
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

و  يکشاورز يها ين کاربريير حوضه بلغور به منظور تعيک زياکولوش توان يابيارز
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 :ذهيچک

غت يس يّا تحزاى درهاى يحت ٍ يزيؾگيپ هؾاتِ ٍ غتيس ظيهح هغالؼات ّغتِ ػٌَاى تِ ييعزسه يىياوَلَص تَاى ياتيارس
ز حَضِ تلغَر  يزد. سيه آًْا فَرت گيي تَاى اوَلَصييك ٍ تؼيذ تا هغالؼِ دلياس هٌاتغ تا يزيي تْزُ گيتٌاتزا. تاؽذ يه يغيهح

  اس آًْا را هؾخـ ًوَد. يتَاى تخؾ يه تَاى ياتيتَدُ وِ تا ارس ييتاال يّا يتَاًوٌذ يعذ واردُ هؾْذ دارا

چىذ مىظًرٌ يابیيزن دادٌ شذٌ، ارز يب خغي، تركیيايك، ساماوٍ اعالعات جغرافیتًان اكًلًش يابیارزيذيواشگان کل

 :هذف و مقذمه

ي يعزسه اس اًغاى هوىي اعتفادُ تزآٍرد اس ػثارت (ياختواػ -يالتقاد ٍ يىيغت )اوَلَصيس ظيهح تَاى ياتيارس يول عَر تِ
 ييسه وزُ عغح تِ هيًشد اي ٍ يعغح يپاراهتزّا اس يتؼذاد اًگزيت ييعزسه ٍاصُ ٍ تاؽذ يه هختلف يّا يوارتز يتزا

 (1) هتفاٍتٌذ. ّن تا گزيىذي تا راتغِ در ييّوچٌ ٍ ياًفزاد عَر تِ پاراهتزّا ييا وِ دارًذ تياًغاى اّو يوِ تزا اعت
در ٍالغ ارسياتي  عزسهيي، هزحلِ هياًي فزايٌذ آهايؼ عزسهيي يا تزًاهِ ريشي هحيظ سيغت اعت.ارسياتي تَاى اوَلَصيىي 

عزسهيي اعالػات اعاعي تزاي هزحلِ دٍم آهايؼ عزسهيي وِ ؽاهل اًتخاب هتٌاعة تزيي اعتفادُ اس عزسهيي ٍ ًظام 
ٍ  ىي، تيَلَصيىي ٍ التقادي اختواػيهذيزيت اعت، را فزاّن هي ًوايذ، سيزا ّذف آهايؼ عزسهيي تؼييي ًتايح فيشي

در  اًتخاب هتٌاعة تزيي ٍهوىي تزيي ًَع وارتزي عزسهيي در يه تىِ اس عزسهيي )هٌغمِ تزًاهِ ريشي( اعت. ييّوچٌ
راعتاي تزآٍردُ وزدى ايي ّذف، ارسياتي تَاى اوَلَصيىي عزسهيي در تؼييي ًتايح فيشيىي ٍ تيَلَصيىي )اوَلَصيىي( اًتخاب 

 (1) ًمؼ دارد. ياد ؽذُ
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ارسياتي عزسهيي ؽاهل پيؼ تيٌي )تز اعاط تدزتيات هحلي( يا عٌدؼ )تز اعاط اعتٌتاج اعالػات تذعت آهذُ اس هحل ٍ يا 
آعية پذيزي )فزعايؼ، آلَدگي،  خاي ديگز( ويفيت عزسهيي تزاي يه وارتزي خاؿ اس ًظز تَليذ )هحقَل يا ظزفيت تزد(،

ايي عٌدؼ تا همايغِ ٍيضگيْاي اوَلَصيىي )تدشيِ ٍ تحليل ٍ خوغ ْاي هذيزيت اعت. واّؼ تٌَع گًَِ اي( ٍ ًياسهٌذي
 (1) تٌذي ؽذُ در يگاًْاي سيغت هحيغي( ٍ هذلْاي اوَلَصيىي عاختِ ؽذُ تزاي وارتزيْا اًدام هي پذيزد.

 در ؼيآها داًؼ ؼيذايپ اس ؼيي پيعزسه اس يٍر تْزُ ٍ يتزدار تْزُ يّا عزح ياخزا ٍ ييتذٍ ٍ ِيتْ تا اًغاى اتتذا در

 دخالت خاعز تِ ّا عزح ٌگًَِيا. اعت داؽتِ ياًغاً ػوذُ هقارف يي تزايعزسه هٌاتغ اس هغلَب اعتفادُ در يعؼ خْاى

ٍ  خغارات ؽذى ٍارد دِ آىيًت وِ ؽذُ هؾىل دچار يٍر تْزُ ٍ يتزدار تْزُ ٌذيفزآ در ييعزسه يؼيعث ياعتؼذادّا ًذادى

 يالتقاد فزفا ًگزػ ّا، ح عز ييا در يافل ًگزػ ٍ ّذف هتاعفاًِ اعت. ؽذُ غتيس ظيهح تِ زيًاپذ خثزاى فذهات
 (1. )اعت تَدُ

ّغتٌذ،  يضگيدٍ ٍ يي عاهاًِ ّا دارايدر ٍالغ ا. زديگ يفَرت ه ييايّا تا ووه عاهاًِ اعالػات خغزاف ياتيؾتز ارسياهزٍسُ ت
ل تز اعاط يگاُ دادُ ّا ٍ اًدام تحليهزتَط تِ آًْا در پا يًمؾِ ٍ دادُ ّا يي اخشايداد ارتثاط دٍ عزفِ تيوِ ػثارتٌذ اس ا

ي ٍ يًَ يداد هذل ّايٍ ووه تِ پضٍّؾگزاى در ا يهختلف در هٌغمِ هَرد تزرع يهذل ّا يهَخَد ٍ اخزا يدادُ ّا
 ( 2هحل اعت. ) يضگيهٌغثك تا ٍ

ًاهيذُ هي ؽَد.  لزار هي گيزًذ. ايي رٍيِ ارسياتي چٌذ هؼيارُتزاي تحمك يه ّذف هخقَؿ، هؼوَالً چٌذ هؼيار هَرد ارسياتي 
MCEًام ديگز 

هي تاؽذ. ارسياتي چٌذ هؼيارُ، در حميمت ًَػي لاًَى تقوين تِ هٌظَر ارسياتي اعالػات  2، هذلغاسي1
 (3) هؼيارّا خْت ًيل تِ ًوايِ ًْايي هي تاؽذ.

ٍ  يخٌگلذار يي هٌاعك هغتؼذ تزايياس اراضي تا تَخِ تِ اعتؼذاد آًْا، تؼاعتفادُ تْيٌِ  زيًظ يهغالؼِ تِ هٌظَر اّذاف ييا وِ
 يهٌاعة خْت وؾاٍرس يي اراضييتَعؼِ ٍ تؼ يش، هؾخـ وزدى هٌاعك هغتؼذ تزايت ّز چِ تْتز آتخيزي، هذيخٌگلىار

 اعت.زفتِ يفَرت پذ تَعؼِ  در هٌغمِ اّذاف ّوِ وزدى ّوغَ ٍ يّواٌّگ يتزا يٍ تِ عَر ول تاؽذ يه

 :يروش بررسمواد و 

 :ت هٌغمِ هَرد هغالؼِيهَلؼ
ؽوال ؽزق تِ حَضِ صرف  ش عزخظ، اسيّىتار اس ؽزق تِ حَضِ آتخ 9320دل هؼا يحَضِ آتخيش تلغَر هؾْذ تا هغاحت

ؽَد ٍ فافلِ تمزيثي  خزوت ٍ هارؽه هحذٍد هي ي،  اس خٌَب تِ حَضِ عيح ٍ آل اس غزب تِ حَضِ ّاوالت ًادر
  (4) تاؽذ. ويلَهتز هي 67ؽْزهؾْذ تا هحذٍدُ هغالؼاتي، حذٍد

                                                           
1
 - Multi-Criteria Evaluation 

2
 - Modeling 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 UTM هختقات خغزافيايي هحذٍدُ هغالؼات تز اعاط عَل ٍ ػزك خغزافيايي ٍ عيغتن
تاؽذ تؾزح سيز هي  3

 (4. )ر حًضٍ بلغًریز یياي: مختصات جغراف1جذيل شمارٌ

 يؽزل  59 ْ  40'تا    59 ْ  33' خغزافياييعَل 

 يؽوال 36 ْ 55'تا    36 ْ 45 ' ػزك خغزافيايي

 وقشٍ محذيدٌ مغالعاتي بر ريي وقشٍ استان :1شكل شمارٌ

 هَاد:
در فزهت  40ٍ در سٍى UTM غتن هختقاتيِ ًمؾِ هزتَط تِ عيًمؾِ ّا، ول يٍ گزدآٍرِ يل هؾىالت در تْيتِ دل

 تاؽذ. يه ArcGIS9/3   ٍIDRISIهَرد اعتفادُ در آى ؽاهل يًزم افشارّاي يّوچٌٍ  ؽذُِ يتْ يرعتز

 را هياوَلَص هٌاتغ كيدل ياتيارس دارد، يا اًِيرا ػلَم ٍ يغيهح اتيخقَف ييت ًَذيپوِ در  ييتا تَاًا IDRISIًزم افشار 
 ًمؾِ داديا ٍ هختلف ك اعالػاتيتلف لذرت تا ٍ ذيًوا يه زيپذ اهىاى اديس اريتغ يذگيچيٍ پ حدن تا عغَح، ييتز يخشئ در

 ًزم ييوٌذ. ا يه فزاّن ياتيٍ ارس يشير تزًاهِ در را ييتاال ييتَاًا اعت، هختلف ؽزط هؾتزن چٌذ فقل اًگزيًوا وِ ييّا

 عاسد. يه تزعزف را يدعت واروزد يّا ييًاتَاًا ٍ اسهؾىالت ياريتغ ي،يافشارّوچٌ
تِ  ووه آى دعتاٍرد ييتز هْن ٍ تَدُ غتيس ظيهح ٌِيسه ضُ دريٍ تِ يػلو ماتيتحم در وارآهذ يرٍؽْا اس ياتيارس
 اعت. ًظز ٌِ هَرديسه اي هَضَع اتيفيو ياتيارس يتزا يهٌغم ٍ يػلو يارّايهؼ

                                                           
3-Universal Transverse Mercator 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

WLC)ؽذُ دادُ ٍسى يخغ ةيتزورٍػ  ، ارُيهؼ چٌذ يزيگ نيتقو در ّا َُيؽ ييتز ٍعادُ ييهتذاٍلتز اس يىي
4
اعت.  (

ذُ يي گزدييي رٍػ اتتذا اّذاف تؼيدر ا يذُ اعت، وِ تِ عَر وليي رٍػ اعتفادُ گزديز حَضِ تلغَر اس ايس ياتيتِ هٌظَر ارس
ت يارّا تِ دٍ دعتِ ػاهل ٍ هحذٍديؽًَذ. هؼ يه يت تٌذيٍ اٍلَ يارّا تا تَخِ تِ آى اّذاف اعتاًذارد عاسيٍ عپظ هؼ

 (5ي ؽذُ را ًذارد.)ييآى اّذاف تؼ يت اخزاياعت وِ لاتل ييت هىاى ّايگزدًذ، وِ هٌظَر اس هحذٍد يه ين تٌذيتمغ

 د، ؽَ يه ضزب خَد هتٌاظز ٍسى در ػَاهل اس هي ّز اتتذا (1) راتغِ اعاط تز رٍػ، ييا تا ياتيارس ٌذيفزآ اًدام هٌظَر تِ
 هٌغمِ تٌاعة ًمؾِ ٍ گزدًذ يه حذف ًاهٌاعة هٌاعك ّا، تيهحذٍد درحافلضزب آى ضزب ٍ حافل حيًتا خوغ تا عپظ

 (6) .ذيآ يه دعت تِ ًظز هَرد يوارتز يتزا
 (:1راتغِ) 

S =ΣwiXiIIcj

Cj:  اهتياس هؼياري هحذٍديتj؛  

ΣwiXiحافلضزب هحذٍديتْا هي تاؽذ :. 

II:حافلضزبيًوا ِ 

 تاتغ فيتؼز تا ٍ ( 255-0) تيتا اطيهم در يفاس هٌغك تزاعاط ػاهل يّا ًمؾِ يعاس در هزحلِ اٍل وار اعتاًذارد

 تيهغلَت تز يييپا تيهمذار ػضَ ؾتز ٍيت تيهغلَت يدارا تاالتز تيهمذارػضَ تاسُ ييدر ا وِ اعت، زفتِيپذ فَرت تيػضَ
 ٍ ارّايهؼ آعتاًِ زيهماد يييتؼ ػاهل، يّا ًمؾِ ًوَدى يفاس هٌظَر تِ ، وِهَردًظزًؾاى خَاّذ داد يوارتز يراتزا ووتز
آًْا تِ  يتَدُ ٍ فزهت خزٍخ ..User defiendت تِ فَرتيؾتز تَاتغ ػضَيوِ ت. دارد ضزٍرت تيػضَ تاتغ ؽىل ٍ ًَع

 ذُ اعت.يگزد يي هييتؼ 0-255ؽىل 
ٍ َب ا ّواى هغلي( 1ٍ  0ي)ياس هٌغك تَل يفؼل ياراض يِ وارتزيز اليًظ ،تيهحذٍد يِ ّايال يتِ هٌظَر اعتاًذارد عاس

 ؽَد. يه ٍ تِ هٌاعك ًا هغلَب ػذد  ففز دادُ هيي تِ هٌاعك هغلَب ػذديذُ اعت. در هٌغك تَليًاهغلَب اعتفادُ گزد
5)يل علغلِ هزاتثيهزحلِ تؼذ تحل

AHP) ّتِذُ اعت. ياػوال گزد يٍ تدزت يػَاهل در آى تِ فَرت ًظز يتَدُ وِ ٍسى د 

 ًغثت ػَاهل تياّو درخِ غِيهما عپظ .ذيگزد ِيتْ ػَاهل يسٍخ غِيهما يهزتؼ ظيهاتز اتتذا ػَاهل ٍسى يييتؼ هٌظَر

 يًغث يّا ٍسى  تؼذ هزحلِ در. ؽذ اًدام (2)خذٍل تا هغاتك ، َعتِيپ يا ًمغِ 9 ِيپا اطيهم هي تزاعاط گزيىذي تِ
 (6)ذ.يػَاهل هحاعثِ گزد ييًْا يّا ٍسىٍارد ٍ   IDRISIظ تِ ًزم افشار يدر هاتز هٌذرج

 يزيج سٍیمقا يبرا تياَم درجٍ اسيمق :2شمارٌ  جذيل

 فَق الؼادُ يلَ يليخ يلَ هتَعظ تزاتز هتَعظ يلَ يلَ يليخ فَق الؼادُ

 

                                                           
4 - Weighted Linear Combination 

5
 - Analytical Hierarchy process 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

ذ ية تايي ضزيا ( (Satte, 1980ؾٌْاد يپ تز تٌا يول حالت در وِ گزدد، يه هحاعثِ ية ًاعاسگاريضز ي هزحلِيوِ در ا
 (6) تا هٌاعة تاؽذ.تاؽذ  1/0ووتز اس 

، ٍارد ْاآً يذُ ٍ پظ اس عثمِ تٌذيِ گزديتْ IDRISIهَرد ًظز در ًزم افشار  يوارتز MCE يي تخؼ ًمؾِ ّايدر ا
ل ؽذُ اعتيتثذ يهَرد ًظز تِ فزهت ٍوتَر ي، ًمؾِ ّايل وارتَگزافيوزدُ ٍ پظ اس تىو ArcGISظ ًزم افشار يهح

 يي مرتعذار يكشايرز يمربًط بٍ كاربر MCE: وقشٍ 2شكل شمارٌ

 يي مرتعذار يكشايرز MCE: مساحت عبقات وقشٍ 3 جذيل شمارٌ

52/2834 25/5270 27/835 59/38 58/101 

 :يريجه گيبحث و نت

 يتالمَُ تزا يي ًمؾِ وارتزيوِ در ا، تَدُ يٍ هزتؼذار يارُ وؾاٍرسيتَاى چٌذ هؼ ياتيوِ هزتَط تِ ارس 2ؽىل ؽوارُ 
 يحزوت ه 7تِ عوت عثمِ  1ّفت عثمِ تَدُ وِ ّز چِ اس عثمِ  يهؾخـ ؽذُ وِ در آى دارا يٍ هزتؼذار يوؾاٍرس

 دّذ.  يًؾاى ه يي وارتزيا يي هىاى ّا را تزايهٌاعة تز 7اتذ ٍ عثمِ ي يؼ هيت افشاين هغلَتيوٌ
ار گغتزدُ اعت ٍ در هٌغمِ يتغ 4ٍ  3تا تَاى يهذل، اراض تؼزيف اعاط تز هغالؼِ هَرد هحذٍدُ درؽَد  يذُ هيچٌاًچِ د

 دارًذ وِ در ًظز گزفتِ ًؾذُ اًذ. يشيهغاحت ًاچ 2ٍ  1تَاى 
 تزاي هغتؼذ 4 درخِ گغتزدُ ًغثتاً ًَاحي در وِ اعت آى هٌغمِ، گَياي ؽزايظ تا همايغِ ٍ حافلِ ًتايح دليك تزرعي

 هٌغمِ داد. در تَعؼِ ٍ تمَيت ًوَد را هٌغمِ هَخَد وؾاٍرسي تايذ ٍ اعت وؾاٍرسي هغاػذ تزاي هَخَد ؽزايظ ،يوؾاٍرس

 ٍ سراػت تزاي خذيذ گذاري چِ عزهايِ اگز هَخَد ٍضؼيت تِ تَخِ تا ًيش ّغتٌذ، عِ ؽزايظ درخِ داراي وِ ييّا گغتزُ



 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 تاغذاري ٍ تؼضاً هاّي، پزٍرػ چَى داهذاري، ديگزوؾاٍرسي، ّاي تخؼ در فؼاليت تزاي ٍلي ؽَد، تَفيِ ًوي تاغذاري

 چَى فَق ّاي فؼاليت تا هحقَالت هزتثظ تزخي وؾت حتي ٍ فٌايغ تثذيلي هثل وؾاٍرسي، خٌثي ّاي فؼاليت هخقَفاً

فؼاليت ّاي  ٍ هزتؼي اراضي هثل ؽزايظ، تزخي ٍخَد هٌغمِ ًيش ديگز ّاي تخؼ هي رعذ. در ًظز تِ هٌاعة ػلَفِ وؾت
  ووه وٌذ. افلي ّاي در تخؼ هٌغمِ وؾاٍرسي تِ تَاًذ هي وؾاٍرسي پزاوٌذُ

 يه اؽارُ آًْا اس يتزخ تِ وِ دارد شيً يثيهؼاي رٍػ يذ گفت ايچٌذ ػاهلِ اعتفادُ ؽذ وِ تا ياتيارس ش اسيًك يي تحميدر ا
 ؽَد:

حدن  ٍ اعت يؾتزيت ٍلت ٍ ٌِيّش فزف هغتلشم خَد وِ دارد يىياوَلَص ػَاهل اس يؾتزيت تؼذاد هغالؼِ تِ اسيً -
 .تَد خَاّذ تاال شيً ؽذُ ذيتَل اعالػات

اس ًزم افشار  اعتفادُ ػذم فَرت در ٍ تَدُ هؾىل آًْا حدن تَدى تاال ليتذل اعالػات ليتحل ٍ ِيتدش ٍ كيتلف ػول  -
 هزتَعِ يّا

تا  اعت هدثَر ابيارس ٍ تاؽذ يًؾذً عزػت ٍ دلت ييا تا ذيؽا ٍ افتِي ؼيافشا هؾىل يدعت تِ رٍػ وار اًدام ٍ 
 .دّذ واّؼ را اعالػات حدن ٍاحذّا عغح ؼيافشا اي ٍ ِيپا اعالػات اس يتزخ حذف ليلث اس ييرٍؽْا

 تَد. خَاّذ هؾىل ًثَدى آًْا اطيهم ّن ٍ ارّايهؼ تؼذد تِ تَخِ تا يغيهح غتيس ياتيارس ػول  -
 هغالؼِ، ّذف تِ تا تَخِ اعالػات يتواه يتٌذ عثمِ تيًْا در ٍ يتٌذ خوغ ل،يتحل ِ ٍيتدش ،ييؽٌاعا ًمؼ ييت ييا در  

 اس اتشار اعتفادُ ييؽَد ٍ ّوچٌ تزدُ ادي اس ذيًثا اعت، هٌغمِ ظيؽزا تا هتٌاعة يّا يوارتز يييتؼ يتزا يشير تزًاهِ وِ

 .اعت كيتحم ييا گزيد لَت ًماط ي هغالؼِ اسيا وار هزاحل يتواه در ييايخغزاف اعالػات غتنيع

 :يتشکر و قذردان

ي يخَد ها را در ارائِ ّزچِ تْتز ا يت ّايّا ٍ حوا يي، وِ تا راٌّوايهٌْذط اوثز يخٌاب آلا هاىلِ اس اعتاد ارخوٌذيَعٌيتذ
 ن.يارشًوَدًذ، عپاعگ يارياثز 

ٍ  يؼيادارُ هٌاتغ عثش يٍ ً يي اعتاى خزاعاى رضَيؼ عزسهيار لزار دادى آهايهؾْذ وِ تا در اخت يي اس خْاد داًؾگاّيّوچٌ
ت يوِ تاحوا ياى اس ّوِ وغاًين ٍ در پايًوَدًذ، عپاعگذار ياريي اثز ي، وِ ها را در ارائِ ا يخزاعاى رضَ اعتاى يشداريآتخ
 ن.ييًوا ين هيي پضٍّؼ را تِ آى ّا تمذيي پضٍّؼ عْن داؽتِ اًذ تؾىز ًوَدُ ٍ ايخَد در ارائِ ّزچِ تْتز ا يّا
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