
 1400 زمستان ،42 ، پیاپی4  شمارۀ ،11 دورۀ فضا، جغرافیایی آمایش مجله

 75-89صص. 

 
http://doi.org/10.30488/GPS.2020.217419.3178 
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 چکیده

ی در راسـتا ارزیابی توان اکولوژیک بخشی از فرآیند آمایش سرزمین است کـه براسـاس آن ظرفیـت هـر منطقـه
یـن اگـردد. در مـی بندیمنطقه تعیین و درجههای علمی، میزان توان براساس مؤلفه های خاص ارزیابی وکاربری

طقه در پی نیل عداد هر منهای انسانی در پهنۀ سرزمینی را در راستای قابلیت و استرویکرد توان اکولوژیک، فعالیت
ورزی در کـاربری کشـا از این منظر هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولـوژیکی کند.به توسعۀ پایدار هموار می

 تحلیلی است. -ی توصیفیشناسروش لحاظ ازهدف کاربردی و  ازلحاظیجان بربی است. این پژوهش استان آذربا
ؤثر در ارزیابی تـوان معوامل  GISافزار های اطالعاتی و در محی  نرمجهت انجام این پژوهش با استفاده از الیه

ه نقشـۀ درنهایت اقدام بـه تهیـ د وها ترسیم شهای حاصل از آنگذاری و الیهدهی، ارزشاکولوژیکی تعیین، وزن
-ی شهرسـتانن اکولـوژیکها بیانگر تفاوت در تواتوان اکولوژیکی حوزة مذکور گردید. نتایج حاصل از تحلیل یافته

دوآب ی، نقـده، میانـهای ارومیه، خـوکشاورزی؛ شهرستان که در زمینه توان اکولوژیکطوریهای استان است. به
ناسـب و مبارندگی  ومربوب، دما ه این برتری بیشتر به دلیل قرارگیری درشیب، خاكدارای بیشترین توان بوده ک

رنـد؛ ین زمینـه داهای سردشت و چالدران کمترین توان را در اپذیری کم خاك است. در مقابل شهرستانفرسایش
مسـطح،  ای و بیرههای درالعبور و زمینزیرا شهر سردشت به دلیل شیب زیاد و کوهستانی بودن، ارتفاعات صعب

-سـایشه دلیـل فرپوشش گیاهی جنگلی، دمای هوای پایین و تعداد زیاد روزهای یخبندان و شهرستان چالدران ب

وان ی اسـتان تـهـاپذیری زیاد و وجود مراتع فراوان، اراضی کوهستانی و بارش کمتر نسبت بـه سـایر شهرسـتان
 تری دارند.کشاورزی پایین
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 مقدمه
 ازجملـه مختلـ  یهـابخش میـان همـاهنگی ،یامنطقه و شهری مقیاس در جانبههمه و متوازن رشد الزامات از یکی

 منظوربـه آن هاییتمحـدود و هاتوان و منطقه در شرای  این درك. است منطقه فعالیتی نظام و محیطییستز شرای 

 از مناسب استفاده و هایتظرف شناخت عدم کهیدرحال. گردد منجر یامنطقه پایدار ۀتوسع به تواندیم جامعه نیازهای عرف

 زمـین، توانـایی از یبـرداربهره در زیـادی محیطییسـتز مشـکالت بـروز سـبب ،وریبهره کاهش بر عالوه امکانات،

(Clapcott et al, 2012; Bonilla-Moheno et al, 2012). شـهرها، پیرامونی زیستی مح تخریب مانند 

 وریبهـره قابلیـت و اداسـتعد زیسـتی، تنـوع کاهش، اراضی ینترمناسب و ترینمربوب از وسیعی بخش و طبیعی منابع

ر اساسی توسـعۀ پایـدار یکی از عناص (.52: 1388همکاران،  و قرخلو ؛25: 1392 ،همکاران و پورشود )داداشمیسرزمین 

(. در دو 157: 1398)تقـی زاده دیـوا و روشـناس،  ت که انسانها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زنـدگی کننـداین اس

ول ی اکولوژیـک و رعایـت اصـهاجنبـهی، دخالـت دادن امنطقهترین راه برای انجام مطالعات شهری و دهۀاخیر منطقی

. شـودیموان اکولوژیـک یـاد ارزیـابی تـ عنوانبـه ها و تصمیمات است که از آنی و اصل پایداری در برنامهطیمحستیز

از پـیش  وهـا و معیارهـای مشـخص سـرزمین بـا مـالكموجـودی و تـوان بـالقوة  ارزیابی تـوان اکولوژیـک، سـنجش

ر تمـام دی اسـتفاده از زمـین زیربرنامـهی و ریگمیتصمی برای اهیپا عنوانبهها است. امروزه این پژوهش شدهیزیرطرح

وژیک سـرزمین ی بهینه از پتانسیل اکولبرداربهرهکه این امر به دلیل ضرورت انتخاب و  شودیمبه کار گرفته  نقاط جهان

اران، یدار است )فیروزی و همکـحصول به اصل توسعۀ پا منظوربهی طیمحستیزی و مدیریت زیربرنامهدر قالب مطالعات 

-بلیـتهـا و قاتناسب پتانسیلشود که از سرزمین بهی محقق میای زمانتوان گفت توسعۀ منطقهرو میازین .(154: 1392

ی بارگـذار وبـر روی آن  های سرزمین پیش از اسـتقرارها و قابلیتهای آن استفاده گردد. براین اساس شناسایی پتانسیل

ان اکولوژیک مـدنظر زیابی تو(. آنچه در فرایند ار12: 1391ها حائز اهمیت است )پورجعفر و همکاران، ها و فعالیتکاربری

 رد اثرات متقابل بـرخهای هر اکوسیستم صورت ویژگیقرار دارد، تأثیر متقابل منابع اکولوژیک پایدار و ناپایدار است که به

ای که کمترین زیان را به محـی  وارد نمایـد و در گونهمندی از طبیعت بهگذارند، بنابراین بهرهزیست مییکدیگر و محی 

 (.55: 1398ران،  پور و همکااهللوری را برای انسان به ارمغان آورد، مدنظر است )امانن بهرهکنار آن بهتری

 انـواع تـرینباسابقه از یکی و دارد قرار طبیعت با زیاد تعامل در که است انسانی هایفعالیت ترینمهم ازجمله کشاورزی

 بـر تخریبـی اثرات کمترین و بازدهی بیشترین ایدار زمان آن است. کشاورزی سرزمین عرصۀ در های ایجادشدهتوسعه

دارند )خلیفـه و  کاربری از نوع این برای را تناسب بیشترین که گردد مناطقی به محدود آن که توسعۀ است زیستمحی 

 اصـول آمـایش اسـاس بـر کشـاورزی هـایکـاربری اکولوژیکی برای پتانسیل ارزیابی (؛ بنابراین110: 1397همکاران، 

و  اصـولی اسـتفادة راسـتای در هاتطابق آن عدم و تطابق میزان تعیین جهت های فعلیکاربری با آن مقایسه و سرزمین

کنـد )کامیـابی و پیـدا می ضـرورت حوضـه بیشـتر فرسایش و از تخریب جلوگیری و منطقهتوان طبیعی براساس درست

هـای کشـاورزی کشـور باشد، یکی از قطـبقع میایران وابرببربی که در شمالاستان آذربایجان .(49: 1396آقا، خوش

هـای عنوان یکی از بخشاست که وجود اراضی وسیع و مستعد، منابع آب فراوان و شرای  اقلیمی مناسب سبب گردیده به

 (. ازجملـه67: 1394رشـیدپور، ) دیـآحسـاب اساسی تأمین معیشت مردم و تأمین مواد بذایی برای سایر مناطق کشور به

(، 1389توان به پژوهش نوروزی و همکـاران )می اکولوژیکی کشاورزی توان ارزیابی با رابطه در گرفتهانجام هایپژوهش

 (،1389آبادی و همکاران )زمان؛ نوری"های محیطی برای توسعۀ کشاورزی ناحیه چغاخور شهرستان بروجنارزیابی اوان"

در بخـش مرکـزی شهرسـتان  GISشاورزی با اسـتفاده از ارزیابی توان اکولوژیک محی  برای تعیین مناطق مستعد ک"

ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کـاربری زمـین بـر مبنـای تـوان اکولـوژیکی در " (،1392؛ داداش پور و همکاران )"کیار

 و کشـاورزی هـایکـاربری توسـعۀ بـرای اکولوژیکی توان ارزیابی " (1395همکاران ) و پور ؛ محمد"شهرستان نوشهر
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ارزیابی توان اکولـوژیکی کشـاورزی و " (،1396آقا )؛ کامیابی و خوش"سامانۀ اطالعات جغرافیایی از استفاده با داریمرتع

ارزیـابی قابلیـت اراضـی "(، 1397؛ خلیفه و همکاران )"نشان استان زنجان با هدف آمایش سرزمینداری حوضۀ ماهمرتع

الور سـاحلی اسـتان -مراتبـی حوضـۀ آبخیـز درازلیـل سلسـلهداری با اسـتفاده از روش تحبرای توسعۀ کشاورزی و مرتع

بندی نیاز مکانی به توان در کشـاورزی اسـتان یابی در پهنههای درونارزیابی روش"(، 1398؛ کشوری و مرزبان )"بوشهر

بخـش محیطی با تأکید بر های فوق مسائل محیطی و زیستاشاره نمود. با توجه به آنچه بیان شد در پژوهش "خوزستان

نشده ارتباط پژوهشی انجامکشاورزی مورد ارزیابی قرارگرفته است، لیکن در رابطه با استان آذربایجان بربی تاکنون دراین

رو این پژوهش در راستای ارزیابی توان اکولوژیکی کشـاورزی اسـتان آذربایجـان بربـی بـه شناسـایی منـابع است؛ ازاین

 پردازد.های مختل  کشاورزی میان در بخشهای دارای تومحیطی منطقه و تعیین پهنه

 

 مبانی نظری
 سرانه مصرف افزایش را عهدیگر توس و شدهخارج اقتصادی رشد هایدیدگاه انحصار از اخیر دهۀ چند طی توسعه مفهوم

 بوم تعادل و خوداتکایی جتماعی،اعدالت  مشارکت، پایداری، نوین؛ هایدیدگاه بلکه دانند.نمی کارایی و رشد با و یا برابر

گفـت  تـوانمی را توسـعه گرایی،کـل و جانبـههمه بر شـالوده نگـرش بنابراین؛ اندداده پیوند توسعه مفهوم با را شناسانه

 اجتمـاعی، -انسـانی ازهـاینی به پاسخگویی برای اجتماعی -انسانی هایتوانائی افزایش جهت در فراگیر است روندی"

 ایتوسـعۀ منطقـه. می پاالیش جهان پایداری هایبینش و جامعه فرهنگی هایرزشا پرتو پیوسته در نیازها آنکه ضمن

 بـه هـاتوانـایی ایشافـز بـا همـراه بایستمی توسعه بنابراین روند؛ است موردنظر فضایی محدودة در مفهوم، همان نیز

باشـد  انسـانی ایسـعهتو تـا بینجامـد سیاسـی و اقتصادی -اجتماعی هایحوزه در منطقه ساکنان هایانتخاب گسترش

دة جدیـدو پیچیـجه با مسـائلموا راهبردی در چالشیزیربرنامهای الگویی از (. درواقع توسعۀ منطقه20: 1396محمدپور، )

، جامعه و حکمروایی خوب، اقتصاد گیرد کهمی قرار مورداستفادهتوسعه ابزار و چارچوب سیاستی  عنوانبهی است و امنطقه

-منطقـه ۀها در توسعفاوتصنعتی و تۀ همسویی توسع(، 1: 1392)محمدی،  اندقرارگرفتهون توجه آن در کان ستیز یمح

در  هـایکه عاملی در جهـت گسـترش نابرابراصلی آن یهاو محرك یامنطقه ۀای، بر اهمیت بررسی ابعاد فضایی توسع

، نیـز ایهمنطقـ ۀفرایند توسع ةکنندنییدگاه تبدر دی(. 201: 1397)براتی و همکاران،  است، افزوده رسطح مناطق هر کشو

 (.22: 1392ن، همکـارا ورونیزی ها در فضا، اهمیت خاصی دارد )اکبریانموضوع توازن در توسعه و آرایش متعادل فعالیت

ز بـین منظور ابه و فضاییعنوان یکی از دستاوردهای نوین و کارآمد جهت دستیابی به توسعه و تعادل ای، بهمنطقه ۀتوسع

د و بقای جوامـع ابزاری برای ایجا ۀمثاببردن اختالف ساختاری و ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق طرح گردیده و به

 (.160: 1397یاسوری و سجودی، شود )یپایدار شناخته م

دی، کلیـه ابعـاد و همـۀ رشـد اقتصـا جزبهفرایند پیچیده، جامع و چندبُعدی که  عنوانبهو پایدار  جانبههمهتوسعۀ تحقق  

، مسـتلزم دارنـد راشـدن از مواهـب آن و منتفـعشدن در آن شده و همۀ مردم انتظار دخیلنیروهای یک اجتماع را شامل

رویکـرد از توسـعه، بـا  منـدانبهرهی است که دربردارندة فرایند تعاملی میان نیروهـای مـؤثرو مؤثریزی اصولی و ربرنامه

و دانـش، تجربـهلا، انتقـفهـدجامعـهوجوشـش از پـایینمحلی، توانمندسازیشبه پایین، نگر االب و االترکیبی پایین به ب

(. میسرا معتقد است که هدف تمـام فراینـدهای 60: 1395ریزی توسعه باشد )ایکاف، برنامه جامعه درفرایند مؤثر مشارکت

تنها افزایش رفاه برحسب ارقام کلی را هـدف سعه نهای، رفاه انسان است. این دید از توخصوص توسعۀ منطقهتوسعه و به

هـای طورکلی نابرابریشود. بههای اجتماعی را نیز شامل میتر آن بین نواحی مختل  و گروهگیرد بلکه توزیع عادالنهمی

ل بنیادی را های متداول توسعه، شناسایی این مسائتر از آن هستند و سیاستدارتر و اساسیای و فردی بسیار ریشهمنطقه

ای بر آن است که بهترین شرای  و امکانات را برای توسعۀ جـامع و فراگیـر گیرد؛ بنابراین تالش توسعۀ منطقهجدی نمی
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 (.35: 1388فراهم آورد )پورمحمدی و زالی، 

 

 ایارزیابی توان اکولوژیکی و توسعۀ منطقه

 آمـایش فراینـد در موضـوعات اساسـی از یکـی توسـعۀ ایبر آن اکولوژیکی هایرابطه باقابلیت در سرزمین بالقوه توان

پـیش  از و مشـخص معیارهـای و هامالك با توان نهفتۀ سرزمین و موجودی سنجش از است عبارت که است سرزمین

هـا، هـا، توانمنـدیقابلیـتاییسرزمین همان شناساکولوژیکیتوان(. ارزیابی2: 1385توتونچیان، و شیخ)آل شده ریزیطرح

رد و فـاسـت )اسـدی ههای منطقه ازنظر منابع اکولوژیـک پایـدار و ناپایـدار بـرای تمـامی کـاربریکانات و محدودیتام

-یشآید که شامل پـحساب میزیست بهریزی محی سرزمین یا برنامه( و مرحله میانی فرایند آمایش15: 1398همکاران، 

ش از ست. این سنجاهای مدیریتی آن ر و تعیین نیازمندیهای موردنظبینی یا سنجش کیفیت یک سرزمین برای کاربری

ر منـابع ای دتوسـعه گیرد. ازآنجاکه هرها صورت میمقایسه خصوصیات اکولوژیکی یک منطقه با مدل اکولوژیک کاربری

از امکانـات  ردممـنار استفادة بندی مناسب صورت گیرد تا بتوان در کهای مدیریتی یا ناحیهها و طرحطبیعی باید با برنامه

ی مستمر از منـابع برداربهره برداری مستمر را فراهم آورد، لذاهای طبیعی آن را نیز حفظ نمود و زمینۀ بهرهمنطقه، ارزش

وان تـ(. درواقـع 4: 1387باشـد )پیرمحمـدی و همکـاران، تجدیدشونده با شناسایی توان اکولوژیـک سـرزمین میسـر می

خص نموده منطقه را مش ۀمنطقه، راهکارهای توسعهایدهد تا براساس توانامکان میریزی اکولوژیکی سرزمین به برنامه

ناسـب بـرای مو ابـزاری  ای متناسب با شرای  منطقه عرضه کند؛ بنابراین ارزیابی توان اکولـوژیکی گـامی مـؤثرو برنامه

 (.11: 1395می، سوی توسعۀ پایدار است )پورشاهای جاری در سرزمین بهها و کاربریهدایت فعالیت

 یزیربرنامـه هاییوهو شـ یندهاکه فرا دهدیبالب در سراسر جهان نشان م یامقیاس و شدت مشکالت شهری و منطقه

توان به مـواردی همچـون تغییـر، این امر می دالیل اصلیبه شکل کارآمدی اهدافشان را محقق سازد. از  تواندیفعلی نم

-اقتصـادی و زیسـت -ر فیزیکی با ابعاد اجتماعیصارچه از عناپد یکرن یک رویکقطعیت در جامعه، فقدا مپیچیدگی و عد

بینـی بـر اسـاس رونـدهای تـاریخی و نیـز شدن مدل پیشریزی، منسوخبرنامهۀ مدت در حرفگیری کوتاهمحیطی، جهت

 & Ratcliffeریـزی اشـاره کـرد )خصوصـی در فراینـدهای برنامـه ای عمـومی وهـهمکاری محدود ذینفعان بخـش

Krawczyk, 2011, 643 .)هـای اخیـر موردتوجـه محققـان در همین راستا یکی از مسائلی کـه همـواره طـی سـال

بسـحاق، ( را در مجـامع جهـانی ایجـاد کـرده ایهایی عمـدهمحیطی است که نگرانیقرارگرفته، توجه به مباح  زیست

 :Jackson, 2009اقتصاد، تحت تأثیر قرار داده است ) زیست، جامعه ورا در قالب محی منطقه پایدار  ۀو توسع (1395:3

145). 

-عرصـه ایمنطقـه اکولوژیک ادلتع عدم بلکه است، خوردهبرهم شهرها اجتماعی درون و اقتصادی تعادل تنهانه امروزه

 نیست. زیستمحی  و ایقهمنط پایدار توسعۀ اصول با موافق امر این کرده که تنگ ساکنان بر روزروزبه را طبیعی های

-سیسـتم اجـزاء بین موجود  رواب بازنگری به نیاز بلندمدت در ایمنطقه پایدار و توسعۀمتوازن به دستیابی برای روازاین

ای هر توسـعهع درواق (.Kabisch et al, 2016: 661) است جهان مناطق و زیستمحی  شهر و منطقه با درون های

برداری بهره هبرت گیرد تا های مدیریتی و بر اساس توان اکولوژیکی سرزمین صوحها و طردر مناطق طبیعی باید با برنامه

 ز پتانسـیلارداری بهینـه بارزیابی توان اکولوژیک، به دلیل ضرورت انتخاب و بهرهاینک . شود منجرمستمر از این مناطق 

ر اسـت پایـدا ۀتوسع حصول به اصل منظورمحیطی بهریزی و مدیریت زیستاکولوژیک سرزمین، در قالب مطالعات برنامه

 یـداریپاموجـب تضـعی  تنها نـه یاقتصـاد یع، گسترش سـریراخ انتخاب یهادر سال(. 109: 1397خلیفه و همکاران، )

، ینراده است؛ بنـابگردیناطق از کشورها و م یاریزیست در بسمحی  یجد یب، بلکه باع  تخرشده یعیمصرف منابع طب

 .(Wang et al, 2018: 1) است یضرور وان اکولوژیکیتو  یلپتانس یعلم یابیارز
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ی منطقـه هاتیمحـدودای نیازمند یک ارزیابی کامـل از تـوان و درمجموع با توجه به آنچه بیان شد توسعۀ پایدار منطقه

ن را مـروز آد که در مباح  علمی اباشیم ریناپذاجتناباست که برای تداوم حیات و رفاه حال و آیندگان امری ضروری و 

ها تمام این راهکار ست. البتهاارزیابی توان اکولوژیک گفته و معتقدند که بدون آن، نیل به توسعۀ پایدار امری دور از ذهن 

نظیم رابطه ای و سرزمینی صورت گیرد؛ چراکه آمایش سرزمین بهترین راهکار تبایستی با مدیریت و رعایت اصول منطقه

ی بـرداربهرهن تا بتـوا .(17 :1394زاده و موسوی، ابراهیمباشد )یمی او در محی  هاواکنشو  هاکنشبین فضا، انسان و 

 بهینه و پایدار در طول زمان و بدون ایجاد محدودیت برای آیندگان داشته باشد.

 

 روش پژوهش
ماهیت  زنظریمایشی و اپاسنادی و  یهاازنظر روش تحقیق ترکیبی از روش ی،او توسعه یهدف کاربرد این تحقیق ازنظر

ی و میـدانی صـورت پـذیرفت. بـا اکتابخانـهبـه دو روش  گردآوری اطالعات در ایـن پـژوهش تحلیلی است. -توصیفی

و رسـمی اداراتآمارهـای هـا وگزارشوالتـین، فارسـی مقـاالت، هـاکتابی شـامل؛ بررسـی اکتابخانهی روش ریکارگبه

ها و تحقیقـات نامـهو استنادات جهـانی، پایان آمارهاای، از منطقه -ی شهریزیربرنامهدر امر  رب یذی دولتی هاسازمان

ای در ارتباط با موضوع پژوهش جهـت بررسـی پیشـینه، ها و تصاویر ماهوارههای مهندسین مشاور، نقشهدانشگاهی، داده

-ای ارزیابی توان بـومای دارند، استفاده شد. در این پژوهش برهایی از پژوهش که ماهیت کتابخانهو بخش ادبیات نظری

اصـول  ده گردیـد.شناختی منطقه در زمینه کشاورزی از روش تجزیه و تحلیل سیستمی و مدل اکولوژیکی مخدوم اسـتفا

عاتی و های اطالصورت که ارزیابی توان اکولوژیکی با استفاده از الیهارائه شده است. بدین 1 کلی روش مخدوم در جدول

تی و شـناخابی تـوان بـومهار مرحله انجام پذیرفت. مرحلۀ اول انتخاب عوامل مؤثر در ارزیـدر چ GISافزار در محی  نرم

تـرین عوامـل مـؤثر در ارزیـابی تـوان ها؛ بامطالعه ادبیـات پـژوهش و آثـار دیگـر پژوهشـگران، مهمتعیین ماتریس داده

اتریس ها انتخاب و مـتان شاخصجود در اسهای توصیفی مواکولوژیکی کشاورزی مشخص گردید. سپس با توجه به داده

 های منتخب تشکیل شد.ها نیز بر اساس شاخصداده

، GISر افـزاحـی  نـرممسـازی آنـان، در های پژوهش و مرتبهای اطالعاتی؛ بعد از انتخاب دادهمرحلۀ دوم ترسیم الیه

ها بـر دهـی اولیـه شـاخصبـود؛ وزنها دهی دادهبندی و وزنشدند. مرحلۀ سوم تعیین اهمیت، رتبه های اولیه ترسیمالیه

های قبلی و معیارها و استانداردهای الزم انجام گرفت سپس بـا اسـتفاده ها در پژوهشیافته به دادهمبنای اوزان اختصاص

های مختلـ  نظر وزن نهایی هر عامل تعیین گردید. عوامل مؤثر در کالسنامه و مصاحبه با اساتید صاحباز ابزار پرسش

هـای ها و تهیـه نقشـه اواندهی شدند. مرحلـۀ چهـارم تلفیـق الیـهاهمیت متفاوت بر اساس روش دلفی وزن و با درجۀ

ها و محاسبه وزن هر یک از طبقات متغیرها با استفاده از روابـ  یـک و دو، بندی شاخصاکولوژیکی بود که پس از طبقه

در محـی   Raster Calculatorوسـیله ابـزار دشده بههای اطالعاتی ایجااز الیه های امتیازات مربوط به هر یکستون

 ردید.گبا یکدیگر جمع و امتیاز هر واحد ارضی برای کاربری کشاورزی مشخص  ArcGISافزاری نرم

 

 محدوده موردمطالعه
مساحت دارد. این استان که در شـمال بـرب  لومترمربعیک 43660استان آذربایجان بربی با احتساب دریاچه ارومیه حدود 

درجـه و  39دقیقه تا  58درجه و  35دهد و بین درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص می 6/2ایران واقع است، 

است. این اسـتان از طـرف  قرارگرفتهدقیقه طول شرقی  23درجه و  47دقیقه تا  3درجه و  44دقیقه عرم شمالی و  46

برب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب با استان کردسـتان  شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از

 17آخرین آمـار و تقسـیمات کشـوری ایـن اسـتان دارای  بر اساسو از شرق با آذربایجان شرقی و زنجان همسایه است. 
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باشـد )مرکـز نفر مـی 3265219آبادی و همچنین جمعیتی معادل  3728دهستان و  109شهر،  36بخش،  36شهرستان، 

 (.1395ر ایران، آما

 

 
 موردمطالعه محدودۀموقعیت جغرافیایی  .1 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
 ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی استان

یـابی تـوان ن بربـی، ارزگیری پایدار و شایسـته از محـی  در اسـتان آذربایجـاای متوازن و بهرهدر راستای توسعۀ منطقه

اورزی نسان در محـی ، فعالیـت کشـاهای ترین فعالیتکه یکی از مهمبا توجه به اینرسد. اکولوژیک ضروری به نظر می

ور اسـت از رو ارزیابی توان محیطی برای فعالیت کشاورزی در این استان که در صدر تولیدات کشـاورزی کشـاست، ازاین

ای فعالیـت و زیستی( بـر ی )فیزیکیشناختآید. بدین منظور پارامترهای بومحساب میهای ارزیابی توان محیطی بهاولویت

های انرآمد. جهت تعیین مکدهای رقومی صورت نقشهکشاورزی شناسایی و استخراج گردید و نتایج حاصل از پژوهش به

پـذیری(، یشو فرسـا شناسـی )نـوع خـاكشـیب و طبقـات ارتفـاعی(، خـاك) یتوپوگرافهای مناسب کشاورزی از مؤلفه

لیه مورداسـتفاده های اوهای زیر الیهشده است. نقشهبارندگی و اقلیم( و پوشش گیاهی استفادهپارامترهای اقلیمی )میزان 

 دهند.در این پژوهش را نشان می
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 پارامترهای مؤثر در ارزیابی توان کشاورزی استان .2شکل شماره 

 

تناسـب عیارهـا بههـا و میـهر یک از الهای اولیه، پهنۀ موردمطالعۀ )استان آذربایجان بربی( در هاینک پس از تعیین الیه

وان اکولـوژیکی تها در ارزیابی ها و نقش آنگذاری شدند که در ادامه هر یک از مؤلفهنقش و تأثیرگذاری که دارند، ارزش

 تشریح شده است. استان
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 عوارض توپوگرافیک و شیب

سـتان ازنظـر انظور پهنـۀ مافی و شیب است. بدین های تأثیرگذار در ارزیابی توان اکولوژیکی، عوارم توپوگریکی از الیه

کنـدگی بربـی و پرامنظور بررسی وضعیت شیب گسترة استان آذربایجانگرفت. بهها موردتوجه قرار وبلندیوضعیت پستی

پـوگرافی هـای توقشـهنهای توپوگرافی رقومی شدة سازمان جغرافیایی اسـتفاده گردیـد. بـدین منظـور ابتـدا آن، از نقشه

 100بنـدی ( و شـبکهD.T.Mشـده )اختهشده و سپس با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی س رقومی 1:50000شده حاصال

درصـد  67معـادل  کیلومترمربع 25034دهد که متری، نقشۀ شیب تهیه شد. نتایج حاصل از تحلیل نقشه شیب نشان می

وجود اراضـی زراعـی و بـابی موجـود از شـیب یناست، باا درصد( 12-0)این استان دارای شیب مناسب برای کشاورزی 

 های باالتری نیز کشاورزی صورت پذیرفته است.استاندارد فراتر رفته و درشیب

 

 پذیریشناسی و فرسایشخاک

رفتنـد. طبـق گعنوان دو مؤلفۀ تأثیرگذار کشاورزی مورد ارزیابی قرار پذیری خاك بهبندی نوع خاك و فرسایشالیه طبقه

ترین نـوع دهندة مربـوبگذاری گردید. کالس یـک کـه نشـانبندی و ارزشکالس تقسیم 5 اك منطقه بهبندی خطبقه

یـز پـذیری نشخاك است بیشترین ارزش و کالس پنج دارای کمترین ارزش برای کشاورزی اسـت. در رابطـه بـا فرسـای

رای کشـاورزی بـبیشـترین ارزش پـذیری پـایین دارای پذیری بـاال دارای کمتـرین ارزش و فرسـایشاراضی با فرسایش

 حساب آمدند.به

 

 عوامل اقلیمی دما و بارش

هـای ر بخـشدو هوایی  با توجه به قرارگیری استان آذربایجان بربی در عرم جغرافیایی باال، میزان تابش و عناصر آب

اع  شده بر شرق آن، ها دها در برب منطقه و دشتمختل  استان دارای تنوع آب و هوایی است، از طرفی هم وجود کوه

شـده ستفادهاا و بـارش که در اقلیم خرد هم تنوع زیادی در منطقه مشاهده شود. در این پژوهش از دو مؤلفۀ اقلیمـی دمـ

تـوان ن مـیه بـا اطمینـاگردند، تاآنجاکهای اقلیم زراعی از عناصر بسیار مهم محسوب میاست. این دو مؤلفه در بررسی

فتـه ب صـورت پذیرآو حتی حیوانی با توجه به دو عامل حرارت و میزان دسترسی بـه اهیهای گیگفت که پراکنش گونه

ه وقـوع بـرد ابلـب یخبنـدان سدر فصول  سرد، ابلبو اقلیمکوهستانیاستان در منطقهشدناست. ازنظر دما، به دلیل واقع

قیـق زوم پـژوهش ده بـه کشـاورزی، لـآید. اتکای اقتصاد این منطقـپیوندد که به محصوالت زراعی خسارت وارد میمی

-دماییانگیننماید. مرزی را ایجاب میکشاوریزی متناسب برای بخشمنظور برنامهبینی آن بهمیانگین ساالنۀ دما و پیش

کـه منـاطق واقـع در طوریپائین به ثبـت رسـیده اسـت. بههایدهد بیشترین دمای هوا در عرمساالنه استان نشان می

ه تبعیت از بجغرافیایی دما نیز رمعهای سردشت، مهاباد، پیرانشهر و بوکان با افزایشازجمله شهرستانهای جنوبی بخش

کـم  میزان دریافت انـرژی خورشـیدی باال هایکه در عرمیابد. درواقع ازآنجاییو ارتفاع خورشید کاهش می زاویه تابش

ع زیـاد دارای بربی به دلیل ارتفـااطق بربی استان آذربایجانشود؛ همچنین دیگر مناست درنتیجه دمای هوا نیز کمتر می

رو ود. ازاینشزوده میدماهای کمتری هستند و هرچه به سمت شرق حرکت کنیم از ارتفاع منطقه کاسته و بر دمای هوا اف

رجه، کمتـرین د 5ز کمتر ا هایی با دمایهای دارای میانگین ده درجه و باالتر بیشترین ارزش و پهنهپهنه در این پژوهش

 ارزش را به خود اختصاص دادند.

کشـاورزی در  اصـوالًکه طوریشود، بهعنوان یک عامل مهم محسوب میهای زراعی آب بهازنظر بارندگی، در اکوسیستم

عنوان که آب موردنیاز از طریق آبیاری تأمین شود. بارنـدگی بـهمناطقی انجام شود که یا بارندگی کافی داشته باشد یا این

هـای متنـوع یک عنصر مهم آب و هوایی، همچنین یکی از پارامترهای مهم اکولوژیکی، موجـب ایجـاد فـرم و سیسـتم
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دهد. زمانی که این پارامتر های زراعی را تحت تأثیر قرار میکشاورزی در جهان شده است که تراکم، نوع و مکان سیستم

آید. اینک با توجه به حساب میه باشد خطری اقلیمی برای کشاورزان بهو با نوسان و عدم اطمینان همرا مهم با مقدار کم

باشد و از بارنـدگی و میـزان آن تـأثیر زیـادی صورت دیم میبربی بهکه بیش از نیمی از محصوالت استان آذربایجاناین

موردبررسی قـرار گرفـت. ایـن کشاورزی عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارزیابی توان اکولوژیکیپذیرد، لذا این عامل بهمی

باشـد و بهـار میهای ایـن تیـپ اقلیمـی در فصـلای قرارگرفته است. اکثر بارشاستان ازنظر بارش در تیپ شبه مدیترانه

هـای بارد. یکی دیگر از خصوصیات این نوع تیپ اقلیمی سـهم نسـبتاً برابـر بـارشصورت برف میهای زمستان بهبارش

متر در سال است )سازمان هواشناسی استان میلی 340متوس  مجموع بارندگی ساالنه این استان  زمستانه و پاییز دارد که

کـه طـوریجنـوبی کمتـر اسـت. بـهشمالی استان نسـبت بـه منـاطق (. میزان بارندگی در مناطق1398آذربایجان بربی، 

 اند.ن بارندگی را به خود اختصاص دادهسردشت، پیرانشهر، اشنویه و مهاباد( بیشترین میزااستان )های جنوبی شهرستان

 

 پوشش گیاهی

عنوان یکــی از پارامترهــای اکولــوژیکی مــؤثر موردبررســی قــرار گرفــت. اســتان در ایــن پــژوهش پوشــش گیــاهی بــه

ی  آب و هـوایی ها، شرابربی به دلیل شرای  جغرافیایی و محیطی متنوع ازجمله؛ موقعیت جغرافیایی، ناهمواریآذربایجان

های مختلفـی ازجملـه ای برخـوردار اسـت و در آن رویشـگاهمالحظـهو وضعیت هیدرولوژیکی از تنوع زیستی قابلحاکم 

خورد. در این مبحـ ، بـا اسـتفاده از های ارتفاعات سرد به چشم میهای گیاهان خشکی و شورپسند تا رویشگاهرویشگاه

شـد. تنـوع  ل قرار دادهاستان تهیه و مورد بررسی و تحلیبرداری کشور، نقشۀ پوشش گیاهی الیه اطالعاتی سازمان نقشه

شرقی آرارات در حـد شـمالی های جنوبها در ارتفاعات بربی استان از دامنهرویشگاهی پوشش گیاهی شامل مراتع دامنه

 هایشـتهای ارتفاعات جنـوبی اسـتان از پیرانشـهر تـا شهرسـتان تکـاب همـراه بـا دآن تا شهرستان پیرانشهر و دامنه

ای ستردهگهای مرتعی میانکوهی، جلگۀ ساحلی دریاچه ارومیه و حواشی شبکۀ هیدروگرافی موجود، موجب ایجاد رویشگاه

ترمربع کیلوم 9/7499بربی اراضی کشت دیم است که حدود شده است. بیشترین سطح اراضی کشاورزی استان آذربایجان

شود؛ همچنـین اراضـی زراعـی آبـی شـامل بـاغ و ا شامل میهای کشاورزی استان ردرصد از کل کاربری 37/41معادل 

 گیرد.کشاورزی استان را دربرمیهایدرصد از سطح کاربری 64/15کیلومترمربع برابر با  8/2834تاکستان سطحی بالغ بر 
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 شده قابلیت اراضی در حوزۀ کشاورزیدهیهای وزنالیه .3شکل شماره 

 

، چگـونگی و میـزان 2گیری از نتایج جدول شـماره و با بهره 4شماره  از تحلیل شکلگیری از نتایج حاصل اینک با بهره

ه شـده صورت مساحت و درصد ارائکشاورزی بهبربی در حوزة های استان آذربایجانتوان اکولوژیک هر یک از شهرستان

اند، بـدین ترتیـب شـدهبندیدستهنج طبقـه کشـاورزی در پـتواندارای های پژوهش پهنه ذکر است که در ایناست. قابل

 تفکیک و مشاهده است.الذکر قابلهای استان در حوزة فوقتفاوت توان اکولوژیکی هر یک از شهرستان
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 گذاری نهایی جهت تعیین قابلیت کشاورزیارزش .4شکل شماره 

 

 اکولوژیکی استان آذربایجان غربی خروجی نهایی میزان توان .1جدول شماره 

 مساحت کل انشهرست
 )کیلومترمربع(

 توان کشاورزی 

 قابلیت )درصد( مساحت )کیلومترمربع(

 64/32 1734 5312 ارومیه

 92/12 340 2632 مهاباد

 59/17 440 2502 بوکان

 94/22 346 1508 پلدشت

 91/17 390 2178 پیرانشهر

 83/0 18 2175 تکاب

 05/0 1 1991 چالدران

 54/15 161 1036 چایپاره

 93/14 675 4521 خوی

 14/0 2 1385 سردشت

 97/21 561 2553 سلماس

 28/21 480 2256 دژنیشاه

 06/11 103 931 شوط

 53/6 126 1931 ماکو

 3/12 146 1187 اشنویه

 39 850 2174 میاندوآب

 52 592 1140 نقده

 

های بارش، دما، پوشش گیـاهی، گذاری الیههم گذاری شده نهایی که از رویبراساس نتایج حاصل از تحلیل نقشه ارزش

هـا پذیری و نوع خاك تدقیق گردیده است، بیانگر برتری توان اکولوژیکی کشاورزی برخـی از شهرسـتانشیب، فرسایش

درصد(، خاك مربوب، دما و بارندگی مناسب  12استاندارد )کمتر از  شیب درباشد. این برتری بیشتر به دلیل قرارگیری می
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-گیـری از نـرمپذیری پایین خاك است. بر این اساس با توجه به نتایج خروجی حاصل از تحلیل با بهرهفرسایش و نسبت

های ارومیه، خوی، نقـده، میانـدوآب بیشـترین تـوان را کشاورزی؛ شهرستانتوسعۀ  در زمینه توان اکولوژیک GISافزار 

پـذیری مربوب، دما و بارندگی مناسـب و فرسـایش اندارد، خاكاستدارند که این برتری بیشتر به دلیل قرارگیری درشیب 

های سردشت، چالدران کمترین توان را در این زمینه دارند. شـیب زیـاد و کوهسـتانی کم خاك است. در مقابل شهرستان

هـای ای و بیر مسطح، دمـای هـوای پـایین و تعـداد زیـاد روزهای درهالعبور و زمینبودن شهر سردشت، ارتفاعات صعب

جـای اراضـی کشـاورزی، از هـای بلـوط و ارس( بـهیخبندان و البته پوشش گیاهی بنی و جنگلی )وجود مراتع و جنگـل

-ها در زمینه کشاورزی است؛ همچنین شهرستان چالدران بـه دلیـل فرسـایشترین عوامل توان پایین این شهرستانمهم

-(، اراضی کوهستانی و بارش کمتر نسبت به سـایر شهرسـتاندرصد کاربری اراضی 88پذیری زیاد و وجود مراتع فراوان )

هایی دارنـد ها و ظرفیتوبیش محدودیتهای استان نیز کمهای استان، دارای توان کشاورزی پایین است. سایر شهرستان

 ها را در حوزة کشاورزی دستخوش تغییر نموده است.که میزان توان اکولوژیکی آن

 

 گیرینتیجه
شود هـر یمگیرد و الزامات اکولوژیکی آن موجب مین صورت میواسطۀ انسان در پهنۀ سرزهایی که بهیتطورکلی فعالبه

داشـته  ای متفـاوتیهـهای محیطی موجـود ارجحیـتمنطقه درزمینۀ نوع توسعه با توجه به توانایی، امکانات و محدودیت

ذیرد. ارزیـابی ت انسانی صورت پـی هر نوع توسعه و فعالیبندی مناطق براو اولویت الزم است ارزیابی توان روازاینباشد. 

کارگیری ن با بهتواکه می بندی متناسب با امکانات هر منطقه بودهتوان اکولوژیک روشی مناسب در استعدادیابی و اولویت

ل گردیـد. درواقـع نائای نطقهمهای آن به توسعۀ پایدار های فعالیت متناسب بااستعدادها و قابلیتاین روش و ارائه اولویت

 بر این اسـاس برداری و توان محی  از ضروریات توسعه است.ارزیابی توان اکولوژیکی محی  و برقراری توازن میان بهره

تـرین هممعنوان یکـی از بربی درزمینۀ کشـاورزی بـهسنجی توان اکولوژیکی استان آذربایجاندر این پژوهش به قابلیت

ان علیـربم ت کـه ایـن اسـتها بیانگر آن اسسرزمین پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل یافتههای انسان در پهنه فعالیت

ای ربـزمینـۀ خـوبی  بنـی،توان اکولوژیکی وسیع مانند وجود منابع فراوان آب سطحی و زیرزمینی، اقلیم مناسب و خـاك

های ثبت فعالیتی نبوده و گاهی بر اثرات مهای موجود بدون تأثیرات منفبرداریکند، اما بهرهفعالیت کشاورزی فراهم می

رویـه از هـای بـیداریبـرهای اخیر نتیجۀ بهرهکند. چنانکه کاهش شدید سطح آب دریاچه ارومیه در سالانسان بلبه می

هـای الیـت. به عبـارتی فعمنطقه بود، نمود عینی این موضوع استتوسعۀ هایی که در راستای های زیرزمینی و فعالیتآب

 ،ینیرزمیز یهاو آب یشور شدن اراضزیست را به همراه داشته است. بت در زمینه اقتصاد و توسعه، برآیند منفی محی مث

از شـیمنفـی نایامـدهایدیگـر پاز  یاهیو گ یجانوریهارفتن گونه نیخاك، از ب شیمراتع، فرسا بی، تخربفت سطح آاُ

بدون  یراضا یکاربر راتییتغ م،یدکشاورزی  یبه اراض یعیمنابع طب یضارا لیتبد های انسانی در این استان است.فعالیت

ی انسـانی یگـر کارکردهـاو بیره نیـز از د رمجازیبهای حفر چاه ،ینیرزمیآب ز هیتخل ک،یاکولوژ لیدر نظر گرفتن پتانس

فـراهم  استان را یمحیطبدون لحاظ نمودن شرای  اکولوژیک در منطقه بوده که بعضی زمینۀ بحرانی شدن شرای  زیست

 آورده است.

که با توجه به طوریدهد. بههای استان را نیز نشان میحال نتایج این پژوهش تفاوت در توان اکولوژیکی شهرستاندرعین

های ارومیه، خـوی، کشاورزان استان؛ شهرستان در زمینه توان اکولوژیک GIS افزارنتایج حاصل از تحلیل خروجی از نرم

هـای سردشـت، چالـدران کمتـرین تـوان را در ایـن زمینـه دارنـد. دوآب بیشترین توان و در مقابـل شهرسـتاننقده، میان

شده، عامـل شـیب ترین عوامل که بر قابلیت یا عدم قابلیت توسعۀ کشاورزی این استان مؤثر واقعحال یکی از مهمدرعین

هایی با شیب تند هستند، میـزان فرسـایش کوهستانها مانند سردشت و چالدران که دارای است. چراکه بعضی شهرستان
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-یافته و زمـینداری تخصیصها به مرتعهای سطحی، بیشتر اراضی آنها بیشتر بوده و باوجود فراوانی آبخاك نیز در آن

 هـا هماننـد ارومیـه و میانـدوآبرو هستند، اما در مقابل در بعضی شهرستانهای کشاورزی با فقر خاك و وسعت کم روبه

شـیب عوامـل  مسـئلهکم قابلیت باالیی برای کشاورزی دارند. عالوه بـر ها به علت مسطح بودن و شیببسیاری از زمین

دیگری همچون میزان کمینه دما در زمستان، میزان بارندگی و نوع آن در راستای توسـعه کشـاورزی بسـیار مهـم بـوده، 

بم فراوانی آب سطحی و زیرزمینی، به دلیـل وجـود ارتفاعـات های جنوبی استان مانند سردشت علیرچنانکه در شهرستان

های مرکزی و شمالی دارند که همین امر باعـ  مراتب بیشتری از شهرستانزیاد و سرما برودت زیاد، روزهای یخبندان به

د کشـاورزی های استان در رابطه باقابلیت و اسـتعداهای فراوانی در کشاورزی آن گشته است؛ بنابراین شهرستانمحدویت

هـا و بـا هـا و ظرفیـتهـا اعـم از محـدودیتهایی مواجه بوده که با شناخت این تفاوتاعم از بابداری و زراعی با تفاوت

هـای سـازگار بـا شـرای  گذاری در فعالیـتها ازجمله گردشگری، صنعتی و بیره بـا سـرمایهی سایر توانابیارزشناخت و 

 اقتصادی توازن و تعادل ایجاد نمود. اکولوژیکی هر منطقه در استان از لحاظ

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

   

 منابع
 مت.سانتشارات  :اصول و مبانی آمایش سرزمین، تهران (1394) میرنج  ،موسوی و زاده، عیسیابراهیم (1

داری بی توان اکولوژیکی مرتعارزیا (1398) سیدرشید، فالح شمسی؛ لدینسید فخرا ،افضلی ؛مسعود ،مسعودی ؛فرد، الهاماسدی (2
 .14-25 .، صص1ه ، شمار13نشریه مرتع، سال  ،در شهرستان فروزآباد EMOLUPهای فعلی و مدل با استفاده از روش

در تعــادل  یــانیارزیــابی عملکــردی شــهرهای م (1392) مرتضی ،محمدپور جابری و اکبریان رونیزی، سعیدرضا (3
 .43-52.، صص9 مارهش ،3وره ای، دریـزی منطقهفصـلنامۀ برنامـه ،ای، نمونه موردی: شهر فساجمعیــت و اقتصــاد منطقه

 شهری با استفاده از روش ۀارزیابی توان اکولوژیکی توسع (1398) عطا ،بفاری گیالنده ؛حسین ،فرنظم ؛پور، انورالهامان (4

ANP  و منطق فازی در GIS های انسانی، ریزی سکونتگاهمطالعۀ برنامه ،موردی: شهر جدید بهارستان )اصفهان( ۀمطالع
 .55-74 .، صص46، پیاپی 1، شماره 14دوره 

لیلی خرجمۀ سهراب ت ،ریزی تعاملی مدیریت هماهنگ با تحوّل برای ساخت آیندة سازمانبرنامه (1395)ایکاف، راسل  (5
 مرکز.نشر  :شورینی، چاپ هفتم، تهران

همایش  ،نطقۀ عسلویهمدر مدیریت بحران مطالعۀ موردی  GISکاربرد  (1385) سولماز ،توتونچیان و شیخ، علی اصغرآل (6
 ژئوماتیک تهران.

ایران با رویکرد اقتصاد  ای دربررسی محرك های توسعۀ منطقه (1397) نادر ،مهرگان ؛زهرا ،کریمی موباری ؛براتی، جواد (7
 .201-224 .، صص56شماره  ،قتصاد مقداریفصلنامۀ ا ،سنجی فضایی

 و چهارمحال استان وردی:م )مطالعۀ پایداری محیطی با آن ارتباط و روستایی فقر تبیین و بررسی (1395)محمدرضا  بسحاق، (8
 .اصفهان ایران، اصفهان، دانشگاه روستایی ریزیو برنامه جغرافیا رشته دکتری نامهپایان بختیاری(.

منظور تعیین لوژیکی بهارزیابی توان اکو (1391) رضا ،کبیری ؛احسان ،رنجبر ؛مهدی ،منتظرالحجه ؛پورجعفر، محمدرضا (9
 .11-22 .، صص28فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره  ،شهر جدید سهند ةهای مناسب توسعه در محدودعرصه

امه نپایان ،مبری اکوتوریسقی برای کارارزیابی توان اکولوژیکی حوضۀ آبخیز شهرچای آذربایجان شر (1395)پورشامی، رویا  (10
 کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.

ذربایجان آنمونۀ موردی استان  نگاری توسعۀای و آیندههای منطقهتحلیل نابرابری (1388) نادر، زالی و پورمحمدی، محمدرضا (11
 .29-64 .، صص32، شماره 15ریزی، سال شرقی. نشریه جغرافیا و برنامه

در ارزیابی توان اکولوژیکی  GIS کاربرد (1387) مرتضی ،یفیشر ؛الدینقوام ،امیریزهدی  ؛جهانگیر ،فقهی ؛زیبا ،حمدییرمپ (12

 .مشهرواحد اسال زاد اسالمیاسالمشهر، دانشگاه آ ،زیستچهارمین همایش زمین شناسی و محی  .برای کاربری اکوتوریسم
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  محیطی پایداری زیست کاربرد روش جای پای اکولوژیک در ارزیابی (1398) ساسان ،روشناس و زاده دیوا، سید علیتقی (13
 .157-170 .صص ،33شماره مسلسل  ،9آمایش جغرافیایی فضا، سال فصلنامه  ،مطالعه موردی: شهرستان گرگان

داری با ه کشاورزی و مرتعلیت اراضی برای توسعارزیابی قاب (1397) محمد، رضوانی ؛همرضی ،اصلخواهعلی ؛خلیفه، مریم (14
فصلنامه  ،ن بوشهر(ستااالور ساحلی  -استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )مطالعۀ موردی: حوضه آبخیز گزدراز

 .109-123 .، صص128، پیاپی 1، شماره 33تحقیقات جغرافیایی، سال 
عۀ ریاچه ارومیه از دیدگاه توسدگذر بررسی و ارزیابی پروژة میان (1392) رزفرام ،یرستم ؛بهرام ،علیزاده ؛پور، هاشمداداش (15

 .25-36 .، صص8، شماره 4زیست، سال های محی پژوهش ،ایپایدار منطقه
ری زمین بر مبنای توان ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کارب (1392) عبداهلل ،یزارع ؛مجتبی ،رفیعیان ؛پور، هاشمدادش (16

 .31-44 .، صص9، شماره 3فصلنامۀ مطالعات شهری، سال  ،ژیکی در شهرستان نوشهراکولو
و آموزش  هش های ترویجارزیابی سطح پایداری توسعۀ کشاورزی در استان آذربایجان بربی، پژو (1394)رشیدپور، لقمان  (17

 .63-73 .، صص32، پیاپی 4، شماره 8کشاورزی، سال 
 ۀوژیک منطقه نمونارزیابی توان اکول (1392) عبدالمطلب ،اکبری ؛رضا ،زارعی ؛مجید ،درزیگو ؛فیروزی، محمدعلی (18

، 28ره ، شما13دوره  یایی،تحقیقات کاربردی علوم جغراف ،پایدار گردشگری ۀکید بر توسعأگردشگری سد شهید عباسپور با ت
 .153-176 .صص

ان اکولوژیکی منطقۀ قزوین ارزیابی تو (1388) حسنعلی ،فرجی سبکبار ؛محمدجواد ،امیری ؛حمیدرضا ،پورخباز ؛قرخلو، مهدی (19
 .51-68 .، صص2ای، شماره نطقهم -های شهریفصلنامۀ مطالعات و پژوهش ،جهت تعیین نقاط بالقوه توسعۀ شهری

استان زنجان با نشان داری حوضۀ ماهارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی و مرتع (1396) اسماعیلخوش آقا   و کامیابی، سعید (20
 .47-67 .، صص29، پیاپی 3، شماره 8های طبیعی ایران، سال هدف آمایش سرزمین. اکوسیستم

تان به توان کشاورزی اس بندی نیاز مکانیهای درون یابی در پهنهارزیابی روش (1398) افشین ،مرزبان و کشوری، آتنا (21
 .63-86 .، صص55جغرافیا و توسعه، شماره  ،خوزستان

پژوهی  هبردی موردنگاری رایندهای با رویکرد آریزی توسعۀ منطقهتببین و بازتعری  فرایند برنامه (1396)محمدپور، مرتضی  (22
 تان.ریزی محیطی، دانشگاه سیسیتان و بلوچسرسالۀ دکتری جغرافیا و برنامه ،استان خراسان شمالی

های کاربری ۀژیکی برای توسعولواکارزیابی توان  (1395) رانپو ،یفتائ ؛الناز ،مباشرمقدم ؛وحید ،پورولی ؛آیت ،محمدپور (23
شاورزی، کای نوین در هالمللی ایدهومین کنفرانس بیند. اطالعات جغرافیایی ۀداری با استفاده از سامانکشاورزی و مرتع

 .یل، موسسه حامیان زیست اندیش محی  آرمانیزیست و گردشگری، اردبمحی 
افیا، اولین همایش ملی جغر ،ایای چهارچوب سیاستی برای توسعه پایدار منطقهراهبرد توسعه منطقه (1392)محمدی، علیرضا  (24

 .1392شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، اسفند 
 .انتشارات دانشگاه تهران :، تهرانشالوده آمایش سرزمین (1384)مخدوم، مجید  (25
وسعۀ کشاورزی مطالعۀ تارزیابی توان محیطی برای  (1389) صدیقه ،میسلکیانی ؛الهسیدهدایت ،نوری  ؛نوروزی، اصغر (26

 .91-115 .، صص2، شماره 1های روستایی، سال پژوهش ،موردی: ناحیه چغاخور شهرستان بروجن
بی ارزیا (1389) اصغر ،وروزین ؛زهرا ،سلطانی ؛صدیقه ،کیانی سلمی ؛سیداسکندر ،صیدایی ؛الهآبادی، سید هدایتنوری زمان (27

، سال یزی محیطیرنامهولوژیکی محی  برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی بخش مرکزی کیار، مجله جغرافیا و برتوان اک
 .33-44 .، صص37، شماره 21

استونی،  ارب ایرلند شمالی،ای با تأکید بر تجای بر استراتژی توسعۀ منطقهمقدمه (1397) مریم ،سجودی و یاسوری، مجید (28
 .160 -187 .، صص53، شماره 14نشریه راهبرد توسعه، سال  ،وبی و کردستان عراقموراویای جن
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