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چکیدٌ
هطبلؿِ ٍ ؿٌبخز سَاًوٌذيّبي ًَاحي جغشافيبيي جْز ايجبد صهيٌِّبي ؾلوي الصم ثِ هٌػَس
ًيل ثِ ثْشُهٌذي ثْشش اص هٌبثؽ هَجَد دس ساػشبي سَػؿِ کـبٍسصيِ ػَدهٌذ ٍ دبيذاس ضشٍسي اػز.
ػبخشبس کَّؼشبًي هٌطقِ فشيذًٍـْش ،اّويز فضبي جغشافيبيي ايي ًبحيِ سا اص ديذگبُ سَػؿِ
سٍػشبيي ٍ کـبٍسصي دٍچٌذاى ًوَدُ اػز .ثٌبثشايي ،سٍيکشد اكلي دظٍّؾ حبضش ،ؿٌبخز ٍ هؿشفي
سَاًوٌذيّب ٍ هحذٍديزّبي هشسجط ثش ػطح صهيي ثشاي فؿبليز کـبٍسصي دس ؿْشػشبى هيثبؿذ.
ايي هطبلؿِ هيسَاًذ ثخـي اص طشح جبهؽ سؿييي قبثليزّبي اساضي ًبحيِ ثشاي سَػؿِ دبيذاس
کـبٍسصي دس هٌطقِ ثبؿذ .دس ايي هطبلؿِ ،اسصيبثي سَاى صهيي ٍ سْيِ ًقـِّبي سؿييي دشبًؼيل اص
طشيق ػيؼشن اطالؾبر جغشافيبيي ) (GISثش هجٌبي سٍيکشد سحليلي سلون گيشي چٌذ هؿيبسُ
)(MCDMاًجبم دزيشفشِ اػز .فشآيٌذ سحليل ػلؼلِ هشاسجي ) (AHPجْز ٍصى دّي ثِ هؿيبسّب
ٍ دس ًْبيز سٍؽ سشکيت خطي ٍصًي )ً (WLCيض جْز سلفيق ًقـِّب دس دػشيبثي ثِ ايي ًشيجِ
هَسد اػشفبدُ قشاس گشفشِ اػز .دبساهششّبي هَسد اػشفبدُ دس ايي هطبلؿِ ؾجبسسٌذ اص :سَدَگشافي ؿبهل
هذل سقَهي اسسفبؼ ٍ ؿيتٍ ،يظگيّبي خبک ؿبهل :ؾوق خبک ،ثبفز خبک ٍ ػٌگشيضُ خبک ٍ
ّوچٌيي کبسثشي ٍ دَؿؾ صهييً .شبيج اسصيبثي سَاًوٌذي کـبٍسصي ؿْشػشبى ًـبى هيدّذ 6/25
دسكذ اص هٌطقِ دس طجقِ هٌبػت 6/15 ،دسكذ اساضي هٌطقِ دس طجقِ ًؼجشبً هٌبػت 12/88 ،دسكذ
اص اساضي هٌطقِ دس طجقِ کوي هٌبػت ٍ  6/88دسكذ اص صهيي هٌطقِ دس طجقِ سقشيجبً ًبهٌبػت قشاس
.1اػشبد گشٍُ جغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي سٍػشبيي ،داًـگبُ اكفْبى ،ايشاى (ًَيؼٌذُ هؼئَل)
Email:hedayat.nouri@gmail.com

2ـ کبسؿٌبع اسؿذ جغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي سٍػشبيي ،داًـگبُ اكفْبى ،ايشاى
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گشفشِ اًذ .ايي دس حبلي اػز کِ  67/84دسكذ اص هٌطقِ دس هحذٍديز کبهل ثشاي فؿبليز کـبٍسصي
قشاس داسد.
ياشگان کلیدی :سَاى هحيطي ،کـبٍسصي ،اسصيبثي چٌذ هؿيبسُ ،سَػؿِ سٍػشبيي ،ؿْشػشبى
فشيذًٍـْش

مقدمٍ
ؿْشػشبى فشيذًٍـْش هٌطقِ اي کَّؼـشبًي اػـز ثـب هٌـبثؽ آة ًؼـجش ًب ٌـي ٍ خـبک
حبكلخيض ٍ ثب سَجِ ثِ اّويز کـبٍسصي ثشاي هشدم سٍػشبيي ،طجؿبً صهيي کـبٍسصي دس چٌيي
هٌطقِ ًبّوَاسي اص هْوششيي چبلؾّبي کـبٍسصي ٍ هؿيـز سٍػشبيي اػـز .ثٌـبثش ٍاقؿيـز
هَجَدِ هٌطقِ ،ثشاي ثْشُ ثشداسي ثْشش اص هٌبثؽ هحيطي دس ساػشبي سَػؿِ هٌطقِ کـِ ّـذ
اٍليِ ايي هطبلؿِ سا سـکيل هيدّذ ،قجل اص ّش چيض ثبيؼشي ايي ػؤال اػبػي دبػخ دادُ ؿَد
کِ هْوششيي سَاًوٌذيّب ٍ هحذٍديزّبي صهيي هٌطقِ ثـشاي کــبٍسصي چيؼـزب طجيؿـي
اػز کِ ؿٌبخز هجوَؾِ دبساهششّبي هؤثش ثشاي سؿييي قبثليز کـبٍسصي ،ثؼـيبس گؼـششدُ ٍ
ثبالسش اص غشفيز حجوي يک هقبلِ اػز .اص ايي سٍ ايي هقبلِ ثش دبػخ ثِ ايي ػـؤال هشوشکـض
ؿذُ اػز کِ هحذٍديزّبي طجيؿي اليِ ػطحي صهيي ثشاي کـبٍسصي کذاهٌذب ٍ ثـب سَجـِ
ثِ ػبخشبس کَّؼشبًي ٍ اسصؿوٌذي صهيي دسکـبٍسصي هٌطقِ ،کذام اساضي اص ػـطح ًـبّوَاس
هٌطقِ ثِ لحبظ طجيؿي اػبػبً قبثليز الصم سا ثشاي فؿبليز کـبٍسصي داساػزب دس ايي هطبلؿـِ
سالؽ ؿذُ ايي ػؤال ،ثب سوشکض ثش ػبخشبس ٍ هٌبثؽ جغشافيبيي هٌطقِ ٍ ،ثْشُ گيـشي اص ًقطـِ
ًػشار کبسؿٌبػبى اص طشيق فشآيٌذ سحليل دس ػيؼشن اطالؾبر جغشافيبيي (1)GISدبػـخ دادُ
ؿَد.
اسصيبثي ؾلوي صهيي ثب ّذ ؿٌبخز دشبًؼيل کـبٍسصي اص دّـِّـبي اٍل قـشى ثيؼـشن
ثيـشش هشوشکض ثش ؿٌبخز ٍ طجقِ ثٌذي خبک ثَد کِ اص ايـي هيـبى طجقـِ ثٌـذي هٌطقـِ اي
خبک دس ؿَسٍي ،هطبلؿبر سؿييي قبثليز خبک دس دِّ ػَم ٍ طشح احيب اساضي کـبٍسصي دس
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دِّ دٌجن قشى ثيؼشن دس کـَس اهشيکب سحز ؾٌَاى ( ،1)USBRگـضاسؽ 2)FAO( 1976دس
صهيٌِ طجقِ ثٌذي خبک ٍ طشح هَػَم ثِ (ّ 3)AEZويي ػـبصهبى ثـِ هٌػـَس دٌْـِ ثٌـذي
صساؾي  -اکَلَطيک در دِّ ّفشبد قبثـل رکـش اػـز .دس دّـِّـبي اخيـش ايـي هطبلؿـبر دس
کـَسّبي هخشلف هؿوَالً ثب ّوکبسي ػبصهبىّبي جْـبًي اًجـبم دزيشفشـِ اػـز (ايـَثي ٍ
جالليــبىً ،8 -10 :1385 ،ــَسي ٍ ًــَسٍصيDalal-Clayton, B. ،154 – 156 ،1395 ،
.)Dent, D: 1993
دس دِّّبي اخيش هطبلؿبر گؼششدُاي ثب سوشکض ثش اسصيـبثي سَاًوٌـذيّـبي صهـيي ثـشاي
کـبٍسصي ثب اػشفبدُ اص سٍيکشد سلوينگيشي چٌذ هؿيبسُ ( ٍ 4)MCDMثْشُ گيشي اص هـذل
فشآيٌذ سحليل ػلؼلِ هشاسجي ( 5)AHPثِ ؾٌَاى يکي اص چْبسچَةّبي هطشح ثـشاي سحليـل
فضبيي دس اسصيبثي قبثليـز ٍ سٌبػـت صهـيي دس ػيؼـشن اطالؾـبر جغشافيـبيي هـَسد سَجـِ
دظٍّـگشاى قشاس گشفشِ اػز .سب جبيي کِ اهشٍصُ يکي اص هْوششيي کبسثشدّبي  ،GISکـبسثشد
آى دس اسصيبثي ٍ سْيِ ًقـِ سَاى اکَلَطيک هٌبطق هخشلف ٍ هذيشيز ٍ ثشًبهِ سيضي دس ايـي
هٌـبطق اػـز ( .)Malczewski, 2004: 4, Liu et al: 2007, 233دس هجوـَؼ سلفيـق
سکٌيک  ٍ GISهذل  AHPثشاي ثشًبهِ سيضاى ايي اهکبى سا فشاّن هيآٍسد سب ثـب اػـشفبدُ اص
سَاثؽ سجضيِ ٍ سحليل هؿيبسّبي سلوين گيشي ٍ سسجِ ثٌذي آلششًبسيَّب ،هٌبػت سشيي گضيٌِ سا
اًشخبة ًوبيٌذ (ساهــز ٍ ّوکـبساى .)135 :1391،دس ايـي ساػـشب بانديوپااوا 6و همکدارن
( ،)2002دس دظٍّـي ثِ اسصيبثي دشبًؼيل ّبي سٌبػت اساضي ثشاي کـبٍسصي ثـب اػـشفبدُ اص
ػٌجؾ اص دٍس ٍ سٍيکشد هجشٌي ثـش  ،GISدس حَضـِ ّؼـبساگبسبٍ 7اقـؽ دس کبسًبسبکـبيٌّ8ـذ
دشداخشِ ٍ اص ايي طشيق يک ًقـِ ًْبيي ثب هؿشفي ؿؾ طجقِ اساضـي خـَةً ،ؼـجشب خـَة،
هشَػط ،ثِ طَس هشَػط ،ضؿيف ٍ ًبهٌبػت ثشاي حَضِ هضثَس سْيِ کشدُ اًذ .دس ايـي صهيٌـِ
1
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ؾليجبًي ٍ ّوکبساى (ً )1385يض ثب هقبيؼِ ٍ ٍصى دّي دادُّب ٍ ًْبيشبً سلفيق اليِّبي هـَسد
ًػش ،ثِ سؿييي ًَاحي هؼشؿذ کـز صسؿک دس اػشبى خشاػبى جٌـَثي دشداخشـِاًـذ .خَسؿـيذ
دٍػز ٍ ّوکبساى ( )1392ثب اػشفبدُ اص قبثليزّبي  ٍ GISسکٌيـک  TOPSIS ٍ AHPثـِ
اسصيبثي سَاى هحيطي اػشبى آرسثبيجبى شثي ثشاي کـز کلضا دشداخشِاًذ .کشهي ٍ ّوکـبساى
( )1393ثب اػشفبدُ اص ّويي سٍؽ ثِ اسصيـبثي سـَاى اکَلـَطيکي ثـشاي کـبسثشي کــبٍسصي
حَضِ ثبثلشٍد دس اػشبى هبصًذساى اقذام کشدُاًذ .دس سشکيـِ آکینچی 1و همکدارن (،)2013
دس دظٍّـي ثب ؾٌَاى سحليل سٌبػت کبسثشي اساضـي کــبٍسصي ،صهـيي ّـبي هٌبػـت ثـشاي
کـبٍسصي سا دس هٌطقِ يَػفؿلي ؿْشػشبى آسسَيي (سشکيِ) اص طشيق ًقـِّبي سٌبػت صهـيي
هؿشفي کشدُ اًذ .زولیکار 2و همکارن (ً )2012يض دس هطبلؿِاي سحز ؾٌَاى سحليـل چٌـذ
هؿيبسُ سٌبػت اساضي ثشاي کـبٍسصي دس هٌطقِ سذِ اي دس حَضِ دشاٍاسا ٍ هال ٌّذ ،ثش اػـبع
سٍيکشد ( )MCDMثِ سجضيِ ٍسحليل سٌبػت اساضي ثشاي کـبٍسصي دشداخشِ اًذ.
دادٌَا ي ريشَا
مىطقٍ مًرد مطالعٍ

ؿْشػشبى فشيذًٍـْش ثب هؼبحز  2159کيلَهششهشثؽ ٍ ثب اسسفبؼ هشَػط  2530هشش ،يکي
اص ؿْشػشبىّبي هشسفؽ اػشبى اكفْبى هحؼَة هيؿَد .حذٍد  56دسكذ هٌطقِ سا هشاسـؽ ٍ
 22دسكذ آ رن دَؿؾ جٌگلي سـکيل هيدّذ .هيبًگيي دهبي هشَػـط ػـبليبًِ دس هٌطقـِ
 11/07دسجِ ػبًشي گشاد ٍ هيبًگيي ثبسًذگي ػبليبًِ  586هيلي هشش اػـز (اداسُ َّاؿٌبػـي
ؿْشػشبى فشيذًٍـْش .)1394 ،کـبٍسصي ؿْشػشبى فشيذًٍـْش ثِ دليل گؼششدگي ٍ اسسجـب
قَي ثب ثخؾ اقشلبدي ثِؾٌَاى هحشک سَػؿِ اقشلبدي ؾول هيکٌذ .هيـضاى کـل اساضـي
کـبٍسصي ؿْشػشبى ّ 17528کشبس اػز کـِ اص ايـي هيـضاى ّ 12849 ،کشـبس صيـش کــز
هيثبؿذ کِ اساضي صساؾي آثي ّ 8739کشبس ٍّ 4110کشبس ػطح صيش کــز اساضـي صساؾـي
دين اػزّ 2400 .کشبس ػطح آيؾ آثي ٍ ّ 2800کشبس ػطح آيؾ دين اػز (ػبصهبى جْـبد
کـبٍسصي اػشبى اكفْبى .)1395 ،ثٌب ثِ ػشؿوبسي هشکـض آهـبس ايـشاى ،جوؿيـز ؿْشػـشبى
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فشيذًٍـــْش دس ػــبل 1395ثشاثــش ثــب ً 35654فــش ثــَدُ کــِ اص ايــي سؿــذادً 16669 ،فــش سا
(46/75دسكذ) جوؿيز سٍػشبيي سـکيل هيدادُ اػز (هشکض آهبس ايشاى.)1395 ،
ريش گردآيری دادٌَا

ثشاي اسصيبثي سَاى طجيؿي کـبٍسصي هحذٍدُ ؿْشػشبى؛ دٍ هجوَؾِ دادُ ؿـبهل اليـِ-
ّب ي اطالؾبسي هٌطقِ ٍ ًػش کبسؿٌبػبى هَسد اػشفبدُ قـشاس گشفشـِ اػـز .ثـشاي هـَسد اٍل
اليِّبي اطالؾبسي هشٌَؾي اص جولِ :هذل سقَهي اسسفبؼ ،ؿيت ،کبسثشي اساضي ،خبکؿٌبػي
ٍ آثشاِّّب سْيِ ؿذ .سوبهي اليِّبي اطالؾبسي دس هقيبع  1.250000سْيِ ؿذُ اًذً .قــِ-
ّبي ثب ػبخشبس سػشش (ًشدُ اي) دس اًذاصُ ديکؼلي 30m ×30mهشش ٍ ًقـِّبي ثب ػبخشبس ٍکشَس
(ثشداسي) ثب دقز  1.250000سْيِ ؿذُ اًذ .اليِ هذل سقَهي اسسفبؼ اص ػبيز ػـبصهبى صهـيي
ؿٌبػي اهشيکب سْيِ ٍ اليِ اطالؾبسي ؿيت ،ثب اػشفبدُ اص سَاثؽ ػطح اص سٍي اليِ هذل سقَهي
اسسفبؼ سْيِ ؿذُ اػز .اليِ کبسثشي اساضـي سْيـِ ؿـذُ دس ػـبل  1385اص اداسُ کـل هٌـبثؽ
طجيؿي ٍ آثخيضداسي اػشبى اكفْبى ،اليِ خبکؿٌبػي سْيِ ؿذُ دس ػـبل  1390اص هؿبًٍـز
ثشًبهِ سيضي اػشبًذاسي اػشبى اكفْبى ٍ اليِ هٌبثؽ آة ،ؿبهل آةّبي ػـطحي ،اص ػـبصهبى
آة هٌطقِاي اػشبى أخز ؿذُ اًذ .ثشاي جوؽ آٍسي ًقطِ ًػش کبسؿٌبػبىً 10 ،فش هشخلـق
ٍ آؿٌب ثب هحيط طجيؿي هٌطقِ هَسد دشػؾ قشاس گشفشِ اًذ.
ريش تجسيٍ ي تحلیل

دس دظٍّؾ حبضش ثشاي سلفيق اليِّب ٍ اسصيـبثي ّوضهـبى دبساهششّـبي هخشلـف اص سٍؽ
سشکيت خطي ٍصى داس ( 1)WLCاص هجوَؾِ سٍؽّبي هجشٌي ثش هيبًگيي ٍصًي اػشفبدُ ؿذُ
اػز .دس ايي سٍؽ سلوين گيش ثِ طَس هؼشقين ٍصىّـبي اّويـز ًؼـجي سا ثـِ ّـش كـفز
سخليق هي دّذ ،ػذغ يک اهشيبص کلي ثـشاي ّـش گضيٌـِ اص طشيـق ضـشة ًوـَدى ٍصى
اّويز سخليق يبفشِ ثشاي ّش كفز دس هقذاس هقيبع ثٌذي ؿذُ کـِ ثـشاي گضيٌـِ دس آى
كفز هؿلَم اػز ٍ ،ثب جوؽ ًوَدىً ،شبيج حبكل ايجبد هي ؿَدٍ .قشي اهشيبصار کلـي ثـشاي
کليِ گضيٌِّب هحبػجِ ؿذًذ ،گضيٌِ داساي ثيـششيي اهشيبص کلي اًشخـبة هـي ؿـَد .ثـش ايـي
اػبع ثشاي ّش گضيٌِ خَاّين داؿز:
. Weighted Linear Combination

1
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WJ Xij

= ( Aiساثطِ )1

دس ساثطِ ( Xij ،)1اهشيبص گضيٌِ  jام ثب سؾبيز كفز jام ٍ ٍصى WJيک ٍصى ًشهبل ؿـذُ
اػز ( )Σ Wj = 1کِ اّويز ًؼجي كفبر سا ًـبى هي دٌّذ ٍ ثْشـشيي گضيٌـِ ثـِ ٍػـيلِ
سؿييي ثيـششيي هقذاس  (j= 1,2, . ..m) Aiاًشخبة هي ؿَد (اػشوبى.)12 ،1997 ،
سٍؽ سشکيــت خطــي ٍصى داس ( )WLCهــي سَاًــذ ثــب اػــشفبدُ اص  ٍ GISقبثليــزّــبي
ّوذَؿبًي ايي ػيؼشن اجشا ؿَد .فٌَى ّوذَؿبًي دس  GISاجبصُ هي دّـذ کـِ ثـشاي سَليـذ
يک ًقـِ سشکيجي (ًقـِ ثشًٍذاد) اليِّبي ًقـِ هؿيبس (ًقـِّبي دسًٍذاد) ثب ّـن سشکيـت ٍ
سلفيق ؿًَذ .اػشفبدُ اص ايي سٍؽ دس ّش دٍ ًَؼ قبلت سػـششي ٍ ثـشداسي GISؾولـي اػـز
(ثشا  .)11 ،1990 ،دس اداهِ دادُّب دس قبلت اليِّـبي اطالؾـبسي دـغ اص ٍسٍد ثـِ ػيؼـشن
اطالؾبر جغشافيبيي ثِ ًقـِّبي هؿيبس سجذيل هيؿًَذ .دس ايي هشحلِ ثِ هٌػَس قبثل هقبيؼِ
کشدى هقيبعّبي هخشلف اًذاصُ گيشي (ثِ اصاي ؿبخقّبي گًَبگَى) اص سٍؽ ثي هقيـبع
کشدى اػشفبدُ هيؿَد .دس  GISثشاي ػبخز هؿيبسّبي قبثل هقبيؼِ ٍ اػـشبًذاسد ؿـذُ چٌـذ
سٍيکشد اكلي ٍجَد داسد کِ دس ايي ثشسػي سٍؽ ًشهبل ػبصي خطي اػشفبدُ ؿذُ اػـز .دس
هشحلِ اػشبًذاسد ػبصي سوبهي اليِّب ثيي هقبديش كفش ٍ يک ًشهبل هيؿَد ثِ گًَـِ اي کـِ
هقذاس يک ثش ثيـششيي اّويز ٍ هقذاس كفش ثش کوششيي اّويز داللز داسد ( , Sui, 1999,
101-114اكغش دَس.)194 ،1393 ،
دغ اص آى کِ هؿيبسّبي اسصيبثي ثِ هقيبعّبي قبثل هقبيؼِ ٍ اػشبًذاسد سجذيل ؿذًذ،
اّويز ًؼجي ّش يک اص آىّب دس ساثطِ ثب ّذ هَسد ًػش سؿييي هيؿَد .دس ايي دظٍّؾ اص
سٍؽ فشآيٌذ سحليل ػلؼلِ هشاسجي ( )AHPثشاي اًجبم ايي اهش ،اػشفبدُ ؿذُ اػز .ؾوذسبً
فشآيٌذ سحليل ػلؼلِ هشاسجي کِ سَػط ػبؾشي 1دس ػبل  1980اسائِ ؿذُ ٍ ثش هجٌبي ػِ
اكل سجضيِ ،قضبٍر سطجيقي ٍ ػٌشض اٍلَيزّبػز ،دس ايي سحقيق ؾوليبسي ؿذُ اػز
(حجبصيً .)110 :1394 ،شبيج حبكل اص اًجبم سحليل ػلؼلِ هشاسجي ثشاي اداهِ کبس دسهحيط
ٍGISاسد هيؿَدٍ .قشي اّويز هؿيبسّبً ،ؼجز ثِ يکذيگش ثشآٍسد هيؿًَذ ،احشوبل
ًبّوبٌّگي دس قضبٍرّب ٍجَد داسد .ػبؾشي ثشاي ثشسػي ػبصگبسي دس قضبٍرّب ضشيجي ثِ
. Saaty

1
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ًبم ًؼجز ػبصگبسي ( 1)C.Rسؿشيف کشدُ کِ اص سقؼين ؿبخق ػبصگبسي )2(C.Iثِ ؿبخق
سلبدفي ثَدى ( 3)R.Iثِ دػز هيآيذ .چٌبًچِ ؿبخق ػبصگبسي هؿبدل  0/1يب کوشش اص آى
ثبؿذ ٍصى دّي كحيح ثَدُ ،دس يش ايي كَسر ٍصىّبي ًؼجي دادُ ؿذُ ثِ هؿيبسّب سغييش ٍ
ٍصى دّي هجذداً ثبيؼشي اًجبم ؿَد (ػشداسي ٍ دَالدي .)57 :1387 ،دغ اص سؿييي ٍصى ّش
هؿيبس ،اسصيبثي چٌذ هؿيبسي دس هحيط  GISثب اػشفبدُ اص ؾوليبر ّوذَؿبًي ٍ سبثؽ اجشوبؼ
اًجبم ٍ ًقـِ ًْبيي سَاى طجيؿي صهيي ثشاي کـبٍسصي ثِ دػز هيآيذ.
تجسيٍ ي تحلیل دادٌَا
دس ايي هطبلؿِ دغ اص سؿييي هؿيبسّب ٍ صيش هؿيبسّب ،دس اٍلـيي قـذم ًقــِ ؿـکل ػـطح
صهيي 4ثِ ؾٌَاى ًقـِ دبيِ هٌطقِ سْيِ ؿذ .ثشاي سْيِ ايي ًقــِ اص اليـِّـبي سَدـَگشافي
ؿبهل هذل سقَهي نرتفاع و شیب ( )Gallant & Wilson, 2000: 51-85اػـشفبدُ ؿـذُ
اػز.
دس هطبلؿبر اسصيبثي سٌبػت صهيي دبساهششّبي سؿييي کٌٌذُ ٍضؽ سَدـَگشافي داساي ًقـؾ
سؿييي کٌٌذُ اي ّؼشٌذ .ثشسػي ًشبيج سحقيقبر دس هَسد اسصيـبثي ػـشصهيي ثـشاي کــبٍسصي
حبکي اص اّويز ًؼجي ثيـشش ؿيت دس ايي فشآيٌذ اػز اص ايي سٍ هطبلؿبر هخشلـف دس صهيٌـِ
اسصيبثي هحيط ػؿي کشدُ اًذ هؿيبسّبي هٌبػجي اص هيضاى ؿيت ثشاي قبثليزّـبي کــبٍسصي
ثِ دػز دٌّذ .ثِ ؾٌَاى هثبل :فبئَ ،صهيي ثب ؿيت هالين سب ( 16دسكذ) سا ثشاي اًجبم کـز
صهيي هٌبػت هيداًذ ( ،)FAO, 1976 ،Zolekar, 2015, 307ايي دس حبلي اػـز کـِ دس
ثشخي هطبلؿبر ،ؿيت  40دسكذ ثِ ؾٌَاى هشص قبثليز ٍ ؾذم قبثليز ثشاي کـبٍسصي هؿشفـي
ؿـذُ اػـز (.)Bandyopadhyay et al, 2009: 885, Mustafa et al, 2011: 61-84
ؿْشػشبى فشيذًٍـْش هٌطقِ اي کَّؼشبًي ثب دسجـبر ؿـيت ثـباليي اػـز ٍ ايـي اّويـز
اًشخبة يک آػشبًِ کـز سا هـخق هيکٌذ .دس طجقِ ثٌـذي ؿـيت ؿْشػـشبى ثـش اػـبع
سٍؽ  Natural Breaksدس هحيط  GISهٌطقِ ثِ لحبظ دسكذ ؿيت ثِ  5طجقِ سقؼين ؿذ،
کِ اص جولِ يکي اص خطَ سفکيک هحذٍدُّب خـط ّـن ؿـيت  43دسكـذ( 22دسجـِ) ثـَد.
1

. Consistency ratio
. Consistency index
4
. Random index
5. Land form
2
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چٌبًکِ دس گزؿشِ ثيبى ؿذ ،دس ثشخي هطبلؿـبر هــبثِ ( Bandyopadhyay et al, 2009:

 )885, Mustafa et al, 2011: 61-84ؿيت  40دسكـذ ثـِ ؾٌـَاى هـشص قبثليـز کــز
هحؼَة ؿذُ اػز .دس ايي هطبلؿِ ًيض ايي هيضاى ؿيت ثِ ؾٌَاى هشص ًْبيي قبثليـز کــز
دزيشفشِ هيؿَد .اهب ثب سَجِ ايٌکِ دس ؿکل ؿوبسُ (ّ )1ن خـط ّـن ؿـيت  43دسكـذ هـشص
سفکيک ًَاحي ؿيت قشاس گشفشِ اػز ،دس اداهِ ًَاحي ثب ؿيت کوشش اص آى ثِ ؾٌـَاى هٌـبطق
قبثل کـز دس ًػشگشفشِ ؿذُ اػز .ثِ ؾٌَاى آػشبًِ اسسفبؼ ثشاي کـز ٍ کبس ًيض ثب سَجِ ثـِ
آًکِ ًقـِّب گَيبي آى ثَد کِ ّيچ ػکًَشگبُ ٍ صهيي صيشکـز قبثل هالحػـِ اي ثـبالسش اص
اسسفبؼ  2800هشش دس هٌطقِ ٍجَد ًذاسد ،ايي سقن کِ ثِ لحبظ ؿشايط هٌطقِ ٍ ّوچٌيي هـشص
ثٌذيّبي هؿوَل ثذٍى هـکل ثِ ًػش هيسػذ ،ثِ ؾٌَاى هشص قبثليز کـز دس ًػـش گشفشـِ
ؿذً .قـِّبي طجقِ ثٌذي ؿيت (ؿکل ً ٍ )1قـِ هَقؿيز اسسفـبؾي (ؿـکلّ )2شکـذام ثـِ
سٌْبيي ًـبًگش سأثيش گؼششدُ ايي دٍ ؾبهل هحيطي ثش هحذٍد ػبصي اساضي کـبٍسصي هٌطقِ
اػز .ؿکل ( )3حبكل سلفيق دٍ ًقـِ ؿوبسُ  2ٍ 1اػـز کـِ هـيسـَاى ثـِ ؾٌـَاى ًقــِ
سَدَگشافي هٌطقِ داًؼز ايي ًقـِ ؾوالً صهيي هٌطقِ سا ثِ دٍ سيخ کلي اساضي قبثل کــز
ٍ اساضي يش قبثل کـز سقؼين کشدُ اػز .دس ايٌجب الصم ثِ رکش اػز کِ دس سوبهي هشاحل
کبس هحذٍدُّبي ثب سًگ ػفيذ ًَاحي داساي هحذٍديز ّؼشٌذ.

ضکل

-1

اسصيبثي سَاًوٌذيّب ٍ چبلؾّبي طجيؿي صهيي ثشاي فؿبليز کـبٍسصي....
وقطٍ ضیب ضُرستان فريديوطُر

ضکل  -2وقطٍ مًقعیت ارتفاعی ضُرستان فريديوطُر
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ضکل  -3وقطٍ تفکیک اراضی برای کطايرزی بر اساض عًارض ضکل زمیه

دس اداهِ دَؿؾ گيبّي ٍ کبسثشيّبي يشکـبٍسصي ثِ ؾٌَاى هؿيبسّبي سأثيشگزاس ثش
قبثليز کـز دس فشآيٌذ اسصيبثي قشاس گشفز .ؿکل ( )4هجوَؾِ اساضي ؿبهل جٌگل ،هشسؽ،
صيؼشگبُ ،صهييّبي ثبيش .. ٍ ،سا اص هحذٍدُ هٌبػت کـبٍسصي هٌطقِ حز کشدُ اػز .دس
ًقـِ هضثَس هيسَاى سـخيق داد کِ ػطح ؾوذُ جٌگل ٍ هشسؽ دس ّوبى هحذٍدُ
سَدَگشافيکي يشقبثل کـبٍسصي ٍاقؽ ؿذُ اًذً .قـِ اسائِ ؿذُ دس ؿکل ( )5حبكل سلفيق دٍ
ًقـِ هحذٍدکٌٌذُّبي کـبٍسصي هٌطقِ ( ًقـِ  ) 4ٍ 3اػز .ؿکل ( )5ثب هؿيبسّبي
ثيـششي هٌطقِ سا ثِ دٍ ثخؾ اػبػي ؿبهل هحذٍدُاي ٍػيؽ يشقبثل کـبٍسصي ثب
هحذٍديزّبي يشقبثل اكالح ٍ هٌطقِ کَچکششِ ثِ لحبظ طجيؿي قبثل کـز ،سقؼين هي-
کٌذ .هحذٍدُ اخيش ثب هؼبحز ّ 69424کشبس ٍ هؿبدل  32/16دسكذ اص ػطح ؿْشػشبى دس
اداهِ ثِ ؾٌَاى هحذٍدُ سحليل هَسد ثشسػي ثيـشش قشاس هيگيشد.

ضکل  -4وقطٍ کاربری ي پًضص گیاَی ضُرستان فريديوطُر
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ضکل  -5وقطٍ محديديتَای طبیعی زمیه برای کطايرزی

دس اداهِ هؿيبسّبي ديگش ثِ ؾٌَاى ؿبخق اسصؽ گزاسي ثِ سشسيجي کِ دس ػـطَس آيٌـذُ
هيآيذ ثش هؿيبسّبيي کِ دس هشحلِ اٍل اسصيبثي سَاى هحيط طجيؿي ،هَسد اػشفبدُ قشاس گشفشٌـذ
دس سحليل ٍاسد هيؿًَذ .هؿيبسّبي ػبخشِ ؿذُ دس هحذٍدُ سحليل داساي هقيبعّـبي اًـذاصُ
گيشي هشفبٍسي ّؼشٌذ ،ثشاي سفؽ ايي هـکل چٌبًکِ اؿبسُ ؿذ اص سٍؽ ًشهبل ػبصي اػشفبدُ
ؿذُ اػز .ثؿذ اص سْيِ هؿيبسّبي اػشبًذاسدٍ ،صى ًؼجي ّـش يـک اص صيشهؿيبسّـب دس ساثطـِ ثـب
ّذ هَسد ًػش ثب اػشفبدُ اص فشآيٌذ سحليل ػلؼلِ هشاسجي ٍ ثـب سَجـِ ثـِ هقبيؼـبر صٍجـي
كَسر گشفشِ ،سؿييي ؿذّ .وبى طَس کِ دس گزؿشِ دس هـَسد ًـشن ًبػـبصگبسي ( )C.Rاؿـبسُ
ؿذُ ،ايي هقذاس ثِ دػز آهذُ ثشاي ٍصى دّي ثِ هؿيبس کوشش اص 0/1اػز .دغ اص سؿيـيي ٍصى
صيش هؿيبسّب ،اٍلَيز هؿيبسّبي اكلي دس ػطَح ثبالسش ٍ هحبػـجِ اٍصاى ايـي هؿيبسّـب سؿيـيي
ؿذُ اػز .دس اداهِ ايي هشحلِ ثشاي سکويل دادُّـب ٍ اسصيـبثي هؿيبسّـبي هٌطقـِ اي ًشـبيج
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دشػـگشي اص کبسؿٌبػبى دس سحليل اسصيـبثي ٍاسد ؿـذُ اػـز ،جـذٍل (ً )1شـبيج حبكـل اص
سحليل  AHPسا ًـبى هيدّذ.
جديل  :1يزنَای حاصل از اجرای ريشAHP

هؿيبسُ اكلي

ٍصى

سَدَگشافي

0/55

کبسثشي ٍ دَؿؾ صهيي

0/16

خبک

0/29

صيش هؿيبس
اسسفبؼ
ؿيت
صساؾز
هخلَ اساضي صساؾي
هخلَ هشاسؽ ثب ػبيش کبسثشي
آيؾ
ؾوق خبک
ػٌگشيضُ خبک
ثبفز خبک

ٍصى
0/40
0/60
0/51
0/26
0/14
0/09
0/51
0/30
0/19

دس اداهِ سحليل ثب ثِ کبسگيشي اٍصاى حبكل اص دشداصؽ ًػشيبر کبسؿٌبػبى ،دغ اص
اسصؽ گزاسي دبساهششّبي هَسد ًػش دس هحيط  ،GISؾوليبر ّوذَؿبًي اليِّبي هشثَطِ
اًجبم ؿذ .ؿکل ( )6کِ اص سلفيق دٍ ًقـِ ؿيت ٍ اسسفبؼ ثب دس ًػش گشفشي اٍصاى هشثَطِ ثِ
دػز آهذُ اػزٍ ،ضؿيز سَدَگشافي سا دس هحذٍدُّبي قبثل کـز ًـبى هيدّذ.
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ضکل  -6وقطٍ تلفیقی تًپًگرافی محديدٌ تحلیل

هؿيبس ديگش جْز اسصؽ گزاسي قبثليز صهيي هٌطقِ ثشاي کـبٍسصيًَ ،ؼ کبسثشي
اساضي هحذٍدُ سحليل اػز .دس ايي هشحلِ اساضي داخل هحذٍدُ داساي قبثليز کـبٍسصي ثِ
اؾشجبس ًَؼ کبسثشي هَجَدؿبى دس ثخؾ کـبٍسصي هَسد اسصيبثي ٍ ثش اػبع ّوبى سٍؽ
ًقـِّبي قجلي اسصؽ گزاسي ٍ چٌبى کِ دس ؿکل ( ) 7آهذُ ،طجقِ ثٌذي ؿذُ اػز.

ضکل -7وقطٍ طبقٍ بىدی اراضی بر اساض يضعیت کاربری مًجًد

دس هشحلِ ثؿذ ثشاي ؿٌبخز کبهل سش صهيي هٌطقِ ٍ ثِ كَسسي ثِ ؾٌَاى دبساهشش کٌششل
کٌٌذُ اسصيبثي ػطح صهيي ،ثشخي ؿشايط کليذي خبک هٌطقِ ًيض دس سحليل اسصيبثي سٌبػت
اساضي ٍاسد ؿذ .ؿکل (ٍ )8ضؿيز هَجَد خبک هٌطقِ سا ثش اػبع ػِ دبساهشش ًـبى هي-
دّذ.
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ضکل  -8وقطٍ يضعیت مًجًد خاک ضُرستان فريديوطُر بر اساض عمق ،بافت ي درصد سىگريسٌ

اسصيبثي سَاًوٌذيّب ٍ چبلؾّبي طجيؿي صهيي ثشاي فؿبليز کـبٍسصي....

299 

ثذيي سشسيت ػِ ٍيظگي ؾوذُ خبک کِ ثِ كَسر ؾوذُ ثب ؿکل ػطح صهيي اسسجب
اػبػي سش ٍ سفکيک ًبدزيشي داسد ؿبهل؛ ثبفز خبک ،ؾوق خبک ٍ هيضاى ػٌگشيضُ خبک
(ثب سَجِ ثِ کَّؼشبًي ثَدى هٌطقِ) ثب دس ًػش گشفشي اٍصاى حبكلِ اص هقبيؼبر صٍجي ثب
يکذيگش سلفيق ؿذُ ٍ ثِ ؾٌَاى هؿيبس هٌبثؽ خبک اليِ جذيذي سا ثِ كَسسي کِ دس ؿکل ()9
ثِ ؾٌَاى ًقـِ سلفيقي خبک آهذُ ثِ اسصيبثي سَاًوٌذي صهيي اضبفِ هيکٌذ.

ضکل  -9وقطٍ تلفیقی خاک محديدٌ تحلیل ضُرستان فريديوطُر

دغ اص سْيِ ًقـِّبي سلفيقي هؿيبسّبي اكلي ،ايي ًقـِّب دس هحيط  ،Arc GISثـب دس
ًػش گشفشي اٍصاى ،جذٍل ( ٍ )1ثب اػشفبدُ اص سٍؽ سشکيت خطي ٍصًـي ( )WLCثـب يکـذيگش
اد بم ٍ دس ًْبيز سَاًوٌذي صهيي ،ثش اػبع سَصيـؽ ّيؼـشَگشام ٍ ؿکؼـشگيّـبي طجيؿـي
هجشٌي ثش چْبس کالع اسضي کـبٍسصي (ؿکل  )10اسائِ گشديذُ اػز.
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ضکل  -11وقطٍ قابلیت اراضی برای فعالیتُای زراعی ي باغی در ضُرستان فريديوطُر

دس ايي ًقـِ ،اساضي اسصؽ گزاسي ؿذُ ثخؾ قبثل کـز هٌطقِ ،دس کٌبس هٌطقِ ٍػـيؽ
يش قبثل کـز ،اسائِ ؿذُ اػز .ثش اػبع ايي ًقـِ هحذٍدُ ٍػيؽ اساضي يش قبثـل کــز
ّوشاُ ثب اساضي قبثل کـز ،ثِ لحبظ هيضاى قبثليز آىّب ثشاي کـبٍسصي دس دـٌج گـشٍُ ثـِ
سشسيجي کِ دس جذٍل ؿوبسُ ( )2آهذُ ،سقؼين ؿذُ اػز.
بحث ي بررسی
ثش اػبع ًشبيج ًْبيي (ؿکل  ٍ 10جذٍل  )2چگًَگي قبثليز اساضي هٌطقِ ثِ لحبظ
ٍيظگيّبي ػطح صهيي حبکي اص آى اػز کِ؛ اساضي"هٌبػت" ثشاي کـبٍسصي سٌْب 6/25
دسكذ اص ػطح ؿْشػشبى سا ثِ خَد اخشلبف دادُ اػز .دس ثشاثش ،اساضي "ًؼجشبً هٌبػت" ثب
دَؿؾ  6/15دسكذ ٍ اساضي "کوي هٌبػت" ثب  12/88دسكذ اص هٌطقِ اساضي دسجِ دٍم ٍ
ػَم کـبٍسصي هحؼَة هيؿًَذ دس حبليکِ  6/88دسكذ اص هٌطقِ کِ ثِ "سقشيجبً ًبهٌبػت"
طجقِ ثٌذي گشديذُ ،ؾوالً ثِ اساضي يش قبثل کـز هلحق ؿذُ ٍ جوؿب  74دسكذ اساضي
ؿْشػشبى سا دَؿؾ هيدّذ.
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جديل ( )2تًزيع وتايج تحلیل قابلیت اراضی برای کطايرزی

دسجِ سٌبػت
هٌبػت
ًؼجشبً هٌبػت
کوي هٌبػت
سقشيجبً ًبهٌبػت
ًبهٌبػت
(هحذٍديز)
جوؽ

هؼبحز (ّکشبس)
13492/68
13266/97
27805/87
14858/83

دسكذ
6/25
6/15
12/88
6/88

146424/08

67/84

215848/43

100

ثش اػبع ًقـِ ًْبيي (ؿکل )10اص هجوَؼ کل هؼبحز ؿْشػشبى 67/84،دسكذ
(ّ 146424کشبس) داساي هحذٍديز کبهل کـز ٍ  32/16دسكذ (ّ 69424کشبس) ثِ ؾٌَاى
هحذٍدُ قبثل اسصيبثي هجضا ؿذُ اػز .الجشِ ايي اساضي خَد ثش اػبع دبساهششّبي اسصيبثي
ؿذُ ،اص قبثليزّبي ثؼيبس هشفبٍسي ثشاي کـبٍسصي ثشخَسداس ّؼشٌذ .هقبيؼِ ًشبيج ايي هطبلؿِ
ثب هطبلؿبر هطشح ؿذُ دس ادثيبر سحقيق ًـبى هيدّذ گزؿشِ اص سـبثِ کِ دس سٍؽ کبس
اػز دس ثشخي ًشبيج ًيض ؿجبّز صيبدي ديذُ هيؿَد ،چٌبًکِ دس هطبلؿبر کشهي ٍ ّوکبساى
( ٍ )1393آکيٌؼي ٍ ّوکبساى ( )2013ؾول ؿذُ ،ايي سـبثِ ٍجَد داسد.
وتیجٍ گیری
هقبثلِ ثب هحذٍديزّبي هحيطي صهيي کـبٍسصي دس ؿْشػـشبى فشيذًٍــْش دس ساػـشبي
دػزيبثي ثِ سَػؿِ دبيذاس ًيبصهٌذ اسائِ اػششاسظيّبي ساّجشدي اػز .دس ايٌجـب اسصؽ صهـيي
هحذٍد کـبٍسصي دسکٌبس سَاًوٌذيّبي ديگش اًجبم ًَؾي کـبٍسصي کٌششل ؿذُ ٍ هجشٌي ثـش
ثشًبهِ سا ضشٍسي هيػبصد .ثٌبثشايي ثب ٍجَد هحـذٍديز صهـيي هٌطقـِ ثـشاي کــبٍسصي دس
هقبيؼِ ثب ثشخي دبساهششّبي هؤثش ديگش هبًٌذ آة ٍ ًيشٍي اًؼبًي ،الصم اػز ،سَاًوٌذيّـبي
هشدم هحلي دس اػشفبدُ اص سوبهي اساضي ٍ ثْشُ ٍسي ثْشـش اص آىّـب ،اصجولـِ ثـِ کـبسگيشي
سٍؽّبي هٌبػت کـز هحلَل دس اساضي ؿيت داس اص طشيق اجشاي طشحّبي سشاعثٌـذي
اساضي کـبٍسصي دس صهييّبي ثب ؿيت ثبال ٍ دس داهٌِ سذِّب ،اػـشفبدُ اص سٍؽّـبي آثيـبسي
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سحزفـبس ٍ قطشُاي ثِ هٌػَس حفع دبيذاسي اساضي ٍ حشي دشٍسؽ دام دس اساضي ؿـيت داس
کِ هشضوي کوششيي هيضاى فشػبيؾ ٍ سخشيت خبک ثبؿذ ،ديـٌْبد هيؿَد.
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