هم تلفیق می

 گردد. پیشنهاد میو پایدار در سطح سرزمین 
بر این اساس، استان گلستان در قالب ساز و کار پیش بینی شده در شرح خدمات اباغای از ساوی   

ریزی و  بخش کان )تحلیل و ساختار وضع موجود و برنامه 2مرکز، مطالعات آمایش استان را در قالب 
 فصل تهیه و تدوین نموده است. 8گذاری( و  سیاست

ترین اسناد باا دستی توسعه در اولویت  ستان گلستان به عنوان یکی از مهمامید است سند آمایش ا
بینی شده از اجرای طرح مطالعاات   گیران استان قرار گیرد و اهداف پیش ریزان، مدیران و تصمیم برنامه

آمایش از جمله کارایی و بازدهی اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت، وحدت و 
 ی سرزمین و نظیر آن محقق گردد.یکپارچگ

در پایان از استاندار محترم و معاونین ایشان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کلیه 
ای  های اجرایی و همکاران معاونت برنامه و بودجاه کاه در انماام ایان مطالعاات نقاش عماده        دستگاه
 نمایم. هینی و همکاران ایشان تشکر میاند و همچنین از ممری طرح جناب آقای دکتر ما داشته
 
 

 حسین پیش قدم                                                                                          
 رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان 

 
  



  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 4
 

 مقدمه
هاای   ن شاامل مولفاه  . انساا است تنظیم رابطه انسان، مکان و زمان به معنیدر ی  تعریف آمایش 

پهناه سارزمین و    جمعیتی و هزینه و درآمد و بازار کسب و کار و سرمایه و صنعت است. مکان یعنای 
گیارد   طور مستقیم و غیر مستقیم از آن مورد استفاده کنونی یا آینده انسان قرار می به توان و هر آنچه

های جمعیتی و نیز تغییرات طبیعای   ها و تغییر مولفه و زمان به عنصر پیشرفت در فناوری و زیرساخت
اشاره دارد. عقیده بر این است که آراستن این رابطه به تضمین استفاده مساتمر و پایادار و درخاور از    

های  سان در عرصههای طبیعت و توسعه و پیشرفت ان منابع طبیعی تمدید شونده در چارچوب ظرفیت
شناختی پایدار  های بوم انمامد. این نگاه به آمایش بر اساس داده می میان مدت و دراز مدتمختلف در 

ای قابال اجراسات و در انتهاای آن     قرار دارد و فعالیتی پژوهشی است که نتایج آن در مقیاس منطقاه 
های طبیعی  قشه بدست آمده آسیبگردند تا با پیروی از ن مشخص می های کان مکان و میزان کاربری

و  باه شارس ساازوکارهای صاحیح توزیاع  اروت       ،دراز مدت و میان مدتبه حداقل برسد و انسان در 
به رفااه باااتری دسات یاباد. در فرایناد آماایش، تاوان اکولوژیا  و          برداری بهینه از کلیه منابع بهره
کشور و استان همگی با هام متاوازن   های راهبردی توسعه  های اقتصادی و اجتماعی و خ  مشی توان
 گردند. می

بر اساس شرح خدمات اصاح شده و مصاوب دفتار اماور آماایش و برناماه       مطالعات آمایش استان
قرار دارد.  1390ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تاریخ مرداد  ریزی منطقه

این گزارش شامل به هنگام سازی و تصحیح و اضافات بر مطالعاتی است که در پایش توسا  شارکت    
های موجود و بعضا استخراجی تهیه شده باوده اسات. مطالعاات     و با استفاده از دادهی  هامون  مشاور 
اقتصادی و اجتماعی و ( ارزیابی وضعیت 2ارزیابی توان اکولوژی ، ( 1ش استان گلستان در سه فاز آمای
دانشمویان دکتاری محای  زیسات و    و همکاران دانشگاهی و بینی شده است  پیشمطالعات سنتز ( 3

در  اناد کاه   ارشد زیادی ممری را در اجرای این مهام یااری داده   ها و دانشمویان کارشناسی سایر رشته
هاای وقات اساتانداری     دانم از استاندار محترم و معاونت بر خود ازم میشود.   ها آورده می نام آن ادامه

هاای خاویش موجباات پیشابرد      آقایان غامی و مرگدری که در مراحل آغازین اجرای طرح با حمایت
ز رهنمودهاا و  اجرای طرح مطالعات سند آمایش استان را فراهم نمودناد قادردانی نماایم. همچناین ا    
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ریازی اساتان و مادیران و     همکاری صمیمانه جناب آقای پیش قدم رئیس ساازمان مادیریت و برناماه   
ویاژه آقایاان قادرت الاه عابادی، محماد دودانگای،         کارشناسان معاونت هماهنگی برنامه و بودجاه باه  

ساادات  هاا فاطماه زهدقادس،  ماناه      محمدرضا ناهیدی، تاج محمدحسن قاسمی، علی حاتمی و خانم
 نمایم. ضیاحسینی و زهرا شرف پور تقدیر و تشکر می

در پایان از ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر رحمانی و ریاست محترم کنونی دانشگاه 
نژاد، معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر خزاعیان و کارشناسان معاونت  جناب آقای دکتر نمفی
 نمایم. دانشگاه کمال تشکر و سپاسگزاری را میپژوهشی و معاونت مالی 

های اقتصادی، اجتماايي   فرهگياي اساتار د      نتایج این طرح موجبات شکوفایي بخش امید است با اجرای
 افق طرح  گردد.

 

 دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  ممری طرح آمایش استان گلستان
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 همکاران طرح در فاز نخست آمايش استان گلستان
 مسولیت نام و نام خانوادگی رديف

 هاي سطحی و زيرزمینی آب دکتر امیر احمد دهقانی 1

 هاي سطحی و زيرزمینی آب دکتر امیر سعدالدين 2

 حیات وحش و حفاظت مهندس ايمان مومنی 3

 هاي سطحی و زير زمینی آب مهندس آرش زارع 4

 خدمات اکوسیستم مهندس صاحبه کريمی 5

 پايگاهداده، مدل سازي مهندس آزاده مهري 6

 مدل سازي اقلیم و مدل مفهومی دکتر بابک نعیمی 7

 مرتع و ارزيابی آن دکتر حسین بارانی 8

 مدل سازي و سنجش از دور مهندس حمیدرضا کامیاب 9

 خدمات اکوسیستم و تفرج و توريسم دکتر سید حامد میرکريمی 10

 فرسايش و رسوب دکتر علی نجفی نژاد  11

 زمین شناسی  دکتر غامحسین شمعانیان 12

 خاک شناسی دکتر فرهاد خرمالی 13

 مطالعه تطبیقی و به روز رسانی مهندس لیدا داور 14

 لغزش، رانش، ژئومرفولوژي، سیل دکتر مجید اونق 15

 زمین شناسی  دکتر مصطفی رقیمی 16

 اطاعات حفاظتی و همکاري در ارزيابی مهندس مهران جهانشاهی 17

 فرسايش، سیل و رسوب، هیدرولوژي دکتر واحد بردي شیخ 18

 به روز رسانی-هاي کامپیوتري تحلیل مهندس مريم سعید صبايی 19

 مرتع و ارزيابی آن مهندس نغمه غامی 20

 به روز رسانی-هاي کامپیوتري تحلیل مهندس زهرا اسداللهی 21

 کامپیوتريهاي  تحلیل -به روز رسانی مهندس سمیه گلدوي 22

 هاي کامپیوتري تحلیل -به روز رسانی مهندس آرزو صفويان 23

 هاي کامپیوتري تحلیل -به روز رسانی مهندس الهام صديقی 24

 به روز رسانی -هاي اقتصادي تحلیل مهندس لیا پیشداد 25

 مرتع و ارزيابی آن مهندس شیدايی 26

 لغزش، رانش، ژئومرفولوژي، سیل مهندس عباسی 27

 تفرج و توريسم مهندس سپیده سعیدي 28
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 تحلیل محیط زيست استان
 مقدمه
ی حفظ محی  زیست است. های اندیشمندان در جهان معاصر، مسئلهترین دغدغهیکی از بزرگ 

مندان محی  زیست در و عاقهاند کارشناسان و دانشمندان در این زمینه مطالعات زیادی انمام داده 
های مختلف، سعی در حفظ آن دارند. خوشبختانه امروزه در کشور ما گوشه و کنار دنیا با تشکیل گروه

گردد و ی همگانی تلقی مییفهقانون اساسی، ی  وظ 50موضوع حفظ محی  زیست بر اساس اصل 
های اقتصادی ی فعالیتبر اساس این اصل مترقی، کلیه ،ی مردم در حفظ آن مسئولند. همچنینهمه

ی محی  زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود ممنوع است. در برنامهو غیر آن که باعث آلودگی 
محی  زیست و تاکید بر حفظ آن از ی کشور یا همان سند چشم انداز هم، موضوع بلند مدت توسعه

دید مسئولین تراز اول کشور پنهان نمانده و با دقت و تاکید فراوان بر بهره مندی نسل آینده از محی  
ی زیست تاکید شده است. در یکی از فرازهای سند چشم انداز در تبیین جامعه ایرانی در افق برنامه

ای توسعه یافته و متناسب با جامعهانی ذکر شده: ی ایرهایی برای جامعهبلند مدت چنین ویژگی
های اسامی، ملی و مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخاقی و ارزش

ها انقابی با تاکید بر مردم سااری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان
ایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی مند از امنیت اجتماعی و قضو بهره

دفاعی مبتنی بر اجتماعی در تولید ملی، مستقل و مقتدر با سامانه بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه 
بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخوردار از سامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین 

، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر،  فساد، تبعیض و های برابر، فرصتاجتماعی
 بهره مند از محی  زیست مطلوب. 

ی میان مدت توسعه کشور نیز موضوع حفظ عنوان چهارمین برنامه ی چهارم بهدر برنامه ،همچنین 
این قانون، دولت مکلف شده به  72ی مادهمحی  زیست به خوبی بیان شده است. به عنوان مثال در 

ها و ی کارآمد از قابلیتسرزمین، با هدف استفاده ها در پهنهمناسب جمعیت و فعالیتمنظور توزیع 
های کشور، با استفاده از مطالعات انمام شده، سند ملی آمایش سرزمین، مشتمل بر سطوح مزیت

-های کلی نظام، تحلیل شرای  منطقهچوب سیاستبلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچشم انداز 
های سرزمین، راهبردهای کلی توزیع جمعیت در ها و مزیتای و بین المللی و امکانات، محدودیت

هایی که به سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور، راهبردهای خاص مناطق و عرصه
دارای موقعیت  "عی، محی  زیست و میراث فرهنگیحفاظت از منابع طبی"، "امنیتی و دفاعی"لحاظ 
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باشند، پایگاه اطاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتب  را از ابتدای برنامه چهارم به ویژه می
ده آمایش سرزمین اجرا درآورد. همان طور که می دانیم ارزیابی توان اکولوژی  به عنوان شالومرحله 

ترین موضوع تحلیلی همانا ارزیابی توان اکولوژیکی است که در این اصلیبنابراین نام گرفته است. 
های استان گلستان ممموعه به آن پرداخته شده است و تاش بر آن است که استعدادها و توانمندی

های نوین علمی و گیری از آخرین شیوهها با استفاده از نظرات کارشناسی و نیز بهرهی زمینهدر همه
 نرم افزاری به خوبی تفسیر و تدوین گردد. های سیستم

 
 هاي اصلیرزيابی توان اکولوژيک براي انواع کاربريا
غنی  یدر جهان از نظر زیستیاز حدود دو میلیون سال پیش که انسان بر روی زمین پا گذاشت  

اشت. وجود دها ها و میکروارگانیسمی گیاهی، جانوری، قارچها گونهکرد. در آن زمان میلیونزندگی می
اهی و های مختلف گینهرکز و تسل  انسان در کره خاکی، گوتمایش ی بعد و با افزها در طول سال

دند و فرایندهای اکولوژیکی دچار تغییرات زیادی گردید. ی انسانی آسیب دیها وری از فعالیتجان
بیشتر از محصوات ها نیز که با هدف بهره برداری ها و از بین بردن جنگلخش  کردن تااب

خوردن تعادل اکولوژی  ، باعث به هم ها کشاورزی صورت گرفت، عاوه بر از بین بردن کمی زیستگاه
های شاخص حیات ها بر روی تنوع زیستی و جمعیت گونههای باقی مانده شد. این فعالیتدر زیستگاه

روند انقراض به گونه ای بوده ین منقرض شدند. اها در نتیمه بسیاری از گونه وحش نیز تا یر گذاشت و
جایگزین به وجود آمده و های ، گونهها از بین رفتن برخی گونه های گذشته باکه در طول زمان است

ی انسانی تنوع ها ها توس  فعالیتسرعت انقراض گونهشد اما با افزایشتنوع کلی کره زمین حفظ می
ه امیدی به جایگزینی وجود داشته باشد. با گونه ای با شدت بیشتری دچار کاهش شد، بدون اینک

مین دچار افت شد و در نتیمه، شرای  اکولوژیکی به وجود کره ز زیستیعیت انسانی، غنای افزایش جم
ها افزایش یافت و به مرور میزان بهره مندی انسان ه ناپایداری گذاشت. آلودگیآمده در کره زمین رو ب

 از مواهب طبیعی کاهش یافت. 
سالیان بسیاری گذشت تا اندیشمندان و صاحب نظران به این واقعیت رسیدند و محی  زیست  

ها، ی انسان دارد. در برخی از محی طبیعی کره خاکی، توان اکولوژیکی محدودی برای استفاده
مهیای بااترین بهره برداری و توسعه است و در برخی دیگر، کمترین طبعیت با کمترین خسارت، 

بنابراین برای انمام و اجرای کمترین بهره برداری منمر به ویرانی محی  زیست می شود.  توسعه و
برنامه ریزی توسعه در محی  زیست ازم است توان اکولوژیکی محی  زیست مورد ارزیابی قرار گیرد و 

نوع  توان گفتهای توسعه در چارچوب توان اکولوژیکی سرزمین تدوین گردد. در واقع میبرنامه ریزی
کند و توان اقتصادی به صورت استفاده از سرزمین را استعداد طبیعی )توان اکولوژیکی( مشخص می

مکمل توان اکولوژیکی عمل کرده و این دو عامل یاد شده هدف استفاده از سرزمین را مشخص 
 سازند.  می



  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 18
 

عبارتست از  اجتماعی آن(-ارزیابی توان محی  زیست )چه توان اکولوژیکی و چه توان اقتصادی 
داری، داری، جنگلهای کشاورزی، مرتعی ممکن انسان از سرزمین، برای کاربریبرآورد استفاده

پروری، امور نظامی و مهندسی و توسعه شهری، صنعتی و پارکداری )حفاظت و توریسم(، آبزی
 . (1389)مخدوم  نعت، خدمات و بازرگانیهای کشاورزی، صروستایی در چارچوب استفاده

واژه سرزمین بیانگر تعدادی از پارامترهای سطحی و یا نزدی  به سطح کره زمین است که برای  
 اند. انسان اهمیت دارند. این پارامترها به طور انفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با هم متفاوت

عه این شود. ممموهای مختلف را موجب میهای سرزمینهایی است که ویژگیوجود چنین تفاوت 
 نامند. پارامترها را منابع طبیعی و یا منابع اکولوژیکی می

وری و منابع طبیعی یا اکولوژیکی در محل خود  ابت هستند )به استثنای آب(، که انسان برای بهره 
های ارزیابی آن، جدای طورکلی، روش ها رود. به خاطر تحرک و جریان آب، بهبرداری باید سراغ آنبهره

معمول در مورد زمین است. برخی از منابع اکولوژیکی، پراکندگی موقتی هم دارند، مانند اقلیم، ارزیابی 
طور مثال، آب برای  اند )بهبرخی از منابع به طور مستقیم قابل استفادههای گیاهی. از جلوهآب و برخی 

دیگری ترکیب شوند تا ها(، اما بعضی از منابع باید با منبع استفاده خانگی، مصالح ساختمانی و جنگل
که منابع فیزیکی مانند  به کار انسان آیند، مانند ترکیب آب و خاک در آبیاری برای کشاورزی، در حالی

باشند. منابع اکولوژیکی یا منابع طبیعی خاک و مواد معدنی، مصرف شدنی و غیرقابل بازگشت می
 شامل منابع فیزیکی و منابع زیستی هستند. 

استفاده  با این حال،جویی از ت  ت  منابع یاد شده است. ز سرزمین، در واقع بهرهاستفاده انسان ا 
انسان از منابع اکولوژیکی تنها بستگی به ی  منبع ندارد، بلکه این استفاده شامل تداخل این منابع با 

تکنولوژی،  ای، به منابع انسانی، مانند. نحوه چنین استفادهگرددیکدیگر و به صورت ترکیبی از همه می
بودجه و نیروی کار بستگی دارد. چنین پارامترهایی متغیرهای زمانی هستند که به درستی و به 

ها را برآورد کرد. از این قرار، ارزیابی توان محی  زیست چیزی توان آنراحتی منابع اکولوژیکی نمی
در ی  یا همه متغیرهای  نیست که یکباره و برای همیشه انمام بگیرد، بلکه بنابر تغییرات پیش آمده

زمانی این عمل باید تکرار شود. متغیرهای زمانی که تحت عناوین منابع انسانی، منابع فرهنگی و یا 
شوند منابع زیست منابع اقتصادی اجتماعی مطرح می شوند، زمانی که با منابع اکولوژیکی جمع می

ه طور ساده به معنای دادن ارزش به ارزیابی محی : ارزیابی محی  ب محیطی را تشکیل خواهند داد.
 .(1389)مخدوم  ی  واحد سرزمین است

گذشته که ارزیابی کیفی مدنظر بوده برنامه ریزان استفاده از سرزمین، بیشتر امروزه برخاف  
نیازمند ارزیابی کمی هستند که جوابگوی نیازهای اقتصادی باشد. پارامتر اقتصادی در ارزیابی نقش 

کند، بنابراین باید سنمید که انواع مختلف استفاده از سرزمین کدام هستند و میمهمی را ایفا 
باشند. در عمل، ارزیابی محی  زیست برای انمام ی  برآورد معقول از توان تر میکدامی  اقتصادی

های دنیای کنونی پذیرد. برای آنکه بتوان نیازمندیهای انسان صورت میدر رابطه با فعالیتسرزمین 
ها باید درست و کمی باشند. تخمین زدن ها و یا ارزیابیا برآورده ساخت، چنین برآوردها، سنمشر
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کند، بنابراین ارزیابی سرزمین یا ارزیابی منابع طبیعی و یا ارزیابی محی  کیفی تنها، چیزی را حل نمی
هدف، در نظر  ی سرزمین به قالبی کمی از کیفیت سرزمین برایزیست شامل تدوین اطاعات اولیه

گرفته شده است. همانطور که بیان شد در کار ارزیابی محی ، آخرین پارامتری که در عمل در نظر 
شود که از سرزمین و یا محی  باید بر حسب توان اکولوژیکی شود اقتصاد است. اگر گفته میگرفته می
ولوژیکی آن معلوم کند، چنین های اکبرداری کرد و یا نوع کاربری از سرزمین را باید ویژگیآن بهره

بیانی ی  مفهوم اقتصادی را در بردارد، زیرا از نظر فنی این امکان وجود دارد که سرزمین را با 
توان انمام داد برای هر نوع کاربری مهیا نمود، به طور نمونه می توان حتی اصاحاتی که در آن می

اقتصادی است؟ بنابراین، هدف ارزیابی  ی اورست را مهیای کشاورزی کرد. اما آیا این عملقله
محی  برای استفاده انسان در چارچوب اکولوژیکی محی ، پیدا کردن توان طبیعی یا اکولوژیکی 

رو وقتی سرزمینی آماده نوعی از کاربری انسان باشد، استفاده کردن های یاد شده است. از اینکاربری
هزینه انمام پذیر است. البته میزان، هزینه یاد شده در از آن سرزمین برای کاربری یاد شده با کمترین 

 گردد.تولید مطلوب بدست آمده معین میرابطه با ارزش 
لقوه و یا نوع اتعیین یا پیش بینی قدرت ب به طور خاصه، ارزیابی توان اکولوژیکی محی  عبارت از -1

ارزیابی سرزمین، ابزاری برای برنامه ریزی استراتژی   ،کاربرد طبیعی سرزمین است. بنابراین
 )راهبردی( استفاده از سرزمین است.

 فرایند ارزیابی توان اکولوژیکی شامل سه بخش عمده است:

 
شناسایی منابع: برای آنکه سرزمین برای ارزیابی آماده شود، باید منابع موجود در آن شناخته  -

 شوند.

-منابع: منابع شناسایی شده، تعداد زیادی از اطاعات را در برمیتمزیه و تحلیل و جمع بندی  -
طلبند. در ها آنچنان ابعاد وسیعی دارند که تنها مرور آنها وقت زیادی را میگیرند. این اطاعات و داده

ها به خاطر تنوع موجود در آنان پیچیدگی خاصی نیز دارند. برای آنکه مرور این عین حال این داده
های آسان شوند تا کار ارزیابی را آسان های پیچیده تبدیل به دادهوقت کمتری بگیرد و دادهاطاعات 

 (.1389ها تمزیه و تحلیل شده و سپس جمع بندی شوند )مخدوم، نمایند، نیاز به آن است که داده

ی محی  زیست، تمزیه و تحلیل شدند، سرزمین ارزیابی توان: پس از آنکه منابع شناسایی شده -
ارزش دهی و یا به معنای رای ارزیابی آماده است. کار ارزیابی، در واقع عبارت از ی  امتحان، آزمون، ب

واقعی کلمه، سنمیدن است. در این سنمش، منابع اکولوژیکی محی  در مقابله با ی  قرارداد، معیار و 
ی این گونه منابع در وهشود که توان و یا قیا مقیاس مورد آزمون قرار گرفته و ارزشی به آن داده می

های مختلف یکسان است. یعنی نفس عمل و فلسفه دهد. کار ارزیابی در مکتببرابر معیار را نشانمی
کی محی  در مقایسه با ها عبارت از مقایسه و یا سنمش منابع اکولوژیوجودی ارزیابی در تمام مکتب

ر معیار، برای ی  نوع لقوه آن در برابکه در این رابطه توان طبیعی محی  و یا توان بمعیار است، 
شود. این به خاطر تفاوت در به کار گرفتن معیارهای . یا چند کاربری سنمیده میکاربری خاص
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های ارزیابی شده است. در این ممموعه، مطالب مربوس به تمزیه مختلف است که باعث تنوع روش
 تحلیل و جمع بندی منابع نیز در بخش شناسایی آمده است.

 
 شناسايی منابع اکولوژيکی (1

 توان به دو دسته از منابع پایدار و ناپایدار تقسیم نمود.به طور کلی منابع اکولوژیکی را می
 نهایی هستند که در جای خود  ابت هستند. این منابع عبارتند از:آمنابع پایدار 
 هاالف( سنگ

 ب( شکل زمین و ژئومورفولوژی
 پ( خاک
 ها ت( رستنی

تغییرات در این گونه منابع اگر تحت تا یر نیروهای شدید طبیعی و نیروهای شدید انسانی )مداخله  
 .هستندی انسانی( واقع نشوند. اغلب در واحد زمان، کند تخریب گونه

منابع ناپایدار آنهایی هستند که در جای خود پابرجا نیستند. تغییرات در این گونه منابع حتی اگر  
روهای طبیعی و انسانی واقع نشوند، در واحد زمان، تند هستند. منابع اکولوژی  عبارتند تحت تا یر نی

 از:
 الف( اقلیم و آب و هوا

 ب( منابع آب
 پ( جانوران

دار و منابع اکولوژیکی ناپایدار متفاوت است. منابع اکولوژیکی با شناسایی منابع اکولوژیکی پای نحوه 
باشند. نحوه شناسایی ارزیابی توان محی  زیست قابل استفاده می هر روشی شناسایی شده باشند برای

تر از نحوه شناسایی منابع اکولوژیکی ناپایدار است. هرچند منابع اکولوژیکی پایدار اصوا پیچیده
های ویژه دارد. همچنین در ی  طبقه بندی کاربردی شناسایی دقیق منابع ناپایدار احتیاج به تخصص

ولوژیکی را به دو بخش، شامل منابع فیزیکی و منابع بیولوژیکی تقسیم کرد که در توان منابع اکمی
 پردازیم:ادامه به آن می

 
 منابع فیزيکی -1-1

 آب و هیدرولوژی

اند ولی موضوع مهم آن است از دیرباز دانشمندان در پی شناسایی مقدار آب موجود در زمین بوده 
ای، چرخه رود. به این حرکت دورهزمین و از زمین به هوا می که آب در حرکتی مداوم است و از هوا به

رود. بر ها تبخیر شده و به هوا میگویند. همه ساله هزاران کیلومتر مکعب آب از سطح اقیانوسآب می
میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان می  5الی  4اساس آخرین مطالعات تاکنون بین 

تدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به دهد که آب از همان اب
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ی آب زمین در درصد از ذخیره 97ی قابل زیست داشته است. بیش از عنوان تنها سیاره
ذخیره است. مقدار آب  یخ درصد باقی مانده، مقدار زیادی در دو قطب به صورت 3هاست و از  اقیانوس

زیرزمینی در مقایسه با آب سطحی بسیار زیادتر است در این صورت آبی که در اتمسفر وجود دارد در 
بقییه بسیار اندک است، زیرا کم بودن ظرفیت هوا برای نگهداری بخار آب، سبب کاهش آب مقایسه با 

اگر آب وجود نداشت دمای هوا در  کند.شود. آب، دمای هوای زمین را نیز تنظیم میدر اتمسفر می
کنند و وقتی هوا سرد ها بخشی از انرژی خورشید را جذب مییافت. آبطول روز به شدت افزایش می

های عمومی هواکره در شود. این عمل همراه با جریانباشد، این انرژی ذخیره شده به آهستگی آزاد می
 شود. ی زمین میجابمایی و اختاس هوا، موجب تعدیل آب و هوای کل

زندگی بخش و ارزشمند آگاهی داشتند. نیاز ای نیاکان ما از دیرباز به ارزش آب به عنوان ماده 
طبیعی بشر به آب، وضع جغرافیایی فات ایران و کمیابی این مایع گرانبها، ارزش این ماده را نزد 

 ست. داده اایرانیان صدچندان نموده و آن را در جایگاه واایی قرار می
 64تا  44درجه شمالی و  40تا  25ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی که در بین مدار  

رود، زیرا میزان متوس  بارندگی درجه طول شرقی واقع شده است از مناطق خش  جهان به شمار می
در سطح ( است. این مقدار بارندگی هم 860ساانه آن کمتر از ی  سوم متوس  بارندگی کره زمین )

کشور به طور یکنواخت توزیع نشده است و به علت کمبود میزان بارندگی به جز نواحی شمالی و 
تر وجود دارد. در سطح کشور مناطقی های دایمی کمشمال غرب و تا حدودی غرب کشور، رودخانه

ست. البته ها هم شور اوجود دارد که نه تنها با کمبود آب سطحی مواجه هستند بلکه آب زیرزمینی آن
نبوده بلکه در گذشته نیز مردم با کمبود آب مواجه این کمبود آب در کشور ما مربوس به عصر حاضر 

اند. وجود سدها و بندهای تاریخی کشور دلیلی بر این ادعاست. اما از آنمایی که در گذشته سطح بوده
ر به طور هماهنگ از منابع ها به طوتوقع مردم به علت پایین بودن شرای  زندگی کم بوده است، قرن

ی اند و مسئلههای گوناگون به دست آوردهاند و آب مورد نیاز را به شکلآب و خاک استفاده کرده
برداری از آن بوده است. اما در عصر حاضر از های بهرهکمبود آب مطرح نبوده و مسئله اصلی، روش

تر د جمعیت و مصرف آب و از همه مهمی  طرف کمبود آب قابل استفاده و از طرف دیگر افزایش رش
ی نیاز به آب و کمبود آن را شد تکنولوژی، مسئلهباا رفتن سطح زندگی و ماشینی و صنعتی شدن و ر

ها و به کند تا در برنامه ریزیایماب میسازد. محدودیت منابع آب در کشور ما بیش از پیش مطرح می
 خصوص در ارزیابی توان اکولوژیکی بیش از پیش به آن بپردازیم. 

 
 (Wc)میزان آب قابل استحصال 

 (. 1کاس طبقه بندی گردیده است )جدول  4در این مدل میزان آب قابل استحصال در 
 
 
 
 



  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 22
 

 )برحسب فاصله از منابع احتمالی آب( . طبقه بندي میزان آب قابل استحصال1جدول 
 میزان آب قابل استحصال طبقه
 7000کمتر از  1
2 20000- 7000 
3 35000-20000 
 35000بیش از  4

 
 هوا

یلی از سطح زمین تا سطح های جو زمین که به طور تفصمطالعه و پژوهش درباره تمامی جنبه 
، "هواشناسی"تر شود. واژه قدیمی و مصطلحگیرد و امروزه علوم جوی نامیده میباایی جو را در برمی

شود. بشر از ابتدای خلقت به مطالعه سطوح پایینی جو را، که دارای تغییرات دایمی است، شامل می
ها های جوی همواره نسبت به کشف این پدیدهدلیل تماس نزدی  با طبیعت و مشاهده عینی پدیده
و برق و آتش های جوی شاید مشاهده رعد کنمکاوی نشان داده است. اولین تمربه عینی پدیده

 ها بوده که بعدها به کشف آتش منمر شده است.گرفتن جنگل
ها در اواخر قرن نوزدهم مطالعات جوشناسی در سطح زمین بویژه در زمینه اندازه گیری باران 

یابد در زمینه پیش بینی هوا شکل میهای جوی ی پدیدهمطالعه 1916کند و از سال توسعه پیدا می
های بعد توسعه هوانوردی، گیرد. در سالهای سیستماتی  صورت میمبنای ویژگی ها برو این بررسی
ای از نقاس دنیا آورد و به همین منظور در پارهتری برای بشر به ارمغان میهای دقیقپیش بینی
 شود. های هواشناسی با امکانات پیشرفته تاسیس میسازمان
گیری منطقی از منابع اقتصادی زمین، ، برای بهرههای علمیبه تدریج به موازات توسعه شناسایی 

ای که شناخت میزان بارندگی در شود به گونههای جوی نیاز میهای بیشتری از پدیدهبه آگاهی
ها در رابطه با نوسان میزان ها و تعیین حمم متوس  آب رودخانهها به عنوان منبع زایش آبکوهستان

گیرد. همچنین پیشرفت علم کشاورزی به منظور کاشت جه قرار میها مورد توی حوضهبارندگی ساانه
و برداشت محصوات کشاورزی، مهندسین زراعی را به کسب اطاعاتی در زمینه آب و هواشناسی وا 

 افتد. دارد و همین نیاز در پیشرفت تحقیقات کلیماتولوژی مو ر میمی
 

 :(Ctw)دمای هوا 
تواند تا یرگذار ی شرای  فیزیکی محی  بوده و در موارد متعدد میاز پارامترهای اساس دمای هوا نیز 

ها بر کسی ها، پوشش گیاهی و سایر پدیدهها، انتشار بیماریدر انتشار آلودگیباشد. ا رات دمای هوا 
کند.بر اساس مدل مخدوم دمای هوا بر پوشیده نیست و در ارزیابی سرزمین، نقش مهم و مو ری را ایفا می

صورت متوس  سالیانه  ی سانتیگراد تعریف شده است. در این مدل، میزان درجه حرارت هوا بهدرجهحسب 
 .(2بندی شده است )جدول  کاس طبقه 2گیرد و بر همین اساس در مورد استفاده قرار می
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 طبقه بندي متوسط دماي محیط )درجه حرارت هوا( .2جدول 
 گراد دمای محی  بر حسب درجه سانتی طبقه
1 0- 55/17 
 55/17بیش از  2

 
 :(Cp)میزان بارندگی 

ی آبی کره زمین بارندگی است. بارندگی سبب جاری شدن آب در تمام نقاس منبع و منشا تغذیه 
دش آب در طبیعت را کامل گستراند. بارندگی سیکل گرزمین میشود و حیات را در پهنه زمین می

گردد. با پاکیزگی و سرزندگی در حیات موجودات زمین میکند و این گردش آب موجب لطافت، می
ی حرارت محی ، میزان بارش و نوع آن در توجه به شرای  محلی و جغرافیایی و نیز با توجه درجه

 نقاس مختلف متفاوت است.
متر در سال تعریف شده است. در این مدل میزان بارش به صورت میزان بارش بر حسب میلی 

 (. 3طبقه بندی شده است )جدول  5گیرد و بر همین اساس در ورد استفاده قرار میمتوس  سالیانه م
 

 طبقه بندي متوسط بارندگی سالیانه. 3جدول 

 طبقه
متوس  بارندگی سالیانه بر حسب 

 متر در سال میلی
 کاربری مرتعداری

متوس  بارندگی سالیانه بر 
 متر در سال حسب میلی

 کاربری جنگلداری

سالیانه بر  متوس  بارندگی
 متر در سال حسب میلی

 کاربری جنگلکاری
1 0-120 0 - 650 0 - 100 
2 120-250  650 - 700 100- 300 
3 250 – 500 700 - 750 300 - 500 
 800 - 500 750بیش از  750 – 500 4
 800بیش از   750بیش از  5

 
 :(Ch)رطوبت نسبی 

تواند در ی  حمم معین از هوا و درجه است که میرطوبت مطلق هوای اشباع، حداکثر بخار آبی  
ی حرارت معین را به حرارت مشخصی وجود داشته باشد. نسبت بین رطوبت موجود در حمم و درجه

رطوبت مطلق، هوای اشباع مربوس به آن رطوبت نسبی گویند. رطوبت نسبی به صورت درصد بیان 
 (.1371شود )مهدوی، می
وبت نسبی بر حسب درصد تعریف شده است. میزان رطوبت نسبی به میزان رط در گزارش موجود 

کاس طبقه بندی شده است  4و بر همین اساس در  گرفتصورت متوس  سالیانه مورد استفاده قرار 
 (. 4)جدول 
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 . طبقه بندي متوسط سالیانه رطوبت نسبی4جدول 

متوس  سالیانه رطوبت نسبی بر حسب درصد   طبقه
 کشاورزی()برای کاربری 

متوس  سالیانه رطوبت نسبی بر حسب 
 درصد  )برای کاربری مرتعداری(

1 0- 20 - 
2 20 - 60 - 
3 60 - 80 - 
4 100- 80 - 

 

 (EVa)تبخیر و تعرق
 . (5)جدول  های هواشناسی استفاده شدهای ایستگاهیابی دادهبرای تهیه ایه تبخیر و تعرق از درون 
 

 بندي متوسط تبخیر و تعرق طبقه. 5جدول 
 متوس  تبخیر و تعرق برای کاربری جنگلکاری متوس  تبخیر و تعرق برای کاربری جنگلداری طبقه
1 0 – 1200 0 - 500 
2 1200 – 1400 500 - 1000 
 1250 - 1000 1400بیش از  3
4 - 1250 - 2000 

 

 (So)شیب 
ها ایفا های انسان و در انمام پروژهمهمی در فعالیتداشتن اطاعات مربوس به شیب زمین نقش  
ی ارتباطی و بسیاری از کند. وضعیت توپوگرافی زمین در کیفیت خاک، منابع آب، رویش گیاه، شبکه می

های  کند تا واقعیته تصویری روشن از آن کم  میئباشد. از اینرو اراپارامترهای محیطی تا یرگذار می
دار سبب فرسایش بیشتر خاک های شیبدر زمینهای کشاورزی یل کنیم. فعالیتاطراف خود را بهتر تحل

 (. 6خواهد شد. بنابراین در مدل مخدوم، توجه خاصی به این پارامتر گردیده است )جدول 
 . طبقه بندي متوسط شیب )بر حسب درصد(6جدول 

 طبقه
شیب زمین بر حسب 
درصدکاربری کشاورزی و 

 مرتعداری

حسب شیب زمین بر 
درصدکاربری جنگلداری و 

 کاری جنگل

 شیب زمین بر حسب درصد
 کاربری پسماند

1 0- 2 0 - 25 0-14 
2 2- 5 25 - 35 14-20 
3 5 – 8 35 - 45  
4 8 – 12 45 - 55  
5 12 – 15 55 - 65  
6 15 – 20 65 - 75  
  75بیش از  25 – 20 7
8 25 – 40 -  
9 40 – 65   
   65بیش از   10
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 (E)ارتفاع 
شود که در بسیاری از خصوصیات ارتفاع از سطح دریا نیز یکی از پارامترهای فیزیکی محسوب می 

های متفاوت واقع در سطح دریا گونهمختلف فیزیکی و بیولوژیکی مو ر است. طبعا فشار هوا در نقاس 
تواند شرای  مختلف اقلیمی را گیاهی قادر به رشد و نمو هستند. تفاوت رقومی ارتفاع از سطح دریا می

های بشری تا یرگذار خواهد بود. بر اساس مدل مخدوم، فراهم نماید که خود در بسیاری از فعالیت
های آزاد به صورت ی  فاکتور مهم و تا یرگذار در نظر گرفته شده است. در این ارتفاع از سطح آب

بندی  بر این اساس طبقهگیرد تفاده قرار میبندی ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر مورد اس مدل طبقه
 .(7)جدول زیر انمام شد 

 
 طبقه بندي ارتفاع از سطح دريا .7جدول 

 طبقات ارتفاع از سطح دریا بر حسب  طبقه
 متر کاربری جنگلداری

طبقات ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر 
 کاربری جنگلکاری

1 0 – 400 0-500 
2 400- 1000 500-1000 
3 1000 – 1400 1000-2200 
4 1400 – 1800 2200-2400 
 2400بیش از  2600 – 1800 5
  2600بیش از  6

 
 خاک

خاک با توجه به کاربردهای مختلف آن ممکن است معانی متفاوتی داشته یاشد ولی در ارتباس کلمه 
آب و هوا و مواد غذایی برای آنان  با کشاورزی نه تنها باعث استقرار گیاهان است بلکه تامین کننده

گردد. به عبارت دیگر، خاک محیطی است زنده و فعال، متشکل از مواد آلی و معدنی که محسوب می
دایم در حال تشکیل، تکامل و دگرگونی است. هر خاک در شرای  فعلی حاصل تا یرات متقابل آب و 

در طول زمان است که ا رات ناشی از هر ی  هوا، موجودات زنده و پستی و بلندی بر روی مواد مادری 
ی دیگر کاما متفاوت باشد. امروزه خاک ی جغرافیایی با نقشهدر ی  نقشهاز این عوامل ممکن است 

ای که به عنوان ی  معیار مهم در تولید محصوات کشاورزی، دامی و باغی مطرح است به گونه
المللی به دلیل عدم نیاز به ها در جوامع بیندولتاستفاده صحیح و بهینه از آن باعث افزایش قدرت 

 باشد. تامین مواد غذایی اعم از گیاهی و یا دامی از سوی کشورهای استثمارگر می
توان اکولوژیکی عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی بایستی در نظر گرفته شوند و یکی از در ارزیابی  
هر نوع پروژه ارزیابی  مطالعه خصوصیات خاک، پایه باشد.های منابع طبیعی، خاک میترین مولفهمهم

توان اکولوژیکی است. خاک در تعیین کاربری زمین )صنعتی، کشاورزی و شهری( اهمیت بسیاری 
شود هم در وقت و هم در هزینه صرفه دارد. اطاعات خاک در مورد ارزیابی توان اکولوژیکی باعث می
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ی کاربری سرزمین تصمیم گیری کنیم. مینان در مورد نحوهکند که با اطجویی شود و به ما کم  می
جهت مدیریت خاک و حفاظت از آن در ارزیابی توان اکولوژیکی، به اطاعاتی در خصوص خواص خاک 

های ارزشمند و حساس حفاظت بایست از خاکو موارد مو ر بر تخریب خاک نیاز است. در واقع می
ی پایدار نباید خاک به قل رساند. براساس اصول توسعههای سطحی را به حداکرد و تخریب خاک

ای استفاده شود که در آینده غیرقابل استفاده باشد. بنابراین بررسی خاک ی  فاکتور مهم در گونه
 شود. ارزیابی توان اکولوژیکی قلمداد می

 
 (Es)فرسایش خاک 

عواملی از قبیل آب، باد و نیروی ای که در طی آن، مواد خاکی توس  فرسایش عبارت است از پدیده 
های شگرفی در پوسته زمین پدیدار یابد. فرسایش آبی در روزگاران گذشته دگرگونی قل انتقال می

های حاصلخیز های خش  و در مواردی منمر به پدید آمدن زمینساخته و این منمر به ایماد بیابان
شد توس  عوامل یش آبی از خاک جدا میای نه چندان دور، آنچه توس  فرساشده است. در گذشته
شد و در نتیمه بین نابودی و حیات مواد خاکی تعادل برقرار بود. دخالت بشر در طبیعی دوباره ترمیم می

 چند قرن اخیر این تعادل را بر هم زد و در نتیمه فرسایش شدت یافت. 
 7/7تا  10/0بین  دهد سرعت تشکیل خاک در مقیاس جهانیهای انمام شده نشان میبررسی 
 01/0تر در سال است. ولی سرعت تشکیل خاک در مناطق خش  و نیمه خش  جهان، حدود میلی
شود. ازم متر در سال تخمین زده میمیلی 1/0تشکیل خاک حدود یا کمتر است و سرعت  مترمیلی

کشاورزی،  هایبه ذکر است ارقام ذکر شده مربوس یه تشکیل خاک از سنگ مادر است ولی در خاک
کیلوگرم در متر مربع  12/1سرعت تشکیل خاک به علت عملیات شخم و نیز کودپاشی بیش از 

کیلوگرم در متر مربع در  1/1های کشاورزی معموا باشد. حداکثر فرسایش مماز خاک در زمین می
توان به سهولت تعیین کرد ولی خاک شناسان شود. سرعت تشکیل خاک را نمینظر گرفته می

متر خاک سطحی تشکیل شود. میلی 25کشد تا سال طول می 300تقدند در شرای  طبیعی، حدود مع
های کشاورزی نیز عاوه بر شرای  طبیعی شستشوی خاک، هوادیدگی و فعالیتدر صورتی که اگر 

سال در شرای   30یابد. بنابراین سرعت تشکیل خاک در سال کاهش می 30صورت گیرد این زمان به 
تن در هکتار در سال خواهد بود. این عددی است که فرسایش نباید از آن  5/12ه معادل ذکر شد

 (.8)جدول  (1385بیشتر باشد )احمدی، 
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 . طبقه بندي حساسیت به فرسايش8جدول 

حساسیت به فرسایش )کاربری کشاورزی و  طبقه
 مرتعداری(

 حساسیت به فرسایش 
 )کاربری جنگلکاری(

1 0-100 0 - 100 

2 100-500 100 - 200 

3 500-1000 200 - 400 

4 1000-1500 400 - 600 

5 1500-2000 600 - 1000 
6 - 1000 - 2000 
 2000بیش از  - 7

 
 (Ec)شوری خاک 

عکس 1(ES)شود و هدایت الکتریکیشوری خاک بر اساس هدایت الکتریکی خاک تعیین می 
یابد لذا برای افزایش نم ، مقدار هدایت الکتریکی افزایش میمقاومت الکتریکی بوده و از آنما که با 

تعیین شوری خاک ابتدا عصاره اشباع خاک را در آزمایشگاه معین کرده و با توجه به نتایج آن میزان 
زیمنس بر یا دسی2مترآید. هدایت الکتریکی بر حسب میلی مهوس بر سانتیشوری خاک به دست می

گیری قدیمی است که اخیرا متر ی  واحد اندازهمهوس بر سانتیشود. میلی بیان می 3متر
 باشند.زیمنس بر متر جانشین آن شده و هر دو واحد از نظر عددی معادل می دسی
پارامتر شوری خاک بر حسب ضریب هدایت الکتریکی و در واحد دسی زیمنس بر  در این گزارش 

 (.9شود )جدول بندی میکاس طبقه 5متر در 
 

 طبقه بندي شوري خاک. 9جدول 
 ضریب هدایت الکتریکی بر حسب دسی زیمنس بر متر وضعیت شوری طبقه
 4- 0 غیرشور 1
 8 - 4 کمی شور 2
 18 - 8 شور و سدیمی 3

 22 - 18 خیلی شور 4

 22بیش از  کاما شور 5

 
 (PH)اسیدیته خاک 

قلیا مرتب  با ایماد نارسایی جذب آب و های شور و از نظر کشاورزی مسایل بهره برداری از خاک 
ها اختالی در رشد و باردهی باشد و نسبت نامساعد بین یونی گیاهان میعناصر مغذی توس  ریشه

                                                      

- Electrical conductivity 
- Mmhos/cm 
- ds/m 
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های قلیایی بسیار اندک است آبیاری و زهکشی کند. همچنین از آنما که نفوذپذیری خاکگیاه ایماد می
 (.10است )جدول کاس طبقه بندی شده  3ک در ها مشکات خاصی دارد. اسیدیته خااین خاک

 
 بندي اسیديته خاک طبقه .10جدول 

 PH طبقه
1 7 – 2/4 
2 8 - 7 
 8بیش از  3

 
 (Pf)خاک حاصلخیزی 

حاصلخیزی خاک، عمدتا مرتب  با مواد مغذی خاک بوده و تعیین آن در ارتباس با انتخاب نوع کود  
شده است انمام کاس  3باشد. طبقه بندی مربوس به حاصلخیزی خاک در مصرفی و میزان آن می

 (.11)جدول 
 

 طبقه بندي حاصلخیزي خاک .11جدول 
 حاصلخیزی خاک طبقه
 خوب 1

 متوس  2

 ضعیف 3

 
 (Ps2)های خاک بر حسب درصد سنگریزه

اعام و با توجه به Coarse Fragmentsبه عنوان میلیمتر در خاک  2تر از اجزای درشت معمواً 
 شوند.های مختلف خاک شناسی تعریف میقطر آنها در سیستم

است صورت گرفته کاس  4ی خاک در طبقه بندی مربوس به میزان سنگریزهدر این گزارش  
 (. 12)جدول 

 
 طبقه بندي میزان سنگريزه خاک .12جدول 

 های موجود در خاک بر حسب درصدسنگریزه طبقه
1 0 -20  
2 20 - 40 

3  40 - 75 

 75بیش از  4

 
 
 



 29 برنامه آمايش استان گلستان 
 

 (Pd)متر عمق خاک بر حسب سانتی

ی  گیاه خاص متفاوت است. این عمق برای گیاهانی که  تعیین عمق خاک با توجه به نفوذ ریشه 
کمتر از بعضی گیاهان ممکن است  نفوذ عمودی ریشه آنها کم یا زیاد باشد متفاوت است. عمق ریشه

 کند. حالی که در بعضی درختان نفوذ عمودی ریشه گاهی از دو متر هم تماوز می نیم متر باشد، در
 Tesfa   های برگرفته از نقشه عمق خاک را بر پایه برخی ویژگی 2009و همکاران در سال

توپوگرافی تعیین نمودند. آنها چند پارامتر را به عنوان پارامترهای مهم در این بررسی معرفی نمودند. 
 های اطاعاتی زیر به دست آمد.اساس نقشه عمق نسبی خاک در استان گلستان از ترکیب ایهبر این 
 ایه ارتفاع -1
 ایه شیب -2
3- Specific Catchment Area (SCA) : سطح ویژه حوضه زهکش 
تهیه شد. تابع مرتب  در تهیه این ایه در حقیقت  TASافزار در نرم D8این ایه توس  روش  

 الگوی توزیع سطوح زهکش را بر اساس موقعیت مناطق با حداکثر شیب مشخص می کند. 
4- Plan curvature : 
نشان دهنده منحنی سطح عمود در مسیر حداکثر شیب است. اطاعات برگرفته از این منحنی  
عت جریان در جهت شیب حداقل در محدوده زهکش مو ر تواند در تعیین افزایش یا کاهش سر می
 تهیه شد. TASافزار این ایه در نرم (.ArcGIS help) باشد
: میزان رواناب سطحی وابسته به شرای  اشباع خاک در حوضه Wetness Indexعکس شاخص  -5

اک چون زهکش است. اشباع خاک نیز در رابطه تنگاتنگ با وضعیت توپوگرافی و برخی خصوصیات خ
ی خاک در ها عمق خاک،  ترکیبات آن و ... قرار دارد. اگرچه به نظر می رسد توزیع صحیح ویژگی

حوضه زهکش مشکل باشد اما شاخص رطوبت می تواند ا رات توپوگرافی بر وضعیت اشباع خاک را به 
، Beven & Kirkbyصورت مدل ارائه نماید)گاهی به این شاخص، شاخص کتنری نیز گفته می شود؛ 

1979.) 
 در این مطالعه شاخص رطوبت بر اساس رابطه زیر به دست آمد:

)(
TanB

SCA
Ln 
 

SCA سطح ویژه حوضه زهکش : 
B: شیب محل به درجه 
سپس با یکدیگر ترکیب و فازی شدند و در به نرم افزار ایدریسی وارد شدند  ها در نهایت این ایه 

 .(13جدول ) نهایت به صورت زیر طبقه بندی شدند
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 طبقه بندي عمق خاک.13جدول 

 مترعمق خاک بر حسب سانتی طبقه
 و جنگلکاری کاربری کشاورزی و مرتعداری

 مترعمق خاک بر حسب سانتی
 کاربری جنگداری

 165 – 0 200بیش از  1
2 150 – 200 165 – 175 
3 0-150 175 - 190 
 190بیش از   4

 
 (Pg)بندی خاک دانه

های شور و قلیا مرتب  با ایماد نارسایی جذب آب و کشاورزی، مسایل بهره برداری از خاک از نظر 
ها اختالی در رشد و باردهی باشد و نسبت نامساعد بین یونعناصر مغذی توس  ریشه گیاهان می

های قلیایی بسیار اندک است آبیاری و نفوذپذیری خاککند. همچنین از آنما که گیاه ایماد می
 (.14)جدول ها مشکات خاصی داردکشی این خاکزه
 

 طبقه بندي دانه بندي خاک .14جدول 
 Pg طبقه

 خیلی ریز 1

 ریز  2

 متوس  3

 درشت 4

 
 (Phg)های هیدرولوژی  گروه

خصوصیات خاک روی تحول و پیدایش رواناب ا ر داشته و باید در محاسبات مربوس به آن در نظر  
ها مورد بررسی باشد ی سیابرواناب ناشی از ی  رگبار جهت مطالعهگرفته شود. هنگامی که 
های خاک نیز در این تواند با ی  عامل هیدرلوژیکی بیان شود. نوع سطح و افقخصوصیات خاک می
ها بر اساس پتانسیل ایماد رواناب در ی  گروه چهارتایی تقسیم گردند. تمام خاکبررسی منظور می

های اصلی خاک تعیین شده هایی تقسیم شود. گروهتواند به زیر گروهنیز میبندی شده و هر گروه 
 ها شامل:در مدل مخدوم نیز به کار رفته و این گروهSCS1توس  
هایی که از نوع شنی بوده و دارای قلوه سنگ های با نفوذ پذیری باا و خاک: شامل خاک(A)گروه 
 باشد و زه کشی خیلی خوبی دارد. می
های با نفوذ پذیری متوس  و دارای بافت نسبتا ریز تا متوس . آبگذری این نوع : شامل خاک(B)گروه 

 خاک متوس  بوده و توانایی متوسطی از نظر تولید رواناب دارد. 

                                                      

- Soil Conservation Services 
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های پایین های با نفوذ پذیری کم وعمدتا همراه با ایه ای که مانع نفوذ آب به قسمت: خاک(C)گروه 
 خاک، ضریب آبگذری کم بوده و توانایی تولید رواناب در اینما نسبتا زیاد است.  شود. در این نوعمی
باشد. این نوع خاک دارای های رسی میهای با نفوذ پذیری کم که عمدتا شامل خاک: خاک(D)گروه 

شود. این ها نیز شامل این گروه میها و جادههای سنگی حوزهقابلیت انتقال خیلی کم بوده و قسمت
های (. طبقه بندی مربوس به گروه1371زیادی را دارد )مهدوی، ایی تولید رواناب وه از خاک توانگر

 (.15)جدول شده است انمامکاس  4هیدرلوژی  خاک در 
 

 لوژيک خاکوهاي هیدرطبقه بندي گروه .15جدول 
 های هیدرلوژی  خاکگروه طبقه

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

 
 (Pte)1بافت خاک

دهد. از دیدگاه دیگر ت شن، رس و سیلت را در نمونه خاک نشان میفراوانی نسبی ذرابافت خاک  
باشد. ی  خاک سنگین، خاک رسی پذیری میاز بافت خاک، سبکی و سنگینی آن از نظر شخممنظور 

شود. بافت خاک یکی از مشخصات پایایی آن بوده و معموا تغییرپذیر نیست. هر قدر ذرات شمرده می
ت در خاک بیشتر باشد ذخیره عناصر غذایی و رطوبتی قابل استفاده گیاه کمتر بوده و لشن و سی

باشد. همچنین وجود رس فراوان در خاک متضمن نفوذپذیری آن نسبت به آب و هوا قابل توجه می
توان های شنی و در شرای  طبیعی نمیتوانایی خاک برای رشد گیاهان مختلف است. بنابراین در خاک

تی به دست آورد که به عناصر غذایی فراوان نیاز دارند. در مثلت بافتی خاک که مقبولیت عامه محصوا
 باشد: کاس طبقه بندی شده که به شرح ذیل می 12های بافتی خاک در هم دارد گروه

1- Sand  درصد ذرات شن بوده و ممموعه ذرات  85هایی که حداقل دارای خاک –: بافت شنی
 درصد کمتر است 15ابر ذرات رس از بر 5/1سیلت و 

2- Loamy Sand درصد نوسان داشته و  90الی  70هایی هستند که مقدار ذرات شن در آن از : خاک
 درصد بیشتر نیست. 30درصد کمتر و از  15برابر ذرات رس از  5/1مقدار ذرات سیلت و 

3- Sandy Loam رصد بوده و یا ممموع د 20هایی هستند که در آن مقدار رس کمتر از : خاک
هایی که در آن مقدار ذرات شن کند. خاکدرصد تماوز می 30درصد سیلت و دو برابر درصد رس از 

 Sandyدرصد است، نیز  50درصد و سیلت کمتر از  7درصد، مقدار رس کمتر از  52الی  43بین 

loam شود. نامیده می 

                                                      

-Soil Texture 
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4- Loam درصد  52درصد و شن کمتر از  50الی  28درصد، سیلت  27الی  7مقدار رس  با: خاکی
 باشد.می
5- Silt Loamدرصد  27الی  12درصد و رس بین  50سیلت بیشتر از هایی که در ان مقدار : خاک

 درصد است. 12درصد نوسان داشته و مقدار رس کمتر از  80الی  50بوده و یا ذرات سیلت بین 
6- Siltدرصد است. 12درصد و رس کمتر از  80ن مقدار سیلت کمتر از آایی که در ه: خاک 
7- Sandy clay Loam 28درصد رس بوده و مقدار سیلت آن از  35الی  20هایی که محتوی : خاک 

 درصد بیشتر است. 40درصد کمتر و مقدار شن آن از 
8- Clay Loam الی  20بوده و مقدار رس از  درصد 40الی  27هایی که در آن مقدار رس بین : خاک
 درصد در نوسان است. 45
9- Silt Clay Loamدرصد بوده و مقدار شن آن از  40الی  27هایی که در آن مقدار رس بین : خاک
 درصد کمتر است. 20
10- Sandy Clayدرصد بیشتر است. 45و  35از هایی که در آن مقادیر رس و شن به ترتیب : خاک 
11- Silt Clay  :کند.  درصد تماوز می 40هایی که در آن مقادیر هر ی  از ذرات رس و سیلت از خاک 
12 –Clay درصد بیشتر بوده و مقادیر شن و سیلت به ترتیب از  40هایی که در آن مقدار رس از : خاک
 (.16)جدول  زیر انمام شده است شرحطبقه بندی به در این گزارش درصد کمتر است.  40درصد و  45
 

 )براي کاربري کشاورزي و مرتعداري( طبقه بندي بافت خاک .16جدول 
 بافت طبقه

 تااب، صخره 1

 ی جدیدها بستر رودخانه، نهشته 2

 سنگ آه ، شیل، مارن، لومی سیلتی، لومی رسی سیلتی 3

 ی لسی، لوم، خوش ییاق، رسها رسی سیلتی، باقیمانده جنگلهای مرتفع و تپه 4

 لومی رسی سیلتی، لومی، رسی، لومی رسیلومی رسی،  5
 

 (جنگلداري و جنگلکاري)براي کاربري  . طبقه بندي بافت خاک16جدول ادامه 
 بافت طبقه

 تااب، صخره 1

 ی جدیدها نهشته 2

 لومی سیلتی، بستر رودخانه 3

ماسه ی لسی، ها باقیمانده جنگلهای مرتفع و تپهلومی رسی سیلتی، رسی سیلتی،  4
 خوش ییاق، رس ،سنگ آه ، شیل، مارندریائی، 

 لومی رسی، لومی رسی سیلتی، لومی، رسی، لومی رسی 5
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 (OC)کربن آلی 
 هاي جنگلداري و جنگلکاريطبقه بندي کربن آلی خاک در کاربري. 17جدول 

طبقه بندی کربن آلی برای کاربری  طبقه
 جنگلکاری

طبقه بندی کربن آلی برای کاربری 
 جنگلداری

1 0 – 5/0  0-1.10 
2 5/0 – 1 1.10-1.30 
3 1 – 5/1 1.30-1.60 
4 5/1 – 2 1.60-1.80 
 1.80بیش از  2بیش از  5

 
 (CEC)هدایت الکتریکی 

 هاي جنگلداري و جنگلکاريطبقه بندي هدايت الکتريکی خاک در کاربري .18جدول 
 هدایت الکتریکی طبقه

1 0 – 5/11 

2 5/11 - 17 

3 17 - 26 

 26بیش از  4

 
 (CLP) رس خاکذرات درصد 

 هاي جنگلکاريطبقه بندي درصد رس خاک در کاربري .19جدول 
 درصد رس خاک طبقه

1 1-35 

2 35-45 

3 >45 

 
 (SAP) درصد ذرات شن خاک

 هاي جنگلکاريطبقه بندي درصد ذرات شن خاک در کاربري. 20جدول 
 درصد ذرات شن خاک طبقه

1 5- 30 

2 30 - 40 

 40بیش از  3

 
 سنگ

شود که از ی  یا چند کانی که با از نظر زمین شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطاق می 
های منفصل یا دارای ای از ذرات با دانهاند، درست شده است. در مقابل خاک، تودهیکدیگر پیوند یافته
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و به طور برجا تشکیل شده است. اما در مهندسی و  هاپیوند سست است که بر ا ر هوازدگی سنگ
کارهای ساختمانی قابلت حفاری مصالح زمین شناسی به عنوان شاخصی در طبقه بندی آنها به دو 

ی تشکیل به سه گروه زیر تقسیم ها از نظر نحوهگیرد. سنگگروه سنگ و خاک مورد استفاده قرار می
 های دگرگون شدهو سنگ های آذرینهای رسوبی، سنگشوند:سنگمی

آیند. رودها ها بر ا ر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود میبعضی از سنگهاي رسوبی:سنگ
-برند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا میها میمقدار زیادی از مواد را با خود به دریاها و دریاچه

-ها سنگآورند که به آنرا به وجود میی های. پس از سفت شدن، سنگگیرندمی روند و روی هم قرار
شوند. های البرز و زاگرس به فراوانی یافت میهای رسوبی در کوهشود. سنگهای رسوبی گفته می
 های رسوبی هستند. هایی از سنگهای آهکی نمونهریگ، شن و سنگ

 اند که قباًوجود آمده ر سرد شدن مواد بسیار داغ به ها بر ا: گروه دیگری از سنگهاي آذرينسنگ
ها در زیر یا کند. این سنگها را ذوب میاند. دمای اعماق زمین زیاد است و بعضی سنگدر زمین بوده

گویند آورند که به آنها آذرین میهایی را به وجود میشوند و سنگسطح زمین دوباره سرد می
های آذرین از بلورهای ریز یا درشت سنگ دماوند و الوند از نوع آذرین است.هایی مانند های کوه سنگ

 اند. تشکیل شده
های رسوبی یا آذرین اگر مدت زیادی در اعماق زمین : بعضی از سنگهاي دگرگون شدهسنگ

شوند و شکل قبلی ها مانند آجر پخته میبمانند، باید فشار و گرمای زیادی را تحمل کنند. این سنگ
گویند )مانند سنگ های دگرگون شده میدلیل به آنها سنگدهند و به همین خود را از دست می

 خصوصیات طبقات زمین شناسی را برای استان گلستان نشان می دهد. 21جدول  .مرمر(
 

 شناسی در محدوده مورد مطالعهخصوصیات طبقات زمین .21 جدول

 کد
 طبقات 

 شناسیزمین
 خصوصیات

اختصاص  وزن
  یافته در مدل
 جنگلداری

اختصاص  وزن
یافته در مدل 
 جنگلکاری

 CI رس . . 

 C_s_m شیل، آهک، مارن .  .  

 Ech آهک .  .  

 Eps دولومیت، آهک، شیل، ماسه .  .  

 Jmk مارن، ماسه .  .  

 Jsdk ي ذغال سنگها ماسه سنگ ضخیم با رگه .  .  

 Kad گچ و شیل .  .  

 Ksa مارن .  .  

 Kz ماسه سنگ .  .  

 Pl کنگلومرا و ماسه سنگ .  .  
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 Qfb مخروط افکنه .  .  

 Qgeh شیست و کوارتزيت .  .  

 Qgel  کوارتزيتیماسه .  .  

 Qv رسوبات رودخانه اي .  .  

 Sb آندزيت، بازالت و آندزيت قرمز .  .  

 Em 
 يی از ماسه سنگ و ايها سنگ آهک دولومیتی خاکستري ضخیم تا متوسط ايه با رگه

 (سازند میا) 
 

.  .  

 Qla  رسوبات آبرفتیلس و .  .  

 V1 ي بازي و بینابینی آتشفشانی، دگرگونی، آندزيت، بازالتها سنگ 
 

.  .  

 Jc 
 (سازند کشف رود)کنگلومراي ضخیم تا توده اي، گردشده و پلی ژنتیک 

 
.  .  

 Cultivated 
land 

 - - ي زراعیها زمین

 Jl 
از سنگ آهک خاکستري با ضخامت متوسط تا توده اي و سنگ آهک تناوبی 

 (سازند ار)ي نادر ها دولومیتی با آمونیت
 

.  .  

 K2 
تناوبی از سنگ آهک خاکستري روشن، ضخامت متوسط تا توده اي، سنگ آهک 

 (سازند کات)شیلی و شیل 
 

.  .  

 Osh,s 
تناوبی از شیل سبز زيتونی و خاکستري و ماسه سنگ، شیل سبز میکادار سیلتی، 

 (سازند لشکرک)ماسه سنگ و کوارتزاريت 
 

.  .  

 Dpd 
تناوبی از ماسه سنگ کوارتز قرمز آرنیتی، ماسه سنگ قهوه اي، کوارتزيت سفید و 

 (سازند پادها)ماسه سنگ خاکستري کريستالیزه با گچ 
 

.  .  

 Ngm 
يی از ها ي قرمز تا قهوه اي، ماسه سنگ و سیلت با رگهها تناوبی از مارن

 (سازندهاي قرمز باايی)میکروکنگلومرا 
 

.  .  

 Em,t,c 
 يی از کنگلومرا و ماسه سنگها ي قرمز و توف با رگهها تناوبی از مارن

 
.  .  

 Ku4ml,m تناوبی از آهک مارنی و مارن .  .  

 Qlm 
 ي قرمز تا کرم و مارن شنیها تناوبی از مارن

 
.  .  

 Csh,mgh 
 (سازند قزل قلعه)يی از سنگ آهک دولومیتی ها تناوبی از شیل و مارن  با رگه

 
.  .  

 Dkh 
 (سازند خوش يیاق)اجتماعی از سنگ آهک، آهک دولومیتی، مارن، دولومیت و توف 

 
.  .  

 P 
 اجتماعی از سنگ آهک، مارن و ماسه سنگ

 
.  .  

 Cgh 
 يی از سنگ آهک و دولومیتها اجتماعی از مارن، شیل با رگه

 
.  .  

 Dv  و آندزيتبازالت، اسپیلیت .  .  

 TReb بونیت با افق اتريتی .  .  

 Cmsh,l شیل سیاه و سنگ آهک زرد 
 

.  .  

 Pnsh.l (سازند نسن)يی از ماسه سنگ ها شیل سیاه با رگه 
 

.  .  

 Cs,lgh  (سازند قزل قلعه)ماسه سنگ قهوه اي ضخیم ايه و سنگ آهک شنی 
 

.  .  

 Jld ايه متوسط تا ضخیم سنگ آهک قهوه اي تا خاکستري 
 

.  .  
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 PLQml  (لس)سنگ گل کرم تا قهوه اي و سنگ سیلتی با سنگ آهک آب شیرين 
 

.  .  

 Qms رسوبات جديد کرم تا قهوه اي شامل مارن و سیلت 
 

.  .  

 Ql 
رسوبات جديد و قديمی کرم تا قهوه اي شامل مارن و سیلت و سنگ گل قهوه اي و 

 سنگ سیلتی
 

.  .  

 Kk 
 سنگ آهک گلوکونیتی کرم تا صورتی ضخیم تا توده اي

 
.  .  

 Kl1 
 سنگ آهک گلوکونیتی کرم تا صورتی ضخیم تا توده اي

 (سازند کات)
.  .  

 P1c يی از ماسه سنگ و رسها کنگلومرا با رگه 
 

.  .  

 Plc يی از ماسه سنگ و مارنها کنگلومرا با رگه 
 

.  .  

 c ي سیلیسیها کنگلومرا با قلوه سنگ 
 

.  .  

 Es يی از شیلها ماسه سنگ سبز خاکستري با رگه 
 

.  .  

 Js1 
ماسه سنگ و شیل قهوه اي تیره تا خاکستري، ماسه سنگ و شیل خاکستري تا قهوه 

 اي
 

.  .  

 Js2 
ماسه سنگ و شیل قهوه اي تیره تا خاکستري، شیل خاکستري تا خاکستري تیره و 

 نازک ذغال سنگي ها يی از ماسه سنگ و افقها سبز زيتونی با رگه
 

- 
 
- 
 

 Cm1 ماسه سنگ خاکستري تیره ضخیم تا توده اي و سنگ آهک دولومیتی .  .  

 TRe دولومیت، سنگ آهک، ماسه سنگ و مارن شنی .  .  

 Gorgan gulf خلیج گرگان و درياي خزر .   

 Gr-Sy  (اردويسین، پیش از دوونینپس از )گرانیت، سینیت .  .  

 Kt 
، تناوبی از سنگ (سازند تیرگان)سنگ آهک خاکستري و ضخیم ايه اوربیتولین دار 

سازند )يی از سنگ مارن ها آهک خاکستري فسیلی صورتی تا زرد و مارن با رگه
 (شوريجه

.  .  

 El3 ايه نومولیتی سنگ آهک خاکستري، متوسط تا ضخیم .  .  

 Osch  (ي گرگانها شیست)شیست سبز، کوارتزيت، متادياباز، فیلیت، سنگ لوح و مرمر . E-  .  

 TRshss (سازند شمشک)يی از ماسه سنگ ها شیل سبز تا خاکستري با رگه .  .  

 Ek (سازند کرج)ي آتشفشانی جدانشده ها توف سبز، شیل و سنگ .  .  

 Ksr  (سازند سرچشمه)شیل و مارن سبز خاکستري .  .  

 Jksh.s يی از ماسه سنگها شیل سبز خاکستري با رگه .  .  

 Jcb 
 يی از ماسه سنگ، سنگ آهک رسی خاکستري کم رنگها شیل سبز خاکستري با رگه

 يی از مارنها نازک تا متوسط ايه با رگه
 

.  .  

 Tred 
 دولومیت خاکستري ضخیم تا توده اي

 
.  .  

 Cb 
دولومیت خاکستري تا سیاه چرتی، شیل سبز تا خاکستري، ماسه سنگ، توف و 

 (سازند باروت)ي آتشفشانی ها سنگ
.  .  

 Js2sh,s 
ي نازک ذغال ها يی از ماسه سنگ و افقها خاکستري تا خاکستري تیره با رگه شیل

 (سنگ
.  .  

 Kat  (سازند آتامیر)شیل خاکستري تا خاکستري کم رنگ .  .  
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 TRe3 دولومیت خاکستري تا خاکستري روشن ضخیم ايه تا توده اي .  .  

 Qt1 
ي رودخانه اي قديمی، رسوبان آب رفتی قديمی مرتفع، ها رسوبات مرتفع تراس

 رسوبات گرد نشده جديد
.  .  

 Ig ايگنیمبريت و ريولیت، ماسه سنگ .  .  

 Lake درياچه .   

 Ks  (سازند سنگانه)شیل سبز روشن گچی .  .  

 Pzl سنگ آهک متوسط ايه تیره دوباره کريستالیزه شده و میلونیتیک .  .  

 Sn  (سازند نیور)سنگ آهک، شیل، ماسه سنگ و سنگ آهک شنی .  .  

 Cm سنگ آهک، سنگ آهک رسی، مارن تیره دوباره کريستالیزه شده .  .  

 Dkh4  مارنی، مارن و پرفسیلسنگ آهک، سنگ آهک .  .  

 Qc1 لس .  .  

 Qs,c عمدتا شن قهوه اي و رس سیلتی .  .  

 P1m يی از کنگلومرا و ماسه سنگها مارن با رگه .  .  

 Dkh1 سنگ آهک مارنی، سنگ آهک دولومیتی، دولومیت و گچ .  .  
 

 Js3sh.c.s يی از کنگلومرا و ماسه سنگ آهکیها شیل مارنی با رگه .  .  

 Jkss يی از ماسه سنگ، ماسه سنگ کنگلومرايی و ماسه سنگ آهکیها شیل مارنی با رگه .  .  

 Js3 ماسه سنگ آهکیيی از ماسه سنگ، ماسه سنگ کنگلومرايی و ها شیل مارنی با رگه .  .  

 Pr (سازند روته)يی از مارن ها سنگ آهک متوسط ايه تا توده اي با رگه .  .  

 Pn سنگ آهک متوسط تا ضخیم ايه، سنگ آهک مارنی و ماسه سنگ .  .  

 Gb متا گابرو .  .  

 Md متامونزوديوريت .  .  

 Pld سنگ آهک اونکولیتیک .  .  

 Jmz  (سازند مزدوران)سنگ آهک خاکستري روشن ضخیم ايه تا توده اي چرتی .  .  

 Re2  (سازند الیکا)دولومیت خاکستري روشن تا زرد روشن ضخیم ايه .  .  

 PLQc 
خاکستري روشن، پلی ژنتیک، و فشرده نشده، کنگلومراي خاکستري کنگلومراي 

 روشن پلی ژنتیک با سیمانی شدن ضعیف
.  .  

 Re1 
شیل سیلتی قرمز روشن نازک تا ضخیم ايه آهکی سیلتی، سنگ آهک رسی، سنگ 

 (سازند الیکا)آهک شنی، سنگ آهک و کوارتزآرنیتیک 
.  .  

 Em2 مارن زرد روشن تا صورتی، سنگ آهک نازک تا ضخیم ايه رسی و ماسه سنگ قرمز .  .  

 Pzph فیلیت خاکستري تا خاکستري تیره .  .  

 Ebt 
ماسه سنگ ارغوانی کوارتزي، دولومیت زرد، سنگ آهک دولومیتی خاکستري، شیل 

 (سازند باروت)سبز، سنگ آهک خاکستري چرتی و کنگلومراي قرمز  
.  .  
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 Pzq,d کوارتزيت، دولومیت آهکی سفید تا صورتی، شیل بژ، کنگلومراي رگه اي میلونیتیک .  .  

 Qrl رسوبات درياچه اي جديد .  .  

 Qal 
رسوبات رودخانه اي جوان، رسوبات بستر رودخانه اي و بسترهاي پوشیده شده، 

 رسوبات کرمی تا قهوه اي جوان شامل مارن و سیلت
.  .  

 Mc,m,s (سازند کاسپین)يی از ماسه سنگ و رس ها کنگلومراي قرمز با رگه .  .  

 CL,z 
سازند )ماسه سنگ و شیل قرمز کوارتزيتی، شیل ارغوانی با کوارتزيت  سفید در رو 

 (زاگون-الون
.  .  

 Dkh3 ماسه سنگ قرمز، ماسه سنگ آهکی و سنگ آهک .  .  

 Pce 
کنگلومراي پلی ژنتیک قرمز تا صورتی متوسط تا ضخیم ايه گرده شده و نامرتب 

 (سازند فجن)
.  .  

 Qf2 
ي رسی شور، رسوبات مخروط افکنه اي جديد، مخروط افکنه اي شنی و جوان و ها دشت

 پست
.  .  

 Qsm 
 (نمک و رس سیلتی)ي گلی شور ها تپه

 
.  .  

 Qt2 ي جوان و پست آب آورده، رسوبات جوان ااستیکها ي ماسه اي، تراسها تپه .  .  

 Cml,m  (سازند مبارک)ماسه سنگ، سنگ آهک شنی و کوارتزيتی در قاعده .  .  

 Cms,l  (سازند مبارک)ماسه سنگ، سنگ آهک شنی و ماسه سنگ کوارتزيتیک در قاعده .  .  

 Js  (سازند شمشک)ماسه سنگ، شیل و کنگلومرا .  .  

 Qss سنگ سارسن .  .  

 Sl سنگ لوح و شیست .  .  

 Sv 
 (سازند سلطان میدان)اسفیلیت، بازالت، آندزيت و توف 

 
.  .  

 Spring چشمه .   

 Ktr سنگ آهک ضخیم تا توده اي خاکستري روشن و سنگ آهک دولومیتی .  .  

 Jl1 
، سنگ آهک (سازند ار)سنگ آهک ضخیم تا توده اي خاکستري روشن تا صورتی 
 ي گرهک دار محلیها خاکستري روشن تا کرمی متوسط تا ضخیم ايه با چرت

 

.  .  

 Pc-cs  (سازند سلطانیه)دولومیتی ضخیم و توده اي چرتی .  .  

 Ku3sl سنگ آهک شنی ضخیم .  .  

 Pd1 سنگ آهک ضخیم تا توده اي و سنگ آهک شنی .  .  

 Ksh  آهک اوولیتیسنگ آهک مارنی نازک، ماسه سنگ، مارن و سنگ آهک و سنگ .  .  

 Ku2 يی از مارنها سنگ آهک نازک تا متوسط ايه سفید تا شیري مارنی با رگه .  .  

 Cml,m 
 سنگ آهک نازک تا متوسط ايه، شیل آهکی و مارن محلی

 
.  .  

 

 TRe1,s,m ،مارن شنی  سنگ آهک  و ماسه سنگ نازک ايه ورمیکوله 
 

.  .  
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 TRe1 سنگ آهک نازک ايه ورمیکوله، ماسه سنگ و مارن شنی .  .  

 Town,village شهر و روستا .   

 Cr ي کربناته فشرده نشدهها سنگ .  .  

 PE_Es.bt 
شیل ارغوانی انشقاق نیافته، ماسه سنگ و سنگ آهک چرتی خاکستري تیره تا سیاه 

 (سازند سلطانیه و باروت)دوباره کريستالیزه شده و دولومیت 
 

.  .  

 Kab  (سازند آبدراز)سنگ آهک مارنی سفید چرتی .  .  
 

 Pd 
 خاکستري، ماسه سنگ قرمز و شیل سیلتیماسه سنگ کوارتزيتی سفید تا 

 
.  .  

 El2 سنگ آهک سفید تا خاکستري روشن متوسط تا ضخیم ايه نومولیتی .  .  

 Jck 
 کوارتزوکنگلومراي سفید، گرد، يک دست و فشرده شده مونومیکتیک 

 (سازند کشف رود)
.  .  

 Ds 
 سنگی سفید، قرمز تا قهوه اي، ماسه سنگ آهکی و دولومیت چرتی شیل ماسه

 
.  .  

 PLQ 
 مارن زرد و سبز با گچ نادر و کنگلومراي خاکستري کم رنگ پلی ژنتیک

 
.  .  

 TRe2  آهک دولومیتی ازدولومیت زرد تا قرمز کم رنگ ضخیم و سنگ .  .  

 Ez  (سازند زيارت)سنگ آهک شنی زرد تا خاکستري و شیل خاکستري تیره آهکی .  .  

 TRle 
ي ها سنگ آهک رسی کرم تا بژ نازک تا متوسط ايه و سنگ آهک کمی شنی با رگه

 ي مارن قرمزها فرسايشی و بعضی رگه
 

.  .  

 TRed,l  ضخیم و سنگ آهک دولومیتیدولومیت زرد تا قرمز کم رنگ .  .  

 
 (Geoها ). طبقه بندي ارزش سنگ22جدول 

 ی جنگلکاریها ها برای کاربریارزش سنگ ی جنگلداریها ها برای کاربریارزش سنگ طبقه
1 0 – 16/0 -/ 
2 16/0 – 32/0  /-/ 
 >/  32/0بیش از  3

 
 (PeI) خاک نفوذ پذیری

بندی خاک منطقه که در واقع ذرات رس، شن و سیلت هستند در انتخاب محل دفن بهداشتی دانه  
اهمیت دارند زیرا نسبت درصد ذرات سه گانه مزبور تعیین کننده میزان نفوذپذیری خاک به شمار 

ی زیرزمینی و در ها روند. هر چه میزان نفوذپذیری خاک بیشتر باشد احتمال ورود شیرابه به آب می
ه آلودگی آنها بیشتر است. موضوع دیگری که وجود دارد، حرکت گازهای متان و دیگر گازهای نتیم

ی که تخلخل کمتری دارند یها تولید شده از تخریب پسماند جامد به مناطق مماور است که در خاک
ازم به ذکر است برای  (.1390)پوزش،  کمتر می باشد و بایستس با کنترل گاز از خطر آن کاست
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بر این اساس طبقه بندی ه نقشه نفوذپذیری خاک از نقشه واحد اراضی کم  گرفته شده است. تهی
 انمام شد. 23نقشه نفوذپذیری خاک بر اساس جدول 

 

 بر اساس طبقات نقشه واحد اراضی بندي نقشه نفوذپذيري خاک طبقه .23جدول 
 مشخصات طبقه  طبقه
1 0 - 10 
2 10 - 20 
3 20 - 30 
4 30 - 40 
5 40 - 50 
6 50 - 65 
 65بیش از  7

 

 منابع بیولوژيکی (2
 پوشش گیاهی

گیاهی در کشور ما وجود دارد که از این تعداد به  گونه 8000بر اساس برآوردهای موجود بیش از  
این اساس  (. بر1384گونه در ایران هستند )سازمان حفاظت محی  زیست،  1728طور انحصاری 
ای گیاهی در ترین تنوع گونههای گیاهی بعد از کشور ترکیه دارای غنیتنوع گونهکشور ما از نظر 

 (.Jafari and Akhani, 2008) باشدی خاور میانه میمنطقه
 

 (Bvc)های گیاهی )درختی تماری( ارزش گونه

گذاری است. گاهی ممکن است گیاهان از نظر های مختلف قابل ارزشگیاهی از دیدگاه هایگونه 
توان ها از نظر اکولوژیکی و یا خطر انقراض طبقه بندی شوند همچنین میارزش حفاظتی یا اهمیت آن

های گیاهی )درختی( بر گیاهان و درختان را از نظر اقتصادی طبقه بندی نمود. ارزش تماری گونه
 7 تماری درهای درختی از نظر ، ارزش گونهدر این مطالعهباشد. اساس کاربردهای مختلف متفاوت می

 (.24شده است )جدول طبقه بندی کاس 
 

 یاهیگ يها گونه يارزش تجار يبند طبقه .24جدول 
 طبقه شاخص ارزش اقتصادي

-  
-  
-  
-  
-  
-  

>   
 (Rac) روز هر سال 100ظرفیت برد مرتع بر حسب تعداد واحد دامی مماز به چرا در هر هکتار در 

هر جامعه گیاهی از تعداد زیادی گیاه تشکیل شده و در شرای  محیطی خاص خود از لحاظ خاک، 
گیاهی تعادل ی رطوبت و عوامل دیگر به حالت تعادل درآمده است. ورود تعدادی دام به این جامعه
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مو آنها را مختل و زند، زیرا دام با چرای خود از برگ و ساقه و گل گیاهان، رشد و نجامعه را به هم می
کند و با لگدمال یادی جلوگیری میاهان مرتعی است تا حد زولید بذر که ضامن بقاء و تدوام گیاز ت

زند. از سوی ی گیاهان مرتعی و سخت کردن خاک به مرتع صدمه میکردن برگ و ساقه و ریشه
ای را برای غذیهبهتر تشود و شرای  دیگر، افزایش مقدار کود دامی به زمین موجب تقویت زمین می

 کند. گیاهان فراهم می
با چرای ای باشد که گیاه بتواند آنچه اگر تعداد دام وارد شده به مرتع، مدت چرا و نوع چرا به گونه 

کند مشکلی پیش نخواهد آمد ولی اگر تعداد دام از دست داده است جبران و تدوام بقای خود را حفظ 
ای باشد که از مراتع بیرویه بهره داری شود وضعیت نوع چرا به گونهها زیاد باشد یا مدت و دام

نامناسبی پیش خواهد آمد. همچنین در صورتی که چرای بیرویه برای چند سال ادامه یابد گیاهان 
شوند و در نتیمه جامعه گیاهی دستخوش تغییر و تحول زیادی یکساله جانشین گیاهان چندساله می

آید. ظرفیت چرای مرتع عبارت است از حداکثر نظر کمی و کیفی پایین میشود و بازده آن از می
ای مشخص از آن مرتع و در مدت معینی از سال چرا کند تواند هر ساله در محدودهتعداد دامی که می
مرتع از لحاظ کمیت و کیفیت تقلیلی حاصل آید. در تعیین ظرفیت چرا، باید بی آنکه در گرایش 
دام مورد نظر در دسترس باشد بدین معنی که واحد مشخصی را برای دام باید  مشخصات بیشتری از

 (.25 )جدول در نظر گرفت تا ظرفیت چرا با آن سنمیده شود
 

 بندي ظرفیت برد مرتع طبقه .25جدول 
 روز چرا در روز 100ظرفیت برد مرتع )واحد دامی در هکتار(  طبقه

1 2 
2 1 
3 5/0 
4 25/0 

 
 : (Ha)یا زیستگاه گرایش مرتع

نزولی گویند. اگر تغییرات وضعیت مرتع سیر هر گونه تغییر در وضعیت مرتع را گرایش مرتع می 
داشته باشد گرایش پسرونده و اگر تغییرات وضعیت مرتع در جهت احیاء و به طرف تعادل یا اوج باشد 

رسد در این مدل، شدت و سرعت گرایش نیز در این صورت گرایش پیشرونده خواهد بود. به نظر می
شده است کاس طبقه بندی  3مد نظر قرار گرفته و بر همین اساس در این مدل گرایش مرتع 

 .(26)جدول 
 

 طبقه بندي گرايش مرتع .26جدول 
 گرایش مرتع طبقه

 خوب  1
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 متوس  2

 ضعیف 3

 
 (Cvt)هاي گیاهی ارزش حفاظتی گونه

ای از اهمیت های درختچههای درختی یا گونههای گیاهی اعم از گونهاز گونه از آنمایی که تعدادی 
ها  و سعی شده ارزش حفاظتی این گونهخاصی برخوردار هستند. در این مدل به این موضوع توجه شده 

مورد توجه قرار گیرد. ازم به ذکر است این پارامتر عمدتا در مناطق جنگلی از اهمیت بیشتری  کاماً
 (.27گیرد )جدول قرار میطبقه   6های گیاهی در ، ارزش حفاظتی گونهدر این مطالعهباشد. برخوردار می

 
 هاي گیاهیبندي ارزش حفاظتی گونه طبقه. 27جدول 

 شاخص ارزش حفاظتی طبقه

1 0 - 30 

2 30 - 50 

3 50 - 60 

4 60 - 70 
5 70 - 80 
 80بیش از  6

 
 (Vgo)تراکم پوشش گیاهی بر حسب درصد 

برای برنامه ریزی و احیای کشاورزی و مرتع داری منطقه، ازم است از پوشش گیاهی منطقه و  
کافی برای رویش استعدادهای مربوطه اطاعاتی را به دست آوریم. چه بسا مراتعی که استعداد 

گیاهانی با بهره دهی مناسب دارند ولی آن گیاهان به دلیل چرای مفرس و نبودن مدیریت صحیح در 
اند اما با گذشته از بین رفته و یا در حال نابودی باشد چه بسا گیاهانی که پیش از این در منطقه نبوده

نشان دهند. تعیین میزان تراکم  وارد شدن به منطقه، بتوانند سازگاری مناسب و باردهی خوبی را
شوند و بر حسب درصد بیان میپوشش گیاهی در این مطالعه با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای انمام 

 (. 28)جدول  طبقه بندی تراکم پوشش گیاهی به صورت زیر انمام شده استشوند. می
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 گیاهی پوشش تراکم بندي طبقه. 28جدول

 بر حسب درصد تراکم پوشش گیاهی طبقه
 برای کاربری جنگلداری

 تراکم پوشش گیاهی بر حسب درصد
 برای کاربری پسماند

 50بیش از  10 – 0 1
2 10 – 20 0-25 
3 20 – 30  25-50 
4 30 – 40  
5 40 – 50  
6 50 – 60  
7 60 -70   
8 70 – 80  
  80بیش از  9

 
 فاصله از منابع مهم و تأثیرگذار (3
نقشه طبقه بندی سرزمین و تهیه گزارشی  ایمادریزی راهبردی سرزمین فرآیند پیچیده  برنامه 

است که توسعه مناسب و مقتضی در نواحی مهم را توصیف کرده باشد. هدف و فلسفه چنین برنامه ای 
و خسارات طبیعی و مراقبت از محی  زیست با بهره گیری از  ها حفظ منابع طبیعی، پرهیز از آسیب

. با نگاهی بنیادی تر در می یابیم که آنچه در بحث (1378)وهاب زاده، وم شناختی استاصول ب
ئی است که از آمیزش ساختارهای ها محدودهجانمائی آمایش سرزمین با آن سر و کار داریم در واقع 

ی انسانی پدید آمده است. کارشناس آمایش سرزمین سعی دارد با الگو ها بیرونی سرزمین و فعالیت
ی ها مرزهای طبیعی حاکمیت ساختارها و نظام ها تن از نظام طبیعت که در آن حدود و آستانهگرف

و  ها در بطن ساخت حاکم بر آنها هستند به یافتن جایگاهی برای ایماد و گسترش نظام انسانی
بپردازد به نحوی که کمترین آسیب را در طبیعت ایماد کند و آن را دستخوش  ی طبیعتها نظام
و فواصل مدیریتی که معموا برای هر نوع  ها ، حریمها دگرگونی و فساد قرار ندهد. تعیین آستانه تغییر،

کاربری یا فعالیت انسانی و حتی برای هر پارامتر در هر کاربری متفاوت تعیین می شود شاید نخستین 
طبیعی ستره ی ناشی از استقرار نظام انسانی در گها گام در جهت حفظ منابع طبیعی و کاهش آسیب
ی فاصله از منابع زیر به خصوص در تعیین توان ها است. با چنین مقدمه ای در این گزارش از نقشه

 پسماند در محدوده مورد مطالعه استفاده شد. محل اکولوژی  

 
 (PtOI_o)و  (PtOI_g) گازنفت و فاصه از خطوس لوله 

زیربنائی برای مدیریت پسماند انمام به دلیل عملیات خاکبرداری که در محل ایماد ساختارهای  
چگونگی طبقه  29. جدول می گیرد دوری از خطوس لوله و گاز اقدامی محتاطانه به نظر می رسد

 بندی این نقشه را نشان می دهد.
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 )متر(و نفتبندي نقشه فاصله از خطوط لوله گاز  . طبقه29جدول 
 نفتطبقات فاصله از خطوس  طبقات فاصله از خطوس گاز طبقه
0 0-3000 0 - 3000 

1 3000-10000 3000 - 30000 

2 10000-30000 30000 - 50000 

3 30000< 50000< 
 

 (LANIفاصله از خطوس انتقال نیرو و تلفن )
اگر چنانچه ایماد ساختارهای زیربنائی برای محل پسماند یکی از اهداف پیشرو باشد بدیهی است  

بندی این  چگونگی طبقه 30نزدیکی به خطوس انتقال نیرو و خطوس ارتباطی از ضروریات است. جدول 
 دهد. نقشه را نشان می

 
 متر(طبقه بندي نقشه فاصله از انتقال نیرو و خطوط ارتباطی ) .30جدول 

 طبقات فاصله طبقه

0 0 - 1000 

1 1000 - 12000 

2 12000 - 30000 

3 30000< 
 

 (RdIفاصله از جاده )
به همان دایلی که در مورد فاصله از خطوس انتقال نیرو و تلفن ذکر شد طبقه بندی نقشه  دقیقاً 

 صورت پذیرفت. 31جدول فاصله از جاده به نحو 
 

 طبقه بندي نقشه فاصله از جاده)متر( .31جدول 
 طبقات فاصله طبقه

0 0 - 1000 

1 1000 - 1500 

2 1500 - 3000 

3 3000< 
 

 (TVIفاصله از شهر و روستا )
ی ها مراکز ایماد  پسماند معموا شهرها و مناطق مسکونی هستند لذا نزدیکی این مناطق به محل 

این امر در جدول  باشد. دجهت تسهیل فرآیند مدیریت پسمانجمع آوری پسماند می تواند حرکتی در 
 نشان داده شده است. 32
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 شهر و روستا)متر(فاصله از طبقه بندي نقشه  .32جدول 
 طبقات فاصله طبقه

0 0 - 500 

1 500 - 4000 

2 4000 - 15000 

3 15000-20000 
4 20000< 
 (AI) فاصله از فرودگاه

گسترش آلودگی دوری از فرودگاه مناسب به نظر می رسد ضمن اینکه هیچگونه برای جلوگیری از  
قه بدر این زمینه وجود ندارد. بر این اساس ط ها ی هوائی و فرودگاهها توجیهی برای نزدیکی به پایانه

 نشان داده شده است. 33روش کار در جدول  بندی زیر برای نقشه فاصله از فرودگاه صورت گرفت.
 

 طبقه بندي نقشه فاصله از فرودگاه)متر( .33جدول 
 طبقات فاصله طبقه

0 0 - 3000 

1 3000 - 5000 

2 5000 - 15000 

3 15000< 
 

 (GWI_sو کم عمق ) ( (GWI_dعمیق و زیرزمینی SWI فاصله از آب )سطحی
است فاصله از منابع آب )سطحی و یا زیرز مینی( برای جلوگیری از آلوده شدن آنها به  روشن 

ی ناشی از پسماندها باید شدیدا مورد توجه قرار داشته باشد. بر این ها و یا سایر آاینده ها شیرابه
 35و  34ی فاصله از منابع آب سطحی و زیرزمینی منطبق با جداول ها طبقه بندی نقشه ،اساس
 ورت پذیرفت.ص
 

 بندي نقشه فاصله از منابع آب سطحی)متر( طبقه .34جدول 
 طبقات فاصله طبقه

0 0 - 50 

1 50 - 3000 

2 3000 - 10000 

3 10000-18000 
4 18000< 
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 )متر(عمیق و کم عمق  بندي نقشه فاصله عمقی از منابع آب زيرزمینی . طبقه35جدول 
 از منابع کم عمق طبقات فاصله از منابع عمیق طبقات فاصله طبقه
0 0 –100 - 
1 100-200 - 
2 200< < 

 
 (MI) فاصله از صنایع و معادن

ی صنعت و معدن است بنابراین برای ها حفاری، برداشت زمین و ساخت و ساز جزء اینف  سایت 
جلوگیری از خطر گسترش آلودگی و حفظ  بات دوری از صنایع و معادن از الزامات محسوب می شود. 

 انمام گرفت. 36جدول طبقه بندی نقشه فاصله از صنایع و معادن به صور 

 
 )متر(از صنايع و معادنطبقه بندي نقشه فاصله  .36جدول 

 طبقات فاصله طبقه

0 0 –3000 

1 3000 - 20000 

2 20000-32000 

3 32000< 
 

 (FIفاصله از گسل )
ی ساختاری کمکی در جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها  بات در محل در کلیه فعالیت 

گذاری است کاربری پسمان هم از این قاعده مستثنی نیست. طبقه بندی نقشه فاصله از گسل به 
 انمام شد. 37جدول صورت 
 

 بندي نقشه فاصله از گسل)متر( طبقه .37جدول 
 طبقات فاصله طبقه

0 0 – 500 
1 500 - 7000 

2 7000-20000 

3 20000< 
 

 (IUIی حساس )ها فاصه از زیستگاه
عنوان  ای دارند به جایگاه ویژه IUCNبندی  در این گزارش مناطق شناخته شده استان که در طبقه 

ی حساس منطقه در نظر گرفته شده و در ادامه طبقه بندی نقشه فاصله از این مناطق بر ها زیستگاه
 صورت گرفت. 38اساس جدول 
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 ي حساس)متر(ها طبقه بندي نقشه فاصله از زيستگاه .38جدول 

 طبقات فاصله طبقه

0 0 –3000 
1 3000 - 20000 

2 20000-40000 

3 40000< 
 
 

 (GWEC) زیرزمینی شورمناطق دارای آب فاصه از 
 . طبقه بندي نقشه شوري آب زيرزمینی39جدول 

 طبقات فاصله طبقه

0 0-200 
1 200 - 700 

2 700 - 1200 

3 1200- 2000 
4 2000< 

 

 (LUPمعیار کاربری اراضی در پسماند )
 ی محلی برای دفن پسماند در هر صورت مخرب کاربری فعلی محسوب می شودیاز آنما که جانما 

ی مناسب فعلی از این حیث در جانمائی محل دفن پسماند ها سعی شد تا آنما که ممکن است کاربری
 است. 40دخالت داده نشود. طبقه بندی مطابق جدول 

 
 طبقه بندي نقشه کاربري اراضی براي پسماند)متر( .40جدول 

 طبقات  طبقه

 1 مراتع فقیر
 2 مراتع متوس 
 3 کشاورزی
 4 بایر
 5 خوبمراتع 

 
 تعیین توان اکولوژی  با استفاده از مدل مناسب

توصیف قاعده مندی از عناصر اصلی ی  مسئله است. مدل، ی  توصیف قاعده مند  (Model) مدل 
 باشد. از سیستم مورد نظر می

 های مختلف قابل طبقه بندی کردن هستند.ها از دیدگاهمدلها: طبقه بندی مدل
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 (Word Model)ترین نوع مدل را مدل کامی یا مدل حرفی ابتدایی ترین ومدل کامی: ساده
 نامند. می
ها معموا عمدتا کیفی هستند و در مسایل کمی کاربرد ندارند. این نوع از مدل حرفیهای مدل 

 باشند. توس  نرم افزارهای رایانه ای قابل برنامه ریزی و اجرا نمی
تر و های کامی، پیشرفتهنسبت به مدل( Mathematical Model) های ریاضیمدل ریاضی: مدل

کمی یا کیفی ی  سیستم را نیز تحلیل  توانند وضعیتو مفیدتر بوده و همچنین میتر کاربردی
 مدل (.Stochastic Model) و مدل نیمه تصادفی (Deterministic Model) نمایند. مدل جبری

غیرهای آن متغیر غیرتصادفی شود و تمام متن تعریف نمیجبری مدلی است که متغیر تصادفی در آ
 است. 
شود. بسیاری از مدلی است که ی  یا چند متغیر تصادفی در آن تعریف می نیمه تصادفیاما مدل  
عنوان مثال محاسبه  شود. بههای آماری در چارچوب مدل ریاضی آماری تعریف میها و روش فرمول

رگرسیون، محاسبه تمزیه واریانس، بهینه سازی، برنامه نویسی خطی و غیرخطی همگی از نوع مدل 
 احتمالی هستند. 

مبنای کار در گرایش در این مطالعه، برای ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین از مدل، استفاده شده و  
از نوع خطی بوده که برای ارزیابی توان اکولوژیکی های مخدوم در واقع . مدلبه مدل مخدوم بوده است

ها از نوع ریاضی خطی چند شود. همان طور که اشاره شد این مدلو برنامه ریزی سرزمین استفاده می
 های اکولوژیکی سرزمین کاربرد دارد.ها و توانمندیباشد و برای شناخت قابلیتممهولی می

 
 زي و مرتعداريهاي کشاورالف( مدل اکولوژيکی کاربري

های کشاورزی )دیم( و مرتعداری بر سر حدود مرز این دو کاربری در ایران بین یکی از شاخه 
اختاف نظر وجود دارد. تا جایی که برای برخی از دست اندرکاران حد بین دیم و مرتعداری مشخص 

و مرتعداری یکما ارایه نیست. بنابراین برای پرهیز از این مشکل، مدل اکولوژیکی دو کاربری کشاورزی 
 های هر ی  از این دو کاربری معلوم شوند. شود. پیش از پرداختن به مدل، شایسته است که شاخهمی
)فاریاب(، کشت دیم، علوفه کاری، باغبانی، )پرورش گل و میوه(، کاربری کشاورزی شامل کشت آب 

داری شامل گوسفنداری و یا گاوداری نوغان داری، دامپروری، مرغداری و زنبورداری است. کاربری مرتع
ی نخستین است. ارزیابی با مدل اکولوژیکی کشاورزی و پویا و متحرک و چرای حیات وحش رده

کند کما به کار کشت آبی، کشت دیم، باغبانی، دامپروری، مرغداری، زنبورداری و مرتعداری معین می
ها را مشخص ها تکیه دارد، نوع فراوردهوردهآید. اما این مدل با اینکه روی تعداد فرامرتعداری می

 1طبقه توان است. طبقات  7طورکلی نشان دهنده  کند. مدل اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری به نمی
 4نمایانگر کشت آبی، باغبانی )با آبیاری(، دامپروری، مرغداری و زنبورداری هستند. طبقه  3و  2و 

اری(، دامپروری، مرغداری و زنبورداری و مرتعداری )درجه ی ( نمایانگر کشت دیم، باغبانی )بدون آبی
و نمایانگر کشت دیم، باغبانی )بدون آبیاری(، دامپروری، مرغداری و زنبورداری  5باشد. طبقه می
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ها و نمایانگر مرتعداری بخور و نمیر، زنبورداری، باغبانی در تراس 6( است. طبقه 2مرتعداری )درجه 
ی زیر از ها تمامی مدلباشد. نمایانگر چرای حیات وحش می 7باشد. طبقه چرای حیات وحش می

 اند. ( برگرفته شده1389کتاب شالوده آمایش سرزمین )مخدوم، 
 

 طبقه يک
های کشاورزی یا باغبانی فشرده است. سرزمین همچنین سرزمین مستعد کشت منظم فراورده 

 مستعد برپایی دامپروری، مرغداری و زنبورداری است. سرزمین با آبیاری بااترین تولید ممکن را دارد. 
 

 طبقه دو
یست. های کشاورزی توان دارد ولی برای برداشت ممتد مناسب نسرزمین برای کشت فراورده 

 و کار، باغبانی )با آبیاری(، دامپروری، مرغداری و زنبورداری دارد. سرزمین توان خوبی برای کشت 
 

 سه طبقه

ی کشاورزی توان دارد ولی برای برداشت ممتد مناسب نیست. ها سرزمین برای کشت فراورده 
دارد. میزان سرزمین توان کم تا متوس  برای کشت و کار، باغبانی، دامپروری، مرغداری و زنبورداری 

 کل تولید در واحد سطح به خاطر شرای  اکولوژیکی کم تا متوس  است.
 

 طبقه چهار
کاری )کشت و کار، علوفه کاری و باغبانی( دارد و  سرزمین توان باایی برای مرتعداری و دیم 
سرزمین برای کشت درختان توان در آن کشت دیم به همراه و یا بدون مرتعداری را انمام داد.  می

 میوه همراه با آبیاری و یا بدون آبیاری و برپایی دامپروری، مرغداری و زنبورداری توان متوس  دارد.
 

 طبقه پنج

متوسطی برای مرتعداری و دیم کاری دارد و می توان در آن کشت دیم به همراه یا سرزمین توان  
بدون مرتعداری انمام داد. سرزمین برای کشت درختان میوه همراه با آبیاری و یا بدون آبیاری و 

 برپایی دامپروری، مرغداری و زنبورداری توان کم تا متوس  دارد.
 

 طبقه شش
 توان نمیر و بخور مرتعداری برای. دارد کم توان تراسبندی با وباغبانی زنبورداری برای سرزمین

 شرای  خاطر به همچنین .ندارد توان کار و کشت ویژه به کشاورزی هایشاخه سایر جهت ولی دارد
 مرتعداری برای تندتر، شیب درصد مهمتر همه از و علفی پوشش تراکم و ترکیب خاک، نامساعد
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 زنبورداری و تراس با باغبانی یا نمیر و بخور مرتعداری برای سرزمین. نیست مناسب 5 طبقه معادل
 .باشدمی منطقه در زیستمند حش و حیات چرای بیشترمناسب و است مناسب محلی ساکنین
 و خاک بودن قلیایی خاک،بودن  اسیدی خاک، بودن سمی خاک، شوری بودن، پرشیب طورکلی به 

 زیاد چندان شده یاد شرای  از یکی فشار یلو باشد داشته وجود است ممکن خاک کم حاصلخیزی
 .سازد محدود را خوشخوراک گیاهان تنوع که است آنچنان اما. اندازد خطر به را علوفه رشد که نیست

 
 طبقه هفت

سرزمین برای مرتعداری و کشاورزی مناسب نیست. سرزمین برای حفاظت و چرای وحوش توان  
ی محدودیتی نیز در کنار معیارهای اصلی به کار رفته است که از جمله ها نقشهازم به ذکر است دارد. 

، سدها، مناطق دارای خطر باای سیلگیری، مناطق ها ، قناتها شامل )منابع آب سطحی و رودخانه
ی حساس منطقه بر اساس ها و زیستگاه ها ، مناطق باستانی، صنعتی، ذخیره گاهها جنگلی، محل گسل

بر ، معادن، مناطق شهری و روستائی، خطوس ارتباطی اصلی و فرعی( ها ، پاسگاهIUCNطبقه بندی 
 :ن اساس مدل به کار رفته به شرح زیر استای
 

F1=Wc (1،2)+ So (1،2)+ Ct (1)+ Ch (1،2،3،4)+ Ec (1،2)+Es (1،2)+ Ph (2،3)+ Pg (1،2)+Pd 
(1)+Ps2 (1،2)+Pf (1)+Phg (1،2،3)+Pte (3،4،5)+Ha (2،3) + Gwec (1،2) 
 
F2=Wc (1،2،3)+ So (1،2،3)+ Ct (1)+ Ch (2،3،4)+ Ec (1،2)+Es (1،2)+ Ph (2،3)+ Pg 
(1،2،3)+Pd (1,2،3)+Ps2 (1،2)+Pf (1,2)+Phg (1،2،3)+Pte (4،5)+Ha (2،3)+ Gwec (1،2،3) 
 
F3=Wc (1،2،3)+ So (1،2،3)+ Ct (1،2)+ Ch (1،2،3،4)+ Ec (1،2،3)+Es(1،2)+ Ph (1،2،3)+ Pg 
(3,4)+Pd (2,3)+Ps2 (1،2،3)+Pf (2،3)+Phg (1،2،3)+Pte (3،4،5)+Ha (2،3)+ Gwec (1،2،3،4) 
 
F4=Wc (2،3،4)+ So (1،2،3،4)+ Ct (1،2)+ Ch (2،3،4)+ Ec (1،2،3)+Es (1،2،3،4)+ Ph (1،2)+ Pg 
(1،2،3)+Pd (1،2،3)+Ps2 (1،2)+Pf (1،2،3)+Phg (1،2)+Pte (3،4)+Ha (1،2،3)+ Gwec (4،5) 
 
F5= Wc (2،3،4)+ So (1،2،3،4,5)+ Ct (1،2)+ Ch (1,2،3)+ Ec (1،2،3)+ Es (1،2)+ Ph (1،2,3)+ Pg 
(1،2،3)+Pd (2,3)+Ps2 (1،2)+Pf (1،2)+Phg (1،2,3)+Pte (2,3،4,5)+Ha (1)+ Cp (3،4،5) 
 
F6= Wc (2،3،4)+ So (1،2،3،4,5)+ Ct (1،2)+ Ch (1,2،3)+ Ec (1،2،3,4)+Es (1،2)+ Ph (1،2,3)+ 

Pg (1،2،3,4)+Pd (2,3)+Ps2 (1،2,3)+Pf (2،3)+Phg (1،2,3)+Pte (2,3،4,5)+Ha (1،2)+ Cp (2،3) 
 
F7= Wc (4)+ So (6،7)+ Ct (1)+ Ch (1,2،3)+ Ec (3,4)+ Es (1،2،3)+ Ph (1،2,3)+ Pg (3،4)+Pd 
(2,3)+Ps2 (2,3،4)+Pf (3)+Phg (4)+Pte (1،2،3)+Ha (2،3)+ Cp (1،2،3) 

 
 ها:در این فرمول
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F1های مناسب برای انمام زراعت آبی، دامپروری، ایماد صنایع تبدیلی، مرغداری، زنبورداری، : زمین
 نوغان داری و باغبانی )درجه ی (

F2های مناسب برای انمام زراعت آبی، دامپروری، ایماد صنایع تبدیلی، مرغداری، زنبورداری، : زمین
 داری و باغبانی )درجه دو( نوغان

F3های مناسب برای انمام طراعت آبی، دامپروری، ایماد صنایع تبدیلی، مرغداری، زنبورداری، : زمین
 نوغان داری و باغبانی )درجه سه(

F4زراعت دیم درجه ی ، باغبانی دیم درجه ی ، ایماد صنایع تبدیلی ی مناسب برای انمام ها : زمین
 درجه چهار، زنبورداری درجه چهار و نوغان داری درجه چهارشنبهدرجه چهار، مرغداری 

F5های مناسب برای مرتعداری درجه ی : زمین 
F6های مناسب برای مرتعداری درجه دو: زمین 
F7های مناسب برای مرتعداری درجه سه: زمین 

Wc مربوس به میزان آب قابل استحصال در منطقه : 
So مربوس به شیب بر حسب درصد : 
Ctی دمای محی  بر حسب درجه سانتیگراد : مربوس به متوس  سالیانه 
Ch مربوس به متوس  سالیانه رطوبت نسبی هوا : 
Ec  مربوس به شوری خاک : 
PHمربوس به اسیدیته خاک : 
Pg بندی خاک  به دانه: مربوس 
Pd مربوس به عمق خاک : 
Ps2های خاک : مربوس به درصد سنگریزه 

Phgهای هیدرولوژی  خاک وه: مربوس به گر 
Pte مربوس به بافت خاک : 
Ha مربوس به گرایش زیستگاه : 
Es مربوس به فرسایش آبی خاک : 

Pfمربوس به حاصلخیزی خاک : 
Cpمربوس به بارش : 

Gwecشوری آب زیرزمینی : 
 بری کشاورزی است.رنشان دهنده توان اکولوژی  محدوده مورد مطالعه از نظر کانقشه  1شکل 
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 طبقات توان اکولوژيک کاربري کشاورزي .1شکل 

را برای کل استان و مساحت طبقات مختلف توان اکولوژی  کاربری کشاورزی  42و  41جدول  
 دهد. ی استان گلستان نشان میها شهرستانهمچنین به تفکی  

 
 ( و درصد طبقات توان کاربري کشاورزي در استان گلستانهکتار. مساحت )41جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار کشاورزی

 . . طبقه ی 
 . . طبقه دو
 . . طبقه سه
 . . طبقه چهار
 . . طبقه نامناسب
 . . کل استان
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 ي استان گلستانها مساحت )کیلومتر مربع( و درصد طبقات توان کاربري کشاورزي در شهرستان .42جدول 

 کد

نام 
 شهرستان

مساحت به 
 کیلومترمربع

 کشاورزي

 طبقه چهار طبقه سه طبقه دو طبقه يک

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت 
 به درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت 
 به درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت 
 به درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت 
 به درصد

 
. گنبد  .  .  .  .  .  .  .  .  

 
. مراوه تپه  .  .  .  .  .  .   .  

 
. کاله  .  .  .  .  .  .   .  

 
. گالیکش  .  .  .  .  .  .   .  

 
. مینودشت  .  .  .  .  .  .   .  

 
. آزادشهر  .  .  .  .  .  .   .  

 
. رامیان  .  .  .  .  .  .   .  

 
. علی آباد  .  .  .  .  .  .   .  

 
. گرگان  .  .  .  .  .  .   .  

 
. آق قا  .  .  .  .  .  .  .  .  

 
. گمیشان  .  .  .  .  .  .   .  

 
. کردکوي  .  .  .  .  .  .   .  

 
. بندرگز  .  .  .  .  .  .   .  

 
. بندرترکمن  .  .  .  .  .  .   .  

 

 آورده شده است. 2شکل توان اکولوژی  کاربری مرتعداری نیز در 
 

 
 طبقات توان اکولوژيک کاربري مرتعداري .2شکل 
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و درصد مساحت هر ی  از طبقات توان کاربری مرتعداری را در ( هکتارمساحت ) 44و  43جدول  
 دهد. ی استان گلستان نشان میها شهرستان

 
 در استان گلستان مرتعداري( و درصد طبقات توان کاربري هکتار. مساحت )43جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار مرتعداری

.  طبقه ی   

.  طبقه دو  

.  طبقه سه  

. طبقه نامناسب  .  

. کل استان  .  

 

هاي استان  در شهرستان مرتعداريمساحت )کیلومترمربع( و درصد طبقات توان کاربري  .44جدول 
 .گلستان

 کد

نام 
 شهرستان

مساحت به 
 کیلومترمربع

 مرتعداري

 طبقه سه طبقه دو طبقه يک

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

. گنبد   .  .  .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  .  .  

. آبادعلی    .  .  .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  .  .  

. بندر ترکمن   .  .  .  .  .  .  

 
 
 

 و جنگلکاري هاي جنگلداريب( مدل اکولوژيکی کاربري
 کاربري جنگلداري
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انمام کاربری بندی( سرزمین برای  این مدل برای نشان دادن توان و درجه مرغوبیت )طبقه
بدیهی است این مدل ی دست کاشت به طور خاص است. ها طور عام و جنگل جنگلداری طبیعی به

طورکلی  ویژگی طبقات مختلف کاربری جنگلداری بهتنها در محدوده جنگل قابل بررسی استت. 
 :صورت زیر است به

سرزمین ) دو طبقه)سرزمین هیچگونه محدودیتی برای رشد جنگل تماری ندارد(،  طبقه يک
متوسطی  )سرزمین محدودیت نسبتاً طبقه سه(، محدودیت خیلی کمی برای رشد جنگل تمارتی دارد

)سرزمین محدودیت متوسطی برای رشد جنگل تماری  طبقه چهاربرای رشد جنگل تماری دارد(، 
 )سرزمین طبقه شش)سرزمین محدودیت شدیدی برای رشد جنگل تمارتی دارد(،  طبقه پنجدارد(، 

)سرزمین محدودیت خیلی  طبقه هفتمحدودیت خیلی شدیدی برای رشد جنگل تمارتی دارد(، 
 .شدیدی برای رشد جنگل تمارتی دارد(

سعه ومی یاد شده و این مدل به صورت توعنوان مدل بیانی یا مدل مفه از مدل ذکر شده در باا به
 یافته در ذیل آمده است.

 
G1 = So (1)+ E (1،2)+ Pte (5)+ Phg (1)+ Pd (4)+ Pg (1) + Oc (5) + Bvc (6،7) + Vgo 

(9)+ Cvt (6) + Cp (4)+ Geo (3) + Eva (1) 
 

G2 = So (1،2)+ E (1،2)+ Pte (3,5،4)+ Phg (1،2)+ Pd (4)+ Pg (1،2،3) + Oc (4،5) + Bvc 
(5،6،7) + Vgo (7،8)+ Cvt (5،6) + Cp (2،3،4)+ Geo (2،3) + Eva (1،2) 
 
G3 = So (1،2،3)+ E (1،2،3)+ Pte (3,4,5)+ Phg (2،3)+ Pd (2،3)+ Pg (3،4) + Oc (3،4) + 

Bvc (4،5) + Vgo (6،7)+ Cvt (4) + Cp (2،3)+ Geo (2،3) + Eva (2) 
 
G4 = So (1،2،3،4)+ E (2،3،4)+ Pte (2،3)+ Phg (3،4)+ Pd (2،3)+ Pg (3,4) + Oc (2)+ Bvc 
(3،4) + Vgo (5،6)+ Cvt (3،4) + Cp (2،3)+ Geo (2) + Eva (2) 
 
G5 = So (1،2،3،4،5)+ E (5)+ Pte (2،3)+ Phg (3،4)+ Pd (1،2)+ Pg (4) + Oc (1،2) + Bvc 
(2،3) + Vgo (4،5)+ Cvt (2،3) + Cp (1،2)+ Geo (2) + Eva (3) 
 
G6 = So (1،2،3،4،5،6)+ E (1،2،3،4،5)+ Pte (1،2)+ Phg (4)+ Pd (1)+ Pg (4) + Oc (1) + 

Bvc (1،2) + Vgo (3،4)+ Cvt (1) + Cp (1)+ Geo (1) + Eva (3) 
 
G7 = So (7)+ E (1،2،3،4،5،6)+ Pte (1)+ Phg (4)+ Pd (1)+ Pg (4) + Oc (1) + Bvc (1) + 

Vgo (1،2،3،4)+ Cvt (1) + Cp (1)+ Geo (1) + Eva (3) 
 



  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 56
 

 ها:در این فرمول
G1ی مناسب برای جنگلداری درجه ی  ها : زمین 
G2ی مناسب برای جنگلداری درجه دوها : زمین 
G3ی مناسب برای جنگلداری درجه سهها : زمین 
G4ی مناسب برای جنگلداری درجه چهارها : زمین 
G5ی مناسب برای جنگلداری درجه پنجها : زمین 
G6ی مناسب برای جنگلداری درجه ششها : زمین 
G7ی مناسب برای جنگلداری درجه هفتها : زمین 
So مربوس به شیب زمین بر حسب درصد : 
Pte بافت خاک : 
Pd مربوس به عمق خاک بر حسب سانتی متر : 
Pg خاک  بندیدانه: مربوس به 

Geo مربوس به زمین شناسی : 
Bvcهای گیاهی درختی : ارزش تماری گونه 
Vgo درصد تراکم پوشش گیاهی: مربوس 
Phg :مربوس به گروه هیدرولوژی  خاک 
Cvtهای گیاهی منطقه به ارزش حفاظتی گونه : مربوس 
Cpمربوس به میزان بارندگی بر حسب میلی متر در سال : 

Evaمربوس به تبخیر و تعرق : 
Oc مربوس به کربن آلی خاک : 

Eارتفاع از سطح دریا بر حسب متر : 
 کاربری جنگلکاری -

ای ایماد جنگل یا به های مناسب برمدل اکولوژیکی کاربری جنگلکاری در جستموی یافتن مکان
عبارتی جنگلکاری است. بدیهی است این مدل در کل سرزمین قابل بررسی است. طبقات ایماد شده 
در قالب مدل کاربری جنگلکاری شامل سه طبقه توان خوب، متوس  و ضعیف برای انمام جنگلکاری 

 است. مدل توسعه یافته این کاربری در زیر معرفی شده است.
C1 = So (1,2،3،4)+ Pte (4,5)+ Pd (1)+ Pf (1,2)+ Bvc (5,6،7) +Cvt (7) +Geo (3) + Es 

(1,2)+ Ha (1)+ Ct (1)+ Cp (4،5)+ Eva (1،2،3)+ CLP (2،3)+ SAP (2)+ CEC (4)+ Oc 
(4،5)+ Ec (1،2،3)+ E (1،2) 
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C2 = So (1،2،3)+ Pte (3,4،5)+ Pd (1,2)+ Pf (2,3)+ Bvc (-) + Cvt (-) + Geo (2,3) + Es 

(1،2,3)+ Ha (1,2)+ Ct (1)+ Cp (3,4،5)+ Eva (1،2،3,4)+ CLP (2،3)+ SAP (1,2)+ CEC 
(3,4)+ Oc (3,4،5)+ Ec (1،2،3,4)+ E (1،2,3) 
 

C3 = So (2،3،4,5،6،7)+ Pte (1،2،3)+ Pd (2،3)+ Pf (3)+ Bvc (-) + Cvt (-) + Geo (1،2) + 

Es (2،3،4،5،6،7)+ Ha (3)+ Ct (1,2)+ Cp (2،3)+ Eva (4،5)+ CLP (1)+ SAP (3)+ CEC 
(1،2،3)+ Oc (1،2)+ Ec (3،4،5)+ E (3،4،5) 

 ها:در این فرمول
C1درجه ی   کاریی مناسب برای جنگلها : زمین 
C2ی درجه دوکاری مناسب برای جنگلها : زمین 
C3ی درجه سهکاری مناسب برای جنگلها : زمین 
So مربوس به شیب زمین بر حسب درصد : 
Pte بافت خاک : 
Pd مربوس به عمق خاک بر حسب سانتی متر : 
Pf مربوس به حاصلخیزی خاک : 

Bvcهای گیاهی درختی : ارزش تماری گونه 

Cvtهای گیاهی درختی : ارزش حفاظتی گونه 

Geoشناسی  : مربوس به زمین 
Es مربوس به فرسایش آبی خاک : 
Ha مرتع : گرایش 
Ct مربوس به متوس  سالیانه دمای محی  بر حسب درجه سانتی گراد : 
Cpمتر در سال  : مربوس به میزان بارندگی بر حسب میلی 

Eva مربوس به تبخیر و تعرق : 
CLP مربوس به درصد رس خاک : 
SAP مربوس به درصد شن خاک : 
CEC مربوس به هدایت الکتریکی خاک : 

Oc مربوس به کربن آلی خاک : 
Ec مربوس به شوری خاک : 
Eارتفاع از سطح دریا بر حسب متر : 

 دهدطبقات توان کاربری جنگلداری را در محدوده استان گلستان نشان می 3شکل 
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 طبقات توان اکولوژيک کاربري جنگلداري .3شکل 

 
جنگلااداری را در  ( و درصااد طبقااات مختلااف کاااربری هکتااارمساااحت ) 46 و 45هااای جاادول 

 دهد.های استان گلستان نشان می شهرستان
 

 در استان گلستان جنگلداري( و درصد طبقات توان کاربري هکتار. مساحت )45جدول 
 مساحت به درصد مساحت به هکتار جنگلداری

.  طبقه ی   

.  طبقه دو  

.  طبقه سه  

.  طبقه چهار  

.  پنجطبقه   

.  طبقه شش  

.  طبقه هفت  

. طبقه نامناسب  .  

. کل استان  .  
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  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 60
 

 
 نشان دهنده طبقات توان اکولوژی  کاربری جنگلکاری در استان گلستان است. 4شکل  ،همچنین

 

 
 طبقات توان اکولوژيک کاربري جنگلکاري .4شکل 

 
ی استان ها شهرستاناستان و ( و درصد طبقات کاربری جنگلکاری در سطح هکتارمساحت ) 

 نشان داده شده است. 48و  47 هایگلستان در جدول
 

 در استان گلستان جنگلکاري( و درصد طبقات توان کاربري هکتار. مساحت )47جدول 
 مساحت به درصد مساحت به هکتار جنگلکاری

.  طبقه ی   

.  طبقه دو  

.  طبقه سه  

.  طبقه چهار  

. طبقه نامناسب  .  

. کل استان  .  

 
ي استان ها در شهرستان جنگلکاريمساحت )کیلومترمربع( و درصد طبقات توان کاربري . 48ل جدو

 گلستان
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 نام شهرستان کد

مساحت به 
 کیلومترمربع

 جنگلکاري

 طبقه سه طبقه دو طبقه يک

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت 
 به درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

 
. گنبد  .  .  .  .  .  .  

 
. مراوه تپه  .  .  .  .  .  .  

 
. کاله  .  .  .  .  .  .  

 
. گالیکش  .  .  .  .  .  .  

 
. مینودشت  .  .  .  .  .  .  

 
. آزادشهر  .  .  .  .  .  .  

 
. رامیان  .  .  .  .  .  .  

 
. علی آباد  .  .  .  .  .  .  

 
. گرگان  .  .  .  .  .  .  

 
. آق قا  .  .  .  .  .  .  

 
. گمیشان  .  .  .  .  .  .  

 
. کردکوي  .  .  .  .  .  .  

 
. بندرگز  .  .  .  .  .  .  

 
. بندر ترکمن  .  .  .  .  .  .  

 
 ( مدل اکولوژيکی محل دفن پسماندج
نقشه معیار به نحوی که در ادامه می آید  14از  دی قابلیت دفن پسمانها برای تهیه نقشه محل 

عنوان محدودیت از آن  ی نقاس و منابع آب و نیز مناطق باستانی بهها و در نهایت نقشه استفاده شد
 نقشه نهائی شامل دو طبقه توان برای این کاربری است. کسر شد.

 
P1 = So (1)+ PeI (1،2)+ PtOI-g (3)+ PtOI-o (3)+ LANI (1،2)+ RdI (1،2،3) + TVI (1،2) 
+ AI (1) + SWI (2،3،4)+ GWI-d (3)+ GWI-s (3)+ MI (2،3)+ FI (2,3)+ IUI (2،3)+ LUP 
(1،2)+ Vgo (1) 
 

P1 = So (1،2)+ PeI (3،4)+ PtOI-g (2)+ PtOI-o (2)+ LANI (2،3)+ RdI (3) + TVI (2) + 

AI (1،2) + SWI (2،3،4)+ GWI-d (2،3)+ GWI-s (2,3)+ MI (1،2)+ FI (1،2)+ IUI (2،3)+ 

LUP (2،4)+ Vgo (2)  
 

 ها:در این فرمول

P1 توان اکولوژی  برای دفن پسماند 1: طبقه 
P2 توان اکولوژی  برای دفن پسماند 2: طبقه 
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So مربوس به شیب زمین بر حسب درصد : 
PeI مربوس به نفوذپذیری : 

PtOI-gمربوس به فاصله از خطوس گاز : 

PtOI-oمربوس به فاصله از خطوس نفت : 
LANIمربوس به خطوس انتقال نیرو و تلفن : 

RdI مربوس به فاصله از جاده : 

TVI مربوس به فاصله از شهر و روستا : 

AI مربوس به فاصله از فرودگاه : 
SWI مربوس به فاصله از منابع آب سطحی : 

GWI-sکم عمق : مربوس به فاصله از منابع آب زیرزمینی  
GWI-dعمیق : مربوس به فاصله از منابع آب زیرزمینی  

MI مربوس به فاصله از صنایع و معادن : 
FI مربوس به فاصله از گسل : 

IUIی حساس ها : مربوس به فاصله از زیستگاه 
LUP مربوس به معیار کاربری اراضی در پسماند : 
Vgo مربوس به درصد تراکم پوشش گیاهی : 
 دهنده طبقات توان اکولوژی  کاربری دفن پسماند در استان گلستان است. نشان 5شکل 

 
 دفن پسماندطبقات توان اکولوژيک کاربري  .5شکل 
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ی ها شهرستان استان و مساحت )کیلومتر مربع( و درصد طبقات کاربری دفن پسماند در سطح 
 نشان داده شده است. 50و  49های استان گلستان در جدول

 
 در استان گلستان دفن پسماند( و درصد طبقات توان کاربري هکتار. مساحت )49جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار پسمانددفن 

 7.53 154368.97 طبقه ی 

 8.43 172794.71 طبقه دو

 84.03 1721678.29 طبقه نامناسب

 100.00 2048841.97 کل استان

 
 هاي استان مساحت )کیلومتر مربع( و درصد طبقات توان کاربري دفن پسماند در شهرستان. 50جدول 

 نام شهرستان کد

مساحت به 
 کیلومترمربع

 دفن پسماند

 طبقه دو طبقه يک

 مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

 مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

. گنبد   .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  

. علی آباد   .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  

. بندر ترکمن   .  .  .  .  

 
مناطق متفاوت نیاز به  درهای مختلف کاربری تعیینمدل سیستمی برای اجرای که با توجه به این

اجرای روش آزمون و خطا برای برخی از نظر کارشناسی و دارد، لذا با توجه به این موضوع و  تغییراتی
چه در آن. تغییر داده شدبندی پارامترها بسته به نیاز و شرای  های مربوس به طبقهها جدولکاربری
توسعه شهری، )ها ست که برای سایر کاربریبندی پارامترها اآید روش دیگری برای طبقهادامه می

 77تا  51ی ها جدول. گردداز این اطاعات استفاده می( پروری سردابی و گرمابیتوسعه صنعتی، آبزی
 های یاد شده در استان گلستان است. نشان دهنده طبقه بندی مناسب پارامترها برای کاربری
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 (CP2( )متر)طبقه بندي نقشه بارندگی .51جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 250 
2 250 - 400 

3 400-700 

4 700-1000 
 
 

 (SO2)طبقه بندي نقشه شیب  .52جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 10 
2 10-20 

3 20-35 
4 35-45 
5 45< 

 
 (PTE2)طبقه بندي بافت خاک  .53جدول 

 بافت طبقه

 تااب، صخره 1

 جدیدی ها بستر رودخانه، نهشته 2

 سنگ آه ، شیل، مارن، لومی سیلتی، لومی رسی سیلتی 3

 ی لسی، لوم، خوش ییاق، رسها رسی سیلتی،  باقیمانده جنگلهای مرتفع و تپه 4

 لومی رسی، لومی رسی سیلتی، لومی، رسی، لومی رسی 5
 

 (CH2)طبقه بندي نقشه رطوبت  .54جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 60 
2 60 - 72 

3 72-75 

4 75-78 
5 78< 

 
 
 

 (E2)طبقه بندي نقشه ارتفاع  .55جدول 
 طبقات فاصله طبقه
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1 100> 
2 100 - 400 

3 400-1200 

4 1200-1800 
5 1800< 

 
 (CTW2)طبقه بندي نقشه دما  .56جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 10 
2 10 - 16 

3 16-17 

4 17< 
 

 (WS)طبقه بندي نقشه سرعت باد  .57جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 4 
2 4 – 8 
3 4-10 

4 10< 
 

 (AS)طبقه بندي نقشه جهت  .58جدول 
 طبقات فاصله طبقه

 بدون جهت 1
 شمال 2

 شرق 3

 جنوب 4
 غرب 5

 
 (GE)شناسی براي توسعه طبقه بندي نقشه تناسب زمین .59جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 100 
2 100 - 200 

3 200< 

 (WC2)طبقه بندي نقشه کمیت آب  .60جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 3500 
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2 3500 – 10000 

3 10000-20000 

4 20000-45000 
5 45000< 

 
 (VGO2)طبقه بندي نقشه تراکم گیاهی  .61جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 20 
2 20 – 40 

3 40-60 

4 60-80 
5 80-100 

 

 (SQ) فاصله از چشمه و قناتبندي  طبقه .62جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 70 
2 70-150 

3 150-250 

4 250-1000 
5 1000-5000 
6 5000-10000 
7 10000< 

 
 (RD)هاي اصلی طبقه بندي نقشه فاصله تا آبراهه .63جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 70 
2 70-150 

3 150-250 

4 250-1000 
5 1000-5000 
6 5000-10000 
7 10000< 

 
 (WDE) )ايه عمیق(طبقه بندي نقشه عمق آب زيرزمینی  .64جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 200 
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2 < 
 

 (RDI2)طبقه بندي نقشه فاصله تا جاده  .65جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 500 
2 500-800 

3 800-1000 

4 1000-3000 
5 3000< 

 

 
 (TWI2)طبقه بندي نقشه فاصله تا مناطق مسکونی  .66جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 500 
2 500-800 

3 800-1000 

4 1000-3000 
5 3000< 

 
 (EVP)طبقه بندي نقشه تبخیر و تعرق  .67جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0-100 
2 100-140 

3 140< 
 

 (SFE)طبقه بندي نقشه حاصلخیزي خاک  .68جدول 
 طبقات فاصله کاس

 ضعیف 1
 متوس  2

 قوی 3

 
 
 
 

 

 (LS)لغزش  طبقه بندي نقشه مناطق مستعدد زمین .69جدول 
 طبقات فاصله طبقه
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1 0 – 100 
2 100-150 

3 150-200 

4 200-230 
5 230< 

 

 (FI2)طبقه بندي نقشه فاصله از گسل  .70جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 500 
2 500-1000 

3 1000-2000 

4 2000< 
 

 (PTOI2)طبقه بندي نقشه فاصله از خطوط گاز و نفت  .71جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 100 
2 100-200 

3 200-300 

4 300< 
 

 (MI2)طبقه بندي نقشه فاصله از معادن  .72جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 500 
2 500-3000 

3 3000-5000 

4 5000< 
 

 (LANI2)طبقه بندي نقشه فاصله از خطوط انتقال نیرو . 73جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 50 
2 50-300 

3 300-500 

4 500< 
 

 (DD)طبقه بندي نقشه فاصله از سد  .74جدول 
 طبقات فاصله طبقه
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1 0 – 500 
2 500-1000 

3 1000-4000 

4 4000< 
 

 (BDI)طبقه بندي نقشه فاصله بناهاي تاريخی  .75جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 200 
2 200-3000 

3 3000-4000 

4 4000< 
 

 (SDEP)طبقه بندي نقشه عمق خاک  .76جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0-150 
2 150-200 

 200بیشتر از  3

 

 (PD) پسماندمناطق دفن طبقه بندي نقشه فاصله از  .77جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 120 
2 120-240 

3 240-1000 

4 1000< 
 

 پروريارزيابی توان سرزمین براي آبزي
. استفاده گردید 78پروری از پارامترهای جدول در ارزیابی توان اکولوژی  زمین برای کاربری آبزی 

پروری سردابی و گرمابی به صورت ممزا مورد در این مدل، پارامترهای مو ر بر ارزیابی توان برای آبزی
پروری سردابی نیز پروری گرمابی ی  مدل و برای آبزیبدین معنی که برای آبزی. استفاده قرار گرفت

پروری گرمابی دو آبزیدر ارزیابی توان برای این کاربری . ی  مدل مستقل مورد استفاده قرار گرفت
بندی معموا طبقه. ها استخراج گردید مناسب بودن مکانتنها پروری سردابی طبقه و برای آبزی
پروری بر حسب میزان آب در دسترس، شرای  خاک و میکروکلیما و پارامترهای سرزمین برای آبزی

که منابع اقتصادی و اجتماعی نظیر دسترسی و دوری و نزدیکی به بازار نیز ضمن آن. دیگر است
 . شونددخالت داده می

 

 پروريپارامترهاي موثر بر کاربري آبزي. 78جدول 



  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 70
 

 پارامتر
 فاصله تا چاه و چشمه
 نزدیکی به آبراهه اصلی
 عمق آب زیرزمینی

 شیب
 فاصله تا جاده

 فاصله تا مناطق مسکونی
 ارتفاع
 دمای هوا
 تبخیر و تعرق

 شناسی، سنگ شناسیزمین
 
 . نشان داده شده است 7و  6های تیمه اجرای مدل در شکلن
 

  
 پروري سردابیارزيابی توان اکولوژيک براي کاربري آبزي. 6شکل 
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 پروري گرمابیارزيابی توان اکولوژيک براي کاربري آبزي. 7شکل 

 
با استفاده از . توان برای تمام مناطق استان به صورت ریاضی بیان نمودنتیمه اجرای مدل را می 
های توان مدلپروری گرمابی و سردابی میهای آبزیکاربریهای حاصل از ارزیابی توان برای داده

 . ریاضی زیر را برای استان گلستان تعریف نمود
 

AQW1=RD (1،2،3،4،5،6)+SO2 (1،2)+GE(2،3)+TWI2 (1،2،3،4،5)+E2 (1،2)+CTW2 
(2،3،4)+BDI (1)+PD (3،4)+{(EVP (1،2)) AND (WDE (1)) AND (SQ (1،2،3،4،5)) AND 
(RDI2 (1،2،3،4))} 

 
AQW2= RD (1،2،3،4،5،6)+SO2 (1،2)+GE (2،3)+TWI2 (1،2،3،4،5)+E2 (1،2)+CTW2 
(2،3،4)+BDI (1)+PD (3،4)+ {(EVP (1،2)) OR (WDE(1)) OR (SQ (1،2،3،4،5)) OR (RDI2 
(1،2،3،4))} 

 
AQC= RD (1،2،3،4،5)+WDE (1)+SO2(1،2)+GE (2،3)+RDI2 (1،2،3،4)+TWI2 
(1،2،3،4،5)+E2 (2،3،4،5)+CTW2 (1،2،3)+EVP (1،2)+SQ (1،2،3،4،5)+PD (3،4)+BDI(1) 
 

پروری سردابی برای ارزیابی توان آبزی AQCپروری گرمابی و برای آبزی AQWدر این معادات، 
مساحت و درصد  80و  79های جدول  .باشدمی 77تا  51های سایر پارامترها مطابق با جدول. است

 منطقه مناسب برای آبزی پروری سردابی و گرمابی را برای استان نشان می دهند.
 



  …در استان ي کانها ارزيابی توان اکولوژيک کاربري 72
 

 
 . مساحت و درصد منطقه مناسب آبزي پروري سردابی در استان گلستان79جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار آبزی پروری سردابی

. طبقه مناسب  .  
. طبقه نامناسب  .  
. کل استان  .  

 
 . مساحت و درصد منطقه مناسب آبزي پروري گرمابی در استان گلستان80جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار آبزی پروری گرمابی

. طبقه ی   .  

. طبقه دو  .  

. طبقه نامناسب  .  

. کل استان  .  
 

گرمابی و مساحت و درصد منطقه مناسب برای آبزی پروری  82و  81ی ها همچنین، جدول 
 های استان گلستان نشان می دهد.سردابی را برای شهرستان

 
 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب آبزي پروري سردابی براي شهرستان81جدول 

 مساحت به کیلومترمربع نام شهرستان کد

 پروري سردابیآبزي 

 مناسبطبقه 

 مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع

. گنبد   .  .  

. مراوه تپه   .  .  

. کاله   .  .  

. گالیکش   .  .  

. مینودشت   .  .  

. آزادشهر   .  .  

. رامیان   .  .  

. علی آباد   .  .  

. گرگان   .  .  

. آق قا   .  .  

. گمیشان   .  .  

. کردکوي   .  .  

. بندرگز   .  .  

. بندر ترکمن   .  .  
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 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب آبزي پروري گرمابی براي شهرستان82جدول 

 کد

نام 
 شهرستان

مساحت به 
 کیلومترمربع

 آبزي پروري گرمابی

 طبقه دو طبقه يک

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

. گنبد   .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  

. علی آباد   .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  

. بندر ترکمن   .  .  .  .  
 

پروری ساحلی نیز برای استان انمام در این مطالعه برای اولین بار ارزیابی توان برای کاربری آبزی
 باشد.می 83مدل استفاده شده برای این کاربری بر اساس اطاعات جدول  پدیرفت.

 

 پروري ساحلیارزيابی توان آبزي. پارامترهاي مورد استفاده در 83جدول 

 متر )عدم تناسب( 120-0 هافاصله از رودخانه
 متر مناسب 3000 -120

 متر )عدم تناسب( 60-0 فاصله از مناطق ساحلی
 متر تناسب 60-4000

 متر )عدم تناسب( 60-0 فاصله از جاده
 متر تناسب 60-3000

 متر )عدم تناسب( 60-0 فاصله از مناطق مسکونی
 متر تناسب 0-3000

 مناسب 125کمتر از  تبخیر

 متر )عدم تناسب( 5کمتر از  عمق آب زیرزمینی )ایه کم عمق(
 متر مناسب 5بیشتر از 
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های کشاورزی، ها، مناطقی که در محدوده زمیناز ممموع مناطق استخراج شده بر اساس این داده
گردد. نتایج اجرای این مدل باشند حذف میمناطق شهری و روستایی، مناطق تحت حفاظت و مراتع 

 است. 8به صورت شکل 

 
 ساحلیپروري ارزيابی توان اکولوژيک براي کاربري آبزي. 8شکل 

 
 . مساحت و درصد منطقه مناسب آبزي پروري ساحلی در استان گلستان84جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار آبزی پروری ساحلی

. طبقه ی   .  

. طبقه نامناسب  .  

. کل استان  .  

 
 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب آبزي پروري ساحلی براي شهرستان85جدول 

 کد

 نام 
 شهرستان

 مساحت به 
 کیلومترمربع

 آبزي پروري ساحلی

 مناسبطبقه 

 مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع

. گمیشان   .  .  

. کردکوي   .  .  

. بندرگز   .  .  

. بندر ترکمن   .  .  
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 مدل اکولوژيکی توسعه شهري و روستايی
مدل اکولوژیکی کاربری توسعه شهری و روستایی بر اساس این رویکرد است که برای توسعه باید  

برای احداث مناطق مسکونی جدید، پارامترهایی را باید در مدل . پا نمود مسکونی جدید را برمناطق 
 :های زیر باشندوارد نمود که دارای ویژگی

 گاه پایدار و متعادلی فراهم نماید.ها تکیهبرای وزن ساختمان .1

 منظر، نما و فضای سبز دلخواهی از جهت زیبایی ایماد نماید. .2

 نیازهای اساسی مردم در شهرها حداقل مشکل وجود داشته باشد.برای تامین  .3

از میان انبوه . توان در مدل وارد نمودبر اساس الگوی فوق پارامترهای اکولوژیکی متعددی را می
بر اساس مدل . نشان داده شده است 86ها در جدول پارامترهای مو ر بر توسعه شهری، مهمترین آن

برای توسعه در دو طبقه قرار خواهند گرفت و مناطق خارج از این دو توسعه شهری مناطق مناسب 
 .طبقه برای توسعه شهری نامناسب خواهند بود

 
 پارامترهاي موثر بر کاربري توسعه شهري و روستايی. 86جدول 

 پارامتر
 بارندگی
 (درجه)شیب 

 بافت خاک
 رطوبت
 ارتفاع
 دما

 سرعت باد
 جهت دامنه
 کمیت آب
 گیاهیتراکم 

 شکل زمین
 شناسیزمین

 
نشان داده شده است که دو  9در شکل  86نتیمه اجرای مدل با استفاده از پارامترهای جدول  

که در ضمن آن. اندطبقه مناسب برای توسعه و طبقه نامناسب در سطح استان گلستان مشخص شده
شرای  موجود وجود ندارد نیز به ها با توجه به مدل نهایی برخی از مناطق که امکان توسعه در آن

ها، شهرها و روستاهای موجود، این مناطق شامل جنگل. صورت محدودیت از مدل نهایی حذف گردید
 .ها صفر است و لذا از مدل نهایی خارج شدندها و مناطق آبی است که امکان توسعه در آنجاده
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 مدل اکولوژيکی توسعه شهري و روستايی .9شکل 

 
های زیر نشان ریاضی مدل توسعه شهری و روستایی با استفاده از پارامترهای فوق در معادلهبیان  

های زیر مدل ریاضی توسعه شهری و روستایی طبقه ی  و طبقه دو نشان در معادله. داده شده است
 . داده شده است

TODE1=CP2 (3،4)+SO2 (1)+PTE2 (5)+CH2 (2،3،4)+E2 (3)+CTW2 (2)+WS (1)+AS 
(1،3)+GE (2،3)+WC2 (1)+VGO2 (4،5) 
 
TODE2=CP2 (2،3)+SO2 (2)+PTE2 (5)+CH2 (1،5)+E2 (1،2،4)+CTW2 (1،3)+WS 
(2،3،4)+AS (2،5)+GE (2،3)+WC2 (2،3،4،5)+VGO2 (2،3) 

 
برای ارزیابی توان توسعه طبقه دو  TODE2برای توسعه طبقه ی  و  TODE1در این معادات،  
مساحت و درصد منطقه مناسب  87جدول  .باشدمی 77تا  51های مطابق با جدولسایر پارامترها . است

مساحت و درصد  88همچنین، جدول  دهد. برای توسعه شهری و روستایی را برای استان نشان می
 دهد. ی استان گلستان نشان میها منطقه مناسب را برای توسعه شهری و روستایی در شهرستان

 
 منطقه مناسب براي توسعه شهري و روستايی براي استان گلستان. مساحت و درصد 87جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار و روستایی توسعه شهری

 . . طبقه ی 

 . . طبقه دو

 . . طبقه نامناسب
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 . . کل استان

 ي استان گلستانها شهري و روستايی در شهرستان. مساحت و درصد منطقه مناسب براي توسعه 88جدول 

 کد

نام 
 شهرستان

مساحت به 
 کیلومترمربع

 توسعه شهري و روستايی

 طبقه دو طبقه يک

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

. گنبد   .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  

. علی آباد   .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  

. بندر ترکمن   .  .  .  .  

 
 مدل اکولوژيکی توسعه صنعتی

مدل اکولوژیکی توسعه صنعتی تا حد زیادی با مدل توسعه شهری و روستایی مشابهت دارد و لذا  
به دلیل مشابه بودن . دهنددر بسیاری از منابع این دو مدل را یکما و با هم مورد استفاده قرار می

توسعه شهری از همان پارمترهای استفاده پارامترهای مورد استفاده در مدل توسعه صنعتی با مدل 
گردد تا مدل با های مناسب برای توسعه صنعتی تغییراتی ایماد میگردد اما در تعریف محدودهمی

پارامترهای مورد استفاده در . واقعیت مطابقت بیشتری داشته باشد و از صحت بااتری برخوردار گردد
ولوژیکی توسعه صنعتی همانند مدل توسعه شهری و مدل اک. نشان داده شده است 89مدل در جدول 

 .روستایی دارای دو طبقه برای مناطق مناسب و ی  طبقه برای مناطق نامناسب است
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 پارامترهاي موثر بر کاربري توسعه صنعتی. 89جدول 
 پارامتر
 بارندگی
 (درجه)شیب 

 بافت خاک
 رطوبت
 ارتفاع
 دما

 سرعت باد
 جهت دامنه
 کمیت آب
 تراکم گیاهی
 شکل زمین

 شناسیزمین
  

نشان داده شده است که دو طبقه  10در شکل  89نتیمه اجرای مدل با استفاده از پارامترهای جدول 
که در ضمن آن. اندمناسب برای توسعه صنعتی و طبقه نامناسب در سطح استان گلستان مشخص شده

ها با توجه به شرای  موجود وجود ندارد نیز به در آنمدل نهایی برخی از مناطق که امکان توسعه صنعتی 
ها، شهرها و روستاهای موجود، این مناطق شامل جنگل. صورت محدودیت از مدل نهایی حذف گردید

 .ها صفر است و لذا از مدل نهایی خارج شدندها و مناطق آبی است که امکان توسعه در آنجاده

 
 مدل اکولوژيکی توسعه صنعتی. 10شکل 
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های ریاضی زیر بیان نمود که معادات زیر برای صورت مدل توان بهمدل توسعه صنعتی را می 
 .طبقات ی  و دو این کاربری است

 
INDE1=CP2 (3،4)+SO2 (1)+PTE2 (5)+CH2 (2،3،4)+E2 (3)+CTW2 (2)+WS (1)+AS 
(1،3)+GE (1،3)+WC2 (1،2،3)+VGO2 (3،4)+FI2 (1،2)+LS (1،2) 
 
INDE2=CP2 (2،3)+SO2 (2)+PTE2 (5)+CH2 (1،5)+E2 (1،2)+CTW2( 1،3،4)+WS 
(2،3،4)+AS (2،5)+GE (1،3)+WC2 (4)+VGO2 (1،2،3)+FI2 (1،2)+LS (1،2) 

 
برای ارزیابی توان توسعه  INDE2برای توسعه صنعتی طبقه ی  و  INDE1در این معادات،  

مساحت و  90جدول  .باشدمی 77تا  51های سایر پارامترها مطابق با جدول. صنعتی طبقه دو است
مساحت  91همچنین، جدول  درصد منطقه مناسب برای توسعه صنعتی را برای استان نشان می دهد.

 ی استان گلستان نشان می دهد.ها و درصد منطقه مناسب را برای توسعه صنعتی در شهرستان
 

استان. مساحت و درصد منطقه مناسب براي توسعه صنعتی در 90جدول   

 مساحت به درصد مساحت به هکتار توسعه صنعتی

 . . طبقه ی 
 . . طبقه دو

 . . طبقه نامناسب
 . . کل استان

 
 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب براي توسعه صنعتی در شهرستان91جدول 

 کد
نام 

 شهرستان

 مساحت به
 کیلومترمربع

 توسعه صنعتی

 طبقه دو طبقه يک

 مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع

. گنبد   .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  

. علی آباد   .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  

. بندر ترکمن   .  .  .  .  
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 ارزيابی توان سرزمین براي دفن پسماند ويژه
ویژه، یافتن بهترین مکان برای کاهش ا رات زیانبار این مواد یابی برای دفن پسماند هدف از مکان 

-دفن پسماند ویژه بستگی به عوامی مثل نوع و میزان ماده زائد، ویژگی. بر محی  زیست و انسان است
ترین عوامل برای لذا در بین عوامل مختلف مو ر بر این انتخاب، اصلی. های خاک و محل دفن دارد

اجتماعی است -این عوامل شامل اکولوژی  و اقتصادی. رد استفاده قرار گرفتندیابی موسازی مکانمدل
 92عوامل مو ر بر دفن پسماندهای ویژه در جدول . که هر ی  به نوعی بر دفن مواد زائد ا رگذار است

در این تحلیل، دو طبقه برای مناطق مناسب برای دفن پسماند ویژه ارائه . نشان داده شده است
 . گردیده است

 پارامترهاي موثر بر کاربري پسماند ويژه. 92جدول 
 پارامتر
 بارندگی

 فاصله تا آبراهه
 عمق آب زیرزمینی
 فاصله تا گسل
 شیب

 تراکم گیاهی
 فاصله تا سد

 فاصله تا خطوس گاز و نفت
 فاصله تا شهر و جاده
 فاصله تا بناهای تاریخی
 فاصله از ساحل

 فاصله از چشمه و قنات
 

باشند ها در جداول زیر آورده شده است. پارامترهایی که در جداول زیر نمیبندی آنپارامترها و دسته
 . نشان داده شده است 11نتیمه اجرای مدل در شکل بندی قبل هستند. دارای طبقات مشابه با طبقه

 
 (RD)هاي اصلی طبقه بندي نقشه فاصله تا آبراهه .93جدول 

 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 1000 
2 1000-4000 
3 4000< 
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 (SQ) چشمه و قناتطبقه بندي نقشه فاصله از  .94جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 1000 
2 1000-4000 

3 4000< 
 

 (RDI2)طبقه بندي نقشه فاصله تا جاده  .95جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 1000 
2 1000-5000 

3 5000-15000 

4 15000< 
 

 (TWI2)طبقه بندي نقشه فاصله تا مناطق مسکونی  .96جدول  
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 2000 
2 2000-7000 

3 7000-15000 

4 15000< 
 

 (SO2) درجه طبقه بندي نقشه شیب .97جدول  
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 15 
2 15< 

 
 (FI2)طبقه بندي نقشه فاصله از گسل  .98جدول 

 فاصلهطبقات  طبقه

1 0 – 2000 
2 2000-8000 

3 8000< 
 

 (PTOI2)طبقه بندي نقشه فاصله از خطوط گاز و نفت  .99جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 2000 
2 2000-10000 

3 10000< 
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 (CD2) فاصله از ساحلطبقه بندي  .100جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 40000 
2 40000< 

 

 (WDE) )ايه عمیق(طبقه بندي نقشه عمق آب زيرزمینی  .101جدول 
 طبقات فاصله طبقه

1 0 – 50 
2 - 

3 150< 
 

 
 ارزيابی توان اکولوژيک براي دفن پسماند ويژه. 11شکل  

 
با استفاده از . توان برای تمام مناطق استان به صورت ریاضی بیان نمودنتیمه اجرای مدل را می 
های ریاضی زیر را برای استان توان مدلاز ارزیابی توان برای دفن پسماند ویژه میهای حاصل داده

 . گلستان تعریف نمود
SPLN1=CP2 (2،3)+RD (3)+WDE (3)+FI2 (3)+SO2 (1)+VGO2 (1،2,3)+PTOI2 (3)+DD 
(4)+RDI2 (2)+TWI2 (2)+BDI (4)+GE (2،3)+CD2 (2) 

 
SPLN2= CP2 (1,2،3)+RD (2،3)+WDE (2،3)+FI2 (2،3)+SO2 (1)+VGO2 (1،2,3)+PTOI2 
(2،3)+DD (2،3,4)+RDI2 (2،3)+TWI2 (2،3)+BDI (4)+GE (2،3)+CD2 (2) 
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برای ارزیابی توان دفن  SPLN2برای دفن پسماند ویژه طبقه ی  و  SPLN1در این معادات، 
مساحت و درصد منطقه مناسب برای دفن پسماند ویژه را  102جدول . پسماند ویژه طبقه دو است

مساحت و درصد منطقه مناسب را برای دفن پسماند  103همچنین، جدول  دهد.برای استان نشان می
 ی استان گلستان نشان می دهد.ها ویژه در شهرستان

 
 . مساحت و درصد منطقه مناسب براي دفن پسماند ويژه در استان102جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار پسماند ویژهدفن 

 . . طبقه ی 
 . . طبقه دو

 . . طبقه نامناسب

 . . کل استان

 
 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب براي دفن پسماند ويژه در شهرستان103جدول 

 نام شهرستان کد

مساحت به 
 کیلومترمربع

 دفن پسماند ويژه

 طبقه دو طبقه يک

 مساحت به
 کیلومترمربع 

مساحت به 
 درصد

 مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

. گنبد   .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  

. علی آباد   .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  

. بندرترکمن   .  .  .  .  

 
 ارزيابی توان سرزمین براي تفرج

سرزمین به /اجرای تفرج در محی  زیستانواع تفرج در ایران از نظر میزان توسعه مورد نظر برای  
 .گردددو دسته تقسیم می

 .هاست که نیاز به توسعه دارند مثل شنا، اسکی، اردو زدنتفرج متمرکز: شامل آن دسته از تفرج .1
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تفرج گسترده: شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسعه ندارند )مثل کوهنوردی( یا به  .2
 ماهیگیری و اسب سواری.توسعه اندک نیاز دارند مثل 

 :تفرج متمرکز: الف
( مناسب) 2و  1استفاده گردیده است که برای دو طبقه  104در این نوع تفرج از پارامترهای جدول 

 .تهیه گردیده است
 

 پارامترهاي موثر بر کاربري تفرج متمرکز. 104جدول 
 پارامتر

 آب دسترس
 شیب

 زمین شناسی
 بافت خاک

 حاصلخیزی خاک
 تراکم گیاه

 نزدیکی به اماکن تفریحی
 

 .تهیه گردید 12ایه نهایی تفرج متمرکز به صورت شکل  104های موجود در جدول با داده

 
 ارزيابی توان اکولوژيک براي تفرج متمرکز. 12شکل  
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 با استفاده از. توان برای تمام مناطق استان به صورت ریاضی بیان نمودنتیمه اجرای مدل را می 
های ریاضی زیر را برای استان گلستان توان مدلهای حاصل از ارزیابی توان برای تفرج متمرکز میداده

 . تعریف نمود
CORE1=S02 (1,2)+PTE2 (5)+SFE (2،3)+VGO2 (2،3,4)+GE (2،3)+WC2 (1،2،3) 
+ (، مناطق باستانی)محدوده پارک جنگلی، تااب، دیوار دفاعی  

CORE2=S02 (1،2)+PTE2 (1،2،3،4)+SFE (1)+VGO2 (2،3،4)+GE (2،3)+WC2 (3،4،5) 
+ (، آبشارها امامزاده غار، ،، مناطق باستانی)محدوده پارک جنگلی، تااب، دیوار دفاعی  

 
برای ارزیابی تفرج متمرکز  CORE2برای تفرج متمرکز طبقه ی  و  CORE1در این معادات،  

مساحت و درصد  105جدول  .باشدمی 77تا  51های سایر پارامترها مطابق با جدول. طبقه دو است
مساحت و  106همچنین، جدول  دهد. منطقه مناسب را برای تفرج متمرکز برای استان نشان می
 دهد. ی استان گلستان نشان میها درصد منطقه مناسب را برای تفرج متمرکز در شهرستان

 

 در استان. مساحت و درصد منطقه مناسب براي تفرج متمرکز 105جدول 
 مساحت به درصد مساحت به هکتار تفرج متمرکز

 . . طبقه ی 
 . . طبقه دو

 . . طبقه نامناسب
 . . کل استان

 
 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب براي تفرج متمرکز در شهرستان106جدول 

 نام شهرستان کد

مساحت به 
 کیلومترمربع

 تفرج متمرکز

 طبقه دو طبقه يک

 مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع

. گنبد   .  .  .  .  

. مراوه تپه   .  .  .  .  

. کاله   .  .  .  .  

. گالیکش   .  .  .  .  

. مینودشت   .  .  .  .  

. آزادشهر   .  .  .  .  

. رامیان   .  .  .  .  

. علی آباد   .  .  .  .  

. گرگان   .  .  .  .  

. آق قا   .  .  .  .  

. گمیشان   .  .  .  .  

. کردکوي   .  .  .  .  

. بندرگز   .  .  .  .  

. بندر ترکمن   .  .  .  .  
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 تفرج گسترده (ب
 2و  1استفاده گردیده است که برای دو طبقه  104در این نوع تفرج از پارامترهای جدول  
تنها پارامترهای آب و شیب در این مدل نسبت به مدل تفرج متمرکز . تهیه گردیده است( مناسب)

 که برخی از پارامترها با اهمیت کمتر هم از مدل حذف شدند.ضمن آ .دارای تغییر بودند
 .تهیه گردید 13ایه نهایی تفرج گسترده به صورت شکل  104های موجود در جدول  با داده 

 
 ارزيابی توان اکولوژيک براي تفرج گسترده. 13شکل  

 
با استفاده از . توان برای تمام مناطق استان به صورت ریاضی بیان نمودنتیمه اجرای مدل را می 
ریاضی زیر را برای استان های توان مدلهای حاصل از ارزیابی توان برای تفرج گسترده میداده

 . گلستان تعریف نمود
 

GORE1= S02 (1,2،3)+PTE2 (5)+SFE (2،3)+GE (2،3)+WC2 (1،2،3،4) 
+ (، مناطق باستانی)محدوده پارک جنگلی، تااب، دیوار دفاعی  

 

GORE2=S02 (1،2,3،4)+PTE2 (1،2،3،4)+SFE (1)+GE (2،3)+WC2 (3،4،5) 
+ (، آبشارها ، غار، امامزاده، مناطق باستانیدیوار دفاعی)محدوده پارک جنگلی، تااب،   

 
 
برای ارزیابی تفرج گسترده  GORE2برای تفرج گسترده طبقه ی  و  GORE1در این معادات،  

مساحت و درصد  107جدول  .باشدمی 77تا  50های سایر پارامترها مطابق با جدول. طبقه دو است
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مساحت و  108همچنین، جدول  برای استان نشان می دهد.منطقه مناسب را برای تفرج گسترده 
 ی استان گلستان نشان می دهد.ها درصد منطقه مناسب را برای تفرج گسترده در شهرستان

 
 . مساحت و درصد منطقه مناسب براي تفرج گسترده براي استان107جدول 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار تفرج گسترده

. طبقه ی   .  
. طبقه دو  .  
. کوهنوردی  .  
. طبقه نامناسب  .  
. کل استان  .  

 
 ي استان گلستانها . مساحت و درصد منطقه مناسب براي تفرج گسترده در شهرستان108جدول 

 کد
نام 

 شهرستان

مساحت به 
 کیلومترمربع

 تفرج گسترده

 کوهنوردي دوطبقه  طبقه يک

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

مساحت به 
 کیلومترمربع

مساحت به 
 درصد

 
. گنبد  .  .  .  .    

 
. مراوه تپه  .  .  .  .    

 
. کاله  .  .  .  .  .  .  

 
. گالیکش  .  .  .  .  .  .  

 
. مینودشت  .  .  .  .  .  .  

 
. آزادشهر  .  .  .  .  .  .  

 
. رامیان  .  .  .  .  .  .  

 
. علی آباد  .  .  .  .  .  .  

 
. گرگان  .  .  .  .  .  .  

 
. آق قا  .  .  .  .    

 
. گمیشان  .  .  .  .    

 
. کردکوي  .  .  .  .  .  .  

 
. بندرگز  .  .  .  .    

 
. بندرترکمن  .  .  .  .    

 
 ارزيابی توان سرزمین براي حفاظت

 :برای ارزیابی توان حفاظتی وجود بیش از یکی از شرای  زیر ازم و ضروری است 
 ای منحصر به فرد دارند.هایی که تنوع گونهوجود زیستگاه 

 های نادر دارند.گونههایی که وجود زیستگاه 

 های نادرزیستگاه 
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  درصد 65زیستگاه با شیب بیشتر از 

 هایی که حساسیت به فرسایش، لغزش، سیل و نظیر اینها دارند.وجود زیستگاه 

 های طبیعی چشمگیرهایی با زیباییوجود زیستگاه 

 هایی که پژوهش علمی اندکی در آن انمام شده است.زیستگاه 

  شناسی و خاک برجسته دارند.زمینمناطقی که تشکیات 

با توجه به این شرای  در سطح استان گلستان مناطقی که دارای بیش از یکی از این شرای  بودند  
 .نشان داده شده است 14در شکل 

 

 
 ارزيابی توان اکولوژيک براي حفاظت. 14شکل  

 
 .بیان نمود توان برای تمام مناطق استان به صورت ریاضینتیمه اجرای مدل را می

CONS=DIV (HIGH)+SO2 (5)+LS (4)+ERS (HIGH)+CONSFOR (HIGH)+EAS 
(HIGH)+CONSRANG+GE (1) 

سایر پارامترها مطابق با بخش زیر و . مناطق مناسب برای حفاظت است CONSدر این معادله،  
 .باشدمی 77تا  51های جدول
DIV= های حساسزیستگاهها و وجود تنوع زیستی منطقه بر اساس حضور گونه 
ERS= مناطق دارای حساسیت باا برای فرسایش 

CONSFOR= های درختیارزش حفاظتی گونه 

CONSRANG= های مرتعیارزش حفاظتی گونه 
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EAS= شناختی باامناطق با ارزش زیبایی 
دهنده مساحت مناطق مناسب و یا نیازمند حفاظت در سطح استان و  نشان 110و  109 هایجدول 

 های آن است. شهرستان
 

 . مساحت مناسب و يا نیازمند حفاظت در استان109جدول 
 مساحت به درصد مساحت به هکتار حفاظت

. طبقه دارای اولویت  .  
. طبقه بدون اولویت  .  
. کل استان  .  

 
 ي استان گلستانها در شهرستان حفاظتبراي  داراي اولويت. مساحت و درصد منطقه 110جدول 

 مساحت به کیلومترمربع نام شهرستان کد

 حفاظت

 طبقه داراي اولويت

 مساحت به درصد مساحت به کیلومترمربع

. گنبد   .  .  

. مراوه تپه   .  .  

. کاله   .  .  

. گالیکش   .  .  

. مینودشت   .  .  

. آزادشهر   .  .  

. رامیان   .  .  

. علی آباد   .  .  

. گرگان   .  .  

. آق قا   .  .  

. گمیشان   .  .  

. کردکوي   .  .  

. بندرگز   .  .  

. بندر ترکمن   .  .  
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 بندي جمع
)روش مخدوم( برای  ها ارزیابی توان اکولوژی  استان گلستان به روش ادغام سیستمی نقشه 

ی کان شامل جنگلداری و جنگل کاری، کشاورزی و ها های کان انمام گردید. کاربری کاربری
آبزی پروری ساحلی مرتعداری، توسعه شهری و روستایی و صنعتی، آبزی پروری سردابی و گرمابی، 

و کان دفن پسماند، دفن پسماند ویژه، تفرج گسترده و متمرکز و حفاظت )برای اولین بار در ایران( 
برای این کل جداگانه ارزیابی صورت گرفته است. برای کوهنوردی به ش ،در ضمنهستند. کنی 
ی مناسب جهت استان گلستان تدوین گردید و ها ی پایه تهیه شده مدلها و براساس داده ها کاربری

می توانند با ارزیابی به  ها به صورت درصد مساحت برای استان تهیه شد. این ارزیابی ها نتیمه ارزیابی
ضعف و قوت هر ی  بدست آید. براساس تمارب ممری، روش مقایسه شوند تا نقاس  MCEروش 

تواند تعداد زیادی داده مو ر بر کاربری را ادغام  اخیر از قابلیت و انعطاف بیشتری برخوردار است و می
 نماید.

 
 نابعم

 .ص 707، و اکتشافات معدن شناسیسازمان زین شناسی ایران. انتشارات  . زمین1383آقانباتی، سیدعلی، 
. تعیین مکانهای مناسب نگهداری و تکثیر 1386زاده کیابی، ب.، سلمان ماهینی،ع.، غامعلی فرد،م.، و مهرجو،ع.  حسن

 .در اسارت مرال در محدوده مرکز استان گلستان، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 .، زمین شناسی ایران، انتشارات پیام نور1388خسروتهرانی، خسرو. 

 ص. 908انتشارات نشر دانش امروز،  . زمین شناسی ایران.1385ه، علی، زاد درویش
ی حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت ها . انتخاب سیستماتی  لکه1387رشیدی، پ. 

 محی  زیست. دانشگاه تهران-نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی بندی حفاظت. پایان
. های انتقال پسماندهای جامد شهری با توجه به روند شهر مطالعه موردی مشهد یابی ایستگاه مکان. 1386.، ررفیعی
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 .ص 289. شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دهم، 1389مخدوم، ممید، 
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. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1390هورفر؛ مخدوم، عبدالرضا، مخدوم، ممید، درویش صفت، علی اصغر؛ جعفرزاده، 
 .ص 306پنمم، 

 .منابع اینترنتی
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