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 چکيده

و بارانی  ای قطرههای آبیاری  روش تناسب اراضی، درسیستم استنتاج فازی برای ارزیابی پارامتریک   از قابلیت قیتحق نیدر ا

 کامالً ”طقمنا ،این اساسبرواقع در استان اردبیل استفاده شد. هکتار  5715به مساحت در شبکه آبیاری دشت فتحعلی مغان 

آمد  دست بهدرصد(  81/50هکتار ) 55/1447و درصد(  4/1هکتار ) 60/585 ترتیب برابر به ای قطرهبرای آبیاری بارانی و  ”مناسب

. محاسبه گردیددرصد(  1/4هکتار) 45/140و درصد(  5/5هکتار) 7/180حدود  یمساحت ترتیب به ”مناسب نسبتاً  “و برای مناطق 

 ای قطرهبه ترتیب برای آبیاری بارانی و درصد(  4/75هکتار ) 7/141و  درصد(  5/54هکتار )1876 /68 حدود یمساحت همچنین

به مناطق درصد(  1/74هکتار ) 58/151و درصد(  5/15هکتار )88/7511 دست آمد و مساحت هب ”تاحدودی مناسب “تناسب برای 

 7/1هکتار ) 47/516ترتیب برابر  ها به مساحت ”نامناسب دائمی “تعلق گرفت. برای تناسب  ”نامناسب در شرایط فعلی “با تناسب 

 کامالً “ یدو روش از لحاظ اراض نیب یا که تفاوت عمده داد  شانن جی. نتامحاسبه گردیددرصد(  80/8هکتار ) 54/458و درصد( 

در روش  یاراض نیبرابر مساحت ا 5/1تقریبا  ای قطرهبه روش   ”مناسب کامالً “ یمساحت اراض که طوری بهوجود دارد  ”مناسب

مناطق را به خود اختصاص داد و مساحت  نیشتریببارانی به روش  یابی، در ارز”مناسب یتا حدود“ یاراضهمچنین  .باشد یم بارانی

 یمترهاپارا یجیتدر راتییداد، در نظر گرفتن تغ  نشان جینتا .دیگرد ای قطرهاز روش  تر شیببرابر  5/5بارانی در روش  ینواح نیا

 . گردد یم یفاز ریغ کیروش نسبت به روش پارامتر نیا شتریباعث دقت ب ،یبه روش فاز یابیخاک در ارز
 

  .فازی ،کی، پارامتریاراض یابیارز ای، آبیاری قطره ، بارانی یاریآب: هاکليد واژه
 

 مقدمه
 یکشورها ت،یافزون جمع خاک و رشد روز منابع آب و تیمحدود
 در واحد سطح و یمحصوالت کشاروز دیبردن تولرا به باال جهان
 شیاست. با توجه به افزا منابع سوق داده نیاز ا نهیبه یوربهره
مواد  یتقاضا برا ،یزندگ یها رفتن سطح استاندارد و باال تیجمع
 هیاز کل یآگاه ن راستا شناخت ویاست. درهم دهیگرد شتریب ییغذا

 یامر ،باشد یم مؤثر یید غذاموا دیتولبر  یکه به نوع ییپارامترها
 هفاکتورها ب نیترمهم وکه آب وخاک جزجاآن از است. یضرور

 و یاراض یهاتیمحدود و ها لیلذا شناخت پتانس ندیآ یحساب م 
 دیتول برایعوامل  نیتریاز ضرور ازیآب مورد ن نیتأم نیهمچن

انتخاب  در دیجد یها از روش استفاده گردد. یم یتلق شتریهرچه ب
 ییتواند باعث باالرفتن بازده وکارا یم یاراض یاریوش مناسب آبر

یک روش آبیاری  انتخابگردد.  یکشاورز یمصرف آب در اراض
،  آبیاری باال بازدهحصول به یک  برایمناسب برای زراعت آبی 

می کنترل آفات استفاده حداکثر از آب و حفاظت آب و خاک به مه
بنابراین  .باشدتولید محصول می ی کودها  براییو افزودن مواد غذا

ترین عامل عملیات آبیاری پتانسیل الزم برای تبدیل شدن به مهم
در تعیین کیفیت آب و خاک در هنگام استفاده مدام و فشرده از آب 

تعیین تناسب اراضی برای آبیاری نیاز به ارزیابی خواص  .را دارد
 ز منابع آب و خاکا نهیاستفاده به برایلذا  خاک و توپوگرافی دارد.

مورد  یارینوع آب یرا برا یکه تناسب اراض ییها استفاده از روش
چند در  .است یالزم و ضرور دینما یمعلوم منظر با دقت بیشتری 

های استنتاج سیستم عنوان تحت قدرتمندی هایسال اخیر سیستم
 با هاسیستم نوع این. شودکار برده می فازی در علوم مختلف به

 از است توانسته فازی هایسیستم زبانی قدرت از ریگیبهره
بسیار  ،یندهای پیچیدهاجهت تحلیل فر در مدل این مزایای

 هایروش از یکی فازی هایقدرتمند عمل کند. امروزه سیستم
 ,.Akbarzadeh)باشدمی سازی مدل و بینیپیش زمینه در کارآمد

(et al., 2009 .بودهبان بشری فازی قادر به استفاده از ز سیستم 
تواند از تجربیات بشری و افراد متخصص و خبره استفاده کند  و می

(Karatalopoulos, 2000.) Sys  (1985) بیان کردند که 

 ،یاریآب یها روشارزیابی  یبرا را کی پارامتر یابیارز سیستم
 ییایمیش و یکیزیف اتینمودند که اساس آن برخصوص شنهادیپ

 یریگ قابل اندازه یفاکتورهان روش، در ایخاک بنا شده بود. 
 یکیزیف اتیشدند: خصوص میبه چهار دسته تقس یتناسب اراض

جمله بافت،  دارند از طهخاک که با آب موجود در خاک راب
خاک که با  ییایمیش اتی، خصوصمیکربنات کلس ساختمان، عمق،

 میسد جمله امالح محلول و رابطه دارند از تییایقل و یشور
که هر  بیش لیقب از یطیعوامل مح ی وزهکش اتیوص، خصیتبادل

این  باشند. می مؤثرطور مستقیم بر ارزیابی خاک منطقه  یک به
عنوان روش مبنا در ارزیابی اراضی مد نظر قرار گرفت و  بهروش 

  Dengiz et al (2006).انجام شد زمینهتحقیقات بسیاری در این 

و  ای قطره یاریآب دو روش سهیمقا یرا برا کیپارامتر یابیارز
این در  د ودنجنوب آنکارا انجام دا در یقاتیتحق یا در مزرعه بارانی
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 اي و....ارزيابي تناسب اراضي براي آبياري قطرهحسيني: 

 و هیتجز برای ییایاطالعات جغراف ستمیضمن استفاده از س قیتحق
 لیتحل و هی، با تجزهمربوط یها نقشه هیته ها و داده لیتحل

قابلیت  و تییایقل ;یشور ،یخاک، توپوگراف یکیزیف اتیصخصو
منطقه مورد  یدرصد اراض 1/11که  ندداد نشان ،ر منطقهد یزهکش

 یمنطقه برا یاراض درصد 2/11و  بارانی یاریآب یمطالعه برا
تر از  مناسب یا قطره یاریمناسب بوده و روش آب یا قطره یاریآب

 .شدبا یازمنطقه مورد مطالعه م  یمیاز ن شیب یبرابارانی روش 
 کیپارامتر یابیدر ارز ییایرافاطالعات جغ ستمیس استفاده از همچنین

عالوه بر  برخوردار بوده و یا ژهیو تیاز اهم یاریآب یها روش یبرا
ها، امکان به  داده لیوتحل هیدر مدت زمان انجام تجزیی جو صرفه

 و Naseri ،Rezania باشد. یم ریمس یها به آسان آن یرسان روز
Albaji (2009) یاریمختلف آب یها روش یخاک را برا تکیفی 

عمق  فاکتور بافت خاک، ششنموده و  یبررس یدر دشت الل
را مدنظر قرار دادند.  بیو ش یخاک، زهکش یخاک، آهک، شور

مورد  یدرصد( از اراض 1/84هکتار) 1312که  ددا نشان جینتا
 و یا قطره ،سطحی یاریهر سه نوع روش آب یمطالعه مناسب برا

نامناسب  یصد( از اراضدر4/11هکتار ) 148 که یبوده، درحال یباران
 و یباران یاریآب ینامناسب برا یو اراض بوده ای قطره یاریآب یبرا

  .Calderon et al منطقه وجود نداشته است. نیا در یا قطره
طی یک تحقیق ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای  (2005)

چین  (Shoyang)ای را در ناحیه شویانگ  آبیاری سطحی و قطره
ها با استفاده از روش پارامتریک سایس و با  نبررسی کردند. آ

های تناسب اراضی را  ی نقشهیجغرافیا اتاستفاده از سیستم اطالع
های  ترین عامل مهمو  تهیه کردند یا برای آبیاری سطحی و قطره

کننده آبیاری را در منطقه فوق افزایش شیب اراضی همراه  محدود
 ه معرفی کردند.ریز با کاهش عمق خاک و افزایش سنگ و سنگ

Albaji et al.  (2006)  هکتار از  33317طی یک تحقیق
ای با  اراضی دشت شاوور خوزستان را برای آبیاری سطحی و قطره

استفاده از روش پارامتریک سایس مورد ارزیابی قرار دادند و با 
 زهکتار ا 18912، به این نتیجه رسیدند که ها دادهتجزیه و تحلیل 

ای بسیار مناسب  د مطالعه برای آبیاری قطرهاراضی منطقه مور
کننده برای آبیاری سطحی و  ترین عوامل محدود و مهم باشد یم

دست  های شوری خاک و زهکشی است و در نهایت نتایج ب قطره
تر از روش آبیاری  ای مناسب روش آبیاری قطره داد که نشانآمده 

 طدر تحقیقی که توس .باشد سطحی برای اراضی منطقه می

Mahari و Alebachew  (2013) نجام شد و در آن بخشی ا
های  با استفاده از روش (Amhara) از اراضی استان آمهارا

ها به  قسمت اعظم زمین ;پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفت
دلیل شیب  به ”مناسب نسبتاً  ”هکتار به اراضی 114مساحت 

هکتار  11 بندی گردید و حدود متوسط و عمق خاک متوسط طبقه
دلیل خاک سنگین  به ”نامناسب در شرایط فعلی“از اراضی به 

بندی شد و سایر پارامترها از قبیل کربنات و شوری فاکتور  طبقه
 .Mirzaiie Takhtgahi et al (2004)محدود کننده نبودند.

استان  یفشار را در مناطق مرکز تحت یاریآب یها ستمیس

سوم مساحت استان کرمانشاه(  کیاز  شیحدود ب باًیتقر)کرمانشاه 
کردند. در این تحقیق پتانسیل و تناسب اجرای  یابی مکان

های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه  سیستم
به شرایط اقلیمی، کیفیت منابع آب زیرزمینی قابل  جهبا تو

استحصال، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک مناطق مذکور و 
اساس پارامترهای مورد بررسی،  ول ارزیابی و برچنین نوع محص هم

های  . محدوده این تحقیق شامل دشتگردیدهای الزم ارائه  توصیه
دربند،  دربند، باالدربند، رازآور، پشت دشت، میان کوزران، ماهی

آباد(، بیستون، دشت روانسر، درودفرامان و  آباد)اسالم ور، حسن دینه
با استفاده از مطالعات خاکشناسی . در این بررسی بودسرفیروزآباد 

پذیری و پتانسیل مناطق اطالعات حاصله، امکان تحلیلمنطقه و 
های آبیاری   مرکزی استان کرمانشاه از لحاظ اجرای سیستم

های فازی با  امروزه مجموعه .فشار مورد بررسی قرار گرفت تحت
توانایی باال در پردازش اطالعات ورودی باعث باال رفتن دقت 

 یفاز یها مجموعه ییتواناالیزها در بسیاری از علوم گشته است. آن
 کمک و برعکس با تیبه عضو تیاز عدم عضو یجیتدر انتقال

مختلف  یها المان تیدرجه عضو تی. تابع عضو است تیتابع عضو
را  کیصفر و  نیب یمقدار و دهد یمجموعه نشان م کیرا به 

 نیطق بولبرخالف من .(Koorehpazan, 2008) ردیگ یم
(Boolin) دو  ینگرش˝بوده و اساسا کی منطق صفر و یکه بر مبنا

در منطق  ،(Mottakan et al., 2009) دارد ایبه قضا یارزش
درصد  111که  یینداشته و عالوه بر اعضا وجود تیقطع نیا یفاز

درصد  111که  ییو اعضا یکهستند مجموعه  کی از یعضو
که به دارند وجود زین ییااعض ،صفر باشند یمجموعه نم آن عضو

 Zaresefat) ]1،1[ باشندیمجموعه م کیاز  یعضو یبیطور تقر

et al., 2011). های کشاورزی در  جا که ارزیابی  زمین آن از
که باید مورد مالحظه قرار  بودهبرگیرنده پارامترهای بسیاری 

بلکه  ندارندها مقدار دقیق کمی  ای موارد این شاخص در پاره .گیرند
 گذار تجمیع عوامل تاثیرلذا گردند،  پارامترهای کیفی محسوب می

مورد مطالعه مشکل  زمینگیری در رابطه با کیفیت  برای تصمیم
فازی و استفاده از  روش Hall  (1990) و .Wang لذا گردد.می

توابع عضویت را پیشنهاد نمود که بعدها با استفاده از سیستم 
 ,Zali Vargahan) یافتندرش اطالعات جغرافیایی، بسط و گست

Shahbazi andHajrasouli, 2011). ها هر  در این روش
باشد که  دارای تابع عضویتی از شاخص تاثیرگذار می ،سلول نقشه

 Zali Vargahan ،Shahbaziاستفاده از   این توابع عضویت با

ها  اساس اهمیت هریک از آن بر Hajrasouli (2001) و
 Dragovich و Baja ،Chapman .گردد میدهی  وزن

ها گذاری این شاخص برای ارزش ] 1،1 [ عضویتتوابع  از (2002)
های مختلف فازی  روش با توجه به طبیعت مسئله دند واستفاده نمو

 Al-Jarrah and) (Mamdani)از جمله روش ضمنی مامدنی

Abu-Qdais, 2006) و روش یاگر(Yager) (Nasiri et al., 

 .نمودندارزیابی  مؤثرتجمیع اثرات پارامترهای برای را  (2007
 یها هیدر نظر گرفتن وزن ال کسانینقص منطق فوق،  نیمهمتر
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 ستیز بیضر تیمورد استفاده بدون توجه به اهم یاطالعات
 .Lu et al .(Zaresefat et al., 2011)باشدیآن م یطیمح

 Fuzzy Analytical)روش کیبا استفاده از  (2009)

Hierarchy Process) FAHP ستمیاکوس یریپذ بیآس یابیبه ارز 
پرداختند.  نیچ دنجیانگکو درمخزن  هیدر ناح ستیز طیو مح

به  یریپذ بیآس کیو اثرات آنتروپ یطیمح ستیز طیاساس شرا بر
 نیسبک، متوسط، سنگ ل،یپتانس یشد: دارا یبند پنج سطح کالس

 یطیمح تسیز یریپذ بینشان دادند که آس جی. نتانیسنگ یلیو خ
 Zareدر حد اعتدال است.  یکل طور به مخزن مورد مطالعه،در 

Naghadehi ،Mikaeiland و Ataei (2009) انتخاب  برای
جاجرم از روش  تیمعدن بوکس یاستخراج معدن برا نهیروش به

 نیها به ا استفاده کردند. آن (FAHP) یفاز یسلسله مراتب یلیتحل
که  یمسائل یابیارزش یبند بهرت ییتوانا FAHP هک دندیرس جهینت

AHP ها با استفاده از  را دارد. آن باشد یعاجز از انجام آن م یمعمول
FAHP  یزیر و خاک یبردار روش خاک کیو محاسبات مناسب 

 ینیرزمیاستخراج معدن ز نهیعنوان روش به متداول و مرسوم را به
و  Khashei-Sivaki ،Ghahremanانتخاب نمودند. 

Koochazadeh (2012) روش  یبه بررسFAHP نییدر تع 
 شابوریدر دشت ن ینیرزمیمناسب استحصال آب ز یها مکان

 تواند یم FAHPنشان داد که روش  قیتحق جیپرداختند نتا
تحقیقی که   .دینما نییمناسب استحصال آب را تع یها مکان
های زراعی شمال  برای ارزیابی زمین Elaalem  (2013)توسط

تفاده از سیستم استنتاج فازی و روش پارامتریک غربی لیبی با اس
که روش فازی با دقت بیشتری قادر به  ، نشان دادشدانجام 

 مؤثرهای  پارچگی شاخص باشد و خاصیت یک ها می ارزیابی زمین
گیرد. در این  نظر قرار می بهتر مد ،در ارزیابی در روش فازی

قابلیت  ها را با که روش پارامتریک زمین مطالعه، در حالی
را برای  ”مناسب“ارزیابی نمود، روش فازی قابلیت  "متوسط"

های تحت کشت زیتون در نظر گرفت. در تحقیقی که توسط  زمین
Bagherzadeh (2015) و Paymar   در آن  وانجام شد

با توجه به   ،های آبیاری ارزیابی تناسب اراضی برای انتخاب روش
، گرفتورد مطالعه قرار دشت مشهد مدر روش فازی و پارامتریک 

ارزیابی اراضی با استفاده از منطق فازی، اراضی نتایج نشان داد در 
برابر آبیاری  7 ˝ای تقریبا روش قطره برای آبیاری به ”مناسب“

، ای و بارانی های آبیاری قطره روش برای باشد و سطحی می

 د.نباش برخوردار می "مناسب"و  "بسیار مناسب"ها از قابلیت  زمین
های منطق فازی که از توانایی توابع عضویت  استفاده از قابلیت

ثر تلفیق پارامترهای مؤگیرد و  پیوسته متغیرهای ورودی نشات می
عضویت  آبیاری در سیستم پارامتریک با توابع های بر ارزیابی روش

های زراعی برای انتخاب روش  ارزیابی زمینتوان  منطق فازی، می
این موضوع در  که قت بیشتری انجام دادرا با دمناسب آبیاری 

گیرد. لذا هدف از این مطالعه،  پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می
ارزیابی تناسب اراضی  برای یفازمنطق   های قابلیت ستفاده ازا

دو روش اساس سیستم پارامتریک، برای  منطقه مورد مطالعه بر
 باشد. می ای قطرهآبیاری بارانی و 

 

 اه مواد و روش
هکتار بخشی از اراضی  1131محدوده مورد مطالعه به وسعت 

 جنوب غربی کیلومتری 11در فاصله تقریباً  علی دشت فتح
 شهرستان شمال غربی  کیلومتری 211و آباد  س پار شهرستان

 -اردبیلراه دسترسی اراضی از طریق جاده  قرار دارد. اردبیل
 تا 83˚ 11́ 17˝اراضی ی،  ی. موقعیت جغرافیاباشدآباد میپارس

عرض  19˚ 24́ 24˝ تا 19˚ 21́ 12˝ شرقی طول 83˚ 21́ 21˝
، و شهرک مغانعلی فتحشمالی قرار داشته و از شمال به روستای 

 تپه و از به قشالق قرهشرق  ، ازسربند -علیابه جاده بران غرب از
شود.  ارتفاع  محدود میجنوب به قشالق حاج امیر افراسیاب 

با مورد مطالعه منطقه  بوده و متر از سطح دریا 218 تا 114اراضی 
متر و دمای متوسط ساالنه  میلی 7/248متوسط بارندگی ساالنه 

مرطوب معتدل   روش آمبرژه اقلیم نیمه طبقگراد  درجه سانتی 3/18
ها  رژیم رطوبتی خاک دارد. خشک دومارتن اقلیم نیمه روش و طبق

 (Aridic)خشک های  اخهش از زیر (Weak Aridic) اریدیک ضعیف

( 1شکل ) است.  (Thermic)ترمیک ها  و رژیم حرارتی آن
دهد.  موقعیت شبکه آبیاری تحت فشار فتحعلی مغان را نشان می

استفاده شد که برگرفته از  ستگاهیا 21 یها از داده قیتحق نیدر ا
دشت  یاراض یبند و طبقه یشناس خاک یگزارش مطالعات تفصیل

خالصه نتایج آزمایشات  .باشد می آباد پارس شهرستان یعل فتح
 ( نشان داده شده است.1) جدولفیزیکی و شیمیایی نمونه ها در 

( نقشه واحدهای اراضی را در منطقه مورد مطالعه نشان 2) شکل
 دهد. می

 

  
 علي مغان موقعيت شبکه آبياري و زهکشي  فتح -1شکل 
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 ت فيزیکي و شيميایي نمونه هاي خاک منطقهخصوصيا -1جدول

 
شاخص 

 آماری

 های محلول کا تیون

meq/lit 

 های محلول آنیون

(meq/lit) 

Ca Mg Na K CO3 Hco3 Cl SO4 Sum 

 19/12 27 21 11/1 11/1 72/1 21/29 13/9 21/12 میانگین

 41/14 بیشینه
81/
81 

179 11/4 81/1 11/7 119 119 2/222 

 11/3 11/1 9/1 11/1 1 1 81/1 8/1 2 کمینه

 89/88 81/2 12/2 17/1 19/1 11/1 98/11 32/3 91/11 انحراف معیار

 41/11 3/13 8/9 17/1 1 1/1 11/18 81/7 41/7 میانه

شاخص 
 آماری

 درصد ذرات خاک
هدایت 
 الکتریکی

درصد 
 کربن الی

 گچ

سدیم 
قابل 
 تبادل

ظرفیت 
کل 
 تبادلی

درصد سدیم 
 تبادلی

 OC% (dS/m) نش سیلت رس
(Meq/100gr 

Soil) 

(meq/l

it) 

(Meq/

100gr 

Soil) 

% 

 19/12 3/13 17/2 23/8 11/1 11/8 31/11 14/17 13/11 میانگین

 19/81 3/11 12/4 41/21 94/1 1/13 71/43 11/17 11/11 بیشینه

 81/1 24/3 12/1 19/1 11/1 1/1 11 8/1 7/1 کمینه

 11/11 31/1 12/2 42/1 21/1 34/1 23/14 24/11 11/11 انحراف معیار

 91/1 4/17 9/1 93/2 24/1 71/2 4/29 1/14 11/12 میانه

 

 
 ياراض ينقشه واحدها  -2شکل 

 

ثر در ارزیابي اراضي به روش ؤسازي پارامترهاي م فازي

 پارامتریک

 یها مجموعه-1اند،  شده لیاز سه قسمت تشک یفاز یها ستمیس     
در  .(Klein, 1999) یفاز نیوانق-1 تیتوابع عضو-2 یفاز

شده است،   ( نشان داده1طور که در شکل ) همان یفاز یها مجموعه

 یبرا یمرز مشخص یدارا ،یفاز ریغ یها خالف مجموعه داده بر
ها  مانند   مجموعه نیب ها داده رییو تغ باشند یها نم داده یبند میتقس

 نیگرفتن ا و در نظر ردیگ یصورت م جیتدر به عتیدر طب ها ریمتغ رییتغ
 نیرفتن دقت ا ، منجر به باالیفاز یها موضوع در مجموعه

هر عضو مجموعه با درجه (. Zadeh,1965) گردد یها م مجموعه
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 تیعضو. توابع باشد یها مرتبط م مجموعه نیبه ا یمتفاوت  تیعضو
 نسبت ]1 – 1[در فاصله  یرا به عدد یفاز یها مجموعه یاعضا
)کم،  یزبان یها که واژه یطیدر شرا یفاز یها و مجموعه دهند می

 ،باشند یبرخوردار نم ها ریمتغ حیتوض یبرا ی( از دقت کافادیمتوسط، ز
 شیرا افزا ها ریمتغ حیکه دقت توض کنند یم جادیرا ا  یفاز نیقوان

 ،ینوسیس ،یمثلث ،ی)خط تیمناسب توابع عضو نتخاب. ادهد یم
 Burrough)باشد یمهم م اریسب یفاز یها مجموعه ی( برایا زنگوله

and McDonnell, 1998 .)منظور  در این تحقیق به جا که آن از
های مختلف آبیاری از ارزیابی  ارزیابی تناسب اراضی برای روش

 Debaveye (1991)و  Sys ،Vanranst یک که توسط پارامتر

در این  مؤثرنیاز است که پارامترهای  ،ارائه گردید، استفاده شده است 
در روش سازی نمود.  روش را با استفاده از توابع مختلف فازی

ها  آن بندی شده و  با استفاده از درجه پارامتریک، خصوصیات خاک
 گردد. محاسبه می (1)براساس معادله  تناسب اراضی

 

(1) C   A*
100 100 100 100 100

i

B C D E F
    

 

 

ترتینب   بنه   Fو  A  ،B  ،C  ،D   ،Eاینن معادلنه مقندار     که در
درجه بندی بافت خاک، عمق خاک، آهک، هدایت الکتریکنی،   یرمقاد

باشند. در ارزیابی پارامتریک برای تناسب اراضنی   و شیب می زهکشی
 کنامالً  ) 1Sم شنامل  ین گردد. اینن عال م مشخصه استفاده مییاز عال

 Moderately) مناسنب (  نسبتاً ) 2S، ( Highly suitable) مناسب (

suitable ) ،1 S  مناسنب ( )تاحندودی (Marginally suitable،) 1N 
 2Nو ( Currently not suitable))نامناسننب در شننرایط فعلننی (  

( 2) جدول .باشد می( Permanently not suitable))نامناسب دائمی ( 
 دهند.  های مختلنف نشنان منی    حدود شاخص ارزیابی را برای تناسب

ای،  و قطره یباران یاریآب یاجرا یمناسب برا یهاانتخاب مکان برای
 ها ستمیس نیا یدر اجرا رگذاریمختلف تأث یابتدا پارامترها ستیبا یم

 یابین درون  یتوپنوگراف  تیخاک و وضنع  پارامترهای مربوط بهشامل 
بنا   در ارزیابی روش پارامتریک مؤثر یمنظور پارامترها نیدند. بدگرد

بننندی  در سننطح منطقننه پهنننه Arc GIS9.3نننرم افننزار  اسننتفاده از

 از روش فنوق  یپارامترهنا  نیانگین هنا از م  یبنند  پهنه یبرا دند.گردی
(Inverse Distance Weight) IDW .سازی برای فازی  استفاده شد

پارامترهای مؤثر بر ارزیابی اراضی، کلیه پارامترهای مؤثر بنر ارزینابی   
اسناس دامننه تغیینرات آن بنه توابنع      اراضی به شیوه پارامترینک بنر  

نسنبت داده شند. بنرای اینن کنار از توابنع        عضویت بین صفر و یک
( اسنتفاده شند و   Linear membership function) عضویت خطنی 

صنند کربنننات کلسننیم از تننابع عضننویت مثلثننی    بننرای پننارامتر در
(Triangular membership functionاستفاده گردید )    زینرا مقنادیر

رای مثنال،  . بباشد باال و پایین آن از درجه ارزشی پایینی برخوردار می
 “دهد که مجموعه فنازی )بنرای مثنال     نشان می ”1“درجه عضویت 

در کالس شیب( باعث کاهش کیفیت زمین منورد نظنر    ”درجه شیب
گنردد و در طنرف مقابنل درجنه      ای و بنارانی منی   برای آبیاری قطره

در  ”درجنه عمنق خناک   “در مجموعه فازی )برای مثال  ”1”عضویت
ثیر مثبت این پارامتر در ارزیابی به دهنده تا کالس عمق خاک(، نشان

اسناس   گرفته برای هر عامل بنر  باشد. امتیاز تعلق دو روش آبیاری می
( 1توابع عضویت هریک از عوامل، بسته به نوع آبیناری، در جندول )  

نشان داده شده است. برای ترکیب عوامل مؤثر در ارزیابی اراضنی از  
 SDM(  Spatial Data Modeler( و با استفاده از افزوننه ) 2رابطه )

استفاده شد. با استفاده از عامل اراینه شنده در رابطنه     GISدر محیط 
عوامل مؤثر در هم ضرب شده و نقشنه   = 1( و با در نظر گرفتن 2)

 گردد. نهایی استخراج  می
                  

(2) 
1

( ) ( )

1 1

( ) (1 ) ( )
n n

i x i x

i i

x     

 

   
 

   

، و  iعضویت فازی برای عامل عبارتند از تابع  iدر این رابطه   
λ باشد که در این  دست آوردن بهترین نتیجه می توان مناسب برای به

باشند. پنس از تهینه    اساس روش پارامتریک برابر صفر می پژوهش بر
شنده در   اسناس امتیازهنای مشنخص    نقشه مربوط به هنر عامنل بنر   

هنای منذکور    ( نقشنه Overlayingدادن ) (، با روی هم قنرار 1جدول)
گنردد.   شاخص ارزیابی اراضی برای نقاط مختلف منطقه استخراج می

 ( نشان داده شده است.8دیاگرام روش مراحل روش مذکور در شکل)

 

 
هاي غير فازي هاي فازي و مجموعه توابع عضویت مجموعه -3شکل
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 ايوقطره يباران ياريآب يکل برا يابیشاخص ارز -2جدول

شاخص  تناسب عالیم
 <41 کامالً  مناسب S1 ارزیابی

S2 41–71 )نسبتاً  مناسب 

S3 19–81 تاحدودی مناسب 

N1 88–11 نامناسب در شرایط فعلی 

N2 29 نامناسب دایمی< 

 

 کیپارامتر ستميبر اساس س ،عوامل تیو توابع عضو ياريبر انتخاب روش آب مؤثر يپارامترها يساز يفاز -3جدول

 :}کالس عامل{ ی عاملمقادیر فاز روش آبیاری مؤثرعامل 

 شیب خاک)درصد(
{1، 1:}1{ ، 1، 1:}1{ ،  1، 4:}9/1{ ،4، 17:}4/1{، 17، 11: } 7/1{ ، >11:}8/1 ای قطره  

{1، 1:}1{ ، 1، 17:}9/1{، 17، 11: } 11/1{،  >11:}11/1 بارانی  

 زهکشیدرجه 
:} مناسب{1:}متوسط{ ،1ناقص{،:} زهکشی 4/1:} زهکشی ضعیف{،  3/1:} زهکشی خیلی ضعیف{، 1/1 ای قطره  

 بارانی
:} 1:}متوسط{ ،9/1:} زهکشی ناقص{، 31/1:} زهکشی ضعیف{، 71/1:} زهکشی خیلی ضعیف{، 81/1

 مناسب{

 بافت خاک
{ رسی:} 41/1{، رسی -:}سیلتی41/1لوم{،  -رسی:}1لوم{ ، -:}سیلتی9/1لوم{،  -رسی -:}سیلتی91/1 ای قطره  
{ رسی:} 41/1{، رسی -:}سیلتی41/1لوم{،  -رسی:}1لوم{ ،  -:}سیلتی9/1لوم{،  -یرس -:}سیلتی91/1 یباران  

محتوای کربنات 
 کلسیم )درصد(

{1/1 >:}9/1{ ، 1/1، 11:}91/1{، 11، 21:}91/1{ ،21، 11:}4/1{، 11 <:}3/1 ای قطره  
{1/1 >:}9/1{ ، 1/1، 11:}91/1{، 11، 21:}1{ ،21، 11:}9/1{، 11 <:}4/1 یباران  

شوری خاک )دسی 
 زیمنس بر متر(

{8 >:}1{ ، 8، 4:}91/1{، 4، 17:} 41/1{، 17، 11:}31/1{، 11 <:}71/1 ای قطره  

{8 >:}1{ ، 8، 4:}91/1{،4، 17:} 41/1{، 17، 11:}31/1{، 11 <:}71/1 یباران  

 متر( عمق خاک )سانتی
{21>:}11/1،  {21، 11:}3/1{،11، 41:} 9/1{، 41، 111:}1/1{، 111 <:}1 ای قطره  
{21>:}1/1{ ، 21، 11:}71/1{،11، 41:} 41/1{، 41، 111:}91/1{، 111 <:}1 یباران  

 شاخص تناسب اراضی
 و بارانی ای قطره

 

 < 29/1:} تناسب باال{،  >4/1مناسب{،  نسبتاً :}  7/1 – 4/1:} تاحدودی مناسب{،  81/1 – 19/1
فعلی{ :} نامناسب در شرایط1/1 – 88/1:}نامناسب{ ،  

 

 
 با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي کیپارامتر يابیروش ارزدیاگرام  -4شکل
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) بافت خاک )الف( ، شيب  باراني: هاي آبياري بر ارزیابي سيستم مؤثرنقشه تابع عضویت پارامترهاي  -1شکل 

 )و(( زمين )ب( ، شوري خاک )ج( ، کربنات کلسيم )د( ، شرایط زهکشي )ه( ، عمق خاک

 

 نتایج و بحث
آبیناری    نقشه تابع عضویت پارامترهای مؤثر بر ارزیابی سیسنتم      

های مناسنب بنرای   ( نشان داده شده است. مکان1بارانی در شکل )
ای بر اساس تابع عضویت فازی، بین  آبیاری به روش بارانی و قطره

های بسنیار مناسنب( طبقنه   )مکان ”1“های نامناسب( و )مکان ”1“
ای  های قطره ( برای روش3( و )7های )گردند که در شکلبندی می

( 3( و )7طورکنه در اشنکال )   همنان   .و بارانی نشان داده شده است
 بنارانی  یارین آب یبنرا  یتناسنب اراضن   یابین در ارزمشخص اسنت،  

فازی، مناطق غربی دشنت دارای قابلینت مناسنبی     ستمیبراساس س
بنوده کنه    1Sتناسب  یداراند و باش برای آبیاری به روش بارانی می

، شنود  را شنامل منی   (درصند  8/3)هکتنار   17/141حندود   یمساحت
حندود   یمسناحت باشنند،   منی  2S تناسب یدارامناطقی که  همچنین

بخنش   همچننین شنوند.   منی را شنامل   (درصند  1/1)هکتار 1/247
 14حدود  یکه مساحت باشند می 1Sتناسب  یدارا اعظمی از مناطق 

قسنمتی از ننواحی   شنود.   یرا شامل من ( درصد 1/18)هکتار  2411/
کنه   باشند  منی  1Nتناسب  یدارا مرکزی دشت و نواحی شرقی آن،

و  شنود.  یرا شامل من ( درصد 1/21)هکتار 44/1122حدود  یمساحت
شنود کنه    دینده منی   2Nدر نواحی مرکزی و شرقی دشت، تناسنب  

در  گینرد.  ( را در بنر منی  درصند 2/3هکتار ) 91/131مساحتی حدود 
اساس ارزیابی فازی، اراضنی شنرقی دشنت بنرای      ای بر روش قطره

باشنند. بنر    ای از قابلیت کمتری برخوردار منی  آبیاری به روش قطره
هکتار  11/2981حدود  یمساحت 1Sاین اساس مناطق دارای تناسب 

 2S تناسنب  یدارامنناطقی کنه    و، شود را شامل می (درصد 41/17)
را شنامل   (درصند  3/8)کتنار ه 81/287حندود   یمسناحت باشند،  می
تناسب  یدارا بخش شمال و شمال شرقی دشت همچنینشوند.  می

1S را ( درصند  8/11)هکتنار   1/393حندود   یکنه مسناحت   باشند می
قسمتی از نواحی جنوب غربی دشت و نواحی شرقی شود.  یشامل م

هکتنار   14/313حندود   یکه مسناحت  باشد می 1Nتناسب  یدارا آن،
در قسمتی از ننواحی مرکنزی و   و  شود. یشامل مرا ( درصد 21/18)

 18/814شود که مسناحتی حندود    دیده می 2Nشرقی دشت تناسب 
 3و 7هنای   بنا بررسنی شنکل    گینرد.  منی  ( را در بردرصد4/4هکتار )

ای  مشخص است که بهترین واحدهای اراضی بنرای آبیناری قطنره   
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، 17، 18، 11، 11، 3، 7، 1، 1، 2، 1براساس سیستم فازی، واحدهای
علی قرار دارند.  می باشندکه قسمت اعظم آن در غرب دشت فتح 13

در روش آبیاری بارانی  13، 17، 11، 7، 1بخشی از نواحی  همچنین
نیز، جزو مناطق مناسب برای آبیاری قرار دارد. نواحی شرقی دشنت  

ای و بنارانی مناسنب نمنی     های قطره یک از روش مذکور برای هیچ
 یاجنرا  شده که در یبند پهنه یردن پارامترهاک یپس از فازباشد. 

( نشنان داده  1طور که در شکل) همانمؤثرند،  یباران یاریآب ستمیس
 ی، دارادشت در شرق یجز محدوده کوچک به شیب عاملشده است، 

 یاجنرا  محندودیت چنندانی در  بنوده و   یکبه  کینزد یارزش فاز
 و عمنق خناک    عالوه بر اینن عامنل،  . کند ی ایجاد نمیباران یاریآب

هدایت الکتریکی خاک نیز در محندوده   همچنینقابلیت زهکشی و 
باشند. لنیکن    وسیعی از دشت برای اجرای آبیاری بارانی مناسب می

عامل محتوای کربنات کلسیم  به جز بخش کوچکی از جنوب غربی 
باشند   دشت، در سایر نواحی دارای ارزش فازی متوسط به پایین می

دود کننده اجرای روش آبیاری بنارانی اسنت.   که یکی از عوامل مح
کننده دیگر بافت نسبتاً  سنگین خاک در نواحی شرقی  عامل محدود

تنرین عامنل    باشد که با کاهش سرعت نفوذ پذیری، اصلی دشت می
( 3( و)7باشند.  بنا مقایسنه اشنکال )     کننده سیستم بارانی می محدود

ت خاک و کربنات گردد، در مناطقی که تاثیر متقابل باف مشخص می
 ”تاحدودی مناسب “شود نواحی مذکور جزو مناطق  کلسیم سبب می

هنای ذکنر شنده در روش     محندودیت  قرار گیرند، به دلینل کناهش  
در اینن روش   ”مناسنب ”ای این منناطق جنزو منناطق    آبیاری قطره

 یهنا  تیها با توجه به مز تیمحدود نیالبته اگردند. بندی می طبقه
ی و نشنت  یغرقاب یها در مقابل روش یباران یاریآب ستمیس شمار یب

 یمعنن  نین ا است. به یپوش شود قابل چشم یاستفاده م منطقهدر  که
هنا و در   طراحی درست و تعیین مناسب فاصله آبپاشتوان با  یکه م

 یباران یاریآب ستمیاز س نظر گرفتن سرعت نهایی نفوذ آب در خاک،
 اگنر بندون   صورت این در غیر. در این مناطق بهره برد بدون مشکل

 یبناران  یارین آب نه تنها راندمان ،سیستم اجرا گردد ی،و بررس مطالعه
بلکنه   شنود در این منناطق کمتنر    یسنت یها روش ریتواند از سا یم

به بافت خاک  .ستین قابل جبران نیب نیهم در ا یمال یها خسارت
 به عنوان عامل اصلی  محدودیت سیستم آبیاری بارانی در تحقیق 

Ramzy ، Shahidi(2014)  و Khashei    ینابی   کنه پتانسنیل
اند نیز اشناره شنده    آبیاری بارانی را در دشت بیرجند و مطالعه نموده

ای، شوری خناک، شنیب و    جا که در روش آبیاری قطره از آن است.
کنننند،  هنا محندودیت کمتننری ایجناد منی     قابلینت زهکشنی زمننین  

ص است، نسبت اراضنی  ( مشخ3( و )7های ) طور که در شکل همان
بنندی فنازی، در روش    اساس سیسنتم طبقنه   مناسب برای آبیاری بر

دست آمده است. عالوه بر  برابر روش بارانی به 1/3ای بیش از  قطره
در آبیناری بنارانی بنه    S 1هنای بنا کیفینت     این، تغییر کیفیت زمنین 

دشنت   یغربن  یدر ننواح ای  در آبیاری قطره 1Sهای با کیفیت  زمین
( نشنان داده شنده   1طور کنه در شنکل )   همان باشد. وجه میقابل ت

ها در نواحی غربی دشت  است، عامل اصلی در کاهش کیفیت زمین
بنرای اسنتفاده از سیسنتم آبینناری بنارانی، بافنت سننگین خنناک و       

باشد که سبب شده است اینن ننواحی    محدودیت کربنات کلسیم می
گردند. در  دی میبن ای جزو مناطق مناسب طبقه که در سیستم قطره

روش بارانی از کیفیت متوسنط برخنوردار گردنند.  افنزایش قابلینت      
توسنننط ای در تحقیقنننی کنننه  اراضنننی بنننرای آبیننناری قطنننره 

Bagherzadeh (2015) و Paymar     انجام گردید نینز مشناهده
ای مسناحت   شد. در تحقیق ایشان نیز با تغییر روش آبیاری به قطره

شش برابر افنزایش نشنان داد. اینن     اراضی با کیفیت مناسب تقریبا
دهد که بنا انتخناب روش مناسنب آبیناری بنرای       موضوع نشان می

مناطق تحت کشت عالوه بر استفاده بهینه از منابع آبنی و افنزایش   
هنا را برطنرف نمنوده،     توان، قابلیت آبیناری زمنین   سطح کشت می

های موجود تأثیری در بنازده عملکنرد آبیناری     طوریکه محدودیت به
که کشور ایران از نظنر شنرایط اقلیمنی     نداشته باشد. با توجه به آن
شود، بنا تغیینر روش    خشک محسوب می جزو مناطق خشک و نیمه

توان سطح زیر کشت  ای، می آبیاری از آبیاری بارانی به آبیاری قطره
را در مناطق مستعد کشاورزی، در دشت مذکور به هفت برابر سطح 

جاکه در مناطقی با شیب زیاد و عمق خاک  کنونی افزایش داد. از آن
نظنر   گنردد، بنه   کم، استفاده از آبیاری بارانی با محدودیت مواجه می

شده در این مناطق به دلیل تاثیر مضناعف   رسد محدودیت اعمال می
، در جداول ارائنه شنده در روش پارامترینک در     هم این دو پارامتر بر

زد در شرایط اجرایی و در توان حدس  نظر گرفته نشده است. لذا می
گینری روش آبیناری بنارانی در منناطق پرشنیب، محندودیت        کار به

اسناس روش   شنده بنر   بارانی بیش از مقادیر تعینین   استفاده از روش
پارامتریک باشد. این بدین معننی اسنت کنه در ننواحی پرشنیب در      

ای، در عمنل   دشت مذکور، میزان اراضی مناسب برای آبیاری قطره
شده براساس سیستم پارامتریک اسنت. زینرا    مقادیر محاسبهبیش از 

چکنان و   ای با تنظیم دبی قطنره  کارگیری سیستم قطره درصورت به
کنننده   توان اثر متقابنل عوامنل محندود    ساعات کارکرد سیستم، می

 ، Hamzeha  شیب زمین و عمق خاک را کناهش داد. تحقینق   

Mokarramb(2014) و Alavipanaha  کنننه نشنننان دادنننند
های ارزیابی پارامتریک نسبت به روش منطق فنازی ارزش و   روش

دهند و دقنت اینن روش     قابلیت اراضی را کمتر از واقعیت نشان می
دلینل   توانند بنه   این امر منی  تقریبا یک چهارم روش فازی می باشد.

گذار بر فرایند ارزینابی بنوده کنه     خاصیت پیوستگی پارامترهای تاثیر
وابع عضنویت در پارامترهنای منؤثر، اعمنال     این پیوستگی بوسیله ت

طوریکه میزان اهمیت پارامترهای مذکور نیز با توجه به  گردد، به می
گنردد. بنا    تابع عضویت در نظر گرفته شده در این عوامل لحاظ منی 

 (2004) و Nikravesh,   ،Zadehتوجنننه بنننه تحقیقنننات 

Korotkikh      ی استفاده از توابع فنازی باعنث دقنت بیشنتر ارزیناب
گردد که با نتنایج اینن تحقینق مطابقنت دارد.       های زراعی می زمین

ای بنین دو روش از لحناظ اراضنی     نتایج نشان داد که تفاوت عمده
کنامالً   "که مسناحت اراضنی    طوری وجود دارد، به "کامالً  مناسب"

برابر مساحت این اراضنی در   1/3ای تقریبا  به روش قطره  "مناسب
ه این موضوع اخنتالف قابنل تنوجهی بنین     باشد ک روش بارانی می

دهند. اسنتفاده از    سطوح مناسب آبیاری بین دو روش را نشنان منی  
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هنای دشنت باعنث دقنت      منطق فازی در ارزیابی پارامتریک زمنین 
ها در هر  بیشتر در انتخاب اراضی مناسب برای آبیاری و مساحت آن

رامتر جا که در روش پارامتریک، ارزش پنا  دو روش شده است. از آن
شده به صورت صفر و یک برای کنل واحند مربوطنه در     گیری اندازه

که در محل حفر  18طور مثال برای واحد  شود، لذا  به نظر گرفته می
پروفیل از امتیاز باالیی در تناسب اراضی به دو روش برخوردار است، 

رفنتن   تواند در ارزیابی به شیوه پارامتریک غیر فازی، باعنث بناال   می
در منطقه شود. البته پاره  ”کامالً  مناسب ”اراضی با قابلیتمساحت 

ای از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، نشان داده اسنت  
تواند به اندازه روش فازی دقینق   که ارزیابی به روش پارامتریک می

 Sanchez, 2007; Joss, 2008; Keshavarzi and)باشند  

Sarmadian, 2009; Bagherzadeh and Mansouri 

Bagherzadeh and Mansouri Daneshvar, 2011 )   کنه
با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد.  همچنین در تحقیقی که توسنط   

Gholizadeh  (2016) و Bagherzadeh     انجنام شند و در آن
ارزیابی اراضی به شیوه پارامتریک و فازی مورد مطالعه قرار گرفنت  

ارزینابی بیشنتر از روش پارامترینک    نیز اگرچه دقت روش فازی در 
گردید لیکن روش پارامتریک توانست با دقت مناسبی کیفیت اراضی 

کنه   دهد در صنورتی درستی برآورد نماید. این موضوع نشان میرا به
گنردد در  گذار کم باشد سنبب منی   کننده و تاثیر تعداد عوامل محدود
ازی، تاثیر این پارامترها بوسیله توابع عضویت ف  شرایط کالسه شدن
شده و نتایج روش پارامتریک و منطق فنازی بنه   عامل در نتایج کم

 18با مقایسه اشکال مربوط به امتیازهای واحد  گردد.یکدیگر نزدیک
گردد که امتیازهای  هکتار مساحت دارد، مشخص می 118که حدود 

اساس سیستم پارامتریک در همنه پارامترهنای    شده بر در نظر گرفته
ه غیر از امتیاز مربوط به شوری خاک، باال بوده و سبب شنده  مؤثر ب

بندی نهایی، این واحد جزو واحدهای با تناسب باال  است که در جمع
که اگر حدود این واحد  در ارزیابی فازی  در نظر گرفته شود در حالی

شود که بخشی از  در نظر گرفته شود، مشخص می 3و  7در اشکال 
گذاری واحدهای مجاور، امتیاز متوسطی را  تأثیراین واحد، با توجه به 

تنا  “کسب میکند و بخشی از مساحت این واحد را اراضی با تناسب، 
، 1دهد. این موضوع در مورد واحدهای  تشکیل می ”حدودی مناسب

کنه در   11و  3گردد. خصوصا واحندهای   نیز مشاهده می 11و 3، 7

ای شنوری خناک و   ارزیابی به شیوه فنازی، در رابطنه بنا پارامترهن    
کربنات کلسیم و قابلیت زهکشی خاک نمنرات متوسنطی را کسنب    

در  "نسنبتاً  مناسنب  "اند. در منورد اراضنی مناسنب، اراضنی      نموده
در  ”نسبتاً  مناسنب “ای، تقریبا  برابر اراضی  ارزیابی به روش قطره

در روش فنازی، در   "نسبتاً  مناسنب "باشد. اراضی  روش بارانی می
اند. این اراضی عمندتا   قرار گرفته ”کامالً  مناسب“ مجاورت اراضی

طنور کنه    انند و همنان   قرار گرفته 17و 11، 7در مجاورت واحدهای 
رسند   ،  به نظر می"نسبتاً  مناسب"مشخص است، در تعیین اراضی 

ارزیابی به روش فازی به واقعیت نزدیک باشد. زینرا وجنود اراضنی    
بنه    منطقنی  "مالً  مناسبکا"در مجاورت اراضی  "نسبتاً  مناسب"

رسد. در نظر گرفتن تغییرات تدریجی پارامترهنای خناک در    نظر می
ارزیابی به روش فازی، باعث دقت بیشتر این روش نسبت بنه روش  

گنردد کنه    پارامتریک گردیده است. ارزیابی به روش فازی سبب می
در صورت کسب امتیاز باال در یکی از پارامترهای مؤثر بنر ارزینابی،   
تاثیر سایر پارامترها کاهش نیافته و هر ینک از پارامترهنا بنه طنور     

 21مستقل در نتایج ارزیابی مؤثر باشد. این موضوع در رابطه با واحد 
امتیازهنای بناالیی را در    21جنا کنه واحند     گردد. از آن مشاهده می

پارامترهای شیب زمین و بافت خاک کسب کرده است، اما با وجنود  
ن در رابطه با پارامتر قابلینت زهکشنی، در صنورت    کسب امتیاز پایی

توانند امتیناز    فازی، این واحند منی   استفاده از ارزیابی پارامتریک غیر
طور که در  که همان را کسب نماید. در حالی "نسبتاً  مناسب"اراضی 

( نشان داده شده است، بخشی از اینن واحند در   3( و )7های )شکل
بنندی   طبقنه  ”نامناسنب دائمنی  “ ارزیابی به روش فازی جزو اراضی

، "تا حدودی مناسنب "دهد که اراضی  ( نشان می8گردد. جدول) می
در ارزیابی به روش بارانی بیشترین منناطق را بنه خنود اختصناص     

شده به این نواحی، در روش بنارانی   دهند و مناطق در نظر گرفته می
اشند ب باشد. این اراضی شامل مناطقی می ای می بیشتر از روش قطره

اند و مهمترین عوامل  ها کسب نموده که امتیاز متوسطی را در روش
در کسب امتیاز متوسط برای این مناطق، عوامل کربننات کلسنیم و   

های شرقی دشت بوده و  عامل شیب عنالوه   بافت خاک در قسمت
بر عوامل مذکور در نواحی غربی دشت سبب کسب امتیناز متوسنط   

 برای این نواحی شده است.

 
 اي قطره ياريآب يبرا ينقشه تناسب اراض -6 شکل
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 باراني ياريآب يبرا ينقشه تناسب اراض -7 شکل

 

 مساحت تناسب اراضي در ارزیابي به روش فازي  -4جدول

 قابلیت آبیاری
مساحت به روش 

 ای)هکتار( قطره
مساحت به روش 

 بارانی )هکتار(

 11/2981 11/141 (1Sکامالً  مناسب )
 81/287 1/247 (2Sاسب )نسبتاً  من

 1/393 14/2411 (1Sتاحدودی مناسب )
 14/313 44/1122 (1Nنامناسب در شرایط فعلی )

 18/814 91/131 (2Nدائمی)  نا مناسب

 1131 1131 جمع

 

در ارزیابی به  ،نشان داده شده است (8)طور که در جدول همان
، "لینامناسب در شرایط فع"اراضی با قابلیت  ای قطرهروش 

هکتار از  1122ست که ا این در حالی  .هکتار می باشد14/313
جزو این مناطق  بارانیاراضی منطقه مورد مطالعه، در ارزیابی 

این مناطق در دو روش در حوالی مناطق با شوند.  محسوب می
قرار دارند که این مناطق به جز  "نامناسب دائمی"قابلیت 

پارامترهای مؤثر امتیازهای  پارامترهای شیب و بافت خاک در سایر
، ”نامناسب دائمی“اند. در رابطه با مناطق  پایینی را کسب نموده

 ای مساحت  باشد. ولی روش قطره زیابی دو روش تقریبا یکسان می ار

کلی  طور این اراضی را بیشتر از روش بارانی نشان داده است. به
اراضی را توان گفت که روش ارزیابی فازی پارامتریک، کیفیت  می

ای نسبت به روش بارانی باالتر نشان  برای آبیاری به شیوه قطره
 داده است.

 گيري نتيجه
که کشنور اینران از نظنر شنرایط اقلیمنی جنزو        با توجه به آن

شنود، بنا تغیینر روش     مناطق خشک و نیمه خشنک محسنوب منی   
توان سطح زینر کشنت را در    به بارانی، می ای قطرهآبیاری از آبیاری 

 مینزان قابنل تنوجهی   مستعد کشاورزی، در دشت مذکور به  مناطق

، که مربوط بنه شنرایط   و بخش عمده محدودیت اراضی افزایش داد
باشند در آبیناری بنه روش     بافت، عمق خاک، شنیب و شنوری منی   

این بدین معنی اسنت  ای از محدودیت کمتری برخوردار است.  قطره
مناسنب بنرای   که در نواحی پرشیب در دشت مذکور، میزان اراضی 

در عمل بنیش از مقنادیر محاسنبه شنده براسناس       ای قطرهآبیاری 
 ای قطرهکارگیری سیستم  سیستم پارامتریک است. زیرا درصورت به

توان اثر  و ساعات کارکرد سیستم، می ها تعداد قطره چکانبا تنظیم 
متقابل عوامل محدود کننده شیب زمین و عمق خاک را کاهش داد. 

فازی در ارزینابی  منطق استفاده از  نتایج نشان داد کهعالوه بر این، 
های دشت، باعث دقت بیشنتر در انتخناب اراضنی     پارامتریک زمین

ها  و مساحت آنای و بارانی شده  به روش قطرهمناسب برای آبیاری 
 .با دقت بیشتری برآورد گردید
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ق این مقاله با حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه محق  

تهینه شنده    9/2/1198مورخ  142داد طرح شماره  طی قرار یلیاردب
 .شود یقدردانی م شانیاز ابدینوسیله است و 
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Introduction  

Limited water and soil resources and growing population have led countries around the world 

towards raising agricultural production per unit area and optimal utilization of these resources. 

Due to the population growth and rising living standards, the demand for food has increased. In 

this regard, identification and knowledge of the parameters that somehow affect food production 

is essential. Using new techniques for selecting  appropriate land irrigation methods can enhance 

water use efficiency in farm lands. Selecting a proper irrigation method in irrigated agriculture in 

order to achieve a high efficiency and maximum water use. Nowadays Fuzzy systems are one of 

the most efficient methods in the field of forecasting and modeling (Akbarzadeh et al, 2009). 

Fuzzy system is able to use human language and human experiences and experts and 

connoisseurs (Karatalopoulos, 2000). Sys, Vanranst and Debaveye (1991) proposed parametric 

evaluation system to select irrigation methods based on physical and chemical properties of soil. 

Using fuzzy logic capabilities which stem from the ability of continuous membership function of 

input variables and by combination of parameters affecting irrigation methods evaluation in 

parametric system with fuzzy logic membership functions, it is possible to  assess farm lands for 

choosing the right irrigation method more accurately. Therefore, this study aims to utilize the 

functionalities of fuzzy logic method to evaluate land suitability of the area studied based on 

parametric system for two drip and sprinkler irrigation methods. 

 

Methodology 

Fuzzy systems are composed of three parts: 1. Fuzzy sets, 2. Membership functions and 3. 

Fuzzy rules (Klein, 1999). Since in this study the parametric evaluation by Sys, Vanranst and 

Debaveye (1991) was used to evaluate land suitability for different irrigation methods, the 

effective parameters in this method are required to be fuzzified using various functions. In 

parametric technique, soil properties (soil texture, depth, lime, electrical conductivity, drainage 

and slope) are graded and used to calculate the irrigation suitability index. After the map of each 

factor is provided based on values specified, land evaluation index of different points was 

extracted by overlaying all the maps obtained. 

 

Results and Discussion 

Result shown that for sprinkle and trickle irrigation respectively, about 385.06 (7.4%) and 

2941.351 hectares (56.87%) of the land are “highly suitable”, and about 286.1 (5.5%) and 246.43 

hectares (4.7%) are “moderately suitable”. Nearly2810.08 (54.3%) and 2744.17 hectares 

(53.02%) were “marginally suitable” for sprinkle and trickle irrigation, respectively. About 

1322.88 (25.5%) and 737.58 hectares (14.2%) were “currently not suitable” for sprinkle and 
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trickle irrigation methods, respectively, and 370.91 (7.1%) and 458.54 hectares (8.86%) 

matched “permanently not suitable” for the  under study zone. Given that Iran is an arid and 

semi-arid region in terms of climatologicalconditions, we can increase  under cultivation lands to 

seven times the current level in agriculture-prone parts of the plain studied by changing irrigation 

method from drip to sprinkler. Since sprinkler irrigation faces some limitations in areas with high 

slope and low soil depth, it appears that the restrictions imposed on these areas due to the double 

impact of these two parameters on each other are not considered in tables presented parametric 

methods. Therefore, we can guess that restrictions of using sprinkler irrigation in operating 

conditions and performing this method in steep lands is more than related values determined 

based on the parametric technique. This means that the amount of lands suitable for drip 

irrigation in steep areas of the plain studied is in practice more than values calculated based on 

parametric system. Because in case that drip system is used, we can reduce the interaction of 

factors limiting land slope and soil depth by setting the emitter discharge and hours of operation. 

The results showed that there is a major difference between the two methods in terms of highly 

suitable lands that area of lands highly suited for drip irrigation is almost 7.5 times the size of the 

lands suited for sprinkler method which reflects the significant difference between land levels 

suited for irrigation using the two methods. 

 

Conclusions 

(1) Using fuzzy logic in parametric evaluation of the plain's lands increases the accuracy of 

selecting lands suited for irrigation and their areas in both methods. because in parametric 

method the value of the parameter measured is represented in zero-one system for the whole unit 

related, (2) Considering gradual changes of soil parameters in fuzzy evaluation makes this 

method more accurate than parametric technique. In fuzzy method, if one of the parameters 

influencing the evaluation acquires a high score, the impact of other parameters will not 

decreased and each of them will independently affect the evaluation results, (3) the percentage of  

suitable lands for drip irrigation in steep areas of the plain studied is in practice more than values 

calculated based on parametric system. Because in case that drip system is used, we can reduce 

the interaction of factors limiting land slope and soil depth by setting the emitter discharge and 

hours of operation. 
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