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قال جهت کشت نخود دیم با استفاده از منطق بولین و فرایند  رزیابی تناسب اراضی شهرستان آقا

  )AHP(تحلیل سلسله مراتبی 

  2، سهراب صادقی1*حسین کاظمی

   طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع استادیار -1

  کاربردي جهاد کشاورزي جهرم -عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی علمی -2

 

قال جهت کشت نخود دیم، از منطق بولین و فرایند  به منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزي شهرستان آق

ار ابتدا نیازهاي براي این ک. استفاده شد) GIS(در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی  )AHP(تحلیل سلسله مراتبی

هاي موضوعی مورد نیاز تهیه  سپس براساس آن، نقشه. اقلیمی و زراعی نخود با استفاده از منابع علمی تعیین گردید

ارزش (بندي هر الیه براساس منطق بولین در دو طبقه مستعد  بندي و رتبه ها، کار طبقه پس از تهیه این الیه. گردید

بسیار مستعد، مستعد، نیمه (در چهار طبقه  AHPپوشانی وزنی با  ر اساس روش همو ب) ارزش صفر(و غیرمستعد ) یک

ها استفاده  نامه براي تعیین وزن معیارها از طریق تجزیه و تحلیل پرسش AHPاز  .صورت گرفت) مستعد و غیر مستعد

نتایج . نجام پذیرفتبراي هر روش جداگانه ا ArcGIS ها در محیط گذاري همه الیه هم پوشانی و روي سپس هم .شد

باشد،  قال جهت تولید نخود دیم مناسب می درصد از اراضی کشاورزي شهرستان آق 41/16منطق بولین نشان داد که 

در  .قرار گرفتند هاي جنوبی منطقه مورد مطالعه در پهنه مناسب  هکتار اراضی واقع در قسمت 91/17729که  طوري به

 ونی کشاورزي این شهرستان از نظر بارش، دماهاي مطلوب، کمینه و بیشینهاین مطالعه مشخص شد که در اراضی کن

همچنین نتایج نشان داد که عوامل محدود کننده کشت . محدودیتی جهت کشت نخود وجود نداردو درصد شیب 

نشان  AHPپوشانی وزنی براساس نتایج هم. باشد نخود، درصد ماده آلی پایین، شوري، کلسیم، فسفر و پتاسیم باال می

هاي بسیار  قال جهت تولید نخود در پهنه هاي کشاورزي شهرستان آق درصد زمین91/13و  52/27داد که به ترتیب 

درصد از اراضی کشاورزي این منطقه جهت کشت نخود دیم غیر مستعد  16مستعد و مستعد قرار دارند و حدود 

  .محدودیت بودند محیطی داراياین مناطق حداقل از نظر یک منبع . تشخیص داده شد

 GIS  ،AHPقال،  تناسب اراضی، نخود، آق :هاي کلیدي واژه

                                                         
  26/5/1393:  تاریخ پذیرش        21/12/1392: تاریخ دریافت       hossein_k_p@yahoo.com : نویسنده مسئول  *
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  مقدمه

ترین حبوبات در  نخود به عنوان یکی از مهم

درصد سطح زیر کشت حبوبات را به خود  64ایران 

درصد سطح زیر  95در حدود . اختصاص داده است

این گیاه . کشت نخود در ایران به صورت دیم است

هاي کشاورزي مناطق نیمه خشک  معمدتا در نظا

خصوصیاتی . شود و به نهاده کمی نیاز دارد کشت می

دهی عمیق و  همچون توانایی تثبیت نیتروژن، ریشه

استفاده موثر از نزوالت جوي سبب شده است که این 

هاي زراعی ایفا  گیاه نقش مهمی در ثبات تولید نظام

 400متوسط عملکرد نخود در ایران حدود . نماید

کیلوگرم در هکتار، در حدود نصف میانگین عملکرد 

جهانی است و این نکته موید این است که اغلب 

کشاورزان ما از پتانسیل تولید و متوسط جهانی فاصله 

اگر بتوان با ). 1387پارسا و باقري، (زیادي دارند 

شناختی مناطق مستعد کشت  توجه به نیازهاي بوم

نار آن به محصول را شناسایی نمود و در ک

هاي محیطی پی برد، عمال  ها و توانمندي محدودیت

توان به عملکرد بیشتر و پایدار در واحد سطح با  می

کمالی و همکاران، (حفظ منابع محیطی دست یافت 

1389.(  

منطق بولین بر این اساس استوار است که براي 

هر معیار در ارتباط با کاربري یا عمل مورد نظر، 

. کنند ه مناسب و نامناسب تقسیم میمناطق به دو گرو

ترکیب  روش ترینساده بولین، گذاريهم روي روش

 در مساوي آنها  همه وزن که باشدمی هامحدودیت

 در هم یا و شده جمع یکدیگر با و شده نظرگرفته

 که مناطقی تفکیک براي و معموالً گردندمی ضرب

 نظر مورد هايویژگی و شرایط از ايمجموعه داراي

 0 و 1اعداد  مبناي بر بولین منطق. دارد کاربرد باشند،

 مورد پدیده هر نبود یا وجود مورد در قطعیت لزوم و

 هاينقشه یعنی. است یابیمکان فرآیند در بررسی

 مطلوب گروه دو به مناطق آنها  در که شده استاندارد

 با ترتیببه گروه دو این و شوندمی تقسیم نامطلوب و

امیري و (گردند مشخص می صفر و یک هايارزش

  ).1388قرخلو و همکاران،  ;1388همکاران، 

- بندي زراعی به منظور پهنه) ب1392(کاظمی

بوم شناختی اراضی کشاورزي شهرستان گرگان 

جهت کشت جولخت از منطق بولین و سامانه 

نتایج این مطالعه . اطالعات جغرافیایی استفاده کرد

راضی شهرستان گرگان نشان داد که سطح وسیعی از ا

که  طوري باشد، به جهت تولید جو لخت مناسب می

هاي شمالی  هکتار اراضی واقع در قسمت 93/46396

قرار  و میانی منطقه مورد مطالعه در پهنه مناسب 

هکتار از 46/16654همچنین مشخص شد که . گرفتند

مناطق کشاورزي منطقه داراي پتانسیل نامناسب جهت 

شناختی  ارزیابی توان بوم. باشد کشت این گیاه می

هاي دوهزار و سه هزار شمال  اراضی جنگلی حوضه

با استفاده از ) 1388(ایران توسط امیري و همکاران 

مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و براساس منطق بولین 

طبقه کاربري مورد  7نتایج نشان داد که از . انجام شد

لعه وجود نظر، فقط پنج طبقه اول در منطقه مورد مطا

مدل جنگلداري ایران در این  7و  6دارند و طبقات 

  .حوضه وجود ندارند

هاي  وشفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از ر

ترین آنهاست  ارزیابی چند معیاره و یکی از جامع

)Jiajin, 1997 .( این روش اولین بار توسط ساعتی در

هایی که  گیري ابداع شد و در تصمیم 1970دهه 

هاي کمی و کیفی باشند، مورد استفاده  اخصداراي ش

فرایند تحلیل سلسله ). Saaty, 1980(گیرد  قرار می
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مراتبی، یک نمایش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی 

باشد که در راس آن هدف کلی مساله و در  می

خالدي و (ها قرار دارند  سطوح بعدي معیارها و گزینه

گیري  صمیممساله ت AHPدر روش ). 1388همکاران، 

از طریق تشکیل درخت سلسله مراتب تصمیم حل 

گیري  هاي که هدف تصمیم شود و در آن گزینه می

هاي  صورت وزن در نهایت تعیین اهمیت نسبی آنها به

صورت  دیگر رقابت کرده و به باشد، با هم عددي می

در این روش . گیرند دو به دو مورد مقایسه قرار می

اي  هاي مقایسه قضاوتکارشناسان و افراد خبره 

اي را از طریق سلسله مراتب ایجاد شده تا  زوجی ساده

هایی براي تمامی گزینه انجام  رسیدن به اولویت

  ). 1381امینی فسخودي، (دهند  می

بررسی  )Chen et al., 2010(چن و همکاران 

جامعی در استان هنان جهت کشت تنباکو بر پایه 

آنها در این . دادند سامانه اطالعات جغرافیایی انجام

شاخص مرتبط به اقلیم، خاك و شکل  17تحقیق از 

ها از  وزن این شاخص. زمین استفاده کردند

) AHP(هاي فرایند تحلیل سلسله مراتبی  پرسشنامه

درصد از  52/22نتایج نشان داد که . بدست آمد

هاي غرب و جنوب  اراضی این استان واقع قسمت

. تنباکو است داراي تناسب مطلوب براي کشت

با ) Rahman and Saha, 2008(رحمان و ساها 

 Spatial Multiاستفاده از ارزیابی چند معیاره فضایی 

Criteria Evaluation)( سامانه اطالعات ،

جغرافیایی، سنجش از دور و نیز فرایند تحلیل سلسله 

به تدوین الگوي کشت مناسب براي ) AHP(مراتبی

در این . گالدش پرداختندخیز بوگرا در بن منطقه سیل

مطالعه گیاهان زراعی شاخص در منطقه از جمله 

گندم، برنج، خردل، سیب زمینی در الگوهاي 

نتایج نشان داد که منطقه . پیشنهادي انتخاب شدند

مورد نظر تناسب متوسط تا باالیی براي تولید گیاهان 

در منطقه بوگرا در فصل . زراعی انتخاب شده دارد

ناطق اندکی براي کشت برنج مناسب سیالب تنها م

سرانجام چهار الگوي کشت . تشخیص داده شد

مناسب براي منطقه در فصل سیل و پس از سیل 

 Tudes and 2010 ,( تودس و یگیتر. مشخص شد

Yigiter( آمایش سرزمین را با استفاده از سامانه کار

اطالعات جغرافیایی و بر پایه فرایند تحلیل سلسله 

در ) Adana( خیز ادانا در منطقه زلزله AHP)(مراتبی 

در این مطالعه شش طبقه کاربري . ترکیه انجام دادند

تناسب اراضی کشاورزي منطقه . اراضی تعیین شد

و  GISیوسوفلی در شهر آرتوین ترکیه، با استفاده از 

 Akinici(آکینسی و همکاران   توسط AHPفرایند 

et al., 2013 (08/0داد که  نتایج نشان. ارزیابی شد 

درصد منطقه مورد مطالعه براي تولیدات کشاورزي 

درصد نیمه  55/1بسیار مستعد بوده در حالی که 

 غیرمستعداي و  درصد در پهنه حاشیه3/6مستعد و 

هاي جنگلی و مرتع  سایر اراضی به پهنه. قرار داشتند

   .اختصاص داشت

شناختی اراضی کشاورزي  بندي بوم پهنه نتایج

 گرگان جهت کشت آفتابگردان با روش شهرستان 

AHP  نشان داد که به ) الف1392(توسط کاظمی

هاي زراعی  درصد زمین 85/13و  38/71ترتیب 

هاي  شهرستان گرگان جهت تولید آفتابگردان در پهنه

ها از بارش  این پهنه. بسیار مستعد و مستعد قرار دارند

در این . کافی و حاصلخیزي باال برخوردار بودند

درصد از اراضی  76/14بررسی مشخص شد که 

کنونی کشاورزي گرگان جهت کشت آفتابگردان 

 Mendas and(منداس و دالهی  .باشد مناسب نمی
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Delahi, 2012 (هاي تناسب اراضی جهت  نقشه

در ) Mleta(کشت گندم دورم را براي منطقه ملتا 

گیري  هاي تصمیم و روش GISالجزایر با تلفیق 

در مطالعه دیگري مصطفی و . ید کردندچندمعیاره تول

تناسب اراضی ) Mustafa et al, 2011(همکاران 

اي در هند را براي کشت برخی محصوالت  منطقه

آنها در این ارزیابی . زمستانه و تابستانه ارزیابی کردند

نتایج ارزیابی  .استفاده کردند AHPو  GISاز تلفیق 

در ) Houshyar et al., 2014(هوشیار و همکاران 

منطقه مرکزي استان فارس جهت کشت ذرت 

درصد از اراضی مورد  47/73سیلویی نشان داد که 

درصد تناسب  36/7مطالعه بسیار مناسب و تنها 

این محققان . ضعیف براي تولید این محصول دارند

و فازي در ترکیب AHP هاي  در این مطالعه از روش

  .بهره بردند  GISبا

استان گلستان  بسیار  سطح زیر کشت نخود در 

صورت  نخود در اراضی جنوبی استان به. محدود است

صورت آبی  دیم و در گرگان و مناطق شمالی استان به

بیشترین سطح زیرکشت این محصول . شود کشت می

مربوط به شهرستان  1389-90در سال زراعی 

 754هکتار و با متوسط عملکرد   256مینودشت با 

جهاد کشاورزي استان (باشد  کیلوگرم در هکتار می

با توجه به سطح وسیع اراضی ). 1389گلستان، 

قال و ناپایداري عملکرد و  زار در شهرستان آق دیم

تنزل کیفیت منابع محیطی در این منطقه، این مطالعه به 

منظور گنجاندن گیاه کم توقع و مفید نخود در برنامه 

الگوي کشت اراضی این شهرستان جهت استفاده از 

بدین منظور . مزایاي کشت این محصول انجام شد

ارزیابی تناسب اراضی کشاورزي کنونی شهرستان 

قال جهت کشت نخود دیم براساس منطق بولین و  آق

در محیط سامانه ) AHP(فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

تعیین . انجام شد) GIS(اطالعات جغرافیایی

ه هاي کشت نخود در این منطق ها و مزیت محدودیت

و شناخت میزان مرغوبیت و قابلیت مناطق مختلف 

جهت کشت این گیاه از دیگر اهداف این پژوهش 

  .بود

  ها مواد و روش

کیلومترمربع،  1763قال با وسعت  شهرستان آق

درجه و  54در گستره شمالی استان و در مختصات 

 36دقیقه طول شرقی و  51درجه و  54دقیقه تا  2/14

دقیقه عرض  6/29درجه و  37 دقیقه تا 3/55درجه و 

این شهرستان از شمال به . شمالی واقع شده است

هاي گرگان  کشور ترکمنستان، از جنوب به شهرستان

و از کاوس  آباد، از شرق به شهرستان گنبد و علی

 شود ترکمن محدود میبندر غرب به شهرستان

قال یکی از  شهرستان آق ).1388استانداري گلستان، (

ولید گندم و جو دیم در استان گلستان مراکز مهم ت

سطح زیر کشت گندم و جو دیم در این . باشد می

 28465به ترتیب  1389- 90شهرستان در سال زراعی 

جهاد کشاورزي (هکتار گزارش شده است  5534و 

  ).1389استان گلستان، 

  هاي متغیرهاي محیطی تهیه الیه

به منظور تهیه نقشه رقومی عوامل اقلیمی از 

هاي هواشناسی موجود در  آمار و اطالعات ایستگاه

، )سینوپتیک(دیدي  هم هاي استان اعم از ایستگاه

تعدادي از این . شناسی استفاده شد سنجی و اقلیم باران

ناسی کشور و تعدادي ها زیر نظر سازمان هواش ایستگاه

 1در جدول  .باشند تحت نظارت وزارت نیرو می

شناسی مورد  دیدي و اقلیم هاي هم مشخصات ایستگاه
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کمینه، مطلوب و (دماهاي اصلی . استفاده آمده است

و میزان بارش در یک دوره آماري در ) بیشینه

محدوده زمانی سال تاسیس ایستگاه مورد نظر تا پایان 

هاي روزانه تهیه و  ابتدا داده .ه شدندمحاسب 1390سال 

میانگین ماهانه و بعد ساالنه و در مورد بارش مجموع 

 گستر اکسل افزار صفحه کل بارش ساالنه بوسیله نرم

دما  هاي هم در نهایت براي تهیه نقشه. محاسبه گردید

فاصله معکوس یابی  و بارش ساالنه از روش درون

اي کمتر و دقت به دلیل داشتن خط) IDW( دار وزن

تهیه این نقشه توسط نرم افزار . بیشتر استفاده شد

ArcMap   در شکل برخی از . انجام  شد 10نسخه

  .ها نشان داده شده است این نقشه

  

  

               

  

  تان و در کشورقال در استان گلس موقعیت اراضی کشاورزي شهرستان آق -1شکل
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  هاي هواشناسی مورد استفاده در سطح استان گلستان یستگاهمشخصات ا -1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

طول عرض سال   نوع ایستگاه  نام ایستگاه

  54  16  36    54  1363  دیدي هم  آباد گرگان هاشم

  55   10  37   16  1371  دیدي مه  گنبدکاووس

  55   57  37  47  1372  دیدي هم  تپه مراوه

54  24  54   36  1383  فرودگاهی دیدي هم  فرودگاه گرگان  

55  29  37   22  1379  فرودگاهی دیدي هم  کالله  

54  52  36   54  1382  دیدي هم  آباد علی  

55 42  37   37  1364  شناسی اقلیم  قپان   

55  24  37   25  1344  شناسی اقلیم  صوفی شیخ  

54 04  36   54  1343  شناسی اقلیم  بندرترکمن  

54  34  37   08  1353  شناسی اقلیم  مزرعه نمونه  

56  27  37    16  1364  شناسی اقلیم  دشت گلستان  

54  02  36   46  1383  شناسی اقلیم  کارکنده  

55  40  37   54  1367  شناسی اقلیم  تقه آق  



   

٧ 
 

  3139،  سال1،  شماره2جلد  رانیم اید نشریه زراعت

 

  
  

  قال شهرستان آق کشاورزي برداري خاك در اراضیوضعیت پراکنش نقاط نمونه-3شکل 

  

هاي می ویژگیهاي رقوبه منظـور تهیـه نقشه

هاي خام خاك اراضی کشاورزي، اطالعات و داده

نقطه، از بخش آب و خاك مرکز تحقیقات  170

پس . کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان تهیه شد

، فـسفر  ها، مقادیر عناصر از تجزیه آزمایشگاهی نمونه

،  (EC)کلسیم و همچنین هدایت الکتریکی پتاسیم،

. خاك بدست آمد pH  و بافت، مقدار کربن آلی

برداري در محدوده مورد مطالعه  پراکنش نقاط نمونه

  . نشان داده شده است 3در شکل 

ها،  پس از تبدیل واحدها و آماده سازي داده

ها سنجیده شد و بعد با کمک  ابتدا نرمال بودن داده

ها با رسم نیم  ساختار مکانی داده +GSنرم افزار

سپس در محیط . ار گرفتنما مورد ارزیابی قر تغییر

ArcMap  با استفاده از نوار ابزار  

Geostatistical Analyst ها با  یابی داده کار میان

 هاي مختلف زمین آماري و مدل استفاده از روش

براساس  .براي هرخصوصیت خاکی انجام شد

سنجی مقادیر خطاي باقی مانده  معیار اعتبار محاسبه

)RMSE) ( ها مورد  دقت این روشاعتبار و ، )1معادله

مدلی که داراي -در نهایت روش. ارزیابی قرار گرفت

دقت بیشتر و خطاي کمتري بود به عنوان روش برتر 

برگزیده و کار تخمین کلیه نقاط براساس آن صورت 

هاي زمین آماري  برترین روش 2جدولدر .  گرفت

مورد استفاده جهت تهیه نقشه متغیرهاي خاك نشان 

براي تهیه نقشه بافت خاك از روش  .داده شده است

هاي  نقشه 4در شکل . یابی تیسن استفاده شد درون

  .متغیرهاي خاکی نشان داده شده است

  ریشه دوم میانگین مربعات ) 1(معادله 

) (RMSE

  
مقدار برآورد شده در   Z*(Xi)ها هدر این معادل

 Xiگیري شـده در نقطـه   مقدار اندازه Xi ،Z (Xi)نقطه 

  .)Mahdian et al., 2001( باشداد نقاط میتعد  N و
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  هاي زمین آماري مورد استفاده جهت تهیه نقشه متغیرهاي خاك روش -2جدول

مقادیر خطاي باقی مانده   مدل-روش  متغییر

)RMSE(  

مقادیر خطاي باقی مانده   مدل-روش  متغییر

)RMSE(  

مدل -کریجینگ  ماده آلی

  نمایی

68/0  EC مدل -کریجینگ

  نمایی

53/4  

مدل -کریجینگ  فسفر

  نمایی

11  pH مدل -کریجینگ

  گوسی

17/0  

مدل -کریجینگ  پتاسیم

  گوسی

مدل -کریجینگ  کلسیم  8

  کروي

67/8  

  

یعنی  هاي توپوگرافی یهترین ال از مهم 

هاي شیب و ارتفاع از سطح دریا از مدل رقومی  نقشه

DEM( ارتفاع
، با استفاده از 1:25000در مقیاس ) 1

  ArcMapدر محیط  Spatial Analystنوار ابزار 

شکل مدل رقومی . بندي گردید ساخته  و سپس طبقه

   .دهد ارتفاع را نشان می

  )AHP(بکارگیري روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

اجراي این روش از طریق تشکیل سلسله 

مراتبی، انجام مقایسات زوجی، محاسبه وزن اجزاء 

جداگانه گیري شاخص سازگاري  ساختار و اندازه

 AHPاولین گام در روش . براي هرگیاه انجام شد

ساخت درخت سلسله مراتبی است که در سطح اول 

یابی گیاه زراعی مورد نظر  هدف تحقیق، یعنی مکان

در سطح . قرار گرفت در اراضی کشاورزي گلستان

در روش فرایند ). 6شکل(گیرند  دوم معیارها قرار می

از تشکیل درخت پس ) AHP(تحلیل سلسله مراتبی 

ها، معیارها و زیر  سلسله مراتبی و طراحی پرسشنامه

                                                         
1- Digital Elevation Model 

دیگر رقابت کرده و  معیارها باید بصورت زوجی با هم

در این . گیرند بصورت دو به دو مورد مقایسه قرار 

هاي مقایسه  روش کارشناسان خبره زراعت، قضاوت

اي را از طریق سلسله مراتب ایجاد شده تا  زوجی ساده

. ها انجام دادند ها براي تمامی گزینه ه اولویترسیدن ب

هاي  هاي زوجی این تحقیق در قالب ماتریس مقایسه

قسمتی ساعتی  9هاي زوجی و بر اساس طیف  مقایسه

  ).3جدول (صورت گرفت 

ها و وزن معیارها و زیر  آوري داده براي جمع

ها  پرسشنامه .استفاده شدAHP معیارها از پرسشنامه

اي مشترك براي کلیه عوامل ه حاوي مقایسه

یابی گیاه زراعی مورد نظر بوده  گذار در مکان تأثیر

پس از . متخصص تکمیل شد 30که توسط

ها، تجزیه و تحلیل آنها بوسیله  آوري پرسشنامه جمع

  .انجام شد Expert Choice افزار نرم
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 قال و کلسیم در اراضی کشاورزي شهرستان آق EC  ،pHهاي مقادیر فسفر، پتاسیم، ماده آلی،  نقشه -4شکل
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  قال فاع در محدوده اراضی کشاورزي شهرستان آقالیه مدل رقومی ارت – 5شکل

  

  

  قال یابی گیاه زراعی نخود در اراضی کشاورزي شهرستان آق ن درخت سلسله مراتبی عوامل تأثیرگذار بر مکا -6شکل 

  

  

مکان یابی گیاه زراعی نخود در اراضی کشاورزي شهرستان آقال

اقلیم

بارش

دماي متوسط

دماي بیشینه

دماي کمینه

توپوگرافی

ارتفاع از سطح دریا

شیب

خاك

بافت

EC

pH

فسفر

پتاسیم

کلسیم

ماده آلی
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  )1389قدسی پور، (ي زوجی ها مقادیر ترجیحات براي مقایسه-3جدول 

  )قضاوت شفاهی(ترجیحات   مقدار عددي

  تر تر و یا کامالً مطلوب مرجح یا کامالً مهم کامالً  9

  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي  7

  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي  5

  تر تر یا کمی مطلوب کمی مرجح یا کمی مهم  3

  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان  1

  ترجیحات بین فواصل فوق  2، 4، 6و  8

  

اسازگاري در در این تحقیق براي بررسی ن

) I.R(.1ها ضریبی به نام ضریب ناسازگاري قضاوت

تر یا مساوي  چنانچه این ضریب کوچک. محاسبه شد

ها مورد قبول است  باشد، سازگاري در قضاوت 1/0

به عبارت . ها تجدید نظر شود وگرنه باید در قضاوت

دیگر ماتریس مقایسه زوجی معیارها باید مجدداً 

  ).1380زبردست، (تشکیل شود 

  نحوه ارزیابی تناسب اراضی

یابی مناطق مستعد کشت گیاه  جهت مکان

شناختی  نخود نیاز به انطباق خصوصیات و نیازهاي بوم

براي این . گیاه زراعی با شرایط محیطی منطقه است

شناختی و زراعی گیاه مورد نظر  کار ابتدا نیازهاي بوم

العات این اط. با استفاده از منابع موجود تعیین گردید

اي،  از منابع و اسناد کتابخانهشناختی و زراعی  بوم

هاي تحقیقاتی،  مقاالت، گزارش نهایی طرح

ها و مشاوره با کارشناسان مراکز دانشگاهی و  نامه پایان

پس از . گلستان تهیه شد  تحقیقات کشاورزي استان

بندي آنها در دو طبقه مناسب  تهیه این اطالعات درجه

سپس براساس ). 4جدول (شد و نامناسب انجام 

                                                         
1- Inconsistenc Ratio  

هاي اطالعاتی مورد نیاز در  ، الیه هاي این جدول متغیر

ها عبارت  این الیه. تهیه گردید ArcMapمحیط 

بودند از دماي مطلوب، دماي کمینه، دماي بیشینه، 

بارش، شیب، ارتفاع از سطح دریا، ماده آلی، شوري 

ار ها، ک بعد از تهیه این الیه. pHخاك، بافت خاك و 

بندي هر الیه براساس منطق بولین و  بندي و رتبه طبقه

طبق جدول نیازهاي محیطی گیاه زراعی در دو طبقه 

صورت ) ارزش صفر(و نامناسب ) 1ارزش (مناسب 

بدین ترتیب که براي شرایط مناسب و قابل . گرفت

قبول موجود در هر طبقه، ارزش یک و براي شرایط 

 7در شکل . شد نامناسب ارزش صفر در نظر گرفته

بندي دو متغیر کلسیم و بافت خاك بر اساس  طبقه

  .منطق بولین نشان داده شده است

ها  به فرمت برداري تبدیل  در اولین اقدام الیه

کار تلفیق و روي  Intersect با کمک گزینه. شدند

ها انجام پذیرفت و از طریق  گذاري همه الیه هم

الیه . مدل اجرا شد) Query(گري شرطی پرسش

نهایی در دو پهنه، چگونگی انطباق نیازهاي گیاه 

شکل . دهد زراعی با شرایط محیطی منطقه را نشان می

دو الیه تهیه شده بر اساس منطق بولین را نشان 
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بندي و  ها، کار طبقه دهد بعد از تهیه این الیه می

بندي هر الیه براساس روش محدودیت ساده و  رتبه

یاه زراعی در چهار طبقه جدول نیازهاي محیطی هر گ

، متوسط )مستعد(، مناسب )بسیار مستعد(بسیار مناسب 

و  )4جدول(صورت گرفت ) غیر مستعد(و نامناسب 

  .بندي شده آنها تهیه شد طبقهرستري هاي  الیه

     

  بندي شده کلسیم و بافت خاك بر اساس منطق بولین هاي طبقه نقشه  -7شکل

  قال ی براساس منطق بولین و همپوشانی وزنی جهت کشت نخود دیم در شهرستان آقبندي عوامل محیط درجه-4جدول

    وزنی  پوشانی هم    بولین  منطق  

درجه /عامل محیطی

  تناسب

 نامناسب  ضعیف  نسبتا مناسب  خیلی مناسب  درجه نامناسب  درجه مناسب

 >150  150-250  250-350 <400و  350 -400 >250 <  250  )متر میلی(بارش ساالنه 

 <30و >8  25-30و  8-12  20- 25و  12-16 16-20 > 16و    <25  16-25  )گراد سانتی(دماي متوسط 

 >5  5-7  7-10  10-15 > 7  7-10  )گراد سانتی(دماي کمینه 

 <37  30-37  25-30  20-25 <  30  25-30  )گراد سانتی(دماي بیشینه 

EC )10  7-10  5/3-7  0-5/3 < 7  >   7 )زیمنس بر متر دسی> 

 <5/8و  >5/5  5/5-6  8-5/8و  6-5/6  5/6-8 > 6و     <5/8  6-5/8  یتهاسید

 - لومی شنی  - لومی  رسی-رسی سیلتی  ها انواع کالس  بافت خاك

  لومی رسی شنی

 -لومی رسی سیلتی

لومی   -شنی لومی

  سیلتی

لومی رسی   -شنی 

  رسی -رسی شنی-

  ها سایر کالس

 >1  1-2  2-3 <3 > 2 < 2  )درصد(ماده آلی 

  < 22و  >5  18- 22و  5-8  14-18و  8-10  10-14 < 18و   > 8  8-18  )میلی گرم درکیلوگرم(فسفر

-280و 150-200  200-240 < 280و   > 150  150-280  )میلی گرم درکیلوگرم(پتاسیم

240  

 <280و >100  150-100

  >5و  <50  50-25  20-25  5-20 <25و  > 5  5-25  )میلی گرم درکیلوگرم(کلسیم

 <12  8-12  4-8  0-4  <8 > 8  )درصد(شیب 

 <3000  2000-3000  1000-2000  0-1000 < 2000 >2000  )متر(ارتفاع از سطح دریا 

 Gool et al., 2005  ،Sys et al., 1991،  1387، پارسا و باقري 1386، ، ملکوتی و غیبی1390، ، مخدوم1376،مجنون حیسنی: منابع
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 جهت تعیین محیطی عوامل اینکه به توجه با

 نیز و بوده ب اراضی و کشت محصول فراوانتناس

 ارزیابی براي لذا باشند، مین اهمیت یکسانی داراي

نسبی هر  اهمیت تا است الزم گیري و تصمیم تر دقیق

تعیین  جهت تحقیق این در .گردد مشخص عامل

ارزش متغیرها از اوزان و ضرایب بدست  و اهمیت

 تفادهاس) AHP(مراتبی  سلسله آمده از فرایند تحلیل

بندي  الیه اطالعاتی طبقه 22کار فراخوانی . است شده

 آغاز و با کمک گزینه 10نسخه  GISشده در محیط 

Raster Calculator  گذاري  کار تلفیق و روي هم

. به هر الیه انجام شد AHPها با اختصاص وزن  الیه

بندي منطقه جهت  سنجی و پهنه در انتها کار استعداد

هاي  نقشه. ورد نظر صورت گرفتتولید گیاه زراعی م

خروجی در چهار پهنه، چگونگی انطباق نیازهاي گیاه 

  .رایط محیطی منطقه را نشان دادندزراعی با ش

  نتایج و بحث

هاي  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه

AHP  نشان داد که در بین عوامل تأثیرگذار بر کشت

 619/0زن قال، معیار اقلیم با و نخود در شهرستان آق

داراي باالترین اهمیت و عوامل توپوگرافی با ارزش 

داراي کمترین اهمیت از نظر  110/0وزنی 

در  .کارشناسان خبره زراعت در استان گلستان بودند

داراي  404/0بین عوامل اقلیمی، بارش با ارزش وزنی 

باالترین اهمیت و دماي بیشینه با کمترین ارزش وزنی 

در بین  ).5جدول(قرار گرفت  در رتبه آخر) 132/0(

زیرمعیارهاي مورد مطالعه مربوط به خاك، ماده آلی 

باالترین و عنصر پتاسیم کمترین ارزش وزنی را دارا 

و بافت خاك در  pH ،ECدر این بررسی . بودند

اعمی ازغدي و همکاران . هاي بعدي قرار گرفتند رتبه

خیل وزن مواد آلی را باالتر از سایر عوامل د) 1389(

مانند پتاسیم و فسفر در تهیه نقشه حاصلخیزي در 

بدست  AHPمنطقه شاوور اهواز با استفاده از 

در بین دو عامل توپوگرافی از نظر . آوردند

در صدر  642/0متخصصان، عامل شیب با ضریب 

  .قرار گرفت

  ارزیابی تناسب اراضی بر اساس منطق بولین

نتایج حاصل از ارزیابی تناسب اراضی بر 

درصد از  59/83اساس منطق بولین نشان داد که 

محدوده مورد مطالعه جهت کشت نخود دیم غیر 

هکتار  95/17799درصد یعنی  41/16مستعد است و 

بندي  این  طبقه). 6جدول(باشد  از اراضی  مستعد می

اراضی مستعد . نشان داده شده است 8مناطق در شکل

این پهنه  در. شود در دامنه جنوبی شهرستان دیده می

 562تا  400متر بین  میلی 250میزان بارش بیشتر از 

از نظر متغیرهاي اقلیمی مانند دماي کمینه و . باشد می

بیشینه و دماي متوسط ساالنه و نیز متغیرهاي 

همچنین خاك . توپوگرافی محدودیتی وجود ندارد

بوده و از نظر ماده آلی و  7مناطق داراي شوري زیر 

ر، پتاسیم و کلسیم نیازهاي این گیاه عناصر غذایی فسف

گزارش شده است که  .در این پهنه تأمین خواهد شد

نخود نسبت به بسیاري از گیاهان زراعی از جمله 

هاي است که  حبوبات داراي مزایا و سودمندي

از . توان آن را در برنامه الگوي کشت گنجاند می

توان به سازگاري خوب این گیاه  جمله این مزایا می

ها، سازگاري به سطح وسیعی  به دامنه وسیعی از خاك

، سازگاري نیتروژن زیستیتثبیت ، pHاز تغییرات 

خیلی خوب به مناطقی که میزان بارندگی ساالنه 

طوري که تولید باالي  متر دارند، به میلی 400بیشتر

نخود در مناطقی با کمتر از این مقدار بارش هم 

 - اعی غالتهمچنین تناوب زر .آشکار شده است
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غالت  -  غالت و غالت - نخود در مقایسه با آیش

با توجه ). 1376مجنون حسینی، (باشد  سودمندتر می

زارهاي این شهرستان،  به کشت گسترده گندم در دیم

گنجاندن این گیاه در برنامه تناوب زراعی منطقه 

تواند به ارتقا کیفیت  بخصوص در مناطق مستعد می

ملکرد و در نهایت افزایش منابع محیطی و افزایش ع

  .درآمد کشاورزان بیانجامد

  

قال جهت کشت نخود بر اساس فرایند تحلیل سلسله  هاي مربوط به تناسب اراضی شهرستان آق ارزش وزنی معیارها و زیرمعیار-5جدول 

  )AHP(مراتبی 

  

  

  

  

  

  

  

  AHPبا  پوشانی وزنی هاي بدست آمده از دو روش منطق بولین و هم بندي پهنه طبقه – 6جدول

پوشانی  هم  

  AHPوزنی با  

    منطق بولین    

مساحت   پهنه

  )هکتار(

نسبت پهنه به مساحت 

  )درصد(شهرستان 

نسبت پهنه به   )هکتار(مساحت   پهنه/ روش

مساحت شهرستان 

  )درصد(

  41/16  95/17799  مستعد  52/27  47/29859  بسیار مستعد

  59/83  88/90679  غیر مستعد  91/13  34/15090  مستعد

        99/41  54/45551  نیمه مستعد

        57/16  60/17981  غیر مستعد

  وزن        رتبه  زیر معیار/ معیار  وزن       رتبه  زیر معیار/ معیار

  275/0  خاك-3  196/0  اقلیم-1

  1        237/0  ماده آلی  1        404/0  بارش             

  pH 171/0        2  2        233/0  دماي متوسط

  EC 155/0        3  3       231/0  دماي  کمینه

  4        134/0  بافت  4       132/0  دماي  بیشینه

  5        107/0  فسفر  110/0  توپوگرافی-2

  6        105/0  کلسیم  1       642/0  شیب         

  7        088/0  پتاسیم  2      372/0  ارتفاع از سطح دریا

  IR(  02/0(ناسازگاري ضریب    
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و فرایند تحلیل سلسله ) سمت راست(قال جهت کشت نخود دیم بر اساس منطق بولین  تناسب اراضی کشاورزي شهرستان آق –8شکل 

  )سمت چپ) (AHP(مراتبی 

پوشانی  ارزیابی تناسب اراضی بر اساس روش هم

  AHPوزنی با 

میزان مطلوبیت مناطق کشاورزي شهرستان 

پوشانی  د بر اساس روش همقال جهت کشت نخو آق

. نشان داده شده است) 6(در جدول  AHPوزنی با 

ارزیابی عوامل محیطی و تطبیق آن با نیازهاي زراعی 

درصد اراضی  42اي گیاه نخود نشان داد که  و تغذیه

کنونی استان گلستان پهنه مناسبی براي کشت این 

) هاي بسیار مستعد و مستعد پهنه(باشد  محصول می

ها اکثر متغیرهاي محیطی در  در این پهنه). 6 جدول(

وضعیت مطلوبی قرار دارند و شرایط براي تولید نخود 

و غفاري ) 1384(مهربان و همکاران . دیم فراهم است

اعالم کردند ) Ghafari et al., 2000(و همکاران 

 80-100هاي بسیارمستعد انتظار تولید  که در پهنه

توقع پایین گیاه . رددرصد محصول مورد نظر وجود دا

شناختی باعث شده که دامنه  نخود نسبت به عوامل بوم

وسیعی از اراضی مستعد براي کشت این محصول 

گنجاندن این گیاه از خانواده بقوالت در برنامه . باشد

تواند به پایداري تولید در  الگوي کشت این مناطق می

این اراضی محدوده وسیعی . این اراضی کمک کند

قال از غرب به شرق را در بر  ب شهرستان آقاز جنو

در این مطالعه مشخص شد که ). 8شکل (گیرد  می

اکثر اراضی کشاورزي شهرستان از نظر توپوگرافی و 

اقلیمی شرایط مناسبی براي تولید نخود دارد و 

  .محدودیتی از این نظر مشاهده نشد

در این بررسی اراضی غیر مستعد براي کشت 

از ) هکتار 60/17981(درصد 57/16و تولید نخود 

در این مناطق . محدوده مورد مطالعه را شامل شد

شوري باال ، فسفر، پتاسیم و کلسیم اضافی و از عوامل 

در . شوند محدوده کننده کشت نخود محسوب می

در مدهاي پرادش ) Sarkar, 2008(مطالعه سرکار 

درصد اراضی این منطقه داراي  52هند نزدیک به 
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 15. بود 1لپه هندي نسبتاً مناسبی براي تولیدپتانسیل 

درصد اراضی نیز به علت فرسایش زیاد نامناسب 

در مطالعه مهربان و همکاران . تشخیص داده شد

 43در دشت مغان و اردبیل مشخص شد که ) 1384(

درصد از این مناطق براي کشت گندم دیم مناسب و 

در مطالعه الباجی و . بقیه اراضی نامناسب است

هاي  در زمین) Albaji et al., 2009(همکاران 

زراعی شوش مشخص شد که بافت خاك و شیب 

زمین عوامل محدود کننده کشت گندم در این منطقه 

مستعد در بخش وسیعی  اراضی با استعداد نیمه. است

. شود قال دیده می از اراضی کشاورزان شهرستان آق

 60تا  40گزارش شده که در چنین مناطقی معموالً

 Ghafari et(گردد  درصد پتانسیل تولید حاصل می

al., 2000 .( در مطالعه کاظمی)در منطقه ) الف1392

گرگان عوامل محدود کننده کشت آفتابگردان بافت، 

اسیدیته و شیب نامناسب و کمبود برخی عناصر 

اما به دلیل تنزل کیفیت منابع در این . غذایی اعالم شد

یین متغیرهاي محیطی به هاي پا پهنه واختصاص طبقه

این طبقه، کشت نخود دیم در این مناطق با خطر 

همراه بوده و تنها در صورت بهبود شرایط محیطی 

به نظر . عملکرد نسبتاً مناسبی حاصل خواهد شد

توان طبقات  هاي موجود می رسد با رفع محدودیت می

تناسب اراضی را در بعضی از نقاط با درجه 

ها  براي حفظ تولید در  این طبقه. ادمستعد ارتقاء د نیمه

و براي جلوگیري از کاهش کیفیت و کمیت منابع  

تر، الزم  هاي پایین محیطی و تنزل این اراضی به طبقه

اقداماتی مانند استفاده از کشت محصوالت . است

توقع، استفاده از گیاهان پوششی، کودسبز، گیاهان  کم

                                                         
1- Pigeon Pea (Cajanus cajan) 
 

ورزي  اكتیره بقوالت و آیش در تناوب زراعی و خ

  . حفاظتی صورت پذیرد

پوشانی وزنی  با  در این آزمایش، روش هم

کمک گرفتن از متخصصان و دخیل کردن نظرات 

آنها در اهمیت متغیرهاي محیطی، توانست ارزیابی 

تري از این متغیرها جهت تطبیق آنها با نیازهاي  دقیق

در این . بوم شناختی گیاه نخود فراهم کند - زراعی

تري نسبت به  متغیر در گستره وسیع روش چون هر

روش بولین مورد بررسی قرار گرفت، در نتیجه نتایج 

تر و قابل  تواند به واقعیت موجود منطقه نزدیک آن می

 ها در بسیاري از مطالعات به توانمندي. اعتمادتر باشد

پوشانی وزنی با  هاي  ترکیب روش هم و مزیت

اشاره  AHPهاي ارزیابی چند معیاره از جمله  روش

 Rahman and Saha, 2008; Tudes and(شده است

Yegiter, 2010; Mustafa et al., 2011; Aknci et 
al., 2013; Houshyar et al., 2014 .(  

بیشترین  نتایج این مطالعه نشان داد که

شمالی  میانی و مناطق اراضی خاك در  ECمیزان

که باعث  )4شکل (وجود دارد قال آق شهرستان

شده و یکی مناسب شدن خاك بخشی از این مناطق نا

از عوامل مهم محدود کننده کشت انواع گیاهان 

البته این  .باشد زراعی و باغی در این منطقه می

هاي شمالی استان از  وضعیت نامطلوب در سایر بخش

ترکمن، گمیشان و  هاي بندر جمله در شمال شهرستان

از این  دهابازدیها و  گزارش. گنبد گزارش شده است

دهد که عواملی متعددي در شور شدن نشان می مناطق

عبارتند از  که خاك این مناطق دخالت داشته است

هاي فصلی، شیب گذاري دریاي خزر، سیالب رسوب

کم و سنگین بودن بافت، وزش باد، همچنین ورود 

هاي ها و فاضالب شهري به رودخانهپساب کارخانه
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ها همراه با  این رودخانهب آاین مناطق و آبیاري با 

مدیریت نادرست زراعی در امر تولید محصوالت 

قابل استفاده شدن خاك این  باعث غیر ،کشاورزي

 مناطق براي کشاورزي و گسترش بیابان شده است

 ).1378آبادي،  عباس ؛1383زهتابیان و سرابیان،(

گردد جهت کاهش شوري اقداماتی مانند  پیشنهاد می

ستشو، زهکشی و کشت جو به آبیاري متوالی، ش

  . عنوان کود سبز و کشت برنج انجام شود

دهد  اي نشان می هاي اقتصادي و توسعه ارزیابی

که خرید محصول نخود به صورت توافقی در استان 

شود و این محصول تحت پوشش  گلستان انجام می

اکثر . بیمه محصوالت کشاورزي قرار نگرفته است

سنتی و دستی صورت  صورت عملیات زراعی نخود به

گیرد، فقط در برخی نواحی مرحله کاشت مکانیزه  می

کن حبوبات در  یک انبار خشک. شود انجام می

بندي حبوبات در  شرکت بسته 5شهرستان آزادشهر و 

قال، گرگان، گنبد، و علی  شهرهاي آزاد شهر، آق

آباد در عملیات پس از برداشت این محصول دخیل 

  ).1389استان گلستان، جهاد کشاورزي (هستند 

توسعه صنایعی از جمله احداث کارخانه   

تواند  بندي می هاي بسته تولید آرد و توسعه کارگاه

با توجه به . صنایع تبدیلی این محصول را تکمیل کند

منطقه   سازگاري خوب این گیاه با شرایط محیطی

افزایش سطح زیر کشت و گنجاندن این محصول در 

عالوه بر آن حمایت . پذیر است تناوب زراعی امکان

دولت در افزایش درصد مکانیزاسیون مزارع، خرید 

تضمینی محصول، بیمه محصوالت کشاورزي و توجه 

تواند مشوق  به صنایع پس از برداشت و تبدیلی می

ها  کشاورزان در تولید این محصول باشد، زیرا پتانسیل

هاي محیطی الزم براي تولید این محصول  و ظرفیت

با توجه به وجود . استان گلستان وجود دارد در

هاي محیطی مطلوب براي کشت حبوبات در  پتانسیل

هاي  گردد حمایت گلستان از جمله نخود، پیشنهاد می

سطح سایر  دولت از کشت این محصوالت حداقل هم

گیرد و اهمیت این گیاهان در   محصوالت صورت

ش آنان هاي کشاورزي و نق نظام ایجاد پایداري در بوم

  .در تناوب زراعی براي کشاورزان روشن گردد

  منابع
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  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.  91-360-90گزارش نهاي طرح تحقیقاتی به شماره 

ت جولخت بوم شناختی اراضی کشاورزي شهرستان گرگان جهت کش-بندي زراعی پهنه. ب1392. کاظمی، حسین

  .165- 185:  6شماره . 4جلد . مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. بر اساس منطق بولین

ي ها تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده. 1389. کمالی، غالمعلی، مالیی، پگاه و بهیار، محمد باقر

  ..894 - 907صفحات . 5شماره . 24جلد . نشریه آب و خاك. GISاقلیمی و 

  .موسسه نشر جهاد. حبوبات در ایران.1376. مجنون حسینی، ناصر
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Abstract 

To evaluate land suitability of Aq-Qalla region for rainfed chickpea cropping, Boolean 

logic and analytical hierarchy process (AHP) methods were used in geographic information 

system (GIS). To achieve this, firstly, climatic and agronomical requirements of chickpea,were 

identified according to scientific resources. Then, thematic requirement maps were provided. 

The studied environmental-components were average, minimum and maximum temperatures, 

precipitation, slope percent, elevation, organic matter, pH, EC, K, P, Ca and soil texture. Then, 

each layer is classified into suitable (score = 1) and non-suitable (score = 0) based on Boolean 

logic. Also, they were classified into 4 suitability classes (high suitable, suitable, less suitable 

and non-suitable) based on weighted overlay. The digital environmental layers overlaid in 

ArcGIS media for each method, separately. The results of Boolean logic method showed that 

about 17730 hectares (16%) of Aq-qall agricultural lands were suitable for rainfed chickpea. 

Moreover, average, minimum and maximum temperatures, precipitation and slope percent 

parameters were suitable for chickpea production in the studied areas. The limiting factors for 

chickpea production were high soil K, P, Ca concentrations, salinity and low organic matter. 

Results of weighted overlay by AHP indicated that 27.5% and 13.9% of Aq-Qalla areas were 

highly suitable and suitable for chickpea production, respectively; but 16.8% of lands had at least 

one limiting factor, and therefore were not suitable for chickpea cultivation. 

Keywords: Land suitability, Chickpea, Aq-Qalla, GIS, AHP 
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