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  ، ایراناهردانشگاه آزاد اسالمی، ، اهر، واحد  (GISسنجش از راه دور)گروه ، کارشناسی ارشد 2

  چکیده
آنها بسیار مهم است. این روش ها باید به نحوی باشد که توان و پتانسیل ستفاده از روش هایی عقالنی و نظام مند در مدیریت منابع و استفاده بهینه از ا

هری، توسعة ش سرزمین را در نظر بگیرد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به منابع و سرزمین وارد می شود. ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری

نماید. در این مقاله به منظور دوچندان می را آن یضرورت توجه به چگونگی رشد و توسعهکه   به این معنی است که توان سرزمین مورد نظر چقدر است

بر اساس اصول آمایش سرزمین مورد ارزیابی قرار گرفت.  کالله منطقه یاراضی  در نواحی با توان اکولوژیکی مناسب،آق سو شهر کالله   دهستانآتی  یتوسعه

ده تدوین ش کاللهدر شهر  وع و با هدف بررسی مناطق مستعد جهت توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیارهتحقیق حاضر با علم به اهمیت موض

معیار )رغبت عمومی و تمایالت مردم،  7مطالعه برپایه  در چهار منطقه مورد کاللهشهردهستان آق سو  است. در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی 

های سطحی، مساحت،  و وضعیت نسبت به کاربریهایهای کشاورزی، فاصله از آبیب زمین، وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی، فاصله با زمینارتفاع و ش

 لسلهس مدل از مربوط، پارامترهای و معیارها دهیوزن جهت. شد گرفته کار به استنباطی و توصیفی روش اطالعات، تحلیل و تجزیه درنامتجانس( ارزیابی شد.

مورد مطالعه پرداخته و در نهایت با  یدر ادامه به تعیین توان زیست محیطی محدوده.استفاده گردید GISبا استفاده از نرم افزارو زمین آمار  AHP مراتبی

 یهای مناسب برای توسعهمحدودهها و استعدادهای بالقوه برآورد گردیده و ها بر اساس معیارهای اکولوژیکی، تواناستخراج واحدهای محیطی و سنجش آن

 پیشنهاد گردید. دهستان آق سوآتی 

 كلمات كلیدی
 GIS, AHP، كاللهشهری، شهر  ی، توسعهتوان سنجی
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ABSTRACT 

It is very important to use rational and systematic methods in resource management and optimal use of 

them. These methods should be in such a way as to take into account the potential and potential of the land. 
Otherwise, irreparable damage to resources and land will occur. The necessity of assessing the ecological 

potential of urban development use means that the potential of the land concerned is so great that the need 

to pay attention to how it grows and develops. In this paper, in order to the future development of Agh Sou 

village in the Kalaleh town in areas with proper ecological potential, the villages of Kohl region according 

to the principles of land use planning were evaluated. This research has been planned with the knowledge 

of the importance of the subject and with the aim of studying of susceptible areas to urban development 

using multi-criteria evaluation method in Kalaleh. In this study, the land suitability for the physical 

development of Agh Sou district in the four areas studied was based on the seven criteria (general interest 

and people's tendencies, elevation and gradient of the land, the state of the natural hazards, the distance to 

the agricultural land, the distance from the surface waters, the area and status relative to heterogeneous 

applications). In analyzing of information, descriptive and inferential methods were used. In order to 

weighing of the relevant criteria and parameters, the AHP hierarchical model and the field statistic were 

used by GIS software. In the following, environmental potentials of the study area were investigated. 

Finally, the extraction of environmental units and their measurement based on ecological criteria, 

potentials and potentials were estimated. The appropriate areas for future development of the Agh Souq 

district were proposed. 

Keywords: Capability, Urban Development, Kaleh Town, GIS, AHP. 
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 مقدمه -1

انسان از محیط مؤثر بوده و در راستای های اقتصادی وریهای محیطی هستند که در بهرههای محیطی، مجموعه دادهتوان

های محیط طبیعی و انسانی، هم شامل توان وضع . بنابراین توانمندی]1[های اقتصادی انسان در محیط، کاربری داشته باشندفعالیت

ن رزیابی دقیق آهای نهفته وسعتی گسترده دارد که با شناخت و اباشد، که این توانمنطقه می یهای نهفتهموجود و هم شامل توان

با توانایی که در پیوند بین  (GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) .]2[آینده را نمایان ساخت یهتوان تصویر توسعبه راحتی می

ترین سطوح با حجم و پیچیدگی بسیار زیاد ای دارد، ارزیابی دقیق منابع اکولوژیک را در جزئیخصوصیات محیطی و علوم رایانه

هایی که مبین فصل مشترک چند شرط مختلف هستند توانایی کند و با قدرت تلفیق اطالعات مختلف و ایجاد نقشهمیپذیر امکان

های صحیح و اصولی های مرتبط با آن در پی ارائه برنامه. آمایش سرزمین و برنامه]3[ کندریزی و ارزیابی فراهم میباالیی را در برنامه

برداری در طول زمان سبب تخریب محیط و منابع که این استفاده و بهرهطوریباشد، بهبع طبیعی میبرای استفاده از سرزمین و منا

های برداریهای وضع موجود با بهرهریزی آمایش سرزمین، رعایت تناسب کاربری. یکی از نکات اساسی در برنامه]4[طبیعی نگردد

در طول تاریخ  انسان .]5[آیدای است که از آن به عمل مینوع استفاده آتی است. منظور از تناسب اراضی، تطبیق مشخصات زمین با

 بر ار اثراتی زمان طول زیست خود متکی بوده است. اما در همواره وابسته به طبیعت بوده و برای تأمین نیازهای اصلی خود به محیط

انسان، توان  بالفعل هایدلیل توانه به همین خاطر و بنماید. مداخالت درست یا نادرست وارد می و هامدیریت اعمال خاطر به سرزمین

ود که شمناسب شهری نیز هنگامی محقق می ییابد. از طرفی توسعهچندان می دو اهمیتی سرزمین آینده یتوسعه اکولوژیکی برای

ن پیش از های سرزمیو قابلیتها های آن استفاده گردد. بر این اساس شناسایی پتانسیلها و قابلیتاز سرزمین به تناسب پتانسیل

شهرها و  یهای شهری بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت توسعهها و فعالیتاستقرار بر روی آن و بارگذاری کاربری

ز ا ها شده و عمالً بسیاریهای طبیعی و اکولوژیکی مانع از استمرار فعالیتای صورت خواهد گرفت که محدودیتها به گونهسکونتگاه

بایست قبل از هر گونه مداخله در اراضی، توان اکولوژیکی آن های انجام شده به هدر خواهد رفت. بر این اساس میگذاریسرمایه

نظر قرار دادن نیازهای اقتصادی و اجتماعی، به مورد نظر ارزیابی گردد تا بر اساس این توان و با مدّ یسرزمین به منظور توسعه

، کاربرد معیارهای زیستکاللهشهر حوضه آق سو  اساسی در ارزیابی توان اکولوژیک  یپرداخت. مسألهمناسب شهرها  یتوسعه

توان گفت هدف اصلی از این مطالعه، پایدار شهری است. در واقع می یشهری آن، برای دستیابی به توسعه یمحیطی در توسعه

سوء را در حال حاضر و در بلندمدت ر ثاآاست که کمترین  شهر کاللهحوضه آق سو شهری  یتعیین بهترین مکان مناسب برای توسعه

 به دنبال داشته باشد.

 

 مرور مطالعات گذشته -2

های محیطی ناحیه در شهرستان تربت حیدریه، تعیین الگوی بهینه در نواحی روستایی ، به امکان سنجی توان]6[پور جمعه     

و اهمیت بررسی تناسب و درجه قابلیت واحدهای اراضی در ارتباط با استقرار نقاط روستایی پرداخته است. میرداودی و همکاران 

داری ولوژیک استان مرکزی از نظر کشاورزی و مرتع، با استفاده از مدل توان اکولوژیک مخدوم به بررسی و تعیین توان اک]7[

 7777دهد که مناطق با درجه توان یک، به طور عمده در اطراف منابع آب زیرزمینی بیشتر از پرداختند، نتایج تحقیق آنها نشان می

 جهت قزوین یمنطقه اکولوژیک توان باعنوان ارزیابی ایمقاله ، در]8[و همکاران  لوانخامتر مکعب در هکتار در سال وجود دارد. قر
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مناسب برای توسعه شهری را مشخص کرده است و نتایج نشان داد مناطق   GISازاستفاده  با شهری یتوسعه یبالقوه نقاط تعیین

ارزیابی ، در پژوهشی به ]9[میرکتولی و کنعانی  توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه است. که فقط طبقه یک )مناسب( کاربری

و  MCDMچندمعیاری  گیریمدل تصمیم استفاده از با ساری استان مازندران شهرستان ی شهرین اکولوژیک کاربری توسعهتوا

GIS یابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده مکان، در پژوهشی به ]17[اند. قنواتی و همکاران پرداخته

ی شهری مناطق مرکزی به سمت شمال برای توسعه هاپهنه ترینپرداخته و نتایج حاکی از آن بود که مناسب AHPفازی  از مدل

 عزیزیان و باشد.های جنوبی شهرستان میغربی، شرق و در بعضی قسمتبخش غربی، شمال ها درترین پهنهباشد، و نامناسبمی

شاخص  12با استفاده از  MCEبا رویکرد  تبریز به منظور توسعه پایدار شهری ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر، به ]11[همکاران 

های داده(، با استفاده از 1998) 1پراکاش و گوپتاشهر را تعیین کردند.  کالبدی توسعه برای مناسب پرداخته و در نهایت نقشه نواحی

« جهاریای»ناحیه  در سنگ زغال در معدن اراضی کاربری تغییرات و اراضی کاربری اقدام به نقشه IRS ماهواره لندست و تصاویر

 بهینه را مشخص هایکاربری را تفکیک نموده و سپس انواع کاربری هایهای سنجش از دور کالسآنها با استفاده از دادههند کردند. 

 شهری کاربری برای چین شرقی شمال در ایپتانسیل منطقه تعیین به AHPاز  استفاده (، با2771)2همکاران  و . داینمودند

 4رساندند. یانگ و همکاران انجام به AHPروش  طریق از را شهری زمین کاربری (، تخصیص2775) 3و همکاران  پرداختند. اسوارای

برای مدیریت  ، سیستمی را(GIS) در قالب سیستم اطالعات جغرافیایی (RS) سنجش ازدور و AHP(، با استفاده از روش 2778)

 .]12[ددر شهر چانگشای چین ارائه نمودنکاربری زمین 

 

 مبانی نظری -9

 توان محیطی -9-1

های اقتصادی انسان از محیط مؤثر بوده و در راستای وریهای محیطی هستند که در بهرههای محیطی، مجموعه دادهوانت  

طبیعی و انسانی، هم شامل توان های محیط . بنابراین توانمندی]13[های اقتصادی انسان در محیط، کاربری داشته باشند فعالیت

های نهفته وسعتی گسترده دارد که با شناخت و ارزیابی باشد، که این توانمنطقه می یهای نهفتهوضع موجود و هم شامل توان

 ]14[آینده را نمایان ساخت  یهتوان تصویر توسعدقیق آن به راحتی می

 

 ارزیابی توان اكولوژیکی -9-2

چه توان اکولوژیکی، چه توان اقتصادی و اجتماعی آن( عبارت از برآورد استفاده ممکن انسان از ارزیابی توان محیط زیست )

پروری، امور نظامی و مهندسی و تورسیم(، آبزی )حفاظت، داریداری، پارکداری، جنگلهای کشاورزی، مرتعسرزمین برای کاربری

توان توان . بنابراین می]14[های کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی استشهری، صنعتی و روستایی در چارچوب استفاده یتوسعه

 های اکولوژیکی آن برای توسعه دانست.سرزمین در رابطه با قابلیت یاکولوژیک را توان بالقوه
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 ارزیابی توان اكولوژیکی دهستان آق سو در وضعیت موجود -9-9

، مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مطالعاتی دهستانحاضر سعی شده در مقوله ارزیابی توان اکولوژیک توسعه  یعهدر مطال

متر 194از سطح دریا  کاللهمیانگین ارتفاعی شهر  با توجه به شرایط خاص و حاکم بر محیط زیست منطقه ارائه گردد. دهستان آق سو

درجه سانتیگراد، میانگین 19متوسط درجه حرارت در این منطقه  قرار گرفته است. نیمه مر طوبمرطوب و بوده و در گروه اقلیمی 

باشد.ساختار زمین در اراضی کیلومتر در ساعت می 15درصد و سرعت باد کمتر از 7/77رطوبت متوسط  متر،میلی 315ماهانهبارندگی 

، شناسی این منطقه دارای بافت لومیشناسی است. از نظر خاکپرکامبرین زمین، رسوبی و عموماً مربوط به پالئوزونیک و کاللهشهر 

شهر  باشد.درصد می 37شنی عمیق است. این منطقه از نظر رویش گیاهی در اکثر نواحی مراتع و تراکم پوشش گیاهی کمتر از 

ها، مراتع و آبخیزداری قرار نگرفته و در داخل یا مجاور مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلکالله 

 کنند.جانوران در معرض انقراض و نادر در آن زیست نمی

 
 یی منطقه مورد مطالعهآب و هوا تغییرات : 1شماره  جدول

 January February March April May June July August September October November December 

Avg. 
Temperature 

(°C) 

7.5 7.3 9.9 16 19.3 25.4 27.5 28.5 25.5 20 13.2 8.4 

Min. 

Temperature 
(°C) 

2.7 1.9 4.4 9.8 12.6 18.5 21.2 21.9 18.7 13.3 7.3 3.3 

Max. 

Temperature 
(°C) 

12.3 12.8 15.5 22.3 26.1 32.3 33.9 35.2 32.3 26.7 19.2 13.5 

Avg. 

Temperature 
(°F) 

45.5 45.1 49.8 60.8 66.7 77.7 81.5 83.3 77.9 68.0 55.8 47.1 

Min. 

Temperature 

(°F) 

36.9 35.4 39.9 49.6 54.7 65.3 70.2 71.4 65.7 55.9 45.1 37.9 

Max. 

Temperature 

(°F) 

54.1 55.0 59.9 72.1 79.0 90.1 93.0 95.4 90.1 80.1 66.6 56.3 

Precipitation 
/ Rainfall 

(mm) 

47 44 58 45 25 5 4 3 10 19 24 31 
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 میزان بارندگی در محدوده مورد مطالعه: 1شکل 

 

 
 سطح دما در محدوده مورد مطالعه: 2شکل 
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 فرآیند توان ارزیابی توان اكولوژیکی -9-4

 این مراحل، توان اکولوژیکی فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی در پژوهش حاضر شامل سه بخش اساسی زیر است که پس از طیّ   

 شود:مطالعاتی تعیین می یدر محدوده

 ؛شناسایی منابع اکولوژیکی -اول  

 ؛هابندی دادهتجزیه و تحلیل و جمع -دوم  

 .بندی سرزمینارزیابی و طبقه -سوم  

-با هدف رعایت مالحظات زیستآنجایی که توسعه شهری  ازکالله  شهری یتوسعه یارزیابی توان اکولوژیک پروژه یدر مطالعه 

ژه شهری، روستایی و صنعتی وی یگردد و تنها از مدل توسعههای توان اکولوژیک مطرح نمیمحیطی است، بنابراین کاربرد دیگر مدل

 گردد. ایران )دکتر مخدوم( استفاده می

 

 روش كار -4

 خود همبستگی فضایی-4-1

فضایی که یکی از کاربردی ترین و مهم ترین ابزار های تحلیلی برای تحقیق در استفاده ابزار آمار فضایی فضایی خود همبستگی 

مورد داده های فضایی است این تحلیل نه تنها به خودی خود اطالعات مفیدی در مورد ارتباط درونی عوارض به دست می دهد بلکه 

می گیرند این ابزار به بررسی خود همبستگی فضایی  نتایج آن برای بسیاری از تحلیل های پیچیده تر آماری نیز مورد استفاده قرار

 بر اساس مکان دو مقدار خصیصه مورد نظر عوارض جغرافیایی می پردازد.

 

 (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )-4-2

 با ده،یچیپ موضوعاتی برای برا مناسب ماتیتصم آن کمک به که کندیم جادیا رای چارچوبی مراتب سلسله لیتحل ندیفرآ    

 ه،شد هیتجز آن ترکوچکی هابخش به دهیچیپ تیوضع کی روش نیا در. شودیم اتخاذی ریگمیتصم مراحل تیهدا و نمودن ساده

 مناسب اریبس مختلفی ارهایمع و هانهیگز سهیمقا جهت ندیفرآ نیا .]13[ردیگیم قراری مراتب سلسله ساختار کی در اجزا نیا سپس

ها دهی نسبی و بیان اهمیت مشخصههای متعددی برای وزنروش .است شده شناختهیی اجرای هالیتحل در ابزار کی عنوان به و

 گیرندگان و داشتن مبنای نظری با همها در سهولت استفاده، دقت، میزان درک توسط تصمیمنسبت به یکدیگر وجود دارد. این روش

روشی مناسب را  GISهای آن با ارهای مربوط و چگونگی تلفیق دادهافزتواند با دسترس بودن نرمگیرنده میتفاوت دارند. تصمیم

انتخاب کند. روش مقایسه دو به دو به دلیل داشتن مبنای نظری قوی، دقت باال و سهولت استفاده، دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی 

 .]14[هاستو دقت نتیجه یکی از معتبرترین و پرکاربردترین روش
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هاآوری دادهجمع  مرور ادبیات پژوهشی 

ها شناسایی داده  

هاپاالیش داده  

محور سازی مساله مورد نظر با استفاده از دیدگاه خروجیمدل  

 gisافزار از نرم سازی با استفادهحل مساله مدل

 به دست آوردن ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از تکنیک 

گیری چند شاخصه های تصمیمحل همان مساله با استفاده از تکنیک  

AHP,G ENERAL  

 (ahp)به دست آوردن رتبه ها با استفاده از تکنیک های

های به دست آمده با استفاده از تکنیک مقاسیه رتبه AHP های های به دست آمده با استفاده از روشو رتبه 

گیری چند شاخصه برای انتخاب نزدیکترین جواب به جواب قطعی تصمیم  

 (.2212 پور،قدسی) زوجی هایمقایسه برای ترجیحات مقادیر: 2جدول شماره

 (شفاهی قضاوت) ترجیحات عددی مقدار

 کامالًمطلوبتر یا و مهمتر کامالً یا مرجح کامالً 9

 قوی خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 7

 قوی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 5

 مطلوبتر کمی یا مهمتر کمی یا مرجح کمی 3

 یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 1

 فوق فواصل بین ترجیحات 2، 4، 6و  8

 

 کاربردیای و مطالعات ها از ابزار کتابخانهآوری دادهباشد و برای جمعمی "تحلیلی -توصیفی"از نوع  پژوهش این در تحقیق

سازمان مسکن و شهرسازی استان سایت   ، کاللهاستفاده شده است. اطالعات مورد نیاز نیز از مرکز آمار ایران، شرکت عمران شهر 

 و آب تحقیقات مؤسسه ایران، معدنی شناسی و اکتشافاتسازمان زمینسایت  ، گلستانسازمان هواشناسی استان سایت  ، گلستان
. روند نمای زیر نشان دهنده نحوه  ,AHP Arc Gis نرم افزار و مدل استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:شده است.  آوریجمع خاک

 و مراحل انجام این تحقیق می باشد.
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 معیارهای ارزیابی به ترتیب اولویت :9جدول 

 (AHPوزن ) فاکتور ردیف

 1391/0 شیب 1

 1111/0 فاصله از شهر 1

 1111/0 فاصله از روستا 9

 1119/0 سنگ 4

 1119/0 خاک 5

 0553/0 فاصله از رودخانه 6

 0513/0 بارندگی 1

 0115/0 جهت 1

 0119/0 تراکم پوشش گیاهی 3

 0104/0 ارتفاع 10

 0191/0 فاصله از گسل 11

 0116/0 فاصله از جاده 11

 06/0ضریب ناسازگاری 

این  د.شها وزن تعریف برای هر کدام از این پارامترتوسعه شهری، صنعتی، روستایی، های مربوط به کاربری پارامتر پس از تعیین

های مورد استفاده برای ارزیابی تناسب کاربری توسعه نقشه شودانجام می( AHPدهی سلسله مراتبی )بر طبق روش وزن وزن دهی

 نشان داده شده است. 3کاربری در جدول  های فاکتورنقشه AHPشهری، صنعتی، روستایی و وزن 

 های فاكتور كاربرینقشه AHPهای مورد استفاده برای ارزیابی تناسب كاربری توسعه فضایی و وزن نقشه -4جدول 

 های فاکتورنقشه AHPوزن  فاکتور محدودیت
 1391/0 نقشه فازی شیب %10 <شیب

 0115/0 نقشه فازی جهت 1100 <ارتفاع 

 0104/0 نقشه فازی ارتفاع متری از رودخانه 100بافر 

 1111/0 نقشه فازی فاصله از مناطق مسکونی شهری متری از مناطق حفاظتی 1000بافر 

 1111/0 نقشه فازی فاصله ازمناطق مسکونی روستایی الیه جنگل متراکم

 0191/0 نقشه فازی فاصله از گسل های عمده متری از جاده 50بافر 

 0116/0 فاصله از جادهنقشه فازی  

 0553/0 نقشه فازی فاصله از رودخانه 

 0119/0 نقشه فازی تراکم پوشش گیاهی 

 0513/0 نقشه فازی بارندگی 

 1119/0 نقشه فازی سنگ 

 1119/0 نقشه فازی خاک 

 06/0ضریب ناسازگاری  

 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه-4-9

تا  37 22 72و عرض شمالی  55 42 42تا  55 27 27هکتار در محدوده طول شرقی  78/12497آق سو با مساحت  دهستان

حوضه روستاهای دهستان در تقسیم بندی  در باالدست شهر کالله در شرق استان گلستان واقع شده است.در این  37 29 45
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 2موقعیت این حوضه را در کشور و استان گلستان  و شکل  1.شکل قرار دارد …متعددی از جمله بلوک آجن، بگلیک، صالح آباد و 

نمای سه بعدی حوضه را نشان می دهد.   قرار گرفتن شهر کالله در انتهای این حوزه لزوم توجه بیشتر برای کنترل سیل و رسوب 

رشاخه های ارتفاعات مشرف به روستای ناشی از آن را ایجاد می کند. رودخانه اصلی این حوزه آق سو نام داشته و این رودخانه از س

رشته کوه قره کسمور سرچشمه می گیرد و بعد از گذشت از کنار  یک قوز سرچشمه می گیرد. فرعی بزرگ دیگری که ارتفاعات

روستاهای گنیلی و کاظم خواجه در محل روستای حاج حسن به شاخه اصلی می پیوندد بلندترین نقطه حوزه در ارتفاعات قره کسمور 

متر می باشد. حوزه آق  177حوزه دارد که ارتفاع آن درحدود  متر ارتفاع دارد و کمترین ارتفاع را خروجی 1359اقع شده که حدودو

های پهن  میلیمتر از حوزه های معتدل استان محسوب می شود قسمت قابل توجهی از حوزه را جنگل 635سو با بارندگی در حدود 

زیادی از اراضی جنگلی حوزه تخریب شده و به زمینهای زراعی تغییر کاربردی داده است که با  سفانه سطحادهد متبرگ تشکیل می

توجه به شیب و شرایط کوهستانی منطقه فرسایش خاک و تخریب حوزه افزایش یافته است. مهمترین راه دسترسی به حوزه جاده 

ای خواجه حسن آسفالت بوده و مابقی تا روستای یکه قوز باال منشعب شده از جاده بین المللی کالله به مراوه تپه است که تا روست

شنی می باشد. و چند جاده روستایی مثل جاده کاظم خواجه به گنیلی نیز در حوزه موجود می باشد. از روستاهای داخل حوزه می 

، عجن سنگرلی ، اجن سالخ و قوجمز قوز پائین ، حاج حسن، کاظم خواجه ، گنیلی ، صالح آباد ، بیگلک توان به یکه قوز باال ، یکه

 نام برد.

 

 محدوده مورد مطالعه: 9شکل 

 

 

 آماده سازی داده های مکانی -5

اجزاء منابع اکولوژیکی  (4)رود. شکل ریزی سرزمین به شمار میدر این پژوهش شناسایی منابع اکولوژیکی به عنوان گام اول ارزیابی و برنامه
 دهد.مد نظر در پژوهش حاضر را نشان می
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 نمودار نمایش دهنده اجزاء منابع اكولوژیکی: 4شکل 

 

دهد که برای ارزیابی توان محیط زیست هر منطقه نیاز به شناسایی تعداد زیادی از پارامترهای منابع پارامترهای فوق نشان می

که برای ارزیابی آماده شوند، باید به صورت شناسنامه سرزمین یعنی نقشه منابع درآیند. به همین طبیعی است. این منابع برای این 

های ورت الیهص ه. سپس این اطالعات بستبه تفصیل مورد بررسی قرار گرفته ا بیولوژیکی( و منابع )فیزیکیمنظور وضع موجود این

اساس ضوابط مدل اکولوژیک )مدل  های اطالعاتی برهمچنین آرایش الیهفراهم شده و در ارزیابی استفاده شد. مختلف اطالعاتی

ام نیز انج دهستان آق سوتوسعه شهری، روستایی و صنعتی( و نیازهای این مدل جهت ارزیابی توان اراضی مورد نیاز برای توسعه 

 گرفته و استفاده شد.

 

 تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها -6

 ها به صورتیهای قابل فهم و سپس ترکیب آنبخشاطالعات به یها در اصل شامل تجزیهبندی آنجمعها و و تحلیل داده تجزیه

 ای که ارزیاب به سادگی بتواند به توان و یا محدودیت منابع سرزمین برای کاربری مورد نظر پی ببرد. برایروان و ساده است، به گونه

های مختلف، فرآیند تجزیه و تحلیل روش بین از این پژوهش های متفاوتی وجود دارد. درها روشآن بندیجمع ها وداده تحلیل و تجزیه

اری هارگ و کدگذها به شیوه مکگذاری نقشههمای از روش رویمجموعه است که به نوعی گردیده مبتنی بر رهیافت سیستمی انتخاب

 باشد.ها میچند ترکیبی نقشه

 

 تجزیه و تحلیل داده ها )طبقه بندی و آماده سازی نقشه ها( -6-1

اس اس پذیرد.نظمی یک منطقه صورت میها در بیهای منظم دادهها در ارزیابی توان به منظور استخراج گروهتجزیه و تحلیل داده

 ظمی قرار دارد.ندر بی نظم کردن پیدا ییهپا بر دهد،می تشکیل را سیستمی تحلیل و تجزیه گونه تجزیه و تحلیل که در واقع بنیاناین

ها بر اساس کنونی انواع نقشه یشوند.در مطالعهتحلیل می یبندی و آمادهاول منابع گروه ینظمی در وهلهدادن به بی نظم برای

ه بتوان صورتی درآیند ک بندی شده تا نتایج بهبندی و طبقهشوند، گروهمی ساخت مدل اکولوژیک استفاده در ضوابط و معیارهایی که

گرفته  صورت های اطالعاتی زیربر روی الیه بندی مجدداها و نهایتا ارزیابی توان استفاده نمود. این طبقهفرآیند تلفیق داده ها دراز آن

 است:
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 نقشه طبقات ارتفاع  -                                                                                                    

 شکل زمین نقشه            نقشه طبقات شیب    -                                                                                                    

 نقشه طبقات جهت  -                                                                                                    

 

 

 

 نقشه بافت خاک -                                                                                                        

 نقشه عمق خاک -                                                                                                        

 نقشه طبقات زهکشی -                                                                                                        

 خاکطبقات نقشه         نقشه طبقات سنگ مادر   -                                                                                                       

 لیمنقشه طبقات اق -                                                                                                        

 نقشه طبقات تراکم -                                                                                                        

 نقشه طبقات تیپ پوشش گیاهی -                                                                                                    

 

 مطالعاتی از نظر ارتفاع یبندی منطقهطبقه : 5جدول 

 ارتفاع طبقات
1 1400- 1900 
1 1100-1400 
 1100باالی  9

 

 

 
 

 

 مطالعاتی از نظر شیب یبندی منطقهطبقه: 6جدول 

 شیب طبقات
  
1 1-0 
1 11-1 
9 15-11 
4 10-15 
 به باال 10 5

 



 تخصصی/ رویکردهای نوین در مهندسی عمران -فصلنامه علمی

(ISSN PRINT:2588-6886)-(ISSN ONLINE: 2588-7122)-  54-99، صفحه: 1931، 1دوره دوم، شماره 

  

33 
 

 نظر بافت خاكبندی منطقه مطالعاتی از طبقه: 1جدول 

 بافت خاک طبقات
 سبک 1
 متوسط 1
 سنگین 9
 خیلی سنگین 4

 

 بندی منطقه  مطالعاتی از نظر عمق خاكطبقه: 8جدول 

 میزان عمق خاک عمق خاک طبقات

 110 عمیق 1

 10 – 110 عمیقعمیق تا نیمه 1

 50 – 10 عمیقنیمه 9

 15 – 50 عمیقکم عمق تا نیمه 4

 10 -15 کم عمق 5
 

 بندی منطقه مطالعاتي از نظر زهکشي خاكطبقه: 9جدول 

 زهکشی بافت طبقات

 زهکشی خوب سبک 1

 زهکشی متوسط تا خوب متوسط 1

 زهکشی متوسط تا ضعیف سنگین 9

 زهکشی ضغیف خیلی سنگین 4

 

 تحلیل مکانی -6-2

استفاده شد.  AHPدر این مطالعه به منظور ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به منظور تعیین توان منطقه برای توسعه از روش 

AHP یک روش مؤثر و سودمند برای حل مسائل چندمعیاره است که از یک ساختار سلسله مراتبی برای نشان دادن مسئله و حل ،

 بر حساسیت تحلیل امکان داده، دخالت گیریدر تصمیم را مختلف هایگزینه فرآیند، . این]15[کندبندی میبهتر آن و بعد الویت

 اولویت و شناسایی گیری،تصمیم ناسازگاری و سازگاری میزان آشکارسازی فن، مهم این مزایای دیگر از دارد. را معیارها زیر و معیارها

 عنصر یک نسبی اهمیت معنای در مانند ابهام مراتبی اشکاالتی سلسله تحلیل روش زیاد مزایای وجود گیری است. باتصمیم عناصر

 دامنه در مقیاسی از استفاده و بزرگ اندازه با مسائلی در هامقایسه تعداد دیگر، عنصر با مقایسه هنگام به تصمیم مراتب، سلسله از

ترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مراتب که مهم( ساختن سلسله 1این روش طی سه مرحله . دارد  وجود روش این در 11 تا 1 بین

 .]16[( بررسی سازگاری قضاوتها با توجه به درصد سازگاری3زوجی و ها با روش مقایسه( تعیین ضریب اهمیت معیارها و شاخص2باشد ، می

 

 ارزیابی و اعتبار سنجی نتایج تحقیق -6-9

شه ها و تهیه نقهای اطالعاتی استفاده گردیده است. فرآیند تلفیق دادهگذاری الیههمها از روش رویبندی دادهبرای تلفیق و جمع

شود، شامل ترکیب طبقات منابع پایدار)شکل زمین، سنگ، خاک محیطی که در سامانه اطالعات جغرافیایی انجام میواحدهای زیست

 محیطی است و نهایتاهای واحدهای زیستجدول ویژگیمحیطی به همراه و پوشش گیاهی( با همدیگر و تولید نقشه واحدهای زیست

)اقلیم، منابع آب و حیات وحش( برای هر یک از واحدها تکمیل  های اکولوژیکی ناپایداراین جدول با لحاظ نمودن سایر ویژگی

یکی پایدار و ناپایدار های اکولوژمحیطی به همراه جدول ویژگیواحدهای زیست یها، نقشهیند کار تلفیق دادهآحاصل فر گردد.می
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 ودهستان آق ستوان اکولوژیک  گفتنی است در ارزیابی واحدها است که در فرآیند ارزیابی توان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ه باشد. بلکهای اطالعات جغرافیایی( نمیای است که نیازی به تکمیل جدول )روش مرسوم در سیستمبه گونه GISاستفاده از ابزار 

 یهای رستری، ارزیابی توان اکولوژیک منطقهگذاری وزنی بر مبنای دادههمو استفاده از روش روی 5ها به فرمت رستریبا تبدیل نقشه

 های مدل خواهد بود.تمامی اطالعات و داده یگذاری شده در برگیرندهنهایی روی هم یمورد بررسی قرار گرفته است. در واقع نقشه

 دهستان اق سو كالله محیطی پیشنهادی به منظور توسعه ای زیستمعیاره :12جدول 

 ت و کیفیت مورد نظرکمیّ معیارهای پیشنهادی

 اقلیم و آب و هوا

دهند که با کمبود درصد مساحت را مناطقی تشکیل می 75با توجه به خشکی اقلیم در ایران و با در نظر گرفتن این که  اقلیم آب و هوا

ترین پارامتر عنوان مهمه توان معیار خاصی پیشنهاد نمود. لیکن عامل باد بدر این زمینه نمیبارش روبرو هستند 

 باشد.مطرح میمناطق ثیرگذار در مکانیابی أت

 کیلومتر در ساعت 35تا  سرعت باد غالب

 شکل زمین

 کوهستانی، دشت، موقعیت و شکل زمین

 درصد 8تا شیب  شیب

 متر 7-1877 ارتفاع از سطح دریا

 دامنه جهت جغرافیایی؛

 جنوبی آب و هوای معتدله -الف

 آب و هوای -ب

 گرمسیرینیمه

 شرقی

 خاك

 سیلیت-لومی رسی -لومی بافت خاك

 شناسیزمین

 رسوبات آبرفتی سنگ مادر

 ریشتر در این مناطق وجود نداشته باشد. 6های بیش از سوابق بروز زلزله خیزیزلزله

 منابع آب

 لیتر در روز برای هر نفر 257 آبت كمیّ

 .متر باشد 17های زیرزمینی حداقل ت توسعه نباشند و سطح ایستایی آبهای آب زیرزمینی دارای محدودیّسفره های زیرزمینیآب

 سایر

 شود.می کیلومتر توصیه  5در اراضی جنگل واقع نشود و حداقل فاصله از آن  دهستان یا شهرمحل استقرار  پوشش گیاهی

های حساس واقع نشود. مراتع و زیستگاه ها ودر داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، جنگل حیات وحش و زیستگاه

 شود.کیلومتر پیشنهاد می 37حداقل فاصله 

 .هات دسترسی به بزرگراهکیلومتر و با اولویّ 67حداکثر فاصله تا شهرهای بزرگ  های ارتباطیشبکه

ای نباشد و در جهت باد غالب ناشی از آلودگی هوای واحدهای صنعتی مختلف و یا دیگر منابع موقعیت شکل زمین دره سیل آلودگی هواپتان

 آالینده قرار نگیرد.

قال و نتتی و خطوط اهای جمعیّها برای دسترسی به کانوندسترسی به خطوط انتقال گاز برای مصارف مختلف، بزرگراه هادسترسی به زیرساخت

 منابع آب برای مصارف مختلف.

 

                                                           
5-Raster 
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 معیارهای پیشنهادی و مخدوم مدل بابرای شناسایی سمت و سوی توسعه دهستان آق سو كالله   محیطیزیست پارامترهای مقایسه: 11 جدول

 معیارهای پیشنهادی IIIطبقه  IIطبقه  Iطبقه  دهستان آق سومحيطي پارامترهای زیست

 اقليم و آب و هوا

 ٭مناسب  *  ميانگين بارندگي ساالنه

 مناسب  *  ميانگين دمای ساالنه

 مناسب   * درصد رطوبت

 مناسب   * سرعت باد غالب

 شکل زمين

 مناسب  *  موقعيت و شکل زمين

 مناسب  * * شيب

 مناسب  *  ارتفاع از سطح دریا

 جهت جغرافيایي )آب و هوای معتدله(
 )آب و هوای نيمه گرمسيری(

 مناسب   *

 زمين شناسي

 مناسب  *  سنگ مادر

 مناسب - - - خيزیزلزله

 خاك

 ٭٭نامناسب  *  بافت خاك

 مناسب  *  عمق خاك

 مناسب  *  شرایط زهکشي خاك

 مناسب   * ساختمان خاك

 منابع آب

 مناسب  *  کميت آب

 نامناسب - - - های زیرزمينيآب

 پوشش گياهي

 مناسب   * علفي

 مناسب   * درختي

 سایر

 مناسب - - - حيات وحش و زیستگاه

 مناسب - - - های ارتباطيشبکه

 مناسب - - - پتانسيل آلودگي هوا

 مناسب - - - هادسترسي به زیرساخت

 

 ندارد.( بیانگر این است که در جدول نامبرده هیچ معیار خاصی در خصوص آن پارامتر زیست محیطی وجود -) راهنما: عالمت

 باشد.می دهستان یمحیطی الگوی توسعهمناسب: معیار مطابق با پارامتر زیست ٭

 باشد.نمی دهستان یمحیطی الگوی توسعهنامناسب: معیار مطابق با پارامتر زیست ٭٭

 دهستان آق سو می باشد ی: نشانگر بهترین وضعیت ممکن از نظر اکولوژیکی برای توسعه Iطبقه 

 دهستان آق سو یگر وضعیتی تقریباً مناسب از نظر اکولوژیکی برای توسعه: نشان IIطبقه 

 دهستان آق سو ی: نشانگر وضعیتی غیرمناسب از نظر اکولوژیکی برای توسعه IIIطبقه 
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 برای نیل به این هدف مفید 6اطالعات جغرافیایی یهمانگونه که قبالً بیان شد به دلیل وجود پارامترهای زیاد، استفاده از سامانه

طلبد. در این را نیز می 7گیری چندمعیارینیاز به آشنایی با تصمیم GISواقع شده است. اجرای مدل ارزیابی توان اکولوژیکی با ابزار 

تعیین بندی به پارامترهای موجود در مدل اکولوژیکی ولویت اساس شاخص امتیازدهی و ا تکنیک، ارزیابی مناسب بودن مناطق بر

های مناسب مکان تا کرده ترکیب هم با را پارامترها یهمه باید مستعد مناطق آوردن دست به برای پارامترها ارزیابی از گردد.پسمی

 دهی ساده استفاده شده که در ذیل آمده است:شاخص مناسب بودن از روش وزن یمشخص شوند. برای محاسبه

(1) 




n

j

ijjVWVi
1

 

 

و  jدر پارامتر  iامتیاز مساحت  j ،Vijاهمیت نسبی برای پارامتر  i ،wjشاخص مناسب بودن برای مساحت  Viدر این رابطه 

n  در بررسی این پروژه  باشد.میباشد. میتعداد پارامترهاn  باشد. بنابراین اهمیت نسبی هر پارامتر نیز مورد نیاز است. می 12برابر

بعد از این پارامترهای   شود.تحلیل سلسه مراتبی استفاده می روش دست آوردن اهمیت نسبی پارامترها از برای به بدین منظور

هری ش-روستای  یمشخص شده دو به دو با هم مقایسه شده و با توجه به میزان اهمیت آن در ارزیابی توان اکولوژیک در مدل توسعه

خود اختصاص داده و برعکس در العاده زیاد( را در ماتریس بهقفو )اهمیت 9مقدار  )دارای اهمیت برابر( تا 1نسبت به همدیگر مقدار 

( 8) یجدول شماره یهمانگونه که در ادامه گردد.بیان می9یا  1روی به 1کسری از  صورتصورتی که اهمیت کمتری داشته باشد به

، 4با توان افزایشی 178/7معادل با  CRمقدار شاخص مشخص گردیده است، اهمیت نسبی به دست آمده از ماتریس ارائه شده، 

 باشند.ماتریس میباالی این سازگاری یدهندهنشان باشد کهدرصد می17کمتر از 

 

 دهستان آق سو شهر كاللهمحیطی ماتریس میزان اهمیت پارامترهای زیست : 12جدول 
 سرعت بارندگي شيب 

 باد

 تيپ

 گياهي

 سنگ جهت ارتفاع

 مادر

 بافت

 خاك

 تراکم

پوشش 
 گياهي

 کميت

 آب

 عمق

 خاك

 زهکشي

 2/00 1/00 0/50 9/00 2/00 1/00 3/00 3/00 8/00 9/00 7/00 1/00 شيب

 2/00 0/11 0/14 0/50 0/13 0/11 0/20 0/13 0/50 1/00 1/00 0/14 بارندگي

 0/11 0/13 0/11 0/33 0/11 0/11 0/50 0/11 0/33 1/00 1/00 0/11 سرعت باد

 0/13 0/25 0/13 0/50 0/13 0/13 0/14 0/13 1/00 3/00 2/00 0/13 گياهيتيپ 

 0/14 0/14 0/14 5/00 0/14 0/14 0/50 1/00 8/00 9/00 8/00 0/33 ارتفاع

 0/14 0/14 0/13 7/00 0/16 0/14 1/00 2/00 7/00 2/00 5/00 0/33 جهت

 0/50 1/00 0/25 8/00 2/00 1/00 7/00 7/00 8/00 9/00 9/00 1/00 سنگ مادر

 0/50 1/00 0/25 7/00 1/00 0/50 6/00 7/00 8/00 9/00 8/00 0/50 بافت خاك

تراکم پوشش 
 گياهي

0/11 2/00 3/00 2/00 0/20 0/14 0/13 0/14 1/00 0/13 0/13 0/13 

 4/00 4/00 1/00 8/00 4/00 4/00 8/00 7/00 8/00 9/00 7/00 2/00 کميت آب

 0/50 1/00 0/25 8/00 1/00 1/00 7/00 7/00 4/00 8/00 9/00 1/00 عمق خاك

 1/00 2/00 0/25 8/00 2/00 2/00 7/00 7/00 8/00 9/00 9/00 0/50 زهکشي

 

                                                           
6-Geographic Information System 
7-MultiCriteria Analysis 
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مورد مطالعه استخراج گردیده است. این الیه بر اساس امتیاز به  ینهایی ارزیابی توان اکولوژیک منطقه یبعد نقشه یدر مرحله

( و سرانجام نقشه نهایی که بر 3بندی شده است )شکل شماره ( طبقه2( و متوسط )درجه 1دو گروه از مناطق کامالً مناسب )درجه 

این دو مناطق به دست آمده، اراضی اندازی نقشه اساس پذیرش هر دو گروه از مناطق مناسب و متوسط توسعه و به صورت روی هم

 (.5سازد )شکل شماره مناسب توسعه را مشخص می

 

 نقشه ضخامت الیه خشک آبرفت: 5شکل 

 

 

 نقشه ضخامت الیه خشک آبرفت: 6شکل 
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 نقشه پوشش گیاهی منطقه : 1شکل 

 

 كاربری منطقه مورد مطالعه :8شکل
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 AHPدهستان آق سو با استفاده از مدل یبرای توسعهتوان مناسب و متوسط : نقشه نهایی 3شکل 

 
 

 و General Gشاخص های واریوگرام، دهستان آق سو با استفاده  از یهای دارای توان قابل قبول برای توسعهمحدوده:  نقشه نهایی 12کل ش

Global Moran s I 
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 : شاخص موران محاسبه شده11شکل

 

 

 های طبیعی سمی واریوگرام  سطح عمودی مقدار واریوگرام و سطح افقی مقدار فواصل : نقشه رابطه معناداری داده12شکل

 

باشد داده ها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه ای بوده  1به طور کلی اگر شاخص موران نزدیک به عدد مثبت 

راکنده می باشند البته این مقدار از نظر معناداری باشد آنگاه داده ها از هم گسسته و پ 1و اگر مقدار شاخص موران به عدد منفی

آماری محاسبه می شود فرضیه صفر آن است هیچ گونه خوشه بندی فضایی بین مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض جغرافیایی مورد 

ز محدوده محاسبه شده)قدر مطلق آن( بسیار بزرگ باشد خارج ا zبسیار کوچک و مقدار p-valueنظر وجود ندارد اگر مقدار 

اطمینان قرار می گیرد آنگاه می توان فرضیه صفر را رد کرد اگر مقدار شاخص موران بزرگتر از صفر باشد داده ها نوعی خوشه بندی 

فضایی را نشان می دهند اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعه دارای الگوی چراکنده هستند.در اینجا شاخص 
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باشد و از آنجا که مقدار آن مثبت و نزدیک به یک است می توانیم نتیجه بگیریم که خروجی مورد نظر دارای  می 74344745موران 

 خود همبستگی فضایی هستند.

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -1

اولیه و  هایها که پس از مشاهدات مرتبط با موضوع و تهیه ماتریسدر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به وزن نسبی الیه

نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد، بیشترین عامل محدودکننده شیب است که باالترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده 

درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی  12 -8تا  2 -7های مرکزی منطقه که کمترین شیب یعنی شده است، بنابراین قسمت

( AHPها برای توسعه است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )ترین بخشتنک و ... بوده، مناسبهای شامل مراتع کم تراکم و جنگل

بی های تأثیرگذار است و چارچوب مناسها و انتخاب گزینه بهینه با در نظر گرفتن تمامی مشخصهای منطقی برای مقایسه گزینهشیوه

پذیر بودن، کم هزینه بودن، دسترسی سریع به نتیجه دلیل انعطافکند. همچنین بهگیری ایجاد میبرای مشارکت گروهی در تصمیم

شود . در همین راستا هدف از این مطالعه، تعیین و غیره روش بسیار مناسبی برای انجام ارزیابی توان اکولوژیک محسوب می

ری بی توان اکولوژیکی برای کاربزیستی دهستان آق سو واقع در استان گلستان با ارزیاهای محیطترین پهنهترین و مطلوبمناسب

های است. با توجه به منحصر به فرد بودن ویژگی چندعامله ارزیابی اساس بر کشور ما در اکولوژیک توان ارزیابی ای است.توسعه

ارد. برد اکولوژیکی هر منطقه، آن چه مسلم است این که عمل ارزیابی توان اکولوژیکی در هر منطقه معیارها و ضوابط خاص خود را در

ای هترین محدودهمشخص گردید، سعی شد تا مناسب دهستان آق سو یدر این پژوهش نیز بر اساس معیارهایی که به منظور توسعه

 مناسب یاستخراج گردند. با اعمال معیارهای ارزیابی مطرح شده و پس از استخراج محدوده دهستان آق سوجغرافیایی توسعه برای 

های مربوط به توان مناسب اکولوژیکی و نقشه هم نهی و غربال کردن نقشه بر نهایی توسعه با یی، محدودهاز نظر توان اکولوژیک

 هایبندی شیب با توجه به انواع شیبتقسیم یدر نقشه (.5 یشود )شکل شمارهتعیین می های مناسب از نگاه شهرسازیشیب

  ،درصد 14-24درصد و  6-14درصد، 1-6دسته؛ پنج ها در این شیب سودهستان آق  یهای شهرسازی، در توسعهدر فعالیت مناسب

 اند.درصد در نظر گرفته شده 34-48درصد، 34-24

 پیشنهادات

ریزی استفاده از سرزمین )آمایش سرزمین( مطرح شده است عنوان ضرورت در برنامهکه ارزیابی توان اکولوژیکی بهبا توجه به این -
ای ارزیابی توان اکولوژیک صورت ای نیز منعکس شده، نیاز است که در هر منطقههای در دست تدوین توسعهو این موضوع در برنامه

 گیرد، سپس برمبنای نتایج، کاربری بهینه در منطقه اجرا شود.

زیست تواند پس از ارزیابی توان توسعه منطقه برای جلوگیری از تخریب محیطهایی است که میزیستی از برنامهارزیابی آثار محیط -
 و حفظ منابع طبیعی مورد توجه واقع شود. 

شهری در  -ه روستاییمنظور توسعطور غیرمستقیم بهتواند بهبهبود وضعیت خدمات رفاهی و آموزشی و زیربنایی در منطقه که می -
 منطقه تأثیرگذار باشد.

 های طرح نیز و سیاسی اجتماعی، عوامل اقتصادی، به توجه با شود می پیشنهاد روستایی نقاط ی توسعه برای ریزی برنامه در -

 .شود گرفته نظر در روستایی ی توسعه مناسب جهات جامع ،

 خاک های ویژگی و سایر خاک نفوذپذیری چون هم هایی شاخص شهرستان سطح در زمین کاربری بهینه ریزی برنامه برای - 

 .قرار گیرد نظر مد کشاورزی کاربری در خصوص به زیرزمینی، آب ایستابی سطح منطقه،
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