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 چکیده 
.  باشدمی  سرزمین و  منابع از استفاده جهت دقیق ریزیبرنامه  به نیاز جمعیت، روزافزون رشد و  سرزمین تخریب و  منابع شدید کاهش به توجه با

این  . می آورد فراهم آینده نسل های برای منابع این حفظ جهت مناسبی شرایط منابع از درخور استفاده منظور به هاکاربری  اکولوژیک توان سازیمدل
زی بیان می کند. براساس مدل اکولوژیک حرفی ایران، داده  در ارزیابی اراضی کشاور و توابع عضویت  فازی را FUZZY AHPتحقیق کاربرد روش 

یری  های خصوصیات خاک، شکل زمین و بیوهیدروکلیماتولوژی به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. سپس در قالب یک مدل، به کمک تصمیم گ
  روش  از ها،الیه تلفیق به زیرالیه ها انجام گردید. سپس جهتی دهچانگ فرایند وزن  FUZZY AHPو به کمک روش ( MCDMچندمعیاره )

گردید و ارزیابی شکل گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در منطقه مطالعاتی شش طبقه ی   استفادهArcGIS در محیط  (SAW) ساده  دهیوزن
اشند. در نهایت نقشه نهایی مشخص کرد که مجموع مساحت  وجود دارد و اراضی بخش های شمالی شهر دارای توان بسیار زیاد می بکاربری کشاورزی 

، با ترکیب روش های مختلف،  FUZZY AHPکیلومتر مربع است. بنابراین روش  347مناطق با توان بسیار زیاد تا متوسط کشاورزی پلی گون های 
 ه ارزیابان در تصمیم گیری گروهی نماید.می تواند کمک زیادی ب

 کلمات کلیدی: 
 چانگ  FUZZY AHPروش وزن دهی ساده، کاربری کشاورزی،  چندمعیاره ،تصمیم گیری 
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Abstract 

Due to the Severe Decrease in resources and land degradation and Increasing population growth, need 

to Exact planning is the use of resources and land. Modeling the ecological potential of land uses for 

proportionate utilization of resources provides proper conditions to preserve these resources for future 

generations. This study illustrates the application of the FUZZY AHP method and fuzzy membership 

functions in agricultural land evaluation. Based on Iranian literal Ecological Model, soil characteristic 

data, soil shape and biohydroclimatology were selected as the main criteria. Then, in the form of a 

model, MCDM and FUZZY AHP Chang method was applied to the substrate weighting process. 

Then, simple weighting method (SAW) was used to integrate the layers in ArcGIS environment and 

evaluation was performed. The results showed that there are six classes of agricultural land in the 

study area and the northern part of the city has high power. Finally, the final map indicated that the 

total area of the polygons of areas with high to medium agricultural potential is 347 square kilometers. 

So the FUZZY AHP method, by combining different approaches, can greatly assist evaluators in 

group decision making. 
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 مقدمه -1
  نامناسب  هایکاربری  طبیعت، در انسان هایفعالیت  جمعیت، رشد امروزه
  پوشش  و  خاک آب، منابع از اصولیغیر و  رویهبی  برداری بهره و  اراضی 
 بیابان  پیشرفت و  کشور اراضی از  زیادی بخش تخریب به منجر گیاهی،
  منظور  به موثر روش یک توان ارزیابی(. 1385 کرمیان،)است گردیده

 و  شناسایی با روش این در زیرا باشدمی  سرزمین از صحیح تفادهسا
  با  همگام ایتوسعه  به توانمی منطقه، اکولوژیکی هایپارامتر  ارزیابی
بنابراین تعیین کاربری بهینه  (.1388 امیری،)یافت دست طبیعت

سرزمین، همیشه یکی از وظایف اصلی برنامه ریزی می باشد )قراگزلو،  
  کارکرد  عنوان به بخش این کشاورزی، کاربری اهمیت ردمو  در .(1384
 ,Gerdien & pim) دارد فقرزدایی در مهمی نقش روستا، اصلی

  رشد  و  طرف یک از کشاورزی بخش به روزافزون توجهیبی  لذا  (2007
  شده  روستاییان زندگی شدن بدتر به  منجر  دیگر، طرف از  جمعیت

  به  که فعالیتی منزلة به کشاورزی کاربری  (Whelan, 2003)است
  تناسب  و  باالتر کارایی داشتن برای دارد، سروکار  محیط با تنگاتنگ طور

  محیطی  توان  روزافزون علمی  شناسایی نیازمند  زیست، محیط با بیشتر
  های روش  گذشته  سال  چند در (. 1380 گیوی، و  محمدی )  است

 ریزی  برنامه در قوی بسیار روش یک عنوان به معیاره چند گیریتصمیم
  و  عسگری) است گرفته قرار  استفاده  مورد سرزمین  توان ارزیابی  و 

  سامانه  ارتباط  این در  .(Malczewski,  2004و ) (1381 همکاران،
  در  شایانی کمک  تواند  می که است مناسب ابزاری  جغرافیایی اطالعات

  یکپارچه  اجرای منظور به. کند ریزیبرنامه و  گیریتصمیم  امر
  نیازمند  جغرافیایی اطالعات سامانه در گیرییمتصم  و  سازینقشه
  ارزیابی  زیریبرنامه  و  یابیتوان برای  هاداده  ارزیابی  جهت سازی مدل
  نکته  یک طرفی از(. 1386 همکاران، و  مخدوم) است اکولوژیک توان
 اهمیت  گیرد، قرار توجه مورد باید کالن ریزیبرنامه  در که مهم

 مستمر  و  گیرد انجام ایتوسعه  است اررق که  زمانی زیرا است، کشاورزی
آسایش و ) شود آغاز کشاورزی بخش از اخص طور به  باید باشد،

  های کاربری  برای اکولوژیک  توان  سازیمدل  طی(. 1382 همکاران،
  تصمیم  هایمدل  از زیادی موارد در کشاورزی کاربری جمله از مختلف،

  همکاران،  و  پورخباز) شودمی  استفاده وفور به  هاآن  از تلفیقی و  گیری
  از  است گرفته انجام زیادی آمایشی مطالعات کشور سطح در(. 1392
  اکولوژیکی  پارامترهای از  استفاده با ،(1388) اییمین مطالعات،  این  جمله 

. نمود اجرا  را کشاورزی  آمایشی مدل شهر، فریدون در فازی منطق و 
برای مکان   ( با هدف ارائه مدل پیشنهادی1391وندیان و ابراهیمی )
و روش های تصمیم گیری چند  GISی،  تلفیق گزینی اماکن ورزش

یید کننده کارایی زیاد مدل تصمیم گیری معیاره را به کار گرفتند. نتایج تا
( در ارزیابی  1391)قراگوزلو و علیزاده  بوده است. GISچند معیاره با 

ه  تناسب اراضی برای استقرار صنایع به روش فرآیند تحلیل سلسل 
قطعیت حاکم  منطق فازی در شهرستان مالرد، با اشاره به عدم  -مراتبی

دخیل بودن معیارهای متعدد در  بر فضای برنامه ریزی توسعه فضایی و 
گروهی در تعیین ضریب اهمیت معیارها، که موجب   AHPآن، روش 

  پورخباز . کاهش خطای انسانی در قضاوت ها شده است را به کار گرفتند
  کشاورزی  کاربری برای اراضی تناسب تعیین جهت( 1392) همکاران و 

  از  ایران حرفی اکولوژیک  مدل از استفاده ضمن  قزوین دشت در

 استفاده بهتر نتایج گرفتن برای نیز چندمعیاره گیریتصمیم  هایمدل
  برای  مناسب مدلی ارائه منظور به ( 2013)  همکاران و  Cotter  ..کردند

  های روش و  جغرافیایی اطالعات  ستم یس از  اکولوژیک  توان ارزیابی
 و   Yeh. نمودند استفاده  تلفیقی رویکردی در معیاره  چند گیریتصمیم

Huang (2014 ) با استفاده از روشFuzzy DEMATEL   و
ANP    به تعیین عوامل موثر در مکانیابی مزرعه بادی پرداختند. کاربرد

کارایی این روش  این روش ها عوامل موثر در مکان یابی مزرعه بادی و 
(، در ارزیابی مناسب بودن  2014و همکاران ) Fengها را تایید نمود. 

استفاده کردند. که در   FUZZY AHPش احیای سواحل چین از رو 
به منظور حل مشکالتی که در ارزیابی   FUZZYاین پژوهش روش 

  آبخیز  چندمعیاری و طراحی پیچیده وجود دارد استفاده گردید. حوزه
  شده  سازی مدل  و  ارزیابی کشاورزی کاربری  لحاظ از  وجردرب رودگله 

  به  حوزه این  در ی کشاورز انجام این،  از  پیش  که  این به توجه با. است
  آمایش  طرح ارائه لذا گردیده، انجام کشاورزان توسط تجربی صورت

  منظور  به شود،می  انجام نظر مورد حوزه در باراولین  برای که  سرزمین
  و  پایدار توسعه  به توجه با کشاورزی کاربری زی ساه پیاد و  بندیپهنه

  پژوهش  در رمنظو بدین. رسدمی نظر به ضروری منطقه، واقعی استعداد 
  با  کشاورزی کاربری جهت بروجرد رودگله  حوزه اکولوژیک توان حاضر

 .است شده  سازیمدل  FAHP روش از  استفاده

 روش انجام تحقیق  -2

 محدوده مورد مطالعه●
  لرستان و  استان  شمال  در  واقع بروجرد شهرستانرود در حوزه گله 
  طول  دقیقه  27 و  درجه  49 تا  دقیقه 27 و  درجه  48 جغرافیایی مختصات 

  قرار  دقیقه 6 و  درجه 34 تا دقیقه 36 و  درجه 33 شمالی  عرض و  شرقی
  براساس  منطقه اقلیم . است متر 1570 منطقه متوسط ارتفاع. دارد

 بندیطبقه  براساس و  خشکنیمه 6/18 یبضر با دومارتن بندیطبقه
  مورد  منطقه موقعیت. باشد می سرد  مرطوبنیمه  2/41 ضریب با آمبرژه

 .است   شده داده  نشان (1)  شکل در  طالعهم

 محدوده منطقه مطالعاتی -1شکل
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 کار  روش ●
  شکل  دو  به اطالعات آوری جمع و  کاربردی نوع از  تحقیق این

  و  ارزیابی منظور به  است گرفته مانجا میدانی و  ایکتابخانه 
  شامل  اکولوژیک پارامترهای کشاورزی، از اکولوژیک  توان سازی مدل

  ، (Es) فرسایش  ،(Pg)بندی دانه  (، Pteبافت )) خاک  خصوصیات 
هیدرولوژیک   گروه، (fP)حاصلخیزی  ،(2Ps)سنگریزه  ،(Pd)عمق 

(Phg)، یافتگی تحول(1Ps)،  زهکشی(Pdr) ، شوری(Ec), 

 ،(Cl)اقلیم  ،(wc)دبی  ،(Ct) دما  ،(Cp)بارندگی  (،(pH)ه تیاسید
 و  مخدوم)گردید استفاده( So)شیب  و ( Ch)رطوبت  ،(Li)ژئولوژی 

 و  تجربیات  حرفی، اکولوژیک مدل از  (. همچنین 1372همکاران، 
 و فازی عضویت توابع منطقه، موجود هایداده  دیگران، هایپژوهش

  نرم  و  SAW ، چانگ FAHP ، هرمعیاچند گیریتصمیم  هایمدل
 Arc GIS 10  ،  Idrisi Selva، Expert افزارهای 

Choice ،کمک گرفته شد. مطابق مدل حرفی   جهت انجام تحقیق
کاربری کشاورزی شش طبقه توان در نظر گرفته شده که  ایران، برای 

طبقه شش به عنوان طبقه نامناسب به حساب می آید، و آماده سازی  
نیز بر این اساس انجام گرفت. روند اجرای تحقیق   ا هنقشه پارامتر

 آورده شده است.  (2حاضر در شکل )

 

 سازی توان اکولوژیک کشاورزیجهت اجرای مدل ( روندنما2)شکل 

 سازی نقشه ها آماده  ●
  کاربری  اکولوژیک  توان ارزیابی برای  الزم اکولوژیک پارامترهای  ابتدا

  عملیات  با معیارها سازیآماده  سپس و  شناسایی و  مطالعه کشاورزی،
 مختصات  سیستم  تعریف  سازی،رقومی  ویرایش،  و   تصحیح  ژئورفرنس،

(UTM-39N)  ادغام توابع  کمک با و (Merge)  برش و 

(Clip) برای  ایران اکولوژیک مدل که این دلیل به  گرفت انجام  

  بنابراین  دارد،  نیاز گونپلی  شکل  به  اطالعاتی هایالیه  به اجرا
 به یابیدرون عمل با نسبی رطوبت و  باد دما، بارندگی، هایهیال

.  است گردیده مجدد  یبندطبقه GIS محیط  در و  شده تبدیل گونپلی
  تابع  از  استفاده  با مطالعه  مورد منطقه  مرز الیه طبق  هاالیه  تمامی
  قواعد  توسط ادغام قابلیت که  تا  گردید،  مرزبندی( Clip) برش

 .شندا ب هتداش را گیری تصمیم
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 فازی  منطق با معیارها سازیاستاندارد  ●
  لحاظ  منظور به را فازی تئوری 1965 سال در زاده لطفی پروفسور

  کردند  بیان مختلف مسائل  حل  در ابهام و  اطمینان عدم  کردن
(Rostamzadeh & Sofian, 2011 .)فرایند در  واقع  در 

  توابع  از هداستفا با و  شودمی وارد هاورودی  سری یک سازیفازی 
  در . دهدمی  نسبت هاپارامتر از  یک هر به مناسبی یدرجه  عضویت،

  براساس  اطالعاتی  هایالیه  یتهیه  و  سازی آماده  از  پس مطالعه  این
  از  کمی هایالیه( کردن بعد بی) سازیاستاندارد  منظور به نما،روند
  د داعا  از  کیفی هایالیه  برای و  Idrisi محیط  در خطی عضویت توابع
  کردن  فازیدی سپس و  ArcGIS محیط در( 1جدول)  مثلثی فازی
  گردید. استفاده ریز فرمول توسط

 

 + X= m            (1) 

  صورت  فازی کردن از عدد فازی مثلثی که بهدر مرحله دی 
)ß,ɑ,m( = A   زیر،  3 طبق شکلگردد. شود استفاده می بیان میm  :

دامنه  : ßو  mچپ  تدامنه سم: X ، ɑراس مثلث در روی محور 
 (. 1380صری، حقر، نا باشد )ممی  mسمت راست  

 3 لکش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ها با استفاده از منطق بولین استانداردسازی محدودیت ●

 فازی مقیاس ارزیابی( 1) جدول
 

  سیستمی  تحلیل و  تجزیه روش از استفاده با عامله چند  ارزیابی در
  استوار  بولین منطق یپایه  بر روش، این اساس . گردید استفاده

محدودیت   هایاستانداردسازی الیه  (. 1380است)مخدوم و همکاران، 
متر )راهنمای کاربری  100ع ا بافری به شعاکه شامل جاده اصلی ب

ستفاده از منطق بولین  (، مراتع خوب و محدوده شهر، با ا1387، اراضی
الیه  اجرا گردید. جهت اجرای منطق بولین برای هر  1و  0به صورت 

  1ش ها ارزخشو سایر ب 0های مربوطه ارزش محدودیت، به بخش 
 داده شد.

FAHP چانگ )  فازی مراتبی  سلسله تحلیل فرایند  ●

CHANG)   
  لسله س تحلیل فرایند  1983 سال در  بار  اولین برای  پدریز و  الرهونون

 ,Laarhoven, Pedryez)دادند قرار توجه مورد را فازی مراتبی

 بر مبتنی فازیمراتبی سلسله تحلیل  روش 1996 سال در اما(. 1983
  تحلیل  هایروش  بین از زوجی ایهسه یمقا و  مثلثی فازی  اعداد 
  در  (.Chang, 1996) یافت توسعه چانگ توسط  فازی، معیارهچند
 (4  شکل) گیریتصمیم مراتب سلسله تشکیل  از  بعد روش این
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهی به روش ها در فرایند وزن. سلسله مراتب معیار4شکل
Fuzzy AHP 

 تعریف مقیاس فازی مثلثی  اعداد قطعی 

9375/0  (9،9،7 )  اهمیت مطلق  

75/0  (9،7،5 )  اهمیت خیلی قوی  

5/0  (7،5،3 )  اهمیت قوی 

25/0  (5،3،1 )  اهمیت ضعیف  

0625/0  (3،1،1 ) یکسانیت ماه   

1 (1،1،1 )  دقیقا مساوی  
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  پارامتر  آن  به لثیثم فازی  عدد پارامتر، ره اهمیت میزان به توجه  اب

  از  سطح هر برای زوجی مقایسه هایماتریس  و  یابدمی  اختصاص
  فازی  اعداد  از  نوعی  مثلثی فازی عدد . گرددمی  ایجاد  مراتب سلسله

  عدد  هر در. گرددمی  تعریف رابطه  و ( l, m, u) شکل به که است
 ,Zadeh) است  گین میان  m  و  باالی حد  u پایینی، حد l مثلثی  فازی

  به  چانگ روش به فازی مراتبی سلسله تحلیل روش مراحل. (1965
 :  است زیر شرح

مراتبی  سلسله نمودار  رسم: 1 مرحله  
 زوجی  هایمقایسه انجام  منظور به فازی اعداد یفتعر : 2مرحله

 اعداد  کارگیری  به با( ÃA᷃) زوجی  مقایسه  ماتریس تشکیل : 3 مرحله
)2( 
 

iS مرحله 4: محاسبه   
 

  هایر طس از یک هر برای
زوجی   مقایسه ماتریس  

Si  شود  می محاسبه  زیر رابطه از  است مثلثی فازی عدد یک خود که : 

(3) 

     

  می ستون شماره بیانگر  j و  سطر شماره   بیانگر i رابطه  این  در که
j.  باشد

giM  مقایسه هایماتریس  مثلثی فازی  اعداد رابطه این در  
  .تندسه یزوج

  (4) 

 

  می  ستون شماره بیانگر  j و  سطر شماره بیانگر i رابطه این رد  که
j. باشد

giM قایسه م هایماتریس  مثلثی فازی  اعداد رابطه این در  
 .هستند زوجی

(5) 

 
 
(6) 

 
(7) 

 

 
(8) 

 

 

 

مرحله 5 :  محاسبه  درجه بزرگی iS  نسبت به همدیگردر مجموع  

 S  از معادله زیر به دست می آید.jدرجه ی بزرگی iS  نسبت به 
 

(9) 

 

 

 

 هم به نسبت فازی عدد دو بزرگی . درجه5شکل 

  در  هازینهگ و  هامعیار  شده بهنجارغیر وزن محاسبه :  6 مرحله
 شود:می  استفاده زیر  رابطه از منظور  بدین زوجی مقایسه هایماتریس 

(10) 

     
ی اینه وزن بردار محاسبه : 7 مرحله  

  مرحله  در شده  محاسبه وزن  بردار  باید نهایی نزو  بردار محاسبه برای
 :بنابراین. کرد نرمالیزه را قبل

(11) 

 
 آید:می  دستبه زیر یرابطه   از نرمال وزن

 (12) 

  =W 

Si  شکل  به زوجی مقایسه ماتریس هایسطر  از یک هر  برای  

 :شودمی  محاسبه زیر

(13) 

 =Si 

  مقدار  نهایت در باشد،می  نابهنجار وزن عنوان به رطس هر حداقل مقدار
  ای هوزن مجموع به معیار هر نابهنجار وزن تقسیم از شده بهنجار وزن

 .گرددمی  محاسبه نابهنجار
(14) 

 =W 
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 ( SAWدهی ساده )روش وزن ●
  و  فازی ابعوت کمک به ادریسی محیط در هاالیه  کردن بعدبی  از پس

  ساده  دهیوزن روش  از  ها،الیه  تلفیق جهت  وزن، ربردا  تعیین
(SAW )در  معیارها نمره ضرب با روش،  این در . شد استفاده  

  هم  با  زیر رابطه از  استفاده  با معیارها نقشه ،(1389 یی،عطا)شانوزن
 (.1389 عطایی،)   شوندمی ترکیب
(15) 

                                  

  معیاری  امتیاز: i، iX فاکتور وزن: Wi ت،مطلوبی: Si: آن در که
  جمع  برداری، صورت به هاحاصلضرب ترتیب، بدین. باشد می ،iفاکتور

(.  1983Voogd ,شود) اصلح پیکسل هر امتیازات مجموع  تا  شده
  معیاره چند گیریتصمیم  مسائل در  پرکاربرد  هایروش  جز روش این

 (. 1385  گیالنده، غفاری و  پرهیزکار)  تاس مکانی

 ها  یافته -3
  های پهنه تعیین به تصمیم منطقه، اکولوژیک  هایویژگی ه ب توجه با

 بندیطبقه  و  سازیآماده  از بعد. گردید کشاورزی کاربری برای مناسب
   استانداردسازی  مطالعه،  مورد منطقه  پارامترهای هاینقشه  مجدد

   و  انجام Idrisi Selvaافزار نرم  یطمح در  کمی معیارهای  هایالیه
 و متقارن خطی عضویت تابع خاک عمق و  سنگریزه درصد الیه برای
  جدول ) شد اعمال User Defined عضویت تابع شیب الیه برای

2.) 
 

 سازی معیارهای پیوسته به روش فازیاستاندارد . 2جدول

 
 

  ه استفاد  مثلثی فازی اعداد از نیز گسسته معیارهای از  یک هر برای
  شکل  مطابق معیارها فازی اکولوژیک  هایالیه ترتیب بدین. گردید

  .گردید ( حاصل 6)

 
 
 
 
 
 
 
 

 معیار 
نوع 
 تابع 

 شکل تابع 
 نقاط کنترل

A B c D 
 1/80 80 5 0 متقارن خطی سنگریزه

 151 150 95 0 متقارن خطی عمق خاک 

 User خطی بیش
define 

0 2 8 13 
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یه مطالعاتوژیکی فازی منطقای اکوله. نقشه6شکل 

  کارشناسان  که  زوجی مقایسات و  FAHP لدم  از استفاده   با سپس
  در  موثر هایمعیار  زیر و   هامعیار   از  یک هر هایوزن  دادند،  انجام

  5،  4 ،3  های جدول)  شدند محاسبه کشاورزی کاربری وانت سازیدلم
 (.6 و 

 

 کشاورزی کاربری معیارها فازی ارزیابی. 3جدول

وزن 
 نهایی

ولوژیبیوهیدروکلیمات ر امعی خاک  شکل زمین    

1و 1و 1 0.33 1و 3و 7  1و 1و 1   خاک  

0.2و 5.33و 7 0.29 1و 1و 1  0.14و 0.33و 1   شکل زمین  

1و 1و 1 0.38 0.14و 0.18و 5  1و 1و 1  دروکلیماتولوژیبیوهی   

 

 زمین شکل پارامتر های زیرمعیار فازی ارزیابی. 4جدول

 

ولوژیژئوهیدر شیب وزن نهایی  معیار  

5/0 14/0و 2/0و 33/0  1و 1و 1   ژئوهیدرولوژی 

5/0 1و 1و 1  3و 5و 7   شیب 
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 کشاورزی کاربری جهت هیدروکلیماتولوژی پارامتر هایزیرمعیار فازی ارزیابی. 5جدول

 

های پارامتر خاک. ارزیابی فازی زیرمعیار6جدول  

 زهکشی  دانه بندی  سنگریزه  اسیدیته  فرسایش وزن نهایی
واحد 

 هیدرولوژی 
 عمق

تحول  

 یافتگی
 معیار حاصلخیزی  شوری  بافت 

033/0 3و5و7  1و4و7  1و5و9  1و5و9  1و4و7  3و6و9  1و3و5  3و7و9  1و4و7  1و3و7  1و1و1   حاصلخیزی  

0723/0  
و33/0و1

2/0  
1و2و5 1و4و7  1و3و5  1و3و5  3و5و7  1و2و5  3و7و9  1و2و5  1و1و1  14/0و33/0و1   شوری  

0023/0 3و5و7  1و1و3  1و2و5  1و3و5  1و3و7  3و5و7  1و1و3  5و8و9  1و1و1  2/0و5/0و1  14/0و25/0و1   بافت  

134/0 1و3و5   
و44/0و1

11/0  

و44/0و1

11/0  
2/0و33/0و1  

13/0و33/0

11/0و  

11و1و14/1

/0  

و44/0و1

11/0  
1و1و1  

و12/0و2/0

11/0  

و14/0و33/0

11/0  

و14/0و33/0

11/0  
 تحول یافتگی 

0811/0 1و3و5   
و1و33/1

2/0  
1و2و5 2/0و33/0و1  1و1و1   

/2و33/7و9

0 
1و1و1 1و25/2و9  33/0و1و1  2/0و5/0و1  2/0و33/0و1   عمق 

1561/0  
و33/0و1

2/0  

و47/0و1

11/0  

و53/0و1

14/0  
2/0و33/0و1  

و2/0و33/0

14/0  
1و1و1  

و13/0و5

11/0  
1و87/0و9  

و2/0و33/0

14/0  

/14و2/0و33/0

0 

و16/0و33/0

11/0  

واحد 

 هیدرولوژیک 

102/0 1و1و3   
/33و1و1

0 
1و2و5 1و3و5  1و1و1  3و5و7  1و1و1  3و21/3و9   

/14و33/0و1

0 
2/0و33/0و1 14/0و25/0و1   زهکشی  

0845/0 1و3و5  1و1و1  1و3و5  1و1و1   
/2و33/0و1

0 
1و3و5 1و3و5  1و3و5  2/0و33/0و1  2/0و33/0و1  11/0و2/0و1   دانه بندی  

1248/0  
و33/0و1

2/0  

و2/1و1

14/0  
1و1و1 2/0و33/0و1  2/0و5/0و1  1و87/1و7   

/2و5/0و1

0 
1و25/2و9 2/0و5/0و1  14/0و25/0و1  11/0و2/0و1   سنگریزه  

1077/0  
/33و1و1

0 
1و1و1  

/83و1و7

0 
1و1و1 1و1و3  1و1/2و9   

/75و1و5

0 
1و25/2و9 33/0و1و1  2/0و5/0و1  14/0و25/0و1   اسیدیته  

1022/0 1و1و1  1و1و3  1و3و5  2/0و33/0و1  33/0و1و1  1و3و5   
و33/0و1

2/0  
2/0و33/0و1  

و2/0و33/0

14/0  
1و3و5  

/14و2/0و33/0

0 
 فرسایش

 

 SAWها با روش تلفیق الیه ●

ه روش ترکیب خطی وزنی نقشه های مذکور بدر نهایت با تلفیق نقشه 
  دست آمد که نقاط تناسب اراضی نهایی برای کاربری کشاورزی به 

محدودیت در نظر گرفته شدند  عنوان به خوب مراتع و  دهجا و  شهری
. نقشه نهایی ارزیابی کاربری کشاورزی منطقه نمایانگر  (8)شکل 

  که باشد، ها می های متفاوت پیکسل ای با طیفی از مطلوبیت الیه
مطلوبیت بیشتر نشان دهنده درجه توان باالتر و مطلوبیت کمتر بیانگر 

کشاورزی است. از روی هیستوگرام   اربریرای کتر بدرجه توان پایین 
ط شکست مقادیر مطلوبیت نقشه، اقدام به  ا(، نق7شکل )این نقشه 

 گانه کاربری کشاورزی شد.بندی طبقات شش طبقه

 

 

هاداده . هیستوگرام پراکنش7شکل  

طوبت نسبیر وزن نهایی  معیار  دما  اقلیم  بارندگی دبی آب  

25/0 3و 6و 9  11/0و 14/0و 2/0  31/0و 47/0و 1  2/0و 33/0و 1  1و 1و 1   دما  

13/0 5و 7و 9  2/0و 33/0و 1  5و 7و 9  1و 1و 1  1و 3و 5   اقلیم  

211/0 14/0و 2/7و 9  2/0و 33/0و 1  1و 1و 1  11/0و 14/0و 2/0  31/0و 1و 1/2   بارندگی 

241/0 11/0و 14/0و 2/0  1و 1و 1  1و 3و 5  1و 3و 5  5و 7و 9   دبی آب  

168/0 1و 1و 1  5و 7و 9  11/0و 13/0و 7  11/0و 14/0و 2/0  11/0و 16/0و 33/0   رطوبت نسبی 
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(: نقشه نهایی ارزیابی کاربری کشاورزی منطقه 8کل )ش

 مطالعاتی

   یگیر هنتیج

  ی اه  مدل جای به چندمعیاره گیریتصمیم روش از پژوهش این در
  ورود  امکان روش این زیرا گردید، استفاده گیری تصمیم معمول

  گوناگون  هایینه گز و  اهداف معیارها،  با  را گیرنده تصمیم  چند  همزمان
( 1388)  همکاران و  کریمی (.1392 همکاران، و  پورخباز) کندمی  فراهم
  فازی  منطق از حاضر تحقیق مانند اکولوژیکی توان سازیمدل برای

. است نشده استفاده معیارهچند گیریتصمیم  روش از  اما د،یگرد استفاده
به   Fuzzy AHP( با استفاده از روش 1391مطیعی لنگرودی )

عیین توان منطقه برای کاربری کشاورزی پرداختند که تطابق نتایج  ت
کاهش بحث عدم قطعیت  چنین و هم دست آمده با واقعیت زمینیبه

  عتمادپذیری این روش است. ادهنده گیری، نشاندر مرحله تصمیم 
 و  Fuzy AHP( با بکارگیری 1391نصیری و همکاران )
PROMETHEE  شهرستان   مدل اکولوژیکی کشاورزی را در

مرودشت اجرا کردند. نتایج این پژوهش کارایی تلفیق این دو روش را  
بهبود مدیریت منابع و   ( جهت1392) اران و همکامینی  نشان داد.

، کارا بودن رویکرد  بی تناسب اراضی فرخ شهراکیفیت نقشه های ارزی
توان  عدم قطعیت تصمیم گیری و همچنین فازی در برطرف نمودن

که کاهش شدید   ی خاک تغییرپذیرتعدیل نمودن  در  رویکرد فازی 
شت را ثابت  ال داه دنبرا ب  رایی نقشه های مربوطهقابلیت اعتماد و کا 

ی گسترش شهر در  ز( در مدل سا1392محمدی و همکاران ) نمودند.
و فرایند ( CAاراضی پیرامونی با استفاده از سلول های خودکار ) 

با مقایسه ی ضریب کاپای به  اصفهان، ( AHPتحلیل سلسله مراتبی )
دست آمده با مقدار استاندارد آن دقت مناسب مدل و افزایش کارآیی  

را ثابت   AHPای خودکار در صورت تلفیق با مدل لول ه مدل س 
  تلفیق  از SAW روش تکمیل منظور به نیز حاضر پژوهش رد نمودند.

  این  ضمنا در. گردید استفاده  روش  این با FUZZY AHP روش
  های پارامتر  به توجه با کشاورزی کاربری سازیمدل  پژوهش،

(  1372اران،همک  و  مخدوم)ایران حرفی مدل در  موجود  اکولوژیک
 بع عضویت فازی و مدلااز تو استفاده  با بروجرد رودگله  آبخیز حوزه در

 و  ArcGIS محیط در FUZZY AHP CHANGتلفیقی
Idrisi  کشاورزی  کاربری این مناسب هایواحد  تعیین منظور  به 

 ن منطقه برای کاربریی تواهاسمساحت کال . 7جدول

 شاورزیک 

 نظر از گیریبهره با تلفیقی مدل این واقع در. است بوده نظرمد  
  ها پارامتر  از یک هر نهایی وزن یینتع به هاش رو  سایر و  کارشناسان

  روش  ( به3)جدول  اصلی هایمعیار  برای وزنی ربردا. است پرداخته
FAHP  38/0بیوهیدروکلیماتولوژی با وزن  معیار  نشان داد که  
  مورد  منطقه  در را تاثیر کمترین 29/0زمین با وزن  شکل و  بیشترین
با  بافت ترتیب ( به5جدول)  خاک هایزیرمعیار  در و  دارد مطالعه
  را  تاثیر بیشترین و  رینتکم 1561/0با  هیدرولوژیک گروه و  0023/0
  ( به 6جدول)  بیوهیدروکلیماتولوژی های  معیارزیر  بین  همچنین و  دارند 

  را  تاثیر بیشترین و  کمترین 0/ 241 آب با دبی  و  25/0با  دما ترتیب
  گرفته  صورت نظر دمور منطقه در بار اولین برای پژوهش دارند. این

 خطی  عضویت توابع اب تلفیقی مدل این  از استفاده آن  نوآوری  و  است،
  دهنده  نشان نتایج. باشدمی کیفی معیارهای برای مثلثی فازی اعداد و 

  به  توجه  با که  باشد،می  منطقه در کشاورزی طبقه  شش  هر  وجود
  درجه  دارای درصد35 منطقه، مساحت کل مجموع از 7 جدول

  توان  درصد 7 کم، درصد 36 زیاد، درصد 16 د، زیا ربسیا مرغوبیت
  کشاورزی  کاربری برای نامناسب توان دارای صدر د 5 و  ضعیف 

  مساحت  درصد 50 از بیش دهدمی نشان جدول که همانطور. باشدمی
  کاربری  جهت متوسط تا زیاد بسیار مرغوبیت درجه اراید منطقه

. اندفته یا رشگست یمطالعات منطقه  کل در  که  باشدمی  کشاورزی
  بافت،  کم،  شیب سبب به منطقه شمالی هایقسمت از  زیادی مساحت

اغلب   کمتر فرسایش همچنین مناسب خاک و  حاصلخیزی و  بندیدانه 
  درصد 5 تنها .باشدمی  ورزیدارای توان بسیار زیاد جهت کاربری کشا

 و  بودن کوهستانی زیاد، شیب همچون دالیلی به بنا منطقه مساحت از
  کاربری  این برای نامناسب خاک، ساختمان و  بافت سبنامنا  رایطش

  از  هایی بخش کلی طور به. دارد قرار منطقه جنوب در که است،
  علت  هب مساعد هیدروکلیماتولوژی شرایط وجود با مطالعه مورد منطقه
  کشاورزی  کاربری برای کوهستان، به نزدیکی از ناشی زیاد شیب
 درستی  زمینی هایواقعیت با نتایج این  مقایسه. است محدودیت دارای 

  مطالعات  با حاضر تحقیق  مقایسه تایید را تحقیق  این  نتایج صحت  و 
  مدل  اجرای  در( 1394)  همکاران و  پورخباز  ،دهدمی  نشان مشابه 

  استفاده  چانگ FUZZY AHP مدل از ی کشاورز اکولوژیک
  در  لمد این دقت و  صحت بر حاضر تحقیق مانند آن نتایج که نمودند

 طبقات
مساحت )کیلومتر  

 مربع(
 مساحت )درصد(

اراضی با توان بسیار  
 زیاد 

234 35 

 16 112 اراضی با توان زیاد 

 1 1 اراضی با توان متوسط 

 36 236 اراضی با توان کم 

 7 45 اراضی با توان ضعیف 

 5 35 اراضی فاقد توان 

 100 662 جمع 
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  ه ک نمود اذعان بایستی .داشت تاکید توان ارزیابی و  گیریتصمیم
  شاید ( سرزمین آمایش) سرزمین بالقوه توان بر مبتنی ریزی برنامه

  اثرات  کاهش و  وجود م هایبحران ادامه  از  جلوگیری در راهکار بهترین
 هاییمدل )  متعارف گیریتصمیم هایمدل  که آنجا از. باشد آنها سوء
  کلیه  بودن  و  گرفته  نظر در  را  یکسانی وزن ها معیار همه برای که 

( آورندمی  حساب به کاربری آن  برای سرزمین توان بر دال ار معیارها
  این  در براینبنا نیستند، برخوردار  الزم کارآیی از معیارها  تبیین برای

  امکان  که شد استفاده چندمعیاره گیریتصمیم هایمدل  از تحقیق،

  های گزینه  و  اهداف و  معیارها با را یرندهگمیم تص  ین چند همزمان ورود
  مدل  نتایج تحقیق حاضر امکان استفاده از  .آورندمی  مهفرا گوناگون

FUZZY AHP  اثبات   آبخیز توان حوزه ارزیابی جهترا  چانگ
و نتایج می تواند به عنوان الگویی جهت آگاهی مدیریت به   نمود

یط زیست مورد  ان محیا تومنظور برنامه ریزی اصولی و هم جهت 
  کشاورزی  توان اکولوژیک یب ارزیا در نهایت، در استفاده قرار گیرد. 

 :   آمد بدست زیر صورت به خطی  ریاضی  مدل مطالعه، مورد  منطقه

[F_pdr])+*[F_pd]) + (0.018*+ (0.035[F_pte]) *[F_ct])+(0.035*0.033-[F_so] + (*SAW Map = (0.200 

 (0.069*[F_pg])+(0.133*[F_es])+(0.150*[F_pf])+(0.169*[F_wc])+(0.131*[F_vgo]) Π 

[Boolean_Constraint] 
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