
 5961، زمستان 4، شماره 96محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 5549تا  5516صفحات 

کاربری فعلی اراضی با کاربری پیشنهادی از سه روش مخدوم، فائو  مقایسه

 ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان جنگل

 (پشتلو حوزه آبخیز زنجانرود و قره: مطالعه موردی)

 4ه شریفی فرم، فاط3، سپیده مفیدی2، لیال صدوقی*1ابوالفضل معینی

 .ایران ی، واحد علوم وتحقیقات تهران،استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسالم 1

 .ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه خاکشناسیدانشجوی دکتری  2

 .ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه خاکشناسیدانشجوی دکتری  3

 .ایران ه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،، دانشگاگروه خاکشناسیکارشناسی ارشد آموخته دانش 4

 (13/51/5964: تاریخ تصویب  - 5969/ 93/6: تاریخ دریافت)

 چکیده

گرامی مرر ر در راهبررد توسرعه     گرردد،   میتخریب اراضی که منجر به امناسب هاي ن برداري بهرهتعیین توان اراضی به منظور استفاده بهینه و جلوگیري از 

تواند نقش مهمی در موفقیرت و افریایش قابلیرت     هاي تناسب اراضی در کنار استفاده از دانش کارشناسان می با روشGIS هاي  تلفیق قابلیت .پایدار است

مرورد  زمرین در منققره    هاي مورد نیراز، ممرایش سرر   هاي میدانی و نظري و تهیه اطالعات و نقشه در این تحقیق پس از بررسی .اعتماد نتایج داشته باشد

مورد بررسری قررار    ها، مراتع و مبخییداري و روش پیشنهادي سازمان جنگل مخدوم براساس سه روش مختلف تناسب اراضی فائو، ممایش سرزمینه عقالم

 افریار  گیراهی در نررم   هراي ااکشناسری، تیر  و ترراکش پوشرش      هراي جررافیرایی، وییگری    هاي طبقات ارتفاعی، درصرد شریب، جهرت    ابتدا نقشه .گرفت

ArcGIS10.1سپس با استفاده از جداول استاندارد موجود براي هر روش، نقشه اراضری   .شده و نقشه نهایی واحدهاي همگن به دست ممد  با هش ترکیب

بیشرترین انقبرا     .کاري به صورت جداگانه تهیه و مییان تقابق منها با کراربري فعلری تعیرین گردیرد     هاي مرتع، زراعت مبی، دیش و جنگل مستعد کاربري

به طورکلی نترایج حاصرل    .بود ها، مراتع و مبخییداري سازمان جنگلراي کاربري کشاورزي مربوط به روش ممایش مخدوم و براي مرتع روش پیشنهادي ب

یرن منراطق   اکنرون ا  اي از سقح حوضه توان باالیی براي کاربري مرتع دارد کره هرش    عمده  ها با کاربري فعلی، نشان داد که قسمت ها و مقایسه من از روش

فائو، مشخص گردید که روش پیشنهادي سرازمان  تناسب اراضی   ها در روش در نهایت بدلیل وجود برای کاستی .تحت کشت کشاورزي کش بازده هستند

 .باشد میهاي دیگر  ها، مراتع و مبخییداري که اود برگرفته از روش مخدوم است کار ممدتر از روش جنگل

 GIS راضی، واحدهاي همگن،ممایش، تناسب ا :واژگانکلید 

                                                 
*

 abmoeini@yahoo.com :ایمیل              36511913194: تلفن   ؛ نویسنده مسئول 



 5591صفحه  5961، زمستان 4، شماره 96محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 مقدمه .1

افیایش جمعیت از یک سو و محدود بودن 

انسان متمدن ، اراضی قابل استفاده از سوي دیگر

رییي در امر استفاده صحیح از  امروز را به برنامه

رییي باید به  این برنامه .اراضی ناچار سااته است

صورتی باشد که ضمن کسب حداکثر محصول، منابع 

براي استفاده میندگان محفوظ  ،و اراضیطبیعی 

استفاده نامناسب از اراضی منجر به  .بماند

فایده از منابع طبیعی، تخریب اراضی،  برداري بی بهره

تعیین توان  .گردد اجتماعی می فقر و دیگر مشکالت

اراضی به منظور استفاده بهینه و جلوگیري از 

راضی تخریب اکه منجر به امناسب هاي ن برداري بهره

 .گامی مر ر در راهبرد توسعه پایدار استگردد،  می

(Karami and Hoseininasr, 2013).  تلفیق

هاي تناسب اراضی شهري  روشبا GIS ي ها تیقابل

تواند نقش  می ،در کنار استفاده از دانش کارشناسان

نتایج داشته به مهمی در موفقیت و افیایش اعتماد 

ررسی مدیریت ب .(Taleai et al., 2012)باشد 

 هاي مبخیی براساس توان اکولوژیک در حوضه پایدار

و  Najafifarهاي جنگلی زاگرس توسط  اکوسیستش

انجام شد و بیان گردید که نقش ( 2007)همکاران 

کارگیري اصول مربوط به  ارزیابی توان اکولوژیک و

به علش ممایش سرزمین در مدیریت بهینه این منققه 

زیابی تناسب اراضی، با بررسی ار .ضروري است

استفاده از فناوري سیستش اطالعات جررافیایی در 

ي باندیگ در غرب جاوه توسط  روداانهي  حوضه

Hashim  درو براي جنگل ( 2002)و همکاران 

 Dayawansa و Ekanayak سریالنکا توسط منققه

در پیوهش دیگري تناسب  .گردید انجام( 2003)

 بر مبتنی رییي امهبرن به دستیابی هدف بااراضی 

 ابتدا Malczewski (1999)توسط  پایدار، توسعه

 و محیقی اي، منققه ،يشهر هاي استفاده يبرا

 ارزیابی ،ناحیه هر هاي قابلیت با متناسب سپس

 منمربوط به  یکیاکولوژ و شناسی زمین ،يکشاورز

هاي  طی مقالعاتی تأ یر وییگی .شد انجام

مایش سرزمین ژئومرفولوژیک و هیدرولوژي در م

 ,Servati & Eslamifard)بررسی گردیده است 

2010, Mohamadesmaili & Mahmmodi, 

 بندي زیرحوضه براساس مورفومتریک اولویت( 2004

هاي  با استفاده از تکنیک و تجییه و تحلیل ممایش

و همکاران  Javedنیی توسط  GIS دور و  از  سنجش

هاي  بريممایش سرزمین در کار .انجام شد( 2009)

 Bayat et)هاي مبخیی شهري  مختلف از جمله حوزه

al., 2012) منققه حفاظت شده ،(Sarhangzade 

& Makhdoum, 2002) ، توسعه جنگل و

و  (Malekghasemi et al., 2005)سبی  فضاي

نیی بررسی ( Sante et al., 2008)اراضی روستایی 

 توان در پیوهش دیگري ارزیابی .گردیده است

 کاربري جهت مبخیی بابلرود حوضه کاکولوژی

 سلسله تحلیل روش فرایند از استفاده با مرتعداري

جررافیایی توسط  اطالعات سامانه و مراتبی

Karami و  Hoseininasr انجام شد  2013سال در

 از درصد   64/97و به این نتیجه دست یافتند که 

 ارزیابی .است مرتعداري براي توان منققه فاقد سقح

 توسط کاووس  گنبد اراضی واحدهاي یفیییک
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Mohammadiکه داد نشان (2007) همکاران و 

 تولید يبرا اراضی این يها محدودیت مهمترین

 ت،یایقل و يشور اقلیمی، يها محدودیت محصوالت،

 طی مقالعاتی در .است زهکشی و مهک اسیدیته،

 در زیاد گچ نشان داده شد که وجود مختلف مناطق

و  اشک مناطق اراضی یاتاز اصوص یکی ااك

 اصوصیات و مهمترین شود می محسوب اشک مهین

 بافت، میکرورلیف، شامل اراضی محدودکننده

 شن، از تر درشت ذرات ااك، عمق سااتمان،

 باشد ااك می بودن سدیمی و اسیدیته، شوري

(Zeinadin & Amirpour, 2007, Sarmadian 

et al., 2004). یر ارزیابی تناسب اراضی و تری

و  Binممایش سرزمین در فوجیان چین توسط 

به منظور  ،بررسی و بیان گردید( 2007)همکاران 

هاي نامناسب کشاورزي در این  اصالح استفاده

 در پیوهش .شود منققه کشت غالت توصیه می

و نظارت بر ممایش سرزمین در  دیگري شناسایی

 از  اداکا متروپولیتن بنگالدش با استفاده از سنجش

در  Yamaguchi وDewan  توسط GIS و دور

مشاهدات  طبق .انجام شد 2008سال 

در دشت  (2011)و همکاران   Bagherzadeمیدانی

حاصلخییي  بیشترینگیارش شده است که  نیشابور،

 نوع از زراعی محصوالت ، مربوط بهتولید راندمان و

 .باشد می مبی،

مقایسه و بررسی قابلیت  ،هدف از این پیوهش

 اراضی تناسبو  مخدوم ممایش سرزمین سه روش

(FAO ) ها، مراتع  جنگلو روش پیشنهادي سازمان

از نظر  :در استعدادیابی اراضی و مبخییداري

هاي دیش، مرتع، زراعت مبی، باغ و جنگل و  کاربري

 .باشد مقایسه منها با کاربري فعلی می

 

 ها مواد و روش .2

 منطقه مورد مطالعه .1. 2

 33/44436لعه با مساحت منققه مورد مقا

هکتار در شمال استان زنجان در شهرستان زنجان، 

هاي چایپاره  هاي زنجانرود و قره پشتلو، دهستان بخش

باال، زنجانرود پایین، قره پشتلوي باال و غنی بیگلو قرار 

 ˝مقالعه داراي مختصات موردمنققه  .گرفته است

 46΄ 97˝طول شرقی و 47˚14΄49 ˝تا  49˚19΄11

 .باشدعرض شمالی می 99 ˚39΄ 49 ˝تا  99 ˚

داش تپه، : ه عبارتند ازضداال حو مسکونیمناطق 

صوفیلر، اسالم مباد، چ  چ ، طا  کندي، مشگین، 

قارشان، قاشقاتپه،  اوچبالغ، گلجه، گمش مباد، یله

اوراچی، کردقشال ، جلیل مباد، بلوغ، کهاب، دوسران، 

لو، ایستگاه  عرفشه، سردهات بیات، سیف مباد، ایده

ترین ارتفاع  پایین .مذرپی، سام بورا، اونیادان و چاور

مقالعاتی  منمتر و باالترین ارتفاع  5153منققه 

 .باشدمتر از سقح دریا می 1133

 روش تحقیق .2 .2

 1روش انجام پیوهش به طور االصه در شکل 

 .ارائه گردیده است
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 موقعیت منققه .5شکل

 

 

 پژوهشانجام مراحل از  شمای کلی .1شکل 
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 استاندارد تعیین درجه انطباق .5جدول شماره 

 درجه انقبا  درصد انقبا 

533-91 4 

91-13 9 

11-3 1 

3 5 

 )1339) میرکریمی و اونق از اقتباس                              

 

 های مختلف  آمایش مخدوم برای کاربریضوابط و معیارهای  .1جدول شماره

 کالس محدودیت ردیف 
واحد 

 تشخیص
 هاي الزم حداقل

یش
 د
ت
راع
ز

 

 Clay loam, Loam, Clay نوع بافت بافت ااك 5

 73تا  cm 13 عمق ااك 1

 51تا  7 درصد شیب کلی 9

 433بیش از  mm مییان بارندگی 4

 133بیش از  Kg/year مییان علوفه اشک در سال 1

 93بیش از  درصد تراکش پوشش گیاهی 9

ی
 مب
ت
راع
ز

 

 ,Clay loam, Sandy clay loam, Clay, Loamy sand نوع بافت بافت ااك 9

Sandy, Loam 

 53بیشتر از  cm عمق ااك 7

 7تا 3 درصد شیب کلی 6
تع
مر

 

 ,Clay loam,Loam, Loamy sand, Loamy clay sand نوع بافت بافت ااك 53

Clay loamy sand , sandy 

 73 تا cm 53 عمق ااك 55

 93تا 7 درصد شیب کلی 51

 93تا  13 درصد تراکش پوشش گیاهی 59

 133تا  Kg/year 113 مییان علوفه اشک در سال 54

گل
جن


ری

کا


 ,Sandy loam, Loam نوع بافت بافت ااك 51

Sandy clay loam,Clay loam 

 13بیش از  cm عمق ااك 59

 5733تاm 3 ارتفاع از سقح دریا 59

 11تا 3 درصد کلی شیب 57

 43بیش از  درصد گیاهی پوشش تراکش 56

 (5969) از ممایش سرزمین دکتر مخدوم اقتباس
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 های مختلف برای کاربری فائو تناسب اراضیضوابط و معیارهای  .9جدول شماره

 هاي الزم حداقل واحد تشخیص کالس محدودیت ردیف 

یش
 د
ت
راع
ز

 

 M or H نوع بافت بافت ااك 5

V or L or C 

 درصد حجمی 91سنگرییه کمتر از  درصد سنگرییه سقحی 1

 11بیشتر از  cm عمق ااك 9

 59کمتر از  ds/m شوري ااك 4

1 pH 1/7کمتر از  عدد 

 7تا 3 درصد شیب کلی 9

 933بیش از  mm بارندگی ساالنه 9

ی
 مب
ت
راع
ز

 

 M or H نوع بافت بافت ااك 7

V or L or C 

 51کمتر از  درصد سنگرییه سقحی 6

 11بیشتر از  cm عمق ااك 53

 59کمتر از  ds/m شوري ااك 55

51 pH 6کمتر از  عدد 

 7تا 3 درصد شیب کلی 59

تع
مر

 

 M or H نوع بافت بافت ااك 54

V or L or C 

 53بیشتر از  cm عمق ااك 51

 59تا ds/m 4 شوري ااك 59

59 pH 6کمتر از عدد 

 درصد 11کمتر از  رصدد شیب کلی 57

ل
نگ
ج

 
ي
کار



 M or H or V or L or C or Z نوع بافت بافت ااك 56

 513تا cm 11 عمق ااك 13

 4کمتر از  ds/m شوري ااك 15

 93کمتر از  درصد شیب کلی 11

19 pH 1/7کمتر از  عدد 

 فائو 151و  131هاي  از نشریه اقتباس

 

 

L: coarse sandy loam, loamy fine sand 

H: Clay loam, silty clay loam, sandy clay loam 

V: sandy clay, silty clay, clay 

M: Loam, fine sandy loam, silty loam, silty 
Z: sand, coarse sand 

C: Loamy coarse sand, Fine sand 



 5591صفحه .... کاربری فعلی اراضی با کاربری پیشنهادی از سه روش مقایسه

بلرای  اری هلا، مراتلع و آبخیل د    سازمان جنگلل پیشنهادی   روشضوابط و معیارهای  .4جدول شماره

 های مختلف کاربری

 هاي الزم حداقل واحد تشخیص عامل تشخیص هاي اراضی کیفیت/ هاي کاربري اراضی نیازمندي ردیف 

ی
 مب
ت
راع
ز

 

 <7 %درصد شیب (T)وضعیت پستی و بلندي اراضی/قابلیت کشت مکانییه 5

 Cm >43 عمق ااك شرایط ریشه دوانی(S)اصوصیات فیییکی ااك 1

 <51 %درصد مقدار سنگرییه شرایط ریشه دوانی(/ S)ییکی ااكاصوصیات فی 9

  Sandy loam & clay نوع بافت بافت ااك شرایط ریشه دوانی(/ S)اصوصیات فیییکی ااك 4

 <7 عدد pH قابلیت جذب عناصر غذایی(/A)اصوصیات شیمیایی ااك 1

 <Ece ds/m 9 (n)وضعیت شوري ااك  9

ی
 مب
اغ
ب

 

 <93 %درصد شیب (T)وضعیت پستی و بلندي اراضی/ییهقابلیت کشت مکان 9

 Cm >63 عمق ااك شرایط ریشه دوانی(/S)اصوصیات فیییکی ااك 7

 <91 %درصد مقدار سنگرییه شرایط ریشه دوانی(/ S)اصوصیات فیییکی ااك 6

 نوع بافت بافت ااك شرایط ریشه دوانی(/ S)اصوصیات فیییکی ااك 53
سبک و بافت ااك ایلی

 سنگینیلیا

 pH>1/1<1/7 عدد pH قابلیت جذب عناصر غذایی(/A)اصوصیات شیمیایی ااك 55

 <Ece ds/m 4 (n)وضعیت شوري ااك  51

یش
 د
ت
راع
ز

 

 <51 %درصد شیب (T)وضعیت پستی و بلندي اراضی/قابلیت کشت مکانییه 59

 Cm >93 عمق ااك شرایط ریشه دوانی(/S)اصوصیات فیییکی ااك 54

 Sandy loam & clay loam نوع بافت بافت ااك شرایط ریشه دوانی(/ S)وصیات فیییکی ااكاص 51

 <53 %درصد  رانمون سنگی شرایط ریشه دوانی(/S)اصوصیات فیییکی ااك 59

 <7 عدد pH قابلیت جذب عناصر غذایی(/A)اصوصیات شیمیایی ااك 59

 <Ece ds/m 9 (n)وضعیت شوري ااك  57

 mm <933 مییان بارندگی (c)اقلیش  56 
ل
نگ
ج

 
ي
کار



 >1733 متر ارتفاع (T)وضعیت پستی و بلندي اراضی/قابلیت کشت مکانییه 13

 <51 درصد شیب (T)وضعیت پستی و بلندي اراضی/قابلیت کشت مکانییه 15

 Cm <93 عمق ااك شرایط ریشه دوانی(/S)اصوصیات فیییکی ااك 11

 ایلی سنگین نباشد نوع بافت بافت ااك یط ریشه دوانیشرا(/S)اصوصیات فیییکی ااك 19

 <Ece ds/m 9 (n)وضعیت شوري ااك(/ A)اصوصیات شیمیایی ااك 14

 mm <933 مییان بارندگی (c)اقلیش  11 

تع
مر

 

 533حداقل  Kg/ha - تولید کل علوفه 19

 %13بیش از  درصد - مرتع وضعیت پوشش گیاهی 19

 %13حداقل  درصد - (اي مورد چراه گونه)ترکیب گیاهی  17
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 نتایج  .3

هاي  باتوجه به استانداردهاي ذکرشده، نقشه

اراضی مستعد زراعت مبی، زراعت دیش، مرتع، باغ، 

.کاري به صورت زیر بدست ممد جنگل




 خدومممعیارادیم باراضی مستعد کشت .4شکل                      کاربری فعلی اراضی منطقه .9شکل



       
 اراضی مستعد مرتع با معیار مخدوم .9شکل      معیار مخدوم بامستعد زراعت آبی  اراضی .1شکل
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 اراضیمعیار تناسباآبی بمستعد زراعتاراضی.8شکل اراضیمعیار تناسبامستعددیم باراضی.1شکل

 

 



 اراضی                   معیارتناسب با کاری جنگلمستعد اراضی .51شکل اراضی تناسب بامعیار مرتع مستعد اراضی.6شکل
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 ...پیشنهادیمعیار  با آبیزراعتاراضی مستعد.51شکل... بامعیارپیشنهادیدیمکشتاراضی مستعد.55شکل

   

 ...پیشنهادی معیاربراساسکاریجنگلمستعداراضی.54شکل... پیشنهادی معیاربراساسمرتعمستعداراضی .59شکل

 

براسررراس نقشررره کررراربري فعلررری اراضررری،   

 79/11599هکتار اراضی مورد مقالعره   33/44436از

هکتار بره   99/75زراعت مبی و دیش،  کاربريهکتار به 

بره  هکترار   95/597، هکتار به مرترع  95/57999باغ، 

( 1)در جدول شرماره   .مناطق مسکونی ااتصاص دارد

هرراي  مسرراحت و درصررد تعیررین شررده بررراي کرراربري

براساس هر سه روش مورد بررسی مورده شده  مختلف

( 9)انقبا  منها برا کراربري فعلری در جردول     و مییان 

 .استگردیده درج 
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 مساحت و درصد تعیین شده برای هر کاربری براساس سه روش مورد بررسی .1جدول شماره

 مرتع جنگل زراعت مبی زراعت دیش باغ
 روش بررسی

 هکتار درصد هکتار درصد ارهکت درصد هکتار درصد هکتار درصد

 ممایش مخدوم 49/16399 47/91 3 3 95/94949 31/97 36/937 64/51 - -

 فائو تناسب اراضی 61/97173 79/79 79/99919 55/74 17/13177 99/49 41/59999 64/96 - -

 ...روش پیشنهادي 76/96144 31/76 65/5717 51/4 96/1999 91/1 75/53955 76/19 3 3

 

لت عردم وجرود جنگرل در کراربري فعلری      به ع

فقررط درصررد انقبررا  کرراربري کشرراورزي و مرتررع بررا 

 .کاربري فعلی مورد بررسی قرار گرفت

 

 مساحت و درصد انطباق سه روش مورد بررسی با کاربری فعلی .9جدول شماره

 (هکتار) تقابقمساحت  درصد تقابق درجه تقابق
مساحت 

 (هکتار)
 روش بررسی

نوع 

 کاربري

 ممایش مخدوم 96/91911 97/11957 94/77 4

 فائو تناسب اراضی 91/14611 67/6556 11/99 9 کشاورزي

 ...روش پیشنهادي 75/53955 39/9539 11/14 1

 ممایش مخدوم 49/16399 31/55379 91/16 9

 فائو تناسب اراضی 61/97173 67/59793 17/94 9 مرتع

 ...ديروش پیشنها 76/96144 95/51449 91/71 4

 

براي کراربري کشراورزي   ( 9)با توجه به جدول 

مربرروط برره برره ترتیررب و کمترررین انقبررا   بیشررترین

پیشررنهادي سررازمان   ممررایش مخرردوم و  هرراي روش

بود و برراي مرترع، روش   ها، مراتع و مبخییداري  جنگل

از درجره انقبرا     فائواراضی   و تناسب مخدوم ممایش

ین انقبا  مربوط بره  یکسانی براوردار بودند و بیشتر

ها، مراتع و مبخییداري  پیشنهادي سازمان جنگلروش 

و  فرائو  براساس استانداردهاي روش تناسب اراضی .بود

ممایش مخدوم، در منققه مورد مقالعره، برین اراضری    

مستعد زراعت مبی و دیش همپوشانی مشاهده نگردیرد  

اسرتانداردي   ،فرائو  روش تناسب اراضی درو همچنین 

کره از   یین اراضری مسرتعد براغ وجرود نردارد     براي تع

بنابراین با وجرود   .کاهد کارایی و قابلیت من اندکی می

فرائو، مشرخص    تناسب اراضری   در روشها  این کاستی

ها، مراترع و   گردید که روش پیشنهادي سازمان جنگل

مخردوم   ممرایش روش  مبخییداري که اود برگرفته از

 .اشدب میهاي دیگر  است کار ممدتر از روش

 

 گیری  نتیجهبحث و  .4

منققه به غالب مساحت  ،در کاربري فعلی

در صورتیکه طبق است کشاورزي ااتصاص یافته 
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هاي انجام شده، در هر سه مدل، حوزه مبخیی  بررسی

 .مورد نظر توان باالیی براي کاربري مرتع دارد

روش پیشنهادي  يهمچنین وجود درصد تقابق باال

با کاربري فعلی و مبخییداري  ها، مراتع سازمان جنگل

مناطقی که براي این کاربري  دهدنشان می ،در مرتع

مورد استفاده قرار گرفته است، براساس استاندارد 

مناسب و مستعد این نوع کاربري  ،مورد نظر

ها و  به طورکلی نتایج حاصل از روش .باشد می

 همانند نتایج  ،ها با کاربري فعلی مقایسه من

Malekghasemi که نشان ( 2005)و همکاران

ي توان منققه سرخ حصار براي افیایش  دهنده

و همکاران  Bayatکاري است و همچنین  جنگل

که بیان نمودند توان منققه ماهیدشت از ( 2011)

 نظر کشاورزي و توسعه شهري قابل افیایش است،

اي از سقح حوزه مبخیی،  نشان داد که قسمت عمده

توان با  که می ،ري مرتع داردتوان باالیی براي کارب

بازده زراعی   کشت گیاهان مناسب مرتعی، اراضی کش

و مستعد براي این نوع کاربري را به مرتع تبدیل 

رویه  و از تخریب مراتع فعلی توسط چراي بی کرد

در انتها ذکر این نکته ضروري  .دام جلوگیري کرد

هاي مورد بررسی به دلیل  تفاوت در روشاست که 

، باشد میدر منها شرایط کلی کشور  گرفتن ردر نظ

، بر پایه اقلیش و اصوصیات ااك درصورتیکه اگر

روش مناسب با من منققه طراحی گردد این 

با مدیریت صحیح و توان  مشکالت نیی رفع شده و می

از منابع مب و ااك به  ،الگوي بهینه کاربري اراضی

 .برداري و حفاظت نمود درستی بهره
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Abstract 
An effective step for access to sustainable development is determining the land ability to optimize the using of 

land and prevent of its destruction due to unsuitable use of land. Assimilation of GIS capabilities and Land 

suitability methods of land proportion along with use of experts' knowledge can play important role in success 

and increase the reliability of results. In this research after theoretical and field study, providing information and 

necessary maps, Zanjan area was studied according to three different methods including; FAO land Suitability 

method, Makhdoumʼs land use Planning method and proposed method of forests, range and watershed 

management organization. At first; hypsometry, slop, aspects, soil characteristics, type and density of plant 

cover were synthesized in Arc GIS10.1 and final map of homogeneous units was gained. Then, using available 

standard tables for each method, map of prepared land was provided separately for control of range, agriculture, 

dry farming and afforesting and their accordance with present control was determined. The most accordance 

with agricultural application is relates to Makhdoum logistics and for land is relates to proposed method of 

forests, range and watershed management organization. Results of methods and their comparison with present 

application showed that main part of region has high potency for application of pastureland, which these the 

areas are currently under agricultural cultivation with low efficiency. Finally, in this Area, due to some 

deficiencies in FAO method, proposed method of forests, range and watershed management organization ,an 

adaptation from Makhdoum method, is more efficient than other methods.  

Key words: Land use planning, Land suitability , Homogeneous units, GIS. 
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