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 1چکیده
 مشترك وجه که اندشده طراحی اراضی ارزیابی اهداف براي متعددي هايخوارزمیک اخیر هايسال در :هدف و سابقه
 یک عنوانبه گندم اهمیت به توجه با است. ارزیابی هايروش کردن ومدل الگوسازي براي محیطی ایجاد هاآن تمامی

 در گندم کشت مزارع ارزیابی و موجود منابع از بهینه استفاده همچنین و هاانسان غذاي مینأت در راهبردي محصول
 شهرستان سويقره حوزه در پاییزه گندم مزارع شناختی بوم -زراعی ارزیابی منظور به پژوهش این پایدار، تولید راستاي
 انجام اي شبکه تحلیل فرآیند روش و )RS( دور از سنجش )،GIS( جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با گرگان

  شد.

 مزارع نقشه شده نظارت روش از استفاده با و 8 لندست اي ماهواره یروتصا از استفاده با منظوربدین :ها روش و مواد
 شیب، جهات شیب، ساالنه، بارش بیشینه، دماي کمینه، دماي متوسط، دماي محیطی متغیرهاي از شد. استخراج گندم

 در شدند. استفاده شناختی بوم -زراعی ارزیابی براي نیز خاك اسیدیته و بافت شوري، ،آلی ماده دریا، سطح از ارتفاع
 این به مربوط هاينقشه و شد استخراج علمی منابع از فاده،است مورد متغیرهاي مورد در شناختی -بوم نیازهاي ابتدا

 نامه پرشس تحلیل و تجزیه طریق از معیارها وزن تعیین براي اي شبکه تحلیل فرآیند از .شدند بنديطبقه و تهیه متغیرها
 شکل ارزیابی و شدند تلفیق GIS محیط در همپوشانی روش به مذکور هايالیه ،مدل یک قالب در سپس شد. استفاده
  .گرفت

 گندم کشت جهت به خاك معیار که داد نشان ANP روش به پرسشنامه تحلیل و  یهتجز از آمده دستبه نتایج ها: یافته
 گرفتند. قرار توپوگرافی و اقلیم ترتیببه آن از بعد و اول رتبه در 66/0 ضریب با مطالعه مورد حوزه شرایط به توجه با

 بافت به وزن کمترین و 16/0 و 33/0 ضریب با ترتیببه آلی ماده و خاك شوري به وزن بیشترین خاکی عوامل بین در
 ضریب کمترین 015/0 با بیشینه دماي و بیشترین 097/0 با بارش اقلیمی، عوامل بین در داشت. تعلق 084/0 با خاك

 ینکمتر شیب جهات و بیشترین دریا سطح از ارتفاع توپوگرافی، عوامل براي همچنین دادند. اختصاص خود به را
   دادند. اختصاص خود به را ضریب

                                                             
  m.badsar@yahoo.com مکاتبه:مسئول *
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 طبقه در درصد 58/0 و مناسب بسیار طبقه در گندم، مزارع از درصد 41/99 حدود که داد نشان نتایج گیري: نتیجه
 همچنین و مناسب سالیانه بارش و دماها جنوب، به رو و تر کم هاي شیب ،اراضی تر کم ارتفاع گرفت. قرار مناسب
 این در مناطق این گرفتن قرار باعث که هستند عواملی ازجمله مطلوب حد در الکتریکی هدایت و آلی ماده بافت،
 عوامل و اقلیمی توپوگرافی، عوامل از چندانی محدودیت داراي سو قره حوزه گندم فعلی مزارع بنابراین اند. شده طبقه

 گندم کشت جهت ار مناسبی مناطق کشاورزان که است مطلب این گر بیان نیز این و نبوده گندم کشت لحاظ به خاکی
 برخوردار باالیی تولید از تولید کاهنده و محدودکننده عوامل مدیریت شرط به تواندمی منطقه این اند. نموده انتخاب
 زراعی هاي سامانه در زیادي مشکالت موجب اخیر هاي سال در گندم مداوم کشت که داشت نظر در باید اما باشند.
 اند، کرده انتخاب منطقه این در کشت براي را گیاه این درستی به کشاورزان اگرچه بنابراین .است شده گلستان استان

 بنابراین .کرد جلوگیري آن کشت تکرار از دارند مشابه اکولوژیک نیازهاي که جایگزین گیاهان معرفی با باید اما
  .داد انجام پاییزه گیاهان سایر روي مشابهی هاي ارزیابی توان می
  

  سوپرماتریس فن ،شدهنظارت بنديهطبق گیاهی، هايشاخص ،8 لندست :کلیدي هاي هواژ
  

  مقدمه
 طور به که فعالیتی منزله به کشاورزي کاربري  

 کارایی داشتن براي دارد، سروکار محیط با تنگاتنگ
 نیازمند ،زیست محیط با بیشتر تناسب و باالتر

 در .)25( است محیطی توان روزافزون علمی شناسایی
 اهداف براي متعددي هايخوارزمیک اخیر هايسال

 تمامی مشترك وجه که اندشده طراحی اراضی ارزیابی
 کردن مدل و الگوسازي براي محیطی ایجاد هاآن

 هايتحلیل نوع ترینشناخته است. ارزیابی هايروش
 باشدمی GIS1 محیط در هاالیه انطباق عملیات مکانی

 نهایت در که بوده جدید نقشه یک آن نتیجه که
 امر در را کشاورزان و مدیران متخصصان،

 از  سنجش .)28( نماید می یاري مدبرانه گیري تصمیم
 آن از توانمی که است مفیدي بسیار آوريفن 2دور

 و خاك از اطالعاتی هايالیه آوردن دست به براي
 از  سنجش تصاویر .)33( کرد استفاده گیاهی پوشش

 هنگام،به اطالعات ارائه بودن، رقومی علتبه دور
 يها قسمت از استفاده ،جانبه همه دید آوردن فراهم

                                                             
1- Geographical Information System (GIS) 
2- Remute Sensing (RS) 

  ویژگی ثبت براي الکترومغناطیس طیف مختلف
 تنوع و انتقال سرعت تکرارپذیري، قابلیت ها، یدهپد

   .)13( برخوردارند زیادي ارزش از ها داده اشکال
 هاي ریزي برنامه در گیري تصمیم مسائل از بسیاري  

 چند طی که ستا 3معیارهچند مسائل نوع از اي منطقه
 ریزي برنامه در ها روش ترین قوي از یکی گذشته دهه

 معیارهچند هايروش کارگیريبه است. شده تبدیل
 هاآن ترین عمده که است عملیاتی انجام مستلزم
 کردن استاندارد ارزیابی، ماتریس تشکیل از: اند عبارت

 .)30( اطالعات تحلیل و عوامل وزن تعیین ها، داده
 و AHP از عمومی حالت اي شبکه تحلیل فرآیند
 آن در که شودمی محسوب آن گسترده شکل

 نیز را بازخورد و متقابل وابستگی با موضوعات
 اخیر هايسال در دلیل همینبه گرفت. نظر در توان می

 هازمینه اغلب در AHP جايبه ANP از استفاده
 ايشبکه تحلیل فرآیند .)36( است کرده پیدا افزایش

 و معیارها از ايشبکه مانند را ايمسئله و موضوع هر
 نامیده 4عناصر هااین (همه هاگزینه و زیرمعیارها

                                                             
3- Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
4- Elements  
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 اند،شده جمع هاییخوشه در یکدیگر با که شوند) می
 توانند،می شبکه یک در عناصر تمامی گیرد.می نظر در
 عبارت به باشند. یکدیگر با ارتباط داراي ،شکل هر به

 و بین متقابل ارتباط و بازخورد شبکه، یک در دیگر،
   ).15( است یرپذ امکان هاخوشه میان
 و اراضی تناسب مورد در پژوهشی تاکنون  

 با زراعی هايزمینه شناختیبوم - زراعی هاي ارزیابی
 گندم نظیر مهم محصوالت براي ویژه به ANP روش

 به )2012( همکاران و کاظمی .است نگرفته صورت
 استان کشاورزي اراضی شناختی بوم -زراعی بنديپهنه

 سامانه از استفاده با کلزا کشت جهت گلستان
 پرداختند. مراتبی هلسلس فرایند و جغرافیایی اطالعات

 اراضی درصد 04/35 و 34/21 داد نشان هاآن نتایج
 مستعد بسیار ترتیببه کلزا کشت جهت استان زراعی

 )2001( گیوي و محمدي .)21( هستند مستعدنیمه و
 منطقه در آبی گندم براي اراضی تناسب ارزیابی در

 فازي هايمجموعه نظریه از (اصفهان) فالورجان
 همبستگی که گرفتند نتیجه هاآن .ندنمود استفاده

 و اراضی شاخص بین ،شده مشاهده بیشتر مراتب به
 پتانسیل دهندهنشان فازي، روش در محصول عملکرد
 تناسب ارزیابی در روش این بودن مفید و کاربري
 )2013( همکاران ورباتی  پاکپور .)25( است اراضی

 اراضی ارزیابی به GIS از استفاده با تحقیقی در
 در آفتابگردان و جو ذرت، کشت جهت مستعد
 نشان نتایج .پرداختند غربی آذربایجان استان از مناطقی

 براي اقلیمی ايههطبق مطالعه مورد محدوده در که داد
 دلیلبه آفتابگردان و ذرت براي و مناسب کامال جو

 متوسط رشد دوره طول در نسبی رطوبت محدودیت
 در خاك عمده هايمحدودیت همچنین باشد.می

 آهک، ،pH شامل محصوالت براي مطالعه مورد مناطق
 باشندمی توپوگرافی و شن از تردرشت ذرات بافت،

 دشت اراضی در )2012( همکاران و باقرزاده .)28(
 براي اراضی تناسب کیفی ارزیابی به اقدام نیشابور

 نمودند. GIS از استفاده با پنبه و ذرت گندم، کشت
 در ذرت حتی و گندم کشت که داد نشان هاآن نتایج
 بهبود و اصالحی اقدامات انجام با نیشابور دشت

 باالتري تناسب و بهتر راندمان خاك فیزیکی خواص
 پنبه محصول براي اما ،زندمی رقم محصوالت براي را
 این براي نیشابور دشت پایین اقلیمی درجه به توجه با

 محصول این کشت موجود، محدودیت شدت و گیاه
 بنديپهنه براي )2003( بگلی .)7( شودنمی توصیه
 به مربوط اطالعات از استفاده با شناختیبوم -زراعی
 تعیین به اقدام اقلیمی عوامل و توپوگرافی خاك،
 گوجه، جو، گندم، اي،دانه ذرت براي اراضی تناسب

 کشور در وزنی روش به سویا و آفتابگردان چغندرقند،
 روش از )2007( همکاران و حسین .)8( نمود ایتالیا

 جغرافیایی اطالعات سامانه کمک با چندمعیاره ارزیابی
 در کشت منظور به اراضی تناسب بنديطبقه براي

 و افضلی .)16( کردند استفاده بنگالدش در 1تیالپیا
 مناسب هايمحل یابیمکان جهت )2011( همکاران

 نظر در با اصفهان شهر شهري جامد زائد مواد دفن
 فرآیند از هاآن بندياولویت و آب منابع اهمیت گرفتن
 توجه قابل اهمیت نتایج کرد. استفاده اي شبکه تحلیل
 هايمحل بندياولویت در و کرده گوشزد را آب منابع

 انتخاب را بهینه موقعیت محل زباله دفن پیشنهادي
   .اند نموده
 محصول یک عنوانبه گندم تیاهم به توجه با  

 و موجود منابع از بهینه استفاده همچنین و راهبردي
 پایدار، تولید راستاي در گندم کشت مزارع ارزیابی

 با سوقره حوزه گندم مزارع محدوده در تحقیق این
 و دور از سنجش ،GIS نظیر ییزارهابا بر کیدأت

 اي شبکه تحلیل فرآیند مانند نوین هايروش معرفی
 انجام گندم مزارع شناختی بوم -زراعی ارزیابی براي
  است. شده

                                                             
1- Tilapia 
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  هاروش و مواد
 شناختیبوم -زراعی ارزیابی مراحل )1( شکل  

 از استفاده با را سوقره حوزه در گندم مزارع
 نشان اي شبکه تحلیل روش و GIS، RS هاي رهیافت

   دهد.می
-92 یزراع سال در تحقیق این: مطالعه مورد منطقه
 استان درصد 8 حدود در که سوقره حوزه در 1391

 داده تشکیل یلومترمربعک 1610 مساحت با را گلستان
 است شده واقع گرگان شهرستان در آن اعظم بخش و

 مختصات در سو قره حوزه ).2 (شکل شد انجام

 57 و درجه 37 تا دقیقه 34 و درجه 36 جغرافیایی
 54 تا دقیقه 3 و درجه 54 و شمالی عرض دقیقه
 حوزه ینا دارد. قرار شرقی طول دقیقه 41 و درجه
 کردکوي) و (گرگان شهرستان 2 و روستا 124 داراي

 ارتفاع کم نقاط و دشت به یشمال بخش در و باشد یم
 یمنته ترمرتفع نقاط و ها دامنه به یجنوب بخش در و
 ترنییپا متر 13 نقطه ترین یینپا در آن ارتفاع .شود یم
 ایدر سطح از باالتر متر 3221 نقطه نیباالتر در و
  باشد. یم

  

  
  .پژوهش این در کار انجام مراحل یانیجر نمودار -1 شکل

Figure 1. Flow chart of the methodology adopted for the present study. 
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  .گلستان استان در سوقره حوزه زراعی اراضی محدوده جغرافیایی موقعیت -2 شکل

Figure 2. Geographical position of agricultural areas of Qaresoo basin, Golestan province. 
 

 با ايماهواره تصاویر از گندم مزارع نقشه استخراج
  دور از سنجش از استفاده

 از منظور ینبد: ايماهواره هايداده پردازش شیپ
 قدرت با باند 11 داراي 8 لندست ماهواره تصویر
 تاریخ به مربوط که شد استفاده متر 30 مکانی تفکیک

 از و بوده 1394 سال اردیبهشت 17 و فروردین 16
 اول مرحله در شدند. تهیه 1ناسا اطالعاتی پایگاه

 قرار بررسی مورد اولیه هايپردازش براي خام تصاویر
 وجود نظر از تصاویر دادند نشان هابررسی گرفتند.

                                                             
1- www.usgs.com 

 اتمسفري) و (رادیومتري یپرتوسنج و هندسی خطاي
  نداشتند. اصالح به نیازي

 يبارزساز منظور به يا ماهواره یرتصاو پردازش
 از یکی عنوانبه کاذب، رنگی تصاویر از: گندم مزارع
 از شد. استفاده تحقیق این در بارزسازي هايروش

 سه از رنگ هر اختصاص و مختلف باند 3 ترکیب
 تصویر باند، هر به )RGB( آبی و سبز قرمز، رنگ
 هايکاربري جداسازي جهت شد. ساخته رنگی

-3 و 7- 5-2 کاذب رنگی تصاویر از اراضی مختلف
   شد. استفاده 5-6
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 جهت: شدهنظارت روشبه گندم مزارع نقشه تهیه
 ارزیابی همچنین و گندم کشت نواحی دقیق تفکیک

 از زمینی، واقعیت با گندم کشت تحت اراضی نهایی

 و 550 گارمین مدل GPS با )3 (شکل شده ثبت نقاط
 بهتر تشخیص براي ارث گوگل پایگاه تصاویر
   شد. استفاده موجود عوارض

  

 
 .فروردین 16 اي ماهواره تصویر از گندم مزارع تفکیک جهت شده ثبت گندم مزارع جغرافیایی موقعیت -3 شکل

Figure 3. Geographical position of recorded wheat fields to detect wheat fields from satillate image (5 April). 
  

 اخذشده تصویر 2 هر در GIS محیط در سپس  
 1روش براساس آموزشی هاينمونه انتخاب به اقدام

USDA .7 تا 2 باندهاي ترکیب به مرحله این در شد، 
 هر تصویر به مربوط PC1 باند و NDVI شاخص

 به GIS محیط در تعلیمی هاينمونه شد. اضافه ماه،
 و شدند تبدیل چندضلعی الیه یک به جداگانه شکل

 ERDASافزار نرم محیط به ها طبقه چندضلعی

IMAGING 11 فضاي در آخر در و شدند منتقل 
 منظوربه .گرفت صورت بنديطبقه افزارنرم این

 هايروش شده،استخراج نقشه صحت ارزیابی
 3احتمال حداکثر ،2میانگین از فاصله حداقل بندي طبقه

 قرار ارزیابی مورد ماه هر براي 4یسماهاالنوب فاصله و
  گرفتند.

                                                             
1- U.S. Geological Survey 
2- Minimum Distance 
3- Maximum likelihood 
4- Mahalanobi Distance 

 مدل اول گام در منظوربدین :ايشبکه تحلیل فرآیند
 شد. تبدیل ايشبکه ساختار یک به و ساخته مربوطه
 خاك عوامل توپوگرافی، شامل مطالعه این در هاخوشه

 شیب، هايگره شامل توپوگرافی خوشه بودند. اقلیم و
 شامل نیز خاك عوامل خوشه ارتفاع؛ و شیب جهت

 ماده و شوري خاك، بافت خاك، اسیدیته هاي   گره
 دماي بیشینه، دماي بارش، شامل اقلیم خوشه و آلی؛

 يا شبکه مدل ساخت در بود. کمینه دماي و متوسط
 هاي خوشه عناصر تمامی یا یک با خوشه است ممکن
 (فلش) پیکان با ارتباط این باشند. ارتباط در دیگر
 درون عناصر است ممکن همچنین شود.می داده نشان
 باشند متقابل ارتباط داراي خودشان بین خوشه یک

 یک وسیلهبه هاارتباط گونهاین که درونی) (وابستگی
  ).4 (شکل شودمی داده نشان خوشه آن به متصل کمان
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  .سوقره حوزه در گندم کشت محدودکننده عوامل بندياولویت و دهیوزن براي ANP مدل -4 شکل

Figure 4. ANP model for weighting and ranking of cultivation limiting factors of wheat in Qaresoo basin. 
 

 اساس بر ها،خوشه از یک هر در تصمیم عناصر 
 دو کنترلی معیارهاي با ارتباط در هاآن اهمیت میزان

 عوامل یم،اقل هايخوشه خود شوند.می مقایسه دو به
 ثیرأت و نقش اساس بر نیز توپوگرافی عوامل و خاکی

 قرار مقایسه مورد دو به دو هدف، به دستیابی در هاآن
 خوشه یک عناصر بین متقابل هايوابستگی گرفتند.

 نسبی اهمیت شوند. مقایسه باهم دو به دو باید نیز
 )1999( ساعتی کمیتی 9 مقیاس اساس بر عناصر

 محاسبه داخلی اهمیت قسمت این در شد. سنجیده
 اهمیت) (ضرایب نسبی اهمیت نشانگر که شودمی

 مقایسه که آن از پس .)36( هاستخوشه یا عناصر
 )w( وزن بردار ،شد انجام کامل صورت به زوجی

 را زیر روش )1999( ساعتی که شود یم محاسبه
  است: کرده پیشنهاد

Aw=	λmax 	w                                      1( رابطه(  
  A ماتریس ویژه مقدار ترینبزرگ maxλ آن؛ در که

∑=α از استفاده با w بردار است. wi
n
i=1 نرمال 

  شود. می

 شاخص از ها، یسهمقا سازگاري میزان تعیین براي 
 با شاخص این که ،شد استفاده معیارها وزن سازگاري

  :شد محاسبه زیر رابطه از استفاده
CI	=	 λmax 	-n

n-1
)2( رابطه                                          

   باشد. 1/0 از کمتر باید CI مقایسه، تأیید براي
 ماتریس ابر به و تشکیل ماتریس ابر دوم گام در  
 یک در کلی اولویت به دستیابی براي شد. تبدیل حد

 در داخلی اولویت بردارهاي متقابل، ثیراتأت با سیستم
 در شوند.می وارد ماتریس یک مناسب هايستون
 2 بین ارتباط آن بخش هر که ماتریس ابر یک نتیجه،
 دستبه دهد،می نشان را سیستم یک در خوشه

 جایگزینی با اولیه ماتریس ابر تشکیل از بعد آید. می
 و عناصر اهمیت) (ضرایب داخلی هاياولویت بردار

 1ناموزون ماتریس ابر اولیه، ماتریس ابر در هاخوشه
  آید.یم دست به

                                                             
1- Unweighted super matrix 
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  .)1999 (ساعتی، یزوج سهیمقا يبرا یفیک و یکم حاتیترج -1 جدول
Table 1. Quantitative and qualitative preferences for pariwise comparisons (Saaty, 1999). 

  عددي مقدار
Numerical scale  

  شفاهی) (قضاوت ترجیحات
Preferences  

9 
  تر مطلوب کامالً  یا و یا برتر کامالً

Extreme preference 

  قوي خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح  7
Very strong or demonstrated preference 

  قوي مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح  5
Strong preference 

  ترمطلوب کمی یا برتر کمی  3
Moderate preference  

  یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح  1
Equal preference 

  واسط حد مقادیر  2,4,6,8
Intermediate values 

 
  .سو قره حوزه در عامل هر ارزیابی طبقات و گندم يهايازمندین -2 جدول

Table 2. Wheat requirements and evaluation classes of each factor in Qaresoo basin. 

  محیطی عامل
Environmental factors 

  مناسب خیلی
Highly 
suitable 

(S1) 

  مناسب
Suitable  

(S2) 

  متوسط
Marginally 

suitable 
(S3) 

  موقتی نامناسب
Currently not 

suitable 
(N1) 

  دائمی نامناسب
Permanently 
not suitable 

(N2)  
  متر)(میلی ساالنه بارش

Annual precipitation (mm) 
450-1000 350-450  250-350  200-250  200<  

  گراد)(سانتی سالیانه بیشینه دماي
Annual maximum temperature (ºC)  20-25  25-30 30-36  36-42  42<  

  گراد)(سانتی سالیانه کمینه دماي
Annual minimum temperature (ºC)  10-15  7-10  4-7  2-4  2<  

  گراد)(سانتی سالیانه متوسط دماي
Annual average temperature (ºC)  16-18  12-16  10-12  8-10  8<  

  خاك اسیدیته
pH 

5.6-8  5.1-5.5  
8.1-8.5  

4.5-5  
8.6-9  

>4.5  
9.1-9.5  9.5>  

  متر) بر یمنسز یدس( خاك شوري
EC (ds.m-¹)  4<  4-6  6-8.1  8.1-13  13>  

  (درصد) آلی ماده
Organic matter (%) 

<1.5 1-1.5  0.5-1  0.5<  -  
  (درصد) شیب

Slope (%) 
2<  2-8  8-16  16-25  25>  

  (متر) دریا سطح از ارتفاع
Elevation (m) 

0-1000  1000-1700  1700-2200  2200-3000  3000>  

  خاك بافت
Soil texture 

 Si سیلتی
 Si-L سیلتی لوم
  سیلتی رسی لوم

Si-C-L  

  شنی رسی لوم
S-C-L  

 Si-C سیلتی رسی
 C رسی

 C-L رسی لوم
 L لوم

  شنی لوم
S-L 

  لومی شنی
L-S  

  شنی
S 

  شیب جهات
Aspect 

  شرق جنوب،  -
South, East 

  غرب شمال،  -
North, West 

-  

  .2012 کاظمی، ؛2001 ،همکاران و محمدي ؛2003 همکاران، و کافی ؛2010 العام، ؛2001 همکاران، و ترینتافیلیس ؛2011 همکاران، و تووآن منابع:
L: Loam; C: Clay; Si: Silt; S: Sand; Si-L: Silty loam; Si-C-L: Silty Clay Loam; C-L: Clay Loam; L-S: Laomy Sand; 
S-L: Sandy Loam; S-C-L: Sandy Clay Loam; Si-C: Silty Clay  
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 طریق از 1موزون ماتریس ابر بعد، مرحله در  
 ماتریس در ناموزون ماتریس ابر مقادیر ضرب
 کردن نرمال طریق از سپس .شود یم محاسبه اي خوشه

 به ستونی نظر از ماتریس ابر موزون، ماتریس ابر
 توان به با سپس ).32( شودمی تبدیل تصادفی حالت

 که زمانی تا موزون ماتریس ابر عناصر تمامی رسانیدن
 عناصر یتمام گرید عبارتبه یا شده حاصل 2واگرایی

 ماتریس ابر تا یافته ادامه شوند هم همانند ماتریس ابر
  ).36( شود تشکیل 3حد
 که ايگزینه شد. انتخاب برتر گزینه سوم گام در  

 برترین عنوانبه باشد، داشته را کلی اولویت بیشترین
 ).36( شودمی انتخاب نظر مورد موضوع براي گزینه

 با زوجی مقایسات انجام براي پرسشنامه تکمیل  
 فرآیند هايداده يآور جمع براي ANP از استفاده
 از زیرمعیارها و معیارها وزن تعیین و ايشبکه تحلیل

 از پرسشنامه یلتکم جهت شد. استفاده پرسشنامه
 در دانشگاه اساتید و تحقیقاتی مراکز زراعت محققان

 ساعتی قسمتی 9 طیف اساس بر زراعت حوزه
 آوريجمع از پس شد. نظرخواهی )1 جدول(

 Superافزارنرم از اوزان تعیین جهت ها،پرسشنامه

Decision 2.2.6 شد. استفاده  
 براي: گندم شناختیبوم هاينیازمندي جدول تهیه

 حاصل اطالعات و آمار به توجه با مطالعه، این انجام
 علمی مستندات و اطالعات شده، انجام مطالعات از

 ارتباط در پژوهشی - علمی مقاالت از مستخرج
 مطالعه، مورد موضوع با غیرمستقیم یا مستقیم

   گردیدند. مشخص گندم کشت براي الزم فاکتورهاي
 یشنهاديپ شرو اساس بر بندي درجه ینا يمبنا  

 همکاران و ینتافیلیستر )،2011( همکاران و تووآن
 )،2003( همکاران و یکاف )،2010( العام )،2001(

                                                             
1- Weighted super matrix 
2- Convergence 
3- Limit super matrix 

 بود. )2012( یکاظم و )2001( همکاران و يمحمد
 )،2 (جدول ها یازمندين جدول اساس بر سپس

  .شد یهته GIS یطمح در یاطالعات هاي یهال
  محیطی اطالعاتی هايالیه و هانقشه تهیه
 سازمان از بارش درازمدت آمار: اقلیمی يها هیال تهیه

 تعداد منظور نیبد شد. تهیه گلستان استان هواشناسی
 شناسیاقلیم و دیديهم سنجی،باران ایستگاه 63

 آماري دوره گرفت. قرار مطالعه مورد استان،
 1392 سال تا هاآن فعالیت تاریخ اساس بر ها، ایستگاه

 از استان بارش هايداده بودن نرمال جهت بود.
 وجود دلیل به .شد استفاده Log خودکار تبدیالت

 جهانی کریجینگ روش از بارش هايداده در روند
 مزارع براساس سپس تهیه، استان براي بارش الیه

 جدول مبناي بر و استخراج مطالعه مورد حوزه گندم
  شد. بنديطبقه 2

 از نیز حوزه بیشینه و متوسط ،کمینه دمایی الیه  
 این .)24( شد دریافت )2014( محمودان پژوهش

 جدول براساس و گندم مزارع يبرا نیز هاالیه
 برش سپس و استخراج )2 جدول( گندم هاينیازمندي

  شد. داده
 یتوپوگراف عوامل هايیهال: توپوگرافی هايالیه تهیه

 یايدر سطح از ارتفاع و یبش جهت یب،ش شامل
 یرقوم مدل استخراج از پس مطالعه، مورد محدوده

 مورد محدوده متر 20 یفیتک با )DEM( 4یارتفاع
 اصالح و يبعد 3 یتوپوگراف هاي نقشه از مطالعه
 سامانه یطمح در آن کوچک و بزرگ يخطاها

 بنديطبقه براساس و هیته یایی،جغراف اطالعات
 و شدند بنديطبقه )،2 (جدول گندم هايیازمندين

  شد. محاسبه طبقه هر مساحت
 و اسیدیته الیه ساخت جهت: خاك هايالیه تهیه
 حوزه خاك شوري براي و نقطه 138 تعداد یآل ماده

                                                             
4- Digital Elevation Model  
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 کشاورزي تحقیقات مرکز شده بردارينمونه نقطه 70
 وضعیت شد. استفاده گلستان استان طبیعی منابع و

 در Histogram ابزار کمک با هاداده بودن نرمال
 و اسیدیته یابیمیان جهت شد. بررسی GIS محیط

 معمولی کریجینگ از روند وجود عدم دلیلبه آلی ماده
 هايداده در روند وجود خاطربه خاك شوري براي و

 شد. استفاده جهانی کریجینگ از هحوز خاك شوري
 پرداخته GIS در موجود هايمدل ارزیابی به سپس
 گندم اراضی محدوده براي خروجی الیه شد.

 به گندم هاينیازمندي جدول براساس و استخراج
 هر مساحت و بنديطبقه )2 (جدول خاکی عوامل
  شد. محاسبه طبقه
 و مراتع ها، جنگل سازمان از خاك بافت الیه  
 براساس نیز هاالیه این شد. دریافت کشور يزداریآبخ

 )2( جدول براساس سپس و برش گندم مزارع
  شد. محاسبه طبقه هر مساحت و بندي طبقه

 کشت وضعیت تعیین جهت گندم مزارع ارزیابی
 کار محیطی، عوامل ايشبکه تحلیل از بعد: گندم
 از یک هر به مربوط ضرایب گذاري هم روي و تلفیق

 با ،)2( جدول بر مبتنی بنديطبقه براساس عوامل
 وزنی پوشانیهم روش به 1اي شبکه حسابگر از استفاده

 محاسبه و يبند طبقه از بعد خروجی الیه شد. انجام
 زراعی اراضی وضعیت تعیین جهت طبقه هر مساحت

 قرار استفاده مورد گندم کشت جهت سو قره حوزه
 نظر در بدون پژوهش این که ذکراست به الزم گرفت.
 مسائل و زراعی مدیریت آبی، منابع وضعیت گرفتن

  .است شده انجام اجتماعی و اقتصادي
  

  بحث و نتایج
: گندم شده استخراج نقشه صحت یابیارز نتایج

 مورد زمینی کنترل نقاط از استفاده با تفکیک صحت
 میانگین از فاصله حداقل روش که گرفت قرار سنجش
 انتخاب 86/0 کلی صحت با فروردین 16 به مربوط

   ).3 (جدول شد
  

 1 .يا ماهواره ریتصاو يبرا گندم مزارع شده استخراج يها نقشه یکل صحت یابیارز -3 جدول
Table 3. Evaluation of general accuracy for extracted wheat fields by satellite images 

  تصویر تاریخ             
Image date               

   بنديطبقه روش 
  Classification Method 

  فروردین 16
5 April 

  اردیبهشت 17
7 May 

  کلی صحت ضریب
General accuracy assessment coefficient   

  میانگین از فاصله حداقل
Minimum Distance 0.86  0.82  

  احتمال حداکثر
Maximum likelihood  0.74  0.82  

  یسماهاالنوب فاصله
Mahalanobi Distance  0.78  0.84  

 

                                                             
1- Raster Calculator 



 و همکاران بادسار یثمم
  

11 

  .سوقره حوزه زراعی اراضی محدوده در ايماهواره تصویر از شدهتفکیک گندم مزارع موقعیت -5 شکل 
Figure 5. Geographical position of  detected wheat fields by satillate image in agricultural lands, Qaresoo basin 

  
 1حذف تابع از استفاده با GIS محیط در سپس  

 با انطباق جهت گندم، مزارع کوچک يها گونیپل
 این بر ).7 (شکل شدند حذف DEM هاي یتقابل

 سو قره حوزه در گندم مزارع مساحت اساس
  .شد برآورد هکتار 19/31281

 محدودکننده عوامل ايشبکه تحلیل از حاصل نتایج
 تمامی ،حد ماتریس ابر محاسبه جهت: گندم کشت

 از پس زوجی مقایسات ماتریس داخل يها داده
 ابر نام به اولیه ماتریس ابر قالب در شدن،نرمال

 تبدیل براي سپس .ندآمد دستبه 2ناموزون ماتریس
 سوپرماتریس موزون، ماتریس ابر هب ماتریس ابر

 نهایت در .شد ضرب 3ايخوشه ماتریس در ناموزون
 حد ماتریس ابر موزون، ماتریس ابر رساندن توان با
 هايوزن سازينرمال با نهایی، گام در .آمد دستبه
 در مطالعه مورد زیرمعیار انواع براي آمده دست به

 تحقیق نتایج ،گندم کشت محدودکننده عوامل تعیین
 از آمده دستبه نتایج ).4 (جدول شد بندياولویت

                                                             
1- Eliminate 
2- Unweighted Matrix   
3- Cluster matrix 

 که داد نشان ANP روش به پرسشنامه وتحلیل یهتجز
 شرایط به توجه با گندم کشت جهت به خاك معیار
 قرار اول رتبه در 66/0 ضریب با مطالعه مورد حوزه
 قرار توپوگرافی و اقلیم ترتیببه آن از بعد و دارد

 شوري به وزن بیشترین خاکی عوامل بین در دارند.
 و 16/0 و 33/0 ضریب با ترتیببه آلی ماده و خاك

 در داشت. تعلق 084/0 با خاك بافت به وزن کمترین
 دماي و بیشترین 097/0 با بارش اقلیمی، عوامل بین

 اختصاص خود به را ضریب کمترین 015/0 با بیشینه
 از ارتفاع توپوگرافی، عوامل براي همچنین دادند.
 را ضریب کمترین شیب جهات و بیشترین دریا سطح

 از کهاین با آزمایش این در دادند. اختصاص خود به
 داراي مطالعه مورد حوزه توپوگرافی و اقلیمی لحاظ

 در شوري لحاظ از اما ،نبوده چندانی محدودیت
 پراکنده طوربه آلی ماده کمبود و حوزه شمالی مناطق

 داشت. وجود محدودیت حوزه میانی هايقسمت در
 بنديپهنه به تحقیقی در )2014( همکاران و بیدادي
 استفاده با سو قره حوزه در سویا کشت مستعد مناطق

 داد نشان هاآن نتایج پرداختند. AHP فن و GIS از
 بر موثر توپوگرافی و اقلیمی عوامل بین از نقش که
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 اقلیمی عوامل نقش مطالعه مورد حوزه در سویا کشت
 هدایت کردند گزارش همچنین است. تربیش

 ترینمهم عنوانبه 36/0 وزنی ضریب با الکتریکی
 یک عنوان به و باشد یم مطرح سویا کشت در عامل
 محسوب محصول این کشت در محدودکننده عامل

 در )2012( همکاران و کاظمی .)10( شودمی
 استان زراعی اراضی یشناخت بوم زراعی بندي پهنه

 فن و GIS از استفاده با کلزا کشت جهت گلستان
AHP براي اقلیمی عوامل وزن که کردند گزارش 
 یخاک و یتوپوگراف عوامل وزن و 443/0 کلزا کشت

 اعمی .)21( است 392/0 و 164/0 معادل بیترتبه
 براي که ايمطالعه در )2010( همکاران و ازغدي
 قسمتی و بودند داده انجام خاك حاصلخیزي ارزیابی

 دادند نشان شد انجام AHP روش با هاآن تحقیق از
 میزان در خاك آلی مواد و پتاسیم فسفر، که

 داد نشان نتایج ).1( دارند اهمیت خاك حاصلخیزي

 در ترتیببه یمپتاس و فسفر خاك، آلی مواد میزان که
 در کنند.می ایفا را نقش بیشترین خاك حاصلخیزي

 و GIS از استفاده با که )2008( مورایاما و تاپا تحقیق
AHP خاك عامل شد، انجام تایلند هانوي منطقه در 

 بررسی مورد عوامل سایر به نسبت را ضریب بیشترین
   داشت.
 دستبه نقشه براساس: اقلیمی هايالیه تهیه نتایج
 سمت از بارش )8 (شکل سالیانه بارش براي آمده

 حوزه در که دارد افزایشی روند استان جنوب به شمال
 تغییرات توانمی است. صادق مطلب این نیز سو قره

 توپوگرافی شرایط دلیلبه را مناطق این در بارندگی
 میانگین .دانست دریا به نزدیکی یا دوري و منطقه
 هواشناسی ایستگاه 63 در گلستان استان سالیانه بارش
  بود. مترمیلی 51/478 معادل مطالعه مورد

  

  
  .سو قره حوزه یزراع یاراض در گندم مزارع انهیسال بارش یمکان عیتوز -8 شکل

Figure 8. Spatial distribution of annual precipitation in wheat-grown fields in agricultural lands, Qaresso basin.  
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  .سو قره حوزه در گندم کننده محدود عوامل به مربوط ارهايیرمعیز ضرایب و هاخوشه با شدهنرمال بیضرا -4 جدول
Table 4. Normalized coefficients by clusters and factor subcriteria related to the limiting factors of wheat in Qaresoo basin. 

  معیارها
Criteria  

  محیطی) (عامل معیارها زیر
Subcriteria  

  ها خوشه با شده نرمال
 Normalized by clusters  

  ضرایب
Coefficients 

  اقلیمی عامل
Climatic factor 

  بارش
Precipitation 

0.530 0.0974 

  بیشینه دماي
Maximum Temp 

0.274  0.0150  

  متوسط دماي
Average Temp 

0.081  0.0504  

  حداقل دماي
Minimum Temp 

0.112  0.0207  

 جمع    
 Sum  

0.1835 

  توپوگرافی عامل
Topograpgy factor 

  دریا سطح از ارتفاع
Elevaton 

0.428  0.0640  

  شیب جهت
Aspect 

0.242  0.0293  

  شیب
Slope 

0.132  0.0561  

 جمع    
Sum  

0.1494  

  خاك عامل
Soil factor  

  خاك اسیدیته
Soil pH 

0.126  0.0886  

  خاك بافت
Soil texture 

0.195  0.0845  

  خاك شوري
EC 

0.428  0.332  

  آلی ماده
Organic matter 

0.375  0.161  

 جمع    
Sum  

0.6661  

             ناسازگاري ضریب 0.07 

  
 که کردند عنوان )2009( خواجه مفیدي و پارسائی  

 شرق سمت به ساحل از و شمال سمت به جنوب از
 .)29( شودمی کاسته هابارندگی میزان از گلستان استان

 میانگین که داشتند بیان )2010( همکاران و عساکره
 جنوب به شمال از گلستان استان در ساالنه بارش

 در بارندگی میزان کمترین که کندمی پیدا افزایش
 جنوبی نواحی در میزان بیشترین و شمالی نواحی
 بارندگی میزان در ارتفاع نقش و دهدمی رخ استان
 مساعدي .)4( است جغرافیایی عرض و طول از بیش

 عملکرد بر بارندگی ثیرأت بررسی با )2008( کاهه و
 20 دوره یک طی در گلستان استان در جو و گندم
 بارندگی کاهش و افزایش با که گرفتند نتیجه ساله

 افزایشی و کاهشی روند داراي گندم عملکرد سالیانه،
 بررسی با )2011( همکاران و علیجانی .)26( باشدمی
 که داشتند اظهار آبی گندم عملکرد بر دما و بارش اثر

 ثیرأت و دارد مثبت اثر گندم عملکرد بر بارندگی متغیر
 درجه افزایش از بیشتر عملکرد روي بارندگی کاهش

 استان مانند هاییاستان در و است بوده حرارت
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 بارندگی مکانی توزیع هاينوسان داراي که گلستان
 .)2( است بیشتر نیز عملکرد نوسانات هستند، بیشتري

 مناطق داد نشان سو قره حوزه گندم اراضی بارش الیه
 بارش داراي ارتفاعات به نزدیکی دلیلبه حوزه جنوبی
 کل همچنین بود. شمالی مناطق به نسبت بیشتري
 داراي سالیانه بارش نظر از نیز حوزه گندم اراضی
 کشت براي )S2( مناسب و )S1( مناسب بسیار ارزش
  بود. گندم
 دامنه سو قره حوزه در گندم دمایی نیازهاي  

 بیشینه و کمینه دماهاي بنابراین ندارد، زیادي تغییرات
 مناسب بسیار طبقه در 2 جدول براساس بنديطبقه در
)S1( مناسب طبقه در متوسط دماي و )S2( قرار 

   گرفتند.
 شمالی هايقسمت که نمود عنوان )2012( بیدادي  

 را سو قره حوزه زراعی کاربري اعظم بخش که حوزه
 بیشینه و متوسط کمینه، دماي لحاظ از شود، می شامل
 .)9( باشندنمی محدودیت داراي گندم کشت براي

 نتیجه این به تحقیقی در )2011( همکاران و علیجانی
 کاهش موجب هاسال این طی دما افزایش که رسیدند
 )2005( همکاران و يژ لیانگ .)2( است شده عملکرد

 در گندم عملکرد بر هوا و آب ییراتتغ بررسی به
 عملکرد بر دما افزایش گرفتند نتیجه و پرداختند چین

  .)23( دارد منفی اثر محصوالت
 کل ارتفاع یتوضع: گندم مزارع توپوگرافی هايالیه

 -32 ارتفاعی دامنه در مطالعه مورد حوزه گندم مزارع
 مزارع کل )2( جدول براساس داشتند. قرار متر 412 تا

 داراي گیاه این کشت براي زراعی اراضی در گندم
 در )2012( بیدادي بودند. )S1( مناسبی بسیار ارزش
 دامنه در سو قره حوزه کل که نمود عنوان خود تحقیق

 وي همچنین دارد. قرار متر 3221 تا -13 ارتفاعی
 سو قره حوزه جنوبی هايقسمت که کرد گزارش
 بیشتري ارتفاع داراي آن شمالی هايقسمت به نسبت
 کشت و اقلیم تنوع در مهمی نقش ارتفاع .)9( است

 در ثیرگذاريأت با سویک از ارتفاع دارد. محصول
 دما رب مستقیم ثیرأت با دیگر سوي از و بارش نسبت
 براي محدودیت ایجاد یا کشت توسعه در مهمی نقش

 اراضی در ارتفاعی تغییرات .)12( کندمی ایفا کشت
 3000 از بیش تا صفر از گرگان شهرستان کشاورزي

 به شهرستان این جنوبی مناطق و باشدمی متغیر متر
  .)20( شوندمی محدود کوهستانی مرتفع مناطق

 شیب وضعیت و شیب جهات موقعیت براساس  
 از درصد 66 )9 شکل( سو قره حوزه گندم مزارع

 12/9 و شمال به رو بررسی تحت مزارع مساحت
 است. شده واقع جنوب به رو شیب در نیز درصد
 هايدامنه تعیین در کشاورزي در شیب جهات کاربرد
 خاص محصوالت کشت منظوربه شمالی و جنوبی

 کرهنیم میانی هايعرض در باشد.می کشاورزي
 غربی،جنوب تا شرقیجنوب هايدامنه شمالی،

 بیشتر انرژي دریافت نظر از هادامنه ترین گرم
 و جنوبی هايشیب کهآنجایی از هستند. خورشیدي

 بنابراین هستند، گیاه رویش براي شیب بهترین شرقی
 جهت دو این به برتر رتبه بنديپهنه فرآیند در

  .)9( یافت اختصاص
 بود درصد 2 از کمتر شمالی مناطق در شیب میزان  

 حوزه گندم مزارع مساحت از درصد 28/79 (حدود
 مناسبی بسیار ارزش داراي نظر این از که سو) قره

)S1( مناطق همچنین .باشندمی گندم کشت براي 
 سهم که درصد 25 از بیشتر شیب داراي جنوبی

 حدود( است گرفته بر در را حوزه مساحت از ناچیزي
 نامناسب طبقه در )2( جدول براساس درصد)، 2/0

 نزدیکی دلیلبه مناطق این گرفتند. قرار )N2( دائمی
 براي پایینی ارزش و تند شیب داراي ارتفاعات به

 را ثیرأت بیشترین شیب، موقعیت داشتند. گندم کشت
 با و )1984 (سیها، دارد پاییزه گندم عملکرد روي

 .)27( دهد می نشان منفی همبستگی گندم عملکرد
 خاك در را آب و مواد حرکت تواند یم شیب موقعیت
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 متفاوت مکانی هاي موقعیت در و کرده کنترل
   .)5( کند ایجاد خاك در را متفاوتی هاي ویژگی

 و است خاك فرسایش هايمشخصه از یکی شیب  
 جمله از زراعی هايگیريتصمیم در مهمی عامل

 سایر و آبیاري بذر، بستر تهیه هايروش گیاه، انتخاب
 کشت براي باشد، کمتر زمین شیب هرچه است. موارد

 باعث کم شیب زیرا است، ترمناسب محصوالت دیم
 نفوذ زمین در بارندگی از ناشی هايآب تا شودمی

 از کند. پیدا افزایش خاك رطوبتی ذخیره و نماید
 کمتر کم، شیب در حرارتی تغییرات دامنه دیگر طرف

 براي مثبت عامل یک نیز این و باشدمی زیاد شیب از
 شمالی نیمه ).3( گرددمی محسوب گیاه رشد

 در نیز کشاورزي اراضی بیشتر که گرگان شهرستان
 جهت مناسب شیب داراي اکثرا دارند، قرار منطقه این

 دلیلبه جنوبینیمه و باشندمی زراعی گیاهان کشت
 شیب موارد بیشتر در بودن، کوهستانی و مرتفع

 در شیب نقشه دارد. شمالی نیمه به نسبت باالتري
 که است اي گونه به گلستان استان کشاورزي اراضی

 کوهستانی و ايجلگه قلمرو دو به را آن توانمی
 استان، کنونی اراضی سراسر در تقریبا کرد. تقسیم
 خزر دریاي و جلگه سويبه ارتفاعات از زمین شیب

 شرق از و جنوبی سواحل سويبه جنوب به شمال (از
 یابد.می کاهش دریا) شرقی سواحل سويبه غرب به

 هايقسمت حدودي تا و استان مرکزي و غربی قلمرو
-5( کم شیب از ارتفاعات فاصل حد در استان شرقی

  .)20( است برخوردار درصد) 0

 مساحت کل: گندم مزارع شناسیخاك هايالیه
 46/7-8 بین pH داراي سو قره حوزه زراعی اراضی

 (جدول گندم هاينیازمندي جدول براساس که بوده
 )S1( مناسب بسیار طبقه در گندم کشت جهت )2

 در خاك pH نظر از محدودیتی هیچ و گرفت قرار
   شود.نمی مشاهده حوزه
 بیش که کردند عنوان )2013( همکاران و شهبازي  

 دارند 5/6-5/8 بین pH کشور هايخاك درصد 97 از
 بین هاآن اسیدیته که هاییخاك از دسته آن سهم که
 درصد 83 حدود و بوده بیشتر بسیار باشدمی 5/8-5/7

   باشد.می
 در گندم مزارع خاك بافت و شوري آلی، ماده  

 ینب حوزه یآل ماده است. شده داده نشان )11( شکل
 از درصد 03/64 بود. یرمتغ درصد 2 تا 42/0 یرمقاد

 درصد 5/1 تا 1 ینب سو قره حوزه گندم مزارع مساحت
 در )2013( همکاران و کشاورز داشتند. یآل ماده
 و گندم عملکرد ینب که کردند گزارش خود یقتحق
 ددار وجود داريیمعن و مثبت یهمبستگ یآل ماده

)22(.  

 )،2013( یبشارت و يشهباز هايیافته براساس  
 يدارا گلستان استان یزراع یاراض از درصد 1/42
 عنوانبه آلی کربن .باشندیم یآل ماده درصد 5/1-1

 یهته ینبنابرا شود،یم یتلق یتاهم حائز یرمتغ یک
 در یآل کربن یعتوز تنها نه خاك یآل کربن نقشه
 وقوع محل بلکه ،داد خواهد نشان را یزراع یاراض

  کند.یم مشخص را آن کمبود
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  .سو قره حوزه یزراع محدوده در گندم مزارع شیب وضعیت و بیش جهات -9 شکل
Figure 9. Aspect and slope of wheat-grown fields in agricultural lands, Qaresso basin. 
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  .مطالعه مورد حوزه یاراض محدوده در گندم مزارع خاك بافت و شوري ،یآل ماده یمکان توزیع -10 شکل

Figure 10. Spatial distribution of organic matter, EC and soil texture of wheat-grown fields in agricultural lands, 
Qaresso basin.  
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 گندم مزارع از درصد 53/94 حدود خاك شوري  
 با اراضی همچنین بود. متر بر زیمنس دسی 4 از کمتر

 87/4 متر بر زیمنس دسی 6 تا 4 بین خاك شوري
 آستانه شدند. شامل را گندم مزارع مساحت از درصد
 متر بر زیمنس دسی شش حدود گندم شوري تحمل
 دسی 20 و 13 ،5/9 ،4/7 الکتریکی هدایت و است

 100 و 50 ،25 ،10 سبب ترتیببه متر بر زیمنس
 ).2003 (اقبال، شودمی گندم عملکرد کاهش درصد
 اهمیت شوري به تحمل آستانه میزان مورد در آنچه
 نمک، ترکیبات مانند مختلفی عوامل که است این دارد

 فیزیکی شرایط خاك، زنده موجودات خاك، آب میزان
 حاصلخیزي خاك، پروفیل در نمک توزیع خاك،
 و گیاه رشدي مرحله بستر، تهیه روش اقلیم، خاك،
 به تحمل آستانه میزان بر رقم نوع مواقع برخی حتی

 )2012( بیدادي دارند. تاثیر زراعی گیاهان شوري
 حوزه متر بر زیمنس دسی 4 از کمتر شوري میزان

 گزارش حوزه مساحت درصد 93 حدود در را سو قره
  .)9( نمود
 تنش که کردند گزارش )2013( بصیري و قربانی  

 برگ، سطح شاخص بوته، ارتفاع کاهش سبب شوري
 در دانه تعداد بارور، سنبله تعداد بوته، در پنجه تعداد

 عملکرد و برداشت شاخص خشک، ماده مقدار سنبله،
 نشان هاپژوهش تربیش ولی شد، خواهد گندم دانه
 بر تاثیري متوسط محدوده تا شوري تنش که دهندمی

 شوري هايتنش فقط و ندارد گندم دانه هزار وزن
 سبب تواندمی متر) بر زیمنس دسی 8 از (بیش زیادتر
  .)14و  13( شود دانه هزار وزن کاهش

 حوزه گندم مزارع خاك بافت مساحت بیشترین  
 10/48 (حدود سیلتی رسی لوم نوع از مطالعه مورد

 84/28( سیلتی رسی بافت آن، از بعد و درصد)
 مربوط نیز خاك بافت مساحت کمترین است. درصد)

 بافت بود. درصد) 68/1 حدود (در لومی بافت به

 تولید بر که است خاك فیزیکی ویژگی ترینمهم خاك
  است. موثر مزرعه مدیریت و محصول

 در گندم مزارع شناختیبوم -زراعی ارزیابی نتایج
 شناختیبوم -زراعی ارزیابی هاينقشه: سو قره حوزه
 شد. ارائه )11( شکل در سو قره حوزه گندم مزارع
 ،گندم مزارع از درصد 41/99 حدود که داد نشان نتایج

 طبقه در درصد 58/0 حدود و مناسب بسیار طبقه در
 مزارع که است آن از حاکی نتایج گرفت. قرار مناسب

 نظر از محدودیت داراي سو قره حوزه گندم فعلی
 لحاظ به خاکی عوامل و اقلیمی توپوگرافی، عوامل
 که است مطلب این گربیان نیز این و نبود گندم کشت

 انتخاب گندم کشت جهت را مناسبی مناطق کشاورزان
   اند.نموده
 شناختیبوم -زراعی ارزیابی نقشه به توجه با  

 کشت براي مطلوبی شرایط اراضی از بیشتري مساحت
 باال عملکرد با محصول تولید تظاران و دارد گندم

 خاك شوري لحاظبه که مناطقی در همچنین رود. می
 هايعملیات انجام با باشند،می محدودیت داراي

 حد در عملکرد توانمی شوري کاهش جهت مدیریتی
 به گندم شوري به تحمل کرد. بینیپیش را مطلوبی
 .)31( باشدمی اقلیمی عوامل ثیرأت تحت شدت

 از و موقعبه را زراعی عملیات که کشاورزانی
 باالیی فنی دانش از و بهینه طوربه کشاورزي هاي نهاده

 گندم مزارع در باال عملکرد حصول باشند برخوردار
 عوامل بررسی با )2000( جدایی رود.می انتظار هاآن

 نمود عنوان ارومیه در آبی گندم عملکرد بر موثر
 عملکردها اختالف تبیین در اساسی عامل خاك کیفیت
 از مزارع مدیریتی کارکردهاي مقابل در و نبوده
 بود عملکردها مقادیر تغییرات بر موثر عوامل ترین مهم

 در گندم عملکرد یسهمقا به )2014( محمودان .)17(
 شهرستان سوي قره حوزه در یجرا یزراع هاي یستمس

 حوزه در گلستان استان یشرفتهپ مزارع و گرگان
 نتایج پرداخت. قالآق شهرستان در واقع رود، گرگان
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 در عامل ترین مهم مزرعه مدیریت داد نشان پژوهش
 تولید به توانمی بهتر مدیریت با و بوده گندم تولید

 همکاران و ایوبی .)24( یافت دست باالتري عملکرد
 و گندم عملکرد روي بر تحقیقی در )2009(

 گرگان شهرستان در مزرعه یک در خاك خصوصیات
 از ناشی ییرپذیريتغ که داد نشان نتایج پرداختند.
 خاك هايویژگی ییرپذیريتغ در مهمّی عامل مدیریت

  .)6( بود مطالعه مورد مزرعه در گندم عملکرد و
  

  
 با سو قره حوزه یزراع محدوده در گندم کشت يبرا مستعد مزارع نییتع جهت گندم مزارع شناختیبوم -زراعی ارزیابی .11 شکل
 .ANP روش

Figure 11. Agro-ecologycal assessment of wheat-grown fields to determine susceptible wheat fields in agricultural 
lands, Qaresso basin using ANP method. 

  
 مناطق این: گندم کشت جهت مناسب بسیار مزارع

 خاکی و توپوگرافی ،اقلیمی شرایط بودن دارا دلیل به
 باالیی عملکرد داراي گندم رشد دوره طول در مناسب
 صورت در را عملکردي چنین توانندمی یا و هستند
 این باشند. داشته نیاز مورد متغیرهاي سایر بودن فراهم
 هاينیازمندي مینأت براي مناسبی بسیار مکان مناطق

 و آبی اراضی کل که هستند گندم زراعی و محیطی
 ترکم ارتفاع شود.می شامل را دیم اراضی اعظم بخش

 و جنوبی) مناطق جز(به ترکم هايشیب اراضی،
 بسیار بارش و دماها مناسب، حد در شیب جهات
 بافت و اسیدیته الکتریکی، هدایت همچنین و مناسب

 مناطق جز(به مناسب آلی ماده و مطلوب حد در خاك

 قرار باعث که بود عواملی جمله از حوزه) میانی
   شدند. پهنه این در مزارع این گرفتن
 نظر از مناطق این: گندم کشت جهت مناسب مزارع
 ،بوده مناسب گندم کشت براي ی،شناخت بوم شرایط

 بسیار مناطق به نسبت تريضعیف شرایط در ولی
 اراضی جزء مناطق این همچنین دارند. قرار مناسب

 محصول عملکرد توان یم ولی شوند،می محسوب دیم
 این .داشت انتظار ها آن از را خوبی نسبت به گندم

 (بیشینه، دمایی و توپوگرافی شرایط نظر از مناطق
 داراي خاك اسیدیته و بافت بارش، کمینه)، و متوسط
 آمدن پایین باعث که عاملی تنها و بوده بهتري شرایط
 خاك شوري شده مناطق این گندم کشت براي شرایط
 مناطق در مزارع این که است ذکر به الزم است.
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 8-89/8 بین شوري داراي و داشته قرار حوزه شمالی
  هستند. متر بر زیمنس دسی

  
  کلی گیرينتیجه

 زراعی گیاهان کشت مناسب مناطق ارزیابی امروزه  
 براي موجود منابع از هینهب استفاده و گندم نظیر مهم

 پایداري به دستیابی جهت باال عملکردي به رسیدن
 از استفاده با محیطیزیست و اجتماعی اقتصادي،

 دلخواه نتیجه به رسیدن براي نوین هايروش و ابزارها
 موثر حلراه ارائه جهت در باال کارایی با و کم هزینه با

 اي شبکه تحلیل فرایند کمک با است. ضروري امري
)ANP( پیچیده مسئله یک شکستن طریق از توان می 

 سطوح متقابل ارتباط گرفتن نظر در گیري، تصمیم
 داخلی ارتباط همچنین و هم به نسبت تصمیم مختلف

 هاي روش سایر در که سطح یک در تصمیم معیارهاي
 گیران تصمیم به شود، می گرفته نادیده گیري تصمیم
 تحلیل روش از حاصل نتایج بررسی با کرد. کمک
 سوقره حوزه گندم فعلی مزارع ارزیابی براي ايشبکه

 لحاظ از مزارع این که کرد اطنباست چنین توان می
 محدودیت داراي خاکی عوامل و اقلیمی توپوگرافی،

 این در باال عملکرد حصول انتظار و باشندنمی جدي
 قسمت در گندم مزارع از برخی البته رود.می حوزه

 6( تحمل آستانه از باالتر شوري داراي حوزه شمالی
 مزارع این ولی ،هستند )برمتر زیمنس دسی 89/8 الی
 .باشندمی گندم کشت براي مناسب ارزش داراي هم
 وابسته زراعی محصوالت تولید که داشت توجه باید

 باعث تولید عوامل برهمکنش و نیستند عامل یک به
 بیان تواننمی بنابراین شد. خواهد عملکرد میزان تعیین

 و بوده محدودکننده عامل مکان این در شوري که کرد
 مجموع در هستند. اقتصادي توجیه فاقد مزارع این

 حوزه کشاورزان که بوده این بیانگر تحقیق این برآیند
 را باال شناختیبوم -زراعی ارزش با هايمکان سوقره

 این و اندکرده انتخاب حوزه این در گندم کشت جهت
 و محدودکننده عوامل مدیریت شرط به تواندمی منطقه

  باشند. برخوردار باالیی تولید از تولید کاهنده
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