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 چكيده
به ویژگي هاي  ي اراضي زراعي با توجههدف از تحقيق حاضر  امكان سنجي توسعه

هاي اطالعاتي از قبيل: خاک، تيپ اراضي، ژئومورفولوژیكي است. جهت نيل به هدف فوق، الیه

زمين شناسي، شيب، ارتفاع، بارش، دما، آبهاي سطحي و آبهاي زیرزميني مورد تجزیه و تحليل 

مورد  زراعيامكان سنجي توسعه ي  اراضي این اطالعات،  سپس با استفاده از قرار گرفته است.

با استفاده از نرم   ANPت. پارامترهاي مورد بررسي، با نظر كارشناس به روش بررسي قرارگرف

امتيازدهي و با استفاده از تابع  جهت ایجاد سوپر ماتریس مقایسه اي،  Super Decision افزار

بندي هنههاي اطالعاتي با هم تلفيق و پو الیه شده فازي سازي  ARC GISفازي در نرم افزار

ها نقشه ي صورت گرفت تا با استفاده از همپوشاني آن FUZZY ANPنهایي به روش 

تصاویر ماهواره گردد. همچنين از بندي قابليت اراضي و امكان سنجي توسعه ي  آن تهيه پهنه

نيز  google earth( و تصاویر 11/08/2016)تاریخ +ETMو OLI ، سنجنده هاياي لندست

طبق   كشاورزي و تهيه نقشه ژئومورفولوژي منطقه استفاده شده است. جهت بررسي كاربري

مطالعات انجام شده در این تحقيق و بررسي هاي ژئومورفولوژیک مربوط به محدوده ي 

مطالعاتي بهترین مكان جهت كشاورزي در قسمت هاي مركزي منطقه قرار دارد. اما به خاطر 

د كننده ميباشد، این مناطق زیر كشت عدم دسترسي به آب كه اصلي ترین عامل محدو

صورت كامل استفاده نميشود باشد و از توان خاک جهت بهره وري بهصورت دیم ميمحصوالت به

بندي، ي زراعت در محدوده ي مطالعاتي، و مقایسه با نتایج حاصل از پهنهبا بررسي هاي  سابقه

 شت كامال مناسب تعيين گردید.كيلومتر مربع از مساحت محدوده ي مطالعاتي جهت ك 93/909
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 مقدمه

هرگونه تحقیق (. 1367همراه با زندگی یکجانشینی انسان، کشاورزی اولین فعالیت سازنده او بحساب می آید )ملکی زاده، 
باید به پارامترهای ساده ای منحصر گردد تا نتایج معنی داری از آن کسب شود جغرافیایی درمورد پیچیدگی محیط زیست 

بررسی جغرافیایی محیط فیزیکی مرتبط با کشاورزی، ابزاری ضروری برای افرادی است که با شناسایی و تعیین تفاوتهای 
کشاورزی از طریق  (.73: 1379اصلی منطقه ای در شکل گیری و مسایل جغرافیایی مربوط به آن سروکار دارند)دهقانیان، 

تاثیرگذاری بر محیط زیست ، رشد اقتصادی و تامین امنیت غذایی بصورت هرچند در حال تحول اما بسیار حیاتی در توسعه 
ی کشاورزی ی اراضی زراعی یا به عبارتی همان توسعهتوسعه (.1382،33) احمد ، ی  اقتصادی هر کشوری نقش دارد

فعالیت های برنامه ریزی شده ، مرتبط و هماهنگ به منظور اعمال تغییرات و تحوالت مطلوب برای دستاورد یک سلسله 
ی در قالب برنامه ی جامع توسعه وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه ی فعالیت ها ، بسط امور و افزایش عملکردها

فرایندی در جهت تسهیل محدودیت هایی دانست توان ی کشاورزی را میبه عبارت دیگر توسعه اقتصادی است-اجتماعی
امروزه مطالعات  (.1381،11گردد )شهبازی، که بر عرضه ی کشش ناپذیر زمین و نیروی کار برجریان تولید تحصیل می

ژئومورفولوژی به عنوان پایه مطالعات و بررسیهای منابع طبیعی محسوب میشود دراین راستا دشتها یکی از مهمترین اشکال 
 وورفولوژیکی در مناطق خشک و نیمه خشک هستند که پتانسیل باالیی در پذیرش جمعیت انسانی دارا میباشند ژئوم

شناخت فرایندها و مکانیسم های فعال روی این لندفرم ها و ویژگی آنها و همچنین شناخت نوع کاربری این واحد ها 
قروه استعداد  دشتدر این راستا  (.1388، ملکی) ادی میباشددراستفاده بهتر ازمحیط طبیعی و توسعه پایدار دارای اهمیت زی

قابل مالحظه ای در زمینه ی کشاورزی داشته و همواره به عنوان یکی از مراکز مهم تولید محصوالت کشاورزی در استان 
برای افزایش  ب امکان الزم راآبا توجه به کمبود بارش در این شهرستان بهره وری از منابع و  کردستان مطرح بوده است

هزار تن   480سطح زیر کشت فراهم می آورد این شهرستان قطب کشاورزی استان کردستان است به طوریکه ساالنه 
درصد تولیدات کشاورزی استان کردستان را تامین  25محصوالت کشاورزی در این شهرستان تولید میشود و  در واقع 

 ،به دلیل افزایش جمعیت و افزایش مصرف در بخش های مختلف کشاورزی میکند اما استخراج بی رویه منابع آب زیر زمینی
)آمارنامه های  ن افت کیفیت زراعت شده استآشرب و بهداشت، باعث کاهش سطح سفره آب زیرزمینی و به تبع 

ابله های اساسی برای مقژئومورفولوژیکی و سپس ارائه راه حل مطالب فوق اهمیت و ضرورت مطالعات دقیق کشاورزی(. 
  ن را برای ما نمایان کرده است.آبا مشکالت ناشی از 

و همکاران  1در خصوص تعیین تناسب اراضی در مناطق مختلف جهان مطالعات زیادی صورت گرفته است. رانجیت کور
وجه به منطقه ی اوتارپراداش هند را موردمطالعه قرار دادند و طی آن الگوی مکانی کاربری کشاورزی را با ت 2013در سال 

پتانسیل خاک و آب و هوای منطقه مطالعه شد و با استفاده از تصاویر ماهواره ای در فصول تابستان و زمستان تغییرات 
منطقه ی کارناکاتا در  2016و همکاران در سال  2کاربری اراضی از کشاورزی به غیر از کشاوری را دنبال میکردند. محامد

و سنجش از دور برای  GISی کاربری کشاورزی بر اساس ضی کشاورزی جهت توسعههند را به منظور ارزیابی تناسب ارا
با استفاده از پارامترهای شیب، عمق خاک،  2015و همکاران در سال  3ایجاد مدیریتی بهتر، موردمطالعه قرار داد. راجندرا

فرسایش، بافت خاک، ظرفیت نگهداری آب، رطوبت و مواد مغزی کشاورزی و استفاده از سیستم های تصمیم گیری 
ردند و در منطقه ی احمدنیگیر در غرب هند را بررسی ک تناسب کشاورزی را در منطق پر از تپه RSو  GISچندمعیاره و 

یک ماتریس مقایسه زوجی را برای تعیین اوزان به کار گرفتند. و منطقه را به طبقات مناسب و نامناسب جهت کشاورزی 
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شهرستان بولدر در کلرادوی ایالت متحده را مورد مطالعه قرار داد و  2015در سال  1تقسیم بندی نمودند. برین مونتگموری
 LSPتعیین کرد و برای وزن دهی از روش تصمیم گیری چندمعیاره  GISتفاده از قابلیت اراضی برای کشاورزی را با اس

منطقه ی یلی  2013در سال  2استفاده کرد و معیارهای ارزیابی شامل خاک، توپوگرافی، اقلیم و عوامل اقتصادی بود. ارکی
( MCDMیم گیری چند معیاره )در چین را موردمطالعه قرار داد و یک چهارچوب جدید در رابطه با حساسیت مدلهای تصم

برای ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی ارائه داد که شامل ارزیابی تناسب اراضی و تجزیه و تحلیل حساسیت فضایی بود و 
برای تعیین میزان حساسیت به هر منطقه وزنی تعلق گرفت و تغییر در اوزان حساسیت گندم را در مناطق مختلف تعیین 

های جدید پاسخ بهتری های تصمیم گیری قدیمی را برای تعیین حساسیت کنار میزد زیرا روششمیکرد که این روش، رو
منطقه ی یوسفعلی ترکیه را موردمطالعه قرار داد و برای تعیین زمین مناسب  2013در سال  3ارائه میداد. حالیل آکینسی

جهت شیب، ارتفاع، فرسایش، خاک و  استفاده کرد وی پارامترهایی نظیر شیب، AHPو روش GISبرای کشاورزی از 
دسته تقسیم کرد و بعد از کسر جنگل ها، منراتع و مناطق شهری  5قابلیت اراضی را در نظر گرفت و نقشه ی تناسب را به 

 2009و همکاران در سال 4های قابل کشت  و غیر قابل کشت برای کشاورزی را تعیین نمود. رشمیدوی مساحت زمین
ی در غرب بنگال هند را موردمطالعه قرار دادند و با استفاده از قاعده ی استنتاج مبتنی بر فازی در منطقه ی گاندیشوار

(، به ارزیابی تناسب زمین و بهره وری محصوالت با استفاده از تعیین پتانسیل خاک و GISسیستم اطالعات جغرافیایی)
( اقدام به ارزیابی تناسب  GISیستم اطالعات جغرافیایی)با استفاده از س 2016در سال  5ال برادی .آبهای سطحی پرداختند

خاک، فرسایش،  PHاراضی برای کشت یکپارچه ی گندم کرد و عواملی نظیر مواد آلی خاک، عمق، بافت، شوری و میزان 
و دسترسی به آب و هدایت الکتریکی خاک را به عنوان عوامل موثر در تناسب اراضی در نظر گرفت. و میزان حاصلخیزی 

کیفیت خاک نیز سنجیده شد و نتایج حاصل از مدل استفاده شده با واقعیت مقایسه شد و با در نظر گرفتن میزان حاصلخیزی 
در  6تایمن ربرگن و خواص فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه ی موردمطالعه به کالس هایی برای قابلیت کشت تقسیم شد.

اراضی برای تولید روغن پالم موردمطالعه قرار داد در این مطالعه عوامل منطقه ی غنا را برای ارزیابی تناسب  2016سال 
 آب و هوایی و تغییرات اقلیم معیار اصلی در نظر گرفته شده بود. 

ی اراضی زراعی با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژیکی، بررسی نحوه ی هدف از تحقیق حاضر  امکان سنجی توسعه
روند کاهش یا افزایش سطح  زمین شناسی، اقلیم، هیدرولوژیکی و خاکشناسی منطقه بر رویتأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی، 

بررسی فرایند های ژئومورفولوژیکی دشت قروه و ارتباط آن با کاربری زراعی و کشاورزی در سطح و همچنین  زیر کشت
 است.  آن بندیپهنهی نقشه ی دشت و تهیه

 موقعيت محدوده ي مورد مطالعه

، وسعت شرقی 10°35׳6״و عرض  10°48׳3״غربی و طول    35°16ʹ5ʺو عرض  47°38ʹ9ʺشهرستان قروه با طول 
کیلومترمربع را به خود اختصاص داده است این شهرستان در جنوب شرقی استان کردستان قرار گرفته است  2480حدود 

. دشت (1) شکل محدود شده استدهگالن  از غرب بهکه از شمال به بیجار ، از شرق به همدان ، از جنوب به کرمانشاه و 
متری از سطح دریا واقع شده است. ارتفاع زیاد آب و هوای خاصّی را در منطقه ایجاد کرده است که  1800قروه در ارتفاع 
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ط میزان بارندگی متوس .های سنگین و تابستان نسبتاً خنک با وزش بادی همیشگی استدارای زمستان بسیار سرد با برف

 می باشد )سازمان مطالعات آب منطقه ای استان کردستان(.میلی متر  300 سالیانه آن حدود
 

 
 : موقعيت منطقه ي مورد مطالعه1شكل 

 داده ها و روش ها

ی اراضی زراعی با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژیک است بر این اساس هدف از تحقیق حاضر  امکان سنجی توسعه
مربوط به داده های اقلیمی و آمارهای هیدرولوژیکی  (1390-1340ساله ) 40 آمارهایروش کار به این گونه است که ابتدا 

سالنامه منطقه ای استان کردستان و  آب مطالعات ها  از سازمانآن و سطوح پیزومتریک آبهای زیرزمینی و کیفیت شیمیایی
نقشه از موسسه تحقیقات خاک و آب و  1:50000نقشه های قابلیت اراضی با مقیاس تهیه شده است سپس های آماری 

عیت به منظور بررسی وض ،1:100000زمین شناسی جهت بررسی وضعیت توپوگرافی، نقشه های، 1:50000های توپوگرافی
از  زمین شناسی منطقه و پراکندگی سازندهای مختلف با هدف ارزیابی و امکان کشاورزی در سازندهای سست و مقاوم،

 +ETMو OLI ، سنجنده هایتصاویر ماهواره ای لندستکشور تهیه شده است و همچنین از  سازمان زمین شناسی

کاربری کشاورزی و تهیه نقشه ژئومورفولوژی منطقه نیز جهت بررسی  google earthو تصاویر  (11/08/2016)تاریخ
های اطالعاتی و انجام ی الیهجهت تهیه ،  Arc GIS Desktopنرم افزارهای کامپیوتری از جمله  استفاده شده است.

جهت ایجاد سوپر ماتریس مقایسه ای و   Super Decision بندی و استخراج شبکه ی هیدروگرافی و نرم افزارپهنه
 ها، مورد استفاده قرار گرفته است. ج امتیازات نهایی الیهاستخرا

های اطالعاتی از قبیل: جنس خاک، قابلیت اراضی، زمین شناسی، شیب، ارتفاع، بارش، جهت نیل به هدف تحقیق، الیه
این اطالعات  و سپس با استفاده ازدما، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 

مورد بررسی قرارگرفت. پارامترهای مذکور، با نظر  امکان سنجی توسعه ی  اراضی زراعیو درنظر گرفتن تأثیر آنها، 
تشکیل و اجرا شد و با   Super decisionامتیازدهی شده و ماتریس مقایسه ای در نرم افزار  ANPکارشناس به روش 

های فازی شده در الیه،  Raster calculatorفازی سازی شده و با دستور    ARC GISاستفاده از تابع فازی در نرم افزار
تا با صورت گرفت   FUZZY ANPبندی نهایی به روش های اطالعاتی با هم تلفیق و پهنهامتیازات نهایی ضرب و الیه

با توجه به معیارهایی تهیه شود.  بندی قابلیت اراضی و امکان سنجی توسعه ی  آنها نقشه ی  پهنهاستفاده از همپوشانی آن
مناطقی که دارای باالترین  ANPکه در این پهنه بندی مورد توجه قرار گرفت میتوان گفت که در هر دو مدل فازی و 
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طبق مطالعات انجام شده در این تحقیق و بررسی های  آل جهت کشاورزی قرار گرفته اند.امتیاز هستند در مناطق ایده

بوط به محدوده ی مطالعاتی، با توجه به اصلی ترین عامل موثر در کشاورزی یعنی میزان دسترسی به ژئومورفولوژیک مر
بهترین مکان جهت کشاورزی در قسمت های  fuzzy ANPبندی با استفاده از مدل منابع آب و همچنین نتایج پهنه

 مرکزی منطقه قرار دارد. 

 بحث و نتایج

 مطالعاتي توپوگرافي و ژئومورفولوژي محدوده ي

های متر و دره 2793متر، ابراهیم عطار با ارتفاع  3162محدوده قروه در جنوب از ارتفاعات بلند نظیر کوه دروازه با ارتفاع 
دو آبراهه اوریه و ویهج وارد دشت شده و در شمال  پرشیب نظیر دره اوریه و ویهج تشکیل شده است که از این دو دره

 رفولوژی آرامی برخوردار است.وریزند. شمال منطقه از مشور میمی چمشرقی منطقه به رودخانه دائ
متری از سطح دریا واقع شده است. ارتفاع زیاد آب و هوای خاصّی را در منطقه ایجاد کرده  1800دشت قروه در ارتفاع 

میزان بارندگی  .است های سنگین و تابستان نسبتاً خنک با وزش بادی همیشگیاست که دارای زمستان بسیار سرد با برف
هکتار  148316هکتار است که  187283مساحت کلی اراضی زراعی آن  و باشدمیلی متر می 300 متوسط سالیانه آن حدود

 -ایهای ناحیه(. در بررسی1395باشد)سازمان جهاد کشاورزی صورت آبی میهکتار آن به  38967و  صورت دیم آن به
هاست. شکل و حالت یک ناهمواری در یابی آنوگرافی موجود و تفسیر چگونگی شکلژئومورفولوژیکی، هدف تشریح توپ

باشد که در طول زمان در آن نقطه زایی مختلفی میهر منطقه از سطح زمین و در هر مقطع زمانی نتیجه فرایندهای شکل
مشخصات ارتفاعی، شیب  هوایی هایعکس و صحرایی فعال بوده است. سیمای ژئومورفولوژی منطقه بر اساس مشاهدات

و برخی از تظاهرات ریخت شناسی و ارض زمین به ترتیب به واحدهای کوهستان، تپه ماهور، دشت، رودخانه و پایکوه 
همچنین مناطق میانی  .حوضه را در بر گرفته استو جنوب غرب شوند. واحد کوهستان بخش اعظمی از جنوب  تقسیم می

ی  موردمطالعه به علت های منطقهخاک .تتپه ماهورهای پراکنده پوشیده شده اس منطقه موردمطالعه توسط واحد دشت و
های مستعد کشاورزی در این محدوده از استان کردستان شود و زمینهای سنگین محسوب میوجود مقدار زیاد رس از خاک

ها در ند و چون اکثر این خاکاطور کامل سپری نکردهها جوان بوده و مراحل پیدایش خاک را بهوجود دارد. این خاک
 (.1369 ،کند.) نجفیها را تهدید نمیاند دارای زهکشی طبیعی خوبی بوده و خطری ازنظر شوری آنماهورها پدید آمدهتپه

ها و اند: اراضی مخلوط، تیپ تپه ها،  فالتشدههای این محدوده از تیپ اراضی در هفت واحد فیزیوگرافی مشخصخاک
ای ، دشت سیالبی و تیپ کوه ها. که بر اساس بافت، های بادبزنی شکل ،دشت آبرفتی دامنهنی، آبرفتتراس های فوقا

-عمق و میزان شوری، قلیایی و میزان اسیدیته ی خاک ویژگی های متفاوتی را دارند)مطالعات جامع خاک شناسی قروه
واریزه های بادبزنی شکل ناچیز بوده و از نظر  امالح محلول بر روی دشت های دامنه ای، تراس های فوقانی و دهگالن(.

بسیار قلیایی  کشاورزی و آبیاری هیچگونه مشکلی وجود ندارد اما خاکهای واقع بر روی دشت سیالبی عموما نسبتا شور و
با درنظر گرفتن مشخصات ظاهری زمین)فیزیوگرافی(، خصوصیات ژنتیکی طبقات مختلف خاکها و همچنین رنگ،  باشد.می
ت، ساختمان فیزیکی، عمق موثر خاک وشوری، قلیاییت و تمرکز گچ و آهک و آب و هوای منطقه گروه های مختلف باف

 دهگالن(.-خاک بر اساس طبقه بندی ایرانی نام گذاری شده است)گزارشات خاکشناسی قروه
ها این خاکاست. شده قسمتی از اراضی این واحد در شرق و غرب شهرستان قروه واقع: فالت ها و تراس هاي فوقاني

باشد و امالح محلول بسیار ناچیزی دارند. این اراضی عموماً دارای بافتی سنگین تا خیلی سنگین و قابلیت نفوذ آهسته می
سانتیمتر  150تا  20باشد. عمق آن از یدرصد شیب و مقدار نسبتاً زیادی پستی بلندی م 5درصد شیب کلی،  2تا 1دارای 

صورت میلی موس بر سانتیمتر است. و زیر کشت گندم و جو به 28/0و هدایت الکتریکی  PH  5/7متغیر است و دارای 
 دیم است ، زهکشی مناسب و فرسایش آبی کمی دارد.
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ی  مطالعه شده قروه ) جنوب ، هها در پای ارتفاعات جنوبی منطققسمت اعظم این آبرفتآبرفت هاي بادبزني شكل: 

باشد و امالح محلول شده است و دارای بافت سنگین و قابلیت نفوذ متوسط میجنوب شرق و غرب شهرستان قروه( واقع
درصد شیب جانبی مقداری پستی بلندی و فرسایش  5تا  2درصد شیب کلی ،  8تا  2بسیار ناچیزی دارند. این اراضی دارای 

و یا سخت   Caco3درصد 50ای با بیش از باشد و به طبقهاً زیادی سنگریزه در سطح و داخل خاک میآبی و مقدار نسبت
شده که زیر کشت گندم و جو شود. قسمتی از این اراضی در جنوب غربی شهرستان قروه واقعهای آهکی محدود میکفه

باشد و دارای قابلیت می 7/7ین منطقه خاک در ا  PHاست فرسایش آبی زیادی دارد و وضعیت زهکشی آن مناسب است.
 میلی موس بر سانتیمتر است. 42/0هدایت الکتریکی 

شود که ای ختم میهای بادبزنی شکل به دشت دامنهای و آبرفتهای دامنهانتهای فالتدشت هاي آبرفتي دامنه اي: 
باشد و امالح محلول بسیار توسط میدهد و دارای بافت سنگین و قابلیت نفوذ مقسمت اعظم این منطقه را تشکیل می
باشد. درصد شیب جانبی و کمی پستی بلندی می 2تا  1درصد شیب کلی  2تا  1ناچیزی دارند. این اراضی عموماً دارای 

PH   باشد است. این اراضی زیر کشت گندم و جو دیم است و قسمتی از این اراضی زیر کشت یونجه آبی می  2/8آن
 دارد و بدون فرسایش است.وضعیت زهکش مناسبی 

تر هست شود که نسبت به اراضی اطراف خود پستای به دشت سیالبی ختم میانتهای دشت آبرفتی دامنهدشت سيالبي: 
ها عموماً نسبتاً شور و بسیار باشد. ازنظر شوری این خاکو دارای بافت سنگین تا خیلی سنگین و قابلیت نفوذ آهسته می

های درصد شیب کلی کمی پستی بلندی و کمی سیل گیری و فرسایش آبی است و دارای خاک 2تا  0قلیایی هستند. دارای 
سانتیمتر( و دارای مقداری شن درشت  100خیلی عمیق با بافت خاک سطحی بسیار سنگین آب زیرزمینی شور باال )حدود 

شود عنوان مرتع استفاده میضی بهو از این ارا 64/1و هدایت الکتریکی  6/9این خاک   PHباشد. در سطح خاک می
 ،زهکشی نامناسبی دارد و آثار فرسایش آبی کمی نیز در آن مشخص است.

درقسمت غرب و جنوب غربی منطقه موردمطالعه تیپ کوه ها مشاهده میشود که دارای بافت متوسط با قابلیت كوهستان: 
 است و آثار فرسایش آبی زیادی دارد. 50/1و هدایت الکتریکی  PH 5/7نفوذ آهسته است و همچنین دارای 

تیپ تپه ها قسمت های شمالی منطقه را شامل میشود و دارای بافت متوسط است خاکهی این محدوده عمدتا تپه ها: 
 است. 5/7آن  PHعمیق و دارای آهک و همچنین 

های شهرستان قروه ازنظر خاکبندی ی  اراضی زراعی و طبقهتوسعهدر  مؤثری رهایمتغی ژئومورفولوژیکی و هایژگیو
الیه های اطالعاتی )شیب، ارتفاع، جنس خاک، زمین شناسی، که  قابلیت کشاورزی و حاصلخیزی به این صورت است

و  قابلیت اراضی، دما، بارش، دسترسی به آب سطحی و کیفیت آب زیرزمینی( مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته اند
  بر اساس مطالعات انجام شده به کالس هایی جهت تعیین مطلوبیت برای کشاورزی تقسیم شده اند.

کند می پیدا افزایش رفتن آب، هدر و فرسایش میزان نسبت، همان به و شودمی آب جریان تسریع باعث زیاد شیب: شیب
 (.2)شکلدرجه تقسیم شده است 13و بیشتر از  درجه 13-6درجه و  6-0کالس؛ شیبهای  3از این رو نقشه شیب منطقه به 

ارتفاع: تأثیر ارتفاع بر میزان درجه ی حرارت، باد ، بارندگی و همچنین وجود خاک بسیار حائز اهمیت است. حداقل و حداکثر 
کالس یا طبقه  3متر است، که در این تحقیق محدوده به  3191و  1665ارتفاع محدوده ی مطالعاتی قروه به ترتیب 

تقسیم شده است و بهترین مکان از این نظر در کالس ارتفاعی  3191-2750و  2750-1750و  1750-1655رتفاعی، ا
قرار دارد. و ارتفاعات کمتر به مراتب ارزش بیشتری برای کشاورزی دارند. بنابر این ارتفاع منطقه به سه طبقه  1655-1750

 (.2تقسیم شده است)شکل
کالس تقسیم شده که  5بهای زیرزمینی شهرستان قروه نیز مورد بررسی قرار گرفته و به کیفیت آب زیرزمینی: کیفیت آ

 (.2)شکلکمتر ارزش بیشتری برای کشاورزی دارند ECمناطق با میزان 
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جنس خاک: پوشش غالب خاک منطقه خاک انسپتی سول است که به طور گسترده مورد استفاده کشاورزی قرار میگیرد. 

گذاری شده کالس قرار گرفته و برحسب ارزش جهت کشاورزی طبق نظر کارشناس ارزش 3بنابراین خاکهای منطقه در 
 (. 2اند. عدد سه ارزش بیشتر و عدد یک ارزش کمتر را دارد )شکل

، نفوذقابلدهد. خاک یا سنگ سازندهای زمین شناسی: نوع سنگ و پوشش خاک ، ظرفیت نفوذ را تحت تأثیر قرار می
یرقابل نفوذ، حجم باالیی از غبستر یا خاک به نسبت هایی با سنگکند. حوضهشرایط نفوذ آب به داخل زمین را فراهم می

خاک، فرسایش خاک و در نهایت فقر خاک میشوددر بحث  کنند و باعث شست و شویرواناب سطحی را ایجاد می
موردنظر است. مناطقی که دارای سیلت است،  سازندهاشناسی میزان نفوذپذیری و فرسایش پذیری شناسی و سنگزمین

 (. بنابراین باتوجه به میزان نفوذپذیری، طبق نظر کارشناس برای3حاصلخیزی نسبی دارد اما بسیار فرسایش پذیرند )شکل
در نظر گرفته شده است که امتیاز  9تا  1طبقه است، امتیازاتی از  21سازندهای موجود در منطقه ی مطالعاتی که شامل 
 . (1به معنی نفوذپذیری مناسب و ارزش باال است )جدول  9یک به معنی نفوذپذیری کم و ارزش پایین، و امتیاز 

 ارشناسانك نظر طبق يشناس نيزم يسازندها يگذارارزش: 1جدول 

 ارزش سازند ارزش سازند

 OMql 9سنگ اهک                                         QMav 7آندزیتی                  -آتشفشانی

 JKl 8سنگ بلوری و کالک شیست                        Qbv 6بازالت                           -اولیوین

 Plms 1گنگلومرا              -ماسه سنگ-شیل-مارل Jbv 2آتشفشانی                        -بازالتی

 Jugr-di 1گرانیت ژوراسیک باالیی و دیوریت نفوذی Qft2 9تراسها و رسوبات آبرفتی تحتانی       

 Jugr 2گرانیت ژوراسیک باالیی                          JUavt 3آندزیتی           -آتشفشانی-تووف

 Mav 2گدازه های آندزیتی میوسن                      Plbv 3جریان گدازه ی بازالتی                  

 Jph 6ماسه سنگ                      -اسلیت-فیلیت Edav 3داسیت و آندزیت آتشفشانی          

 TRjvm 4سنگ آهک                   -اسلیت-فیلیت TRdl 7دولومیت و سنگ آهک بلوری      

 EK 5شیل و توف سبز                                       Qft1 9رسوبات فوقانی و تراسهای آبرفتی   

 OMq 1ماسه سنگ           -مارل گچی-مارل-آهک JUdv 2ریولیت و آتشفشان ریوداسیتی       

   Qal 9دشتهای سیالبی-کانالهای رودخانه ای

قابلیت اراضی: اراضی منطقه ی موردمطالعه با توجه به بافت خاک، عمق خاک و میزان شوری قلیایی و اسیدیته ی خاک، 
باشد، به هفت تیپ متفاوت تقسیم شده اند. بنابراین خاک هایی که دارای که تعیین کننده ی میزان حاصلخیزی خاک می

(. تیپ 3پایینی دارند قابلیت بیشتری برای کشاورزی دارند)شکل PHبافت ریز هستند و عمق بیشتری دارند و همچنین 
اراضی در محدوده ی موردمطالعه بر حسب میزان اهمیت هر تیپ از لحاظ حاصلخیزی، طبق نظر کارشناس ارزش گزاری 

 .(3و  2)جدول باشدشده است. عدد هفت بیانگر بیشترین ارزش و عدد یک کمترین ارزش می
 

 قروه يمطالعات محدوده در خاک بافت و ياراض قابليت :2جدول 

EC×
103 PH تيپ اراضي بافت و ویژگي خاک گروه خاک 

____ 8 _____ 
فرسایش آبی متوسط تا زیاد و -خاکهای شنی
 Calcaric regosolخاکهای

 اراضی مخلوط

39/0_45/0 5/7_8 
 خاک های آهکی

Calcic Brown 

Soils 

-ایآهکی و ماسه -رس-بافت متوسط تا سنگین
آهکی ، دولومیتی و ماسه سنگ و خاکهای لخت و 

 کم عمق
 تیپ تپه ها
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29/0_45/0 7/7_2/8 
 Calcic براون آهکی

Brown Soils 
 خاک های براون آهکی و آبرفتی-لوم دار-شن-رس

تیپ دشت های 
 دامنه ای

64/1_2/10 8_7/9 

خاکهای چمنی مرطوب 
)حالت قلیایی( خاکهای 

 سولونتز
Low Hamic gley 

soils 

-سولنتز -قلیایی -چمنی مرطوب-خاک های رسی
خاکهای بسیار عمیق با بافت متوسط تا سنگین و 

 شوری وقلیاییت متوسط

تیپ دشت های 
 سیالبی

28/0_40/0 5/7_8 
 Calcic براون آهکی

Brown Soils 

خاکهای کم -خاکهای براون آهکی-آهک و لس
 عمق تا نیمه عمیق سنگریزه دار

تیپ فالتها و 
تراس های 

 فوقانی

33/0_42/0 5/7_8 

خاکهای آبرفتی و 
خاکهای 

 Alluvialآهکی

soils & Calcic 

Soils 

خاکهای آهکی -بافت متوسط تا سنگین با مواد آهکی
خاکهای کم عمق و نسبتا عمیق سنگریزه  -و آبرفتی

 دار با بافت متوسط و بعضا سنگین

تیپ واریزه های 
 بادبزنی شکل

30/0_41/0 5/7_8 
 Calcicبراون آهکی

Brown Soils 

خاکهای براون -ماسه ای-نمکی-مارن های گچی
 خاکهای خیلی کم عمق و سنگریزه دار-آهکی

 تیپ کوه ها

 كارشناسان نظر برحسب ياراض ي قابليتگذارارزش: 3جدول

تییيییپ 

 اراضي

اراضییییي 

 مخلوط

په  يپ ت ت

 ها

دشییتهاي 

 دامنه اي

شتهاي  د

 سيالبي

فییالتییهییا و 

هاي  تراسییی

 فوقاني

واریییزه هییاي 

 بادبزني شكل

يپ كوه  ت

 ها

 2 3 5 1 7 6 4 ارزش

میلیمتر برای رشد  400تا  150میلیمتر است و طبق مطالعات، بارش از  300بارش: میانگین بارش منطقه ی مطالعاتی 
 . داردمحصوالت غالبی که در منطقه ی موردمطالعه کاشته میشود مناسب است، بنابراین کمتر از این میزان ارزش کمی 

آبهای سطحی: بر اساس بیالن آبی تهیه شده توسط سازمان مطالعات آب منطقه ای استان کردستان، محدوده مطالعاتی 
به هفت منطقه ی بیالن آبی تقسیم شده است، لذا به لحاظ میزان آب در دسترس سطحی در هر منطقه)برحسب میلیون 

 . (3)شکلاست  گذاری شدهمترمکعب(  ارزش
گردد. بنابراین با ای خیلی زیاد گاه سبب آفتاب زدگی میشود و دماهای خیلی کم سبب سرمازدگی محصول میدماهدما: 

توجه به فصل کاشت و برداشت در منطقه و اینکه دشت قروه از مناطق تقریبا سرد ایران است افزایش دما به معنی ارزش 
(. هر کدام از این الیه ها با توجه به ارزشی 4ست )شکلهمچنین نقشه فازی سازی آن نیز تهیه شده ا بیشتر دمایی است

که کارشناسان برای آن در نظر گرفته اند به کالس های مناسب جهت تعیین قابلیت کشت و زرع تقسیم شده است و الیه 
 (.6و  5تهیه شده است )شکل های  FUZZY ANPهای فازی آنها نیز  جهت انجام پهنه بندی به روش 
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 آب زیرزميني در محدوده مطالعاتي EC: نقشه هاي طبقه بندي شده شيب، ارتفاع، جنس خاک و ميزان 2شكل

 
 : نقشه هاي طبقه بندي شده، زمين شناسي، قابليت اراضي، آب هاي سطحي و ميزان بارش در محدوده مطالعاتي3شكل 
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 پهنه بندي : الیه طبقه بندي شده دما و فازي سازي دما جهت استفاده در4شكل

 
 آب زیرزميني جهت استفاده در پهنه بندي  EC: الیه هاي فازي سازي شده شيب، ارتفاع، جنس خاک و ميزان 5شكل

 
 : الیه هاي فازي سازي شده زمين شناسي، قابليت اراضي، بارش و آب سطحي جهت استفاده در پهنه بندي6شكل
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 ANPوزن دهي الیه هاي اطالعاتي به روش  

بندی نواحی سطح زمین به نواحی مشخص و قابل کشت جهت کشاورزی تحت تاثیر پارامترهای بسیاری میباشد و تقسیم 
جنس خاک، قابلیت اراضی، زمین شناسی، پارامترهای:  عواملی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، عبارت بود از

ی که هریک تاثیر متفاوتی بر قابلیت کشت اراضی دارند. به شیب، ارتفاع، بارش، دما، آبهای سطحی، کیفیت آبهای زیرزمین
برای حل یک مساله به روش  .و بر اساس نظر کارشناسان استفاده شده است ANPمنظور تعیین ارزش هر الیه از روش 

ANP .معیارها در  دراین مقایسه، ارزش نهایی باید ابتدا یک شبکه ای از هدف ، معیارها ،زیرمعیارها و روابط را تشکیل داد
 1/0تعیین گردیده است. برای اینکه ورودی ها قابل اعتماد باشند باید نرخ ناسازگاری کمتر از  super decisionنرم افزار 

دهند که ممکن است هریک بر دیگری تأثیر ها را تشکیل میباشد. معیارها با عنوان خوشه و زیر معیارها عناصر خوشه
های ها، مقایسههای متقابل آن(. پس از تشکیل شبکه و وابستگی4( )جدول1389)زبردست، گذاشته یا متأثر از آن باشند
ها یا خوشه خود گیرد. عناصر بر اساس میزان تأثیری که بر عناصر دیگر خوشهها انجام میزوجی عناصر درون خوشه

نده بیشترین و به سمت یک از تأثیر آن کاسته دهگیرند. مقدار امتیاز از یک تا نه متغیر است. نه نشانگذارند امتیاز میمی
 (.7شده است )شکلشود. این امتیازات از طریق پرسشنامه و نظر کارشناسان اعمالمی

 ارهايمع ياسهیمقا سیماتر: 4جدول شماره ي 

  اقليم رفولوژيژئومو توپورفولوژگرافي منابع آب

 شيب ارتفاع سطحي زیرزميني
زمين 

 شناسي
 خاک

قابليت 

 اراضي
 بارش

درجه 

 حرارت
 

 بارش 3552/0 0111/0  3350/0   2418/0 3178/0 3530/0

يم
اقل

 0794/0 0441/0 1209/0   0419/0  0201/0 0444/0 
درجه 

 حرارت

    0117/0 0143/0 1095/0   
زمين 

 شناسي

ي
وژ

ول
رف

مو
ئو

ژ
 

 خاک   0272/0 0244/0 0258/0 0264/0 0207/0 0287/0 

   0693/0 0849/0 0836/0 0816/0   
تيپ 

 اراضي

 ارتفاع 0097/0   0050/0   0062/0  

ي
راف

وگ
وپ

ت
 

 شيب   0403/0 0398/0 0403/0 0425/0   0370/0

 زیرزميني 0388/0 1095/0  0760/0  0795/0  2720/0 1020/0

ع 
ناب

م

ب
آ

 سطحي 0514/0 0456/0  1095/0  0398/0  0849/0 2720/0 
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 ANP در يطيمح يرهايمتغ زوجي يبررس از حاصل نرمال يوزن بیضرا : 7شكل 

برای تلفیق الیه ها، با تبدیل پارامترهای مربوط به ژئومورفولوژی ، توپوگرافی، اقلیم و منابع آب، از شکل برداری به رستری 
برای فازی سازی ، همچنین کالس بندی به طبقات مطلوب بر حسب مطالعات انجام شده، الیه ها ARC GISدر محیط 

 Rasterصورت فازی درآمدند و با دستور به Fuzzy membership آماده شدند و سپس پارامترها بوسیله ی دستور

calculator های فازی شده در وزنی که بوسیله ی مدل الیهANP  بدست آمده بودند، ضرب و تمام الیه ها با هم جمع
جهت  Fuzzy Anpحاصل همپوشانی الیه ها و بکارگیری مدل  8شکل  .دهای فازی شده در هم ادغام شدنشدند و الیه

 باشد.بندی مناسب زمین به منظور کشاورزی میپهنه

 

 و نقشه طبقه بندي شده به طبقات مطلوب Fuzzy ANP  : نقشه پهنه بندي تناسب اراضي كشاورزي به روش 8شكل

کیلومترمربع خواهد بود که با مدیریت صحیح و برنامه ریزی  83/1872بندی، مساحت قابل کشت طبق نتیجه ی پهنه
 توان تعیین کرد که به چه نوع محصولی اختصاص داده شود و چه میزان از محصول مورد نظر کاشته شود. دقیق می

 

0/01362
0/02446
0/09163

0/040003
0/00702
0/09044

0/349578
0/61552

0/321709

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

زمین شناسی
خاک 

تیپ اراضی
شیب

ارتفاع 
آب زیرزمینی

آب سطحی
درجه حرارت 

بارش
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 fuzzy Anp مدل با لومترمربعيك برحسب يبندپهنه مساحت : 5شماره ي جدول

 مساحت بعد از كسر اراضي مسكوني)كيلومترمربع( مساحت)كيلومترمربع( وضعيت

 93/909 07/910 مناسب

 9/962 46/970 تقریبا مناسب

 3/569 3/575 نامناسب

 آمایش ژئومورفولوژیكي منطقه

ژئومورفولوژی هر ناحیه با توانها و گیری ژئومورفولوژی هر منطقه، ل مختلف در شک لعوام ببا توجه به تأثیر و ترکی
محدودیتهای خاصی همراه است. در این میان شناخت این توانها و تنگناها نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار و آمایش 

توانها و محدودیتهای  زر سعی شده است که برخی اظمینی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با توجه به اهداف مورد نزسر
واحدهای ژئومورفولوژیکی محدوده موردمطالعه (. 6جدول )منطقه، جهت کاربریهای اراضی مشخص شود ژئومورفولوژی

ماهور، دشت آبرفتی و کوهستان است که هرکدام توانها و محدودیتهای خاص خود را  افکنه، پادگانه، تپه طمخرو لشام
 . (9)شکل دارند

 
 م: نگارنده(ي)ترسيمطالعات ي محدوده يژئومورفولوژ ي قشه: ن9شكل

 قروه يمطالعات ي محدوده يكیژئومورفولوژ يواحدها يها تیمحدود و ها توان: 6شماره ي جدول 

 محدودیت ها توان ها درصد مساحت مساحت)كيلومترمربع( واحدها

 1/4 3/101 مخروط افكنه ها
ی، زداری، کشاور مرتع

 آبخیزداری
های  ناپایداری قاعده مخرو افکنه

 جدید

 مرتعداری 9/54 2/1363 تپه ماهور
ل حم ت، مشکال بفقدان خاک مناس

 لونق

 3/28 3/700 دشت آبرفتي
ی، زداری،کشاور مرتع

 ایجاد سکونتگاه
 نامناسب بودن وضعیت زهکشی

 گردشگریداری،  مرتع 7/12 6/314 كوهستان
ای و  مینهای صخرهز یاد،ب زشی

 العبور بسنگالخی، ناهموار و صع
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موردمطالعه و قابلیت اراضی با درنظر گرفتن ویژگی هایی از قبیل بافت خاک، عمق خاک و میزان خاکهای منطقه ی 

به این موضوع پرداخته شده  7باشد که در جدولشوری خاک نیز به نوبه ی خود دارای محدودیت ها و قابلیت هایی می
 ویژه ای به آن داشت. است و از موارد اساسی است که جهت انجام آمایش کشاورزی منطقه باید توجه

 قروه يمطالعات ي محدوده در ياراض پيت و خاک يها تیمحدود و ها توان:7جدول شماره ي 

 محدودیت ها توان ها پوشش گياهي كنوني واحدها

 تيپ تپه ها
اراضی بایر، زراعت دیم و 

 غالت
منطقه ی حفاظتی از نظر آبخیز 

 داری
شیب تند، فرسایش خاک، 

 محدودیت عمق خاک

 کشت گندم  و جو دیم دشت هاي دامنه اي
استعداد خوب برای زراعت های 

 آبی یک ساله و چند ساله
 سیل گیری

 کشت گندم و جو دیم دشت هاي سيالبي
استعداد خوب برای چرای تحت 

 کنترل و مرتع داری
نامناسب بودن وضعیت زهکشی، 

 سیل گیری، شوری خاک

فالت ها و تراس هاي 

 فوقاني
غالت، چراگاه  زراعت دیم و

 فصلی، گیاهان مرتعی
منطقه ی حفاظتی از نظر آبخیز 

 داری

پستی بلندی، فرسایش، 
محدودیت عمق خاک، سیل 

 گیری و سنگریزه

 واریزه هاي بادبزني شكل
پوشش کم گیاهان مرتعی، 

 چراگاه فصلی
استعداد خوب برای کشاورزی 

 در بعضی قسمت ها

سنگریزه ی نسبتا زیاد، محدودیت 
خاک، بیرون زدگی سنگی و عمق 

 فرسایش زیاد

 تيپ كوه ها
اراضی بایر، قطعات کوچک 

 دیم کاری، چراگاه اتفاقی

استعداد خوب برای ایجاد 
تفرجگاه، منطقه ی حفاظتی از 

 نظر آبخیزداری

فرسایش بسیار زیاد، شیب تند، 
 سست بودن مواد مادری

 نتيجه گيري
بیشترین تأثیر و اهمیت مربوط به میزان دسترسی به آب و همچنین بارش مشخص شد که  ANPباتوجه به نتایج مدل 

است، که به این موارد در بین سایر موارد بررسی شده امتیاز بیشتری تعلق گرفته است، که این موضوع میزان اهمیت 
رفولوژیک مربوط به طبق مطالعات انجام شده در این تحقیق و بررسی های ژئومو دسترسی به آب را بیشتر نمایان میکند.

 fuzzyبندی با استفاده از مدل بندی مناسب به لحاظ زراعت و همچنین نتایج پهنهمحدوده ی مطالعاتی جهت پهنه

ANP،  بهترین مکان جهت کشاورزی در مرکز محدوده قرار دارند. اما به خاطر عدم دسترسی به آب که اصلی ترین عامل
صورت باشد و از توان خاک جهت بهره وری بهصورت دیم میکشت محصوالت بهمحدود کننده میباشد، این مناطق زیر 

کامل استفاده نمیشود. این درحالی است که با توجه به نظر کارشناسان محلی قسمت های شمالی منطقه بخاطر دسترسی 
مساله فرسایش و بیشتر به آب و بدون توجه به قابلیت خاک و ژئومورفولوژی منطقه وتپه ماهوری بودن این بخش و 

 همچنین استفاده بیش از توان از آب زیرزمینی، از نظر کشاورزی در حال حاظر رونق بهتری دارد .
طبق آمایش ژئومورفولوژیکی منطقه هر یک از واحد های تیپ اراضی و ژئومورفولوژی منطقه دارای توانها و محدودیت 

، میزان اختصاص هر یک از این  FUZZY ANPدی به روش بنباشد و باتوجه به نتایج پهنههایی جهت کشاورزی می
 واحدها به کالس مناسب، تقریبا مناسب و نامناسب قابل تعیین است. 
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 يكشاورز جهت ياراض قابليت يواحدها تناسب زانيم: 10شكل

متفاوت نتیجه ی میزان تناسب واحدهای ژئومورفولوژی منطقه را به لحاظ قرار گیری در کالس های  11شکل شماره ی 
 دهد.بندی نشان میپهنه

 

 يكشاورز جهت يژئومورفولوژ يواحدها تناسب زانيم:  11شكل

با توجه به مقایسه ی نقشه ی ژئومورفولوژی و نقشه ی قابلیت اراضی در منطقه ی مورد بحث واحد ژئومورفولوژیکی دشت 
بندی نهایی هر دو واحد به طور کامل در کالس مناسب پهنهآبرفتی منطبق بر تیپ فالتها و تراسهای فوقانی است که در 

باشد که هر دو در قرا گرفته اند و همینطور واحد ژئومورفولوژیکی کوهستان منطبق بر تیپ کوه ها در تیپ اراضی می
ورفولوژی کالس نامناسب قرار دارند. بقیه ی واحدها نیز همین گونه است و این نشاندهنده ی ارزش یکسان واحدهای ژئوم

 و واحدهای تیپ اراضی جهت تعیین تناسب کشاورزی در محدوده ی مطالعاتی می باشد.

 منابع

 مسایل سیاست گذاری توسعه ی  ملی، مروری بر منطقه ی  ایران ، کشاورزی و اقتصاد ملی  (1383)محمود  ،احمد
 ، جلد اول ،همایش کشاورزی وتوسعه ی  ملی وزارت جهاد کشاورزی

  جلد دوم1395های وزارت جهاد کشاورزی، آمارنامه ، 

 اس. اس -. جغرافیای کشاورزی تالیف جاسبر سینگ1379سیاوش. عوض کوچکی . علی کالهی اهری. ، دهقانیان

 دانشگاه فردوسی مشهد.–مشهد –. دیلون. 
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تیپ کوه ها واریزه های 
لبادبزنی شک

فالت ها و 
تراس های 

فوقانی

دشت های 
سیالبی

دشت های 
دامنه ای

تیپ تپه ها

مناسب 0 0 68.6 0 5.2 32.7

تقریبا مناسب 0 51 24.4 0 92.3 65.6
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