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 چکیده 

ی ازدیاد  جمعیت، درسطح وسیعی افزایش یافته استت  بته یمتیو روی  زم استت بته من تور       برداری از اراضی در نتیجهبهره

از آن جتایی کته    بترداری رترار گیرنتد    ی پایدار از اراضی، اراضی در راستای استعداد خود مورد بهتره افزایش عملکرد و استفاده

  در ایتو راستتا   نیاز به تکنیکتی دارد تتا عوامتا را یمزمتان ارزیتابی کنتد      لذا چند عاملی است  موضوعیارزیابی تناسب اراضی 

در ایتو مطالعته ارزیتابی تناستب       استتفاده کترد   1از جمله تحلیا سلسله مراتبی چند معیارهگیری تصمیمیای مدلتوان از می

و تحلیا سلسله مراتبی در بخشی از اراضی رزویو برای محصتول رر  آبتی، بررستی گردیتد  بتدیو       GISاراضی با استفاده از 

من ور، یازده معیار از بیو خصوصیا  شیمیایی و فیزیکی خاک، توپوگرافی و خصوصیا  ارلیمی منطقه انتخاب و بعد از آن بته  

پرداخته شد و  Expert Choiceافزار ن ر کارشناس در نرمی زوجی با توجه به یای مقایسهمعیاریا در غالب ماتریس مقایسه

یتای  اوزان یا ضرایب ایمیت یر یک از معیاریا برای محصول رر  آبی محاسبه گردید   از یتازده معیتار انتختاب شتده، نقشته     

اراضی برای محصتول   ی نهایی تناسبنقشه2دار موضوعی جداگانه تهیه و نهایتا با استفاده از تکنیک یمپوشانی پارامتریای وزن

 676یکتتار از اراضتی دارای تناستب بتا  و     7/13312ی آبتی  یای تناسب اراضی رر رر  آبی ترسیم گردید با توجه به نقشه

 باشد   یکتار دارای تناسب کامال نامناسب می

دارپارامتریتتای وزن تکنیتتک یمپوشتتانی  -تحلیتتا سلستتله مراتبتتی  -ارزیتتابی تناستتب اراضتتی -رر کلمااات کلیااد    

                                                           
1-AHP 
2- Weighted overlay Technique  
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 مقدمه 

امروزه منابع ارضی به علت افزایش فشار جمعیت بر روی منابع طبیعی به تدریج در حال کم شدن یستند جمعیت رو به رشتد  

جهان نیاز به افزایش منابع غذایی دارند جمعیت رو به رشد جهان و افزایش سریع منابع غذایی باعث افزایش تقاضتا در متوازا    

است  به عالوه سیاست یای کاربری اراضی در کشوریای در حال توسعه بته صتورتی استت کته در آنهتا از اطالعتا         خود شده

  تتا ربتا از ستال    3(2111)نیور،تکنیکی کمی استفاده می شود که ایو امر باعث حذف بسیاری از جزیئا  تکنیکتی متی شتود   

اراضی معرفی می شدند برخی از ایتو تکنیتک یتا در کشتور      سیستم یایی که برای طبقه بندی تناسب اراضی یا رابلیت 1773

ای و شترای  منطقته ای   یای توسعه یافته استفاده شده اند، اما اطالعا  موجود در ایو نوع استفاده یا گایتا بتا دانتش منطقته    

اصتا از  ، امکان ترکیب کردن اطالعتا  ح (MCDM)و روش یای تصمیم گیری یای چند معیاره  GISارتباطی ندارد  وجود 

 فرآیند پیش بینی پتانستیا استتفاده از   4(1777) مالکفسکی،یا،را می دیدمنابع مختلف را به من ور مدیریت و طراحی کاربری

ی گویند  به طور کلی ارزیابی اراضی عبار  است از بررسی ارزش و درجهاراضی بر اساس خصوصیا  آن یا را ارزیابی اراضی می

به معنی سیستتم   Geographic Information Systemمخفف  GISاند ه از ربا وجود داشتهاراضی برای استفاده یایی ک

یای جمتع آوری، رخیتره ستازی، متدیریت ،     ای ویژه که رابلیتاطالعا  جغرافیایی می باشد عبار  است از یک مجموعه رایانه

به دو دسته مکانی وغیتر مکتانی   GIS داده یا در بازیابی، تغییر، تحلیا مدل سازی و نمایش اطالعا  مکانی وتوصیفی را دارد  

شود  منابع اطالعاتی بترای سیستتم اطالعتا  جغرافیتایی شتاما نقشته یتا، عکتس یتای یوایی،تصتاویر           )توصیفی( تقسیم می

باشند کته اطالعتا  حاصتا از آنهتا بصتور       می GISیت جهانی عواطالعا  مایواریای واطالعا  حاصا از سیستم تعییو مور

شتوند  می رشود ایو  یه یا پس از تعییو مختصا  یکسان از بستر یندسی یکسانی برخوردایای جدا گانه وارد سیستم می یه

امکان بررستی  یای زوجی بنا نهاده شده و نماید  فرآیند تحلیا سلسله مراتبی بر اساس مقایسهکه امکان تلفیق آنها را فرایم می

گیتری بتا   یای طراحی شده برای تصمیمتریو سیستمدید  فرآیند تحلیا سلسله مراتبی یکی از جامعسناریویای مختلف را می

کنتد و یمننتیو   معیاریای چندگانه است، زیرا ایو تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صور  سلسله مراتبتی فترایم متی   

گیتری  یتای مختلتف را در تصتمیم   مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد  ایتو فرآینتد گزینته   امکان در ن ر گرفتو معیاریای 

دخالت داده و امکان تحلیا حساسیت روی معیاریا و زیرمعیاریا را دارد  عالوه بر ایو بر مبنای مقایسه زوجی بنتا نهتاده شتده،    

ممتتاز   ایدید که از مزایت اسازگاری تصمیم را نشان مینماید  یمننیو میزان سازگاری و نکه رضاو  و محاسبا  را تسهیا می

گیری چند معیاره است  به عالوه از یک مبنای تئوریک روی برخوردار بوده و براساس اصتول بتدیهی بنتا    ایو تکنیک در تصمیم

 نهاده شده است 

ی بنغتازی در  حیته ی متدلی بترای ارزیتابی اراضتی نا    ای بتا عنتوان توستعه   مقالته  2113در ستال   5ابوشعف و یمکتاران 

شرری لیبی با استفاده از سیستم اطالعا  جغرافیایی و آنالیز چندمعیاره ارایه دادند  وی یدف از ایو مقاله ارزیابی تناسب شمال

و آنتالیز چنتدمعیاره    GISاراضی بایر ایو ناحیه عنوان کرد  مدل ارزیابی اراضی با استفاده از روش فاکتور محدودیت و ترکیتب  

در ایو تحقیق تعدادی ازخصوصیا  اراضی انتخاب و در سه گروه، خاک، شیب و فرسایش جا گرفتند  فاکتوریتای    رفتانجام گ

 ی درصد شیب و فرسایش خاک بودند   خصوصیت از خاک به عالوه 12ی ارزیابی فیزیکی اراضی شاما انتخاب شده بر پایه

                                                           
3 -Nwer, 2011 
4-Malczewski, 1999 
5 - F.Abushnaf et al., 2013 
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ان تعییو تناسب کاربری کشتاورزی بتا استتفاده از تکنیتک     ای تحت عنودر مطالعه 2113در سال  6آکینسی و یمکاران

GIS   وAHP یتای  یای استتعداد اراضتی، تحتت کتالس    یای خاک، کالسعنوان داشتند که در ایو مسیر از پارامتریای گروه

ور ی فرسایش و دیگر خصوصیا  خاک استفاده شد  به من ت رابلیت کاربری اراضی، عمق خاک، شیب، جهت شیب،ارتفاع، درجه

بنتدی فتا و بته پتن      ی نهایی تناسب اراضی با توجه به طبقته تعییو اوزان از ن را  کارشناس استفاده گردید و در نهایت نقشه

بندی شد و در ی تناسب خاک دوباره کالسی جنگلی و مرتعی نقشهکالس تقسیم شد  بعد از جدا کردن مناطق محاف ت شده

دارای تناستب کتم بترای کتاربری      %33/6دارای تناستب متوست  و   %55/1استب بتا ،  از کا منطقته دارای تن  %10/1ایو نقشه 

ار کتا اراضتی بته دا متی دارای      %42/3از اراضی دارای تناسب حال حاضر نامناسب و   %24/2باشد  به عالوه کشاورزی دارا می

پوشش ایو دو کاربری بتوده و عمتق    ایو اراضی مناسب برای جنگا و مرتع بوده و تحت %05باشند  تقریبا تناسب نامناسب می

 باشند   باشد یمننیو ایو اراضی دارای شیب و فرسایش زیاد نیز میخاک در ایو نواحی برای کشاورزی کافی نمی

گیتری  و تصتمیم  GISای تحت عنوان تعییو تناسب اراضی کشاورزی با استفاده از مقاله 2113در سال  7زاده و یمکارانفیضی

ان تبریز بیان داشتند که در ایو مطالعه از فاکتوریای تناسب متفاوتی از جمله خصوصتیا  ختاک، ارلیمتی و    چندمعیاره در است

ی بندی فاکتوریای مختلف و تعیتیو اوزان بترای نقشته   اند  ساختار سلسله مراتبی به من ور دستهآب در دسترس استفاده کرده

یکتار از اراضی مناستب   65676شد  نتایج ایو تحقیق نشان داد که  تناسب نهایی اراضی کشاورزی تحت آبیاری و دیم استفاده

 یکتار مناسب برای کشت دیم یستند  121072برای کشت آبی و 

 

 روش تحقیق 

دریقه تا  1درجه و 36یکتار در شرق استان رزویو و در محدوده شهرستان آبیک و بیو 17261منطقه مورد مطالعه با مساحت 

دریقته طتول شترری وارتع شتده استت  میتانگیو         14درجته و   51دریقه تا  21درجه و  51شمالی و دریقه عرض 7درجه و 36

میلی متر بوده و رژیم بارش، مدیترانه ای است میانگیو سا نه دمتای روزانته در حتوزه     311بارندگی سالیانه در حوزه مطالعاتی 

یای جنوبی متغیر استت   گراد در بخشدرجه سانتی 5/17ز درجه سانتی گراد در مناطق مرتفع تا بیش ا 5مورد ن ر از کمتر از 

اکثتر  گتراد و حتد  درجه سانتی 1/1گراد می باشد  حدارا دمای در ماه ژانویه با درجه سانتی 3/14متوس  دمای سالیانه منطقه 

باشتد رژیم  درصتد متی   56سانتی گراد می باشد  میانگیو رطوبت نسبی سا نه منطقه مورد مطالعته   1/26دما در ماه جو ی با 

رژیم حرارتی ترمیک تعیتیو گردیتد    NEW Hallحرارتی خاک، با استفاده از میانگیو ماییانه دمای منطقه در محی  نرم افزار 

 تعییو گردید  7و اریدیک ضعیف 0رژیم رطوبتی منطقه با استفاده از یمیو نرم افزار در دامنه زریک خشک

پروفیتا نمونته بترداری شتد  درایتو تحقیتق        61بترداری متن م صتور  گرفتت و از      نمونه برداری بر اساس یک شبکه نمونته 

روش والکلتی ت    پارامتریایی از جمله رابلیت یدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ، درصد گ ، درصد آیک، درصد کربو آلی بتا  

)ظرفیتت تبتادل    CACEعصتاره اشتباع و    pH، درصد سنگریزه سطحی، عمق خاک، بافت خاک بتا روش ییتدرومتری،  11بلک

 گیری شدند کاتیونی وارعی( در کنار شیب به عنوان نماینده توپوگرافی و شاخص ارلیمی اندازه

باشد که در رأس آن یدف کلی مسئله و در ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله می اولیو ردم در فرآیند تحلیا سلسله مراتبی،

شوند  در سلسله مراتب طراحی شده برای ایو تحقیق در با تریو سطح یتدف )  یا نشان داده میسطوح بعدی معیاریا و گزینه

بررسی تناسب اراضی محصول مورد ن ر(، در سطح دوم معیاریا شاما خاک، ارلیم و توپوگرافی، در سطح سوم زیرمعیاریتا و در  

معیاریای اتنخاب شده برای ایو تحقیق است  یای مورد انت ار در ن ر گرفته شدهیای تناسب اراضی به عنوان گزینهآخر کالس

                                                           
6 - HalilAkinci et al.,2013 
7 -B. feizizade et al.,2013 
8- Dry Xeric 
9 -Weak Aridic 
1- Walkly Black 
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شاما رابلیت  رابلیت یدایت الکتریکی ، درصد گ ، درصد آیک، درصد کربو آلی، درصد سنگریزه ستطحی،عمق ختاک، بافتت    

 در کنار شیب نماینده توپوگرافی و شاخص ارلیمی برای محصول رر  آبی می باشد  ACECو  pHخاک،

 

 

 نظر گرفته شده برا  محصول ذرت آبیساختار سلسله مراتبی در  -1شکل

گردد  ستپس بتا   در فرآیند تحلیا سلسله مراتبی ابتدا عناصر به صور  زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسه زوجی تشکیا می

  Expert choiceافتزار  یای متورد ن تر از نترم   شود  برای رسم ماتریساستفاده از ایو ماتریس، وزن نسبی عناصر محاسبه می

گزاری شتد،  استفاده گردید  در ایو نرم افزار درگام اول یک مدل تعریف شد، در گام دوم یدف مدل بررسی تناسب اراضی جای

گیری به مدل معرفی شده اند، گیری شده به عنوان معیاریای تصمیمدر مرحله سوم برای یدف طراحی شده، پارامتر یای اندازه

 ( نسبت به کدگزاری اردام شد 1-)جدولمقادیر ترجیحا  برای مقایسه زوجیی در مرحله چهارم به استفاده از کدیا

 
 مقادیر ترجیحات برا  مقایسه زوجی 1-جدول

 (1991) اقتباس از ساعتی و وارگاس؛ 

 مقدار عددی یای شفایی(ترجیحا  )رضاو 

 Extremely Preferred 7 ترتر یا کامال مطلوبکامال مرجح یا کامال مهم

 Very strongly  Preferred 7 یا ایمیت یا مطلوبیت خیلی رویترجیح 

 Strongly Preferred 5 ترجیح یا ایمیت یا مطلوبیت روی

 Moderately Preferred 3 ترتر یا کمی مطلوبکمی مرجح یا کمی مهم

 Equally Preferred 1 ترجیح یا ایمیت یا مطلوبیت یکسان

 0و6و4و2 ترجیحا  بیو فواصا فوق

 

در مرحله پنجم و آخر سیستم ضریب ناسازگاری و وزن یر یک از پارامتریای مورد ن ر را محاسبه متی کنتد  در زیتر متاتریس     

 ( از نرم افزار ارایه می گردد 3-( و اوزان مستخرج )جدول2-مقایسه زوجی )جدول
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   زوجی محصول ذرتماتریس مقایسه -2جدول

Compare the relative importance with respect to: Goal: Land suitability for  maize 
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 وزن و ترتیب ارجحیت هر یک از پارامترها در رابط با گیاه ذرت -3جدول

معیار وزن

EC 0/299

Caso4
0/178

Coarse Fragment 0/175

Slope 0/074

CaCo3
0/074

%OC 0/059

Depth 0/052

Texture 0/04

pH 0/029

ACEC 0/016

Climate 0/012
 

 

کمتتر و در نتیجته سیستتم مقایسته درستت استت         1/1بتوده کته از    17/1رو مقدار ناسازگاری سیستم برابر در ماتریس پیش

شود، مجموع اوزان باز یم برابر یک بوده و  ایو بار درمتورد گیتاه رر  رابلیتت یتدایت     طور که در جدول با  مالح ه مییمان

ستن  و ستنگریزه    ،صتد گت   تریو عاما با تریو وزن را گرفته است و بعد از آن به ترتیتب در الکتریکی به عنوان محدود کننده

 اند تر به خود اختصاص دادهو نهایتا ارلیم اوزانی پاییو pH  ،ACECکربو آلی، عمق، بافت، سطحی، شیب، درصدآیک،
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ساخته و طراحی شتد از آنجتایی   Arc GIS افزار ی رستری پیوسته در نرمدرمرحله بعدی، برای یرمعیار انتخاب شده یک  یه

یابی از یریک از آنها یتک  تفاده به صور  گسسته در کا منطقه مورد مطالعه پراکنده بودند با روش درونکه معیاریای مورد اس

 ی پیوسته تهیه شد   یه

شدند  ولی چون در اینجا میزان ایمیت  11اندازیاند، روی یمیای رستری تبدیا شدهی بعدی ایو معیاریا که به فایادر مرحله

( بایتد از  13،2113()پاراکتاش 12،2113باشتد )ابوشتنف ویمکتاران   ی نهایی تناسب یکسان نمتی نقشه یر یک از معیاریا در تهیه

ی تناسب نهایی مشخص و اعمال ی ایمیت یر یک از ایو معیاریا نسبت به نقشهای درجهروشی استفاده کرد که بتوان به گونه

کته از   Weighted Overlay Sumق از روش شود  روش یای زیادی در ایو زمینه پیشنهاد شده استت  کته در ایتو تحقیت    

دید و نهایتتا  است  ایو رابطه امکان وارد کردن اوزان مرتب  با یر معیار را میباشد استفاده شدهمی ArcGISرواب  موجود در 

نهتایی  ی یای رستری با توجه به وزن تخصیص داده شده به آنان )که در وارع درصتد مشتارکت معیاریتا را در تهیته نقشته      یه

 ( 2-ی نهایی ایجاد شد )شکاافزار روی یم انداخته شده ونهایتا نقشهباشد( توس  نرممی

 

 اند.انداز  شدهمعیار انتخاب شده برا  تناسب اراضی گیاه ذرت که رو  هم 11فایل رستر   -2شکل

                                                           
11 - Overlay 
12- F. Abushnafet al.,2013 
13 -Prakash,2003 
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 شود  استخراج می ی تناسب اراضییای رستری باتوجه به وزن آنها، نقشهاندازی فایانهایتا با روی یم

 

 یافته ها 

 FAOبا توجه به ساختار  4تا 1 زم به رکر است که باید در اولیو گام مقیاس ارزیابی تعییو شده باشد  در ایو مطالعه مقیاس 

بترای اراضتی بتا تناستب     S2برای اراضی با تناسب با ،  S1برای تناسب اراضی در ن ر گرفته شده است که دارای چهار کالس 

( بنابر آننه کته گفتته شتد    2113باشد)ابوشنف و یمکاران،برای اراضی نامناسب میN برای اراضی با تناسب کم و S3 ،متوس 

 ی نهایی استخراج شد ی تناسب به چهار کالس یاد شده تقسیم و نقشهنقشه

از کا  %06/17کشت رر ،  از کا منطقه دارای تناسب با  برای  %13/77شود،( دیده می 3-یمان طور که در ایو نقشه)شکا

از کا منطقه دارای تناسب نامناسب برای کشت رر  یستتند    %37/1دارای تناسب کم و  % 6/4منطقه دارای تناسب متوس ، 

 است یای تناسب اراضی برای کشت رر  در زیر ارایه شدهجدول توزیع فراوانی یریک از کالس
 

 
 ب اراضی برا  کشت ذرت آبیها  تناستوزیع فراوانی هریک از کالس 4-جدول

مساحت )هکتار( درصد فراوانی کالس تناسب اراضی

13312 /7 77/13 S1

3083/2 17/86 S2

794/3 4/6 S3

676 0/39 N 
 

ی  تناستب نامناستب   یای صفر، یک و شش نماینده اراضی ناحیته ( یم مشخص است، پروفیا 3-یمان طور که در نقشه )شکا

 (  5-شود  )جدولکیلومترمربع از کا منطقه را شاما می 676/1یستند  ایو بخش از نقشه 

 
 تناسب نامناسب برا  ذرت آبی  اراضی با ها  نمایندهمشخصات پروفیل 5-جدول

pH درصد گچ EC(dS/m) شماره پروفیل

7/6 7/82 48/3 0

7/55 11/49 26/22 1

7/25 26/5 18/08 6

ACEC(cmol(+)/kg clay) شیب% )Cm(عمق شماره پروفیل

25/77 0/5 130 0

25/77 0/5 150 1

54/2 0/5 150 6

بافت % سنگ و سنگریزه  درصد آهک شماره پروفیل

C 0 8/82 0

C 0 10/027 1

C 0 13/5 6 
 

 زم به رکر است که معیار ارلیم در ایو تحقیق به صور  شاخص ارلیمی مربوط به یر محصتول بته کتار بترده شتده استت  از       

ی دوم ی دوم با تر و بهتر است در ایو تحقیق از شاخص ارلیمی ریشته آنجایی که شاخص ارلیمی به دست آمده از روش ریشه

 باشد   می 32/06است که در مورد رر  برابر  استفاده شده
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 7/1تتا   1ی  رابلیتت یتدایت الکتریکتی بترای گیتاه رر  از      با توجه به مراجع مختلف از جمله جلد دوم کتاب سایز حد بهینته 

  0/3، در%11زیمتنس  دسی5/2شود ولی در  باشد که تا ایو مقدار یی  کایش عملکردی در محصول دیده نمیزیمنس میدسی

یابتد  یمتان طتور کته مشتهود      عملکرد کایش می %111زیمنسدسی 11و در  %51زیمنس دسی  7/5، در  %25زیمنس دسی

زیمتنس بتوده و در   دستی  7/1شماره صفر، یک و شش بستیار  بیشتتر از    است مقدار یدایت الکتریکی در اراضی مجاور پروفیا

ی گت  بترای   اند  با توجه به یمیو مرجع مقدار بهینته رر  ررار گرفتهنتیجه ایو اراضی در کالس  کامال نامناسب  برای کشت 

اند، در نتیجته ایتو   یای صفر، یک و شش مقادیری بیشتر گزارش کردهباشد که اراضی مجاور پروفیامی % 4تا  1کشت رر  از 

 اند   اراضی از ن ر محدودیت گنی که دارند نیز برای کشت رر  نامناسب ارزیابی شده

باشتند  یای سه و پن  متی یای شاید ایو ناحیه پروفیایکتار( که پروفیا 3/774از کا منطقه دارای تناسب کم یستند ) 6/4%

 که در زیر خصوصیا  آنان آمده است 
 

 
 ا  برا  ذرت  اراضی با تناسب حاشیهها  نمایندهمشخصات پروفیل 6-جدول

pH درصد گچ EC(ds/m) شماره پروفیل

8/16 2/12 37/49 3

7/72 27/26 4/12 4

7/24 23/4 3/49 5

ACEC(cmol(+)/kg clay) شیب )Cm(عمق شماره پروفیل

27/5 0/5 150 3

53/125 0/5 100 4

26/13 2 110 5

بافت % سنگ و سنگریزه  درصد آهک شماره پروفیل

CL 0 14/17 3

C 0 18/79 4

C 0 14/15 5
 

 

ای ی سه به علت شوری با  اراضی در تناستب حاشتیه  مجاور پروفیا شمارهشود، در اراضی دیده می 6-یمان طور که در جدول

در کتالس نامناستب رترار نگرفتته انتد و یتک        ررار گرفته اند  اما علت ایو که اراضی مجاور ایو پروفیا با خصوصیا  بیان شده

است، که دومیو عاما محدودکننتده در   اند به علت میزان کم و مناسب گ  در اراضی مجاور ایو پروفیاکالس با تر ررار گرفته

 باشد یای چهار و پن  عاما محدودکننده درصد گ  با  میایو اراضی است  در اراضی مجاور پروفیا

یکتار(  کلیه اراضی پاییو دستی که در ایتو کتالس یستتند     2/3103باشند )از کا منطقه دارای تناسب متوس  می  06/17%

 S3و  Nیتای  برند ولی ایو میزان در  مقایسته بتا اراضتی کته در کتالس     یت یدایت الکتریکی  رنج میغالبا از میزان با ی  رابل

اند  اراضی با دستی که در کالس تناسب متوست  رترار دارنتد    کمتر بوده و به یمیو جهت در کالس تناسب متوس  وارع شده

ر مورد محصول رر  آبتی بتا توجته بته خصوصتیا       ی سطحی یستند  در ایو تحقیق دریزهغالبا دارای مقداری سن  و سن 

مهمتتریو عامتا    277/1ی ایمیتت یعنتی   منطقه ترتیب اولویت معیاریا به صور  ،  رابلیت یدایت الکتریکی  با با تریو درجه

درصتد ستن  و ستنگریزه ستطحی بتا       ،171/1ی ایمیتت  محدودکننده شناخته شده  و بعد از آن به ترتیب درصد گ  با درجه

ی التی  بتا درجته   ، درصد کتربو 174/1ی ایمیت ، درصد آیک با درجه174/1ی ایمیت ، شیب با درجه175/1ی ایمیت هدرج
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بتا   ACEC ،127/1ی ایمیتت  با درجه  pH، 141/1ی ایمیت ، بافت با درجه152/1ی ایمیت ، عمق با درجه157/1ایمیت 

 باشد می 112/1ی ایمیت و نهایتا ارلیم با درجه 116/1ی ایمیت درجه

از کا منطقه که دارای تناسب با  برای کشت رر  آبی یستند، یی  یتک از معیاریتای متورد مطالعته در ستطح        %13/77در 

 باشند ای ررار نداشته و اراضی برای کشت رر  آبی مناسب میمحدودکننده 

 
   نهایی تناسب اراضی گیاه ذرت آبینقشه 3-شکل

 

توان گفت که بخش عمده ای از اراضتی متورد مطالعته بالختص بختش مرکتزی       ه و مطالعا  میدانی میبا توجه به نتایج حاصل

منطقه به علت مناسب بودن شرای  کشت و عدم حضور عواما محدودکننده تولید، به صور  وسیع تحت کشت متی باشتد،که    
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ت با  بودن سطح آب زیر زمینتی و  شتوری و   ایو امر با نقشه حاصله کامال مطابقت داشته و یمننیو پاییو دست منطقه به عل

ی تناسب اراضی مشهود است  به عالوه رسمت با  دست منطقته  گ  زیاد مورد کشت و کار ررار نداشته که ایو امر نیز در نقشه

نقشته  نیز دارای محدودیت سن  و سنگریزه و شیب است که به صور  پراکنده مورد کشت و کار ررار دارد که  ایو امر نیتز در  

 یای به دست آمده مشهود است 

بنابرایو با توجه به نقشه یای تناسب اراضی، ایو ناحیه پتانسیا زیادی برای کشت رر  آبی را دارد و با رعایت اصتول استتفاده   

 ررار داد توانند سطح بیشتر از ایو اراضی را زیر کشت برده و در جهت رفع نیازیای منطقه مورد بهره برداری پایدار از اراضی می

در  AHPشتود کته روش   مشخص متی 2117و ساننز در سال  1776ی وان رانست در سال با توجه به تحقیقاتی چون مطالعه

بینتی  یای سنتی)پارامتریک( دارای با تریو ضریب یمبستگی بوده و دارای درتت و توانتایی بیشتتری در پتیش    مقایسه با روش

پتذیری مکتانی   ییت پیوسته تغییرا  اراضی را در ن ر گرفته  و در انعکتاس تغییتر  باشد  چرا که ایو روش ماتولید محصول می

حال درت نتایج ارزیابی تا حدود زیادی وابسته بته اوزان تعیتیو شتده بترای     یای خاک کارایی بهتر و با تری دارد  با ایوویژگی

 خصوصیا  مختلف است 

و  2112، شتهاد  حستیو در ستال    2111، العاللم در سال 2117نز ، سان2113در تحقیقا  زیادی از جمله پاراکش در سال  

یا و خصوصیا  اراضتی استتفاده  شتد، ایتو مطالعتا       از فرآیند سلسله مراتبی برای تعییو وزن ویژگی 2113ابوشعف در سال 

او  کارشتناس و  یای مربوطه بر استاس ن تر و رضت   ی ایمیت و اولویت یر عاما نسبت به عاما دیگر و نهایتا تعییو وزندرجه

 اند تجربه و تخصص متخصصان تعییو و تعریف نموده

از یشت خصوصیت اراضی در ارزیابی تناستب اراضتی بتا دو روش تحلیتا سلستله مراتبتی و        2117ساننر و یمکاران در سال 

خصوصتیا  اراضتی    دیی به من ور وزنAHPی دو روش مذکور پرداخت  وی در ایو مطالعه از پارامتریک استفاده و به مقایسه

یتای اراضتی و در تعتدادی دیگتر     موجب افزایش شاخص AHPی امر مالح ه گردید که در اکثر موارد استفاده کرد  در نتیجه

 یای تناسب اراضی شد موجب بهبود کالس

پارامتریتک  یای حاصله نیز با نتایج حاصا از ارزیابی تناسب اراضتی بتا روش   تنایج تحقیق حاضر به من ور بررسی صحت نقشه

ی ساننر و یمکاران بیان شده بود مالح ه گردید که کتالس اراضتی غالبتا بتا روش     مقایسه گردید و مطابق آننه که در مطالعه

 مراتبی یک کالس ارتقا و بهبود یافته است تحلیا سلسله 

یتا سلستله مراتبتی ، از ن تر     گیری چندمعیاره مبتنی بتر روش تحل  زم به رکر است که ارزیابی تناسب اراضی به روش تصمیم

یای کالسیک و سنتی ارزیابی اراضی مانند روش پارامتریک تفتاو   یای مختلف بر خصوصیا  مختلف اراضی، با روشتاثیر وزن

نمایتد و  ی نهایی تعییو متی ی ایمیت و تاثیر یر عواما را در نقشهدارد چرا که در ایو روش وزن عواما مختلف است که درجه

 باشند  ی عواما از یک ضریب ایمیت برخوردار نمییای سنتی یمهشبر خالف رو

گیری چندمعیاره مبتنی بر تحلیا سلسله مراتبی ایو است که پیوستتگی اراضتی را   یای روش تصمیمبه طور کلی یکی از مزیت

دید بته  طبیعت اجازه می یای دیگر آن ایو است که بهدید به عالوه از مزیتیای مختلف به صور  پیوسته نشان میدر کالس

یتایی کته توست  محققتیو علتوم ختاک       ی ختاک را بته داده  کند کته سیستتم پینیتده   صور  راتی و مبهم باشد و سعی نمی

شود محدود نماید و به عالوه دخیا نمودن عواما بیشتر در ارزیابی تناسب اراضی برای محصو   مختلف نقش گیری میاندازه

 نماید مهمی را ایفا می
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