
 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 

 489-414صفحات  9011/ سال  4 شماره 03جلد 

 

 اراضی اکولوژیکی ارزیابی تناسب های نوین در آوریها و فنتلفیق تکنیک

 کشاورزیهای کاربریبرای 
 

 3نژاد، نادر جلیل*2، ناصر احمدی ثانی1نسرین روزی خواه

 

 11/8/88 تاریخ پذیرش:    82/11/82تاریخ دریافت: 

 شگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایرانکارشناس ارشد آگرواکولوژی، واحد مهاباد، دان -1

 شگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایراندانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دان ،دانشیار -8

 هاباد، ایراندانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، م ،استادیار -3

 n.ahmadisani@gmail.com, n_sani@iau-mahabad.ac.ir * مسئول مکاتبه:

 
 

 چکیده

از  یکی پایدار توسعه به دستیابی ها وکاربری بهینه تخصیص. کندمى ایفا پایدار توسعه در مهمینقش کشاورزى  اهداف:

های کشاورزی حلیل مطلوبیت سرزمین برای کاربریهدف از این مطالعه تکشاورزی است. بخش  ریزانبرنامه اصلی اهداف

 است. های نوین ها و تکنولوژیتلفیق تکنیکبا اکولوژیک اساس معیارهای بر

 

. شدندانتخاب ، نظر متخصصان و بررسی منابعبا های کشاورزی معیارهای اکولوژیک موثر بر کاربری ها:مواد و روش

و دهی به معیارها وزن برای .شدندتهیه  سامانه اطالعات جغرافیایی و با کمک های مختلفها با روشمعیارزیر هاینقشه

ا جهت ارزیابی تناسب ب هانقشه ترکیب. شدفرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده قالب در از مقایسه زوجی معیارها زیر

 صورت گرفت.  وزنی-ترکیب خطیروش 

 

های کشاورزی معیارها برای ارزیابی تناسب اکولوژیک منطقه برای کاربریترین دهد که مهمنشان می نتایج ها:یافته

( در طبقه %51بیشتر سطح منطقه )که  دهدمینشان  هاهمچنین یافته باشند.ترتیب بارندگی، دما، دبی آب و شیب میبه

 .دارنداز سطح منطقه تطابق  %11فعلی فقط در  نقشه تناسب و کاربریاما های کشاورزی قرار دارد مناسب برای کاربری

 

وزنی و سنجش از دور -این مطالعه بر تلفیق سامانه اطالعات مکانی، تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب خطی گیری:نتیجه

در راستای توسعه های کشاورزی عنوان چهارچوب و روشی کارآمد در ارزیابی چندمعیاره تناسب اراضی برای کاربریبه

ت ریزی و مدیریای مهم و مفید جهت شناسایی مناطق مناسب برای توسعه، برنامهیک راهنمای منطقهو  کندتاکید میپایدار 

 باشد.های کشاورزی میکاربری

 

 فعلیکاربری  سامانه اطالعات مکانی،تحلیل سلسله مراتبی، توسعه پایدار، ، معیارهارزیابی چند های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: Agriculture plays a major role in sustainable development. Optimizing land use 

allocation and achieving sustainable development is one of the main goals of agricultural planners. The purpose 

of this study is to analyze the suitability of lands for agricultural uses based on ecological criteria by integrating 

new techniques and technologies.  

 

Materials and Methods: The ecological criteria affecting agricultural land suitability were selected based on 

references review and experts' opinions. Criteria maps were prepared using different methods with the help of 

geographical information system. Criteria and sub-criteria wieghting was performed by pairwise comparisons 

within analytical heirarchy process. The sub-criteria maps was combined using the linear-weighted 

combination method to evaluate the land suitability.  

 

Results: The results show that the most important criteria for assessing the ecological suitability of the study 

area for agricultural uses are rainfall, temperature, water quantity and slope, respectively. The findings also 

show that most of the area (65%) is in the suitable class for agricultural uses, but the ecological suitability and 

current land use are matched only at 71% of the study area.  

 

Conclusion: This study emphasizes the integration of spatial information system, hierarchical analysis, linear-

weight combination and remote sensing as a framework and an efficient method in multi-criteria land 

suitability assessment for agricultural uses towards sustainable development and is an important and useful 

regional guide for identifying suitable areas for development, planning and management of agricultural uses. 

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Current landuse, Multi Criteria Evaluation, Spatial Information 

System, Sustainable Development 

 

 

 مقدمه

مهمی در توسعه اقتصادی و کشاورزی نقش 

تیرنو و  -)رویگ کنداجتماعی بیشتر کشورها بازی می

متاسفانه، اما (. 8118ورکلول و همکاران  ؛8113همکاران 

و استفاده نادرست  جمعیت فشار افزایش علت به امروزه

 مشکالت با و تخریب اراضی منابع از زمین،

. (8115 )موسوی و همکارانهستند  واجهم محیطیزیست

استان آذربایجان غربی در و ران یاری از مناطق ایدر بس
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های مهم تولید محصوالت قطبیکی از عنوان به

 توان اکولوژیکاساس برهای زراعی استفاده ،کشاورزی

 باعث تخریب و کاهش تولید اراضی شده است که نیست

 . (8112 و همکاران ثانیاحمدی)

ر بخش د باالتر ییکارآ داشتن برای ،بنابراین

 است و ضروری توان محیطی ارزیابی ،کشاورزی

 منابع دقیق ارزیابی نیازمند اراضی از بهینه استفاده

 توسعه ( و8111 )بیدادی و همکاراناست  شناختیبوم

 محقق خواهد شد که به تناسب زمانی ،نیز پایدار

 استفاده شود )پورخباز و همکاران اراضیاز  هاقابلیت

مورد نیاز  گیریاراضی برای تصمیمارزیابی  (.8111

دلیل کارآیی زیاد در شناسایی مزارع با عملکرد به واست 

 محیطی برایباال و حداقل کردن اثرات بد زیست

و توسعه راستای ریزی کاربری اراضی در برنامه

؛ 8111)کیو و همکاران  کشاورزی پایدار اهمیت دارد

 (.8113 آکینی و همکاران؛ 8112چاندیو و همکاران 

 و هامتغیر اطمینان عدم سطحدیگر،  ازسوی

 ،یمحیط ریزیبرنامه در طوالنی زمانی هایافق

 گیریتصمیم آنالیز سازد.می پیچیده سازی راتصمیم

 و باشد هاچالشاین  پاسخگوی تواندمی 1معیارهچند

 را مقایسه قابل غیر و بعدیچند مبهم، متناقض، اهداف

ها روشاین  (.8113همکاران  الشیخ و) گیردمی نظر در

های گیری با گزینهتصمیم بهبرای کمک  1851در دهه 

چاندیو ؛ 8118غرپور اص) ه استمختلف توسعه داده شد

یکی از عنوان به 8تحلیل سلسله مراتبی(. 8112و همکاران 

 ی ازیک ،معیاره چند گیریتصمیمهای ترین تکنیکعمومی

)چاندیو و همکاران  ارزیابی اراضی است های مهمروش

این روش برای (. 8111بونروامکایو وهمکاران  ؛8112

 و دارایمعیارهای پیچیده  باحل دامنه وسیعی از مسائل 

میشرا و همکاران )کار برده شده است ، بهاثر متقابل

 امکان فرآیند این. (8113تیرنو و همکاران  -رویگ ؛8111

 سازگاریناتعیین نرخ  و معیارها روی حساسیت تحلیل

                                                           
1 - Multi-criteria Decision Analysis 

8 - Analytical Hierarchy Process 

بیدادی و  ؛8115 )موسوی و همکاران دارد را تصمیم

 (.8112ساعتی ؛ 8112 کارگر و همکاران ؛8111همکاران 

 ارزیابی در متعدد هاینقشه به نیاز ،همچنین

 تحلیل و تهیه جهت زیاد زمان و هزینه صرف توان،

-نف کاربرد ضرورت ی،میدانسنتی و  هایروش با هاآن

 راو سنجش از دور  3سامانه اطالعات مکانی هاییآور

آنالیز تناسب (. 8115ثانی و همکاران ) سازدمی مطرح

 مکانیسازی چندمعیاره اراضی نیز یک فرایند تصمیم

( 8113آکینی و همکاران ؛ 8112چاندیو و همکاران است )

 گیریتصمیم هایروش تلفیق مزایای زیادی محققانو 

سامانه تحلیل سلسله مراتبی و  ویژهبه و چندمعیاره

 بیان تناسب اراضی مطالعات دررا اطالعات مکانی 

چاندیو و همکاران  ؛8111)عساکره و همکاران  نمودند

 ؛8118؛ لی و همکاران 8113کرمی و حسینی نصر  ؛8112

 (.8118خی و همکاران 

گیری چندمعیاره و تصمیم های مختلفتکنیک

صورت به متعددیدر تحقیقات سامانه اطالعات مکانی 

ابی ارزی به توانمی . برای مثالکار برده شدندتلفیقی به

بونروامکایو وهمکاران برای اکوتوریسم )اراضی تناسب 

کشاورزی برای محصوالت آنالیز تناسب اراضی (، 8111

(، 8111 طالعی و سلیمانی ؛8113آکینی و همکاران )

کرمی و  ؛8115همکاران ثانی و ) هاجنگلارزیابی توان 

ارزیابی  (،8111رحیمی و همکاران  ؛8113 حسینی نصر

 و همکاران قلییاریتوسعه شهری ) تناسباراضی 

گندم آبی کشت ارزیابی تناسب اراضی برای  (،8115

اراضی (، آنالیز تناسب 8115 جاللی و همکاران)سید

(، 8111کیو و همکاران )چندمعیاره برای توسعه دام 

مالکی و ) چندمعیاره و مکانی کشت زعفران ارزیابی

در راستای بنابراین ( اشاره نمود. 8111همکاران 

 تناسبکه  ضرورت دارددستیابی به توسعه پایدار، 

کشاورزی  هایبرای کاربریمورد مطالعه  اراضی منطقه

3 - Spatial Information System 
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سامانه اطالعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی  تلفیقبا 

  مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در هکتار  21181با مساحت منطقه مورد مطالعه 

در جنوب شهرستان ارومیه  واستان آذربایجان غربی 

ی مناطق استپ جزواین منطقه (.  1است )شکل  شدهواقع 

د و مرطوب و تابستانهای مالیم های سربا زمستان

متر و میلی 351حدود منطقه باشد. متوسط بارندگی می

راد در گدرجه سانتی -8/1 ،متوسط حداقل سردترین ماه

درجه  38 ،ترین ماهماه و متوسط حداکثر گرم دی

باشد. گراد در مرداد ماه میسانتی

 

 
 و موقعیت آن در ایران و استان مورد مطالعهمنطقه . 1شکل 

 

 روش تحقیق

در این تحقیق جهت ارزیابی تناسب اکولوژیک 

های کشاورزی، از روش اراضی منطقه برای کاربری

، تحلیل سلسله مراتبیدر قالب تلفیق معیاره ارزیابی چند

استفاده  مکانیسامانه اطالعات و  وزنی-ترکیب خطی

 گردید. 

 

  اکولوژیک شناسایی منابع

ار بر تناسب اراضی تاثیرگذاکولوژیک  معیارهای

در  .داردبستگی منطقه شرایط نوع کاربری و  به هدف،

بررسی  باها آننقشه و دامنه طبقات معیارها این مطالعه 

                                                           
1 - Geographical Information System 

 کار و باگاتزوله) شدانتخاب منابع و نظر کارشناسان، 

8111) . 
 

 های منابع اکولوژیکنقشهتهیه 

 های زیرمعیارهای شکل زمینه نقشهتهی

 نقشه ،تهیه نقشه زیرمعیارهای شکل زمین برای

رقومی ارتفاع منطقه با استفاده از نقشه توپوگرافی 

های نقشه، 1GISدر محیط  وتهیه  1:11111رقومی 

 از آن استخراج گردید.شیب و جهت طبقات ارتفاع، 

 معیارهای خاکزیر تهیه نقشه

، ابتدا نقشه تهیه نقشه پارامترهای خاکبرای  

اسکن،  1:11111خاک منطقه در مقیاس کاغذی 
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، GISدر محیط و رقومی گردید. سپس دار مختصات

 برای ،شناسی طبق گزارش ضمیمه نقشهمشخصات خاک

جدول اطالعات توصیفی الیه مربوطه  به واحد خاکهر 

 . شد تهیهخاک  زیرمعیارهایو نقشه  وارد

 

 های زیرمعیارهای اقلیمتهیه نقشه

 متوسط جهت تهیه نقشه بارندگی، با استفاده از 

های مجاور و ارتفاع از سطح ساله ایستگاه 11بارندگی 

با  استخراج وبین بارش و ارتفاع  معادلهها، دریای آن

در این معادله نقشه میزان  مدل رقومی ارتفاعگذاری جای

. برای تهیه نقشه دمای منطقه نیز از روش شدبارش تهیه 

 مشابه استفاده شد.

 

 تهیه نقشه منابع آب

نقشه ، GISدر محیط تهیه نقشه دبی آب،  برای

های منطقه بر روی نقشه پارامترهای خاک ای چاهنقطه

های قرار گرفته قرار داده شد. سپس مجموع دبی آب چاه

 واحدعنوان میزان آب آن گون محاسبه و بهداخل هر پلی

ا دبی آب محاسبه شده برای هر در نظر گرفته شد. نهایت

 گون وارد جدول اطالعات توصیفی نقشه گردید.پلی

 

 هامعیارزیرهای نقشه هایکالسهاستانداردسازی 

-نقشهطبقات ارزش  ارزیابی تناسب اراضی،در 

گیری زهاندا است و برایحائز اهمیت نیز  هامعیارزیر های

های کمی دریافت پارامترهای کیفی الزم است که ارزش

 .شدای استفاده در این مطالعه از روش فاصلهکه  کنند

باشد که ای میاین روش براساس یک مقیاس ده نقطه

 .دهدمیکزیمم ارزش را نشان ما دهصفر مینیمم ارزش و 

و نظر  مرور منابعساس ابرنقشه هر ارزش طبقات 

کار زوله ؛8115ثانی و همکاران ) شد تعیین، کارشناسان

 .(8111و باگات 

 

 تاثیرگذار زیرمعیارهایو  معیارهاتعیین وزن 

های براساس قضاوتمعیارها و زیرمعیارها  وزن

بخش اجرا و دانشگاه در قالب روش کارشناسان  زوجی

 Expertفزار او در محیط نرم تحلیل سلسله مراتبی

Choice  های برای بررسی سازگاری قضاوت وتعیین

میزان قابل قبول . شدزوجی، ضریب ناسازگاری محاسبه 

 (. 8115 پورباشد )قدسیمی 1/1اری یک ماتریس ناسازگ
 

 اکولوژیک توانارزیابی 

و وارد کردن اهمیت  نقشه زیرمعیارها تهیهپس از 

رمعیارها به جدول اطالعات نسبی طبقات و وزن زی

-همتوسط رویهمگن اکولوژیک ، واحدهای توصیفی

-ال روش خطیبا اعم سپس .دست آمدهبها گذاری نقشه

 صورتو بهتهیه یک نقشه پیوسته توان اکولوژ ،وزنی

کار و باگات زوله) شدبندی نقشه درجات تناسب کالسه

8111). 

 

 مقایسه نقشه توان اکولوژیک و نقشه کاربری فعلی

اکولوژیک برای نقشه حاصل از ارزیابی تناسب 

ی کشاورزی با نقشه فعلی کاربری اراضی هاکاربر

 تحقیقیدر  IRS-P6ای از تفسیر تصاویر ماهواره حاصل

 . شدمقایسه  (8112 و همکاران ثانیاحمدی)مشابه 

 

 و بحث نتایج

 شناسایی منابع

ارزیابی توان  برموثر معیارها و زیرمعیارهای 

حاصل از کشاورزی  هایبرای کاربری اراضی اکولوژیک

 شامل شکل زمین بررسی منابع و نظر کارشناسان

)بافت، حاصلخیزی،  ، خاک)شیب، جهت شیب و ارتفاع(

های اسیدیته، عمق، زهکشی، فرسایش، شوری، گروه

ریزه و بندی، درصد سنگهیدرولوژیک، دانه

 و)بارندگی، دما و رطوبت نسبی( ، اقلیم یافتگی(تحول

 باشند. می)دبی آب(  منابع آب

 

 شکل زمیننقشه زیرمعیارهای 

نشان  8در شکل نقشه زیرمعیارهای شکل زمین 

 سطحبا منطقه  %28ها، براساس این نقشهداده شده است. 

قرار دارد. متر  1811-1211در ارتفاع هکتار  51158
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باشد که می % 1-1کالسه برای کشاورزی  شیببهترین 

قرار گرفته  این کالسهمنطقه در  %13هکتار معادل  28321

باالتر  در شیبنیز منطقه  %83هکتار معادل  12111است. 

کشاورزی نباید استفاده گیرد که برای قرار می %18از 

هکتار معادل  31218مجموع جهات شرق و غرب درشود. 

 % 1/11. است را به خود اختصاص دادهمنطقه  % 1/25

 مسطح اختصاص دارد. نواحی بهمنطقه نیز 

 

 نقشه زیرمعیارهای خاک

های ترین نقشهاز مهم برخیبرای مثال 

در اند. آورده شده 2و  3های زیرمعیارهای خاک در شکل

نقشه زیرمعیارهای زهکشی، فرسایش، تحول 3شکل 

های هیدرولوژیک خاک نشان داده شده یافتگی و گروه

منطقه دارای زهکشی   %11 یاهکتار  51188است. 

سطح منطقه دارای فرسایش کم و  %12متوسط است. 

 38118منطقه یا  % 1/28نیز بدون فرسایش است.  28%

هکتار خاک  21381یا  % 1/11هکتار خاک تحول یافته و 

بیشترین سطح  Cتحول نیافته دارند. گروه هیدرولوژیک 

منطقه پوشش داده است.  %21هکتار معادل  35812را با 

منطقه کمترین سطح را  %1هکتار یعنی  2818با  Aگروه 

 دارد.

 

 
 

 

   نقشه زیرمعیارهای شکل زمین -2شکل 
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 های هیدرولوژیک خاکیافتگی و گروهنقشه زیرمعیارهای زهکشی، فرسایش، تحول -3شکل 

 

، بافت و نقشه زیرمعیارهای شوری، عمق

 شده است.نمایش داده  2حاصلخیزی خاک در شکل 

 % 1/15 یاهکتار  51882مساحت  با، سطح منطقه بیشتر

 51811با سطح است. عمده خاک منطقه  غیرشور منطقه

 دارند.متر سانتی 181-121عمق منطقه  %22هکتار یا 

 یاهکتار  88131 سطح بافت غالب منطقه، شنی لومی با

 %82هکتار یا  88513 سطح و لومی شنی با منطقه % 3/82

طبقه  2. نقشه حاصلخیزی خاک در باشدمیاز منطقه 

ارای د( %88)منطقه  سطح. بیشتر استبندی شده هکالس

از نظر اسیدیته خاک، حاصلخیزی با توان متوسط است. 

قرار  8/2-5در طبقه اسیدیته  (%81)عمده سطح منطقه 

بندی دانهبا خاک از منطقه نیز هکتار  51211یا  %22دارد. 

 دارند.  متوسط

 

 
 نقشه زیرمعیارهای شوری، عمق، بافت و حاصلخیزی خاک -4شکل 
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 و منابع آب اقلیمنقشه زیرمعیارهای 

 بخش عمده شود،دیده می 1چنانچه در شکل 
متر در میلی 811-111در طبقه بارش ( %23)منطقه سطح 
در رابطه با نقشه دما و رطوبت نسبی، . قرار داردسال 

 وگراد درجه سانتی 12ی زیر یدماکل منطقه در طبقه 
همچنین  .گرفته استقرار  %21-51 طبقه رطوبت نسبی

متر مکعب در  3111زیر دبی (، %58بیشتر سطح منطقه )
 هکتار دارند.

 

 
 . نقشه زیرمعیارهای اقلیم و منابع آب5شکل 

 
 نقشه واحدهای همگن اکولوژیک

نقشه واحدهای همگن اکولوژیک حاصل از روی
واحد همگن  821شامل  ،گذاری نقشه همه زیرمعیارهاهم

هکتار و  12112حدود  سطحیترین واحد بزرگبود که 
                 . داشتهکتار  51ترین واحد مساحتی حدود کوچک

 اوزان معیارها و زیرمعیارها 
نشان داده شده است.  5وزن معیارها در شکل 

(، 222/1نتایج نشان داد که اقلیم با بیشترین وزن )

 هایبرای کاربری توانبیشترین تاثیر را در تعیین 
کشاورزی دارد. معیارهای منابع آب، شکل زمین و خاک 
در مراتب بعدی درجه اهمیت قرار دارند. نرخ ناسازگاری 

و براساس مقدار استاندارد، قابل قبول  11/1برابر با 
معیارها توسط بین درست نشان دهنده قضاوت 

خو و ژانگ ؛ 8111ابوراس و همکاران ) استکارشناسان 
8113.) 

 

. 

 اوزان نسبی معیارها  -6شکل 

 

0.089

0.488

0.154

0.269

خاک

اقلیم

شکل زمین

منابع آب

0/01= نرخ ناسازگاری 
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آورده  1اوزان نسبی زیرمعیارها در شکل نتایج 

دهد زیرمعیارهای خاک نشان می وزنمقایسه شده است. 

 بافت، اسیدیته،اصلخیزی در اولویت اول قرار دارد. که ح

بندی، درصد شوری، زهکشی، عمق، فرسایش، دانه

در  یافتگیهای هیدرولوژیک و تحولسنگریزه، گروه

. مقایسه بین زیرمعیارهای های بعدی قرار دارندرتبه

جهت و  در مقایسه بادهد که شیب شکل زمین نشان می

 هایکاربریتناسب بر  ی بیشتریارتفاع، تاثیرگذار

ترتیب اهمیت اقلیم به زیرمعیارهای. داردکشاورزی 

. مقایسه بین کل هستندبارندگی، دما و رطوبت شامل 

و  دبی آبنشان داد که بارندگی، دما،  ارها نیززیرمعی

 هایکاربریتناسب ترتیب باالترین تاثیر را بر شیب به

 کشاورزی دارند.

ثانی و قبلی ) هایپژوهشدر این مطالعه مانند 

(، تحلیل سلسله مراتبی برای 8111ژانگ ؛ 8115همکاران 

تعیین وزن معیارهای چندگانه مناسب ارزیابی شده است. 

تر و کلی یمعیارها بامطالعاتی  دراما بهتر است 

 ممکن است صورتغیر اینمحدودتر استفاده شود. در

 شود. دچار اشتباه کارشناس برای مقایسات زوجی 

 

 
 اوزان نسبی زیرمعیارها. 7شکل 

 

 نقشه تناسب اکولوژیک اراضی 

اراضی برای اکولوژیکی ، نقشه تناسب 2شکل 

 دهد.نشان می کالسهدر پنج را کشاورزی  هایکاربری

 پوشانیدر ارتباط با تلفیق تحلیل سلسله مراتبی و هم

ثانی و همکاران ، مانند تحقیقات مشابه )1وزنی-خطی

 درها تلفیق اثربخش آن(، 8111میشرا و همکاران  ؛8115

داده شده است.آنالیز تناسب اراضی کشاورزی نشان 

 

 

                                                           
1 - Wieghted Linear Combination 

0.251

0.138

0.138

0.079

0.075

0.046

0.035

0.032

0.032

0.026

0.024

0.021

0.021

0.019

0.018

0.016

0.015

0.014

بارندگی
دما

دبی آب
شیب

رطوبت نسبی
حاصلخیزی

بافت خاک
اسیدیته خاک
شوری خاک

ارتفاع
زهکشی

عمق خاک
فرسایش

جهت شیب
دانه بندی خاک

درصد سنگریزه
گروه هیدرولوژیک
تحول یافتگی خاک
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 نقشه نهایی توان اکولوژیک -8 شکل

 

شود، قسمت اعظم گونه که مشاهده میهمان

های برای کاربریدارای توان خوب ( %31)منطقه 

های شرقی، بخش بیشتر در کالسه. این کشاورزی است

. خاک این مناطق است پراکنده شدهمرکزی  شمالی و

و زیاد شیب کم، دبی آب  و زهکشی خوب، دارای عمق

خوب که  خیلیمناطق با تناسب  .است بدون فرسایش

 سطح % 3/1، وجود داردعمدتا در شمال و مرکز منطقه 

یافته های تحولدارای خاککه  منطقه را پوشش داده است

-غیرو  شیب کم و زهکشی خوب،عمق دبی، حاصلخیز، 

 % 1/85 شامل مناطق با تناسب متوسط باشند.می شور

دارای  و منطقه پراکنش دارد جهاتهمه ، در منطقه سطح

، ا شور با حاصلخیزی و زهکشی ضعیفنسبتهای خاک

مناطق با توان ضعیف  باشد.یب باال و منابع آبی کم میش

غربی و جنوبی  ، عمدتا در نیمهسطح منطقه %31 شامل

هایی با این مناطق خاک. اندشدهمنطقه پراکنده 

حاصلخیزی و عمق کم، زهکشی و فرسایش نسبتا 

 زا که دارند ضعیف، دبی و بارش کم و شیب نسبتا باال

های کشاورزی کاربری عوامل ضعیف بودن توان برای

در نیمه غربی و  (%2)منطقه سطح از ی بخش د.نباشمی

های کشاورزی توان خیلی ضعیفی برای کاربریشرقی 

و  باال و کوهستانی بودن، منابع آب . شیبدارد

سنگریزه زیاد  عالوهبهفرسایش وجود حاصلخیزی کم و 

 . دمناطق برای کشاورزی مناسب نباشن نسبب شده تا ای

سامانه اطالعات تلفیق  دهد کهنتایج نشان می

ابزار  ،خطی وزنی-ترکیبو  تحلیل سلسله مراتبی، مکانی

سازی در ارزیابی چندمعیاره تناسب مفیدی برای تصمیم

)ثانی و  کشاورزی است هایاراضی برای کاربری

؛ یالو و 8115گومری و همکاران مونت ؛8115همکاران 

کار و زوله ؛8111؛ رومانو و همکاران 8115همکاران 

  (.8111باگات 
 

 نقشه کاربری فعلی اراضی

د دهبری فعلی منطقه را نشان مینقشه کار 8شکل 

لخت، مرتع،  های فاریاب، دیم، خاککاربری شامله ک

به منطقه  %31 باشد.زار میمناطق مسکونی و شوره

های دیم کشتبه  %82های آبی )زراعت و باغات( و کشت

خاک لخت و بدون پوشش منطقه  % 1/1. اختصاص دارد

 2/31 های کوهستانی باگیاهی است. بیشتر سطح بخش

 % 1/1. مناطق مسکونی اتع هستندمر سطح منطقه، %

 % 2/1میه دریاچه ارو حاشیهزار شورهمناطق  منطقه و

 .باشدمنطقه می
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      نقشه کاربری فعلی اراضی -9شکل 

       

ای با تفکیک باال مانند استفاده از تصاویر ماهواره

IRS-P6  در آنالیز و ارزیابی بهتر تناسب اراضی

یالو و همکاران های مختلف  )چندمعیاره برای کاربری

ویژه استخراج نقشه (، به8111میشرا و همکاران  ؛8115

یت زیادی دارد )بیدادی و کاربری فعلی اراضی اهم

طور کلی، تلفیق سنجش از دور و (. به8111 همکاران

تواند نقش مهمی در شناسایی می سامانه اطالعات مکانی

های مختلف مناطق مناسب برای توسعه کاربری

کار و )زوله تر بازی کندکشاورزی به یک شیوه آسان

؛ چاندیو و همکاران 8111؛ میشرا و همکاران 8111باگات 

 (. 8112احمدی ثانی و همکاران  ؛8112

 

 مقایسه نقشه تناسب اکولوژیک و کاربری فعلی 

های مختلف در نقشه مقایسه سطح کاربری 

( 1تفکیک در جدول )کاربری فعلی و توان اکولوژیک به

از منطقه در ( %31)هکتار  82812حدود  آورده شده است.

ه ک اختصاص داردنقشه کاربری فعلی به کشت فاریاب 

در  ، خوب و متوسطخیلی خوب هایهکالسبا مقایسه آن 

تطابق وجود  %82بیش از  دهد کهنقشه توان نشان می

 دارد. 

هکتار  18223ی در نقشه کاربری فعلی کاردیم

آن در نقشه توان  %83حدود دارد که  ( مساحت82%)

کاری دیم. است خوب و ضعیفتوسط، دارای توان م

 دارد. مطابقت %51بیش از  هااین کالسهمنطقه با 

ه کاربری را دربرگرفته از نقش % 1/1خاک لخت 

در  % 2/8و در طبقه توان ضعیف  % 1/8است که حدود 

و تطابق  %23 و داردبرای کشاورزی قرار طبقه متوسط 

ان را نش اکولوژیکو توان فعلی استفاده عدم تطابق  21%

 .دهدمی

از  %2/31، یاراضی مرتع ،در نقشه کاربری فعلی

در  % 1/3را اشغال کرده است. از این محدوده،  منطقه

برای کشاورزی در توان متوسط  % 5/8توان خوب و 

استفاده از  در عدم تطابق %31دهنده قرار دارند که نشان

و  در توان خیلی ضعیف % 1/88زمین است. از طرفی 

 %53 یبرای کشاورزی هستند که با استفاده مرتع ضعیف

 تطابق دارد. 

در نقشه توان،  (منطقه % 1/1)کاربری مسکونی 

با  %11فقط و ضعیف برای کشاورزی است  توان دارای

 % 2/1، فعلی نقشه کاربریدر  .دارد تطابق فعلیاستفاده 

که در  قرار گرفتههای شور در محدوده زمین اراضیاز 

توان  %88توان خوب و  %12 دارای  اکولوژیکنقشه توان 

فعلی تطابق با استفاده  و استکشاورزی برای متوسط 

 د.ندار
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 نتایج حاصل از مقایسه نقشه توان اکولوژیک و کاربری فعلی اراضی  -1جدول 

 کاربری فعلی (ha) سطح (%) سطح توان اکولوژیک (ha) سطح (%) سطح تطابق عدم تطابق

  8/1 888 خوب خیلی  
 
31 
 

 
 
 

82812 

 
 
 

 فاریاب

  8/82 18218 خوب 

  82/2 3852 متوسط 

  5/1 111 ضعیف 

  2 5825 خوب  
 
82 

 
 

18223 

 
 

 کاریدیم
  5/1 5138 متوسط 

  2/1 1851 ضعیف 

  1/1 1218 خیلی ضعیف 

  13/1 181 خوب  
1/1 

 

 
2125 

 
 خاک لخت

  18/8 8182 متوسط 

  21/8 1855 ضعیف 

  1/3 8812 خوب  
 

2/31 

 
 

82121 
 
 

 
 

 مرتع
  5/8 1115 متوسط 

  5/81 15128 ضعیف 

  8/1 1111 خیلی ضعیف 

  82/1 182 خوب  
1/1 

 
1311 

 
 مناطق مسکونی

  8/1 1121 متوسط 

  12/1 1/138 ضعیف 

    5/1 111 شوره زار 513 2/1 خوب 
  8/1 128 متوسط 

 جمع  111 3/11 1/82

 
 دهد کههای تحقیق نشان میطور کلی، یافتهبه

ترین معیارها برای ارزیابی تناسب اکولوژیک منطقه مهم
ترتیب بارندگی، دما، دبی های کشاورزی بهکاربریبرای 

( در طبقه %51سطح منطقه ) بیشتر باشند. آب و شیب می
گر و بیانهای کشاورزی قرار دارد مناسب برای کاربری

های مختلف کشاورزی توان منطقه برای توسعه کاربری
های فعلی با توان کاربرینیز منطقه سطح  %11در است. 

تواند باعث کاهش تولید، که می ندارد قتمطاباکولوژیک 
دیگر محیطی متعدد تخریب اراضی و مشکالت زیست

 جهتای مهم و مفید . این مطالعه یک راهنمای منطقهشود

و ریزی توسعه، برنامه شناسایی مناطق مناسب برای
. بنابراین باشدهای کشاورزی میمدیریت کاربری

آنالیز  برایربط های ذیسازمانشود که پیشنهاد می
 ریزیبرنامهو  سرزمین از بهینه استفادهتناسب اراضی، 

 سرزمین آمایش براساس اصول ی کشاورزیهاکاربری
 الزم بستر ایجاد و محیطیزیست هایبحرانرفع  جهت

تلفیق روش ، توسعه پایدار کشاورزی به دستیابی برای
های گیریتصمیمهای آوریها و فنتکنیک بخشاثر

را  و سنجش از دور امانه اطالعات مکانیسچندمعیاره، 
 مورد استفاده قرار دهند.



 410                                                                             های نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی ....آوریها و فنتلفیق تکنیک

 

 مورد استفاده منابع

Aburas MM, Abdullah SH, Ramli MF and Ashaari ZH. 2017. Land suitability analysis of urban growth in 

Seremban Malaysia, using GIS based Analytical Hierarchy Process. Procedia engineering, 198: 1128-

1136. 

Ahmadi-Sani N, Balighi S, Javanmard A and Sohrabi M. 2014. Study and comparison of ecological potential 

and current uses in lands located in south of Urmia based on land use planning principles. Journal of 

Agricultural Science and Sustainable Production, 24(1): 127-137. (In Persian). 

Akinci H, Ozalp AY and Turgut B. 2013. Agricultural land use suitability analysis using GIS and AHP 

technique. Computers and Electronics in Agriculture, 97: 71-82. 

Asakereh A, Soleymani M and Sheikhdavoodi MJ. 2017. A GIS-based Fuzzy-AHP method for the evaluation 

of solar farms locations: Case study in Khuzestan province, Iran. Solar Energy, 155: 342-353. 

Asgarpour Mj. 2019. Multiple criteria decision making. Publication of Tehran University. (In Persian). 

Bidadi MJ, Kamkar B, Abdi O and Kazemi H. 2015. Land suitability analysis on rainfed wheat cropping using 

geospatial information systems. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 25(1): 131-

143. (In Persian). 

Bunruamkaew K and Murayama Y. 2011. Site suitability evaluation for ecotourism using GIS & AHP: A case 

study of Surat Thani province, Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 21(1): 269-278. 

Chandio IA, Matori AN, Yusof K, Talpur MH and Aminu M. 2014. GIS-basedland suitability analysis of 

sustainable hillside development. Procedia Engineering, 77: 87-94. 

Elsheikh R, Shariff ARBM, Amiri F, Ahmad NB, Balasundram SK and Soom MAM. 2013. Agriculture Land 

Suitability Evaluator (ALSE): A decision and planning support tool for tropical and subtropical crops. 

Computers and Electronics in Agriculture, 93: 98-110. 

Ghodsypour SA. 2016. Analytical hierarchy process. Publication of Amirkabir University. (In Persian). 

Karami O and Hossieni-Nasr SM. 2013. Application of analytical hierarchy process and geographic 

information system in capability evaluation of Babolrood basin lands for range management. Iranian 

Journal of Rangeland and Desert Research, 20(1): 101-114. (In Persian). 

Li B, Zhang F, Zhang LW, Huang JF, Jin ZF and Gupta DK. 2012. Comprehensive suitability evaluation of 

tea crops using GIS and a modified land ecological suitability model. Pedosphere, 22(1): 122-130. 

Maleki F, Kazemi H, Siahmarguee A and Kamkar B. 2017. Development of a land use suitability model for 

saffron (Crocus sativus L.) cultivation by multi-criteria evaluation and spatial analysis. Ecological 

Engineering, 106: 140-153. 

Mishra AK, Deep S and Choudhary A. 2015. Identification of suitable sites for organic farming using AHP & 

GIS. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 18(2): 181-193. 

Montgomery B, Dragicevic S, Dujmovic J and Schmidt M. 2016. A GIS-based logic scoring of preference 

method for evaluation of land capability and suitability for agriculture. Computers and Electronics in 

Agriculture, 124: 340-353. 

Mousavi SA, Sarmadian F and Taati A. 2016. Comparison of AHP and FAO methods for land suitability 

evaluation of rainfed Wheat. Iranian Journal of Soil Research, 30(4): 367-377. (In Persian). 

Pourkhabaz HR, Aghdar H, Mohammadyari F and Javanmardi S. 2015. Land suitability evaluation for 

determining of agricultural land use by multi criteria decision making models ANP-DEMATEL and FAHP 

Chang. Journal of Environmental Studies, 41(2): 429-445. (In Persian). 

Qiu L, Zhu J, Pan Y, Hu W and Amable GS. 2017. Multi-criteria land use suitability for livestock development 

planning in Hangzhou metropolitan area, China. Journal of Cleaner Production, 161: 1011-1019. 



 9011/ سال 4شماره  03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                   روزی خواه، احمدی ثانی                     414

Rahimi V, Pourkhabaz HR, Aghdar H and Mohammadyari F. 2015. Comparison of FUZZY AHP Buckley and 

ANP models in forestry capability. Iranian Journal of Applied Ecology, 4(13): 15-30. (In Persian). 

Roig-Tierno N, Baviera-Puig A, Buitrago-Vera J and Mas-Verdu F. 2013. The retail site location decision 

process using GIS and the analytical hierarchy process. Applied Geography, 40: 191-198. 

Romano G, Dal Sasso P, Liuzzi GT and Gentile F. 2015. Multi-criteria decision analysis for land suitability 

mapping in a rural area of southern Italy. Land Use Policy, 48: 131-143. 

Saaty TL. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services 

sciences, 1(1): 83-98. 

Sani NA, Kafaky SB, Pukkala T and Mataji A. 2016. Integrated use of GIS, remote sensing and multi-criteria 

decision analysis to assess ecological land suitability in multi-functional forestry. Journal of Forestry 

Research, 27(5): 1127-1135. 

SeyedJalali SA, Sarmadian F and Shorafa M. 2016. Land suitability with Fuzzy simulation and Fuzzy analytic 

hierarchy process for irrigated Wheat. Iranian Journal of Soil Research, 30(2): 149-159. (In Persian). 

Taleai M and Solymani H. 2015. Land suitability evaluation for Rice cultivation using AHP-TOPSIS based on 

FAO model in GIS environment. Geography and Environmental Planning, 26(4): 199-218. (In Persian). 

Worqlul AW, Jeong J, Dile YT, Osorio J, Schmitter P, Gerik T, ... and Clark N. 2017. Assessing potential land 

suitable for surface irrigation using groundwater in Ethiopia. Applied Geography, 85: 1-13. 

Xu E and Zhang H. 2013. Spatially-explicit sensitivity analysis for land suitability evaluation. Applied 

Geography, 45: 1-9. 

Xu Y, Sun J, Zhang J, Xu Y, Zhang M and Liao X. 2012. Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of 

environmental suitability for living in China's 35 major cities. International Journal of Geographical 

Information Science, 26(9): 1603-1623. 

Yalew SG, Van Griensven A and Van der Zaag P. 2016. AgriSuit: A web-based GIS-MCDA framework for 

agricultural land suitability assessment. Computers and Electronics in Agriculture, 128: 1-8. 

Yari-Gholi V, Zarrin-Kaviani A and Soltani, A. 2016. Determination of suitable land for urban development 

using hierarchical process analysis. Geographical Journal of Chashmandaz e Zagros, 8(28): 173-190. (In 

Persian). 

Zhang J, Su Y, Wu J and Liang H. 2015. GIS based suitability assessment for tobacco production using AHP 

and Fuzzy set in Shandong province of China. Computers and Electronics in Agriculture, 114: 202-211. 

Zolekar RB and Bhagat VS. 2015. Multi-criteria land suitability analysis for agriculture in hilly zone: Remote 

Sensing and GIS approach. Computers and Electronics in Agriculture, 118: 300-321. 

 

 


