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  دانش آموخته دوره دکتري زراعت دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

برداري را  توان پتانسیل محیطی را در مناطق مختلف مشخص و از آنها حداکثر بهره
، از سامانه سویاشناختی اراضی کشاورزي کنونی استان گلستان براي کشت 

بوم - ابتدا نیازهاي زراعی بدین منظور .استفاده شد
. ندهاي موضوعی مورد نیاز تهیه شد بندي و سپس نقشه

متغیرهاي محیطی مورد مطالعه دماي متوسط، دماي کمینه، دماي بیشینه، بارش، شیب، جهات شیب، ارتفاع از سطح دریا، 
 م، آهن، روي و پتانسیل آب زیرزمینی و سطحی

 سلسله فرآینداز  .طبقه صورت گرفت 4 بندي هر الیه با توجه به روش محدودیت ساده در
هاي رقومی  الیه. ، استفاده شدAHPيها نامه براي تعیین وزن معیارها از طریق تجزیه و تحلیل پرسش

سپس . گذاري و تلفیق شدند هم مختص به هر الیه، روي
به ترتیب نتایج نشان داد که  .مستعد انجام شد مستعد و غیر
 .قرار دارندبسیار مستعد و مستعد هاي  در پهنه سویا

در این . هاي شمالی و شرقی اراضی استان اختصاص یافت
کننده کشت این  عناصر غذایی از عوامل محدود شوري و کمبود برخی 
 دارا بود را در اراضی کشاورزي استان گلستان 

، )GIS(، سامانه اطالعات جغرافیایی )AHP(سلسله مراتب تحلیلی 
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توان پتانسیل محیطی را در مناطق مختلف مشخص و از آنها حداکثر بهره شناختی می با مطالعات بوم
شناختی اراضی کشاورزي کنونی استان گلستان براي کشت  بوم- بندي زراعی به منظور پهنه
استفاده شد )AHP(سلسله مراتب تحلیلی  و فرایند) GIS(اطالعات جغرافیایی

بندي و سپس نقشه با استفاده از منابع علمی موجود تعیین، درجه 
متغیرهاي محیطی مورد مطالعه دماي متوسط، دماي کمینه، دماي بیشینه، بارش، شیب، جهات شیب، ارتفاع از سطح دریا، 

م، آهن، روي و پتانسیل آب زیرزمینی و سطحی، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیpHماده آلی، شوري، بافت، 
بندي هر الیه با توجه به روش محدودیت ساده در بندي و رتبه

براي تعیین وزن معیارها از طریق تجزیه و تحلیل پرسشتحلیلی 
مختص به هر الیه، روي AHPپس از اختصاص وزن  GISیطی در محیط 

مستعد و غیر ر طبقه بسیار مستعد، مستعد، نیمهدر چهابندي اراضی 
سویاتولید  گلستان جهتهاي زراعی استان  درصد زمین 27

هاي شمالی و شرقی اراضی استان اختصاص یافت ، به قسمتسویامستعد و غیر مستعد جهت کشت 
شوري و کمبود برخی مناطق میزان بارش و پتانسیل منابع آبی پایین، 

  کمترین مساحتپهنه غیرمستعد  ،در این مطالعه .خته شدند
  ).درصد

سلسله مراتب تحلیلی اختی، فرایند شن بوم- بندي زراعی پهنه: کلیدي
  ، سویا
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Abstract  

Ecological studies can be used to identify the environmental potential in different regions to 

achievement maximum utilization. Geographic information system (GIS) and analytical hierarchy 

process (AHP) were applied to agro-ecological zoning of current agricultural lands in Golestan 

province for soybean cultivation. For this purpose, agro-ecological requirements of soybean 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, slope aspects, soil characteristics (OM, pH, 

EC, texture, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, iron, zinc), surface water and groundwater 

potentials. Each layer is classified into 4 classes according to Simple Limitation Method (SLM). 

The analytical hierarchy process (AHP) was used to determine the weight of criteria by using the 

questionnaires analysis sheet. The digital environmental layers overlaid and integration in GIS 

media then zoning of lands carried out in 4 classes (high suitable, suitable, less suitable and non-

suitable). The results showed that 27.59% and 27.35% of this area were high suitable and suitable 

for soybean cropping, respectively. The less suitable and non-suitable regions were located in the 

north and northeast of Golestan province. In these areas, the limitation factors include high EC, low 

precipitation, deficient of some elements and low water resources. In this study, non-suitable class 

had the minimum area of Golestan agricultural lands (17.34%). 

 

Keywords: Agro-ecological zoning, AHP, GIS, Golestan province, Soybean  

  
  مقدمه

، تلفیقی از شناختی بوم-زراعی بندي پهنه
هاي اطالعاتی محیطی اسـت کـه در آن منـابع اقلـیم،  الیه

پـستی و بلندي و شرایط خاك به صورت یک  ،آب
هـاي  سامانهمجموعه همگن زیست محیطی در ارتباط با 

زراعـی مـشخص، کـاربري اراضی و تنوع زیستی 
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یک  بوم شناختی-زراعیبندي  پهنه .گردد بررسی می
ریـزي کـشاورزي محـسوب  ابـزار ضـروري در برنامـه

ثر کـشاورزي، ؤبـا تلفیـق اجـزاء اصـلی و مـ. دشو می
امکـان بررسـی همـه جانبـه شـرایط تولیـد فـراهم 

هاي محیطی بهتر  محدودیت هـا و شـده و پتانـسیل
کـشاورزي عرصه گیرندگان  بررسی گردیده و تصمیم

بـا داشـتن یـک نقـشه جـامع و کامـل بـه جـاي 
هاي واحد و پراکنده، تصمیمات درستی اتخاذ  نقشه
   ).1386 همکارانغفاري و ( کنند می

مساعد بودن آب و هواي استان گلستان براي 
کشاورزي باعث شده که این تولید اغلب محصوالت 

استان از نظر تولید محصوالت زراعی داراي تنوع باالیی 
خصوص  هروغنی ب هاي دانهکه در   طوري ه باشد، ب

هاي  داراي رتبهدر کشو  سویا و کلزا، استان گلستان 
از نظر . باشد نخست از نظر سطح زیر کشت و تولید می
و  اشتهرار دتولید شلتوك نیز این استان در مقام سوم ق

یکی از مناطق مستعد براي تولید گندم و جو  به عنوان
، نام بی(رود  پنبه به شمار می همچنین دیم و یاآبی 
بندي و شناسایی توان استان براي  عدم پهنه ).1389

هاي کشاورزي با توجه به خصوصیات و  انواع فعالیت
شناختی منطقه، باعث تخریب محیط زیست و  عوامل بوم

طبیعی، آلودگی منابع آب و خاك، شور شدن منابع 
در نهایت اراضی، کاهش سفره آب زیرزمینی و 

هاي کشاورزي در این استان شده  نظام ناپایداري بوم
  .است

شناختی کشاورزي  بندي بوم در مورد پهنه
متعددي در ایران انجام شده که اکثراً  هاي همطالع

مناطق مختلف 1شناختی اقلیم- بندي زراعی صورت پهنه به
باشد و یا با توجه  کشور جهت کشت محصول گندم می

هاي پیشنهادي فائو بر اساس ارزیابی  به چارچوب
 به عنوان مثال. خاك انجام شده است خصوصیات

تناسب اراضی مناطق ) 1388و قائمیان  عماري(
پیرانشهر، پسوه و جلدیان در استان آذربایجان غربی را 

روش ( یشنهادي فائوپجهت کشت سویا به روش 

                                                           
1- Agro-climatology  

که این منطقه براي  ندنشان داد وانجام  )پارامتریک
کشت سویا مناسب بوده و میزان عملکرد محصول به 

در . بستگی داردمیزان محدودیت ناشی از عوامل خاکی 
در  با تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی ،دیگري تحقیق

استان چهارمحال و بختیاري و تعیین نیازهاي اقلیمی 
حبوبات مناسب براي کشت  مناطقمهم منطقه،  اتحبوب

، عالوه انجام این کاربراي . مشخص گردیددر آن استان 
بر استفاده از عناصر اقلیمی، از شاخص واحد گرمایی 

چشمه،  اسدي بروجنی و محمدي ده( نیز استفاده شد
1384(.  

با کاربرد ) 2009روزا و همکاران دال(
سامانه ( خاكشناختی مخصوص  راهکارهاي بوم

، جهت استفاده پایدار از )2گیري میکرولیز تصمیم
در جنوب اسپانیا، به این  3سرزمین در استان سویال

محصول زراعی رایج  12نتیجه رسیدند که از مجموع 
از در منطقه، گندم، سویا، آفتابگردان، چغندرقند و یونجه 

و میزان  تعیین منطقه محصوالت مناسب براي این
کننده کشت گیاهان  ال در خاك عامل محدودبا  کربنات

منطقه هیماچال ) 2009بهاگت و همکاران ( .باشد می
هند را جهت تولید غالت با استفاده از عوامل  4پراداش

توپوگرافی ) دما و بارندگی(متعدد مانند عوامل اقلیمی 
هی منطقه مورد ارزیابی ، نوع خاك و پوشش گیا)ارتفاع(

و مناطق مستعد و غیر مستعد جهت کشت و  قرار داده
نتایج نشان داد که . مشخص کردند راتولید این گیاهان 

درصد از کل منطقه براي کاربري کشاورزي بسیار  36
بندي منطقه  با پهنه) 52008بویکس و زینک(. مناسب است

در آرژانتین براساس واقع  7وماندر استان توک 6چاکو
گیاهان زراعی سویا، ذرت، گندم، دستورالعمل فائو براي 

درصد  16نیشکر، گلرنگ و مرکبات، گزارش کردند که 
منطقه مذکور جهت کشت محصوالت منتخب داراي 

ه محدودیت اصلی در این منطق. باشد ی مییتناسب باال

                                                           
2 - MicroLEIS 
3- Sevilla  
4 - Himachal Pradash 
5 - Boix and  Zinck 
6- Chaco  
7- Tucuman  
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وضعیت زهکشی در شرق و  کمنه کشت، بارندگی ساال
در غرب  توام با وضعیت زهکشیعامل شیب  چنین وهم
از با استفاده ) 2011سامانتا و همکاران (. م شداعال

گیري چند  اطالعات جغرافیایی، و روش تصمیمسامانه 
نو را جهت کشت برنج  در گینه 1معیاره، استان موروبه

هاي خاکشناسی،  در این مطالعه از داده. بندي کردند پهنه
نتایج و استفاده  اراضی اقلیم، توپوگرافی، منابع آب و

داراي تناسب  این منطقهچهار درصد  تنها کهنشان داد 
تناسب متوسط براي  داراي درصد 21بسیار خوب و 

  . باشد یکشت برنج م
با کاربرد سامانه ) 2009مارتین و ساها (

اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور،  قابلیت استعداد 
در هندوستان را جهت  2اراضی حوزه آبریز دهرادون

بر اساس . کشت و تولید انواع محصوالت بررسی کردند
. واحد در این منطقه مشخص شد 11 اراضی،ارزیابی 

سنجی، براي هر واحد اراضی دو  برحسب نتایج استعداد
  .ي کشت زمستانه و بهاره تعیین شدالگو

اولین بار  AHP(3(سلسله مراتب تحلیلی فرایند 
 )1980ساعتی، (ابداع شد 1980 توسط ساعتی در سال

 .باشد که یک نمایش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی می
در راس آن هدف کلی مساله و در سطوح بعدي معیارها 

فرایند سلسله مراتب در . گیرند میها قرار  و گزینه
گیري از طریق تشکیل درخت  مساله تصمیمتحلیلی 

معیارها یا شود و در آن  سلسله مراتبی تصمیم حل می
در . گیرند زیر معیارها دو به دو مورد مقایسه قرار می

هاي  و افراد خبره قضاوت ها این روش کارشناس
اي را از طریق سلسله مراتب  اي زوجی ساده مقایسه

هایی براي تمامی  ایجاد شده تا رسیدن به اولویت
  ).1389قدسی پور، (دهند  ها انجام می گزینه

مستعد براي کشت نواحی  ،اي در مطالعه
سامانه اطالعات  زعفران در دشت نیشابور با استفاده از

اي،  دهی رتبه وزن با مقایسه سه مدل و جغرافیایی
مشخص شد فرایند سلسله مراتب تحلیلی نسبتی و 

                                                           
1 Morobe  
2 Dehradun  
3 Analysis Hierarchy Process - 

با استفاده ) 2008رحمان و ساها ( ).1383میرزابیاتی، (
سامانه اطالعات جغرافیایی، سنجش از دور و  از

به تدوین الگوي فرایند سلسله مراتب تحلیلی همچنین 
در بنگالدش  4خیز بوگرا سیل کشت مناسب براي منطقه

هاي مورد استفاده، نتایج  بعد از تلفیق روش. پرداختند
نشان داد که منطقه مورد نظر تناسب متوسط تا باالیی 

چهار  و براي تولید گیاهان زراعی انتخاب شده دارد
منطقه در فصل سیل و پس از الگوي کشت مناسب براي 

-برنج: الگوي کشت اول: سیل بدین شرح مشخص شد
کشت (برنج : زمینی، الگوي کشت دوم سیب/گندم

- سیب زمینی: زمینی، الگوي کشت سوم سیب- )تأخیري
  . خردل-برنج: برنج و الگوي کشت چهارم 

بررسی جامعی در ) 2010چن و همکاران (
سامانه اطالعات ایه جهت کشت تنباکو بر پ 5استان هنان
 17آنها در این تحقیق از . انجام دادند جغرافیایی

استفاده  6شاخص مرتبط به اقلیم، خاك و شکل زمین
هاي فرایند  نامه ها از پرسش وزن این شاخص. کردند

نتایج نشان داد که . تحلیل سلسله مراتبی بدست آمد
درصد از اراضی این استان واقع  52/22حدود  

رب و جنوب داراي تناسب مطلوب براي هاي غ قسمت
دلیل این امر وجود دما، نور، بارندگی . کشت تنباکو است

  .باشد متوسط و مواد آلی زیاد در خاك می pHمناسب، 
زیابی اراضی با هدف اراین مطالعه طور کلی  به

، سویاجهت کشت گلستان استان  کشاورزي کنونی
هاي  ها و محدودیت ها، استعداد شناسایی توانمندي

هاي  ریزي به منظور استفاده در برنامه اراضی
 متغیر محیطی 20 بررسی، با کشاورزي و منابع طبیعی

در  اي مسایل اجتماعی، اقتصادي و توسعه چنین هم و
   .انجام شد 1390سال 

  
  
  
  

                                                           
4Bogra  
5Henan  
6Land form  
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  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

کیلومتر مربع  21500حدود استان گلستان 
درجه و  36این استان در مختصات بین . مساحت دارد

 51دقیقه عرض شمالی و  5درجه و  38دقیقه تا  44
دقیقه طول شرقی  14درجه و  56دقیقه تا  53درجه و

از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به  و قرار دارد
ز شمالی و ا استان سمنان، از شرق به استان خراسان

. شود غرب به دریاي خزر و استان مازندران محدود می
تر  هاي شمالی استان از سطح دریاي آزاد پایین بخش

قرار دارد و به سمت شرق و جنوب بر میزان ارتفاعات 
   .شود افزوده می

وان با توجه به ت آب و هواي استان را می
خصوصیات دما و بارش به سه نوع معتدل خزري 

نیمه (خشک  و نیمه) معتدل و سرد(مرطوب، کوهستانی 
منطقه مطالعاتی این  .)1388بی نام، ( تقسیم کرد) بیابانی

پژوهش، شامل اراضی کشاورزي کنونی استان گلستان 
براي تفکیک محدوده کشاورزي و تهیه نقشه . باشد می

محدوده کاري، از الیه کاربري اراضی استان گلستان 
ابتدا محدوده . استفاده شد) آمایش سرزمین استان(

کشاورزي استان شامل اراضی زراعی و باغی از سایر 
تغییرات احتمالی آن از  براي تکمیل. ها جدا شد کاربري

مربوطه  TM(1( ترکیبات رنگی تصاویر ماهواره تی ام
 2010/ 31/7و 13/6/2010، 6/6/2010به سه تاریخ 

استفاده گردید و نقشه محدوده کشاورزي 
  ).1شکل ( شد سازي هنگام به

  نحوه استعداسنجی اراضی کشاورزي جهت کشت سویا
یابی مناطق مستعد کشت سویا و  براي مکان

هاي محیطی گیاه زراعی با  جهت انطباق نیازمندي
 2خصوصیات اراضی، براساس روش محدودیت ساده

)SLM( براي این کار ابتدا نیازهاي . عمل شد
شناختی و زراعی گیاه زراعی با استفاده از منابع  بوم

بندي  مبناي این درجه. بندي گردید موجود تعیین و درجه
و ) 1991سایس و همکاران (بر اساس روش پیشنهادي 

                                                           
1Thematic Map  
2Simple Limitation Method  

 1باشد که در جدول  می) 2000غفاري و همکاران (
هاي این  سپس براساس متغیر. نشان داده شده است

 ArcMapهاي اطالعاتی مورد نیاز در محیط  جدول الیه
دماي متوسط، دماي : تهیه گردید که عبارت بودند از

کمینه، دماي بیشینه، بارش، شیب، جهت شیب، ارتفاع از 
ن ، میزاpHسطح دریا، ماده آلی، شوري، بافت، 

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روي و پتانسیل 
ها، کار  بعد از تهیه این الیه. آب زیرزمینی و سطحی

بندي هر الیه براساس روش محدودیت  بندي و رتبه طبقه
ساده و جدول نیازهاي محیطی سویا، در چهار طبقه 

، )مستعد(، مناسب )بسیار مستعد(بسیار مناسب 
  .صورت گرفت) مستعدغیر (متوسط، نامناسب 

 جهت تعیین محیطی عوامل اینکه به توجه با
 اهمیت یکسانی نیز داراي و بوده تناسب اراضی فراوان

 الزم گیري یمو تصم تر دقیق ارزیابی براي لذا باشند، نمی
 این در .گردد مشخص نسبی هر عامل اهمیت تا بود

 ارزش متغیرها از فرآیند و اهمیت تعیین جهت تحقیق
این کار از . است شده تحلیلی استفاده مراتب سلسله

و تکمیل آن توسط  AHPهاي  نامه طریق طراحی پرسش
پس از استخراج  .متخصصان زراعت صورت گرفت

ها و ارزیابی صحت آنها با شاخص  اوزان از پرسشنامه
بندي  طبقهرستري الیه  20و تهیه ) IR(3ناسازگاري 

 3/9نسخه  GISهاي اطالعاتی در محیط  این الیه شده،
کار تلفیق و  4اي با کمک حسابگر شبکه. فراخوانی شدند

مختص  AHPها با اختصاص وزن  گذاري الیه روي هم
سنجی منطقه  در انتها کار استعداد. به هر الیه، انجام شد

. صورت گرفت 2جهت تولید سویا براساس جدول 
هاي خروجی در چهار پهنه، چگونگی انطباق  نقشه

زراعی سویا با شرایط محیطی منطقه را  نیازهاي گیاه
  . نشان دادند

                                                           
3Inconsistence Ratio 
4Raster Calculator  
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  موقعیت استان گلستان در کشور و محدوده اراضی کشاورزي آن -1شکل 

  
  درجه تناسب عوامل محیطی براي سویا-1جدول 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 >300  300- 400  400- 500 500- 750 )میلی متر(بارش  میزان
 <33  30-33  15-18و  25-30  18-25  )گراد سانتی(دماي متوسط سالیانه
 >10 8-10  10-12  12-15  )گراد سانتی(دماي کمینه سالیانه
 <35  30-35  15-20و   25-30  20-25  )گراد سانتی(دماي بیشینه سالیانه

EC )10  6-10  5/3-6  0-5/3  )زیمنس بر متر دسی> 
pH 5/7-5/6  5/6-5/5  5  5-5/5  5/7-5/8و< 

 -رسی لومی-لومی شنی  خاكبافت 
  لومی سیلتی- لومی

لومی رسی  -شنی لومی-
  لومی رسی سیلتی-شنی

  

  شنی-سیلتی
  رسی سیلتی

  ها سایر کالس

 <8  5-8  3-5  0-3  )درصد(شیب
جنوب  -جنوبی -فالت  جهات شیب

 شرقی
  شمال شرقی -شرقی

  
 - جنوب غربی
  شمال غربی

  شمالی غربی و

 <3000  2000-3000  1000-2000  0-1000  )متر(ارتفاع از سطح دریا
  <20و  >5  5- 8و 18-20  8-10و 15-18  10-15  )میلی گرم در کیلوگرم(آهن
 >1و <6  4-6  2-4و 1-5/1  5/1-2  )میلی گرم در کیلوگرم(روي
  >5و  <50  50-25  20-25  5-20  )میلی گرم درکیلوگرم(کلسیم
  < 25و  >5  20- 25و  5-8  15-20و  8-10  10-15  )کیلوگرممیلی گرم در (فسفر
 >100  100- 150  250-300و  150 - 200  200- 250  )میلی گرم در کیلوگرم(پتاسیم

 >1  1-2  2-3 <3  )درصد(ماده آلی
 >5/0  5/0 -7/0  7/0-1  1>  )درصد(نیتروژن

  ضعیف  متوسط  خوب  پربازده  پتانسیل آب زیرزمینی
  اندك  متوسط  خوب  خوببسیار   پتانسیل آب سطحی

، سایز و همکاران )2005(، گول و همکاران )2008(، سرکار )1376(، ملکوتی و غیبی )1390(، مخدوم )1385(خواجه پور : منابع
  )2000غفاري و همکاران، :  1384مهربان و همکاران، (   )1991(
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  هاي مورد نیاز جهت پهنه بندي اراضی شاخص -2 جدول
  وضعیت تولید محصول  پهنه
 بسیارمستعد

  )خیلی مناسب(
درصد پتانسیل تولید آن  100-80

  محصول در این پهنه وجود دارد
 مستعد

  )نسبتاًمناسب(
درصد پتانسیل تولید آن محصول  60- 80

  در این پهنه وجود دارد 
نیمه 
  )ضعیف(مستعد

درصد پتانسیل تولید آن محصول  40- 60
  در این پهنه وجود دارد

   غیر مستعد
  )نامناسب(

این پتانسیل تولید آن محصول در  >%40
  پهنه وجود دارد

  
  )AHP(سلسله مراتب تحلیلی فرایند 

، AHPدهی به معیارها با روش  به منظور وزن
گیري که همان یافتن نواحی مستعد  ابتدا مساله تصمیم

باشد، به صورت درخت سلسله  کشت گیاه سویا می
گیري است، تجزیه شد  مراتبی که شامل عناصر تصمیم

سطح دوم معیارهاي در سطح اول هدف اصلی، در 
توپوگرافی، منابع (اصلی تأثیرگذار در کشت محصول 

و ) اي  خاك، اقلیم، عوامل اقتصادي، اجتماعی و توسعه
هاي هرکدام از  ها یا زیر معیار در سطح سوم زیر شاخه

  .بندي شدند عوامل سطح دوم دسته
 مراتب سلسله هاي فرآیند آوري داده براي جمع       

 عیارها و زیرمعیارها از پرسشنامهتحلیلی و وزن م

AHP هاي  ها حاوي مقایسه این پرسشنامه .شد استفاده
یابی است  مشترك براي کلیه عوامل تأثیرگذار در مکان

متخصص زراعت شاغل در مرکز تحقیقات  30که توسط
کشاورزي و منابع طبیعی و جهاد کشاورزي استان 

و تکمیل هاي پیشر گلستان، ناظران طرح سویا و کشاورز
ها  وزن ها تعیین  آوري پرسشنامه پس از جمع. شد

. انجام شد Expert Choice  افزار  بوسیله نرم
هاي  هاي زوجی این تحقیق در قالب ماتریس مقایسه
قسمتی ساعتی  9هاي زوجی و بر اساس طیف  مقایسه

  ).3جدول (صورت گرفت ) 1389قدسی پور، (
  

قدسی پور، (هاي زوجیمقادیر ترجیحات مقایسه   -3 جدول
1389(  

  )قضاوت شفاهی(ترجیحات  مقدار عددي
ــم     9 ــامالً مه ــا ک ــرجح ی ــامالً م ــا   ک ــر و ی ت

  تر کامالًمطلوب
  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي  7
  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي  5
تــر یــا کمــی  کمــی مــرجح یــا کمــی مهــم   3

  تر مطلوب
  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان  1

  ترجیحات بین فواصل فوق  2، 4، 6و  8
  

   هاي اطالعاتی محیطی ها و الیه تهیه نقشه
  هاي توپوگرافی نقشه

ت شیب و ارتفاع از سطح دریا با نقشه شیب، جه         
 استان گلستان) DEM)1استفاده از مدل رقومی ارتفاع

در محیط  1:50000در مقیاس ) 1388نام،  بی() 2شکل (
ArcMap تهیه شد.   

  

  
  نقشه مدل رقومی ارتفاع اراضی کشاورزي -2شکل           

  استان گلستان       
  

                                                           
1- Digital Elevation Model 
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  بارش نقشه هم -4شکل   دماي متوسط نقشه هم -3شکل 
  

  اقلیمیهاي  نقشه
بارش محدوده  دما و  هاي  براي تهیه نقشه

تا  1373(ساله  15هاي اقلیمی  مورد مطالعه، از داده
دیدي  شناسی وهم سنجی، اقلیم هاي باران یستگاها) 1388

) ایستگاه 38در مجموع (مستقر در سطح استان گلستان 
یابی  ها روش میان راي تهیه این نقشهب. استفاده شد

در این  .بکار برده شد )IDW1(دار  وزنفاصله معکوس 
گیري شده، براساس روش براي هر کدام از نقاط اندازه

وزن  ،فاصله بین آن نقطه تا موقعیت نقطه مجهول
سپس این اوزان  .شودمشخصی در نظر گرفته می

طوري که توانشود، بهدهی کنترل میتوسط توان وزن
مورد برآورد را تر اثر نقاط دورتر از نقطه هاي بزرگ

ها را به طور تر وزنهاي کوچککاهش داده و توان
مهدیان، ( کنندتري بین نقاط هم جوار توزیع مییکنواخت

  6تا  3هاي  بارش در شکل دما، هم هاي هم نقشه . )1385
  .است نشان داده شده

  

                                                           
1 Inverse Distance  Weighted 

   هاي خاك نقشه
هاي رقومی بافت،   به منظـور تهیـه نقشه

نیتروژن،  و نیز عناصر غذایی ماده آلی، pH، شوري
براي منطقه مورد  فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن و روي،

نقطه از اراضی  505هاي خام  اطالعات و دادهمطالعه، 
کشاورزي استان، از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

پراکنش . بخش خاك و آب دریافت شد- طبیعی گلستان
تان این نقاط در محدوه اراضی کنونی کشاورزي اس

براي تهیه الیه بافت خاك از . گلستان انتخاب شده است
استفاده شد  GISدر محیط  2یابی تیسن روش درون

هاي خاك از  براي تهیه نقشه سایر ویژگی ).7شکل(
آماري کمک گرفته  یابی زمین هاي مختلف درون روش

  ..دهدمی هاي خاك را نشان نقشه 16تا  8هاي  شکل. شد
  

                                                           
2Thiessen 
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.  
  نقشه ماده آلی -8شکل             فت خاك                         نقشه با -7شکل                 

    
  دماي بیشینه نقشه هم -6شکل   دماي کمینه نقشه هم - 5شکل 
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  خاك  pHنقشه -10خاك                                             شکل ECنقشه  - 9شکل               

  
  

       
  بندي عنصر آهن پهنه نقشه  -12شکل                              روي بندي پهنهنقشه  -11شکل                    
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  فسفر بندي عنصرنقشه پهنه -14شکل                        بندي عنصر نیتروژننقشه پهنه -13شکل             

  

 
  کلسیم عنصربندي نقشه پهنه -16شکل  پتاسیم                         بندي عنصر نقشه پهنه -15شکل
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  نقشه پتانسیل منابع آبی
الیه پتانسیل آب زیرزمینی از روي نوع سنگ و 

هاي زمین شناسی و اقلیم  نوع اقلیم براساس نقشه
ها و  استان گلستان مطابق با مدل گروه دوم توان سنگ

براي تهیه این الیه . بدست آمد )1390مخدوم، (ها  خاك
سازي تلفیق مطالعات منابع آب حوزه  هنگام هاز گزارش ب

 )b1387 ،نام بی( رود گرگان-سو هاي قره آبریز رودخانه
براي تهیه نقشه پتانسیل آب سطحی . نیز کمک گرفته شد

هاي اصلی و فرعی،  از اطالعات و آمار رودخانه
هاي فرعی استان  هاي آبریز اصلی و زیر حوزه حوزه

هاي هر حوزه  ابتدا لیست رودخانه. گلستان استفاده شد
آبریز اصلی مشخص و سپس با استفاده از اطالعاتی 

ه، دبی دهی و وسعت زیرحوزه، طول رودخان مانند آب
بندي گزارش  سالیانه و موارد دیگر، براساس تقسیم

کار  )b1387 ،نام بی(مطالعات منابع آب استان گلستان 
سطح انجام  4ها در  هاي رودخانه بندي زیرحوزه طبقه
  .)نقشه ها نشان داده نشده است( شد

  
ــادي و    ــاعی، اقتص ــات اجتم ــه اطالع ــع آوري و تهی جم

  اي توسعه
و آمار مربـوط بـه عوامـل    براي تهیه اطالعات  

اجتماعی از  قبیل میزان جمعیت، جمعیت شاغل در بخش 
هاي مرکز آمار  کشاورزي، سطح سواد و سن از گزارش

جهـت   .در سطح شهرستانی استفاده شـد ) a1387(ایران 
هـا و تعمـیم آن بـه محـدوده مـورد       یـابی ایـن داده   میان

ــتور   ــه، از دسـ ــوارابزار Kernel Densityمطالعـ   از نـ
 Spatial Analysis Tools در محیطArcMap  فاده و است

بــراي تهیــه اطالعــات . هــاي مربوطــه ترســیم شــد نقشــه
اقتصادي و توسعه اي از آمار ساالنه محصوالت زراعی 
اســتان گلســتان تهیــه شــده در مرکــز آمــار و اطالعــات 

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان، سازمان تعاون 
  .استان گلستان استفاده شدروستایی و بانک کشاورزي 

  
  نتایج و بحث

جهت  AHP)( نتایج حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
  کشت سویا

ها نشان  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه
معیار مورد  6داد که معیارهاي اقلیم و خاك در بین 

داراي بیشترین وزن و اهمیت  یجزئمطالعه با اختالف 
هاي آخر  بودند و توپوگرافی و عوامل اجتماعی در مکان

 ،ملیدر بین زیر معیارهاي اق. بندي قرار گرفتند رتبه
ضریب عامل بارش و منابع آبی نسبت به دماي کمینه 
دو برابر بود این دو زیر معیار به ترتیب بیشترین و 

ها  نامه رسشو تحلیل پ کمترین ضرایب پس از تجزیه
معیار اقتصادي در بین انواع ). 4جدول (کسب کردند 

میزان . معیارها مورد ارزیابی، رتبه سوم را کسب کرد
هاي وزارت جهاد  ها و برنامه درآمد و سیاست

را از  ها وزنکشاورزي به ترتیب بیشترین و کمترین 
نظر متخصصین زراعت در استان گلستان جهت کشت 

نتایج نشان داد که عامل چنین هم. سویا کسب کردند
با کسب  )خصوصیت فیزیکی و شیمیایی 10با (خاك 

 .اي در زراعت سویا دارد جایگاه ویژه 268/0ضریب 
به ماده آلی و شوري و  این عامل، بیشترین ضرایب

 .مصرف آهن و روي تعلق داشت کمترین به عناصر کم
سازي اراضی  پارچه و یک 405/0سطح سواد با ضریب 

از  ییمعیارها زیربه ترتیب به عنوان  280/0با وزن 
اي از اهمیت بیشتري نسبت به  عوامل اجتماعی و توسعه

 سایر زیرمعیارهاي این دو عامل برخوردار بودند
  ).4جدول (
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  گذار بر کشت سویا در استان گلستان به عوامل تأثیرهاي مربوط  معیارها و زیرمعیارارزش وزنی و رتبه  -4جدول 
  رتبه/   ارزش   زیر معیار/ معیار   رتبه/   ارزش  زیر معیار/ معیار 

  268/0  خاك-5  296/0  اقلیم-1
  6    090/0  بافت -4-1  1   348/0  بارش و منابع آبی-1-1
  EC 173/0    2-4-2  2   279/0  دماي متوسط-2-1
  pH 118/0    3-4-3  3   209/0  دماي  بیشینه-3-1
  4    110/0  نیتروژن -4-4  4   164/0  دماي  کمینه-4-1
  5    098/0  فسفر-4-5  104/0  توپوگرافی-2
  7    079/0  پتاسیم-4-6  1   434/0  جهات شیب -1-2
  8    044/0  کلسیم-4-7  3   267/0  ارتفاع از سطح دریا -2-2
  1    216/0  ماده آلی-4-8  2   290/0  شیب -3-3
  9    037/0  آهن -4-9  173/0  عوامل اقتصادي-3
  10    034/0  روي-4-10  1   335/0  میزان درآمد -1-3
  063/0  عوامل اجتماعی-5  2   190/0  میزان تولید-2-3
  4   184/0  میزان جمعیت-5-1  4   140/0  سطح زیر کشت-3-3
  2   212/0  جمعیت شاغل در کشاورزي-5-2  6   067/0  هاي وزارت سیاست -4-3
  1   405/0  سطح سواد-5-3  3   182/0  اي پوشش بیمه -5-3
  3   199/0  سن-5-4  5   086/0  خرید تضمینی -5-3
  IR(  03/0(ضریب ناسازگاري  122/0  اي عوامل توسعه-4
      4   226/0  میزان مکانیزاسیون-1-6
      3   239/0  صنایع تبدیلی-2-6
      2   255/0  صنایع پس از برداشت -3-6
      1   280/0  پارچه سازي اراضی یک-4-6
  

  نتایج استعداسنجی اراضی کشاورزي جهت کشت سویا
هزار هکتار اراضی  57استان گلستان با داشتن 

 سطح در کشور بهزیر کشت سویا مقام اول را از نظر 
با  ).1389، نام بی( خود اختصاص داده است

مساحت این  مشخص شد سنجی اراضی استان استعداد
). 5جدول (هزار هکتار است  216اراضی قابل توسعه تا  

 شکلنقشه استعداد سنجی اراضی جهت کشت سویا در 
با توان بسیار  اراضیاین  .نشان داده شده است 17

متر در سال،  میلی 500داراي بارش باالي  مستعد
بسیار پایین، خاك لومی، زهکشی مناسب،  شوري

متر از سطح  1000اراضی بدون شیب با ارتفاع زیر 
پتانسیل درصد  80- 100دریا، درصد ماده آلی باال، 

تمام اراضی  این مناطق تقریباً. تولید سویا را دارا هستند
هاي بندرگز، کردکوي، گرگان و علی آباد  شهرستان

ا پتانسیل ب شود که در پهنه اراضی کتول را شامل می
   .مستعد جهت کشت سویا قرار گرفتند بسیار

  
  سویابندي شده جهت کشت  هاي طبقه مساحت پهنه -5جدول 

  مساحت  ها بندي پهنه رتبه
  )هکتار(

  نسبت مساحت پهنه به مساحت کل 
  )درصد(  اراضی کشاورزي

  59/27  10/216827  بسیار مستعد مناطق
  35/27  97/215002  مناطق مستعد

  72/27  26/217698  مناطق نیمه مستعد
  34/17  21/136337  مناطق غیر مستعد
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استعدادسنجی اراضی استان گلستان جهت کشت  -17شکل
  سویا
  

درصد اراضی  27حدود یابی  در این مکان
استان به پهنه با توان مستعد براي کشت سویا 

صورت نوار  این پهنه به. )5جدول (  اختصاص داده شد
هاي میانی استان بین دو پهنه  عرضی پیوسته در قسمت

. )17شکل ( گرفته است بسیار مستعد و نیمه مستعد قرار
این مناطق از نظر وضعیت منابع آبی در شرایطی نسبتاً 

درصد پتانسیل واقعی  80خوبی قرار گرفته حصول 
و  يعمار( .محصول در این پهنه دور از انتظار نیست

مناطق پیرانشهر، پسوه گزارش دادند که ) 1388قائمیان 
میزان بوده و ) S1(براي کشت سویا مناسب و جلدیان 

عملکرد محصول بستگی به میزان محدودیت ناشی از 
راي استفاده بهینه بو  عوامل خاکی و اراضی دارد

برداري از اراضی با توجه به درجات  بایست بهره می
 ،تناسبی که براي هر واحد اراضی بدست آمده است

صورت گیرد و براي اصالح اثرات منفی خصوصیات 
م عملیات اصالحی محدود کننده خاك نسبت به انجا

  .هاي فنی و اقتصادي و اجتماعی صورت گیرد بررسی
عواملی مانند در این بررسی مشخص شد 

هاي شمالی، بارش و پتانسیل آبی  شوري باال در قسمت

پایین در شرق، کمبود عناصر غذایی مانند آهن، روي و 
فسفر و همچین میزان اندك ماده آلی در شمال شرقی و 

اراضی که . کننده کشت سویا است شرق استان، محدود
مستعد و غیر  هاي نیمه در پهنه ،ها داراي این محدودیت

ها  این پهنه .)19و  18هاي  شکل( بندي شدند مستعد طبقه
هاي زراعی گلستان  درصد از زمین 45مساحتی بالغ بر 

در این بررسی همچنین  ).5جدول (شود  را شامل می
خاك در مناطق شمالی   ECبیشترین میزان مشخص شد

قال، گنبد و بندرترکمن هاي آقاستان در شهرستان
که باعث نامناسب شدن خاك  )13شکل ( مشاهده شد

. بخشی از این مناطق براي کشاورزي شده است
دهد که عواملی و بازدیدها از منطقه نشان می ها گزارش

ن خاك این مناطق دخالت داشته متعددي در شور شد
گذاري دریاي خزر،  رسوب: ند ازعبارتکه  است

، وزش باد، ، بافت سنگینهاي فصلی، شیب کم سیالب
مدیریت نادرست ، ها و فاضالب شهريب کارخانهاپس

) 12008سرکار( ).1383زهتابیان و سرابیان،(زراعی 
خصوصیات اراضی مناسب براي کشت سویا را داشتن 

متر و بدون فرسایش،  سانتی 70خاکی با عمق باالي 
درصد اعالم  سهزهکشی خوب تا متوسط، شیب زیر 

درصد از منطقه مورد  یکاین اراضی حدود . کرد
مطالعه این محقق یعنی منطقه مدهاي پرادش هند را 

زارش دادند که در گ) 2008بویکس و زینک ( .شامل شد
در  2درصد اراضی منطقه چوکو 66شرایط کشت آبی 

درصد تناسب  20آرژانتین، داراي تناسب متوسط، 
در . ضعیف و بقیه جهت تولید سویا نامناسب است

شرایط کشت دیم تنها یک درصد اراضی داراي تناسب 
درصد تناسب ضعیف و بقیه نامناسب  39متوسط، 

، بارش اندك و شرایط این محققین شیب. گزارش شد
 .غرقابی را عوامل محدود کننده کشت سویا اعالم کردند

در این مطالعه مشخص شد که اکثر اراضی کشاورزي 
) دما(و اقلیمی  پستی و بلنديمورد مطالعه از نظر 

شرایط مناسبی براي تولید سویا دارند و محدودیتی از 
زاده و همکاران  فرج(در مطالعه  .این نظر وجود ندارد

که اراضی  شده بودمشخص  نیز در سبزوار) 2007
  . باشد ، مساعد براي کشت کلزا میمسطح و دشت

                                                           
1-Sarkar  
2- Choco  
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  استان گلستان جهت کشت سویاپهنه غیر مستعد اراضی -19شکل   پهنه نیمه مستعد اراضی استان گلستان جهت کشت سویا-18شکل 

  
سنجی اراضی جهت کشت سویا با  انطباق نتایج استعداد

  اي اطالعات اقتصادي، اجتماعی و توسعه
با مطالعه عوامل اجتماعی در محدوده مورد 
مطالعه مشخص شد که تراکم نسبی جمعیت، تراکم 

روستاها منطبق با جمعیت باسواد، تراکم جمعیت نسبی 
است، بدین صورت از جنوب  سویا بندي مکانی الیه پهنه

به شمال و از غرب به شرق استان از میزان و ارزش 
نقشه تراکم نسبی جمعیت کل . این شاخص کاسته شد

. نشان داده شده است 20 شکلاستان گلستان در 
بیشترین تراکم جمعیتی استان در غرب و جنوب غربی 

محدوده وسیعی از اراضی داراي جمعیت  .شود دیده می
نفر در کیلومتر مربع  50-200روستایی با تراکم نسبی 

  نفر در کیلومتر مربع  200طبقه با تراکم باالي . باشد می
هاي کوچکی در جنوب  صورت پراکنده در بخش هب

در افراد باسواد  تعداد ).21 شکل(استان مشاهده شد 
نفر در  50باالتر از محدوده جنوبی و میانی استان 

در اراضی شمالی استان نیز تراکم  .کیلومتر مربع است

 رسد نفر در کیلومتر مربع می 50افراد باسواد به زیر 
گزارش مرکز آمار ایران  .)نقشه نشان داده نشده است(
نفر افراد  559912دهد که از  نشان می )a1387 ،نام بی(

در سطح  228923باسواد در نقاط روستایی گلستان، 
نفر  112584نفر سطح راهنمایی و  154571ابتدایی، و

نفر داراي  18752داراي مدرك متوسطه و تنها 
مطیعی مطالعه  .باشند تحصیالت دانشگاهی و عالی می

نشان  الق شهرستان آق در) 1389و همکاران لنگرودي (
گذاري،  سرمایه ،بردار متغیر سن بهره 6که دهد  می

میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به 
متغیرهاي  و آالت داراي اثرات مستقیم ها و ماشین نهاده
اطالعاتی کشاورزي و سطح سواد، برداري از منابع  بهره

هاي  طور غیرمستقیم بر سطح پایداري نظام به
، براي این محققین .استثیرگذار أزراعی تبرداري  بهره

این در  و رسیدن به تولید پایدارافزایش میزان تولید 
هاي  دانش فنی و مهارت سواد، سطح ارتقاءمنطقه 

  .را پیشنهاد دادندمدیریت مزرعه کشاورزان 
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در محدوده مورد مطالعه            نقشه تراکم جمعیت روستایی -21 شکل         مطالعه در محدوده موردکل  نقشه تراکم نسبی جمعیت  -20شکل 

  
بر حسب  سویا یابی کشت در نتایج مکان

شناختی این گیاه با شرایط محیطی  نیازهاي زراعی بوم
مشخص شد که اراضی غربی تا شرقی استان  ،استان

در . داراي پتانسیل باالیی جهت تولید سویا هستند
. ید شدعوامل اقتصادي نیز همین نتایج تای ارزیابی

بیشترین سطح زیر کشت سویا در این مناطق مشاهده 
متوسط عملکرد تولید سویا و نیز بیشترین . شد

گرگان ر کشت آبی در شهرستان سودخالص از هر هکتا
در کشت دیم نیز بیشترین درآمد از . مشاهده شد

از . زراعت سویا مربوط به شهرستان کردکوي بود
هکتار سطح زیر کشت سویا در شهرستان  18348

تحت  1384هکتار در سال  2/4848گرگان حدود 
پوشش بیمه محصوالت کشاورزي قرار گرفته است، که 

مه شده سطح اراضی بی .داشتدر باالترین سطح قرار 
  .رسد هکتار می 1000ها به زیر  در سایر شهرستان

هاي روغنی باعث  طرح افزایش تولید دانه
افزایش سطح زیرکشت و تولید سویا در استان گلستان 

اکثر عملیات کاشت داشت و ). 1389، نام بی(شده است 
خصوص در شهرستان  هبرداشت سویا در این استان ب
این  خرید تضمینی. گیرد گرگان مکانیزه صورت می

هاي تعاونی روستایی  نیز جزء وظایف شرکت محصول

کارخانه  9هاي روغنی و  کن دانه وجود سه خشک. است
کشی و تصفیه روغن، عملیات پس از برداشت  روغن

کارخانه  9از . دهند سویا و تبدیلی آن را انجام می
در این استان . کارخانه فعال است 4کشی فعالً  روغن

رخانه تولید کنجاله وجود دارد که در تنها یک کا
  ). 6 جدول( شهرستان گرگان واقع شده است

  
  گیري نتیجه

عامل  19ا توجه به ارزیابی در این مطالعه ب
 و براساس نظرات متخصصین زراعت استان محیطی
، مناطق مستعد و AHPهاي در قالب پرسشنامه گلستان

. در چهار طبقه شناسایی شدند کشت سویا غیر مستعد
 AHPها  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه

نشان داد که در بین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب گیاهان 
زراعی مختلف در برنامه الگوي کشت، معیار اقلیم 
گیاهان زراعی داراي باالترین اهمیت و عوامل اجتماعی 

از نظر  به همراه توپوگرافی داراي کمترین اهمیت
. کارشناسان خبره زراعت در استان گلستان بودند

ي در بین انواع معیارها رتبه هاي خاك و اقتصاد معیار
هاي  با شناسایی توانمندي. و سوم را کسب کردند دوم

  هاي محیطی کشت سویا در استان گلستان  و محدودیت
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درصد اراضی کشاورزي  55 بیش ازمشخص شد که 
باشد که  استان داراي توان مناسبی براي تولید سویا می

در . عمدتاً در مناطق جنوبی و میانی استان قرار دارند
مناطق نیمه مستعد یا غیر مستعد شمال و شمال شرقی 

سري اقدامات مانند افزایش ماده آلی  استان، با انجام یک
اراضی شور و شویی  خیزي خاك، آب و بهبود حاصل

زهکشی آنها، تنظیم تناوب زراعی مناسب، استفاده از 
هاي محیطی موجود، افزایش کارایی  ارقام مقاوم به تنش

هاي نوین آبیاري  مصرف آب و استفاده از روش
توان اراضی این طبقات نامرغوب را از نظر کیفی  می

با توجه به انطباق خوب زراعت سویا همچنین  .ارتقا داد
و سازي  پارچه به یکن گلستان توجه در استا
گذاري در بخش صنایع تبدیلی و پس از برداشت  سرمایه

کشی،  هاي روغن این محصول از جمله احداث کارخانه
هاي تولید کننده فرآوردهاي مختلف سویا مانند  کارخانه

تواند نقش زراعت  پروتئین، شیر سویا، کنجاله سویا می
افزایش داده و کشت  این محصول را در اقتصاد استان

  ..آن را از نظر اقتصادي توجیه پذیر نماید
  

  سپاسگزاري
معاونت پژوهشی دانشگاه  از ضمن تشکر

س جهت حمایت مالی از این طرح، از تربیت مدر
کارشناسان محترم سازمان جهاد کشاورزي، اداره کل 

، مرکز تحقیقات کشاورزي و داريو آبخیز منابع طبیعی
ان تعاون روستایی، دفتر بیمه بانک منابع طبیعی، سازم

 گلستان استان اي شرکت سهامی آب منطقهو  کشاورزي
  .دگرد دانی می قدر همکاري در این پژوهش جهت

    
  منابع مورد استفاده

یابی مناطق مستعد کشت تعدادي از حبوبات در استان چهارمحال و  مکان. 1384 ،چشمه ش  و محمدي ده ا بروجنیاسدي 
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ارزیابی تناسب اراضی براي سویا به روش پارامتریک در مناطق پیرانشهر، پسوه و . 1388. و قائمیان ن. ، پيرعما
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  .گرگان ،و منابع طبیعی گرگان
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