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هقدهِ

دس دِّّاي اخيش،اػتفادُ ًاهٌاػة اص اساضي ،اص قثيل سؿذ تيسٍيِ ؿْشّا ٍ هشاکض كٌؼتي ٍ تجاٍص آًْا تِ هحذٍدُ
اساضي کـاٍسصي هخلَكاً دس کـَسّاي دس حال تَػؼِ صًگ خغشي اػت کِ اػتفادُ تْيٌِ ٍ هٌاػة اص اساضي سا
تْذيذ هيکٌذ ،تٌاتشايي جْت خيؾگيشي اص تخشية تيـتش ،تايؼتي قاتليت ٍ اػتؼذاد هٌاتغ تشاي اػتفادُّاي هَسد
ًظش ،تشسػي گشدد.تٌاتشايي اسصياتي اساضي يک ضشٍست هحؼَب هيگشددّ .ذف اكلي اص اسصياتي تٌاػة اساضي،
اختلاف دادى اساضي تِ تْتشيي ٍ ػَدآٍستشيي ًَع کاستشي اػت (فائَ  .)1976هلکياى ٍ جؼفشصادُ ( )1388کالع-
تٌذي کيفي اساضي ايؼتگاُ تحقيقات خَاجِ تشاي هحلَالت گٌذم ،جَ ،يًَجِ ٍ گلشًگ سا تِ سٍؽ خاساهتشيک اًجام
دادًذً .تايج هغالؼات ًـاى داد کِ اقلين هٌغقِ تشاي گٌذم ،جَ آتي ٍ يًَجِ داساي هحذٍديت هتَػظ ،تشاي رست
هحذٍديت ؿذيذ ٍ تشاي گلشًگ ّيچ هحذٍديتي تَجَد ًويآٍسد .دس ًْايت تش اػاع ًتايج هْوتشيي ػَاهل
هحذٍدکٌٌذُ تِ تشتية ؿَسي ٍ ػذيوي تَدى ٍ کشتي آلي هيتاؿٌذ کِ دس تٌاػة گلشًگ ً CECيض تؼٌَاى ػاهل
هحذٍدکٌٌذُ هيتاؿذ.سٍؽّاي هختلف فائَ ًياصهٌذ اعالػات ،صهاى ٍ ّضيٌِ ًؼثتاً صيادي تَدُ ٍ کالعّاي تيٌاتيي
سا دس ًظش ًويگيشًذ.لزا تشاي سفغ ايي ًقيلِ هيتَاى اص سٍؽّاي ًَيي دس اسصياتي اساضي اػتفادُ کشد،يکي اص ايي
سٍؽّا فشايٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتثي تَدُ کِ هوکي اػت تتَاًذ تاػث تْثَد سٍؽّاي کيفي ٍ کوي فائَ ؿَد .سٍؽ
تحليل ػلؼلِ هشاتثي تِ دليل اًؼغافخزيشي دس ٍصىدّي ،اػوال ًظشاتکاسؿٌاػي ٍ هقايؼِ دٍ تِ دٍ فاکتَسّا ٍ
هحلَالت اًتخاتي هيتَاًذ ًتايج قاتل قثَلي اسائِ ًوايذ (ػاػتي .)1980 ،ؿاّشخ ٍ ايَتي ()1390اسصياتي اساضي
صسيي ؿْش ٍ هثاسکِ اكفْاى سا تشاي هحلَالت گٌذم آتي ٍ خياس گلخاًِاي اًجام دادًذ ٍ گضاسؽ کشدًذ کِ خياس
گلخاًِاي تِ دليل تاال تَدى فاکتَس ػَدآٍسي ًاخالق ٍ تٌاػة تاالي اقلين تِ دليل تحت کٌتشل تَدى دس فضاي
گلخاًِ داساي تٌاػة تيـتشي هيتاؿذ .دس خظٍّؾ اًجام گشفتِ ايي ًتيجِ تِ دػت آهذ کِ اسصياتي اساضي تا اػتفادُ
اص تکٌيک فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتثي دس هقايؼِ تا سٍؽ اسصياتي سايج تِ ػلت اػتفادُ اص فاکتَسّاي هختلف
اصجاهؼيت تيـتشي تشخَسداساػت.
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هَاد ٍ رٍشّا

هٌغقِ هَسد هغالِ تخـي اص اساضي هٌغقِ خَاجِ تَدُ کِ دس ؿوالغشب تثشيضٍاقغ ؿذُ ٍ دس صهشُ اساضي حاؿيِاي
هؼيش سٍدخاًِ آجي چاي هحؼَب هيگشدد .اص ًظش هختلات جغشافيايي هاتيي˝ 38° 7̍ 30تا ˝ 38°9̍ 30ػشم
ؿوالي ٍ ˝ 46° 37́ 30تا˝ 46 °39́ 30عَل ؿشقي ٍاقغ ؿذُ اػت (عشح تَػؼِ کـاٍسصي ؿْشػتاى ّشيغ .)1370
خاکّاي ايي هٌغقِ داساي سطين سعَتتي اسيذيک ّن هشص تا صسيک ٍ سطين حشاستي هضيک هيتاؿذ.
تشاي ًيل تِ اّذافٍ 6 ،احذ اساضي دس هٌغقِ خَاجِ اص سٍي ًقـِ خاک هٌغقِ اًتخاب ٍ تا سٍؽ فائَ ٍ فشآيٌذ
تحليل ػلؼلِ هشاتثي هَسد اسصياتي قشاس گشفت.
تشاي اسصياتي کيفي تٌاػة اساضي تِ سٍؽ فائَ (ػايغ )1991اص ساتغِ صيش اػتفادُ ؿذ.
)I = R min √ (A/100 * B/100 * . . .

][1
 ;Iؿاخق ؿاخق اراضي ;Rmin،دسجِ تٌاػة حذاقل. . ،

 ;A , B , .ػايش دسجات

تشاي اسصياتي اساضي تا سٍؽ فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتثي اٍليي قذم دس کاس تا  AHPؿٌاخت ّذف ،هؼياس ،گضيٌِ ٍ داًؼتي
هَقؼيت اثش آىّا ًؼثت تِ يکذيگش اػت (تاٍى  .)1993دس ايي تحقيق ّذف ،اًتخاب تْيٌِ تيحّاي تْشٍُسي هختلف دس
هٌغقِ هَسد هغالؼِ تا اػتفادُ اص سٍؽ فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتثي هيتاؿذ .هؼياسّا دس ايي سٍؽ ؿاهل تٌاػة خاک،
تٌاػة اقلين ،ػَدآٍسي ،دػتشػي تِ ؿثکِ آب ٍ ػَاقة صيؼت هحيغي ٍ گضيٌِّا ؿاهل جَ ٍ چغٌذسقٌذ هيتاؿذ .تذيي
تشتية ػاختاس ػلؼلِ هشاتثي دس قالة خشػـٌاهِاي تذٍيي ؿذ ٍ تَػظ گشٍُّاي تلوينػاص تکويل ؿذ .خغ اص تکويل ٍ
دسيافت خشػـٌاهِّاي هشتَعِ ،هشحلِ آًاليض خشػـٌاهِّا آغاص گشديذ .تذيي هٌظَس اص ًشم افضاس Expet Choice 2000
اػتفادُ ؿذ .تِ تشتية هؼياسّا تاتَجِ تِ ّذف ٍ گضيٌِّا تا تَجِ تِ ّش کذام اص هؼياسّا ٍصىدّيـذًذ ٍ ٍصى ًؼثي آىّا
تشآٍسد گشديذ .جْت تشسػي كحت ٍصىّا اص ضشية ػاصگاسي (ساتغِ  )3اػتفادُ ؿذ ،دس حالت کلي اگش ًشخ ًاػاصگاسي
کوتش اص  0/1تاؿذً ،اػاصگاسي ًؼثتاً قاتل قثَل اػت ،دس غيش اييكَست تاصًگشي دس قضاٍتّا ضشٍسي تِ ًظش هيسػذ.
تشاي تذػت آٍسدى الَيت کـت ٍصىّا تا اػتفادُ اص ساتغِ  4تلفيق ؿذًذ .تشاي هحاػثِ ؿاخق دس ّش ٍاحذ اساضي
خلَكيات اساضي دس ٍصىّاي ًؼثي ضشب ٍ تا تلفيق آىّا ؿاخق اساضي ًْائي تشآٍسد گشديذ.
]2
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:CRضشية ػاصگاسي : RIؿاخق تلادفي تَدى: CIؿاخق ػاصگاسي
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ًتایج ٍ بحث

جذٍل ً ،2 ٍ 1تايج اسصياتي تٌاػة اساضي سا تشاي ٍ 6احذ اساضي تشاي جَ چغٌذسقٌذتِ تشتية تا اػتفادُ اص سٍؽ
خاساهتشيک سيـِ دٍم ٍ فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتثي سا ًـاى هيدّذ .ؿکل  2 ٍ 1ساتغِ تيي ؿاخق اساضي هحاػثِ
ؿذُ تا سٍؽ خاساهتشيک ٍ ؿکل  ، 4 ٍ 3ساتغِ تيي ؿاخق اساضي هحاػثِ ؿذُ تا سٍؽ فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتثي
ٍ تَليذ هـاّذُ سا تشاي تيحّاي تْشٍُسي جَ ٍ چغٌذسقٌذ ًـاى هيدٌّذ.هؼياسّاي تشسػي ؿذُ ،ؿاهل تٌاػة خاک،
تٌاػة اقلين ،ػَدآٍسي ،دػتشػي تِ ؿثکِ آب ٍ ػَاقة صيؼت هحيغي تِ تشتية داساي ٍصى 0/0،269/418
 0/439 ٍ0/145 ،0/232هيتاؿٌذ .هؼياس تٌاػة اقلين تا  0/418تيـتشيي ًؼثت ٍ هؼياس دػتشػي تِ ؿثکِ آب تا
 0/145کوتشيي ٍصى سا دس ػولکشد تيحّاي تْشٍُسي تِ خَد اختلاف دادُ اػتً .شخ ًاػاصگاسي هحاػثِ ؿذُ
 0/07اػت کِ کوتش اص  ٍ 0/1قاتل قثَل هيتاؿذ (ػاػتيّ .)1990 ،وچٌيي ٍصى ًؼثي هؼياسّا ًؼثت تِ گضيٌِ جَ
تِ تشتية تشاي تٌاػة خاک  ،0/462تشاي اقلين  ، 0/365تشاي ػَدآٍسي  ،0/128تشاي دػتشػي تِ ؿثکِ آب 0/232
ٍ تشاي ػَاقة صيؼت هحيغي  0/111تذػت ٍ تشاي چغٌذسقٌذ تِ تشتية 0/439 ،0/313 ،0/094 ،0/333 ،0/420
تذػت آ هذُ اػتً .ـاى داد کِ سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتثي تا دس ًظش گشفتي ٍيظگيّاي کوي ،کيفي ،اقتلادي،
اجتواػي ٍ اػوال ًظشات کاسؿٌاػي اص جاهؼيت تاالتشي تشخَسداس تَدُ ٍ تاػث تْثَد کالعّا هيؿَد.

جدٍل  -1ارزیابی ًْایی تٌاسب اراضی برای جَ ٍ چغٌدرقٌد بِ رٍش پاراهتریک ریطِ دٍم ٍ PHA
ٍاحذ اساضي

ٍاحذ1

ٍاحذ 2

ٍاحذ 3

ٍاحذ 4

ٍاحذ 5

ٍاحذ 6

خلَكيات
ؿاخق اساضي جَخاساهتشيک

39/53

72/79

72/71

34/25

74/3

5/56

کالع اساضي جَخاساهتشيک

S3

S2

S2

S3

S2

N2

ؿاخق اساضي چغٌذس قٌذخاساهتشيک

46/77

67/83

67/88

23/15

73/44

5/56

کالع اساضي چغٌذس قٌذ خاساهتشيک

S3

S2

S2

N1

S2

N2

ؿاخق اساضي جَAHP

46/31

60/07

60/09

44/01

60/63

32/38

ؿاخق اساضي چغٌذسقٌذAHP

54/32

67/2

68/91

43/91

66/65

36/69

کالع اساضي جَAHP

S3

S2

S2

S3

S2

S3

کالع اساضي چغٌذسقٌذAHP

S2

S2

S2

S3

S2

S3
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هطاّدُ ضدُ جَ()AHP

ضکل  -1رابطِ بیي ضاخص اراضی ٍ تَلید هطاّدُ ضدُ چغٌدرقٌد()AHP

ضکل  -2رابطِ بیي ضاخص اراضی ٍ تَلید

ضکل  -3رابطِ بیي ضاخص اراضی ٍ تَلید هطاّدُ ضدُ چغٌدرقٌد(پاراهتریک)

ضکل  -4رابطِ بیي ضاخص اراضی ٍ تَلید هطاّدُ ضدُ جَ(پاراهتریک
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