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  چکیده
در به این منظور،  هدف از این مطالعه تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان فارس با توجه به عوامل اقلیمی و ارتفاع می باشد.

) براي AHPیند تحلیل سلسله مراتبی (در قالب رهیافت فرآتوپوگرافی به همراه و دما  رطوبت، بارشمتغیرهاي اقلیمی ، حاضر تحقیق
توان از نظر قابلیت کشت گندم دیم به نشان داد که استان فارس را می داده هاتجزیه و تحلیل  .مورد استفاده قرار گرفتها دهی به الیه وزن

مناطق بسیار مناسب جهت کشت گندم دیم در ها،  بر طبق یافتهبندي نمود. نامناسب تقسیمبسیارمناسب، مناسب، متوسط و  ناحیهچهار 
مساحت این محدوه بالغ بر  ).هاي المرد، شیراز و درودزنقرار دارند (ایستگاه استان فارس، بیشتر در محدوده جنوب غربی و غرب استان

  گیرند. در بر می درصد از کل مساحت استان را 28هکتار است که حدود  3429172

دیم ایران، گندم تحلیل سلسله مراتبی، کلیدي:هاي  واژه

  مقدمه
روي  ها آنو هوایی و اثر 3آب2پارامترهاي1شناخت

در افزایش  مؤثرترین عوامل  گیاهان زراعی یکی از مهم
باشد و این موضوع به تولید می افزایشعملکرد و به تبع آن 

 کشاورزي دیم از اهمیت بیشتري برخوردارویژه در شرایط 
 مطالعه پیشینه ).1388است (ساري صراف و همکاران، 

هاي اخیر تحقیقات متعددي در تحقیق نشان داد که در دهه
در تعیین مناطق مستعد  GISهاي مورد استفاده از قابلیت

کشور  انجام  کشاورزي در خارج و داخلت محصوالت کش
)، 2000( 5)، نوروود1999( 4توان به سایتا شده است که می

                                                             
 و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواري استادیار، دانشکده جغرافیا ١

  )ab_fa789@yahoo.com (*نویسنده مسئول:
طی، دانشجوي دکتري آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محی ٢

 دانشگاه حکیم سبزواري
دانشجوي کارشناسی ارشد اقلیم کاربردي، دانشکده جغرافیا و علوم  ٣

  یطی، دانشگاه حکیم سبزواريمح
4 Sayta 
5 Norwood 

و تکلوبیغش  زاده فرج، )2005( 7)، راتو2003( 6آگارول
) و 1384مهربان و همکاران ()، 1384)، سبحانی (1380(

که تفکیک مناطق  ) اشاره نمود. از آنجا2003محمودي (
پتانسیل  ها بوده و کشت در کشور ما بیشتر بر اساس سنت

کشاورزي اکثر مناطق کشور نامعلوم است، لذا  – اقلیمی
سنجی اقلیمی کشت گندم  هدف عمده این تحقیق امکان

هاي اقلیمی آن است  دیم در استان فارس بر اساس پتانسیل
وري از  ها و افزایش بهره تا از این طریق ضمن کاهش هزینه

نزوالت جوي، باعث افزایش عملکرد محصول در واحد سطح 
  شود. 

  ها روشمواد و 
ساله اقلیمی استان فارس در  25در این تحقیق، از آمار 

استفاده و براي تجزیه و تحلیل  1987- 2012آماري  دوره
منطقه  DEMهاي الیه شیب و ارتفاع از  فضایی و تهیه نقشه

انجام تحلیل  جهتاستفاده شد.  ArcGISافزار  به کمک نرم

                                                             
6 Aggarwal 
7 Rathove 
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 Expertزار اف ها از نرم دهی به الیه سلسله مراتبی و وزن

choice  ها از قابلیت  قشه نهایی دادهبراي تولید ناستفاده، و
  بهره گرفته شد. ArcGISافزار  همپوشانی در نرم

  مطالعه مورد منطقه
هزار کیلومتر مربع  133مساحتی حدود استان فارس با 

تا  50◦ 42′عرض شمالی و  31◦ 42′تا  27◦ 2′بین مدارهاي 
میانگین سطح زیر  گرفته است.قرار  طول شرقی 55◦ ′38

هکتار  212495صورت دیم و آبی  کشت محصول گندم به
صورت آبی، و  هکتار به 92482است که از آن در حدود 

  .)1باشد (شکل  صورت دیم می هکتار نیز به 120013

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور - 1شکل 

  AHP(1( مراتبی سلسله تحلیل فرایند
هاي  سلسله مراتبی یکی از روشفرایند تحلیل 

گیرنده داراي  گیري براي زمانی است که تصمیم تصمیم
خستین گام در ن ).2004، 2معیارهاي چندگانه باشد (تیلور

 باشد؛ می ایجاد یک ساختار سلسله مراتبیاین فرایند، 
در همین  ها آنها و نیز ارتباط  اهداف، معیارها و گزینه

شامل  فرایند این مراحل بعد درشود.  ساختار نشان داده می
ارها، محاسبه ضریب اهمیت معیمحاسبه وزن معیارها و زیر

، 3هاست (ساعتیها، و بررسی سازگاري منطقی قضاوتگزینه
  ).1996؛ ساعتی، 1980

  

  زیرمعیارها و معیارها ضریب اهمیت تعیین
ها به در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، برتري بین گزینه

، 4(طاهاشود ها تعیین می جفتی بین آنسه وسیله مقای
عنوان یک مقیاس  به 9تا  1). در این فرایند از اعداد 2003

نسبت به هم  ها، براي مشخص کردن اهمیت گزینهاستاندارد

                                                             
1 Analytic Hierarchy Process 
2 Taylor 
3 Saaty 
4 Taha 

). در ماتریس مقایسه جفتی، عدد 1شود (جدول استفاده می
العاده زیاد یک معیار نسبت به  دهنده اهمیت فوق نشان 9

 يهادهنده اهمیت نیز نشان 1و ارزش عددي  دیگري است
  ). 2010، 5باشد (کونزبرابر می

  )1990ساعتی، (کمیتی مقایسه جفتی  9س مقیا - 1جدول 
  توضیح  تعریف  امتیاز

  دو معیار با اهمیت مساوي  اهمیت مساوي  1
  است. jتر از  بیش Iاهمیت   اهمیت اندکی بیشتر  3
  jاز  I تر خیلی بیش اهمیت  اهمیت بیشتر  5
  jاز  I تر خیلی بیش اهمیت  اهمیت خیلی بیشتر  7
  JهبI  قطعیاهمیت اثبات   اهمیت مطلق  9

  هاي میانه هنگام حالت  مقادیر متوسط   2،4،6،8

  سازگاري نرخ
توان سازگاري  باشد، می 1/0از  تر اگر نرخ سازگاري کم

ها مجدداً یسهها را پذیرفت؛ در غیر اینصورت باید مقا مقایسه
طبق ). نرخ سازگاري 2006، 6و براگلیا نیانجام گیرد (برتولی

  . شود محاسبه می 2و  1هاي  معادله
)1(  C.R. =C.I. / R.I  
)2(  C.I. = λMax-n / n-1  

  شاخص سازگاري تصادفی است.   .R.Iتعداد معیارها و   nکه

  بحث و نتایج
هاي اصلی در مقایسه زوجی معیارهاي الیه 2در شکل 

نشان داده شده  سنجی مناطق مستعد کشت گندم دیمامکان
که براساس تحقیقات گذشته و نظرات صاحبان امر مقادیر 

 Expertافزار  ستگاهاي منتخب با استفاده از نرمآن در ای

Choice افزار  نرمگذاري گردید و با  ارزشArcGIS  مورد
گذاري و مقایسه زوجی  تجزیه و تحلیل قرار گرفت (ارزش

ها انجام گرفت که براي جلوگیري از اطاله  تک الیهبراي تک 
معیار رطوبت  نظر شد) و در آن صرف ها آنمطلب از بازگویی 

ترتیب ه ب 075/0و معیار دمایی با وزن  515/0با وزن 
سنجی مناطق مستعد ثیر را در امکانأین تتر کمو  ترین بیش
 تر کمباشد که می 09/0نرخ سازگاري در آن . همچنین دارد

  .باشدمی 1/0از مقدار استاندارد آن یعنی 

                                                             
5 Kunz 
6 Bertolini and Braglia 
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  Expert Choiceمحاسبه شده معیارها در  هاي وزن -2شکل 

رطوبت عامل بسیار مهمی در مراحل رشد : رطوبت معیار
تر باشد،  و خشک تر کمگندم است. هرچه هوا داراي رطوبت 

هم  ها به چون توازن بین جذب آب از زمین و تبخیر از برگ
نبات و رشد آن آسیب رسیده و موجب پژمردگی  خورده، به

گردد، در این حالت است نبات و چروکیده شدن دانه می
شود؛ بنابراین نبات احتیاج به آب داشته و آبیاري توصیه می

ترین رطوبت موجود براي تولید جوانه از بذر گندم  مناسب
). 1393قالهري و داداشی،  درصد است (فالح 65تا  50بین 

 هاي رطوبت نسبی از ذاري گزینهگ منظور بعد از ارزش ینا به
براي تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده  ArcGISافزار نرم

 IDWیابی ها از روش درون، همچنین براي تهیه نقشهگردید
در محیط  Weighed Sumها از تابع  و براي تلفیق آن

). با توجه به شکل 3استفاده گردید (شکل  ArcGISافزار  نرم
درصد) از کل  01/84اي ( بخش بسیار عمده ،2و جدول  3

استان فارس از نظر رطوبت نسبی براي کشت گندم دیم 
مناسب (ایستگاه نماینده الر، فسا و زرقان) و بسیار مناسب 

  باشد. (ایستگاه نماینده درودزن، شیراز و المرد) می
  مشخصات الیه رطوبت نسبی - 2جدول 

  درصد از استان  وزن نرمال  هاگزینه  ردیف
1  35-33  006/0  19/6  
2  37 -35  015/0  80/9  
3  39 -37  033/0  53/51  
4  41 -39  075/0  48/32  

عملیات در ثیرگذار أعناصر اقلیمی ت ترین مهم از :معیار بارش
). 1382، بارش است (عزیزي و یاراحمدي، کشاورزي سنتی

  .قابل توجه است نوسانات آن در عملکرد محصولبنابراین 
اطقی که میزان که در منتحقیقات نشان داده : بارش ساالنه

متر است، تولید محصول  میلی 300- 350 باران ساالنه آن
در هر حال دارد ولی  ور گیاهچهبستگی زیادي به ظه

اي تامین رطوبت مرحله گلدهی رشد بر هحلترین مر حساس

و  4). شکل 1991، 1ن دانه است (پریر و سالکینیشدو پر 
نقشه و مشخصات بارش ساالنه در  دهنده نشان 3جدول 

گاه که در آن ایست ،باشند می مناطق مستعد کشت گندم دیم
 400- 480یانگین بارش مدرودزن از شرایط بسیار مناسب (

  .ستا داربرخوربراي کشت گندم دیم  متر)، میلی
زنی گندم در  با توجه به اینکه مرحله پنجه: بارش پاییزه

پاییزه داراي  مطالعه مقادیر بارشد، ده فصل پاییز رخ می
بخشی  مینأرغم ت به ،5اهمیت زیادي است. بر اساس شکل 

هایی در فصل پاییز محدودیتاز بارش مورد نیاز رشد گندم 
غرب (ایستگاه  در مناطق جنوب (ایستگاه نماینده الر)، جنوب

داراب) و شرق (ایستگاه نماینده  نماینده المرد)، جنوب
  ).4(جدول ستگاه نماینده آباده) وجود دارد غرب (ایشمال

) بارش مناسب 1376براساس مطالعات گیوي (: بارش بهاره
جز  هب ،6مطابق شکل  باشد. متر می میلی 115- 170 بهاره

ساحت کل، درصد م 52/3ایستگاه اقلید و حوالی آن (حدود 
استعداد بسیار مناسب تا مناسب براي  داراي) که 5جدول 

 80قیه نقاط استان (حدود باشد ب می کشت گندم دیم
از نظر بارش بهاره شرایط نامناسبی را دارا  اکثراًدرصد) 

  باشند. می
 ساالنه مشخصات الیه بارش -3جدول

  درصد از استان  وزن نرمال  هاگزینه  ردیف
1  220 -130  009/0  05/5  
2  300 -220  020/0  39/51  
3  400 -300  042/0  27/41  
4  480-400  085/0  29/2  

  

  مشخصات الیه بارش پاییزه -4جدول 
  درصد از استان  وزن نرمال  هاگزینه  ردیف

1  60 -40  004/0  34/5  
2  90-60  008/0  20/60  
3  110 -90  019/0  71/30  
4  140-110  040/0  75/3  

  مشخصات الیه بارش بهاره - 5جدول 
  درصد از استان  وزن نرمال  هاگزینه  ردیف

1  50-0  002/0  29/79  
2  100-50  004/0  19/19  
3  140-100  008/0  53/2  
4  190 -140  019/0  99/0  

                                                             
1 Perrier and Salkini 
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 ،معیار ارتفاع سهمعیار جغرافیایی شامل : معیار جغرافیایی
  باشد. می و جهت شیب شیب

بارندگی افزایش دما کاهش و با افزایش ارتفاع : ارتفاع
ترین عناصر اقلیمی  ، لذا پارامترهاي مذکور از مهمیابد می

در این پژوهش از  باشند.محصوالت کشاورزي می براي کشت
جهت تهیه نقشه  استان 50000/1هاي توپوگرافی نقشه

ارتفاعات منطقه استفاده شد، که در آن مناطق شمال، 
شرق و شرقی از نظر ارتفاع استعداد خوبی براي کشت شمال

شرق،  جنوب مناطق جنوب،نداشته ولی گندم دیم 
وضعیت بسیار مناسبی  داراي غربغرب، غرب و شمال جنوب

   باشند.براي کشت گندم دیم می
  مشخصات الیه ارتفاع -6جدول 

  استاندرصد از   وزن نرمال  هاگزینه  ردیف
1  800 -0  053/0  95/17  
2  1600 -800  023/0  27/36  
3  2400 -1600  009/0  69/36  
4  2400>  004/0  09/9  

نقشه  براي بررسی شیب منطقه،و جهت شیب:  شیب
و  کالس بسیار مناسب، مناسب، متوسط 4شیب استان به 

حدود  7جدول ) باتوجه به 8امناسب تقسیم گردید (شکل ن
درصد مساحت استان از نظر شیب براي کشت گندم دیم  63

درصد  10باشد زیرا که شیب آن زیر  بسیار مناسب می
) 1391زاده و همکاران، براساس تحقیقات (فیضیباشد و  می

پذیر است. از آنجا  درجه امکان 15گندم دیم تا شیب  کشت
جهات جغرافیایی موجب جلوگیري از که نور خورشید و 

شود  سرما و افزایش کیفیت دیم و محصوالت زراعی می
شود، هاي جنوبی توصیه میکشت این محصول در شیب

در نظر  بنابراین جهت شیب نیز به عنوان یک الیه اطالعاتی
   .)8و جدول  9شکل گرفته شده است (

 داراي اهمیت ویژهدما در هر یک از مراحل رشد : معیار دما
دلیل حساس بودن گیاه به  باشد ولی در این بین به می

ري است (اورالندي اهمیت بیشت دارايتغییرات آب و هوایی، 
بررسی قابلیت کشت گندم دیم  ). جهت2005، 1و همکاران

روز)  - هاي دماي تراکمی (درجهاز داده از نظر دما
در نهایت  در استان فارس استفاده و هاي موجود ایستگاه

                                                             
1 Orlandi et al. 

سطح استان از نظر دمایی به چهار سطح بسیار مناسب، 
بندي شد، که در آن مناسب، متوسط و نامناسب کالس

ایستگاه اقلید و آباده داراي شرایط بسیار مناسب از نظر 
  ).9و جدول  10شکل (باشد گندم دیم می

  مشخصات الیه شیب -7جدول 
  استاندرصد از   وزن نرمال  هاگزینه  ردیف

1  10 -1  020/0  42/62  
2  20-10  009/0  24/19  
3  30-20  004/0  45/9  
4  30>  002/0  89/9  

  شیبجهت مشخصات الیه  -8جدول 
  استاندرصد از   وزن نرمال  هاگزینه  ردیف

  50/30  008/0  جنوب  1
  53/21  003/0  شرق  2
  87/19  002/0  غرب  3
  10/28  001/0  شمال  4

  مشخصات الیه دماي تراکمی - 9جدول 
  استاندرصد از   وزن نرمال  هاگزینه  ردیف

1  700-0  001/0  19/13  
2  1300-700  002/0  57/40  
3  1900 -1300  005/0  70/37  
4  2400 -1900  011/0  54/8  

  هاي اطالعاتیتلفیق الیه
 مؤثرهاي اطالعاتی و تعیین عوامل الیه تهیه تمام از پس

تجزیه و و با سنجی مناطق مستعد کشت گندم دیم امکاندر 
هاي نقشه به تهیه GIS کمک به فضایی هايتحلیل داده
پرداخته شد. پس از  در مناطق مستعد کشت مؤثر فاکتورهاي

فرایند  اساس رب کشت مناطق در مؤثر هايالیه دهیوزن
پوشانی هم و تلفیق منظور به GIS از مراتبی، سلسه تحلیل
 کشت جهت مناسب يها انمک و نقشه استفاده شد هانقشه
 (بسیار کالس 4 در حاصل نقشه گردید. تهیه دیم گندم

گردید.  بندي طبقه نامناسب) و متوسط مناسب، مناسب،
مناطق بسیار مناسب جهت کشت گندم دیم در منطقه مورد 

هایی  صورت زبانه هغربی، غرب و ب جنوببررسی، در محدوده 
هاي  به مرکز استان کشیده شده است که شامل ایستگاه

 73/3429172المرد، شیراز و درودزن با مساحتی بالغ بر 
   .دارد قرار هکتار
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ار هکت 46/2652593بر  بالغ مساحتی با مناسب مناطق
هایی در  صورت رگه و به زرقانهاي الر،  شامل ایستگاه

که کالس  در حالی باشد. هاي شیراز و المرد می ایستگاه
هکتار سطح  88/4953091متوسط با مساحت بالغ بر 

صورت نوار باریکی  شرق، شرق و به از مناطق جنوب وسیعی
ه را به خود اختصاص داده مورد مطالعمرکز و غرب منطقه 

براي اینکه مشخص در ادامه ). 10و جدول  11است (شکل 
شود چه مناطقی از استان در حال حاضر کشت دیم دارد 
نقشه کاربري اراضی استان نیز اضافه شد و مشخص گردید 

شود مناطقی که در حال حاضر در آن کشت دیم انجام می

باشند و با توجه به اینکه بیش  یاکثراً جزء مناطق نامناسب م
درصد سطح استان داراي مرتع فقیر است و قسمت  52از 

اعظمی از آن نیز در مناطق مناسب کشت دیم قرار دارد، لذا 
شود کاربري این مناطق در صورت امکان تغییر  توصیه می

  یابد.
  سنجی مشخصات نقشه امکان - 10جدول 

  درصد از استان  کالس  ردیف  محدوده

کل 
  منطقه

  97/27  بسیار مناسب  1
  63/21  مناسب  2
  41/40  متوسط  3
  99/9  نامناسب  4
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  گیرينتیجه
بندي  عبارتی پهنه ها یا بهشناسایی استعدادها و محدودیت

با مورد بررسی  کشاورزي گندم دیم در منطقه -اقلیمی
از اهداف این  GISاستفاده از عناصر اقلیمی در محیط 

ندرت ه که ب گر این است نتایج، نشان رود.شمار می تحقیق به
شود که از هر لحاظ براي رشد گیاه اي یافت میمنطقه

ها و مناسب باشد. بنابراین شناخت این محدودیت
جهت مطابقت با محیط، به نحوي که  ها آنبندي  اولویت

 محیط صورت گیرد، از طریق مطالعهبرداري از بهترین بهره
گونه که در . همانپذیر است مکانکشاورزي ا - لیمیجامع اق
 هاي غرب، جنوب و مرکز هم مشهود است ایستگاه 11شکل 

، درودزن و زرقانهاي المرد، شیراز،  استان (شامل ایستگاه
الر) براي کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و برعکس 

هاي اقلید و آباده)  استان (شامل ایستگاه هاي شمال ایستگاه
  باشد. اسب میبراي کشت گندم نامن

  منابع
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Abstract 
The aim of this feasibility study is determination of suitable zones for rainfed wheat cultivation in Fars 
province, south of Iran. Climatic variables including humidity, rainfall, and temperature along with 
elevation were employed to determine the suitable areas for wheat cultivation using Analytic Hierarchy 
Process (AHP) approach. The study results revealed that, from dryland cultivation point of view, the 
province can be regionalized into four zones i.e. ‘very suitable’, ‘suitable’, ‘average’, and ‘non suitable’. 
Based on the results, the ‘very suitable’ areas are mostly located in the west and south west of the 
province (Lamerd, Shiraz and Doroudzan stations), covering an area of 3,429,000 hectares, about % 28 of 
the total area of the province. 

Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Iran, Rain-fed wheat 
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