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  قیبا تلف یکشت گندم آب یغرب شهرستان اهواز برا یتناسب اراض یابیارز

 ییایاطالعات جغراف ۀو سامان یسلسله مراتب لیروش تحل

 
 *3عباس عساکرهو  2داودیمحمدجواد شیخ، 1محبوبه روزبهانی

 
ستت،، دانکتهد  ککتاور د، دانکتشا  شتنید گترو  منندستی بیوسی و استتاداار ؛استاد ؛ارشد آموخته کارشناسیدانش ترتیب:به -3و  2، 1

 اهوا ، اارانچمران اهوا ، 

 2/3/1397 ؛ تاراخ پذارش: 25/7/1396 تاراخ دراافت:

 

 هچکید

 از هدف. است اراضي تناسب ارزيابي زيستي، منابع از حفاظت و سود بیشینه دست آوردنبه براي اساسي رويكردهاي از يكي

 ۀمراتبي و سااما  سلسله تحلیل فرآيند از استفاده با آبي گندم رستان اهواز براي کشتشه ارزيابي تناسب اراضي تحقیق اين

گندم آباي بار  در کشت مؤثرهاي شاخص یز ساير عوامل و  و زراعي شناختي،بوم  یازهاي در ابتدا. اطالعات جغرافیايي است

، شیب و جهات شایب ،EC ،pHخاک،  افتب قابلیت  فوذپذيري خاک، هاي. شاخصشد تعیین اساس ويژگي و شرايط منطقه

هاا از طرياق پرسشانامه از کشااورزان و کارشناساان و ا تخاب شاد د. دادهدرآمد خالص  و ارتباطي هايراه، بازار تا فاصله

معیارهاي اقتصادي و خصوصایات خااک بیشاترين وزن را  زيردهد مي شان ها بررسي.  تايج شدآوري مختلف جمع هادهاي 

- سبت فايده به هزينه در منطقه باه. متوسط درآمد خالص و ه استدر رتبه اول قرار گرفت 316/0د خالص با وزن درآم . دردا

هاا و مصرفي در تولید گندم مربوط به ماشین ۀ. بیشترين هزينه استدست آمدبه 44/0میلیون ريال در هكتار و  2/10 ترتیب

 5/32 مناساب، بسایار منطقاه درصاد 1/11مشخص شد که  ،ب اراضيها و ارزيابي تناس. بر اساس تلفیق اليهاستادوات 

 .است گندم کشت براي  امناسب درصد 0/26 و متوسط درصد 4/30 مناسب، درصد

 

 کلیدیهای هواژ

 معیاره، تناسب اراضي، خوزستان، ساما ۀ اطالعات جغرافیايي، گندم گیري چندتصمیم

 

 مقدمه

 ۀر عروتتتهتتتاد وتتتورف گرفتتتته دپیکتتترفت رغ،بتته

 گیر جمعیتت و محتتدوددلیل افتزااش چکت،ککاور د، به

 ستاار منتابع طبیعتی، محتدودات و بودن منابع خاك، آب

-مناستتب همننتتان محستو  ۀدسترسی به غذا و تغذات

. استتت تران و شدادتران شهل فقر در سرتتاستتر جنتتان

جمعیتتت و تولیتتداف ککتتاور د،  رشتتتد بتتودنتعتتتاد  نام

 رو ساختهبا چالکی جدد روبه حا  توسعه را ککورهاد در

 ۀهاد ذخیترمحتدودات فکتار رو افتزون جمعیتت واست. 

 و محتی،، غتذا ۀدربتار غذاای توجه جنانی را بته تحقیتت 

دلیتل ه. بت(Burke et al., 2005) تغذاه جلب کرد  استتت

و تمااتل ککتورها در  اینیا  رو افزون بکتر بته متواد غتذا

و حضور  ککاور دتولیداف  ۀ مین در ایرسیدن به خودکفا

 دهتاد جداتد ککتاور ، توجه به شتیو یدر با ارهاد جنان

افتزااش  ،هااان روش یتمام ۀاست. هدف اولی افزااش اافته

هتاد  مین ا  برداردو بنر  یعملهرد محصوالف  راعپاادار 

 ۀبیکتین بته رستیدن ضتمن اد کهگونه به ککاور د است

 بعتدد هاداستفاد  ی و خاکی برادآب ار ش با منابع تولید،

 نیا هتاد بته توجه با بتوان اگر ترتیباان به نبینند. آسیب

 در و کترد شناساای را محصو  ککت مستعد مناط  بومی،

 بترد، پتی محیطی هادتوانمندد و هامحدودات به آن کنار

اافتت.  دستت پااتدار و بیکتتر عملهترد بته تتوانمی عمالً
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 دادن اختصتا  واراضتی  تولید یلپتانس شناخت ،بنابراان

 ادواتت   اهمیتتت و جااشتتا  ا  محصتتو ، بنتتتران بتته نتتاآن

 منت،، هتدف اان به رسیدن هادرا  ا  اهی. است برخوردار

 منطقته در هتر رااج محصوالف براد اراضی تناسب ار اابی

 ,.Ayoubi et al., 2001; Bagherzadeh et al) استتت

2012).  

عاف مفیدد را در خصتو  ار اابی تناسب  راعی، اطال

تران مهان میزان با دهی ککت محصوالف مختلف، مناسب

براد تولید هر محصتو  جنتت متدارات متمرکتز منتابع و 

رازد الشود ککت مناسب هر منطقه در اختیار قترار برنامه

ار اتابی تناستب  .(Bagherzadeh et al., 2012)دهتد. متی

لتف شتامل گیرد بتا متغیرهتاد مختتصتمی، ۀاراضی مسئل

هاست. اقلی،، معیارهاد اقتصادد، اجتماعی و داشر شاخص

امرو   با گسترش رو افزون معیارهتا و ضتواب، مختلتف در 

هاای نیتا  استت کته بتواننتد ککاور د، به استفاد  ا  مد 

نتا نیا هتاد را در نظر بشیرند و با تلفی  آن اان ضواب، ۀهم

هاد ا گوناگون بخش ککتاور د را برطترف ستا ند. در ست

هاد اطالعتاف ستامانه ۀهاد فناورد در  میناخیر، پیکرفت

را هاد خام جغرافیاای، امهان نمااش حج، عظیمی ا  داد 

 & Shahrokh)وورف نقکه و جدو  فراه، کترد  استتبه

Ayoubi, 2014) هتا بتا بتراد استتفاد  ا  داد  همه،. با اان

کته هتاای استت شاخص و معیارهاد متفاوف، نیا  به روش

استتخرا  کننتد. در  و اطالعاف مورد نیا  را ترکیب، تحلیل

کتاربرد دارنتد: اطالعتاف  گیرد مهانی دو نتو  داد تصمی،

 ،جغرافیتتاای و مهتتانی و اطالعتتاف مربتتوی بتته ترجیحتتاف

ضترورد گیران. در اان بتین هاد تصمی،اولوات و هاقضاوف

ا هتکه بتواند قابلیتطراحی شود چارچوبی  رسدمی به نظر

 و اطالعتاف جغرافیتاای را ذخیتر ، پتردا ش ۀو نتااج سامان

گیرد چند معیار  همترا  هاد تصمی،و با روشکند تحلیل 

گیرد گیران تلفی  نمااد. روش تصتمی،با ترجیحاف تصمی،

هاستت کته اجتا   روشاد ا  مجموعتهچند معیار  شتامل 

دهتی هاد وابسته امتیا دهی و و ندهد طیفی ا  معیار می

آننتا را نفتع هتاد ذدکارشناسان و گرو  پس ا  آنو شوند 

تناسب اراضی در خار  و داختل  ۀدر  مین .کنندبندد رتبه

تتوان بته در داخل ککتور میاست.  مطالعاف فراوان ،ککور

 ,.Ayoubi et al)و همهاران  ااوبیاشار  کرد: مطالعاف اان 

آبتتادد نجتتف، (Baninaeeme, 2003)نعمتته ، بنتتی(2001

(Najafabadi, 2004) امانی و همهاران ،(Yamani et al., 

همهتتاران  و کتتایمی، (Ashraf, 2011) ، اشتترف(2010

(Kazemi et al., 2012) ،شتاهر  و ااتوبی (Shahrokh & 

Ayoubi, 2014)، امیتدوار و همهتاران (Omidvar et al., 

 .(Kazemi & Sadegi, 2014) کتایمی و وتادقی و (2014

 در خار  ا  ااران نیز ااتن مطالعتاف در دستتر  هستتند:

 ,Eldrandalyالدرانتتدالی  ، (Prakash, 2003پراکتتاش  

 Ying et)اینت  و همهتاران ، (Duc, 2006)داك ، (2003

al., 2007)مورااامتتا و ، تاپتتا (Tapha & Murayama, 

، (Ananda & Herath, 2007) و هتترا  ، آنانتتدا(2007

 و ، بناگتت(Rahman & Saha, 2008)ستاها  و رحمتان

بوبتتاد  و همهتتاران  (Bhagat et al., 2009)همهتتاران

(Bobade et al., 2010)همهتاران  و ، چتن(Chen et al., 

 و (Samanta et al., 2011)همهتتاران  و ستتامانتا ،(2010

ااتن  ۀدر همت .(Akinci et al., 2013) همهاران و آکینسی

هتتاد اطالعتتاف جغرافیتتاای و روش ۀمطالعتتاف ا  ستتامان

 گیرد چند معیار  استفاد  شد  است.تصمی،

ابستتشی و گنتدم دلیتل استترات اب بتودندر ااران، بته

، عتاداف و ااتن محصتو داران و باور ککاور ان به ککتت 

جته تو و سالا  و نقش حسا  نان در سبد غتذاای متردم

کنندگان، ککتت و تولیتد ککاور ان و مصترفو  دولتمردان

در ستا   راعتی  .دارد وا   یاان محصو  اهمیت و جااشاه

 7/5سطح برداشت گندم در کل ککتور حتدود  94-1393

درود ا  کتل  24/50 میلیون ههتار برآورد شد  که معاد 

درود ا  کل سطح غالف  92/69سطح محصوالف  راعی و 

 دروتد 15/39 ان مقدار سطح  ار ککتت،است. ا  اککور 

میتزان تولیتد گنتدم  است. آن دا، درود 85/60و  آن آبی
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میلیون تن برآورد شد  کته تولیتد آبتی  5/11ککور حدود 

آن را تکتتهیل دروتتد  5/31دروتتد و تولیتتد داتت،  5/68

دروتد ا  گنتدم  08/11 ولیتدت استان خو ستان با .دهدمی

حصتو  قترار گرفتته ککور در جااشا  نخست تولیتد ااتن م

تران اهی ا  من، ،شنرستان اهوا در . (Anon, 2016) است

 ککتت  اتر ستطح، مراکز تولید گنتدم در استتان و ککتور

 آنمیزان تولیتد و عملهترد  وههتار  178517حدود  گندم

کیلوگرم در ههتار گتزارش  2848تن و  236874ترتیب به

 شد  است.

 

 هامواد و روش

 هادادهمورد مطالعه و  ۀمنطق

متتورد مطالعتته شتتامل اراضتتی بختتش غربتتی  ۀمنطقتت

ههتتار استت کته در  21400شنرستان اهتوا  بته وستعت 

تتا  48° 20'عرض شمالی و  31° 51'تا  31° 55'محدود  

در هتا  متین ۀطو  شرقی قرار دارد. بخش عمتد °48 38'

ککت عمد  گنتدم آبتی  وککاور د  هاد میناان منطقه 

استتتواای و داراد قتته نیمتتهاستتت. آب و هتتواد ااتتن منط

هتاد کوتتا  و هاد بسیار گرم و طوالنی و  مستتانتابستان

دهد که سردتران معتد  است. بررسی آمارد دما نکان می

مترداد  و هتا خترداد، تیترتران ما دد و بنمن و گرم هاما 

متغیر  که متهی به دو 1مارتنوبندد داسا  طبقه ر. باست

 در اهتوا  شنرستتان دماستت،ن میانشین بارندگی و میانشی

- متین .(Anvaripoor, 2012) قرار داردخکب  اقلی، گرو 

. دارنتدستنشین ااتن منطقته بافتت ستنشین اتا نیمتههاد 

گتذرد و منبتع اوتلی میهتا  متینکارون ا  ااتن  ۀرودخان

 آب ککاور د اان منطقه است. نیتأم

هتا و ارگتانهتا و ها ا  ستا مانهاد مختلف و داد نقکه

سکنامه ا  ککاور ان و کارشناسان تنیه گرداد. براد اان پر

کستب بتراد اولتی شتد، نامته طراحتی  منظور دو پرستش

دهتتی و نبتتراد مقااستتۀ اطالعتتاف ا  ککتتاور ان و دومتتی 

ن. بتر استا  جتدو  ساها توس، کارشنامعیارها و شاخص

کتار منطقته پرسکتنامه ا  ککتاور ان گنتدم 111 ،مورگان

بردارد سیستتماتیب نمونته  ان بتاتهمیل شد؛ اان ککتاور

  انتخاب شدند.

بندد و بررسی تناستب اراضتی اولولیتبراد  :هاشاخص

غرب شنرستتان اهتوا ، هاد  مینککت گندم در منظور به

شراا، اقلیمی، عملهرد اراضتی  اان پارامترها بررسی شدند:

هاد اقتصادد، خصووتیاف فیزاهتی و شتیمیاای و شاخص

 و هتا(،  ارستاختpH و ارد، شتوردخاك  بافتت، نفوذپتذ

جنتت  و توپوگرافی منطقته  ارتفتا  ا  ستطح دراتا، شتیب

عنتوان شیب(. عملهترد تولیتد گنتدم و درآمتد ختالص بته

شتتاخص اقتصتتادد انتختتاب شتتدند. دسترستتی بتته ادواف 

آب  نیتتتأمککتتی و  ههکتتی، منبتتع ککتتاور د، کانا 

هاد ن ککتتاور د و ماشتتیناجتتود متخصصتتو ،ککتتاور د

 و ، نزداهی به با ار و ستیلو، دسترستی بته جتاد ککاور د

 درها عنوان  ارمعیارهاد بخش  ارساختتسطیح اراضی به

مؤثر ا  انترید اهتی ا  نیا هتاد  ۀاستفاد .شدند گرفته نظر

اساسی ککاور د پاادار است. روش بررسی جراتان انترید 

مختلتف در ککتاور د  مستاللطور گسترد  براد تحلیل به

شتتود و تجزاتته و تحلیتتل آن شتتاخص   متتیپااتتدار استتتفاد

. موضو  من، استشناسی ککاور د بینی پاادارد بومپیش

در ککاور د پاادار حداقل مصرف انرید نیست بلهه تولیتد 

. انتترید استتت وردمناستتب بتتا حتتداکآر ستتودآورد و بنتتر 

مصرفی و تولیدد در مزرعه بته عوامتل و شتراا، اقلیمتی، 

و ... بستتشی دارد. شتراا، کیفیت منابع، مسالل متداراتی 

 ماننتد آب  هتاو برختی ا  ننتاد  اقلیمی، خصوویاف خاك

که در میزان عملهرد محصتو  اند آبیارد( وابسته به منطقه

 بسزاای دارند.  ریتأث انرید تولیدد( 

مقتتدار تولیتتد بتته متتدارات و مقتتدار مصتترف و ترکیتتب 

ستته ( نیتز وابدهندیمها  که انرید ورودد را تکهیل نناد 

بر اسا  نظتر کارشناستان بته جتاد  ،است. در اان مطالعه

هاد انرید، عملهترد محصتو  گنتدم  کته شاخص ۀمقااس

همان انرید تولیدد است( و بحث اقتصادد در نظر گرفتته 

 1- Domarten 
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طور غیر مستقی، وا گی و خصووتیاف منطقته و شد که به

 ککتت همننین مدارات مزرعه در آن لحتا  شتد  باشتد.

غالتب و اوتلی منطقته  محصتو دد جتو( گندم  و تا حدو

و بترنج گیاهان تابستانی است و محصوالف من، داشر مانند 

شتوند و ا  ااتن نظتر بیکتر بعد ا  برداشت گندم ککت می

ها و محدوداتدلیل وجود ندارد. بهو گندم آننا رقابتی بین 

آب و نیترود انستانی بته  نیا   وا گی خا  اان محصوالف

 و گسترد  نیستتگندم  به اندا ۀ اننآککت سطح  ار  ااد(

ککتت بتراد مطالعه تناستب اراضتی  در اانهمین دلیل به

ار اتابی محصتوالف  پتانسیل ککت ساار بررسی شد؛گندم 

 که است ناا معیارها  ار انتخاب در کلی ۀقاعد .نکد  است

 بته براد رستیدن و لهئمس وضعیت با ارتبای در بااد آننا را

هتاای در معیارهتا و شتاخص ترتیببدان. کرد تعیین هدف

بندد و تناسب اراضتی در نظتر گرفتته شتدند کته در پننه

توان ااجتاد داراد و نیز مورد مطالعه داراد اختالف  ۀمنطق

هتا در ابتتدا اثتر و تفتاوف شتاخص ،بنتابراان؛ تمااز باشتند

 رگتذاریتأثهتاد شتاخصپس ا  آن منطقه بررسی گرداد و 

تناسب اراضی، تمتام معیارهتا و  ار اابی برادانتخاب شدند. 

بنتدد هاد تناسب اراضی طبقهها بر اسا  کال معیار  ار

درجاف مختلتف تناستب اراضتی  ۀکنند مکخص که شدند

هتا کتال  ییتراشها  در تغ برو ا   جلوگیرد براد. هستند

 .در نظر گرفته شد ترانک، ممهن حد تا ناآنتعداد 

و  معیارها کردن مکخص ا  بعد: هازیرمعیار ۀنقش ۀتهی

محتی،  در ادنقکته ۀالات  ارمعیتار هتر بتراد  ارمعیارها،

ArcGIS نیا  ،اان کار گرداد. براد تنیه رسترد وورف به 

 .استت نظتر متورد ۀبراد منطقت معیار هر مهانی دادهاد به

هاد مختلتتف و اتتا هتتا ا  طراتت  ستتا مانهتتا و داد نقکتته

و وارد محتی، هاد مهانی تنیته وورف داد پرسکنامه و به

GIS .شد 

 به عمد  طوربه اقتصادد هادهزانه: شاخص اقتصادی

متی متغیتر تقستی، هادهزانه و ثابت هاددو بخش هزانه

ثابتت ماننتد استتنالك  منبتع اتا ننتاد  هتادشوند. هزانه

ماننتد  هاایهزانه و هاد ثابتهزانه هاد ککاور د،ماشین

قابتل تغییتر  فمتد کوتتا متواد اولیته کته در و  نیرود کار

هاد شوند. کتل هزانتهیممتغیر نامید  هاد هزانههستند، 

ا اد هر ههتار محصو  گندم ا  ککتاور ان منطقته تولید به

هتا هاد ماشتینهاد تولید شامل هزانهدست آمد. هزانهبه

کار، مر بند، هن، داسب، ننرکن، ماله، بذرپاش، خطی گاوآ

بیتارد، بتذر، کتود کمبتاان(، کتارگر، آ و پاشکودپاش، س،

کتش(، قتار  و کشکش، علف اور  و فسفاف(، سموم  آفت

 متین اتا هزانته  ۀانرید، حمل و نقل و هزانه  مین  اجار

هتاای کته فروت ا  دست رفتته  متین( استت. بتراد نناد 

 ماننتد نیترود کتار استت مالهیت آننا در اختیار ککتاور  

 ۀا  هزانتخانوادگی،  متین  راعتی، ادواف ککتاور د و ...( 

فروتت  ۀهزانت فروت ا  دست رفته آن نناد  استفاد  شد.

آن  ۀاستتفاد  اتا اجتار ۀها برابر با هزانتا  دست رفته نناد 

ا اد درآمد ناختالص بته نناد  در منطقه در نظر گرفته شد.

هر ههتار ا  ضرب مقدار گندم تولیدد در ههتار در قیمتت 

عامتل بتراد  تتراندست آمد. من،فروش هر واحد گندم به

ککاور  درآمد خالص است که برابر با حاول تفاوف درآمتد 

 نهابه هز د انسبت فا هاد تولید است.ناخالص و کل هزانه

 .داگرد محاسبه 2و  1واب، ربا استفاد  ا   نهابه هز دیو تول

عنتوان شتاخص بختش در اان مطالعته درآمتد ختالص بته

یاای در محتی، هاد جغرافادغام با ساار الاه براداقتصادد 

GIS مقتدار درآمتد  ۀدر نظر گرفتته شتد. پتس ا  محاستب

وارد  ArcGISافتزار هتا بته نترمنقطته، داد  هر خالص براد

 ۀنقکت شدند و بتا استتفاد  ا  روش میانیتابی  کراجینت (

 شد. تنیه رسترد

 

 1) 
 درآمد ناخالص

 =نسبت فااد  به هزانه
 تولید ۀکل هزان

 

 2) 
=نسبت تولید به  گرم(عملهرد محصو   کیلو

 تولید  هزار راا ( ۀکل هزان هزانه
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و ارتفتا  ا  ستطح دراتا  شیب، جنت شیب: توپوگرافی

متتد   ۀنقکتتا   ارمعیارهتتاد توپتتوگرافی انتختتاب شتتدند. 

ستتتا مان در تنیتتته شتتتد   DEM(1( ارتفتتتاعی رقتتتومی

 ۀنقکت ۀمتتر(، بتراد تنیت 10د ککور  بتا دقتت بردارنقکه

متورد  ۀه، استفاد  گرداد. منطقتشیب و جنت شیب منطق

و شتیب  شتودمطالعه ا  نظر توپوگرافی دشت محسوب می

 ا یتتنبتتر استتا   استتت ودروتتد  0-2 آن در اغلتتب نقتتای

 ,.Sys et al) و همهاران ککت گندم که سیس یشناختبوم

 بستیار مناستب(  1Sدر کتال   عمدتاً، اندداد اراله  1991(

ککتت گنتدم وجتود محدودات چنتدانی بتراد و  قرار دارد

رد و شیب منطقه وجود نتداهاد جنت ااد در  رییتغندارد. 

  شتتیب در جنتتت کارشناستتی نظتتر بنتتابراان بتتر استتا 

 .بنتدد شتدکتال  غربتی -شترقی جنت و جنوبی-شمالی

 متین بتا  در گنتدم عملهترد میزان دهدنکان میمطالعاف 

 جنتت است تتا در بیکتر درود 11 جنوبی -شمالی شیب

 & Gerewal et al., 1989; Duncan)غربتتی -شتترقی

Schapangh, 1993) . 

بتر استا   یبو جنت ش یبش یافخصوو بندددرجه

 ارتفتا اراله شد  استت.  1در جدو   گندم اکیرو یا هادن

 ۀا  خصوویاف من، توپوگرافی استت. بیکتیندراا  سطح ا 

متر  14متر و میانشین ارتفا  آن  81ارتفا  شنرستان اهوا  

 سطح درااست.ا   باالتر

 

 گندم يشيرو يهاازی  اساس بر بیش جهت و بیشتناسب  بنديکالس -1جدول 

 کالس محدودیت
1S 2S 3S 1N 2N منبع 

 (Sys et al., 1991) - >60 30-60 15-30 0-15 شیب

 ;Duncan & Schapangh, 1993) - - - غربی-شرقی جنوبی -شمالی جنت شیب

Gerewal et al., 1989) 

1S2ر مناسب، : بسیاS ،3: مناسبS ،،1: متوسN ،2: نامناسب قابل اوالحNنامناسب غیرقابل اوالح : 

 

میتزان دسترستی بته ادواف : هاازیرساخت ۀنقش ۀتهی

ککتی، تستطیح و  ههکتی، منبتع جود کانتا و ،ککاور د

ن ککتتاور د و اجتتود متخصصتتو ،آب ککتتاور د نیتتتأم

منطقته  هاد ککاور د ا  طرا  پرسکنامه و بررسیماشین

و مراکز تعاون روستاای تعیین گرداد. ا  نظر دسترستی بته 

 و نته  اولی و بتا ار مصترف عمتد  هادجاد  و با ار، جاد 

 نقکته، ۀتنیت . بترادگرفتتدر منطقه مبنتا قترار  کوچب(

، ArcGIS افتزارنرمو در  شتد جتاد  تنیته و سیلو مختصاف

 خیلتی کتال  چنتار بته نظر مورد ۀنقط تا هر مهان ۀفاول

 گرداتتد.  تقستتی، دور خیلتتی و نزداتتب، دور نزداتتب،

بندد تناسب اراضی بر اسا  فاوله ا  جاد  اوتلی و کال 

ه قتطمنفاوتله در  ۀبا ار مصرف بر مبناد بیکتینه و کمینت

 محاسبه گرداد.

هتتاد رقتتومی نقکتته ۀتنیتت بتتراد: خصوصاایاخ خااا 

تحتت هتاد  متینخصوویاف فیزاهی و شتیمیاای ختاك 

نقطته ا  بختش  53هاد ختام ، داد ککت گندم در منطقه

 تبدال ا  سا مان آب و برق استان خو ستان تنیه شد. پس

 اابیمیان ArcMapمحی،  ها، درداد  سا دآماد  و واحدها

هر  آمارد  کراجین ( براد مین روشا   با استفاد  هاداد 

 استا  بتر هتاالاته اان سپس .شد دنبا  خاکی خصوویت

هتاد الاته .ندشتد بنتددطبقه نتدمگ شناختینیا هاد بوم

قابلیتت  و ، بافتpHهداات الهتراهی،  ۀخروجی شامل نقک

 . استنفوذپذارد 

 در ختاك شتیمیاای عوامتل ا  اهی (EC)شورد خاك 

 امنس بتر متتر دسی 6کمتر  ECشد. گندم تا  گرفته نظر

 ، 4/7معتتاد   ECهتتیگ گونتته کتتاهش محصتتو  نتتدارد. بتتا 

 

 

 1- Digital Elevation Model 
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و  50، 10،25ترتیتب بهبر متر  امنس دسی 20و  5/9،13

 ,.Sys et al)دارد در پتی دروتد کتاهش محصتو   100

 (pH). ا  داشر خصوویاف شیمیاای خاك، اسیداته (1991

وورف رسترد بتا استتفاد  که الاه آن براد منطقه بهاست 

 اابی تنیه گرداد. ا  روش میان

یتا  گنتدم، مقتدار شتناختی گهتاد بتومبر اسا  نیتا 

هتاد در ختاك 2/8تا  7ککت گندم  برادناسب اسیداته م

دستت بته . براداستهاد اسیدد خاك در 7تا  6قلیاای و 

 ماسته، دروتد و نتی میانشین ابتدا خاك بافت ۀنقک آوردن

 بتا و شتد محاستبه ا  نقتای هراتب بتراد خاك لوم و ر 

-به دست آمتد. داد  بافت نو  خاك، بافت استفاد  ا  مآلث

دروتد ذراف ختاك ا  ستا مان آب و  هاد اولیه مربوی بته

 ArcGIS. بتا استتفاد  ا  روش میانیتابی در شتدبرق تنیته 

هتاد ختاکی گنتدم بافت خاك تنیه و بر اسا  نیتا  ۀنقک

 اتا هتااتمحتدود بنتدد شتد. روشبافت خاك طبقه ۀنقک

آن را آبتی کته فتالو  دککتاور  دبترا یاراضت اابیار  روش

 ار گرفتتت بنتتدد قتتراستتت، مبنتتاد کتتال کتترد  مطتترح 

 (.2 جدو  

 

 اهمیتت تعیتین بتراد: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

بنتدد و اولوات کاربرد اولوات تعیین در عوامل مؤثر نسبی

 سلستله تحلیتل روش فرآانتد ا  ،اراضی واحد هر نناای در

ستله مراتبتی، تکتهیل سل بااان روش  .شد استفاد  مراتبی

و انتدا   ستاختار دو ن اجتزا ۀ وجی، محاسبهاد مقااسه

شتد. اولتین گتام در روش اجترا گیرد شتاخص ستا گارد 

AHP،   ساخت درخت سلسله مراتبی است که در سطح او

هدف تحقی ، اعنی ار اابی اراضی براد ککت گنتدم آبتی 

مراتبتی پتس ا   سلستله . در روش فرآاند تحلیتلداردقرار 

هتا، درخت سلستله مراتبتی و طراحتی پرسکتنامهتکهیل 

معیارها و  ار معیارها بااد به وورف  وجتی بتا هت، داشتر 

هتاد  وجتی . مقااستهشوندو دو به دو مقااسه کنند رقابت 

هتاد  وجتی و بتر هاد مقااسهاان تحقی  در قالب ماتراس

 کالسی ساعتی وورف گرفت. 9اسا  طیف 

میت هر معیار نستبت دهی معیارها اهو ن با: دهیوزن

 یهتا اقتدام. استتخرا  و نشودمیبه معیارهاد داشر بیان 

گیتتران. و ن هتتاد تصتتمی،در درك اولواتتتاستتت کلیتتدد 

تخصیص اافته به هر معیار در حقیقتت بیتانشر اهمیتت آن 

معیار نسبت بته داشتر معیارهتاد متورد نظتر استت. بتراد 

ار اتتابی نستتبت اهمیتتت معیارهتتا، نیتتا  بتته نظتتر شتتخص 

-. پس ا  جمعآمد دستبه پرسکنامه است که باارشنا  ک

افتزار با استفاد  ا  میانشین هندستی، ا  نرمها دادگا بندد 

و ن آوردن  دستتبتهبراد  2000 ۀنسخ 1اکسپرف چواس

ناستا گارد نیتز  میتزانشتد.  معیارها و  ارمعیارها استفاد 

افتزار بتراد براد هر ماتراس محاسبه گرداتد. در ااتن نترم

شتود. روش بتردار دهی ا  روش بردار وا   استفاد  متینو 

تتران روش محاستبه او ان در تحلیتل سلستله وا   دقیت 

 مراتبی است.

 

 (Sys et al., 1991)بندي خصوصیات خاک کالس -2جدول 

 S1 S2 S3 N1 معیار

EC 18 18-14 14-9 0-9  امنس ار متر( دسی> 

pH 2/8-7 5/8-2/8 9-5/8 9< 

 بافت خاك
لومی، لوم شنی، لوم 

 رسی شنی

 یشن لومی رسی سیلتی،

 لومی، لومی سیلتی
 ها ساار کال لومی رسی، شنی رسی

 <1اا  >12 6-12 1/0-5/0 5/0-6 متر بر ساعت( سانتی قابلیت نفوذ

 1- Expert Choice 
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بتراد  1شاخص و نیهمپوشانی ا  مد   GISدر محی، 

ااتن متد   .شتدها استتفاد  الاته ده، انتدا  دروتلفی  و 

ها، بندد عددد متکهل ا  سه بخش و نروش طبقه شامل

ثیرگذارد میزان تأ بر اسا . پارامترها استها ها و نمر با  

 AHPدستتت آمتتد  ا  روش در تناستتب اراضتتی و و ن بتته

 .همپوشانی شدند

 

 و بحث نتایج
ا نکتان داد کته ککتاور ان هنتااج حاول ا  پرسکنامه

هتاد ککتاور د منطقه ا  نظر دسترسی به ادواف و ماشین

بیکتر ار  منبع توان مزدر شراا، اهسان قرار دارند.  باًاتقر

استت  399و  285تراکتورهاد مسی فرگوسن متد  شامل 

ل و ، کاشت، کودپاشی، سمپاشتی، حمتشخ،  دنکه براد 

نظام مالهیت تراکتور و  شوند.نقل و موارد داشر استفاد  می

مالهیتتت اد اتتا اجتتار طتتور عمتتد  بتته دو شتتهل ادواف بتته

اد هتتبرختتی ا  ماشتتینمنطقتته ا  لحتتا   استتت. خصووتتی

تننتا  ست رو به روبا کمبود  ،خصو  کمباانبه ،ککاور د

در فصتتل  (.دو دستتتشا  کمبتتاان در منطقتته موجتتود استتت

آانتد. برداشت، کمباان ا  مناط  داشر به ااتن منطقته می

هاد ماشتین صنبتود متخصت آشناای ککتاور ان،نادلیل به

اد ها  ادواف و ماشتین، هتاد ال مآمو ش نبود و ککاور د

اد مآتا  بتر بترادشتود. د به درستی استفاد  نمیککاور 

استتفاد   کتار،نته ا  خطتی و ا  کودپتاشبیکتر ککت بذر 

منطقته  ،هاد ککاور دمتخصص ماشین ۀدر  مین .شودمی

هاد در ستاار  مینتهبا محدودات شتدادد مواجته استت. 

 ککاور د و  راعت گندم متخصص تا حدودد وجود دارد.

سی بته بتذر و کتود کتافی و ککاور ان منطقه ا  دستر

جنتاد ککتاور د و مرکتز در هتاد آمو شتی برگزارد دور 

. رضتاات ککتاور ان ا  هستتندخدماف روستتاای ناراضتی 

نزداهی به مرکتز ختدماف و دسترستی بته ختدماف آن در 

اتب مرکتز ختدماف در روستتاد  ؛پااین قرار دارد یسطح

طقته من دتننا سیلوو  الطمیر براد کل منطقه وجود داردام

در را . با ارهاد کوچب و افراد گنتدم استدر اان مرکز نیز 

عنوان با ار فتروش در که بهخرند میحج، ک، ا  ککاور ان 

بندد تناسب اراضی بر اسا  فاوله نظر گرفته نکد. کال 

 اوتتلی و بتتا ار مصتترف بتتر مبنتتاد بیکتتینه و  ۀا  جتتاد

فاوتتله در منطقتته محاستتبه و بتتر استتا  نظتتر  ۀکمینتت

. شتهل (3جدو   ان به چنار گرو  تقسی، گرداد کارشناس

 نقکه تناسب اراضی ا  نظر دسترسی به جتاد  و ستیلو را  1

 دهد.نکان می

 

 بندي فاصله از جاده اصلي و بازار مصرفکالس -3جدول 
 کالس محدودیت

1S 2S 3S 1N 

 50 30 20 10 فاوله ا  جاد  اولی

 60 40 30 20 فاوله ا  با ار مصرف

 

هتا و فاضتالب شتنرها، رود  هاب  ههشو و  بر اانعال

تاسیساف داشر که در مسیر اان رودخانه قترار  و هاکارخانه

دارند بر شتدف آلتودگی و کتاهش کیفیتت آب آن افتزود  

اراضتی،  نکدن ی ههکاست. افزااش شورد آب رودخانه و 

موجب افزااش شورد اراضی منطقه شتد  استت. در طترح 

ستتا  ا  شتترو  آن  20حتتدود هتتزار ههتتتارد کتته  550

 و ها تسطیح،  ههکیگذرد برنامه بر اان است که  مینمی

درود  17حدود  1395ککی شوند. اان طرح تا سا  کانا 

پیکرفت فیزاهی داشته و تا کنون در منطقۀ مورد مطالعته 

هتتاد بتتاال و تتتوان متتالی پتتااین هزانتتهاجتترا نکتتد  استتت. 

اور ان ختود بته ااتن ککاور ان مانع ا  آن شد  است تا کک

 کار دست  نند.

 1- Weighted Index Overlay Model 
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 تناسب اراضي از  ظر دسترسي به سیلو -ب تناسب اراضي از  ظر دسترسي به جاده -الف

 هاتناسب اراضي از  ظر معیارهاي زيرساخت -1شكل 

 

 و دست آمد  ا  ککاور ان، جناد ککتاور داطالعاف به

 ههش اراضی داراد دهد نکان می مرکز خدماف ککاور د

منبتع آب  در منطقه وجود نتدارد.آبیارد پیکرفته  ۀهاا شب

ماننتد کمبتود آب عوامتل  ۀبراد آبیارد کل اراضتی و همت

در کل منطقته اهستان  کیفیت آب و شورد جنت آبیارد،

ور بندد منطقه به منظتپننهبراد تماازد  است و ا  اان رو

  .شودنمیککت گندم ااجاد 

 جنتتت  GISاد هاتتهدر البنتتابراان عوامتتل ذکتتر شتتد  

 

هتاد با استفاد  ا  داد  .نددر نظر گرفته نکدتناسب اراضی 

بر استا  دست آمد، میدانی و اطالعاتی که ا  ککاور ان به

هاد اقتصتادد شاخص ،هاد تولید گندمکل هزانهمحاسبۀ 

، هاد اقتصادد شتامل ننادهتاد مصترفیداد . شدمحاسبه 

ها استتخرا  و کتنامهو مقتدار تولیتد ا  پرس هاقیمت نناد 

بر اسا  و شد طور جداگانه محاسبه براد هر پرسکنامه به

  دستت آمتدبته د تولیتدهاهتر واحتد ننتاد ، هزانته ۀنهزا

 .(4جدو   

 در هكتار( هزار ريال) تولید گندم آبيهاي اقتصادي و شاخص هاهزينه -4جدول 

 فایده به هزینه مد خالصدرآ کل ۀهزین هاماشین کارگر آبیاری بذر کود سموم نهاده
 تولید به هزینه 

 (کیلوگرم به هزار ریال)

 1/0 44/0 10200 23400 7690 5250 3600 2860 3000 1000 هزانه

 - - - 100 86/32 43/22 38/15 22/12 82/12 27/4 درود
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میانشین هزانۀ تولید گنتدم در هتر ههتتار در منطقته 

محاسبه  1394هزار راا  بر اسا  قیمت سا  پااه  2340

کیلتوگرم در  2800شد. میانشین عملهرد منطقته برابتر بتا 

دست آمد که با توجه به میتانشین قیمتت فتروش ههتار به

راا (، درآمد ناختالص  12000 برابر  1394گندم در سا  

میلیون راا  در هتر ههتتار محاستبه شتد. دستتمزد  6/33

قته هزار راتا  در منط 500تا  400وورف رو مزد کارگر به

ها و ادواف ککتتاور د بتتود  استتت. ماشتتین 1394در ستتا  

اند. هزانۀ شخ،  متین و برداشتت بیکتران هزانه را داشته

استت. ها را شتامل شتد  محصو  بیکتران هزانته ماشتین

انتد. هاد بعتدد قترار گرفتتههزانۀ کارگر و آبیارد در رتبه

آبیارد سنتی اهی ا  دالال افزااش هزانه نیرود کار است. 

میلیون راا  در ههتار و نستبت  2/10درآمد خالص برابر با 

د، ککتاور محاستبه شتد. در بختش  44/0فااد  به هزانه 

تران شاخص براد ککاور  درآمد خالص  ستود( استت من،

بختش اقتصتادد در نظتر عنوان الاتۀ که در اان پ وهش به

مزار  انتختابی  مقدار سود براد ۀپس ا  محاسب گرفته شد.

افزار وارد و با استتفاد  ا  روش ها به نرممزرعه(، داد  111 

بتا محاستبه شتد.  تنیه رسترد نقکه میانیابی  کراجین (

یتب براد تفه ایعنوان مبناه ب سود ۀو کمین یکینهب، سود

و بته  د در نظر گرفته شتدهاد تناسب اقتصادحدود کال 

 ۀنقکت ،2(. در شتهل 5چنار قسمت تقسی، گرداد  جدو  

درآمد خالص حاول ا  ککت گندم آبی در اراضتی منطقته 

 نکان داد  شد  است.

 

 در هكتار( هزار ريالمطالعه ) موردمنطقۀ  گندم در براي اقتصادي تناسب هايکالس حدود -5جدول 

 1S 2S 3S N کالس

 <1781 2699-3618 3618-4537 >4537 محدود 

 

 
 مورد مطالعه ۀ قشه درآمد خالص حاصل از کشت گندم در منطق -2شكل 
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هتاد شیب و جنتت شتیب بتا استتفاد  ا  نقکته ۀنقک

DEM  دلیتل دشتت به .(3شهل  بندد شدند تنیه و کال

هاای، جز در قستمت ،بودن منطقه، شیب  مین و جنت آن

در  کنتد.اور د ااجاد نمیمحدودات چندانی در اراضی کک

نقکه اراضی ا  نظر معیارهاد مختلف خصووتیاف  4شهل 

 خاك نکان داد  شد  است.

در فرآاند سلسله مراتبی، عناوتر هتر ستطح نستتبت 

تر ختتتود مقااستتته و و ن نستتتبی آن بتتته ستتتطح بتتتاال

بنتدد و شود. همۀ معیتتارها و عوامتل کال محاستبه متی

ارد شتدند. نمودار سلسله مراتبی گتذنستبت بته ه، ار ش

اد  وجتی در هاد محاسبه شتد  بتر استا  مقااستهو و ن

هتاد  وجتی، نکتان داد  شتد  استت. در مقااسته 5شهل 

خصوویاف فیزاهی خاك نسبت به خصووتیاف شتیمیاای 

تر است. معیار خصوویاف فیزاهتی دو در ککت گندم من،

ووتتیاف  اتتر معیتتار دارد: نفوذپتتذارد و بافتتت؛ معیتتار خص

استت. در بتین  pHو  ECشیمیاای نیز داراد دو  ار معیار 

 667/0معیارهاد فیزاهی خاك، نفوذپذارد بتا و ن نستبی 

در رتبۀ دوم قترار  333/0در رتبۀ او  و بافت با و ن نسبی 

در رتبتۀ  75/0با و ن  ECدارد. در  ارمعیارهاد شیمیاای، 

گنتتدم در  در رتبتتۀ دوم قتترار دارد. 25/0بتتا و ن  pHاو  و 

هتاد دلیل مداراتشود، اما بههاد مختلفی ککت میشیب

 راعی و اثتر مقتدار شتیب بتر آن، مقتدار تولیتد محصتو  

متفاوف خواهد بتود. هتر چته شتیب کمتتر باشتد شتراا، 

خواهد بتود. در  ارمعیارهتاد توپتوگرافی، شتیب تر مناسب

، 2/0، نستبت بتته جنتت شتتیب بتتا و ن 8/0 متین بتتا و ن 

 استتت. در مطالعتتاف بتتاقر اد  و همهتتارانتتتر بااهمیتتت

(Bagherzadeh et al., 2012)  براد ار اابی کیفی تناستب

تران عامتل اراضی در دشت نیکابور، خصوویاف خاك من،

است. محمدد  محدودکنند  براد ککت گندم معرفی شد 

نیتز در ار اتابی  (Mohammadi et al., 2008)و همهتاران 

وو ، خصوویاف فیزاهتی را تناسب اراضی منطقۀ گنبد کا

 دانند.کنند  میمحدودتران عامل من،

 

  
  قشه جهت شیب منطقۀ مورد مطالعه -ب  قشه شیب منطقۀ مورد مطالعه -الف

 تناسب اراضي از  ظر معیارهاي توپوگرافي -3شكل 
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 خاک منطقه pH ۀ قش -ب شوري خاک منطقه ۀ قش-الف

  
 قابلیت  فوذپذيري خاک منطقه ۀ قش -د بافت خاک منطقه ۀ قش -ج

 معیارهاي خصوصیات خاک منطقه -4شكل 

 

ها، نزداهتی هاد  ارساختشاخصبندد  اردر اولوات

نسبت به نزداهی بته ستیلو بتا و ن  667/0به جاد  با و ن 

 وجی نیتز هاد مقااسه. نتااج دارداهمیت بیکترد  333/0

ك، اقتصتتادد، کتته ا  بتتین معیارهتتاد ختتادهتتد متتینکتتان 

متورد مطالعته، نقتش  ۀها در منطقت ارساخت و توپوگرافی

در  50/0و ن معیار خاك معتاد   :معیار خاك بیکتر است
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 (،316/0  برابتتر اقتصتتادد هتتادو ن معیارردۀ نخستتت و 

-بته (055/0  برابتر توپتوگرافی و (129/0  برابر  ارساخت

ارد ناستا گمیتزان هاد بعدد قترار گرفتنتد. ترتیب در رد 

 دست آمد.به 02/0برابر با 

شتتنر و مبارکتته در  ناتت ر یتناستتب اراضتت یاباتتار  در

 لیتروش تحل ا  ،بترنج و گنتدم ککت دبرااستان اوفنان 

 دارهتایمع ا  یاباتار  ناتاستفاد  شتد. در ا یسلسله مراتب

 مصترف، بتا ار تتا فاوتله ناخالص، دورسودآ ،،یاقل تناسب

و  یطتتیمحتستتا  دامتتدهایپ و آب ۀشتتبه بتته یدسترستت

و  ،یاقلتت اریتتو ن بتته مع ناکتتتریب وستتتفاد  ا ایایمیشتت

به فاوله تا با ار مصرف  اریمع ناناخالص و کمتر دسودآور

کته در  استت داد  نکتان یاباار  جانتا اختصا  داد  شد.

 استت گنتدم ککت با دکاربر تاواول یاراض دواحدها ۀهم

(Shahrokh & Ayoubi, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  مودار سلسله مراتبي تناسب اراضي و وزن  سبي هر معیار -5شكل 

 

ضتترب آن  اتتر و ن نناای هر  ار معیارهتا ا  حاوتل

دست آمد کته معیتار در و ن معیارهتا در ستطوح بتاالتر به

درآمتد  در ااتن جتدو ،نکان داد  شد  است.  6در جدو  

هاد بعدد در رتبه را دارد وبیکتران و ن  316/0ص با خال

ننتاای ا   ۀنقکت .هستتند ار معیارهاد خصووتیاف ختاك 

 دار رسترد تولید شد. هاد و نتلفی  نقکه

 

 در تناسب اراضي مؤثروزن  هايي هر يک از معیارهاي  -6 جدول
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 222/0 111/0 083/0 042/0 044/0 011/0 316/0 086/0 043/0 و ن

 اراضیتناسب 

 توپوگرافی اقتصادی زیرساخت

500/0 

 خا 

055/0 316/0 129/0 

فیزیک ییشیمیا

 ی

نفوذ بافت

پذیر

 ی

جهت 

 یبش

شی

 ب

سیل

 و

 جاده درآمد خالص

pH EC 

2/0 8/0 667/0 333/0 1 667/0 333/0 

667/0 333/0 75/0 25/0 
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، نقکۀ ننتاای AHPها بر اسا  مد  براد تلفی  نقکه

در شتهل آمتد.  دستبههاد  ارمعیارها ا  جمع و نی نقکه

شود کته ، نقکۀ تناسب اراضی براد ککت گندم داد  می6

تیتتا د استتت کتته تناستتب آن در آن هتتر پیهستتل داراد ام

چته ااتن  دهتد. هترپیهسل را براد ککت گندم نکان متی

مقدار امتیا  بیکتر باشد تناسب  مین نیز بیکتتر استت. ا  

نظر پتانسیل ککت گندم، نقکتۀ ننتاای بته چنتار کتال  

 و )2S(، مناستب )3S(، متوست، )N(تقسی، شد: نامناستب 

یتل داشتتن دلاراضی بسیار مناسب بته .)1S(بسیار مناسب 

عملهترد مناستب بنتتران مهتان بتراد  و خاك، توپوگرافی

هاد شتما  غربتی و ککت گندم هستند. اان کال  بخش

هتاد کمتتر و رو بته . شتیبگیردجنوبی منطقه را در برمی

جنوب و هداات الهتراهی در حتد مطلتوب ا  عوامتل قترار 

 ،. در ااتن منتاط دهستتنگرفتن اان مناط  در اان طبقه 

 ۀشراا، مناسب توپتوگرافی و ختاکی در طتو  دوردلیل به

باالتران عملهرد در واحتد ستطح قابتل انتظتار  ،رشد گندم

درود ا  مستاحت منطقته را  1/11. اان اراضی حدود است

شراا، اراضی بسیار مناسب،  ، نسبت به. اراضی مناسبدارد

توان عملهرد ترد دارند ولی با ککت گندم میضعیف نسبتاً

هتاد شتما  ا انتظار داشت. اان کتال  بختشخوبی ا  آنن

دروتد ا   5/32گیترد و شرقی و جنوبی منطقه را در برمتی

 . شودشامل میمنطقه را 

منطقته  دهتدیمت نکانگرگر خو ستان  دشت یبررس

 ا . دارددر کال  تناسب مناسب قترار  یککت جو آب دبرا

 افیخصووت جتو ککت دبرا محدودکنند  عوامل ناترمن،

 و بتودن ایایتقل ،دشتور آهتب، درود مانند كخا یهازیف

 در. (Khaksar et al., 2009) استت  شتد یمعرفت ی ههک

 عمتتد کتته  شتتد  گفتتته ددشتتت ختتو در دشتتراد  یتتتحق

 در جتو وگکتت گنتدم  دبرا یمورد بررس یاراض دواحدها

 .دارند قرار مناسب اا مناسب یلیخ کال 

 

 
 آبي تناسب  هايي اراضي منطقه جهت کشت گندم -6شكل 
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 ت،اتایو قل دشور زین محدودکنند  عوامل ناترمن، ا 

 ناتا در. گفته شد  استت یاراض دواحدها تهادیآهب و اس

 تیضتعو نی مت بیشت ،دماننتد شتور ایهای گاو یاباار 

 ،یبافت خاك ستطح ،خب عم  ز ،اسنشردرود  ،ی ههک

در نظر گرفته  دسودآور و محصو  و عملهرد لیتحل ،،یاقل

 .(Zeynali et al., 2016)شدند 

اراضی متوست، قابلیتت چنتدانی بتراد ککتت گنتدم 

هاد مرکزد منطقته، اعنتی ندارند. اان کال  بیکتر بخش

گیترد. اراضتی نامناستب می درود ا  منطقه را در بر 4/30

شود که فاقتد شتراا، ال م هاای ا  منطقه را شامل میپننه

منتاط   ککت گندم در اان رواند و ا  اانبراد ککت گندم

 نامناسب، pHاان مناط  هاد ندارد.  مینتوجیه اقتصادد 

EC نفوذپتذارد  و باال، حاولخیزد پااین، بافتت نامناستب

خصتو  در رسد براد حفظ تولید بهنظر میبه .دارند پااین

طبقاف ضعیف و براد جلوگیرد ا  کاهش کیفیت و کمیت 

ال م  تتر،منابع محیطی و تنز  اان اراضی به طبقاف پتااین

توقتع، استتفاد  مانند ککت محصوالف ک، هاایبرنامهاست 

در تناوب بتا  گذاردبقوالف آاشککت ا  گیاهان پوشکی، 

براد آننا در نظتر موارد داشر  و ور د حفایتیگندم، خاك

رواه گنتدم در منتاط  نامستاعد نته . کاشت بیگرفته شود

ش بته کتاهمنجتر شود، بلهته تننا باعث افزااش تولید نمی

 نیز خواهد شد.منابع محیطی و هدر رفتن سرمااه ملی 

منظتور کرخه بته ۀحو  را  هنام دشت ۀدربار دامطالعه در

دروتد  63 شتد مکتخصگندم  ککت دبرا یاراض یاباار 

 تننا و اندنامناسب یتوپوگراف دهاتامحدود لیدلبه یاراض

( دوم کتال   مناسب نسبتاً تناسب ددارا یاراض درود 16

 .(Jalalee, 2017) است بود 

 

 گیرینتیجه

تناسب اراضی غترب شنرستتان اهتوا   ،در اان مطالعه

بتر تناستب  مؤثرککت گندم آبی ار اابی و معیارهاد براد 

کته در  شتد؛ معیارهتاایککت گنتدم بررستی براد اراضی 

عنوان معیارهاد نناای تناسب اراضی منطقه ااجاد تفاوف به

 ر گتترو  اوتتلی اقتصتتاددانتختتاب شتتدند. معیارهتتا در چنتتا

هتا تقستی،  ارستاخت و ا گی خاك، شتراا، توپتوگرافیو

بتراد ار اابی معیار اقتصادد ا  درآمد ختالص، براد شدند. 

ختاك ا  بتراد معیار توپوگرافی ا  شتیب و جنتت  متین، 

ها ا   ارستتاختبتتراد  و خصووتتیاف فیزاهتتی و شتتیمیاای

 دسترسی بته جتاد  و ستیلو استتفاد  گرداتد. خصووتیاف

فیزاهی خاك شامل بافت و نفوذپذارد خاك و خصوویاف 

شیمیاای خاك شامل شورد و اسیداته ختاك بتود. جنتت 

ا  روش  ،واحتد یمعیارها و رسیدن بته تصتمیم ۀتلفی  هم

ها ها ا  ستا مان. داد شدگیرد چند معیار  استفاد  تصمی،

ا   پرسکتتنامههتتاد مختلتتف و همننتتین ا  طراتت  و ارگان

آورد گرداتد. بتراد هتر  اتر ارشناسان جمعککاور ان و ک

مجتزا در محتی،  ۀوورف الامنطقه به ۀنقک ،معیار و معیار

GIS دستت آمتد  ا  هتاد بتهبا استتفاد  و ن ؛تنیه گرداد

هاد الاتته AHPو روش هتتاد کارشناستتی آورد داد جمتتع

تناستب  ۀهمپوشانی شتدند و نقکت GISمختلف در محی، 

هاد تمتتام رداتتد. الاتتهککتتت گنتتدم تنیتته گبتتراد اراضتتی 

هتاد تناستب اراضتی ها بر اسا  کال معیارها و  ارمعیار

 بندد شدند. طبقه

ا  مستاحت  درود 11نکان داد حدود ها بررسیتااج ن

ککتت گنتدم  بترادداراد تناسب باال منطقه اراضی  راعی 

هتتاد کمتتتر و رو بتته جنتتوب و هتتداات . شتتیباستتت آبتتی

واملی هستند که باعتث جمله ع ا الهتراهی در حد مطلوب 

 26 ،عتالو بتهاند. قرار گرفتن اان مناط  در اان طبقه شد 

جنت ککتت گنتدم  منطقها  مساحت اراضی  راعی  درود

در ااتن موضتو   مؤثر. ا  عوامل است  شدنامناسب ار اابی 

 توان به همپوشانی  مان ککت برخی ا  گیاهان با گندممی

یعی ا  اراضتی اشار  کرد که باعث شتد  استت بختش وست

که داراد پتانسیل ختوبی جنتت ککتت منطقه  راعی اان 

گندم هستند، به کاربرد غیر ا  گندم اختصا  پیدا کننتد 

ککتت ستاار  را بترادکه ممهتن استت پتانستیل مناستب 

81-98ص /7139 پايیز و زمستان /71شماره  /19جلد /ها و مكا یزاسیون کشاورزيساما ه تحقیقات   



95 

اراضتتی  نیتتافتن باشتتند. اختصتتا داشتتته محصتتوالف نیتتز 

بته معنتاد اختصتا   ی معتینمستعد بته ککتت محصتول

ستاار محصتوالف نیستت. ا  داشتر  کاشتتنادرست آن بته 

. بتا هستتنددر اان موضتو  مستالل اقتصتادد  مؤثرعوامل 

 توجه به اانهه اکآتر ککتاور ان قبتل ا  ککتت محصتوالف 

 

 بترادهاد اقتصتادد و وجتود بتا ار مناستب مختلف، جنبه

و در اولواتت قترار  گیرنتدمتیمحصو  مورد نظر را در نظر 

ز بته ستاار گیاهتانی دهند، بخکی ا  سطح  ار ککت نیمی

تر توانند ا  نظر اقتصتادد ستودمندکه میاابد اختصا  می

 .باشند
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Assessment of land suitability is one of the basic approaches to maximize profits and protect environmental 

resources. The purpose of this study was to determine the land suitability of Ahwaz county for cultivation 

of irrigated wheat using AHP method and GIS. Ecological factors, agricultural factors and other parameters 

affecting wheat cultivation in Ahwaz county were determined. Soil permeability, soil texture, EC, pH, 

slope, accessibility to main roads and markets, and net income were selected. Data were collected by 

questionnaires distributed among farmers, experts, and governmental organizations. The results showed 

that economic criteria and soil characteristics had the highest weight, so that net income with the weight of 

0.316 was ranked first. It has been found that average net income and benefit/cost ratio were 10.2 million 

rials per hectare and 0.44, respectively. The highest cost in wheat production was observed in machinery 

and equipment. Based on integration of GIS layers and assessment of land suitability, it was found that of 

total land area, 11.1% was very suitable, 32.5%  was suitable, 30.4% was moderate, and 26% was 

unsuitable for wheat cultivation. 
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