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  چکیده

شهر و مبارکه واقع در غرب اصفهان به روش این مطالعه به منظور بررسی تناسب اراضی منطقه زرین
براي انجام  .هاي مهم منطقه انجام گرفتبراي کاربري (AHP)لسله مراتبیفرآیند تحلیل ستکنیک 

هدف، تعیین . ارزیابی، ابتدا ساختار سلسله مراتبی متشکل از هدف، معیار، زیرمعیار و گزینه ایجاد شد
، معیارها شامل تناسب خاك، تناسب اقلیم، سودآوري )واحد 32(اولویت کاربري در هر واحد اراضی 

اصله تا بازار فروش، دسترسی به شبکه آب، عواقب محیطی فیزیکی و عواقب محیطی شیمیایی ناخالص، ف
براي انجام مطالعات در منطقه به روش نظارت . ها نیز عبارت از کشت گندم و کشت برنج بودو گزینه

از  با استفاده. رخ تشریح و معیارها بررسی گردیدخاك 39شده در واحدهاي خاك با دانش کارشناسی، 
- وزن، Expert Choice 2000افزار و نرم توسط کارشناسان) پرسشنامه 30(هاي تکمیل شده پرسشنامه

سپس با ضرب مقادیر واقعی استاندارد شده همه معیارها و زیرمعیارها در  ؛همه فاکتورها محاسبه شد هاي
حداکثر شاخص داد که نتایج نشان  .ها مشخص شدمحاسبه شده، وزن نهایی هر یک از کاربري هايوزن

 86/18میزان و به  4-9در واحد این شاخص و حداقل  4/77ان به میز 2-3در واحد اراضی براي گندم 
 43/7و ) 4- 10واحد در ( 85/26براي برنج نیز به ترتیب شاخص اراضی بیشترین و کمترین مقدار . بود

متعلق به معیار تناسب اقلیم و معیار بیشترین و کمترین وزن به ترتیب . محاسبه گردید) 4- 11واحد در (
در همه واحدهاي اراضی نتایج این روش نشان داد که . بود 09/0فاصله تا بازار فروش با نرخ ناسازگاري 

  .باشدمیاولویت کاربري با کشت گندم 

  شهر و مبارکهگندم و برنج، زرین اراضی،  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارزیابی :هاواژه کلید
  

  دمهمق
از دیرباز و از زمان حضور بشر بر روي کره خاکی تا 
. کنون استفاده از زمین به طور دائم در تغییر بوده است

بشر با تغییر در احتیاجات خود، در نحوه استفاده از زمین 
براي  .)1378محنت کش، ( است ایجاد کردهنیز تغییر 

د بین استعدا دهاي آینده بایحفظ منابع جهت استفاده نسل
که این  برداري از آن توازنی برقرار باشدذاتی و بهره

توازن از طریق ارزیابی تناسب اراضی میسر می گردد 
ارزیابی تناسب اراضی درجه سازگاري ). 1378 بازگیر،(

ه و مطابقت مشخصات اراضی را با احتیاجات نوع ب
کند و اراضی یک منطقه وري تعیین میخصوصی از بهره

  هاي استفاده سب آنها براي انواعبر حسب درجه تنا
 شوندبندي میهاي مختلف گروهبینی شده به قسمتپیش

  ).1363 مهاجر شجاعی،(
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چنانچه ارزیابی تناسب یا استعداد زمین به صورت 
گانه مطرح گیري با معیارهاي چندتصمیم لهأمسیک 

کند که شود، الگویی براي کاربري زمین مهیا می
اندرکاران و نظرات دست رساندمی مناقشات را به حداقل

براي ارزیابی تناسب  .کندرا نیز تا حد زیادي ملحوظ می
ها و گیري چندمعیاري، روشهاي تصمیمزمین و تحلیل

یکی ). 1384کرم، ( هاي متعددي توسعه یافته است مدل
 1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ها، تکنیکاز این تکنیک

ولین بار توسط توماس ال براي ااین تکنیک . باشدمی
هاي این فرآیند گزینه. مطرح شد 1980در سال  2ساعتی

دخالت داده و امکان تحلیل  گیرير تصمیممختلف را د
این فرآیند . معیارها و زیرمعیارها را داردحساسیت روي

بر مبناي مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و  همچنین
زان سازگاري و می و نمایدمحاسبات را تسهیل می

از مزایاي ممتاز خود دهد که ناسازگاري تصمیم را نشان می
فرآیند  .چند معیاره است گیرياین تکنیک در تصمیم

تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، آنها را 
قدسی ( پردازدبه شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آنها می

  ).1379 پور،
وسیعی در عرصه علوم زمین و  کاربردکه این تکنیک 

ن اخیراً به وسیله محققا. محیط داردریزي فضا و برنامه
ها نیز مورد استفاده قرار ریزيها و برنامهمختلف در ارزیابی

  .)1387کرم، (گرفته است 
فرآیند تحلیل سلسله  روشچین از  هوناندر منطقه 

ی سیستم اطالعات جغرافیایی براي ارزیاب در محیطمراتبی 
در این تحقیق، هر . شدمحیط استفاده -کیفیت اکولوژي

یک از اوزان عناصر ارزیابی به وسیله فرآیند تحلیل سلسله 
هاي ارزیابی مراتبی پس از برقراري واحدها و شاخص

آنادا و  .3)2007یینگ و همکاران، ( انتخابی، تعیین شد
براي  کاربري اراضی ترینبه در انتخاب4)2007(هراس

                                                        
1- Analytical Hierarchy Process ( AHP  )  
2- Saaty 
3- Ying et al. 
4  - Anada and Herath 

روش فرآیند از هاي سهامداري رکیب اولویتجنگل وت
ارزیابی  براي .استفاده نمودندتحلیل سلسله مراتبی در استرالیا 

ژاپن،  هانويواقع در در این مطالعهاراضی مناطق کشاورزي 
تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطالعات 

فاکتورهاي مهم مؤثر در . گرفته شدجغرافیایی به کار 
هاي خاك، حاشیه شهري شامل آنالیز داده کشاورزي

تاپا و ( ها و بازار استمنابع آب، شبکه راه کاربري اراضی،
تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و  .)2007، 5مورایاما

هاي هاي وزنی سیستممدل فازي براي تعیین شاخص
طبق این . استفاده گردید چین هوبیکشاورزي در منطقه 

هایی براي حل ر منطقه بررسی و راهآنالیزها مشکالت ه
 رسیدن به اوج سود اقتصادي، اجتماعی، اکولوژیکی و

، 6لی و همکاران(به دست آمد مدیریت اکوسیستم ها 
در زیر حوزه قره سو رودخانه کرخه، براي گسترش . )2005

استفاده   GISآبیاري از روش ارزیابی چند معیاره فازي و
- ي چند معیاره مانند رتبهگیرهاي تصمیمتکنیک. نمودند

دهی و غیره براي آنالیز تناسب به کار برده شد بندي و درجه
در پژوهشی در سال  .)2008، 7ابریشم چی و همکاران(

گیري چند معیاره مکانی، با استفاده از آنالیز تصمیم 2008
هاي تناسب و مدل تغییر کاربري اراضی که تلفیقی از مدل

 ، 8بختیاري فر و همکاران(سازشی است، به دست آمد 
یابی جهت توسعه آتی براي مکان) 1383(سرور . )2008

شهر میاندوآب از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک 
  .گرفت

از آنجایی که مطالعات ارزیابی و تعیین کاربري اراضی 
 پژوهش حاضر با هدف ،از اهمیت خاصی برخوردار است
شامل  وجودم هايبريکارانتخاب بهترین کاربري از بین 

 AHPبا استفاده از تکنیک کشت آبی گندم و برنج 
اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه واقع در استان اصفهان در

  .انجام گردید

                                                        
5   - Tapha and Murayama 
6- Li et al. 
7  - Abrishamchi et al 
8  - Bakhtiarifar et al 
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 مواد و روش ها
  توصیف منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب اصفهان، بین 
 10000منطقه سده لنجان و فالورجان به وسعت حدود 

درجه و  53دقیقه تا  15درجه و  51ر محدوده  دکتار، ه
 33دقیقه تا  18درجه و  32دقیقه طول جغرافیایی و  33

شکل (دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است  25درجه و 
این منطقه داراي رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی ). 1

متوسط بارندگی ساالنه . باشداریدیک و اکوئیک می
درصد،  28لیمتر، میانگین رطوبت نسبی می 160درآن 

درجه  1/22میانگین حداکثر درجه حرارت ساالنه 
درجه  9/3سانتیگراد، میانگین حداقل درجه حرارت ساالنه 

درجه سانتیگراد و  3/15سانتیگراد، متوسط درجه حرارت 
هاي کاربري .باشدروز می 93تعداد روزهاي یخبندان 

عمدتاً کشت (اورزي مختلف اراضی در منطقه شامل کش
هاي بایر و کشت ، شهري، صنعتی و زمین)گندم و برنج

  .باشدنشده می
  جمع آوري اطالعات

در این مطالعه، واحدهاي نقشه خاك به عنوان 
رو مطالعات از این ؛واحدهاي اراضی در نظر گرفته شدند

ارزیابی تناسب اراضی بر پایه مطالعات خاکشناسی است 
مطالعات تفصیلی  1353در سال . )1388 نظرپور،شاه(

هاي خاك در خاکشناسی منطقه مورد مطالعه انجام و سري
اما به دلیل تغییر شرایط و کشاورزي  ؛اندمنطقه تعیین شده

هاي فشرده و تغییر کاربري کشاورزي به مسکونی، سري
هاي بنابراین از نقشه. باشندموجود قابل استفاده نمی

 1370تهیه شده در سال  25000/1توپوگرافی با مقیاس 
نقشه  ILWISافزار استفاده گردید و با استفاده از نرم

خاك قدیمی بر روي این نقشه توپوگرافی منتقل و 
محدوده جغرافیایی اجزاء واحد خاك بر روي آن 

با توجه به استانداردهاي فنی براي به . مشخص گردید
 گودال حفر و 39سازي اطالعات موجود، تعداد هنگام
تشریح ) رخدر هر واحد حداقل یک خاك(رخ آنها خاك

ها به صورت کارشناسی رخانتخاب محل خاك. گردید

اساس نقشه خاك به بر. هاي زراعی بودشده و در زمین
در ) واحد اراضی(واحد نقشه خاك  32شده، تعداد هنگام

نتایج مطالعات ). 2شکل(منطقه مطالعاتی موجود است 
رده و  2ها در که در این منطقه خاك خاکشناسی نشان داد

بندي در اند که نتایج ردهفامیل قرار گرفته 5در نهایت در 
آوري هاي جمعبر روي نمونه. ارائه شده است 1جدول 

ها آزمایشات فیزیکی رخهاي متفاوت خاكشده از افق
گیري میانگین وزنی قطر خاکدانه، وزن مخصوص اندازه(

گیري میزان شوري، اندازه(یی و شیمیا) ظاهري، بافت
ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد سدیم  ،pHفسفر، کادمیم، 

و ) تبادلی و کربنات کلسیم معادل، درصد گچ و آهک
در مرحله . تعیین ساختمان و عمق خاك انجام گردید

آوري اطالعات اقتصادي و اجتماعی، آمار اقتصادي گرد
اساس بر. ه استآوري شده از مزارع مبناي مطالعه بودجمع

هاي مصرفی براي تولید محصوالت مختلف، نوع نهاده
فرم شامل نوع نهاده و قیمت  69اي به تعداد پرسشنامه ویژه

در این . آن تهیه و با اطالعات زارعین تکمیل گردید
- هاي جهاد کشاورزي زرینمطالعات از اطالعات مدیریت

سطح  اطالعات الزم از. شهر و اصفهان نیز استفاده شد
سفره آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از سازمان آب 

  .اي استان اصفهان دریافت گردیدمنطقه
  

  هاپردازش داده
معیار به  7اساس هدف مورد بررسی در این مطالعه بر
تناسب خاك، تناسب اقلیم، : شدشرح زیر انتخاب 

بازار فروش، دسترسی به  سودآوري ناخالص، فاصله تا
ب زیست محیطی فیزیکی و عواقب شبکه آب، عواق

براي محاسبه شاخص تناسب . زیست محیطی شیمیایی
خاك از خصوصیات خاك و اراضی براي هر کاربري با 

) 1معادله (توجه به دستورالعمل فائو و روش پارامتریک 
  )1991، .1سایس و همکاران(استفاده شد 

  

                                                        
1  - Sys et al 
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  )1( معادله

100min



BAI R  

   :در این معادلهکه 
I= اندیس یا شاخص  

Rmin=  حداقل درجه مربوط به خصوصیات
درجات خصوصیات دیگر ... =, B ,Aاست و  مختلف

  غیر از خصوصیت با درجه حداقل
این خصوصیات شامل درجه شیب، وضعیت رطوبتی 

بافت، (هاي فیزیکی ، ویژگی)عمق آب زیرزمینی(خاك 
و ) درصد حجمی سنگریزه سطحی و عمق خاك

 pH  ،ECeدرصد آهک، درصد گچ،( كشیمیایی خا
با توجه به نیازهاي هر محصول در هر واحد  )ESPو 

افزارهاي براي تعیین شیب از نرم. باشنداراضی می
ArcView  و ArcGISدرجه شیب . استفاده گردید

درجه  3در اکثر واحدهاي اراضی به طور متوسط حدود 
ت خصوصیات اقلیمی در چهار گروه نزوال .به دست آمد

جوي، حرارت، رطوبت نسبی و تابش خورشیدي قرار 
براي ارزیابی هر خصوصیت اقلیمی، مقدار آن . گیرندمی

در دوره مربوطه با استفاده از آمار هواشناسی محاسبه 
. شده و با جداول نیازها، مقایسه و درجه آن تعیین شد

درجات خصوصیات اقلیمی به وسیله روش پارامتریک و 
عادله ریشه دوم تلفیق گردید و شاخص با استفاده از م

سپس درجه و کالس اقلیم نیز براي . اقلیمی محاسبه شد
  . گندم و برنج تعیین گردید

اراضی  ،براي هر کاربري مورد نظر و در هر واحد
شاخص اراضی با استفاده از روش پارامتریک تعیین 

کالس ارزیابی  2گردید و پس از آن با استفاده از جدول 
  .اسب اراضی مشخص شدکیفی تن

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت - 1 کلش
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  بندي خاك آمریکایی و فائوهاي منطقه مورد مطالعه در سیستم طبقهبندي خاكرده -1جدول 

  

  )WRB  )2007رده بندي بر اساس   رده بندي بر اساس طبقه بندي خاك آمریکایی  سري خاك

 Coarse-Loamy, Mixed, Active, Thermic  رود زاینده

Typic Torriorthents 
Calcaric Fluvisols  

 Fine-Loamy, Mixed, Active, Thermic  لنجان

Fluventic Haplocambids  
Calcaric Cambisols  

 Clayey, Carbonatic, Thermic  گلشهر

Typic Calcigypsids  
Calcic Gypsisols  

 Fine, Mixed, Semiactive, Thermic  خمینی شهر

Typic Haplocalcids  
Haplic Calcisols  

  
   

  
  هاي تناسب اراضیمقادیر شاخص اراضی در کالس -2جدول 

 کالس تناسب  شاخص اراضی

100 -75  
75-50  
50-25  
25-5/12  
5/12 -0 

S1 :خیلی مناسب  
S2 :تناسب متوسط  
S3 :تناسب بحرانی  

N1 :نامناسب در شرایط فعلی  
N2 :سب دائمینامنا 

  
درنهایت براي ترسیم نقشه تناسـب کیفـی اراضـی از    

  . استفاده گردید ArcGIS افزارنرم
براي ارزیابی کمی، ارتباط ریاضی بین شاخص اراضی 
. و تولید مشاهده شده در هر واحد اراضی محاسبه گردید

مقادیر ضریب تشخیص روابط رگرسیونی در سطح 
ن معنی است این بدا. ندباشدار میاحتمال یک درصد معنی

توان معادالت به دست آمده را براي تعیین تولید که می
حدود . برآورد شده در هر واحد اراضی به کار برد

اساس دستورالعمل فائو هاي کمی تناسب اراضی برکالس
  .محاسبه گردید

  )2( معادله
  سود ناخالص) = قیمت ×عملکرد ( -هاي متغیر هزینه

  
آب و فاصله تا بازار فروش به ترتیب دسترسی به شبکه 

هاي آب و بازارهاي توسط نزدیکی به رودخانه و چاه
عواقب زیست . بزرگ و عمده در منطقه محاسبه گردیدند

گیري وزن مخصوص ظاهري، محیطی فیزیکی با اندازه
هدررفت عمقی آب آبیاري و میانگین وزنی قطر 

عواقب . ها در هر واحد و کاربري به دست آمدخاکدانه
زیست محیطی شیمیایی با استفاده از شوري، غلظت فسفر 

هاي خاك سطحی هر واحد اراضی و کادمیم در نمونه
  .محاسبه شد

دهنده ساختار سلسله هاي تشکیل به منظور تعیین معیار
هاي مؤثر در تعیین اولویت کاربري  مراتبی از تلفیق معیار



82 
 ...ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از تکنیک: شاهرخ و ایوبی

اتبی براي پس از تشکیل ساختار سلسله مر. استفاده شد
گیري، مقایسه دو به دوي هر  تعیین وزن هر عنصر تصمیم

  .سطح از عناصر صورت گرفت
  

  مراتبی سلسله تحلیل فرآیند
در این مرحله از مطالعه، براي تعیین اهمیت نسبی 

هاي مؤثر در تعیین اولویت کاربري در هر واحد  فاکتور
. اراضی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد

ساز شامل کارشناسان  هاي تصمیم در این مطالعه گروه
شهر و اساتید مجرب جهاد کشاورزي اصفهان و زرین

دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه علوم خاك، آب، توسعه 
و ترویج آموزش کشاورزي بودند که از منطقه و 

  .محصوالت مورد مطالعه شناخت کافی داشتند
  در قالب  بدین ترتیب ساختار سلسله مراتبی

ساز  هاي تصمیم اي مدون شد و توسط گروهپرسشنامه
هاي  پرسشنامه شامل مقایسات زوجی معیار. گردیدتکمیل 

مؤثر در تعیین اولویت کاربري از دیدگاه کارشناسان و 
  ):3شکل (اي است  اساتید، در هر سطح از ساختار خوشه

در باالترین سطح از ساختار سلسله مراتبی هدف 
در سطح بعد معیارهاي مؤثر در تعیین اولویت مطالعه، 

هاي مورد ترین سطح کاربريکاربري اراضی و در پایین
اساس روش ساعتی ارجحیت معیارها بر. نظر واقع شد

)1980:(  
  . اهمیت هر دو عامل برابر است: 1
  .اهمیت یک عامل بر دیگري کم است: 3
  .اهمیت یک عامل بر دیگري متوسط است: 5
  .یک عامل بر دیگري زیاد استاهمیت : 7
. : اهمیت یک عامل بر دیگري بسیار زیاد است: 9

  . اهمیت هر دو عامل برابر است
اهمیت : 15اهمیت یک عامل بر دیگري کم است: 3

  .یک عامل بر دیگري متوسط است
  .اهمیت یک عامل بر دیگري زیاد است: 7
  .اهمیت یک عامل بر دیگري بسیار زیاد است: 9

، براي آنالیز )پرسشنامه 30(ها  میل پرسشنامهپس از تک
اساس فرآیند که بر Expert Choiceافزار  ها از نرمآن

آقایی و (کند، استفاده شد  تحلیل سلسله مراتبی عمل می
بدین ترتیب براي هر معیار در هر سطح از  ).1386مازیار، 

مجموع نظرات کارشناسان و اساتید، میانگین هندسی 
 Expert Choiceافزار  ها به نرم پس میانگینگرفته شد و س

و یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد  گردیدوارد 
ها را در همان سطح نشان  بندي معیار که این جدول اولویت

توان همواره در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می. داد می
که در صورتی. میزان سازگاري تصمیم را محاسبه نمود

بیشتر باشد، سطح ناسازگاري  1/0از  شاخص ناسازگاري
ها بایستی بنديها غیر قابل قبول بوده و رتبهمجموعه رتبه

در  .)1999، 1آرماکوست و همکاران(مجدداً تکرار گردند
هاي اصالح شده، وزن افزار از روي قضاوتنهایت نرم

هاي مورد مطالعه گزینه. کندنهایی هر گزینه را محاسبه می
ها به گزینه. باشنداي گندم، برنج میهشامل کاربري

. گردندصورت دو به دو با هر یک از معیارها مقایسه می
پس از مقایسه دو به دوي معیارها و زیرمعیارها نسبت به 

معیارها هاي موجود، اهمیت هر یک از معیارها و زیرگزینه
با استفاده از وزن نسبی . آیدبراي هر گزینه به دست می

ت به هدف و زیرمعیارها نسبت به معیارها و معیارها نسب
وزن نهایی هر . آیدها به دست میهدف، وزن نهایی گزینه

گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر معیار در وزن 
اي هر گزینه. گرددگزینه مربوطه از آن معیار محاسبه می

ها در اولویت که وزن بیشتري دارد، نسبت به دیگر گزینه
توان هاي با وزن کمتر را میگزینهاست و پس از آن 

ها، اقدام به ضرب کردن پس از محاسبه وزن. انتخاب کرد
قعی به دست آمده از طریق ها در مقادیر وااین وزن
افزار براي انجام این کار از نرم. گردید هاآزمایش

ILWIS جنس بودن مقادیر به دلیل ناهم. استفاده شد
استاندارد  3واقعی هر پارامتر، این مقادیر توسط معادله 

  .قرار گیرند 0-1ها در محدوده گردید تا همه داده

                                                        
1- Armacost et al 
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  )3(معادله 

5.05.0)()(
minmax















XX
XXstX  

  
X (st) :مقدار داده استاندارد شده  

 X :مقدار داده واقعی 
Χ: هاي مربوط به هر فاکتور مقدار میانگین داده

  مورد آزمایش 
 Xmax : بیشترین مقدار داده مربوط به هر فاکتور
  مورد آزمایش
 Xmin : کمترین مقدار داده مربوط به هر فاکتور

  مورد آزمایش
براي انجـام ارزیـابی اراضـی جهـت کشـت گنـدم و       

 Expert افزارهاي به دست آمده از طریق نرمبرنج، وزن

Choice    در واحــدهاي مختلــف را در مقــادیر واقعــی
استاندارد شده آنها ضرب کرده و سـپس تمـامی معیارهـا    

معادلـه  (با هم جمع گردیدنـد   ILWISافزار به وسیله نرم
براي محاسبه فاصله هر واحد اراضی تا بازار فروش و ). 4

شبکه آب و همچنین بـه دسـت آوردن سـطح سـفره آب     
در نهایـت نقشـه   . افزار استفاده شداین نرم زیرزمینی نیز از

تناسب براي واحدهاي اراضی در هر کاربري بـا اسـتفاده   
  .ترسیم گردید Arc GISاز نرم افزار 
  4معادله 

وزن ) +( وزن معیار تناسب خاك =)تناسب محصول(
) -(وزن معیار سودآوري ناخالص  )+( معیار تناسب اقلیم

وزن معیار فاصله تا ) -( وزن معیار دسترسی به شبکه آب
) -(وزن معیار عواقب محیطی فیزیکی) -(بازار فروش

  وزن معیار عواقب محیطی شیمیایی
  

 نتایج و بحث
  معیارها

معیارهاي بررسی شده شامل تناسب خاك، تناسب 
اقلیم، سودآوري ناخالص، فاصله تا بازار فروش، 

دسترسی به شبکه آب، عواقب زیست محیطی فیزیکی و 
یست محیطی شیمیایی به ترتیب داراي وزن عواقب ز

 09/0و  119/0، 042/0،024/0،159/0، 338/0، 228/0
با توجه به نظر کارشناسان مجرب معیار تناسب . می باشند

بیشترین نسبت را به خود نسبت داده است  338/0اقلیم با 
 که این اهمیت به دلیل خشک بودن منطقه و نوسانات

صله تا بازار فروش با مقدار معیار فا. باشددمایی می
. کمترین نسبت را به خود اختصاص داده است 024/0

به دست آمد که از  09/0نرخ ناسازگاري محاسبه شده 
؛ 1990ساعتی،(باشد کمتر و در نتیجه قابل قبول می 1/0

بیشتر  1/0اگر این نرخ از  ).1996 ،1کانادا و همکاران
 ).1980ساعتی، (باشد، باید قضاوت دوباره تکرار گردد 

در منطقه مورد مطالعه، مقدار واقعی شاخص اقلیم براي 
. به دست آمد 53/26و  1/91گندم و برنج به ترتیب 

شاخص اراضی واقعی براي گندم داراي حداکثر میزان 
 4-9در واحد  86/18و حداقل میزان  2-3در واحد  4/77

و بیشترین و کمترین مقدار براي برنج نیز به ترتیب 
محاسبه ) 4-11واحد ( 43/7و ) 4-10واحد ( 85/26

  . گردید
پژوهش انجام گرفته در استرالیا نرخ ناسازگاري در در 

مقایسات زوجی معیارهاي مورد مطالعه براي انتخاب بهترین 
محاسبه  033/0مکان براي مدیریت محیط و منابع طبیعی، 

زو و (این مقایسات بود  دهنده اعتبار خوبشد که نشان
 ، چهار 2000مطالعه صورت گرفته در سال  .2)2001، دیل

هاي شنی و ضخامت معیار شیب، ارتفاع، ضخامت الیه
، 101/0هاي آلی را انتخاب و وزن آنها را به ترتیب الیه
  .3)2004ماریونی، (تعیین نمود  608/0و  249/0، 041/0

                                                        
1- Canada et al. 
2- Zhu and Dale 
3- Marinoni 
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  مطالعه مورد هايوگزینه معیارها هدف، مراتبی سلسله ساختار - 3 شکل
   

  زیرمعیارها
هاي حاصل از مقایسه زوجی زیرمعیارهاي وزن

مربوط به معیارهاي دسترسی به شبکه آب، عواقب 
 3محیطی فیزیکی و عواقب محیطی شیمیایی در جدول 

  .ارائه گردیده است
، در میان زیرمعیارهاي عواقب 3با توجه به جدول 
معیار افزایش ین تأثیر سوء را زیرمحیطی فیزیکی، بیشتر

و کمترین اثر  65/0سطح سفره آب زیرزمینی با وزن 
مخرب را کاهش میانگین وزنی قطر خاکدانه با مقدار 

از بین زیرمعیارهاي . دهندبه خود اختصاص می 15/0
عواقب محیطی شیمیایی، بیشترین و کمترین اثر مخرب به 

ش غلظت کادمیم با ترتیب مربوط به زیرمعیارهاي افزای
 .باشدمی 17/0و افزایش غلظت فسفر با مقدار  58/0وزن 

در بخش مقایسه زیرمعیارهاي عواقب محیطی 
فیزیکی، بیشترین و کمترین وزن به ترتیب مربوط به 
افزایش سطح سفره آب زیرزمینی و کاهش میانگین 

در میان زیرمعیارهاي عواقب . باشدوزنی قطر خاکدانه می
میایی بیشترین وکمترین وزن به ترتیب براي محیطی شی

افزایش غلظت کادمیم  و افزایش غلظت فسفر به دست 
  .آمد

پژوهش صورت گرفته در فارس براي معیار 
، سودآوري 046/0زیرمعیار تولیددهی با وزن : اقتصادي
، براي معیار 082/0زایی با وزن ، اشتغال023/0با وزن 

سالمت، رفاه و (گی اجتماعی زیرمعیارهاي کیفیت زند
، 031/0، سرمایه و مشارکت به ترتیب با اوزان )غیره
و براي معیار اکولوژیکی زیرمعیار حفاظت  07/0، 043/0

) تنوع زیستی، جلوگیري از گسیل و انتشار و غیره(محیط 
بررسی مورد  0با ، استفاده صحیح از منابع192/0با وزن 

  .1)2008رضایی مقدم و کرمی، (قرار گرفت 
  

  هاگزینه
-نتایج حاصل از مقایسه زوجی معیارها براي گزینه

  .ارائه شده است 4هاي مورد مطالعه در شکل 
، مؤثرترین معیارها براي کشت گندم، 4طبق شکل 

، عواقب محیطی )34/0(برنج به ترتیب تناسب اقلیم 

                                                        
1  - Rezaei-Moghaddam and Karami 
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و کمترین اثر مربوط به معیار سودآوري ) 75/0(فیزیکی 
م و فاصله تا بازار فروش براي گند) 09/0(ناخالص 

  .باشدبراي برنج می) 17/0(
در منطقه مورد مطالعه گندم در فصل پاییز و برنج در 

در کشت برنج هرچند که . گرددفصل بهار کشت می
ولی به دلیل  ؛تناسب اقلیم نیزمانند گندم اهمیت دارد

آبگیري دائم، اقلیم اثر کمتري نسبت به عواقب محیطی 
. دهدشدن خاك از خود نشان می فیزیکی و متراکم

شود، از میان استنتاج می 5گونه که از شکل همان
فاکتورهاي عواقب محیطی فیزیکی و شیمیایی بیشترین 
اثر سوء براي گندم مربوط به افزایش وزن مخصوص 

) 76/0(، هدررفت عمقی آب آبیاري )18/0(ظاهري 

فزایش کارشناسان دلیل اهمیت بیشتر ا. باشدبراي برنج می
چگالی براي گندم را مدیریت زارعین و سوزاندن بقایا و 

هرچند که میزان بقایا نیز در گندم . دانندچراي دام می
برنج به دلیل مصرف زیاد  ،باشدنسبت به برنج کمتر می

گردد و زیرمعیار آب باعث کاهش سطح آب می
هدررفت عمقی آب آبیاري بیشترین اثر منفی را در این 

در کشت گندم به علت استفاده کم از . دمحصول دار
کود فسفره در منطقه مورد مطالعه، کمترین تخریب ناشی 

دلیل . به دست آمد) 11/0(از افزایش غلظت فسفر خاك 
) 72/0(کمترین اثر منفی زیرمعیار افزایش شوري خاك 

براي کشت برنج در منطقه زرین شهر، استفاده کمتر از

  یارهازیرمع زوجی مقایسه -3 جدول
  

 زیرمعیار وزن

 دسترسی به شبکه آب 

 رودخانه 75/0

 چاه 24/0

 عواقب محیطی فیزیکی 

 افزایش وزن مخصوص ظاهري 2/0

 کاهش میانگین وزنی قطر خاکدانه 15/0

 هدررفت عمقی آب آبیاري 65/0

 عواقب محیطی شیمیایی 

 افزایش شوري خاك 23/0

 افزایش غلظت فسفر خاك 17/0

 زایش غلظت کادمیم خاكاف 58/0
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مطالعه انجام  .آب رودخانه و شور کمتر شناخته شد

ریزي شده بر هاي مدل برنامهشده در استان فارس گزینه
ریزي شده و مدل برنامه) EM(اساس نوسازي اکولوژي 

. انتخاب شد) DM(بر اساس عدم نوسازي اکولوژي 
وزن داراي  DMو مدل  614/0داراي وزن EM مدل 
به دلیل داشتن وزن بیشتر، در  EMبود که مدل  386/0

  ).2008 رضایی مقدم و کرمی،(اولویت اول قرار دارد 
چهار گزینه را  1998تحقیق صورت گرفته در سال 

مورد بررسی قرار داد که مشتمل بر اراضی کشت شده، 
راضی اراضی جنگلی، اراضی ساخت و ساز شده و ا

ن وزن آنها را به ترتیب ققامح. داراي پارك و باغ بود
داد نتایج نشان . به دست آوردند 3/0و  1/0، 42/0، 18/0

بود ) 42/0(که اولویت کاربري اراضی با اراضی جنگلی 
) 1/0(و کمترین تناسب براي اراضی ساخت و ساز شده 

  ).1998، 1بانتایان و بیشوپ(به دست آمد 
  

ارزیابی واحدهاي اراضی مورد مطالعه براي 
 گندم و برنج کشت

                                                        
1  - Bantayan and Bishop 
 

شود واحدهاي مشاهده می 6طور که در شکل همان
کمترین و واحدهاي ) 09/0با وزن ( 4-11و  4-9اراضی 
بیشترین میزان تناسب ) 13/0با وزن ( 2-4و  2-13اراضی 

. باشندبراي گندم را نسبت به واحدهاي دیگر دارا می
به دلیل میزان کم  4-11و  4-9تناسب کم واحدهاي 

ناسب خاك و معیار سودآوري ناخالص و میزان معیار ت
زیاد معیارهاي منفی عواقب محیطی فیزیکی و شیمیایی 

براي گندم از ) 313/0با وزن (معیار تناسب خاك . است
وزن معیار عواقب محیطی . اهمیت زیادي برخوردار است

فیزیکی و عواقب محیطی شیمیایی براي گندم به ترتیب 
و  2-10، 2-4، 2-3احدهاي و. باشدمی 142/0و 173/0

به علت دارا بودن شاخص خاك باال و معیارهاي  13-2
منفی عواقب محیطی فیزیکی و شیمیایی حداقل، از میزان 

  .باالیی از تناسب براي گندم برخوردار هستند
کمترین میزان تناسب براي کشت برنج  7طبق شکل 

و بخشی از واحد  4-11مربوط به واحد اراضی ) -06/0(
در این واحدها شاخص مثبت تناسب خاك . باشدمی 5-4
وردار ــی برخـمـیزان کــاز م) جــبراي برن 237/0با وزن (

ایی ـیـیمــی شـطـی عواقب محیـنفـهاي ماخصـاست و ش
  )749/0( فیزیکیطی ـحیـب مـواقــژه عــو به وی) 725/0(
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شاهرخ و ایوبی
 :

ارزیابی تناسب اراضی
...

 

٠  200 400 600 800
m نقشه ارزیابی تناسب اراضی براي گندم با استفاده از تکنیک  -6شکلAHP 

11-4  

9-4  

4-2  

13-2 

09/0 
098/0 
106/0 
114/0 
122/0  

13/0  
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m  AHPنقشه ارزیابی تناسب اراضی براي برنج با استفاده از تکنیک  - 7شکل 
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کشت برنج است، نیز در این واحدها مقادیر که ناشی از  
و  2-13، 2-،4-1، 2-4، 5-1واحدهاي . باالیی دارند

در بین واحدهاي اراضی مورد مطالعه داراي  10-2
واحدهاي در این . باشندمی) -02/0(تناسب باالتري 

اراضی شاخص خاك بیشترین مقدار و معیارهاي عواقب 
میزان را دارا  محیطی شیمیایی و فیزیکی نیز کمترین

گردند که وزن مجموع این عوامل باعث می. هستند
تناسب اراضی براي برنج در واحدهاي مذکور نسبت به 

در ارزیابی کیفی انجام شده،  .واحدهاي دیگر زیاد باشد
 Nو  S3واحدهاي اراضی از نظر کشت برنج در کالس 

قرار گرفتند و کشت گندم نیز در ) c(با محدودیت اقلیم 
دهاي اراضی مورد بررسی در کالس هاي مختلف واح
تناسب اراضی براي کاربري برنج در منطقه در  .باشدمی

سطح پایین قرار دارد و عمدتاً به دلیل محدودیت اقلیم 

باشد که این محدودیت مربوط به درصد رطوبت می
  .اي استنسبی هوا در مرحله خاکورزي و رشد سبزینه

هش عملکرد برنج و محدودیت رطوبتی منجر به کا
. شودهمچنین مصرف باالي آب در این دوره از رشد می
نتایج ارزیابی برنج به علت تخریب فیزیکی خاك، 

که برنج مصرف قابلیت زیاد اراضی براي شور شدن و این
آب زیادي دارد و باعث باال آمدن سفره آب زیرزمینی 

  .نمایدشود، این کشت را توصیه نمیمی
کشت  AHPگرفته با تکنیک  در پژوهش صورت

و ) 339/0(گندم به دلیل دارا بودن تناسب اقلیم باالتر 
و ) 173/0(همچنین داشتن عواقب محیطی فیزیکی 

تري نسبت به کمتر، کاربري مناسب) 142/0(شیمیایی 
  .باشدکشت برنج می
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