
 و همکارانعزیزي  فرهادیان شیوا
  

1 

 

  زراعی گیاهان تولید نشریه
  97 تابستان ،دوم شماره یازدهم، جلد

17-1  
http://ejcp.gau.ac.ir 

DOI:  
 

  
 از استفاده با دیم گندم کشت جهت سوکاگنبد شهرستان اراضی شناختی بوم -زراعی ارزیابی

   (GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه مکانی هاي تحلیل
  

    3سلطانی افشین و 2کاظمی حسین* ،1عزیزي فرهادیان شیوا
  زراعت، گروه دانشیار2 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،اکولوژیک کشاورزي ارشد کارشناسی آموخته دانش1

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه زراعت، گروه استاد3 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه
  20/11/1394؛ تاریخ پذیرش: 1/5/1394تاریخ دریافت: 

 
   چکیده
 حدود شود.می کشت زراعی مختلف هاي نظام تحت دنیا کشاورزي اراضی از وسیعی سطح در گندم هدف: و سابقه

 به ایران نیاز که دهدمی نشان موجود برآوردهاي باشد.می دیم صورتبه ایران در گندم کشت زیر سطح از درصد 66
 مانند خاص گیاه یک براي اراضی تناسب تعیین .گذشت خواهد سال در تن میلیون 20 زمر از 1400 سال تا گندم
 تواند می فیزیکی هاي محدودیت درك و محیطی متغیرهاي ارزیابی متغیرهاست. از بسیاري گرفتن نظر در نیازمند گندم

 مهمترین منطقه یک خاك یتکیف و اقلیمی شرایط توپوگرافی، هاي ویژگی کند. کمک کشاورزي مستعد مناطق تعیین به
 بندي پهنه جهت محیطی متغیرهاي ارزیابی مطالعه این از هدف هستند. اراضی تناسب ارزیابی در ثیرگذارأت متغیرهاي

 هاي تحلیل و ها قابلیت از استفاده با دیم گندم کشت براي سوگنبدکا شهرستان کشاورزي اراضی شناختی بوم -زراعی
   باشد. می (AHP) مراتبی سلسله تحلیل یندآفر و )GIS( فیاییجغرا اطالعات سامانه مکانی
 آن، براساس سپس گردید. تعیین علمی منابع از استفاده با گندم گیاه شناختیبوم -زراعی نیازهاي ابتدا ها: روش و مواد
 دماي ساالنه، مینهک دماي ساالنه، متوسط دماي مطالعه مورد محیطی متغیرهاي شدند. تهیه نیاز  مورد موضوعی هاينقشه

 بارش تشعشع، متوسط دانه، شدن پر مطلوب دماي دهی، لهسنب مطلوب دماي زنی، جوانه مطلوب دماي ساالنه، بیشینه
 آلی، ماده شیب، جهات دریا، سطح از ارتفاع شیب، درصد ماه، اردیبهشت بارش بهاره، بارش پاییزه، بارش ساالنه،
 مستعد، مستعد، (بسیار طبقه چهار در الیه هر بنديرتبه و بنديطبقه کار ها،هالی این تهیه از پس .بودند pH و شوري

 و تجزیه طریق از معیارها وزن تعیین براي مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از گرفت. صورت مستعد) غیر و مستعدنیمه
 4 در اراضی تناسب نقشه ،GIS محیط در وزنی پوشانی هم روش وسیله هب پایان در شد. استفاده هاپرسشنامه تحلیل

  شد. تولید پهنه
 گنبدکاوس شهرستان کشاورزي هايزمین از درصد 73/24 و 20/9 ترتیب به که گردید مشخص مطالعه این در ها: یافته

 شهرستان جنوبی هايبخش در مناطق این گیرند. می قرار مستعد و مستعد بسیار هايپهنه در گندم تولید جهت
 خاکی، عوامل و دریا سطح از ارتفاع شیب، درصد دما، و بارش متغیرهاي انواع نظر از اراضی نای در شدند. شناسایی
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 مستعدغیر و درصد) 92/39( مستعد نیمه يها پهنه ارزیابی این در ندارد. وجود دیم گندم کشت جهت محدودیتی
 یک نظر از حداقل مناطق این یافت. اختصاص شهرستان شرقی شمال و شمالی مرکزي، هايقسمت به درصد) 15/26(

   بودند. محدودیت داراي محیطی متغیر
 خاکی ،توپوگرافی نظر از مطالعه مورد کشاورزي اراضی از درصد 93/33 که شد مشخص تحقیق این در :گیري نتیجه

 عوامل از ندارد. وجود متغیرها این نظر این از محدودیتی و دارند گندم تولید براي مناسبی شرایط اقلیمی و
 و پایین آلیماده درصد ،ساالنه و بهاره اندك بارش غیرمستعد، و مستعد نیمه مناطق در دیم گندم کشت حدودکنندهم

   برد. نام توان می را خاك باالي شوري
  

  محیطی متغیرهاي ،دیم گندمگنبدکاوس،  ،اراضی تناسب کلیدي: هايواژه
   

  مقدمه
 و دنیا در اساسی و راهبردي محصول یک گندم

 و ایران مردم غذایی رژیم اصلی کننده مینأت چنینهم
 افراد نیاز مورد کالري و پروتئین مینأت اعظم قسمت
 مساحت در گیاه این ).18( آیدمی حساب به جامعه

 خصوصبه ایران و دنیا کشاورزي هايزمین از وسیعی
 درجه 40 تا 25 و شمالی عرض درجه 60 تا 30 بین

 از درصد 66 ودحد شود.می کشت جنوبی عرض
 باشدمی دیم صورتبه ایران در گندم کشت زیر سطح

 ایران نیاز که دهدمی نشان موجود برآوردهاي ).27(
 سال در تن میلیون 20 مرز از 1400 سال تا گندم به

 به توجه با بتوان اگر بنابراین ).12( گذشت خواهد
 را محصول کشت مستعد مناطق شناختیبوم نیازهاي

 و هامحدودیت به آن کنار در و ودنم شناسایی
 به توانمی    ًعمال  برد، پی محیطی هاييتوانمند
 منابع حفظ با سطح واحد در پایدار و بیشتر عملکرد
  ).19( یافت دست محیطی

 که خاص گیاه براي اراضی تناسب ارزیابی روش  
 اولین است، اراضی تناسب کمی و کیفی ارزیابی شامل

 عوامل ارزیابی، روش این د.ش پیشنهاد فائو توسط بار
 توجه با و گرفته نظر در را محصوالت تولید در ثرؤم

 انطباق و مقایسه عمل محصول هر نیازهاي به
 انجام را محصول هر نیازهاي با اراضی خصوصیات

 آن تولید براي را اراضی تناسب نهایت در و داده
 چارچوب این فائو ).11( نماید می تعیین محصول

 در مختلف هاياستفاده براي را اراضی تناسب اولیه
 است. کرده چاپ خاص اهداف با نشریات برخی
 اطالعات سامانه يهایلپتانس و هایتقابل امروزه
 يهاداده یمکان و یزمان یلتحل در )GIS( یاییجغراف

 این از استفاده .یستن یدهپوش یکس یچه بر ینیزم
 محصول کی يبرا یاراض تناسب نقشه یهته در سامانه
 يبرا محصول آن بودن مناسب یعتوز يالگو خاص،

 دهدیم نشان را اراضی يواحدها در نقشه واحد هر
)31.(   

 از یکی AHP(1( مراتبی سلسله تحلیل فرآیند  
 ترینجامع از یکی و معیاره چند ارزیابی هايروش

 در ساعتی توسط بار اولین روش این ).16( هاست آن
 داراي که هاییگیريتصمیم رد و شد ابداع 1970 دهه

 قرار استفاده مورد باشند، کیفی و کمی هايشاخص
 یک مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند ).28( گیردمی

 در که باشد می واقعی پیچیده مساله از گرافیکی نمایش
 معیارها بعدي سطوح در و مساله کلی هدف آن سأر
 مساله AHP روش در ).20( دارند قرار هاگزینه و
 حل یمراتب سلسله درخت تشکیل طریق از یچیدهپ

                                                             
1- Analytical Hierarchy Process   
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 دیگر هم با ،گیريتصمیم هاگزینه آن در .شودمی
 قرار مقایسه مورد دو به دو صورت به و کرده رقابت

   ).14( گیرندمی
 منظور به را تحقیقی )2013( همکاران و آکینچی  

 ترکیه در یوسفلی منطقه در کشاورزي اراضی تناسب
 یندآفر و جغرافیایی اطالعات مانهسا از استفاده با

 از ایشان .)6( دادند انجام مراتبی سلسله تحلیل
 و خاك) فرسایش و خاك (عمق خاك متغیرهاي

 سطح از ارتفاع و شیب هايجهت (شیب، توپوگرافی
 وزن تعیین براي مطالعه این در نمودند. استفاده دریا)

 .دش استفاده یمراتب سلسله یلتحل یندفرآ از متغیرها
 مطالعه مورد منطقه درصد 08/0 که داد نشان آن نتایج
 بوده مستعد بسیار کشاورزي محصوالت تولید براي

 در درصد 3/6 و مستعد نیمه درصد 55/1 که حالی در
 اراضی سایر داشتند. قرار غیرمستعد و اي حاشیه پهنه

 رحمان داشت. اختصاص مرتع و جنگلی هايپهنه به
 اطالعات سامانه از ادهاستف با )2008( ساها و

 کشت الگوي ینتدو به دور از سنجش و یاییجغراف
 بنگالدش در بوگرا یزخ یلس منطقه براي مناسب

 موردنظر منطقه که کردند مشاهده آنان .)26( پرداختند
 کشت الگوي اجراي براي ییباال تا طمتوس تناسب

 برنج دوم: کشت الگوي ینی،زم یبس گندم/ -برنج اول:
 سوم: کشت الگوي ینی،زم سیب -)یريتأخ (کشت

 -برنج :چهارم کشت الگوي و برنج -ینیزم یبس
   .داراست خردل

 عوامل جمله از محیطی متغیر 20 از ايمطالعه در  
 براي خاك هايویژگی و توپوگرافی عوامل اقلیمی،

 تنباکو و توتون کشت جهت اراضی تناسب تعیین
 با چین نگشاندو استان در مطالعه این .شد استفاده
 تحلیل فرآیند و جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده
 عیینت کار همچنین .)36( شد انجام مراتبی سلسله
 الجزایر در مورد گندم کشت جهت اراضی تناسب

 دهکده مختلف هايکاربري تناسب تعیین )،23(

 کشت براي اراضی تناسب و )29( ترکیه در دومرك
 با )24( هند در بستانهتا و زمستانه محصوالت برخی
 تحلیل فرآیند با و جغرافیایی اطالعات سامانه تلفیق

 )2012( همکاران و بلیانی شد. انجام مراتبی سلسله
 ناستا در را یمد گندم يکشاورز -یمیاقل يبندپهنه

 قرار یبررس مورد یمیاقل یرهايمتغ استفاده با فارس
 یمکان ياهیلتحل از کار این انجام براي ایشان .دادند

 سلسله یلتحل یندفرآ و جغرافیایی اطالعات سامانه
 بین در که داد نشان نتایج .دنمودن تفادهاس یمراتب

 در آن توزیع نحوه و ساالنه بارش اقیلمی، متغیرهاي
 ترینمهم حرارت درجه چنینهم و رشد فصل طول
 و شوندمی محسوب دیم گندم کشت فرآیند در عامل
 54/41 حدود که بود این از یحاک بنديپهنه نتایج

 شمال غرب، هايقسمت در استان مساحت از درصد
 داراي غرب بجنو و مرکز از هاییمحدوده و غرب

 باشند می دیم گندم کشت جهت مناسب بسیار استعداد
 یاراض سنجی استعداد یقیتحق در )2013( یکاظم ).8(

 لخت جو کشت جهت را گرگان شهرستان يکشاورز
 با و ینبول منطق براساس یطیمح عامل 10 یابیارز با

 یجنتا داد. انجام یاییجغراف اطالعات سامانه کمک
 از یعیوس سطح که داد نشان یقتحق شانیا یینها

 مناسب لخت جو تولید جهت گرگان شهرستان اراضی
 کشت بنديپهنه )2014( نصراللهی ).19( باشد می

 از ستفادها با قالآق شهرستان در را یونجه و جو گندم،
 اطالعات سامانه یطمح در یعیطب و یمیاقل عوامل

 نشان هابنديپهنه از حاصل یجنتا .داد انجام جغرافیایی
 مستعد بسیار قال،آق شهرستان جنوبی اراضی که داد
  ).25( باشند می زراعی گیاهان این تولید در

 زیر سطح و تولید در باال رتبه داراي گلستان استان  
 شهرستان باشد.می کشور در دیم محصوالت کشت
 يکنندهیدتول مهم هايشهرستان از یکی سوکاوگنبد
 که دهدیم نشان آمارها است. استان این در دیم گندم
 استان سطح در یمد گندم عملکرد و یدتول روند

 یدار،ناپا روند یک شهرستان این در امخصوص گلستان
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 عنوان به باشد. یم نوسان داراي و ینیبیشپ یرقابلغ
 گندم عملکرد روند 1386-89 هايسال یط در مثال

 در یلوگرمک 724 از سوکاگنبد شهرستان در یمد
 شده گزارش یرمتغ هکتار در رمگیلوک 1668 تا هکتار
 اراضی وسیع سطح به توجه با بنابراین .)4( است
 عملکرد نوسان و ناپایداري شهرستان، این در زار دیم

 مطالعه این منطقه، این در یمحیط منابع کیفیت تنزل و
 اراضی شناختی بوم -زراعی ارزیابی هدف با

 کشت جهت سوکاگنبد شهرستان کنونی کشاورزي
 و مراتبی سلسله تحلیل فرآیند براساس دیم، گندم

 تعیین شد. انجام جغرافیایی اطالعات سامانه
 این در دیم گندم کشت هايمزیت و هامحدودیت

 منطقه هايقابلیت و وبیتمرغ میزان شناخت و منطقه
  .بود پژوهش این اهداف دیگر از گیاه این کشت جهت

  
  هاروش و مواد

 54 بین کاوس گنبد شهرستان: مطالعه مورد منطقه
 شرقی طول دقیقه 39 و درجه 55 تا دقیقه 31 و درجه

 عرض دقیقه 6 و درجه 38 تا دقیقه 3 و درجه 37 و
 واقع لستانگ استان مرکزي و شمالی قسمت در شمالی

 5071 معادل مساحتی شهرستان این است. شده
 از ترکمنستان، کشور به شمال از که دارد مربع کیلومتر
 مینودشت، و آزادشهر رامیان، هايشهرستان به جنوب

 غرب از و تپه مراوه و کالله هايشهرستان به شرق از
 شهرستان ).15( شودمی محدود قالآق شهرستان به

 در دیم گندم تولید مهم مراکز زا یکی کاوسگنبد
 در دیم گندم کشت زیر سطح باشد.می گلستان استان

 85782 ،1389-90 زراعی سال در شهرستان این
 مطالعه مورد محدوده .)4( است شده گزارش هکتار

 شهرستان کشاورزي اراضی پژوهش، این در
 گلستان استان در هکتار) 198865( سوکاوگنبد
 این است. شده داده نشان )1( شکل در که باشد می

 و مرکز شمال، هايقسمت در کشاورزي اراضی
 نقشه از که شده واقع سوکاگنبد شهرستان جنوب
  است. آمده دست هب گلستان استان اراضی کاربري

     
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .کشور و گلستان  استان در آن موقعیت و سوکاو گنبد شهرستان کشاورزي اراضی محدوده -1 شکل
Figure 1. The boundry of agricultural lands of Gonbad–e-Kavous township and its location in the Golestan province 
and country. 
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       محیطی اطالعاتی هايالیه و هانقشه تهیه
 هايالیه تهیه براي :توپوگرافی عوامل هاينقشه

 شیب صددر شیب، جهات هاينقشه یعنی توپوگرافی
 ارتفاع رقومی مدل از ،دریا سطح از ارتفاع و
1)DEM( استفاده 1:25000 مقیاس در متر 40 دقت با 

 در موجود مکانی هاي تحلیل از استفاده با کار این شد.
 شده، تهیه يها الیه سپس و انجام ArcGIS افزار نرم

 را ارتفاع رقومی مدل )2( شکل گردید. بنديطبقه
   دهد.می نشان

  

  
   .وسوکاگنبد شهرستان کشاورزي اراضی محدوده در ارتفاع رقومی مدل الیه -2 شکل

Figure 2. Digital Elevation Model layer of agricultural lands in Gonbad–e-Kavous township. 
  

 از رخیب نقشه تهیه منظور به: خاك هاينقشه
 از آلیماده و pH شوري، قبیل از خاك هاي مشخصه

 گلستان استان خاك پروفیل نقطه 300 العاتاط
 رزيکشاو تحقیقات مرکز از اطالعات این شد. استفاده

 اب آنها رقومی هاينقشه و تهیه گلستان طبیعی منابع و
 مانند یابی درون مختلف هاي روش از استفاده

 دهی وزن و شعاعی پایه توابع معمولی، کریجینگ
  .)3 شکل( گردید تولید معکوس فاصله

١  

                                                             
1- Digital Elevation Model 
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  .سوکاوگنبد شهرستان کشاورزي اراضی در هدایت الکتریکی و آلی ماده مقادیر هاينقشه -3 شکل

Figure 3. Organic matter and EC maps in the agricultural lands of Gonbad-e-Kavous township. 
  

 انواع رقومی هاينقشه تهیه منظور به: اقلیمی هاينقشه
 و آمار از ،تشعشع متوسط نیز و دما و بارش متغیرهاي
 ایستگاه 90 )1392 تا 1342( ساله 50 اطالعات

 سطح در مستقر دیديهم و شناسیاقلیم سنجی، باران
 این از تعدادي .)4 (شکل شد استفاده گلستان استان

 تعدادي و کشور هواشناسی سازمان نظر زیر هاایستگاه
 تهیه رايب باشند.می نیرو وزارت نظارت تحت

 هايایستگاه اطالعات و آمار ابتدا ،مربوطه هاي الیه
 از سپس شد، مرتب و وارد اکسل افزارنرم در موجود
 .پذیرفت صورت گیريمیانگین افزارنرم این طریق

 هاداده بودن نرمال ابتدا ها،داده سازي آماده از پس
 ساختار GS افزارنرم کمک با بعد و شد سنجیده
 قرار ارزیابی مورد تغییرنمانیم سمر با هاداده مکانی
 و آماري زمین توابع از استفاده با سپس گرفت.

 یابی میان کار ،ArcMap محیط در موجود یابی میان
 مانند مختلف هاي لمد و روش از استفاده با هاداده

 توابع و معکوس فاصله دهی وزن معمولی، کریجینگ
 براساس .شد انجام اقلیمی متغیرهاي براي شعاعی پایه

 برآورد خطاي مقادیر اعتبارسنجی معیار محاسبه

(RMSE) هاروش این دقت و اعتبار )،1 (معادله 
 معیارهاي از کار این در گرفت. قرار ارزیابی مورد
 انحراف میانگین و )MAE( خطا مطلق میانگین مانند
 -روش نهایت در شد. گرفته کمک نیز )MBE( خطا

 بود کمتري طايخ و بیشتر دقت داراي که مدلی
 برترین 1 جدول در شد. برگزیده برتر روش عنوان به

 نقشه تهیه جهت استفاده مورد یابی درون هايروش
 در است. شده داده نشان اقلیمی متغیرهاي از برخی

 از ساالنه تشعشع متوسط محاسبه جهت تحقیق این
  .)33( شد استفاده )2012 ( مداح و سلطانی روش
  )1( معادله

    
N 2*

i i
K=1

1RMSE= Z x -Z x
N
   

 مربعات میانگین دوم ریشه RMSE معادله این در که
 Xi،Z نقطه در شده برآورد مقدار *Xi( Z( خطا،

(Xi) نقطه در شده گیرياندازه مقدار Xi و N تعداد 
 هاي نقشه از برخی 4 شکل در ).22( باشدمی نقاط

   است. شده داده نشان اقلیمی
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  .اقلیمی متغیرهاي زا برخی نقشه تهیه جهت استفاده مورد یابیدرون هايروش -1 جدول
Table 1. The interpolation methods used to produce maps of some climatic variables.  

 شاخص  
  Index  

 برتر مدل -روش
 Best method / Model  

  متغیر
Variable  

15.16  MAE چندربعی  
 Multiquadric  

  بارش ساالنه
Annual rainfall  

5.41  MBE 
25.83  RMSE 
17.92  MAE کروي - کریجینگ  

 Kriging Spherical  
  بارش پاییزه

Autumn rainfall  
1.57  MBE 
24.41  RMSE 
13.31  MAE چندربعی  

 Multiquadric  
  بارش بهاره

Spring rainfall  
1.42  MBE 
18.79  RMSE 
8.22  MAE کروي - کریجینگ  

 Kriging Spherical  
  بارش اردیبهشت ماه

May rainfal  
 MBE 

10.62  RMSE 
0.76  MAE کروي - کریجینگ 

 Kriging Spherical  
  دماي بیشینه ساالنه

Annual maximum temperature  
0.11  MBE  
1.03  RMSE  
0.61  MAE کروي - کریجینگ 

 Kriging Spherical  
  زنیجوانه طلوبدماي م

Optimum temperature for germination  
0.06  MBE  
0.76  RMSE 

Mean Absolute Error (MAE) ،میانگین مطلق خطا :Mean Bias Error (MBE)میانگین انحراف خطا و :(RMSE) Root Mean 

Squared Error.خطاي برآورد :  
  

  
در محدوده اراضی  هاي هواشناسی و پراکنش ایستگاه نقشه دماي متوسط ساالنه، بارش ساالنه، متوسط تشعشع ساالنه -4شکل 

  .کشاورزي شهرستان گنبدکاوس
Figure 4. The annual average temperature, rainfall, average annual radiation and meteorology stations maps of 
agricultural lands in the Gonbad–e-Kavous township. 
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در محدوده اراضی  هاي هواشناسی و پراکنش ایستگاه ه، بارش ساالنه، متوسط تشعشع ساالنهنقشه دماي متوسط ساالن -4شکل ادامه 

  .کشاورزي شهرستان گنبدکاوس
Continue Figure 4. The annual average temperature, rainfall, average annual radiation and meteorology stations maps 
of agricultural lands in the Gonbad–e-Kavous township. 

  
 اجراي :)AHP( مراتبی سلسله تحلیل فرآیند اجراي

 مراتبی، سلسله درخت تشکیل طریق از روش این
 و ساختار اجزاء وزن محاسبه زوجی، مقایسات انجام
 گام اولین .شد انجام سازگارينا شاخص گیرياندازه

 است مراتبی سلسله درخت ساخت AHP روش در
 تناسب یعنی تحقیق، اصلی دفه اول سطح در که

 شهرستان در دیم گندم کشت جهت اراضی
 اصلی معیارهاي دوم سطح رد .گرفت قرار کاوسگنبد

 خاك، (توپوگرافی، محصول کشت در تأثیرگذار
 معیارهاي زیر یا هاشاخه زیر سوم سطح در ،اقلیم)

 این در .شدند بنديدسته دوم سطح عوامل از هرکدام
 زوجی هايقضاوت زراعت، هخبر کارشناسان روش
 تا شده ایجاد مراتب سلسله طریق از را ايساده

 .دادند انجام هاگزینه تمامی براي هاتاولوی به رسیدن
 و پرسشنامه قالب در تحقیق این زوجی هايمقایسه

 پذیرفت صورت ساعتی قسمتی 9 طیف اساس بر
 مشترك هايمقایسه حاوي هاپرسشنامه )2 (جدول

 بوده اراضی تناسب کار در تأثیرگذار عوامل کلیه براي
 از کار این در .ندشد تکمیل متخصص 25 توسط که

 تحقیقات مرکز در شاغل زراعت متخصصان
 جهاد سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزي
 ،سوکاگنبد هايشهرستان و گلستان استان کشاورزي

 آن تحلیل و تجزیه شد. گرفته کمک گرگان و اللهک
 انجام 2000 نسخه Expert Choice افزارنرم وسیله به

 در ناسازگاري بررسی براي تحقیق این در شد.
 )IR(1 ناسازگاري ضریب نام به ضریبی ،هاقضاوت
 مساوي یا کوچکتر ضریب این چهچنان .شد محاسبه

 و است قبول مورد ها قضاوت در سازگاري باشد، 1/0
 پذیرد صورت نظر تجدید ها قضاوت در باید گرنه

)35.(      
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  .زوجی مقایسات براي ترجیحات مقادیر -2 جدول
Table 2. Preferences amount for paired comparisons.  

عددي مقدار  
Numerical amount 

شفاهی) (قضاوت ترجیحات  
Preferences (Oral judgment) 

ترمهم کامال یا مرجع کامال 9  
Extreme preference 

قوي خیلی اهمیت یا ترجیح 7  
Judgment very strongly 

قوي اهمیت یا ترجیح 5  

Judgment strongly 
ترمهم کمی یا مرجع کمی 3  

Judgment slightly 
یکسان یا اهمیت یا ترجیح 1  

Two attributes preferred equally 
فوق فواصل بین ترجیحات 2,4,6,8  

Preferences between these intervals 
 

 تناسب ارزیابی براي :اراضی تناسب ارزیابی هنحو
 از استفاده با گندم اهگی محیطی نیازهاي ابتدا ،اراضی

 اي،کتابخانه اسناد و منابع جمله از موجود منابع
 هانامهپایان تحقیقاتی، هايطرح نهایی گزارش مقاالت،

 تحقیقات و دانشگاهی مراکز کارشناسان با مشاوره و
 این تهیه از پس .گردید تعیین تانگلس استان کشاورزي
 (جدول پذیرفت صورت هاآن بنديطبقه ،اطالعات

 هايالیه ،جدول این متغیرهاي براساس سپس ).3
 گردید. تهیه ArcMap محیط در موردنیاز اطالعاتی

 دماي ساالنه، متوسط دماي از بودند عبارت هاالیه این
 مطلوب مايد ساالنه، بیشینه دماي ساالنه، کمینه
 پر مطلوب دماي دهی، سبنله مطلوب دماي زنی، جوانه
 بارش ساالنه، بارش ،ساالنه تشعشع متوسط دانه، شدن

 ارتفاع شیب، ماه، اردیبهشت بارش بهاره، بارش پاییزه،
 . pHو شوري آلی، ماده شیب، جهات دریا، سطح از

 هر بندي رتبه و بنديطبقه کار ها،الیه این تهیه از بعد
 در زراعی گیاهان محیطی نیازهاي جدول راساسب الیه

 و گرفت صورت مستعد یرغ تا مستعد یاربس طبقه چهار
 این در .شد تهیه هاآن شده بنديطبقه رستري هايالیه

 و اوزان از ،متغیرها ارزش و اهمیت تعیین جهت تحقیق
 یمراتب سلسله تحلیل فرایند از آمده دست هب ضرایب

)AHP( اطالعاتی الیه 17 فراخوانی کار .شد استفاده 
 با و آغاز 10 نسخه ArcGIS محیط در شده بنديطبقه

 کار )Raster Calculator( ايشبکه حسابگر کمک
 وزن اختصاص با هاالیه گذاري هم روي و تلفیق

AHP در .ی)وزن یپوشان هم( شد انجام الیه هر به 
 چگونگی پهنه، چهار در خروجی نقشه کار انتها

 را منطقه محیطی شرایط با زراعی گیاه نیازهاي انطباق
  .داد نشان

1

                                                             
1- Inconsistenc Ratio 
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  .کاوسگنبد شهرستان در دیم گندم کشت جهت محیطی عوامل نديبطبقه -3 جدول
Table 3. Classification environmental variable for rainfed wheat cultivation in Gonbad–e-Kavous township.   

  )NS( غیرمستعد
Unsuitable  

  )S3( مستعد نیمه
Semi-suitable  

  )S2( مستعد
Suitable  

  )S1( مستعد بسیار
High suitable  

 متغیر
Variable 

  متر)(میلی ساالنه بارش میزان  400>  300- 400  200- 300  >200
Annual precipitations (mm)  

  متر)(میلی پاییزه بارش میزان  <100  80- 100  80-60  >60
Autumn precipitations (mm)  

  متر)(میلی بهاره بارش میزان  118>  110- 118  80- 110  80-40
Spring precipitations (mm)  

 متر)(میلی ماه اردیبهشت بارش میزان  50>  50-35  20 - 35  >20
precipitation in May (mm)  

8<  10-8  12-10  <12  
  ساالنه تشعشع متوسط

  مترمربع) در (مگاژول
Average annual radiation (MJ/M2) 

  گراد)(سانتی ساالنه ینهکم يدما  15-10  10-7  8-4  > 4
Annual minimum temperature(oC)  

  گراد)(سانتی ساالنه متوسط يدما  20-16  24-20 , 16-12  24- 30 , 12-8  <30  ,  >8
Annual average temperature(oC)  

  گراد)(سانتی ساالنه بیشینه يدما  25-20  30-25  37-30  <37
Annual maximum temperature(oC)  

  گراد)(سانتی زنیجوانه مطلوب يدما  14-8  18-14 , 8-5  5-0  0
Optimum temperature for germination (oC)  

  گراد)(سانتی دهیسنبله مطلوب يدما  20-25  15-25 , 25-27  27-30  <30
Suitable temperature in heading stage (oC)  

35<  33-35  30-33  25-30  
  گراد) (سانتی دانه شدن پر مطلوب يدما

Suitable temperature in grain filling 
stage(oC)  

  (درصد) یبش  4-0  8-4  12-8  <12
 Slope percent (%)  

 شمالی و غربی
Weast, north  

 -غربی جنوب
 غربی شمال

Weastsouth, 
weastnorth  

 شمال - شرقی
 شرقی

East, eastnorth,  

 - شرقی جنوب -جنوبی
 جهت بدون

South, eastsouth, float  

  یبش جهت
 Slope aspect  

  (متر) یادر سطح از ارتفاع  1000-0  2000-1000  3000-2000  <3000
Elevation (m)  

1<  2-1  3-2  3    (درصد) یآل ماده 
 organic matter (%)  

  متر) بر زیمنس (دسی هدایت الکتریکی  4-0  8-4  12-8  <12
 )ds/m2( EC   

5.5<  5.5 - 5  6.5-5.5 , 

8.5-7.5  
 اسیدیته  7.5-6.5

 pH  
Refernces: Ghafari et al., (2000); Kazemi et al. (2015); Kamali et al. (2010); Rasoli et al.,(2005); Nasrollahi, (2014). 

  
  بحث و نتایج

 هايپرسشنامه تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج  
AHP کشت بر تأثیرگذار عوامل بین رد که داد نشان 
 وزن با اقلیم معیار ،سوکاگنبد شهرستان در دیم گندم
 با توپوگرافی عوامل و اهمیت باالترین داراي 567/0

 نظر از را اهمیت کمترین داراي 101/0 وزنی ارزش
 اقلیمی، عوامل بین در بودند. دارا زراعت متخصصان

 با عتشعش متوسط و اهمیت باالترین داراي بارش
 (جدول گرفت قرار آخر رتبه در وزنی ارزش کمترین

 خاك، به مربوط مطالعه مورد زیرمعیارهاي بین در ).4
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 را وزنی ارزش کمترین اسیدیته و باالترین آلی ماده
 از توپوگرافی عامل سه بین در همچنین .بودند دارا
 صدر در 587/0 ضریب با شیب عامل کارشناسان، نظر
 عوامل وزن )2012( همکاران و زساآهن گرفت. قرار

 را رودگرگان حوزه در دیم گندم کشت براي اقلیمی
 جهت و (شیب توپوگرافی عوامل وزن و 95/0 معادل

 اعمی .)5( کردند گزارش 05/0 معادل را شیب)
 از باالتر را آلی مواد وزن )2010( همکاران و ازغدي

 هنقش تهیه در فسفر و پتاسیم مانند دخیل عوامل سایر
 از استفاده با اهواز شاوور منطقه در خیزيحاصل
AHP 1( آوردند دست به(.  

  

 فرآیند براساس دیم گندم کشت جهت کاوس گنبد شهرستان اراضی تناسب به مربوط زیرمعیارهاي و معیارها وزنی ارزش -4 جدول
  .)AHP( مراتبی سلسله تحلیل

Table 4. The weighted value of the criteria and sub-criteria related to land suitability of Gonbad–e-Kavous township 
for rainfed wheat cultivation based on analytic hierarchy process (AHP). 

 اصلیمعیار
Main 

criteria  
 1 معیار زیر

Sub-criterion1  
 2 معیار زیر

Sub-criterion2  
 ضرایب

Coefficients  
 اهمیت

Importance  
 اصلی معیار

Main criteria  
  1 معیار زیر

Sub- criterion1  
 ضرایب

Coefficients  
 اهمیت

Importance  
 اقلیم - 1

Climate      0.567  1  2 - توپوگرافی 
Topography    0.101  3  

 بارش الف)  
Precipitations    0.723  1    شیب  

Slope  0.587  1  

  ساالنه بارش    
Annual 

precipitations  
  یبش جهت    2  0.310

Slope aspect  0.272  2  

  پاییزه بارش    
Autumn  

precipitations  
0.192  3    

 سطح از ارتفاع
  دریا

Elevation  
0.141  3  

  بهاره بارش    
Spring Precipitations  0.173  4  3 - خاك  

 Soil 
  0.332  2  

  ماه اردیبهشت بارش    
Precipitation in May  0.326  1    آلی ماده  

Organic matter  0.543  1  
 دما ب)  

Temperature    0.204  2    هدایت الکتریکی  
EC  0.386  2  

  ساالنه کمینه دماي    
Annual minimum 

temperature  
  اسیدیته     5  0.066

pH  0.071  3  

  ساالنه متوسط دماي    
Annual average 

temperature  
0.153  4          

  ساالنه بیشینه دماي    
Annual maximum 

temperature  
0.058  6          

  زنی جوانه متوسط دماي    
Average temperature 

of germination  
0.154  3          

  دهی سنبله بیشینه دماي    
Suitable temperature 

in heading stage  
0.255  2          

  دانه شدن پر بیشینه دماي    
Suitable temperature 
in grain filling stage  

0.315  1          

 تشعشع ج)  
Radiation    0.073  3  

 ضریب
 ناسازگاري

Incoinsistenc
y Ratio (IR)  

  0.07    

  

: اراضی شناختی بوم -زراعی ارزیابی نتایج
 گنبد هايشهرستان اراضی تناسب ارزیابی هاي نقشه

 داده نشان 5 شکل در دیم گندم کشت جهت کاوس
 سمت از که است آن از حاکی نتایج است. شده

 طلوبیتم میزان از اراضی شمال سمت به جنوب

 شده کاسته تناسب طبقات درجه و محیطی عوامل
 مستعد و مستعد بسیار توان با اراضی که طوري به

 مطالعه مورد منطقه جنوب در دیم گندم کشت جهت
      .)5 (شکل شدند شناسایی
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  .دیم گندم کشت جهت کاوسگنبد شهرستان کشاورزي اراضی تناسب -5 شکل

Figure 5. Land suitability map of Gonbad–e-Kavous township for rainfed wheat cultivation.  
  

 درصد 20/9 که شد مشخص پژوهش این در   
 شهرستان زراعی هايزمین از هکتار) 7/18252(

 در که هستند باالیی تولید پتانسیل داراي سوکاگنبد
 این ).5 (جدول گرفتند قرار )S1( مستعد بسیار پهنه
 درصد 80-100 بین عملکردي پتانسیل داراي پهنه
 نوع این چندجانبه دیدگاه به توجه با .)15( باشدمی

 مکان پهنه این شناختی،بوم عوامل به نسبت مطالعه
 و محیطی هاينیازمندي تأمین براي مناسبی بسیار

 بیشتر ،مستعد بسیار پهنه این .است دیم گندم زراعی
 (شکل شد مشاهده شهرستان شرقی جنوب اراضی در
 کنونی اراضی در ناحیه این بودن محدود علت ).5

 عواملی به توانمی را کاوسگنبد شهرستان کشاورزي
 مانند محیطی عوامل کمیت و کیفیت تنزل جمله از

 هر .دانست رطوبتی منابع کمبود و خاكخیزيحاصل
 برخی کشت شاهد مستعد، بسیار مناطق این در ساله

 که هستیم ترباال نقدینگی ارزش با پرتوقع محصوالت

 اراضی درجه تنزل و منابع کمیت و کیفیت کاهش در
 برنامه یک وجود رسدمی نظر به .دارند مهمی نقش
 و پهنه این حفظ در تواندمی مدون کشت يالگو

     .باشد ثرؤم یمحیط منابع پایداري
 پهنه چهار بین در )S2( مستعد اراضی پهنه 

 به ر راهکتا 5/49195شده، مساحتی حدود  ارزیابی
 شرایط داراي پهنه ). این5داد (جدول  اختصاص خود

 بسیار پهنه به ترنسبتپایین کمی البته مطلوب محیطی
متر، میلی 400است. بارش ساالنه حدود ) S1(مستعد 

هاي دماهاي مناسب، ارتفاع کم از سطح دریا، شیب
چنین هدایت الکتریکی پایین، اسیدیته و کمتر و هم
داراي  مناطق این که شده مناسب باعث آلیمقدار ماده

. طبق شکل )13(باشند  تولید گندم پتانسیل درصد 80
 مستعد بیشتر در اراضی جنوبی شهرستان ) این پهنه5(

 موجود طورکلی اراضی گنبدکاوس واقع شده است. به
 هايویژگی محیطی و اقلیمی عوامل نظر از پهنه هر در
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 را واحدي ریزيهبرنام و دهندارائه می را واحدي
 اراضی که بیشتر شد مشخص مطالعه این طلبند. در می

 اقلیمی و توپوگرافی نظر از مطالعه مورد کشاورزي
 از محدودیتی و گندم دارند تولید براي مناسبی شرایط

ندارد. براساس مطالعات انجام شده  وجود نظر این
) در ارتباط با 2011داچنگ و همکاران (توسط 

می و خاکی کشت گندم زمستانه در منطقه ارزیابی اقلی

توان قابلیت کشت بیجینگ چین، مشخص شد که می
اراضی این منطقه را به پتانسیل آن از نظر توزیع مواد 
غذایی در خاك و مناسب بودن متغیرهاي اقلیمی 

) 2001ساتیا و ریوسوك (. در مطالعه )9نسبت داد (
ه و در کشور هند مشخص شد که توزیع بارش ماهان

ارتفاع منطقه، عوامل اصلی در تعیین مناطق مستعد 
   ).32باشد (براي کشت گندم دیم می

  
  .کاوسگنبد شهرستان کشاورزي اراضی در دیم گندم کشت تجه شده بنديطبقه هايپهنه مساحت -5 جدول

Table 5. The area of classified zones for rainfed wheat cultivation in agricultural lands of Gonbad–e-Kavous township. 
  کشاورزي شهرستان (درصد) اراضی مساحت به پهنه مساحت نسبت

Ratio zone area to agricultural lands areas of township (%)  
  مساحت (هکتار)

)ha( Area  
 طبقات

 Classes 

  )S1(پهنه بسیار مستعد   18252.7  9.20
High suitable zone  

24.73  49195.5 
  )S2(پهنه مستعد 

Suitable zone  
  )S3(پهنه نیمه مستعد   79394.4  39.92

Semi-suitable zone  
  )NS(پهنه غیرمستعد   52022.5  26.15

Unsuitable zone  
  

 جهت )S3( مستعد نیمه اراضی تحقیق، این در 
 هکتار 4/79394 مساحت با دیم گندم تولید و کشت

 هاي پهنه بین در را مساحت بیشترین ،درصد) 92/39(
 اراضی این .)5 (جدول داد اختصاص خود به موجود

 و مرکز از وسیعی بخش در مستعد نیمه استعداد با
 کاوسگنبد شهرستان يکشاورز اراضی شرقی شمال

 چنین در که شده گزارش .)5 (شکل شد مشاهده
 حاصل تولید پتانسیل درصد 60 تا 40      ًمعموال  مناطقی

 و پهنه این در منابع کیفیت تنزل یلدل به .)13( گرددمی
 این به محیطی متغیرهاي پایین هايطبقه اختصاص

 همراه خطر با مناطق این در دیم گندم کشت طبقه،
 عملکرد محیطی شرایط بهبود صورت در تنها و بوده
 رفع با رسدمی نظر به .شد خواهد حاصل مناسبی      ًنسبتا 

 را راضیا تناسب طبقه توانمی موجود هايمحدودیت
 براي .داد ارتقاء مستعد نیمه درجه با نقاط از بعضی در

 کاهش از جلوگیري براي و هاطبقه این در تولید حفظ
 به اراضی این تنزل و محیطی منابع کمیت و کیفیت

 کشت مانند اقداماتی است الزم تر،پایین هايطبقه
 پوششی، گیاهان از استفاده توقع، کم محصوالت

 زراعی تناوب در آیش و بقوالت تیره گیاهان کودسبز،
 مطالعه در .پذیرد صورت حفاظتی ورزيخاك و

 52 به نزدیک هند پرادش مدهاي در )2008( سرکار
 مناسبی      ًنسبتا  پتانسیل داراي منطقه این اراضی درصد
 نیز اراضی درصد 15 .بود 1هندي لپه تولید براي

 شد داده تشخیص نامناسب ،زیاد فرسایش علت به
 کردند گزارش )2013( همکاران و عبداللهی .)30(

 جهت همدان استان مساحت از درصد 78 حدود
 است نامناسب اراضی بقیه و مناسب دیم گندم کشت

)3(.   
                                                             
1- Pigeon Pea (Cajanus cajan) 
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 17 گذاريهمروي از حاصل خروجی نقشه در  
 طبقه که شد مشخص مختلف، شناختیبوم ملعا

 شمالی هايقسمت دیم، گندم کشت جهت مستعد غیر
 (شکل شودمی شامل را سوکاگنبد شهرستان اراضی

 اراضی مساحت از درصد 15/26 پهنه این .)5
 این در .)5 (جدول است گرفته بر در را کشاورزي

 آن نامناسب زیعتو و ساالنه بارش اندك میزان مناطق
 ماه، اردیبهشت بارش و بهاره بارش خصوص هب

 صحراي نزدیکی علت (به پایین رطوبتی منابع پتانسیل
 آلیماده پایین درصد و باال شوري میزان ترکمنستان)،

 شناخته دیم گندم کشت محدودکننده عوامل عنوان به
 محیطی شرایط وجود عدم دلیل به مجموع در .شدند

 ارزیابی نامناسب مناطق این در گندم کشت مناسب،
 و دماوندي باشد.نمی اقتصادي توجیه داراي و شده

 دیم گندم کشت دکنندهمحدو عامل )2010( همکاران
 خاك خصوصیات رطوبت، کمبود را زنجان استان در
 نتایج چنینهم کردند. اعالم اراضی شیب سپس و

 اراضی مساحت از درصد 46/1 که ندداد نشان ایشان
 باشندمی نامناسب دیم گندم کشت جهت استان این

 که کردند گزارش )2015( همکاران و کاظمی .)10(
 گندم کشت جهت مستعد غیر و مستعد نیمه طبقات
 گلستان استان شرقی و شمالی هايقسمت به بیشتر

 که داد نشان مطالعه این نتایج .)20( دارد اختصاص
 از قسمتی در خاكهدایت الکتریکی  میزان بیشترین
 گنبد شهرستان شرقی شمال و میانی مناطق اراضی

 شدن نامناسب باعث که )3 (شکل دارد وجود سوکاو
 مهم عوامل از یکی و شده مناطق این از یبخش خاك

 منطقه این در زراعی گیاهان انواع کشت کننده محدود
 سوکا گنبد شهرستان در خاك شوري زانمی .باشدمی
 بدین ،است متغیر متر بر زیمنس دسی 12 تا 15/0  از

 نزدیک شهرستان شرق به هرچقدر که صورت
 این در شود. می افزوده خاك شوري میزان بر شویم می

 متر بر زیمنس دسی 4 زیر شوري که مناطقی مطالعه
 (جدول شناختی بوم نیازهاي جدول حسب بر ،داشتند

 ،اراضی) کل از درصد 75( مستعد بسیار پهنه در )3
 پهنه در متر بر  زیمنس دسی 8 تا 4 شوري با مناطق
 شوري با مناطق و اراضی) کل از درصد 16( مستعد

 9( مستعد نیمه  پهنه در متر بر زیمنس دسی 8-12
 عواملی شدند. بندي طبقه اراضی) کل از درصد

 داشته دخالت مناطق این خاك شدن شور در متعددي
 دریاي گذاريرسوب به توان می جمله از که است
 بودن سنگین و کم شیب فصلی، هايسیالب خزر،
 و هاکارخانه پساب ورود چنین هم باد، وزش بافت،

 با آبیاري و مناطق این هايخانهرود به شهري فاضالب
 زراعی نادرست مدیریت با همراه ها رودخانه این آب
   ).34 و 2( برد نام را
  

  کلی گیرينتیجه
 در دولت اهتمام و حمایتی هايسیاست اعمال با  
 گندم محصول در خودکفایی منظور به اخیر دهه دو
 در آن جایگاه و محصول این بودن راهبردي دلیل به

 جهت اراضی تناسب ارزیابی کشور، غذایی امنیت
 در نخست گام تواندمی کشت، مستعد مناطق تعیین

 منابع حفظ با همراه گندم پایدار تولید به رسیدن
 عوامل ارزیابی به توجه با مطالعه این در باشد. محیطی
 زراعت متخصصین نظرات براساس و محیطی مختلف

 و مستعد مناطق ،AHP هاي پرسشنامه قالب در
 گنبدکاوس شهرستان در دیم گندم کشت مستعدغیر
 طبقه چهار در کشور، زارهاي دیم از یکی عنوان به

 و هايتوانمندي شناسایی با شدند. شناسایی
 این در دیم دمنگ کشت محیطی هايمحدودیت
 درصد 93/33 مجموع در که شد مشخص شهرستان،

 مناسبی توان داراي شهرستان این کشاورزي اراضی از
 که )S2 و S1 هاي (پهنه باشندمی گندم تولید رايب
 در .دارند قرار شهرستان جنوبی مناطق در عمده طور  هب

 و شرقی شمال مرکز، مستعدغیر و مستعد نیمه مناطق
 توانمی اقدامات یکسري انجام با ،شهرستان شمال

 .داد ارتقا کیفی نظر از را نامرغوب طبقات این اراضی
 ها،پهنه این در موجود ودیتمحد نوع به توجه با
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 خیزيحاصل بهبود و آلی ماده افزایش مانند اقداماتی
 تنظیم ها،آن زهکشی و شور اراضی آبشویی خاك،
 به مقاوم ارقام از استفاده و مناسب زراعی تناوب

 مناطق این در تولید بهبود جهت ،محیطی هايتنش
      .شودمی توصیه
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