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ABSTRACT
Achieving sustainable development and using resources effectively and efficiently depends on a thorough and accurate knowledge of the available facilities and capabilities as well as the limitations that deter desirable situations.
Development and maintenance of ecological power occurs when the land is used in proportion to its capabilities.
In QalehGanj County, situated in Kerman province and with an area of about 10440 km2, people experience different environmental conditions with different environmental potentials for agriculture. In this research, environmental
power was investigated as a way of determining the agricultural capability of the region. The main goal was to specify
a proper location for agriculture development, which would, in turn, bring about the most productive output both
at the present time and in the long run. The process of ecological capability evaluation in the present study was conducted using a multivariate evaluation (MCE) method. Once the specific usages were defined, appropriate metrics
for each use were selected using Moodood's evaluation models for macro applications and expert opinions. These
criteria were divided into two categories, factor and limit. After that, the standardization of the maps was done based
on two fuzzy and Boolean logics. Also, weighing the factors was done using the Analytic Hierarchy Process (AHP).
The output of the weighted combinations would be indicative of the competence for locating each user. Applying
this method, appropriate areas with high ecological power for agriculture (with an area of 34615.89 hectares) were
recommended in QalehGanj County. The Expert Choice and IdrisiSelva software programs were applied in this study.

Extended Abstract

R

1. Introduction

etention and development of ecologic
power is possible when all the potentials
of a piece of land are fully exploited.
It is, therefore, incumbent to identify
those potentials before any new activity starts. The present study was carried out in Qal'e-Qanj

County which is located in the southern part of Kerman
province between '34-26' and '48'-27' latitudes and 53-57
up to 49'-58'longitude'. It is situated in a relatively desert
area where weather conditions are dry and overcast. In
this county, with an area of 10440 km2, there are different
environmental conditions and potentials for agriculture.
Agriculture has been practiced traditionally based on trial
and error, but the actual potential of the area has never
been seriously studied. To this end, the present study was
an attempt to appraise the environmental potential to de-
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termine the agriculture potentials of the region. In other
words, the most appropriate site was sought for developing agriculture and earning the highest output and productivity for the time being and in the long run. Appraisal of
ecologic potentials means measuring the latent potential
of an area based on specified and predetermined criteria
as an initial step for further environmental planning, pursuing sustainable development and preserving vested interests of future generations. Appraisal of environmental
potentials (either the ecologic, economic, or social) is the
estimation of the potential use of land as rangeland, forest,
park (conservation and tourism), or for aquaculture, military, engineering, agriculture, urban development, industry, and rural purposes based on agricultural, industrial,
service, and commercial frameworks. The assessment of
ecosystem capacity involves considering land inventory
and capability according to defined and pre-planned criteria as a basis for land allocation or environmental planning for countries. It seeks to achieve sustainable development, while preserving the interests of future generations.
In fact, the assessment of the ecological capability of a
land provides the necessary information about the land
resources and the logic of decision making in choosing a
certain land use. This is based on the relationships among
the elements involved (systematic analysis). The ultimate
goal is the distribution and deployment of activities on
land plots in accordance with geographical features.

2. Methodology
Multi-criteria evaluation, as a structured method, was
done to defining the objectives, formulate the criteria and
asses and solve the decision making problems involved in
the study. This method enables experts to adopt a fuzzy
decision making strategy under uncertain conditions. One
of the most common methods in multi-criteria decision
making is weighted linear combination (WLC). What
makes this method prominent is that the degree of importance and preference of each factor over the others matters in assessment. In this method, each different layer is
weighted differently. The weight is estimated based on the
Analytical Hierarchical Process (AHP) method according
to what an expert prescribes. Afterwards, the layers are
combined based on the existing model and the estimated
weight, and a fuzzy layer shows the potential of the region
for a specific use. Next, in this study, the maps were standardized based on fuzzy and Boolean logic, and the factors were weighted through AHP. The output of weighting
the factors served as a guide to show the appropriateness
of each site for a certain use.

3. Results
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In this study, a final classified map indicating the ecologic potentials of the regions showed that, out of totally
139122027 ha, approximately 34615089 ha is highly
potential, 10093104 ha has a medium potential, and
3574098 ha is poorly potential. Also, through the analysis
of the agricultural status of Ghal-e-Ganj County within
past decades, it was shown that agricultural development
beyond the ecologic potential and capacity of an area
leads to the gradual loss of agricultural lands in future.
In this case, agricultural activities have to be done with
an emphasis on higher productivity and accessibility of
premium water and soil resources. In addition, a lower
level of underground water and insufficient pumping, as
compared to the past, has led to land shortage for those
products that have to be cultivated in hot months (July and
August) of the year.

4. Discussion
According to the results, the most suitable land is the
one with the value of 180 or above. Therefore, in equal
conditions, land allocation to agriculture is a priority
when the land has a value of 180 or above and when the
area is as large as 34615 89 ha. This, in general, represents
the average potential of the area for agriculture.

5. Conclusion
On the whole, Ghal-e-Ganj suffers from significant limitations of soil and water resources in terms of both quality and environmental conditions, which may negatively
affect the number of users in the future. One of the most
important strategies for improving the living conditions
of households in the region is the enhancement of agricultural productivity through initiatives such as intensive
palm planting with an emphasis on adapting the product
to the market and promoting wheat plantation with an emphasis on the use of modified seeds. It is also advisable to
have intensive sesame plantations as well as intensive cultivation of those products which are critical to households
living in poverty-stricken areas of the county, i.e. planting
garlic and tobacco.
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کلیدواژهها:

ارزيابي توان اکولوژيکي،
کاربری زراعت ،ارزیابی
چند متغیره ،مکانیابی،
شهرستان قلعه گنج

دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارا از منابع ،در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات ،توانها و محدودیتهایی است که در
رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجهیم .توسعه و حفظ توان اکولوژیک نیز زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین به تناسب قابلیتها و
توانمندیهای آن استفاده گردد .در شهرستان قلعه گنج با مساحت حدود  10440کيلومترمربع ،از استان کرمان شرایط متفاوت محیطی
با توان محیطی متفاوت برای زراعت وجود دارد .اين پژوهش به بررسی و ارزیابی توانهای محیطی برای تعیین توان زراعت منطقه
پرداخته است .هدف اصلي ،تعيين مكان مناسب براي توسعه زراعت است كه بیشترین بازده تولیدی را در حال حاضر و در بلندمدت به
دنبال داشته باشد .فرآيند ارزيابي توان اکولوژيکي در پژوهش حاضر با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره( )MCEصورت گرفت که پس
از تعیین کاربری ،معیارهای متناسب با هر کاربری با استفاده از مدلهای ارزیابی مخدوم برای کاربریهای کالن و نیز نظرات کارشناسی
انتخاب گردید که این معیارها به دو دسته فاکتور و محدودیت تقسیم شده است .پس از آن استاندارسازی نقشهها بر اساس دو منطق
فازی و بولین صورت گرفت و پس از آن وزن دهی به فاکتورها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPانجام گردید .خروجی
ترکیب وزنی داده شده شایستگی برای مکانیابی هر کاربری است که در این مطالعه با استفاده از این روش محدودههاي مناسب و با توان
باال براي زراعت در شهرستان قلعه گنج به مساحت  34615/89هکتار پيشنهاد گرديد .نرمافزارهای استفاده شده در این مطالعه Expert
 Choicو  Idrisi Selvaاست.

مقدمه
تجربیات تاریخی اثبات کرده است که هر جامعهای به تناسب
علم و اطالعاتی که از استعدادهای آب ،خاک ،هوا و مردم محیط
خود داشته ،بر میزان بازده تولیدی خویش افزوده است .توسعه و
حفظ توان اکولوژیک نیز زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین
به تناسب قابلیتها و توانمندیهای آن استفاده گردد .بر این
اساس شناسایی قابلیتها و توانمندیهای سرزمین پیش از
بارگذاری فعالیتهای گوناگون بسیار حائز اهمیت است .در غیر
این صورت استفاده از قابلیتهای سرزمین به نوعی صورت خواهد
گرفت که محدودیتهای طبیعی و اکولوژیک مانع از استمرار
فعالیتها شده ،عم ً
ال بسیاری از سرمایهگذاریهای انجام شده به
هدر خواهد رفت .بنابراین مهم است که بر استعدادهای مختلف
چشماندازها تمرکز کنیم و در این زمینه اشتباه در کاربری زمین
میتواند منابع یک منطقه را به خطر اندازد ).(Nouri et al., 2011

بنیاد مستضعفان بنا بر رسالتی که عهدهدار آن است ،از
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همواره مسئله فقرزدایی و بهبود
معیشت را برای گروههای آسیبپذیر در کشور در اولویتهای
خود داشته و اقدامات شایسته و متعددی با هماهنگی سایر
سازمانهای ذیربط و دخیل به مرحله اجرا درآورده است .از
جمله با امضای تفاهمنامهای در سال  1393با استانداری کرمان و
برخی از وزارتخانههای مرتبط ،پروژهای تحت عنوان "طرح آبادانی
و پیشرفت شهرستان قلعهگنج بر اساس رویکرد معیشت پایدار"
بهعنوان نمونه (پایلوت) برای وضع سیاستها و اجرای اقدامات
جهت پیشرفت و آبادانی این شهرستان و فقرزدایی در این استان
ی که نتایج و تجربیات حاصل از آن بتواند
تعریف نمود به نحو 
در دیگر مناطق کشور مورداستفاده قرار گیرد .پژوهش حاضر
مطالعهای موردی از این طرح پژوهشی-اجرایی است که محدود
به ارزیابی توان اکولوژیک برای تعیین مناطق مستعد زراعت در
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سطح اراضی شهرستان قلعهگنج با استفاده از روش ارزیابی چند
متغیره شده است .از دالیل چرایی انتخاب این عنوان برای پژوهش
حاضر این است که ارزیابی توان و آمایش سرزمین بهعنوان تنظیم
رابطه انسان ،فضا و فعالیتهای انسان در فضا بهمنظور بهرهبرداری
منطقی از امکانات جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع
بر اساس ارزشهای محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی در طول
زمان تعریف شده و نقطه آغازین برنامهریزی منطقهای است که
گزینههای مختلف پیشنهادی سازگار با طبیعت را در الگوی هر
منطقه جهت جایگذاری توسعه به دست میدهد و در مقیاس
مختلف میتواند راهنما و روشنگر مدیران و برنامهریزان منطقهای
جهت ارائه راهکارهای برنامهریزی باشد )(Nouri et al., 2011و در
خصوص انتخاب کاربری زراعت در منطقه موردمطالعه باید گفت
شیوه زندگی بسیاری از مردم قلعهگنج به دلیل محرومیت باال و
ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت نواحی ،معیشتی است و
بیشتر متکی به زراعت از نوع آبی است که با توجه به وضعیت
کمآبی منطقه ،زراعت نقش و جایگاه باالیی در ساختار اقتصاد
منطقه دارد .با این وجود در این منطقه زراعت همواره بر اساس
تجربه کشاورزان و آزمایش و خطا انجام میشده و هیچگاه
استعداد و توان واقعی منطقه ،موردمطالعه و بررسی جدی قرار
نگرفته و طی چند دهه گذشته نیز توسعه آن فراتر از ظرفیت و
توان اکولوژیکی محیط صورت گرفته است و در برخی دورهها با
تغییراتی قابل توجه روبرو بوده است (طبق سرشماری کشاورزی
سال  1393روند تغییر سطح اراضی زراعی در شهرستان قلعهگنج
در یک دوره  8ساله ( )90-1382با روند صعودی از  14/1هزار
هکتار در سال  1382به  48هزار هکتار در سال  1390افزایش
یافته است .در سال  1391سطح اراضی زراعی به  38هزار هکتار
کاهش یافته است و مجددا ً با رشد  8درصدی طی سالهای
( )93-1391برخوردار شده و سطح آن به  41/2هزار هکتار در
سال  1393افزایش یافته و در سال  1394با کاهش  3/4هزار
هکتار به  37/8هزار هکتار تقلیل یافته است) بنابراین در چارچوب
مطالب ارائه شده به نظر میرسد که شرایط متفاوت محیطی با
توان محیطی متفاوت برای زراعت وجود دارد که پژوهش حاضر
به دنبال پاسخی صحیح برای آن است.
هدف کلی از انجام این تحقیق یافتن مستعدترین مکانهای
محیطی برای کاربری زراعت به منظور استفاده حداکثری و بهینه
از این نقاط در شهرستان قلعه گنج است.
ضرورت پرداختن به پژوهش حاضر این است که کشاورزی
بهعنوان فعالیتی است که بهطور مستقیم با عوامل جغرافیایی
و محیطی سروکار دارد ،جامعه روستایی و شهری شهرستان
قلعهگنج نیز به دلیل وابستگیهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و معیشتی که طی سالیان طوالنی به این عرصهها پیدا کردهاند،
جزء جداییناپذیر کشاورزی محسوب میگردند .بنابراین با
توجه به وضعیت منـابع زیسـتی کشـور ،الزم اسـت هرگونـه
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برنامـهریـزي در خصـوص اسـتقرار مناسب فعالیتهاي مختلف
از جمله زراعت و کشاورزی با نگرش به استعداد و قابلیتهـاي
سـرزمین و بـا لحـاظ نمـودن دیدگاه و تفکر آمایشی و اصول
پایـداري توسعه انجام شود و بیتوجهی به این امر عوامل تخریب
را تشدید مینماید ،لذا الزم است برای داشتن کارایی باالتر و
تناسب بیشتر با محیطزیست ،توان محیطی این منطقه برای این
نوع کاربری شناسایی گردد چرا که کاربريهـا بـا دیـد اکولوژیـک
تنها راهحل منطقی گسستن چرخه فقـر جامعــه ،بحرانهاي
زیستمحیطی ،جلوگیري از تخریب در اثـر افـزایش جمعیـت
و ایجاد بستر الزم بـراي نیـل بـه توســعه پایــدار اســت
) ،(Ramakrishna, 2003، Prato, 2007رسالتی که طرح پیشرفت و
آبادانی شهرستان قلعه گنج به دنبال اجرایی کردن آن در منطقه
مذکور است.

مروری بر ادبیات موضوع
 ارزيابي توان اکولوژيکيارزیابی توان اکولوژیک سرزمین عبارت است از :سنجش
موجودی و توان نهفته سرزمین با مالکها و معیارهای مشخص
و از پیش طرحریزی شده ) (Al Sheykh and Toutunchian, 2006و
بهعنوان پایه و اساس آمایش سرزمین یا طرحریزی محیطزیست
برای کشورهایی محسوب میشود که در صدد دستیابی به
توسعه پایدار ،همراه با حفظ منافع نسلهای آتی هستند در واقع
ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ،اطالعات موردنیاز را درباره منابع
زمین فراهم میکند و منطق تصمیمگیری در انتخاب استفاده
از سرزمین ،بر پایه تجزیهوتحلیل روابط بین این عناصر (تحلیل
سیستماتیک) به منظور توزیع و استقرار فعالیتهای (آمایش
سرزمین) متناسب با ویژگیهای جغرافیایی است ).(Sarvar, 2017
از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه میتوان به مطالعه
صورت گرفته توسط ) (Pourkhabaz et al., 2015اشاره کرد که
به ارزیابی توان اکولوژیک منطقه خائیز بهبهان با استفاده از
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در محیط  GISپرداختند و
نتایج نشان دهنده تناسب تنها  3درصد از منطقه برای کاربری
کشاورزی است .همچنین در مطالعه صورت گرفته توسط (Nouri
) et al., 2011در ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کیار بهمنظور
دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارا از منابع ،شرایط
محیطی منطقه مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق مدل
اکولوژیکی بر اساس تعیین مناطق مستعد کاربری کشاورزی مدل
مخدوم ،شرایط محیطی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
نتایج آزمون این مدل در محدوده موردمطالعه نشان میدهد که
قابلیت اراضی با ارزش درجه یک برای توسعه کشاورزی وجود
ندارد؛ اما اراضی با قابلیت درجه دو و سه وسعت قابل توجهی
از منطقه را به خود اختصاص دادهاند .آکین چی 1و همکاران
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( )2013به بررسی تناسب زمینها برای اجرای کاربری کشاورزی
به دلیل احداث سه سد بزرگ در ترکیه با استفاده از نرمافزار AHP
و  GISپرداختند و مشخص گردید که این منطقه بیشترین تأثیر
منفی را از فاکتور شیب دریافت میکند که همین امر روی عمق
خاک و فرسایش نیز تأثیرگذار بوده است.
مدلهای تصمیمگیری چند معیاریدر دهههای اخیر ،توجه محققان به سوی مدلهای
تصمیمگیری چند معیاری برای تصمیمگیریهای پیچیده
معطوف شده است ) (Mirkatuli and Kanaani, 2011تصمیمگیری
چند معیاری ،انتخاب گزینه برتر با در نظر داشتن معیارهای بسیار
است که بیش از یک معیار سنجش در انتخاب گزینه برتر دخالت
دارند .این معیارها میتوانند کمی یا کیفی ،مثبت یا منفی باشند.
).(Abdoos and Mozayeni, 2005

روششناسی تحقیق
این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی است که آمار و اطالعات
موردنیاز از طریق اسناد و مراجعه به سازمانهای مربوطه (جهاد
کشاورزی ،واحد آب شهری ،اداره جنگلها و مراتع استان و)...
و تهیه الیههای رقومی موجود جمعآوری شده ،سپس برای
تجزیهوتحلیل اطالعات و تعیین وضعیت موجود زراعت و
مشخص نمودن مکان مناسب و مستعد برای کاربری زراعت از
روش ارزیابی چند متغیره در محیط  Expert Choicو Idrisi
 Selvaاستفاده شد .جامعه آماری کلیه اراضی خاک موجود در
منطقه با مساحت  284296هکتار است.
  -ارزیابی چند متغیره ()MCE
روش ارزیابی چند متغیره و یا همان Multi-Criteria
 Evaluationیک فرایند ساختاریافته جهت تعریف اهداف،

فرمول بندی معیار و ارزیابی و حل مسائل تصمیمگیری است .این
روش به کارشناسان اجازه میدهد تا به جای تصمیمگیریهای
معین و سختگیرانه بولین در روشهای سنتی ارزیابی ،به
تصمیمگیریهای فازی با عدم قطعیت باال بپردازند .یکی از
متداولترین شیوهها در تصمیمگیری چند معیاره ،روش ترکیب
خطی وزن داده شده ( )WLCاست (Mirkatuli and Kanaani,
) .2011ویژگی برجسته این روش ارزیابی ،در این است که در
آن عالوه بر هر عامل ،درجه اهمیت و ارجحیت آن عامل نسبت
به سایر عوامل نیز در فرایند ارزیابی دخیل خواهد بود .در این
روش پس از تعیین هدف ارزیابی معیارهای متناسب با آن هدف
مشخص ،استانداردسازی و اولویتبندی میگردد .جهت تدوين و
تعيين معيارهاي ارزيابي از مرور منابع قبلي مربوط به مکانيابيها
و زونبندي مناطق و نظر کارشناسي استفاده گرديد .معيارها
واحدهاي قابل اندازهگيري هستند که بر اساس آنها درباره
کيفيت سرزمين و تناسب آن براي يک کاربري خاص تصميم

گرفته ميشود .معيارها به دو دسته فاکتور که نشاندهنده تناسب
يک کاربري خاص و محدوديت که نشاندهنده عدم تناسب
کاربري است ،تقسيم ميشوند در این مطالعه فاکتورها شامل:
طبقات زمینشناسی ،کاربری اراضی ،اقلیم ،خاک ،منابع آب،
ارتفاع ،شیب ،جهت ،پوشش ،فاصله تا روستا و مراکز جمعیتی،
فاصله تا مسیرهای دسترسی است و محدودیتها شامل :مناطق
با شیب بیش از  12درصد ،ارتفاع بیش از  3000متر ،بارندگی
کمتر از  120میلیمتر100 ،متری روستاها 60 ،متری جادهها60 ،
متری منابع آب ،کاربریهای مسکونی ،اراضی شور ،سنگالخها،
منطقه حفاظت شده مارز ،ماسهزارها است (Sabz Andish Payesh
).Consulting Engineers Inc. (SAP) 2017
به منظور انجام فرآيند ارزيابي با روش  ،WLCبر اساس رابطه زير
ابتدا هر يک از عوامل در وزن متناظر خود ضرب ميشود ،سپس
با جمع نتايج حاصل و ضرب آن در حاصلضرب محدوديتها،
مناطق نامناسب حذف ميگردند و نقشه تناسب منطقه براي
کاربري موردنظر به دست ميآيد.

∑ WiXiπCj

رابطه : 1

=
s

که در آن:
 :Sمطلوبيت يا تناسب براي هر کاربري
 :Xiارزش فازي فاکتور i
 :Wiوزن فاکتور i
 :Cjمعيار محدوديت j

 πنمايه حاصلضرب

)(Abdolamir, 2003

جهت اجراي اين روش بايد پايگاه دادهها (اليههاي معيار)
براي استفاده در محيط  GISآمادهسازي شود .از آنجا که
معيارها ماهيت متفاوتي دارند ،بنابراين معيار اندازهگيري آنها
با يکديگر متفاوت خواهد بود و الزم است که قبل از ترکيب
و همپوشاني با يکديگر ،استانداردسازي شوند .در اين پژوهش،
3
عمل استانداردسازي نقشهها بر اساس دو منطق فازي 2و بولين
صورت پذيرفته است .در منطق فازي که براي استانداردسازي
فاکتورها از آن استفاده شد دامنه تغييرات استانداردسازي معموالً
بين صفر و يک (مقياس اعداد حقيقي) يا صفر تا ( 255مقياس
بايت) است که با يک تابع عضويت مشخص ميشوند .دامنه صفر
تا  255به دلیل اينکه تابع  MCEبا اين دامنه بهينه شده است
پيشنهاد ميشود .به منظور فازي نمودن نقشههاي عامل ،تعيين
مقادير آستانه معيارها و نوع و شکل تابع عضويت ضرورت دارد از
آنجايي که استانداردهاي مشخصي براي ارزيابي کاربريها وجود
ندارد لذا در اينجا با استفاده از نظرات کارشناسي و مرور منابع
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تعيين مقادير آستانه معيارها صورت پذيرفت (اسامي نقشههاي
عوامل و آستانههای آنها در جداول ذکر شدهاند) .انواع مختلف
توابع عضويت به کار گرفته شده در اين تحقيق شامل توابع
گسسته ،افزاينده يکنواخت ،کاهنده يکنواخت و متقارن در اشکال
ش مورداستفاده
خطي و ذوزنقهاي و تعريف کاربري است .رو 
بهمنظور کمی سازی نمودارهاي فازي روش تبديل مقياس خطي
بر پايه مقادير بيشينه و کمينه بهعنوان نقاط مقياسگذاري در
توابع عضويت يکنواخت بهصورت رابطه  2استفاده شد.
رابطه :2

) ( Ri − R min

*standardized _ range

R max − R min

که

= Xi

 :Xiارزش پيکسل بعد از استانداردسازي
 :Riارزش پيکسل قبل از استانداردسازي
 :Rنمره خام
 :R minکمترين نمره فاکتور
 :R maxبيشترين نمره فاکتور
 :Standardized rangeدامنه استانداردسازي (در مقياس
بايت.(Gholami, 2011) )255 ،
براي استانداردسازي محدوديتها نيز از منطق بولين استفاده
گرديد .بدين ترتيب که به مناطق محدود شده عدد صفر و به
ساير مناطق عدد يک تعلق مييابد.
در پژوهش حاضر جهت وزندهي به فاکتورها از روش تحليل
سلسله مراتبي ( 4)AHPاستفاده گرديد .بدين منظور پس از تهيه
 5پرسشنامه  AHPو تکميل آن توسط کارشناسان خبره ،از
نرمافزار  idrisiاستفاده و پس از ورود وزنهاي نسبي ،وزن نهايي
معيارها و شاخص ناسازگاري توسط نرمافزار محاسبه گرديد .در
حالت کلي و بنا بر پيشنهاد ساعتي ( )1980اين ضريب بايد
کمتر از  0/1باشد .درنهایت با اجراي  WLCو تلفيق نقشههاي
استاندارد شده عوامل ،وزن متناظر آنها و اليههاي محدوديت
نهايي در محيط  ،Idrisiنقشه شبکهاي تناسب سرزمين براي
کاربري زراعت تهيه شد.
محدوده موردمطالعه

جنوب به بندر جاسک واقع در استان هرمزگان و شهرستان فنوج
واقع در استان سيستان و بلوچستان ،از شرق به استان سيستان
و بلوچستان و تاالب جازموريان و از غرب به منطقه حفاظت شده
مارز و شهرستان منوجان ختم ميشود .وسعت شهرستان حدود
 10440کيلومترمربع بوده و از دو بخش به نامهاي مرکزي و
چاهدادخدا ،يک شهر به نام قلعهگنج و پنج دهستان به نامهاي
قلعهگنج ،سرخقلعه ،چاه دادخدا ،رمشک و مارز تشکيل شده
است .شهرستان قلعهگنج ،در يک ناحيه نسبتاً بياباني قرار گرفته،
وضعيت آبوهوای آن خشک و فراخشک گرم بوده و ميزان
تبخير و تعرق چندين برابر بارندگي است (Sabz Andish Payesh
) .Consulting Engineers Inc. (SAP), 2017پوشش گیاهی مرتع
 84/26درصد ( 685285هکتار) و پوشش گیاهی جنگل 15/74
( 128007هکتار) درصد از محدوده شهرستان قلعه گنج را به
خود اختصاص داده است و شغل اکثر افراد بومي ،کشاورزي و
دامداري است .بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی  ،1393از
مجموع  48هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان در حدود 92
درصد به اراضی زراعی و تنها  8درصد به اراضی باغی اختصاص
یافته که کل اراضی کشاورزی شهرستان قلعه گنج بهصورت آبی
کشت میشود ،این در حالی است که حدود  1/5درصد از اراضی
استان کرمان تحت کشت دیم قرار دارد .شهرستان قلعه گنج
به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ،سیاسی و اجتماعی دارای سهم
قابلتوجهی از شاغلین در بخش کشاورزی است .طبق سرشماری
سال  1390تعداد کل خانوار ساکن در شهرستان حدود 18600
خانوار است که بر اساس سرشماری کشاورزی سال  1393تعداد
 6800بهرهبردار در بخش کشاورزی فعال هستند که معادل 37
درصد خانوارها است و سهم بهرهبرداران زراعی شهرستان از کل
استان معادل  3/7درصد است .نقشه موقعیت شهرستان قلعه گنج
در کشور ایران در تصویر شماره  1نشان داده شده است.

یافتهها
 -اولويتبندي نقشههاي طبقهبندیشده

نخست طبقات مختلف نقشههاي زمينشناسي ،کاربري
اراضي ،پوشش گیاهی ،تناسب کلي اراضي براي زراعت بر اساس
نظر کارشناس و مرور منابع موجود اولويتبندي شده و وزني به
هر يک تعلق ميگيرد .نتايج اين اولويتبندي در جدول شماره 1
و جدول شماره  2ارائه شده است .اين وزنها براي فازي کردن
اليهها توسط روش تعريف شده توسط کاربر در ماژول  FUZZYدر
نرمافزار ايدريسي سلوا استفاده شد.

محدوده مطالعاتي شامل شهرستان قلعهگنج است که در
جنوبيترين بخش استان کرمان بين´  26 º- 34تا´ 27 º- 48
عرض جغرافيايي و´  57 º- 53تا ´ 58 º -49طول جغرافيايي
واقع شده است .از شمال به شهرستان کهنوج و رودبار جنوب ،از
4. Analytical Hierarchy Process

696

«احمد حاج علیزاده و همکاران .ارزيابي توان اكولوژيكي برای تعيين کاربری زراعت در شهرستان قلعهگنج»

زمستان  . 1397دوره  .9شماره 4

فصلنامهپژوهشهایروستایی

تصویر .1نقشه موقعیت شهرستان قلعهگنج در کشور ایران.

فصلنامه پژوهشهای روستایی

(عکس از )Sabz Andish Payesh Consulting Engineers Inc. (SAP), 2017

جدول  .1اولویتبندی طبقات زمینشناسی برای زراعت به روش فازی .user defined
کد طبقه زمینشناسی

مشخصات طبقه زمینشناسی

EF

ماسهسنگ ،شیل با کمی سیلت سنگ ،آهک کنگلومرا ،توف و بازیک

کشاورزی
(زراعت)
0/39=100

ماسهسنگ ،شیل ،کمی سنگ آهک و توف

0/19=50

3-EF2
EOf

شیل و ماسهسنگ آذراوری با کمی توف ،چرت ،آهک ،کنگلومرا

KPedu

آهک ،سنگ اذرین ،شیست ،رسوبات آهک با کمی توف

80 -0/31

Kugr

گرانیت

0/66=170

2-Mm1
OMf

شیل  .شیل ژیپس دار ،شیل سیلتی ،با کمی ماسهسنگ و سنگ آهک

PIQC

ماسهسنگ و شیل ،کمی سیلت سنگ و گلسنگ

0/27=70

Plms

کنگلومرا

Pzkb

گلسنگ ،ژیپس و ماسهسنگ

0/11=30

شیست ،آهک ،آمفیبولت ،مرمر و فیلیت

0/49=126

Qft1

ذخایر تراسی و مخروطه افکنههای کوهپایهای قدیمی و مرتفع

0/27=70

پهنههای متشکل از نمک و رس

KPef

ماسهسنگ و شیل ،سیلت ،گلسنگ ،آهک،کنگلومرا

Kupl

آهک پالژیک

Qcf

پهنه رسی،

0/27=70

0/31=80

0/39=100
0/27=70
0/39=100
0/74=190

Qft2
Qm

ذخایر تراسی و مخروطه افکنههای کوهپایهای جدید کم ارتفاع

0/19=50

Qs

رسوبات ماسه بادی و تپههای ماسهای پشت ساحل

Qt3

تراس آبرفتی کم ارتفاع

0/27=70

TRn4
Db

سنگ آهک سیاه ،شیل و ماسهسنگ
دیاباز

0/39=100

di-gb
Gb

گابرو ،دیوریت دیوریت و تراجمیت

I

گابرو

0/39=100

آهک مرجانی و جلبکی ریفی

Om2

نفوذی از سکانس افیولیت

0/27=70

Om3
Pd

آهک ،شیل ،سنگ اذرین

پریدوتیت شامل هارزبورژیت ،دونیت ،لرزولیت ،وبستریت

0/78=200

Sm2
tm

مالنژهای برشی رسوبی

سنگ اهک ،شیل با یا بدون سنگ رسوبی

منبعSabz Andish Payesh Consulting Engineers Inc. (SAP), 2017 :
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0/47=120
0/27=70
0/35=90
0/19=50
80

100
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جدول  .2اولویتبندی طبقات مختلف برای کاربری زراعت به روش فازی .user defined
طبقات کاربری
اراضی

کشاورزی

زمین صخرهای

0

مرتع

% 80

جنگل با تراکم تاج  6688()F2( 50- 25 %هکتار)

مسیل

0

جنگل تنک () F3

زمین بایر

% 40

باغ

%5

مراتع متراکم ()R1

جنگل

% 0/02

مراتع نیمه متراکم ()R2

%8

کشاورزی

1

مراتع کم تراکم ()R3

%7

3/1

تپههای
ماسهای

%1

بیرونزدگی سنگی ()BL

0

4/3

% 90

دریاچه شور

0

تپههای ماسهای ()SD

%1

4/5

1

IIIST

شهری و مسکونی

0

اراضی شور و نمکزار ()SL

0

5/1

1

IIIST+IIAST

1

باتالق و زمین شور

0

باتالق ()MR

0

6/1

0

IIIST+IVT+VI

0/7

اراضی شور و بایر

0

نیزار ()RE

0

7/1

0

IIST+IIIA

1

شن زار

0

زراعت آبی و باغ ()IF

1

7/2

0

IVS

0/4

سطوح آبی (دریاچه و مخازن) ()L

0

8/1

0

IVST

0/4

بستر رودخانه ()RB

0

2/8

0

VA

0

مناطق مسکونی ()ST

0

9/1

0

IV-VI

0

جنگل()F4

% 0/04

1.C

% 40

V

0

1.X

0

VI

0

بایر بدون خاک
سطحی

0

طبقات پوشش گیاهی
جنگل انبوه با تراکم تاج بیش از % 50

( 304( )F1هکتار)

بیشهزار و درختچه زار با تراکم تاج بیش از % 10

( 41184( )SHهکتار)

زراعت

طبقات
قابلیت اراضی

زراعت

طبقات خاک

زراعت

% 0/04

1/1

0

IIAST

1

% 0/04

1/3

0

IIIA

1

% 0/04

1/5

0

IIIA+IIAT

1

%2

2/1

0

IIIA+VA

0/8

% 90

2/2

0

IIIAST

1

2/3

0

IIIAT

1

% 10

IIIAT+VI

0/8

IIIS

0/9
0/9

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبعSabz Andish Payesh Consulting Engineers Inc. (SAP), 2017) :

ارزيابي

و توسط فرايند تحليل سلسله مراتبي به دست آمد.

-توان کاربري زراعت

بر اساس مطالب جداول فوق ،هر يک از فاکتورها براي کاربري
کشاورزي فازي شدند .نقشههای فازي شده برای کاربری زراعت
در تصاویر 2تا  16ارائه شده است .همچنين نتايج امتيازدهي هر
فاکتور بر اساس روش  AHPبهصورت جدول شماره  4محاسبه
گرديد.

فاکتورهای مورداستفاده برای ارزیابی توان کاربری زراعت و
نحوه فازی کردن آنها در (جدول شماره  )3ارائه شده است.
وزن در نظر گرفته شده برای هر فاکتور بر اساس نظر کارشناسي
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جدول  .3فاکتورها و توابع فازی سازی در کاربری زراعت.
روش فازی سازی

نام الیه فاکتور

 60-0متر=0
5000-60متر=کاهشی
بیش از  5000متر=% 1
 60-0متر=0
 3000-60متر=کاهشی
% 3=3000
=5000-3000کاهشی
 5000متر و بیشتر= % 1
 60-0متر=0
 1500-60متر= کاهشی
بیش از  1500متر=% 1

فاصله تا چشمه

فاصله تا آبراهه

فاصله تا چاه

 =0فرا خشک گرم خشک بیابانی گرم=0
= 255خشک بیابانی معتدل خیلی مرطوب=100

میکروکلیما

1تا  14افزایشی
14تا  20ثابت
 20تا بیشتر= کاهشی

دما
بارندگی

0تا  120میلیمتر=0
 120میلیمتر تا بیشتر= افزایشی

کاربری اراضی

مطابق جدول شماره 2

زمینشناسی

مطابق جدول شماره 1
 500-0متر=1
 3000-500متر=کاهشی
بیش از 3000متر=0
صفر=1
 5درصد=% 8
 8درصد=% 5
 12درصد و بیشتر =صفر

ارتفاع

شیب

دشت=1

جهت

شمال= % 6شرق=% 7
جنوب= % 4غرب=% 6

پوشش گیاهی

مطابق جدول شماره 2

واحد اراضی

مطابق جدول شماره 1
 100-0متر=0
 5000-100متر=کاهشی
 5000متر و بیشتر=% 1
 60-0متر=0
1=500-60
 5000-500متر =کاهشی
 5000متر و بیشتر = % 1

فاصله تا روستا

فاصله تا جاده
منبعSabz Andish Payesh Consulting Engineers Inc. (SAP), 2017 :
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تصویر .2نقشه فازی شیب.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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تصویر .4نقشه فازی اقلیم.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر .6نقشه فازی قابلیت اراضی.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر .3نقشه فازی جهت.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویر .5نقشه فازی ارتفاع.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویر .7نقشه فازی زمینشناسی.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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تصویر .8نقشه فازی بارندگی.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویــر .10نقشــه فــازی فاصلــه از مســیرهای
دسترسی .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویر .12نقشه فازی دما.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویر .9نقشه فازی کاربری اراضی.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر .11نقشه فازی فاصله از آبراههها.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر .13نقشه فازی فاصله از چشمه.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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تصویر .14نقشه فازی فاصله از روستا.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویر .16نقشه فازی پوشش گیاهی.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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تصویر .15نقشه فازی پوشش گیاهی.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .4نتایج امتیازدهی هر فاکتور کاربری کشاورزی (زراعت) بر اساس روش .AHP
فاکتور
چشمه
فاصله تا آبراهه
فاصله تا چاه
ميکروکليما
دما
بارندگي
کاربري اراضي
زمینشناسی
ارتفاع
شيب
جهت
پوشش گياهي
واحد اراضي
فاصله تا روستا
فاصله تا جاده
INCONSISTENCY
چشمه
منبعSabz Andish Payesh Consulting Engineers Inc. (SAP), 2017) :
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0/1
0/13
0/15
0/02
0/02
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0/028
0/02
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0/04
0/1
0/1
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الیههای محدودیت برای کاربری زراعت شامل مناطقی
است با شیب بیشتر از  12درصد ،ارتفاع بیشتر از  3000متر،
بارندگی کمتر از  120میلیمتر 100 ،متری روستاها 60 ،متری
جادهها 60 ،متری منابع آب 60 ،متری گسل ،کاربری مسکونی،
اراضی شور ،اراضی سنگالخ ،منطقه حفاظت شده مارز و تاالب
جازموریان.
نقشه نهايي محدوديت پس از ادغام تمام نقشههاي تهيه شده
بهصورت تصویر شماره  17به دست آمد.
در مرحله بعد ادغام اليهها با روش ترکيب خطي وزندار بر
اساس رابطه زیر صورت گرفت (تصویر شماره .)18
WiXi * CiII

 =Sتناسب برای کاربری موردنظر

∑

i =1 ton

=s

 =Wiوزن هر یک از الیهها (که با روش  AHPتعیین شد)
 =Xiالیه فازی که فاکتور نامیده میشود.
=Пعالمت ضرب
 =Ciالیه بولین که محدودیت نامیده
).2003

میشود(Abdolamir,

این روش در نرمافزار ایدریسی سلوا انجام میشود .نتایج
حاصل از اجرای این روش ،نقشه ارزیابی توان بومشناختی برای
کاربریهای کالن است.
نقشه ارزيابي توان (تصویر شماره  )19را ميتوان بر اساس
نظر کارشناسي طبقهبندي نمود (جدول شماره  .)5در طرح فوق
طبقات زير در محدوده ( )255-0انجام گرفت.

تصویر .17ادغام معیارها .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر .18نقشه ارزیابی توان بومشناختی برای کاربری زراعت .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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تصویر .19ارزيابي توان بومشناختی براي زراعت به تفکيک طبقات .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .5طبقهبندي ارزيابي توان بر اساس نظر کارشناسي.
امتياز

مساحت (هکتار)

طبقه

کم

3574.98

80-0

متوسط
زياد

100931.4
34615.89

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافته های تحقیق1397 ،

بحث و نتیجهگیری
خروجي تركيب خطي وزن داده شده تصوير نهايي شايستگي
براي مکانیابی کاربري زراعت است .در این خروجی دامنه
تغییرات ارزش حاصله از  0تا  255دستهبندی شده است .عدد
 255باالترين مطلوبيت را دارد و عدد صفر فاقد مطلوبيت است و
طيفي از مقادير بين اين دو عدد قرار ميگيرند که هر چه به 255
نزدیکتر شويم ،مطلوبيت افزايش مييابد (Malkzewski, 2004 ,
) .Beedasy and whyatt, 1999بنابراین همانگونه که در تصویر
شماره  19آورده شده است بیشترین تناسب ،مربوط به اراضی
با ارزش 180و باالتر از آن است .لذا در شرایط مساوی برای
اختصاص اراضی به کشاورزی و زراعت اولویت با اراضی دارای
ارزش  180و باالتر میباشد که دارای مساحت  34615/89هکتار
است که بهطورکلی نشان دهنده توان متوسط منطقه براي کاربری
زراعت در منطقه یاد شده است .ارزشهای نشان داده شده در
نقشه میتواند در تصمیمگیری نسبت به انتخاب زمین مناسب
بهمنظور زراعت در منطقه ،راهگشا باشد .همچنین بر اساس نتایج
جدول شماره  1و طبق مطالعات خاکشناسی و قابلیت اراضی ،از
مجموع اراضی شهرستان ( 284296هکتار) ،اراضی دسته اول (II
اراضی قابلکشت و آبیاری همراه با محدودیت کم) و دسته دوم
( ،III، II-IIIاراضی مناسب آبیاری و نسبتاً قابلکشت با اشکاالت و

704

180-80

255-180

محدودیتهای نسبتاً زیاد) که معادل  34/56هزار هکتار و 12/1
درصد است دارای قابلیت مناسب کشت میباشند اما بااینوجود
در حدود  60درصد الگوی کشت موجود شهرستان مشرف بر
اراضی نامناسب است که با محدودیتهایی نظیر درجه شوری
خاک ،نفوذپذیری ،زهشکی و ...مواجه است.
متناسب با اقلیم منطقه نیز (گرمسیری تابستانه و معتدل
زمستانه) ،شهرستان قلعه گنج دارای قابلیت ویژهای در بخش
کشاورزی است .به طوری که در تقویم زراعی تابستانه محصوالتی
نظیر کنجد و ارزن با دوره رشد زمانی کم و مقاوم به گرما کشت
میشود .در تقویم زراعی زمستانه نیز محصوالتی نظیر جو و
گندم ،کلزا و انواع صیفیجات قرار میگیرند که به دلیل دوره
زمانی رشد بیشتر از عملکرد مناسبتری در فصول سرد سال
برخوردار هستند ( Sabz Andish Payesh Consulting Engineers
).Inc.(SAP), 2017
در مقایسه با جمعیت شهرستان قلعهگنج ( 2/6درصد جمعیت
استان) سهم اراضی کشاورزی شهرستان از کل استان بالغ بر 6
درصد کل اراضی کشاورزی است .این در حالی است که سهم
اراضی زراعی شهرستان از کل اراضی زراعی استان بالغ بر 11
درصد است .بنابراین شهرستان قلعهگنج در ارتباط با منابع اراضی
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کشاورزی بهویژه در بخش زراعت بسیار غنی است .بررسی سطح
زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی ( 21هزار هکتار گندم و
جو 11/4 ،هزار هکتار نخیالت 4/6 ،هزار هکتار کنجد و برخی
محصوالت ویژه نظیر تنباکو ،سیر ،حنا ،وسمه و گونههای متنوع
گیاهان دارویی) .قابلیت اصلی شهرستان قلعهگنج را در بخش
کشاورزی و زراعت معرفی میکند که با وجود مشکالتی نظیر
خشکسالی ،آفت و بیماری ،نامرغوب بودن خاک و شوری آب،
شبکههای آبرسانی ،نبود زیرساختها و کمبود تجهیزات و ادوات
کشاورزی ،عدم وجود بازار و حضور دالالن عمدتاً از بهرهوری
پایینتری برخوردار هستند .با این حال از مجموع اراضی زراعی
زیر کشت این شهرستان  5885هکتار ( 44درصد) در اراضی
دارای قابلیت بیشتر و  7609هکتار ( 56درصد) در اراضی
نامناسب (توان کم) بهرهبرداری میشوند .توسعه زراعت فراتر از
ظرفیت و توان اکولوژیکی محیط با توجه به محدودیتهای ایجاد
شده به مرور میتواند شاهد حذف تدریجی اراضی کشاورزی در
سالهای آتی شود (Sabz Andish Payesh Consulting Engineers
).Inc. (SAP), 2017

محصوالت كشاورزي و زراعی با تأمین یارانه تسهیالت بانکی تا
 10درصد سود تسهیالت ،ساخت كارخانه روغنكشي به دليل
قابليت كشت كنجد در منطقه و در راستاي استفاده از ظرفيت
بومي منطقه و احداث کارخانه بستهبندي انواع آبميوه جهت ایجاد
اشتغال در منطقه اقدام نموده که بخشی از مشکالت مطرح شده
بعد از اجرای این طرحها مرتفع خواهد شد.
تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته است.

بهطورکلی شهرستان قلعهگنج در ارتباط با سطح کمي اراضي
کشاورزي -با توجه به سطح  34615/89هکتاري قابلکشت و
تعداد بهرهبردار -از سرانه مطلوبي در مقايسه با ساير مناطق کشور
برخوردار است .اما به لحاظ کيفي و زيستمحيطي ،با محدوديت
عمدهاي در زمينه منابع خاک و آب مواجه است که ميتواند
در ادامه بر روند کاهشي تعداد بهرهبرداران شهرستان در آينده
تأثیرگذار باشد .همچنین وجود برخی نارساییهای دیگر نظیر
پایین بودن درجه مکانیزاسیون و کمبود شدید صنایع تبدیلی و
تکمیلی شهرستان و ضعف مدیریت کشاورزی در زمینه آموزش
و ترویج شهرستان قلعهگنج در زمینه بهبود عملکرد محصوالت
زراعی و تولید محصوالت سالم و ارگانیک با مشکالت عدیدهای
مواجه است عواملی که میتواند در میزان درآمد ساالنه خانوارها
بسیار تأثیرپذیر باشد.
از این رو یکی از مهمترین راهبردهای تعیین شده در جهت
بهبود معیشت خانوارها ،افزایش بهرهوری عوامل تولید کشاورزی
است.
بنیاد علوی  -به عنوان بخش هزینهای بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمي -که رسالت خود را کمک به محرومین و فعاليتهاي
محرومیتزدایی در کشور در حوزه اجتماعی و توانمندسازی
اقشار محروم میداند اقدامات و پروژههای متعدد موردی در زمینه
برطرف کردن برخی از مشکالت نام برده در شهرستان قلعه گنج
انجام داده است نظیر :توسعه محصوالت كشاورزي با رويكرد
بسيج مردمي از جمله طرح کشت و همکاری در بومیسازی و
ترویج کشت هویج سیاه ،خریداری زمینی به مساحت  8هکتار
جهت احداث گلخانه پایلوت به منظور ترویج کشت گلخانهای،
کمک در ساخت كارخانه رب گوجه به منظور رونق صنايع تبديلي
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