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انار و پسته در  محصوالت رایارزیابی بهکاشت اراضی ب دراستفاده از تکنیک پرومته 

 دشت میاندوآب
 

 3مهشید سوری، *2ز، حمیدرضا ممتا1پورنرمین جهان
 

 (23/17/7936 :رشیپذ خیتار 27/71/7931 :افتیدر خیتار) 

 

 چکیده

شود تا از اراضي متناسب با استعداد مي استفاده هاکاربری از خاصي نوع برای اراضي سازگاری تعیینجهت  اراضي تناسب ارزیابي

منطقه سری خاک  77 در  ،هدف تعیین تناسب اراضي محصوالت انار و پسته با تحقیق ها استفاده شود. اینو پتانسیل تولید آن

هدایت خاک،  pHبافت خاک، ابتدا معیارهای  ،برای این منظورانجام گرفت.  PROMETHEE II استفاده از تکنیک بامیاندوآب 

، تعداد خانوار، جمعیت مرد، جمعیت زن، سطح خاک، کربن آلي خاک، درصد سدیم تبادلي خاک و درصد آهک خاکالکتریکي 

سواد(، شغل اصلي و سن تعیین شدند. سپس وزن معیارها با استفاده از روش آنتروپي شانون محاسبه شد. سواد )باسواد، بي

شغل نتایج نشان داد که بیشترین وزن برای هر دو محصول متعلق به معیار درصد سدیم تبادلي و کمترین وزن متعلق به سن و 

تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای هر دو  PROMETHEE IIبود. سپس معیارهای وزن داده شده با استفاده از تکنیک 

برای پسته  913/1و  393/1برای انار و  923/1و  371/1ترتیب به هایوزن با Suو  Su.Wtهای خاک سریانار و پسته محصول 

 -313/1 -926/1برای انار و   -122/1و  -231/1ترتیب به هایوزن با Fa.Wtو   Chهای خاکین، درحالیکه سریترمناسب

 % 6/29منطقه دارای تناسب خیلي خوب،  % 77/21  باشند.های خاک در منطقه مورد نظر ميترین سریبرای پسته نامطلوب

منطقه  % 29/21 پسته برای کشت وبوده نامناسب برای کشت انار  % 19/21تناسب متوسط و  % 26/96تناسب خوب، 

 باشند.نامناسب مي % 71تناسب متوسط و  % 31/93تناسب خوب،  % 3/29دارای تناسب خیلي خوب، مطالعاتي 
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 مقدمه

اما  ،ارومیه، دومین دریاچه شور جهان است دریاچه

 ، سوءهای آبي موجود در منطقهمتأسفانه بحران

های چاه مناسب از منابع آبي و حفر، استفاده ناهامدیریت

-استانزنگ خطری در گوش مردم و مسئوالن  غیرمجاز

شهرستان  ویژهبهو کردستان  شرقي ،يغرب یجانآذرباهای 

 های بهکاشتاستفاده از روش .ارومیه نواخته شده است

ارومیه است که  چهنجات و احیای دریاهای یکي از راه

یکي از  .طلبد، مردم و مسئوالن را ميهمکاری کشاورزان

 بهکاشت در اطراف دریاچهاهداف اصلي اجرای طرح 

 اال همانندبا نیاز آبي بارومیه، تغییر نوع کشت محصوالتي 

چغندر قند به محصوالتي با نیاز آبي کم و مقاوم  هندوانه و

 جمعیتروزافزون  نیاز باشد.به شوری مانند انار و پسته مي

 هایروش کاربرد ضرورت کمبود منابع، و غذا تولید برای

 گیرندگانیمتصم به کمک را جهت اراضي ارزیابي در جدید

 تولیدکنندگان رضایت و جلب مناسب اراضي انتخاب در

های ارزیابي اراضي دهد. روشمي افزایش سود، کسب برای

ها تغییر طور عمده در جهت افزایش بهبود کیفیت نقشهبه

منظور به گیری چندمعیارههای تصمیمو اخیراً روش کرده

سازی مناسب با در نظر کمک به مدیران جهت تصمیم

های زمینهگرفتن مجموعه معیارها، کاربرد زیادی در 

 پیدا کرده است-مختلف علمي از جمله تناسب اراضي 

(Akinci et al., 2013.) لب قاهایي که در از میان روش

در   ROMETHEEروش ،اندای ارائه شدههای فرارتبهروش

است.  طیف وسیعي از کاربردهای مختلف استفاده شده

ولي تاکنون این روش برای ارزیابي تناسب اراضي 

لکار . زمحصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار نگرفته است

( تناسب اراضي چند Zolekar & Bhagat, 2015و بهاگت )

ای انجام دادند. معیاره برای کشاورزی را در منطقه تپه

 منطقه مورد %71نتایج کار ایشان نشان داد که حدود 

در تناسب متوسط،  %23مناسب،  کامالًه در کالس مطالع

در نامناسب برای کشاورزی قرار  %93کمي مناسب و  76%

( Kabir & Sultana Sumi, 2014کبیر و سولطانا ) گرفتند.

روش  نیز و مراتبي سلسله تحلیلي فرآیند از استفاده با

PROMETHEE  جایگزین  مناسب هایمحل انتخاببه

 امواج اثر کاهش برایبنگالدش  هاینیروگاه

 محیط بر هانیروگاه این از شده الکترومغناطیسي ساطع

-روش پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که اطراف

 به PROMETHEE خصوص روش به شده انتخاب های

 قدرت دارای  GAIA روش گرافیکي با بودن همراه دلیل

 موجود تضادهای توانندميو باشند مي عالي بسیار نمایش

اکینچي و  .دهند خوبي نشان به را مختلف هایگزینه میان

( نقشه تناسب اراضي برای Akinci et al., 2013همکاران )

کشاورزی را در اراضي حومه شهر آرتوین ترکیه با استفاده 

نتایج نشان  کردند. تهیه GISهای چند معیاره و از روش

عنوان محدود داد که درصد شیب و میزان فرسایش به

 برای حل مشکل تسهیالتباشند. ميها ویژگيترین کننده

 ,Athawale & Chakraborty)و چاکراباتي  مسکن آتول

گزینه با استفاده از روش  3 ( هشت معیار را در قالب2010

II PROMETHEE مقایسه کردند. ایشان بیان کردند که 

های مناسب باالترین بازده را در شناسایي مکاناین روش 

 یریکارگقادر به به يراحتوش پرومته بهر باشد.دارا مي

باشد و گیری ميهای مختلف اندازهمعیارهایي با مقیاس

گانه متناسب با اطالعات و مقیاس معیار توابع شش

 هایگیرییمند، لذا در تصمکيمجزایي را تعریف م

های مختلف مقیاس چندمعیاره که معموالً معیارها دارای

گیری باشد یک نقطه قوت برای تصمیمگیری مياندازه

(. این روش در Chou et al,. 2004شود )محسوب مي

بر اساس چند معیار کمي  زیادیهای جایي که باید گزینه

-و کیفي و اغلب متناقض ارزیابي شود، سازگار و کارا مي

خسروبیگي و همکاران . (et al Albadvi., 2007باشد )

(Khosrobeigi et al., 2011در بررسي سطح )بندیپایداری 

معیاره،  چند گیریتصمیم فن از استفاده با روستایي توسعه

گزارش  ترین روشعنوان مناسبرا به روش آنتروپي شانون

های مختلف بر کردند. همچنین محققان زیادی در زمینه

ید تأکدهي معیارها در وزنکارایي روش آنتروپي شانون 

 Zhao et al., 2010, Zhang et al., 2010, Qi et) داشتند

al., 2010, Wu et al., 2011, Zhihong et al., 2006.) 

بنابراین، هدف از این تحقیق، تعیین تناسب اراضي برای 

با استفاده از روش پرومته در بخشي  انار و پسته محصوالت

با تغییر نوع کشت محصوالتي  منظوربهاز منطقه میاندوآب 

قند به محصوالتي با  و چغندر هندوانه نیاز آبي باال همانند

اجرای طرح باشد )نیاز آبي کم و مقاوم به شوری مي

 .بهکاشت(
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 هامواد و روش

 آبخیز حوزه از میاندوآب دشت از قسمتي نظر مورد منطقه

 12ʹ 139/21ʺ شرقي جغرافیایي طول با ارومیه دریاچه

 شمالي جغرافیایي عرض و 31˚ 11ʹ 331/13ʺ تا 31˚

 رژیم با( 7 شکل) 91˚ 7ʹ 123/1ʺ تا 91˚ 3ʹ 917/1ʺ

 ,Banaie) باشدمي مزیک و زریک حرارتي و رطوبتي

 منطقه غالب و رایج کشت که است توضیح به الزم(. 1998

 از زیاد آبي نیاز با باغي و زراعي محصوالت مطالعه مورد

طبق گزارشات  .باشدمي سیب وهندوانه  قند، چغندر قبیل

 Agricultural) گرفتهانجامتفصیلي دقیق مطالعات نیمه

Research Institute of Iran. 2013 منطقه مورد مطالعه ،)

(، Zrرود )زرینههای سری نامدارای یازده سری خاک به 

(، حالت مرطوب سری فسندوز Chسری چهاربرج )

(Fa.Wt( سری صوفي چای ،)Su حالت شور سری صوفي ،)

(، Su.Wt(، حالت مرطوب سری صوفي چای )Su.Saچای )

(، حالت مرطوب سری Mi.Saحالت شور سری میاندوآب )

(، حالت شور و مرطوب سری میاندوآب Mi.Wtمیاندوآب )

(Mi.Sa.Wtحا ،)لت مرطوب سری جم( شیدJm.Wt و )

 باشد.( ميJm.Sa.Wtحالت شور و مرطوب سری جمشید )
گام اول  یین نیازهای محصوالت مورد مطالعهتع: گام اول

 یازهای محصوالت مورد مطالعه بود.تحقیق شامل تعیین ن

نمایي زمین دلیل عدم وجود جداول نیازهای اقلیمي وه ب

محصوالت پسته و انار همانند جداول نیازهای محصوالت 

، از منابع و همکاران سسایزراعي و باغي ارائه شده توسط 

، وزارت جهاد 171علمي مختلف نظیر نشریه شماره 

( نیازهای اقلیمي و خاکي 7کشاورزی استفاده شد. جدول )

 .دهدپسته و انار را نشان مي

 نماهای خاک و زمینویژگيتعیین  گام دوم:

نما در منطقه مورد های خاک و زمینتعیین ویژگي برای

-مطالعات خاکشناسي نیمههای مربوط به نقشهاز  مطالعه

موسسه تحقیقات که توسط دقیق دشت میاندوآب تفصیلي 

 ،انجام گرفته( 2013کشاورزی استان آذربایجان غربي )

های شاهد ز خاکرخآزمایي اراستي منظوراستفاده شد. به

ها به برداری انجام شد. نمونههر سری خاک مجدداً نمونه

فیزیکي و شیمیایي های ویژگيآزمایشگاه منتقل گردید و 

 های خاک شامل بافت خاک بر اساسهر کدام از سری

(، واکنش خاک با Bouyoucos, 1962) روش هیدرومتری

(، شوری عصاره اشباع Thomas, 1996) متر pH دستگاه

(، Rhoades, 1982)متر  ECبا استفاده از دستگاه خاک 

 با استفاده از روش والکي بلکک درصد کربن آلي خا

(Walkley & Black. 1934 ظرفیت تبادل کاتیوني به ،)

و استات  pH= 2/3روش استات سدیم نرمال بافر شده در 

pH  (Bower et al., 1952  )=1 آمونیوم نرمال بافر شده در

و  HCLو درصد آهک خاک به روش خنثي سازی با 

( مورد آنالیز قرار Nelson, 1982) NaOHتیتراسیون با 

های مثلث گر ویژگيحساب افزارنرمگرفت. با استفاده از 

، ظرفیت 2جرم مخصوص ظاهری خاک 7بافت خاک

و  6، درصد اشباع1، نقطه پژمردگي3، آب دردسترس9زراعي

 .محاسبه شد 1هدایت هیدرولیکي اشباع

در این  آوری اطالعات اقتصادی و اجتماعيجمع: گام سوم

مرحله، اطالعات اقتصادی و اجتماعي مربوط به روستاهای 

موجود شامل تعداد خانوار، جمعیت مرد، جمعیت زن، 

سواد(، شغل اصلي و سن از طریق سطح سواد )باسواد، بي

 آوری گردید.ها جمعاز دهیاری ی تکمیلي وهاپرسشنامه

 

 

.

                                                           

1 - Soil texture triangle hydraulic properties 

2 - bulk density 

3 - field capacity 

4 -Available water 
5 -Wilting point 

6 - Saturation 

7 - Saturation.hydraulic conduct 
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 (2552. ، وزارت جهاد کشاورزی015نشریه شماره نیازهای اقلیمی و خاکی انار و پسته ) -1جدول 

Table 1. Edaphic and climatic requirements of pomegranate and pistachio (Publication No. 510. Ministry of Agriculture. 2009) 

ESP

% 

OC

% 

Annual 

water 

requiremen

t 

m3/yr 

 

CaCO3

% pH EC 

(dS m-1) texture 

Above sea 

level (m) 

 

average 

temperature 

 

Minimum 

absolute 

temperature 

 

maximum 

absolute 

temperatur

e 

 

 

During the 

growing 

season 
Name 

20 >1 4500-5500 35 7-7.5 <10 Loamy sandy depth & 

light 900-1800 25-30 20- 38-40 150-180 Pomegranate 

18 >1 4500 20 6.5-8 <6 Loamy sandy depth & 

light Up to 1400 22-24 14- 38-40 150-180 Pistachios 

 

 

  

 نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Figure1. Map of the study region 

 منطقهخاک موجود در  هایینقشه سر -2شکل

Figure 2. Map of the soil series in the region 
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 تعیین وزن معیارها به کمک روش آنتروپيگام چهارم: 

پس از تعیین معیارهای خاکي و اقلیمي و اقتصادی 

کشت  منظوربهاجتماعي الزم از منطقه مورد مطالعه 

پسته، سپس این  محصوالت مورد نظر از قبیل انار و

معیارها با استفاده از روش آنتروپي شانون مطابق روش 

روش  شانون آنتروپيدهي گردید. مشروحه ذیل وزن

 انتقال و صفات نسبي اهمیت گیریاندازه برای مناسبي

 ,.Wang et alباشد )گیر ميتصمیم به هاداده ارزش باطني

 برای توانمند رهیافت عیني یک روش همچنین این (.2008

نباشد  صفر هاکه داده است مواقعي در معیارها وزن تعیین

(Qi et al., 2010:) 

 m×nدرجه  با گیریتصمیم ماتریس بر اساس این روش

 هایيگزینه تعداد دهندهنشان m کهیطوربه ،تشکیل شد

د )که در این پژوهش ندش داده نشان Amتا  A1با  که بود

 nو های خاک منطقه در میاندوآب بودند( ها، سریگزینه

 داده نمایش Cnتا  C1با  که دوب معیارهایي تعداد بیانگر

شامل معیارهای خاکي، معیارها  ،)در این پژوهش 1نددش

برای  آنتروپي روش اجتماعي بودند(.-اقلیمي و اقتصادی

 اعمال گردید زیر صورتبه ،معیارها وزن محاسبه

(Zhihong et al., 2006:) 

 بر اساسنرمال گردید.  (7رابطه ) بر اساس ماتریس ابتدا

 جمع ستون بر ماتریس هر هایدرایه مقدار (7رابطه )

 گردید. تقسیم شدهواقع

(7)                                               Pij =
aij

∑ aijm
i=1

 

 :Ej آنتروپي مقدار محاسبه

(2  :)      k =
1

1n(m)
Ej   و     =  −K ∑ [pij1n pij]

m
i=1 

(Ln است و  پي عدد مبنای در لگاریتمK  عدد ثابت است

 دارد(.را بین صفر و یک نگه مي Ejکه 

 (:dانحراف ) درجه محاسبه

(9:)                                         dj = 1 − Ej;  ∀j 

 (:wمعیارها )  وزن محاسبه

(3  :)                                           Wj =   
dj

∑ dj
n
j=1

 

 djکند که معیار بیان مي j ام چه میزان اطالعات مفیدی

دهد. قرار مي گیرندهتصمیم اختیار در گیریبرای تصمیم

معیاری در  شده گیریاندازه مقادیر چه صورت که هر بدین

 که است آن دهندهنشانباشند،  نزدیک همبه ها گزینه

                                                           

ام  iگزینه  ارزش aijام، و  jشاخص  XJام،  iگزینه  Ai ماتریس این در - 1

 ام است jشاخص  نظر از

 یکدیگر با چنداني تفاوت معیار آن نظر از رقیب هایگزینه

 اندازه همان به گیریتصمیم معیار در آن نقش ندارند. لذا

 .یابدمي کاهش

 تعدیل وزن معیارها:

(1    :)                                      Wj =  
γjWJ

∑ γjwj
n
j=1

 

گیری چند معیاره ی تکنیک تصمیمریکارگبه گام پنجم:

 پرومته

از  آمدهدستبههای گام پنجم تحقیق، بر اساس وزن در

-بر روی داده PROMETHEEروش آنتروپي شانون، روش 

مرحله،  1گیری در قالب های ابر ماتریس تصمیم

 سازی گردید.یادهپ

 j یارهایمع از یک هر به Pjترجیح  تابع اول: مرحله

 گزینه هر زوج برای Pj(a,b). مقدار ه شدداد اختصاص

 . اگربود متغیر یک، و صفر بین مقدار . اینشد همحاسب

 و گزارش شد Pj(a,b)مقدار  ،بود برقرار fj(a)=fj(b) رابطه 

 که و هنگامي گردید بیشتر مقدار این fj(a)-fj(b)افزایش  با

 7 به هم Pj(a,b)مقدار  ،شد زیاد کافي اندازهبه اختالف

به  که شد فرض Pjتابع  مختلفي برای های. شکلرسید

 داشت. بستگي ام jمعیار  یسازمدل چگونگي

 بر aگزینه  هر برای π(a,b)کلي  اولویت میزان :دوم مرحله

 ،بود بیشتر π(a,b). هرچه میزان شد محاسبه bگزینه  روی

بر اساس رابطه  π (a,b) داشت. بیشتری ترجیح aگزینه 

 :شدمحاسبه  (6)

(6:)  π(a, b) = ∑ wj
k
j=1 p

j
(a, b), (∑ wj

k
j=1 = 1) 

 aگزینه  اولویت درجه دهندهنشان π(a,b) سوم: مرحله

 کلي ترجیح محاسبه قدرت . برایبود bگزینه  به نسبت

ي بر اساس رابطه خروج جریان ها،گزینه دیگر به aگزینه 

 گردید. محاسبه (1)

(1:)                        ∅ + (a) =
1

n−1
∑ π(a, x)x∈A 

 هاگزینه سایر بر چقدر aگزینه  که داد نشان جریان این

. بود aگزینه  قدرت در حقیقت، جریان، دارد. این اولویت

 . میزانبود گزینه بهترین معنای به φ+(a) ینتربزرگ

 نامیده ورودی جریان که aگزینه  بر اههسایر گزین ترجیح

 ( محاسبه گردید.3شد، بر اساس رابطه )

(3 :)                  ∅ − (a) =
1

n−1
∑ π(x, a)x∈A 

برگزینه  میزان چه تا هاگزینه سایر که داد نشان جریان این

a گزینه  ضعف حقیقت، در دارند. این جریان، اولویتa بود .
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 بنابراین، .بود گزینه بهترین دهندهنشان φ-(a) ینترکوچک

 یبندرتبه -φو  +φجریان  دو جداگانه بررسي و داشتن با

 شد.انجام  جزئي

خالص  جریانها هگزین کامل یبندرتبه مرحله چهارم:

 شد. تعریف (3بر اساس رابطه ) گزینه هر برای را ندیبهرتب

(3 :)                     ∅(𝑎) =  ∅ + (𝑎) − ∅ − (𝑎) 

شامل مقدار هر معیار و  سری خاک 77های مربوط به داده

 ها بر اساس قوانین مذکور تحلیل شدند.وزن آن

برای هر  Minو  Maxتوابع  در این مرحله مرحله پنجم:

با توجه به هدف بدین صورت که معیار مشخص گردید. 

هایي که شده معیاراز بین معیارهای انتخاباین پژوهش 

و  Minتابع  شوندميباعث کاهش کیفیت رشد محصول 

معیارهایي که سبب افزایش کیفیت رشد محصول 

در گام ششم تحقیق  خاب گردید.انت Maxتابع  گردند،مي

-K یبندروش خوشه با استفاده ازها رتبه یبندطبقه

means  .سری آمده از هر دستهای بهرتبهانجام گرفت

، به کمک بسته PROMETHEE تکنیک بر اساس خاک

 بندی شدند.طبقه SPSS18 یافزارنرم

 نتایج و بحث

های بندی سری( نتایج فیزیکي و شیمیایي و رده2جدول )

طور که دهد. همانميخاک موجود در منطقه را نشان 

-سول، آلفيهای اینسپتيها در ردهاست خاکمشخص 

سول قرار دارند. با توجه به سول و انتيسول، اریدی

های های فیزیکي و شیمیایي سریمیانگین وزني ویژگي

، وزن هر یک از (9 جدول(خاک منطقه مورد مطالعه 

( 3معیارها به روش آنتروپي شانون محاسبه شد. جدول )

انار و یک از معیارها را برای  دهي هرنتایج مربوط به وزن

( معیار 3بر اساس نتایج جدول ) دهد.مي نشان پسته

با  انار و پستهدرصد سدیم تبادلي برای هر دو محصول 

و معیار شوری خاک  26/1و  213/1های به ترتیب وزن

 293/1و  293/1های به ترتیب محصول با وزنبرای هر دو 

، کهيدرصورتبیشترین وزن را به خود اختصاص دادند، 

 112/1برای انار و  117/1های معیار سن و شغل با وزن

کمترین وزن را به خود اختصاص دادند.  پستهبرای 

 ها در قالبهای متناسب با آنوضعیت هر معیار و تابع

ها تابع ( ارائه شدند. تابع متناسب اکثر معیار1جدول )

Gaussian های کیفي تابع باشد و تابع متناسب با معیارمي

U-shape هدایت الکتریکي  هایمعیار جزبهباشد. مي

که وضعیت  خاک، آهک خاک، سدیم تبادلي خاک و سن

را به خود  Maxباشد بقیه معیارها وضعیت مي Minها آن

های خاک را بندی سری( رتبه6جدول ) دادند. اختصاص

( 1انار و جدول )بر اساس مقدار في برای سری خاک برای 

( سری 1دهد. با توجه به جدول )را نشان مي برای پسته

 711با داشتن بیشترین مقدار في و امتیاز  su.wtخاک 

را نسبت به سایر  پستهترین منطقه برای کشت مناسب

با داشتن کمترین  fa.wtهای خاک دارد. سری خاک سری

های خاک نسبت به سایر سری 33/72مقدار في و امتیاز 

باشد و با توجه مي پستهمنطقه برای کشت  نیترنامناسب

 آمدهدستبهوزن شود که اعداد ( مشخص مي6به جدول )

 های مختلف خاک در منطقه مطالعه شدهبرای سری

بدین معني که سری خاک  باشديم پستههمانند محصول 

su.wt   دارای بهترین تناسب و سری خاک  711با امتیاز

fa.wt  جز وزن  و کمترین مقدار  11/79با داشتن امتیاز

 باشند.ین مناطق برای کشت انار ميترنامناسب

 تکنیک از استفاده با و( 1 و 6) جدول نتایج اساس بر

 برای Su و Su.Wt خاک هایسری K-means بندیخوشه

 در پسته برای Mi.Wt و Su.Wt، Su، Zr هایسری و انار

 برای Fa.Wt و Ch خاک هایسری و خوب خیلي اولویت

 قرار ضعیف اولویت در پسته برای Fa.Wt خاک سری و انار

 ,.Khosrobeigi et al) همکاران و خسروبیگي .گرفتند

 با روستایي توسعه پایداری بندیسطح بررسي در( 2011

 توافقي ریزیبرنامه معیاره چند گیریتصمیم فن از استفاده

 روش را تحقیقشان معیارهای دهيوزن مناسب روش

والمحمدی و فیروزه  .کردند بیان شانون آنتروپي

(Valmohammadi & Firouzeh., 2010 در بررسي )

، های تحقیق )ماليعملکرد سازمان آموزشي برای معیار

رشد و یادگیری( بر کارایي ي، داخل فرآیندهای مشتری،

 تاًکیددهي معیارهایشان ي شانون در وزنوپروش آنتر

 .کردند

 

 

 

 

 

 



 7931، سال 2، شماره 6جلد                                                                           تحقیقات کاربردی خاک                             

 33 

 های خاک در منطقه میاندوآبهای فیزیکی و شیمیایی سریبرخی ویژگی -2جدول 
Table 2. Some of the physical and chemical properties of soil series (Miandoab region) 

Texture Clay Silt Sand  ESP OC CaCO3 CEC pH EC Structure Depth Horizon Soil Series 

 (%)  (%)   (dS m-1)  (cm)   

Coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Xerorthents  

Loam 12.6 37.4 50 6 0.09 5.5 10 8.2 0.71 1mgr&2fabk 0-30 Ap 
Zarrini rood 

(zr) 
Loamy sand 2.6 22.4 75 8 0.19 8 4 8.4 0.24 Sg 30-95 C1 

Sandy loam 11.6 25.4 63 12 0.22 8.8 8 8.5 0.95 Sg 95-150 C2 

Fine, mixed, semiactive, Typic Haplosalids  

Silty clay 42 44.2 13.8 18 1.59 2 22 7.1 185.1 2fgr & 2fabk 0-12 Anz 

Chaharborj 

(ch) 

Silty Clay 48 40.6 11.4 9 0.93 7 31 7.6 72.3 2cabk 12-30 Bz1 

Clay 53 33.8 13.2 17 0.66 4 29 7.7 62.5 2mabk 30-50 Btnz1 

Clay 51 33.4 15.6 31 0.46 14.5 22 7.7 67 2mabk 50-80 Btnz2 

Clay 64 26.2 9.8 22 0.39 11 25 7.8 53.8 2fabk 80-150 Btnz3 

Fine loamy, mixed, active, mesic, Typic Aquasalids  

Loam 25.6 46.8 27.6 96 0.72 11.5 14 8.3 47.7 1vfgr&2mcr 0-25 Anz 

Wet status 

Fesendoz seri 

(fa.wt) 

Loam 21.6 36.8 41.6 23 0.28 14.5 10 8.2 19.7 2fcr&1mabk 25-70 Bnz1 

Sandy loam 17.6 29.4 53 40 0.13 14 8 8.1 19.7 2mcr 70-100 Bnz2 

Silt loam 15.4 51 33.6 53 0.30 14.5 8 8.1 34.8 1mcr 100-125 Bnzg1 

Sandy loam 10.6 20.2 69.2 25 0.13 12.5 8 8.3 8.7 2mcr 125-150 Bnzg2 

Coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Xerorthents  

Loam 16.8 40 43.2 7 0.35 6 15 7.9 1.9 1mgr 0-25 Ap 
Sufi chay 
(su) 

Loam 8.8 44.4 46.8 10 0.05 3 12 8 3.3 Sg 25-60 C1 

Sandy loam 8.8 23.6 67.6 8 0.12 3 11 7.8 3.4 Sg 60-150 C2 

Fine, mixed, superactive, mesic, Aquic Natrixeralf  

Clay loam 27.8 44 28.2 25 0.66 5 25 7.5 12 1mgr&2fabk 0-30 Apz 
Wet & 

Salinity status 

Jamshid series 

(jm.sa.wt) 

Clay 42.5 38.2 19.3 18 0.45 4.5 36 7.7 8 2mabk 30-50 Btnz1 

Clay 42.7 36.3 21 20 0.32 10 32 7.3 14 2mcr 50-75 Btnzg1 

Clay 40.5 35 24.5 17 0.25 17.5 28 8.1 10 1mcr 75-110 Btngz2 

Loam 23.7 41 35.3 20 0.16 12.1 25 7.8 15 2mcr 110-150 Btngz3 

Coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Xerorthents  

Silt loam 15.6 59 25.4 10 0.61 14.5 14 8 5 1mgr&1fabk 0-30 Ap State of     

Salinity 
Sufichay 

series (su.sa) 

Sandy loam 14.6 30.4 55 17 0.16 13.5 10 7.8 12 Cg 30-90 Cz1 
Sandy clay loam 20 16.2 63.8 7 0.23 13 12 7.7 10 Cg 90-110 Cz2 
Silty clay loam 33 54.8 13.2 20 0.27 13 18 7.9 13 Cg 110-150 Cz3 
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 های خاک در منطقه میاندوآبشیمیایی سری های فیزیکی وبرخی ویژگی -2جدول ادامه 
Continue of Table 2. Some of the physical and chemical properties of soil series (Miandoab region) 

Texture Clay  Silt Sand  ESP OC CaCO3 CEC pH EC Structure Depth Horizon Soil Series 

 (%)  (%)   (dS m-1)  (cm)   

Fine loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Xerorthents  

Silty clay loam 34 51.8 14.2 12 0.99 2.5 28 7.8 2.41 1mgr&2fabk 0-30 Ap State of     Wet 
Sufichay series 

(su.wt) 

Silt loam 19.2 53.6 27.2 9 0.66 1.5 18 7.8 1.68 Sg 30-80 C1 

Clay loam 38 40.8 21.2 10 0.33 2 21 7.8 1.06 Sg 80-150 Cg1 

Fine, mixed, superactive, mesic, Typic Haploxerepts 

Silty clay loam 36.4 55.6 8 17 1.72 10.5 35 7.5 15 2mgr 0-25 Anz 

State of  Salinity 
Myandab series 

(mi.sa) 

Silty clay 45.4 48.3 6.2 20 0.93 12 43 7.4 10 2mabk 25-50 Bnz1 

Silty clay loam 38.5 54.2 7.3 15 0.65 8 28 7.8 18 2mabk 50-85 Bnz2 

Silty clay loam 39.5 51 9.5 21 0.33 11 32 7.5 25 M 85-110 Cz1 

Silty clay loam 34 55 11 25 0.26 12.5 35 7.8 30 M 110-150 Cz2 

Fine, mixed, superactive, mesic, Typic Haploxerepts 

Silty clay loam 37.6 57.2 5.2 10 1.43 11.5 28 7.8 0.95 1mgr&3fabk 0-30 Ap 

State of     Wet  

Myandab series 

)mi.wt( 

Silty clay loam 39.6 56.2 4.2 14 0.82 14.5 33 8 0.90 1cabk 30-60 Bw 

Silty clay loam 38.6 57 4.4 8 0.55 10 36 8.1 1.23 M 60-90 C1 

Silty clay loam 39.4 56 4.6 12 0.45 11 28 8.1 2.65 M 90-115 Cg1 

Silty clay loam 38.4 57.6 4 9 0.67 11.5 35 7.9 1.74 M 115-160 Cg2 

Fine, mixed, superactive, mesic, Typic Haploxerepts  

Silty clay loam 39.7 46.3 14 20 1.72 10 43 7.5 10 2mgr&2fabk 0-25 Anz 

State of   Salinity 

&  Wet Myandab 

series (mi.sa.wt) 

Silty clay 43 45 12 17 0.85 14 38 7.8 17 1mcr 25-55 Bnz1 

Silty clay loam 38.8 50.2 11 14 0.66 12 41 8 22 2mcr 55-90 Bnz2 

Silty clay loam 32.7 52 15.3 18 0.43 15 35 8.2 15 M 90-120 Cgz1 

Silty clay loam 31.5 60 8.5 22 0.57 11 35 7.6 25 M 120-150 Cgz2 

Fine, mixed, superactive, mesic, Typic Natrixeralfs  

Loam 26.8 40.6 32.6 20 0.72 3 28 7.9 0.38 1fgr&2fabk 0-20 Ap 

State of     Wet 

Jamshid seri 

(jm.wt) 

Silty clay 40.8 41 18.2 33.3 0.51 3.7 31 8 3.86 2mcr 20-40 Btn1 

Clay 48.8 34 17.2 58 0.57 9.5 26 8.7 5.48 1fabk 40-80 Btn2 

Clay 41.2 37 21.8 57 0.65 16.2 31 8.5 9.21 2mcr 80-110 Btng1 

loam 23.2 42.6 34.2 43 0.43 9 29 8.1 11.76 2fabk 110-150 Btng2 



 7931، سال 2، شماره 6جلد                                                                           تحقیقات کاربردی خاک                             

 17 

های تقدم کشت پسته ترتیب نقشهبه( 3( و )9های )شکل

دهند. بر اساس نتایج و انار را در منطقه مورد نظر نشان مي

( مشخص 3از آنتروپي شانون طبق جدول ) آمدهدستبه

به دلیل اهمیت باالی  ECبه همراه  ESPشد که معیار 

های ویژگي در  هاآنها در حاصلخیزی و تاًثیرگذاری آن

وزن باالتری را به خود اختصاص  هاآنفیزیکي و شیمیایي 

که متغیرهای آهک، کربن آلي، اسیدیته و يدرحالدادند. 

های کمتری به خود اختصاص بافت به ترتیب اهمیت، وزن

که کمترین میانگین  Zrرغم اینکه سری خاک دادند. علي

وزني شوری خاک را داراست به دلیل اینکه دارای مقدار 

باشد، لذا اسیدیته نامطلوب برای نیازهای انار و پسته مي

اولویت اصلي سری خاک مناسب برای کشت  عنوانبه

 .گیردنميمحصوالت مذکور قرار 

 

 منطقه مورد مطالعههای خاک میانگین وزنی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سری -3جدول 
Table 3. The weighted average of physical and chemical properties of soil series in the study area 

Soil Series OC ESP  CaCO3 pH EC Texture 
 (%)  (dS m-1)  

Zr 0.09 12 7.16 8.2 0.52 Sandy loam 

Ch 1.24 31 7.96 7.36 83.25 Clay 

Fa.Wt 0.72 96 13.33 8.3 29.84 Loam 

Su 0.35 10 6 7.9 2.9 Sandy loam 

Su.Sa 0.61 17 13.79 8 9.24 Loam 

Su.Wt 0.99 12 2.5 7.8 1.82 Clay loam 

Mi.Sa 1.72 21 10.57 7.5 16.85 Sandy clay loam 

Mi.Wt 1.3 14 12.07 7.84 1.25 Sandy clay loam 

Mi.Sa.WT 1.72 20 12.19 7.5 15.94 Sandy clay loam 

Jm.Wt 0.67 58 11.41 7.92 6.47 Clay loam 

Jm.Sa.Wt 0.66 25 5 7.5 11.49 Clay loam 

 

 ی انار و پسته بر اساس روش آنتروپی شانونوزن معیارها -4جدول 

Table 4. Criteria weight of Pomegranate and Pistachio crops based on Shannon entropy method 

Criteria 
Weight 

Criteria 
Weight 

Pomegranate Pistachio Pomegranate Pistachio 

)1-EC (dSm 

 
0.234 0.238 

Field capacity 

(cm3 water cm-3 soil) 
0.03 0.023 

pH 0.079 0.088 
Saturation percentage 

soil) 3-water cm 3cm( 
0.03 0.023 

(%) 3CaCO 0.101 0.106 
Saturation Hydraulic 

)1-hr (cm ivityonductC 
0.03 0.023 

OC (%) 0.07 0.09 Family 0.01 0.019 

Soil texture 0.03 0.023 Population 0.013 0.012 

ESP (%) 0.254 0.26 Gender 0.016 0.01 

Permanent wilting point 

soil) 3-cm water 3(cm 
0.03 0.023 Occupation 0.001 0.002 

Available water  

soil) 3-cm water 3(cm 
0.03 0.023 Education 0.011 0.012 

)3-cm Bulk density (g 0.03 0.023 Age 0.001 0.002 
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 برده شده با روش پرومته کار بهوضعیت و توابع معیارهای  -0جدول 

Table 5. Situation and functions of applied criteria using PROMETHEE II technique 
 Crop  Crop 

 

P
istach

io
 

P
o

m
eg

ran
ate 

P
istach

io
 

P
o

m
eg

ran
ate 

 

P
istach

io
 

P
o

m
eg

ran
ate 

P
istach

io
 

P
o

m
eg

ran
ate 

Criteria Situation Function Criteria Situation Function 

EC (dS m-1) Min Min Gaussian Gaussian 
Field capacity 

(cm3 water cm-3 soil) 
Max Max Gaussian Gaussian 

pH Max Min Gaussian Gaussian 
Saturation 

(cm3 water cm-3 soil) 
Max Max Gaussian Gaussian 

CaCO3 (%) Min Min Gaussian Gaussian 
Saturaion hydraulic 

Conductivity (cm hr-1) 
Max Max Gaussian Gaussian 

OC (%) Max Max Gaussian Gaussian Family Max Max Gaussian Gaussian 

Soil Texture Max Max Gaussian Gaussian Population Max Max Gaussian Gaussian 

ESP (%) Min Min Gaussian Gaussian Gender Max Max Gaussian Gaussian 

wilting point 

(cm3 water/cm3 soil) 
Max Max Gaussian Gaussian Occupation Max Max U-shape U-shape 

Available water 

(cm3 water cm-3 soil) 
Max Max Gaussian Gaussian Education Max Max Gaussian Gaussian 

Bulk density 

(g cm-3) 
Max Max Gaussian Gaussian Age Min Min Gaussian Gaussian 

 

 های خاک به روش پرومته برای اناری سریبندرتبه -6جدول 

Table 6. Outranking of soil series by PROMETHEE II technique for Pomegranate 

Sub Basin 𝛗+ 𝛗− 𝛗 Score Ranking 

Fa.wt 0.0641 0.5430 -0.4789 13.77 11 
Su 0.4216 0.063 0.3584 82.71 2 

Su.sa 0.2813 0.2859 -0.0046 38.71 5 
Zr 0.3983 0.0761 0.3222 76.22 3 

mi.wt 0.3558 0.0817 0.2741 98.34 4 

Su.wt 0.4614 0.0233 0.4381 100 1 
mi.sa 0.1870 0.3277 -0.1407 29.43 7 

Ch 0.1254 0.4505 -0.3260 19.86 10 
Jm.sa.wt 0.2525 0.3104 -0.0579 34.79 6 

Jm.wt 0.1847 0.3728 -0.1882 26.70 8 

mi.sa.wt 0.0167 0.3644 
/1 

-0.1966 26.24 9 

 
 برای پسته  پرومته های خاک به روشی سریبندرتبه -7جدول 

Table 7. Outranking of soil series by PROMETHEE II technique for Pistachio 

Sub Basin 𝛗+ 𝛗− 𝛗 Score Ranking 

Fa.wt 0.0636 0.5858 -0.5221 12.89 11 

Su 0.4277 0.0992 0.3286 81.24 2 

Su.sa 0.2661 0.3016 -0.0355 38.24 6 

Zr 0.4049 0.1080 0.2969 75.73 3 

mi.wt 0.3644 0.1101 0.2543 69.06 4 

Su.wt 0.4711 0.0533 0.4178 100 1 

mi.sa 0.2497 0.3256 -0.0760 35.26 7 

Ch 0.1802 0.4657 -0.2855 22.82 10 

Jm.sa.wt 0.3146 0.3196 -0.0051 40.65 5 

Jm.wt 0.1698 0.4213 -0.2561 24.55 9 

mi.sa.wt 0.2320 0.3538 -0.12119 32.14 8 
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هرای  شود که در سرری مشخص مي (9جدول )با نگاهي به 

مهمري کره سربب    های ویژگي  Su.Saو  Jm.Sa.Wtخاک 

و  انرار بررای محصروالت    هرا آنشده ترتیب اولویت کشرت  

 بقیره   چراکره باشرند.  مري  ECو  pHجرا شرود   جابره  پسته

سرری   طورهمین ها در محدوده مشابهي قرار دارند.ویژگي

دارای میانگین وزني حداقل درصد سدیم تبرادلي   Suخاک 

باشرد، ولري از   های خراک مطالعره شرده مري    در بین سری

های کربن آلي و شوری نسربت  که دارای محدودیتيآنجای

لرذا ماننرد    باشرد، مي Mi.Wtو  Su.Wtهای خاک به سری

و  انرار در اولویت اصلي بررای کشرت محصروالت     Zrسری 

 Jm.Sa.Wt در سرری خراک   کره  هرچند .نگرفتقرار پسته

سربب شرده    انرار  ( بررای ESPعامل درصد سدیم تبرادلي ) 

نسربت بره سرری خراک      ترینامناسباست که در کالس ب

Su.Sa  برا ایرن حرال  واکرنش     قرار بگیرد ( خراکpH ) در

کرالس  باعرث شرده کره پسرته در      Jm.Sa.Wtسری خاک 

داشته باشد. برر اسراس    Su.Sa سری نسبت بهتری مناسب

مناسب برای دامنه واکنش خاک ( 7بررسي منابع  )جدول 

 pH( مقردار  9باشد که طبق جدول )مي 1-1/1رشد پسته 

بوده که ایرن امرر سربب شرده      Su.Sa ،3برای سری خاک 

ترر شرود.   نامناسرب  پستهاست سری مذکور برای محصول 

 در عامرل مروثر  یرک   کهنیاخاک به دلیل  pHگیری اندازه

نترایج   .باشدی شیمیایي در خاک است، مفید ميهاتیفعال

در  جررزبرره انرراربرررای محصررول  pHنشرران داد کرره دامنرره 

در کررالس مناسررب ولرري برررای   Fa.Wtو  Zrهررای سررری

، Jm.Sa.Wtهررای خرراک یررراز سررریغبرره پسررتهمحصررول 

Mi.Sa.Wt  وMi.Sa هررای خرراک در کررالس  بقیرره سررری

مراده آلري خراک     (.9تناسب مناسب قرار داشتند )جردول  

هرای خراک را کره بررای ظرفیرت      طیف وسیعي از ویژگري 

برا  دهرد.  تولیدی خاک مهم اسرت، تحرت ترأثیر قررار مري     

های مختلف افزایش ماده آلي خاک ممکن است که ویژگي

عي برر  همزمان بهبود یابد و همچنین اثر تجم طوربهخاک 

(. درصد کربن آلري  Murphy, 2014)وری داشته باشد بهره

( 7طبرق جردول )   پسرته و  انرار یاز برای رشد بهینه ن مورد

، Chهرای خراک   ( سری9طبق جدول ) باشد.مي 7باالتر از 

Mi.Sa ،Mi.Wt ،Mi.Sa.Wt  وSu.Wt  از نظررر کررربن آلرري

شوری خاک  باشند.مناسب مي پستهو  اناربرای محصوالت 

 یسرت زهرای عمرده در سراسرر جهران     یتمحردود یکي از 

محیطي است که محصوالت کشاورزی را در مناطق خشک 

مردیریت  عردم  دهرد.  خشک تحرت ترأثیر قررار مري    یمهنو 

باعث افزایش شوری خراک و در   خاک و آبمنابع مناسب 

 ,.Zare et al) شرود نتیجه کاهش حاصرلخیزی خراک مري   

باعث کاهش رشد و کاهش عملکرد  تواندشوری مي .(2014

(. هدایت الکتریکري مرورد   Akram et al., 2007گیاه شود )

و   6dS/mکمترر از   انرار نیاز برای داشتن عملکرد باال برای 

(، 7باشد. طبرق جردول )  ميdS/m  71کمتر از  پستهبرای 

ترتیرب  بره  21و کمترر از   73درصد سدیم تبادلي کمتر از 

مرورد نیراز اسرت. برر اسراس       پستهو  اناربرای رشد بهینه 

بررای انرار    ECهای خاک مناسب از نظرر  ( سری9جدول )

Zr ،Su ،Su.wt  وMi.Wt    و برای محصول پسته عرالوه برر

 Mi.Wtو  Su.Saهای خراک  های خاک مذکور، سریسری

باشرند. طبرق همران    نیز دارای کالس تناسب مناسب مري 

 Mi.Wtو  Zr ،Su ،Su.Sa ،Su.Wtهای خراک  جدول سری

هرای خراک   هرای مرذکور سرری   و عالوه بر سرری  اناربرای 

Mi.Sa.WT  وMi.Sa  از نظرر درصرد    پسرته برای محصول

 در محصول تولید باشند.سدیم تبادلي بدون محدودیت مي

 اسرت  همراه متعددی با مشکالت همواره آهکي، یهاخاک

 و کلسریم  یون زیاد غلظت به این مشکالت اصلي بخش که

 &.Besharati, 1998)شرود  خاک مربوط مي pHبودن  باال

Linderman, 1993  Cifuentes.)    بدیهي است که هرر چره

آهک خاک کمتر باشد برای رشد گیاه بهترر اسرت. درصرد    

و  21ترتیرب کمترر از   بره  پسرته و  انرار مطلوب آهک برای 

( تمرامي  9(. طبق جردول ) 7باشد )جدول مي 91کمتر از 

های خاک از نظر آهک محدودیتي بررای محصروالت   سری

هرای  پسته در هرر نروع خراک برا بافرت      ندارند. پستهو  انار

متفاوت قابل کشت است اما مانند هر محصول دیگر، خاک 

د. کیفیرت ایرن محصرول ترأثیر دار     نامناسب، برر کمیرت و  

خاکي با بافت لرومي شرني    پستهبهترین خاک برای کشت 

( 7(. طبق جردول ) Darvishian, 1999گزارش شده است )

 ،بهترین رشد را خواهند داشت پستهو  اناربافتي که در آن 

( 2طبرق جردول )   باشرد. شرن لرومي عمیرق و سربک مري     

هرای  در سرری  Fa.Wtو  Zr ،Su ،Su.Saهرای خراک   سری

ز لحرا  شروری و درصرد سردیم     ا Mi.Wtو  Su.Wtخاک 

های اصلي محدودکننرده بررای   ویژگي  عنوانبهتبادلي که 

انررد، دارای حررداقل محرردودیت  برروده پسررتهو  انرراررشررد 

هرای خراک بررای    تررین سرری  بنرابراین مناسرب   باشندمي

 Fa.Wtو  Chهای خراک  . سریباشندمحصوالت مذکور مي

دارای بیشترین محدودیت شوری و درصرد سردیم تبرادلي    

دارای  Fa.Wtسرری خراک     باشرند. مري  پسرته و  اناربرای 
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و همچنررین دارای  انرراربرررای محصررول   pHمحرردودیت 

باشرد. سرری   محدودیت کربن آلي برای هر دو محصول مي

 .باشدمي پستهو  اناردارای محدودیت بافت برای  Chخاک 

تواند راهري بررای حفر     هکاشت ميهای باستفاده از روش

ذخایر آبري و دسرتیابي بره تولیرد پایردار در کشرور ایرران        

در شررهرهای اطررراف دریاچرره ارومیرره باشررد.  خصرروصبرره

گیرری چنرد معیراره برا اتخراذ انرواع       هرای تصرمیم  تکنیک

ابزارهررای  هرراآندهرري کمرري و کیفرري و وزن هررایویژگرري

ها از باشند. این تکنیکگیری ميمناسبي در تحلیل تصمیم

هرای  ویژگري  های متعددی بررای ارزیرابي و تبردیل    روش

 .کنندکیفي به کمي استفاده مي

 

 
 مورد نظر کشت پسته در منطقه اولویتنقشه  -3شکل 

Figure 3. Priority map for Pistachio crop in the study region 

 

 
 مورد نظر در منطقه انارکشت  اولویتنقشه . 4شکل 

Figure 4. Priority map for Pomegranate crop in the study region 
 

 کلی  گیرینتیجه

تواند راهي برای حف  های بهکاشت مياستفاده از روش

ذخایر آبي و دستیابي به تولید پایدار در کشور ایران 

در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه باشد.  خصوصبه

 گیری چند معیاره با اتخاذ انواع های تصمیمتکنیک

ابزارهای  هاآندهي های کمي و کیفي و وزنویژگي

ها از باشند. این تکنیکگیری ميمناسبي در تحلیل تصمیم

کیفي هایرویژگي های متعددی برای ارزیابي و تبدیل روش

کنند. در این تحقیق از تکنیک چند ميبه کمي استفاده 

معیاره پرومته برای تناسب اراضي محصوالت انار و پسته 

دهي آنتروپي شانون معیارهای استفاده شد. در روش وزن

درصد سدیم تبادلي و شوری بیشترین و سن و شغل 

کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. نقشه اولویت 

های شان داد که سریو پسته ن انار کشت برای محصوالت

Su.Wt  وSu های خاک برای انار و سریSu.Wt ،Su ،Zr  و

Mi.Wt های خاک برای پسته دارای اولویت اصلي و سری
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Ch  وFa.Wt  برای انار وFa.Wt  عنوانبهبرای پسته 

همچنین نتایج  .یاشندهای خاک ميترین سرینامطلوب

نشان داد که درصد سدیم تبادلي و شوری محدود 

به باشند. ها برای کشت انار و پسته ميویژگيترین کننده

منظور افزایش صحت و دقت در تحقیقات بعدی تالش 

گردد تا حد ممکن تمامي معیارهای تاثیر گذار بر رشد 

محصوالت انار و پسته شناسایي گردد. همچنین تحقیقات 

های دیگر از جمله کارگیری تکنیکهبیشتری در زمینه ب

-یمتصم هایهای عصبي و سایر روششبکه ،یکاوداده

مورد بررسي قرار  های خاکسری یبندجهت رتبه ییرگ

 .گیرد
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Abstract  

Land suitability evaluation is technically explained as the assessment of land performance when used 

for a specified target, particularly to use them based on their capability and production potential. This 

study aimed to determine the suitability of lands for Pomegranate and Pistachio using PROMETHEE 

II techniques in an area located in the Miandoab region, Iran. Eleven soil series were found in study 

area. To explain the land suitability, some criterions including soil texture, soil acidity, salinity, 

organic carbon, soil exchangeable sodium (%), soil carbonate calcium (%), the number of households, 

both male and female population, illiteracy and literacy education, main occupation and age were 

determined. Then the entropy-weight method, which is based on Shannon Entropy theory, was 

utilized. Results showed that exchangeable sodium was found with maximum weight while age and 

occupation had the minimal weight for the both crops. Next, weighted values of criteria were analyzed 

using the PROMETHEE II technique. The results showed that for both pomegranate and pistachio 

Su.Wt and Su series with proper phi respectively, 0.417 and 0.328 for pomegranate and 0.438 and 

0.358 for pistachio were characterized to have the highest potential, while Ch and Fa.Wt series with 

proper phi respectively, -0.258 and -0.522  for pomegranate and -0.326 and -0.478 for pistachio were 

found to have a significantly lower suitability.20.11% of the region is very good, 23.6% is good, 

36.26% is moderate and 20.03% is poor for pomegranate and 27.23% of the region is very good, 

23.9% is good, 38.87% is moderate and 10% is poor for pistachio. 

 

Keywords:  Land Suitability, Miandoab region, Pistachio, Pomegranate, PROMETHEE II technique 
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