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  چکیده

اقتصادي  يزيست، رشد اقتصادي و تأمين امنيت غذايي در توسعه ثيرگذاري بر محيط أکشاورزي از طريق ت

هاي کشاورزي بسيار تعيين اراضي مناسب به منظور فعاليت با توجه به اينکههر کشوري نقش حياتي دارد. 

هاي هيدروژئومورفولوژي، تناسب اراضي به ضروري است، در اين تحقيق تالش شده تا بر اساس شاخص

هاي اطالعاتي تحقيق حاضر هاي کشاورزي در شهرستان سنندج مورد ارزيابي قرار گيرد. اليهمنظور فعاليت

دما، فاصله از رودخانه،  بارش، ارتفاع، واحدهاي ژئومورفولوژي، اسي، شيب،شنزمين خاک، شامل جنس

هاي مورد بررسي بر اساس نظر باشد. شاخصوضعيت آب زيرزميني و کيفيت شيميايي آب زيرزميني مي

 هاياليه ANPو  OWAاند. سپس با استفاده از تلفيق دو روش امتيازدهي شده ANPکارشناسان و به روش 

نتيجه نهايي، محدوده شهرستان سنندج از نظر ميزان تناسب جهت  اند. مطابقباهم ترکيب شده اطالعاتي

اند. کالس مناسب با  اراضي کشاورزي به سه کالس مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب تقسيم شده يتوسعه

نسبتاً کيلومترمربع عمدتاً مشتمل بر نواحي مرکزي، شمال و شمال شرقي شهرستان است. کالس  711

کيلومترمربع وسعت عمدتاً شامل نواحي جنوبي و شمالي شهرستان و همچنين کالس  129مناسب نيز با 

کيلومترمربع وسعت عمدتاً شامل نواحي غربي شهرستان است. تطبيق نتايج با واقعيت  9711نامناسب با 

هاي کشاورزي فعاليت زميني بيانگر اين است که در بسياري از مناطق از جمله مناطق غربي شهرستان،

 متناسب با قابليت اراضي منطقه صورت نگرفته است.
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 مقدمه  -1

( و در ايران 22: 9213 کشاورزي نقش حياتي در توسعه اقتصادي هر کشوري دارد )احمد،

تر خواهد شد )قنواتي و آتي به دليل کاهش ذخاير فسيلي اين نقش پر اهميتهاي در دهه

محدوديت منابع و  جمعيت، افزايش به رو روند(. در عصر حاضر 23: 9213دلفاني گودرزي، 

کند که از (، ايجاب مي327: 9211افزايش تقاضا براي محصوالت غذايي )ياري و همکاران، 

(. 921: 9211منابع محدود براي کشاورزي به نحو بهينه استفاده شود )پروين و همکاران، 

 از بهينه استفاده ديگر عبارت به سطح يا واحد در توليد افزايش هايراه از يکيدر واقع، 

 آن توليد با ظرفيت کاربري ترينمناسب انتخاب و اراضي توليد شناسايي ظرفيت اراضي،

 هايبراي داشتن کشاورزي موفق توجه به ويژگي (.11: 9213پاکپورربطي و همکاران، است )

(. امروزه 9211زاده، ترين ارکان مطالعه است )فرجاقليمي و شرايط محيطي از مهم

 شود. هاي منابع طبيعي محسوب مي عنوان پايه مطالعات و بررسي مطالعات ژئومورفولوژي به

ها و همچنين  ها و ويژگي آنهاي فعال روي اين لندفرم مکانيسمشناخت فرايندها و 

پايدار داراي  يشناخت نوع کاربري اين واحدها در استفاده بهتر از محيط طبيعي و توسعه

 يباشد. به اعتقاد برخي از متخصصين، ارزيابي توان محيطي به مثابه اهميت زيادي مي

هايي نظير کشاورزي، ظور انجام فعاليته منبابزاري است براي شناسايي يک سرزمين 

( و اين اهميت سبب شده 3229، 3؛ اولي3222، 9کاري و ... )کوانگ مين و همکارانجنگل

هاي اخير مطالعات مختلفي در اين زمينه صورت گير که در ادامه به است تا در طي سال

 ها پرداخته شده است:اي از آنتشريح پاره

وري محصوالت با  ( به ارزيابي تناسب زمين و بهره3221) 2رشميدوي و همکاران

گانديشواري در غرب بنگال   يهاي سطحي در منطقه استفاده از تعيين پتانسيل خاک و آب

( GIS( با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي )3293) ۴عبدالقادر و امين .هند پرداختند

                                                           
1- Quangminh et al., 

2- Oli 

3- Reshmidevi et al., 

4- Abdelkader & Amina 



 
 ...هاي کشاورزي بر مبنايارزيابي تناسب اراضي به منظور فعاليت

 3  و همکاران مجتبي يماني

 

ملتا در الجزايز  پرداختند. راجندرا و  يقهبه ارزيابي تناسب اراضي براي کشاورزي در منط

گيري چندمعياره  هاي تصميم هاي محيطي و سيستم( با استفاده از شاخص3297) 9ويجي

احمد نيگير در غرب هند بررسي کردند. ال   ي، تناسب کشاورزي را در منطقهRSو  GISو 

مصر اقدام به ارزيابي  ( درGIS) ( با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي3291) 3برادي

(، جهت 9213) گندم کرده است. اميني و همکاران  تناسب اراضي براي کشت يکپارچه

برداري مناسب زمين، رويکرد فازي را براي ارزيابي تناسب اراضي به کار  سازي و بهره بهينه

ي توسعه مستعد هايدهستان بنديرتبه و ( به ارزيابي9212بردند. مرام و همکاران )

 هايمينز( به ارزيابي 9217کشاورزي در شهرستان کرمانشاه پرداختند. نصرالهي و همکاران )

قال جهت کشت گندم ديم با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي زراعي شهرستان آق

( به بررسي نقش عوامل هيدروژئومورفولوژي در 9211پرداختند. مختاري و همکاران )

 ها در شهرستان مياندوآب پرداختند.ونتگاهتامين آب و مکانگزيني سک

هاي با توجه به موارد مذکور در تحقيق حاضر به ارزيابي تناسب اراضي به منظور فعاليت

هاي هيدروژئومورفولوژي پرداخته شده است. کشاورزي شهرستان سنندج بر مبناي شاخص

اظ توليد و هاي اقتصادي استان به لحبخش کشاورزي شهرستان سنندج در ميان بخش

دوم قرار دارد.  يکه بعد از بخش خدمات در رتبهطورياي دارد بهاشتغال اهميت ويژه

بخش زيادي از اراضي شهرستان سنندج به کشاورزي اختصاص داده شده است اما بررسي 

اي و بازديدهاي ميداني بيانگر اين است که در بسياري از هاي مختلف، تصاوير ماهوارهنقشه

هاي هيدروژئومورفولوژيکي صورت ضي کشاورزي )ديم، آبي( بدون توجه به شاخصنقاط ارا

گرفته است. با توجه به اينکه شهرستان سنندج از نظر شرايط جغرافيايي و اقليمي و وجود 

هاي هاي آبي داراي وضعيت مناسبي است، شناسايي مناطق مستعد جهت فعاليتپتانسيل

 باشد. حاضر مي کشاورزي به عنوان هدف اصلي تحقيق

 

                                                           
1- Rajendra   & Vijay 

2- El Baroudy 
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 مواد و روش -2
 مورد مطالعه یمعرفی منطقه -

شهرستان سنندج از نظر تقسيمات سياسي جزء استان کردستان بوده که در اطراف آن 

هاي ديواندره در شمال، مريوان و سروآباد در غرب، کامياران در جنوب و دهگالن شهرستان

 اي از اين شهرستان مشتمل بر واحدبخش عمدهدر شرق آن قرار دارند. از نظر ژئومورفولوژي 

مريوان قرار -شناسي در زون اسفندقهباشد و همچنين از نظر تقسيمات زمينکوهستان مي

(. از 9212زاده، شود )درويشهاي ايران محسوب ميترين زوندارد که اين زون جزء ناآرام

خشک سرد واقع  ييم نيمهنظر اقليمي نيز شهرستان سنندج بر اساس روش آمبروژه در اقل

 (.9213هاي معتدل است )حنفي و حاتمي، هاي سرد و تابستانشده است که داراي زمستان

 
 موقعیت شهرستان سنندج ینقشه :(1شکل )

Fig (1): Location map of Sanandaj county 



 
 ...هاي کشاورزي بر مبنايارزيابي تناسب اراضي به منظور فعاليت

 5  و همکاران مجتبي يماني

 

 روش تحقیق -

هاي . دادهاست تحليلي-توصيفي هايروش مبناي بر با توجه به اهداف مورد نظر، روش تحقيق

هاي هاي زيرزميني و شاخصتحقيق شامل اطالعات آماري )اطالعات مربوط به وضعيت آب

 افزارهاي موردباشد. نرماي ميهاي اطالعاتي و همچنين اطالعات کتابخانهاقليمي(، اليه

 سازي، خروجيهاي اطالعاتي، فازياليه ي)تهيه ARCGISاستفاده در تحقيق نيز شامل 

سنجي نتايج( و )صحت Google earth(، OWA)اجراي مدل  IDRISIنهايي(، 

SuperDecisione  هاي اطالعاتي تحقيق حاضر شامل اليه باشد.دهي به معيارها( مي)وزن

دما، وضعيت  بارش، فاصله از رودخانه، ارتفاع، شناسي، شيب،زمين اراضي، تيپ خاک، جنس

باشد. با توجه به اينکه ارزش و اهميت زيرزميني ميآب زيرزميني و کيفيت شيميايي آب 

هاي مورد بررسي با استفاده از نظر شاخصها جهت اهداف مورد نظر يکسان نيست، شاخص

امتيازدهي شده و با استفاده از تابع  ANPکارشناس ژئومورفولوژي( به روش  7کارشناسان )

هاي ها، اليهسازي اليهپس از فازي سازي شده است.فازي ArcGISافزار  فازي در نرم

بر مبناي  OWAشده و سپس با استفاده از مدل  IDRISIافزار استاندارد شده وارد نرم

باهم ترکيب و تلفيق شده است و در نهايت  ANPهاي به دست آمده از طريق مدل وزن

سنجي نهايي به منظور صحت ينقشه ينهايي حاصل شده است. پس از تهيه ينقشه

 ANPدر ادامه به تشريح دو مدل نمونه تصادفي استفاده شده است.  72حاصله، از  يجهنتي

 پرداخته شده است: OWAو 

هاي ارزيابي ( و يکي از روشANPاي )اين مدل، فرآيند تحليل شبکه ای:مدل تحلیل شبکه

چندمعياره است که کاربرد وسيعي در علوم مختلف از جمله ژئومورفولوژي دارد. مدل 

ANPشکل کامل شده تحليل سلسله ،( مراتبيAHPاست. در تحليل سلسله ) مراتبي، ابتدا

کند که در آن عناصر مسئله يا موضوع مورد نظر را به يک ساختار سلسله مراتبي تبديل مي

شوند؛ اين ساختار، )همان اجزاء تصميم( مستقل از يکديگر فرض مي يدهنده تشکيل

هاي متقابل بين عناصر  اين است که وابستگي AHPاي جدي هبنابراين يکي از محدوديت

گيرد و ارتباط بين ها را در نظر نميتصميم، يعني وابستگي معيارها، زيرمعيارها و گزينه
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کند. اين فرض ممکن است در بعضي طرفه فرض مي مراتبي و يک عناصر تصميم را سلسله

ها تغيير بندي گزينهرتبه ينتيجه از موارد صادق نباشد و ممکن است با حذف يک گزينه

 ياندکي محتاط بود زيرا کليه AHPکند و يا برعکس شود؛ بنابراين بايد در استفاده از روش 

(. اين 12: 9211مراتبي نيستند )زبردست، مسائل و مشکالت لزوماً داراي ساختار سلسله

9تيآن توماس ساع يکننده باعث شده تا ابداع AHPهاي روش محدوديت
روش فرايند  

را ارائه و معرفي کند که در آن ارتباط پيچيده بين عناصر تصميم، از  ANPاي تحليل شبکه

شود. فرآيند اي در نظر گرفته ميطريق جايگزيني ساختار سلسله مراتبي با ساختار شبکه

، 3شود )ساعتي و وارگاسمحسوب مي AHPاي، حالت عمومي و گسترده تحليل شبکه

توان در نظر گرفت. به  در آن موضوعات با وابستگي متقابل و بازخورد را نيز مي( که 3221

در اغلب زمينه افزايش پيدا  AHPبه جاي  ANPهاي اخير استفاده از همين دليل در سال

در مسائل ژئومورفولوژي چندان باب نشده  ANPعليرغم اين هنوز استفاده از  کرده است.

 است. 

بندي معيارها و پرداختن به عدم روشي براي رتبه (:OWAدار ترتیبی )گیری وزنمدل میانگین

توسط ياگر معرفي شد. اين  9111هاست که نخستين بار در سال اطمينان اثر متقابل آن

هاي ترتيبي به هاي معيار متفاوت است. وزنباشد که با وزنروش شامل وزن ترتيبي مي

هاي معيارها به معيارهاي مورد استفاده وزنشوند، اما ارزش معيارها اختصاص داده مي

 وسيعي از نتايج را بدست آورد، به يتوان دامنهمي OWA يابند. در روشاختصاص مي

سناريوهاي بين عملگر اشتراک )خطر  يبندي پيوستهکه اين روش منجر به درجهطوري

ملگر اشتراک شود که عپذيري( ميناسازگاري ريسک ناپذيري( و عملگر اجتماع )ريسک

(ANDريسک پايين را نشان مي )( دهد و عملگر اجتماعORريسک باال را در تصميم )گيري 

 .(13-19: 9219دهد )رهنما و همکاران، نشان مي

 

                                                           
1- Tomas saaty 

2- Saaty & Vargas 
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 ها و بحث یافته -3

اراضي  يمنظور پتانسيل سنجي شهرستان سنندج جهت توسعه در تحقيق حاضر به

اقليم و پوشش زمين استفاده شده است که هيدرو هاي ژئومورفولوژي،کشاورزي از شاخص

 ها پرداخته شده است:در ادامه به تشريح هر کدام از اين شاخص

شاخص ارتفاع، شيب و واحدهاي  2در تحقيق حاضر از  های ژئومورفولوژیکی:شاخص -

ژئومورفولوژي به عنوان معيارهاي موثر ژئومورفولوژي استفاده شده است. ارتفاع عامل 

يرگذار بر فشار هوا، بارش و ... است و  شيب منطقه نيز نقش مهمي در کشاورزي و تاث

شود و به اراضي وابسته به آن دارد. در واقع شيب زياد باعث تسريع جريان آب مي يتوسعه

کند. براي کشاورزي آبي همان نسبت، ميزان فرسايش و هدر رفتن آب، افزايش پيدا مي

درصد بايد  32تا  92درصد است و براي شيب بين  92تر از ترين شيب کم مناسب

تر از درصد قابليت کشاورزي ديم را دارند و بيش ۴2تا  32بندي صورت گيرد. شيب  تراس

(. 9۴: 9212درصد مناسب کشاورزي نيست و بايد به مرتع اختصاص داده شود )يماني،  ۴2

ژئومورفولوژي هستند. با هاي مهم ژئومورفولوژي، واحدهاي همچنين يکي ديگر از شاخص

تان در واحد ـاين شهرس اي ازمدهـطقه، بخش عـه وضعيت ژئومورفولوژيکي منـتوجه ب

 ي( نقشه3کوهستان قرار گرفته است که تناسب الزم براي کشاورزي ندارد. در شکل )

 ينحوه (9) هاي ژئومورفولوزي منطقه نشان داده شده است و در ادامه در جدولشاخص

 واحدهاي ژئومورفولوژي نشان داده شده است. گذاريارزش
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 ( واحدهای ژئومورفولوژیCطبقات ارتفاعی،  ی( نقشهBطبقات شیب،   ی( نقشهA :(2شکل )

Fig (2): A) Map of Slope classes B) Map of elevation classes C) Map of Geomorphological units 

 بر حسب نظر کارشناسانژئومورفولوژی  گذاری واحدهای ارزش :(1جدول )

Tab (1): Valuation of geomorphological units according to experts 

 دریاچه ماهور یتپه دشت سیالبی کوهیهای میان دشت واحدکوهستان واحدژئومورفولوژی

 2 ۴ 1 1 3 ارزش

بارش، فاصله از هاي هيدرواقليمي در اين تحقيق از شاخص های هیدرواقلیمی:شاخص -

( استفاده شده ECهاي زيرزميني )هاي زيرزميني و کيفيت آبرودخانه، دما، وضعيت آب

متر که منطبق بر ارتفاعات ميلي 172مورد مطالعه خطوط همباران از  ياست. در منطقه

متر که مربوط به نواحي کم ارتفاع است متغير است. از نظر دمايي نيز ميلي 222است تا 

گراد متغير است. درجه سانتي 9۴گراد تا سانتي يدرجه 99ن دماي ساالنه از ميانگي
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تا  322بين  ECهاي زيرزميني نيز ميزان تمرکز همچنين از نظر شاخص کيفيت آب

باال باشد جهت کشاورزي نامناسب  ECمتغير است و مناطقي که در آن تمرکز  92۴۴

 يتمرکز کشاورزي در مناطق مياني و حاشيه هاي زيرزميني نيز با توجه بهاز نظر آب است.

تر از مناطق غربي است که با شهري سنندج، در اين مناطق سطح آب زيرزميني پايين

توجه هدف تحقيق مناطقي که نزديک به رودخانه هستند و همچنين سطح آب زيرزميني 

ارند. در هاي کشاورزي دتري جهت فعاليتتري قرار دارند تناسب بيشها در عمق کمآن

 هاي هيدرواقليمي نشان داده شده است.طبقاتي شاخص ي( نقشه2شکل )

 
 ینقشه( Dطبقاتی بارش،  ی( نقشهCطبقاتی دما،  ی( نقشهEC  ،Bطبقاتی وضعیت  ی( نقشهA :(3شکل )

 های سطحی و زیرزمینیآب
Fig (3): A) Map of EC classes B) Map of Temperature classes C) Map of Rainfall classes D) 

Map of surface and groundwater 
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هاي نوع به منظور بررسي وضعيت پوشش زمين، از شاخصهای پوشش زمین: شاخص -

هاي منطقه برحسب ارزش و اهميتي خاک و وضعيت ليتولوژي استفاده شده است. خاک

 (. پوشش غالب3اند )جدول گذاري شده ه براي کشاورزي دارند، طبق نظر کارشناسان ارزشک

 .گيردمي قرار کشاورزي مورد استفاده طور گسترده سول است که به منطقه خاک انسپتي

 گذاری جنس خاک بر حسب نظر کارشناسان ارزش :(2جدول )

Tab (2): Valuation of soil type according to expert 

 انتی سول انسپتی سول جنس خاک
های بدون سنگ

 پوشش/انسپتی سول

های بدون سنگ

 پوشش/انتی سول

 3 ۴ 1 1 ارزش

پذيري سازندها مورد  شناسي ميزان نفوذپذيري و فرسايش شناسي و سنگ در بحث زمين

منطقه تقسيم  7مورد مطالعه از نظر ليتولوژي به  ي( منطقه2نظر است، مطابق جدول )

شده است که بر اساس نظر کارشناسان )بر اساس ميزان نفوذپذيري و حاصلخيزي( جهت 

هاي بندي شده شاخص طبقه ي( نقشه۴در شکل ) گذاري شده است. اهداف مورد نظر ارزش

 مربوط به پوشش زمين نشان داده شده است.

 یتولوژی بر حسب نظر کارشناسانگذاری ل ارزش :(3جدول )

Tab (3): Valuation of Lithology according to expert 

 لیتولوژی
مواد 

 آبرفتی
 شیل

سنگ و  ماسه

 آهک

سنگ،  کنگلومرا، ماسه

 سنگ گل

آندزیت، بازالت 

 و دیوریت

 3 ۴ 7 1 1 ارزش
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 طبقات خاک  ی( نقشهBطبقات لیتولوژی،  ی( نقشهA :(4شکل )

Fig (4): A) Map of Soil classes B) Map of Lithology classes 

 هايهاي اطالعاتي، استانداردسازي اليهاليه يپس از تهيه های اطالعاتی:استانداردسازی الیه -

متخصص  7ها بر حسب نظرات اطالعاتي صورت گرفته است. استانداردسازي اليه

هاي فته است. استاندارسازي اليهژئومورفولوژي و با استفاده از منطق فازي صورت گر

تر باشد ژئومورفولوژي به اين صورت انجام شده است که از نظر ارتفاعي، هر چه ارتفاع کم

 تريشوند و همچنين از نظر شيب نيز مناطقي که داراي شيب کمتر ميها بيشارزش پيکسل

درياچه و کوهستان تري دارند. از نظر واحدهاي ژئومورفولوژي نيز واحد هستند ارزش بيش

کوهي داراي باالترين ارزش است. از هاي ميانترين ارزش هستند و واحد دشتداراي کم

تر، نزديک به اقليمي نيز مناطقي که داراي بارش و دماي بيشهاي هيدرونظر شاخص

تري هستند داراي پايين EC تر و مناطقي که داراي ميزان رودخانه، عمق آب زيرزميني کم

طور که هاي نوع خاک و ليتولوژي نيز همانباالتري هستند. همچنين براي شاخصارزش 

( 7در جداول مربوط نشان داده شد به هر کدام از طبقات ارزش داده شده است. در شکل )

 هاي اطالعاتي نشان داده شده است.استانداردسازي شده اليه ينقشه
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 اطالعاتیهای استانداردسازی شده الیه ینقشه :(5شکل )

Fig (5): Standardized map of information layers 

دهي به هاي اطالعاتي براي وزندست آوردن اليهه پس از بهای اطالعاتی: دهی به الیهوزن -

 تشکيل از ( استفاده شده است. براي اين منظور پسANPاي )ها از مدل تحليل شبکهآن

 دورني و بيروني معيارها، از ماتريس يابطهبا توجه به ر ( و1اي )شکل ساختار شبکه

 اين از يک هر اهميت ميزان و رابطه تعيين ستون براي 92و  سطر 92شامل  ايمقايسه

 نامهپرسش طريق منظور امتيازدهي به معيارها از شده است. به استفاده زيرمعيارها و معيارها

 استفاده شده است. براي انجاممتخصص ژئومورفولوژي(  7کارشناسان امر ) هايديدگاه و

 هايدست آوردن وزنه و پس از ب شد استفاده Super Decisionsافزار  نرم از محاسبات

 ها اعمال شده است.بر روي دادهIDRISI افزار (، در نرم۴هر کدام از معيارها )جدول  نهايي
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 ای معیارهاساختار شبکه :(6شکل )

Fig (6): Criteria network structure 

 ANPهای اطالعاتی در مدل وزن الیه :(4جدول )

Tab (4): Weight of information layers in ANP model 

 هیدرواقلیم ژئومورفولوژی پوشش

 معیار
 لیتولوژی

جنس 

 خاک

واحدهای 

 ژئومورفولوژی
 ارتفاع

 
 رودخانه شیب

آب 

 زیرزمینی

کیفیت 

آب 

 زیرزمینی

 بارش دما

1۴/2 99۴/2 923/2 11/2 9۴7/2 937/2 19/2 13/2 1۴/2 921/2 
وزن در 

 ANPمدل

عملگر  (:OWAدار ترتیبی )گیری وزنهای اطالعاتی با استفاده از مدل میانگینتلفیق الیه -

OWA (:9۴7: 9212( قابل استنتاج است )طالعي و همکاران، 9) يبا استفاده از رابطه 
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∑ :OWAt                                   (9) يرابطه  
 
  (

    

          
)     

 vjآيد. ( به دست ميxijهاي يک معيار )طريق ارزشبه zi1 ≤  ...≤ Zijدر اين رابطه 

دار هاي ترتيبي جهت ترکيب معيارهاي وزنوزن معيار است. وزن wjوزن ترتيبي و 

ها اختصاص هاي اليه ها به موقعيت مکاني پيکسلها وزنشوند که در آناستفاده مي

اند، هايي که در يک موقعيت در چند نقشه قرار گرفتهديگر، تمام پيکسل عبارت يابد. به مي

توان هاي مفهومي فازي ميسنجپذيرند. با استفاده از کميتهاي ترتيبي يکساني را ميوزن

طلق و نسبي تقسيم ـم يومي به دو دستهفهـهاي مسنجهاي ترتيبي ساخت. کميتوزن

هاي نسبي با عباراتي ( جزء کميت سنج7( و )حدود ۴شوند. عباراتي مانند )حداقل مي

کي مشخص ـعداد زيادي، نيمي، اندکي و حداقل يـبارتي نظير اکثراً، اغلب، تـنظير با ع

گيرندگان ار تصميمگيري مختلفي را در اختيهاي تصميمها، استراتژيسنجشوند. کميتمي

اي از نتايج ارزيابي را براي توان مجموعهمي aکه با تغيير شاخص طوريدهند، بهقرار مي

بيني باعث افزايش خوش aديگر، کاهش مقدار عبارتدست آورد. بهگيري بههدف تصميم

ا گيرنده ربيني شده و بدبيني تصميمباعث کاهش خوش aگيرنده و افزايش مقدار تصميم

سنج نسبي (. در اين تحقيق از کميت29: 921۴جنکانلو و همکاران، دهد )طالعافزايش مي

هاي هاي ترتيبي و وزنوزن ي(. پس از محاسبه7منظم افزايش استفاده شده است )جدول 

ها بر تلفيق شاخص يه( نقشANPمراتبي )تحليل سلسله  آمده از طريق مدلدستبه

 (. 1آمده است )شکل  دست به OWAاساس مدل 

 α ها متناظر و شاخصسنجکمیت :(5جدول )     

Tab (5): Corresponding quantimeters and α index 

سنج زبانی کمیت
Q 

حداقل 

 یکی
 اکثراً بسیاری نیمی بعضی کمی

بسیار 

 زیاد
 همه

α 229/2 9/2 7/2 9 3 7 92 9222 
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 ANPو  OWAبندی نهایی بر اساس مدل پهنه :(7شکل )

Fig (7): Final zoning based on OWA and ANP models 

نهايي تناسب اراضي براي  يپس از انجام مراحل تحقيق، نقشهسنجی نتایج بدست آمده: صحت

هاي تصادفي استفاده شده هاي کشاورزي تهيه شده است. براي انجام صحت سنجي از نمونهفعاليت

نقطه به صورت تصادفي انتخاب شده است و سپس ميزان تناسب آن  72اين صورت که  است. به

 يهاي کشاورزي بر اساس نظر کارشناسان سنجيده شده و در نهايت با نقشهنقاط به منظور فعاليت

سنجي نشان داده شده است. مطابق ( نتايج صحت1نهايي مطابقت داده شده است. در جدول )

اي که به صورت تصادفي انتخاب شده است، بر اساس نظر نقطه 72 نتايج بدست آمده از

نقطه داراي  91نقطه داراي شرايط بسيار مناسب،  92کارشناسان از نظر تناسب اراضي به ترتيب 

نقطه داراي شرايط نامناسب هستند. که پس از انطباق آن با نتيجه  3۴مناسب و  شرايط نسبتاً

درصد  12مطابق جدول زير کالس بسيار مناسب داراي دقت  نهايي، جدول زير حاصل شده است.

اي که بر حسب نظر کارشناسان داراي شرايط بسيار مناسب نقطه 92نقطه از  1است به طوري که 

مناسب و نامناسب به ترتيب  است در اين کالس قرار گرفته شده است. همچنين کالس نسبتاً

 باشد.درصد مي 11لي نيز درصد هستند و دقت ک 22/12و  7/11داراي دقت 
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 سنجی میزان دقت نتیجه نهاییصحت :(7جدول )

Table (7): Validation of the accuracy of the final result 

 درصد دقت نامناسب نسبتا مناسب بسیار مناسب تعداد نمونه کالس

 12 2 9 1 92 بسيار مناسب

 7/11 9 9۴ 9 91 مناسب نسبتاً

 2/12 32 2 9 3۴ نامناسب

 11 - - - - دقت کلي

 گیری نتیجه -4

اي در اقتصاد شهرستان سنندج دارد و همچينن با با توجه به اينکه کشاورزي سهم عمده

ها و  ريزي توجه به پتانسيل باالي شهرستان از نظر منابع آبي، الزم است تا برنامه

توجه مطالعات انجام  هاي درستي در اين زمينه صورت گيرد. در تحقيق حاضر با يابي مکان

هاي هيدروژئومورفولوژي مربوط به محدوده مطالعاتي، تالش شده است تا به  شده و بررسي

هاي کشاورزي پرداخته شود. نتايج ارزيابي تناسب اراضي شهرستان سنندج براي فعاليت

و مدل  ايشبکه بندي صورت گرفته با استفاده از مدل تلفيقي تحليل حاصل از پهنه

سنجي شده برداري تصادفي صحتدار ترتيبي با استفاده از روش نمونهگيري وزننميانگي

نهايي حاصله داراي  يسنجي انجام شده بيانگر اين است که نقشهاست که نتيجه صحت

اي بخش عمده درصد دقت است. نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر بيانگر اين است که 11

هاي کشاورزي هستند به طوري که الزم جهت فعاليتاز شهرستان سنندج فاقد تناسب 

 کيلومترمربع از مساحت شهرستان در 9711نتيجه نهايي تحقيق حاضر بيانگر اين است که 

و  129طبقه نامناسب قرار دارد و همچنين طبقه نسبتا مناسب و مناسب نيز به ترتيب 

ا توجه به نتايج بدست اند. بکيلومترمربع از وسعت شهرستان سنندج را دربرگرفته 711

شهرستان سنندج فاقد تناسب الزم  يدرصد از محدوده 72توان گفت که حدود آمده مي

 بررسي وضعيت هيدروژئومورفولوژيکيهاي کشاورزي بخصوص کشت آبي هستند. براي فعاليت

هايي ها و محدوديتشهرستان سنندج بيانگر اين است که اين شهرستان داراي توانمندي

هاي سطحي و زيرزميني و بارش به طوري که اين شهرستان از نظر وضعيت آباست، 
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هاي زيادي هاي ژئومورفولوژيکي با محدوديتداراي وضعيت مناسبي است، اما نظر شاخص

غربي شهرستان که منطبق بر کوهستان است  يمواجه است و همين امر سبب شده تا نيمه

 زي باشد. اين در حالي است که مناطق ميانيهاي کشاورفاقد تناسب الزم براي فعاليت

هاي ميان کوهي شهرستان شامل محدوده حاشيه شهري سنندج و به طور پراکنده دشت

هاي شهرستان به دليل وضعيت ژئومورفولوژيکي مناسب پتانسيل بااليي به منظور فعاليت

ندج داراي کشاورزي دارند. مجموعه نتايج بدست آمده بيانگر اين است که شهرستان سن

هاي ريزي دقيق متناسب با توانمنديهايي است که نيازمند برنامهها و محدوديتتوانمندي

نواحي مختلف آن است. در اين تحقيق وضعيت شهرستان از نظر اراضي کشاورزي آبي و 

ديم مورد ارزيابي قرار گرفته شده است و براي اين منظور بخش زيادي از مناطقي در 

هايي از جمله قرار گرفته است، در حالي که اين مناطق جهت فعاليت نامناسب يطبقه

هاي زيادي هاي باغي با توجه به وضعيت هيدرواقليمي مناسب داراي پتانسيلفعاليت

هاي مختلف فعاليت يهاي آتي، توسعهريزيهستند، بنابراين الزم است تا در برنامه

اي هيدروژئومورفولوژيکي منطقه صورت هکشاورزي، باغداري و... متناسب با توانمندي

 گيرد.
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