زمستان  ،3131صفحات 301-311

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای
جغرافیایی

اردوان قربانی

1

تهیه نقشه کاربری اراضی و ارزیابی توان کاربری دیمزارهای حوضه آبخیز زیلبرچای برای تبدیل به کشت
علوفه براساس عامل شیب با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی
تاریخ پذیرش04/91/21 :

تاریخ دریافت09/24/42 :

چکیده
در این تحقیق حوضه آبخیز زیلبررچرا آذربایجرا شرری -غربر پر

از تییره شق ره براربر اراضر ه شق ره شری

بررا افرره اد از فرراطاشه اجغررراا ی رافیررای از شوررر ترروا ابودررو ی

برراربر دی ر برررا تبرربی برره رلوفرره بررار

طررورد ارزیرراب یرررار گرفررت .شق رره شرری
دنبفت ،ر

از طرربی ریرروط ارت رراا ه شق رره برراربر دیرر از تصرراهیر طررااوار ا

اا اروای ه برا بنهرری طیرباش تییره شرب .فرس

اا دیر گررهرش یافهره در شری

شق ره براربر برا شق ره شری

طقایرره ه رر ره-

برازتر از  24در رب بررا تبربی بره رلوفره برار شق ره فراز گردیرب .شهرای

ش ا داد :ت یک اراض زرار از طراتر برا تویره بره طقیرا  ،ابرزار برار ه فروو اراضر زرارر دیر برا ط ر
طوایه بود ه دذا اراض دیر ه طرتر بره رورا بمرسل
در ب ه ضری

شق ره فراز شرب .رحت شق ره تییره شرب حربهد 77

باپا  9/74بررآهرد گردیرب .فرو بر دیر زارارا دایرر ه رارا شرب حوضره  0632ا هرار بررآهرد

 - 2افهادیارگره طرت آبخیزدار داش گا طحقق اردبیل .

E– mail: ardavanica@yahoo.com
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سال چهاردهم ،شمارهی 48

شررب .حرربهد  5555ا هررار از اراضرر دیرر ف لرر در شرری

بررازتر از  24در ررب گرررهرش دارد برره از آ حرربهد

 4654ا هررار در شرری اررا بررین  49تررا  69در ررب ه  6496ا هررار در شرری اررا بررین  24تررا  49در ررب افررت .از

افت اخهصاص داشهه باشب .چرا بره در رورا ترباه افره اد ف لر ه برا تویره بره شرخ در ییرت شری
بمررک برره تخریرر

رمرغ

برری تررر ایررن اراضرر برررد ه بارررا از دفررت داد آخ ه خررا در جرروی زطررا طرر گررردد.

در ررورا تبرربی برره رلوفرره بررار  ،تودیررب ایررن اراض ر ط ر تواشررب تررا  22229تررن رلوفرره در فررای برفررب .در ایررن
ورا در طقایره برا گنرب در امرین فرو  ،تودیرب  4/2برابرر شرب ه ار چنرین بنهرری فرفرای

ه ح ا رت آخ ه

خا به شحو طولوختر اشجا خوااب شب.

کلیددد ژه ههدد  :دیرر زار رااشررب  ،تبرربی دیرر زار ،رلوفرره بررار  ،توفرر ه پایرربار ،ب رراهرز ابودو یررک ،ترروا
ابودو یک.
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شور توا ابودو ی

این اراض بایرب بره براربر غیرر از دیر برار ه بره رورا جبی ر بره اماشرا رلوفره برار

