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هاي كشت محصوالت در كشور ايران،  تغيير و تحول در منابع توليد كشاورزي از جمله زمين

نمايان بيني صحيح از آينده  ضرورت بررسي و آگاهي از روند تغييرات را براي رسيدن به پيش
توان با اتخاذ تصميمات مناسب  د. با شناخت صحيح از وضعيت موجود و نگاه به آينده ميساز مي

زايي در نواحي  دن به توسعه پايدار گام برداشت. امنيت غذايي، ايجاد درآمد و اشتغالبراي رسي
زيست از اهم اهداف توسعه  روستايي به منظور از بين بردن فقر و حفظ منابع طبيعي و حفاظت محيط

زمين كشاورزي است كه  ،باشند. يكي از منابع طبيعي مهم در توليدات كشاورزي پايدار كشاورزي مي
همواره بايد مدنظر قرارگرفته و تصميم  ودهد  كشور را به خود اختصاص مي همي از مساحت هرس

ريزي هر كشور نگرش به آينده و توليد  هايبرنامه گيران و تصميم سازان به آن توجه نمايند. در افق
تغييرات  1404ريزي تا سال  ناپذير است. در كشور ايران با توجه به افق برنامه پايدار امري اجتناب

ها تا سال مورد نظر با  هاي كشاورزي، مناطق شهري و بيابان ها، مراتع، زمين جنگل شامل-ها انواع زمين
  TOPSIS ريزي پويا تحليل و تبيين گرديد. در اين رساله، ابتدا با استفاده از روش استفاده از برنامه

سازي و تحليل سري  ايند مدلميزان اهميت هر يك از انواع (كاربري) زمين، سنجش و سپس در فر
بيني سطح زير كشت انتظاري محصوالت كشاورزي در  شناسي سيستم به منظور پيش زماني، از پويايي

بيني كميت و كيفيت فنّاوري مورد نياز، از جمله  افق مورد نظر استفاده شد تا بتوان در فرآيندهاي پيش
هاي  داري نمود. نتايج، سهم احتمالي زمينبر توان كششي تراكتوري، در افق مورد نظر از آن بهره

هاي كشاورزي در  دهد. زمين ها را از مساحت ايران در افق مورد نظر نشان مي كشاورزي و ساير زمين
ها در بخش اهميت سنجي، در اولويت اصلي قرار گرفت.بين انواع مختلف زمين

 
  


