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 چکیده

، متضرن شناسایی توان اکولوژیك سرزمین در هر محیطی است یدشوندهبرداري مستترر از مناب  ببیعی تدد بهره

فراهم و از تخریب محیط  را برداري صتتحیا از مناب امکان بهره شتتدهیزيربهینه و برنامه یريکارگبه با و این شتتناستتایی

آباد شهرستان خلخال در استان شتناسایی منابق مستعد کشاورزي ووهه میکایی  هدف  این تحقیق با .کندجلوگیري می

تراکم پوشش، ر بارش، معیا 03ارزیابی توان منطقه با استفاده از . اندام شد فازي -مراتبی تحلی  ستلسله با روش  اردبی 

، نفوذپذیري خاک، تیپ پوشتتش، گروه هیدرولوژیك کاربري فعلی زمینبافت خاک، ، عرق خاکشتتیب،  میزان تولیدگیاهی،

اندام  Arc GIS 10افزار هاي نرمو با استفاده از قابلیت شتناستی، فاصتله از مناب  آط سطحی و فرسایش خاک   خاک، زمین

د استفاده ش يسازيفازو از تواب   مراتبی تحلی  سلسلهمعیار از روش  اي تعیین وزن هرشتد. در ارزیابی نند معیاره بر 

هاي ابالعاتی با هردیگر تلفیق شدند و ي الیهکلیه با استفاده از عرلگر ترکیب خطی وزنی  Arc GIS10افزار و در محیط نرم

بعد از تهیه نقشتته پتانستتی  نهایی با روش شتتکستتت ببیعی در نهار کال   تهیه شتتد. کشتتاورزيي رستتتري توان نقشتته

منطقه( به  %36منطقه( و کال  ببقه ستته و نهار د  %56هاي یك تا دو به فعالیت کشتتاورزي دودود بندي شتتد. کال ببقه

 9/50ن داد که دربندي شتتد. نتایج انطباک کاربري فعلی اراهتتی با نقشتته پتانستتی  نیز نشتتافعالیت غیر کشتتاورزي تقستتیم

 و هاکاربري اختصتتا  در  که گرددمی پیشتتنهاد درصتتد از منطقه کاربري فعلی اراهتتی با نقشتته پتانستتی  انطباک دارد.

 وجهت باشدمی مطالعه مورد منطقه اکولوژیکی توان ارزیابی اسا  بر که پتانسی  ببقات نقشته  به کشتاورزي  هايفعالیت

 در و باغداري و آبی زراعت صورت به کشتاورزي  فعالیت یك ببقه توان با منابق در که استت  بهتر راستتا  این در.  گردد

 .نگیرد صورت کشاورزي فعالیت گونهچیه نهار و سه ببقه منابق در و گیرد اندام دیم زراعت دو ببقه توان با منابق
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Abstract 

      Continuous exploitation of renewable natural resources needs to identify the land ecological capability and 

this identification permit to exploit of the natural resources correctly by programed and optimum management. 

The purpose of this research is to land suitability assessment for agriculture activity using FUZZY-AHP 

method in Mikaeel abad catchment located in northern part of Khalkhal county, Ardabil. 13 factors including 

precipitation, Vegetation density, Vegetation production, slope, soil erosion, distance from water, vegetation 

type, soil hydrologic group, Geology, Soil depth, soil texture, soil penetrating and current land use utilized to 

land capability assessment in ArcGIS10 surrounding. To weigh the criteria AHP and to apply same scale to 

criteria Fuzzy method was used and using Weighted Linear Combination method all criteria were overlaid and 

potential map was prepared. Final potential map classified in 4 potential classes using natural break 

classification method. Classes with potential category from 1 to 2 (65% of area) were allocated to agriculture 

class and category from 3 to 4(35% of area) were allocated to non-agricultural activities. Also conformity map 

between current land use map and potential map showed that in 61.8% of area there is conformity between 

current land use map and potential categories map for agriculture activity. It is suggested that consideration be 

given to mapping of potential classes based on the ecological capability of the study area in assigning 

agricultural uses and activities. In this regard, it is advisable to carry out agricultural activities in areas with 

class I capacity in the form of irrigated farming or Gardening, And in areas with the capacity of the second 

potential class dry farming, and in the third and fourth potential class no agricultural activity will be carried 

out. 
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 مقدمه

ترین در وتتال وتتاهتتتر کشتتتاورزي یکی از مهم 

آید تا جایی که هاي اقتصتادي کشتور به شرار می  بخش

 ن گفتت رشتتتد اقتصتتتادي کشتتتور بدون رشتتتد   توامی

و هر کشتتتور بایستتتتی پذیر نیستتتت امکان کشتتتاورزي

باالترین ستتتطا اولویت خود را به ارزیابی مناب  زمینی، 

آبی و اقلیری معطوف دارد و بته ایدتاد یتك ستتتیستتتتم     

بردن بهترین  کاربهمنظور بته ابالعتات فضتتتایی جتام    

در توستعه کشاورزي پایدار برردازد  دانش و تکنولوژي 

(. از برفی دیگر توسعه و توازن 2103 و هرکاران کرمید

اکولوژیك زمانی محقق خواهد شتتتد که از ستتترزمین به 

هاي آن استتفاده گردد. بر این اسا ،  و توانرندي قابلیت

هاي ستترزمین پیش از ها و توانرنديشتتناستتایی قابلیت 

هاي گوناگون بستیار وایز اهریت است  بارگذاري فعالیت

هاي ستترزمین تدر غیر این صتتورت، استتتفاده از قابلی 

هاي ببیعی صتتتورت خواهد گرفت که محدودیت ینوعبه

 "ها شتتتده و عرالو اکولوژیك مان  از استتتتررار فعالیت

به هدر خواهد  شدهاندامهاي گذاريبستیاري از سرمایه 

(. تعیین توان بتتالقوه و 2101 و هرکتتاران نوريدرفتتت 

با توان، روشی است که  متناسبهاي تخصتی  کاربري 

تتوانتتد متیتتان توان ببیعی محیط، نیتتاز جوام  و   متی 

هاي انسان در فضا یك رابطه منطقی ها و فعالیتکاربري

شتتکی نیستتت که  .و یك ستتازگاري پایدار به وجود آورد

نتایت  شتتتدن به توستتتعه پایدار مستتتتلزم اجراي انوا     

برداري از مناب  ببیعی کشتتور هاي  توستتعه و بهرهبرح

 توجتتهقتتابتت و ظرفیتتت  بر استتتا  توان بتتالقوه منتتاب  

(. به هرین 2102لنگرودي و هرکاران است د ستیزطیمح

ي آمایش ستترزمین که انتقال مناب  هابرنامهدلی  تدوین 

درخور و  استتتتفادهي آینده و هتا نستتت ببیعی را براي 

ي بالقوهبا توان  متناسبشتایستته از مناب  سترزمین را    

رنامهب ازینشیپستازد، هتروري است.   یممیستر   هاآن

ستتترزمین استتتت. این قابلیت ریزي ستتترزمین، ارزیابی 

 اهفرصتها با شناسایی ابالعات مربوط به یزيربرنامه

ها را یزيربرنامههاي استفاده از سرزمین،  یتمحدودو 

دهد و یمي بهینه از ستترزمین ستتوک استتتفادهبه ستترت 

با توان آن فراهم  متناستتتباستتتتفتاده از ستتترزمین را   

(.  در واق  2118بتتانتتدیوپتتادیتتاي و هرکتتاران آورد دیم

توان و  ستتترزمین فرآیندي استتتت که قتابلیت  ارزیتابی  

دجنگ ،  خا ي توان ستتترزمین را براي کاربري درجه

کند. بخش یممرت ، کشتتتاورزي، تفر  و ...( مشتتتخ   

یارهاي مهم در ارزیابی معمهری از این فرآیند تعیین نو  

اده از معیارهاي (. استتتف2115شتتلبی و هرکاران استتت د

را بستتتیار فرآیند مختلف براي ارزیابی ستتترزمین، این 

از یك  مدتیبوالن استتتفادهیرا براي زستتازد یمپیچیده 

اجتراعی،  -ستتترزمین بتایستتتتی معیارهاي اقتصتتتادي  

هاي یژگیومحیطی در کنار یستتتتزها و پیامدهاي ینههز

قرار گیرد  مورداستتتفادهببیعی ستترزمین براي ارزیابی 

استتتتاندارد مشتتتخصتتتی براي انتخاط    (.2115 دوکد

ستتترزمین براي  بالقوهمعیارهاي دخی  در ارزیابی توان 

در اکثر تحقیقات  اماد رمرتعداري وجود ندا-کشتتاورزي

 2113، پاراکاش 2118 و هرکاران بتاندیوپادیاي مرتبط د

از  عرتتدتتتاً( 0884و وانتت   2112و پرون و هرکتتاران 

اکولوژیکی دمناب  ببیعی( شام  مناب  فیزیکی  معیارهاي

ها، شتتتک  زمین، خاک( و مناب  ، ستتتنت  وهواآطداقلیم، 

ها و جانوران( منابق مورد ارزیابی زیستتتتی درستتتتنی 

که عام  کاربري فعلی اراهی  هرننداست  شدهاستفاده

در این زمینه استتتت. از برفی دیگر  کننتده نییتععتاملی  

خصو  ارزیابی بههاي محیطی ریزيبرنامهامروزه در 

و آمایش سرزمین از سامانه ابالعات جغرافیایی  قابلیت

 جغرافیایی با ابالعات ستتتامتانه شتتتود. گیري میبهره

 مناب  از تبادل و اخذ مانند توانایی خصوصیاتی داشتتن 

 ابالعات، موق هنرایش ب و دریافت سازماندهی، مختلف،

 ارایه خدمات امکان و گوناگون هايداده  یوتحلهیت تدز

هاي ریزيبرنامه در کارآمد ابزاري عنوانبه ،نندمنظوره

 مطرح عامله نند هايارزیابی ویژههب ،یطیمحستتتتیز

در ارزیابی نند معیاره،  کهیی(.  ازآندا2116کرم استتت د
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 شتتتوند،می گیرياندازه متفاوتی واودهاي در معیارها

 رو هرین از. ندارد وجود یکدیگر با هاآن مقایستته امکان

 استاندارد مشخ  قالب یك در معیارها ابتدا استت  الزم

( که در این میان 2115سلران مهینی و هرکاران شتوند د 

ها در استتفاده از روش فازي براي استتانداردسازي الیه  

 هاي اخیر بسیار مرسوم شده است.سال

در ارتباط با موهو  تحقیق، تحقیقاتی در داخ  و خار   

(، با 2101وسین و دا   د است. شدهانداماز کشور 

استفاده از سیستم ابالعات جغرافیایی و روش ارزیابی 

یاره به ارزیابی قابلیت زمین براي کشاورزي در نند مع

ابالعاتی در  یهال 21. براي این کار از پرداختندبنگالدش 

معیار کلی خاک، آط و امکانات موجود منطقه  3قالب 

استفاده کردند. نتایج نشان داد این منطقه داراي 

ي با توان بسیار باال، متوسط و فاقد توان است. هاقسرت

(، با استفاده از سامانه ابالعات 2100کاظری و هرکاران د

سلسله مراتبی به   یوتحلهیتدزجغرافیایی و فرآیند 

شناختی اراهی کشاورزي استان بوم -بندي زراعیپهنه

گلستان جهت کشت کلزا پرداختند. معیارهاي در نظر 

-بوم -بندي زراعیگرفته شده در این پژوهش جهت پهنه

دشیب و  یتوپوگرافشناختی شام  معیارهاي خاک، 

باشد. در این مطالعه دبارش و غیره( می غیره( و اقلیم

پس از  GIS1هاي رقومی عوام  محیطی در محیط هالی

گذاري و تلفیق هم، روي AHP2 روشبه اختصا  وزن

بندي اراهی در نهار ببقه بسیار اند. سرس پهنهشده

مستعد تا غیر مستعد اندام شده است. منداز و دلی 

گیري نند معیاره در یمتصریز آنال(، با استفاده از 2102د

محیط سیستم ابالعات جغرافیایی به ارزیابی توان منطقه 

نواوی کشاورزي و براي محصول گندم  توسعهبراي 

نی گیري مکایمتصرپرداختند. براي این کار یك سیستم 

ه و شد ی تشکبراي ارزیابی توان منطقه براي کشاورزي 

ن روش در به این نتیده دست یافتند که استفاده از ای

 رمؤثکاري بسیار محیط سیستم ابالعات جغرافیایی راه

                                                           
1 Geographic Information System 
2 Analytical Hierarchy Process 

در ارزیابی سرزمین براي کاربري کشاورزي است. 

به ارزیابی توان محیطی ووهه سد  (،2106د رهاپور

در معیارهاي اصلی تاجیار در شهرستان سراط پرداخت. 

هاي هنقشنظر گرفته شده در این تحقیق شام : 

 پوشش، توپوگرافی، اقلیم، شناسیشناسی، سن کخا

هاي موجود، فاصله ، کاربري اراهی، گس ، جادهیاهیگ

بوده  هاي فرهنگیبههاي سطحی و موقعیت جاذطاز آ

یند تحلی  سلسله مراتبی براي آاز فراست. سرس 

 درنهایت، کلیه ه وبه معیارها بهره گرفته شد یدهوزن

دار تلفیق ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنالیه

 دستتوان اکولوژیکی منطقه به نهایی هو نقش اندهشد

 به پژوهشی (، در2105د هرکاران و امیريآمده است. 

 از استفاده با لرستان استان سمیاکو تور توان ارزیابی

 در عوام  .پرداختند. GIS محیط در Fuzzy و AHP روش

 اراهی بنديپهنه جهت پژوهش این در شده گرفته نظر

 ارتفا ، د معیار هفت شام  سمیتوراکو مستعد توسعه

 گس ، شیب، شناسی،زمین شیب، جهت پوشش گیاهی،

 از پس تحقیق این نتایج ببق .بود کاربري اراهی(

 عام   AHP روش از استفاده با معیارها به یدهوزن

 از و گرفته قرار اول اولویت در 698وزن  با ارتفا 

 توسعه بنديپهنه در تأثیرگذار عوام  نیترمهم

 در و است گشته لرستان محسوط استان سمیتوراکو

 سمیتوراکو توسعه مستعد اراهی بنديپهنه نقشه نهایت

 و نامناسب متوسط، مناسب، مناسب، خیلی ببقه پنج به

 است. شده میتقس نامناسب خیلی

در پایان با استتفاده از تحقیقات صورت گرفته و  

گیري نرود کتته براي یدتتهنتتوان ننین  یممرور منتتاب  

ها در  MCDM3 و GISبا استتتفاده از  اراهتتی يبندپهنه

عدم  مستتتئلهگرفتن  در نظریك رویکرد تلفیقی مستتتتلزم 

گیرنده یمتصتتترقطعیت و عدم دقت مرتبط با عدم آگاهی 

 و اهریت نستتبی معیارهاستتت. وزن در اختصتتا  دادن

 عنوانبه توان بتا استتتتفاده از منطق فازي یماین امر را 

3 Multi Criteria Decision Making 
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یردقیق و مبهم که غي ریاهی فرآیندهاي سازمدلمنطق 

ي در شتتترایط عدم ابرینان ستتتازمدلبستتتتري را براي 

 (.2102لنگرودي و هرکاران داد دستتازد، اندام یمفراهم 

یین توان ، تعشتتتدهمطرحبنتتابراین بتتا توجتته بتته نکتتات 

ه آبخیز میکایی  آباد اکولوژیك کشتتتاورزي در ووهتتت 

ه در ووهتتت نیترمهمجنوط استتتتان اردبی  که واق  در 

در امرار معاش مردم مؤثر داشتتتتن نقش   یبه دلمنطقه 

 شود، با استفاده از منطق فازيبومی منطقه محسوط می

، هدف اصتتلی این تحقیق و فرآیند تحلی  ستتلستتله مراتبی

ستتازي یادهپ هدف بایگر این پژوهش، دتعباربهاستتت. 

دکتر  يدارمرت بهتر متتدل اکولوژیکی کشتتتتاورزي و 

مخدوم که در آن وزن و اهریت نستتتبی معیارها در نظر 

و امکتتان  يریپتتذانعطتتافلحتتا  هو بت  شتتتودینرگرفتته  

اختصتتا  وزن در این روش، از روش تحلی  ستتلستتله  

 .گردیدمراتبی استفاده 
 

 هامواد و روش

 موردمطالعهمحدوده 

 يهاووهه ریزیکی از  آباد  یکاییم زیووهه آبخ

قسرت واق  در جنوط استان اردبی  و  ،سد سفیدرود

 خلخال و در محدوده بول جغرافیایی شهرستانشرالی 

دقیقه  25درجه و  49تا  ثانیه 42دقیقه و  06درجه و  49

 45دقیقه و  33درجه و  32 عرض جغرافیاییثانیه  38و 

 قرار گرفته است. ثانیه 61دقیقه و  35درجه و  32ثانیه تا 

 باشد. هکتار می 43/4210 این منطقهک  مساوت 

  

 
موقعیت حوضه مورد مطالعه   -1شکل 
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 ها روش مواد و

هدف کاربردي و از نظر  لحا بهاین تحقیق 

 در اینباشد. پیرایشی می -آوري ابالعات توصیفیجر 

بندي اراهی مستعد کشاورزي از پژوهش جهت پهنه

 روش ارزیابی نند معیاره استفاده گردیده است. 

 هاهیال يالف. استانداردساز

 و گیرياندازه هايمقیا  ستتازيهرستتان براي

 فرآیند از مقایستتتهقاب   واوتدهتاي   بته  هتا آن تبتدیت   

در سیستم . شودمی معیارها استتفاده  استتانداردستازي  

قاب   معیار هاينقشتته ستتاخت براي جغرافیایی ابالعات

 شتتام  اصتتلی رویکرد نند استتتاندارد شتتده و مقایستته

. دارد وجود فتتازي و قتطتعتی، اوترتتاالتی    هتتايروش

 هايارزش و مقادیر کلیه ها،داده استتتتتانداردستتتازي  

 ات صتتفر بین مثالً یکستتانی دامنه به را اينقشتته هايالیه

 استانداردسازي فرآیند. کندمی تبدی  266 تا صفر یا یك

 و مقتتادیر بنتتديقتتالتتب بتتاز بریق از فتتازي، در روش

. گرددمی عرلی عضتتویت مدروعه یك شتتک به ها،ارزش

 به 266یا  0 مقدار یعنی ارزش بیشتتتترین والت این در

 به صتتفر عدد یعنی ارزش کرترین و عضتتویت وداکثر

ستتتویی د گیردمی تعلق مدروعه در عضتتتویت وداق 

0888.) 

شتتناستتی،  دزمین ه معیارستتیزد نوشتتتار نیا در

شتتتیتتب، عرق ختتاک، میزان نفوذپتتذیري ختتاک، گروه  

هیتدرولوژیتك خاک، فرستتتایش، بارش، فاصتتتله از آط    

ستتتطحی، کاربري اراهتتتی، تیپ پوشتتتش گیاهی، تراکم 

 جهت( و بافت خاک پوشتتتش گیاهی، میزان تولید علوفه

کشتتاورزي منطقه شتتترالی  مستتتعد   یاراهتت  يبندپهنه

 شهرستان خلخال موسوم به ووهه آبخیز میکایی  آباد

 رابطه جهت نیمورد استتتتفاده قرارگرفته استتتت که در ا

 و هاهیال استاندارد کردن يبرا يستاز يفاز ندیفرآ اندام

 در هاهیال یابتدا الزم استتتت که ترام يتواب  فتاز  یینتع

ترام  بیترت نیشتتتوند. به هر یستتتازمانده GIS یطمح

 يمختصات مشترک گردآور ستمیو ست  ا یبا مق هاهیال

مورد نظر، با استفاده  يهاهیال ياند. استانداردسازشتده 

اندام و با تغییر  IDRISI افزارنرم توستتتط يفاز از مدل

 شد. GISفرمت وارد محیط 

 AHP روش با استفاده از هاهیال یینها یدهوزنط. 

تناسب مورد استفاده، به  يرهایمتغ يهارده ابتدا

بر و  اراهتتتی مستتتتعد کشتتتاورزي يبنددر پهنه تیاهر

تا نُه  كی نیب يریمقاد نظرات کارشتتناستتان به  استتا 

بی نستتمنظور تعیین اهریت و وزنبهلذا شتتدند.  يبندرتبه

به هدف تحقیق تشکی   توجه که با نامهپرستش معیارها، 

نفر  02داز کارشتتتناستتتان خبره نفر  26گردیده بود بین 

نفر  5نفر دکتري زراعت و  2کارشتناستی ارشد زراعت،   

 يریگنرونهصتتتورت بهکته  ( دکتري آمتایش ستتترزمین 

 توزی  گردید. بودند انتخاط شده هدفرند

مورد  يرهایمتغ يهارده يبندرتبهپس از 

 یزوج یسهمقا سیماتر زین رهایاستفاده، در مورد متغ

 نییشد. جهت تع نییتع هاآن تیاهر شد و وزن و  یتشک

و  نسبت به هم( هاهیال يرگذاریتأثد اریمع يهاوزن

 یابالعات یههر الببقات  تیاهر زانیم نییتع نیهرچن

استفاده  Expert Choice11 افزارنرماز  ي(اهیوزن درون الد

 شد.

 8براي مقایسات زوجی از مقادیر ترجیحات  

(. در این جدول مقادیر 0895بیفی استفاده شد دساعتی 

 دهندهنشان 8ارجحیت یکسان و مقدار  دهندهنشان 0

 .باشدیمارجحیت مطلق 

ناستتازگاري  قبولقاب استتت که محدوده  ذکرقاب 

گیرنده متفاوت است اما در والت یمتصردر هر ستیستم  

کند که اگر ناسازگاري تصریم کلی ستاعتی پیشتنهاد می  

گیرنده در یمتصتتترباشتتتد بهتر استتتت   0/1بیشتتتتر از 

 (.2102یدنظر کند دقدسی پور تددهاي خود قضاوت
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 (1891زوجی )ساعتی  هاییسهمقامقادیر ترجیحات برای  -1جدول

 مقدار عددي ترجیحات دقضاوت شفاهی(

 Extremely Preferred ) 8د ترمطلوط کامالًتر و یا مهم کامالًمرجا یا   کامالً

 Very Strongly Preferred ) 2د ترجیا یا اهریت یا مطلوبیت خیلی قوي

 Strongly Preferred ) 6د ترجیا یا اهریت یا مطلوبیت قوي

 Preferred  Moderately) 3د ترتر یا کری مطلوطکری مرجا یا کری مهم

 Preferred  Equally) 0د ترجیا یا اهریت یا مطلوبیت یکسان

 9و5و4و2  ترجیحات بین فواص  فوک

 

 هاالیه . تلفیق 

WLCد یوزن یخط یباز ترک قیتحقدر این 
جهت  ( 4

 شخ از مپس  که بیترت نیاستفاده شد. بد هاهیال قیتلف

، AHP به روش یابالعات يهاهیاز ال كی هر شدن وزن

هرط سازي شده فازي هیال رد هاهیوزن هرکدام از ال

 نقشه ها،نقشه این هره کردنجر با  یتدرنهاو  گردیده

 ا آيیج یطدر مح اراهی مستعد کشاورزي بنديپهنه

 به دست آمد.

 

بندی اراضی مستعد عوامل تأثیرگذار جهت پهنه

 کشاورزی 

بریق جستدوي علری، مطالعات در این تحقیق از 

اي و مناب  موجود، عوام  تأثیرگذار جهت کتابخانه

 سطا ذی بندي اراهی مستعد کشاورزي در سه پهنه

هرچنین با توجه به اینکه امکان شناسایی گردید. 

دسترسی به نقشه معیارهاي نظیر شوري، سدیری و 

زهکشی خاک وجود نداشت دیا موجود نبود(، از استفاده 

   شد. نظرصرفاز این معیارها در این تحقیق 

 
 معیارها -2جدول

 نام معیار سطا و نو  معیار

 معیارهاي سطا اول
 فیزیکی
 زیستی

  اجتراعی -اقتصادي

 دعام  فیزیکی( معیارهاي سطا دوم

 آط
 بارش

شناسیسن   

 شیب

 میزان فرسایش خاک

خاک نفوذپذیريمیزان   
 عرق خاک
 بافت خاک

 گروه هیدرولوژیك خاک

دپوشش  معیارهاي سطا سوم عام  زیستی
 گیاهی(

 تیپ پوشش
پوشش گیاهیتراکم   

 میزان تولید علوفه

 
                                                           

4 Weighted Linear Combination 
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 بافت موردمطالعهدر منطقه  شدههیته يهانقشهبر اسا  

، Bو سرس  Cخاک رسی، گروه هیدرولوژیك خاک 

ري متوسط خاک، عرق خاک متوسط تا زیاد، پذینفوذ

قسرت بیشتري از منطقه را تشکی  داده است. بیشترین 

شرقی منطقه مشاهده  يهاقسرتمیزان بارش در 

درصد بوده و  06. شیب عرومی منطقه کرتر از شودیم

نیز قسرت اعظری از منطقه  plms یشناسنیزمواودهاي 

اهی نیز اراهی را تشکی  داده است. از ویث کاربري ار

 .دهدیمزراعی بیش از نیری از منطقه را تشکی  

 

 های اطالعاتی محیطیها و الیهتهیه نقشه

 منطقهمربوط به  0:26111توپوگرافی  يهانقشتتته

، نقشتته پوشتتش گیاهی و کاربري اراهتتی   موردمطالعه

منطقتته بتتا فرمتتت رقومی از اداره کتت  منتتاب  ببیعی و 

 آبخیزداري استان اردبی  تهیه شد.  

هاي شتتیب، جهت و ارتفا : در محیط  تهیه نقشتته

 Topo Toبتا استتتتفاده از ماژول و   ArcGIS10 افزارنرم

Raster  ،و با استتتتفاده از فای  رقومی توپوگرافی منطقه

آمد. ستترس با استتتفاده از الیه  دستت بهمنطقه  DEMه الی

آمد.  دستتتتبهمتدل رقومی ارتفاعی، الیه شتتتیب منطقه  

و الیه  Distanceهرچنین الیه فاصتتتله از آط با دستتتتور 

بتا استتتتفتاده از آمار    IDW يبنتد پهنته بتارش بتا روش   

 مداور، تهیه شدند. هايیستگاها
 

 نتایج و بحث

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبیدست آمده از بهنتایج  

(AHP) ،به معیارهای سطح اول یدهوزن 

 ،ترین عام  ستتطا اولمهم، 2شتتک  بر استتا  

 اجتراعی دکه شتتتام  الیه کاربري اراهتتتی -اقتصتتتادي

کتتاربري زراعتتت دیم، مرت ، زراعتتت آبی،  يهتتابتتاکال 

 مستتتکونی، و درصتتتد کری هم باغات و برونزد ستتتنگی

فیزیکی و زیستتتتی نیز در باشتتتد. معیارهاي استتتت(، می

هتتاي بتعتتدي قترار دارنتتد. هتترچنین میزان نر    رتتبتته 

ناستتازگاري با توجه به مقایستتات صتتورت گرفته برابر  

کرتر بود لذا  0/1آمد که نون از مقدار  دستتتتبته  14/1

 است. قبولقاب 

 اولماتریس مقایسات زوجی و وزن معیارهای سطح  -3جدول 

 وزن اجتراعی -اقتصادي زیستی فیزیکی 

 342/1 6/0 3 0 فیزیکی

 190/1 5/0 0  زیستی

 622/1 0   اجتراعی -اقتصادي

 
 وزن معیارهای سطح اول نمودار -2شکل 

 

 از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آمدهدستبهنتایج 

(AHP) ،عوامل  به معیارهای سطح دوم یدهوزن(

 ( فیزیکی

به معیارهاي سطا اول الزم بود  یدهوزنبعد از 

 یدهوزنتتا عوامت  مربوط بته پتارامترهاي فیزیکی نیز     

ار کاجتراعی به -اینکه معیار اقتصاديشوند. با توجه به 

باشد لذا فرآیند رفته تنها شتام  الیه کاربري اراهی می 

، 3شتتک  بر استتا  نتایج گیرد. صتتورت نری یدهوزن
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ترین عتامت  فیزیکی عام  شتتتیب و بعد از آن عام    مهم

باشد. هرچنین در این بین کرترین وزن فاصتله از آط می 

خود به فرستتتایش ددرجات شتتتدت فرستتتایش(  را عام 

اختصتا  داده است. هرچنین میزان نر  ناسازگاري با  

دست آمد به 19/1قایسات صورت گرفته برابر توجه به م

 است. قبولقاب کرتر بود لذا  0/1که نون از مقدار 

 

 

 ماتریس مقایسات زوجی و وزن معیارهای سطح دوم)عوامل فیزیکی( -4جدول 

 
فاصله 

 از آط
 شیب بارش

زمین 

 شناسی
 عرق بافت

گروه 

 هیدرولوژیك
 وزن فرسایش نفوذپذیري

 020/1 2 3 2 2/0 0 5 3/0 4 0 فاصله از آط

 039/1 4 2 2 3 2 3 3/0 0  بارش

 229/1 2 4 3 2 6 5 0   شیب

 133/1 2 3/0 3/0 3/0 4/0 0    زمین شناسی

 158/1 2 2/0 2/0 3/0 0     بافت

 032/1 6 2 0 0      عرق

 196/1 3 2 0       گروه هیدرولوژیك

 123/1 2 0        نفوذپذیري

 120/1 0         فرسایش

 
 وزن معیارهای سطح دوم )عوامل فیزیکی( نمودار -3شکل 

 

 

 

 ،(AHP) از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آمدهدستبه نتایج

)پوشش  زیستیبه معیارهای سطح سوم عوامل  یدهوزن

 گیاهی(

میزان نر  ناسازگاري  ذی ، شک بر اسا  نتایج        

کرتر است لذا  0/1است که نون از مقدار  10/1برابر با 

 تیپ پوشش ،است. هرچنین بر اسا  نتایج قبولقاب 

از بیشترین اهریت برخوردار است و میزان  دمرتعی(

 هاي بعدي قرار دارند.تولید و تراکم پوشش در رده
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 اتریس مقایسات زوجی و وزن معیارهای سطح سوم عوامل زیستی)پوشش گیاهی(م -5جدول 
 وزن میزان تولید تراکم پوشش تیپ پوشش 

 641/1 2 3 0 تیپ پوشش
 053/1 2/0 0  تراکم پوشش
 282/1 0   میزان تولید

 
 وزن معیارهای سطح سوم عوامل زیستی )پوشش گیاهی( نمودار -4شکل

 
 

معیارهای فیزیکی،  یسازیفازنتایج مربوط به 

 اجتماعی -زیستی، اقتصادی

بعد از تعیین وزن معیارهاي فیزیکی و زیستتتتی، 

الزم بود تا معیارهاي مورد استتتفاده فازي شتتوند. هدف 

تا  1در مقیا   هاترامی الیه يستتازیا مقهماز این کار 

ا ر قابلیتبود تا بتوان روي هرگذاري کرد و نقشتته  ،266

دست آورد. بدین منظور بسته به نو  براي کشاورزي به

ش ها با روالیه يسازیا مقهمدگسسته یا پیوسته(،  الیه

سازي نحوه فازي، 5 گستستته یا فازي اندام شد. جدول  

دهد. گفتنی استتت اختصا  اعداد یا ها را نشتان می الیه

بر استتتتا  نظرات  يستتتتازيفتتازانتختتاط تواب  براي 

کارشناسان خبره بوده است. بدین منظور بعد از انتخاط 

ها به نو  تتاب  و اعتداد فتازي براي هر ببقه، ترامی الیه   

 و فازي شدند.   شدهی تبدفرمت رستري 
 

 هاسازی الیهفازی نحوه -1جدول
 توهیحات نو  تاب  معیار ردیف
، کرتاسه معادل 96، ایوسین میانی معادل 021، پلی سنی معادل 266معادل  کواترنري گسسته شناسیزمین 0

 صفر.
 معادل صفر 31تا صفر و بیشتر از  266معادل  31تا  1از  خطی کاهنده شیب 2
فرفیون معادل  – ، گون021فرفریون معادل -شکرتیغال-، گون266 زراعت آبی معادل گسسته تیپ پوشش گیاهی 3

 فرفریون و سایر اراهی معادل صفر.-، خارشتر96
 266معادل صفر تا  431تا  291از  خطی افزاینده بارش 4
، 012معادل  عرقکم، 063، متوسط معادل 214، عریق معادل 266خیلی عریق معادل  گسسته عرق خاک 6

 ، فاقد عرق معادل صفر60معادل  عرقکمخیلی 

، مسکونی و 54، مرت  معادل 029، زراعت دیم معادل 082، زراعت آبی 266باغ معادل  گسسته کاربري اراهی 5
 رخنرون سنگی معادل صفر

 تا صفر. 266متر معادل  693از صفر تا  خطی کاهنده فاصله از آط 2
میزان وساسیت به  9

 فرسایش
 .معادل صفر VII، 029معادل  IV، 266معادل  III گسسته

يرینفوذپذمیزان  8  و کم معادل صفر.022، متوسط معادل 266زیاد معادل  گسسته 
 معادل صفر. Dو  029معادل  C، 266معادل  B گسسته گروه هیدرولوژیك 01

 ، سایر اراهی54خیلی کم معادل ، 029،  کم معادل 082، متوسط معادل 266زیاد معادل  گسسته تراکم پوشش گیاهی 00
 بر کیلوگرم 231، 082کیلوگرم بر هکتار معادل  401، 266کیلوگرم بر هکتار معادل  691 گسسته میزان تولید علوفه 02

 ، سایر اراهی.54کیلوگرم بر هکتار معادل  91،  029هکتار معادل 
، رسی لوم  082، رسی معادل 029معدل  ، شنی54فاقد بافت معادل صفر، لوم شنی معاد  گسسته بافت خاک 03

 266معادل 
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 نقشه فازی شده معیارها -5شکل 

 

 

منطقه  ها و تهیه نقشه پتانسیلروی همگذاری نقشه

 برای کشاورزی

هاي الیه يسازيفازو  تعیین وزن معیارهاپس از 

ها در سیستم ابالعات ابالعاتی، جهت هرروشانی الیه

دار که یکی از جغرافیایی از روش ترکیب خطی وزن

گیري روي مسای  تصریم بر کارمدل در  نیترمتداول

باشد، استفاده گردید و در نهایت با نند صفته مکانی می

سله لآمده از نتایج فرآیند تحلی  س دستبهتلفیق وزن 

در محیط  یسینوفرمولها و الیه يسازيفازمراتبی و 

نقشه پتانسی   افزار سیستم ابالعات جغرافیایی،نرم

 دستبه 266تا  1در مقیا  منطقه براي کشاورزي 

تفکیك بهتر ببقات پتانسی   منظوربهادامه  و درآورده 

 (Reclassifyد منطقه براي کشاورزي، با استفاده از دستور

آمد که  به دست 5 شک در سیستم ابالعات جغرافیایی 

ببقات پتانسی  کشاورزي منطقه  دهندهنشان

که منابق با پتانسی   ياگونهبهباشد. می موردمطالعه

ببقه یك از بیشترین ارزش و منابق با پتانسی  ببقه 

نهار از کرترین ارزش براي کشاورزي برخوردار 

 هستند.
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 نقشه طبقات پتانسیل کشاورزی -1شکل 

 

 کلی یریگجهینت

نرتایش  ببقتات پتانستتتی  منطقه براي    منظوربته 

، نقشتته ا يآیج يهاتیقابلکشتتاورزي با استتتفاده از  

قتابلیتت منطقته در قالب نهار کال  تهیه شتتتد تا بتوان    

مشخ   موردنظردرجه قابلیت سترزمین را براي هدف  

نرود. ببقات قابلیت شام  نهار سطا ببقه یك دپتانسی  

بستیار باال(، ببقه دو دپتانستی  باال(، ببقه سته دپتانسی     

 باشد.متوسط( و ببقه نهار دفاقد پتانسی ( می

نرتایش مستتتاوتت هر یك از    نظورمبته  2جتدول 

دهد استتتت، که نشتتتان می شتتتدهارایهببقات پتانستتتی  

بیشتتتترین مستتتاوت از منطقه را به ترتیب اراهتتتی با  

 پتانسی  ببقه دو، سه، یك و نهار تشکی  داده است. 

 

 

 مساحت طبقات پتانسیل کشاورزی در حوضه میکائیل آباد -7 جدول

 درصد(د مساوت دهکتار( کال  پتانسی  ردیف

 22/6 43/238 ببقه یك دپتانسی  بسیار باال( 0

 30/68 90/2206 ببقه دو دپتانسی  باال( 2

 18/34 90/0668 ببقه سه دپتانسی  متوسط( 3

 39/0 30/53 ببقه نهار دفاقد پتانسی ( 4

 

هاي مرکزي و قسرت آمدهدستبهببق نتایج 

غربی منطقه از پتانسی  باالیی براي اندام فعالیت 

هاي شرقی منطقه نیز کشاورزي برخوردار است. قسرت

بر اسا  شک  از پتانسی  متوسطی برخوردار هستند. 
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مداور روستاهاي شیخ جانلو و میکایی  آباد  نواوی ،5

سبت تري ندر جنوط و غرط ووهه در شرایط مطلوط

به روستاي پروچ که در قسرت مرکزي مترای  به شرک 

منطقه قرار گرفته است برخوردار است و روستاي بلونه 

که در قسرت شرقی منطقه واق  شده است نسبت به سه 

روستاي دیگر از پتانسی  کرتري براي کشاورزي 

بر اسا  این نقشه روستاي میکایی   برخوردار است.

ه روستاهاي دیگر ووهه از آباد و شیخ جانلو نسبت ب

مطلوبیت بیشتري براي اندام فعالیت کشاورزي 

 برخوردار است.

 (درصد39/0هکتار د 30/53بر اسا  نتایج تحقیق 

منطقه داراي توان ببقه نهار براي کشاورزي مساوت از 

براي فعالیت کشاورزي مناسب  اصالًاست که این منابق 

رونزد سنگی یا هران اراهی ب واق ر داین منابق نیست. 

ددر نقشه کاربري اراهی(  موردنظرمسکونی در ناویه 

که امکان اندام فعالیت کشاورزي در آن میسر  باشندیم

 .باشدینر

از  درصد( 18/34هکتار د 90/0668 هرچنین 

منطقه داراي توان ببقه سه براي اجراي فعالیت مساوت 

شود و کشاورزي است که ببقه متوسط محسوط می

مناسب است اما  نسبتاً اجراي فعالیت کشاورزيبراي 

سطا  و غیره زنبورداري ي نظیرهافعالیتبا   توانیم

و به لحا  اقتصادي نیز بهره  باالبردهراندمان تولید را 

  بیشتري برد.

 و بر اسا  نتایج موردمطالعهاما در منطقه 

 30/68و  22/6 هکتار د 90/2206هکتار و  43/238

داراي توان ببقه یك  بیبه ترتمنطقه وت مسااز  (درصد

منابق با توان  و دو براي اجراي فعالیت کشاورزي است.

با میزان فرسایش کم، نزدیك ببقه یك داراي واودهاي 

نفوذپذیري خاک زیاد،  ، شیب کرتر از دو درصد،به آط، 

زراعت  عردتاًو کاربري فعلی  Bگروه هیدرولوژیك خاک 

عرق خیلی زیاد، ، متریلیم 411، بارش بیشتر از آبی

 .باشدیم

منابق با توان ببقه دو داراي واودهاي 

سنی، شیب کرتر از پنج درصد، از نو  پلی یشناسنیزم

تیپ پوشش گیاهی گون و شکرتیغال و فرفریون، بارش 

 يبندنقشه پهنهدبر اسا   متریلیم 361بیشتر از 

و  یدسنباران يهاستگاهیااز آمار و ابالعات  شدههیته

عرق زیاد، کاربري  ،(موردمطالعهسینوپتیك نزدیك ووزه 

زراعت آبی و دیم، نزدیك به منابق آبی و فرسایش کم 

، Bیا متوسط، نفوذپذیري خاک زیاد، گروه هیدرولوژیك 

کیلوگرم  401تراکم پوشش گیاهی متوسط و تولید علوفه 

در منابق با توان ببقه یك بهتر است  .باشندیمبر هکتار 

زراعت آبی و باغداري و  صورتبهکه فعالیت کشاورزي 

 در منابق با توان ببقه دو زراعت دیم اندام گیرد. 

هاي نهایی بندي نقشهبندي و ببقهپس از پهنه

 تعیین میزان منظوربهپتانسی  منطقه براي کشاورزي 

بري اورزي با کارمطابقت پتانسی  منطقه براي فعالیت کش

فعلی اراهی، نقشه پتانسی  با نقشه کاربري فعلی منطقه 

روي هرگذاري شد. در ادامه منابقی که داراي پتانسی  

( براي کشاورزي بودند 0( یا خیلی باال دببقه 2باال دببقه 

و در شرایط واهر نیز داراي کاربري زراعت دیم و آبی 

هکتار  2/2835 بربالغبودند، مشخ  شد که از مساوتی 

درصد از منطقه  9/50برخوردار است و بنابراین در 

کاربري فعلی براي کشاورزي با پتانسی  آن براي فعالیت 

 کشاورزي مطابقت دارد.

از  ییهاقسرتکه در  دهدیمنتایج تحقیق نشان 

 2و  0منطقه که داراي توان مناسب براي زراعت ببقه 

ی دزراعت(، به بهتر است با وفظ کاربري فعل باشدیم

که با اندام  هرنندادامه فعالیت کشاورزي پرداخته شود 

به انتخاط گونه مناسب کشت در  توانیممطالعات بیشتر 

، باشندیمگندم و جو فعلی  طیدر شرامنطقه نیز که 

براي کشاورزي بهتر  3 کال  باپرداخت. در اراهی 

جایگزین کشاورزي نظیر  يهاتیفعالاست به اندام 

پرداخت. هرچنین در این و زنبورداري  يدارنوغان

مرتبط با صنای   يهاتیفعالبه اندام  توانیماراهی 

تبدیلی در منطقه پرداخت تا هرن ایداد اشتغال بیشتر 

اقتصادي نیز بهره بیشتري برد. در اراهی با ببقه  ازنظر
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در این  ،فعالیت کشاورزي را اندام داد توانینرنهار اما 

مرتبط با وفظ  يهاتیفعالهتر است اندام نواوی ب

پرداخته شود  يدارمرت  يهاتیفعالنظیر اندام  وخاکآط

تا شرایط براي نراي دام و دامداري در منطقه نیز مهیا 

 شود.
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