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پتانسيل سنجي اراضی جنوب آذربایجان غربی جهت توسعه کشاورزی و مد یریت
Aster  و تصاویرGIS  وAHP توسعه پايدار روستايي با استفاده از
. ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، استادیار جغرافیا-*نادر پروین
. ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، استادیار جغرافیا- محمدرضا کرمی
. ایران، آموزش و پرورش، کارشناس ارشد اقلیم شناسی- ایوب بزرگمنش

Assessment south of West Azerbaijan lands for
agricultural development and management of
rural sustainable development using AHP and
GIS and Aster images
Abstract
The aim of this study was to assess the suitability
of fertile soils to grow and increase in production
of sugar beet cultivation and Rural Development
is using AHP and GIS. For this purpose, digital
data layers annual rainfall, growing season precipitation, annual temperature, growing season
temperatures, temperature germination period,
topographical map layers, altitude, slope, aspect
and soil type, vegetation, land use, rural areas and
roads were collected. By using AHP weighting,
was carried out with the aid of digital map layers Overlay function in ArcGIS, map layers were
combined and analyzed. The results showed that,
although 18% of the total land area suitable for
sugar beet cultivation and are in very good condition, but if proper utilization of soil and water
resources can play an important role in the stabilization and reduction of rural migration.
Key words: Rural Management, Sugar Beet,
Southwestern Azerbaijan, AHP, ArcGIS.
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 سنجش تناسب اراضي مستعد کشت،هدف اين مطالعه
چغندرقند به منظور رشد و افزايش توليد محصوالت و
GIS  وAHP مدیریت و توسعه روستایی با استفاده از
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. نواحي روستايي و راههاي ارتباطي جمعآوری شد،اراضي
 وزن دهي نقشه اليه هايAHP با استفاده از تكنيك
ArcGIS  درOverlayرقومي انجام شد و به كمك تابع
نقشه اليه ها با هم تلفیق و مورد تجزیه و تحلیل قرار
 از اراضی%18  اگرچه، نتایج تحقيق نشان داد که.گرفت
منطقه برای کشت چغندرقند در وضعیت خیلی مناسب
 اما در صورت بهره برداري صحيح از،و مناسب قرار دارند
منابع آب و خاك همين مقدار هم مي تواند در تثبيت و
.كاهش مهاجرتهاي روستايي منطقه نقش آفريني كند
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مقدمه
توسـعه روسـتایی یـک فراینـد پيچيـده چندبعـدي
بـا هـدف بهبـود اسـتاندارد زندگـی مـردم در مناطـق
روسـتایی اسـت .بررسـی نیازهـای اکـو فیزیولوژیـک
گیاهـان زراعـی در کنـار شـناخت اقلیـم مناسـب آنها،
از مهمتریـن عوامـل مؤثـر بـر تولید محصـوالت زراعی
و توسـعه فعالیتهـای کشـاورزی هـر منطقـه اسـت
کـه از یـک طـرف باعـث افزایـش تولیـد میشـود و
از طـرف دیگـر از خسـارات ناشـی از عوامـل نامسـاعد
اقلیمـی وارده بـر محصـوالت میکاهد .از جملـه ارکان
اصلـی توسـعه پایـدار هـر کشـور ،تأمیـن غـذای کافی
باقیمـت مناسـب بـرای افـراد آن جامعـه اسـت .در
عصـر حاضـر محدودیـت منابـع و افزایـش روزافـزون
جمعیـت و درنتیجـه افزایـش تقاضـا بـرای محصوالت
غذایـی ،ایجـاب میکنـد کـه از منابـع محـدود به نحو
بهینـه اسـتفاده شـود .بـرای تأمیـن زندگـی بهتـر و
تولیـد بیشـتر ،بهویـژه در بخش کشـاورزی کـه بهطور
بسـیار تنگاتنگـی تابـع تغییرهـا و رخدادهـای جـوی
اسـت ،بایـد بـه هـوا ،دانـش هواشناسـی و کاربـرد آن
در بخـش کشـاورزی توجـه بیشـتری مبـذول گـردد.
اقلیمشناسـی کشـاورزی ارتباط متقابـل عوامل اقلیمی
و هیدرولوژیکـی را با کشـاورزی بررسـی میکند .هدف
اقلیمشناسـی کشـاورزی بکارگیری اطالعات آبوهوایی
بـهمنظـور بهبود عملیـات کشـاورزی و افزایـش تولید
کشـاورز از جنبـه کیفـی و کمـی اسـت .بـرای مثـال
در برنامهریزیهـای کشـاورزی در ارتبـاط بـا کاشـت،
داشـت ،برداشـت ،آفـات ،آبیـاری و تقویـم کشـاورزی؛
بدون شـناخت تأثیـر و کنترل عناصـر اقلیمی موفقیت
چندانـی حاصـل نخواهـد داشـت .در ایـن پژوهـش
شناسـایی اسـتعدادهاي محيطـي جنـوب اسـتان
آذربایجـان غربـی جهـت کشـت چغندرقنـد بـه کمک
AHPو  GISموضـوع اصلـی تحقیـق حاضـر اسـت.
کشـاورزی از مهمتریـن فعالیتهـای اقتصـادی کـره
زمیـن بـه شـمار میآیـد و بیـش از هر چیز به شـرایط
جـوی وابسـته اسـت .بـا بررسـیهای آگروکلیمایـی
میتـوان امکانـات بالقـ ّوه مناطـق مختلـف را تعییـن

و از آنهـا حداکثـر بهرهبـرداری را نمـود .شـناخت
پارامترهـای آبوهوایـی و اثـر آنها روی گیاهـان زراعی،
یکـی از مهمتریـن عوامـل مؤثـر در افزایـش عملکرد و
بهتبـع آن بـاال بـردن تولیـد اسـت .چغندرقنـد یکی از
منابـع اصلـی تولیـد قنـد و شـکر بـوده و فعالیتهـای
تولیـدی در ایـن زمینـه زندگـی جمعیـت فراوانـی از
مـردم جهـان را تأمیـن میکنـد و از دیـدگاه راندمـان
انرژی در واحد سـطح نسـبت به سـایر محصـوالت ،در
درجـه اول اهمیـت قـرار دارد .اهمیـت چغندرقنـد در
کشـاورزی تنهـا بـه دلیـل تولیـد آن نیسـت بلکـه این
گیـاه نقـش مهمـی در تنـاوب زراعـی دارد و ایـن امـر
بـهنوبـه خـود سـبب جلوگیـری از خسـتگی زمیـن و
مانـع طغیـان آفـات و بیماریهـا میشـود (نـوری،
 ،1383ص  .)2بـرای داشـتن کشـاورزی موفـق ،توجه
بـه ویژگیهـای اقلیمی و شـرایط محیطـی از مهمترین
ارکان مطالعـه اسـت .ترکیـب فضایـی ویژگیهـای
اقلیمـی بـا ویژگیهـای زمینـی ،واحدهـای همگنـی را
بـه وجـود میآورنـد کـه اصطالحـاً بـه آنهـا واحدهای
آگروکلیمایـی گفتـه میشـود( .فـرج زاده ،1386 ،ص
 .)247توجـه بـه شـرایط طبیعی منطقه مـورد مطالعه
و وابسـتگی شـدید کاشـت گیاهـان زراعـی بـه عناصر
آبوهوایـی ،ضـرورت مضاعـف انجـام تحقیـق در ایـن
زمینـه را آشـکارتر میکنـد؛ بنابرایـن در ایـن پژوهش
تالش میشـود تا با اسـتفاده از عناصر اقلیمی و عوامل
فیزیکـی زمیـن و بهکارگیـری تحليـل سلسـه مراتبـي
و فـنآوری سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی ،مناطقـی
از محـدوده مـورد مطالعـه کـه مسـتعد بـرای کاشـت
چغندرقنـد میباشـند ،مـورد شناسـایی و پهنهبنـدی
قـرار گیرنـد .چغندرقنـد یکـی از سـودآورترین
محصـوالت زراعـی اسـت .از زمـان کاشـت چغندرقنـد
حـدود دو قـرن میگـذرد .در ایـن مـدت از چغنـدر
علوفـهای بـه یـک منبـع واقعـی تولیدکننـده شـکر،
یعنـی چغندرقنـد دسـتیافتهایم؛ کـه ایـن پیشـرفت
عظیـم بهواسـطه بهبـود روشهـای اصالحـی در تولید
بذرهـای مرغوب ،مطالعات گسـترده بـر روی روشهای
جدیـد کشـت در جهـان و سـطح بـاالی تکنیـک در
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کارخانههـا قند دنیـا و باالخره تالش و مهـارت زارعین
ممکـن گشـته اسـت .مشـروحترین منبـع علمـی کـه
ارتبـاط بیـن عملکـرد چغندرقنـد و تغييـرات عناصـر
جـوی (دمـا و بـارش طـي  )1927-1948را بـهمنظور
پیشبینـی عملکـرد چغندرقنـد در واحد سـطح مورد
بررسـي قـرار داده ،توسـط پی آر نـوالن و دیام پوالک
انجـام گرفتـه اسـت .احتمـاال مهمترين مطالعـهای که
در ارتبـاط بـا نیازهـای آبوهوایی چغندرقنـد در ایران
صـورت گرفتـه و جميـع حرارتهـای مفیـد از کاشـت
تـا برداشـت چغندرقنـد تهيـه شـد توسـط فتـح الـه
طالقانـي و همـكاران ( ،1393ص  )30انجـام شـد .بـر
اسـاس نتايج تحقيـق مشـابهي ،دهـه دوم فروردینماه
بهتریـن زمـان بـرای کاشـت چغندرقنـد اسـت و زمان
برداشـت نیـز میتوانـد از  20مهـر آغـاز و در طـول
دهـه اول آبان مـاه پایان یابد (ابراهیـمزاده ،1379 ،ص
 .)98بارندگـی اثـر مثبتـی روی عملکـرد چغندرقنـد
دارد ولـی تأثیـر بارندگـی در عملکـرد انـدک اسـت.
همچنیـن بهتریـن دما بـرای حصول حداکثـر عملکرد
 8/27درجـه سـانتیگراد اسـت کـه اگـر از ایـن مقدار
بیشـتر باشـد ،اثـر دمـا روي رشـد گيـاه منفـی خواهد
بـود (جعفرمنـش ،1377 ،ص .)8
پیشینه تحقيق
تاكنـون مطالعـات مختلفـي در ارتبـاط بـا كشـت
محصـول چغندرقنـد انجـام شـده اسـت و محققـان از
زوايـاي مختلـف و بـا د يدگاه هـاي متفاوت به بررسـي
آن پرداختـه انـد .امـا مطالعاتي كه با رويكـرد مكانيابي
مناطـق مسـتعد كشـت ايـن محصـول بـه منظـور
توسـعه روسـتايي پرداختـه باشـند بسـيار انگشـت
شـمار اسـت .از جملـه مطالعـات مرتبـط و ارزشـمند
مـي تـوان بـه كارهـاي (,Smiht( ،)1982 ,Franke
Joseph( ،)1989 ,Ivanek & Martinic( ،)1983
،)1997 ,Van Dijk & et al( ،)1997 ,& Lauer
(Hoffmann & et( ،)1998 ,Jaggard & Werker
Jaggard( ،)2002 ,Boudry & et al( ،)2001 ,al
 )2009 ,& et alو مطالعـات مرتبـط داخلـي از قبيـل
تبریـزی ( ،)1386پزشـکی و زرافشـانی (،)1387

قنبريـان و سـالك ( ،)1393دلقنـدی و همـكاران
( ،)1393خسـروي و همـكاران ( ،)1393باد يـه
نشـين و همـكاران ( ،)1393حيـدري پـور و همـكاران
( ،)1394کوچکـی و همـكاران ( ،)1394د يهيـم فـرد
و همـكاران( ،)1394عليمـرادي ( ،)1394شـاه بنـدر
زاده و همـکاران ( ،)1394حالجیـان ( ،)1395ارغـان
( ،)1396گل افـرا ( ،)1395ندري ( )1395اشـاره كرد.
جواهـري و همـكاران ( ،1395ص  )235بـه منظـور
پهنهبنـدی تاریـخ کاشـت و برداشـت کاشـت پاییـزه
چغندرقنـد بر اسـاس از روش کریجینـگ و نتایج طرح
هـای تحقیقاتـی و همچنیـن احتمـال وقـوع دماهـای
آسـتانه در مراحـل مختلف نمـوی ،از دماهای سـاعتی
روزانـه و تعـداد سـاعات آفتابـي اسـتفاده كردنـد .آنها
نتيجـه گرفتند كـه پنجم تـا پانزدهم مهر ماه مناسـب
تريـن تاریخ کاشـت در جنوب اسـتان خراسـان رضوی
اسـت .بـا اين توصيـف اگرچه تاكنون مطالعـات متفرقه
اي بـراي ارزيابـي توسـعه زمينهـاي كشـاورزي مناطق
روسـتايي انجـام شـده ،امـا در ايـن مطالعـه محققـان
بـراي دسـتيابي بـه هـدف ارزيابي و سـنجش تناسـب
اراضـي مسـتعد کشـت چغندرقنـد بـه منظور رشـد و
افزايـش توليـد محصـوالت و توسـعه پايـدار روسـتایی
بـا اسـتفاده از  AHPو  GISبـراي دشـت بـوكان در
تالشـند بخشـي از خلاء چنيـن مطالعاتي را پـر كنند.
روش تحقيق
دشـت حاصلخيـز مـورد مطالعـه در جنـوب اسـتان
آذربایجـان غربـی واقـع در شـمال غربـی ایـران
بیـن 12˚40′تـا  13˚10′عـرض جغرافيايـي شـمالی
و  33˚20′تـا  34˚00′طـول جغرافيايـي شـرقی قـرار
گرفتـه اسـت .بيـش از  %25مسـاحت ايـن دشـت
( 143هـزار هکتـار) داراي اراضی قابلکشـت با كيفيت
باالسـت و هرسـاله بیـش از  ۳۴0هـزار تـن محصوالت
کشـاورزی عمدتـا بـه چغنـدر قنـد ،سـیب زمینـی و
غلات اختصـاص پيدا مي كند و بر اين اسـاس ،دشـت
حاصلخيـز مذكـور از قطبهای مهم کشـاورزی اسـتان
و کشـور اسـت (شـکل .)1بـه طور كلـي ،اين دشـت با
توانایـی تولیـد بيـش از  ۹۰هـزار تـن گنـدم و  6هـزار
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تـن انـواع سـبزیجات بـه ترتيـب ،رتبـه نخسـت و دوم
سـطح اسـتان را در اختیـار دارد (آمارنامـه کشـاورزی
محصـوالت زراعـی.)1390 ،
هـر تحقیـق علمـی نیازمنـد جمـعآوری دادههـای
مناسـب و بهکارگیـری شـیوههای انجـام مناسـب در
مراحـل مطالعاتی اسـت .در مطالعات اقلیم كشـاورزي،
آمـار بلندمـدت عناصـر آب و هواشناسـی مهمتريـن
منبـع اطالعاتـی بـراي مطالعـه محصـوالت زراعـي بـه
حسـاب میآیـد .در اینگونـه مطالعـات هـر چـه تراکم
ایسـتگاهها و همچنین طول دوره آماری بیشـتر باشـد،
نتایـج حاصل از تجزی ه و تحلیل آمار و اطالعات دقیقتر
و بهتـر خواهـد بـود و نتایج بهتری حاصل خواهد شـد.
بنابرايـن ،در ايـن مطالعه به منظور دسـتيابي به نقشـه
اليـه هـاي دقيق تـر ،از داده هاي ايسـتگاه هاي اطراف
منطقـه مـورد مطالعـه نيز اسـتفاده شـد(جدول.)1
در ايـن مطالعـه عناصـر اقلیمـی و عوامـل محيطـي،
در تعییـن نـوع کشـت و عملکـرد محصـول اهمیـت
بسـزایی دارنـد .بد يـن ترتيـب كـه در مرحلـهی اول،
نیازهـای رویشـی گیـاه زراعـی چغندرقنـد در طـول

دوره رشـد بـا اسـتفاده از سـوابق مطالعاتـی و پیشـینه
موضـوع و مصاحبـه بـا کارشناسـان جهاد کشـاورزی و
اعمـال نظـر تجربـه کشـاورزان منطقـه تعییـن گردید.
در جـدول 2فنولـوژی مربـوط بـه چغندرقنـد اردبیـل
بـا پـارهای تغییـرات آمـده اسـت (سـبحانی،1388 ،
ص  .)6تغییـرات ایجـاد شـد .تغییـرات ایجاد شـده در
فنولـوژی بـه خاطر تفاوت شـرايط اقلیمـي دو منطقه و
نوع محصول اسـت .براي بررسـي فنولـوژی چغندرقند،
داده هـاي عناصـر جوي شـامل دمـای حداقـل ،دمای
حداکثـر ،متوسـط دما ،بـارش ،تبخیر ،سـاعات آفتابی،
حداقـل رطوبـت ،حداکثـر رطوبـت ،متوسـط رطوبـت،
سـمت و سـرعت بـاد ،ابرناکـی ،فشـار و دمـای حداقل
زمین از اداره كل هواشناسـي اسـتان اخـذ گردید .پس
از كنتـرل كيفيـت و كميـت دادههـا ،ابتـدا اقـدام بـه
تعییـن دوره رشـد و دوره جوانهزنـی گیـاه چغندرقنـد
گرد يـد .منظـور از دورهی جوانهزنـی ،فاصلـهی زمانـی
یـک مـاه از زمـان کاشـت چغندرقنـد اسـت .در واقـع
دوره جوانهزنـی گیـاه از نیمـه دوم اسـفندماه تـا اواخر
نیمـه اول فروردینمـاه اسـت .دوره رشـد در ايـن
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بوکان

36˚ 32′

46˚ 13′
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2003-2014

سردشت
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36˚ 40′

مهاباد

پیرانشهر
تکاب

45˚ 43′

1385

1995-2014
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45˚ 08′
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1985-2014
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1765

1986-2014
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1986-2014

1670

2003-2014
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جدول .2فنولوژی محصول زراعي چغندرقند

نام متغير

خیلی مناسب

مناسب

متوسط

نامناسب

شیب (درصد)

<3X

3-7

7-10

<X10

نوع خاک

دمای جوانهزنی ()cº

دمای دوره رشد ()cº

بارش دوره رشد()mm
ارتفاع (متر)

لومی-شنی

شنی-لومی

لومی-رسی-شنی

16-23

23-30

10-16

6-10

1200-1500
0-1100

3-6

750-1200

1100-1500

تحقیـق از نیمـه دوم اسـفندماه تـا اواخـر شـهریور در
نظـر گرفت ه شـده اسـت.
در مرحلـهی دوم دادههـای عناصـر اقلیمی از قبیل دما
و بارش سـاالنه ،دمـا و بارش دوره رشـد و دمای روزانه
دوره جوانهزنـی ایسـتگاه هـاي هواشناسـی در محیـط
 GISبـه نقشـهی رقومـی تبدیـل گردیـد .در تهيـه
نقشـه اليـه هـاي رقومـي بـرای انتخـاب مناسـبترین
روش درونیابـی ،از آمـاره كمتريـن میانگیـن مربـع
خطاها ( )RMSاسـتفاده شـد (بارو ،1384 ،ص .)128
در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از تصاویر  Asterبـا اندازه
پیکسـل  28متري DEM ،توپوگرافي منطقه و نقشـه
اليـه هـای ارتفـاع ،توپوگرافـی ،شـیب و جهـت شـيب
حاصـل شـد .بر اسـاس نیازهای فنولـوژی چغندر د يگر
خاك ،پوشـش گياهي،

نقشـه اليه هـاي رقومی شـامل
راه هـاي ارتباطـي ،كاربـري اراضـي ،نواحـي روسـتايي
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0-3

600-750

1500-1800

رسی
<0X
30<X<10
<600X
<X1800

منطقـه نيـز تهیه شـد .در مرحلـه پنجم بر اسـاس نیاز
رویشـی گیـاه زراعـی چغندرقند ،هر یک از نقشـه اليه
هـا به کمک تکنیـک  AHPارزشگـذاری و وزن دهي
شـدند و در مرحلـه آخـر ،بـه کمـک توابـعOverlay
در نـرم افـزار  ArcGISنقشـه اليـه هـاي تهيـه شـده
بـا هـم تلفیق شـدند و نقشـه خروجـي نهايـي مناطق
مسـتعد كشـت محصـول مـورد تجزیـهو تحلیـل قرار
گرفـت .بـه منظـور حصول اطمينـان از خروجـي مدل،
بـا اسـتفاده از  30مـورد نمونه بـرداري و انطبـاق آن با
نقشـه خروجي اقدام و ضريب همبسـتگي آنها بررسـي
شـد .نهايتـاً ،بـا توجـه بـه نقشـه وضـع موجود ،نقشـه
پتانسـیل کاشـت این گیـاه زراعـی تهیه گردیـد .بطور
خالصـه مـدل مفهومي تحقیق در شـکل 2نشـان داده
شـده است.
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عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع(متر)

دوره آماری
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شكل .2مدل مفهومي تحقیق

نتايج و بحث
از آنجـا كـه در ايـن مطالعـه ،تعـداد زيادي نقشـه اليه
عناصـر اقلیمـی و عوامـل محيطـي در تعییـن نـوع
کشـت و عملکـرد محصـول اسـتفاده شـد و بـه دليـل
محدود يـت صفحـات ،در اينجـا تنهـا برخـي از نقشـه
اليـه هـاي رقومـي كـه اهمیـت بسـزایی در تحقيـق
داشـت اشـاره تفصيلـي خواهـد شـد .همچنانكـه کـه
از آمـاره هـاي مربـوط بـه نـوع درونيابـي در جـدول3
پیداسـت ،روش  IDWچـون دارای میانگیـن مربـع
خطاهـای کمتـری نسـبت بـه روش کریجینـگ سـاده
اسـت ،بـرای درونیابـی و تهيه كليه نقشـه اليـه ها در
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ایـن پژوهـش اسـتفاده گرد يـده اسـت.
پهنهبندی بارش دوره رشد
بـا درونیابـی بارش دوره رشـد منطقه بـه کمک روش
 IDWمشـخص شـد کـه ،ميـزان بـارش مـورد نیـاز
چغندرقنـد در طـول فصـل رشـد نمـي توانـد بطـور
طبيعـي و مسـتقيم ٌا از نـزوالت جـوي تأمیـن شـود .با
توجـه بـه جدول فنولـوژی گیـاه زراعی چغنـدر ،بارش
کمتـر از  600میلیمتـر در طـی فصـل رشـد حاکی از
شـرایط نامناسـب جهت کشـت گیاه زراعی چغندرقند
اسـت کـه در تمـام اراضـی ایـن منطقـه ،میـزان بارش
بهمراتـب کمتـر از ایـن میـزان اسـت .در واقـع امـکان
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بارش دوره رشد

3/65

4/14
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نوع پارامتر

وزن دهی معکوس فاصله

کریجینگ ساده
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کاشـت دیـم چغندرقنـد در ایـن منطقـه وجود نـدارد
و کشـاورزان مجبـور به کشـت آبـی این گیاه هسـتند.
بـا آبیـاری میـزان آب مـورد نیـاز چغنـدر تاميـن
میشود (شـکل.)3
پهنهبندی دمای دوره رشد
آنچه در رشـد گیـاه چغندرقند اهمیت بیشـتري دارد،
میانگیـن دمـای سـالیانه نیسـت بلکـه میانگیـن دمای
دوره رشـد این گیاه اسـت .دوره رشـد گیاه چغندرقند
در اسـتان آذربایجان غربی  180روز است .زمان کاشت
ایـن گیاه از نیمه دوم اسـفندماه شـروع میشـود .زمان
برداشـت ایـن گیـاه از نیمـه دوم شـهریور شـروع و تـا
دههی دوم مهرماه ادامه خواهد داشـت .شـکل 4نقشـه
حاصـل از درونیابـی مقادیـر دمای دوره رشـد منطقه
بـه کمـک روش  IDWرا نشـان میدهد.
پهنهبندی دمای دوره جوانهزنی
بـه کمـک مقادیـر میانگیـن دمـاي دوره جوانهزنـی،
نقشـه درونیابـی دمـای دوره جوانهزنـی تهيـه و
خروجـی آن در شـکل 5آمـده اسـت .همچنانكـه از
نقشـههای دمایـی منطقـه (دمـای دوره رشـد و دوره
جوانهزنـی) مشـخص اسـت ،کل اراضـی منطقـه از نظر
دمايـی شـرایط مناسـبی جهـت کشـت چغندرقنـد را
د ارند .
عامل توپوگرافی و خاكشناسي
نقشـههای حاصـل از پهنهبندیهـای ارتفـاع و شـیب
و خـاک بـه ترتیـب در شـکلهای  8-7-6بـه نمایـش
درآمـده اسـت .همچنانكـه از نقشـه ارتفاعي پيداسـت،
در سـطح دشـت ارتفاعـات بلنـد و قابل توجهـي وجود
نـدارد و عمـده ارتفاعـات سـطح منطقه به صـورت تپه
ماهـور در قسـمت جنـوب و غـرب دشـت بـوكان قـرار
گرفته اسـت (شـكل .)7همچنانكه از نقشـه اليه شـيب
منطقـه پيداسـت ،حـدود  59درصـد منطقـه داراي
شـيب كـم و متوسـط بـراي كشـت محصـول (7-10
درصد) مي باشـد (شـكل .)7براساس نقشـه اليه خاك
دشـت بـوكان مـي توان گفـت كـه بيـش از  90درصد
خاك سـطح منطقه يكدسـت و مناسـب از نوع شـنی-
لومی اسـت (شـكل.)8

تلفیـق الیههـا بـه کمـــک فراینـد تحلیـل
سلسلهمراتبی
شـکل 9خروجـی نهایـی پژوهش كـه به صورت نقشـه
پهنهبنـدی گويايـي اسـت و از ترکیـب و تلفيـق نقشـه
اليـه های وزن دار بدسـت آمده اسـت نشـان مي دهد
كـه ،مسـاحت اراضـی خیلی مناسـب برای کاشـت این
گیاه زراعی در جنوب اسـتان  274کیلومتر مربع اسـت
كـه حـدودا ً تنهـا  %3از اراضی منطقه مـورد مطالعه را
شـامل میشـود .ایـن اراضـی عمدتـاً در محـدودهی
بيـن شـهرهای بـوکان ،مهابـاد و پیرانشـهر و همچنین
شـاهیندژ هسـتند .اراضـی مناسـب کـه مسـاحت
بیشـتری را دارا هسـتند  %15اراضی منطقه را شـامل
شـده که بیشـتر اراضی شـهرهای بوکان و پیرانشـهر و
مهابـاد را شـامل میشـوند .علـت اینکـه بیشـتر اراضی
مناطـق ذکـر شـده جـزء اراضی مناسـباند این اسـت
کـه خـاک ایـن مناطـق بـرای کشـت گیـاه چغنـدر از
مطلوبیـت خوبی برخـوردار اسـت .اما اراضی بـا ویژگی
متوسـط برای کاشـت چغندرقند بیشترین سـهم را در
اراضی منطقه دارند و  %43مسـاحت منطقه را شـامل
میشـوند (جد ول.)4
اراضـی مناسـب بهصـورت پراکنـده جنـوب آذربایجان
غربـی را فـرا گرفتهانـد .تنهـا تـکاب آن هـم بـه دلیـل
شـیب و نداشـتن خـاک کافـی فاقـد اراضـی متوسـط
بـرای کشـت چغنـدر اسـت ،درحالیکـه سـایر
شهرسـتانها دارای مناطقی با سـازگاری متوسـط برای
کشـت چغندرقنـد هسـتند .اراضـی نامناسـب  %39از
مسـاحت منطقـه را تشـکیل دادهانـد که شـامل تقریباً
کل محـدودهی شهرسـتان تـکاب و قسـمت اعظـم
شهرسـتان شاهیندژ و همچنین قسـمتهای زیادی از
اراضـی شهرسـتان سردشـت و اراضی غربی شهرسـتان
پیرانشـهر اسـت کـه بـرای کشـت چغندرقند مناسـب
نیسـتند .از آنجـا كـه ميـزان همبسـتگي بيـن نمونـه
هـاي با نظـارت مسـتخرج از نقشـه پهنه بنـدي نهايي
و وضعيـت موجود بسـيار بـاال و معنـي دار ()r=0/954
بـود ،از نتايـج تحقيـق اطمينـان حاصل شـد.
نتیجهگیری و جمعبندي
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شکل .9نقشه پهنهبندی استعداد كشت چغندرقند

در ایـن تحقیـق دادههـای نقشـه هـاي رقومـي عناصر
مهـم و موثـر اقلیمـی و عوامـل محيطـي براي بررسـي
و ارزيابـي اسـتعداد اراضي کشـت محصول اسـتراتژيك
چغندرقنـد اسـتفاده شـد تـا نقشـه پهنهبندی کاشـت
چغندرقنـد اسـتخراج شـود .با بررسـی منابـع كتابخانه
اي نیازهـای فيزيولـوژي چغنـدر بررسـي شـد .دوره
رشـد گیـاه از نیمه دوم اسـفندماه تا اواخر شـهریورماه
و دوره جوانهزنـی گیـاه نیـز بـه فاصلـهی زمانـی یـک
مـاه از زمـان کاشـت ایـن گیـاه در نظـر گرفتـه شـد.
در واقـع دوره جوانهزنـی گیـاه از نیمـه دوم اسـفندماه
تـا اواخـر نیمـه اول فروردینمـاه اسـت .پـس از تهیـه
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جـدول فنولـوژی ،آمارهـای گردآوریشـده در محیـط
 GISبـه نقشـهی رقومـی تبدیـل و وزن دار شـدند.
بـرای درونیابـی روش  IDWانتخاب شـد ،زیرا میزان
 RMSآن از روشهـای دیگـر بسـیار کمتر بود .هر یک
از دادههـاي نقشـه اي كـه بر اسـاس نیاز رویشـی گیاه
زراعـی چغندرقنـد ،ارزشگـذاری و طبقهبنـدی شـده
بودنـد ،بـه کمـک تکنیـک  recassfyدر ArcGIS
اقـدام مجـددا در مقياس  4طيفي کالسبندی شـدند.
طبقـه  4نشـاندهندهی مناسـبترین پهنـه بـرای
کاشـت چغندر اسـت و طبقه  1نشـاندهندهی پهنهی
نامناسـب بـرای کاشـت ایـن گیـاه اسـت .بـه کمـک
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وضعيت پهنه

مساحت ()2km

مساحت به درصد
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اکستنشـن  AHPو تابـع Overlayدر ArcGIS
اقـدام بـه وزن دهـي نهايـي نقشـه اليـه هـاي رقومـي
شـد و نهايتاً نقشـه پهنهبندی اسـتعداد اراضي کشـت
محصول چغندرقند اسـتخراج شـد و با نمونه برداري و
تطبيق آن با وضعيت موجود از صحت نقشـه پتانسـيل
كشـت دشـت مذكـور اطمينـان حاصل شـد .نقشـهی
خروجـی حاصلـه نشـان داد کـه حـدودا ً  3درصـد
اراضـی ایـن منطقـه بـر اسـاس فاکتورهـای اقلیمـی و
محیطـی برای کاشـت گیـاه زراعـی چغندرقند بسـیار
مناسـب هسـتند .ایـن اراضـی عمدتـاً در محـدودهی
جغرافیـای شـهرهای بـوکان ،مهابـاد و پیرانشـهر و
همچنیـن شـاهیندژ هسـتند .اراضـی مناسـب کـه
مسـاحت بیشـتری را دارا هسـتند 15درصـد اراضـی
منطقـه را شـامل شـده کـه بیشـتر اراضـی شـهرهای
بـوکان و پیرانشـهر و مهاباد را شـامل میشـوند .اراضی
بـا ویژگی متوسـط بـرای کاشـت چغندرقند بیشـترین
سـهم را در اراضـی منطقـه دارند و  43درصد مسـاحت
منطقه را شـامل میشـوند .اراضـی نامناسـب 39درصد
از مسـاحت منطقه را تشـکیل دادهاند که شـامل تقریباً
کل محـدودهی شهرسـتان تـکاب و قسـمت اعظـم
شهرسـتان شاهیندژ و همچنین قسـمتهای زیادی از
اراضـی شهرسـتان سردشـت و اراضی غربی شهرسـتان
پیرانشـهر اسـت کـه بـرای کشـت چغندرقند مناسـب
نبـوده و توانایـی پرورش و تولید محصـول درخور توجه
و باکیفیـت و باصرفـه را ندارنـد.
در مجموع براسـاس نتایج تحقيـق ،اگرچه حدود %18
از اراضـی منطقـه برای کشـت چغندرقنـد در وضعیت
مناسـب و خیلـی مناسـب قـرار دارد و در حـال حاضر
كمتـر از  %10آن بهـره بـرداري كشـاورزي سـنتي بـا
آبيـاري تركيبـي غـرق آبـي -قطـره اي مـي شـود ،در
صـورت داشـتن برنامـه ريـزي مناسـب و بهره بـرداري
صحيـح از منابـع آب و خـاك با همين مقدار مسـاحت
هـم مـي تـوان گام مهمـي در توسـعه پايدار روسـتايي
انجـام داد و درآمـد حاصلـه از آن هزينـه هـاي يـك
زندگـي پايـدار روسـتايي را كفـاف باشـد و در تثبيـت
و كاهـش سـرعت مهاجرتهاي روسـتايي نقـش آفريني

كند .
منابع و ماخذ
ابراهیـمزاده ،ج )1379( .تعییـن تقویـم هیـدرو اقلیـم
کاشـت و برداشـت چغندرقنـد در شهرسـتان خـوی.
تهـران :دانشـگاه آزاد اسلامی تهـران ،پایاننامـه
کارشناسـی ارشـد جغرافیـا.
باد يـه نشـين ،ع.ر .نـوري ،ح .و وظيفـه دوسـت ،م.
( )1393واسـنجي معـادالت بـرآورد شـاخص سـطح
بـرگ محصـوالت ذرت و چغندرقند با اسـتفاده از داده
هـاي ماهـواره اي سـنجنده مود يـس (شـبكه آبيـاري
قزويـن) .مجلـه تحقيقات آب و خاك ايران ،سـال چهل
و پنجـم ،شـماره  ،2صـص .155-165
بارو ،ج )1384( .سیسـتم اطالعـات جغرافیایی .ترجمه
حسـن طاهر کیا ،تهران :انتشـارات سـمت ،ص .367
پزشـکی ،و .و زرافشـانی ،ک )1387( .کاربـرد منطـق
فـازی در ارائه مدل ارزيابی سـطوح توسـعه کشـاورزی
دهسـتان های شهرسـتان کرمانشـاه .فصلنامه روستا و
توسـعه ،جلد  ،11شـماره  :4صـص .53-70
تبریزی ،ع.ا )1386( .تاریخ کاشـت مناسـب در گیاهان
زراعـی و عوامـل مؤثـر بـر آن .مجلـه علمی-تخصصـی
زيتون ،شـماره  ،79صـص .28-34
جواهـري ،م.ع .اصغـری پـور ،م.ر .زمـرودي ،م .و
دهمـرده ،م )1395( .پهن ه بندی تعیین تاریخ کاشـت،
برداشـت و طـول دوره رشـد مناسـب جهـت کاشـت
پاییـزه چغندرقنـد در اسـتانهـای خراسـان رضـوی
و جنوبـی .اکوفیزیولـوژی گیاهـی ،دوره  ،8شـماره ،24
صـص .223-237
حيـدري پـور ،ر .نصیـری محالتـی ،م .کوچکـی ،ع .و
زارع فيـض آبـادي ،الف ،)1394( .اثرات سـطوح آبياري
و نيتـروژن بـر عملكرد و اجـزاي عملكـرد ذرت ،كنجد
و چغندرقنـد در شـرايط آب و هوايـي مشـهد .نشـريه
پژوهشـهاي زراعـي ايـران ،سـال سـيزدهم ،شـماره ،1
صـص .24-33
خسـروي ،م .امانـي ،م .و حسـين زاده كرمانـي ،م.
( ،)1393بررسـي تناسـب محيطـي شهرسـتان تربـت
حيدريـه براي كشـت چغندرقند با اسـتفاده از سـامانه
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اطالعـات جغرافيايـي .مجلـه چغندرقنـد ،دوره ،30
شـماره  ،1صـص .101-116
دفتـر آمار و اطالعـات وزارت جهاد کشـاورزی(،)1390
آمارنامـه کشـاورزی محصـوالت زراعـی سـالهای -85
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نسـب ،س .اندرزیـان ،ب ،)1393( .ارزیابـی ریسـک
تأثیـرات تغییـر اقلیـم بـر عملکـرد و فنولـوژی رشـد
گنـدم (مطالعـۀ مـوردی :شهرسـتان اهـواز) .مدیریـت
آب و آبیـاری ،دوره  ،4شـماره  ،2صـص.161-175
د يهيـم فـرد ،ر .نصیـری محالتـی ،م .و کوچکـی ،ع.
( ،)1394شـبيه سـازي عملكـرد پتانسـيل چغندرقنـد
( ).Beta vulgaris Lو خلاء عملكـرد ناشـي از
محدود يـت آب و نيتـروژن در اسـتان خراسـان رضوي
با مـدل  .SUCROSنشـريه بوم شناسـي كشـاورزي،
سـال هفتـم ،شـماره  ،3صـص .330-315
سـبحانی ،ب ،)1388( .پهنهبنـدی آگروکلیماتیـک
کاشـت چغندرقنـد در اسـتان اردبیـل .همایـش ملـی
کاهـش اثـرات بالیـای جـوی و اقلیمـی ،فروردیـن
.1388
عليمـرادي ،ا ،)1394( .نيازهـاي آينـده كشـت چغندر
قنـد چالـش هـاي علمـي .شـماره  ،226مجلـه صنايع
قند ايـران ،صـص .8-12
فتـح الـه طالقانـي ،د.؛ محمد يـان ،ر .و صـادق زاده
حمايتـي ،س ،)1393( .راهنمـاي كاشـت ،داشـت و
برداشـت چغنـدر قند پاييـزه .كرج :موسسـه تحقيقات
چغنـدر قند.
فـرج زاده ،م ،)1386( .تکنیکهـای اقلیمشناسـی.
تهـران :انتشـارات سـمت ،ص.287
قنبريـان ،د .و سـالك ،ف ،)1393( .تاثير ميزان رطوبت
بـر برخـي خـواص فيزيكـي بـذر چغندرقنـد .مجلـه
چغندرقند ،سـال سـي ام ،شـماره  ،1صـص .89-101
کوچکـی ،ع .نصیری محالتی ،م .منصوري ،ح .و مرادي،
ر ،)1394( .ارزيابـي توسـعه كشـاورزي پايـدار در ايران
بـا اسـتفاده از روش مزيـت نسـبي .فصلنامـه اقتصـاد
كشـاورزي و توسـعه ،شـماره  ،90صص .29-42

گل افـرا ،ف ،)1395( .زيرسـاختهاي كشـت چغنـدر
قنـد .ماهنامـه كشـاورز ،شـماره  ،441صـص .44-46
نـدري ،ح ،)1395( .چالـش هـا و مشـكالت كشـت
چغنـدر قند در ايـران .ماهنامه كشـاورز ،شـماره ،436
صـص .36-38
نـوری ،م ،)1383( .اقلیـم کشـاورزی دهلـران بـا تأکید
بـر اثـرات شـاخصهای حرارتـی و بارشـی بـر کشـت
چغندرقنـد .تهران :دانشـگاه شـهید بهشـتی ،پایاننامه
کارشناسـی ارشـد جغرافیا.
ارغان ،ع ،)1396( .بررسـی و اولویت بندی عوامل مؤثر
بـر رضایـت از زندگـی در مناطق روسـتایی با اسـتفاده
از فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی(( )AHPمطالعـه
موردی مناطق روسـتایی شهرسـتان سـرخه) مدیریت
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.119-134
شـاه بنـدر زاده ،ح .صداقت ،ر .و شـیراوند ،م،)1394( .
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.روسـتایی ،دوره  ،14شـماره 33-42 :38
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