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 1بهروز سبحانی

 

 
 براساس نیازهای اکولوژیکی در استان اردبیل  چغندرقندتعیین نواحی مستعد کاشت 

 

 01/30/19 تاریخ پذیرش:               30/03/10 تاریخ دریافت:

 

 چكيده

کاشت آن  ،در استان اردبیلبراساس شرایط اقلیمی و محیطی . استاستراتژیک کشور  تمحصوالاز  یکی قندچغندر 

به منظور تعیین نواحی  یکیژنیازهاي اکولو مطالعه هدف از این تحقیقدارد.  ینقش مهمکشاورزان  در رونق اقتصادي

بدین منظور با بررسی عناصر  .باشد یم اردبیل در استان هاي زراعیو استفاده بهینه از زمین چغندرقندمستعد کاشت 

–)آوریل طول دوره رشد بارش ،، بارش ساالنهاکتبر(-)آوریل دوره رشددماي طول  ،دماي ساالنه، از قبیل اقلیمی

 سطوح يها هیال نقشه و همچنین تهیه گردید هواشناسی استان يها ستگاهیا 9331تا  0111در دوره آماري سپتامبر( 

با  هاالیه يگذار ارزش، هادادهتحقیق شامل، گردآوري  فرآیند. ترسیم گردیدعمق خاك  و ، شیب، جهتیارتفاع

 هاينتایج حاصل از یافته باشد.می و تهیه نقشه نهایی تلفیق اطالعات، GISورودي اطالعات به محیط ، AHPروش 

( و درصد 92درصد(، متوسط ) 03ي مناسب )حدود تواند به سه ناحیهمی استان اردبیلکه  دهدنشان می تحقیق

   شود. يبندپهنهقند درصد( از لحاظ کاشت چغندر 01نامناسب )

 استان اردبیل.، GIS، ، مدل سلسله مراتبینیازهاي اکولوژیک، چغندرقند :هاکليد واژه

 

                                                 
 :sobhani@uma.ac.irE-mail    دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار - 0

       
    دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

 پژوهشی فضای جغرافیایی-ی علمی فصلنامه           
 05 ی دهم، شمارهپانزسال              

9-98، صفحات 9314 تابستان  
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 هقدمم 

با توجه گیاهان زراعی و باغی  ریزي کشاورزي تعیین و شناسایی نواحی مستعد براي کاشتهاي برنامهیکی از روش

سازد که خسارت ناشی از کشاورزان را قادر می به شرایط اقلیمی و عوامل فیزیوگرافی زمین است. آگاهی از این امر

حدود  چغندرقندسطح زیر کشت  ایران در کشور بکاهد. رشددر طول دوره را شرایط نامساعد اقلیمی بر محصول 

دهد نشان می مطالعاتاما ؛ هکتار را به خود اختصاص داده است 9233هزار هکتار برآورد شده که استان اردبیل  031

که به  شده انجاممطالعاتی  این محصول کاشت مورد در هکتار افزایش یابد. 93333تواند حداقل تا سهم استان می

 ؛گردد یمچند مورد اشاره 

هاي آگروکلیمایی مناطق مناسب به کاشت و دادهتحلیل  با (12: 0030و خدابنده ) (00: 0031اصل ) جهانبخش 

ارزیابی کیفی تناسب  (923: 0031و سید شریفی ) (033: 0030گیوي ). اندکرده تعیینبرداشت محصول زراعی را 

سانتی  23تا  93متري، بافت خاك متوسط و عمق خاك  9333ارتفاع  بررسی ورا  چغندرقنداراضی براي کاشت 

(، فرج نیا 10-030: 0010قائمیان و همکاران ) .اندمشخص کرده چغندرقندترین مکان براي کاشت مناسب را متري

با استفاده از روش  را چغندرقندبندي آگروکلیماتیک کاشت پهنه( 33: 0010) سبحانی و همچنین (21-19: 0011)

AHP  اند.دادهانجام  

 0فیدلر است. کرده تعیین چغندرقندبندي کاشت ترین عامل اقلیمی در پهنه( خاك را مهم002-001: 0101) 9گودمن

 1هاي آوریل تا سپتامبر برآورد نموده است. کورپلو و همکارانهمارا در  چغندرقندیازهاي بارندگی ( ن00-1: 0131)

گراد را درجه سانتی 03 درجه روز و متوسط دماي روزانه 9133تا  9033( درجه حرارت تجمعی بین 0132)

 ( در اروپاي مرکزي بارندگی و در0119)2. استهلفکترین دما براي کاشت این محصول تعیین نموده استمناسب

: 0111) 0و همکاران فرکاتون تعیین نموده است. چغندرقنددر کاشت  محدودکنندهعشع خورشید را عامل فرانسه تش

 .قرار داده است آب و هوایی مورد مطالعه در ارتباط با شرایطرا  چغندرقند( عملکرد 10

و حداقل دما، از حداکثر  چغندرقند( به منظور شناسایی مناطق مساعد براي کاشت 90-02: 9333) 3وان دن دریسش

هوا را در ( تاثیر آب و02 :9330)1پدیگونبارندگی، سرعت باد، رطوبت نسبی و تابش آفتاب استفاده نموده است. 

                                                 
2- Goodman 

3- Fiedler 

4- Khorpolo 

5- Istahlaf 

6- Freckleton et al 

7- Vandendriessche 

8- Pidgoon  
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( با استفاده از متغیرهاي 09-01: 9339)1کاربرسوس و همکاران اند.مورد مطالعه قرار داده چغندرقندمیزان تولید 

 03جونس و همکاران اند.بندي مناطق مناسب براي کاشت را مشخص کردهاي تقسیمبندي خوشهروش طبقهاقلیمی با 

 00هولدن و بررتوناند. مورد بررسی قرار داده چغندرقندبینی آتی هوا را در میزان پیش( تاثیر آب و031-10: 9330)

مقادیر بارش گیري از دما و با بهره چغندرقندهوا را برروي محصول زراعی ( نقش تغییرات آب و010-010: 9330)

. باشد یماند که دما و بارش، دو عنصر اصلی در شناسایی این گیاه زراعی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده

گراد را براي کاشت این گیاه درجه سانتی 02 تا 09متر و دماي بین سانتی 03( خاك لومی با عمق 02: 9332)09رترو

 چغندرقندهوا را در عملکرد ( تاثیر تغییرات آب و09-01: 9330)00همکارانکریستین و  زراعی مشخص کرده است.

 00اي جسن و همکارانو ویري (030-001: 9330)02رینالدي و( 9330)01کنتر و همکاراناند. مورد بررسی قرار داده

از این  هدف .اندتعیین کرده چغندرقندبراي کاشت  ترین عاملمهمرا  تابش آفتاب و نوع خاك( 91-01: 9333)

در محیط سامانه  چغندرقندکاشت  انتخاب مناطق مستعد بهچند معیاره در  يریگ میتصماستفاده از روش  تحقیق

  . باشد یماطالعات جغرافیایی 
 

 هامواد و روش

محصول دو ساالنه  چغندرقند چغندرقندنیاز اکولوژیکی  است. نشان داده شده 0 شکلمراحل انجام این تحقیق در  

. نیاز آبی آن بستگی به انجامد یمروز هم به طول  003تا  013نسبتا به دوره رشد طوالنی نیاز دارد که از است که 

 32/3روز(  03تا  92در مرحله اول از ) 2/3تا  1/3حدود  (kc)گیاهی  بیضر دارد. (ETo)تبخیر و تعرق گیاه مرجع 

، در 3/0تا  1/3روز(  33تا  23در مرحله اواسط فصل ) ،9/0تا  2/03( روز 03تا  02) ، در مرحله توسعه12/3تا 

 0در جدول  چغندرقندباشد. نیاز اکولوژیک می 3/3تا  0/3داشت روز( و در زمان بر 23تا  03مرحله اواخر فصل )

 ارایه شده است. 

                                                 
9- Kaburlasos et al 

10- Jones et al 

11- Holden and  Brrarton   

12- Rathore et al   

13- Christine et al 

14- Kenter et al 

15- Rinaldi   

16- Vereijssen et al 
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 چغندرقندبندي نواحی مستعد به کاشت پهنه

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 درقندچغنمراحل تحقيق در مورد کاشت  :1شكل 
 

  چغندرقندبرای کاشت  اکولوژیكی یازهاين -1جدول 

 پارامترها مفهوم پارامترها مفهوم

 9033تا  0333 تعداد واحدهاي حرارتی 03تا  01 میانگین دماي مناسب

 متر در ثانیه 93 شدت باد مضر 01تا  02 میانگین دماي حداقل

 متر یلیم 133تا  233 وبنیاز آبی در مناطق مرط 99تا  91 میانگین دماي حداکثر

 متر یلیم 0333تا  0133 نیاز آبی در مناطق خشک 02< حداکثر دما

 و لومی يا جلگهخاك  ترین خاكمناسب خاك عمیق عمق مناسب خاك

 2 حداقل دما براي جوانه زدن 233تا  0133 متر یلیممقدار آب مصرفی 

 033تا  003 اي جوانه زدنواحد حرارتی بر 09تا  02 میانگین دما براي جوانه زدن

 01تا  93 دماي مناسب براي رشد برگی 13 دما براي نابودي گیاه

   93تا  91 دماي مناسب براي گل دادن

 .باشد یمدرجه سلسیوس  بر حسبهاي دما واحد

 ایجاد ساختار سلسله مراتبی

از  کیهر کی زمین انتخاب شدند، دما، بارندگی و عوامل فیزی ؛معیارهاي اصلی چغندرقندیابی کاشت براي مکان 

 (.9)شکل  اندهاي مختلفی تشکیل شدهعوامل مذکور از زیر شاخه

                         

 ا مراکز عمدهبررسی خصوصیات اقلیمی استان و مقایسه اجمالی ب

 Agro- ecologicalکشاورزي –بندي اکولوژیکیپهنه

هاي منابع اقلیمیپایگاه داده هاي منابع زمینیپایگاه داده    

درجه حرارت طول  -1روز –درجه  - 0بارندگی  -9درجه حرارت 

 بارندگی طول دوره رشد -2دوره رشد 

 جهات -1 شیب -0توپوگرافی  -9عمق و تیپ( )منابع خاك  

 AHPبراساس مدل  یوزن ده

ياستانداردساز  

 GISها در محیط ها و تحلیل مدلتلفیق الیه

 GIS در محیط  چغندرقندهاي مناسب براي کاشت تهیه نقشه نهایی مکان
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یابی کاشت در مکانعوامل مورد استفاده 
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 چغندرقندیابی کاشت مكان تحليل سلسله مراتبی به منظور فرآیند: 2شكل 

 
 

 ها   ها و گزینهضریب اهمیت معیارها و زیر معیار تعیین

خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه  به در فرایند سلسله مراتبی عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه

 . آیددست میبه 9ها براساس جدول شوند که وزن نسبی آنمی

 

 AHPیسه زوجی در مدل مقياس برای مقا -2جدول 

 ترجیحات مقدار عددي ترجیحات مقدار عددي

 کمی مرجح 0 ترجیح یکسان 0

 ترترجیح خیلی بیش 3 ترترجیح بیش 2

 ترجیحات بین فواصل 1و  0، 1، 9 کامال 1

 عوامل فیزیکی زمین دما بارندگی

 نامناسب  متوسط  مناسب
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 بررسی سازگاري در قضاوت

ست که از تقسیم شاخص ، محاسبه ضریبی به نام سازگاري اهاي فرایند تحلیل سلسله مراتبیتاز مزی یکی 

باشد، سازگاري  0/3تر یا مساوي چه این ضریب کوچکشود. چنانسازگاري به شاخص تصادفی بودن حاصل می

 شود. دنظریتجدها مورد قبول است و گرنه باید در قضاوت در قضاوت

 

RI

CI
CR  ضریب سازگاري                   

1

max






n

n
CI

 شاخص سازگاري      

 

 قابل استخراج است: 0از جدول  (n)شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها 

 

 (R, I)شاخص تصادفی بودن  -3جدول 

n 9 0 1 2 0 3 1 1 03 00 09 00 01 02 

R.I 3 21/3 1/3 09/0 91/0 09/0 10/0 12/0 11/0 20/0 11/0 20/0 23/0 21/0 

 

 

 

به شرح زیر  Lاز max  روش تقریبی است، به جاي محاسبه مقدار ویژه ماکزیممروش میانگین هندسی که یک 

 شود:استفاده می

L = 











n

i

WiAWi
n 1

)/(
1  

AWi ی معیارها در بردار یبرداري است که از ضریب ماتریس مقایسه دو دوWi  بردار وزن یا ضریب اهمیت(

 .آیددست میمعیارها( به
 

 هایافته بحث و

و اراضی استان  الیه مکانی ایجاد شد ،معیارهااز  کیهر  براي چغندرقندیا محدودیت کشت  قابلیتبه منظور تعیین 

 هاي اصلی به شرح جدولامترتعیین وزن نسبی پار .ندبندي شدطبقهبا توجه به نیاز اکولوژیکی از نظر قابلیت کاشت 

 ارایه شد.  1

 تحليل سلسله مراتبی ندفرآیهای اصلی معيار -4جدول 

 ضریب اهمیت توپوگرافی دما بارش هاي اصلیمعیار

 210/3 3 0 0 بارش

 910/3 0 0 0/0 دما

 030/3 0 0/0 3/0 توپوگرافی
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 دهنده نشاناین  کهاست  0گانه فوق معادل عدد شود، مجموع ضریب اهمیت معیارهاي سهطور که مشاهده میهمان 

 ست. نسبی بودن اهمیت معیارها ا
 

 بارندگی

یک از  ضریب اهمیت هر 2در جدول  یافته است. تلفیق و ساالنه ژوئیه و می، ژانویه هايبارش ماه از معیار بارش

 بارش قابلیت 0محاسبه شده است. شکل  0در جدول  میزان سازگاري معیارهاي فرعی بارش است. ارایه شده ها آن

درصد از مساحت استان  03حدود  شود،انچه در شکل مالحظه میچن است. نمودهارایه  1جدول  ضریب اساس بررا 

                .باشد یم براساس محاسبه بارش چغندرقنددرصد نامناسب براي کاشت  21درصد متوسط و  90مناسب، 

 های مقادیر بارشمعيار -5جدول 

 ضریب اهمیت بارش ژوئن بارش مه بارش آوریل بارش ساالنه بارندگی

 201/3 0 1 9 0 هبارش ساالن

 930/3 1 9 0 9/0 بارش آوریل

 090/3 9 0 9/0 1/0 بارش مه

 319/3 0 9/0 1/0 0/0 بارش ژوئن

 

 محاسبه ميزان سازگاری بارندگی -6جدول 

 مرحله دوم مرحله اول معیار

 131/0/÷201= 02/0 201/3(0/+)900(9/+)090(1/+)331(0) بارش ساالنه

 300/0/÷900=01/1 201/3/(2/+)900(0/+)090(9/+)331( 1) بارش آوریل

 232/3/÷090=03/1 201/3/(92/+)900/(2/+)090(0/+)331(9) بارش می

 931/3/÷331=33/0 201/3/(003/+)900/(92+)090/(2/+)331(0) بارش ژوئن

   32/1=1÷9/00=33/0+03/1+01/1+02/0 

CI= %
3

405.4

1









n

n 710                                      CR= %
90.

017.


RI

CI 710 
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 قابليت کاشت براساس بارندگی: 3شكل 

 

 دما

 شدهتعیین که از تلفیق دماي ساالنه و دماي طول دوره رشد دما است مطالعه در این تحقیق اصلی  يمعیارها از یکی

جدول  اهمیت ضریب بر اساس 1 شکلمحاسبه شده است.  1در جدول  دماارهاي فرعی میزان سازگاري معی است.

 90درصد متوسط و  91 ،درصد مناسب 11بیانگر آن است که از کل مساحت استان، حدود  که گردید حاصل 3

  .است دما بر اساس چغندرقند درصد نامناسب براي کاشت
 

 دمامقادیر های معيار -7جدول 

 ضریب اهمیت دماي ساالنه دماي می دماي ژوئن ژِوئیهدماي  دماي اوت شددماي دوره ر دما

 031/3 0 2 1 0 9 0 دماي دوره رشد

 911/3 2 1 0 9 0 9/0 دماي اوت

 003/3 1 0 9 0 9/0 0/0 ژوئیهدماي 

 039/3 0 9 0 9/0 0/0 1/0 دماي ژوئن

 %302 9 0 9/0 0/0 1/0 2/0 دماي می

 %310 0 9/0 0/0 1/0 2/0 0/0 دماي ساالنه
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 ميزان سازگاری دما محاسبه -8جدول 

 مرحله دوم مرحله اول معیار

 011/9÷031/3= 93/0 031/3(0+)911/3(9)003/3(0+)039/3(1+)302/3(2/+)310(0) دماي دوره رشد

 21/0÷911/3=01/0 031/3(2/3+)911/3(0+)003/3(9+)039/3(0+)302/3(1+)310/3(2) دماي اوت

 119/3÷003/3=01/0 031/3(000/3+)911/3(2/3+)003/3(0+)039/3(9+)302/3(0+)310/3(1) دماي جوالي

 001/3/÷039=33/0 031/3(92/3)911/3(000/3+)003/3(2/3+)039/3(0+)302/3(9+)310/3(0) دماي ژوئن

 010/3÷302/3=32/0 031/3(9/3)911/3(92/3+)003/3(000/3+)039/3(2/3+)302/3(0+)310/3(9) دماي مه

 900/3÷310/3=31/0 031/3(000/3)911/3(9/3+)003/3(92/3+)039/3(000/3+)302/3(2/3+)310/3(0) دماي ساالنه

=λ  07/6 + 11/6 + 11/6 + 70/6 + 70/6 + 71/6 = 030/36  ÷ 6= 100/6  

CI=
5

122.6

1






n

n  =%7010                                     CR= %
24.1

0245.


RI

CI 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دما بر اساس: قابليت کاشت 4شكل 
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 عوامل فیزیکی زمین

نقشی  چغندرقند روند رشددر که  از قبیل، ارتفاع، شیب، جهت و عمق خاك عوامل فیزیکی زمیندر این تحقیق، 

میزان سازگاري  دهد.عوامل فیزیکی زمین را نشان می فرعیمعیار ضریب اهمیت  1جدول  .انتخاب گردید دارند مهم

توپوگرافی  در را چغندرقند موقعیت مکانی کاشت 2شکل  .گردیدمحاسبه  03در جدول  امل فیزیکی زمینعو

 چغندرقندبراي کاشت  مساحت استان درصد 11حدود تحلیل نقشه توپوگرافی،  بر اساسدهد که مختلف نشان می

 براي کاشت حت استانمسا از درصد 12حدود که  دهدنشان می راشیب  صددر 0شکل  است و همچنینمناسب 

از مساحت استان خاك مناسب براي کاشت  درصد 90حدود  که است خاكعمق نقشه  3شکل و  باشد یممناسب 

  .دارند چغندرقند
 

 عوامل فيزیكی زمين فرعی هایمعيار -9جدول 

 ضریب اهمیت خاك جهت شیب ارتفاع 

 211/3 1 1 0 0 ارتفاع

 920/3 1 0 0 0/0 شیب

 009/3 0 0 0/0 1/0 جهت

 303/3 0 0/0 1/0 1/0 خاك

 

 محاسبه ميزان سازگاری عوامل فيزیكی زمين -11جدول 

 مرحله دوم مرحله اول معیار

 092/9/÷211= 90/1 211/3(0/+)920(0/+)009(1/+)303(1) ارتفاع

 332/0/÷920=01/1 211/3/(000/+)920(0/+)009(0/+)303(1) شیب

 201/3/÷ 009= 31/1 211/3/(92)/+920/(000/+)009(0/+)303(0) جهت

 900/3/÷303=12/0 211/3/(092/+)920/(92/+)009/(000/+)303(0) خاك

030/1=1÷10/00=12/0+31/1+01/1+90/1  

CI= 







3

4103.4

1n

n   7731/7                            CR=
90.

034.


RI

CI = %731 
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 ارتفاع بر اساسقابليت کاشت  :5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 
 

 شيب بر اساسقابليت کاشت : 6شكل 
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 (AHP)روش  بر اساس چغندرقندکاشت وزن دهی معيارها در  -11جدول 
 

 وزن نهایی وزن نسبی عوامل فرعی وزن نسبی عوامل وزن نسبی معیار

 933/3 بارندگی

 201/3 ش ساالنهبار

 301/3 033/3 مناسب

 /391 910/3 متوسط

 331/3 312/3 نامناسب

 900/3 بارش ماه آوریل

 391/3 230/3 مناسب

 309/3 912/3 متوسط

 330/3 010/3 نامناسب

 090/3 بارش ماه می

 302/3 009/3 مناسب

 331/3 90/3 متوسط

 330/3 30/3 نامناسب

 331/3 بارش ژوئن

 331/3 031/3 مناسب

 331/3 939/3 متوسط

 330/3 09/3 نامناسب

 0/3 توپوگرافی

 211/3 ارتفاع

 391/3 200/3 خیلی مناسب

 301/3 900/3 مناسب

 330/3 003/3 متوسط

 331/3 331/3 نامناسب

 920/3 شیب

 309/3 119/3 خیلی مناسب

 330/3 930/3 مناسب

 331/3 023/3 متوسط

 339/3 311/3 نامناسب

 009/3 جهات

 332/3 103/3 خیلی مناسب

 330/3 923/3 مناسب

 339/3 023/3 متوسط

 330/3 310/3 نامناسب

 331/3 302/3 نامناسب-خ

 303/3 خاك

 331/3 033/3 مناسب

 330/3 910/3 متوسط

 330/3 312/3 بنامناس

 230/3 دما
 031/3 دماي طول رشد

 300/3 031/3 مناسب

 321/3 939/3 متوسط

 392/3 093/3 نامناسب

 331/3 201/3 مناسب 911/3 دماي اوت
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 300/3 923/3 متوسط

 390/3 000/3 نامناسب

 003/3 ژوئیهدماي 

 321/3 020/3 مناسب

 390/3 922/3 متوسط

 331/3 312/3 نامناسب

 039/3 دماي ژوئن

 302/3 031/3 مناسب

 302/3 939/3 متوسط

 330/3 09/3 نامناسب

 302/3 دماي می

 399/3 031/3 مناسب

 303/3 939/3 متوسط

 331/3 09/3 نامناسب

 310/3 دماي ساالنه

 391/3 030/3 مناسب

 332/3 911/3 متوسط

 339/3 312/3 نامناسب
 

 

  چغندرقندنواحی مستعد به کاشت 

به  ها دادهسازي ، مدل00دهی بر طبق جدول از پارامترهاي مورد مطالعه و وزن کیهر با بررسی نیازهاي اکولوژیکی  

 از کیهر (. میزان سازگاري 1تهیه گردید )شکل AHP  بر اساس چغندرقندانجام و نقشه قابلیت کاشت  GISکمک 

به  چغندرقندنشان داده شد، سطح استان از نظر قابلیت کشت  1چه در شکل تهیه گردید. چنان 09ها، در جدول معیار

 هاي اردبیل، مشگین شهر، مغان و اطراف بندي تقسیم شده است. طبقه اول بخش وسیعی از دشتسه طبقه

حی کشاورزي است و در صورت تامین آب گیرد که عمدتا منطبق بر نوامی هاي جنوب استان را در بررودخانه

دهد. گروه دوم درصد از مساحت استان را تشکیل می 03وجود ندارد و  چغندرقندزراعی محدودیت براي کاشت 

دهد و محدودیت محیطی عمده، هاي کوهستانی واقع در شمال و مرکز استان تشکیل میاي و دشتمناطق کوهپایه

درصد از مساحت استان را تشکیل  92شود و توصیه نمی چغندرقنداي کاشت شیب زمین، دما و عمق خاك است بر
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دهند. محدودیت عمده هاي غربی و شرقی و جنوبی استان را تشکیل میدهد. گروه سوم نواحی کوهستانی، حاشیهمی

 کامال چغندرقندمحیطی داراي ارتفاع و شیب زیاد، فاقد عمق خاك مناسب و برودت هوا است. براي کاشت 

 دهد. درصد از مساحت استان را تشکیل می 01نامناسب است و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیینعمق خاك بر اساسقابليت کاشت  :7شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AHP  بر اساس چغندرقندقابليت کاشت  :8شكل 
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 هاسازگاری معيارها، زیر معيارها و گزینه شاخص نتایج بررسی -12 جدول

 معیار

 شاخص سازگاري گزینه اخص سازگاريش زیر معیار شاخص سازگاري

303/ 

 /301 بارش

 313/3 بارش ساالنه

 309/3 بارش آوریل

 30/3 یبارش م

 -31/3 بارش ژوئن

 /301 توپوگرافی

 -30/3 ارتفاع

 331/3 شیب

 303/3 جهات

 311/3 خاك

 /39 دما

 300/3 دماي می

 300/3 دماي ژوئن

 30/3 ژوئیهماي د

 39/3 اوتدماي 

 3013/3 طول دوره رشد

 دماي ساالنه
31/3 

 

 
 

 گيرینتيجه

بر از پارامترهاي مورد مطالعه  کیهر براي  یوزن دهو  چغندرقندبررسی نیازهاي اکولوژیکی  با در این تحقیق

، نقشه GISبه کمک  ل فیزیکی زمیناقلیمی و عوامهاي داده يساز مدل و (AHP)مدل سلسله مراتبی  اساس

متر میلی 033تا  233نتایج این تحقیق نشان داد که بارش بین  .تهیه گردید چغندرقندکاشت  به مناطق مستعد

الی  03 متوسط دماي و باشدمی چغندرقندمکان براي کشت  ترینمتر نامناسبمیلی 033تر از و کم ترینمناسب

درجه  13تر از و بیش گراددرجه سانتی 03تر از کمدماي نواحی مناسب و  هکنند مشخصگراد سانتی درجه 90

 03شیب بیش از  ،متر 9333ارتفاع بیش از که در مناطقی  نامناسب براي کاشت این محصول است.گراد سانتی

 ترین نواحی کشتمهم بنابراین؛ باشدنمی مناسب درصد و خاك فاقد عمق مناسب است براي کشت این محصول

تر از ارتفاع کم محدوده ، بیله سوار و اصالندوز، دشت اردبیلآباد پارسبین شهرستان  دشت مغان ما چغندرقند

 سو و محدوده کوچکی از جنوب شهر کوثر شهر در مسیر شمالی رودخانه قرهنمتر و دشت مشگی 0123
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همان خوانی دارد.هم و وضع موجودد چغندرقندمیدانی در مورد شناسایی کاشت  مطالعاتاین نتیجه با باشد. می

 دهنده نشاناست که این  0گانه فوق معادل عدد شود، مجموع ضریب اهمیت معیارهاي سهکه مشاهده میطور

هاي دهد که در طی سالنشان می 0013الی  0010هاي سالها است. آمارنامه کشاورزي نسبی بودن اهمیت معیار

تحقیق  اما نتایج؛ یافته است اختصاص چغندرقندبه کشت اردبیل  ناستااز مساحت هکتار  9233مختلف حداکثر 

  باشد.دارا میهکتار استعداد کشت این محصول را  93333بیانگر آن است در استان حداقل بیش از 
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