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دشت الشتر با استفاده از  آبخيز ةحوضدر  يکشاورز ةتوسع يسنجتوان

  )GIS( ييايسامانة اطالعات جغراف

   ∗∗∗∗محمد حاصلي و مجتبي پالوج

 ۹/۳/۱۳۹۶: پذيرشتاريخ   ۱۳/۱۱/۱۳۹۵: تاريخ دريافت

   چکيده
توجه اصولي  ترين راه نيل به توسعة مبتني بر علم و شناخت علمي محيط ، مهممحيطيدر مطالعات 

در اين . جانبه و منطقي از سرزمين استاستفاده همه ،هاي محيطي و باالخرهها، ارزيابي توانتوانبه 
به  ،در پژوهش حاضر. محيط و منابع محيطي دارد اب ی تنگاتنگارتباطکشاورزي  ةتوسع ،خصوص

الشتر براي توسعه بخش کشاورزي، بر اساس رهيافت  آبخيز ةهاي محيطي حوضبي توانارزيا
هاي توان ابتدا با اتکا به بررسي و شناخت ايند انجام مطالعه،در فر. تحليل سيستمي پرداخته شد

اين اطالعات  ،)GIS(اطالعات جغرافيايي  ةي شناسايي و با استفاده از سامانشناخت بوممحيطي، منابع 
با  ،در ادامه. دشهاي اطالعاتي تهيه صورت اليه ، بهبندي، تلفيق و در نهايتوتحليل، جمع تجزيه

هاي بالقوه ها و استعداد، توانشناختی بومهاي ها با معيارشناختی و سنجش آن بوماستخراج واحدهاي 
د که در حال داپژوهش نشان  ايجنت. هاي مجاز تعيين شدبرآورد و در پايان، اولويت بين کاربري

 ۱۴/۶۷ داري و ر فاقد توان کشاورزي و مرتعالشت آبخيز ةدرصد از سطح حوض ۸۶/۳۲ ،حاضر

                                                           

ة انجمن سيرئ ئتيهريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعة روستايي و عضو هاي برنامهترتيب، استاديار مؤسسة پژوهشبه ∗
ي آمـايش کيفيـت محيطـي منـاطق     زيـ ر برنامـه علمي توسعة روستايي ايران؛ و نويسندة مسئول و دانشـجوي دکتـري   

 ).Ishtar.haseli@yahoo.com(ة انجمن علمي توسعه روستايي ايران سيرئ ئتيهروستايي دانشگاه خوارزمي و عضو 
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 ۲۴/۴۱کشاورزي و  ۴تا  ۲درصد داراي توان  ۰۶/۲۵ ؛ در اين ميان،ستاين توان ادرصد داراي 
، بر اساس راهنماي مطالعات سخن ديگر به داري است؛ مرتع ۳تا  ۱درصد نيز داراي توان 

هاي انجام فعاليت برای الشتر شرايط مناسب آبخيز ةحوض ،مرکز ملي آمايش سرزمين شناختی ومب
  .کاري، باغداري و دامداري را داردمستمر و ممتد کشاورزي، ديم

 دشت الشتر، سامانة آبخيز ، حوضةسنجيکشاورزي، توان ، توسعةروستايي توسعة :هاکليدواژه
 .اطالعات جغرافيايي

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

 ستا موجب شده تا بسياري از متخصصان توسعه در سـطح جهـان  اهميت کشاورزي براي رو
بنـا بـر نظـر هربـرت کـوتر، توسـعه       . کشاورزي را راهبرد اصلي توسعه روستايي تلقي کنند

تر يعني توسعه روسـتايي و  و هدف اوليه براي هدف بزرگ راهبردکشاورزي از سويي نوعي 
ايـن وضـعيت   . شـود م کلي توسعه روستايي محسـوب مـي  نظاي از جزئبخشي يا  ،از سويي

. از اهميت و شفافيت بيشـتري برخـوردار اسـت    توسعه  حال دردر کشورهاي جهان  ويژه به
ساز و موجد تعهد و سهم فراوان کشاورزي در است که اين واقعيت زمينه بر اين باورمولت 

دانـد  توسعه روستايي مـي لوييس کشاورزي را محور  .)۱۳۷۰مولت، (توسعه روستايي است 
: ۱۳۷۴، آسـايش (بر رشد بخش کشـاورزي دارد   ی خاصديتأک نسونيرابدر همين زمينه، و 
 مثابـه يـک بخـش اقتصـادي مهـم      بـه کشور  هرارچوب توسعه توسعه کشاورزي در چ). ۲۵

نـاگزير از ايجـاد   کند، جايگاهي حياتي دارد و کشوري که براي دستيابي به توسعه تالش مي
، توسعه کشاورزي در توسعه کشورها، بنابراين .)۵۲: ۱۳۷۶ويتز، (کشاورزي است  درتحول 

بيشـتر  پيشـرفت  و ) ۶۹: ۱۳۶۶تـودارو،   (شـود  توسعه روسـتايي مطـرح مـي    ةعنوان الزم به
  .تحقق يافته استکشاورزي و صنعت  ةدر هر دو زمين افتهي توسعهکشورهاي 

و متخصصـان توسـعه روسـتايي بـر اهميـت       نظـران  صاحب ايران نيزدر  ،از سوي ديگر
ـ تأکترين عوامل توسعه روستايي و بلکه توسعه ملي يکي از مهم عنوان بهبخش کشاورزي   دي

توليد ناخالص داخلـي   چهارم ککه حدود ي ،هاي اقتصاد ايرانترين بخشيکي از مهم. دارند
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صامتي (است درصد جمعيت فعال کشور را به خود اختصاص داده، بخش کشاورزي  سیو 
ترين بخـش  مهم طورمعمول بهدر يک اقتصاد رو به رشد، بخش کشاورزي  .)۱۳۸۳و کرمي، 

هـاي کشـاورزي از   اهميت فعاليت .)۱۲۹: ۱۳۷۸صدراالشرفي، (دهد اقتصادي را تشکيل مي
ناشـي شـده اسـت     ابر مسئله افزايش سريع جمعيتضرورت توسعه نواحي کشاورزي در بر

عدم تعادل در اقتصاد داخلـي   بهرشد صنعتي بدون توسعه کشاورزي  .)۳۳: ۱۳۸۲فر، بدري(
نابرابري و اختالف درآمـد شـهر و روسـتا را در پـي خواهـد داشـت        ،جهينت در انجامد و می
  ). ۶۹: ۱۳۷۳پور، زماني(

هاي مشهور متعددي نيز در توسعه روستايي بر مبنا مدل شايان است کهشايان  ،همچنين
بـه  " روسـتايي  جانبـه  همـه توسـعه  "هـايي چـون   در مـدل . استوار اسـت و محور کشاورزي 

نـوري  ( اسـت  وسيله و شرط توسعه روستايي نگريسته شـده  مثابه کشاورزي و توسعه آن به
کشـاورزي   ،هايي چون آگـروپليتن فريـدمن  و در مدل) ۱۳۸۶ي و اميني فسخودي، آباد زمان

  .)۱۳۶۲و داگالس،  فريدمن( دکننقش اصلي را ايفا مي
 توسـعه  پايـه  هيـ نظر كشور، توسعه بلندمدت اندازچشم اهداف تحقق راستاي در ضمناً

 هامأموريت استان لرستان، هايويژگي به توجه با و آمايش سرزمين هايگيريو جهت ملي

ـ  بر ترتيب به وظايف اصلي استان و اسـتوار   گردشـگري  صـنعت و  کشـاورزي،  توسـعه ة پاي
 بـه  توجـه  بـا  كشـاورزي  بخـش  توسـعه لرسـتان   در استان راهبرد ترينخواهد بود و اصلي

 بـا  زراعـت  زيـربخش  در مناسـب  گيـاهي  پوشـش  و وخـاک  آب منـابع  بـاالي  هايقابليت

 زيربخش ،همچنين و انگور نظير باغداري يونجه، و ذرت غالت، حبوبات، نظير محصوالتي

 تحول حد تا يادشده هايفعاليت همه در وريافن سطح یارتقا ضرورت بر تأکيد با دامداري

 مراتـع  تعليـف  ظرفيـت  و دامـي  جمعيـت  بـين  تعادل به توجه و صنعتي فعاليت يك بهها آن
 بـه  توجـه  بـا  :چنين آمده است ،در سند پايه توسعه استان لرستان. تشخيص داده شده است

پـذيرش   در آن تـوان  و ملـي  عرصـه  در اسـتان لرسـتان   بـراي  شـده  نيـي تع وظايف و نقش
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بـود   خواهد زير شرح به ۱۴۰۰ سال تا استان جمعيتي تحوالت جمعيت، و جديد هاي فعاليت
  ):۱۱۸-۱۱۹: ۱۳۸۳ريزي کشور، سازمان مديريت و برنامه(

 و داشت خواهد افزايش كنوني سهم به نسبت كشاورزي بخش اشتغال از استان سهم) ۱
 .بود خواهد مواجه اندكي افزايش با نيز خدمات و صنعت هايبخش در

 و مانـد  خواهـد  ثابـت  تقريبـاً  فعلي سهم به نسبت كشور جمعيت كل از استان سهم) ۲
 ايـن  جمعيتي سطح .كرد خواهد ميل جمعيتي تعادل سمت به استان اين مهاجرفرستي روند

 .رسيد خواهد نفر ميليون ۵/۲ تا ۲ حدود به استان

 جمعيت، نگهداشت در روستايي جوامع توان و شده بيني پيش مشاغل تركيب به توجه با

 . رسيد خواهد درصد ۶۵ از بيش به استان اين در شهرنشيني نسبت

در  شـناختی  عوامـل بـوم  با هدف مطالعـه وضـعيت    حاضر ، پژوهشگفته شدبنا بر آنچه 
 آبخيـز آيا محدوده مطالعـاتي حوضـه   «که صورت گرفته است شناخت اين موضوع  راستای

محدوده مطالعاتي حوضـه  . »؟توسعه بلندمدت در بخش کشاورزي را دارد دشت الشتر توان
از اسـتان لرسـتان واقـع     )الشتر(بخش مركزي شهرستان سلسله دشت الشتر عمدتاً در  آبخيز

 كيلـومتر  ۱۵۹ آن ميان،مساحت است كه از  مربع لومتريک ۸۱۱اين حوضه داراي . شده است
مربـع ارتفاعـات بـا متوسـط ارتفـاع       كيلومتر ۶۵۲متر و  ۱۶۲۰مربع دشت با متوسط ارتفاع 

 عبـارت  حاضر پژوهش اصلي مسئله). ۸ :۱۳۹۰مهندسين مشاور سنگاب، (است متر  ۲۲۴۰

 آبخيـز حوضه  در کشاورزي تداوم شناختی الزم برای بوم -شرايط محيطي آيا«از اينکه  است
 در روسـتايي  توسعه راستایدر واقع در شهرستان سلسله از توابع استان لرستان  الشتر دشت
   .»وجود دارد؟ منطقه اين

  مباني نظري

هـاي انسـاني در   آمايش سرزمين عبارت است از تنظيم روابط بين انسان، سرزمين و فعاليت
سرزمين براي استفاده مناسب و پايدار از کليه امکانـات فضـايي سـرزمين کـه بـراي بهبـود       
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بـه دنبـال آمـايش    ). ۱۳۷۲مخـدوم،  ( تاسـ وضعيت مادي و معنوي اجتماع در طول زمـان  
هـاي  منظـور از تـوان  . اسـت ي محـيط  هـا  تـوان مباحث موضوع  نيتر مهميکي از  ،سرزمين

ي اقتصادي از محيط توسط انسان ها يور بهرههاي محيطي است که در محيطي مجموعه داده
نـوري،  (باشـند  هاي اقتصادي انسان در محيط، کاربرد داشـته  بوده و در راستاي فعاليت مؤثر
هاي محيطي به کليه امکانات و منابع موجود در سـطح يـا   توان ،در تعريفي ديگر .)۱ :۱۳۷۹

شـود  باشند، اطالق مـي طبيعي در فضاهاي جغرافيايي مختلف موجود مي طور بهکه  نيرزميز
قدرت بالقوه و يا نوع کاربرد طبيعـي   بايد ،نيب نيا در). ۱۷۴ :۱۳۸۴قنبري، صادق بدري و (

هـاي انسـان در سـطح سـرزمين     تنظيم رابطه بين انسان، سرزمين و فعاليتمنظور  بهسرزمين 
ي دادن ارزش بـه  به معني محيط شناخت بومارزيابي توان  به بيان ساده، ،واقع در. دشوارزيابي 

  ).۳۳: ۱۳۷۴ آسايش،(يک واحد سرزمين است 
در ارتبـاط   خـاک  و آب ةعمد عاملبا دو  مند نظامصورت  توسعه کشاورزي به که ازآنجا

ـ   ،است؛ بنابراين ارچوب آمـايش  رای ارزيـابي تـوان محيطـي در چـ    انتخاب بستر مناسـب ب
 ،کـه در آن  ی مناسببستر مثابه به آبخيزحوضه . سزايي برخوردار است هسرزمين از اهميت ب

، در توسـعه بخـش کشـاورزي و    توانـد  يمـ  ،است نظر مد شناختی بومي ها ضرورتهمزمان 
 روانـاب  که شودمي گفته منطقه يک از مساحتي به آبخيزحوضه . روستايي مد نظر قرار گيرد

 نقطـة  نـام  بـه  واحـد  ای نقطه طبيعي به طور بهتماماً  بارد،مي آن روي که هاييانبار از حاصل

ينـد  در فرا). ۱۶۴: ۱۳۸۸ريـزي اسـتانداري لرسـتان،    معاونت برنامـه ( شودمي هدايت تمرکز
هاي شيوهارچوب آمايش سرزمين، استفاده از ابزار و هاي محيطي در چتکاملي ارزيابي توان

ي کشـور مـورد توجـه قـرار     ريزدر فضاي علمي برنامه ويژه علمي و دقيق در دهه گذشته به
) GIS(اطالعات جغرافيايي  سامانهبه  توان يمي هوشمند ها سامانه ة اينجمل از گرفته است؛
 ليوتحل هيتجزو  سازی آوري، ذخيرهيک سامانه اطالعات جغرافيايي براي جمعاز . اشاره کرد

يـک مشخصـه اصـلي و مهـم      هـا آنشـود کـه موقعيـت جغرافيـايي در     هايي استفاده ميداده
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کليـه   ليـ وتحل هيـ تجزآوري و هـا بـراي جمـع   امانهاين سـ سخن،  گريد به. آيدمي حساب به
شـوند  مـي  بـرده  کـار  بـه اطالعاتي که به نحوي با موقعيـت جغرافيـايي در ارتبـاط هسـتند،     

  ).۵۵ :۱۳۸۰، هاكسهولد(
وابطي بـا نگـرش بـازده پايـدار و     آمايش سرزمين طبـق ضـ   گفت که توان يم ،تينها در
هاي مختلف انسـان از  توان و استعداد کمي و کيفي سرزمين براي استفاده حسب برخور، در

منـابع طبيعـي و    بنابراين، از هـدررفت  ؛پردازدسرزمين، به تعيين نوع کاربري از سرزمين مي
 کاهـد ، مـي کنـد روي زمين کار مـي  کهاز فقر انساني  ،جهينت درو  ستيز طيمحضايع شدن 

  ).۱۶-۱۵ :۱۳۷۲مخدوم، (
به برخي در پی، يم که خورميبر گوناگوندر بررسي پيشينه تحقيق، به کارهاي پژوهشي 

 -در پژوهشي در حوضه آبخيز کبـار ) ۸۹: ۱۳۸۳(پور و مخدوم شريفي .شوداشاره مي هاآناز 
هاي مجاز و مناسب سـرزمين را  سيستمي، کاربري ليوتحل هيتجزکهک قم در قالب رهيافت 

درصـد   ۸/۳۲حدود  اند که رسيدهنتيجه  و بدين هاي بهينه را ارائه کردهتعيين و نقشه کاربري
 سـه توان کشاورزي درجه  درصد ۲/۱۴دو کشاورزي ديم و توان درجه  مورد مطالعه اراضي
، در پژوهشي با عنوان ارزيابي تـوان توسـعه و آمـايش    )۱۲۷: ۱۳۸۵( ابايي و اونقب. ندردارا 

مربـوط  ) درصـد  ۳۳(ين نتيجه رسيدند که بيشترين مساحت منطقه دحوضه آبخيز پشتکوه، ب
داری  جنگـل  -درصـد کشـاورزی   ۲۵و  يکديم با توان درجه ي و کشت دار مرتعبه کاربري 

بنــدي تــوان پهنــه«، در پژوهشــي بــا عنــوان )۱۱۵: ۱۳۸۷(فــالح ميــري و همکــاران . اســت
 ۴۳۷با تفکيـک   ،»اکولوژيک کشاورزي حوضه معرف کسيليان با سامانه اطالعات جغرافيايي

 يادشـده براي کـاربري کشـاورزي حوضـه     شناختی بومي، به ارزيابي توان طيمح ستيزيگان 
حوضه داراي کـاربري کشـاورزي   اين اراضي  درصد ۲۶حدود  اند که گرفتهنتيجه  ه وپرداخت

دمـا،  هـايی چـون    گـی ويژکاربري کشـاورزي در منطقـه شـامل     محدودکنندهاست و عوامل 
ـ م. اسـت شـيب   و يـافتگي خـاک،  بندي، زهکشي، تکاملبارندگي و اسيديته، دانه ي و رداودي
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تـوان کشـاورزي و    ،نيز با اسـتفاده از سـامانه اطالعـات جغرافيـايي     )۲۴۲: ۱۳۸۷( همکاران
نتايج اين تحقيـق نشـان داد کـه از    . طبقه ارزيابي کردند هفترا در استان مرکزي ي دار مرتع

، درصد به کشاورزي با تـوان يـک   ۱۶/۴، هکتار مساحت استان مرکزي ۶/۲۹۲۱۳۶۴مجموع 
درصـد   ۵/۱۹، سهدرصد به کشاورزري با توان  ۰۷/۲۱، دودرصد به کشاورزي با توان  ۵۵/۶

 با تـوان پـنج  درصد به کشاورزي  چهل، يک ي با تواندار مرتعيا  هارچبه کشاورزي با توان 
و  سـه،  ي با تواندار مرتعيا  ششدرصد به کشاورزي با توان  ۴۴/۶، دوي با توان دار مرتعيا 
. اسـت  افتـه ي  اختصـاص  چهـار ي با توان دار مرتعيا  با توان هفته کشاورزي درصد ب ۱۶/۲

 ،نيز در پژوهشي در ناحيه چغاخور شهرستان بـروجن  )۱۳۸۹(و همکاران  نوروزي آورگاني
اکثـر سـطح منطقـه بـراي      دين نتيجه رسيدند کهب ،سيستمي ليوتحل هيتجزبر اساس رهيافت 

ي، کشاورزي درجه دار مرتعاما براي توسعه  ارد،يک توان توسعه ندتوسعه کشاورزي درجه 
: ۱۳۸۹( نوري و همکـاران  همچنين،. از توان بااليي برخوردار است چهاردرجه  ژهيو بهو  دو
ارزيابي توان اکولوژيـک  «با عنوان  ،در بخش مرکزي شهرستان کيار یدر پژوهشي ديگر )۳۳

مناطق مستعد بـراي کـاربري    ،»GISمحيط براي تعيين مناطق مستعد کشاورزي با استفاده از 
  . کشاورزي را مشخص کردند

هـاي محيطـي بـراي    ارزيابي تـوان  ، با)Evans et al., 2000(همچنين، ايوانز و همکاران 
هـاي مطلـوب بـراي يـک     کـه تمـامي شـاخص    نـد توسعه کشاورزي در هانفورد، نشـان داد 

تمـامي سـطح منطقـه داراي     ،واقـع  دروجود دارد و  مطالعه موردکشاورزي آبي در محدوده 
کاوزنی و همکـاران  ديگر،  ای نمونهدر . استتوسعه کاربري کشاورزي  نهيزم درتوان بالقوه 

)Kauzeni et al., 1993(  المللـي بـراي   سـئی انسـتيتو بـين    مشـترک از ، در قالب پژوهشـی
 انجامکه براي کشور تانزانيا  ريزي و توسعه محيطي بريتانيا و دانشگاه دارالسالم تانزانيا برنامه

برنامـه آتـي منطقـه را در آمـايش      ،ابتدا به مطالعه کامل محيط پرداخته و سـپس  شده است،
  .اندبر توسعه کشاورزي تدوين کرده ديتأکسرزمين و با 
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ارزيـابي تـوان    و موضـوع مطالعـه   بسـتر  در پژوهش حاضر، با توجه به پيشينة تحقيـق، 
در  متأسـفانه اسـت کـه    آن از اين نظـر انتخاب شده و اهميت  هاي آبخيزحوضه شناختی بوم
 گيرد؛ ومي شکلاداري  -بستر ارزيابي بر اساس تقسيمات سياسي ،هاهاي آمايش استانطرح

منظـور توجـه بـه     ، بـه واقـع  درکه  است سيستمي ليوتحل هيتجزنکته ديگر استفاده از روش 
 .مورد نظر بوده است شناختی بوممرتبط با منابع  عواملتمامي 

  تحقيق روش

 كـاربري  بـراي  تناسـب  يا توان نظر ازهمگن  هايپهنه تعريف و شناسايي هايروش از يكي

 حصول بـه  و )ارزيابي عوامل كليه(محيطي  هايويژگي گذاري همههم روي عبارت است از

 اسـتوار  سيسـتمي  ليـ وتحل هيـ تجز رهيافت بر عاملهروش چند اين اساس. همگن واحدهاي

عيـين منـاطق   بـه ت  ،شناسايي و ارزيابي توان محيطي با ،در اين روش). ۱۳۷۲، مخدوم(است 
 اين گام اول در. شود يممنطقه پرداخته  شناختی بوممطابق با توان  مستعد کاربري کشاورزي

 اطالعـات  امانةسـ  ،ميان اين در و منطقه است هر در موجود منابع طبيعي علمي شناسايي راه

 و گـذاران بـه سياسـت   كمـك  منظـور  بـه  را جغرافيـايي  اطالعـات  جغرافيايي امكان كـاربرد 
گيـري  تصـميم  منظـا  يـك  امانهسـ  ايـن  البتـه  كند؛مشكالت فراهم مي حل براي رانيگ ميتصم

 اسـت  نقشـه  توليـد  و هـا تحليـل  ارائـه جـو،  و جسـت  بـراي  ايوسـيله  بلكه نيست، خودکار
)Hossain, 2005: 475( .افـزاري نرم مجموعه از ،هاي موجودكليه نقشه تهيه براي ،رو نيا از 

GIS مـدل ارزيـابي تـوان     از مطالعـة حاضـر،   در شـد،  اشـاره  كـه  چنـان . اسـت  دهش استفاده
 منظـور  يـادآوری اسـت کـه بـه     انيشا ،همچنين ؛است شده گيری بهرهکشاورزي  شناختی بوم

، از راهنمـاي  مطالعـه  موردمحيط در محدوده  شناختی بوميند ارزيابي توان ادن فرکرعملياتي 
سـرزمين کشـور    انجام مطالعات برنامه آمايش استان لرستان که توسـط مرکـز ملـي آمـايش    

  . دهدچکيده اين مدل را نشان مي ۱جدول . ، بهره گرفته شده استشده نيتدو



  ۱۳۱  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                          ...سنجی توسعة کشاورزی  توان

 

  يدار مرتعهاي کشاورزي و ي کاربريشناخت بوممدل  -۱جدول 

  اقليم  توان  طبقه
ميزان آب 
موجود در 

  سال

درصد 
ساختمان خاک   بافت خاک  شيب

  )بندی دانه(
عمق 
  خاک

خيزی  حاصل
  خاک

شرايط 
  زهکشی

احتمال 
  فرسايش

  يک

سرزمين مستعد کشت منظم 
های کشاورزی، باغبانی  فرآورده

فشرده، برپايی دامپروری، مرغداری و 
  زنبورداری است

گرم خفيف يا معتدله 
مرطوب  مرطوب، معتدله نيمه

  ای مديترانه يا شبه

 ۱۰تا  ۶
هزار متر 
مکعب در 
  هکتار

رسی، رسی لومی،   ۵تا 
  هوموسی

ريز تا متوسط، بدون 
زهکشی   عالی  عميق  يافته سنگريزه و تحول

  ملکا
هيچ تا 
  خيلی کم

  دو

های  سرزمين برای کشت فرآورده
کشاورزی توان دارد، ولی برای 
برداشت ممتد مناسب نيست؛ 

وکار، باغبانی،  همچنين، برای کشت
دامپروری، مرغداری و زنبورداری 

  توان خوبی دارد

برای کاشت تعدادی از 
های کشاورزی  فرآورده

مناسب است، اما 
  هايی دارد محدوديت

هزار  ۶تا  ۴
متر مکعب 
  در هکتار

  ۸تا 

رسی، رسی لومی، 
رسی هوموسی، رسی 
لومی شنی، لومی 
رسی شنی، لومی 
  رسی و لومی

متوسط   مانند طبقة يک
کم تا   خوب  خوب  تا عميق

  متوسط

  سه

های  سرزمين برای کشت فرآورده
کشاورزی توان دارد، ولی برای 

سرزمين . برداشت ممتد مناسب نيست
وکار،  برای کشتتوان کم تا متوسطی 

باغبانی، دامپروری، مرغداری و 
  زنبورداری دارد

کاشت تعدادی از 
های کشاورزی  فرآورده

  معمول در محل مناسب است

هزار  ۵تا  ۳
متر مکعب 
  در هکتار

  ۸تا 

رسی، شنی لومی، 
شنی رسی لومی، 
شنی لومی رسی، 
شنی و احتماالً رسی 

  لومی

متوسط تا درشت به 
االً همراه سنگريزه و احتم

  يافته تحول قلوه سنگ شبه

کم تا 
ناقص تا   متوسط  متوسط

  متوسط  متوسط

  چهار

داری  سرزمين توان بااليی برای مرتع
کاری دارد؛ همچنين، برای  و ديم

کشت درختان ميوه همراه با آبياری و 
يا بدون آبياری و نيز برپايی 

دامپروری، مرغداری و زنبورداری 
  توان متوسط دارد

تعداد زيادی از کشت ديم 
های کشاورزی  فرآورده
بارندگی ساالنه . مناسب است

  متر است ميلی ۴۰۰+ 

هزار  ۳تا 
متر مکعب 
  در هکتار

رسی، رسی لومی،   ۱۵تا  ۸
  لومی رسی و لومی

ريز تا متوسط به همراه 
يافته  تول سنگريزه و نيمه
  يافته تا تحول

متوسط تا   متوسط تا خوب  متوسط
  متوسط  خوب

  پنج

سرزمين توان متوسطی برای 
کاری دارد؛ همچنين،  داری و ديم مرتع

برای کشت درختان ميوه همراه با 
آبياری و يا بدون آبياری و نيز برپايی 
دامپروری، مرغداری و زنبورداری 

  توان کم تا متوسط دارد

کشت ديم تعداد زيادی از 
های کشاورزی  فرآورده
بارندگی ساالنه . مناسب است
  متر است ميلی ۴۰۰کمتر از 

هزار  ۳تا 
متر مکعب 
  در هکتار

  ۱۵تا  ۸

رسی لومی، لومی 
رسی، شنی لومی، 
شنی رسی لومی، 
شنی لومی رسی، 
  شنی و لومی

متوسط تا درشت به  نيمه
همراه سنگريزه و يا قلوه 

يافته تا  تحول سنگ و نيمه
  يافته تحول

کم تا 
ناقص تا   کم تا متوسط  متوسط

  متوسط
متوسط تا 
  زياد

  شش

سرزمين برای زنبورداری و باغبانی 
برای . بندی توان کم دارد با تراس
داری بخور و نمير توان دارد؛  مرتع

های کشاورزی  ولی برای ساير شاخه
  وکار توان ندارد ويژه کشت به

برای رشد گياهان مدتعی 
بارندگی ساالنه . مناسب است
  .متر است ميلی ۴۰۰کمتر از 

تا  ۱۵  ---- 
۳۰  

شنی  شنی لومی،
لومی رسی، شنی، 

  لومی

متوسط تا درشت به 
همراه سنگريزه و يا قلوه 
سنگ و سنگ و 

  يافته تحول نيمه

کم تا 
  متوسط

نتقص تا 
  متوسط

ناقص تا 
  متوسط

متوسط تا 
  زياد

  هفت
داری و کشاورزی  سرزمين برای مرتع

مناسب نيست، اما برای حفاظت و نيز 
  چرای حيات وحش توان دارد

مرتعی چندان رشد گياهان 
دمای خيلی (مناسب نيست 

  )پايين يا خيلی باالی ساالنه
بيش از   ---- 

۳۰   ----  
صورت ورقة  خاک به

نازکی بر روی سنگ مادر 
  نيافته و تحول

متوسط تا   ----   کم  
  زياد

  ۹۶: ۱۳۸۹نوروزي آورگاني و همکاران، : منبع
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 :شودمي انجام كلي مرحله سه در شناختی بوم توان يند ارزيابيفرا

 منـابع  اقلـيم،  شامل هااين شاخص: هاآن نقشه تهيه و شناختی بوم هايشاخص شناسايي) الف

 پـژوهش  در فرسـايش اسـت و   منابع خاک، واحدهاي شکل زمـين، پوشـش گيـاهي و    آب،
  :است دهش تهيه زيرهاي نقشه ،هدف به دستيابي براي ،حاضر

 هـاي نقشـه  - ۴ جغرافيايي؛ جهات نقشه - ۳ دريا؛ از سطح ارتفاع نقشه - ۲ شيب؛ هاينقشه - ۱

 نقشه - ۷ و خاك؛ فرسايش احتمال و خاك نقشه - ۶ ي؛دروگرافيه نقشه - ۵ زمين؛ شكل واحد

  .گياهي جامع

 گـذاري  هم روي با كار روش تناسب به ،اين مرحله در: هاداده بنديجمع و ليوتحل هيتجز )ب

 و دشومي مشخص )هاي همگنپهنه( محيطي زيست هاييگان از يادشده، هر کدامهاي نقشه
 .دشو يم تهيه شناختی بوم هايويژگي جدول ،سپس

 بـا  و شـده  تهيـه  جداول و هانقشه از طريق ،مرحله اين در: سرزمين محيطي توان ارزيابي )ج

  .دشومي منطقه تعيين هر شناختی بوم توان مدل مطالعه، از يريالگوگ

الشتر عمدتاً در بخش مركزي شهرستان سلسـله   آبخيزهمچنين، محدوده مطالعاتي حوضه 
. اسـت ) قلعه مظفـري (تنها كانون شهري منحصر به الشتر  از استان لرستان واقع شده و )الشتر(
 آبخيـز شـامل حوضـه   ) ۲۲۱۰با كـد  (نظر تقسيمات هيدرولوژيكي، محدوده مطالعاتي الشتر  از

باشد  تا محل الحاق به رودخانه هررود در منطقه کاکارضا مي) ۲۲۲۷با كد (رودخانه آب الشتر 
هـاي مهـم    رودخانه كشكان از شاخه دهنده ليتشکهاي اوليه  و رودخانه الشتر نيز يكي از شاخه

گانـه كشـور و جـزو     سیهاي  رودخانه كرخه يكي از حوضه است؛) ۲۲کد  با(رودخانه كرخه 
گانـه اصـلي    شـش هـاي   از حوضه ۲حوضه شماره (فارس و درياي عمان ز خليج حوضه آبخي

موقعيـت محـدوده    ۱ شـکل  ).۸ :۱۳۹۰مهندسين مشـاور سـنگاب،   ( دشو محسوب مي) كشور
  .دهدکرخه و استان لرستان را نشان مي آبخيزمطالعه را در سطح حوضه  مورد
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  مطالعه موقعيت محدوده مورد -۱ شکل

  نتايج و بحث

آوردن نقشـه واحـدهاي شـکل زمـين، ابتـدا       دست بهبراي : نقشه واحدهاي شکل زمين هيته
 ،حوضـه، تهيـه و سـپس    DEM هاي ارتفاع، شيب و جهـت جغرافيـايي بـا اسـتفاده از    نقشه

، پـنج ارتفـاع بـه    حاضـر،  در پـژوهش . قابل مشاهده است ۲اند که در شکل ي شدهکدگذار
طبقـات ارتفـاع،    ۲جـدول  . ده استشطبقه تقسيم  هنُبه نيز و جهات جغرافيايي  نُهشيب به 

  .دهدالشتر را نشان مي آبخيز ةشيب و جهات جغرافيايي حوض

  الشتر آبخيزطبقات ارتفاع، شيب و جهات جغرافيايي حوضه  -۲جدول 
 طبقات ارتفاع طبقات شيب جهات جغرافيايي

 کد  )متر(ارتفاع  کد )درصد(شيب  کد جهت

P ۱ ۰-۲ ۱ ۱۵۰۰-۱۸۰۰ ۱ 

N ۲ ۲-۵ ۲ ۱۸۰۰-۲۱۰۰ ۲ 

NE ۳ ۵-۸ ۳ ۲۱۰۰-۲۴۰۰ ۳ 

E ۴ ۸-۱۲ ۴ ۲۴۰۰-۲۶۰۰ ۴ 

SF ۵ ۱۲ -۱۵ ۵ ۲۶۰۰-۳۶۰۰ ۵ 

S ۶ ۱۵ -۲۰ ۶ - - 

SW ۷ ۲۰ -۳۰ ۷ - - 

W ۸ ۳۰ -۶۵ ۸ - - 

NW ۹ ۶۵>  ۹ - - 

  های پژوهش يافته: منبع
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  ت جغرافيايي منطقهاهاي ارتفاع، شيب و جهنقشه -۲شکل 
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سسـه  ؤم(موجود در کشور  يهاها و دستورالعملبا توجه به استاندارد: شکل زمين يواحدها
 يپ اصليت نُهبه  يوگرافيزيو ف ينظر شکل ظاهر از يه منابع اراضيکل ،)وخاک قات آبيتحق
به چند  يمات مورفولوژيها بر اساس تقسپياز ت کدام هر. شونديم ميتقس يپ فرعيت سهو 

نشـان دادن هـر    يها در نقشـه، بـرا  ن دستورالعمليبر اساس ا. شونديم ميتقس يواحد اراض
از  اسـتفاده شـده کـه    ياز اعـداد و ارقـام   ،کنواخت دارنديات يکه خصوص يقسمت از اراض
 )۳(يواحـد اراضـ   یو اجـزا  )۲(ي، واحـد اراضـ  )۱(يپ اراضـ يشگر تيب نمايترت سمت چپ به

اسـتان لرسـتان بـا     ياراض يواحدهات ينقشه موقع ياز رو يپ خاک و واحد اراضيت. است
قـرار   يمورد بررس منابع خاک ياراض يهاها و واحدپيده و تشک يتفک ۱:۲۵۰۰۰۰اس يمق

 ييدر سراسر حوضـه شناسـا   يک اراضيوگرافيزيپ في، شش ت۳بر اساس شکل . است گرفته
 يموجود در محـدوده مطالعـات   ياراض يهاها و واحدپين تيمساحت ا ۳جدول . شده است
  .دهديرا نشان م

    
  تيپ فيزيوگرافيک اراضي در سراسر حوضه -۳شکل 
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يموجود در محدوده مطالعات ياراض يهاها و واحدپيمساحت ت -۳جدول 

  
  های پژوهش يافته: منبع
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   خاک بنديطبقه

 خاک بافت خاک، عمق اساس بر الشتر آبخيز حوضه خاک طبقات يهانقشه ،مرحله نيا در
 يبنـد طبقه و حوضه ياراض تيقابل يهانقشه از ۴جدول  طبقات اساس بر خاک يزهکش و

 ياراضـ  يبندطبقه ۴شکل  .است دهش هيته د،ش يمعرف شناخت مرحله در که حوضه ياراض
  .دهديالشتر را نشان م آبخيز حوضه

. دهـد يش مـ يرا در سـطح حوضـه نمـا    يشـ يت فرسايو وضع يچگونگ ۵جدول  :يشفرسا
ای  گونـه  است، بهاد يز ينسب طور بهش در سطح حوضه يد، فرساشويکه مشاهده م گونه همان
هـاي فرسايشـي   درصد از وسعت حوضه را کـالس  ۴۵/۴۱حداقل بيش از  گفتتوان ميکه 

 آبخيـز وضعيت فرسايش در سطح حوضـه   ۵شکل  ،همچنين. گرفته استدربرزياد و شديد 
  .دهددشت الشتر را نشان مي

با اسـتفاده  . شاخص دومارتن ارائه شده است حسب بر يمياقل يبندطبقه ،۵در جدول : يماقل
 يها ستگاهيامحدوده حوضه و  يها ستگاهيادر  دشت الشتر آبخيز م حوضهياقل ،ن روشياز ا
ارائـه شـده    ۶در شـکل   وه يـ م منطقه تهينقشه اقل ،هالين تحليو بر اساس ا يبررس جوار هم
دشـت الشـتر    آبخيـز م حوضـه  يشـود، اقلـ  يمشـاهده مـ   ن نقشـه يـ که در ا گونه همان. است
  .است ای ترانهيمد

درصـد از   ۹۷/۶۰توان گفت کـه حـدود   مي ،يطورکل به ،۷ شکل بر اساس: گياهي پوشش
، اين مراتع بيشتر از نوع گـون، کمـا، جـو وحشـي     ک است؛کل مراتع اين حوضه درجه ي

ن متـر، در ناحيـه گـري    ۲۰۰۰فستوک و انواع بـرومس اسـت کـه در ارتفاعـات بـاالتر از      
شـوند کـه در   بنـدي مـي   يمتقسـ  ۲درصد از مراتـع نيـز در رده درجـه     ۰۳/۳۹ .اند پراکنده

بنـد وجـود دارد و شـامل    هـاي ييالقـي و ميـان   متـر در قسـمت   ۲۰۰۰ارتفاعات کمتـر از  
  .ساله و انواع آگروپايرون استهاي يک ونجهي
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  دشت الشتر آبخيز حوضه خاک طبقات -۴جدول 

 طبقات عمق طبقات بافت طبقات زهکشي

 کد بافت خاک کد بافت زهکشي

ميزان عمق خاک 

)cm(  
 کد عمق خاک

 خوب

شن  -خيلي سبک

 و سبک

۱ 

نيافته و اراضي  تکامل

 متفرقه

 ۱ عميق ۱۲۰ ۱

متوسط تا 

 خوب

 ۲ عميق عميق تا نيمه ۱۲۰-۸۰ ۲ شن -خيلي سبک ۲ متوسط

متوسط تا 

 ضعيف

 ۳ عميق نيمه ۸۰-۵۰ ۳ سبک ۳ سنگين

 ۴ عميق عمق تا نيمه کم ۵۰-۲۵ ۴ متوسط ۴ خيلي سنگين ضعيف

 ۵ عمق کم ۲۵-۱۰ ۵ سنگين ۵ اراضي متفرقه -

 ۶ بدون خاک - ۶ خيلي سنگين  - -

- -  -   - 

عميق و نيمه عميق 

 نيافته تکامل

۷  

  های پژوهش يافته: منبع

  وضعيت فرسايشي در سطح حوضه -۵جدول 

 کالس فرسايش خاک پوشش گياهي اقليم

 کد کالس کد نوع پوشش کد نوع اقليم

 ۱ کم ۱ کشاورزي آبي ۱ ايمديترانه

 ۲ متوسط ۲ کشاورزي ديم ۲ خشک نيمه

 ۳ زياد ۳ کشاورزي ديم پراکنده  -

 ۴ شديد ۴ مرتع  -

  های پژوهش يافته: منبع
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  ۵شکل   ۴شکل 

    

  ۷ شکل  ۶ شکل
    

  الشتر آبخيز حوضه خاک طبقات هاينقشه
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رشـته قنـات آمـاربرداري     سهدهنه چشمه و  ۵۹حلقه چاه،  ۲۱۲در دشت الشتر تعداد : منابع آب
. کنـد مکعب از منابع زيرزميني را تخليه مي ميليون متر ۴/۲۷۰شده است که ساالنه حجمي معادل 

 ،همچنـين طبقات آب قابل استحصـال و   ۶جدول . دشواز اين منابع بررسي مي کدامهر در ادامه، 
  .دندهالشتر را نشان مي آبخيزهاي حوضه ها و چشمهموقعيت چاه ۹و  ۸ي ها شکل

  طبقات آب قابل استحصال -۶جدول 

  های پژوهش يافته: منبع
  ۹شکل           ۸شکل 
    

  الشتر آبخيزهاي حوضه ها و چشمهموقعيت چاه

  )مترمکعب در هکتار(آب قابل استحصال   طبقات
  هزار ۱۰بيش از   ۱
  هزار ۱۰تا  ۶  ۲
  هزار ۶تا  ۳  ۳
  هزار ۳تا  ۱۵۰۰  ۴
  ۱۵۰۰تا   ۵
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

از  يکي، يشنهاديا پيموجود  يهاياز کاربر کدام هر يواحدها، برا يکيتوان اکولوژ يابيارز
کالبـدی و  منـابع   يهـا يژگـ يسـه و ين عمل بـا مقا يا. ن استيش سرزميمراحل آما نيتر مهم

شـود و  يها انجام مـ ياز کاربر کدامهر  ةژيو يشناخت بوم يهاواحدها و مدل شناختی زيست
آن  يهـر واحـد بـرا    شـناختی  بـوم ا درجه تـوان  ي، طبقه سة يادشدهيبر اساس مقا ،تينها در
و  ۱۰هـای   شکل. شوديم مين و نقشه مربوط به آن در سطح حوضه ترسييخاص تع يريکار
  .دندهيرا نشان م يدار مرتعو  يکشاورز يهايکاربر يبرا شناختی بومتوان  های نقشه ۱۱

 

  ۱۱شکل   ۱۰شکل  
    

  يدار مرتعهاي کشاورزي و ي براي کاربريشناخت بومتوان  های نقشه
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ي دار مرتـع هـاي کشـاورزي و   شـناختي بـراي کـاربري    تـوان بـوم   هايدر نقشه که چنان

 مطالعـه  فراينـد  كـل  از شده انجام هاي وتحليل تجزيه حاصل كه ،)۱۱ و ۱۰های  شکل(

 درجـه  مدل، بخـش  تعريف اساس بر مطالعه مورد محدوده در شود، مشاهده مي است،

کـه در شـکل    سـه  و دو درجه كشاورزي با توان اراضي اما ندارد، وجود كشاورزي يك

 و تحقيـق  نتـايج  دقيـق  بررسي .است با رنگ آبي و سبز مشخص شده، قابل توجه ۱۰

 صورت کامل داراي توان محدوده دشت، به كه است آن گوياي منطقه شرايط با مقايسه

هاي داراي توان محيطـي  محدوده ،هاي تحقيقبر اساس يافته. است دو كشاورزي درجه

 تفکيک نوع کـاربري کشـاورزي   دشت الشتر به آبخيزتوسعه کشاورزي در حوضه  برای

  :استشرح زير  شده که بهها مشخص مناسب آن

دشـت الشـتر فاقـد تـوان      آبخيـز درصد از سطح حوضه  ۸۶/۳۲حدود  ،در حال حاضر -۱

 است؛داري  توسعه کشاورزي و مرتع

درصد بقيـه   ۲۴/۴۱درصد حوضه داراي توان کشاورزي و  ۹/۲۵تقريباً  ،در حال حاضر -۲

 است؛ و داري داراي توان مرتع

 :با توجه به اولويت توان کشاورزي -۳

بـر  . دو اسـت درصد از سطح حوضه داراي توان توسـعه کشـاورزي درجـه     ۸۲/۱۷ - 

ولـي بـراي    ،هاي کشاورزي تـوان دارد اساس توان دو، سرزمين براي کشت فرآورده

ي، پـرور دامکـار باغبـاني،   و ، بـراي کشـت  همچنـين  ممتد مناسـب نيسـت؛   برداشت

 .مرغداري و زنبورداري توان خوبي دارد

بر اسـاس   .سه است درجه کشاورزي توسعه توان داراي درصد از سطح حوضه ۹/۳ - 

ولي براي برداشت  ،هاي کشاورزي توان داردتوان سه، سرزمين براي کشت فرآورده
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کـار، باغبـاني،   و ؛ همچنين، تـوان کـم تـا متوسـط بـراي کشـت      ممتد مناسب نيست

 .ي، مرغداري و زنبورداري داردپروردام

بـر   .اسـت  چهـار  درجـه  کشاورزي عهتوس توان داراي درصد از سطح حوضه ۳۴/۳ - 

 تـوان متوسـط  ي و کـار  ميـ دي و دار مرتعبراي  اس توان چهار، سرزمين توان باالاس

ي، پـرور دامکشت درختان ميوه همراه با آبياري و يـا بـدون آبيـاري و برپـايي      برای

 .مرغداري و زنبورداري دارد

بـر   .اسـت پـنج   درجـه  کشـاورزي  توسعه توان داراي درصد از سطح حوضه ۸۷/۰ - 

تـوان کـم تـا     کـاري و ي و ديمدار مرتعبراي  ساس توان پنج، سرزمين توان متوسطا

براي کشت درختان ميـوه همـراه بـا آبيـاري و يـا بـدون آبيـاري و برپـايي          متوسط

  .دارد ي، مرغداري و زنبورداريپروردام

 :داري با توجه به اولويت توان مرتع -۴

بر اساس . يک استداري درجه  درصد از سطح حوضه داراي توان توسعه مرتع ۱/۱ - 

بـراي   وي تـوان کـم   بنـد  تـراس اين توان، سرزمين براي زنبـورداري و باغبـاني بـا    

 ژهيـ و بـه ي کشـاورزي  هـا  شـاخه سـاير   بـرای ولي  ،دارد ريبخورونم توانداري  مرتع

 .کار توان نداردو کشت

. سـه اسـت  و  دوداري درجه  اي توان توسعه مرتعدرصد از سطح حوضه دار ۱۴/۴۰ - 

بـراي حفاظـت و چـراي     ، امـا ي و کشاورزي مناسب نيسـت دار مرتعسرزمين براي 

  .توان دارد وحش اتيح

  ها يادداشت

1. land type 
2. land unit 
3. land component 
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  منابع

  .دانشگاه پيام نور :تهران. ايريزي ناحيههاي برنامهاصول و روش ،)۱۳۷۴( سين، حآسايش
علوم  .»پشتکوهارزيابي توان توسعه و آمايش حوضه آبخيز « ،)۱۳۸۵( جيدو اونق، م رضا علي، بابايي

  .۱۳۷-۱۲۷ صص ،۱شماره  ، دانشگاه علوم کشاورزي گرگان،کشاورزي و منابع طبيعي
هاي محيطي در عمران روستايي، ارزيابي توان« ،)۱۳۸۴(جعفر و صادق قنبري،  يدعلي، سبدري

سسه جغرافيا ؤم، هاي جغرافياييپژوهش .»شير جبعمطالعه موردي حوضه رود قلعه چاي 
 .۱۸۵-۱۷۳، صص ۵۴ شماره دانشگاه تهران،

  .پيام نور :تهران. )کشاورزي و دامداري(جغرافياي اقتصادي عمومي  ،)۱۳۸۲(نصور فر، مبدري
سازمان  :تهران. علي فرجادي غالم ترجمة .اقتصادي در جهان سومتوسعه ، )۱۳۶۶(تودارو، مايکل 
  .بودجه و برنامه

 .دانشگاه فردوسي مشهد :مشهد .ترويج کشاورزي در فرايند توسعه ،)۱۳۷۳(سداله پور، ازماني
سازمان مديريت و  :تهران. مطالعات آمايش سرزمين، )۱۳۸۳(ريزي کشور ازمان مديريت و برنامهس

  .  يزي کشورر برنامه
 .»کهک قم -آمايش سرزمين حوضه آبخيز کبار« ،)۱۳۸۳(مجيد و مخدوم،  زيتاپور، رشريفي

  .۹۶-۸۹صص  ،۳۴شماره  دانشگاه تهران، ،شناسي محيط
هاي دولت در بخش کشاورزي بر ير هزينهتأثبررسي «، )۱۳۸۳(رضا  يعل کرمي، صامتي،  مجيد و

  .۲۳۴-۲۱۳، صص ۶۷، شماره اقتصاديتحقيقات  .»کاهش فقر روستايي در کشور
  .دانشگاه تهران :تهران. اقتصاد کشاورزي، )۱۳۷۸(صدراالشرفي، مهريار 

سازمان  :تهران. ترجمة عزيز کياوند .توسعه روستا شهري، )۱۳۶۲. (ام و داگالس، .یفريدمن، ج
  .بودجه و برنامه

 ،)۱۳۸۷( حسن نيا، قليچ و ؛خالق، ضيااله؛ تبار احمدي مير حميد؛ پيردشتي، همت، ميري فالح
 .»بندي توان اکولوژيک کشاورزي حوضه معرف کسيليان با سامانه اطالعات جغرافيايي پهنه«

  .۱۲۶-۱۱۵صص ، ۴۸شماره ، ۳۴سال ، دانشگاه تهران، شناسي محيط
 .۱۷-۱۰ صص، ۵۴، شماره سنبله .»آمايش سرزمين« ،)۱۳۷۲( مجيد، مخدوم
 نشست اولين .»هااستان آمايش برنامه انجام مطالعات راهنماي«، )۱۳۸۵( سرزمين آمايش ملي مركز

  .تهران ،هااستان آمايشي برنامه آموزشي - توجيهي
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 استانداري :آبادخرم .سالنامه آماري استان لرستان، )۱۳۸۸( لرستان استانداري ريزيمعاونت برنامه
 .لرستان، اداره کل آمار و اطالعات

گزيده مقاالت روستا و توسعه،  .»ريزي کشاورزيي از برنامهيهاجنبه«، )۱۳۷۰(. اي. مولت، جي
  .، مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، تهرانشماره سوم

مطالعات تهيه بيالن و گزارش توجيهي تخصيص منابع آب  ،)۱۳۹۰( مشاور سنگاب مهندسين
تي هاي استان لرستان، گزارش توجيهي تخصيص منابع آب محدوده مطالعامحدوده

 .اي استان لرستانشرکت سهامي آب منطقه ،الشتر
بررسي « ،)۱۳۸۷( رضا غالم گودرزي،و  ؛درضايحممرادي،  اله؛جتپور، حزاهدي ميدرضا؛، حميرداودي

با استفاده از سامانه  داري مرتعو تعيين توان اکولوژيک استان مرکزي از نظر کشاورزري و 
 .۲۵۵- ۲۴۲ صص، ۲، شماره مرتع و بيابان ايرانتحقيقات  .»)GIS(اطالعات جغرافيايي 

هاي ارزيابي توان«، )۱۳۸۹( صديقه ،و کياني سلمي ؛اله يتنوري، هدا ؛اصغر يعلنوروزي آورگاني، 
 .»)ناحيه چغاخور، شهرستان بروجن: مطالعه موردي(محيطي براي توسعه کشاورزي 

  .۱۱۶-۹۱، زمستان، صص ۲، شماره ۱ سال، ي روستاييها پژوهش
سهم توسعه کشاورزي در «، )۱۳۸۶(، عباس اله و اميني فسخودي هدايتآبادي، سيدنوري زمان

، علوم کشاورزي ايران .»توسعه روستايي؛ مطالعه موردي مناطق روستايي استان اصفهان
  .۲۷۵-۲۶۳، صص ۲شماره 

 ،و نوروزي آورگاني ؛سلطاني، زهرا اسکندر؛ کياني سلمي، صديقه؛يدايي، ص اله؛ هدايت، نوري
ارزيابي توان اکولوژيک محيط براي تعيين مناطق مستعد کشاورزي با « ،)۱۳۸۹(اصغر  علی

، ۲۱، سال ريزي محيطيجغرافيا و برنامه .»)بخش مرکزي شهرستان کيار( GISاستفاده از 
 .۴۶-۳۳ صص، )۳۷ پياپي(۱ شماره

 ،هاي جغرافياييپژوهش .»کشاورزيتحليل فضايي در جغرافياي « ،)۱۳۷۹( اله هدايت، نوري
 .۱۰-۱صص  ،۳۹شماره  سسه جغرافيا دانشگاه تهران،ؤم
  .۱،  شمارهروستا و توسعه. ي اکبرعل ترجمة .»هايي براي آيندهدرس« ،)۱۳۷۶.(ويتز، آر
 فرشاد ترجمة .شهري جغرافيايي اطالعات سيستم بر ايمقدمه، )۱۳۸۰. (ويليام اي ،هاكسهولد

  .تهران شهر جغرافيايي مركز اطالعات :تهران .نوريان
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