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Abstract  
Zakherd watershed "with area of 82.23 km2" is located in 
the North west of Shiraz and East of Kazeroon in Fars 
Province.The evaluation of ecological land capability is 
considered as a core of environmental studies , as well as, 
preventive, and remedical measures for environmental 
crisis.So before the implementation of development ,it is 
necessary to know about the ecological potential of land for 
different uses.In the Zakherd watershed evaluation is carried 
out by Mc.Harg method,2001 makhdoum Rural 
development ecological model and system of GIS. By this 
research ,at first regional environmental resources was 
identified. Digital data with accompany of attribute data is 
entered into the Arcview system to make data base. 
Therefore, by overlaying information layers in the 
mentioned system the ecological unit map of area with the 
table of characteristic unit , and then the evaluation of 
capability was done.The result of survey shows that to the 
point of whole ecological parameters , the total region is not 
appropriate for rural development but by omitting of 
elevation parameter that it's the last choice in the Makhdoum 
ecological model . 8.49% of land for rural development has a 
suitable (grade 2) and  91.51% of the other has not a suitable 
potential for rural use.For the complement of ecological 
evaluation ,valuating needs,socio- economic indicator and 
facilities was done in the area so the three nappe of Zakherd, 
Elyasabad and Hematabab was put to make clear the hairchy 
of rural development.By the result of search it's made clear 
that Hematabad nappe has better choice. 
 
Key words: Sustainable Development, Rural, Potential  
Evaluation, Environment, Zakherd  Watershed 
 

 
 
 

  چکیده
  کیلومتر مربع در قسمت شـمال    23/82حوضه آبخیز زاخرد با وسعتی معادل       

 واقــع غــرب شهرســتان شــیراز و شــرق شهرســتان کــازرون در اســتان فــارس
ژیکی سرزمین بـه عنـوان هـسته مطالعـات            ارزیابی توان اکولو  . گردیده است 

هاي زیست محیطـی    محیط زیست و به عنوان پیشگیري و حتی درمان بحران         
از این رو پیش از اجراي توسـعه، تعیـین تـوان اکولوژیـک      . به شمار می رود   

خرد در ارزیابی حوضه زا   .سرزمین براي کاربري هاي مختلف ضروري است      
توسـعه روســتایی  مـدل اکولـوژیکی   ، )Mc Harg(از روش مـک هـارگ   

در قالب این فرآیند، ابتدا منابع . استفاده شده استGISو ابزار  1380مخدوم  
سپس با تلفیـق و رویهـم گـذاري الیـه     . محیط زیستی منطقه شناسایی گردید 

 نقشه یگان هاي اکولـوژیکی منطقـه بـه          Arcviewهاي اطالعاتی در سامانه   
مراه جدول ویژگی هاي واحد، ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقـدام       ه

نتیجـه بررسـی نـشان      .  و مناطق مستعد براي توسعه روستایی مشخص گردید       
می دهد که با در نظر گرفتن تمامی پارامترهـاي اکولـوژیکی تمـامی منطقـه                

خـرین  براي توسعه روستایی نامناسب است ولی با حذف پارامتر ارتفاع که آ           
 49/8اولویت را در مدل اکولوژیکی مخدوم به خود اختصاص داده،حـدود            

دیگر  % 51/91و) 2درجه(اراضی براي توسعه روستایی داراي توان مناسب % 
بـه منظـور    . از توان نامناسب بـراي کـاربري روسـتایی برخـوردار مـی باشـند              

اي تکمیل ارزیابی اکولوژیکی، ارزشگذاري نیازهـا، امکانـات و شـاخص هـ       
در این راستا سه پهنـه زاخـرد،   .  اجتماعی موجود منطقه انجام شد   _اقتصادي  

. الیاس آباد وهمت آباد براي تعیین الویت توسعه روستایی مـشخص گردیـد            
نتایج بدست آمده آشکار می سازند که پهنه همت آبـاد از اولویـت بـاالتري      

  .برخوردار می باشد
  

  رزیابی توان، محیط زیست، حوضه زاخرد توسعه پایدار، روستا، ا:ها کلید واژه
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   مقدمه
برداري صـحیح و کـارا      توسعه پایدار به معنی اداره و بهره      

از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروي انسانی براي دستیابی به 
ــی،    ــات فن ــا بکــارگیري امکان الگــوي مطلــوب اســت و ب
ساختار و تشکیالت مناسب براي رفـع نیـاز نـسل امـروز و       
آینـــده بـــه طــــور مـــستمر و رضــــایت بخـــش مــــی     

  ).IUCN/UNEP/WWF,1980(کوشد
ــاي      ــأمین نیازهـ ــدار تـ ــعه پایـ ــلی توسـ ــدف اصـ هـ
اساسی،بهبود،ارتقاء سطح زندگی براي همه، حفـظ اداره         

تـر و سـعادتمندتر ذکـر شـده         بهتر سرزمین ها،آینـده امـن     
این هدف خود متضمن تناقضی اسـت کـه بـسیاري      . است

آن را از خصوصیات اصلی واژه توسعه پایدار مـی داننـد؛           
 براي بهبود سطح زندگی عمـوم و آینـده          تأمین رشد الزم  

اي مرفه تر و در عین حال همراه با حفظ سـرزمین، لـیکن              
موضوع این است که با تغییراتی که بشر در محیط و بستر            
طبیعی خود پدید آورده است،به چنان مرحلـه بحرانـی از            
تاریخ خود رسیده اسـت کـه ادامـه حیـات سـالم در کـره        

در فرضیاتی قرار می دهد کـه    زمین را مستلزم تجدید نظر      
مدل هاي رایج برنامه ریـزي و توسـعه بـر پایـه آنهـا قـرار               

 اسـت  مطرح سیستم یک عنوان به پایدار توسعه.گرفته اند

 از منابع برداري قوي در بهره مدیریت برداشتن عالوه که

ــراي ــأمین ب ــاز ت  را حفــظ محــیط کیفیــت مــردم نی

  ).Bahreyni&Maknoon, 2001(نماید
ایدار روستایی عبارت است از فرآیند کمـک       توسعه پ 

به مردم روستایی از طریق اولویت بندي نیازهایشان ، فعال   
نمودن آن و سرمایه گذاري در زمینه ایجاد زیرساخت هـا    
و ارائه خدمات اجتماعی ، برقـراري عـدالت و برابـري بـا              
توجه به ظرفیت هاي محلی ، و رفتارهایی به خالف همـه            

ذشته و تضمین سـالمتی و امنیـت آنهـا          بی عدالتی هاي گ   
  ).SARDF, 2005(بویژه زنان 

رسیدن به توسعه به عوامل و شرایط مختلفـی بـستگی           
دارد که باید در کنار هم قـرار گیرنـد تـا اهـداف توسـعه                

تجربـه توســعه در کـشورهاي جهــان ســوم   .محقـق شــوند  

حداقل در بخش روستایی نشان می دهد که نحوه نگـرش    
ــه توســعه و رو ش هــا و راهبردهــاي اتخــاذ شــده نقــش  ب

کلیدي در موفقیت یا عـدم موفقیـت برنامـه هـاي توسـعه              
بـسیاري از صــاحب نظــران دلیــل عــدم موفقیــت در  . دارد

بهبود وضـعیت جامعـه روسـتایی و شکـست برنامـه هـاي              
توسعه در روستاها را به نحـوه نگـرش بـه توسـعه روسـتایی و           

  ).Jomehpoor, 2005(راهبردهاي اتخاذ شده مربوط می دانند
ــابی    ــشریح و ارزی ــه توســعه پایدار،ت ــراي دســتیابی ب ب

زیــست و منــابع قبــل از هــر گونــه برنامــه وضــعیت محــیط
  ).Makhdoum, 2001(ریزي، الزم و ضروري می باشد

ارزیابی توان اکولوژیک فرآینـدي اسـت کـه تـالش           
دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعـت، توسـعه اي در           

در واقـع ایـن     .هنگ بـا طبیعـت رافـراهم سـازد        خور و هما  
ارزیابی گـامی مـؤثر در جهـت بدسـت آوردن برنامـه اي            
براي توسعه پایدار اطالق می شود، چرا که با شناسـایی و            

هـاي    ارزیابی خصوصیات اکولوژیک در هر منطقه برنامـه       
توسعه اي می توانند همگام با طبیعت برنامه ریزي شوند و 

ي سرزمین را براي توسعه مشخص      طبیعت خود استعدادها  
لذا ارزیـابی تـوان اکولوژیـک بـه عنـوان پایـه و         . می کند 

اساس آمایش سـرزمین و یـا طـرح ریـزي محـیط زیـستی            
براي کشورهایی که در صدد دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار             

آتـی مـی باشـند ، اجتنـاب         هـاي     همراه با حفظ منافع نسل    
  ).Radklift, 1994(ناپذیر خواهد بود 

 بــا توانــایی کــه در GISتم اطالعــات جغرافیــاییسیــس
پیوند بین خصوصیات محیطـی و علـوم رایانـه اي دارنـد،             
ارزیابی دقیق منابع اکولوژیک را در جزئی ترین سـطوح،          
با حجم و پیچیدگی بسیار زیاد امکان پذیر می نمایند و با            
قدرت تلفیق اطالعات مختلـف و ایجـاد نقـشه هـایی کـه              

ك چند شرط مختلف هستند، قابلیـت  نمایانگر فصل مشتر  
. زیادي را در برنامه ریزي و ارزیـابی فـراهم مـی گرداننـد      

کـارکرد  هـاي     همچنین بـسیاري از مـشکالت و ناتوانـایی        
  ).Ehteshami  et al., 1998(سازنددستی را برطرف می
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  اجتماعی_فهرست داده هاي اکولوژیکی و اقتصادي -1جدول 

  منابع اقتصادي ،اجتماعی  منابع اکولوژیکی
  )ارتفاع از سطح دریا،در صد شیب،جهت شیب (مینشکل ز

  شبکه هیدروگرافی 
  تیپ ها و واحدهاي اراضی،(:منابع اراضی وخاکشناسی

  )ویژگی هاي واحد هاي اراضی

  واحد هاي زمین شناسی،:(زمین ساخت و زمین شناسی

حساسیت سازند ها به فرسایش، پهنه بندي خطر نسبی زمین لرزه 

  )»تکتونیک منطقه«

  )تیپ و تراکم پوشش گیاهی  (گیاهیپوشش 

  اقلیم
  )آب سطحی ، آب زیرزمینی ( منابع آب

  زیستگاه و پراکنش حیات وحش

  پارامترهاي اجتماعی
  )پذیرش اجتماعی، نرخ بیکاري و اشتغال،گروه هاي فعال (

  پارامترهاي اقتصادي
، خدمات »زیرساخت هاي فیزیکی«خدمات زیربنایی(

 )ات رفاهی بهداشتی، خدمات آموزشی،خدم

  

 

تــوان  را مــیGIS لــذا بــا توجــه بــه ایــن خــصوصیات،
زیـستی و منـابع     اي بسیار کارآمـد در علـوم محـیط           وسیله

طبیعی دانست که در ایران درخور استفاده وکاربري بیشتر 
  .باشدتر میو شایسته

در این راستا این تحقیق بـراي شناسـایی تـوان محـیط             
زیست منطقه جهت دستیابی به توسعه پایدار روسـتایی بـه        

 انجام می گیرد تا از توسعه بـی رویـه در          GISکمک ابزار   
  .گیري گرددتقابل با محیط زیست جلو

  
  ها مواد و روش

ارزیابی از روشهاي کارآمد در تحقیقات علمی بویژه در          
زمینه محیط زیست بوده ومهمتـرین دسـتاورد آن کمـک           
ــات     ــابی کیفی ــراي ارزی ــی ب ــاي علمــی و منطق ــه معیاره ب

  ).Mokhtari, 2005(موضوع یا زمینه مورد نظر است 
رد  براي ارزیابی توان محیط زیست حوضه آبخیز زاخ

   استفاده GISدر استان فارس از سیستم اطالعات جغرافیایی     
  

اساس کار بر پایه روش روي هم گـذاري         . شده است 
 GISمک هارگ جهت تلفیق اطالعات اکولوژیک بوسیله

روش مک هارگ را می تـوان تجزیـه و تحلیـل            .می باشد 
تـشکیل  هـاي   محیط زیست بـا تـشخیص عوامـل و پدیـده          

مربوطـه و  هـاي    آنها، تلفیـق نقـشه  دهنده آن، تهیه نقشه از    
وزن دهی به واحدهاي بدست آمده در نقشه، با توجـه بـه           
ــست     ــاربري دان ــر ک ــراي ه ــده ب ــشخص ش ــاي م   معیاره

)Mc Harg, 1969.(  
 توان محیط زیست ارزیابی در بررسی حاضر، فرآیند

  :شد انجام زیر شرح به
منـابع مـورد نیـاز       :شناسایی منابع مطالعاتی  ) الف
 اکولـوژیکی  ابی توان محیط زیستی شامل منـابع براي ارزی

ــوژیکی ( ــصادي  ) فیزیکــی و بیول ــابع اقت ــاعی _و من اجتم
شناسایی پارامترها از میـان منـابع اکولـوژیکی و          . باشند می

  ).1جدول ( اجتماعی در نظر گرفته شده است_اقتصادي
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 GISهاي منابع اکولوژیک بوسیله  تهیه نقشه)  ب
کولوژیک،نقشه پردازي اطالعـات    پس از شناسایی منابع ا    

هـا،  گام اولیه براي تهیـه نقـشه      . صورت گرفت  GISتوسط  
داده هـایی  .ورود اطالعات خصوصیات اکولوژیک اسـت  

) 1:که باید در یـک سیـستم وارد گردنـد دو نـوع هـستند              
 ).غیرمکــانی( توصــیفیهــاي  داده) 2مکــانی و هــاي  داده

ثبت توسـط  دراین تحقیق براي ایجاد نقشه ها از دو روش  
ــردن    ــومی ک ــد و رق ــفحه کلی ــراي ورود   digitizingص ب

  ).Modiri,1997(ها استفاده گردید داده
در ثبت توسط صـفحه کلیـد ثبـت دسـتی داده هـا در       

براي رقومی کردن،  .یک ترمینال رایانه اي صورت گرفت     
نقشه هاي تهیه شده بصورت پالت کاغذي به اسکنر داده          

 Auto cadرم افزارهـاي  شده که پس از طی مراحلـی در نـ  
،دیجیتالی گردید و به صورت فایل در اختیار برنامـه نـرم             

ــزاري  ــتArcviewافــ ــردن  .  قرارگرفــ ــومی کــ در رقــ
، نقشه بر روي یک میز رقومی )Manual digitizing(دستی

ســاز چــسبانده شــده و از یــک وســیله بــه نــام اشــاره گــر  
pointingبراي ترسیم عوارض نقشه ها استفاده گردید .  

ارتفـاع،در صـد    (شکل زمـین  هاي    در این مراحل نقشه   
پوشش گیاهی، زیستگاه     ،خاکشناسی،)شیب وجهت شیب  

حیات وحش، زمـین شناسـی و تکتونیـک در محـیط نـرم       
  .افزاري تهیه گردید

  
 )فیزیکی و بیولوژیکی(ارزیابی توان اکولوژیکی ) ج

  کاربري نقشه وتهیه ارزیابی واحدهاي
 شـکل   شـامل نقـشه هـاي   ها داده گذاري هم روي با

گیـاهی و تـراکم پوشـش     خاکـشناسی، پوشـش   سرزمین،
از فرمول . محیط زیستی ایجاد شد   هاي    گیاهی، نقشه یگان  

ــراي کدگــذاري یگــان1380دو ترکیبــی مخــدوم هــاي   ب
محیط زیستی استفاده شـد تـا از ایـن طریـق نـوع ترکیـب            

  :این فرمول عبارت است از . منابع معلوم گردد
 E=j(I-1)+ji 

E :  کد یا شماره واحد ترکیب شده  
j :        تعداد کل طبقات نقشه زیرین  
I :  شماره طبقه نقشه رویی  
ji :شماره طبقه نقشه زیرین  

محیط زیستی ایجاد شده با اطالعات هاي  جدول یگان
مربــوط بــه زمــین شناســی، زلزلــه خیــزي، اقلــیم و شــبکه  

ژیکی هیدروگرافی تکمیل گردید و بر اساس مدل اکولـو        
، توان هر یگان محیط زیـستی بـراي توسـعه           1380مخدوم

 . روستایی مشخص شد

  
 -نیازهـاي اقتـصادي   وارزشـگذاري  ارزیابی )د

 اجتماعی
 اسـتقرار  بـراي  را توان بیشترین که پهنه هایی تعیین جهت

 پارامترهـاي  بررسـی  از اندتوسعه روستایی داشته کاربري

 .گردید استفاده اقتصادي،اجتماعی

  
سـرزمین بـراي توسـعه     توان نقشه نهایی هیهت )ه

   . روستایی
  

  نتایج
 سرزمین توان ارزیابی اساسی ارکان از یکی منابع شناسایی

 تـوان مـی  منطقه توان اساس بر). Makhdoum, 2001(است

 بررسی لذا.نمود مشخص را ومطلوب ممکن هاي کاربري

باید انجـام گیـرد    توان ارزیابی از قبل محیط موجود وضع
  .شود مشخص ومطلوب موجود هاي کاربريتا

محدوده مورد مطالعه به عنوان حوضـه آبخیـز زاخـرد بـا             
 کیلـومتر مربـع در قـسمت شـمال غـرب         23/82وسعتی معادل 

شهرستان شیراز و شرق شهرستان کـازرون بـین عـرض هـاي           
 و طـــول هـــاي o 29 48' 28 "تـــا o 29 41' 21 "جغرافیـــایی
 در اسـتان فـارس واقـع        o 52 15' 2 " تـا  o 52 5' 49 "جغرافیایی

  .دهدموقعیت این منطقه را نشان می) 1(شکل . گردیده است
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

حداقل ارتفاع وحداکثر ارتفاع در حوضـه بـه ترتیـب           
 در صــد مــی 0-2 متــر  و شــیب غالــب آن 2600 و 1980
این منطقه داراي زمستانهاي سرد و تابستانهاي نـسبتا     . باشد

ت و تیپ نیمه مرطوب سرد براي آن پذیرفته می      مالیم اس 
شناسـی در زون      گسترة مورد مطالعـه از لحـاظ زمـین        .شود
 )GS( خوردة زاگرس جاي دارد وسازندهاي گچـساران        چین

از گـروه فارس،سـازند     % 33/5بـا ) M(،آغاجاري% 7/47با  
) Q(و رسـوبات آبرفتـی    % 5/7)BK(کنگلومرایی بختیـاري  

  همچنــین  .انــد ر را پوشــاندهتمــامی منطقــۀ مزبــو% 4/39بــا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تیـپ اصـلی اراضـی شـامل تیـپ           5حوضه زاخـرد داراي     
هــاي  کوهـستان، تپــه، فالتهــا و تراســهاي فوقــانی، واریــزه 

در .اي اسـت    دار بادبزنی شـکل و دشـتهاي دامنـه          سنگریزه
خـصوصیات اجزاءواحـد اراضـی ذکـر        )2(جدول شـماره  

 تیـپ  9ش گیـاهی، منطقـه داراي  از لحاظ پوشـ  .شده است 
ــد جنگــل مــی باشــد   ــوده و فاق ــشترین ســطح .مرتعــی ب   بی

  منطقــه را اراضــی زراعــی و تخریبــی زراعــی تــشکیل      
 گیرنـد   درصـد ازآن را در بـر مـی        5/14 دهنـد و مراتـع      می

)Pourab ConsultingEngineering Company, 2004.(  
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  زمین شناسی حوضۀ آبخیز زاخرد-2شکل 

   خصوصیات اجزاءواحد اراضی حوضه زاخرد-2جدول 
اجزاءواحد   فیزیوگرافی  تیپ

  اراضی
بافت 
  خاك

  ان خاكساختم  عمق خاك

 _لومی  1. 1. 1  کوه  کوهستان
  رسی

دانه بندي متوسط تا   کم عمق
  ضعیف،تحول نیافته

خیلی کم عمق تا   رسی  2. 2. 1  تپه  تپه
  کم عمق

  دانه بندي متوسط ، تحول نیافته

 دانه بندي متوسط ، تحول نیافته  خیلی کم عمق  رسی سیلتی  2. 4. 1 تپه تپه
 دانه بندي متوسط ، تحول نیافته م عمقخیلی ک رسی سیلتی 2. 4. 2 تپه تپه
 دانه بندي متوسط ، تحول نیافته خیلی کم عمق رسی سیلتی 2. 4. 3 تپه تپه
 دانه بندي متوسط ، تحول نیافته خیلی کم عمق رسی سیلتی 2. 4. 4 تپه تپه

 _لومی 3. 2. 1  تپه ماهوري  فالتها و تراسهاي فوقانی
  رسی

  ل یافتهدانه بندي خوب، تحو  نیمه عمیق

  دانه بندي خوب، تحول یافته  نیمه عمیق تا عمیق  رسی 3. 4. 1  تپه ماهوري  فالتها و تراسهاي فوقانی
واریزه هاي سنگریزه دار 

  بادبزنی شکل
 _لومی 8. 1. 1  فن

  رسی
کم عمق تا نیمه 

  عمیق
دانه بندي متوسط ، نیمه تحول 

  نیافته
واریزه هاي سنگریزه دار 

  بادبزنی شکل
کم عمق تا نیمه   رسی 8 .2. 1  فن

  عمیق
  دانه بندي خوب، تحول یافته

  دانه بندي خوب، تحول یافته  عمیق  رسی 4. 1. 1  دشت مسطح  دشت هاي دامنه اي
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  اجزاءواحد اراضی حوضۀ آبخیز زاخرد-3شکل 

 گوش،توان به خرهاي غالب پستانداران میاز گونه
 گربه وحشی، روباه شنی، کفتار، روباه معمولی، گرگ،

سنقر . خارپشت، موش خانگی اشاره نمود سمور، گراز، 
دیدومک،  تیهو، کبک، سفید، سارگپه معمولی، دلیجه،

کبوترچاهی، فاخته،  کاکایی سرسیاه، خروس کولی،
زاغی،چکاوك کاکلی، چکاوك کوچک، گنجشک 

هاي  ک خاکی گونهخانگی، گنجشک سینه سیاه وگنجش
  غالب پرنده در حوضه می باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  بحث 
ارزیابی توان محیط زیست بـراي هـر کـاربري از مقایـسه             

هـاي    یگـان هـاي     ویژگـی (موجودي منطقـه مـورد بررسـی      
با مدل اکولـوژیکی آن کـاربري بـه عمـل           ) محیط زیستی 

اکولوژیکی که براي کاربري متعدد در     هاي    مدل. می آید 
هاي  ط ایران ساخته شده اند براي هر کاربري ویژگی        شرای

 چنـد در هـسته مـدل بـه همـدیگر            جداگانه اي دارنـد،هر   
  ).Makhdoum, 1991(اند شبیه

ــوان توســعه   ــابی ت ــراي ارزی   پارامترهــاي مــورد اســتفاده ب
  

روستایی در مدل اکولوژیکی مخدوم ازاولویت یکـسانی         
قـه مـورد   برخوردار نمـی باشـند و بـا توجـه بـه اینکـه منط        

مطالعاتی از لحاظ طبقات ارتفاعی در طبقه نامناسب قـرار          
دارد کل حوضه براي توسعه کاربري مذکور نامناسب می  

با توجه اینکه پارامتر ارتفاع از سـطح دریـا در مـدل             .باشد
اکولــوژیکی مــورد اســتفاده از اولویــت کمــی برخــوردار 
است وآخرین اولویت را به خود اختصاص داده ارزیـابی          

  وان منطقــه را بــراي توســعه روســتایی را بــدون در نظــر تــ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  75از.گرفتن پارامتر ارتفاع از سطح دریـا بررسـی گردیـد          
 % 51/91یگان محیط زیستی ایجاد شـده در منطقه،حـدود        

حوضه براي توسعه روستایی داراي تـوان نامناسـب اسـت           
  کیلـومتر مربـع را بـه خـود اختـصاص           24/75که مساحت   

مساحت مناطق مناسب براي توسـعه روسـتایی بـا          .داده اند 
 49/8  کیلومتر مربع می باشد که     98/6 معادل   2توان درجه 

مناطق مساعد  ) 4(شکل  . را در برمی گیرد   از کل منطقه    % 
  .براي کاربري مذکور را نشان می دهد
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  توان کاربري روستایی حوضۀ آبخیز زاخرد-4شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارزشگذاري پارامترهاي اقتصادي ،اجتماعی 
 بــراي را تــوان کــه بیــشترین هــايپهنــه تعیــین بــراي

 پارامترهـاي  از بررسـی  دارنـد  روسـتایی  اسـتقرارکاربري 

 بـر ایـن اسـاس جهـت    .شـد  اسـتفاده  اجتماعی_ اقتصادي

مـورد مطالعـه از    اجتماعی، منطقـه _اقتصادي منابع بررسی
 ،)زاخـرد ( Aپهنـه  سـه  بـه  جمعیتـی  کانونهاي جنبه استقرار

B) الیاس آبـاد( و C)  دیـد، سـپس  تقـسیم گر )همـت آبـاد 

قـرار   بررسـی  بطـور جداگانـه مـورد    پهنـه  هـر  معیارهـاي 
 زیـر بـوده   مـوارد  پارامترهاي مورد مطالعـه شـامل  .گرفت

  :است
 گروههاي اجتماعی، پذیرش: (اجتماعی  معیارهاي-1

: اقتـصادي   معیارهـاي -2) وشـاغل  بیکـار  جمعیـت  فعـال، 
ــایی، ســاختارهاي(  بهداشــتی،خدمات خــدمات زیربن

 مجمـوع ) 3(در جدول شماره ).اهیرف خدمات آموزشی،

. اجتماعی ارائه شده اند _اقتصادي معیارهاي ارزشگذاري
  . آمده است3در جدول نتایج یافته ها 

 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

بیـشتر  ) همت آبـاد   (Cپذیرش اجتماعی در پهنه     )الف
از سایر مناطق است که به علت باالتر بودن مجموع افـراد            

باال بـودن مقبولیـت و پـذیرش        . باشدباسواد در منطقه می     
اجتماعی در منطقـه در واقـع حمایـت و پـشتیبانی جوامـع              

لذا بسیاري از مـشکالت     .محلی را به دنبال خواهد داشت       
  .استقرار این کاربري رفع خواهد شد

براساس آمارهاي موجود نرخ بیکاري در سه پهنه        )ب
 کـه از نـرخ بیکـاري در       . در صد می باشد    60مورد مطالعه   

بـر ایـن    . بیشتر اسـت   %) 45/9(مناطق روستایی کل کشور   
اساس بیش ازنیمی از جمعیت فعال در سه پهنه بیکار مـی            
باشند که می تواند دلیل مهاجرت روستائیان بـه شـهرهاي           

  .اطراف به خصوص شیراز گردد
فیزیکی هر منطقه یکی از پارامترها      هاي    زیرساخت)ج

کـالن بـراي   هـاي   و عوامل داراي اهمیت در برنامه ریـزي   
یک منطقه می باشد؛با توجه به اینکه عمده زیرساخت هـا         

ــامل    ــه شــ ــک منطقــ ــاز یــ ــورد نیــ ــبکه:مــ ــاي  شــ   هــ
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 اجتماعی _ مجموع ارزشگذاري معیارهاي اقتصادي-3جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انتقــال و توزیـــع بـــرق،آب آشـــامیدنی سالم،تأسیـــسات  
مخابرات،پست و راههاي دسترسی است، امـا طبـق نتـایج           

) همـت آبـاد    (Cفیزیکی پهنه هاي    بدست آمده زیرساخت  
ــه وضــعیت مطلــوب ــه ســایر پهن ــسبت ب ــري ن هــا داشــته ت

) الیاس آباد (Bدر الویت دوم و پهنه  ) زاخرد (Aپهنه  .است
  .فیزیکی می باشدهاي  در الویت نهایی از نظر زیرساخت

امکانات بهداشتی و درمـانی یکـی از حیـاتی تـرین            )د
بنابراین براسـاس   .خدمات براي زندگی اجتماعی می باشد     

کز بهداشـت شهرسـتان شـیراز و خانـه          آمار موجود در مر   
زنیان، تعداد خانه بهداشت، پزشـک، دندانپزشـک، مامـا،          
بهورز در سه پهنه نشان می دهـد کـه امکانـات وخـدمات          

  . بهداشتی در هر سه پهنه در حد مطلوب می باشد
امکانات آموزشی منطقه مورد مطالعه شامل مقـاطع        )و

ــد    ــی باش ــطه م ــدایی،راهنمایی ومتوس ــصیلی ابت ــق .تح طب
  هـاي بعمـل آمـده در ایـن منطقـه مقطـع تحـصیلی                بررسی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقطـع تحـصیلی   Cوجـود نـدارد وفقـط در پهنـه      دبیرستان
دیگر براي  هاي    دانش آموزان پهنه  .راهنمایی موجود است  

( تحصیل در مقطـع راهنمـایی عـازم روسـتاي همـت آبـاد        
ر بــه شــوند و بــراي تحــصیل در مقــاطع بــاالتمــی) Cپهنــه

تـوان دقیقـاً سـه      لذا نمـی  . کنندشهرستان شیراز مراجعه می   
پهنه را ازلحاظ تعداد دانش آموزان ومعلمان مقایسه نمود         

 روستا،وضـعیت   3اما تحلیل نتایج نشان می دهد که در هر        
  .آموزشی درحد مطلوب نمی باشد

ــون، خــدمات اقامتگــاهی،   ) ز ــو و تلویزی مراکــز رادی
هاي تاریخی، باستانی و مذهبی     مراکز گردشگري مانند بنا   

خدمات رفاهی را   .. و مراکز تفریحی نظیر سینما، استخر و      
تشکیل می دهند که می توانند موجب توسعه یک منطقـه           

 از لحـاظ پـارامتر خـدمات رفـاهی در رتبـه             Cپهنه  . شوند
  .باالتري نسبت به دو پهنه دیگر قرار دارد
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