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                             29/7/86:تاریخ پذیرش                                        15/2/86:              تاریخ دریافت

  چکیده 
های زیـست    پیشگیری و حتی درمان بحران     مشابهژیکی سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیط زیست و به             ارزیابی توان اکولو    

  .های مختلف ضروری استش از اجرای توسعه، تعیین توان اکولوژیک سرزمین برای کاربریاز این رو پی. رودمحیطی به شمار می
  کیلومتر مربع در قسمت شمال غرب شهرستان شیراز و شرق شهرسـتان کـازرون در          23/82حوضه آبخیز زاخرد با وسعتی معادل       

  . استشدهواقع  استان فارس
وری است که قبل از هرگونه بارگـذاری توسـعه در آن مـورد مطالعـات تـوان سـنجی                    این حوضه در فرآیند افزایش جمعیت قرار دارد و ضر         

  .محیطی قرار گیرد
در  . استفاده شـده اسـت  GISو ابزار  1380مخدوم توسعه شهری مدل اکولوژیکی  ، Mc Hargدر ارزیابی حوضه زاخرد از روش 

هـای  هـم گـذاری الیـه     سـپس بـا تلفیـق و روی       . شناسایی گردیـد  ) عی اجتما _اکولوژیکی و اقتصادی    ( ، ابتدا منابع منطقه   قالب این فرآیند  
های واحد، ایجاد و نسبت به ارزیابی تـوان منطقـه   های اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگی  نقشه یگان   Arcviewاطالعاتی در سامانه  

  .اقدام و مناطق مستعد برای توسعه شهری مشخص گردید
 منطقه برای توسعه شهری نامناسب است ولـی         کل در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اکولوژیکی        دهد که با   نتیجه بررسی نشان می   

را در مـدل اکولـوژیکی مخـدوم بـه خـود            .دارددیگر  توان نامناسـب       % 51/91و) 2درجه(مناسب  با حذف پارامتر ارتفاع که آخرین اولویت        
  اراضی برای توسعه شهری توان  % 49/8اختصاص داده 

                                                 
  .تهران تحقیقات و علوم اسالمی، واحد آزاد انرژی دانشگاه و زیست محیط دانشکده  استادیار-1
 .لوم پزشکی تهرانبهداشت ،دانشگاه ع دانشکده  استاد-2
 . ارزیابی و آمایش سرزمین_ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست -3
 . مدرس دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-4
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 گرفـت،  اجتماعی موجود منطقه انجام     _های اقتصادی   گذاری نیازها، امکانات و شاخص     تکمیل ارزیابی اکولوژیکی، ارزش     به منظور 
   که دهدنشان می آمده به دستنتایج . آباد برای تعیین الویت توسعه شهری مشخص گردیدهمت آباد ودر این راستا سه پهنه زاخرد، الیاس

   .استالتری برخوردار آباد از اولویت باپهنه همت
  

   GISارزیابی توان محیط زیست، حوضه زاخرد، توسعه شهری، :واژه های کلیدی
  

  مقدمه
  

ارزیابی توان اکولوژیک فرآیندی اسـت کـه تـالش دارد از              
ای در خـور و     ، توسـعه  ابطـه انـسان بـا طبیعـت       طریق تنظـیم ر   

بی گـامی   در واقـع ایـن ارزیـا      . هماهنگ با طبیعت رافراهم سازد    
 آوردن برنامـه ای بـرای توسـعه پایـدار           به دسـت  مؤثر در جهت    

زیـرا بـا شناسـایی و ارزیـابی ویژگـی هـای             .  می شـود   محسوب
اکولوژیک در هر منطقه برنامه های توسعه می توانـد همگـام بـا            

 و طبیعت خود استعدادهای سـرزمین       دطبیعت برنامه ریزی شو   
ی توان اکولوژیـک بـه      لذا ارزیاب . را برای توسعه مشخص می کند     

عنوان پایه و اساس آمایش سـرزمین و یـا طـرح ریـزی محـیط                
زیستی برای کشورهایی که در صدد دستیابی به توسـعه پایـدار            
همراه با حفظ منافع نسل های آتی می باشـند، اجتنـاب ناپـذیر       

  ).1(خواهد بود 
بـا توانـایی کـه در       ) GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی  

 محیطی و علـوم رایانـه ای دارد، ارزیـابی           پیوند بین خصوصیات  
دقیق منابع اکولوژیـک را در جزئـی تـرین سـطوح، بـا حجـم و                 

و بـا قـدرت تلفیـق       د  پیچیدگی بسیار زیاد امکان پذیر می نماین      
اطالعات مختلف و ایجاد نقشه هایی که نمایانگر فصل مـشترک           

زی و  ـــ ، توانایی بـاالیی را در برنامـه ری        استچند شرط مختلف    
، بـسیاری از    ایـن نـرم افـزارهمچنین     . هم می کند  راـــرزیابی ف ا

). 2(مشکالت و ناتوانایی های کارکرد دستی را برطرف می سازد     
 را می توان وسیله ای بسیار       GISلذا با توجه به این خصوصیات،     

کارآمد در علـوم محـیط زیـستی و منـابع طبیعـی دانـست کـه                 
  .ان می باشددرخور استفاده بیشتر و شایسته تر در ایر

از طرف دیگر شهرهای جدید در هر دوره زمـانی و یـا             
در هر مکانی که ایجاد گردیـده انـد از ویژگـی هـای مخـصوص                

 و در پیامـد اسـتقرار خـود مـشکالتی را نیـز در               هبرخوردار بـود  
اصوالً ایجـاد شـهرهای جدیـد بـه         .محیط زیست ایجاد نموده اند    

سـرریز جمعیتـی،    گویی به نیازهایی همچون جذب      منظور پاسخ 
ها  تأمین مسکن و بسیاری از عوامل دیگر بوده و به خاستگاه آن           

در فرآیند توسعه از دیدگاه برنامه ریزی و طرح ریـزی محیطـی             
  ). 3(توجهی نگردیده است

برای حفاظت محیط زیست نیاز به ایجاد تعـادل بـین           
ای طبیعـی   ـــ ه ه ـــ  جمعیتی و عرص   کانون های توسعه مراکز و    

در این راستا این تحقیق برای شناسایی تـوان محـیط           . می باشد 
 مناسـب و توسـعه      کانون هـای  زیست منطقه جهت دستیابی به      

  انجام می گیرد تا از توسعه        GISمراکز جمعیتی به کمک ابزار      
بی رویه در تقابل با محـیط زیـست در محـدوده مـورد مطالعـه                

  .شودجلوگیری 
  

  روش بررسی
ویژه ه  ر تحقیقات علمی ب    کارآمد د  هایروشارزیابی از   

 دستاورد آن کمک بـه       مهم ترین  در زمینه محیط زیست بوده و     
معیارهای علمی و منطقی برای ارزیابی کیفیات موضوع یا زمینه          

  ).4(مورد نظر است 
برای ارزیابی توان محیط زیست حوضه آبخیز زاخـرد در          

 استفاده شـده    GISاستان فارس از سیستم اطالعات جغرافیایی     
جهت  Mc Hargهم گذاری  اساس کار بر پایه روش روی.است

 Mcروش . باشد  میGIS به وسیلهتلفیق اطالعات اکولوژیک 

Harg              را می توان تجزیه و تحلیل محیط زیـست بـا تـشخیص 
هـا،   عوامل و پدیده های تشکیل دهنـده آن، تهیـه نقـشه از آن             

 بـه دسـت  تلفیق نقشه های مربوطه و وزن دهـی بـه واحـدهای           
ه در نقشه، با توجه به معیارهـای مـشخص شـده بـرای هـر                آمد

  ).5(کاربری دانست 
 زیـر  شـرح  به توان محیط زیست ارزیابی در این بررسی،فرآیند

  :شد انجام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 201                                                                                   ...                       ارزیابی توان محیط زیست حوضه آبخیز

 
  شناسایی منابع مطالعاتی  )الف

منابع مورد نیاز برای ارزیابی توان محیط زیـستی شـامل منـابع             
ادی واجتماعی می   ومنابع اقتص ) فیزیکی و بیولوژیکی  (اکولوژیکی

ــد ــا.باش ــایی پارامتره ــهشناس ــوژیکی و   ک ــابع اکول ــان من  از می
  .است آمده 1در جدول اقتصادی،اجتماعی در نظر گرفته شده 

  
   فهرست داده های اکولوژیکی و اقتصادی،اجتماعی-1جدول 

  منابع اقتصادی ،اجتماعی  منابع اکولوژیکی
  )جهت شیب در صد شیب، ارتفاع از سطح دریا، (:شکل زمین

  شبکه هیدروگرافی 
   هایویژگی ها و واحدهای اراضی،تیپ: (منابع اراضی وخاکشناسی

  )واحدهای اراضی
  شناسی، حساسیت سازندهاواحدهای زمین( :شناسیساخت و زمینزمین

  )»تکتونیک منطقه«لرزه بندی خطر نسبی زمینپهنه  به فرسایش،
  )تیپ و تراکم پوشش گیاهی (:پوشش گیاهی

  قلیما
  )آب سطحی، آب زیرزمینی( : منابع آب

  زیستگاه و پراکنش حیات وحش

پذیرش اجتماعی، نرخ بیکاری و (: پارامترهای اجتماعی
  اشتغال،

  )های فعالگروه
زیرساخت های «خدمات زیربنایی (:پارامترهای اقتصادی

  ،»فیزیکی
 )بهداشتی،خدمات آموزشی،خدمات رفاهی  خدمات

  

  

 GIS به وسیله منابع اکولوژیک تهیه نقشه های) ب

حـاوی  نقـشه    ایجاد   پس از شناسایی منابع اکولوژیک،    
گام اولیه برای تهیـه نقـشه       . صورت گرفت  GIS توسط   ،اطالعات

داده هایی که باید    .ها، ورود اطالعات خصوصیات اکولوژیک است     
های مکـانی  و  داده) 1در یک سیستم وارد گردند دو نوع هستند      

در این مقاله برای ایجاد نقشه      ). غیرمکانی( فیهای توصی داده) 2
ــردن    ــومی ک ــد و رق ــفحه کلی ــط ص ــت توس ــا از دو روش ثب  ه

)digitizing( ها استفاده گردیدبرای ورود داده)6.(  
ها در یک   در ثبت توسط صفحه کلید ثبت دستی داده       

هـای   نقـشه  ،برای رقومی کـردن    .ای صورت گرفت  ترمینال رایانه 
الت کاغذی به اسکنر داده شده و پـس از           پ به صورت تهیه شده   

 دیجیتالی Auto cadافزارهای اسکن شدن طی مراحلی در نرم
 Arcviewافـزاری   گردید و به صورت فایل در اختیار برنامه نرم        

) Manual digitizing( در رقـومی کـردن دسـتی   . قرارگرفت
ساز چسبانده شده و از یک وسـیله        نقشه بر روی یک میز رقومی     

ها استفاده  برای ترسیم عوارض نقشه    )pointing(گر اشاره به نام 
  .شد

در صـد    ارتفـاع، (های شکل زمین    در این مراحل نقشه   
زیـستگاه    پوشـش گیـاهی،     شناسـی، ،خـاک )جهت شـیب   شیب،

   افزاری تهیهشناسی و تکتونیک در محیط نرمحیات وحش،زمین
  . گردید

 )یبیولـوژیک  و فیزیکـی (اکولـوژیکی   تـوان  ارزیابی) ج
  کاربری نقشه وتهیه ارزیابی واحدهای

 سـرزمین،  سـیمای  هـای ها شامل نقشه داده گذاری همروی با

گیاهی و تراکم پوشش گیاهی نقشه یگـان   شناسی، پوششخاک
) 7(از فرمول دو ترکیبی مخـدوم       . های محیط زیستی ایجاد شد    

های محیط زیستی استفاده شـد تـا از ایـن           برای کدگذاری یگان  
این فرمـول عبـارت اسـت       . وم گردد  ترکیب منابع معل   طریق نوع 

     E=j(I-1)+ji:از
E :د یا شماره واحد ترکیب شده    کI :     شماره طبقه نقشه رویی  
j :اد کل طبقات نقشه زیرین    تعدji :شماره طبقه نقشه زیرین  

های محیط زیستی ایجاد شده با اطالعات مربوط به         جدول یگان 
خیزی، اقلیم و شبکه هیـدروگرافی تکمیـل         شناسی، زلزله زمین

توان هر یگـان     ،1380گردید و بر اساس مدل اکولوژیکی مخدوم      
 . محیط زیستی برای کاربری شهری مشخص شد

 اجتماعی -نیازهای اقتصادی گذاریارزش و ارزیابی )د
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 ان و همکار           منوری                    88ویژه نامه بهار علوم و تکنولوژی محیط زیست،                              202           
  
 اسـتقرار  بـرای  را تـوان  بیـشترین  کـه  هـایی پهنه تعیین جهت

اقتـصادی،   پارامترهـای  بررسـی  از دارنـد، توسعه شهری  کاربری
 .گردید استفاده اجتماعی

   سرزمین برای کاربری شهری  توان نقشه نهایی تهیه )ه
  توان اکولوژیک برای کاربری شـهری و پهنـه         هایبا تلفیق نقشه  

 نقـشه نهـایی تـوان سـرزمین بـرای           ،اجتمـاعی _های اقتـصادی  
 .شودایجاد میکاربری مذکور 

  نتایج
  حوضه آبخیز زاخرد با وسعتی  ،عهمحدوده مورد مطال

 کیلومتر مربـع در قـسمت شـمال غـرب           23/82معادل
ــرض      ــین ع ــازرون ب ــتان ک ــرق شهرس ــیراز و ش ــتان ش شهرس

  و طول جغرافیاییo 29 48' 28 "تا  o 29 41' 21 "جغرافیایی
" 49 '5 o 5215' 2 " تــا o 521شــکل .  واقــع گردیــده اســت 

  .دهدموقعیت این منطقه را نشان می
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حوضه آبخیز زاخرد موقعیت -1شکل 
  

 و  1980حداکثر ارتفاع در حوضه به ترتیـب         حداقل و 
این منطقـه دارای    . باشد می % 0-2 متر و شیب غالب آن       2600

 مالیم است و تیپ نیمـه       نسبتاً هایتابستان سرد و    هایزمستان
  .شودمرطوب سرد برای آن پذیرفته می

خـوردۀ    شناسی در زون چـین       مطالعه از لحاظ زمین    گسترۀ مورد 
آغاجاری با   ،% 7/47سازندهای گچساران با     زاگرس جای دارد و   

ــارس33/5% ــروه ف ــاری  از گ ــومرایی بختی و % 5/7، ســازند کنگل
 .انـد   تمـامی منطقـۀ مزبـور را پوشـانده        % 4/39رسوبات آبرفتی با  

 ایـن  .دهـد  زمین شناسـی حوضـه زاخـرد را نـشان مـی            2شکل  
ــوده و  هــایدشــتنطقــه شــامل م ــین کوهــستانی کوچــک ب  ب

عمدۀ . های پیرامون آن به صورت سیمای کوهستانی است         بلندی
های موجود در منطقه کم ارتفاع بوده و فرسـایش زیـادی را               تپه

به طور کلی منطقۀ مورد مطالعه دارای سیمایی        . اندمتحمل شده 
  . باشدتپه ماهوری می

لی اراضی شامل تیپ کوهـستان،       تیپ اص  5حوضه زاخرد دارای    
دار بادبزنی    های سنگریزه    فوقانی، واریزه  هایتراس و   هافالتتپه،  
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 اجـزای واحـد     3 در شـکل     ).8( ای اسـت     دامنه هایدشتشکل  

خـصوصیات   2درجـدول   . شـده اسـت    ارایـه ه زاخرد   ضاراضی حو 
 از لحـاظ پوشـش گیـاهی،      . واحد اراضی ذکر شـده اسـت       یاجزا

   .باشدگل میــد جنــوده و فاقــرتعی ب تیپ م9منطقه دارای 

تشکیل بیشترین سطح منطقه را اراضی زراعی و تخریبی زراعی          
 5شـکل    .گیرنـد   آن را در بـر مـی       از %5/14دهنـد و مراتـع        می

 خـصوصیات تیـپ   .دهدپوشش گیاهی حوضه زاخرد را نشان می      
  .ذکر شده است  3های مرتعی در جدول 

  

   اراضی حوضه زاخردواحدی  خصوصیات اجزا-2جدول 
  اجزای 

  ساختمان خاک  عمق خاک  بافت خاک  فیزیوگرافی  تیپ  واحد اراضی

  نیافته بندی متوسط تا ضعیف،تحولدانه  عمقکم   رسی_لومی  کوه  کوهستان  1. 1. 1
  نیافته بندی متوسط ، تحولدانه  عمقعمق تا کمخیلی کم  رسی  تپه  تپه  2. 2. 1
 بندی متوسط ، تحول نیافتهدانه  عمقخیلی کم  رسی سیلتی تپه تپه  2. 4. 1
 بندی متوسط ، تحول نیافتهدانه عمقخیلی کم رسی سیلتی تپه تپه 2. 4. 2
 بندی متوسط ، تحول نیافتهدانه عمقخیلی کم رسی سیلتی تپه تپه 2. 4. 3
 بندی متوسط ، تحول نیافتهدانه عمقخیلی کم رسی سیلتی تپه تپه 2. 4. 4
  بندی خوب، تحول یافتهدانه  نیمه عمیق   رسی_لومی  تپه ماهوری  های فوقانیها و تراسفالت 3. 2. 1
  بندی خوب، تحول یافتهدانه  عمیق تا عمیقنیمه  رسی  تپه ماهوری  های فوقانیها و تراسفالت 3. 4. 1
  بندی متوسط ، نیمه تحول نیافتهدانه  عمیقعمق تا نیمهکم   رسی_لومی  فن  شکلدار بادبزنیهای سنگریزهواریزه 8. 1. 1
  بندی خوب، تحول یافتهدانه  عمیقعمق تا نیمهکم  رسی  فن  شکلدار بادبزنیهای سنگریزهواریزه 8. 2. 1
  بندی خوب، تحول یافتهدانه  عمیق  رسی  دشت مسطح  ایهای دامنهدشت 4. 1. 1

  

روباه  توان به خرگوش، گرگ،الب پستانداران میهای غاز گونه
 خارپشت   گربه وحشی، سمور، گراز،،روباه شنی معمولی، کفتار،

   سنقر سفید، سارگپه معمولی، دلیجه،.موش خانگی اشاره نمودو 
  کبک،تیهو، دیدومک،خروس کولی،کاکایی سرسیاه،کبوتر چاهی، 

فاخته، زاغی،چکاوک کاکلی، چکاوک کوچک، گنجشک خانگی، 
ه های غالب پرنده در گنجشک سینه سیاه وگنجشک خاکی گون

  .باشندحوضه می
  

  خصوصیات تیپ های مرتعی -3جدول
شماره 
  تیپ

  در صد  نام تیپ گیاهی
 تاج پوشش

  در صد
  خاک و خاشاک

  در صد سنگ
  و سنگریزه

  در صد 
 خاک لخت

وضعیت 
 مرتع

I Astragalus  24 5/2 14 5/59 فقیر 
II Astragalus-Prangus  29 3 35 33 متوسط 
III Astragalus–Lactuca-Noea 8/24 8/1 39 4/34 فقیر 
IV Astragalus–Gundelia 25 2 28 45 فقیر 
V Astragalus–Daphnae 3/26 3/2 46 4/25 فقیر 
VI Astragalus–Convolvulus–

Acantholimon 
 فقیر 5/29 40 2/3 3/27

VII Astragalus–Gundelia–
Acantholimon  

 فقیر 8/40 5/28 4/2 3/28

VIII Astragalus–Artemisia 2/29 6/2 3/25 9/42 فقیر 
IX Grass 49 1 2 48 متوسط 
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   زمین شناسی حوضۀ آبخیز زاخرد -2شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

   اجزای واحد اراضی حوضۀ آبخیز زاخرد -3شکل 
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  د پوشش گیاهی حوضۀ آبخیز زاخر-4شکل 

  بحث و نتیجه گیری
ارزیابی توان محیط زیست برای هر کاربری از مقایـسه          

هـای محـیط    هـای یگـان   ویژگـی ( موجودی منطقه مورد بررسی   
-مـدل . با مدل اکولوژیکی آن کاربری به عمل می آیـد         ) زیستی

های اکولوژیکی که برای کاربری متعدد در شرایط ایران سـاخته           
گرچـه در     ای دارند، های جداگانه شده اند برای هر کاربری ویژگی     

  ).9(اند هسته مدل به همدیگر شبیه
پارامترهای مورد استفاده بـرای ارزیـابی تـوان توسـعه           

اولویت یکـسانی برخـوردار      شهری در مدل اکولوژیکی مخدوم از     
باشند و با توجه به اینکه منطقـه مـورد مطالعـاتی از لحـاظ               نمی

 حوضـه بـرای     تمـام  دارد   طبقات ارتفاعی در طبقه نامناسب قرار     
با توجه اینکه پارامتر ارتفـاع از       . باشدتوسعه شهری نامناسب می   

سطح دریا در مدل اکولوژیکی مـورد اسـتفاده از اولویـت کمـی               
 و  بـا     آخرین اولویت را به خود اختـصاص داده        برخوردار است و  

 تعــداد شــهرهایی کــه در طبقــات ،آمارهــای موجــودبــه  توجــه
ــرار داشــته   2800-1600ارتفــاعی متــر از ســطح آبهــای آزاد ق

تـرین  لـذا بـرای جانمـایی بهینـه       ). 10( شهر بوده است     132اند
توسعه شهری در محدوده مورد مطالعه ارزیابی تـوان منطقـه را            

برای توسعه شهری بدون در نظر گرفتن پارامتر ارتفاع از سـطح            
 یگان محیط زیـستی ایجـاد شـده در          75از  . دریا بررسی گردید  

حوضه برای توسعه شهری دارای تـوان        %  51/91حدود   ،منطقه
 کیلـومتر مربـع را بـه خـود          24/75نامناسب است که مـساحت      

مساحت مناطق مناسب برای توسـعه شـهری   . اختصاص داده اند 
 % 49/8  کیلومتر مربع می باشد کـه 98/6 معادل 2با توان درجه 

  منـاطق مـساعد بـرای      5 شـکل . گیـرد را در برمی  از کل منطقه    
  .دهدتوسعه شهری رادر حوضه آبخیز زاخرد نشان می

  
  گذاری پارامترهای اقتصادی ،اجتماعی ارزش

 بـرای  را تـوان  کـه بیـشترین  ی هـای پهنه تعیین برای

 اقتـصادی  پارامترهـای  بررسـی  از دارنـد  شهری استقرارکاربری

 منـابع  بررسـی  بـر ایـن اسـاس جهـت    . شد استفاده اجتماعی_

 مـورد مطالعـه از جنبـه اسـتقرار     قـه منط اجتماعی، _اقتصادی

 Cو )آبـاد الیـاس  (B،)زاخرد(A پهنه سه به جمعیتی هایکانون
بطـور   پهنـه  هـر  معیارهـای  سـپس  و تقسیم گردید) آبادهمت(

 پارامترهای مورد مطالعه شامل. قرار گرفت بررسی جداگانه مورد

 :است زیر بوده موارد
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 فعـال،  هـای هگـرو  اجتماعی، پذیرش :(اجتماعی   معیارهای-1

 سـاختارهای : (اقتـصادی    معیارهـای -2) وشاغل بیکار جمعیت

). رفـاهی  خـدمات  آموزشی، بهداشتی،خدمات خدمات زیربنایی،
اجتماعی  _اقتصادی معیارهای گذاریارزش  مجموع4در جدول 

  : نتایج یافته ها به شرح زیر می باشند. اند شدهارایه

بیـشتر از سـایر     ) بـاد آهمـت  (Cپذیرش اجتماعی در پهنـه      )الف
مناطق است که به علت بـاالتر بـودن مجمـوع افـراد باسـواد در                

بـاال بـودن مقبولیـت و پـذیرش اجتمـاعی در            . باشـد منطقه می 
منطقه در واقع حمایت و پشتیبانی جوامـع محلـی را بـه دنبـال            

لذا بسیاری از مشکالت استقرار این کاربری رفـع          .خواهد داشت 
  .خواهد شد

مارهای موجود نـرخ بیکـاری در سـه پهنـه مـورد             براساس آ  )ب
که از نرخ بیکاری در مناطق روستایی کل        ،باشد می % 60مطالعه  
نیمـی از    بـر ایـن اسـاس بـیش از        .  بیشتر اسـت   ) %45/9(کشور

توانـد دلیـل    باشند کـه مـی    جمعیت فعال در سه پهنه بیکار می      
  .مهاجرت روستائیان به شهرهای اطراف به خصوص شیراز گردد

های فیزیکی هر منطقه یکی از پارامترها و عوامـل          زیرساخت )ج
های کالن بـرای یـک منطقـه مـی          ریزیدارای اهمیت در برنامه   

ها مورد نیاز یک منطقـه       با توجه به اینکه عمده زیرساخت      .باشد
هـای انتقـال و توزیـع بـرق، آب آشـامیدنی سـالم،              شبکه: شامل

 اسـت، امـا طبـق       های دسترسـی  پست و راه   تأسیسات مخابرات، 
) آبـاد همـت  (Cهای فیزیکی پهنـه     نتایج بدست آمده زیرساخت   

 Aپهنه   .ها داشته است  تری نسبت به سایر پهنه    وضعیت مطلوب 
در الویت نهـایی از     ) آبادالیاس (Bدر الویت دوم و پهنه      ) زاخرد(

  .باشدهای فیزیکی مینظر زیرساخت
ترین خدمات بـرای    امکانات بهداشتی و درمانی یکی از حیاتی       )د

بنابراین براساس آمار موجود در مرکز      . باشدزندگی اجتماعی می  
 تعـداد خانـه بهداشـت،      بهداشت شهرستان شیراز و خانه زنیان،     

دهـد  در سه پهنه نشان می    ... ماما، بهورز و     پزشک، دندانپزشک، 
که امکانات وخدمات بهداشتی در هر سه پهنه در حـد مطلـوب             

  . باشدمی
ات آموزشی منطقه مورد مطالعه شامل مقاطع تحـصیلی         امکان )و

عمل ه  های ب طبق بررسی  .باشدمتوسطه می  راهنمایی و  ابتدایی،

 آمده در این منطقه مقطع تحـصیلی دبیرسـتان وجـود نـدارد و             
دانـش   .مقطع تحصیلی راهنمایی موجود اسـت      C فقط در پهنه  
ازم های دیگر برای تحصیل در مقطـع راهنمـایی عـ          آموزان پهنه 

شوند و برای تحصیل در مقـاطع       می) Cپهنه( آبادروستای همت 
تـوان دقیقـاً    لذا نمـی   .کنندباالتر به شهرستان شیراز مراجعه می     

معلمان مقایـسه نمـود      آموزان و لحاظ تعداد دانش   سه پهنه را از   
وضـعیت    روسـتا، 3دهـد کـه در هـر   اما تحلیل نتایج نـشان مـی      

   .آموزشی درحد مطلوب نمی باشد
مراکز رادیو و تلویزیون، خدمات اقامتگاهی، مراکز گردشگری        ) ز

مانند بناهای تاریخی، باستانی و مذهبی و مراکز تفریحـی نظیـر            
دهنـد کـه مـی      خدمات رفاهی را تشکیل مـی     .. سینما، استخر و  

 از لحاظ پـارامتر     Cپهنه  . توانند موجب توسعه یک منطقه شوند     
بـه دو پهنـه دیگـر قـرار         خدمات رفاهی در رتبه باالتری نـسبت        

  .دارد
با توجه به توان اندک حوضه آبخیز زاخرد برای توسعه شـهری ،             

ریزی، ضروری است که مالحظات     در صورت انجام هرگونه برنامه    
یـابی در اولویـت قـرار       زیست محیطی و رعایت معیارهای مکـان      

ایجاد شهرهای جدیـد و یـا        1ارزیابی اثرات زیست محیطی    .گیرد
های جمعیتی به نـواحی شـهری در منطقـه مـورد            نتوسعه کانو 

ــت     ــدامات اســ ــن اقــ ــه ایــ ــات اولیــ ــه از الزامــ .مطالعــ

                                                 
1- Environmental Impact Assessment  
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  اجتماعی -گذاری معیارهای اقتصادی مجموع ارزش- 4جدول 

 A B C  معیارها
  پذیرش اجتماعی

1
75/0  

1
75/0  

1
1  

  رخ بیکارین
1
75/0 

1
75/0 

1
75/0 

  نرخ اشتغال
1
5/0 

1
5/0 

1
5/0 

معیارهای 
  اجتماعی

  گروه های فعال
1
1  

1
1  

1
1  

  برق
1
1 

1
1 

1
1 

  آب آشامیدنی سالم
1
1 

1
1 

1
1 

  تأسیسات مخابراتی
1
1 

1
1 

1
1 

  شبکه های پستی
1
1 

1
1 

1
1 

  خدمات زیربنایی

  راههای دسترسی
3
1  

3
5.0  

3
75/1  

  خدمات بهداشتی
1
75/0  

1
1 

1
1 

  گذاری این پارامتر صورت نگرفت ارزش  خدمات آموزشی

معیارهای 
  اقتصادی

  خدمات رفاهی
1
25/0  

1
25/0 

1
5/0 

  مجموع
12
9  

12
75/8  

12
5/11  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   اجتماعی و توان کاربری شهری حوضۀ آبخیز زاخرد-بندی اقتصادی پهنه-5شکل 
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گیالن و مازندران بـرای توسـعه شـهری ، صـنعتی و             

، 16مجله محیط شناسی، شماره     . روستایی و توریسم  
  .92-81ص ص

مرکـز  . توان های محیطی ایران   .1370ت،.رهنمایی،م .10
، وزارت  مـاری مطالعات و تحقیقـات شهرسـازی و مع       

  .114تا 101ص ص . مسکن و شهرسازی ایران
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