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 چکيده

اري از روش چند معي سنجي اجراي کشاورزي حفاظتي در حوضه مارون استان خوزستانمنظور امکاناين تحقيق به  در

زراعي  -هاي اطالعاتي مکانيزاسيونيرو تمام اليهتاپسيس در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي استفاده گرديد. از اين 

مرکب و کارنده(؛ اقليم )دما و بارش(؛ توپوگرافي )شيب و  خاک ورزوري،  شامل ماشين )سطح مکانيزاسيون، ضريب بهره

اليه براي تناوب  1۷ جمعاًهمراه منابع آبي )پتانسيل و شوري(،  کربن آلي( به، شوري، فسفر و pHارتفاع(؛ خاک )بافت، 

بندي با روش تاپسيس، با  محصوالت کلزا، نخود و گندم تهيه و پس از وزن دهي با روش تحليل سلسله مراتبي و رتبه

توسط، تناسب کم و همديگر همپوشاني و بر اساس دستورالعمل فائو در پنج طبقه بسيار مناسب، مناسب، تناسب م

درصد از کل سطح اراضي آبي موجود در محدوده مطالعاتي،  5/14و  6/1بندي شدند. نتايج نشان داد که نامناسب طبقه

 ترتيب در طبقات بسيار مناسب و مناسب براي اجراي کشاورزي حفاظتي، قرار گرفتند.  به

 ه اطالعات جغرافيايي، مکانيزاسيون: تاپسيس، تحليل سلسله مراتبي، تناوب، سامانهاي کليديواژه

 

 *مقدمه
ي حفاظتي تمايل کشاورز امروزه اغلب کشاورزان دنيا به سامانه

اند. بر اساس گزارش سازمان جهاني غذا و کشاورزي  پيدا نموده

حدود  2009)فائو(، کل سطح زيرکشت اين سامانه در سال 

درصد سطح کل( برآورد گرديد  5/۷ميليون هکتار ) 106

(Kassam et al.,2009; Derpsch & Friedrich, 2009a) . اين

 15۷به  2013سال  و در 125به سطح  2011آمار در سال 

درصد سطح کل( رسيد. بدين ترتيب سطح  11ميليون هکتار )

درصد(  4۷ميليون هکتار ) 51زيرکشت حفاظتي رشدي معادل 

 .(FAO, 2014b)سال قبل از آن داشته است  5نسبت به 

ميليارد  2/9جمعيت دنيا به  2050شود در سال  بيني مي پيش

درصد افزايش يابد  ۷0ها حدود  نفر رسيده و نياز غذايي آن

(Bruinsma, 2003) در همين راستا فائو گزارش نمود که .

مجموعه خاک، محصول، تغذيه، آب، کاربري زمين و ماشين 

در قالب کشاورزي حفاظتي براي  هم باعواملي هستند که همراه 

غذاي جمعيت رو به رشد جهان به کار گرفته شده  نيتأم
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(FAO, 2008)  اين عوامل، ماشين و تناوب نقش عمده و از ميان

و حساسي را به عهده دارند. به همين دليل در اين نوع 

زمان  کشاورزي سه اصل اساسي که به همديگر وابسته بوده و هم

 ;Kassam et al.,2009 & 2012)شوند، الزم است  بايد رعايت 

FAO, 2011a): 

درصد  25زدن سطح خاک )حداکثر  به همحداقل  -1

 متري( سانتي 15اک در عمق سطح خ

افزايش ماده آلي خاک با حفظ مداوم بقاياي گياهي  -2

 درصد( 100تا  30  در سطح آن )پوشش سطح خاک در محدوده

هاي زراعي مختلف با محصوالت  رعايت تناوب در سال -3

 محصول( 3ها )حداقل  لگوم ازجملهمتنوع 

دوم گردد رعايت اصول اول و  گونه که مالحظه مي همان

در اجراي کشاورزي حفاظتي رابطه مستقيمي با کاربرد ماشين 

عنوان يکي  به دارند. برخي معتقدند کاربرد ماشين در کشاورزي 

يافتگي در بخش کشاورزي، موجب افزايش  هاي توسعه  از نشانه

 ;Yohanna, 2004)توليد در محصوالت کشاورزي شده است 

Kepner et al., 1978) اين عمل عنصري کليدي در ارتقاء سطح .

 Reid)در قرن بيستم است  افتهي  توسعهزندگي مردم کشورهاي 
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et al., 2003; Yoosefzadeh et al., 2016) . به همين دليل در

مکانيزاسيون  اين سامانه همزمان با حفظ منابع طبيعي،

و  خاک ورزهاها،  هاي توان توليدي، کارنده خصوص در بخش به

. (Sims & Kienzle, 2015)ها عواملي کليدي هستند  اشسمپ

حفظ و بهبود  هدف باورزي حفاظتي  راستا خاک نيهم در

وري از منابع طبيعي در قالب مديريت خاک، آب و منابع  بهره

هاي کشاورزي معرفي شده  بيولوژيکي در ترکيب با ساير نهاده

ي در بقاياي گياه گذاشتن يباقورزي با  است. اين نوع خاک

سطح خاک، به نفوذ آب در خاک و کاهش فرسايش کمک 

نموده و مقدمات توسعه کشاورزي حفاظتي را فراهم نمايد 

(FAO, 2014) گروهي از محققين بر اين باورند کشاورزي .

حفاظتي در واقع پايداري مکانيزاسيون کشاورزي بوده که اغلب 

 سامانه رو وقتي با تغيير فنون مکانيکي همراه است؛ از اين 

شود،  پايه به سامانه توليدي حفاظتي تبديل مي ورز خاکتوليدي 

نمايد  فناوري مکانيکي در مزرعه تغيير پيدا مي درواقع

(Friedrich et al., 2009).  همچنين مطالعات مختلف نشان

ورزي  هاي خاک دهند که رعايت تناوب همراه با کاربرد روش مي

گردد  آلي در خاک مي حفاظتي و کاشت باعث افزايش مواد
(Roldan et al., 2003; Alvear et al., 2005; Diekow et al., 

. بر پايه اين مطالعات پوشش سطح زمين به بهبود چرخه (2005

مورد ويژه اگر محصوالت   بهنمايد،  غذايي داخل خاک کمک مي

 تروژنينها باشد. از طرفي افزايش کربن و  لگوم خانوادهاز  کشت

ي مرسوم ورز خاکورزي حفاظتي در مقايسه با  خاکدر شرايط 

.  در (Campbell et al., 1995 & 1996a, b)گزارش شده است 

گزارش دادند که بيشترين  Vagen et al., (2005)همين راستا 

کربن در  مگا گرم 3/5به  1/0افزايش مقدار کربن آلي خاک از 

حفاظتي ورزي  هاي خاک هکتار در يک سال زراعي از سامانه

همراه با رعايت تناوب زراعي به دست آمده است. در اين ميان 

ي فسيلي براي انجام عمل ها سوختتراکتورها بخش عظيمي از 

ي زيادي را بر جامعه ها نهيهزشخم مرسوم را مصرف نموده و 

در حالي است که  . اين (Grace et al., 2003)نمايند  تحميل مي

 عنوان  بهدهند.  ها را کاهش مي هاي حفاظتي اين هزينه سامانه

کشاورزان هند و پاکستان با استفاده از سامانه کشاورزي  مثال 

دالر در هکتار،   60را در کشت برنج تا  ها نهيهزحفاظتي اين 

 . (Hobbs & Gupta, 2003)اند  کاهش داده

هاي نوين  هاي اساسي براي توسعه سامانه شرط از پيش

هاي مناسب از وضعيت پتانسيل  يتوليدي، دستيابي به ارزياب

 ,FAO)برداران است  اراضي و لزوم پذيرش آن توسط بهره

ها  توسعه اين سامانه نهيزم درگيري  حال تصميم در عين  .(2014

ريزان تبديل  عنوان مهمترين چالش براي کارشناسان و برنامه به 

گيري  هاي تصميم ها براي رفع اين مشکل از روش شده است. آن

چند معياري در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي استفاده 

ها طيفي از  در اين روش .(Rajabi et al., 2011)نمايند  مي

  معيارهاي وابسته به يک مبحث، امتيازدهي شده و سپس به

سامانه و در  بنديهاي ذينفع رتبهوسيله کارشناسان و گروه

 ,.Ghaffari et al)گردند  اطالعات جغرافيايي، تبديل به نقشه مي

ها، وزن دهي با تحليل سلسله مراتبي و  يکي از اين روش .(2010

 ,Saaty, 1994; Ghodsipour)بندي با روش تاپسيس بوده  رتبه

سازي براي  يک راهبرد در تصميم  عنوان  بهکه از آن  (2013

 بهشود. ماشيني و ساير مسائل استفاده مي انتخاب ابزارهاي

در بررسي انتخاب  Heidary et al. (2010) مثال  عنوان 

ترين نوع کمباين برداشت غالت در يزد با استفاده از  مناسب

هاي مرسوم، کمباين  تحليل سلسله مراتبي، از بين کمباين

نيز با  Sarkheil & Navid (2010)کالس را انتخاب نمودند. 

گيري از روش تحليل سلسله مراتبي، چهار نوع تراکتور را در  بهره

. در اين قراردادندکيلووات مورد ارزيابي  30-90محدوده توان 

تحقيق از پنج معيار قيمت، خدمات پس از فروش، امکانات و 

تجهيزات، ايمني و کاربرد آسان استفاده گرديد و تراکتور ساخت 

 .شرکت تراکتورسازي تبريز انتخاب شد

همگام با مطالعه اهميت ماشين در کشاورزي حفاظتي، 

ها بيني پتانسيل اراضي در تناسب با محصوالت و سامانهپيش

بوده و امروزه با  مهم اريبسگذاري، ريزي و سياستبراي برنامه

ارزيابي تلفيقي از اقليم، خاک و توپوگرافي منطقه در قالب 

 Giardini et al., 1997; Grassano et)شود هايي تعيين مينقشه

al., 2011).  در تحقيقي که در جهت تعيين تناسب اراضي

سنجي کشت يونجه  قال استان گلستان براي امکان شهرستان آق

درصد از اراضي در پهنه بسيار مستعد  1/23ساله انجام شد، يک

 Nasrollahi et)گرفتند  درصد نيز در پهنه مستعد قرار 2/4۷و 

al., 2015) .بندي کشت زعفران بر مبناي همين راستا پهنه در

حيدريه انجام گرديد و نتايج نشان داد   عوامل اقليمي در تربت

 5/50که چهار درصد از اراضي داراي کيفيت بسيار مناسب و 

 Rashid Sourkhabady)درصد نيز داراي کيفيت مناسب هستند 

et al., 2015) .در مطالعه ديگري مناطق مناسب کاشت ذرت ،

زميني و حبوبات با استفاده از معيارهاي حداقل درجه سيب

حرارت، عمق خاک، کالس بافت خاک، شيب، ارتفاع و حداکثر 

 – Ceballos - Silva & Lopez)حرارت، تعيين شدند  درجه

Blanko, 2003) . 

 (2014) Sarmadian & Taaty بوم -بندي زراعيپهنه-

راي کشت گندم با شناختي بخشي از اراضي دشت قزوين را ب

و سيستم اطالعات جغرافيايي در قالب  دور از  سنجشاستفاده از 
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روش فائو انجام و پتانسيل توليد گندم در منطقه، به مقدار 

رو انتخاب کيلوگرم در هکتار تعيين نمودند. از اين  6666

منظور تعيين سامانه توليدي محصول بر پايه پتانسيل اراضي و به

 Rahman & Saha, 2008; Reshmidevi)رد مطلوب ضرورت دا

et al., 2009) . ارزيابي ديگري جهت تناسب اراضي شهرستان

قال جهت کشت نخود ديم از منطق بولين و فرآيند تحليل  آق

سلسله مراتبي در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي استفاده و 

. (Kazemi & Sadeghi, 2014)ترين پهنه انتخاب گرديد  مناسب

هاي تحليل سلسله مراتبي  گيري از روش قين ديگري با بهرهمحق

و منطق فازي در ترکيب با سامانه اطالعات جغرافيايي در منطقه 

مرکزي استان فارس، تناسب اراضي را جهت تعيين وضعيت 

اي بررسي نمودند  کشاورزي حفاظتي در کشت ذرت علوفه

(Houshyar et al., 2014) درصد از  4۷/۷3. نتايج نشان داد که

درصد تناسب  36/۷بسيار مناسب و تنها  مطالعه مورداراضي 

ضعيف دارند. همچنين پتانسيل اراضي کشاورزي دشت قزوين 

و  AHPگيري چند معياره شامل هاي تصميم با استفاده از روش

Vikor  در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي مورد مطالعه قرار

درصد از اراضي موجود  50مشخص گرديد که حدود  گرفته و

کشاورزي از پتانسيل بسيار بااليي براي توليد محصوالت 

. در مطالعه (Pourkhabbaz et al., 2014)کشاورزي برخوردارند 

اي از ويتنام نيز ديگري پايداري توليد در اراضي کشاورزي منطقه

و تحليل  گيري تاپسيسهاي تصميمبا استفاده از تلفيق روش

مورد بررسي قرار گرفت و  اس يآ يجسلسله مراتبي در محيط 

نقاط مناسب براي محصوالت مختلف در قالب نقشه مشخص 

 . (Le & Tran, 2012)گرديدند 

در خصوص وضعيت منطقه مورد مطالعه آمارها نشان 

دستگاه و  4935 کار  به  آمادهدهند که تعداد تراکتورهاي  مي

هاي کاشت که  مرکب به همراه ماشيني خاک ورزهاتعداد 

 & Asoodar)قابليت کار در شرايط کشاورزي حفاظتي را دارند 

Sabzehzar, 2008) باشند  دستگاه مي 2۷24و  2224، به ترتيب

(JAOKP, 2014) گندم، برنج، ذرت، کلزا، نيشکر، . همچنين

اي، محصوالت اصلي در سيستم حبوبات و محصوالت علوفه

ها گندم کشاورزان اين منطقه بوده و در ميان آنتوليدي 

(Triticum aestivum)  را دارد  کشت ريزبيشترين سطح

(MAJI, 2016) محصول کلزا .(Brassica napus L.)  به لحاظ

از اهميت زيادي  وجود پروتئين و روغن فراوان در دانه آن

ر . اين گياه در ايران د(Grassano et al., 2011) برخوردار است

مناطقي با بارندگي زياد و پتانسيل منابع آبي باال کاشته شده و 

تواند يکي از محصوالت اصلي کشت زمستانه در منطقه مورد مي

ها در تناوب با غالت حبوبات نيز در تمامي اقليمبررسي باشد. 

هاي يکي از گونه عنوان به (Cicer arietinum)قرار گرفته و نخود 

-ع ارقام جديد، با کمباين غالت قابلحبوبات به لحاظ ارتفا

. اين (Koocheki & Banayan Avval, 2004)برداشت است 

محصول نيز به سبب ايفاي نقش در بهبود حاصلخيزي خاک، 

جهت توسعه کشاورزي در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته 

 شده است. 

ي اخير و محدوديت منابع آبي در ها يسال خشکوقوع 

توليد   رويه زارعين از منابع، استفاده بيمنطقه همراه با 

محصوالت کشاورزي را با مشکل مواجه نموده است. از طرفي 

بندي وضعيت اجراي کشاورزي حفاظتي  اطالعات کاملي در پهنه

در حوضه مارون استان خوزستان وجود ندارد و فقدان آن و عدم 

و منابع  ستيز طيمحشناخت از توان موجود باعث تخريب 

، فقر خاک و  آب، افزايش مصرف سوخت، آلودگي منابع طبيعي

ي ها بوم نظاميي در ها يداريناپامواد آلي و سرانجام بروز 

مطالعه  هدف بارو اين پژوهش  کشاورزي شده است. از اين 

سنجي اجراي کشاورزي حفاظتي در اراضي آبي حوضه  امکان

فائو )حداقل  شده  اعالممارون استان خوزستان بر مبناي اصول 

ي در خاک، حفظ بقاياي گياهي و رعايت تناوب زراعي( کار دست

با ترکيب روش چند معياري تاپسيس در محيط سامانه اطالعات 

 هايي انجام شد. جغرافيايي در قالب نقشه

  ها مواد و روش
-در اين مطالعه حوضه مارون استان خوزستان شامل شهرستان

رامشير، اميديه، هنديجان، هاي بهبهان، رامهرمز، شادگان، 

هايي از باغملک به همراه شرق شهرستان اهواز ماهشهر و بخش

دقيقه شمالي و  30درجه و  31تا  30انتخاب شد. اين منطقه از 

دقيقه شرقي گسترش دارد. وسعت  30درجه و  50تا  48از 

 30حدود ) کيلومترمربع 20294منطقه مورد مطالعه تقريباً 

)ديم و  ان( و سطح کل اراضي باغي و زراعيدرصد استان خوزست

و سطح کل اراضي آبي که مورد بررسي  633آبي( آن حدود 

هزار هکتار است. اين اراضي دربرگيرنده اراضي  308قرارگرفته 

کشاورزي آبي کنوني حوضه مارون استان خوزستان بوده و براي 

ه ها از اليه کاربري استان خوزستان، استفادتفکيک محدوده آن

گرديد. در اين اليه اراضي کشاورزي از اراضي مرتعي، 

اند.  همچنين ها تفکيک شدهساختماني، صنعتي و ساير کاربري

 Landsatاي روز شدن آن از تصاوير ماهوارهبراي تکميل و به
( موقعيت 1استفاده گرديد. شکل ) 2015هشت، مربوط به سال 

استفاده در  منطقه مورد مطالعه را جهت بررسي مدل واقعي

 دهد. حوضه مارون نشان مي
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 محدوده حوضه مارون در استان خوزستان و کشور .1شکل 

 

يابي مناطق مستعد براي اجراي کشاورزي  جهت مکان

حفاظتي که شامل کاربرد ماشين و کشت محصوالت تناوبي 

، بر اساس دستورالعمل فائو عمل شد استنخود، کلزا و گندم 
(Sys et al., 1991; Kazemi, 2014; Kassam et al., 2009 & 

2012; FAO, 2011a)اسيوني کار ابتدا نيازهاي مکانيز . براي اين

منطقه شامل ضريب بهره وري، سطح مکانيزاسيون، تعداد 

مرکب و تعداد ماشين کاشت مناسب مورد نياز  خاک ورزماشين 

( از منابع علمي موجود، تعيين گرديد 4تا  1بر اساس روابط )
(Almassi et al., 2008; Lak & Almassi, 2011; Bishop, 

1997) . 
 

 (1)رابطه
𝑅𝑢 =

RC

PC
   Ru: ؛ 1وري ضريب بهرهRC  و

PC موجود و  به ترتيب توان اجرايي

 (ha)موردنياز 
 

 (2)رابطه
PC =

N × Tw  

tm  

 N  تعداد تراکتور؛tm  زمان مورد

نياز براي کشت مکانيزه يک هکتار 

(hr.ha
-1

 ساعات قابل کار Tw؛  (
 

 (3)رابطه
PPA =

Pd

AC

 PPA  سطح مکانيزاسيون(hp.ha
-1

 ؛ (

Pd  مجموع توان کششي وAC  سطح

 زيرکشت
 

 (4)رابطه
n =

AC

Ca × T × t
 n  تعداد ماشين؛Ca  ظرفيت موثر

(ha.hr
-1

ساعت کار در   t؛ (

تعداد روزهاي قابل  Tروز؛  شبانه

 کار
 

 ،هاي موجود ماشيني شامل تعداد، نوع و عمر تراکتور داده

مرکب؛ تعداد ماشين کاشت مناسب جهت کار  خاک ورزتعداد 

هر  کشت ريزدر شرايط وجود بقاياي گياهي به همراه سطح 

دهستان از بخش آمار و فناوري اطالعات سازمان جهاد 

هاي  کشاورزي استان خوزستان و مراکز خدمات ترويج دهستان

آوري شد. همچنين نيازهاي  واقع در محدوده مطالعه جمع

صوالت نخود، کلزا و گندم با استفاده از محيطي و زراعي مح

اساس  سپس بر .بندي شدمنابع علمي موجود تعيين و طبقه

هاي ميداني و پارامترهاي مؤثر بر رشد گياهان مورد بررسي،  داده

هاي اطالعاتي رقومي در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي اليه

خدمات هاي ماشيني، مراکز  تهيه شد. در تهيه اليه رقومي داده

مرکز ثقل توزيع ماشين لحاظ گرديد.  عنوان بهها  ترويج دهستان

تا  1344هاي بلندمدت )هاي دما و بارندگي نيز از دادهداده

شمسي( هشت ايستگاه بهبهان، رامهرمز، ايذه، باغملک،  1394

اميديه، ماهشهر، آقاجاري و شادگان، واقع در محدوده مورد 

از زمان کاشت در آبان ماه ) مطالعه در طول دوره رشد محصول

ماه سال بعدي(،  هر سال تا زمان برداشت در اواخر فروردين

ها براي تکميل نقشه، با فنون آوري شدند. اين دادهجمع

، با استفاده از نوار ابزار 3/10نسخه  GISافزاري در محيط  نرم

Spatial Analyst  و گزينهInterpolation از روش ،Kriging ،

شدند. دقت تخمين در اين روش باال بوده و  يابيميان

 Apaydin)پرکاربردترين رويه تخمين در نقاط فاقد نمونه است 

et al., 2004; Hassani Pak, 2013; Ghahroodi Tali, 2002). 

شده که با توجه به شرايط هاي تهيهترين اليه يکي از مهم

اليه منطقه مورد مطالعه از اهميت زيادي برخوردار است، 

پتانسيل منابع آبي و شوري آب است. براي تهيه نقشه اين 

شمسي(  1392تا  1345هاي مدت )سال ها، از اطالعات بلند اليه

هاي سازمان گيري از مجموعه ايستگاهايستگاه اندازه 16تعداد 

اي خوزستان در حوضه مارون و نيز اطالعات توصيفي آب منطقه

 Rasterگذاري، . پس از ارزشها استفاده شدنقشه پراکنش چاه

مرکب،  خاک ورزعوامل: ماشيني )سطح مکانيزاسيون، تعداد 

وري(؛ اقليمي )حداکثر،  تعداد ماشين کاشت و ضريب بهره
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حداقل و ميانگين دماي هوا، بارش(؛ خصوصيات خاک )شوري، 

pH کربن آلي، فسفر و بافت(؛ توپوگرافي )شيب و ارتفاع( و ،

نابع آبي و شوري آب(، بر مبناي منابع آب )پتانسيل م

 ;Hall et al., 2008)بندي شدند هاي فائو طبقه دستورالعمل

FAO, 1984 & 1985; Sys et al., 1991; Kazemi, 2014).  در

هاي تناسب به پنج گروه بسيار ها محدوده اين دستورالعمل

مناسب، مناسب، تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب 

شده با بنديهاي طبقه(. اليه1)جدول اند  بندي شده طبقه

پوشاني شده و براي ، همRaster calculatorاستفاده از دستور 

ي اجراي کشاورزي حفاظتي با لحاظ عوامل ماشيني و سنج امکان

 تناوب محصوالت کلزا، نخود و گندم، مورداستفاده قرار گرفتند. 
 

 . محدوده تعيين درجات تناسب منطقه با کشاورزي حفاظتی 1جدول 

پتانسيل توليد  بندي فائو طبقه طبقه

 )درصد(

 درجه تناسب

1 S1 100- 98  بسيار مناسب 

2 S2 98- 85 مناسب 

3 S3 85- 65 تناسب متوسط 

4 S4 65-40 تناسب کم 

5 S5 40> نامناسب 

 

هاي اقليمي داده دهنداز طرفي تحقيقات مختلف نشان مي

گيرند به مقدار زيادي تحت تأثير متغيرهاي توپوگرافي قرار مي

(Ninyerola et al., 2000) به همين دليل ابتدا نقاط هر شبکه .

گرفته شد و با استفاده از مختصات  از اليه رقومي ارتفاع در نظر

اي مجزا  استخراج و با تهيه اليه رسترياين نقاط، چندين نقشه 

هر متغير در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي تبديل به براي 

، کربن pHهاي مشخص شدند. همچنين شوري، بافت، محدوده

هاي شده در سالهاي انجام آلي و فسفر خاک نيز از آزمون خاک

اخير توسط سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان در مناطق 

رقومي ارتفاع ها بر مبناي اليه آوري و نقشهمختلف حوضه، جمع

و اليه کاربري اراضي آبي محدوده موردمطالعه، در 

تهيه شدند. با توجه به مباحث نظري و  1:50000مقياس

طورکلي فرآيند انجام  ي مورد استفاده در اين بررسي، به ها روش

( بوده و در ادامه به تشريح وزن 2اين تحقيق مبتني بر شکل )

روش تاپسيس پرداخته بندي مناطق با  دهي به عوامل و رتبه

 شود. مي

 وزن دهی با تحليل سلسله مراتبی

هاي اطالعاتي بدون لحاظ اهميت هر  از آنجايي که ترکيب اليه

ها را نشان دهد،  تواند ارزش واقعي آن اليهيابي نمياليه در مکان

تر الزم است اهميت نسبي هر عامل مشخص براي ارزيابي دقيق

ي تحليل وزن دهالعه از روش گردد. بدين منظور در اين مط

اي از  سلسله مراتبي استفاده شد. اين روش در برگيرنده مجموعه

گذاري به يک شيوه منطقي بوده و بر دانش ها و ارزشقضاوت

طرف، روشي وابسته   که از يکطوري کارشناسي استوار است. به 

ريزي سلسله مراتبي يک مشکل بوده به تصورات شخصي و طرح

گيري و ديگر با منطق و درک آن، جهت تصميم و از طرف 

در اين  .(Saaty, 1980 & 2004)شود قضاوت نهايي مرتبط مي

هاي ماشين، خاک و مطالعه به دليل اينکه هر يک از ويژگي

محيط داراي تأثير متفاوتي هستند، توسط کارشناسان متخصص 

وزني بين يک تا نه تحت  هرکدامين روش، به نامه ا طبق پرسش

 ,Saaty)عنوان مقادير ترجيحي مقايسات زوجي اختصاص يافت 

هاي منظور محاسبه وزن نهايي ماتريس و به (2004 & 1980

افزار، استفاده شد. اين نرم Expert Choiceافزار  ارزيابي، از نرم

ها را محاسبه وزن نهايي هر پارامتر و نرخ ناسازگاري کل پارامتر

 .(Farajzadeh & Mirzabayati, 2007)نمايد  مي

 مرحله سوم

Aآل مثبت  در اين مرحله براي پيدا کردن نقاط ايده
و منفي  +

A
 Chen & Tsao, 2008;  Juan et)، روابط زير را اجرا گرديد -

al., 2013): 
 

  (5)رابطه

𝐴^+= {(𝑀𝑎𝑥 𝑣_𝑖𝑗│𝑗 ∈ 𝐽), (𝑀𝑖𝑛 𝑣_𝑖𝑗│𝑗 ∈ 𝐽^′ )∀𝑖
= 1,2, … , 𝑚 }
= { 〖𝑣_1〗^+,〖𝑣_2〗^+, … ,〖𝑣_𝑛〗^+ } 

 

معيارهاي از نوع  ˊJمعيارهاي از نوع مثبت و   jدر اين روابط 

 منفي هستند
 

  (6)رابطه

𝐴^−= {(𝑀𝑖𝑛 𝑣_𝑖𝑗│𝑗 ∈ 𝐽), 𝑀𝑎𝑥 (𝑀𝑎𝑥 𝑣_𝑖𝑗│𝑗
∈ 𝐽^′ )∀𝑖 = 1,2, … , 𝑚 }
= { 〖𝑣_1〗^−,〖𝑣_2〗^−, … ,〖𝑣_𝑛〗^− }    

 

 مرحله چهارم

Si)ها  محاسبه فاصله
+
, Si

-
؛ در فضاي اقليدسي فاصله هندسي (

Aها نسبت به  تک گزينه تک
Aو  +

به دست آمدند. اين فاصله  -

وسيله فاصله  آل منفي به آل مثبت و ايده براي هر گزينه از ايده

حال فرض بر اين بود که   بعدي حساب شد. با اين nاقليدسي 

Si
Aاز  iفاصله گزينه  +

Siو  +
Aاز  iفاصله گزينه  -

 i=1,2,…,nو  -

 :(Chen & Tsao, 2008; Juan et al., 2013)باشد 
 

 (7)رابطه

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2

𝑛

𝑗=1
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 (8)رابطه

𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2

𝑛

𝑗=1

 

 مرحله پنجم

 Aj؛ نزديکي نسبي گزينه (Ci)محاسبه نزديکي به حالت ايده آل  

 تعريف گرديد: 9رابطه  صورت  به
 

 (9)رابطه
𝐶𝑖 =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

+      0 < 𝐶𝑖 < 1   

 

آل مثبت و يا  در اين مرحله معيارهاي نزديکي به نقطه ايده

ها تحت آن بررسي  آل منفي انتخاب و گزينه دوري از نقطه ايده

که در هنگام  درصورتيبندي شدند. بايستي توجه داشت  و اولويت

اي برخورد شد که دقيقاً روي  محاسبات مرحله چهارم به گزينه

Si)آل مثبت افتاد  نقطه ايده
+
يعني بهترين حالتي است که  (0=

 اي داراي شرايط ايده توانست رخ دهد، اتفاق افتاده و گزينه مي

جا محاسبات براي پيدا کردن گزينه بهينه  آل وجود دارد و همان

 .(Chen & Tsao, 2008; Juan et al., 2013)گردد  متوقف مي

 مرحله ششم

ها؛ در اين مرحله که مرحله پاياني است،  بندي کردن گزينه رتبه

ها، با  دست آوردن نسبت دوري براي تمامي گزينه بعد از به

اي که داراي مقدار نسبت دوري  ها، گزينهمرتب کردن آن

بيشتري باشد، از ارجحيت بيشتري براي انتخاب برخوردار است 

(Chen & Tsao, 2008). 

 GISس در محيط يتبيين روش تاپس

براي  صرفاًنيز ذکر گرديد اين روش  قبالًکه  يطور همان

براي توسعه کشاورزي حفاظتي  موردنظري مناطق بند رتبه

ها  که ابتدا معيارها و زيرمعيارهاي آن صورت نيبدشد.  کاربرده به

با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي مورد مقايسه زوجي 

 شده آمادههاي  ها، تعيين گرديد. سپس اليه آن و وزن قرارگرفته

هاي؛ مکانيزاسيوني، خاک، اقليم، آب و  شامل اليه GISدر محيط 

ي شده و با فراخوان توپوگرافي، براي هر محصول به تفکيک

ي سيفرمول نوکه قابليت  Raster calculatorاستفاده از دستور 

هاي  منفي براي اليه آل دهيامثبت و  آل دهياهاي  دارد، حالت

به دست آمد.  ،TOPSISتوليدي بر مبناي چهار مرحله اول انجام 

 صورت بهدر مراحل پنجم و ششم، اليه نهايي براي هر محصول 

نيز در جهت يافتن فصل  انيدر پاگرديد و  جداگانه تهيه

مشترک نقاط قابل توسعه براي کشاورزي حفاظتي، هر سه اليه 

ترکيب و  GISدر محيط  unionبا همديگر با استفاده از دستور 

اليه جديدي آماده شد. اين اليه خصوصيات هر سه اليه 
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 مورداز وضعيت کشاورزي حفاظتي براي محصوالت  شده ليتشک

در  10ها با استفاده از رابطه  را داشته و فصل مشترک آن مطالعه

 ، تعيين گرديد.select by attributeزبانه 
  ((10)رابطه 

("gridcode" = 1 and "gridcode_ 1" = 1 and "gridcode_2"= 1) or 
("gridcode" = 2 and "gridcode_ 1"

= 2 and "gridcode_2"= 2) or 
("gridcode" = 3 and "gridcode_1"

= 3 and "gridcode_2" = 3) or 
("gridcode" = 4 and "gridcode_1"

= 4 and "gridcode_2" = 4) or 
("gridcode" = 5 and "gridcode_1"

= 5 and "gridcode_2" = 5)  

 

ها  پوشاني نقاط مشترک اليه براي هم andدر اين رابطه از 

 براي جمع آن نقاط در منطقه مطالعاتي استفاده شد.   orو از 

 نتايج و بحث
نتايج حاصل از تهيه اليه سطح مکانيزاسيون نشان داد که اين 

اسب  55/1تا  89/0سطح بسته به وضعيت مناطق مختلف از 

که  الف(. همانطوري 3بخار بر هکتار متفاوت بوده است )شکل 

مکانيزاسيون در  گردد، بيشترين مقدار سطح مالحظه مي

هاي بهبهان و رامهرمز و کمترين مقدار آن در  محدوده شهرستان

بخش شمال غربي شهرستان هنديجان و شرق شهرستان اهواز 

به دست آمده است. از طرفي درجه مکانيزاسيون کشاورزي 

استان خوزستان که منطقه مورد مطالعه بخشي از آن است، 

به سبب انرژي زياد مورد ورزي و کاشت  هاي خاک براي فعاليت

 Safari)درصد اعالم شده است  100نياز، در شرايط آبي حدود 

et al., 2005) توان  نيتأم نظر از. بنابراين منطقه مورد مطالعه

 Almassiمحدوديتي ندارد.  ها تيفعالتراکتوري براي انجام اين 

et al. (2008)  اعالم نمودند که هر چه درجه مکانيزاسيون براي

هاي کشاورزي بيشتر و سطح مکانيزاسيون کمتر باشد،  لياتعم

نشانگر مديريت بهتر ماشيني و زراعي است. البته با توجه به 

وري از منابع  در کاهش بهره مؤثرها و عوامل متعدد و  محدوديت

 توليد، سطح مکانيزاسيون نبايد از يک مقدار کمينه کمتر باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وري هاي: الف( سطح مکانيزاسيون و ب( ضريب بهره نقشه حاصله از اليه .3شکل 

 

وري مشخص گرديد که  در تهيه اليه ضريب بهره

کمترين مقدار و منطقه  39/0هاي بهبهان و رامهرمز با  شهرستان

 3بيشترين مقدار را دارد )شکل  62/0شرقي شهرستان اهواز با 

روز تقويم زماني  25ب(. اين ضريب در محدوده زماني 

که  (Safari et al., 2005)براي استان خوزستان  شده نييتع

تعيين گيرد،  بيشترين تراکم عمليات ماشيني در آن صورت مي

دهد که زارعين و  شده است. نقشه حاصله از اين اليه نشان مي

برداران منطقه شرقي شهرستان اهواز، مديريت بهتري  بهره

نسبت به ساير مناطق در خصوص سرويس و نگهداري، 

اند.  ريزي و فعاليت براي اجراي عمليات ماشيني، داشته برنامه

ن، از مزاياي ضريب اين موارد از ديدگاه کارشناسان مکانيزاسيو

 . (Almassi et al., 2008) استي باال ور بهره

مرکب و کاشت  خاک ورزهاي  اليه وضعيت موجود ماشين

براي اجراي  ازيموردنهاي شرايط  که قادر باشند حداقل

درصد از بقاياي  30باقي گذاشتن  ازجملهکشاورزي حفاظتي 

محصول سال قبل روي سطح زمين پس از کشت را داشته 

 

 



  1396  زمستان، 4، شماره  48، دوره ايران مهندسی بيوسيستم       546

ها که بر اساس  الف و ب(. در اين اليه -4باشند، تهيه شد )شکل 

مطابقت تعداد ماشين موجود و تعداد ماشين مورد نياز در 

 ازلحاظبيشترين زمان تراکم کاري صورت گرفت، محدوديتي 

هر دو ماشين وجود نداشت. بنابراين هر شهرستان به  نيتأم

ت براي اجراي و ماشين کاش خاک ورزتعداد کافي ماشين مرکب 

بندي  کشاورزي حفاظتي را در اختيار دارد. اين شرايط در رتبه

مناطق با روش چند معياري تاپسيس، براي اين معيار، حالت 

رغم  حال علي . با اين (Chen & Tsao, 2008)ايده آل نام دارد 

هاي نوين  هاي مورد نياز براي اجراي فعاليت وجود ماشين

عملکرد محصول در منطقه مورد مطالعه ي کل طور  به  کشاورزي،

 احتماالًتر است. دليل اين امر  نسبت به ميانگين کشوري پايين

 Almassi et al. (2008). استعدم رعايت ساير اصول کشاورزي 

خصوص داليل احتمالي عدم افزايش عملکرد محصوالت  در

استفاده از ماشين، اعالم نمودند که  واسطه  بهکشاورزي در ايران 

ي ماشين، تناسب ساير ريکارگ بهعالوه بر مديريت صحيح در 

شرايط آب و هوايي، خاک، رعايت مباني علمي  جمله ازعوامل 

 زراعت و مبارزه با آفات و امراض نيز الزم است. 

 

 

 

 مرکب و ب( تعداد ماشين کاشت. اليه تهيه شده از وضعيت موجود : )الف ( تعداد خاک ورز 4شکل 

 

هاي حاصله از عوامل : اقليمي )بارندگي ، متوسط  در ادامه اليه

،  PHدماي حداکثر و حداقل و متوسط دما( : خاک )شوري، 

آب )پتانسيل منابع آبي و بافت ، درصد کربن آلي و فسفر ( : 

سطح دريا و شيب اراضي( به شوري آن(؛ توپوگرافي )ارتفاع از 

هاي مکانيزاسيوني، نيز پس از ايجاد در محيط  همراه اليه

فائو  دستورالعملبر اساس منابع علمي موجود و  GISي افزار نرم

بندي شدند. سپس  جداگانه طبقه صورت  بهبراي هر محصول 

ها از روش تحليل سلسله مراتبي  براي تعيين ارزش واقعي اليه

(. نتايج 2اقدام شد )جدول  Expert choiceفزاري ا در محيط نرم

حاصله از مقايسات زوجي توسط کارشناسان نشان داد که در 

 3948/0منطقه مورد مطالعه عامل پتانسيل منابع آبي با 

کمترين ميانگين وزني  0052/0بيشترين ارزش و فسفر خاک با 

را داشته است. اين اوزان براي عوامل ماشيني سطح 

، خاک ورز 0549/0وري  ، ضريب بهره0۷۷8/0 ونيزاسيمکان

رخ ناسازگاري در بود. ن 02۷5/0و ماشين کاشت 0388/0مرکب 

 Saaty, 1980)بود که عدد قابل قبولي است  08/0دهي  ن اين وز

& 2004). 
پس از تعيين وزن معيارها و زير معيارها، از روش چند معياري 

ديد. بدين منظور تاپسيس براي رتبه بندي مناطقف استفاه گر

اليه اطالعاتي براي هر محصول به صورت جداگانه  1۷تعداد 

افزاري  ها در محيط نرم آل مثبت و منفي آن ايجاد و حاالت ايده

GIS .تهيه شدند 

به حالت ايده آل هر محصول نيز  تينها درالف و ب( و  6)شکل 

هاي  ب(، نقشه اليه 6الف و ب و شکل  5)  آمد. شکل وجود

دهند. براي تهيه اليه  يادشده را براي محصول گندم نشان مي

حالت ايده آل دو محصول نخود و کلزا نيز به همين صورت عمل 

شد. سپس اليه نهايي حالت ايده آل براي هر محصول با اليه 

پوشاني  الف(، هم 6کاربري اراضي آبي محدوده مطالعاتي )شکل 

بندي گرديدند  و رتبهو مناطق مختلف بر اساس دستورالعمل فائ

 (. ۷و شکل  3)جدول 

 تحليل نقشه نهايی

سنجي اجراي کشاورزي  در اين پژوهش نقشه نهايي امکان

اليه اطالعاتي در سه سطح  51حفاظتي، از تلفيق تعداد 

، سطوح مستعد وضوح  بهمحصول، به دست آمد. اين نقشه 

وده است. اجراي اين سامانه را بر پايه دستورالعمل فائو تعيين نم

سنجي اجراي  ( نيز امکان3عالوه بر اين نقشه، مندرجات جدول )

کشاورزي حفاظتي را با انتخاب سه نوع محصول گندم، نخود و 
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 جمله ازنمايد. نيازهاي ماشيني هر سه محصول  کلزا مشخص مي

باشد. در اين جدول از  کاشت، داشت و برداشت مشابه مي

 2محدوده مطالعاتي تنها  هکتار اراضي آبي در 308000مجموع 

هکتار(، شرايط بسيار مناسبي براي کاشت  6189درصد )

اجراي کشاورزي حفاظتي را  ساله  سهمحصول نخود در دوره 

دارد. اين در حالي است که در اين طبقه محصوالت گندم و کلزا 

 32136درصد ) 5/10هکتار( و  9926درصد ) 2/3به ترتيب با 

منابع توليد يکسان، وضعيت بهتري  نيتأمهکتار( در شرايط 

بر اساس نتايج حاصله از اين مطالعه، از ميان  که يي آنجا ازدارند. 

در اجراي اين پژوهش هر چهار عامل  شده  نييتعو  مؤثرعوامل 

مکانيزاسيوني به همراه عوامل اقليمي و پتانسيل منابع آبي در 

داشتند، دوران رشد زراعت محصوالت يادشده، حالت ايده آلي 

محدوديتي در اين زمينه وجود نداشت؛ ولي ساير عوامل در اين 

بودند. نتايج نشان داد که از ميان اين عوامل،  رگذاريتأثاختالف 

 موردگستردگي و وفور در منطقه  واسطه  بهشوري خاک و آب 

عامل بودند. ميزان تحمل به شوري  نيتر محدودکنندهي، بررس

دسي  11و  4، 2ا به ترتيب محصوالت نخود، گندم و کلز

زيمنس بر متر اعالم شده است. در اين شرايط محصول نخود 

نسبت به شوري خاک و شوري آب موجود در منطقه مطالعاتي، 

گسترش کشت آن در طبقه  عتاًيطبحساسيت بيشتري داشته و 

بسيار مناسب منطقه، با محدوديت مواجه شده است. بنابراين 

سه سال  زمان  مدتظتي با حداقل براي اجراي کشاورزي حفا

درصد  6/1زراعي در منطقه مورد مطالعه با محصوالت ياد شده، 

 44595درصد ) 5/14هکتار( در طبقه بسيار مناسب و  5030)

 طبقات ريساهکتار( در طبقه مناسب و مابقي اراضي در 

. از ميان اين طبقات طبقه بسيار مناسب اند شده واقع شده نييتع

درصدي  15ه محدوديت، طبقه مناسب با کاهش فاقد هرگون

عملکرد محصول و ساير طبقات تناسب متوسط، تناسب کم و 

درصد  60و بيشتر از  60، 35نامناسب به ترتيب با کاهش 

موقعيت  نظر از(. 1کاهش عملکرد، مواجه هستند )جدول 

حفاظتي در طبقه بسيار  کشت  قابلجغرافيايي نيز سطوح 

ي بهبهان و باغملک و در طبقه مناسب ها شهرستانمناسب در 

 واقعي رامشير، بهبهان، رامهرمز و هنديجان ها شهرستاننيز در 

 (.۷ي بنفش و آبي در شکل ها رنگ) اند شده 
 

 بر اجراي کشاورزي حفاظتي در منطقه مورد مطالعه  مؤثر. وزن نهايي عوامل 2جدول 

 نام معيار

 خاک ماشين

 سطح جمع

 مکانيزاسيون 

 ضريب 

 وري بهره

 ورز خاک

 مرکب 

 ماشين

 کاشت 
 بافت pH شوري 

 درصد

 کربن آلي
 فسفر

 362/0 0052/0 019۷/0 0145/0 0321/0 0916/0 02۷5/0 0388/0 0549/0 0۷۷8/0 وزن نهايي

 نام معيار

 آب توپوگرافي اقليم

 بارندگي
 متوسط 

 حداکثر دما

 متوسط 

 حداقل دما

 متوسط 

 دما
 شوري پتانسيل منابع آبي شيب ارتفاع

 0۷92/0 3948/0 0094/0 0466/0 0188/0 0094/0 0644/0 0154/0 وزن نهايي 638/0

 1 جمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()ب یگندم آب یو منف )الف( ده آل مثبتيا يها هيه اليته يس برايتاپس روشه شده از کاربرد يته هاي نقشه .5شکل 
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 . وضعيت اجراي کشاورزي حفاظتی بر مبناي سه محصول مختلف در حوضه مارون استان خوزستان )هکتار(3جدول 

 فصل مشترک هر سه محصول محصول طبقه

 در شرايط کشاورزي حفاظتی

 درصد ترکيب محصوالت درصد کلزا درصد  گندم درصد  نخود

 6/1 5030 5/10 32136 2/3 9926 2 6189 بسيار مناسب

 5/14 44595 5/20 63255 9/23 ۷3669 1/29 899۷9 مناسب

 13 40109 3/43 133500 2/5 15888 3/1۷ 53551 تناسب متوسط

 5/6۷ 20۷8۷1 4/23 ۷2128 2/6۷ 20۷000 1/50 154500 تناسب کم

 4/3 10395 3/2 6981 5/0 151۷ 5/1 4۷01 نامناسب

 100 308000 100 308000 100 308000 100 308000 جمع
 

 

 

 
 

 تاپسيس براي تهيه اليه ايده آل گندم آبی روشتهيه شده از کاربرد   نقشه ب:حوضه مارون و  الف: نقشه اراضی آبی  . 6شکل 

 

 

 
 

 سنجی اجراي کشاورزي حفاظتی  .  نقشه نهايی امکان7شکل 
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 ي کلیريگ جهينت
هاي اطالعاتي عوامل مختلف نتايج حاصل از تهيه اليه

مکانيزاسيون، اقليم، خاک، توپوگرافي و پتانسيل منابع آبي با 

روش چند معياري تاپسيس در محيط سامانه اطالعات 

جغرافيايي نشان داد حوضه مارون که در شرق و جنوب شرقي 

شده، درجات مختلفي از ظرفيت اجراي  استان خوزستان واقع 

 5/14و  6/1است. بر مبناي اين نتايج، کشاورزي حفاظتي را دارا 

درصد از کل سطوح اراضي موجود در محدوده مطالعاتي، به 

ترتيب در طبقات بسيار مناسب و مناسب براي اجراي کشاورزي 

حفاظتي بر اساس دستورالعمل فائو قرار گرفتند. در اين ميان 

تعيين موقعيت اراضي با طبقات بسيار مناسب )بدون محدوديت( 

درصدي عملکرد( جهت رسيدن به  15اسب )با کاهش و من

اهداف اين مطالعه، به مطلوب بودن اثر کشت تناوبي محصوالت، 

کاهش مصرف سوخت و پايداري توليد کمک خواهد نمود. اين 

عنوان   نتايج همچنين توانايي سامانه اطالعات جغرافيايي را به

عوامل مختلف يک ابزار سريع و کارا براي ارزيابي قابليت ترکيب 

و موثر بر توليد محصوالت کشاورزي، با حداقل هزينه و کمترين 

گذاران و تواند براي سياستزمان، مشخص نموده و مي

 توليدکنندگان مفيد واقع شود.
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