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چکیده
ارزیابی توان اکولوژیک بخشی از فرآیند آمایش سرزمین است کـه براسـاس آن ظرفیـت هـر منطقـه در راسـتای
کاربریهای خاص ارزیابی و براساس مؤلفههای علمی ،میزان توان منطقه تعیین و درجهبندی مـیگـردد .در ایـن
رویکرد توان اکولوژیک ،فعالیتهای انسانی در پهنۀ سرزمینی را در راستای قابلیت و استعداد هر منطقه در پی نیل
به توسعۀ پایدار هموار میکند .از این منظر هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولـوژیکی کـاربری کشـاورزی در
استان آذربایجان بربی است .این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روششناسی توصیفی -تحلیلی است.
جهت انجام این پژوهش با استفاده از الیههای اطالعاتی و در محی نرمافزار  GISعوامل مؤثر در ارزیابی تـوان
اکولوژیکی تعیین ،وزندهی ،ارزشگذاری و الیههای حاصل از آنها ترسیم شد و درنهایت اقدام بـه تهیـه نقشـۀ
توان اکولوژیکی حوزة مذکور گردید .نتایج حاصل از تحلیل یافتهها بیانگر تفاوت در توان اکولـوژیکی شهرسـتان-
های استان است .بهطوریکه در زمینه توان اکولوژیک کشاورزی؛ شهرستانهای ارومیه ،خـوی ،نقـده ،میانـدوآب
دارای بیشترین توان بوده که این برتری بیشتر به دلیل قرارگیری درشیب ،خاكمربوب ،دما و بارندگی مناسـب و
فرسایشپذیری کم خاك است .در مقابل شهرستانهای سردشت و چالدران کمترین توان را در این زمینـه دارنـد؛
زیرا شهر سردشت به دلیل شیب زیاد و کوهستانی بودن ،ارتفاعات صعبالعبور و زمینهای درهای و بیر مسـطح،
پوشش گیاهی جنگلی ،دمای هوای پایین و تعداد زیاد روزهای یخبندان و شهرستان چالدران به دلیـل فرسـایش-
پذیری زیاد و وجود مراتع فراوان ،اراضی کوهستانی و بارش کمتر نسبت بـه سـایر شهرسـتانهـای اسـتان تـوان
کشاورزی پایینتری دارند.
واژگان کلیدی :توان اکولوژیک ،توسعۀ منطقهای ،کشاورزی ،آذربایجان بربی..

 .1نویسنده مسئول

Email: iazh@gep.usb.ac.ir
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مقدمه
یکی از الزامات رشد متوازن و همهجانبه در مقیاس شهری و منطقهای ،همـاهنگی میـان بخشهـای مختلـ ازجملـه
شرای زیستمحیطی و نظام فعالیتی منطقه است .درك این شرای در منطقه و توانها و محـدودیتهای آن بـهمنظور
رفع نیازهای جامعه میتواند به توسعۀ پایدار منطقهای منجر گردد .درحالیکه عدم شناخت ظرفیتها و استفاده مناسب از
امکانات ،عالوه بر کاهش بهرهوری ،سـبب بـروز مشـکالت زیسـتمحیطی زیـادی در بهرهبـرداری از توانـایی زمـین،
( .)Clapcott et al, 2012; Bonilla-Moheno et al, 2012مانند تخریب محی زیست پیرامونی شـهرها،
منابع طبیعی و بخش وسیعی از مربوبترین و مناسبترین اراضی ،کاهش تنـوع زیسـتی ،اسـتعداد و قابلیـت بهـرهوری
سرزمین میشود (داداشپور و همکاران25 :1392 ،؛ قرخلو و همکاران .)52 :1388 ،یکی از عناصر اساسی توسـعۀ پایـدار
این است که انسانها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زنـدگی کننـد (تقـی زاده دیـوا و روشـناس .)157 :1398 ،در دو
دهۀاخیر منطقیترین راه برای انجام مطالعات شهری و منطقهای ،دخالـت دادن جنبـههای اکولوژیـک و رعایـت اصـول
زیستمحیطی و اصل پایداری در برنامهها و تصمیمات است که از آن بـهعنوان ارزیـابی تـوان اکولوژیـک یـاد میشـود.
ارزیابی تـوان اکولوژیـک ،سـنجش موجـودی و تـوان بـالقوة سـرزمین بـا مـالكهـا و معیارهـای مشـخص و از پـیش
طرحریزیشده است .امروزه این پژوهشها بهعنوان پایهای برای تصمیمگیری و برنامـهریزی اسـتفاده از زمـین در تمـام
نقاط جهان به کار گرفته میشود که این امر به دلیل ضرورت انتخاب و بهرهبرداری بهینه از پتانسیل اکولوژیک سـرزمین
در قالب مطالعات برنامهریزی و مدیریت زیستمحیطی بهمنظور حصول به اصل توسعۀ پایدار است (فیروزی و همکـاران،
 .)154 :1392ازینرو میتوان گفت توسعۀ منطقهای زمانی محقق میشود که از سرزمین بهتناسب پتانسیلهـا و قابلیـت-
های آن استفاده گردد .براین اساس شناسایی پتانسیلها و قابلیتهای سرزمین پیش از اسـتقرار بـر روی آن و بارگـذاری
کاربریها و فعالیتها حائز اهمیت است (پورجعفر و همکاران .)12 :1391 ،آنچه در فرایند ارزیابی توان اکولوژیک مـدنظر
قرار دارد ،تأثیر متقابل منابع اکولوژیک پایدار و ناپایدار است که بهصورت ویژگیهای هر اکوسیستم خرد اثرات متقابل بـر
یکدیگر و محی زیست میگذارند ،بنابراین بهرهمندی از طبیعت بهگونهای که کمترین زیان را به محـی وارد نمایـد و در
کنار آن بهترین بهرهوری را برای انسان به ارمغان آورد ،مدنظر است (اماناهلل پور و همکاران.)55 :1398 ،
کشاورزی ازجمله مهمترین فعالیتهای انسانی است که در تعامل زیاد با طبیعت قرار دارد و یکی از باسابقهتـرین انـواع
توسعههای ایجادشده در عرصۀ سرزمین است .کشاورزی آن زمان دارای بیشترین بازدهی و کمترین اثرات تخریبـی بـر
محی زیست است که توسعۀ آن محدود به مناطقی گردد که بیشترین تناسب را برای این نوع از کاربری دارند (خلیفـه و
همکاران)110 :1397 ،؛ بنابراین ارزیابی پتانسیل اکولوژیکی برای کـاربریهـای کشـاورزی بـر اسـاس اصـول آمـایش
سرزمین و مقایسه آن با کاربریهای فعلی جهت تعیین میزان تطابق و عدم تطابق آنها در راسـتای اسـتفادة اصـولی و
درست براساس توان طبیعیمنطقه و جلوگیری از تخریب و فرسایش بیشـتر حوضـه ضـرورت پیـدا میکنـد (کامیـابی و
خوشآقا .)49 :1396 ،استان آذربایجانبربی که در شمالبربایران واقع میباشد ،یکی از قطـبهـای کشـاورزی کشـور
است که وجود اراضی وسیع و مستعد ،منابع آب فراوان و شرای اقلیمی مناسب سبب گردیده بهعنوان یکی از بخشهـای
اساسی تأمین معیشت مردم و تأمین مواد بذایی برای سایر مناطق کشور بهحسـاب آیـد (رشـیدپور .)67 :1394 ،ازجملـه
پژوهشهای انجامگرفته در رابطه با ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی میتوان به پژوهش نوروزی و همکـاران (،)1389
"ارزیابی اوانهای محیطی برای توسعۀ کشاورزی ناحیه چغاخور شهرستان بروجن"؛ نوریزمانآبادی و همکاران (،)1389
"ارزیابی توان اکولوژیک محی برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با اسـتفاده از  GISدر بخـش مرکـزی شهرسـتان
کیار"؛ داداش پور و همکاران (" ،)1392ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کـاربری زمـین بـر مبنـای تـوان اکولـوژیکی در
شهرستان نوشهر"؛ محمد پور و همکاران ( " )1395ارزیابی توان اکولوژیکی بـرای توسـعۀ کـاربریهـای کشـاورزی و
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مرتعداری با استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی"؛ کامیابی و خوشآقا (" ،)1396ارزیابی توان اکولـوژیکی کشـاورزی و
مرتعداری حوضۀ ماهنشان استان زنجان با هدف آمایش سرزمین"؛ خلیفه و همکاران (" ،)1397ارزیـابی قابلیـت اراضـی
برای توسعۀ کشاورزی و مرتعداری با اسـتفاده از روش تحلیـل سلسـلهمراتبـی حوضـۀ آبخیـز دراز-الور سـاحلی اسـتان
بوشهر"؛ کشوری و مرزبان (" ،)1398ارزیابی روشهای درونیابی در پهنهبندی نیاز مکانی به توان در کشـاورزی اسـتان
خوزستان" اشاره نمود .با توجه به آنچه بیان شد در پژوهشهای فوق مسائل محیطی و زیستمحیطی با تأکید بر بخـش
کشاورزی مورد ارزیابی قرارگرفته است ،لیکن در رابطه با استان آذربایجان بربی تاکنون دراینارتباط پژوهشی انجامنشده
است؛ ازاین رو این پژوهش در راستای ارزیابی توان اکولوژیکی کشـاورزی اسـتان آذربایجـان بربـی بـه شناسـایی منـابع
محیطی منطقه و تعیین پهنههای دارای توان در بخشهای مختل کشاورزی میپردازد.
مبانی نظری
مفهوم توسعه طی چند دهۀ اخیر از انحصار دیدگاههای رشد اقتصادی خارجشده و دیگر توسعه را افزایش مصرف سرانه
و یا برابر با رشد و کارایی نمیدانند .بلکه دیدگاههای نوین؛ پایداری ،مشارکت ،عدالت اجتماعی ،خوداتکایی و تعادل بوم
شناسانه را با مفهوم توسعه پیوند دادهاند؛ بنابراین بر شـالوده نگـرش همهجانبـه و کـلگرایی ،توسـعه را میتـوان گفـت
"روندی است فراگیر در جهت افزایش توانائیهای انسانی -اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهـای انسـانی -اجتمـاعی،
ضمن آنکه نیازها پیوسته در پرتو ارزشهای فرهنگی جامعه و بینشهای پایداری جهان پاالیش می .توسـعۀ منطقـهای
نیز همان مفهوم ،در محدودة فضایی موردنظر است؛ بنابراین روند توسعه میبایست همـراه بـا افـزایش توانـاییهـا بـه
گسترش انتخابهای ساکنان منطقه در حوزههای اجتماعی -اقتصادی و سیاسـی بینجامـد تـا توسـعهای انسـانی باشـد
(محمدپور .)20 :1396 ،درواقع توسعۀ منطقهای الگویی از برنامهریزیراهبردی در چالش مواجه با مسـائلجدیـدو پیچیـدة
منطقهای است و بهعنوان ابزار و چارچوب سیاستی توسعه مورداستفاده قرار میگیرد که حکمروایی خوب ،اقتصاد ،جامعه و
محی زیست در کانون توجه آن قرارگرفتهاند (محمدی ،)1 :1392 ،همسویی توسعۀ صنعتی و تفاوتها در توسعۀ منطقـه-
ای ،بر اهمیت بررسی ابعاد فضایی توسعۀ منطقهای و محركهای اصلی آنکه عاملی در جهـت گسـترش نابرابریهـا در
سطح مناطق هر کشور است ،افزوده (براتی و همکاران .)201 :1397 ،در دیدگاه تبیینکنندة فرایند توسعۀ منطقـهای نیـز،
موضوع توازن در توسعه و آرایش متعادل فعالیتها در فضا ،اهمیت خاصی دارد (اکبریانرونیزی و همکـاران.)22 :1392 ،
توسعۀ منطقهای ،به عنوان یکی از دستاوردهای نوین و کارآمد جهت دستیابی به توسعه و تعادل فضایی و بهمنظور از بـین
بردن اختالف ساختاری و ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق طرح گردیده و بهمثابۀ ابزاری برای ایجاد و بقای جوامـع
پایدار شناخته میشود (یاسوری و سجودی.)160 :1397 ،
تحقق توسعۀ همهجانبه و پایدار بهعنوان فرایند پیچیده ،جامع و چندبُعدی که بهجز رشـد اقتصـادی ،کلیـه ابعـاد و همـۀ
نیروهای یک اجتماع را شاملشده و همۀ مردم انتظار دخیلشدن در آن و منتفـعشـدن از مواهـب آن را دارنـد ،مسـتلزم
برنامهریزی اصولی و مؤثری است که دربردارندة فرایند تعاملی میان نیروهـای مـؤثرو بهرهمنـدان از توسـعه ،بـا رویکـرد
ترکیبی پایین به باال و باال به پایین ،نگرشمحلی ،توانمندسازیوجوشـش از پـایینجامعـههـدف ،انتقـالدانـش ،تجربـهو
مشارکت مؤثر جامعه درفرایند برنامهریزی توسعه باشد (ایکاف .)60 :1395 ،میسرا معتقد است که هدف تمـام فراینـدهای
توسعه و بهخصوص توسعۀ منطقهای ،رفاه انسان است .این دید از توسعه نهتنها افزایش رفاه برحسب ارقام کلی را هـدف
میگیرد بلکه توزیع عادالنهتر آن بین نواحی مختل و گروههای اجتماعی را نیز شامل میشود .بهطورکلی نابرابریهـای
منطقهای و فردی بسیار ریشهدارتر و اساسیتر از آن هستند و سیاستهای متداول توسعه ،شناسایی این مسائل بنیادی را
جدی نمیگیرد؛ بنابراین تالش توسعۀ منطقه ای بر آن است که بهترین شرای و امکانات را برای توسعۀ جـامع و فراگیـر

78

مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،4پیاپی  ،42زمستان 1400

فراهم آورد (پورمحمدی و زالی.)35 :1388 ،
ارزیابی توان اکولوژیکی و توسعۀ منطقهای

توان بالقوه سرزمین در رابطه باقابلیتهای اکولوژیکی آن برای توسـعۀ یکـی از موضـوعات اساسـی در فراینـد آمـایش
سرزمین است که عبارت است از سنجش موجودی و توان نهفتۀ سرزمین با مالكها و معیارهـای مشـخص و از پـیش
طرحریزی شده (آلشیخ و توتونچیان .)2: 1385،ارزیابیتواناکولوژیکیسرزمین همان شناساییقابلیـتهـا ،توانمنـدیهـا،
امکانات و محدودیتهای منطقه ازنظر منابع اکولوژیـک پایـدار و ناپایـدار بـرای تمـامی کـاربریهاسـت (اسـدی فـرد و
همکاران )15 :1398 ،و مرحله میانی فرایند آمایشسرزمین یا برنامهریزی محی زیست بهحساب میآید که شامل پـیش-
بینی یا سنجش کیفیت یک سرزمین برای کاربریهای موردنظر و تعیین نیازمندیهای مدیریتی آن است .این سنجش از
مقایسه خصوصیات اکولوژیکی یک منطقه با مدل اکولوژیک کاربریها صورت میگیرد .ازآنجاکه هر توسـعهای در منـابع
طبیعی باید با برنامهها و طرحهای مدیریتی یا ناحیهبندی مناسب صورت گیرد تا بتوان در کنار استفادة مـردم از امکانـات
منطقه ،ارزشهای طبیعی آن را نیز حفظ نمود و زمینۀ بهرهبرداری مستمر را فراهم آورد ،لذا بهرهبرداری مستمر از منـابع
تجدیدشونده با شناسایی توان اکولوژیـک سـرزمین میسـر میباشـد (پیرمحمـدی و همکـاران .)4 :1387 ،درواقـع تـوان
اکولوژیکی سرزمین به برنامهریزی امکان میدهد تا براساس توانهایمنطقه ،راهکارهای توسعۀ منطقه را مشخص نموده
و برنامه ای متناسب با شرای منطقه عرضه کند؛ بنابراین ارزیابی توان اکولـوژیکی گـامی مـؤثر و ابـزاری مناسـب بـرای
هدایت فعالیتها و کاربریهای جاری در سرزمین بهسوی توسعۀ پایدار است (پورشامی.)11 :1395 ،
مقیاس و شدت مشکالت شهری و منطقهای بالب در سراسر جهان نشان میدهد که فرایندها و شـیوههای برنامـهریزی
فعلی نمیتواند به شکل کارآمدی اهدافشان را محقق سازد .از دالیل اصلی این امر میتوان به مـواردی همچـون تغییـر،
پیچیدگی و عدم قطعیت در جامعه ،فقدان یک رویکرد یکپارچه از عناصر فیزیکی با ابعاد اجتماعی -اقتصـادی و زیسـت-
محیطی ،جهتگیری کوتاهمدت در حرفۀ برنامهریزی ،منسوخشدن مدل پیشبینـی بـر اسـاس رونـدهای تـاریخی و نیـز
همکاری محدود ذینفعان بخـشهـای عمـومی و خصوصـی در فراینـدهای برنامـهریـزی اشـاره کـرد ( & Ratcliffe

 .)Krawczyk, 2011, 643در همین راستا یکی از مسائلی کـه همـواره طـی سـالهـای اخیـر موردتوجـه محققـان
قرارگرفته ،توجه به مباح زیستمحیطی است که نگرانیهایی عمـدهای را در مجـامع جهـانی ایجـاد کـرده )بسـحاق،
 )1395:3و توسعۀ پایدار منطقه را در قالب محی زیست ،جامعه و اقتصاد ،تحت تأثیر قرار داده است ( Jackson, 2009:

.)145
امروزه نهتنها تعادل اقتصادی و اجتماعی درون شهرها برهمخورده است ،بلکه عدم تعادل اکولوژیک منطقـهای عرصـه-
های طبیعی را روزبهروز بر ساکنان تنگ کرده که این امر موافق با اصول توسعۀ پایدار منطقهای و محی زیست نیست.
ازاینرو برای دستیابی به توسعۀمتوازن و پایدار منطقهای در بلندمدت نیاز به بازنگری رواب موجود بین اجـزاء سیسـتم-
های درون شهر و منطقه با محی زیست و مناطق جهان است ( .)Kabisch et al, 2016: 661درواقع هر توسـعهای
در مناطق طبیعی باید با برنامهها و طرحهای مدیریتی و بر اساس توان اکولوژیکی سرزمین صورت گیرد تا به بهرهبرداری
مستمر از این مناطق منجر شود .اینک ارزیابی توان اکولوژیک ،به دلیل ضرورت انتخاب و بهرهبرداری بهینـه از پتانسـیل
اکولوژیک سرزمین ،در قالب مطالعات برنامهریزی و مدیریت زیستمحیطی بهمنظور حصول به اصل توسعۀ پایـدار اسـت
(خلیفه و همکاران .)109 :1397 ،در سالهای انتخاب اخیر ،گسترش سـریع اقتصـادی نـهتنها موجـب تضـعی پایـداری
مصرف منابع طبیعی شده ،بلکه باع تخریب جدی محی زیست در بسیاری از کشورها و مناطق گردیده است؛ بنـابراین،
ارزیابی علمی پتانسیل و توان اکولوژیکی ضروری است (.)Wang et al, 2018: 1
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درمجموع با توجه به آنچه بیان شد توسعۀ پایدار منطقهای نیازمند یک ارزیابی کامـل از تـوان و محـدودیتهای منطقـه
است که برای تداوم حیات و رفاه حال و آیندگان امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد که در مباح علمی امـروز آن را
ارزیابی توان اکولوژیک گفته و معتقدند که بدون آن ،نیل به توسعۀ پایدار امری دور از ذهن است .البته تمام این راهکارها
بایستی با مدیریت و رعایت اصول منطقهای و سرزمینی صورت گیرد؛ چراکه آمایش سرزمین بهترین راهکار تنظیم رابطه
بین فضا ،انسان و کنشها و واکنشهای او در محی میباشد (ابراهیمزاده و موسوی .)17 :1394 ،تا بتـوان بهرهبـرداری
بهینه و پایدار در طول زمان و بدون ایجاد محدودیت برای آیندگان داشته باشد.
روش پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و توسعهای ،ازنظر روش تحقیق ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی و ازنظر ماهیت
توصیفی -تحلیلی است .گردآوری اطالعات در ایـن پـژوهش بـه دو روش کتابخانـهای و میـدانی صـورت پـذیرفت .بـا
بهکارگیری روش کتابخانهای شـامل؛ بررسـی کتابهـا ،مقـاالت فارسـیوالتـین ،گزارشهـا و آمارهـایرسـمی اداراتو
سازمانهای دولتی ذیرب در امر برنامهریزی شهری -منطقهای ،از آمارها و استنادات جهـانی ،پایاننامـهها و تحقیقـات
دانشگاهی ،دادههای مهندسین مشاور ،نقشهها و تصاویر ماهوارهای در ارتباط با موضوع پژوهش جهـت بررسـی پیشـینه،
ادبیات نظری و بخشهایی از پژوهش که ماهیت کتابخانهای دارند ،استفاده شد .در این پژوهش برای ارزیابی توان بـوم-
شناختی منطقه در زمینه کشاورزی از روش تجزیه و تحلیل سیستمی و مدل اکولوژیکی مخدوم اسـتفاده گردیـد .اصـول
کلی روش مخدوم در جدول  1ارائه شده است .بدینصورت که ارزیابی توان اکولوژیکی با استفاده از الیههای اطالعاتی و
در محی نرمافزار  GISدر چ هار مرحله انجام پذیرفت .مرحلۀ اول انتخاب عوامل مؤثر در ارزیـابی تـوان بـومشـناختی و
تعیین ماتریس دادهها؛ بامطالعه ادبیـات پـژوهش و آثـار دیگـر پژوهشـگران ،مهمتـرین عوامـل مـؤثر در ارزیـابی تـوان
اکولوژیکی کشاورزی مشخص گردید .سپس با توجه به دادههای توصیفی موجود در استان شاخصها انتخاب و مـاتریس
دادهها نیز بر اساس شاخصهای منتخب تشکیل شد.
مرحلۀ دوم ترسیم الیههای اطالعاتی؛ بعد از انتخاب دادههای پژوهش و مرتبسـازی آنـان ،در محـی نـرمافـزار ،GIS
الیههای اولیه ترسیم شدند .مرحلۀ سوم تعیین اهمیت ،رتبهبندی و وزندهی دادهها بـود؛ وزندهـی اولیـه شـاخصها بـر
مبنای اوزان اختصاصیافته به دادهها در پژوهشهای قبلی و معیارها و استانداردهای الزم انجام گرفت سپس بـا اسـتفاده
از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با اساتید صاحبنظر وزن نهایی هر عامل تعیین گردید .عوامل مؤثر در کالسهای مختلـ
و با درجۀ اهمیت متفاوت بر اساس روش دلفی وزندهی شدند .مرحلـۀ چهـارم تلفیـق الیـهها و تهیـه نقشـه اوانهـای
اکولوژیکی بود که پس از طبقهبندی شاخصها و محاسبه وزن هر یک از طبقات متغیرها با استفاده از روابـ یـک و دو،
ستونهای امتیازات مربوط به هر یک از الیههای اطالعاتی ایجادشده بهوسـیله ابـزار  Raster Calculatorدر محـی
نرمافزاری  ArcGISبا یکدیگر جمع و امتیاز هر واحد ارضی برای کاربری کشاورزی مشخص گردید.
محدوده موردمطالعه
استان آذربایجان بربی با احتساب دریاچه ارومیه حدود  43660کیلومترمربع مساحت دارد .این استان که در شـمال بـرب
ایران واقع است 2/6 ،درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص میدهد و بین  35درجه و  58دقیقه تا  39درجـه و
 46دقیقه عرم شمالی و  44درجه و  3دقیقه تا  47درجه و  23دقیقه طول شرقی قرارگرفته است .این اسـتان از طـرف
شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،از برب با کشورهای ترکیه و عراق ،از جنوب با استان کردسـتان
و از شرق با آذربایجان شرقی و زنجان همسایه است .بر اساس آخرین آمـار و تقسـیمات کشـوری ایـن اسـتان دارای 17
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شهرستان 36 ،بخش 36 ،شهر 109 ،دهستان و  3728آبادی و همچنین جمعیتی معادل  3265219نفر مـیباشـد (مرکـز
آمار ایران.)1395 ،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی محدودۀ موردمطالعه

بحث و یافتهها
ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی استان

در راستای توسعۀ منطقهای متوازن و بهرهگیری پایدار و شایسـته از محـی در اسـتان آذربایجـان بربـی ،ارزیـابی تـوان
اکولوژیک ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینکه یکی از مهمترین فعالیتهای انسان در محـی  ،فعالیـت کشـاورزی
است ،ازاینرو ارزیابی توان محیطی برای فعالیت کشاورزی در این استان که در صدر تولیدات کشـاورزی کشـور اسـت از
اولویتهای ارزیابی توان محیطی بهحساب میآید .بدین منظور پارامترهای بومشناختی (فیزیکی و زیستی) بـرای فعالیـت
کشاورزی شناسایی و استخراج گردید و نتایج حاصل از پژوهش بهصورت نقشههای رقومی درآمد .جهت تعیین مکانهای
مناسب کشاورزی از مؤلفههای توپوگرافی (شـیب و طبقـات ارتفـاعی) ،خـاكشناسـی (نـوع خـاك و فرسـایشپـذیری)،
پارامترهای اقلیمی (میزان بارندگی و اقلیم) و پوشش گیاهی استفادهشده است .نقشههای زیر الیههای اولیه مورداسـتفاده
در این پژوهش را نشان میدهند.
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شکل شماره  .2پارامترهای مؤثر در ارزیابی توان کشاورزی استان

اینک پس از تعیین الیههای اولیه ،پهنۀ موردمطالعۀ (استان آذربایجان بربی) در هر یک از الیـههـا و معیارهـا بهتناسـب
نقش و تأثیرگذاری که دارند ،ارزشگذاری شدند که در ادامه هر یک از مؤلفهها و نقش آنها در ارزیابی توان اکولـوژیکی
استان تشریح شده است.
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عوارض توپوگرافیک و شیب

یکی از الیههای تأثیرگذار در ارزیابی توان اکولوژیکی ،عوارم توپوگرافی و شیب است .بدین منظور پهنـۀ اسـتان ازنظـر
وضعیت پستیوبلندیها موردتوجه قرار گرفت .بهمنظور بررسی وضعیت شیب گسترة استان آذربایجانبربـی و پراکنـدگی
آن ،از نقشه های توپوگرافی رقومی شدة سازمان جغرافیایی اسـتفاده گردیـد .بـدین منظـور ابتـدا نقشـههـای توپـوگرافی
اصالحشده  1:50000رقومی شده و سپس با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ساختهشـده ( )D.T.Mو شـبکهبنـدی 100
متری ،نقشۀ شیب تهیه شد .نتایج حاصل از تحلیل نقشه شیب نشان میدهد که  25034کیلومترمربع معـادل  67درصـد
این استان دارای شیب مناسب برای کشاورزی ( 12-0درصد) است ،بااینوجود اراضـی زراعـی و بـابی موجـود از شـیب
استاندارد فراتر رفته و درشیبهای باالتری نیز کشاورزی صورت پذیرفته است.
خاکشناسی و فرسایشپذیری

الیه طبقهبندی نوع خاك و فرسایشپذیری خاك بهعنوان دو مؤلفۀ تأثیرگذار کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفتنـد .طبـق
طبقهبندی خاك منطقه به  5کالس تقسیمبندی و ارزشگذاری گردید .کالس یـک کـه نشـاندهندة مربـوبترین نـوع
خاك است بیشترین ارزش و کالس پنج دارای کمترین ارزش برای کشاورزی اسـت .در رابطـه بـا فرسـایشپـذیری نیـز
اراضی با فرسایشپذیری بـاال دارای کمتـرین ارزش و فرسـایشپـذیری پـایین دارای بیشـترین ارزش بـرای کشـاورزی
بهحساب آمدند.
عوامل اقلیمی دما و بارش

با توجه به قرارگیری استان آذربایجان بربی در عرم جغرافیایی باال ،میزان تابش و عناصر آب و هوایی در بخـشهـای
مختل استان دارای تنوع آب و هوایی است ،از طرفی هم وجود کوهها در برب منطقه و دشتها در شرق آن ،باع شده
که در اقلیم خرد هم تنوع زیادی در منطقه مشاهده شود .در این پژوهش از دو مؤلفۀ اقلیمـی دمـا و بـارش استفادهشـده
است .این دو مؤلفه در بررسیهای اقلیم زراعی از عناصر بسیار مهم محسوب میگردند ،تاآنجاکه بـا اطمینـان مـیتـوان
گفت که پراکنش گونههای گیاهیو حتی حیوانی با توجه به دو عامل حرارت و میزان دسترسی بـه آب صـورت پذیرفتـه
است .ازنظر دما ،به دلیل واقعشدناستان در منطقهکوهستانیو اقلیمسرد ،ابلب در فصول سرد ابلـب یخبنـدان بـه وقـوع
میپیوندد که به محصوالت زراعی خسارت وارد میآید .اتکای اقتصاد این منطقـه بـه کشـاورزی ،لـزوم پـژوهش دقیـق
میانگین ساالنۀ دما و پیشبینی آن بهمنظور برنامهریزی متناسب برای بخشکشاورزی را ایجاب مینماید .میانگیندمای-
ساالنه استان نشان میدهد بیشترین دمای هوا در عرمهایپائین به ثبـت رسـیده اسـت .بهطوریکـه منـاطق واقـع در
بخشهای جنوبی ازجمله شهرستانهای سردشت ،مهاباد ،پیرانشهر و بوکان با افزایشعرمجغرافیایی دما نیز به تبعیت از
زاویه تابش و ارتفاع خورشید کاهش مییابد .درواقع ازآنجاییکه در عرمهای باال میزان دریافت انـرژی خورشـیدی کـم
است درنتیجه دمای هوا نیز کمتر میشود؛ همچنین دیگر مناطق بربی استان آذربایجانبربی به دلیل ارتفـاع زیـاد دارای
دماهای کمتری هستند و هرچه به سمت شرق حرکت کنیم از ارتفاع منطقه کاسته و بر دمای هوا افزوده میشود .ازاینرو
در این پژوهش پهنههای دارای میانگین ده درجه و باالتر بیشترین ارزش و پهنههایی با دمای کمتر از  5درجه ،کمتـرین
ارزش را به خود اختصاص دادند.
ازنظر بارندگی ،در اکوسیستمهای زراعی آب بهعنوان یک عامل مهم محسوب میشود ،بهطوریکه اصـوالً کشـاورزی در
مناطقی انجام شود که یا بارندگی کافی داشته باشد یا اینکه آب موردنیاز از طریق آبیاری تأمین شود .بارنـدگی بـهعنوان
یک عنصر مهم آب و هوایی ،همچنین یکی از پارامترهای مهم اکولوژیکی ،موجـب ایجـاد فـرم و سیسـتمهـای متنـوع

کاشفی دوست و همکاران  /ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعۀ منطقهای...

83

کشاورزی در جهان شده است که تراکم ،نوع و مکان سیستمهای زراعی را تحت تأثیر قرار میدهد .زمانی که این پارامتر
مهم با مقدار کم و با نوسان و عدم اطمینان همراه باشد خطری اقلیمی برای کشاورزان بهحساب میآید .اینک با توجه به
اینکه بیش از نیمی از محصوالت استان آذربایجانبربی بهصورت دیم میباشد و از بارنـدگی و میـزان آن تـأثیر زیـادی
میپذیرد ،لذا این عامل بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ارزیابی توان اکولوژیکیکشاورزی موردبررسی قـرار گرفـت .ایـن
استان ازنظر بارش در تیپ شبه مدیترانهای قرارگرفته است .اکثر بارشهای ایـن تیـپ اقلیمـی در فصـلبهـار میباشـد و
بارشهای زمستان بهصورت برف میبارد .یکی دیگر از خصوصیات این نوع تیپ اقلیمی سـهم نسـبتاً برابـر بـارشهـای
زمستانه و پاییز دارد که متوس مجموع بارندگی ساالنه این استان  340میلیمتر در سال است (سازمان هواشناسی استان
آذربایجان بربی .)1398 ،میزان بارندگی در مناطق شمالی استان نسـبت بـه منـاطقجنـوبی کمتـر اسـت .بـهطـوریکـه
شهرستانهای جنوبی استان (سردشت ،پیرانشهر ،اشنویه و مهاباد) بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص دادهاند.
پوشش گیاهی

در ایــن پــژوهش پوشــش گیــاهی بــه عنوان یکــی از پارامترهــای اکولــوژیکی مــؤثر موردبررســی قــرار گرفــت .اســتان
آذربایجانبربی به دلیل شرای جغرافیایی و محیطی متنوع ازجمله؛ موقعیت جغرافیایی ،ناهمواریها ،شرای آب و هـوایی
حاکم و وضعیت هیدرولوژیکی از تنوع زیستی قابلمالحظـهای برخـوردار اسـت و در آن رویشـگاههای مختلفـی ازجملـه
رویشگاههای گیاهان خشکی و شورپسند تا رویشگاههای ارتفاعات سرد به چشم میخورد .در این مبحـ  ،بـا اسـتفاده از
الیه اطالعاتی سازمان نقشهبرداری کشور ،نقشۀ پوشش گیاهی استان تهیه و مورد بررسی و تحلیل قرار داده شـد .تنـوع
رویشگاهی پوشش گیاهی شامل مراتع دامنهها در ارتفاعات بربی استان از دامنههای جنوبشرقی آرارات در حـد شـمالی
آن تا شهرستان پیرانشهر و دامنه های ارتفاعات جنـوبی اسـتان از پیرانشـهر تـا شهرسـتان تکـاب همـراه بـا دشـتهای
میانکوهی ،جلگۀ ساحلی دریاچه ارومیه و حواشی شبکۀ هیدروگرافی موجود ،موجب ایجاد رویشگاههای مرتعی گستردهای
شده است .بیشترین سطح اراضی کشاورزی استان آذربایجانبربی اراضی کشت دیم است که حدود  7499/9کیلومترمربع
معادل  41/37درصد از کل کاربریهای کشاورزی استان را شامل میشود؛ همچنـین اراضـی زراعـی آبـی شـامل بـاغ و
تاکستان سطحی بالغ بر  2834/8کیلومترمربع برابر با  15/64درصد از سطح کاربریهایکشاورزی استان را دربرمیگیرد.
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شکل شماره  .3الیههای وزندهیشده قابلیت اراضی در حوزۀ کشاورزی

اینک با بهرهگیری از نتایج حاصل از تحلیل شکل شماره  4و با بهرهگیری از نتایج جدول شـماره  ،2چگـونگی و میـزان
توان اکولوژیک هر یک از شهرستانهای استان آذربایجانبربی در حوزة کشاورزی بهصورت مساحت و درصد ارائه شـده
است .قابلذکر است که در این پژوهش پهنههای دارای توانکشـاورزی در پـنج طبقـه دستهبندیشـدهاند ،بـدین ترتیـب
تفاوت توان اکولوژیکی هر یک از شهرستانهای استان در حوزة فوقالذکر قابلتفکیک و مشاهده است.
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شکل شماره  .4ارزشگذاری نهایی جهت تعیین قابلیت کشاورزی
جدول شماره  .1خروجی نهایی میزان توان اکولوژیکی استان آذربایجان غربی
توان کشاورزی
مساحت کل
شهرستان
(کیلومترمربع)
قابلیت (درصد)
مساحت (کیلومترمربع)
ارومیه
مهاباد
بوکان
پلدشت
پیرانشهر
تکاب
چالدران
چایپاره
خوی
سردشت
سلماس
شاهیندژ
شوط
ماکو
اشنویه
میاندوآب
نقده

5312
2632
2502
1508
2178
2175
1991
1036
4521
1385
2553
2256
931
1931
1187
2174
1140

1734
340
440
346
390
18
1
161
675
2
561
480
103
126
146
850
592

32/64
12/92
17/59
22/94
17/91
0/83
0/05
15/54
14/93
0/14
21/97
21/28
11/06
6/53
12/3
39
52

براساس نتایج حاصل از تحلیل نقشه ارزشگذاری شده نهایی که از رویهم گذاری الیههای بارش ،دما ،پوشش گیـاهی،
شیب ،فرسایش پذیری و نوع خاك تدقیق گردیده است ،بیانگر برتری توان اکولوژیکی کشاورزی برخـی از شهرسـتانهـا
میباشد .این برتری بیشتر به دلیل قرارگیری در شیب استاندارد (کمتر از  12درصد) ،خاك مربوب ،دما و بارندگی مناسب
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و نسبت فرسایشپذیری پایین خاك است .بر این اساس با توجه به نتایج خروجی حاصل از تحلیل با بهرهگیـری از نـرم-
افزار  GISدر زمینه توان اکولوژیک توسعۀ کشاورزی؛ شهرستانهای ارومیه ،خوی ،نقـده ،میانـدوآب بیشـترین تـوان را
دارند که این برتری بیشتر به دلیل قرارگیری درشیب استاندارد ،خاك مربوب ،دما و بارندگی مناسـب و فرسـایشپـذیری
کم خاك است .در مقابل شهرستانهای سردشت ،چالدران کمترین توان را در این زمینه دارند .شـیب زیـاد و کوهسـتانی
بودن شهر سردشت ،ارتفاعات صعبالعبور و زمینهای درهای و بیر مسطح ،دمـای هـوای پـایین و تعـداد زیـاد روزهـای
یخبندان و البته پوشش گیاهی بنی و جنگلی (وجود مراتع و جنگـلهـای بلـوط و ارس) بـهجـای اراضـی کشـاورزی ،از
مهمترین عوامل توان پایین این شهرستانها در زمینه کشاورزی است؛ همچنین شهرستان چالدران بـه دلیـل فرسـایش-
پذیری زیاد و وجود مراتع فراوان ( 88درصد کاربری اراضی) ،اراضی کوهستانی و بارش کمتر نسبت به سـایر شهرسـتان-
های استان ،دارای توان کشاورزی پایین است .سایر شهرستانهای استان نیز کموبیش محدودیتها و ظرفیتهایی دارنـد
که میزان توان اکولوژیکی آنها را در حوزة کشاورزی دستخوش تغییر نموده است.
نتیجهگیری
بهطورکلی فعالیتهایی که بهواسطۀ انسان در پهنۀ سرزمین صورت میگیرد و الزامات اکولوژیکی آن موجب میشود هـر
منطقه درزمینۀ نوع توسعه با توجه به توانایی ،امکانات و محدودیتهای محیطی موجـود ارجحیـتهـای متفـاوتی داشـته
باشد .ازاینرو الزم است ارزیابی توان و اولویتبندی مناطق برای هر نوع توسعه و فعالیت انسانی صورت پـذیرد .ارزیـابی
توان اکولوژیک روشی مناسب در استعدادیابی و اولویتبندی متناسب با امکانات هر منطقه بوده که میتوان با بهکارگیری
این روش و ارائه اولویتهای فعالیت متناسب بااستعدادها و قابلیتهای آن به توسعۀ پایدار منطقهای نائل گردیـد .درواقـع
ارزیابی توان اکولوژیکی محی و برقراری توازن میان بهرهبرداری و توان محی از ضروریات توسعه است .بر این اسـاس
در این پژوهش به قابلیتسنجی توان اکولوژیکی استان آذربایجانبربی درزمینۀ کشـاورزی بـهعنوان یکـی از مهمتـرین
فعالیتهای انسان در پهنه سرزمین پرداخته شد .نتایج حاصل از تحلیل یافتهها بیانگر آن است کـه ایـن اسـتان علیـربم
توان اکولوژیکی وسیع مانند وجود منابع فراوان آب سطحی و زیرزمینی ،اقلیم مناسب و خـاكبنـی ،زمینـۀ خـوبی بـرای
فعالیت کشاورزی فراهم میکند ،اما بهرهبرداریهای موجود بدون تأثیرات منفی نبوده و گاهی بر اثرات مثبت فعالیتهای
انسان بلبه میکند .چنانکه کاهش شدید سطح آب دریاچه ارومیه در سالهای اخیر نتیجۀ بهرهبـرداریهـای بـیرویـه از
آبهای زیرزمینی و فعالیتهایی که در راستای توسعۀ منطقه بود ،نمود عینی این موضوع است .به عبـارتی فعالیـتهـای
مثبت در زمینه اقتصاد و توسعه ،برآیند منفی محی زیست را به همراه داشته است .شور شدن اراضی و آبهای زیرزمینی،
اُفت سطح آب ،تخریب مراتع ،فرسایش خاك ،از بین رفتن گونههایجانوری و گیاهی از دیگـر پیامـدهایمنفـی ناشـیاز
فعالیتهای انسانی در این استان است .تبدیل اراضی منابع طبیعی به اراضی کشاورزی دیم ،تغییرات کاربری اراضی بدون
در نظر گرفتن پتانسیل اکولوژیک ،تخلیه آب زیرزمینی ،حفر چاههای بیرمجاز و بیره نیـز از دیگـر کارکردهـای انسـانی
بدون لحاظ نمودن شرای اکولوژیک در منطقه بوده که بعضی زمینۀ بحرانی شدن شرای زیستمحیطی استان را فـراهم
آورده است.
درعینحال نتایج این پژوهش تفاوت در توان اکولوژیکی شهرستانهای استان را نیز نشان میدهد .بهطوریکه با توجه به
نتایج حاصل از تحلیل خروجی از نرمافزار  GISدر زمینه توان اکولوژیک کشاورزان استان؛ شهرستانهای ارومیه ،خـوی،
نقده ،میاندوآب بیشترین توان و در مقابـل شهرسـتانهـای سردشـت ،چالـدران کمتـرین تـوان را در ایـن زمینـه دارنـد.
درعینحال یکی از مهم ترین عوامل که بر قابلیت یا عدم قابلیت توسعۀ کشاورزی این استان مؤثر واقعشده ،عامـل شـیب
است .چراکه بعضی شهرستانها مانند سردشت و چالدران که دارای کوهستانهایی با شیب تند هستند ،میـزان فرسـایش
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خاك نیز در آنها بیشتر بوده و باوجود فراوانی آبهای سطحی ،بیشتر اراضی آنها به مرتعداری تخصیصیافته و زمـین-
های کشاورزی با فقر خاك و وسعت کم روبهرو هستند ،اما در مقابل در بعضی شهرستانهـا هماننـد ارومیـه و میانـدوآب
بسیاری از زمینها به علت مسطح بودن و شیبکم قابلیت باالیی برای کشاورزی دارند .عالوه بـر مسـئله شـیب عوامـل
دیگری همچون میزان کمینه دما در زمستان ،میزان بارندگی و نوع آن در راستای توسـعه کشـاورزی بسـیار مهـم بـوده،
چنانکه در شهرستانهای جنوبی استان مانند سردشت علیربم فراوانی آب سطحی و زیرزمینی ،به دلیـل وجـود ارتفاعـات
زیاد و سرما برودت زیاد ،روزهای یخبندان بهمراتب بیشتری از شهرستانهای مرکزی و شمالی دارند که همین امر باعـ
محدویتهای فراوانی در کشاورزی آن گشته است؛ بنابراین شهرستانهای استان در رابطه باقابلیت و اسـتعداد کشـاورزی
اعم از بابداری و زراعی با تفاوتهایی مواجه بوده که با شناخت این تفاوتهـا اعـم از محـدودیتهـا و ظرفیـتهـا و بـا
شناخت و ارزیابی سایر توانها ازجمله گردشگری ،صنعتی و بیره بـا سـرمایهگذاری در فعالیـتهـای سـازگار بـا شـرای
اکولوژیکی هر منطقه در استان از لحاظ اقتصادی توازن و تعادل ایجاد نمود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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