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  منظور توسعه پایدار،  ارزیابی توان اکولوژیکی، به
  جلگه ساحلی هندیجان: مطالعه موردي

  
  پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري کارشناس ارشد، 1حمید داودي

  پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري مربی، 2رحیم کاظمی
  

  1388/ 12/10:                             پذیرش مقاله20/04/1388: دریافت مقاله
  

  چکیده
برداري پایدار از سرزمین، در چند دهه  استفاده از منابع آب و خاك از گذشته دور و توجه به محیط زیست و بهره

 در صورت وجود .اي برخوردار هستند ز اهمیت ویژه در این میان، مناطق ساحلی ا.ذشته، مورد توجه قرار گرفته استگ
ترین منابع ترین و با ارزش برداري از سواحل هر کشوري، این مناطق جزء مهم هیک برنامه صحیح و پایدار براي بهر

عدم توجه به آمایش سرزمین و نبود یک برنامه اصولی و . شوند اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آن کشور محسوب می
به علت دارا این سواحل . گردد کامل، باعث هدررفت منابع عظیم اکولوژیکی، بخصوص در سواحل جنوبی کشور، می

تر مدیران ارشد به این منابع شده است؛ تا حدي که منابع مهم و  بودن منابع عظیم نفت و گاز، موجب جلب توجه بیش
ین موضوع، جلگه براي بررسی ا. اند تري قرار گرفته ها از جمله منابع زیست محیطی، در درجه اهمیت کم حیاتی آن

دلیل  هاي ملی در آن به  هدررفت سرمایهعه انتخاب گردید که شرایطعنوان منطقه مورد مطال ساحلی هندیجان به
هاي سرمایه. سختی قابل بازیابی است کولوژیکی بهتري است و تجدید منابع ا موقعیت جغرافیائی، داراي شدت بیش

ن اکولوژیکی رزیابی تواهدف از این تحقیق، ا.  قرار دارد  و آلودگی طبیعی، نظیر آب و خاك، در معرض انواع فرسایش
. یابی به یک برنامه آمایش سرزمین است تا با استفاده از آن به توسعه پایدار محلی دست یافت منظور دست منطقه، به

شود، اما شرایط اقلیمی مناسب زمستانه، وجود  جلگه ساحلی هندیجان با آنکه جزء مناطق گرم و خشک محسوب می
مسطح و ساحلی طوالنی آن از عوامل مهم و مثبتی در راستاي توسعه رودخانه هندیجان، خور هندیجان و زمین هاي 

شناسی،  اي و اطالعات پایه توپوگرافی، زمین با استفاده از منابع مختلف کتابخانه. شوند پایدار محلی محسوب می
کولوژیکی اي ویژه اه هاي میدانی، مدل اي و پیمایش ماهواره  هوایی، تصاویر هاي  عکس گیاهی، شناسی، پوشش خاك

پروري، توسعه شهري و روستائی، حفاظت،  سپس آمایش سرزمین در هفت اولویت کشاورزي، آبزي.منطقه تهیه شد
بر اساس نتایج . ها تعیین شد ها و شرایط بهینه آن گري صورت گرفت و مقایسه اولویت کاربري داري و گردش مرتع

 درصد قابلیت توسعه شهري و 4/14مستعد کشاورزي، درصد 6/14 هزار هکتارعرصه مورد بررسی، 500از  حاصله،
 درصد قابلیت 40گري متمرکز،   درصد قابلیت گردش8/14گري گسترده،   درصد قابلیت گردش67روستائی، 

  .  درصد قابلیت حفاظت را دارد5/34پروري و  آبزي
  

   خاك، محیط زیست، منابع آب وآمایش سرزمین، مدل اکولوژیکیآلودگی، : هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
برداري پایدار از سرزمین، در چند دهه  استفاده از منابع آب و خاك، از گذشته دور و توجه به محیط زیست و بهره

طوري که  به. اي برخوردار هستند  که در این میان، مناطق ساحلی از اهمیت ویژهگذشته، مورد توجه قرار گرفته است
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 و افزایش فشردگی جمعیت). Denis)  ،2002 کنند حلی زندگی و یا کار میبیش از نیمی از مردم دنیا در مناطق سا
  .گذارد طور مستقیم و غیر مستقیم، بر روي منابع اکولوژیکی تاثیرات نامطلوبی می توسعه در این مناطق به

ه بیش علت استفاد ع اکولوژیکی، بخصوص خاك و آب، بههاي انجام شده در سطح جهانی، مناب امروزه با وجود تالش
ها  هاي فسیلی و استخراج آننیاز روزافزون انسان به سوخت. از حد انسان، در معرض تهدید و نابودي قرار گرفته است

ریزي  یکی از عوامل عمده تخریب سایر منابع اکولوژیکی و ژئومورفولوژیکی است؛ در این میان، باید با استفاده از برنامه
آمایش سرزمین و توسعه . ین به سمت استفاده موثر و پایدار از سرزمین بودتوان اکولوژیک سرزم صحیح و توجه به

  ) Mark) ،2000 پایدار در سطح محلی، نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست جهانی دارد 
رفته نظیر امریکا، کانادا، و  هاي زیادي در سراسر جهان، از جمله کشورهاي پیش در خصوص آمایش سرزمین فعالیت

هاي  با محوریت توان) 1381(مخدوم .  ساله دارد40اي  اما این موضوع در کشور ما تاریخچه.ته استصورت گرفاسترالیا 
 فتاحی . گانه شد اکولوژیکی آبخیز شمالی، رودخانه کارون را مورد بررسی قرارداد که منجر به تولید نقشه کاربري هشت

ش ارزیابی توان اکولوژیکی با وضعیت موجود استفاده از ، با استفاده از روش مخدوم بررسی دقت و صحت رو)1383(
بار قم انجام داده که نتایج این تحقیق نشان داد که در بسیاري از موارد، آنچه که هاي کهک و ک سرزمین را در حوزه
  .برداري در حال حاضر، تفاوت دارد دهد با نوع بهره این روش نشان می

مل تاثیرگذار در توسعه پایدار، نقش عوامل اجتماعی، نظیر فقر و ثروت را ، با بررسی عوا)Mark) 2000در تحقیقی 
ریزي محلی براي استفاده  داند؛ از طرف دیگر، وي معتقد است که برنامه در تخریب منابع و محیط زیست دخیل می

توسعه در ، به بررسی )Jianfa ) 2002.باشد گیري از تخریب محیط زیست بسیار مهم می صحیح از منابع در پیش
نامبرده، بر روي . هاي گذشته بود، پرداخت ، کشور چین که، داراي رشد اقتصادي سریعی در سالZhujiangدلتاي 
  . هاي محلی، توسعه ساختارها و زیر بناها، رشد اقتصادي محلی و توسعه متقارن، تاکید زیادي داشته است گذاري سرمایه

در سواحل لوئیزیاناي ) 2005( و همکاران Army افزایش، توسط هاي گلی در حال پدیده ژئومورفولوژیکی پهنه
هاي گلی در شرایطی که سایر مناطق ساحلی دنیا بر اثر باال آمدن ها دریافتند که افزایش پهنه آن. امریکا، بررسی شد

نرژیک هاي ا این محققین، فعالیت. رسدنظر می عقب نشینی هستند، رخداد جالبی بهسطح تراز آب دریا در حال 
  Xuegong، 2006در سال . دانند ریز و امواج را از عوامل مهم پدیده ژئومورفولوژیکی می اتمسفري، وجود رسوبات دانه

ها با تهیه یک سیستم شاخص  آن. در کشور چین به مطالعه توسعه پایدار کشاورزي پرداختند) 2006(و همکاران 
ن، شامل منابع کشاورزي، توسعه کشاورزي، محیط زیست و توسعه پایدار و با استفاده از پنج سیستم پشتیبا

بر اساس نتایج . ها پرداختند کارگیري آن اکوسیستم، جامعه روستائی و مدیریت علوم، به بررسی روابط این عوامل و به
  . شود  زیر منطقه تقسیم می22 منطقه و 9حاصله، کشور چین به 

هاي اکولوژیکی منطقه ساحلی هندیجان، یک برنامه  ها و توان در این تحقیق سعی شده است، با بررسی محدودیت
  .  آمایش سرزمین تهیه و در نهایت با استفاده از این برنامه، به یک توسعه پایدار در منطقه دست پیدا کرد

  
  ها مواد و روش

یه جنوب شرقی ال خورده در منتهی غرب زاگرس چین الیه جنوب شهرستان  هندیجان در منتهی: منطقه مورد مطالعه
 50˚ 00́́́ تا 49˚ 10 ́    کیلومتر مربع و در محدوده جغرافیائی بین مختصات5000استان خوزستان با مساحتی حدود 

، از جنوب به مال این منطقه از شمال به روستاي ده.  عرض شمالی واقع شده است30˚33́ تا 30˚00طول شرقی و 
منطقه تحقیق بر اساس یک  .شود  از غرب به شهرستان ماهشهر ختم میو به روستاي بوطاهري  فارس، از شرق   خلیج
- درجه سانتی5 و 5/52ترتیب با دماي حداکثر و حداقل مطلق  به) 1343-1373(هاي هواشناسی  اده ساله د30دوره 

موال  درصد و در تابستان، مع56 تا 40میانگین ساالنه رطوبت نسبی هوا، بین . گراد جزء مناطق خشک و گرم است
متر و روند تغییرات بارش در عرض سال،   میلی200متوسط بارندگی . کند صد نیز تجاوز می  در60رطوبت نسبی از 

هاي تهیه دست آمده از آزمایش نمونه خاك بر اساس نتایج به .دهد ماه رخ می اي بوده و حداکثر بارندگی در دي مدیترانه



  آبخیز مدیریتومهندسی  مجله
 

37 1389، 1، شماره 2جلد 

خاك منطقه براي ). 1384داودي، ( سیلتی لوم تا سیلتی رسی است شده از اعماق مختلف، بافت خاك منطقه سیلتی،
  .کشت محصوالتی نظیر گندم، جو و هندوانه مناسب است و در صورت تامین آب، محدودیتی از نظر خاك وجود ندارد

سفید تشکیل شده است  از لحاظ ساختمانی، دلتاي هندیجان در گودال و فرورفتگی ناودیس جنوبی تاقدیس رگ
اي و توزیع  یندهاي رودخانهتمانی پیروي نکرده، بلکه تابع فرآو امتداد و توسعه آن، از عوارض ساخ) 1384رضا،  ریبغ(

یند رشد خود  در طی فرآهندیجاندلتاي رودخانه . رسوبات آبرفتی رودخانه هندیجان در جهت جنوب غرب بوده است
ن با رسوبات بادي پوشانده اکنو هاي صدفی، که هم احل موقعیت خود را ترك کرده است و وجود سبه سمت دریا، بارها

بررسی هیدرولوژي . دو شاخه فهلیان و خیرآباد تشکیل گردیده است رودخانه هندیجان از .، موید این مطلب استشده
 متوسط آبدهی .داردحداکثر دبی در بهمن ماه  از وقوع نشان) 1343-1373 ( ساله30 مال در دوره آماري ایستگاه ده

  .)1378طرح جامع آب کشور،  (  مترمکعب در ثانیه بوده است90 ساله مذکور، 30مال در دوره  دخانه در ایستگاه دهرو
هاي  یکی از مسائل بسیار مهم و ضروري در بحث آمایش سرزمین، شناخت ویژگی: هاي اقتصادي و اجتماعی ویژگی

.  هزار نفر است50 روستا و جمعیتی حدود 32راي شهرستان هندیجان دا. اقتصادي و اجتماعی منطقه مورد نظر است
از ) هندیجان(ساکنین روستاها و مرکز شهرستان . اند روستاهاي شهرستان در طول رودخانه هندیجان پراکنده شده

ن گندم،  ت57500بالغ بر ساالنه حدود  . نمایند دریائی امرار معاش می طریق کشاورزي، صیادي، دامداري و تجارت 
 هزار 10 تا 8همچنین . شود ن هندوانه در بخش کشاورزي تولید می ت15200فرنگی و ن گوجه ت28800و،  تن ج2280

بافی،  توان به نمد از جمله صنایع دستی منطقه نیز می. گردد ن میگو در این منطقه صید می ت400 تا 300تن ماهی و 
ها و    که مبنا و اساس کار آمایش سرزمین، بر توان ئیجااز آن. )1384داودي، (بافی اشاره کرد  بافی، پارچه و عبا گلیم

  .، این عوامل در منطقه تحقیق مورد توجه قرار گرفته است است استواري اکولوژیکی  ها محدودیت
، در رودخانه هندیجان، )1330-1380( ساله 50هاي فصلی مخرب، بر اساس اطالعات دوره آماري  وقوع سیالب .1

  )1384پرهمت، (رات و تلفات  خسابا مورد سیل 83وقوع 
  قال مواد، از جمله رسوبات تبخیريوزش بادهاي دائمی، فرسایش بادي و انت .2
  )1384غریب رضا، ( کیلومتري 17مق هنگام مد تا ع شور دریا با آب شیرین رودخانه بهترکیب آب  .3
   میلیون تن در سال8یق رودخانه، به مقدار فرسایش آبی و حمل رسوبات از طر .4
  .توان به موارد زیر اشاره کرد  میعنوان نمونه اي اکولوژیکی فراوانی دارد که بهه رفی، این منطقه توانائیاز ط .5
  هاي  اقتصادي یادي و سایر فعالیتعنوان یک منبع بزرگ در زمینه ص  وجود خلیج فارس به.6
 دوبار محصول ا امکان برداشت، ب/.2تر از   اراضی پهناور و وسیع با خاك نسبتاٌ مناسب براي کشاورزي با شیب کم.7

  دلیل دماي مناسب زمستانه طی یک دوره کشت، به
مناسب براي کشاورزي و مکعب با کیفیت  متر90با دبی متوسط ساالنه   وجود آب رودخانه هندیجان  .8

 پروري آبزي
  نوع19 ،)1375ضیائی، ( نوع پستاندار 21دهد که   زیست جانوري منطقه نشان می  مطالعات مربوط به محیط.9

 گونه پرنده از انواع 180 در این منطقه وجود دارد؛ همچنین حدود )1364لطیفی،( نوع ماهی 21مار و 
  .)1354اسکات و مروج همدانی، (کنند مختلف به صورت زمستان گذران یا دائم زندگی می

  
   تحقیق روش

 و  اسناد و مدارك مربوط به تحقیقاتیابی به هدف تعیین شده، با استفاده از منظور دست مراحل مختلف تحقیق به
  .ریزي و انجام گردید شرح زیر برنامه ربرد سیستم اطالعات جغرافیایی به صحرایی و کامطالعات انجام شده، پیمایش

 درباره آمایش ي انجام شده ها عات و نتایج پژوهش  در این مرحله، ضمن بررسی و ثبت اطال:اي مطالعات کتابخانه
. شناسی، ژئومورفولوژي، کاربري و قابلیت اراضی استخراج گردید ي هواشناسی و اقلیم، زمینها سرزمین، ویژگی

، نقشه خاك با مقیاس 1:50000، 1:100000، 1:250000 گرافی به ترتیب با مقیاس پو شناسی تو هاي پایه زمین نقشه
 . گرفتند  الزم مورد استفاده قرارهاي ، تهیه  و بعد از بررسی1:1000000گیاهی با مقیاس  ، نقشه پوشش1:1000000
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العات از منابع محلی، آوري اط هاي میدانی و جمع دست آمده، از طریق پیمایش سپس براي تکمیل و تدقیق اطالعات به
 . اراضی اقدام گردید شناسی و کاربري هاي زمین سازي در زمینه ستندهمراه با م

 و ILWISافزاري  و بسته نرم) GIS(هاي اطالعات جغرافیائی   سامانه با استفاده از:هاي پایه و موردنیاز تولید نقشه 
اي  ارهگیري از اطالعات رقومی تصاویر ماهو شناسی، توپوگرافی و با بهره هاي زمین  نقشههاي پایه موجود شامل نقشه

 و 1:20000هاي هوائی با مقیاس   و عکس2005 و 2002، 2001هاي   مربوط به سال+ETM و TMلندست 
هاي اراضی تولید  شناسی، ژئومورفولوژي، کاربري اراضی و استعداد هاي زمین ، نقشه1372و 1346هاي  ل سا1:40000

هاي جغرافیائی و طبقات ارتفاعی نیز با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه و مدل ارتفاعی رقومی  نقشه شیب، جهت .شد
(DEM)هاي   سپس نقشه واحد.شد ائی واحدهاي شکل زمین حاصل گذاري این سه نقشه، نقشه نه هم  تهیه و با روي

گذاري  هم با روي. گردید محیطی تولید  هاي زیست گذاري شد و نقشه مقدماتی واحد هم شکل زمین با نقشه خاك، روي
هاي زیست محیطی نهائی ترسیم گردید و  هاي زیست محیطی، نقشه واحد نقشه پوشش گیاهی و نقشه مقدماتی واحد

کند در حداقل زمان، حداکثر این جداول به ارزیاب کمک می. محیطی تکمیل شد هاي زیست ن جداول یگانپس از آ
هاي  هاي اکولوژیکی واحد  به این جداول، ویژگی.ترین حد خود برساند ارزیابی را انجام داده و خطاهاي خود را به کم

و خصوصیات سنگ، خاك و ) 1جداول ( که شامل جدول خصوصیات شیب و اقلیم شود  زیست محیطی گفته می
  . باشند می) 2جدول (ژئوهیدرولوژي 

  
 سازي هاي اکولوژیکی براي مدل  طبقه بندي داده: ها  پردازش داده-1 جدول

ات
طبق

 

ارتفاع از سطح 
 )m(دریا 

  شیب 
(%)  
 

 اقلیم
متوسط بارندگی 

 )mm (سالیانه

دماي متوسط 

 )C (سالیانه

   پوشش گیاهی
(%) 

1 20< 2< 
2 40-20 5-2 

3 100-40 10-5 

4 150-100 20-10 

5  200-150  40-20 

خشک 
  و گرم

200 4/25 30 – 10  

  
 سازي هاي اکولوژیکی براي مدل بندي داده طبقه: ها  پردازش داده-2 جدول

 طبقات
  قات خاكطب

 (Soi)  روش آمریکائی
  فرسایش خاك

(Ero) 
  شناسی سنگ

(Lit) 
  ژئوهیدرولوژي

(Geh) 

1 Aquic Torrifluvent دشت سیالبی فرسایش خفیف 
  ها  دهنده دشت سازندهاي سست تشکیل

 ) پادگانه آبرفتی -مخروط افکنه(
2 Ustic - Torrifluvent مارن و کنگولومرا پادگانه آبرفتی فرسایش خفیف 
3  Gypsic-Haplustepts ماسه سنگ و مارن فرسایش نسبتا شدید  

  
هاي اکولوژیکی ویژه منطقه،  هاي اکولوژیکی منطقه مشخص، و مدل ، توان2 و 1سپس با توجه به جداول 

 هاي ، محاسبات انجام گرفت و در نهایت نقشه کاربريILWIS افزار در این خصوص، با استفاده از نرم. شد نویسی رابطه
  . گردد دست آمد، که براي جلوگیري از گستردگی موضوع، نقشه کاربري کشاورزي ارائه می گانه به هفت

 ارزیابی چند عامله استفاده  در این تحقیق، از بین چندین روش معمول و موجود براي ارزیابی آمایش سرزمین، از روش
هاي اکولوژیک نیز تاکید  ها، بر توان بر محدودیت دیگر دارد؛ زیراعالوه هاي تري نسبت به روش شد که قابلیت بیش

صورت  یژه کاربري مناسب که در ایران بههاي و ، با تهیه مدل)1381(در نهایت با استفاده از روش مخدوم . کند می
تفرج  تفرج متمرکز،  روستائی،  پروري، توسعه شهري و داري، آبزي داري، جنگل گانه، کشاورزي، مرتع هاي هشت دلم
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محیطی گردید و در  تر منابع آب و خاك و کاهش خسارات زیست ده و حفاظت وجود دارد، مانع هدررفت بیشگستر
 . نهایت، برنامه آمایش سرزمین ارائه شده

  
  نتایج و بحث

گیري، فرسایش و مورفولوژي منطقه تحقیق دخالت  از آنچه که گفته شد، مشخص گردید چندین عامل در شکل
میان به موارد ذیل از آن . ها در ارائه برنامه آمایش سرزمین و توسعه پایدار نقش اساسی دارند دارند که شناسائی آن

هاي ساحلی  دهنده زمین شکل ترین عوامل شکل  مهم کهبر اساس تحقیقات حاصله مشخص گردید. شود اشاره می
ب در جهات جنوب و جنوب شرق به امواج، اغل(دینامیکی  شناسی،  هیدرو منطقه مورد بررسی، عبارتند از عوامل زمین

 7/2کشندها و واکشندها، دامنه ) 1383 ،خانیکی کرمی( ثانیه، 8/6 تا 4/4ا تناوب  متر و ب3 تا 25/1ترتیب به ارتفاع 
باد، تغییرات دما، بارندگی و (ن در سال؛ اقلیم بی رودخانه هندیجان هشت میلیون تها، بار رسو متري جزرومد، جریان

ها منشأ ایجاد اشکال مختلف  ها در مناطق ساحلی که تعامل و اندرکنش این فرآیند خره فعالیت انسانو باال) تبخیر
 . اند ها و سواحل صدفی  بوده ساحلی از جمله دلتا، مرداب نمکی باتالق

موسسه ( تقسیم شده است استعداد اراضی در ایران به شش طبقه:  و کاربري اراضی استعدادقابلیت طبقات
ترین استفاده از  بندي اراضی، بخصوص در آمایش سرزمین، تعیین مناسب در طبقه .)1380 ،خاك و آب تحقیقات

شرح ذیل  استعداد بهاراضی  منطقه  در سه با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق . اراضی خاص مد نظر است
  .بندي شد طبقه

 نه زهرهه رودخادر حاشی هزار هکتار 78استعداد زیاد در حدود  .1
  هکتار300ر حدود داستعداد متوسط  .2
  هکتار254 استعداد کم در حدود .3
 هزار هکتار 70در حدود  استعداد محدود .4
 هکتارهزار 20مشخص در حدود  استعداد نا .5
   هزار هکتار101در حدود  استعدادهاي بدون  زمین .6

آوري فاضـالب    فاقد سیـستم جمـع   آن،منطقه شهر هندیجان و تمامی روستاهاي    :محیطی منطقه   خصوصیات زیست 
بـا توجـه بـه سـاختار منطقـه، کـه از       . نماینـد  هاي انسانی استفاده مـی  هاي جذبی براي دفع فاضالب منازل از چاه  . است

پذیرد؛ ایـن امـر باعـث     درصد است، زهکشی به راحتی انجام نمی/. 2تر از  رسوبات بسیار ریز تشکیل شده و شیب آن کم      
متـري رسـیده و    ارتفاع آب زیرزمینی به عمق نـیم      . زمینی، بخصوص در شرق هندیجان شده است      هاي زیر   باال آمدن آب  

شبکه زهکشی شهري احداث شده در سطح شـهر، بـه علـت عـدم     . باعث ایجاد تاالبی در شرق شهر هندیجان شده است 
اي، بـه داخـل    صفیهگونـه تـ   کرد مناسبی ندارد و فاضالب شهري بدون هـیچ   طراحی مناسب و نداشتن شیب کافی، عمل      

   .شود رودخانه تخلیه می
هاي جاري و انسان  عوامل مهم مورفوژنیک در منطقه شامل اقلیم و آب وهوا، آب: عوامل مهم مورفوژنیک در منطقه

اي در باالي ناحیه و سیستم کم فشار بر روي سطح  هل تابستان، با توجه به استقرار پر فشار جنب حاردر  فص. است
و هاي اطراف، مانند عربستان به داخل منطقه مکیده شده و در نتیجه بادهاي قدرتمند  رم سرزمینزمین، هواي گ

این طوفان، منابع معتنابهی . شود  که جریان سریع هوا، باعث طوفان گرد و خاك می طوري نماید، به فراوانی را تولید می
گردند، از جا کنده و با   روي سطح زمین تشکیل میتر بر  را، که در این فصل به علت تبخیر شدید، بیش رسوبات نمکی

هاي کشاورزي و نهشته شدن رسوبات تبخیري بر  کند و با گذر از زمین تر منطقه حمل می خود به سوي نواحی شمالی
خیزي خاك را تا حد بسیار  ها و در نتیجه فرسایش شده که به نوبه خود، حاصل ها، باعث شور شدن آن روي این زمین

  . دهد کاهش میزیادي 
شدت تبخیر  رسد، به گراد می درجه سانتی50آب رودخانه هندیجان در هنگام تابستان که درجه حرارت هوا تا 

آبیاري با . شود هاي شمالی منطقه به سمت دریا، بر غلظت نمک آن افزوده می رو، با حرکت از قسمت گردد؛ از این می
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 17نفوذ آب دریا به داخل رودخانه در هنگام مد، تا عمق .  رددگ هاي کشاورزي می زمین این آب، باعث شوري 
آبیاري با این آب، . شود  کیلومتري، و مخلوط شدن آب شور دریا با آب شیرین رودخانه، باعث کاهش کیفیت آب می

 که یکی از گردد هاي کشاورزي می عوامل ذکر شده باعث تخریب زمین. موجب شورشدگی مناطق کشاورزي شده است
  .رود شمار می عضالت بزرگ منطقه بهم

هاي انسانی و  سومین عامل تخریب منابع آب و خاك در منطقه، انسان است که با آلوده کردن آب از طریق فاضالب
ها در مراتع منطقه که پوشش گیاهی آن به  شوند؛ از سوي دیگر، چراي دام مواد نفتی، باعث تخریب محیط زیست می

 . تري به امر تخریب بپردازند کند تا با سرعت و قدرت بیش ل فرساینده کمک میبه عوام. شدت  فقیر است
در . نکته مهم در آمایش سرزمین این است که بهترین کاربري را براي یک واحد ارائه نماید:  هاي ویژه تدوین مدل

ظت محیط زیست همواره مد ها، دو هدف برآورده کردن نیازهاي منطقی انسان و حفا ي راستاي تعیین اولویت بین کاربر
هاي ویژه اکولوژیکی  یابی به یک برنامه آمایش سرزمین، باید مدل براي دست). 1381مخدوم، (گیرند  نظر قرار می

  .  گردند بندي می هاي اکولوژیکی در این راستا ارزیابی و طبقه تدوین شود؛ بنابراین، پارامتر
قیق شامل شیب با پنج طبقه، ارتفاع از سطح دریا با توان پنج طبقه، پارامترهاي اکولوژیکی مورد استفاده در این تح

جهت جغرافیائی با یک طبقه توان، تیپ خاك با سه طبقه توان، پوشش گیاهی با دو طبقه توان، فرسایش خاك  با دو 
  با یک طبقه، طبقه توان، سنگ شناسی با سه طبقه ، اقلیم به روش دومارتن با یک طبقه ، دما با یک طبقه، بارندگی

با . باشند هیدرولوژي با دو طبقه می رس در هر هکتار  با دو طبقه و تامین آب زیر زمینی ژئو میزان آب قابل دست
این . گردد عنوان نمونه ارائه می اند که مدل کشاورزي به ساخته شده مورد نظر هاي دلهاي ذکر شده، م تفاده از پارامتراس

رس، اقلیم، فرسایش و دما موثر بوده و  هاي شیب، خاك، آب در دست ي کشاورزي، پارامترگر این است که برا مدل نشان
عنوان مثال از پنج طبقه شیب موجود در  اند؛ به ن پارامترها برگزیده شدهبا توجه به اولین توان استعدادي منطقه، ای
 .د  انتخاب شده است درص2تر از   یعنی کمیک شیب طبقه یکجدول، بهترین شیب براي کشاورزي درجه 

   :دل ریاضی کشاورزيم
           Agri1 slo 1 and Soil 1 and Wat 1 and Cli 1 and Ero 1 , 2 and Ct 1        

 با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج ).3جدول (آید  دست می ها جدول کاربري اراضی به اخت مدلبعد از اتمام س
  .هاي مختلف، نتایج ذیل حاصل گردید نقشه کاربري

باشد که در اطراف رودخانه هندیجان قرار  ي طبقه یک میدرصد مستعد کشاورز6/14 هکتار، یعنی 73125در 
 هکتار از اراضی قابلیت 300000 هکتار از اراضی مورد ارزیابی با رعایت اصول حفاظتی، 500000از مجموع . دارد
هاي موجود در زمینه قابلیت اراضی و در نظر گرفتن شرایط  با پیش شرط. باشند داري از نوع دوم را دارا می مرتع

  .باشد هاي ساحل، مسئله جزرومد می داري، بارندگی کم و در کناره کننده براي مرتع کولوژیکی، تنها عامل محدودا
  

  قابلیت کاربري اراضی -3جدول 

  سطح هکتار  درصد  نوع کاربري

  73125  6/14  کشاورزي
  300000  60  مرتعداري

  72085  4/14  توسعه شهري و روستائی
  74291  7/14  تفرج متمرکز
  339203  67  تفرج گسترده

  200000  40  پروري آبزي
  172585  34  حفاظت
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در ارزیابی توان منطقه براي توسعه شهري و روستائی، دسترسی به آب سالم، شیب، سنگ و خاك، نقش اصلی را 
د از مجموع منطقه مور. داشته و پارامترهاي هیدرولوژي، موقعیت و شکل زمین نیز، نقش بعدي را به عهده دارند

تواند   درصد منطقه می4/14باشد؛ به عبارت دیگر،   هکتار قابلیت توسعه شهري و روستائی را دارا می72085ارزیابی، 
 .براي این کاربري مورد استفاده قرار گیرد که بهترین نقاط اطراف رودخانه هندیجان است

. اي را بر عهده دارند کننده  نقش تعییندر ارزیابی توان منطقه براي تفرج متمرکز، منابع آب، شیب و پوشش گیاهی،
 هکتار قابلیت این نوع کاربري را دارد که مانند مدل توسعه شهري و روستائی 74291در منطقه مورد ارزیابی، فقط 

دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و دارا بودن خور و  ي کاربري تفرج گسترده، به در ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه برا. است
و ساحل کم عمق و دماي مناسب زمستانه و همچنین وجود پرندگان مهاجر، توان براي این نوع کاربري بسیار تاالب 

در ارزیابی منطقه ).  درصد67( هکتار قابلیت این نوع کاربري را دارد 339203از تمامی منطقه مورد مطالعه، . زیاد است
پروري در منطقه مناسب، بر حسب  حیط زیست براي آبزي م-بندي سرزمین پروري، معموالً طبقه  آبزي براي کاربري

کلیما، نوع و وسعت خاك مناسب که همگی از پارامترهاي اکولوژیکی  میزان آب منطقه و نظم جریان آب، شرایط میکرو
راضی  هزار هکتار از ا200توان در  گیرد؛ بنابراین، با توجه به شرایط مناسب پارامترهاي ذکر شده، می هستند، انجام می

هاي کنار ساحل، براي  هاي رودخانه هندیجان براي ماهیان گرم آبی و قسمت پروري پرداخت که کناره منطقه، آبزي
  .اند پرورش میگو، مناسب

چنین ساحل منطقه و خور ماهشهر زیست توضیح داده شد، رودخانه هندیجان و هم گونه که در بحث محیطهمان
بنابر نقشه کاربري حفاظت، از کل منطقه مورد مطالعه، .  نیاز به حفاظت دارندعلت زیستگاه بسیاري از پرندگان، به

دلیل بارندگی و  به. ها حفاظت شود طور جدي باید از آن  درصد، مناطقی هستند که به5/34ی  هکتار، یعن172585
داري در آن  براي جنگلسیري و خشک کشور توان اکولوژیکی  گرفتن منطقه مورد مطالعه در نیمه گرم ارتفاع کم و قرار

  . تحقیقاً وجود ندارد
موضوعی که . که که مالحظه گردید، توان اکولوژیک منطقه براي هفت مورد کاربري ارزیابی مشخص شدطوري به

.  از زمین انجام داد توان چند نوع استفاده هاي کاربري، می اهمیت دارد این است که در یک نقطه با توجه به نقشه
. هاي مختلف پرداخت ها به کاربري توان در آن هائی وجود دارد که می د توجه داشت که در این منطقه، زمینبنابراین، بای

اي،  هاي منطقه غیر از آنچه که گفته شد، چندین گزینه دیگر دخالت دارند که شامل سیاست ها، به در انتخاب کاربري
ر در یک شغل و حرفه خاص و سایر عواملی هستند که هاي کالن اقتصادي، تبح بومی بودن کاربري در منطقه، سیاست

اند؛ بنابراین، تعیین اولویت نه تنها به توان اکولوژیک وابسته است، بلکه سایر عوامل  کننده نوع استفاده از زمین تعیین
  . نیز در آن دخالت دارند

توان اکولوژیک منطقه براي هشت گردید،  از آنچه که در قسمت ارزیابی بیان : هاي بهینه پیشنهادي تعیین کاربري
موضوعی که . هاي مختلف اقدام نمود توان به کاربري هائی می مورد کاربري ارزیابی و مشخص شد که در چه مساحت
.  از سرزمین را انجام داد هاي کاربري بتوان چند نوع استفاده اهمیت دارد این است که در یک نقطه با توجه به نقشه

  : شود ها پرداخته می بري هائی به اولویت بندي کار گرفتن پیش فرضبنابراین، با در نظر 
) در مناطق دور از ساحل(و کشاورزي ) در مناطق ساحلی (چون منطقه مورد مطالعه بر پایه صیادي : فرض یک پیش

 با کشاورزي هائی که در حال حاضر به امر کشاورزي اختصاص داده شده، اولویت کاربري بنابراین، در زمین. استوار است
  . طبقه یک است

داري مناسب است و در عین حال، براي توسعه شهري و  واحدي که براي کشاورزي طبقه دو و مرتع: فرض دو پیش
ترتیب  اولویت به. باشد پروري و حفاظت نیز مناسب می گردي، توان طبقه یک را دارد و براي آبزي روستائی و جهان

  . باشد گردي می پروري و توسعه شهري و روستائی و در نهایت جهان فاظت، آبزيداري، ح اهمیت، با کشاورزي، مرتع
ها  دلیل آنکه احتمال تخریب در آن اند، به سب حفاظت تشخیص داده شدهواحد یا واحدهائی که منا: فرض سه پیش

هاي بعدي،  لویتتوان با رعایت اصول حفاظتی در او ها، اولویت اول با حفاظت است و می زیاد است، از جمله خور
  . گردي را نیز گسترش داد پروري و جهان آبزي
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گردي و  علت درآمد خوب جهان  و توان تفرج گسترده را دارد، بهداري واحدي که توان طبقه دو مرتع: فرض چهار پیش
  . داري، اولویت با تفرج گسترده خواهد بود مشکالت اکولوژیکی، از جمله بارندگی کم براي مرتع

پروري باشد، با توجه به دوري یا نزدیکی به  داري و مناسب براي آبزي اگر واحدي توان طبقه یک مرتع: نجفرض پ پیش
  . شود آب، اولویت بندي می

با توجه به توان اکولوژیک منطقه، که ناشی از سه عامل صیادي، کشاورزي و حفاظتی دارد، : فرض شش پیش
بدین مفهوم که با توجه به کدام قسمت از منطقه مورد . تر خواهد بود ایجها بر اساس این سه نوع کاربري ر بندي اولویت

 . بندي صورت پذیرد اولویت) دوري و نزدیکی به ساحل دریا و رودخانه(مطالعه، 
  

  بندي و پیشنهادها جمع
منطقه مورد مطالعه یک جلگه ساحلی است و بر خالف اکثر کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، که رشد 

ست و عوامل  اها در مناطق ساحلی رخ داده است، به علت عدم اتخاذ تدابیر مناسب با چالش فراوانی روبرو دي آناقتصا
توان به اقلیم، آب وهوا، موقعیت جغرافیائی منطقه  متعددي در تخریب منابع اکولوژیکی آن نقش دارند؛ از آن میان می

اضی کشاورزي، از جمله پیامدهاي فرسایش خاك در اراضی کاهش بازده تولید در ار. و عوامل انسانی اشاره کرد
  . کشاورزي است

با کاهش تولیدات کشاورزي و عدم امکان تامین درآمد سرانه الزم براي گذران زندگی و افزایش فقر، کشاورزان براي 
هاي نفتی،  الیتهاي منطقه، ناشی از فعرویه و آلودگی آب صید بی. آورندتامین مایحتاج زندگی به صیادي روي می

وري طبیعی خود را از دست شود، بهره گاه جانوران دریائی محسوب می ترین سکونت باعث شده تا خورها، که مهم
پی آن، تعداد ماهیان تجاري در نتیجه آلوده شدن خورها، گیاهان و جانوران ساکن در آن نابود شده و در . بدهند

ساکنین براي جبران کسري درآمد به . راه دارد  درآمد صیادان را به همکاهش آبزیان، کم شدن. یابد شدت کاهش می به
با کاهش . زند  اجتماعی را دامن می پردازند که به نوبه خود مشکالت  می) هاي تجاري کارگري بر روي لنچ(جاشوئی 

عضلی بزرگ براي کند که در نهایت م تري پیدا می درآمد کشاورزان و در پی آن صیادان، کار قاچاق کاال رونق بیش
 ها هاي پیشین و با در نظر گرفتن تمامی مسائلی که بدان هاي ارائه شده در بخش دلبا توجه به م. جامعه را در پی دارد

  :شود اشاره شد، پیشنهادهاي زیر ارائه می
 .ها جلوگیري کرد به کشاورزي و صیادي بهاي الزم داده شود تا بتوان از گسترش مهاجرت و رها شدن زمین .1

هاي کشاورزي و صیادي کشور تبدیل  تواند این منطقه را یکی از قطب هائی نظیر خاك و آب می وجود سرمایه
هاي اولیه است که دولت باید در این عرصه  گذاري تر و سرمایه در این زمینۀ فقط نیاز به مطالعات دقیق. کند

ها اقدام به ساخت  رکت بخش خصوصی و تعاونیهاي مالی و اقتصادي، یا به تنهائی و یا با مشا ست با اتخاذ سیا
هاي خوب و  دهد که این منطقه داراي قابلیت مطالعات نشان می. بناها و ساختارهاي اقتصادي نماید زیر

  .هاي کالن را دارد گذاري مناسبی است و ارزش سرمایه
 ایجاد درآمد ارزي نیز هاي مختلف آبزیان، که توان به پرورش و تکثیر گونه با توجه به شرایط منطقه، می .2

نتی منطقه را نیز حفظ و ال مناسبی ایجاد کرد، بلکه شکل سنماید، پرداخت و از این طریق نه تنها اشتغ می
توان صیادانی را که به این حرفه عالقه داشته و در آن تبحر  پروري، می یعنی با آبزي. آن را گسترش؛ داد

شود، به  لی صیادي است و یا به دالئلی از صید جلوگیري میخاص دارند، در فصولی از سال، که ایام تعطی
پروري تشویق کرد؛ با این عمل، ضمن کمک به ارتقاي سطح درآمد صیادان، آبزیان دریائی  توسعه آبزي

  . فرصت الزم را براي رشد و نمو مناسب پیدا خواهند نمود
طور که همان. باشد باالیی است و میمنطقه به علت دارا بودن خور هندیجان داراي ارزش حفاظتی بسیار  .3

مهم اکولوژیکی جهان هستند و حیات تعداد زیادي از جانداران دریائی و خشکی به  گفته شد، خورها مناطق 
تواند ضمن ایجاد یک محیط  براین، باید مورد حفاظت قرار گیرند که خود می ها بستگی دارد؛ بنا وجود آن

به . وم صنعت صیادي، در حفظ محیط زیست پرندگان نیز موثر باشدمناسب براي حفظ بقاي آبزیان و تدا
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دنبال حفظ محیط زندگی پرندگان مهاجر و بومی، ضمن داشتن یک مکان طبیعی علمی و آموزشی براي 
 .گر نیز بسیار مفید خواهد بود کلیه سطوح علمی، در کسب درآمد از طریق جذب گردش

شود استفاده از سیستم آبیاري تحت فشار، عدم آبیاري  توصیه میهاي کشاورزي،  براي احیاء و توسعه زمین .4
در طول روز به علت دماي باال و تبخیر شدید، عدم چرانیدن دام بعد از برداشت محصول و آبیاري در هنگام 

هاي شور،  شوئی زمین جذر دریا به علت پائین بودن درصد شوري آب رودخانه صورت گیرد؛ همچنین آب
  . انجام شودتر از فصول گرم دارد، امالح کمو  دبی زیاد رودخانه کهل سرد خصوص در فصو هب
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Abstract   

Disregarding land treatment and integrated management of coastal zone in Iran causes loss 
of huge ecologic resources in the country which is located in arid area and faces a great 

predicament such as soil erosion particularly, the given research zone is situated on 30, 00 

to 30, 33 northern latitude and the condition of soil erosion in the region is more severe 

due to specific situation and vicinity to Arabia desert and experiencing strong winds 
specially in summer from the coast and removal of evaporation sediments. It is difficult to 
retrieve the ecologic resources in the region and the natural capital such as water is subject 
to various pollutants including industrial and the human. It is possible to prevent the loss of 
national capitals which can be the factor of socioeconomic growth and the property while 
optimal use of existing resources using sciences like and treatment by defining ecologic 
potentiality and restrictions of the region. In this research, specific ecologic models of the 
region was constructed by means of different library resources and basic topographic 
information, geology, pedology, vegetation cover, aerial photos, satellite images, field 
surveys, GIS software, and by Makhdoum method and the land treatment was conducted by 
Ilwis software in seven priorities of agriculture, aquatics breeding, rural and urban 
development, conservation, pasture management, and recreation and the map of various 
uses such as: land use, geology and geomorphology was produced. According to aquatics 
breeding, conservation and other maps for comparison of priority and optimal uses was 
determined. Due to the results obtained, areas of 14.6, 14.4, 67, 14.8, 40 34.5% are 
susceptible for agriculture, rural and urban development, recreational activities, 
concentrated recreation and aquatics breeding. 
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