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The aim of the present study is to identify the most suitable land uses with the highest efficiency and 
least vulnerability at the lowest costs. Among various land uses, due to the direct connection between 
agricultural land uses and environment, environmental evaluation become very sensitive. And in fact, 
when the potentials of the natural environment are identified, we can expect to achieve sustainable 
agriculture. The present study is aimed at environmental evaluation for determining potential lands for 
agriculture and pasturage in Neyshabour County to achieve sustainable agriculture. Therefore, system-
atic research method was used, and at the first stage, environmental potentials and resources were iden-
tified in the region. Then, the collected information was analyzed and combined based on the systematic 
approach, and finally was organized in the form of information layers. The environmental potential was 
determined by the measurement of extracted units with ecological criteria. And finally, the spatial cor-
relation of distribution of villages in high potential lands for agriculture and pasturage was determined 
by the Moran index. The results of the research showed that the region enjoys high potential for class 3 
agriculture and pasturage, and then for class 1 and 2. It was also shown that the region has the least po-
tential for class 4 agriculture. It also identified an impressive level of area for irrigated farming, gardening, 
animal husbandry, aviculture, and beekeeping. The results of the Moran index indicate that spatial distri-
bution of villages is cluster one type, with the Moran index of 0.244 and confidence level of 99 percent.
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Extended Abstract

1. Introduction

uman beings, whose survival inevita-
bly depends on the survival of nature, 

have sometimes failed to adopt a logical approach fac-
ing the nature and have exploited it to their advantage 
instead of sustainably exploiting the environment and 
limited resources around them. It is a fact that territorial 
resources are limited, and it is only through the systematic 
use of these resources that they may be renewed and be H
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used in the long run. Therefore, as an important branch of 
employment meeting the basic needs of the society, es-
pecially in rural areas, farming and pasture management 
will only continue if exploited in accordance with the ca-
pabilities of the land and provided that the balance in the 
environment is maintained.

2. Methodology

This study seeks to assess the environmental capability 
to determine the potential lands for farming and pasture 
management for achieving sustainable agriculture in 
Neishabour city, Iran, which has been evaluated using 
Makhdoum Ecological Model. To study the ecological 
capability and status of the region, the method of as-
sembling the maps and multi-combination coding of the 
maps was applied. This research follows the general steps 
below. A) Identifying resources; B) Analyzing  and sum-
ming up data; C) Assessing environmental capability; D) 
Making a final decision for proper land use; E) And fi-
nally, the Moran index, which is a function of spatial auto-
correlation, was used to examine the relationship between 
the spatial distribution of villages and potential areas for 
farming and pasture management.

3. Results

Resources needed to assess environmental capability 
include physical and biological resources that together 
make up ecological resources. In the first step, to prepare 
a map of the units of land shape, maps of the slopes, the 
heights and the geographical direction, which are the de-
composed components of the map of the units of land 
shape, were integrated and coded respectively according 
to codes of each combined layer.

Then, the map of units of the land shape obtained in the 
previous step was overlaid with the soil type map and the 
map of the first-class environmental units was obtained. 
In the next step, the map of first-class environmental 
units was overlaid with the flora map, then the common 
chapters were separated and the map of second class 
environmental units was created. The second class map 
was integrated with the flora density map, the common 
chapters were separated and the map of the final environ-
mental units was obtained. Then, the final environmental 
map was overlaid separately with each of the unsustain-
able ecological maps, and the characteristics of the un-
stable ecological factors of each unit were determined to 
increase the level of accuracy and reliability in allocat-
ing areas with farming and pasture capability. Finally, the 
areas with farming and pasture management capability 
were identified. In the next step, to complete the informa-

tion, after determining the optimal areas for farming and 
pasture management usage, the population distribution in 
rural settlements was examined concerning the lands with 
farming and pasture management capability. For this pur-
pose, the map of farming and pasture management usage 
capability was integrated with the population distribution 
in rural settlements. The results showed that, unfortunate-
ly, settlement areas have been established in areas with 
farming capability. After identifying areas with farming 
and pasture management use capability in Neishabour 
County, the relation between the spatial distribution of 
rural areas and areas with farming and pasture manage-
ment capability was investigated using the Moran Index 
of spatial auto-correlation functions.

4. Discussion

Understanding the environment capabilities means 
identifying the potential and actual capabilities and re-
sources of the land for different uses that allows for the 
selection of the desired optimal use. To achieve this goal, 
all ecological factors of Neishabour county were consid-
ered as the management and planning unit with an all-
inclusive attitude, and the results obtained from this at-
titude indicate that the third class agricultural use, with 
2008.94km2 (28.13%), has occupied the largest area in 
the county. Also, farming and pasture management uses 
of 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th and 7th classes have occupied 
the area as follows respectively: 1945.76 km2 (25.27%), 
795.02km2 (13.11%), 48.81km2 (0.68%), 278.15km2 
(3.9%), 149.84km2 (2.1%) and 512.51km2 (7.18%). 
Also, the results obtained from Moran Index of spatial 
auto-correlation functions for extracting the distribution 
pattern showed that since Moran coefficient equals 0.244 
and the Z value obtained equals 15.750, the spatial auto-
correlation of rural distribution is established at the 99% 
confidence level with the regions suitable for farming and 
pasture management, and this spatial distribution was ob-
tained through clustering. 

5. Conclusion

In conclusion, it can be hoped that this research, by in-
troducing potential areas for farming and pasture manage-
ment use, will not only provide grounds for preventing the 
waste of environmental resources, but also the available 
lands can be used in proportion to their main capability.
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ارزیابی توان محیط تالش برای تعیین بهترین کاربری زمین با باالترین کارایی و حداقل آسیب پذیری در برابر کمترین هزینه است. در 
میان کاربری ها مختلف زمین، ارزیابی توان کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ این بخش اقتصادی با محیط طبیعی از حساسیت 
بیشتری برخوردار است. درواقع زمانی می توان به کشاورزی پایدار دست یافت که توان  محیط طبیعی به خوبی شناسایی و متناسب با 
قابلیت و توان محیط با آن برخورد شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی توانمندی محیط طبیعی شهرستان نیشابور به منظور تعیین مناطق 
مستعد کشاورزی و مرتع داری جهت نیل به کشاورزی پایدار است. در راستای این هدف از روش تجزیه وتحلیل سیستمی استفاده گردید 
و ابتدا توان ها و منابع محیطی منطقه شناسایی شد. سپس بر اساس رهیافت سامانه ای اطالعات به دست آمده تجزیه وتحلیل، جمع بندی و 
تلفیق گردید و به صورت الیه های اطالعاتی به دست آمد. در مرحله بعد از طریق  سنجش واحدهای استخراج شده با معیارهای اکولوژیکی 
توان محیطی منطقه تعیین گردید و درنهایت با استفاده از شاخص موران، همبستگی فضایی پراکنش روستاها با محدوده های دارای توان 
کشاورزی و مرتع داری مشخص شد. نتایج تحقیق گویای آن است که اراضی منطقه برای فعالیت های کشاورزی و مرتع داری به طور خاص 
طبقه 3 دارای توان باالیی است و پس از آن به ترتیب فعالیت های کشاورزی طبقه 1 و 2 توان بیشتری دارد درحالی که کشاورزی طبقه 4 
دارای پایین ترین توان است. نتایج شاخص موران نیز گویای آن است که توزیع فضایی پراکنش روستاها از نوع خوشه ای با ضریب موران 

برابر با 0/244 و سطح اطمینان 99 درصد است.

کلیدواژه ها: 
ارزیابی توان محیط، 

کشاورزی، مرتع داری، 
کاربری اراضی، شهرستان 
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مقدمه

انسان در مواجهه با طبیعت که بقای وی به طور اجتناب ناپذیری 
به  و  ننموده  اتخاذ  را  معقولی  گاهی شیوه  است،  وابسته  بدان 
جای بهره برداری پایدار از محیط و منابع محدود پیرامونش، به 

بهره برداری منفعت جویانه از آن پرداخته است. 

موجب  به نوعی  اخیر  قرون  در  جمعیت  تصاعدی  افزایش 
شیوه های  به  انسان  دستیازی های  یافتن  سرعت  و  گسترش 
بهره برداری ناسازگار با محیط گردید. تداوم این شیوه از سویی 
قابلیت های زمین را برای بهره وری بیشتر تهدید می کند و از سویی 
درجه آسیب پذیری آن را در برابر مخاطرات و فشارهای فزاینده 
به عنوان بخش  میان کشاورزی  این  در  بیشتر می کند.  انسانی 
اولیه فعالیت انسانی که بایستی ضروریات حیاتی جمعیت رو به 
رشد را فراهم آورد بیشترین آسیب را از این تخریب و ناسازگاری 

متحمل می شود. این واقعیت در کشور ما با مشکالت مرتبط با 
کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخلیه جمعیتی روستاها، رشد 
شهرهای کوچک و بزرگ و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن ازجمله 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی همراه بوده است. این واقعیتی است 
که منابع سرزمینی محدود است و تنها با استفاده اصولی از این 
قابلیت ها است که این منابع تجدید می شود و می توان آن را در 
طوالنی مدت مورداستفاده قرار داد (Miller, 1995). کشاورزی پایدار 
از نظر فائو کشاورزی است که از نظر اقتصادی باثبات و توجیه پذیر، 
از نظر اکولوژیکی سالم و متناسب با توان محیط، از نظر اجتماعی 
 (FAO & UNEP, عادالنه و قابل قبول و از نظر فیزیکی مناسب باشد
(1999. بنابراین کشاورزی و مرتع داری به عنوان شاخه مهم اشتغال 

و تأمین نیازهای اساسی جامعه به ویژه برای مناطق روستایی، تنها 
در صورت بهره برداری متناسب با توانمندی های زمین و مشروط 

بر حفظ تعادل محیط تداوم خواهد یافت. 

1- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ارزیابی توانمندی محیطی به منظور تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتع داری در شهرستان 
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با توجه به اینکه در شهرستان نیشابور تاکنون مطالعه علمی 
مناسبی در زمینه ارزیابی توان محیط طبیعی برای کشاورزی 
بر  تمرکز  با  که  است  آن  بر  مطالعه  این  است،  نگرفته  انجام 
ارزیابی قابلیت زمین برای توسعه فعالیت های بخش کشاورزی 
و مرتع داری گامی در راستای دستیابی به کشاورزی و مرتع داری 
پایدار در این منطقه بردارد. این مطالعه با استفاده هم زمان از 
داده های کتابخانه ای و میدانی و با بهره گیری از نرم افزار سیستم 

اطالعات جغرافیایی صورت گرفته است.  

مروری بر ادبیات موضوع

منظور از توان محیطی، مجموعه داده های محیطی است که 
اقتصادی  فعالیت های  و  محیط  از  اقتصادی  بهره وری های  در 
محیطی،  توان  ارزیابی  از  منظور  و  باشد  داشته  کاربرد  انسان 
طبقه بندي توان، درجه مرغوبیت و مناسبت محیط براي فعالیت 
توان  یا  و  توان محیطی  ارزیابي   .(Nouri, 2000) اقتصادي است
می شود؛  عنوان  منابع  بسیاری  در  چنانکه  سرزمین  اکولوژیک 
سنجش قابلیت ها و پتانسیل های موجود در سرزمین با مالک ها 
 (All shikh, و معیارهای مشخص و از قبل طرح ریزی  شده است
(2006 که آن را پایه و اساس آمایش سرزمین با هدف دستیابی 

به توسعه پایدار و حفظ منابع برای آیندگان به شمار آورده اند 
با  سرزمین،  اکولوژیک  توان  ارزیابي  بنابراین   .(Radklift, 1994)

گردآوری اطالعات موردنیاز از منابع زمین و تجزیه وتحلیل روابط 
بین این عناصر )تحلیل سیستماتیک1(، شیوه توزیع و استقرار 
فعالیت ها را متناسب با ویژگی های جغرافیایی هر منطقه مشخص 
می نماید (Sarvar, 2008) تا از این طریق با تخصیص کاربری ها 
متناسب با توان هر منطقه، بین توان محیطی سرزمین از یک سو 
و نیاز جوامع، فعالیت های اقتصادی و کاربری های انسان در فضا از 
 (Motiee Langroudi, دیگر سو ارتباط پایدار و سازگار ایجاد شود

.Nasiri, Azizi & Mostafaie, 2012)

کشاورزی پایدار نظامی به هم پیوسته از فعالیت های تولید 
گیاهی و دامی است که عالوه بر توجه به نیازهای غذایی و پوشاک 
بشر، کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی، بهترین و مناسب ترین 
ارتقای  پایداری مزرعه،  ناپذیر،  به کارگیری منابع تجدید  شیوه 
می دهد  قرار  مدنظر  را  جامعه  و  کشاورزان  زندگی  کیفیت 
پایدار  (Townsend, 1998). چنانکه صداقتی می گوید کشاورزی 

عالوه بر پویایی در اقتصاد، تأمین کننده مواد غذایی انسان هاست 
و می تواند عالوه بر رفع نیازهای کنونی ذخایر طبیعی، کیفیت 
 .(Sedaghati, 1992) آن را برای نسل های آینده نیز حفظ نماید
گفته شده برداشت های مختلفی از کشاورزی پایدار وجود دارد که 
باعث می شود تا راهکارهای مشترکی برای رسیدن به پایداری بین 
دولت ها و کشورها وجود نداشته باشد (Martinuzzi, 2003). توافق 
عمومی بر این است که کشاورزی پایدار جنبه زیست محیطی 

1. Systematic Analysis 

دارد (Broom et al., 1999). یکی از معرف های کشاورزی پایدار، 
هماهنگی بوم شناختی است، یعنی اینکه بایستی کیفیت منابع 
طبیعی محلی حفظ گردد. چیذری اشاره می کند که کشاورزی 
پایدار، پاسخی نسبتاً جدید به درهم پیچیدگی ارتباطات اقتصادی 

  .(Chizari et al., 1998) محیط زیست است

در مطالعات خارجی در مورد موضوع مقاله مجموعه گسترده ای 
از مطالعات ارزیابی قابلیت های محیط طبیعی برای کشاورزی 

به ویژه با تمرکز بر زمین، انجام گرفته است.  

کاباندا2 )2015(، در پژوهشی جهت ارزیابی توانمندی زمین 
جهت تولید محصول با استفاده از سنجش ازدور، GIS در شمال 
غرب آفریقای جنوبی عواملی همچون بافت خاک، عمق خاک، 
بخش رسی، PH، و کاربری زمین/ پوشش زمین را در نظر گرفته 
و به این نتیجه رسیده که کشت سورگوم برای منطقه موردمطالعه 

مناسب است.

»کاربرد  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2014( عبادزاده  و  جزیی 
کاربری  برای  زمین  ارزیابی  در  چندمعیاره  تصمیم گیری 
کشاورزی«، به ارزیابی قابلیت کشاورزی یک حوضه در استان 
خوزستان پرداخته اند. نتیجه این پژوهش نشان داد از کل مساحت 
حوضه، 50 درصد به صورت بالقوه برای کشاورزی آبی نامناسب 
است، درحالی که 27/32 درصد دارای تناسب پایین است. نتایج 
همچنین نشان داد که تنها 6/96 درصد کل مساحت این محدوده 

برای این منظور مناسب است.

روات، جوشی و نیماچوف3 )2010(، در مطالعه ای با عنوان 
»مطالعه ویژگی های سطحی زمین برای ارزیابی تناسب زمین 
حوزه رودخانه ایگو، شرق هیمالیا در هندوستان«، با بهره گیری 
و  هیدرولوژیکی  مورفولوژیکی،  فیزیکی،  موضوعی  الیه های  از 
سایر الیه ها منطقه موردمطالعه را در سه سطح بسیار مناسب، 
تا حدی مناسب و بسیار نامناسب طبقه بندی کرده اند. نتیجه این 
ارزیابی نشان داد که سطح بسیار مناسب 31/45 درصد، سطح تا 
حدی مناسب 18/36 درصد و بسیار نامناسب 50/19 درصد کل 

محدوده را اشغال کرده است. 

خارجی  مطالعات  با  کمی  لحاظ  به  داخلی  مطالعات  اما 
قابل مقایسه نیست و طبعاً هماهنگی بیشتری با اهداف و ساختار 
این مطالعه می توان یافت که در سطور آینده به مهم ترین آن ها 

که نویسنده دسترسی یافته اشاره می شود.   

کرمی و همکاران )2014(، به ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه 
ارزیابی  این  نتایج  پرداختند.  کشاورزی  کاربری  جهت  بابلرود 
گویای آن بود که حدود 70 درصد از سطح منطقه توانی جهت 
انجام کاربری کشاورزی ندارد و اما قسمت شمالی حوضه که فاقد 

2. Kabanda
3. Rawat, Joshi & Nimachow
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پوشش جنگلی و اغلب به صورت جلگه ای و فاقد شیب تند است، 
دارای منابع آبی فراوانی است و بهترین توان را برای کشاورزی 

دارد.

مهدوی و شمس الدینی )2013(، در مقاله خود به بررسی 
توانمندی های محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی بخش 
مرکزی شهرستان رستم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 
مجموعه روستاهاي این شهرستان به لحاظ ویژگی هاي محیطی 
داراي قابلیت باالیی جهت انجام و توسعه فعالیت هاي کشاورزي و 

عملکردهاي اقتصادي - خدماتی وابسته به آن است.

پایدار  توسعه  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2002( استعالجی 
آنکه  ضمن  آن،  برنامه ریزی  اکولوژیکی  روش های  و  روستایی 
عرصه  در  موردقبول  رویکرد  آخرین  را  پایدار  توسعه  رویکرد 
برنامه ریزی روستایی می داند و از آنجا که تحقق توسعه پایدار 
روستایی با چالش هایی روبه رو است، نیاز به چارچوبی که تمامی 
جوانب اقتصادی، اجتماعی، محیطی و مدیریتی را در نظر داشته 
باشد، ضروری می داند. همچنین کاربرد روش سیستمی و ارزیابی 
توان اکولوژیکی به روش چند عامله را به عنوان بهترین و مؤثرترین 

راه تحقق توسعه پایدار روستایی پیشنهاد می کند.

معرفی ناحیه مطالعاتی

شهرستان نیشابور بین ′19 °58 تا ′30 °59 طول جغرافیایی 
است.  گرفته  قرار  جغرافیایی  عرض   36°  39′ تا   35°  40′ و 
غربي-  شمال  جهت  در  نواري  به صورت  بینالود  رشته کوه های 
مشهد،  شهرستان هاي  از  را  نیشابور  شهرستان  شرقي  جنوب 
چناران و قوچان جدا مي سازد. در حال حاضر شهرستان نیشابور 
بخش،  داراي 4   )1395( ایران  آمار  مرکز  اطالعات  اساس  بر 
13 دهستان، 7 نقطه شهري به نام هاي نیشابور، دررود، خروین، 
فیروزه، قدمگاه، عشق آباد، چکنه و بار است )تصویر شماره 1(.  
کیلومترمربع   4100 حدود  نیشابور،  شهرستان  وسعت  کل  از 
 .(Taheri, 2002) آن دشت و مابقی را ارتفاعات تشکیل می دهد

دشت نیشابور یکی از مهم ترین دشت های استان خراسان رضوی 
 (Lashkari از نظر حاصلخیزی کشاورزی و تراکم جمعیتی است
(Pour, 2008. همچنین در تقسیمات اقلیمی کشور، نیشابور جزو 

اقلیم فالت مرکزی و نیمه بیابانی است؛ در زمستان نسبتاً سرد 
و در تابستان معتدل است. در واقع آب وهوای نیشابور، نسبت 
به پستی  و بلندی مناطق شمالی و جنوبی آن متفاوت است؛ 
در کوهستان های شمالی و جنوبی، معتدل مایل به سرد و در 
بارندگی جزء  میزان  نظر  از  و  است  جلگه های مرکزی معتدل 

.(Madieh, 2007) نواحی خشک محسوب می شود

روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفي و به لحاظ هدف تحقیق 
یک مطالعه کاربردی است. این مطالعه به دنبال ارزیابی توانمندی 
محیطی برای تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتع داری جهت 
دستیابی به کشاورزی پایدار در شهرستان نیشابور است که با 
ارزیابی  مورد   )2011( مخدوم  اکولوژیکی  مدل  از  بهره گیری 
قرار گرفته است. اصول کلی این روش در جدول شماره 1 آمده 
است، این تحقیق به لحاظ گردآوری اطالعات و داده ها مبتنی بر 
شیوه کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. در روش کتابخانه ای از 
کتاب ها، نشریات، مقاالت مرتبط با موضوع فیش برداری گردیده و 
در تحقیقات میدانی اطالعات موردنیاز، از طریق مصاحبه و مراجعه 
مستقیم به ادارات و سازمان های به دست آمده است. جهت بررسی 
وضعیت و توان اکولوژیک منطقه از روش روی هم گذاری نقشه ها و 
کدگذاری چندترکیبی نقشه ها استفاده گردید. این تحقیق مراحل 
کلی زیر را دنبال می کند. الف( شناسایی منابع ب( تجزیه وتحلیل 
و جمع بندی داده ها ج( ارزیابی توان محیطی د( تصمیم گیری 
نهایی برای کاربری مناسب زمین (Makhdoum, 2011). هـ( در 
گام آخر جهت بررسی ارتباط توزیع فضایی پراکنش روستاها با 
محدوده های دارای توان کشاورزی و مرتع داری، از شاخص موران 
که از توابع خودهمبستگی فضایی است استفاده گردید. تصویر 

شماره 2، مراحل فوق را به تصویر کشیده است.
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جدول 1. مدل اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع داری.
ت

حا
ضی

تو

ل 
ما

حت
ا

ش
سای

فر

ش 
هک

ط ز
رای

ش
ک

خا

ی 
یز

لخ
اص

ح
ک

خا

ک
خا

ق 
عم

ک 
خا

ن 
ما

خت
سا

ی(
ند

نه ب
)دا

ک
خا

ت 
باف

ب
شی

د 
رص

د

ب 
ن آ

یزا
م

ال
 س

در
ود 

وج
م

یم
اقل

ان
تو

قه
طب

خاکاستعدادیبرایشورو
هیدرومرفشدنپسازآبیاری

درازمدتنداردواستعدادمتوسطتا
زیادیدربرابرکشتدائموآبیاری
ممتدبدونمواجهشنباخسارت

رادارد.

کم
ی
خیل
تا
یچ
ه

زهکشی
کامل الی

ع

عمیق
ریزتامتوسط
بدونسنگریزه
وتحولیافته

رسی،رسی
لوی،هوموسی ا5

ت

6تا
10000
مترمکعب
درهکتار

گرمخفیفیامعتدله
مرزوب،یامعتدل
نیمهمرزوبیاشبه

مدیترانهای

سرزمینمستعدکشتمنظم
فراوردهایکشاورزی،باغبانی
فشرده،برپاییدامپروری،
مرغداریوزنبورداریاست

ک
ی

مانندطبقهیک

سط
متو

تا
کم

خوب وب
خ متوسط

تاعمیق
مانندطبقه

یک

رسی،رسی
لومی،رسی
هوموسی،
رسیلومی،
شنی،لومی
رسیشنی،
لومیرسیو

لومی

ا8
ت 4تا6هزار

مترمکعب
درهکتار

برایکشتتعدادیاز
فراوردههایکشاورزی
مناسباست،اما

محدودیتهاییدارد
)سرما،خشکی(

سرزمینبرایکشت
فرآوردههایکشاورزیتوان
داردولیبرایبرداشتممتد
مناسبنیست.همچنین
برایکشتوکار،باغبانی
دامپروری،مرغداریو
زنبورداریتوانخوبیدارد

دو

--------------- سط
متو ناقصتا

متوسط سط
متو کمتا

متوسط

متوسطتا
درشتبه

همراهسنگریزه
واحتمااًل
قلوهسنگ،
نیمه

تحولیافته

لومیرسی،
شنیلومی،
شنیرسی
لومی،شنی
لومیرسی،

شنیواحتمااًل
رسیلومی

ا8
ت 2تا5هزار

مترمکعب
درهکتار

برایکشتتعدادیاز
فرآوردههایکشاورزی
معمولدرمحلمناسب

است

سرزمینبرایکشت
فرآوردههایکشاورزیتوان
داردولیبرایبرداشتممتد
مناسبنیست.سرزمینتوان
کمتامتوسطبرایکشت
وکار،باغبانی،دامپروری،
مرغداریوزنبورداریدارد.

سه

تراکمپوششعلفی:بیشاز70
درصد.ترکیبگونهایپوشش
علفی:بیشترازغالتوحبوبات
ومعرفگیاهانخوشخوراک
درمنطقه.میزانعلوفهخشک
درسال:بیشاز500کیلوگرم

درهکتار

سط
متو متوسطتا

خوب

وب
اخ
طت

وس
مت

متوسط

ریزتامتوسط
بههمراه
سنگریزهو
نیمهتحویل
یافتهتا
تحولیافته

رسی،رسی
لومی،لومی
رسیولومی 15

تا
8 تا3هزار

مترمکعب
درهکتار

برایکشتدیمتعداد
زیادیازفراوردههای
کشاورزیمناسباست.
میزانبارندگیساالنه
بیشاز200میلیمتر

است.

سرزمینتوانباالییبرای
مرتعداریودیمکاریدارد.
کشتدرختانمیوههمراهبا
آبیاریویابدونآبیاریو
برپاییدامپروریمرغداریو
زنبورداریتوانمتوسطدارد.

هار
چ

تراکمپوششعلفیوتریب
گونهایپوششعلفی:مانندطبقه
چهار-میزانعلوفهخشکدر
سال:350500-کیلوگرمدر

هکتار-سرزمینبهخاطرشرایط
نامساعدخاک)احتمااًلشورییا
قلیاییبدونخاک(واقلیمتوان
کمترینسبتبهطبقه4برای
دیمکارییامرتعداریدارد.

زیاد
تا
سط

متو ناقص
)خشکی
خاک(تا
متوسط سط

متو
تا
کم

کمتا
متوسط

نیمهمتوسط
تادرشتبه

همراهسنگریزه
ویاقلوهسنگ

ونیمه
تحولیافتهتا
تحولیافته

رسیلومی،
لومیرسی،
شنیلومی،
شنیرسی
لومی،شنی
لومیرسی،
شنیولومی

15
تا

8 تا3هزار
مترمکعب
درهکتار

برایکشتدیمتعداد
زیادیازفراوردههای
کشاورزیمناسباست.
میزانبارندگیساالنه
کمتراز200میلیمتر

است

سرزمینتوانمتوسطیبرای
مرتعداریودیمکاریوبرای
کشتدرختانمیوههمراهبا
آبیاریویابدونآبیاریو
برپاییدامپروریمرغداری
وزنبورداریتوانکمتا

متوسطدارد

نج
پ

تراکمپوششعلفی:بیشاز70
تا0/020ترکیبگونهایپوشش
علفی:مانندطبقهچهار.میزان

علوفهخشکدرسال:350-250
کیلوگرمدرهکتار.سرزمینبرای
مرتعداریبخورونمیریاباغبانیبا
تراسبندیوزنبورداریساکنین
محلیمناسباست.اینسرزمین
بیشترمناسبچرایحیاتوحش

زیستمنددرمنطقاست.

زیاد
تا
سط

متو

ناقصتا
متوسط

سط
متو

تا
ص

ناق

کمتا
متوسط

متوسطتا
درشتبه

همراهسنگریزه
ویاقلوهسنگ
وسنگونیمه
تحولیافته

شنیلومی،
شنیلومی
رسی،شنی،

لومی

30
تا

15

-----

برایرشدگیاهان
مرتعیمناسباست.
میزانبارندگیساالنه
کمتراز200میلیمتر

است

سرزمینبرایزنبورداریو
باغبانیباتراسبندیتوان
کمدارد.برایمرتعداری
بخورونمیرتواندارد.ولی
جهتسایرشاخههای

کشاورزیبهویژهکشتوکار
توانندارد.

ش
ش

احتماللغزش:زیاد-پردرختبودن
منطقهآنچناناستکهبهرشد
گیاهانزیراشکوبامکاننمیدهد.
تراکمپوششعلفی:کمتراز20
درصد-ترکیبگونهای:بیشتراز

گیاهانخوشخوراک

زیاد
تا
سط

متو

----- کم -----

خاکبهصورت
ورقهنازکی
بررویسنگ
مادروتحول

نیافته

-----

20
از

ش
بی

-----

برایرشدگیاهان
مرتعیچندانمناسب
نیست)میزانبارندگی
ساالنه،دمایخیلی
پایینیادمایخیلی

زیادساالنه(

سرزمینبرایمرتعداری
وکشاورزیمناسبنیست

سرزمینبرایحفاظتوچرای
حیاتوحشتواندارد.

فت
ه

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                   Makhdoum، 2011: 203 :مأخذ

»معصومه مالنوروزی و همکاران. ارزیابی توانمندی محیطی به منظور تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتع داری در شهرستان نیشابور«



373

تابستان 1399 . دوره 11. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

یافته ها

جهت دستیابی به اطالعات موردنیاز جهت ارزیابی و شناسایی 
توان محیطی منطقه موردمطالعه مراحل زیر طی شده است.

تهیه نقشه واحدهای شکل زمین

منابع موردنیاز برای ارزیابی توان محیط شامل منابع فیزیکی و 
منابع بیولوژیکی هستند که مجموعاً منابع اکولوژیکی را تشکیل 
می دهند. مرحله شناسایی منابع نیز شامل شناسایی شاخص های 
اکولوژیک و تهیه نقشه های شیب زمین، ارتفاع از سطح دریا، 
جهت جغرافیایی، نوع خاک، پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی  

است.

در مرحله اول برای تهیه نقشه واحدهای شکل زمین الزم است 
که نقشه های طبقات شیب، طبقات ارتفاع و جهت جغرافیایی 

با  هستند  زمین  شکل  واحدهای  نقشه  تجزیه شده  اجزای  که 
می توان  مذکور  نقشه های  تلفیق  برای  گردند.  تلفیق  یکدیگر 
از روش روی هم گذاری استفاده نمود. کار روی هم گذاری نیز 
به دو شیوه 1- چندترکیبی 2- دو ترکیبی انجام می گیرد. در 
شیوه دو ترکیبی که در این مطالعه استفاده شده است، نخست 
نقشه طبقات ارتفاع و شیب با هم تلفیق می گردد و سپس نقشه 
تلفیق شده، بر روی نقشه جهت های جغرافیایی قرار داده می شود 
و عمل روی هم گذاری و تلفیق نهایی برای دستیابی به نقشه 

 .(Makhdoum، 2011: 12) واحدهای شکل زمین انجام می پذیرد

ابتدا نقشه های طبقات شیب و ارتفاع و  بنا بر روش مذکور 
و 5( تهیه و به روش  جهت جغرافیایی )تصاویر شماره 3، 4 
ترتیب کدهای هر طبقه از الیه های ترکیبی، کدگذاری گردید. در 
این پژوهش ارتفاع به 6، شیب به 8 و جهت جغرافیایی به 9 طبقه 

تقسیم گردید )جدول شماره 2(.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مراحل انجام تحقیق. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. نقشه طبقات شیب شهرستان نیشابور. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

مراحل انجام کار

انتخاب مدل مناسبمطالعه، مصاحبه، فیش برداری

سایر منابعتراکم گیاهیتیپ گیاهیتیپ خاکتوپوگرافی

نقشه واحدهای شکل ارتفاع
زمین

نقشه نهایی
سکونتگاه های روستایی

شیب

جهت جغرافیایی

واحدهای همگن محیطینقشه پایه دونقشه پایه یک
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جدول 2. طبقه بندی شیب، ارتفاع، جهت جغرافیایی.

جهت جغرافیاییارتفاعدرصد شیبکد

P )بدونجهت(10-21041-1400

N )شمالی(22-51400-1800

NE )شمالشرقی(35-81800-2200

E )شرقی(48-122200-2600

SE )جنوبشرقی(512-152600-3000

S )جنوبی(615-303000-3305

SW )جنوبغربی(----730-65

W )غربی(-----65 <8

NW)شمالغربی(--------9

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                            Makhdoum، 2011: 119-109 :مأخذ

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. نقشه طبقات ارتفاعی شهرستان نیشابور. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. جهت های جغرافیایی شهرستان نیشابور. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

»معصومه مالنوروزی و همکاران. ارزیابی توانمندی محیطی به منظور تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتع داری در شهرستان نیشابور«



375

تابستان 1399 . دوره 11. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

در این مرحله به تناسب روش کار با روی هم گذاری نقشه های 
همگن(  )پهنه  زیست محیطی  یگان های  از  یک  هر  فوق الذکر 
مشخص می گردد. از این رو نقشه طبقات شیب و ارتفاع با یکدیگر 
تلفیق شد و نقشه واحدهای مقدماتی شکل زمین )تصویر شماره 
6( تهیه گردید و بعد نقشه به دست آمده با نقشه جهت جغرافیایی 
تلفیق شد و نقشه واحدهای شکل زمین به دست آمد )با توجه 
و  زمین  شکل  واحدهای  نقشه  یگان های  تعداد  بودن  زیاد  به 
نامشخص بودن یگان ها بر روی عکس و اینکه اطالعات این نقشه 
در نقشه های تکمیلی بعدی آمده است از ارائه نقشه واحدهای 

شکل زمین در این قسمت اجتناب گردید(.

پردازش و تلفیق داده ها

در این مرحله به پردازش و تلفیق داده ها پرداخته می شود که 
شامل تجزیه وتحلیل و جمع بندی داده ها و ترکیب ویژگی های 
اکولوژیک با یکدیگر برای تهیه نقشه های یگان های زیست محیطی 

است.

تهیه نقشه واحدهای زیست محیطی پایه یک

در این مرحله نقشه واحدهای شکل زمین که در مرحله قبل 
به دست آمد با نقشه تیپ خاک )تصویر شماره 7( که در 9 
واحدهای  نقشه  و  گردید  هم گذاری  روی  شد  مشخص  طبقه 
زیست محیطی پایه یک به دست آمد )تصویر شماره 8(. عالوه 
بر طبقات خاک طبقات پوشش گیاهی و تراکم پوشش گیاهی 
نیز بر اساس مطالعات میدانی و استفاده از نقشه های توپوگرافی، 
عکس های هوایی، کاربری وضع موجود مشخص گردید )جدول 

شماره 3(. 

با تهیه نقشه واحدهای زیست محیطی پایه یک تمام ویژگی های 
شیب، ارتفاع، جهت جغرافیایی و تیپ خاک هر یگان مشخص 
گردید و بدین ترتیب اطالعات اولیه جهت ارزیابی توان محیطی 
مراحل  در  اطالعات  این  که  آمد  دست  به  نیشابور  شهرستان 
بعدی تحقیق تکمیل گردید. بنابراین با استفاده از مجموع این 
اطالعات می توان مناطق مناسب جهت انجام کاربری کشاورزی و 

مرتع داری را تعیین نمود.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. نقشه واحدهای مقدماتی شکل زمین. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398
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تهیه نقشه واحدهای زیست محیطی پایه دو

در مرحله بعد نقشه واحدهای زیست محیطی پایه یک با نقشه 
پوشش گیاهی )تصویر شماره 9( روی هم گذاری گردید و سپس 
فصول مشترک جداسازی شد و نقشه واحدهای زیست محیطی 

پایه دو ایجاد گردید )تصویر شماره 10(. 

تهیه واحدهای زیست محیطی نهایی

نقشه پایه دو با نقشه تراکم پوشش گیاهی که در 3 طبقه 
دسته بندی گردید )تصویر شماره 11(، تلفیق و سپس فصول 
زیست محیطی  واحدهای  نقشه  و  گردید  جداسازی  مشترک 
واحدهای  واقع  در   .)12 شماره  )تصویر  آمد  دست  به  نهایی 
زیست محیطی نهایی اساس طبقه بندی ها را تشکیل می دهد که 

با روی هم گذاری سایر پارامترها ویژگی های هر یک از پارامترها 
در جدول نهایی درج می گردد.

تکمیل اطالعات و تهیه نقشه های سایر منابع اکولوژیکی

الزم به ذکر است جهت تعیین توان سرزمین جهت تخصیص 
کاربری کشاورزی و مرتع داری، عالوه بر عوامل اکولوژیکی ثابت 
از عوامل اکولوژیکی غیرثابت نیز استفاده گردید. برای این منظور 
ابتدا اقدام به تهیه نقشه های عوامل اکولوژیکی ناپایدار متناسب 
با طبقه بندی جدول شماره 4 گردید؛ سپس نقشه واحدهای 
زیست محیطی نهایی، با هر یک از این نقشه ها به صورت جداگانه 
روی هم قرار داده شد و ویژگی های عوامل اکولوژیکی ناپایدار هر 
یگان نیز مشخص گردید تا در تخصیص مناطق دارای قابلیت 

کشاورزی و مرتع داری درجه دقت و اطمینان باالتر رود. 

جدول 3. طبقه بندی نوع خاک، پوشش گیاهی و تراکم گیاهی.

تراکم گیاهیپوشش گیاهینوع خاک

10-25زراعتآبیوباغاتشنیرسیعمقکم1

25-50زراعتدیملومیعمقمتوسطتازیاد2

50-70مراتعلومیرسیعمقکم3

----جنگلهایتنگودستکاشتلومیرسیعمقکمتامتوسط4

----بیشهزارودرختچهزاررسیعمقکم5

-----بدونپوششوبیرونزدگیسنگیرسیعمقمتوسطتازیاد6

---------شنیوقلوهسنگیعمقکم7

---------شنیقلوهسنگیعمقکمتامتوسط8

---------شنیقلوهایعمقمتوسطتازیاد9
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ارزیابی توان اکولوژیک )ارزیابی و طبقه بندی سرزمین(

قابلیت   ،(Makhdoum, 2011) تحقیق  برگزیده  مدل  در 
قابل تفکیک  فعالیت های مختلف در هفت  طبقه  کشاورزی در 
است. طبقه های 1 ، 2 و 3 نمایانگر کشت آبی، باغبانی )با آبیاری(، 
 4 طبقه  درحالی که  است.  زنبورداری  و  مرغداری  دام پروری، 
نمایشگر کشت دیم، باغبانی )بدون آبیاری(، دام پروری، مرغداری، 
زنبورداری و مرتع داری )درجه یک( و طبقه 5 نمایشگر کشت 
دیم، باغبانی )بدون آبیاری(، دام پروری، مرغداری و زنبورداری 
مرتع داری  نمایانگر   6 طبقه  است.  دو(  )درجه  مرتع داری  و 
بخورونمیر، زنبورداری، باغبانی در تراس ها و چرای حیات وحش 
و طبقه 7 نمایانگر چرای حیات وحش است. این مدل همچنین 
یک طرفه است یعنی آنکه اجرای کاربری های طبقات 5، 6 و 7 
)اگر ازنظر اقتصادی- اجتماعی به صالح باشد( در سرزمین هایی 
با توان طبقه 1 تا 4 از نظر اکولوژیکی امکان پذیر است، اما اجرای 
کاربری های طبقات 1، 2 و 3 در سرزمین با توان طبقه 4 و 5 
و 6 )به استثنای زنبورداری( و 7 امکان پذیر نیست. همین طور 
اجرای کاربری کشت آبی در سرزمین با توان طبقه 4 دیم کاری 

در سرزمین با توان طبقه 6 مجاز نیست.

نتایج تحلیل با توجه به تصویر شماره 13، گویای آن است که 
در منطقه موردمطالعه، 1945/76 کیلومترمربع معادل با 27/25 
درصد از مساحت منطقه، جهت کشاورزی طبقه یک، مناسب 
است و مستعد کشت منظم فراورده های کشاورزی است و در 
مناطق مرکزی شهرستان نیشابور واقع است. همچنین 795/02 
کیلومترمربع )11/13درصد(، از مساحت کل شهرستان نیز جهت 
با توجه به شرایط  انجام کشاورزی طبقه دو مناسب است که 
زمین، کشاورزی باید همراه با آیش و چرخشی باشد و زمین 
توان کشت منظم را ندارد و در قسمت هایی از مناطق مرکزی 
شهرستان نیشابور واقع شده است و علت اصلی نامنظم بودن 
کشت در این مناطق عالوه بر سایر پارامترها، وجود رودخانه های 
از سال خشک  فصل هایی  در  که  است  قسمت  این  در  فصلی 
این 2008/94 کیلومترمربع )28/13درصد(،  بر  هستند. عالوه 
از مساحت منطقه نیز جهت کشاورزی طبقه 3 مناسب است 
که توان کم تا متوسط برای کشاورزی دارد. همچنین 48/81 
کیلومترمربع )0/68درصد(، از مساحت منطقه نیز جهت زراعت 
و  از جنوب، شمال غرب  دیم مناسب است و در قسمت هایی 
شرق شهرستان نیشابور پراکنده هستند. 427/99 کیلومترمربع 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 12. نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

جدول 4. طبقه بندی عوامل اکولوژیکی ناپایدار.

فرسایشزهکشیدما )درجه سانتی گراد(بارندگی ساالنه )میلی متر(آب وهواطبقه

هیچتاخیلیکمعالی24-80030-1200مرطوب1

کمخوب21-50024-800نیمهمرطوب2

متوسطمتوسط18-20021-500نیمهخشک3

زیادکمکمتراز5018-200نیمهخشکخفیف4

بسیارزیادناقصیابسیارکم-----کمتراز50نیمهخشکشدید5
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)6 درصد(، از منطقه نیز جهت مرتع داری مناسب است که از این 
مقدار 149/84 کیلومترمربع )2/1 درصد(، جهت مرتع داری کم 
تراکم و بخورونمیر مناسب است. این کاربری برای قسمت هایی 
از شرق، شمال و شمال غرب شهرستان مناسب است. 512/51 
نیز  شهرستان  شرقی  مناطق  از  درصد(   7/18( کیلومترمربع 
درنهایت 1402/19  و  است  مناسب  جهت چرای حیات وحش 
توان  فاقد  منطقه  مساحت  از  درصد(   19/63( کیلومترمربع 

کشاورزی و مرتع داری است.

درنهایت جهت تکمیل اطالعات پس از تعیین مناطق بهینه 
جهت انجام کاربری کشاورزی و مرتع داری به بررسی پراکندگی 

جمعیت سکونتگاه های روستایی نسبت به زمین هایی که توان 
منظور،  این  برای  گردید.  اقدام  دارند  مرتع داری  و  کشاورزی 
پراکندگی  نقشه  با  مرتع داری  و  کشاورزی  کاربری  توان  نقشه 
سکونتگاه های روستایی تلفیق گردید. نتایج با توجه به اطالعات 
به دست آمده از تصویر شماره 14، گویای آن است که متأسفانه در 
زمین هایی که قابلیت و توان کشاورزی دارند، مناطق سکونتگاهی 
استقرار یافته است که این امر به ویژه در دهستان های دربقاضی، 
فضل، ریوند، زبرخان و اردوغش بیشتر به چشم می خورد که الزم 
است تدابیری در زمینه استفاده مناسب تر از این زمین ها صورت 

پذیرد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 13. نقشه محدوده های دارای توان کشاورزی و مرتع داری. مأخذ: یافته های تحقیق، 1398
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شاخص موران

پس از به دست آوردن مناطق دارای توان کاربری کشاورزی 
و مرتع داری در شهرستان نیشابور، میزان ارتباط توزیع فضایی 
نقاط روستایی با محدوده ای دارای توان کشاورزی و مرتع داری 
فضایی،  خودهمبستگی  توابع  از  موران،  شاخص  از  استفاده  با 
موردبررسی قرار گرفت. شاخص موران دارای دو فرمول زیر است. 

n wij(xi x)(xj x)I w (xi x)
∑∑ − −=

∑ − 2
)فرمول1(               

 در این رابطه؛ Xi ضریب متغیر فاصله ای یا نسبی در واحدهای 
ناحیه ای، n تعداد واحدهای ناحیه ای، wij وزن فضایی بین عارضه 

i و j است. 

ضریب موران بین 1- تا 1 به ترتیب به عنوان تعامل فضایی 
منفی و تعامل فضایی مثبت در تغییر است. اگر تعامل فضایی 
وجود نداشته باشد، ضرایب مورد انتظار موران برابر صفر است که 

ضرایب مورد انتظار موران برابر می شود با فرمول 2

IE (n )= − −0 l
l

فرمول 2                                          

در این فرمول؛ N تعداد واحدهای ناحیه ای و EI ضریب مورد 
انتظار است.

بر اساس مدل وقتی شاخص موران بزرگ تر از مقدار ضریب 
مورد انتظار باشد الگوی پراکنش فضایی تأیید می شود و برعکس 

 .(Lee & Wong, 2001)

بنا بر نتایج به دست آمده از مدل موران )تصویر شماره 15( 
با توجه به اینکه شاخص موران از شاخص مورد انتظار بزرگ تر 
است، الگوی پراکنش فضایی که به صورت خوشه ای است، تأیید 
می گردد. همچنین با توجه به مقدار آمار Z و مثبت و نزدیک 
بودن شاخص موران به مقدار 1+ )0/244( در سطح اطمینان 
99 درصد پراکنش فضایی معنادار است که نشان دهنده وجود 
خودهمبستگی فضایی در توزیع پراکنش روستاها با محدوده های 

دارای توان کشاورزی و مرتع داری است. 

تصویر 15. الگوی همبستگی فضایی پراکنش روستاها با محدوده های دارای توان کشاورزی و مرتع داری. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ: یافته های تحقیق، 1398
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تابستان 1399 . دوره 11. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

بحث و نتیجه گیری

چنانکه اشاره شد شناخت توان های محیط یعنی شناسایی 
قابلیت ها و امکانات بالقوه و بالفعل زمین برای کاربری های مختلف 
که امکان انتخاب کاربری مطلوب و بهینه را فراهم می کند. برای 
دستیابی به این هدف با نگرش همه جانبه که تمام فاکتورهای 
اکولوژیکی شهرستان نیشابور به عنوان واحد مدیریت و برنامه ریزی 
مدنظر بوده است؛ ابتدا نقشه یگان های زیست محیطی که از تلفیق 
نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب، جهت های جغرافیایی، خاک، 
به وسیله  به دست آمد، سپس  تراکم گیاهی  پوشش گیاهی و 
اکولوژیکی  ناپایدار  و  پایدار  عوامل  سیستمی  تجزیه وتحلیل 
سرزمین، توان کاربری ها ارزیابی گردید. نتایج نشان دهنده آن 
با 2008/94 کیلومترمربع  بود که کاربری کشاورزی طبقه 3، 
)28/13 درصد(، بیشترین مساحت شهرستان را اشغال نموده 
طبقات 1، 2،  مرتع داری  و  کشاورزی  کاربری  است. همچنین 
4، 5، 6 و 7 به ترتیب 1945/76کیلومترمربع )27/25 درصد(، 
کیلومترمربع   48/81 درصد(،   11/13( کیلومترمربع   795/02
درصد(، 149/84   3/9( کیلومترمربع  درصد(، 278/15   0/68(
کیلومترمربع )2/1 درصد( و 512/51 کیلومترمربع )7/18 درصد( 
از سطح منطقه را در برگرفته است. در واقع به علت دارا بودن 
شرایط آب و هوایی مناسب، خاک مساعد و سایر عوامل پایدار 
و ناپایدار شهرستان که موردبررسی قرار گرفت این شهرستان 
است.  مساعدی  دارای شرایط  مرتع داری  و  لحاظ کشاورزی  از 
اما متأسفانه در مناطقی از شهرستان از جمله در دهستان های 
دربقاضی، فضل، ریوند، زبرخان و اردوغش زمین هایی که قابلیت 
مناطق  به  هستند  مناسب  کشاورزی  برای  و  دارند  کشاورزی 
مسکونی اختصاص یافته است. درنهایت می توان گفت با در نظر 
گرفتن پارامترهای موردنیاز جهت تعیین مناطق مناسب برای 
انجام کاربری کشاورزی و مرتع داری، مشخص گردید قسمت های 
مرکزی، جنوبی و بخش هایی از مناطق شمالی شهرستان جهت 
با  است  که الزم  دارا هستند  بیشتری  توان  کاربری  این  انجام 
تمرکز بر روی این مناطق ضمن استفاده بهینه از قابلیت های 
نیز جلوگیری نمود و بدین  از هدر رفت منابع  این شهرستان 
ترتیب بتوان راه های دستیابی به توسعه پایدار را هموار نمود. این 
نتایج با یافته های تحقیقات روات، جوشی و نیماچوف )2010(، 
استعالجی )2002(، مهدوی و شمس الدینی )2013(، کرمی و 
همکاران )2014(، جزیی و عبادزاده )2014( که با بهره گیری 
از روش های  استفاده  و  اطالعاتی مختلف محیطی  از الیه های 
فعالیت های  انجام  مستعد جهت  مناطق  تعیین  به  همپوشانی 
با  کشاورزی در سطوح مختلف پرداختند و عنوان نمودند که 
روستاییان،  همه جانبه  مشارکت  با  همراه  مدیریتی خردمندانه 
همسو  دست یافت،  پایدار  توسعه  از  باالیی  سطح  به  می توان 
توابع  از  موران،  از شاخص  به دست آمده  نتایج  همچنین  است. 
خودهمبستگی فضایی جهت استخراج الگوی توزیع، نشان داد که 

با توجه به ضریب موران برابر با 0/244و مقدار z به دست آمده برابر 
با 15/750، در سطح اطمینان 99 درصد خودهمبستگی فضایی 
پراکنش روستاها با محدودهای دارای توان کشاورزی و مرتع داری 
برقرار است و نحوه این توزیع فضایی نیز خوشه ای به دست آمد.

در خاتمه می توان امیدوار بود که این تحقیق با معرفی مناطق 
مستعد جهت کاربری کشاورزی و مرتع داری، زمینه ای را فراهم 
آورد که بتوان ضمن جلوگیری از هدر رفت منابع محیطی، از 
اراضی موجود متناسب با قابلیت و توان اصلی آن ها استفاده کرد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است. 
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