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  چکیده
استفاده شد. ابتـدا  ارهیچندمع یابیپالسجان، از روش ارز زیآبخ رحوضهیدر ز مید يکشاورز يبرا یاراض تیقابل یبررس يعه برامطال نیدر ا

 نیبـه روش بـول هاتیو محـدود يروش فـاز بـه ارهـایمع ن،یـیتع ازیمورد ن یاطالعات يهاهیبا مرور منابع و استفاده از نظر کارشناسان، ال
 میمحاسبه شده نشان داد خاك و اقلـ يهاوزن یشد. بررس نییتع ،یسلسله مراتب لیو تحل هیبا استفاده از روش تجز ارهایو وزن مع رداستاندا
، داروزن یخطـ بیـدارند. سپس، با اسـتفاده از روش ترک دیمکاري تیقابل یابیرا در مطالعه ارز تیاهم نیشتریب 26/0و  27/0با  بیبه ترت

 دیمکـاري تیـآن، نقشه قابل يمجدد رو يبندو با اعمال طبقه هیته یاراض دیمکاري تیو مدل قابل قیتلف گریدکیبا  هاتیو محدود ارهایمع
 میـد يکشـاورز ادیو ز ادیز یلیخ تیهکتار از منطقه در دو طبقه با قابل 178430نشان داد در مجموع  جیشد. نتا هیدر شش طبقه ته یاراض

نشـان  جیشد. نتـا یبررس دیمکاري تیطبقات مختلف قابل يآنها رو تیموقع م،یکشت د ریز یاضار يداریپا یبررس يقرار گرفته است. برا
قرار  تیهکتار در طبقات کمتر قابل 5999و  ادیز یلیتا خ ادیز تیدر دو طبقه با قابل یکشت فعل ریز یهکتار از اراض 19686داد در مجموع 

  اند.گرفته
  
  
  

  ، پالسجانداروزن یخط بیخاك، آب، ترک ،یاراض تیقابل ،دیمکاري :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه
گفتـه  یاست و بـه زراعتـ ياریکشت بدون آب یمعنبه دیمکاري

دلیل افـزایش بـه. )23و  7کند (نمو  و با آب باران رشد شود کهمی
جمعیت در طی چند دهه اخیر و نیاز به تأمین منابع غذایی، امروزه، 

 تیـاهم ،در زراعت گنـدم و جـو ویژههبدنیا و ایران، در  دیمکاري
دلیل اینکـه اراضـی ). با این وجود، بـه23و  12( دارد ياالعادهفوق

شـوند، انتخـاب زمین از مرتعـداري ایجـاد میدیم با تغییر کاربري 
تواند اثرات غیر قابل جبرانـی روي منـابع نامناسب این اراضی، می

تغییـر کـاربري  ).28و  27، 20، 16محیطـی داشـته باشـد (زیست
مرتع به دیم، باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاك شـده کـه 

ژن در در طی آن، مقدار مواد آلی، فسفر قابـل دسـترس و نیتـرو
یند شخم زدن، ایابد. همچنین در طی فرخاك سطحی کاهش می

ساختمان خاك تغییر کرده و قابلیت نگهداري آب کـاهش و بـر 
ویژه در شود. ایـن تغییـرات، بـهپذیري خاك افزوده میفرسایش

هاي بیشتر، باعث کاهش پایداري ذرات خـاك و اراضی با شیب
قطـرات بـاران و د برخـورپذیري خاك در اثـر افزایش فرسایش

). در کشاورزي دیم، 28، 23، 20، 19شود (فرسایش سطحی می
اي باشــد کــه همزمــان بــا گونــهبــرداري از خــاك، بایــد بهبهره

هاي تولید، این منبع بـا ارزش بـراي نسـلبیشینه یافتن به دست
  ).24و  5آینده با کیفیت مناسب، باقی بماند (

ه از منـاطق فاقـد قابلیـت با توجه به اثرات نامطلوب استفاد
دستیابی به توسعه پایـدار و اسـتفاده  منظوربهبراي یک کاربري، 

مدت از سرزمین، تخصیص اراضی باید بـر اسـاس ارزیـابی بلند
ــراي کاربري ــه ب ــت منطق ــاقابلی ــتفاده از ه ــا اس ي مختلــف و ب

بررسـی قابلیـت سـرزمین بـراي هـر  بـرايمعیارهاي مناسـب، 
ي ارزیابی چنـدمعیاره، هاتفاده از روشکاربري صورت گیرد. اس

نگري در فرایند ارزیابی و در نظر گرفتن معیارهـاي دلیل جامعبه
ــا و  ــک از معیاره ــر ی ــت ه ــرفتن اهمی ــر گ ــف، درنظ مختل

هاي استقرار یـک کـاربري در مـدل ارزیـابی، روش محدودیت
  ).25و  24، 3کاربردي است (

ظـر گـرفتن ارزیابی اراضـی بـراي کشـاورزي دیـم، بـا در ن
معیارهایی مانند خاك و اقلیم در استفاده بهینـه از منـابع خـاك، 

زایی براي کشاورزان، بدون آب، سرمایه و ایجاد اشتغال و درآمد
وارد کردن خسارت به منابع اکولوژیکی و اقتصـادي، ضـروري 

ترین مراحل براي ارزیابی هـر کـاربري، ). یکی از مهم13است (
ي مختلـف هااي کـه جنبـهگونـهبه تعیین معیارهـاي موضـوعی

موضوع ارزیابی را دربر گیـرد، اسـت. بـا توجـه بـه پیچیـدگی 
ارزیابی قابلیت اراضی براي کشاورزي دیم، معیارهـاي مختلـف 

  ). 22و  15، 11، 7باید مورد توجه قرار گیرد (
)، طـالعی و 15و همکـاران ()، مقامی 5بیدادي و همکاران (

ــدا 27همکــاران ( ــابی تناســب اراضــی 13()، کابان ــراي ارزی ) ب
مانند دما، بارنـدگی، کشت گندم دیم، متغییرهاي اقلیمی منظوربه

شیب، جهت، ارتفاع، هدایت الکتریکی، عمق، بافت و فرسـایش 
همراه نقشـه خاك، فاصله تا شهرها، جمعیت و نیـروي کـار بـه

  اند. کاربري و پوشش اراضی را وارد مدل کرده
، Weighted linear combination( داروزنروش ترکیب خطـی 

WLC( معیـاره اسـت کـه امکـان ي ارزیـابی چنـدهااز روش
استفاده از معیارهاي استاندارد شده با موضـوعات مختلـف و 

کنـد. در ایـن وزن تخصیص داده شده بـه آنهـا را فـراهم می
هاي اسـتقرار یـک توان محـدودیتطور همزمان، میروش به

). در ایـن مـدل، 6و  2مدل ارزیابی کرد ( کاربري را نیز وارد
معیارهاي با وزن بیشـتر، ضـعف معیارهـاي کمتـر را جبـران 

) براي ارزیابی قابلیت کشـاورزي 6کنند. دروبنه و لیسک (می
ــی  ــب خط ــی، از روش ترکی ــه  داروزناراض ــتفاده و نقش اس

طبقات قابلیت کشاورزي را تهیـه کردنـد. آنهـا ایـن روش را 
ها و استفاده از معیارهاي مختلف و محـدودیتدلیل امکان به

یک روش مناسب در  Fuzzyترکیب آن با سایر مفاهیم، مانند 
  اند.معیاره، بیان کردههاي چندارزیابی

ترین منبع آب حوضـه آبریـز زیرحوضه آبخیز پالسجان مهم
گاو خونی است که در طی دو دهه اخیر، اراضی کشاورزي دیم 

). بـا 22، در این منطقه توسعه یافته است (با تغییر کاربري مرتع
توجه به کارکرد اصلی زیرحوضه پالسجان در تـأمین آب بـراي 
حوضه آبی گاوخونی و تأثیرات تغییر کاربري مرتع به دیم روي 

 ترین هدف ایـنهاي زیرزمینی و فرسایش خاك، مهممقدار آب
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  )22. محدوده مطالعه در غرب حوضه گاوخونی (1شکل 

 
، تعیین مناطق با قابلیت بـراي کشـاورزي دیـم در ایـن هشپژو

زیرحوضه است. همچنین، بررسی اراضی زیرکشت دیم فعلی از 
  است. پژوهش، از دیگر اهداف این دیمکاريقابلیت  نظر

  
  هامواد و روش

 412999این مطالعه در زیرحوضه آبخیز پالسـجان بـا وسـعت 
و بیشـترین  1900 هکتار انجام شده است. حداقل ارتفاع منطقـه

مدت اي، میانگین بلندسرد و مدیترانهنیمهمتر با اقلیمی 3960آن 
در شـرق زیرحوضـه در  12در منطقـه کوهرنـگ تـا  9دما، بین 

طور متوسط شهرستان چادگان، در نوسان است. آمار بارندگی به
متـر در میلی 324متر در کوهرنگ تا حدود میلی 1400 حدوداز 

متفاوت است. زیرحوضـه آبخیـز پالسـجان،  شهرستان چادگان
عنوان منبع دلیل داشتن بیشترین بارش در حوضه گاوخونی، بهبه

). کشـاورزي و دامـداري از 1آب حوضه آبی گاوخونی اسـت (
دلیل بارنـدگی ترین منابع ارتزاق مردم این منطقه اسـت. بـهمهم

ه مورد توجه ساکنین قرار گرفتـ دیمکاريمناسب در این ناحیه، 
 ).22است و بیشترین محصوالت دیم، شامل گندم و جو است (

)، موقعیت حوضه آبی گـاوخونی و زیرحوضـه آبخیـز 1شکل (
 دهد.پالسجان را نشان می

   هاي مورد استفادهداده
اراضـی، از  دیمکاريبراي شناسایی معیارهاي مناسب ارزیابی قابلیت 

ري و مـرور نظرات اساتید و خبرگان در بخش کشاورزي و مرتعـدا
ضـریب بـا  هاپایایی پرسشـنامهو مطالعات انجام شده مشابه، استفاده 

همبستگی بین معیارها نقشـه معیارهـا از آلفاي کرونباخ محاسبه شد. 
) با دقت اعالم شده قابل قبول، 2آرشیو مطالعات اکبري و همکاران (

و  1375هاي تهیه شد. نقشه کاربري و پوشـش اراضـی بـراي سـال
  )، تهیه شد.22نطقه از مطالعات راهداري و همکاران (م 1395

  
  تهیه مدل مفهومی ارزیابی قابلیت کشاورزي دیم اراضی

پس از تعیین معیارهاي مورد نیاز، مدل سلسله مراتبـی ارزیـابی 
 ، با نظر کارشناسان و مرور منابع تهیه شد.دیمکاريقابلیت 

  
 هاسازي معیارها و محدودیتاستاندارد

ي متفـاوتی هاداراي واحد ،ی که معیارهاي مورد استفادهاز آنجای
بودند، الزم بود تا بـراي اسـتفاده در مـدل ارزیـابی، همـه آنهـا 

 (مانند دریاچه سد) دیمکاريهاي استاندارد شوند. بنابراین محدودیت
به روش فازي و با تعیین حدود  هاصورت بولین و سایر معیاربه

  ، استاندارد شدند.یکو توابع فازي بین صفر و 
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 . حدود مناسب براي هر طبقه قابلیت اراضی1جدول 

  محدوده  تعریف  طبقه
  1تا  8/0 با قابلیت خیلی زیاد  1
  8/0تا  6/0 با قابلیت زیاد  2
  6/0تا  4/0  با قابلیت متوسط  3
  4/0تا  2/0  با قابلیت کم  4
  2/0صفر تا  با قابلیت خیلی کم  5
  صفر  بدون قابلیت  6

  
  اسبه وزن معیارهامح

، از روش تحلیل سلسله هابراي ارزیابی اهمیت هر یک از معیار
نامه پرسش 24با  )Analytic hierarchy process ،AHPمراتبی (

که بین اسـاتید کشـاورزي، منـابع طبیعـی و کارشناسـان بخـش 
کشاورزي آشنا با منطقه مطالعه، توزیع شده بود، استفاده شد. بر 

صورت دو به دو با هـم به هامی تهیه شده، دادهاساس مدل مفهو
  افـــزارمقایســـه شـــدند و ســـپس نتـــایج مقایســـات بـــه نرم

Expert choice گیري هندسی، وزن هر یک از وارد و با میانگین
نامه آنها محاسبه شد. در این روش، ضریب سازگاري هر پرسش

ــبه و در ــدار آن از محاس ــه مق ــه  1/0صــورتی ک ــود، ب بیشــتر ب
و ضمن توضیح بیشـتر دربـاره شد شونده برگشت داده بهمصاح

شد تـا در موضوع و شرایط منطقه مطالعه، از وي درخواست می
  مقایسات خود، تجدید نظر کند.

  
  هاي اطالعاتی و تهیه مدل و نقشه قابلیت اراضیترکیب الیه

، با در نظرگرفتن مدل مفهومی تهیـه شـده، معیارهابراي ترکیب 
ت شاخه به شاخه و از پایین بـه بـاال بـا اعمـال صورمعیارها به

ها، با اسـتفاد از روش همراه محدودیتهاي محاسبه شده بهوزن
با یکـدیگر  Idrisi-Tigaافزار در محیط نرم داروزنترکیبی خطی 

اراضی تهیـه شـد. بـا  دیمکاريدر نهایت مدل قابلیت ترکیب و 
قابلیـت  )، نقشـه1( بندي مجدد بـر اسـاس جـدولاعمال طبقه
شده بـراي ) حدود تعیین1( در شش طبقه تهیه شد. جدول دیمکاري

  دهد.می اراضی را نشان دیمکاريبندي مدل نهایی قابلیت طبقه
براي بررسی پایداري مناطق با کاربري دیم و نیز نـواحی بـا 

 1395هاي اراضـی در سـال ، نقشـه پوشـشدیمکـاريپتانسیل 
توانند به اراضی دیم تبدیل میمناطق که بایر شامل اراضی دیم و 

زیاد و خیلـی زیـاد،  دیمکاريشوند روي نقشه مناطق با قابلیت 
بنـدي روي قرار داده شد. براي این منظور، ابتدا، با اعمـال طبقه

زیاد و خیلی  دیمکاري، اراضی با قابلیت دیمکارينقشه قابلیت 
نقشـه مراتـع کـم تـراکم،  GISزیاد تفکیک و سپس در محـیط 

 کم، جنگل و اراضی دیم روي آنها قرار داده شد.مترا

  
  سنجی مدل تهیه شدهصحت

بـا طبقـات  دیمکـاريبا فرض انطباق هر طبقـه نقشـه قابلیـت 
، دیمکـاريمطلوبیت معیارهاي اصلی مورد استفاده در تهیه مدل 

سنجی مدل، با مقایسه طبقات نقشه قابلیت اراضی بـراي صحت
ارهـاي اصـلی، انجـام شـد. با طبقـات مطلبوبیـت معی دیمکاري

، باید از نظر دیمکاريعنوان مثال، مناطق با قابلیت خیلی زیاد به
خاك نیز در طبقه با قابلیت خیلی زیـاد مطلوبیـت قـرار داشـته 

بنابراین، در حدود چهـار درصـد منطقـه از عکس. رباشند و ب
اراضـی بـا منـاطق متنـاظر در  دیمکارينقشه طبقات قابلیت 

معیـار  پـنجدر  دیمکـاريلیت اراضـی بـراي نقشه طبقات قاب
هـاي انسـانی، (عوامل زیسـتی، فاصـله از فعالیت اصلی مطالعه

مقایسه شد. معیارها بر اساس جدول  )اقلیم، خاك و شکل زمین
  بندي شدند.) طبقه1(
  

  بحث و نتایج
 1375) نقشه کاربري و پوشش اراضی در سـال 3) و (2شکل (
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  1395. نقشه کاربري و پوشش اراضی در سال 3شکل   1375پوشش اراضی در سال . نقشه کاربري و 2شکل 
  

 . مساحت هر یک از طبقات کاربري و پوشش اراضی بر حسب هکتار2جدول 

 1375مساحت سال  1394مساحت سال  کاربري و پوشش اراضی ردیف

 58530 58029 کشاورزي آبی 1

 18250 25685 کشاورزي دیم 2

 63700  52934 مراتع متراکم 3

 255498 251998 مراتع کم تراکم 4

 7495 11102 جنگل و مرتع 5

 3468 4270 مناطق مسکونی 6

 4491 2654 منابع آب 7

 هکتار 20کمتر از  213 معادن و صنایع 8

  1587 6114 مناطق برفگیر 9
  412999 جمع

  
 ها با ضریب کاپا و صـحت کلـیدهد. نقشهرا نشان می 1395و 

اند که با دقـت قابـل قبـول تهیه شدهدرصد  84و  81/0ز بیش ا
  ).22بیان شده بودند (

) مساحت هر یک از طبقـات کـاربري و پوشـش 2جدول (
  دهد.را نشان می 1395و  1375اراضی در سال 

براي تعیین اراضـی دیـم بـدون تغییـر از روش مقایسـه 
بندي استفاده شـد، ایـن روش ضـمن تغییرات، پس از طبقه

دادن مناطق با تغییر و بدون تغییر کـاربري و پوشـش، نشان 

دهد هاي اراضی را نشان میروند تغییرات کاربري و پوشش
هاي کـاربري و پوشـش انـدازي نقشـه). نتایج روي هم21(

 1395 تـا 1375هاي اراضی منطقه، نشان داد، در بـین سـال
هکتار از اراضـی دیـم، بـدون تغییـر بـوده  16047مقدار به

  است. 
بررسی موقعیت اراضی بـدون تغییـر کـاربري دیـم، روي 

پنج معیار اصلی مـورد اسـتفاده بـراي ارزیـابی قابلیـت  نقشه
نیز نشان داد، تمامی این نواحی در تمام معیارها در  دیمکاري
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اند. در همـین دو طبقه با قابلیت زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته
بـه مراتـع  هکتار از اراضی دیم بـا رهـا سـازي 1340مدت، 

هکتار بـه مراتـع متـراکم تبـدیل شـده اسـت.  10تراکم و کم
دلیل پایـداري کـاربري، بنابراین اراضی دیم بـدون تغییـر، بـه

عنوان یک معیار با تأثیرگـذاري مثبـت در ارزیـابی قابلیـت به
) در مطالعـه خـود 6انتخاب شد. دروبنه و لیسک ( دیمکاري

مناطقی را که در طـی  براي ارزیابی قابلیت کشاورزي اراضی،
عنوان انـد، بـهزمان، قابلیت کشاورزي خود را از دسـت نداده
انـد. در ایـن نواحی با قابلیت زیاد براي کشاورزي بیـان کرده

هاي ارزیابی قابلیت براي تعیین معیارها و محدودیت پژوهش
نامـه ، از نظر کارشناسان و خبرگان، در قالب پرسشدیمکاري

، کرونبـاخها بـا محاسـبه ضـریب پرسشـنامهاستفاده و پایایی 
). مدل مفهـومی 17و در حد خوب، محاسبه شد ( 86/0برابر 

) 4ارزیابی با ترسیم ساختار سلسله مراتبی تهیه شـد. شـکل (
اراضی  دیمکاريمدل مفهومی تهیه شده براي ارزیابی قابلیت 

دهد کـه یـک مـدل در زیرحوضه آبخیز پالسجان را نشان می
  اي منطقه مطالعه است.شده بربومی

مختلــف، معیارهــاي متفــاوتی  هــايپژوهشها و در مــدل
)، بـراي بررسـی 9و  8مورد استفاده قرار گرفته است. فـائو (

قابلیت یک سرزمین براي کشاورزي دیم، بررسـی معیارهـاي 
، pHبافت، سـنگریزه سـطحی، عمـق خـاك، شـوري خـاك، 

اسـت. در  شییب کلـی و بارنـدگی سـالیانه را پیشـنهاد کـرده
معیارهاي فائو توجه بیشـتري بـه مسـئله خـاك شـده کـه در 

) 10کشاورزي از اهمیت باالیی برخوردار اسـت. قبرمسـکل (
نیــز بــراي ارزیــابی قابلیــت اراضــی بــراي کشــاورزي دیــم، 

محیطـی معیارهاي اقلیم، توپوگرافی، خاك و معیارهاي زیست
نقشـه  را با اسـتفاده از روش ارزیـابی چنـدمعیاره بررسـی و

طبقات قابلیت اراضی را تهیه کردنـد. آنهـا در مطالعـه خـود، 
 دیمکــاريگـذار در قابلیــت خـاك و اقلــیم را دو عامــل تأثیر

کننده معیارهـاي اراضی بیان کردند که نتایج مطالعه آنها، تأیید
حاضـر  پـژوهشهاي محاسـبه شـده در مورد استفاده و وزن

  است.

  اهدهی دادهسازي و وزناستاندارد
از معیارهاي مختلـف اکولـوژیکی و  پژوهشاز آنجایی که در این 
الزم بود تا براي ایجاد امکـان تلفیـق  بنابرایناقتصادي استفاده شد، 

ها استاندارد شـوند. بنـابراین معیارهـا بـه روش ها، تمامی الیهالیه
هاي تهیـه نقشـه هايویژگیفازي و بولین استاندارد شدند. یکی از 

در منـاطق وسـیع مطالعـاتی،  ویژههابع اکولوژیکی و بـشده براي من
سـازي فـازي، عدم قطعیت است که بـا اسـتفاده از روش استاندارد

  ). 27و  25کند (مقدار عدم قطعیت در آنها کاهش پیدا می
محیطی، در این مطالعه پنج معیار اصـلی مالحظـات زیسـت

بررسـی هاي انسانی خاك، شکل زمین، اقلیم و فاصله از فعالیت
) محاسـبه شـد. نـوروزي و 3و وزن هر کدام بر اساس جدول (

گذار روي سـایر )، توپوگرافی را عامل مهم و تأثیر19همکاران (
اند. از آنجایی که معیارها، براي کشت دیم محصوالت بیان کرده

هایی بودنــد، هــر کــدام از زیرمعیارهــاي خــاك داراي شــاخص
هاي خاك در جدول شاخصهاي زیرمعیار و همین دلیل، وزنبه
)، نشان داده شده است. مطالعات میدانی و بارنـدگی بـیش از 4(

دهنده این موضـوع متر در کل زیرحوضه آبخیز، نشانمیلی 300
کننـده خاك عامل محدود هايویژگیبود که در این زیرحوضه، 

)، بیـان کردنـد، 24و همکـاران (کشاورزي دیم است. رحیمـی 
هاي اقلیم براي کشـت دیـم فـراهم نباشـد، صورتی که مؤلفهدر
توان با بررسی برخی معیارها مانند خاك، اقـدام بـه ارزیـابی می

کرد. آنها مقدار بارندگی مناسب بـراي گنـدم و جـو را بـیش از 
  متر بیان کردند.میلی 287

قابلیت اهمیت معیارها براي ارزیابی ) در ارتباط با 3جدول (
دلیل تـأثیر زیـاد روي دهـد خـاك، بـهکشاورزي دیم نشـان می

شرایط مناسب براي رشد گیاهان در درجه اول و معیار اقلـیم از 
رطوبت و دما در رتبه دوم از نظر وزن قـرار گرفتـه اسـت.  نظر

) در مطالعه خـود بـراي ارزیـابی قابلیـت 14کاظمی و اکنیسی (
اســبه کردنــد و مح AHPروش  ، وزن معیارهــا را بــهدیمکــاري

انـد. در عوامل خـاك تخصـیص داده بیشترین وزن را به اقلیم و
عنوان متغییرهاي اقتصادي به این مطالعه، فاصله از روستا و جاده

  ، در نظر گرفته شده است. دیمکاريتأثیرگذار بر صرفه اقتصادي 
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   شاورزي دیم. زون معیارهاي ارزیابی قابلیت ک3جدول 
 وزن  شاخص  وزن   زیر معیار وزن معیار  ردیف

  08/0  عوامل زیستی  1
  -  -  31/0  فاصله از مناطق تحت حفاظت

  -  - 33/0  تراکم پوشش گیاهی
  -  - 36/0  فاصله از مناطق جنگلی

  26/0  اقلیم  2
  -  -  26/0 دما

  -  -  61/0  بارندگی
  -  -  13/0  روزهاي یخبندان

  25/0  افیتوپوگر  3
  -  -  50/0  شیب
  -  -  32/0 ارتفاع
    18/0  جهت

  14/0  هاي انسانفاصله از فعالیت 4

  -  -  05/0  فاصله از شهر
  -  -  41/0  فاصله از روستا
  -  -  35/0  فاصله از جاده

  -  -  14/0  فاصله از اراضی دیم پایدار

  27/0  خاك  5

  43/0  هاي فیزیکیویژگی

-  -  
-  -  
-  -  
-  -  

  57/0  هاي شیمیاییویژگی

-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  

  
 هاي خاكهاي زیرمعیار و شاخصوزن .4جدول 

  وزن   شاخص وزن   زیرمعیار معیار

  هاي شیمیایی خاكویژگی

  09/0  تریکیهدایت الک  41/0  هاي شیمیایی خاكسایر ویژگی
  15/0  اسیدیته    
  31/0  قلیاییت    
  45/0  آهک    

  36/0  مواد آلی  59/0  حاصلخیزي خاك
  15/0  پتاسیم    
  /30  نیتروژن    
  19/0  فسفر    
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 AHP-WLC. نقشه قابلیت کشاورزي دیم اراضی در مدل 5شکل 

  
 هکتار. مساحت هر یک از طبقات قابلیت دیم اراضی پالسجان بر حسب 5جدول 

  مساحت (هکتار)  طبقه قابلیت ردیف
  71536  منطقه با قابلیت خیلی زیاد کشاورزي دیم  1
  106894  کشاورزي دیم ادیز تیمنطقه با قابل  2
  106558  کشاورزي دیم متوسط تیمنطقه با قابل  3
  54581  کم کشاورزي دیم با قابلیتمنطقه   4
  7130  کشاورزي دیمکم  خیلی تیمنطقه با قابل  5
  66300  کشاورزي دیم تیمنطقه بدون قابل  6

  412999  جمع
  

ــم اراضــی در منطقــه 5شــکل ( ) نقشــه قابلیــت کشــاورزي دی
  دهد. پالسجان را نشان می

) مساحت هریک از طبقات قابلیت کشاورزي دیم 5جدول (
 دهد.زیرحوضه پالسجان بر حسب هکتار را نشان می

طالعه، دقت تهیـه از آنجایی که براي رسیدن به اهداف این م
ها و دقـت مقایسـات معیارهـا نامـهنقشه معیارها، پایایی پرسش

توسط کارشناسان، ارزیابی شـده بـود، بنـابراین، صـحت نقشـه 
نهایی قابلیت اراضی تهیه شده با محاسبه صحت کلی از طریـق 

اراضـی بـا طبقـات مطلوبیـت  دیمکـاريمقایسه نقشه قابلیـت 
محاسـبه شـد. بـا ایـن وجـود،  درصـد 87معیارها اصلی، برابر 

همخوانی طبقات قابلیت اراضی با طبقات مطلوبیـت معیارهـاي 
تر، کمتـر و در انطباق در معیارهاي با وزن کوچکاصلی، این 

دهنده تر، بیشتر بود. این مسـئله نشـانمعیارهاي با وزن بزرگ
تأثیر جایگشتی معیارهـاي بـا وزن بیشـتر و پوشـش ضـعف 

در طبقات با قابلیت زیاد و خیلی زیاد  معیارهاي با وزن کمتر
    ).24و  6مدل نهایی تهیه شده بود (

هاي اراضی کـه ، موقعیت هر یک از پوششپژوهشدر این 
 صورت بالقوه امکان تبدیل به اراضی دیم را دارند (مرتع و جنگل)به

در طبقات قابلیت زیـاد و  1395و همچنین، اراضی دیم در سال 
) نتیجــه روي6ررســی شــد. جــدول (ب دیمکــاريخیلــی زیــاد 
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  . مساحت پوشش اراضی در هریک از طبقات نقشه قابلیت دیم اراضی در طبقات قابلیت (هکتار)6جدول 
  مساحت (هکتار)  وضعیت کاربري اراضی در نقشه قابلیت اراضی ردیف

  15569  کشت در مناطق با قابلیت خیلی زیاد  1
  4117  کشت در مناطق با قابلیت زیاد  2
  3451  کشت در مناطق با قابلیت متوسط  3
  1382  کشت در مناطق با قابلیت کم  4
  433  کشت در مناطق با قابلیت خیلی کم  5
  733  کشت در مناطق بدون قابلیت  6
  5097  مراتع متراکم در قابلیت خیلی زیاد دیم  7
  15694  مراتع کم تراکم در قابلیت خیلی زیاد دیم  8
  81863  خیلی زیاد دیمنواحی جنگلی در قابلیت   9
  71619  مراتع متراکم در قابلیت خیلی زیاد دیم  10
  601  مراتع کم تراکم در قابلیت زیاد دیم  11
  2037  نواحی جنگلی در قابلیت زیاد دیم  12

  
و دو طبقه  1395اندازي نقشه کاربري و پوشش اراضی سال هم

  دهد. اول قابلیت دیم اراضی را نشان می
) در منطقه مطالعه، کشـاورزي دیـم، 6( بر اساس جدول

حتی در اراضی با قابلیت بسیار کم نیز در حال انجام است. 
دهنده کشـت دیـم بررسی معیارهـاي مـورد اسـتفاده نشـان

درصـد و در  30تا  20محصوالت، حتی در اراضی با شیب 
اراضی با خاك کم عمق و با الیه آهکـی در نزدیکـی خـاك 

) 6به همین دلیـل در جـدول ( سطحی در حال انجام، است.
هاي کمتـر از طیفی از اراضی زیرکشت در نواحی با قابلیت

طبقه زیاد، وجـود دارد. اراضـی کشـت شـده در منـاطق بـا 
هاي متوسط و کمتر، پس از یک دوره زمـانی، دیگـر قابلیت

شـوند کـه بازدیـدهاي میـدانی و بازدهی نداشته و رهـا می
ه، نشـان داد بسـیاري از بررسی تغییـرات رخ داده در منطقـ

اراضــی کشــاورزي دیــم رهــا شــده در ایــن طبقــات قــرار 
اند. این مسئله باعث تخریب خاك، افزایش فرسـایش داشته

  ).23و  7شود (و نیز کاهش نفوذپذیري آن می
 ) دلیل اصلی رها کردن اراضـی زیـر18مرادي و همکاران (

بیـان  دلیل کاهش قابلیت آنها بـراي کشـاورزي دیـمکشت را به

کردن ) از دیگــر عوامــل رهــا28انــد. زانــگ و همکــاران (کرده
اند و بیـان کردنـد در کشاورزي را کاهش ماده آلی خاك دانسته

هاي زیرین خاك با مواد آلی کمتر ورزي، الیهطی عملیات خاك
شده و باعـث  با خاك سطحی که مواد آلی بیشتري دارد ترکیب

) 7و همکاران (ابراهیمی شود. کاهش مواد آلی خاك سطحی می
در مطالعه خود بیان کردند، اراضـی دیـم رهـا شـده نسـبت بـه 
مراتع، داراي شـوري بیشـتر و سـدیم و پتاسـیم قابـل دسـترس 

اند که این مسئله، رونـد احیـاي ایـن قبیـل اراضـی کمتري بوده
 پژوهشرو خواهد کرد. در کشاورزي به مراتع را با مشکل روبه

هکتار از اراضی کشـاورزي دیـم  1350عه، حاضر، در دوره مطال
دلیل ویژه بـهعلت از دست دادن قابلیت خاك براي کشت و بهبه

هاي خاك ورزي، رهـا باال آمدن الیه آهک زیرین در اثر فعالیت
ی و کیفـی ) بـراي ارزیـابی کمّـ12اند. جاللی و همکاران (شده

، مقـدار آهـک خـاك را عامـل مهـم و دیمکـاري بـراياراضی 
اند. نتایج بیان کرده دیمکاريگذار روي کیفیت اراضی براي یرتأث

اندازي، نشان داد، مناطق بدون تغییـر در دوره مطالعـه، روي هم
در طبقات با قابلیت خیلـی زیـاد و زیـاد کشـاورزي دیـم قـرار 

  اند. گرفته
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در مطالعات مختلف به تأثیرات منفی کشاورزي دیم در اراضـی 
را تأییـد  پـژوهشه است که نتـایج ایـن با قابلیت کم اشاره شد

اي به ) در مطالعه26). سکوتی و همکاران (8و  5، 3، 1کند (می
هاي دیم و هاي خاك در کاربريبررسی تأثیر شیب روي ویژگی

آلودگی روانـاب در اراضـی مرتع پرداختند. آنها بیان کردند، گل
کشاورزي بـا شـیب مشـابه بـا اراضـی مرتعـی داراي اخـتالف 

داري است. همچنین نشان دادند که با افزایش شیب، عمـق نیمع
یابد، اما ایـن کـاهش در خاك در اراضی دیم و مرتع کاهش می

   دار است.اراضی زیرکشت دیم معنی
  
  گیرينتیجه

نتایج این مطالعـه بـه همـراه بازدیـدهاي میـدانی نشـان داد، در 
و خیلـی  نواحی که خاك و اقلیم آنها در طبقات با قابلیت زیـاد

صـورت پایـدار زیاد براي کشاورزي دیم قرار داشـته، کشـت به
ساله مطالعه، این اراضی با قابلیت،  20و در طی دوره است بوده 

ورزي، همچنان با کیفیت مناسب زیـر هاي خاكهمراه فعالیتبه

در  دیمکـاريکشت هستند. مدل تهیه شده براي ارزیابی قابلیت 
نزدیـک بـه نیمـی ایـن زیرحوضـه  منطقه پالسجان، نشـان داد،

متـر و خـاك مناسـب بـراي میلی 300دلیل بارندگی بـیش از به
کشت دیم، داراي قابلیت زیاد و خیلی زیاد براي کشاورزي دیم 

اما مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد ایـن اسـت کـه،  ،است
ــه توانــد مــورد اســتفاده بــراي تنهایی نمینتــایج ایــن مطالعــه ب

در مورد آینده یک سـرزمین و تخصـیص اراضـی  گیريتصمیم
براي کشاورزي دیم، قرار گیرد. تخصیص اراضی، بایـد پـس از 
تعیین نقش یک منطقه در توسعه کـل حوضـه آبخیـز و کشـور 
انجام شود و سپس با در نظر گـرفتن قابلیـت هـر منطقـه بـراي 

یند آمایش سـرزمین، تخصـیص اهاي مختلف، در طی فرکاربري
اي کـه سـابقه تـاریخی گونـه). به17و  2گیرد (اراضی صورت 

دهد در منطقه پالسجان، کارکرد اصلی، تولید آب براي نشان می
ها کل حوضه آبخیز گاوخونی است و بنابراین بارگذاري کاربري

دلیل وجود آب زیاد در این ناحیه، سهم اي باشد تا بهگونهباید به
   نشود.  هاي حوضه گاوخونی نادیده گرفتهسایر بخش
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Abstract 
In this study, to evaluate the rain- fed land capability in the west of Gavkhooni basin and Plasjn sub- basin, a multi- criteria 
evaluation method was used. First, by reviewing the literature and expert knowledge, proper data were determined. 
Criteria and constraint were standardized by Fuzzy and Boolean methods repeatedly and the criteria weights were 
determined using the analytic hierarchy process. Calculated weights showed that soil and climate criteria with 0.27 and 
0.26 had the highest weights among other criteria. Criteria and constraints were combined by considering criteria 
weights and using the weighted linear combination method; then the rain- fed land capability model was prepared. By 
re- classing the prepared model, the rain- fed land capability map was produced in 6 capability classes. The results 
showed that 178430 hectares of the study area was related to very high and high rain- fed capability classes. To 
determine the rain-fed agriculture sustainability, rain- fed agriculture locations were determined in each land rain- fed 
capability map. The results showed that 19686 hectares of rain- fed areas were located in high and very high capability 
and 5999 hectares were the in lower classes. 
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