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 استفاده با کلزا کشت جهت گلستان استان کشاورزيی اراض شناختی بوم - زراعی بنديپهنه
  )AHP(ی مراتب سلسله تحلیل و تجزیه ندیفرا و) GIS (جغرافیایی اطالعات سامانه از

  
 ،3، بهنام کامکار2 سروستانیزین العابدین طهماسبی*، 1حسین کاظمی پشت مساري

  4صادقیسهراب و  3شتایی شعبان 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 3 ،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس2 ،دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس1
 هیات علمی مجتمع آموزش عالی علمی کاربردي جهاد کشاورزي جهرم عضو4، کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  11/12/90: پذیرش ؛ تاریخ 20/01/90 :تاریخ دریافت
  1دهیچک

 از کلزا، کشت جهت گلستان استانی کنوني کشاورزی اراض شناختی بوم -زراعی بندي پهنه منظور به
 محیطی هاينیازمندي انطباق جهت) AHP( یمراتب سلسله ندیفرا و) GIS(جغرافیایی تاطالعا سامانه

 از استفاده با کلزا شناختی بوم -زراعی نیازهاي ابتدا .شد استفاده اراضی خصوصیات با زراعی گیاه
 و بنديطبقه کار. شد هیته ازین مورد موضوعی هاينقشه سپس و بنديدرجه تعیین، علمی منابع
هاي رقومی عوامل محیطی در الیه. گرفت صورت ساده تیمحدود روش به توجه با هیال هري بند رتبه

 دربندي اراضی  سپس پهنه. لفیق شدندگذاري و تهم، رويAHP پس از اختصاص وزن GISمحیط 
 هايزمین درصد 04/35 و 34/21 که داد نشان جینتا .شد انجام مستعدریغ  تامستعد اریبس طبقه چهار

 کافی بارش مقدار ها پهنه این. هستند مستعد و مستعد اریبس ترتیب به کلزا تولید براي استان زراعی
 کشت جهت مستعد غیر و مستعدنیمه طبقات. داشتند باالیی خیزي حاصل و) متر میلی 400 -500(

 منابع لیپتانس و بارش میزان مناطق این در. افتی اختصاص استانی شرق و شمالی هايقسمت به کلزا،
  .شدند شناخته کشت کنندهمحدود عوامل از غذایی  عناصر کمبود و شوري پایین،ی آب
  

  ، گلستان)GIS (جغرافیایی اطالعات سامانه شناختی، بوم - زراعی بندي پهنه کلزا، :يدیکل هاي واژه

                                                             
  tahmaseb@modares.ac.ir :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 مکانی و زمانی تحلیل در )GIS( 1جغرافیایی اطالعات سامانه هايپتانسیل و هاقابلیت روزهام

 تناسب نقشهاستفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در تهیه . نیست پوشیده کس هیچ بر زمینی هاي داده
 در نقشه واحد هر براي را محصول آن بودن مناسب توزیع الگو محصول خاص، یک براي اراضی

 و به تنهایی توان یم را دور از سنجش و اطالعات جغرافیایی سامانه. دهدیم ننشا اراضی واحدهاي
 دوچندان را مطالعه راندمان ها آن از توأم البته استفاده. برد بکار مطالعات نوع این در یکدیگر از جدا
 شامل که خاص گیاه براي اراضی تناسب ارزیابی روش ).2003سرمدیان و همکاران، (نماید  می

 ارزیابی، سیستم این. شد پیشنهاد فائو توسط بار اولین است، اراضی تناسب کمی و کیفی ارزیابی
 و مقایسه عمل محصول هر نیازهاي به توجه با و گرفته نظر در را محصوالت تولید در موثر عوامل
 براي را اراضی تناسب نهایت در و داده انجام را محصول هر نیازهاي با اراضی خصوصیات انطباق
 براي را اراضی تناسب اولیه چارچوب نیا فائو). 1976 فائو، (نماید می تعیین محصول آن تولید

  . است کرده چاپ خاص اهداف با نشریات برخی در مختلف هاي استفاده
 و GIS از استفاده با سبزواری طیمح وی میاقل منابعی ابیارز با) 2007 (همکاران و زادهفرج

 کشاورزي يراستا در. کردند مشخص کلزا کشتي برا را منطقه نیای اراض تناسب ،يآماري ها روش
 آبریز حوضه اراضی، استعداد و تولید پتانسیل محیطی، و اقلیمی عوامل از بهینه استفاده براي و پایدار
 و غفاري توسط) SLA( 4ساده تیمحدود روش و GIS از استفاده با انگلستان 3کنت ایالت در 2استور

 حوضه این اراضی از درصد 3 تنها که داد نشان ارزیابی این نتیجه. گردید ارزیابی) 2002 (همکاران
 شتک براي مستعد نواحی نیز) 2004 (بیاتی میرزا. است مناسب کامالً زمستانه گندم کشت براي

 با ها،نقشه تهیه از پس کار این براي. کرد مشخص GIS از استفاده با نیشابور دشت در را زعفران
 استعداد .شد پرداخته هانقشه تلفیق و دهیوزن به AHPو نسبتی اي،رتبه دهیوزن هايمدل از استفاده

ی آب جو کشت جهت و) 2010 (همکاران و اشرف توسطی آب گندم کشت جهت دامغان منطقهی اراض
 تبادل، قابل میسد زانیم خاك،ي شور آب، کمبود. گرفت رقرای ابیارز مورد) 2011 (اشرف توسط

                                                             
1- Geographic Information System 
2  - Stour 
3  - Kent 
4- Simple Limitation Approach 
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 شناخته منطقه نیا در کشت کننده محدود عوامل از فیضعي زیحاصلخ و خاكی کیزیف اتیخصوص
  .شد

 فرایند .شد ابداع 1980 سال دری ساعت توسط بار نیاول) AHP( مراتبی سلسله تحلیل فرایند
 کلی هدف آن سأر در که باشد می واقعی یدهپیچ مساله از گرافیکی نمایش یک مراتبی سلسله تحلیل
 سطح هر عناصر الگو این در .دارند قرار ها گزینه و معیارها بعدي سطوح در و) عنصر یک فقط( مساله
 ها، آن نوز تلفیق با تا شوند می مقایسه زوجی صورت به باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت

 جادیا: است مرحله نیچند شامل مراتبی سلسله تحلیل فرایند. شود مشخص گزینه هر نهایی وزن
ي ریگ اندازه و ها نهیگز و ساختار اجزاء وزن محاسبه ،یزوج ساتیمقا انجام ،یمراتب سلسله درخت

 اي مقایسه هاي قضاوت خبره افراد و کارشناسان روش این در). 2010 پور، قدسی( يسازگار شاخص
 ها گزینه تمامی براي هایی اولویت به رسیدن تا شده ایجاد مراتب سلسله طریق از را اي ساده زوجی
 سنجش جغرافیایی، اطالعات سامانه از استفاده با) 2008 (ساها و رحمان ).2001 کرتی،(ند ده می انجام

 در 3بوگرا خیز سیل منطقه براي مناسب کشت الگو تدوین به مراتبی سلسله تحلیل فرایند و دور از
 نیچ در 6هنان استان بندي تناسب براي را جامعی بررسی) 2010 (همکاران و 4چن .پرداختند بنگالدش

 . دادند انجامAHP و  GIS پایه بر تنباکو کشت جهت

 محیطی منابع حفظ منظور به کشاورزي مختلف هايکاربري براي سرزمین توان و استعداد شناسایی
 ضروري مختلف مناطق در جانبه همه و پایدار توسعه راستا در کشاورزي محصوالت پایدار تولید و
 باعث کشاورزيي هافعالیت انواع براي  گلستاناستان توان شناسایی و بنديپهنه عدم .رسدمی نظر به

 آب سفره کاهش اراضی، شدن شور خاك، و آب منابع آلودگی طبیعی، منابع و زیست محیط تخریب
با توجه به جایگاه  .است شده استان این در کشاورزي هاينظامبوم ناپایداري سرانجام و زیرزمینی
، )2008 کشاورزي، جهاد وزارت(ی روغني هادانه کشت  زیر تولید و سطحدر گلستان تاناسنخست 

 و هااستعداد ها،توانمندي شناسایی ،کلزا کشت جهت استان کنونی اراضیی ابیارز هدف با مطالعه این

                                                             
3- Bogra 
4- Chen 
6- Henan 
9- TM 
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 شده انجام عیطبی منابع و کشاورزي هايریزي برنامه در استفاده منظور به سرزمینی هايمحدودیت
   .است
  هاروش و مواد

این استان در مختصات .  کیلومتر مربع مساحت دارد21500استان گلستان حدود : منطقه مورد مطالعه
 درجه و 56 دقیقه تا 53 درجه و51 دقیقه عرض شمالی و 5 درجه و 38 دقیقه تا 44ه و  درج36بین 
 به شرق از سمنان، استان به جنوب از ترکمنستان، کشور به شمال از  دقیقه طول شرقی قرار دارد و14

آب و هواي استان را . شود یم محدود مازندران استان و خزر يایدر به غرب از وی شمالخراسان استان
معتدل و (با توجه به خصوصیات دما و بارش به سه نوع معتدل خزري مرطوب، کوهستانی توان  می

منطقه مطالعاتی این پژوهش، ). 2009 گلستان، استانداري( تقسیم کرد) نیمه بیابانی(خشک و نیمه) سرد
براي تفکیک محدوده کشاورزي و تهیه نقشه . باشد میشامل اراضی کشاورزي کنونی استان گلستان 

ابتدا محدوده . استفاده شد) آمایش سرزمین استان(محدوده کاري، از الیه کاربري اراضی استان گلستان 
 تغییرات احتمالی تکمیل براي. ها جدا شدی و باغی از سایر کاربريکشاورزي استان شامل اراضی زراع

 استفاده گردید و 2010/ 31/7 و13/6/2010، 6/6/2010مربوطه به سه تاریخ  9ام تیتصاویر   ازآن 
  ).1شکل (سازي گردید  نقشه محدوده کشاورزي به هنگام

                  
  .)شکل سمت راست(  نقشه استان گلستان و موقعیت محدوده اراضی کشاورزي آن-1شکل 

  

ي برا کشت مستعد مناطقی ابیمکاني برا: گلستان استاني کشاورزی اراض در کلزای ابیمکان نحوه
 روش براساس اراضی، خصوصیات با زراعی گیاه محیطی هاينیازمندي انطباق جهت کلزا،ی زراع اهیگ

 از استفاده با زراعی گیاه زراعی و شناختی بوم نیازهاي ابتدا کار نیاي برا. شد عمل  ساده ودیتمحد
 و سایز پیشنهادي روش اساس بر بنديدرجه این مبنا. گردید بنديدرجه و تعیین موجود منابع
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ي هاهیال جدول نیاي هاریمتغ براساس سپس. باشدمی) 2000 (همکاران و غفاري و) 1991 (همکاران
 نه،یکم يدما مطلوب، يدما از بودند عبارت که دیگرد هیته ArcMap طیمح در ازین موردی اطالعات

 و خاك بافت خاك،ي شور ،یآل ماده ب،یش جهات ا،یدر سطح از ارتفاع ب،یش بارش، نه،یشیب يدما
pH، نیا هیته از بعد. يرو و آهن م،یکلس م،یپتاس فسفر، تروژن،ین شامل خاك دریی غذا عناصر زانیم 

 محیطی نیازهاي جدول و ساده تیمحدود روش براساس هیال هري بندرتبه وي بندطبقه کار ها،هیال
 متوسط، ،)مستعد (مناسب ،)مستعد اریبس (مناسب اریبس طبقه چهار در) 1 ضمیمه جدول  (کلزا

  .گرفت صورت) مستعد ریغ (نامناسب
 اهمیت داراي نیز و بوده فراوان اراضی تناسب تعیین جهت محیطی عوامل که این به توجه با

 عامل هر نسبی اهمیت تا بود الزم گیريیمتصم و تردقیق ارزیابی براي بنابراین باشند، نمی یکسانی
 مراتبی سلسله تحلیل ندیفرا از رهایمتغ ارزش و اهمیت تعیین جهت پژوهش این در. گردد مشخص
(AHP) ي هاپرسشنامهی طراح قیطر از کار نیا. است شده استفادهAHP توسط آن لیتکم و 

 يرستر هاي هیال هیته زین و هانامه پرسش از اناوز استخراج از پس .گرفت صورت زراعت متخصصان
ي رو و قیتلف. شدند فراخوانی 3/9 نسخه GIS طیمح دری اطالعات هايهیال این شده،ي بندطبقه
 کار انتها در. )پوشانی وزنی هم( شد انجام ه،یال هر به مختص AHP وزن اختصاص با هاهیالي گذار هم

 چهار دری خروجي هانقشه. گرفت صورت 1 جدول براساس لزاک دیتول جهت منطقهی سنجاستعداد
  . دادند نشان را منطقهی طیمح طیشرا با کلزای زراع اهیگي ازهاین انطباقی چگونگ پهنه،

  
  .یاراضي بند پهنه جهت ازین موردي هاشاخص -1 جدول
 وضعیت تولید محصول پهنه

 د پتانسیل تولید آن محصول در این پهنه وجود دارد درص80- 100 )خیلی مناسب( بسیار مستعد

  درصد پتانسیل تولید آن محصول در این پهنه وجود دارد60- 80 )مناسب نسبتاً( مستعد

  درصد پتانسیل تولید آن محصول در این پهنه وجود دارد40- 60 )ضعیف( نیمه مستعد

 این پهنه وجود دارد درصد پتانسیل تولید آن محصول در >40 )نامناسب( غیر مستعد

  )2000 همکاران، وي غفار : 2005 همکاران، و مهربان(       
  

 مساله ابتدا ،AHP روش با ارهایمع بهی دهوزن منظور به: )AHP( یمراتب سلسله تحلیل فرایند
ی مراتب سلسله درخت صورت به باشد،یم کلزا اهیگ کشت مستعدی نواح افتنی همان کهي ریگ میتصم
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 دوم سطح در ،یاصل هدف اول سطح در). 2 شکل (شد هیتجز است،ي ریگمیتصم عناصر شامل که
 ای هاشاخه ریز سوم سطح در) میاقل خاك، منابع ،یتوپوگراف (محصول کشت در مؤثری اصلي ارهایمع
  .شدندي بنددسته دوم سطح عوامل از هرکدامي هااریمع ریز
  

  
  .گلستان استاني کشاورزی اراض در کلزا کشت ربمؤثر  عوامل مراتبی سلسله درخت -2 شکل

  

 سلـسله  تحلیـل  نـد یفرا هـاي داده آوريجمـع  بـراي : آماري جامعه و AHP پرسشنامه تکمیل و تهیه
 مقایسات حاوي هانامه پرسش نیا .شد استفاده AHP نامه پرسش از زیرمعیارها و ارهایمع وزن وی مراتب

 روایـی . شـد  تکمیل زراعت متخصص 30توسط که استی  ابیمکان در مؤثر عوامل کلیه براي مشترك
 و کـشاورزي  آمـوزش  و تـرویج  زراعـت،  نامحققـ  نظرات از استفاده با پرسشنامه ظاهري و محتوایی

 آوري جمـع  از پـس . گرفـت  قرار تائید مورد بازنگري و اصالح مرحله چند از پس AHP متخصصین
  .شد انجام Expert Choice افزار نرم وسیله هب اوزان تعیین ،ها نامه پرسش

 روش ایـن  در. گرفـت  قرار ها آن اختیار در نامه پرسش خبره، افراد براي AHP مفهوم تبین از پس
 اسـتان  کـشاورزي  جهـاد  و طبیعی عمناب و کشاورزي تحقیقات مرکز در شاغل زراعت خبره کارشناسان

 سلـسله  طریق از را ايساده زوجی مقایسه هايقضاوت پیشرو، کشاورزان و کلزا طرح ناظران گلستان،
 قالب در پژوهش این زوجی مقایسات. دادند انجام زیرمعیارها و معیارها تمامی براي شده ایجاد مراتب

  . گرفت صورت) 2 جدول( ساعتی قسمتی 9 طیف اساس بر و زوجی مقایسات هاي ماتریس
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  .)2010 پور، دسیق( زوجی هاي مقایسه براي ترجیحات مقادیر -2 جدول
 )شفاهی قضاوت( ترجیحات عددي مقدار

 ترکامالًمطلوب یا و ترمهم کامالً یا مرجح کامالً 9

 قوي خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 7

 قوي مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 5

 ترمطلوب کمی یا ترمهم کمی یا مرجح کمی 3

 یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح 1

 فوق فواصل بین ترجیحات 2 ،4 ،6 و 8

  
  هاي اطالعاتی محیطیها و الیهتهیه نقشه

 نقشه شیب، جهات شیب و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از مدل رقومی ارتفاع         : هاي توپوگرافی نقشه
DEM)(2در محیط 1:50000 در مقیاس   استان گلستان ArcMapتهیه شد .  

 ساله 15هاي اقلیمی بارش محدوده مورد مطالعه، از دادهدما و هاي براي تهیه نقشه: هاي اقلیمینقشه
. مستقر در سطح استان گلستان استفاده شد دیدي همشناسی و سنجی، اقلیمهاي بارانایستگاه اريآم

   .کار برده شد ه بIDW(4(دار یابی فاصله معکوس وزنها روش میانبراي تهیه این نقشه
غذایی  ی و نیز عناصرآل ماده، pHهاي رقومی بافت، شوري، منظـور تهیـه نقشه به: هاي خاكنقشه

 ازخاك  هايداده و اطالعات براي منطقه مورد مطالعه، ،يرو و آهن م،یکلس م،یپتاس فسفر، تروژن،ین
 آب و خاك بخش -گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز از استان،ي کشاورز اراضی

آماري کمک  زمین ویابیهاي مختلف درونخصوصیات خاك از روشبراي تهیه نقشه . شد دریافت
  . گرفته شد

 هاينقشه براساس اقلیم نوع و سنگ نوع روي از زیرزمینی آب پتانسیل الیه: نقشه پتانسیل منابع آبی
 گزارش از الیه این تهیه براي. آمد دست هب) 2001مخدوم، ( گلستان استان قلیما و شناسی زمین

) 2008وزارت نیرو، ( رود گرگان -سوقره هايرودخانه آبریز حوزه آب منابع مطالعات تلفیق سازي هنگام هب

                                                             
2- Digital Elevation Model  
4- Inverse Distance  Weighted  
6- Barwala 
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 فرعی، و اصلی هايرودخانه آمار و اطالعات از سطحی آب انسیلپت نقشه تهیه براي. شد گرفته کمک نیز
  . شد استفاده گلستان استان فرعی هايحوزه زیر و اصلی آبریز هايحوزه

  
  بحث و جیانت

 لیتحل و هیتجز از دست آمده به جینتا: AHP)(ی مراتب سلسله ندیفرا از به دست آمده جینتا
 بر تأثیر نظر از ،یتوپوگراف و خاك عامل دو به نسبت اقلیم معیار که دهدیم نشان AHPی مراتب سلسله
 و بارش عامل قلیمیا عوامل بین در. گرفت قرار اول مکان در 443/0 ضریب با کلزا کشتی ابیمکان
 وزنی ارزش ترین کم داراي کمینه يدما و اهمیت باالترین داراي 394/0 وزنی ارزش با آب منابع

 بیابانی ناحیه بارندگی میزان اما است، ایران پرباران مناطق از گلستان استان). 3 جدول( بودند) 152/0(
 هايآب شامل استان این در آب اصلی ابعمن. باشدمی متغیر مترمیلی 300 تا 150 از آن شرق و شمال

طور  به استان میانی و جنوبی هايقسمت در. باشدمی هاچشمه و هاقنات ها،چاه ،)ها رودخانه (سطحی
 شودمی استفاده سو قره و اترك رود، گرگان هايرودخانه آب از شمالی هايقسمت در و هاچاه از هعمد

 عملیات در را تأثیر ترین مهم اقلیمی عوامل دهدمی نشان مطالعات ).2009 گلستان، استانداري(
 جغرافیایی هايعرض در زراعی و وحشی از اعم گیاهی هايگونه پراکنش حتی. دارند کشاورزي

 یک از بتوان که آن براي. گیردمی قرار دما و بارندگی خصوص هبی میاقل عوامل با ارتباط در مختلف
 قبل است الزم نمود، کسب را زراعی برداريبهره حداکثر منطقه هر یطبیع شرایط و معین اقلیمی رژیم

 داد قرار بررسی مورد را منطقه آن طبیعی و هواشناسی عوامل زمینه این در ریزيبرنامه هر از
  . )1998 استیت، و سیمپسون(

 درصد به نسبتي شتریبي ریتأث 446/0 وزن کسب با بیش جهات ،یتوپوگرافي رهایمتغ نیب در
 مربوط مطالعه موردي ارهایرمعیز نیب در. داشت کلزا کشتی ابیمکان در ایدر سطح از ارتفاع و بیش
 مصرفکم عناصر و کردند کسب را اوزان و اهمیت باالترین نیتروژن و pH شوري، عامل سه خاك، به

 و پاتا مطالعه در ).3 جدول( گرفتند قرار آخر هايمکان در وزنی ارزش ترین کم با روي و آهن
 در تایلند عامل خاك بیشترین ضریب را نسبت به سایر عوامل مورد بررسی کسب )2008 (امایمورا
وزن مواد آلی را باالتر از سایر عوامل دخیل مانند پتاسیم و ) 2010( اعمی ازغدي و همکاران. کرد

  . ردنددست آو ه بAHPخیزي در منطقه شاوور اهواز با استفاده از  فسفر در تهیه نقشه حاصل
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  .گلستان استان در کلزا کشت بر مؤثر واملع بههاي مربوط معیارها و زیرمعیار اهمیت ارزش وزنی و -3 جدول
  اهمیت  ضرایب  معیار زیر/ معیار اهمیت  ضرایب  معیار زیر / معیار

  392/0 خاك - 3  443/0 اقلیم -1
 1 139/0 شوري 1 394/0 آب منابع و بارش

 pH 139/0 1 2 258/0 بیشینه دما

 2 131/0 تروژننی 3 197/0 متوسط دما

 3 104/0 آلی ماده 4 152/0 کمینه دما

 4 079/0 بافت   

 5 070/0 فسفر  164/0 توپوگرافی -2

 6 039/0 پتاسیم 1 446/0 شیب جهات

 6 039/0 کلسیم 2 308/0 شیب

 7 031/0 آهن 3 246/0 دریا سطح از ارتفاع

 7 031/0 روي   

      -  04/0  ضریب ناسازگاري  
  

 مطالعه این جینتا: کلزا کشت جهت گلستان استاني کشاورزی اراضی شناخت بوم -یزراعي بندپهنه
 و ، آبیتوپوگراف اقلیمی، هايهداد تحلیل اساس بر کلزا یشناختبوم - یزراع بنديپهنه که داد نشان
 توانست ،هاداده تحلیل ابزار ترینمناسب عنوان به جغرافیایی، اطالعات امانهس و تاس پذیرامکان خاك

 سلسله تحلیل ندیفرا جینتا به توجه با دقیقی بنديهپهن و شناسائی بیشتري دقت با را همگن نواحی
 شکل در طبقه 4 در که است گلستان استان در کلزا کشت یابیمکان نقشه آن حاصل .دهد ارائه یمراتب

 تیمطلوب از استان شرق به غرب از و شمال سمت به وبجن از نقشه نیا در. است شده داده نشان 3
 جهت مطلوب و مناسب توان بای اراض کهي طور هب شده کاستهي بندپهنه طبقات وی طیمح عوامل
  .شدندیی شناسا استانی انیم قسمت و جنوب در کلزا کشت
 دیتول پتانسیلي دارا استان زراعی هايزمین درصد 34/21 حدود که شد مشخص پژوهش   نیا در

 نیبي عملکرد لیپتانسي دارا پهنه نیا). 4 جدول (گرفتند قرار مستعد اریبس پهنه در که هستند ییباال
 عوامل به نسبت مطالعه نوع این چندجانبه دیدگاه به توجه با. باشدیم) 2000 غفاري، (درصد 100-80
 این. است کلزای زراع وی طیمحي هايازمندین نیمأتي برا یمناسب اریبس مکان پهنه نیا شناختی،بوم
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 مشاهده گرگان و رامیان کتول، آباد علی استان،ی جنوب شهرستان سه مزارع در بیشتر مستعد اریبس پهنه
 به توانمی را گلستان استان کشاورزي کنونی اراضی در ناحیه این بودن محدود علت). 4 شکل (شد

 هر. دانست آب منابع و خاكخیزي حاصل مانندی طیمح عوامل تیکم و تیفیک تنزل جمله از عواملی
 باالتر نقدینگی ارزش با توقع پر محصوالت برخی کشت شاهد مستعد، اریبس مناطق نیا در ساله
 رسدیم نظر به. دارندی مهم نقشی اراض درجه تنزل و منابع تیکم و تیفیک کاهش در که میهست

  .باشد موثر طیمحي داریپا و پهنه نیا حفظ در تواندیم مدون کشت الگو برنامه کی وجود
  

    
 گلستان استان کشاورزي اراضی سنجی استعداد - 3 شکل

  کلزا کشت جهت
   در کلزا کشت جهت مستعد اریبس پهنه - 4شکل 

  .گلستاني کشاورزی اراض
  

 بیشترین کتاره 40/275209 مساحت با شده، ارزیابی پهنه چهار بین در مستعد اراضی پهنه  
 ترنییپای کم البته مطلوبی طیمح طیشراي دارا پهنه نیا). 4 جدول (داد اختصاص خود به را مساحت

 و سبک و متوسط خاك بافت متر،میلی 400 حدود بارش. است مستعد اریبس پهنه به نسبت
 باشند لزاک تولید پتانسیل درصد 80 داراي مناطق این که شده باعث خاك خوب نسبتاً خیزي حاصل

 ارائه را واحدي هايویژگی محیطی و اقلیمی عوامل نظر از پهنه هر در موجودی اراض). 5 شکل(
 از استفاده و غالت با تناوب در کلزا موثر نقش به توجه با. طلبندیم را واحدي ریزيبرنامه و دهند می
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 تطابق و است پذیرمکانا مناطق این در مید صورت هب کلزا کشت زیر سطح گسترش جوي، نزوالت
 که شد مشخص مطالعه نیا در. دارد وجود پهنه این در شناختیبوم عوامل با محصول این پاییزه کشت
 کلزا تولید براي مناسبی شرایط) دما(ی میاقل و توپوگرافی نظر از مطالعه مورد کشاورزي اراضی بیشتر
 مشخص سبزوار در) 2007 (همکاران و زادهجفر مطالعه در .ندارد وجود نظر این از محدودیتی و دارند

  . باشدیم کلزا کشتي برا مساعد منطقه، نیا دشت و مسطحی اراض که شد
  

   در اراضی استان گلستانکلزا کشت جهت شده بنديطبقه هايپهنه مساحت -4 جدول
 )درصد( کشاورزيمساحت پهنه به مساحت کل اراضی نسبت  )هکتار( مساحت هابندي پهنهطبقه

 34/21 56/167693 مناطق بسیار مستعد

 04/35 40/275209 مناطق مستعد

 66/29 40/233101 مناطق نیمه مستعد

 96/13 62/109749 مناطق غیر مستعد

  

  
  .گلستان استاني کشاورزی اراض در کلزا کشت جهت مستعد پهنه -5 شکل
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 که شد مشخص مختلف، ناختیشبوم عواملي گذارهميرو از حاصلی خروجي هانقشه در
 هايشهرستان اراضی شمالی هايقسمت کلزا، کشت جهت مستعد غیر و مستعدنیمه طبقات

ي هاشکل (شودمی شامل را تپهمراوه شهرستان زراعی اراضی کل و کالله و گنبد قال، آق بندرترکمن،
 غذایی عناصر کمبود و شوري پایین،ی آب منابع لیپتانس و بارش اندك میزان مناطق این در). 7 و 6
 محدود عامل گلستان استان شمال منطقه در. شدند شناخته کلزا کشت کننده محدود عوامل عنوان به

 وجود با قال آق و بندرترکمن هاي شهرستان از يها قسمت شده باعث که است خاك باال شوري کننده
   .نگیرد قراري مستعد پهنه هیچ در ،یطیمح شرایط سایر نظر از قبول قابل شرایط داشتن
 آخرین در مناطق این قرارگیري و خاك بودن فقیر کنندهمحدود اصلی عامل استان شرقی مناطق در

. دارند اندکی آبی پتانسیل و بوده فقیر بسیار آلی ماده نظر زا مناطق این. است خاك خیزي حاصل طبقه
و براي جلوگیري از کاهش مستعد  نیمهخصوص طبقه  هبراي حفظ تولید در این طبقات برسد  مینظر  به

د استفاده از ، الزم است اقداماتی ماننتر پایینکیفیت و کمیت منابع محیطی و تنزل این اراضی به طبقات 
نوین آبیاري، کشت محصوالت کم توقع، استفاده از گیاهان پوششی، گیاهان لگوم و آیش هاي  روش

 مطالعه در راستا همین در. حفاظتی و موارد دیگر صورت پذیردورزي  خاكدر تناوب با کلزا، 
 نامطلوب اراضی هکتار 1854551 حدود کلزا، کشت جهت نخراسا هاي استان اراضی اقلیمی بندي پهنه

). 2010 قائمی، و رسولی (داشتند وجود مطالعه مورد منطقه جنوب در هعمدطور  به که شد شناخته
 خطر و پایین خاك عمق ضعیف، زهکشی داراي ،دار شیب شنی، اراضی) 2003 (ساها وي چادهار
 پهنه این مساحت. کردند اعالم هند در 6بارواال منطقه در لخرد کشت کننده محدوده عامل را سیالب
 محدود عامل) 2008( همکاران و بلوطی پیر قاسمی. شد برآورد مطالعه مورد منطقه سوم یک حدود
 تا کاشت از) GDD (رشد روز درجه بختیاري، چهارمحال و اصفهان هاياستان در کلزا کشت کننده

   .کردند اعالم یخبندان شروع ات کاشت از و فیزیولوژیک رسیدگی
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  ی اراض در کلزا کشت جهت مستعدمهین پهنه - 6 شکل

  گلستاني کشاورز
  ی اراض در کلزا کشت جهت مستعدریغ پهنه - 7 شکل

  گلستاني کشاورز
  

  يریگ جهینت
 دری روغني هادانه دریی خودکفا منظور به ریاخ دهه دو در دولت اهتمام وی تیحماي هااستیس اعمال با
 کلزا، جمله ازی روغني هادانه اغلب تولید جهت گلستان استان هواي و آب بودن مساعد طرفی از و کشور

گام نخست در ، می تواند کشت مستعد مناطق تعیین جهت استان نیا شناختی بوم - زراعی توان شناسایی
 مختلف املوعی ابیارز به توجه با مطالعه نیا در. باشدهاي روغنی   دانه تولید خودکفایی دررسیدن به

 غیر و مستعد مناطق ،AHPهاي پرسشنامه قالب در استان زراعت متخصصین نظرات براساس و ،یطیمح
 در کلزا کشتی طیمحي ها تیمحدود وي ها يتوانمندیی شناسا با .شدندیی شناسا طبقه چهار در مستعد
 کلزا دیتولي برای مناسب تواني دارا استاني کشاورزی اراض درصد 38/56 که شد مشخص گلستان استان

 عدمست غیر یا مستعد نیمه مناطق در. دارند قرار استان میانی و جنوبی مناطق در هعمدطور  به که باشند یم
ی فیک نظر از را نامرغوب طبقات اینی اراض توانیم اقداماتي کسری انجام با استان، شرقی شمال و شمال
 بهبود وی آل ماده شیافزا مانندی اقدامات ها،پهنه نیا در موجود تیمحدود نوع به توجه با. داد ارتقا

 ارقام از استفاده مناسب، یزراع تناوب میتنظ ها، آنی زهکش و شوری اراضیی آبشو خاك،ي زیخ حاصل
 جهت ،ياریآب نینوي هاروش از استفاده و آب مصرفیی کارا شیافزا موجود،ی طیمحي هاتنش به مقاوم
  .شودیم هیتوص مناطق نیا بهبود
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Abstract1 

In order to agroecological zoning of current agricultural lands in Golestan 
province for canola cultivation, Geographic Information System (GIS) and 
Analytical Hierarchy Process (AHP) were used to match the environmental 
requirements of crop and the land characteristics. The first, agroecological 
requirements of canola was identify from scientific resources then classified and 
needed thematic maps were provided. The classification of layers carried out by 
simple limitation approach. The digital environmental layers overlaid and 
integration in GIS media then zoning of lands was done in 4 classes of high 
suitable until non-suitable. The results showed that 21.31 and 35.04% of the area 
were high suitable and suitable for canola crop, respectively. These zones had 
enough rainfall (400-500 mm) and high fertility. The less suitable and non-suitable 
regions are located in the north and northeast parts of Golestan province. In these 
areas, the limitation factors were including: high EC, low precipitation, deficient 
nutrition elements and low water resources. 
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*Corresponding Author; Email: tahmaseb@modares.ac.ir 



   و همکارانحسین کاظمی پشت مساري
 

139 

  



 1391، )1 (پنجممجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 
 

140 

  


