
 حسین کاظمی

165 

 

تولید گیاهان زراعی نشریه  
92 زمستان، چهارمجلد ششم، شماره   
185-165  

http://ejcp.gau.ac.ir 
 

 

کشتبوم شناختی اراضی کشاورزي شهرستان گرگان جهت  -بندي زراعیپهنه  
منطق بولینجولخت بر اساس   

 

 حسین کاظمی
  رگانگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گاستادیار گروه زراعت دانش

  19/8/92 تاریخ پذیرش: ؛ 21/3/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

ند عامل با ارزیابی چ جولختبندي اراضی کنونی شهرستان گرگان جهت کشت این تحقیق به منظور پهنه
محیطی، بر اساس منطق بولین و با کمک سامانه اطالعات جغرافیایی صورت گرفت. براي این کار ابتدا نیازهاي 

بندي پس از تهیه این اطالعات، درجه. شناختی و زراعی گیاه زراعی با استفاده از منابع موجود تعیین گردیدبوم
بارت ها عهاي اطالعاتی مورد نیاز تهیه گردید. این الیه، الیهاي این جدولهآنها انجام شد. سپس بر اساس متغیر

بودند از دماي مطلوب، دماي کمینه، دماي بیشینه، بارش، شیب، ارتفاع از سطح دریا، ماده آلی، شوري، بافت 
قه مناسب ن در دو طببندي هر الیه بر اساس منطق بولیبندي و رتبهها، کار طبقه. بعد از تهیه این الیهpHخاك و 

ها در محیط گذاري همه الیههمپوشانی و روي(ارزش یک) و نامناسب (ارزش صفر) صورت گرفت. سپس هم
ArcGIS  لختجوانجام پذیرفت. نتایج نشان داد که سطح وسیعی از اراضی شهرستان گرگان جهت تولید 

هاي شمالی و میانی منطقه مورد ر قسمتهکتار اراضی واقع د 93/46396که حدود طوريباشد، بهمناسب می
قرار گرفتند. از لحاظ ماده آلی و شوري کل محدوده مورد بررسی جهت کشت جولخت مطالعه در پهنه مناسب 

هکتار از مناطق کشاورزي منطقه داراي  46/16654مشخص شد که حدود  چنینهممناسب تشخیص داده شد. 
اشد. این مناطق به صورت نوار عرضی در نیمه جنوبی و نیز میانی بپتانسیل نامناسب جهت کشت این گیاه می

به  تواندر این مناطق، می جولختاز عوامل محدود کننده کشت  شهرستان از غرب به شرق کشیده شده است.
هاي بافت خاك نامناسب، درصد شیب و ارتفاع از سطح دریاي باال و اسیدیته نامناسب در مناطق وجود کالس

در این مطالعه مشخص شد که در اراضی کنونی کشاورزي شهرستان گرگان از نظر  جنوبی شهرستان اشاره کرد.
  .کشت جو بدون پوشینه وجود ندارد دماهاي مطلوب، کمینه و بیشینه محدودیتی جهت

  1شناختی، سامانه اطالعات جغرافیایی، منابع بومجولختاراضی کشاورزي، : کلیدي هايواژه
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  مقدمه
ردد. در گبندي میدار و بدون پوشینه (لخت) طبقهشناسی به دو گروه پوشینهگیاه جو از لحاظ گیاه
اند و در زمان رسیدن همانند دانه گندم در داخل پوشینه ها نچسبیدهها به دانهجو بدون پوشینه، پوشینک

) 2010شوند (داداشی و همکاران، کوبی به آسانی جدا میبه صورت آزاد قرار گرفته و در موقع خرمن
وجود یک یا چند انحنا روي ساقه در حد فاصل بین برگ پرچم  جولختبعد از ظهور سنبله در  چنینهم

، هاي این گیاه اعم از برگسازد. تمام قسمتسایر ارقام جو معمولی متمایز میتا سنبله این محصول را از 
در تغذیه انسان، دام، طیور و مصارف صنعتی  جولختباشد. عمده مصرف ساقه و دانه قابل مصرف می

سازي در تولید دار که به غیر از مالت). در جوهاي معمولی پوشینه2011است (آقاعلیخانی و همکاران، 
در این فرآیند شود. پوست در مراحل اولیه فرآوري جدا می شوند، معموالًو در صنایع استفاده میغذا 

شود، این عمل باعث از دست رفتن مقدار آلرون یا الیه بیرونی آندوسپرم نیز جدا می، همراه با پوست
). 1997همکاران،  شود (لیو وها موجود در دانه میضروري و ویتامین قابل توجهی از اسیدهاي آمینه

). 2004ور، پگیرد (مهديجو معمولی به علت باال بودن فیبر در تغذیه طیور مورد استفاده قرار نمی معموالً
براي دام و طیور افزایش را کند و مطلوبیت آن تر میاما عدم وجود پوشینه قابلیت هضم جو را بیش

در اغلب موارد اي است. موجود در گندم علوفه حدوداً برابر میزان انرژي جولختدهد. میزان انرژي می
این جو عدم ریزش دانه پس از   بیش از عملکرد جو معمولی است و یکی از محاسن جولخت عملکرد

از لحاظ محتوي پروتئین خام، فیبر محتوي انرژي و تعادل اسیدهاي امینه  جولختبرتري رسیدن است. 
اي مناسبی براي انسان دام و طیور باال نسبت به جو معمولی و ذرت، این گیاه را به عنوان منبع تغذیه

علت داشتن کارایی مصرف کند. از سویی شناخت و کشت این گیاه به جاي جو معمولی، بهمطرح می
گی بخش تر و نیز کاهش وابستو تحمل بهتر نسبت به خشکی، سازگاري به فصل رشد کوتاهآب باالتر 

  ).2011تغذیه دام و طیور  به ذرت اهمیت دوچندانی دارد (آقاعلیخانی و همکاران، 
ک قطعه زمین در عین مستعد بودن براي تولید یک محصول، ممکن است براي محصول دیگر ی
-زراعیبندي پهنه ).2004پور، ؛ احمدي2002باشد (غفاري و همکاران،  مستعد و یا حتی نامناسبنیمه
بلندي و  پـستی و ،هاي اطالعاتی محیطی اسـت کـه در آن منـابع اقلـیم، آب، تلفیقی از الیهشناختیبوم

هـاي زراعـی مـشخص، سامانهشرایط خاك به صورت یک مجموعه همگن زیست محیطی در ارتباط با 
وري در یک ابـزار ضـر بوم شناختی-زراعیبندي پهنه .گرددو تنوع زیستی بررسی می کـاربري اراضی

   ).2002(غفاري و همکاران،  شودریـزي کـشاورزي محـسوب میبرنامـه
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) و گندم آبی (اشرف و 2011تناسب اراضی منطقه دامغان براي کشت جو آبی (اشرف، 
شد که در این منطقه تناسب متوسط و ضعیف براي ) مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخص 2010همکاران،

کشت محصول جو وجود دارد، اما براي گندم غیر مناسب است. این محققین عملیات به زراعی مانند 
هاي آبیاري نوین و استفاده از ارقام مقاوم را جهت آبشویی، زهکشی، تناوب زراعی مناسب، روش

  افزایش محصول در این منطقه پیشنهاد دادند.
در آرژانتین براساس  2در استان توکومان 1بندي منطقه چاکو) با پهنه2008بویکس و زینک (

دستورالعمل فائو براي گیاهان زراعی سویا، ذرت، گندم، نیشکر، گلرنگ و مرکبات گزارش کردند که 
) 2011درصد منطقه داراي تناسب باال جهت کشت محصوالت انتخاب شده بود. سامانتا و همکاران ( 16

نو را در گینه 3گیري چند معیاره، استان موروبهبا استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و روش تصمیم
درصد منطقه مذکور داراي تناسب بسیار خوب  4بندي کردند. نتایج نشان داد که جهت کشت برنج پهنه

نطقه هیماچال ) م2009باشد. بهاگت و همکاران (درصد تناسب متوسط براي کشت برنج می 21و 
پراداش هند را جهت تولید غالت با استفاده از عوامل متعدد مانند عوامل اقلیمی (دما و بارندگی) 
توپوگرافی (ارتفاع)، نوع خاك و پوشش گیاهی منطقه مورد ارزیابی قرار دادند و مناطق مستعد و 

  . غیرمستعد جهت کشت و تولید این گیاهان را در این منطقه مشخص کردند
ها مساوي باشد که وزن همه آنها میترین روش ترکیب محدودیتگذاري بولین، سادهوش روي همر

گردند و معموالً براي تفکیک مناطقی که در نظرگرفته شده و با یکدیگر جمع شده و یا در هم ضرب می
و  1مبناي اعداد هاي مورد نظر باشند، کاربرد دارد. منطق بولین بر اي از شرایط و ویژگیداراي مجموعه

اي هیابی است. یعنی نقشهو لزوم قطعیت در مورد وجود یا نبود هر پدیده مورد بررسی در فرآیند مکان 0
شوند(امیري و همکاران، ها مناطق به دو گروه مطلوب و نامطلوب تقسیم میاستاندارد شده که در آن

منظور شناسایی عوامل اقلیمی و محیطی ) به2009). خالدي و همکاران (2009قرخلو و همکاران،  ؛2009
هاي فازي نمودند. عوامل یابی با کمک روش بولین و روشمناسب جهت کشت سیب اقدام به مکان

مورد استفاده در مطالعه آنان دما، بارش، درصد شیب، بافت خاك و فاصله از رودخانه در نظر گرفته شد. 
کان مناسب جهت احداث صنایع در اصفهان از روش منظور یافتن م) نیز به2009رئیسی و همکاران (

                                                             
1- Chaco  
2- Tucuman  
3- Morobe  
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فزار ابندي مناطق مستعد کشت زیتون در استان لرستان از نرمجهت پهنه چنینهمبولین استفاده کردند. 
GIS  تعیین ) جهت2009). قرخلو و همکاران (2009و روش بولین کمک گرفته شد (عظیمی و بهبهانی 
 عاتاطال سامانه از با استفاده قزوین منطقۀ اکولوژیک توان یشهري، به ارزیاب توسعه بالقوه نقاط

عامل زیستی و فیزیکی استفاده شد. ارزیابی  17جغرافیایی و منطق بولین پرداختند. در این ارزیابی از 
هاي دو هزار و سه هزار شمال ایران توسط امیري و همکاران شناختی اراضی جنگلی حوضهتوان بوم

  . ) با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و بر اساس منطق بولین انجام شد2009(
ور که کش هاي پاییزه و زمستانه با عنایت به ایندر زراعت  هاي زمستانهاستفاده از بارندگی جهت

هاي یازن با توجه به چنینهمست، ا و با محدودیت منابع آبی روبرو باشدخشک میایران جز مناطق نیمه
مناطق مستعد تولید شناسایی  ،طیوردام و   در تغذیه   باالي آن ارزش غذایی و جولختمحیطی اندك 

تواند به پایداري تولید، توسعه بخش دامپروري، کاهش واردات علوفه و حفظ منابع این محصول می
منظور استعدادسنجی اراضی کنونی کشاورزي شهرستان گرگان جهت تحقیق بهاین  محیطی کمک نماید.

انه اطالعات جغرافیایی عامل محیطی براساس منطق بولین و با کمک سام 10با ارزیابی  جولختکشت 
  انجام شد.

  
  هامواد و روش

مربع، در گستره جنوبی استان گلستان و مترکیلو 1616شهرستان گرگان با وسعت  :منطقه مورد مطالعه
دقیقه  6/30درجه و  36دقیقه طول شرقی و  9/44درجه و  54دقیقه تا  9/12درجه و  54در مختصات 

قال و هاي آقشده است. این شهرستان از شمال به شهرستان دقیقه عرض شمالی واقع 8/58و  36تا 
آباد و از غرب به شهرستان کردکوي بندرترکمن، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان علی

). محدوده مطالعاتی این پژوهش، محدوده کنونی اراضی 2009شود (استانداري گلستان، محدود می
شد. براي تعیین این محدوده، از الیه کاربري اراضی استانداري  کشاورزي شهرستان گرگان انتخاب

گلستان (آمایش سرزمین) استفاده شد. ابتدا محدوده کشاورزي استان شامل اراضی زراعی و باغی از 
 1امها جدا شد، سپس تغییرات احتمالی آن با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده تیسایر کاربري

کنترل  5-4-3و  4-3-2با دو ترکیب باندي  2010/ 31/7 و 13/6/2010، 6/6/2010اریخ مربوطه به سه ت
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). کار استعدادسنجی اراضی 1(شکل سازي گردید نقشه محدوده کشاورزي به هنگامو باز سازي شد و 
  .جهت کشت گیاه جولخت در این محدوده انجام شد

  

         

  کشاورزي شهرستان گرگان و موقعیت آن در کشورموقعیت جغرافیایی اراضی کنونی  -1شکل 
  

  هاها و تهیه الیهداده آوريجمع
اطالعات و هاي خاك اراضی کشاورزي، ویژگی برخی هاي رقومیمنظـور تهیـه نقشهبه: هاي خاكداده
طبیعی استان گلستان نقطه، از بخش آب و خاك مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 505هاي خام داده

استفاده شد. پس ها نمونه اینpH  و آلیبافت، مقدار کربن)، EC( الکتریکیاز مقادیر هدایت .شدتهیه 
 در محیط ها سنجیده شد و بعدها، ابتدا نرمال بودن دادهسازي دادهاز تبدیل واحدها و آماده

ها با یابی دادهمیانکار  Geostatistical Analystبا استفاده از نوارابزار  3/9نسخه   ArcGISافزارنرم
  روش کریجینگ انجام شد و نقشه آنها تهیه شد. استفاده از

در  )DEM( 1 هاي شیب و ارتفاع از سطح دریا از روي مدل رقومی ارتفاعنقشه :هاي توپوگرافیالیه
  تهیه شد. ArcMapدر محیط  Spatial Analyst، با استفاده از نوارابزار 1:25000مقیاس 

و میزان بارندگی  منظور تهیه نقشه رقومی دماهاي اصلی (کمینه، مطلوب و بیشینه)به: اقلیمیهاي الیه
هاي هواشناسی موجود در شهرستان گرگان و نیز استان گلستان اعم ساالنه از آمار و اطالعات ایستگاه
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استفاده شد. ابتدا ساله  15شناسی در یک دوره آماري سنجی و اقلیمدیدي (سینوپتیک)، بارانهم از
محاسبه گردید.  5گستر اکسلافزار صفحههاي روزانه تهیه و میانگین ماهانه و بعد ساالنه به وسیله نرمداده

) و IDW( دارفاصله معکوس وزنیابی بارش از روش دروندما و همهاي همدر نهایت براي تهیه نقشه
  استفاده شد. ArcMapافزار نرم

اطق یابی منجهت مکان: اضی کشاورزي استان گلستان جهت کشت جولختنحوه استعدادسنجی ار
 شناختی گیاه زراعی با شرایطنیاز به انطباق خصوصیات و نیازهاي بوم جولختمستعد کشت گیاه 

شناختی و زراعی گیاه مورد نظر با استفاده از منابع محیطی منطقه است. براي این کار ابتدا نیازهاي بوم
 اي، مقاالت، گزارشاز منابع و اسناد کتابخانهشناختی و زراعی اطالعات بومموجود تعیین گردید. این 

ها و مشاوره با کارشناسان مراکز دانشگاهی و تحقیقات کشاورزي نامههاي تحقیقاتی، پایاننهایی طرح
بندي آنها در دو طبقه مناسب و نامناسب انجام پس از تهیه این اطالعات درجهتهیه شد. گلستان  استان

 ArcMapیاز در محیط هاي اطالعاتی مورد ن، الیههاي این جدول). سپس براساس متغیر1شد (جدول 
ها عبارت بودند از دماي متوسط، دماي متوسط کمینه، دماي متوسط بیشینه، بارش، تهیه گردید. این الیه

ها، کار . بعد از تهیه این الیهpHآلی، شوري خاك، بافت خاك و شیب، ارتفاع از سطح دریا، ماده
جدول نیازهاي محیطی گیاه زراعی در دو  بندي هر الیه بر اساس منطق بولین و طبقبندي و رتبهطبقه

ترتیب که براي شرایط مناسب و ) و نامناسب (ارزش صفر) صورت گرفت. بدین1طبقه مناسب (ارزش 
 طورهقابل قبول موجود در هر طبقه، ارزش یک و براي شرایط نامناسب ارزش صفر در نظر گرفته شد. ب

در شهرستان گرگان جز طبقه مناسب و با ارزش درصد براي کشت گیاه زراعی جولخت  0-8مثال شیب 
در اولین اقدام  بندي شد.درصد طبقه نامناسب و با ارزش صفر طبقه 8یک و مناطق با شیب باالتر از 

ها گذاري همه الیهکار تلفیق و روي هم Intersect برداري تبدیل شدند. با کمک ابزارها به فرمتالیه
) مدل اجرا شد. الیه نهایی در دو پهنه، چگونگی Query( ري شرطیگانجام پذیرفت و از طریق پرسش

 دهد.انطباق نیازهاي گیاه زراعی با شرایط محیطی منطقه را نشان می
   

                                                             
1- Excel  
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  در شهرستان گرگان جولختبندي عوامل محیطی بر اساس منطق بولین جهت کشت درجه -1جدول 
  درجه نامناسب  درجه مناسب  عامل محیطی

 >200  <300و 200- 300  متر)(میلیبارش سالیانه 
 >15و    <24  15-24  گراد)دماي متوسط سالیانه (درجه سانتی

 <15و   >7  7-15  گراد)دماي کمینه سالیانه (درجه سانتی
 <30  20-30  اد)گردماي بیشینه سالیانه (درجه سانتی

EC (دسی زیمنس بر متر) 4  0-4> 
 <8و  >6  8/6-8  اسیدیته

  -لومی رسی شنی-لومی -رسی لومی  بافت خاك
  هاسایر کالس  رسی-لومی رسی سیلتی -لومی سیلتی

 >2 <3و  3-2  ماده آلی (درصد)

 <8  0-8  شیب (درصد)
 <2000  0-2000  ارتفاع از سطح دریا (متر)

 )،2011)، مخدوم (2010)، کمالی و همکاران (1997)، نورمحمدي و همکاران (2011منابع:آقاعلیخانی و همکاران (
)، بهاگت 1991)، سایز و همکاران (2001)، کالوگیرو (2005)، گول و همکاران (2009)، مارتین و ساها (2008اصل (فیضی

  .)2009و همکاران (
  

  نتایج و بحث
نتایج نشان داد در کل اراضی کنونی کشاورزي شهرستان گرگان از نظر دماهاي مطلوب،   :عوامل اقلیمی

و از لحاظ این عوامل ) 2کشت جو بدون پوشینه وجود ندارد (شکل  کمینه و بیشینه محدودیتی جهت
اقلیمی بر اساس روش بولین، کل اراضی کشاورزي منطقه ارزش یک دریافت کردند. گزارش شده دماي 

گراد است. اصوالً جو در جایی که فصل رشد طوالنی درجه سانتی 22- 25مطلوب جهت رشد گیاه جو 
درجه  3-4حدود  جولختکند. کمینه درجه حرارت براي رشد یو سرد است، خیلی خوب رشد م

و در  تر استگراد است. این گیاه نسبت به گندم در مرحله گیاهچه به شرایط یخبندان حساسسانتی
دماي یخبندان به هنگام گل کردن و اوایل دوره پر شدن دانه، ممکن است صدمه ببیند. بیشینه دمایی که 

گراد است درجه سانتی 32- 38باشد  جولختتواند به عنوان عامل محدود کننده رشد باالتر از آن می
  ).2011(آقاعلیخانی و همکاران، 
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  .توزیع دماي متوسط، کمینه، بیشینه و بارش سالیانه در سطح اراضی کشاورزي شهرستان گرگان -2شکل 
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 و همچنین نیاز آبی این گیاه، جولختبا توجه به توزیع بارش در سطح حوزه طی فصل رشد گیاه 
مساعدي و کاهه  ).2در کل اراضی کشاورزي این منطقه از لحاظ بارش محدودیتی مشاهده نشد (شکل 

 ه) با بررسی تأثیر بارندگی بر عملکرد محصوالت گندم و جو در استان گلستان در طی یک دور2008(
ساله نتیجه گرفتند که با افزایش و کاهش بارندگی سالیانه، عملکرد گندم داراي روند  کاهشی و  20

ي هاکه در جو این روند وجود ندارد، اما جو دیم به شدت تحت تأثیر بارشباشد درحالیافزایشی می
و گندم است به همان  تر از جو معمولیکوتاه جولختطورکلی چون دوره زندگی به. گیردماهانه قرار می

نسبت به آب کمتري نیاز دارد و نسبت به سایر غالت آب کمتري به ازاي تولید هر واحد ماده خشک 
لیتر)، کارایی بیشتري نسبت به سایر غالت دارد و شرایط خشکی را به خوبی  300کند (مصرف می

ا توجه ب چنینهمکند. د رشد میکند. این گیاه در شرایط بارندگی متوسط بهتر از بارندگی زیامیتحمل 
لیخانی (آقاعپذیر است به نیازهاي اندك محیطی این گیاه، کشت آن در مناطق دیم کشور به خوبی امکان

  .)2011و همکاران، 
یابی چند ویژگی خاك شامل بافت، اسیدیته، ماده آلی و شوري  در اراضی نتایج میان: عوامل خاکی

  .) نشان داده شده است3نقشه در شکل ( کنونی کشاورزي گرگان  به صورت
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  بندي اراضی کشاورزي شهرستان گرگان از نظر ماده آلی، اسیدیته، شوري و بافت خاكطبقه -3شکل 

 
از لحاظ ماده آلی و شوري کل محدوده مورد بررسی جهت کشت جولخت مناسب تشخیص داده 

هاي کوچکی از اراضی این شهرستان به دلیل ). اما در مورد بافت و اسیدیته خاك بخش3شد (شکل 
). گیاه جو 4 براي کشت آن نامناسب تشخیص داده شد (شکل جولختعدم مطابقت با نیاز زراعی گیاه 

دارد.  8تا  pH 7هاي عمیق لومی، داراي زهکشی خوب و حاصلخیز با ن سازگاري را در خاكبیشتری
ر و هاي شوهاي شنی دارد و نسبت به دیگر غالت به خاكطورکلی این گیاه عملکرد کمتري در خاكبه

ند واتاي جو به خوبی نمیها اسیدي و فشرده سیستم ریشهتر است. در مناطقی با خاكقلیایی مقاوم
گسترش یابد و در نتیجه تحمل گیاه در مقابل شرایط نامطلوب اقلیمی مثل خشکی و گرماي شدید 

) 3. بر اساس شکل ()2011(آقاعلیخانی و همکاران، یابد ها افزایش مییابد و شیوع بیماريکاهش می
دهنده وابستگی باالي این متغیر تواند نشانشود. این مقادیر متفاوت میمشاهده می pHمقادیر متفاوتی از 

به مدیریت زراعی و میزان بارندگی در منطقه باشد. در این بررسی در اراضی مرکزي شهرستان گرگان 
  باالتر از سایر مناطق برآورد شد. pHمقدار 
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  در اراضی  جولختبندي بافت و اسیدیته خاك با منطق بولین جهت کشت گیاه طبقه -4شکل 

  .کشاورزي شهرستان گرگان
  

شود تغییرات ارتفاعی در اراضی کشاورزي ) مشاهده می5( طور که در شکلهمان: عوامل توپوگرافی
جنوبی این شهرستان به مناطق باشد و مناطق متر متغیر می 3000 شهرستان گرگان از صفر تا بیش از

هکتار از اراضی کشاورزي  8051شوند. با توجه به وضعیت منطقه، حدود مرتفع کوهستانی محدود می
) و بر اساس منطق 2نامناسب تشخیص داده شد (جدول  جولختشهرستان گرگان براي کشت گیاه 

مهمی در تنوع اقلیم و کشت  ). ارتفاع نقش6بولین به این مناطق ارزش صفر اختصاص داده شد (شکل 
سو با تاثیرگذاري در نسبت بارش و از سوي دیگر با تاثیر مستقیم در دما محصول دارد. ارتفاع از یک

). 2012زاده و همکاران، کند (فیضینقش مهمی در توسعه کشت یا ایجاد محدودیت براي کشت ایفا می
ن باشد. در ایمی کشاورزي شهرستان گرگان اراضی محدودهارتفاعی  گر نقشه طبقات) نمایان5شکل (

در استان گلستان طبقات  متر قرار گرفتند. اصوالً 0-1000نقشه بخش وسیعی از اراضی شهرستان در طبقه
 300اي در طبقات ارتفاعی اي است. اراضی کوهپایهمتر، در برگیرنده اراضی جلگه 300ارتفاعی کمتر از 

متر و اراضی  500تا  300ماهوري استان با ارتفاع هاي کم ارتفاع و تپهیهاند. کوهپامتر واقع شده 1000تا 
شوند. در استان گلستان مرز اراضی کوهستانی متر در این استان دیده می 1000تا  500اي با ارتفاع کوهپایه

متر)،  2000تا  1000ارتفاع (هاي کممتر به بعد آغاز شده که با سه تیپ ارتفاعی کوهستان1000از ارتفاع 
شوند متر به باال) مشخص می 3000هاي مرتفع (متر) و کوهستان 3000تا  2000بند (هاي میانکوهستان

 ). 2009(استانداري گلستان، 
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  بندي اراضی کشاورزي شهرستان گرگان با توجه به درصد تغییرات شیب و ارتفاع از سطح دریا طبقه -5شکل 
  

    
  

کشاورزي  در اراضی جولختبندي ارتفاع از سطح دریا و شیب با منطق بولین جهت کشت گیاه طبقه -6شکل
  شهرستان گرگان 
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 در برخی از مناطق شهرستان جولختعنوان عاملی محدود کننده جهت کشت گیاه درصد شیب نیز به
شناسایی شد. نتایج نشان داد که نیمه شمالی شهرستان که بیشتر اراضی کشاورزي نیز در این منطقه قرار 

دلیل مرتفع و جنوبی بهباشد و نیمهداراي شیب مناسب جهت کشت گیاهان زراعی می دارند، اکثراً
نقشه شیب در ). 5شمالی دارد (شکل به نیمه کوهستانی بودن، در بیشتر موارد شیب باالتري نسبت 

 نیاي و کوهستارا به دو قلمرو جلگهتوان آن میاي است که استان گلستان به گونه اراضی کشاورزي
 ، شیب زمین از ارتفاعات به سوي جلگه و دریاي خزراراضی کنونی استان در سراسر اً. تقریبکردتقسیم 

(از شمال به جنوب به سوي سواحل جنوبی و از شرق به غرب به سوي سواحل شرقی دریا) کاهش 
شرقی استان در حد فاصل ارتفاعات از  هايقسمتیابد. قلمرو غربی و مرکزي استان و تا حدودي می

 ،مینودشت، آزادشهر، رامیان ،هاي گرگانجنوبی شهرستان مناطقدرصد) برخوردار است.  0-5شیب کم (
 12از  اًشیب زمین در این نواحی عمدت، کوهستانی فرا گرفته مناطقو کردکوي را ارتفاعات و  آبادعلی

رویم، بر شیب زمین افزوده درصد به باال است. هر چه به سمت جنوب و نواحی مرزي استان پیش می
 .)2009گلستان،  (استانداري  شودگردد و بر عکس به طرف شمال استان، از میزان شیب کاسته میمی
ثیر زیادي در نوع کشت محصوالت کشاورزي دارد، شیب زمین أیکی از عوامل طبیعی که تطورکلی به

هاي زراعی از گیريهاي فرسایش خاك است و عامل مهمی در تصمیمشیب یکی از مشخصه .است
اشد، زمین کمتر ب هرچه شیب هاي تهیه بستر بذر، آبیاري و سایر موارد است.جمله انتخاب گیاه، روش

 هاي ناشی از بارندگیشود تا آبزیرا شیب کم باعث می ،تر استمناسب محصوالت دیم کشتبراي 
خاك افزایش پیدا کند. از طرف دیگر دامنه تغییرات حرارتی در  یدر زمین نفوذ نماید و ذخیره رطوبت

(آرخی  رددگرشد گیاه محسوب میباشد و این نیز یک عامل مثبت براي شیب کم، کمتر از شیب زیاد می
که شیب مناسب و مجاز جهت کشت گیاهان زراعی از جمله  جولخت در صورتی .)2009و همکاران، 
هکتار) مطلوبیت الزم براي کشت  9597درصد فرض نماییم، بخشی از اراضی منطقه ( 8را حداکثر 

نیمه جنوبی شهرستان گرگان ). اکثر این مزارع نامناسب در 2دهند (جدول محصول را از دست می
  .)6مشاهده شد (شکل 

میزان مطلوبیت مناطق کشاورزي شهرستان گرگان : جولختسنجی اراضی جهت کشت نتایج استعداد
) نشان داده شده است. سطح وسیعی از اراضی شهرستان گرگان داراي 7در شکل ( جولختجهت کشت 

هکتار اراضی واقع در  93/46396که حدود طوريباشد، بهمی جولختپتانسیل مناسب جهت تولید 
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هاي ). نیاز2مستعد (مناسب) قرار گرفتند (جدولهاي شمالی و میانی منطقه مورد مطالعه در پهنه قسمت
باعث شده که این گیاه زراعی حد بردباري باالتري نسبت به شرایط نامساعد  جولختتر شناختی پایینبوم

ندم، جو و اکثر گیاهان زراعی داشته در نتیجه سطحی کمتري از مانند تنش خشکی و شوري نسبت به گ
که اراضی شهرستان در پهنه غیر مستعد و نامناسب براي کشت این گیاه اختصاص داده شد. تا جایی 

  ).2شناسایی شدند (جدول  جولختهکتار از اراضی فاقد توان براي تولید  46/16654تنها 
  

 

 
  جولختمساحت مناطق مناسب و نامناسب از نظر عوامل محیطی جهت کشت گیاه  -2جدول 

  پهنه مناسب (هکتار)  پهنه نامناسب (هکتار)  عامل محیطی
  76/54944  81/8831  بافت خاك
  19/54162  00/9597  درصد شیب

  04/55940  00/8051  ارتفاع از سطح دریا
  34/61980  14/1796 اسیدیته

  93/46396  46/16654 الیه نهایی استعداد سنجی

  جولختنقشه نهایی استعدادسنجی اراضی کنونی کشاورزي شهرستان گرگان جهت کشت گیاه  -7شکل 



 حسین کاظمی

179 

هاي بافت خاك توان به وجود کالسدر این مناطق، می جولختاز عوامل محدودکننده کشت 
نامناسب، درصد شیب باال در مناطق جنوبی شهرستان، ارتفاع زیاد از سطح دریا و اسیدیته نامناسب اشاره 

سنجی هکتار) با نتایج استعداد 78225کرد. در مقایسه سطح زیر کشت کنونی گیاه جو در استان گلستان (
هرستان گرگان، مشخص شد که سطح وسیعی از اراضی شهرستان گرگان مناسب تولید این گیاه در ش

لزا هاي روغنی مثل کباشد. اکثر این مناطق هر ساله زیر سطح کشت گندم و دانهمی جولختبراي تولید 
گیرد. با توجه به نیاز پایین جو نسبت به شرایط محیطی، کشت آن در برخی از مناطقی می و سویا قرار

توسعه  تناسب دارد، قابل جولختباشد، اما براي کشت سایر گیاهان داراي پتانسیل مناسب نمیکه براي 
) در ارزیابی منطقه پراداش هیمچال هند جهت تولید غالت، نیازهاي 2009است. بهاگات و همکاران (

تانسیل پ بوم شناختی جو (به جزء مقدار بارش) را مشابه گندم فرض کردند و گزارش دادند که این منطقه
هکتار قابل افزایش تا حد  25000که سطح زیرکشت کنونی جو یعنیطوريباالیی براي تولید جو دارد، به

) عواملی محیطی مانند شیب، بافت خاك 2003باشد. در مطالعه سیلوا و لوپز بالنکو (هکتار می 410000
در د. در منطقه مکزیو داشتنو دماي بیشینه نقش اساسی در کاهش مطلوبیت اراضی براي تولید یوالف 

هکتار از مناطق کشاورزي منطقه داراي پتانسیل غیرمستعد  46/16654 این مطالعه مشخص شد که حدود
باشد. این مناطق به صورت نوار عرضی در نیمه جنوبی و نیز میانی شهرستان (ضعیف) براي کشت جو می

از غرب به شرق کشیده شده است. اکثر اراضی جنوبی شهرستان، مناطقی هستند که قبالً جز اراضی 
 اند که با تنزل کیفیت منابع محیطی واکنون به مزارع کشاورزي تبدیل شده جنگلی محسوب شده ولی

هاي از جمله شیب باال، فرسایش خاك، کاهش حاصلخیزي روبرو هستند. اما ساکنان این محدودیت
رداري بهاي اقتصادي و معیشتی خود همچنان از منابع محیطی این مناطق بهرهمناطق جهت رفع نیازمندي

پایدار کشاورزي در این مناطق قانع باشند. البته واحدهاي  جبورند به تولید اندك و غیرکنند و ممی
محیطی ممکن است براي چندین نوع کاربري توان توسعه داشته باشد. بنابراین شایسته است براي زیست

ی سایر نبندي و جایگزیبرداري کشاورزان و ساکنان این مناطق، ابتدا به شناسایی و سپس اولویتبهره
ها روي آورد. در اولین اقدام الزم است از سیر قهقرایی این مناطق جلوگیري کرد. براي حفظ کاربري

تولید در این طبقات، براي جلوگیري از کاهش کیفیت و کمیت منابع محیطی و تنزل این اراضی به 
تفاده از توقع، است کمهاي نوین آبیاري، کشت محصوالتر اقداماتی مانند استفاده از روشطبقات پایین

ورزي حفاظتی و سایر موارد پیشنهاد گیاهان پوششی، گیاهان تیره نخود و آیش در تناوب زراعی، خاك
 داروري زراعی از اراضی شیبتپه دریافت که بهرهاي در منطقه مراوه) در مطالعه2000گردد. اعتراف (می
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خاك اثرات منفی دارد و موجب تشدید فرسایش  خیزيمنطقه بر میزان مواد آلی، نفوذپذیري و حاصل
صورت مرتع موجب افزایش نفوذپذیري، برداري از این اراضی بهشود، در حالی که بهرهخاك می

اي در مراکش شرایط فیزیکی خاك مانند عمق، گردد. در منطقهخیزي و کاهش میزان فرسایش میحاصل
  ).  2001و و گندم شناخته شد (بریزا و همکاران بافت خاك و شیب زمین عوامل محدود کننده کشت ج

باالترین عملکرد جو در شرایط کشت آبی در استان گلستان در مزارع  1389-90در سال زراعی 
شهر و بندرگز هاي آزادکیلوگرم گزارش شده است و شهرستان 4027آبادکتول با میانگین علی شهرستان
وگرم در کیل 3446هاي بعدي قرار گرفتند. بیشترین عملکرد جو در کشت دیم نیز با میانگین در مکان

درآمد حاصل از کشت یک هکتار جو دیم  چنینهمآبادکتول اختصاص یافت. هکتار به شهرستان علی
اي ههاي استان است. از نظر سطح زیر کشت، شهرستاندر این شهرستان باالتر از سایر شهرستان

صاص دادند. اختهاي استان به خود قال بیشترین سطح زیر کشت جو را در بین شهرستانترکمن و آقبندر
کشاورزان  رسد در کنار مسائل فنی و علمی کشت یک محصول در یک منطقه، آگاه کردننظر میبه

. بدین است منطقه هر در محصولافزایش میزان تولید  هايیکی از راه یات فرآیند تولیدیرو از جزپیش
اي، . از نظر عوامل توسعهدیابمیهاي مدیریت مزرعه ارتقاء سطح دانش فنی کشاورزان و مهارتوسیله 

تواند جز صنایع جانبی این محصول به حساب آید. هاي تولید آرد و نیز تولید مالت میوجود کارخانه
اکنون در هر شهرستان استان گلستان حداقل یک کارخانه تولید آرد وجود دارد اما از نظر تولید مالت هم 

دارد. با توجه به وجود پتانسیل خوب این شهرستان  فقط یک کارخانه در استان گلستان (گرگان) وجود
پذیر و مقرون به احداث کارخانه هاي تولید آرد و مالت در این منطقه امکان جولختو   در تولید جو

  صرفه و به توسعه بخش کشاورزي منطقه کمک خواهد کرد.
  

  گیري کلی نتیجه
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی نشانگر توانایی  جولختبندي گیاه زراعی تهیه نقشه پهنه

است  هاي توصیفیباالي این رهیافت سیستمی در ترکیب و تولید اطالعات مکانی با لحاظ نمودن داده
هاي درست و دقیق کمک کند. گیريریزان در پردازش اطالعات و تصمیمتواند به مدیران و برنامهکه می

عوامل مورد بررسی، عوامل توپوگرافی و خاکی بیشترین تاثیر را در تعیین مناطق  در این پژوهش در بین
داشتند. عوامل اقلیمی در کل اراضی شهرستان براي کشت این گیاه مناسب  جولختمناسب جهت کشت 

گونه محدودیتی براي رشد این محصول نداشتند. در بین عوامل توپوگرافی نیز تشخیص داده شد و هیچ
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هاي جنوبی شهرستان عوامل محدود کننده براي رشد و ارتفاع از سطح دریا در بخش درصد شیب
شناخته شد. با نگاهی به وضعیت کشاورزي استان گلستان و اهمیت باالي آن در  جولختمطلوب گیاه 

خصوص شهرستان گرگان، حفظ این جایگاه ممتاز هتولید محصوالت اساسی کشاورزي در کشور، ب
حفظ منابع محیطی و استفاده متناسب از سرزمین است. استفاده از نتایج این ارزیابی  مسلماً نیازمند

اي و محلی مانند تنظیم الگوي کشت، تدوین تناوب زراعی، توسعه هاي منطقهریزيتواند در برنامهمی
لوفه دام عبا توجه به نیاز کشور به تامین  چنینهمهاي جنبی کشاورزي مورد استفاده قرار گیرد. فعالیت

ذرت و  کمبود جبران جهت خوبی جایگزینتواند میجولخت و غذاي طیور، توسعه کشت 
  کشور  باشد. در   وارداتی   گندم

  
 پیشنهادها

گردد که مطالعه انجام شده است. پیشنهاد می 1:  25000این مطالعه در سطح شهرستانی و با مقیاس   
 چنینمهتکمیلی در مقیاس بخش و دهستانی با ارزیابی عوامل محیطی بیشتر و با دقت باالتر صورت گیرد. 

سنجی اراضی استعدادویژگی خاکی در  4هاي خاك، در این ارزیابی از به علت محدودیت دسترسی به داده
هاي مشابه، از عناصر غذایی پرمصرف و گردد در سایر پژوهشجهت کشت جولخت استفاده شد. توصیه می

عناصر  یابییابی استفاده شده در این مطالعه جهت درونهاي میانمصرف نیز استفاده گردد. عالوه بر روشکم
-یابی مانند کوکریجینگ، کریجینگي و درونهاي زمین آماراقلیمی و خاکی، بهتر است از سایر روش

دهی شود جهت اولویتتوصیه می ها استفاده شود و با آنها مقایسه گردد.رگرسیون و غیره در کنار این روش
، در اراضی کشاورزي شهرستان گرگان جولختیابی گیاه زراعی و تعیین اهمیت معیارهاي تأثیرگذار در مکان

) تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHPهاي ارزیابی چند معیاره دلفی، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (از روش
  ) و نیز روش آنتروپی استفاده شد.FAHPفازي (
تان، هاي آب زیرزمینی در استان گلستوجه محدودیت منابع آب استان و بیالن منفی برخی از سفرهبا 

 تواند در اولویت کشت قرارکشت دیم محصوالت و کشت گیاهان با نیاز آبی کمتر مانند جولخت می
گیرد. در صورت وجود گسترش صنایع تبدیل کشاورزي و پس از برداشت در استان گلستان، کشت 

این  ن درزایی شود. بنابرایتواند باعث توسعه بیشتر بخش کشاورزي و اشتغالمحصوالت کشاورزي می
  گردد.هاي تولیدآرد و تولید مالت پیشنهاد میزمینه احداث کارخانه
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Abstract 
 This research was conducted to zoning of Gorgan agricultural lands for hulless 
barley cropping using evaluation of some environmental factors base on Boolean 
logic and by geographic information system. For this purpose, agro-ecological 
requirements of hulless barley firstly, identified according to scientific resources. 
Rating and thematic requirement maps were then provided. Studied environmental-
components were: average, minimum and maximum temperatures, precipitation, 
slope percent, elevation, and soil characteristics (OM, pH, EC and texture). Then, 
each layer is classified into suitable (1value) and non- suitable (0 value) classes base 
on Boolean logic. The digital environmental layers overlaid in ArcGIS media. The 
results showed that most areas of Gorgan agricultural lands were suitable for hulless 
barley, so that about 46396.93 hectares of northern and middle parts of Gorgan are 
the suitable zone. It was found that OM and EC factors were suitable for hulless 
barley in total studied area. Also, about 16654.64 hectares of present agricultural 
lands of Gorgan were not suitable for this crop and these areas had at least one 
limitation in ecological resources. The non-suitable regions were located in the 
central and south of Gorgan Township. Moreover, results showed that the limitation 
factors were including: non-suitable texture classes, high slope percent, elevation 
and EC. In this study, it was found that climate parameters of average, minimum and 
maximum temperatures had not limitation for hulless barley growing in agricultural 
lands of Gragan. 
 
Keywords: Agricultural lands; Agro-ecological Resource; Geographic information 
system; Hulless barley6 
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