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چکیده
آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگیهای محیطی در سطح منطقه و کشور ،از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به
شمار میآید .با توجه به جمعیت زیاد ،تغییر کاربریها در شهرستان مرودشت زیاد میباشد .مقاله بر آن است تا مقایسهای بین کاربری
اراضی موجود و نقشه آمایش تهیه شده برای شهرستان انجام دهد .روش تحقیق از نوع "توصیفی -تحلیلی" میباشد و برای جمعآوری
دادهها از ابزار کتابخانهای ،پرسشنامه و مطالعات و مشاهدات میدانی استفاده شده است .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با نرمافزارArcGis9.3
صورت گرفته است .مقایسه توان زیست محیطی شهرستان با کاربری اراضی از طریق رویهمگذاری الیههای مختلف اطالعاتی با استفاده از
مدل مخدوم و با روش کمی آمایش به کمک  GISصورت گرفت و نقشه آمایش سرزمین منطقه تهیه گردید .الزم به ذکر است اصالحاتی
در فرایند آمایش نظیر عدم تهیه واحدهای زیست محیطی و بهره گیری از نقشه کاربری فعلی انجام پذیرفت .نتایج نشان میدهد که
کاربری کشاورزی آبی و سپس اکوتوریسم از بیشترین اولویت (مجموع سناریوها) و تنها گستره کاربری نزدیک به کاربری فعلی ،توسعه
شهری و صنعتی و روستایی (حدود  0/4درصد) می باشد .هم چنین بهره برداری در عرصه کشاورزی آبی ( )40%و حفاظت ( )1%/5کمتر
از توان محیطی بهینه منطقه و در عرصه جنگلداری ( )22%و مرتعداری ( )32%بهره برداری بیش از توان محیطی می باشد.
واژههای کلیدی :آمایش سرزمین ،روش کمی ،GIS ،شهرستان مرودشت.
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بیان مسأله:
نادرستی استفاده از سرزمین بدین معنی است که از زمین و آب به اندازه توان یا پتانسیل آن استفاده نمیشود .ندانم
کاری در رابطه با نوع استفاده از سرزمین دست به دست مدیریت غلط یا روش بهرهبرداری نادرست داده و باعث استفاده
غیرمنطقی انسان از سرزمین گردیده است .خوشبختانه انسان متمدن به فکر چاره جویی افتاده است و با اجرای طرحهای
مدیریتی تا حدودی جلوی استفاده نادرست را گرفته است .به طور کلـی آنﭽـه تحـت عنـوان آمـایش سـرزمین از آن یـاد
میشود عبارت اسـت از" :تنظـیم رابطـه بـین انـسان ،سـرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین به منظور بهرهبرداری درخور و
پایـدار از جمیع امکانات انسانی و فﻀایی سرزمین به منظور بهبـود وضـعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان" .به عبارت
ساده تر انسان باید آن استفادهای را از زمین بکند که ویژگیهای طبیعـی و اکولـوﮊیکی سرزمین دیکته میکند و سپس این
ویژگی ها را با نیاز های اﻗتﺼادی و اجتماعی خود وفق دهد (مخدوم.)16 :1378 ،
ارزیابی توان اکولوﮊیکی جهت برنامه ریزی صحیح و استفاده همه جانبه بر اساس شناخت استعدادها و توان تولیدی و توجه
به چنین رویکردهایی به ویژه در زمان حاضر که موضوع عدم رعایت دیدگاه های محیط زیستی در مدیریت و برنامهریزی وجود
دارد از اهمیت خاصی برخوردار است (عدل12 :1380 ،؛ مخدوم و همکاران205 :1382 ،؛ احمدیثانی و همکاران.)46 :1390 ،
طبقهبندی توان سرزمین بر اساس شناخت ویژگیهای محیطی و اکولوﮊیک آن سرزمین صورت میگیرد .لذا ارزیابی توان
اکولوﮊیکی به عنوان پایه و اساس آمایش سرزمین جهت دستیابی به توسعه پایدار همراه با حفظ منافع نسلهای آتی ،اجتناب
ناپذیر خواهد بود .مطالعات زیادی هم در خﺼوص ارزیابی توان منابع سرزمینهای مختلف برای انواع کاربریهای مناسب و
حتی توسعه محﺼوالت کشاورزی مناسب با شرایط منطقهای ،در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است (فالح میری و
همکاران.)120 :1387 ،
فعالیتهای انسانی از انجا که بـه طـور تنگاتنـﮓ بـا محـیط طبیعی سر و کار دارد ،برای کارایی باالتر و تناسب بیـشتر
بـا محـیط زیست ،نیازمند شناسایی علمی روز افزون توان محیطی است .با توجه به افزایش جمعیت و اهمیت شهرستان
مرودشت به دلیل نقش فعالی که در زمینههای مختلف بخﺼوص کشاورزی ،توریسم و توسعه اﻗتﺼادی کشور ایفا میکند؛ تغییر
کاربری در عرصه و عدم استفاده بهینه از سرزمین امری اجتنابناپذیر است؛ که این میتواند تهدیدی برای نسلهای آینده
باشد .از طرف دیگر در مورد مدلهای آمایش سرزمین (بویژه کمی ﻗیاسی) ایران نیز باید یادآور شد که این مدل از انسجام
کمی نسبت به تطابق توانهای اکولوﮊیک با شرایط اﻗتﺼادی -اجتماعی برخوردار هست .دخالت نادرست اثر طبقه توان یعنی
عدم تساوی تعداد طبقات کاربریها و عدم در نظرگیری مکانی کاربریهای فعلی از جمله مشکالت دیگر است که منجر به
نتایج متفاوت از آنﭽه ﻗابل انتظار است خواهد شد .بنابراین ارائه روشی متناسب با شرایط زیست محیطی و اﻗتﺼادی  -اجتماعی
منطقه ،از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد .در راستای انجام تحقیق سواالت و فرضیات زیر مطرح میشود:
آیا کاربری اراضی موجود در شهرستان مرودشت ،منطبق با توان اکولوﮊیک شهرستان میباشد؟
در کدام یک از عرصههای زیستی شهرستان ،استفاده و بهـرهبـرداری از زمـین مغـایر بـا تـوان اکولوﮊیـک صورت میگیرد؟
روش پیشنهادی (کمی) تا چه اندازه با خﺼوصیات آمایشی منطقه تطابق دارد؟ تا بتوانیم با برنامه ریزی مناسب مدیران و با
بهرهگیری از توان اکولوﮊیک شهرستان ،بهره برداری بهینه از سرزمین را داشته باشیم.
پیشینه نظری تحقیق:
بررسی و تعیـین تناسـب اراضـی شـامل مقایسـه نیازمندیهای هر یک از انواع کاربریها با مشخﺼات و کیفیت موجـود
در هـر یـک از واحـدهای اراضی است ( .)FAO, 1976: 22از آنجا که بیـشتر پدیـدههـای محـیط زیـستی دارای ماهیـت
مکانی -زمانی هـستند ،مـیتـوان از سـامانﺔ اطالعـات جغرافیـایی ( )GISدر بررسی این پدیدهها استفاده کرد و مدلهایی را
ایجاد کرد که با آن بتوان در موارد مختلف ،برنامهریزی ،مـدیریت و در پایـان تﺼمیمگیری کرد .بعبارتی ارزیابی توان کولوﮊیک،
به دلیل ضرورت انتخاب و بهره برداری بهینه از پتانسیل اکولوﮊیک سرزمین در ﻗالب مطالعات برنامه ریزی و مدیریت زیست-
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محیطی به منظور حﺼول به اصل توسعﺔ پایدار است .بنابراین ،هدف نهایی از به کارگیری این سامانه ،فراهم کردن پشتیبانی
برای تﺼمیمگیریهای فﻀایی است .یکی از مهمترین تواناییهای سامانه اطالعات جغرافیایی ،توانایی تلفیق دادهها برای
مدلسازی ،مکان یابی و تعیین تناسب اراضی از طریق ارزش گذاری پهنه سرزمین است .از جمله پژوهش های صورت گرفته در
زمینه آمایش سرزمین میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
امیری و همکاران ( )1388پس از مطالعه ،شناسایی و نقشهسازی عوامل اکولوﮊیکی اعم از عوامل فیزیکی (شامل
فیزیوگرافی ،ارتفاع ،شیب ،خاک ،سنﮓ مادر ،بارندگی و دما و  )...و عوامل زیستی (شامل تراکم پوشش گیاهی ،رویش ساالنه،
ارزش گونه های گیاهی و  )...در حوضههای آبخیز دو هزار و سه هزار شمال ،با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و مدل
اکولوﮊیک جنگلداری مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی ،توان اکولوﮊیک حوزههای مذکور را بر اساس منطق بولین
مشخص کردند .نتایج حاکی از وجود فقط پنج طبقه اول بود .منوری و همکاران ( )1388در ارزیابی توان اکولوﮊیک منطقﺔ
حوضه آبخیز زاخرد شهرستان شیراز نشان دادند که با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اکولوﮊیکی ،کل منطقه برای توسعه
شهری نامناسب است .میردیلمی و همکاران ( )1390نقشه آمایش حوضه آبخیز کﭽیک واﻗع در استان گلستان را بر اساس
مدل سیستمی به روش دو ترکیبی تهیه کردند .نتایج نشان داد که اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه حدود  20درصد
بیش از حد بهرهبرداری شده است .نجفی فر ( )1390با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی نقشه آمایش سرزمین را
برای حوضه جنگلی سراب دره شهر ایالم تهیه کرد و نشان داد که کمترین سطح فعالیت مربوط به توسعه روستایی و بیشترین
آن مختص فعالیتهای آبخیزداری است .بیات و همکاران ( )1390به برنامهریزی کاربری اراضی و تهیه نقشه آمایش با استفاده
از توانمندیهای ویژه محیط  GISدر حوضه آبریز شهری ماهیدشت کرمانشاه پرداختند .در نتیجه بررسی آمایش سرزمین و
اولویت بندی بین کاربریها با روش کیفی ﻗیاسی مشخص شد که مساحت جنگل ،مرتع و کشاورزی در شرایط بهینه نسبت به
کاربری فعلی افزایش داشت.
از اولین اﻗدامات در تهیه چارچوبی برای ارزیابی اراضی میتوان به انتشار نشریه شماره  2توسط سازمان  FAOاشاره کرد
( .)FAO, 1976پراسد 2و همکاران ( )1990از ﻗابلیتهای تﺼاویر ماهوارهای در جهت آمایش سرزمین استفاده کردند.
سوهدی 3و همکاران ( ،)2002روشی برای به دست آوردن مدلهای پراکنش کاربری اراضی در مناطق حاشیه اندونزی را مورد
بحث ﻗرار دادند .هدف از این مدلها به حداکثر رساندن سود و به حداﻗل رساندن خطر بهره برداری بیرویه از منابع طبیعی
میباشد .سودهیرا 4و همکاران ( ،)2002معیارها ،پویایی و مدل سازی گسترش شهری را با کمک  GISدر شهر منگالور هند
بررسی نموده ،به دنبال آن پیش بینی نوع گسترش آینده شهر را ممکن ساختند.
از دیگر تحقیقات که در ارتباط با تعیین توان اکولوﮊیکی و آمایش سرزمین در عرصه های منابع طبیعی انجام گرفته می-
توان به مطالعه و ارزیابی ﻗابلیتهای مکانی و اکولوﮊیک حوضه بابلرود با استفاده از ( GISکرمی و همکاران ،)2011 ،مقایسه
روش آمایش فیزیکی (ﮊئومورفولوﮊیکی) و روش آمایش اکولوﮊیکی (روش دکتر مخدوم) جهت ارزیابی توان اکولوﮊیکی حوضه
آبخیز نساء استان هرمزگان (پرورش و همکاران ،)2009 ،آمایش منطقهای کاربری اراضی در کشور هلند (استوک فوگل و
آنتل ،)1999 ،5مطالعه تناسب اراضی در سریالنکا با استفاده از  GISبرای کشاورزی (پررا و تیالنادراجان ،)1999 ،6نقش روش
های مختلف ارزیابی کاربری اراضی در کشور هند (جانسن 7و همکاران ) 2000 ،اشاره نمود.
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مواد و روش تحقیق:
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی است .همﭽنین روش گردآوری
اطالعات اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است .جهت تحلیلها نیز از نرمافزار  ArcGIS 9.3و  Excelاستفاده شد .دادههای
مورد استفاده در تحقیق شامل الیـههـای اطالعاتی ارتفاع ،شیب ،جهـت شـیب ،منابع آب و دادههای هواشناسی (سازمان آب
استان) ،پوشش گیاهی و خاک شناسی (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس) و همﭽنین دادههای جمعآوری شده از
پرسشنامه میباشد .مراحل ارزیابی در این تحقیق به صورت زیر است:
 -1شناسایی منابع اکولوژیک :برای ارزیابی توان اکولوﮊیک در محدوده شهرستان نیاز به تهیه الیـههـای اطالعاتی شامل
ارتفاع ،شیب ،جهـت شـیب (با استفاده از  ،)DEMمنابع آب و دادههای هواشناسی (سازمان آب استان) ،پوشش گیاهی و
خاک شناسی (سازمان جهاد کشاورزی استان) میباشد.
 -2تجزیه و تحلیل منابع :با توجه به امکان باالی اینکه ،پلی گانهای متفاوت یک واحد زیست محیطی در یک گستره وسیع
مانند یک شهرستان یا حوضه آبخیز بزرگ در شاخصهای یک مدل اکولوﮊیکی که در گامهای پنج گانه تهیه واحد زیست
ال متفاوت باشند .لذا در مناطق وسیع اطالعات جداول
محیطی استفاده نشدهاند (مانند شوری و زهکشی خاک) میتوانند کام ا
توصیفی حاصله از گامهای پنج گانه تهیه واحد زیست محیطی برای تهیه توان اکولوﮊیک کاربریها جوابگو نمیباشد .در تحقیق
فوق پس از مشاهده بروز چنین حالتی پس از تهیه واحدهای زیست محیطی از رویکرد جدیدی استفاده گردید؛ بدین شکل که
از کلیه نقشهها و اطالعات الزم برای هر مدل اکولوﮊیکی استفاده گردید و میتوان گفت واحدهای کاری هر مدل توان برگرفته
از شاخصهای همان توان میباشند و نسبت به واحدهای زیست محیطی شاهد پلی گانهای بیشتری هستیم .ﻗابل ذکر است
رویکرد تهیه واحدهای کاری نظیر واحد زیست محیطی یا رخساره ﮊئومورفولوﮊی برای تهیه نقشه ،روشی سنتی تر نسبت به
رویکرد جدید بوده که در ابتدا با بهرهگیری از میز نور تهیه میشد .ولیکن رویکرد جدید برای شروع بررسی توان اکولوﮊیک با
توجه به توانمندی سریع محاسبات در محیط  GISمناسبتر و سریعتر از استفاده از واحدهای کاری بوده و برای مناطق
مطالعاتی وسیع توصیه میشود.
 -3ارزیابی توان محیطی سرزمین :ارزیابی توان محیط زیست برای هر کاربری از مقایسه ویژگیهای پلی گانهای ایجادی با
مدل اکولوﮊیکی همان کاربری (مدل مخدوم) بدست آمده است .لذا با استفاده از گزینهی  select by attributeدر جدول
اصالعات توصیفی و با تابع  andمناطق دارای ویژگیهای متناسب از نظر پارامترهای اکولوﮊیکی جهت تعیین توان هر کاربری
تعیین گردید.
 -4اولویت بندی کاربری ها (با روش کمی قیاسی):
 -4-1بررسی سناریوها :بر اساس روش کمی تعیین اولویت پرسشنامه ( 40عدد) بین کارشناسان سازمانهای ذیل توزیع شد تا
تکلیف سناریوهای اکولوﮊیکی ،اﻗتﺼادی و اجتماعی تعیین شود .سازمان های مربوطه عبارتند از:
 استانداری فارس ،سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ،اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان فارس ،اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس ،اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 معادل سازمانهای فوق در شهرستان مرودشت.
نحوه امتیازدهی در پرسشنامه بدین صورت است که با توجه به ویژگیهای اکولوﮊیکی ،اﻗتﺼادی و اجتماعی شهرستان،
کاربریهای مورد نظر را از عدد  1تا  6اولویتبندی میکنند که عدد  1اولویت باالتری را دارد .پس از تکمیل پرسشنامه توسط
کارشناسان ،اعداد وارد برنامه  Excelمی شوند و میانگینگیری در هر کاربری صورت میگیرد .سپس هر کدام از کاربری ها با
توجه به میانگین آنها در هر سناریو اولویتبندی خواهند شد( .جدول شماره .)1
 -4-2تلفیق نقشه های توان سرزمین و تهیه نقشه آمایش سرزمین :در مقطع بعد پس از تهیه نقشه توانهای اکولوﮊیک
(شکل شماره  ،)2نقشهها با هم ادغام شدند و نقشه حاصل همان نقشه آمایش سرزمین (شکل شماره  )3میباشد که در هر
واحد ایجادی به تعیین اولویت میپردازیم .حاصل جمع امتیازات به دست آمده در هر سناریو برای هر کاربری محاسبه شد
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سپس بر حسب حاصل جمع گزینه ها ردهبندی شدند .گزینهای که بیشترین حاصل جمع برای هر واحد ایجادی را دارد؛
بعنوان بهترین گزینه انتخاب گردید (مخدوم ،)218 :1378 ،که در ستون انتخاب اولویت در جدول اطالعات توصیفی نمایان
میشوند .جدول شماره  2مجموع امتیازات کسب شده با توجه به چهار سناریو و توانهای موجود برای کاربریهای مختلف را
نشان میدهد.
نکته :توانهایهای  1تا  4کشاورزی بعنوان توان  1مرتع ،توان  5کشاورزی بعنوان توان  2مرتع و توان  6کشاورزی بعنوان توان
 3مرتع در نظر گرفته شد.
به منظور اصالح مدل و انطباق بیشتر با ویژگی های منطقه ،اصالحاتی صورت گرفت:
تبﺼره  :1همﭽنین نحوه اولویتبندی کاربریها در منطقه عالوه بر باالترین امتیاز یک کاربری مشروط به داشتن توان مناسب
ال شاید برای یک پلی گون بیشترین امتیاز مربوط به توسعه صنعتی است و لیکن آن امتیاز بیان کننده
برای آن امتیاز دارد .مث ا
توان  3یا نامناسب توسعه است .لذا از انتخاب آن بعنوان اولویت پرهیز میشود.
تبﺼره  :2در ستون انتخاب اولویت در جدول اطالعات توصیفی،کاربریهای چندگانه با توجه به ناسازگاری کاربریها تغییر می-
کنند .در صورتیکه کاربریها با هم سازگار باشند از تغییر آنها پرهیز میشود .در صورت وجود ناسازگاری ،اولویت با آن کاربری
از میان انتخاب چندگانه است که در حال حاضر انجام میشود .برای سایر پلی گان های ناسازگار از بین کاربریهای چندگانه،
نیازهای اﻗتﺼادی و اجتماعی تعیین کننده است.
تبﺼره  :3در هنگام انتخاب اولویت کاربری فعلی نیز دخالت داده شد .بدین منظور الیه کاربری فعلی و نقشه آمایش با هم ادغام
شدند.
الف -کاربری های فعلی زراعت آبی ،حفاظت فعلی ،توسعه شهری در ستون انتخاب اولویت ،به ترتیب به کاربریهای کشاورزی
(در صورت توان مناسب) ،حفاظت و توسعه شهری تغییر یافتند .آن دسته از واحدهایی هم که کاربریهای فعلی یاد شده با
حفاظت فعلی تداخل داشتند و ناسازگار هستند (مثال ا کشاورزی و حفاظت) به کاربری حفاظت تغییر یافتند.
ب -در ستون انتخاب اولویت همﭽنین آن دسته از واحدهایی که کاربری فعلی جنگل انبوه ( )F1داشتند ،به صورت زیر اولویت
داده شدند:
آن دسته از واحدهایی که در ستون انتخاب اولویت ،اولویت جنگل -مرتع ندارند بعنوان کاربری جنگل توصیه میشوند.
البته واحدهایی که اولویت جنگل -کشاورزی گرفته اند با توجه به ناسازگاری کاربری ،به کاربری جنگل تغییر مییابند.
ج -همﭽنین در ستون انتخاب اولویت کاربری فعلی دریاچه ( )Lو بستر رودخانه ( )RBبررسی میشود .در واﻗع آن دسته از
ال حفاظت میشوند ،بعنوان دریاچه حفاظتی ﻗلمداد میشوند و در
واحدهایی که دارای کاربری  Lمیباشند ،در صورتیکه فع ا
غیر اینﺼورت بعنوان سطوح آبی آمایش میشوند .همﭽنین آن دسته از واحدهایی که دارای کاربری بستر رودخانه میباشند،
بعنوان بستر رودخانه ﻗلمداد میشوند.
محدوده مورد مطالعه:
شهرستان مرودشت در بخش مرکزی استان فارس و به طور میانگین در ارتفاع  1595متری از سطح دریا و در منطقه
کوهستانی زاگرس واﻗع شده و آب و هوای معتدلی دارد .این شهر در طول جغرافیایی  52درجه و  48دﻗیقه و در عرض
جغرافیایی  29درجه و  52دﻗیقه ﻗرار گرفته است .شهرستان مرودشت مساحتی بالغ بر  4649کیلومتر مربع دارد( .شکل شماره
.)1
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شکل  -1موقعیت شهرستان مرودشت در استان فارس -منبع :نویسندگان.1393 ،

یافتههای تحقیق:
جدول شماره  1نتایج اولویتبندی کاربریها بر اساس نظرات کارشناسان را نشان میدهد .اگرچه از بعد وسعت اراضی
مرتعی بیشترین گستره را برخوردارند ولیکن از بعد اﻗتﺼادی -اجتماعی مناسبترین گزینه کشاورزی آبی میباشد .اما جدول
مجموع امتیازات (جدول شماره  )2کسب شده هر کاربری را بر اساس رهیافت سناریوسازی نشان میدهد که بر اساس توان
اکولوﮊیک و نیازمندیهای اﻗتﺼادی اجتماعی طبقه اول کاربری اکوتوریسم از بیشترین اولویت و کاربری جنگل از کمترین
اولویت برخوردار میباشد .شکل شماره  2نقشههای توان اکولوﮊیک انواع کاربریها را نشان میدهد .از آنجا که محدودیت آب در
شهرستان وجود دارد ،طبقات  1و  2کشاورزی در شهرستان وجود ندارد؛ هم چنین با توجه به اینکه میزان تولید در بخش
جنگل نیز کم میباشد؛ منطقه توان جنگلداری تجارتی ندارد ،ولی در دو بخش اکوتوریسم و حفاظت شاهد وجود مناطق با توان
طبقه  1میباشیم .هم چنین شهرستان جهت توسعه شهری و صنعتی نیز از توان نسبتاا خوبی برخوردار است.
جدول  -1رتبه و امتیاز سناریوهای آمایش سرزمین در شهرستان مرودشت
رتبه و امتیاز سناریو وسعت
دیم

توسعه

اکوتوریسم

حفاظت

مرتعداری

کشاورزی

جنگلداری

کاربری

6

4

7

5

1

3

2

رتبه

5

7

4

6

10

8

9

امتیاز

رتبه و امتیاز سناریو اکولوﮊیکی
6/38

8/41

8/92

8/02

6/46

9/3

7/53

میانگین

7

3

2

4

6

1

5

رتبه

4

8

9

7

5

10

6

امتیاز

رتبه و امتیاز سناریو اﻗتﺼادی
5/71

8/23

8/84

7/46

5/87

8/89

7/05

میانگین

7

3

2

4

6

1

5

رتبه

4

8

9

7

5

10

6

امتیاز

رتبه و امتیاز سناریو اجتماعی
5/61

8/12

8/43

7/3

5/82

8/64

7/17

میانگین

7

3

2

4

6

1

5

رتبه

4

8

9

7

5

10

6

امتیاز
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با توجه به نتایج جدول شماره  2اکوتوریسم طبقه  1در اولویت اول و کشاورزی طبقه  3الویت دوم ،اکوتوریسم طبقه  2و
حفاظت طبقه 1اولویت سوم ،کشاورزی طبقه  4الویت چهارم ،توسعه شهری طبقه  ،2مرتع و دیم طبقه  ،1حفاظت طبقه  2و
کشاورزی طبقه  4در اولویتهای بعدی ﻗرار دارند .با توجه به نتایج به دست آمده از شکلهای  2و  3و جدول شماره  3میتوان
گفت که توان شهرستان مرودشت با توجه به شرایط اکولوﮊیکی ،اﻗتﺼادی و اجتماعی برای کشاورزی بیشتر است و در حال
حاضر به نقطه بهینه نرسیدهایم .همچنین نتایج نشان میدهد به کاربری اکوتوریسم نیز همانند کشاورزی آن چنانکه باید به
آن توجه نشده است ،که این توان باال برای توریسم و اکوتوریسم را میتوان به وجود امکانات مناسب اﻗتﺼادی ،اجتماعی و
اکولوﮊیک نسبت داد .همچنین با توجه به اینکه درصد مساحت اراضی تحت حفاظت در آمایش کمی بیشتر از کاربری فعلی
است نشان از عدم توجه به حفاظت می باشد که توجه بیشتر جهت افزایش سطح حفاظتی شهرستان و جلوگیری از تخریب را
میطلبد .در این بین درصد مساحت کاربری جنگلداری و مرتعداری در کاربری فعلی بیشتر از میزان بهینه میباشد که نشان
دهنده استفاده بیش از توان اکولوﮊیکی در این عرصه و بهرهکشی مثبت میباشد .تنها کاربری توسعه شهری ،صنعتی و
روستایی میباشد که به نسبت به نتایج آمایش شده به کاربری فعلی نزدیک است که نشان دهنده رویکرد اصالحی در تبﺼره
شماره  3است.
جدول  -2مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان مرودشت
1

توان

3

2

5

4

6

7

کاربری
جنگل

-

-

19

15

11

7

3

اکوتوریسم

31

27

23

-

-

-

-

توسعه شهری

-

25

21

-

-

-

-

کشاورزی

-

-

30

26

22

18

مرتع و دیم

25

21

19

15

-

-

-

حفاظت

27

23

19

-

-

-

-
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جدول -3درصد وسعت کاربری ها
روش کمی

کاربری

کاربری فعلی

جنگلداری

0/48

20/60

اکوتوریسم

32/8

توسعه

0/5

0/4

کشاورزی

54/6

39/7

مرتع

3/37

32/3

حفاظت

6/14

دیم

1/47

0/02
1/47

جنگل دست کاشت

-

1/55

اراضی بایر
بستر رودخانه

0/5

3/4
0/5

جنگل -اکوتوریسم

0/14

-

دریاچه (حفاظت شده)
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
با توجه به دادههای تحقیق دو کاربری اکوتوریسم و کشاورزی در الویت مسیر توسعه شهرستان ﻗرار دارند و باید سیاست-
های مدیریتی را در راستای سرمایهگذاری در این دو بخش ﻗرار داد و از این توان محیطی جهت بهبود رفاه مادی و معنوی
مردم منطقه استفاده کرد .بایست گفت استفاده از مدلهای اصالح یافته آمایش سرزمین متناسب با شرایط هر منطقه و
استفاده از متخﺼﺼان و کارشناسان آشنا میتواند خطرهای مدیریت و تﺼمیمگیریهای بلند مدت را کاهش دهد .بابایی کفاکی
( )1385استفاده از مدلهای اصالحی را به دلیل این خﺼوصیت ،بهتر از ارزیابی به روش امتیازدهی با اعمال وزن معیارها
میداند .مخدوم ( )1388نیز بیان میکند که مدلهای ویژه و اصالح یافته خود دارای وزن بوده و نیازی برای وزندهی مجدد
معیارها وجود ندارد .به طورکلی ارزیابی توان اکولوزیکی جهت توسعه هر کاربری میتواند موجب استفاده متناسب از توان
سرزمین شود .ارزیابی توان سرزمین از سویی دیگر میتواند الگوی توسعه اراضی را تعیین کند .بیشک این موضوع باعث
استفاده پایدار از از سرزمین شده و موجبات توسعه درخور را فراهم میآورد .راهکارهای بهبود فرایند برنامهریزی آمایش
سرزمین در شهرستان مرودشت:


تعریف جامع و صحیح از آمایش سرزمین و مفاهیم مرتبط با آن به صورت یک سند ﻗانونی برای ایجاد یک
دیدگاه یکپارچه در بین همه افراد ،گروه ها و سازمان ها،



طراحی نظام برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین و ایجاد نظام تشکیالتی مستقل و ﻗدرتمند ،استفاده از نیروی
متخﺼص و کارآمد،



استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در روش های آمایش سرزمین به منظورر کاهش هزینه و زمان ارزیابی




توجه بیشتر مسئولین در زمینه رهنمودهای استفاده از آب های زیرزمینی برای کشاورزی آبی بر اساس روشهای
نوین آبیاری
اجرای برنامه جامع آمایش سرزمین در منطقه با تامین زیر ساخت ها ،خدمات رفاهی ،آموزشی و زیربنایی.
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