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  چکیده

 اراضی توان ارزیابی. باشدمی کشاورزي شناختیبوم منابع دقیق ارزیابی نیازمند اراضی از بهینه و درست استفاده
 تحقیق. است منابع مصرف سازيبهینه و تولید افزایش جهت راهبردي اولویت اولین مختلف محصوالت کشت جهت
 استان سوقره حوزه در دیم گندم کشت بر مؤثر شوري و توپوگرافی اقلیمی، عناصر و عوامل اختشن منظور به حاضر
 تحلیل فرآیند و (GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با محصول این کشت مستعد نواحی بنديپهنه و گلستان
 موجود علمی منابع از استفاده با دیم گندم شناختیبوم نیازهاي ابتدا کار این براي. شد انجام (AHP) مراتبی سلسله
 مطالعه مورد محیطی متغیرهاي. شدند بنديطبقه و تهیه نیاز مورد موضوعی هاينقشه سپس. گردید بنديدرجه و تعیین
 از. بودند (EC) الکتریکی هدایت و ارتفاع شیب، جهت شیب، بارش، بیشینه، دماي متوسط، دماي کمینه، دماي شامل
 محیط در هانقشه این پوشانیهم و تلفیق با نهایت در. شد استفاده معیارها وزن تعیین براي مراتبی سلسله لیلتح فرآیند

GIS مناسب، خیلی( پهنه 4 در گندم که داد نشان بنديپهنه از حاصل نتایج. گردید استخراج دیم گندم بنديپهنه نقشه 
 اراضی مساحت از) درصد 6( هکتار 5170 حدود. گیرندمی قرار اراضی تناسب نظر از) نامناسب و ضعیف مناسب، نسبتا
 بارش. بودند دیم گندم کشت جهت باالیی تناسب داراي حوزه اراضی کل مساحت از درصد 3 و سوقره حوزه زراعی
چنین هم. است مناطق این هايویژگی از مطلوب حد در الکتریکی هدایت همچنین و جنوب به رو و کمتر هايشیب مناسب،

نتایج نشان دادند که حدود 909 هکتار (معادل 1/5 درصد) از اراضی زراعی حوزه قرهسو که زیر کشت گندم دیم بودند، 
  پتانسیل کشت این محصول را نداشتند.

  
 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند جغرافیایی، اطالعات سامانه سو،قره حوزه اراضی، تناسب :کلیديهاي واژه

mailto:Email:bidadi@yahoo.com
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Abstract 

Optimal use of lands heavily relies on careful assessment of agro-ecological resources. 

Evaluation of potential lands for various cultivated crops is the first strategic priority to increase 

production and optimized use of resources. This present study was aimed to identify effective 

climatologic, topographic and soil-related factors on rainfed wheat cropping in Qaresoo basin of 

Golestan province and determination of suitable areas to produce this crops usings Geographical 

Information System (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP). At first, ecological requirements 

of rainfed wheat was identified from scientific literatures and then were classified to provide 

thematic maps. In this study, minimum, average and maximum temperatures, precipitation, slope, 

aspect, elevation and EC were considered. The Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to 

find weight of each factor. Finally, the maps were provided and overlaid in GIS media and 

afterward the zoning of areas for rainfed wheat cultivation was done. Results showed that wheat 

grown lands would be located in four suitability classes. About 5170 hectares (6%) of the 

agricultural areas and 3% of the total area of the Qaresoo basin were located in high suitable class 

for rainfed wheat cultivation. Suitable precipitation, lower slope and projecting to south slopes and 

also the desirable electrical conductivity were the reasons make these regions suitable. Also, results 

showed that about 909 hectares (1.5%) of Qaresoo basin lands that now are cultivating by rainfed 

wheat, have not required potency to produce this crop. 

Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Geographical Information System (GIS), Land Suitability, 

Qaresoo Basin. 

  
  مقدمه
ترین سطح بیش گندم زراعی گیاهان تمامی بین در

زیر کشت را در جهان به خود اختصاص داده است. 

تقریباً یک ششم از کل زمینهاي زراعی جهان زیر کشت 
گندم است. در ایران نیز گندم مهمترین گیاه زراعی به 
شمار میرود که سطح زیر کشت آن بالغ بر نیمی از 
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اراضی زیر کشت گیاهان زراعی (حدود 6/68 میلیون 
هکتار) است. در سال 2010 میالدي کل سطح برداشت 
شدة گندم در جهان 216/77 میلیون هکتار، میانگین 
عملکرد دانه 3005 کیلوگرم در هکتار و کل گندم تولید 
شده 651/4 میلیون تن بود (فائو 2012). در ایران بخش 
عمده گندم به صورت دیم کشت میشود اما سهم زراعت 
آبی از کل تولید گندم، علیرغم کمتر بودن سطح زیر 
کشت، بیشتر از زراعت دیم است (فائو 2012). در سال 
زراعی 89- 88 کل سطح برداشت شدة گندم در ایران 
7/03 میلیون هکتار، میانگین عملکرد 2136 کیلوگرم دانه 
در هکتار و میزان کل تولید دانه گندم 15/028 میلیون تن 
بود (فائو 2012). استان گلستان یکی از قطبهاي تولید 
گندم در کشور است و با داشتن 398160 هکتار سطح 
زیر کشت گندم، مقام هشتم را در بین استانهاي کشور 
دارا میباشد. از نظر میزان تولید در واحد سطح (هکتار)، 
استان گلستان مقام چهارم را در میان سایر استانهاي 
کشور دارد (سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان 
0931). با توجه به اهمیت راهبردي گندم و مشکالت 
تولید آن نظیر باال رفتن قیمت نهادهها جهت تولید گندم و 
بحران آب و مشکل کم آبی جهت کشت، شناسایی مناطق 
مساعد براي کاشت این گیاه زراعی بر اساس دادههاي 

  اقلیمی باعث افزایش عملکرد آن خواهد شد.
 افزایش و منابع محدودیت حاضر عصر در

 براي تقاضا افزایش نتیجه در و جمعیت روزافزون
 به محدود منابع از که کندمی ایجاب غذایی، محصوالت

 عامل). 1387 همکاران و کمالی( شود استفاده بهینه نحو
 شناخت یافته، توسعه کشورهاي در محصول افزایش
 و گیاهان هوایی و آب نیازهاي و میاقلی بالقوه امکانات
. باشدمی کارایی افزایش جهت در موضوع این از استفاده
 روي بر هاآن اثر و هوایی و آب پارامترهاي شناخت
 عملکرد افزایش در موثر عوامل ترینمهم از یکی گیاهان

 به موضوع این و باشدمی تولید بردن باال آن تبع به و
 ايویژه اهمیت از دیم کشاورزي شرایط در ویژه

 سازمان خوار ).1389 همکاران و کمالی( است برخوردار

را جهت  یافتی) ره1978-1980ملل متحد ( یبار جهانو 
 یهناح یشترغذا و شناخت هر چه ب یدبه تول یابیدست
 ینتوسعه داده است، ا AEZ(1( یزراع- شناختیبوم
 يراب ینیمنابع زم شناختیبوم یلپتانس یینتع یافت،ره
است. با  یتناسب اراض ینو تخم يکشاورز یداتتول

الزم،  هايیهو توص کشتمشخص کردن مناطق مساعد 
عملکرد محصول و استفاده  یشافزا توانیدر عمل م

همکاران  یداد (کمال یهرا ارا یمیاقل یطاز شرا ینهبه
 طالعاتسامانه ا هايییتوانا ینتراز مهم یکی ).1387
 یکمختلف  يهانقشه یپوشانمه ییتوانا یاییجغراف

 ينقشه کامل قابل استفاده برا یکبه  یدنرس يمنطقه برا
نقشه  یهته يکه برا يمورد نظر است، به طور يکاربردها
منطقه که به طور جامع شامل اطالعات  یک يکاربرد

 یو توپوگراف شناختیآب یاهی،پوشش گ ی،خاکشناس
نموده  یهانه تهنقشه مربوطه را جداگ چهارابتدا  باشد،یم

چهار  ینا یاییجغراف اطالعاتسامانه  يافزارهاو با نرم
نقشه جامع از  یکتا  شوندداده می یپوشاننقشه هم

 فرآیند ).1375 یاک(طاهر شودمنطقه مورد نظر حاصل 
 هايسیستم از یکی AHP(2مراتبی ( سلسله تحلیل
 پایه بر که باشدمی چندگانه معیارهاي براي گیريتصمیم
 توانمی فرآیند این در. است استوار کارشناسی دانش
 در و داد دخالت گیريتصمیم در را مختلف هايگزینه
 وجود هم پارامترها روي حساسیت تحلیل امکان ضمن
) به ارزیابی جامع نواحی 2010چن و همکاران (. دارد
و فرآیند  GIS3مساعد تنباکو بر مبناي  شناختیبوم

چین  4) در استان حنانAHP(تحلیل سلسله مراتبی 
تر نواحی غرب و بیش ها نشان داد کهپرداختند. نتایج آن
، نواحی بسیار مناسب کشت تنباکو جنوب این منطقه

درصد از  52/22که طبق محاسبات حدود  دنباشمی
) با 1380( خلیلی و برزگري .شودمنطقه را شامل می

 GIS محیط در هوایی و آب عوامل و عناصر تحلیل

                                                           
1- Agro Ecological Zoning 

2- Analytic Hierarchy Process 
3- Geographic Information System 
4- Henan 
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 انجام کردستان در استان را دیم گندم کشت بنديپهنه
 گندم دیم بنديپهنه که بود این بیانگر حاصل نتایج. دادند
 GISمحیط  در هوایی و آب عوامل و عناصر تحلیل با

 بنديپهنه منظور به) 1378( باشد. بازگیرمی پذیرامکان
 دیم، گندم تولید توان اقلیمی نظر از کردستان استان
ایستگاه هواشناسی  9 حرارت درجه و بارندگی عاتاطال
هدف تحقیق  .است داده قرار تحلیل و مورد آوريجمع را

حاضر ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم در 
سو (استان گلستان) با استفاده از سامانه حوزه قره

) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی GISاطالعات جغرافیایی (
)AHP.بود (  
  

  هاو روش مواد
بندي شامل مراحل شناخت دقیق از فرآیند پهنه   

ها، سازي دادهمحدوده مطالعاتی، گردآوري و آماده
تعیین عوامل تأثیرگذار، تهیه نقشه عوامل تأثیرگذار و 

باشد. نمودار هاي خروجی میها و تهیه نقشهتلفیق نقشه
  نشان داده شده است. 1جریانی مراحل کار در شکل 

 اراضی کاربري الیه از مطالعه، مورد محدوده داابت   
 مناطق استعدادسنجی جهت. شد جدا گلستان استان
 استفاده با گندم شناختیبوم نیازهاي گندم، کشت مستعد

 بنديدرجه و تعیین) 1جدول ( موجود علمی منابع از
 و تهیه نیاز مورد موضوعی هاينقشه سپس. گردید
 شامل مطالعه مورد یطیمح متغیرهاي. شدند بنديطبقه
 شیب، بارش، بیشینه، دماي متوسط، دماي کمینه، دماي
 از بعد. بودند) EC( الکتریکی هدایت و ارتفاع شیب، جهت
ها، کار طبقهبندي و رتبهبندي هر الیه بر الیه این تهیه

اساس جدول نیازهاي محیطی گندم، در چهار طبقه خیلی 
مناسب، نسبتا مناسب، ضعیف و نامناسب صورت گرفت. 
در نهایت با تلفیق و همپوشانی این نقشهها در محیط 
GIS نقشه پهنهبندي گندم دیم استخراج گردید. با توجه 

به اینکه عوامل محیطی جهت تعیین تناسب اراضی 
فراوان بوده و داراي اهمیت یکسانی نمیباشند، لذا براي 
ارزیابی دقیقتر و تصمیمگیري بهتر الزم بود تا اهمیت 

نسبی هر عامل مشخص گردد. از فرآیند تحلیل سلسله 
مراتبی (PHA) براي تعیین وزن معیارها استفاده شد. 
این کار از طریق طراحی پرسشنامههاي PHA و تکمیل 
آن توسط 30 متخصص زراعت شاغل در مرکز تحقیقات 
کشاورزي و منابع طبیعی و جهاد کشاورزي استان 
گلستان و همچنین اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت. بعد از 
جمعآوري نظرات کارشناسان و متخصصان جهت 
سهولت کار نتایج در قالب جداولی خالصهبندي شد. 
مرحله بعد از مقایسات زوجی پارامترها، محاسبه وزن 
عوامل بود. براي محاسبه وزن هر یک از عوامل با 
استفاده از افزونه PHA در محیط Arc GIS 9.3.1 الیه 
طبقهبندي شده عوامل تأثیرگذار بر پهنهبندي فراخوانی 
شد و به این ترتیب وزن عوامل مؤثر بر پهنهبندي 
محصول مورد نظر به تفکیک محاسبه شد (کاظمی، 
1391). قبل از به کارگیري وزنها جهت اطمینان از 
سازگاري مقایسات، نرخ سازگاري محاسبه گردید. پس 
از استخراج اوزان از پرسشنامهها و نیز تهیه الیههاي 
رستري طبقهبندي شده، این الیههاي اطالعاتی در محیط 
GIS فراخوانی شدند. تلفیق و رويهمگذاري الیهها با 

اختصاص وزن PHA مختص به هر الیه، انجام شد 
(همپوشانی وزنی). در نهایت استعدادسنجی منطقه مورد 
مطالعه جهت کشت گندم دیم صورت گرفت. پس از تعیین 
پتانسیل اراضی، جهت تعیین کاربري فعلی اراضی از 
نقشه کاربري اراضی حوزه قرهسو که از تصاویر 

  ماهواره IRS استخراج گردید، استفاده شد.
 

  منطقه مورد مطالعه
سو واقع در قره زهمنطقه مورد مطالعه حو     

 162372معادل  یگرگان است که مساحتشهرستان 
 34درجه و  36 یاییهکتار دارد و در مختصات جغراف

درجه و  54و  یطول شرق یقهدق 47درجه و  36تا  یقهدق
 قرار دارد یعرض شمال یقهدق 37درجه و  54تا  یقهدق 3

  ).2(شکل 
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  نمودار جریانی مراحل کار -1شکل 

  
  گندمی شناختبومي ازهاین  -1 جدول

  
  عوامل

 هیپاي دما
)ºC(  

 مطلوبي دما
)ºC(  

ي دما
  )ºC( سقف

 بارش
)mm(  

 بیش
 ارتفاع  بیش جهت  )درصد(

  )متر(
EC زیمنس (دسی

  بر متر)
ی جنوب  >12  <250  37  8/26-28  24/3  یشناختبوم ازین

  یشرق
2500<  6<  

ي احمد  منبع
)1387(  

ي احمد
)1387(  

ي احمد
)1387(  

 سیس
)1991(  

ی کاظم
)1391(  

ی کاظم
)1391(  

ی رسول
)1384(  

  )1991( سیس

  
  

شهرستان (گرگان و  2روستا و  124این حوزه داراي 
باشد و در بخش شمالی به دشت و نقاط کم کردکوي) می

تر ها و نقاط مرتفعارتفاع و در بخش جنوبی به دامنه
متر  13ترین نقطه پایینشود و ارتفاع آن در منتهی می

متر باالتر از سطح  3221 تر و در باالترین نقطهپایین
باشد. میانگین، حداقل و حداکثر دماي سالیانه دریا می

 21و  3/12، 17منطقه مورد مطالعه به ترتیب معادل 
 600گراد و میانگین بارش سالیانه آن درجه سانتی

سطح زیر کشت گندم در استان  باشد.متر میمیلی
 221217هکتار است که از این مقدار  385387گلستان 

هکتار کشت آبی  164170هکتار به صورت کشت دیم و 

 گلستانباشد (سازمان جهاد کشاورزي استان می
1389.(  

  هاي اقلیمیتهیه الیه
به منظور تهیه نقشه متغیرهاي اقلیمی براي کل 

ساله از سال  15( سطح منطقه از اطالعات دراز مدت
دیدي و هفت ایستگاه هم )1388سال تا  1373
 و داده ها این اطالعات استفاده شد. سی استانشنااقلیم

مربوط به دوره رشد گندم در منطقه مورد مطالعه می 
چندگانه که در آن هر  بدین منظور از رگرسیون باشد.

عامل اقلیمی به عنوان متغیر وابسته و بسته به شرایط، 
مختصات جغرافیایی منطقه (یعنی طول و عرض 
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یا جغرافیایی) و  UTM5جغرافیایی بر اساس سیستم 
در نظر گرفته  ارتفاع منطقه به عنوان متغیرهاي مستقل

  شدند، استفاده شد.
  

  
 

 
 

  
  سو استان گلستان)منطقه مورد مطالعه (حوزه قره -2شکل 

 
به منظور تعیین مختصات نقاط مرکزي شبکه و استخراج 

ها، از مدل رقومی ارتفاعی مرکز پیکسلنقاط ارتفاعی 
هاي متر و براي تهیه الیه 20با کیفیت  DEM(6( زمین

یابی شده عوامل اقلیمی (دماي کمینه، رستري درون
 دماي متوسط، دماي بیشینه و بارش) از روش
                                                           
5- Universal Transverse Mercator 
6- Digital Elevation Model 

 یینپس از تعاستفاده شد. (کریجینگ)  7آمارزمین
 هايیهال، چندگانه یونرگرس یقبرتر از طر يهامدل
ها آزمون نو دقت و صحت آ سازي شدهیهشب یمیاقل

 يهاماه يدما یانگینم ها،یهال سازيیهشب محدودهشد. 
که با  بود خردادماه) 15ماه تا آذر 15( فصل رشد گندم

 .شد یهته 8یآمار سلول روشاستفاده از 
یابی درون براي آمارزمین روش یک 9کریجینگ

که  IDWاست. مانند  فضایی واریانس اساس بر هاداده
برآورد  وزن عنوان به نمونه اطنق به نزدیکی آن در

 فضایی واریانس نیز کریجینگ در شود،می محسوب
روبینسون و میترنیچ ( شودمی شناخته فاصله تابعی از

هاي اقلیمی از این روش استفاده . براي تهیه الیه)2006
محاسبه  1مقدار کریجینگ از رابطه  ).1391شد (کاظمی 

  شد:
  0Z(x=(                                 ]1[رابطه 

 iλو  0xدر نقطه  Zتخمین مقدار متغیر  0Z(x(که در آن 
 ixدر نقاط  Zهاي آماري اختصاص یافته به مقادیر وزن
  باشد.می
  دما

 رشد براي محیطی عوامل ترینمهم از یکی دما
 براي مناسب دماي) 1996( دلی و همکاران. است گندم
. کردند گزارش گرادسانتی درجه 4 را گندم شدن سبز

 که کوهدشت رقم گندم پایه دماي) 1387( احمدي
ترین سطح زیر کشت را در استان گلستان دارد، بیش

3/42 درجه سانتیگراد، دماي مطلوب آن را بین 28- 
  26/8 و دماي سقف را 37 درجه سانتیگراد گزارش کرد.

  بارش
 شتک دیم صورت به گندم آن در که مناطقی       
 طول در مترمیلی 200 از بیش بارندگی به نیاز شود،می

 گندم کشت براي بارندگی مقدار حداقل. دارند رشد فصل
 در. است مترمیلی 300 تا 250 حدود زمستانه، دیم

                                                           
7- Geostatistic 
8- Cell Statistics 
9- Kiriging 
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 آبیاري باشد، مترمیلی 250 از کمتر بارندگی که مناطقی
  ).1991 سیس( است ضروري
  توپوگرافی هايتهیه الیه

مورد  منطقه یتوپوگراف یتو پردازش وضع یبررس يبرا
متر  20با کیفیت ) DEM( یارتفاع یاز مدل رقوم مطالعه
 یراز تصاو ی ارتفاعیمدل رقوم براي تهیه شد. دهاستفا

، DEMاز روي الیه  استفاده شد. IRS10ي اماهواره
 یو نقشه طبقات ارتفاع یبت شاجه یب،ش يهانقشه

 هااین نقشه بندياي طبقهمبن بندي شدند.استخراج و طبقه
   شناختی محصول مورد مطالعه بود.نیازهاي بوم

  شیب نقشه
 مدل الیه از استفاده با درصد، حسب بر شیب نقشه
 براي و تهیه متر 20 کیفیت با زمین ارتفاعی رقومی
  .شد بنديطبقه مطالعه مورد محصول
  شیب جهات نقشه
 قومیر مدل الیه از استفاده با نیز شیب جهت نقشه

 نهایی الیه. شد ساخته متر 20 کیفیت با زمین ارتفاعی
 شمال،( اصلی جهت 4 در مطالعه مورد محصول براي
 طبقات نقشه.گردید بنديطبقه) غرب و جنوب شرق،

  ارتفاعی
 رقومی مدل الیه از ارتفاعی طبقات نقشه تهیه براي

 براي و شد استفاده متر 20 کیفیت با زمین ارتفاعی
  .گردید بنديطبقه مطالعهمورد  محصول

  تهیه الیه خاکشناسی
مختلف خاك، پارامتر  يپارامترها بین از همطالع یندر ا

بدین  مورد استفاده قرار گرفت. EC(11(هدایت الکتریکی 
شده توسط سازمان جهاد  گیرياز نقاط نمونهترتیب که 

متر خاك در سانتی 30کشاورزي، که از عمق صفر تا 
د، استفاده شد. با به کار بردن توابع باشسطح منطقه می

شده گیري یابی نقاط نمونهیابی کالسیک، دروندرون
صورت گرفت. براي این منظور از تابع فاصله وزنی 

خاك  EC) براي به دست آوردن الیه IDWمعکوس (
                                                           
10- Indian Rrmote Sensins 
11- Electrical Conductivity 

سپس این الیه بر اساس نیازهاي  استفاده گردید.
دهی شد. در روش وزن بنديشناختی گندم طبقهبوم

براي هر یک از نقاط  IDW(12(فاصله معکوس 
گیري، بر اساس فاصله بین آن نقطه تا موقعیت اندازه

شود. نقطه مجهول یک وزن مشخص در نظر گرفته می
شود، دهی کنترل میسپس این اوزان توسط توان وزن

تر اثر نقاط دورتر از نقطه هاي بزرگکه توانطوريبه
ها تر وزنهاي کوچکو توان مورد تخمین را کاهش داده

کنند. جوار توزیع میتري بین نقاط همرا به طور یکنواخت
البته باید توجه داشت که این روش بدون توجه به 

ها را در نظر موقعیت و آرایش نقاط، فقط فاصله آن
گیرد، یعنی نقاطی که داراي فاصله یکسانی از نقطه می

اشند (داویس بتخمین هستند داراي وزن یکسانی می
) خاك از EC). براي تهیه نقشه هدایت الکتریکی (1987

). مقدار عامل وزنی 1391این روش استفاده شد (کاظمی 
  محاسبه شد: 2با استفاده از رابطه 

    ]2[رابطه 

                                             =iλ  
ام تا iایستگاه فاصله  iDام، iوزن ایستگاه  iλکه در آن: 
  باشد.دهی میتوان وزن  αو نقطه مجهول

  خاك) EC( الکتریکی هدایت
 مهم عوامل از یکی خاك شوري کهاین به توجه با

 تاکید تحقیق این در ،است محصوالت کشت محدودکننده
 EC  4تا گندم. است بوده پارامتر این روي بر

 6 از کمتر EC تا. کندمی تحمل را متر بر زیمنسدسی
. ندارد محصول کاهش گونههیچ متر بر زیمنسدسی
 EC5/9  با محصول، کاهش درصد 10 مقدار EC  4/7با

 50 مقدار EC13  با محصول، کاهش درصد 25 مقدار
 متر بر زیمنسدسی EC 20 با و محصول کاهش درصد

  ).1991 سیس،( دارد محصول کاهش درصد 100
  شناختی گندم دیمتعیین نیازهاي بوم

                                                           
12- Inverse Distance Weighted 
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 با )1(جدول  گندم دیم زراعی و شناختیبوم نیازهاي
گردید.  بنديدرجه و تعیین موجود از منابع علمی استفاده
 هاي اطالعاتیالیه موجود متغیرهاي بر اساس سپس
 که گردید تهیه Arc GIS 9.3.1محیط  در نیاز مورد
 متوسط، دماي کمینه، دماي دماي از بودند عبارت
 دریا و سطح از شیب، ارتفاع هاتج شیب، بارش، بیشینه،

 و بنديطبقه کار ها،این الیه تهیه از هدایت الکتریکی. بعد
شناختی بوم نیازهاي جدول بر اساس الیه هر بنديرتبه

 گرفت. صورت گندم دیم

  
  گندم دیم بنديبه عوامل مؤثر بر پهنه دهیوزن

 روش، تحقیق ینمورد استفاده در ا دهیروش وزن
AHP یسلسله مراتب یلتحل آیندبر فر یمبتن روش یا 
 یافتنکه  گیري،یمله تصممسئ بدین منظور ابتدا .بود
به صورت  باشد،یم دیممستعد کشت گندم  ینواح

عناصر  ینترکه شامل مهم یدرخت سلسله مراتب
 ماتریس سپس .شد یهتجز باشد،یم گیريیمتصم

 به نسبت آن ارزش که گردید تشکیل زوجی مقایسات
 ).2 جدول( باشدمی 9 تا 1 شماره از عوامل اهمیت
 یساتمقا یسماتر یسله مراتبسل یلروش تحل يورود
مهم  يپارامترها ینب یزوج یساتاست. انجام مقا یزوج
 طراحی طریق ي ازبندپهنه آیندبر فر یرگذارتأث

متخصص  30توسط  آن تکمیل و AHPهاي نامهپرسش
 زوجی مقایسات از بعد مرحله. گرفت زراعت صورت

 وزن محاسبه بود. براي عوامل وزن محاسبه پارامترها،

 ،GISدر AHP  افزونه از استفاده با عوامل از یک هر
 بنديپهنه بر تأثیرگذار عوامل شده بنديطبقه الیه

 بر مؤثر عوامل وزن ترتیب این به و شده فراخوانی
 شد محاسبه تفکیک به بندي محصول مورد نظرپهنه

جهت اطمینان  هاوزن کارگیري به از . قبل)1391(کاظمی 
 .دیگرد محاسبه 13سازگاري خنر مقایسات، سازگاري از
 تهیه نیز و هانامهپرسش از اوزان استخراج از پس
 اطالعاتی هايالیه این شده، بنديرستري طبقه هايالیه
 گذاريهمروي و تلفیق. شدند فراخوانی GISمحیط  در
 انجام الیه، هر به مختص AHPوزن  اختصاص با هاالیه
منطقه  ادسنجینهایت استعد در). وزنی پوشانیهم( شد

. پس از گرفت صورت کشت گندم دیم جهت مورد مطالعه
تعیین پتانسیل اراضی، جهت تعیین کاربري فعلی اراضی 

سو که از تصاویر از نقشه کاربري اراضی حوزه قره
  استخراج گردید، استفاده شد. IRSماهواره 

  
  بحث و نتایج
  دیم گندم بنديپهنه بر موثر عوامل هاينقشه

 در دیم گندم بنديپهنه بر موثر عوامل از خیبر وضعیت
 جهات شیب، متوسط، دماي شامل مطالعه مورد منطقه
 نتایج. است شده داده نشان 3 شکل در EC و شیب
 از بیشتر دما حوزه شمالی هايقسمت در که داد نشان
 به تواندمی امر این که باشدمی آن جنوبی هايقسمت
 به نسبت حوزه وبیجن هايقسمت بیشتر ارتفاع دلیل
 مشخص شیب میزان نظر از. باشد آن شمالی هايقسمت
 هايقسمت به نسبت حوزه جنوبی هايقسمت که شد

 در گندم. باشندمی بیشتري شیب داراي آن شمالی
 امکان دلیل به اما شود،می کشت مختلفی هايشیب

 مقدار آن، روي بر شیب مقدار اثر و زراعی هايمدیریت
 کمتر شیب چه هر. بود خواهد متفاوت محصول تولید
 جهات شکل، به توجه با. باشدمی ترمناسب شرایط باشد
 شرق، شمال، طبقه 4 در مطالعه، مورد منطقه در شیب
 داراي مزارع اکثر. شدند بنديطبقه غرب و جنوب

                                                           
13- Consistency Ratio (CR) 

  یزوج یساتمقا جدول کدبندي -2جدول 
 ترجیحات    مقدار عددي

  (قضاوت شفاهی)
 ترکامال مطلوب   9

 خیلی قويمطلوبیت    7

 مطلوبیت قوي    5

 ترکمی مطلوب   3

 مطلوبیت یکسان    1

ترجیحات بین فواصل     8و  6، 4، 2
  فوق
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 جنوب به رو هايشیب و بودند شمال به رو هايشیب
 هدایت. ندادد اختصاص خود به را مزارع سطح کمترین
 ،4 از کمتر طبقه 4 در مطالعه، مورد منطقه در الکتریکی

 متر بر زیمنسدسی 4/7 از بیشتر و 4/7-6 ،6-4
  .شد بنديطبقه
  دیم عوامل مؤثر بر کشت گندم یزوج یساتمقا یجنتا
 یو توپوگراف یمیعوامل اقل ینب از نشان داد که یجنتا

نقش عوامل  ،منطقه مورد مطالعهمؤثر بر کشت گندم در 
که وزن مجموع عوامل ي است، به طور یشترب یمیاقل
و وزن مجموع  65/0مؤثر بر کشت گندم معادل  یمیاقل

از میان عوامل  شد. یینتع 16/0معادل  یعوامل توپوگراف
) در 37/0اقلیمی مورد بررسی بارش (با ضریب وزنی 

گندم بیشترین اهمیت را نسبت به سایر عوامل اقلیمی 
مچنین نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی با ه داشت.

، نیز به عنوان یک عامل مهم در کشت 19/0ضریب وزنی 
باشد، اما نسبت به بارش از ضریب وزنی گندم مطرح می

کمتري برخوردار بوده است. ضریب سازگاري حاصل 
از انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مورد گندم برابر 

بر  یرگذاراوزان تأث در بررسی )1390( یاتببود.  02/0با 
 اراضی پاکدشت، شهریار، هشتگرد و ورامین تناسب

 و 85/0را  یمیمربوط به عوامل اقل وزن جهت کشت گندم
گزارش  15/0 ی را معادلمربوط به عوامل توپوگراف وزن
  .کرد

  
  سوقره(الف)، شیب (ب)، جهات شیب (پ) و دماي متوسط (ت) حوزه  ECنقشه طبقات  -3شکل 

  
  یتناسب اراض یابیارز یجنتا

حوزه  در گندم دیم تناسب اراضی جهت کشت نقشه
هاي خالی مکان است. شده داده نشان 4 شکل در سوقره

(سفید رنگ) در نقشه مربوط به مناطق جنگلی، مناطق 
در نقشه تناسب اراضی  باشد.ها میبندانمسکونی و آب

منطقه مشاهده  5 سوجهت کشت گندم دیم در حوزه قره
  شد.

  مناطق خیلی مناسب جهت کشت گندم دیم
 مناسب اقلیمی شرایط بودن دارا دلیلبه این مناطق 

 و هستند باالیی عملکرد داراي گندم رشد دوره طول در
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 بودن فراهم صورت در را عملکردي چنین توانندمی یا
 مناطق این. باشند داشته نیاز مورد پارامترهاي سایر
 حوزه زراعی اراضی مساحت از) درصد 6( رهکتا 5170
 به را حوزه اراضی کل مساحت از درصد 3 و سوقره
 بسیار مکان مناطق این. بودند داده اختصاص خود

 گندم زراعی و محیطی هاينیازمندي تأمین براي مناسبی
 و جنوب به رو و کمتر هايشیب مناسب، بارش. هستند
 عواملی جمله از بمطلو حد در الکتریکی هدایت همچنین
 طبقه این در مناطق این گرفتن قرار باعث که هستند
 اقلیمی، مناسب شرایط دلیل به مناطق این در. اندشده

 باالترین گندم رشد دوره طول در خاکی و توپوگرافی
 خصوصیات این. است انتظار قابل سطح واحد در عملکرد
 ییک عنوان به گلستان استان که است شده باعث محیطی

 باشد، مطرح کشور در گندم تولید هايقطب از
 1065735 حدود 1388-89 زراعی سال در کهطوريبه
 جهاد سازمان( است شده تولید استان این در گندم تن

 در عمدتا مناطق این). 1389 گلستان استان کشاورزي
 به و سوقره حوزه غربیشمال و شمالی هايقسمت
  داشتند. قرار جنوبی هايقسمت در ايتکه صورت

  
  سو جهت کشت گندم دیمنقشه تناسب اراضی حوزه قره -4شکل 

  
  مناطق نسبتا مناسب جهت کشت گندم دیم

 گندم شناختی مناسبشرایط بوم لحاظ این مناطق از
مناطق خیلی  به نسبت تريضعیف شرایط در دیم،

مناطق  این در گندم کشت با ولی داشتند، قرار مناسب
انتظار  هاآن از را خوبی نسبتا محصول ردعملک توانمی

درصد) از مساحت  83هکتار ( 72857این مناطق  .داشت
درصد از مساحت کل  45سو و اراضی زراعی حوزه قره

. اکثر بودند ی حوزه را به خود اختصاص دادهاراض

و عمدتا در  داشتندمناطق مورد مطالعه در این طبقه قرار 
  .بودندسو قرهوبی حوزه هاي مرکزي، شرقی و جنقسمت

  مناطق ضعیف جهت کشت گندم دیم
 دیم گندم کشت براي پایینی پتانسیل این مناطق داراي

 از سوحوزه قره شمالی هايقسمت ضعف در این. بودند
 در سال و شوري زیاد و طی در کمتر بارش دریافت
اي دما و به صورت تکه هايمحدودیت جنوبی از مناطق

ی حوزه از شوري زیاد ناشی شرقدر قسمت شمال
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 ریسک با توأم مناطق این در دیم گندم کشت. شوندمی
 نسبتاً ترسالی، عملکرد وقوع صورت در تنها و بوده

 به مناطق این در شودمی توصیه. داشت خواهد مناسبی
 و خشکی مقابل در که( دیم دیم، جو گندم کشت جاي

این  .شود کاشته) است ترمقاوم دمایی نامساعد شرایط
درصد) از مساحت اراضی زراعی  8هکتار ( 7316ناحیه 

ی حوزه درصد از مساحت کل اراض 5/4سو و حوزه قره
  .بودند را به خود اختصاص داده

  مناطق نامناسب جهت کشت گندم
درصد) از مساحت اراضی  3هکتار ( 2633این ناحیه 

درصد از مساحت کل  5/1سو و زراعی حوزه قره
 به دلیل .بودند به خود اختصاص دادهی حوزه را اراض

 این در کشت گندم مناسب، اقلیمی شرایط عدم وجود
باشد. مناطق نامناسب بوده و داراي توجیه اقتصادي نمی

 عامل هاي شمالی منطقه مورد مطالعهقسمت در
 شده باعث که است خاك باالي شوري کننده،محدود
قال که در آق و بندرترکمن هايشهرستان از هاییقسمت

 قابل شرایط وجود داشتن با سو قرار دارند،حوزه قره
ردیف مناطق  در محیطی، شرایط سایر نظر از قبول
اي دیگر در مطالعه امناسب جهت کشت گندم قرار گیرند.ن

باال،  ECنامناسب،  pHاین مناطق  گزارش شد که
پتانسیل آبی پایینی خیزي پایین، بافت نامناسب و حاصل
 به تولید حفظ براي رسدمی نظر به ).1391 اظمیدارند (ک
کاهش  از جلوگیري براي و ضعیف طبقات در خصوص
 طبقات به اراضی این تنزل و محیطی منابع کمیت و کیفیت
 محصوالت کشت مانند اقداماتی است الزم تر،پایین
 آیش در و بقوالت پوششی، گیاهان از استفاده توقع،کم

 دیگر موارد و حفاظتی ورزيخاك گندم، با تناوب
رویه گندم در مناطق نامساعد کاشت بی .پذیرد صورت

شود، بلکه به کاهش منابع نه تنها باعث افزایش تولید نمی
 گردد (کاظمیملی می محیطی و هدر رفتن سرمایه

1391.(  
  

 کشت یلو سطوح واجد پتانس یسطوح واقع یسهمقا
  یمگندم د

درصد) از  20ر (هکتا 1027نتایج نشان داد که حدود 
سو که از لحاظ استعداد و اراضی زراعی حوزه قره

پتانسیل جهت کشت گندم دیم، در پهنه خیلی مناسب قرار 
ها نیز به کشت گندم اختصاص گرفتند، کاربري فعلی آن

درصد) از  80هکتار ( 4143دارد. این در حالی است که 
 هااراضی زراعی مربوط به این پهنه، کاربري فعلی آن

یر در سطح ز یشاست که افزا یبدان معن یناگندم نبود. 
. قابل انتظار است در این مناطق محصول ینا کشت

درصد) از اراضی زراعی منطقه مورد  31هکتار ( 22343
مطالعه که از لحاظ کشت گندم دیم داراي پتانسیل نسبتا 

ها نیز گندم بود و مناسبی بودند، کاربري فعلی آن
درصد) از اراضی زراعی مربوط به  69هکتار ( 50514

این پهنه داراي کاربري غیر گندم از جمله مزارع تحت 
کشت کلزا و جو بودند. در این مناطق نیز افزایش سطح 

درصد)  9هکتار ( 690زیر کشت گندم قابل انتظار است. 
از اراضی زراعی که جهت کشت گندم دیم  وضعیت 

در پهنه ضعیف  بندي این گیاهخوبی نداشتند و در پهنه
قرار گرفتند، داراي کاربري فعلی گندم بودند و حدود 

درصد) از اراضی زراعی مربوط به این  91هکتار ( 6626
پهنه، به درستی به کاربري غیر از گندم اختصاص پیدا 

درصد) از  8هکتار ( 219کرده بودند. همچنین حدود 
اراضی زراعی که براي کشت گندم دیم نامناسب ارزیابی 

هکتار  2414شدند، تحت کشت این گیاه قرار داشتند و 
درصد) از اراضی زراعی مربوط به این پهنه (پهنه  92(

  بودند. نامناسب) به درستی به زیر کشت گندم نرفته
  

  گیرينتیجه
 از) درصد 6( هکتار 5170 حدودنتایج نشان داد 

 از درصد 3 و سوقره حوزه زراعی اراضی مساحت
 جهت باالیی تناسب داراي حوزه اراضی کل مساحت
 و کمتر هايشیب مناسب، بارش. بودند دیم گندم کشت
 از مطلوب حد در الکتریکی هدایت همچنین و جنوب به رو
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 در مناطق این گرفتن قرار باعث که هستند عواملی جمله
 3( هکتار 2633 حدود حال عین در. اندشده طبقه این

 5/1 و سوقره حوزه زراعی اراضی مساحت از) درصد
 گندم کشت جهت حوزه اراضی کل مساحت از درصد
چنین نتایج نشان دادند هم .شدند ارزیابی نامناسب دیم

نواحی واجد پتانسیل که میتوانند به طور موفقیتآمیزي 
به کشت گندم دیم اختصاص پیدا کنند، در واقعیت به زیر 
کشت گندم نرفتهاند. از جمله عواملی که میتواند در این 
موضوع دخیل باشد میتوان به همپوشانی زمان کشت 
برخی از گیاهان با گندم، از جمله کلزا و جو اشاره کرد 
که باعث شده است بخش وسیعی از اراضی زراعی 
مربوط به این حوزه که داراي پتانسیل خوبی جهت کشت 
گندم هستند، به کاربري غیر از گندم اختصاص پیدا کنند 
که البته ممکن است این اراضی داراي پتانسیل مناسب 
جهت کشت سایر محصوالت نیز باشند. نتایج ما با نتایج 

باگات و همکاران (2008)، بیات (1390)، مهربان و 
همکاران (1384)، کاظمی و همکاران (1391) و کمالی و 
همکاران (1389) مطابقت دارد. الزم به ذکر است که عدم 
اختصاص اراضی مستعد به کشت یک محصول به 
معناي اختصاص نادرست آن به سایر محصوالت نیست 
و ممکن است همان عرصه براي گیاه دیگر نیز مطلوب 
باشد. از دیگر عوامل موثر در این موضوع میتوان به 
مسائل اقتصادي اشاره کرد. با توجه به اینکه اکثر 
کشاورزان قبل از کشت محصوالت مختلف، جنبههاي 
اقتصادي و وجود بازار مناسب جهت محصول مورد نظر 
را در نظر گرفته و در اولویت قرار میدهند، بخشی از 
سطح زیر کشت نیز به سایر گیاهانی که میتوانند از نظر 
اقتصادي سودمندي بیشتر داشته باشند، اختصاص 

  مییابد.
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