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 ارشد اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان کارشناس3

  27/12/92:  ؛ تاریخ پذیرش6/2/92: تاریخ دریافت
  1چکیده

 این پژوهش .باشد می کشاورزي شناختی بوم منابع دقیق ارزیابی نیازمند ،اراضی از بهینه و درست استفاده
 اطالعات سامانه از استفاده با سو استان گلستان  حوزه قرهبندي مناطق مستعد کشت سویا در پهنه منظور به

  استفاده در اینمتغیرهاي محیطی مورد. انجام شد) AHP(و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) GIS(جغرافیایی 
اي متوسط، دماي بیشینه، بارش، شیب، جهت شیب، ارتفاع و هدایت الکتریکی  شامل دماي کمینه، دمپژوهش

)EC (و استخراج منابع علمی از سویا در مورد متغیرهاي مورد استفاده، شناختی بوم  در ابتدا نیازهاي.بودند 
بندي  بقهطتهیه و متغیرها   این مربوط بههاي  سپس نقشه.شد استفاده ها آن از کشت مستعد مناطق تعیین جهت
در نهایت با . از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد پس از آن وزن هر یک از متغیرها با استفاده. شدند

 حدود  نشان دادنتایج.  استخراج گردیدسویابندي   نقشه پهنهGISها در محیط  پوشانی این نقشه تلفیق و هم
 حوزه اراضی کل مساحت از درصد 12 و سو قره حوزه زراعی اراضی مساحت از) درصد 93 (هکتار 50543
 دماهاي جنوب، به رو و تر کم هاي شیب اراضی، تر کم ارتفاع. بودند باالیی تناسب داراي سویا کشت جهت

 مناطق این گرفتن قرار باعث که هستند عواملی جمله از مطلوب حد در الکتریکی هدایت همچنین و مناسب
 از درصد 11 و سو قره حوزه زراعی اراضی مساحت از) درصد 20 (تارهک 71571 حدود. اند شده پهنه این در

  .شدند ارزیابی ضعیف سویا کشت جهت مناطق این باالي شوري دلیل به حوزه اراضی کل مساحت
  

، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )GIS(سو، سامانه اطالعات جغرافیایی  بندي، حوزه قره  پهنه: کلیديهاي واژه
)AHP(  
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  مقدمه
 در حال توسعه از ي در مورد اغلب کشورهاویژه به (مورد توجه دنیا یاز موضوعات مهم و اصل یکی

 محدود یمنابع اراض. باشد ی در حال رشد میت جمعنیازهاي ین تأمي برای از اراضینهاستفاده به) یرانجمله ا
 ین از ایوء ناش و آثار سی نامناسب از اراضيبردار  شاهد بهرهیگراز طرف د. شونده هستند یبو تخر

 شور شدن یا یش فرساها، یابان مراتع، گسترش بیرانیها، و  آثار همانند قطع جنگلینا. یم هستها يبردار ه بهر
 يکشاورز. شود ی در کشور ما مشاهده متر یش و با شدت بیا از دنیعی در بخش وسي کشاورزیاراض

مدت استفاده از  درازیداري پایاد، زلیددرت توبر ق  عالوهباید رو به رشد بشر یت جمعي غذاینمنظور تأم به
 در توسعه ید جداي یوه شیافتن به یازرو ن یناز ا.  مورد توجه قرار دهدیز را نی و حفظ منابع اراضیاراض

ها و دانش  حال روش ین استوار بوده و در عي به کشاورزمرتبط حفاظت منابع ي که بر مبنايکشاورز
تعیین تناسب اراضی براي  ).1992 هن، یب (باشد ی ميرد، ضروریمت بگ به خدیز را نین نوشناختی بوم
ریزي براي  گردد که ضمن برنامه  خاص، یکی از ابزارهاي مدیریت اراضی محسوب میهاي ريو بهره

 ي برای مختلفيها روش ).2001 ی،اسکوئ یسکوت(سازد  افزایش تولید، استفاده پایدار از اراضی را ممکن می
 یارچوب کل چیک ملل متحد ی، سازمان خواروبار جهان1976در سال . شده است یشنهاد پی اراضیابیارز
 اخیر يها در سال). 1976، بار جهانی ملل متحدسازمان خوارو(ه داد ئ ارای تناسب اراضيبند منظور طبقه به

ازمان ؛ س1984، بار جهانی ملل متحدسازمان خوارو(ه شده است یارچوب مذکور ارا براساس چییها روش
تنوع اطالعات و پویایی منابع طبیعی از  ).1991 ، و همکارانیس س؛1985 ،خواروبار جهانی ملل متحد

هنگام و صحیح از سوي دیگر سبب گشته که متخصصان علوم زمین  سو و نیاز به اطالعات به یک
 گذاشته و صورت دستی و سنتی کنار ها را به داري، تجزیه و تحلیل و پردازش داده آوري، نگه جمع

 مکانی، مناسب تحلیل. را جانشین نمایند GIS(1 ( اطالعات جغرافیاییسامانههاي مدرن از جمله  سیستم
 تهیه ،)آن نظایر و هوا و آب آلودگی خاك، فرسایش (مختلف هاي سازي مدل اراضی، هاي قابلیت تعیین
 اطالعات  سامانهمکاناتا جمله ازکشاورزي  و داري جنگل مناسب، هاي مقیاس با رقومی هاي نقشه

 که است زوجی مقایسات براساس AHP(2(مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند .)2011بیات، (باشند  می جغرافیایی
مراحل از جمله  سري شامل یک مراتبی سلسله تحلیل فرآیند. برد می باال را محاسبات دقت و آسان را قضاوت

  .)2012کاظمی و همکاران،  (باشد نرخ سازگاري میایجاد درخت سلسله مراتبی، محاسبه وزن و محاسبه 
منظور ارزیابی تناسب کاربري اراضی با فرآیند تحلیل  پژوهشی را به) 2009(سنجایز و همکاران 

هدف از مطالعه . و سامانه اطالعات جغرافیایی در دهکده دومرك ترکیه انجام دادند سلسله مراتبی
                                                
1- Geographic Information System 
2- Analytic Hierarchy Process 
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براساس . زار براي منطقه مورد بررسی بود  چمن- گل و مرتعبندي سه نوع کاربري کشاورزي، جن اولویت
: ، ترتیب کاربري اراضی عبارت بودند ازفرایند تحلیل سلسله مراتبییافته از طریق  هاي اختصاص وزن

  .هاي شمالی و جنوبی دشت ع در بخشکشاورزي در بخش غربی، جنگل در قسمت شرقی و مرت
 جهت گلستان استان کشاورزي اراضی شناختی بوم -زراعی بندي پهنه به) 2012 (همکاران و کاظمی

. پرداختند مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه فرآیند و جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با کلزا کشت
 بسیار ترتیب به کلزا تولید براي استان زراعی هاي زمین درصد 04/35 و 34/21 داد نشان ها آن نتایج

 اراضی شناختی بوم -زراعی بندي ی دیگر به پهنهن همچنین در پژوهش ایشا.تندهس مستعد نیمه و مستعد
ها  نتایج آن. پرداختند جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با سویا کشت جهت گلستان استان کشاورزي

هاي زراعی استان گلستان جهت کشت سویا در   درصد زمین35/27 و 59/27ترتیب  نشان داد که به
 به) 2010 (همکاران و بوباده .)2013کاظمی و همکاران،  (ي بسیار مستعد و مستعد قرار دارندها پهنه

 سامانه اطالعات جغرافیایی مبناي بر هندوستان پرادش مادهایا سونی، منطقه اراضی کاربري ارزیابی
 15 و سویا - سورگوم مناسب درصد  24 که بودند کشت قابل اراضی از درصد 57  و دریافتند کهپرداختند

 و آفتابگردان ذرت، مرکبات، برنج، براي مانده باقی درصد  18. شدند گزارش پنبه - سورگوم مناسب درصد 
سو استان گلستان   استعدادسنجی مناطق مساعد حوزه قرهاین پژوهش هدف .شدند توصیه سبزیجات

  .سله مراتبی بودجهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سل
  

  ها مواد و روش
 در سو استان گلستان قره حوزه در سویا کشت غیرمستعد و مستعد اراضی تعیین مراحل نمودار

  . نشان داده شده است)1(شکل 
 معادل یسو واقع در شهرستان گرگان است که مساحت  قرهزهمنطقه مورد مطالعه حو: منطقه مورد مطالعه

 ی طول شرقیقه دق47 درجه و 36 تا یقه دق34 درجه و 36 یاییتصات جغراف هکتار دارد و در مخ162372
 124 این حوزه داراي ).2شکل (  قرار داردی عرض شمالیقه دق37 درجه و 54 تا یقه دق3 درجه و 54و 

ارتفاع و در  باشد و در بخش شمالی به دشت و نقاط کم می) گرگان و کردکوي( شهرستان 2روستا و 
تر و در   متر پایین13ترین نقطه  ارتفاع آن در پایین. شود تر منتهی می ها و نقاط مرتفع امنهبخش جنوبی به د

میانگین، حداقل و حداکثر دماي سالیانه منطقه مورد . باشد  متر باالتر از سطح دریا می3221باالترین نقطه 
متر   میلی600لیانه آن گراد و میانگین بارش سا  درجه سانتی21 و 3/12، 17ترتیب معادل  مطالعه به

 هکتار است و از این نظر مقام اول را در بین 57732سطح زیر کشت سویا در استان گلستان . باشد می
  ).2011پایگاه سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان، (ها داراست  سایر استان
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  .)استان گلستان(و س مستعد کشت سویا در حوزه قرهتعیین اراضی مستعد و غیرمراحل  نمودار -1شکل 
  

    

 . و در کشور استان گلستان درسو حوزه قرهموقعیت  -2شکل 
  

شناسی استان  دیدي و اقلیم  ایستگاه هم7مدت العات دراز از اطدر این پژوهش: هاي اقلیمی تهیه الیه
 وابسته عنوان متغیر  چندگانه که در آن هر عامل اقلیمی به منظور از رگرسیون  بدین.گلستان استفاده شد

 نظر گرفته عنوان متغیرهاي مستقل در و ارتفاع منطقه بهی منطقه و بسته به شرایط، مختصات جغرافیای
منظور تعیین مختصات نقاط مرکزي شبکه و استخراج نقاط ارتفاعی مرکز  به. شدند، استفاده شد

یابی شده  رستري درونهاي  و براي تهیه الیه متر 20 با کیفیت ها، از مدل رقومی ارتفاعی زمین سلول
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) کریجینگ(آمار   زمین از روش) دماي کمینه، دماي متوسط، دماي بیشینه و بارش(عوامل اقلیمی 
 و سازي شده یه شبیمی اقلهاي یهال  چندگانهیون رگرسیق برتر از طريها  مدلیینپس از تع. استفاده شد

 15(یا  فصل رشد سويها  ماهي دمایانگین مها، یه السازي یهاساس شب. ها آزمون شد دقت و صحت آن
  . شدیه ته1ی آمار سلولروش که با استفاده از بود )ماه خردادماه تا آخر آبان

 از مدل  مورد مطالعه منطقهی توپوگرافیت و پردازش وضعی بررسيبرا: توپوگرافی هاي تهیه الیه
 یر از تصاو، پژوهشینه در اکار رفت  بهیمدل رقوم. ه است شددهاستفا متر 20با کیفیت  ی ارتفاعیرقوم

ت ا جهیب، شيها نقشه، DEMاز روي الیه  . تهیه شد1387 سال تیرماه 18 مربوط به IRS2 يا ماهواره
  .بندي گردید استخراج شد و سپس طبقه ی و نقشه طبقات ارتفاعیبش

دلیل  بههدایت الکتریکی  مختلف خاك، پارامتر يهامتغیر  بین ازه مطالعیندر ا : خاكECتهیه الیه 
منظور از   بدین.مورد استفاده قرار گرفتاهمیت باالي آن و همچنین حساسیت گیاه سویا به این متغیر، 

 منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز متر خاك در سطح منطقه توسط  سانتی0-30نقاطی که از عمق 
یابی  ابی کالسیک، درونی کار بردن توابع درون با به. شده بود، استفاده شد  گیري نمونه گلستان طبیعی

دست  براي این منظور از روش فاصله وزنی معکوس براي به. شده صورت گرفت گیري  نقاط نمونه
اساس نیازهاي هاي مورد استفاده بر همه الیه). 2012کاظمی، ( خاك استفاده گردید ECآوردن الیه 

  .بندي شدند طبقه) 1جدول (شناختی سویا  بوم
اهمیت  داراي از سویی و بوده فراوان اراضی تناسب تعیین جهت محیطی لعوام که این به توجه با

عامل  هر نسبی اهمیت تا بود الزم گیري تصمیم و تر دقیق ارزیابی براي بنابراین باشند، نمی یکسانی
مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند از متغیرها ارزش و اهمیت تعیین جهت پژوهش این در. گردد مشخص
 آن  که ارزش استی زوجیسات مقایس ماتری سلسله مراتبیل روش تحلي ورود.است شده استفاده
 مهم متغیرهاي ین بی زوجیسات انجام مقا.)2 جدول (باشد می 9 تا 1 شماره از عوامل اهمیت به نسبت

 آن تکمیل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی هاي نامه پرسش طراحی طریق ي ازبند  پهنهآیند بر فریرگذارتأث
 نفر از متخصصان زراعت شاغل در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و جهاد کشاورزي 30 توسط

 استان گلستان و همچنین اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان صورت
 سازگاري جهت اطمینان از ها وزن کارگیري به از قبل . مرحله بعد محاسبه وزن عوامل بود.گرفت
 هاي الیه تهیه نیز و ها نامه پرسش از اوزان استخراج از  پس.گردید  محاسبه3سازگاري نرخ ات،مقایس

                                                
1- Cell Statistics 
2- Indian Rrmote Sensins 
3- Consistency Ratio (CR) 
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 و تلفیق. شدند فراخوانی GIS Arc 9.3.1محیط  اطالعاتی در هاي الیه شده این بندي طبقه رستري
 شد مانجا الیه، هر به مختص فرایند تحلیل سلسله مراتبیوزن  اختصاص با ها گذاري الیه هم روي

الزم به ذکر . انجام شد کشت سویا مورد مطالعه جهت منطقه یابی پتانسیل انتها در). وزنی پوشانی هم(
  .است شده انجام اقتصادي اجتماعی و مسایل آبی، منابع وضعیت گرفتن نظر در بدون مقاله است که این

  
  .شناختی سویا  نیازهاي بوم-1جدول 

  عوامل
دماي کمینه 

درجه (سالیانه 
  )گراد نتیسا

دماي مطلوب 
درجه (سالیانه 
  )گراد سانتی

دماي بیشینه 
درجه (سالیانه 
  )گراد سانتی

شیب 
  )درصد(

  جهت شیب
ارتفاع 

  )متر(

EC 
زیمنس  دسی(

  )بر متر

  نیاز
  شناختی بوم

  >5  >300  شرقی جنوب  >5  36  24  10

  منبع
کومار و 
همکاران 

)2008(  

کومار و 
همکاران 

)2008(  

کومار و 
همکاران 

)2008(  

باگلی و 
همکاران 

)2003(  

کاظمی 
)2012(  

ویس 
)1983(  

سیس و 
همکاران 

)1991(  
  

  .)2010پور،   به نقل از قدسی2012کاظمی و همکاران،  (ی زوجیسات مقا-2جدول 
  )قضاوت شفاهی(ترجیحات   مقدار عددي

   مطلوبکامالً  9
 مطلوبیت خیلی قوي  7
 مطلوبیت قوي  5
  کمی مطلوب  3
 یکسانمطلوبیت   1

  ترجیحات بین فواصل فوق  8 و 6، 4، 2
  

  نتایج و بحث
هاي  بندي الیه هاي مربوط به طبقه نقشه: هاي مربوط به متغیرهاي مورد مطالعه بندي الیه نتایج طبقه

اند، در  شده بندي طبقه) 1 جدول (سویا شناختی بوم نیازهاي براساس مطالعه که مورد متغیرهاي
هاي ارتفاع، شیب، جهت شیب و  ، الیه)3(با توجه به شکل .  داده شده است نشان)4(و ) 3 (هاي شکل
ECطی در کمینه، متوسط، بیشینه و بارش دماي هاي همچنین الیه. بندي شدند  در چهار طبقه، طبقه 

  ).4شکل (بندي شدند  دو طبقه، طبقه در سویا رشد فصل
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  .ECهاي طبقات ارتفاع، شیب، جهت شیب و   نقشه-3شکل 
  

    

  .سو  در طی فصل رشد سویا در حوزه قرهبیشینه و بارش طبقات دماي کمینه، متوسط، هاي نقشه -4شکل 
  
ثر بر کشت سویا نشان ؤنتایج حاصل از مقایسات زوجی بین عوامل م: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یجنتا

 یمی، نقش عوامل اقلرد مطالعهمنطقه مو در سویا مؤثر بر کشت ی و توپوگرافیمی عوامل اقلینبدادند که از 
 و وزن مجموع عوامل 43/0 معادل سویا مؤثر بر کشت یمیکه وزن مجموع عوامل اقل  يطور  است، بهتر یشب

 بنابراین با توجه به نتایج، مشخص گردید که اهمیت متغیرهاي اقلیمی در . شدیین تع21/0 معادل یتوپوگراف
 همچنین نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی با ضریب وزنی .تر از عوامل توپوگرافی است کشت سویا بیش
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کننده در کشت این عنوان یک عامل محدود باشد و به ل در کشت سویا مطرح میترین عام عنوان مهم ، به36/0
 آمد دست ه ب04/0ضریب سازگاري حاصل از انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی . شود محصول محسوب می

معادل  کلزا در استان گلستان کشت ي برایمی راوزن عوامل اقل) 2012( همکاران کاظمی و). 3جدول (
 همچنین .ند گزارش کرد392/0 و 164/0 یب معادلترت  را بهخاکی و ی و وزن عوامل توپوگراف443/0

  . گزارش کرد269/0وزن عوامل اقلیمی براي کشت سویا در استان گلستان را معادل ) 2012(کاظمی 
  

  .یمراتب سلسله لیتحل آزمونی ط ایسوی اراض تناسب بر ثرؤم عوامل شده محاسبه کل زاناو -3 جدول
  عامل خاك  عوامل توپوگرافی  عوامل اقلیمی

 کمینهدماي 
درجه (

  )گراد سانتی

 دماي متوسط
درجه (

  )گراد سانتی

 بیشینهدماي 
درجه (

  )گراد سانتی

  بارش
  )متر میلی(

 شیب  
  )درصد(

جهت 
  شیب

 ارتفاع
  )متر(

 هدایت الکتریکی  
  زیمنس  دسی(

  )بر متر

  ضریب  
  سازگاري

14/0  11/0  16/0  02/0    08/0  03/0  10/0    36/0      
  43/0          21/0      36/0    04/0  

  
نقشه اراضی داراي پتانسیل کشت : سو سویا در حوزه قره کشت ي برای اراضسنجی استعداد یجنتا

در نقشه مربوط ) سفید رنگ(هاي خالی  مکان. ه شده است نشان داد5سو در شکل  سویا در حوزه قره
  .باشند ها می بندان به مناطق جنگلی، مناطق مسکونی و آب

  

  
  

  .)اساس کاربري زراعیرب(سو جهت کشت سویا   نقشه تناسب اراضی حوزه قره-5شکل 
  

سب در طول دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی منا بهاین مناطق :  مناسب جهت کشت سویابسیارمناطق 
از مساحت اراضی )  درصد39( هکتار 34505 این مناطق . هستندیی داراي عملکرد باالسویادوره رشد 

 مکان  درصد از مساحت کل اراضی حوزه را به خود اختصاص دادند و21سو و  زراعی حوزه قره
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هاي  راضی، شیبتر ا  ارتفاع کم.هستند سویا ی و زراعیطی محهاي یازمندي نین براي تأمی مناسبیاربس
تر و رو به جنوب، دماهاي مناسب، منابع آبی در دسترس و همچنین هدایت الکتریکی در حد  کم

 ECاین مناطق داراي . مطلوب از جمله عواملی بود که باعث قرار گرفتن این مناطق در این پهنه شدند
 از سطح دریا و درصد  متر1000کشی مناسب، اراضی بدون شیب با ارتفاع زیر  پایین، خاك لومی، زه
صورت نواري از  هاي مرکزي و به  در قسمت این مناطق عمدتاً).2012کاظمی، (ماده آلی باال هستند 

غربی   شمال اي در قسمت صورت تکه و همچنین به) حاشیه جاده(شرقی  سمت شمال سمت غرب به
  .سو قرار داشتند حوزه قره

 در کشت سویا، شناختی مناسب شرایط بوم نظر ق ازاین مناط:  مناسب جهت کشت سویامناطق نسبتاً
 توان مناطق می این در سویا کشت با ولی. دارند قرار مناطق بسیار مناسب به نسبت تري ضعیف شرایط

از )  درصد41( هکتار 35975 این مناطق .انتظار داشت ها آن از را خوبی نسبت به محصول عملکرد
 درصد از مساحت کل اراضی حوزه را به خود اختصاص 5/22سو و  مساحت اراضی زراعی حوزه قره

سمت  صورت یک نوار از سمت غرب به پهنه خیلی مناسب و به) شمال(این مناطق در باالي . دادند
  .سو قرار داشتند شرقی حوزه قره شمال

شوري زیاد در این طبقه  دلیل به سو حوزه قره شمالی هاي قسمت: مناطق ضعیف جهت کشت سویا
 درصد 11سو و  از مساحت اراضی زراعی حوزه قره)  درصد20( هکتار 17517این ناحیه . فتندقرار گر

 از توان می سویا، کشت جاي به مناطق این  در.از مساحت کل اراضی حوزه را به خود اختصاص دادند
  .کرد استفاده شوري به مقاوم گیاهان

 در شرق، کمبود اندك ی آبیلپتانس بارش و ی، شماليها  باال در قسمتيشورگزارش شده است که 
 و شرق استان، یشرق  اندك در شمالی ماده آلیزان مین و فسفر و همچني مانند آهن، روییعناصر غذا

 ارزیابی به) 2009 (همکاران و دادگر). 2012، کاظمی ( در استان گلستان استیاکننده کشت سو محدود
 نتایج. پرداختند آبی کشت روش به دماوند همنطق در سویا و گلرنگ کشت براي اراضی تناسب کیفی

 منطقه در موردنظر محصوالت تولید و رشد در اقلیمی هاي ویژگی که داد نشان اراضی کیفی ارزیابی
 پتانسیل تولید به نسبت گلرنگ و سویا محصول تولید براي درصدي 5/5 و 5/37 کاهش باعث ترتیب به
ناسب اراضی جهت کشت سویا در مناطق پیرانشهر، پسوه و ت) 2009(عمادي و قائمیان . شد خواهد ها آن

نتایج این پژوهش نشان داد این منطقه براي کشت سویا . غربی انجام دادند  جلدیان واقع در آذربایجان
میزان محدودیت ناشی از عوامل خاکی و اراضی بستگی  بوده و میزان عملکرد محصول به) 1S(مناسب 

برداري از این اراضی با توجه به درجات تناسبی که براي هر واحد اراضی  بهرهدارد که براي استفاده باید 



 1393، )2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد هفتم

 184

کننده خاك عملیات اصالحی و  دست آمده صورت گیرد و براي کاهش اثر منفی خصوصیات محدود به
  ).2012به نقل از کاظمی، (نی، اقتصادي و اجتماعی صورت گیرد هاي ف بررسی

نتایج این مطالعه نشان : سو  در حوزه قره سویا کشتیلس و سطوح واجد پتانی سطوح واقعیسهمقا
 یل استعداد و پتانسنظرسو که از   حوزه قرهی زراعیاز اراض)  درصد29( هکتار 9896حدود دادند که 

 اختصاص سویا به کشت یزها ن  آنی فعلي کاربرداشتند، مناسب قرار بسیار در پهنه سویا،جهت کشت 
ها   آنی فعلي کاربرنه، پهین مربوط به ای زراعیاز اراض)  درصد71( هکتار 24609 داشت و حدود

 مناطق قابل انتظار ین محصول در این کشت ایر سطح زیش است که افزای بدان معنینا. نبود سویا
 سویا کشت نظر منطقه مورد مطالعه که از ی زراعیاز اراض)  درصد5/13( هکتار 4864  حدود.است
از )  درصد5/86( هکتار 31111 و بود سویا یزها ن  آنی فعلي، کاربربودند مناسب  نسبتاًیل پتانسيدارا

 یر سطح زیش افزایز مناطق نیندر ا. بودند یرسویا غي کاربري پهنه داراین مربوط به ای زراعیاراض
 یت وضعسویا که جهت کشت ی زراعیاز اراض)  درصد1( هکتار 169.  قابل انتظار استسویاکشت 

 و بودند سویا ی فعلي کاربري داراگرفتند، قرار یف ضعه در پهنیاه گین ايبند ر پهنه و دشتند ندایخوب
 از یر غي به کاربری پهنه، به درستین مربوط به ای زراعیاز اراض)  درصد99( هکتار 17348حدود 

 79 (سو حوزه قرهی  زراعی از اراضییها  نشان دادند بخشیجنتا .)4جدول (داشتند  اختصاص سویا
 یپوشان هم. اند  زیر کشت این محصول نرفته بهیت در واقعواجد پتانسیل کشت سویا بودند،  که)درصد

ثر بر این موضوع ذرت از جمله عوامل مؤ و برنج، پنبه مانند، سویا با یاهان از گیزمان کشت برخ
، ندبود یف ضعسویاسو که جهت کشت   از حوزه قرهییها  که قسمتداد نشان یج نتاین همچن.باشد می

 اختصاص )مانند پنبه و ذرت(سویا  یاه از گیر غي و به کاربره شدیی توسط کشاورزان شناسایبه درست
یر  در سطح زي درصد13 یش پرادش هند افزایماچال هیالتدر ا) 2009(ت و همکاران گاه ب.اند یافته

چه   از آنیشصد ب در10 یزانم  به را کشت ذرتیرعکس سطح ز  و برند گندم را قابل انتظار دانستکشت
  .ند دادیص تشخ، محصول بودینمناسب کشت ا

  
  .هاي فعلی نقشه تناسب اراضی سویا  مساحت کاربري-4جدول 

  )درصد( سویاکاربري غیر  )هکتار( سویاکاربري غیر  )درصد( کاربري سویا  )هکتار( کاربري سویا  پهنه
  71  24609  29  9896   مناسببسیار

  5/86  31111  5/13  4864  نسبتا مناسب
  99  17348  1  169  ضعیف
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   کلیگیري نتیجه
 پایگاه سازمان (روغنی هاي دانه کشت زیر سطح و تولید در گلستان استان نخست جایگاه به توجه با
 سرزمینی هاي و محدودیت استعدادها ها، توانمندي شناسایی )2011 ، استان گلستانکشاورزي جهاد

 با توجه به  همچنین.رسد نظر می ضروري به طبیعی منابع و اورزيکش هاي ریزي برنامه در استفاده منظور به
اساس آزمون و خطا وارد برعنوان کشت دوم تابستانه، کشاورزان در اغلب م قدمت کشت این محصول به

اما مشکلی که در زمینه کشت این گیاه در این . اند به درستی کشت سویا را در الگوي کشت خود گنجانده
کاشت است که به واسطه برداشت دلیل تاخیر در  توجه عملکرد این گیاه به کاهش قابلمنطقه وجود دارد 

گیاه رسد تعیین آن دسته از اراضی که مستعد کشت این  نظر می بنابراین به. دهد هنگام گندم رخ میدیر
. باشدکنند، ضرورت داشته  د میدلیل برداشت به هنگام گندم عملکرد خوبی نیز تولی هستند و در ضمن به

 - الزم است اراضی مستعد کشت تناوبی گندمرسد جهت تکمیل نتایج این پژوهش مینظر   بهبنابراین
یاري از سازي بس با توجه به تعیین و کمی. سویا نیز با روش سامانه اطالعات جغرافیایی تعیین شوند

این مهم قابل انجام ) 2008 ،احمدي(ورد کاشت در استان گلستان  ارقام گندم مضرایب و پارامترهاي مهم
  .فت گام اول در این زمینه است که در این مطالعه مدنظر قرار گر سویااست و اراضی مستعد کشت
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Abstract1 

Optimum use of lands requires precise assessment of agro-ecological resources. 
The present study was aimed to suitable areas zoning of soybean cropping in 
Qaresoo basin of Golestan province by Geographical Information System (GIS) and 
Analytical Hierarchy Process (AHP). In this study, environmental components 
included: minimum, average, and maximum temperatures, precipitation, slope, 
direction of the tilt, elevation and soil EC. Ecological requirements of soybean were 
identified from scientific resources and used to determine suitable areas for cropping. 
Then maps of these variables was prepared and classified.  The Analytical Hierarchy 
Process (AHP) was used to determine the weight of criteria. Finally, the maps were 
integrated and overlaid in GIS media and afterward the zoning of soybean was done. 
The results indicated that about 50543 hectares (93%) of the agricultural areas and 
12% of total area of the basin had a high fitness for soybean cultivation. Lower 
elevation and lower slopes and south aspects, suitable temperature and also the 
desirable electrical conductivity were the reasons make these regions suitable for this 
zone. About 71571 hectares (20%) of the the Qaresoo basin and 11.4% of the 
agricultural areas were classified as poor lands for cultivation of soybean due to high 
salinity level. 
 
Keywords: Analytical hierarchy process (AHP), Geographical information system 
(GIS), Qaresoo basin, Zoning 
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