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 چکیده
( AHP) ی فرایند تحليل سلسله مراتبیترکيببا استفاده از مدل  ییدارو ياهیگ یها گونه کشت بهينه الگوی تعيين هدف با تحقيقاین     

 بهينه الگوی دار تعيين ابتدا از بين معيارهای متعدد و متنوع و اولویت انجام گردید.در استان قم  (TOPSIS)آل  و شباهت به گزینه ایده

 با نظرسنجی از تعدادی متخصص آشنا با گياهاندارویی، باتوجه به شرایط اکولوژیکی و اقتصادی منطقه مورد بررسی و  گياهان کشت

 معيار 3هایی که دارای اهميت و تأثيرگذاری بيشتری در این خصوص بود، انجام شد. در نهایت،  معيارها و گزینه غربالگری دارویی،

گزینه شامل آویشن باغی،  91و  مسائل اقتصادی ی وآب يازن، آب EC، خاک بافتیی، آستانه تنش سرمایی، آستانه تنش گرما شامل

 .شدند معمولی انتخاب محمدی و نعناع ایرانی، گل گاوزبان زیره سبز، کاسنی، کنجد، گل معمولی، زعفران ایرانی، بابونه آلمانی، زرشک

 Expert Choice افزار  با استفاده از نرمو  12/1با نرخ ناسازگاری  ،، وزن هر کدام از معيارها با مقایسه زوجی بين آنهاAHPمدل در 

دارویی  گياهان کشت بهينه الگوی در ميان معيارهای تعيين نشان داد کهنتایج  .استفاده شد TOPSIS يکتکنتعيين گردید و سپس از 

در همچنين، اقتصادی )فایده به هزینه( و بافت خاک بود.  وزن به ترتيب متعلق به معيارهای مسائل و کمترین در استان قم، بيشترین

نشان  تحقيققرار گرفتند. این  های بعدی گاوزبان در رتبه گلو  زیره سبزمحمدی،  گل بود و گزینهبهترین  زعفران ایرانی ها، گزینهميان 

 دارویی گياهان کشت بهينه الگوی تعيينی مربوط به ها گزینهبندی  تواند در بررسی و اولویت می TOPSIS-AHPی ترکيبد که مدل اد

 پوشش دهد.ها را ،استفاده کرده و نقاط ضعف آن رمذکو دو مدل هراز نقاط قوت و مورد استفاده قرار گيرد 

 
 یی.دارو ياهانگ ،قم ،بندی رتبه مراتبی، سلسله تحليل ،TOPSIS کلیدی: های هواژ

 

 مقدمه
 یها فرآورده و ییدارو اهانيگ از استفاده روزافزون کردیرو
 یجهان اقتصاد چرخه در را اهانيگ نیا نقش آن، از حاصل

 تنها آن دیتزا روبه مصرف که یطور به است. کرده تر پررنگ
 از یکی بلکه نداشته، توسعه حال در یکشورها به اختصاص
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 گردد یم محسوب زين شرفتهيپ یکشور یبهداشت مهم یفاکتورها
(Shokrollahzadeh, 2013.) تنوع بودن دارا با قم استان 

 در یادیز تنوع یدارا ،یکیاکولوژ و یمياقل طیشرا در فراوان
 را آن از یا مالحظه قابل درصد که بوده یاهيگ یها گونه
  نيب از .دهند می ليتشک دار اسانس و ییدارو یها گونه
 گونه 248 تعداد استان، سطح در شده یآور جمع گونه 711

 استان سطح از یباغ و یمرتع ،یجنگل از اعم ییدارو اهيگ
 ,Abdolmohammadi) است دهیگرد ییشناسا و یآور جمع

 در کشت بهينه الگوی تعيين هدف با گوناگونی مطالعات (.2003
 و Dury ازجمله ،است شده انجام کشور داخل و خارج

 و Gill ،(2196) همکاران و Aghajani ،(2196) همکاران
 به ادامه در که Fontance (2117) و Baltar ،(2113) همکاران

 Rahman. کنيم میی مختصر اشاره مطالعات نیا از گریدی برخ
 فضایی، معياره چند ارزیابی از استفاده با ،Saha (2117)و 

 ليتحل فرایند نيز و دور از سنجش جغرافيایی، اطالعات سامانه
 برای مناسب کشت الگوی تدوین به (AHP) یمراتب سلسله
 مطالعه، این در پرداختند. بنگالدش در بوگرا خيز سيل منطقه

 و خردل برنج، گندم، ازجمله منطقه در شاخص زراعی گياهان
 نتایج شدند. انتخاب پيشنهادی کشت الگوهای در زمينی سيب
 برای باالیی تا متوسط تناسب نظر مورد منطقه که داد نشان
 همکاران و Chen دارد. شده انتخاب زراعی گياهان توليد

 کشتبرای  نيچ Henan استان در جامعی بررسی ،(2191)
 درآنان  دادند. انجام جغرافيایی اطالعات سامانه پایه بر تنباکو

 زمين شکل و خاک اقليم، با مرتبط شاخص 98 از تحقيق این
 فرایند های پرسشنامه از ها شاخص این وزن کردند. استفاده

 که داد نشان نتایج آمد. بدست (AHP) یمراتب سلسله ليتحل
 دارای جنوب و غرب در واقع استان این اراضی از 82/22%

و  Beigbabayi است. تنباکو کشت برای مطلوب تناسب
Azadi Mobaraki (2192)، مناسب محل یابی مکان ضمن 

 روش با اقليمیهای  توانمندی براساس پایيزه کلزای کشت
AHP محيط در GIS، زیاد، محدودیت )دارای پهنه چهار 

 در را محدودیت( بدون و کم محدودیت متوسط، محدودیت
 ،(2193) همکاران و Javaheri نمودند. شناسایی اردبيل استان

 در چغندرقند پایيزه کشت اقليمی بندی پهنه هدف با تحقيقی در

 بسياری در که دادند نشان جنوبی و رضوی خراسان یها استان
 چغندرقند یها بوته شدن بهاره امکان مطالعه، مورد مناطق از

 این اراضی %91/4 نهایی بندی پهنه نقشه براساس دارد. وجود
 و متوسط %97/48 مناسب، %84/93 مناسب، بسيار ها استان

 .باشند می چغندرقند پایيزه کشت برای نامناسب 67/61%
Kazemi کشت یالگو نیتدو منظور به هم ،(2193) همکاران و 

 اطالعات سامانه از گلستان استان یکشاورز یاراض در مناسب
 (AHP) یمراتب سلسله ليتحل ندیفرا و (GIS) ییايجغراف

 یشرق شمال و شمال یاراض در داد نشان جینتا .نمودند استفاده
 یشتريب انطباق منطقه طیشرا با جو و نخود کشت یالگو استان
 مناطق در تابستانه و بهاره محصوالت کشت نيهمچن دارد.

 یاريآب با مید صورت به یغرب جنوب و جنوب مستعد اريبس
 بيان Vafaeinejad (2193) است. ریپذ امکان زين یليتکم
 یور بهره شیافزا یبرا مناسب یراهکارها از یکی کهکند  می
 توجه با محصوالت کشت یالگو اصالح ،یکشاورز بخش در
 از استفاده با ابتدا خود قيتحق در و است مختلف یپارامترها به
 مدل در محصوالت، رشد هدور و یآب ازين ،یاقتصاد یارهايمع

 انتخاب نهيبه محصوالت ،TOPSIS هاريمع چند یريگ ميتصم
 آب زانيم یپارامترها با جینتا نیا بيترک با نيهمچن .نماید می

 از استفاده با محصوالت، رشد هدور مشترک زمان و موجود
 هر به شده  داده صيتخص کشت هنيبه مساحت ک،يژنت تمیالگور

 نشان تحقيق این از آمده بدست جینتا .نمود مشخص را محصول
 یها تيقابل و شده  استفاده یها مدل از استفاده با که دهد یم

GIS، مدل .افتی  دست مناسب کشت یالگو به توان می 
 آل ایده گزینه به شباهت و مراتبی سلسله تحليل فرایند هيبریدی

 سلسله تحليل مدل دو قوت نقاط از( MTAHP) هشد اصالح
  شده اصالح آل ایده گزینه به شباهت و( AHP) مراتبی

(M-TOPSIS )پوشش را آنها ضعف نقاط و کرده استفاده 
 نسبی، های وزن آوردن بدست برای که ترتيب این به دهد. می

 بررسی همچنين و شده گرفته بکار AHP زوجی های مقایسه
 در و شود یم انجام AHP مدل از استفاده با سازگاری ميزان
 انجام M-TOPSIS مدل طریق از راهبردها بندی رتبه نهایت

 انجام از هدف .(Shabestari & Banihabib, 2015) دگرد یم
 انواع ترین مناسب معرفی و کشت نهيبه الگوی تعيين تحقيق،این 
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 (یاقتصاد و کییاکولوژ های جنبه )از دارویی گياهیی ها گونه
 محصوالت از کشت یالگو تغيير و قم استان در کشت برای

 جو و گندم مانند بازده کم و آب زمينه در پرمصرفی کشاورز
 .است بوده ییدارو یاهيگی ها گونه کشت به قم استان در

 
 ها روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 حدود لومترمربع،يک 99267 برابری وسعت با قم استان
  که گرفتهدربر را کشور کل مساحت از 37/1%

 دارد. اختصاص مراتع به آن مساحت از لومترمربعيک 438/889
  و یدشت ینواح در استان مساحت از لومترمربعيک 7928
 .است گرفته قرار یکوهستان ینواح در لومترمربعيک 6278

 و گراد یسانت درجه 97 برابر استان ساالنه یدما نيانگيم
 .است متر یليم 948 حدود در زين آن انهيسال یبارندگ متوسط

 اهانيگ فقط ،یشرق وی مرکز مناطق خاک و آبی شور ليدل به
 تيهالوف و پسند( ی)خشک تيروفوگزی عيطب خودرو
 ان،يب نیريش گون، خارزرد، خارشتر، مانند دوست( )نمک

 دهند. ادامه خود اتيح به قادرند … وی ن گز، بومادران،
 ،یدشت درمنه خارشتر، مانندی اهانيگ فقط قم، ریکو در ازجمله

 و غربی نواح در اما دارند.ی شیرو قدرت … و لياسکنب
 پوشش ،ییهوا و آب مساعد طیشرا ليدل به استان جنوب

 خاک کهی نقاط در و استی کوهستان استپ نوع ازی اهيگ
ی )باالی کاف نسبتاً باران ليدل به است، تر  میمال بيش و تر  یغن

 انجام محدود طور به زين ییدارو اهانيگ کشت متر( یليم 281
 آب شرایط در دارویی گياهان اغلب .(Fattahi, 2008) دشو می

 و تجاری دالیل  به اما هستند، کشت  قابل استان هوایی و
 نعناع، فلفلی، نعناع شامل: بيشتر شده کشت گياهان اقتصادی،

 زعفران و محمدی گل بيدمشک، سبز، زیره بابونه، ليمو، به شوید،
 سالی کشاورز آمارنامه براساس (.Vaziri, 2019) باشند می

 باز(ی )فضا ییدارو اهانيگ کشت ریز سطح دوم(، )جلد 9693
 ديتول با هکتار 7/49 قم استان در ،محمدی گل و زعفران بجز

 بوده هکتار در لوگرميک 869 عملکرد نيانگيم و تن 7/63
 ديتول دارای و هکتار 973 محمدی گل کشت ریز سطح و است

 زعفران و هکتار در لوگرميک 9/893 عملکرد نيانگيم و تن 88
  عملکرد نيانگيم و تن 16/1 ديتول دارای هکتار 9/97 با
 ,.Ebadzadeh et al) است بوده هکتار در لوگرميک 9/9

  9693 سالی کشاورز آمارنامه براساس همچنين (.2018
 در (یا )گلخانهیی دارو اهانيگ کشت ریز سطح وم(،س )جلد
  عملکرد نيانگيم و تن 61 ديتول با هکتار 6/1 قم استان
  (.Ahmadi et al., 2018) است بوده هکتار در تن 911

 

 پژوهش روش

 مسئلهی مراتب سلسله ساختار ابتدا پژوهش، نیا انجام یبرا
 تعيينی ها گزینه و معيارها هدف، آن در که دیگردی طراح

 آنها بندی اولویت منظور به دارویی گياهان کشت نهيبه الگوی
 و متنوع و متعددی ها گزینه و ارهايمع بين از ابتدا .شد مشخص
  شامل دارویی گياهان کشت نهيبه الگوی تعيين دار اولویت

 اقتصادی و اکولوژیکی شرایط به باتوجه ،گزینه 61 و معيار 61
 ومتخصصان  ازی تعداد ازی نظرسنج با و بررسی مورد منطقه

 دو قالب در و خبره 69) دارویی گياهان با آشنا خبرگان
 و ارهايمع (یمقدمات یبند تی)اولوی غربالگر (،نامهشپرس

مورد  نیا دری شتريبی گذارتأثير و تياهمی دارا کهیی ها گزینه
 یی،گرما تنش آستانه شامل: معيار 3 تینها در که شد انجام بود،

 مسائل و یآب يازن ،آب EC ،خاک بافت یی،سرما تنش آستانه
 آلمانی، بابونه باغی، آویشن شامل: نهیگز 91 و یاقتصاد

 کنجد، کاسنی، سبز، زیره ایرانی، زعفران معمولی، زرشک
 .دیگرد انتخاب معمولی نعناع و محمدی گل ایرانی، گاوزبان گل
 نیکارآمدتر از یکی AHP ای یمراتب سلسله ليتحل ندیفرا
 توسط بار نياول که است ارهيچندمع یريگ ميتصم یها کيتکن

Saaty (9971) ی زوج سهیمقا براساس کيتکن نیا شد. مطرح
 به را مختلفی وهایسناری بررس امکان و است شده نهاده بنا
 هر وزن .(Ghodsipour, 2016) دهد یم زانیر برنامه و رانیمد

 آنها نيبی زوج سهیمقا با و AHP روش به معيارها ازیک 
 و خبره 69 توسط شده ليتکم ای پرسشنامه اطالعات براساس

 Expert  افزار نرم از استفاده با دارویی گياهان متخصص

Choice يکتکن از سپس .دش نييتع TOPSIS روش یا 



 یی ...دارو یاهانبهینه کشت گ یالگو تعیین  777

 آل ایدهی ها پاسخ به تشابه آن اساس که ترجيحیی بند اولویت
 شده ارائه Yoon و Hwang وسيله به 9979 سال در و است
 ,Hwang & Yoon ؛Opricovic & Tzeng, 2004) است

 ها گزینه بندی اولویتبرای  (،Wang & Chang, 2007 ؛1981
 دستبی معيارها وزن بر عالوه منظور، نیای برا که شد استفاده

 های داده آوری جمعبرای  ای پرسشنامه ،AHP روش به آمده

 و خبرگان توسط و دیگرد طراحی گيری تصميم ماتریس
 نمودن وارد با نهایت در شد. ليتکم دارویی گياهان متخصصان

 BT TOPSIS افزار نرم در خبرگان نظرات و هامعيار وزن

Solver، ها گزینه و دش ليتشک گيری تصميم ماتریس های داده 
 .(9 )شکل شدند بندی اولویت TOPSIS روش مطابق

 
 TOPSIS و AHP ترکیبی روش از استفاده با قم استان شاخص دارویی گیاهان کشت الگوی نییتع مراحل -1 شکل

 

 نتایج
 فرایند یترکيب مدل از تحقيق این در نکهیا به توجه با

 آل ایده گزینه به شباهت و (AHP) مراتبی سلسله تحليل
(TOPSIS) ییدارو ياهانگ کشت نهيبه یالگو بندی رتبه یبرا 

 در که گردد یم ارائه مرحله دو در آن جینتا ،گردید استفاده
 ییدارو ياهانگ کشت یارهايمع نسبی وزن نييتع اول، مرحله

 های مقایسه با (AHP) مراتبی سلسله تحليل فرایند براساس و
 از استفاده با آن ليتکم و پرسشنامهی طراح با آنها زوجی

   TOPSISرتبه بندی الگوی بهينه کشت گياهان دارویی با استفاده از تکنيک

 (با تشکيل ماتریس تصميم گيری بر اساس اطالعات پرسشنامه ای تکميل شده توسط خبرگان و متخصصان)

 نعناع
 گل

 محمدی

  گل

 گاوزبان
سبز زیره کاسنی کنجد آویشن   بابونه زرشک زعفران   

 طراحی ساختار سلسله مراتبی 

(تعيين هدف، معيارها و گزینه های تحقيق)  

   AHPوزن دهی به معيارهای کشت گياهان دارویی با استفاده از تکنيک 

 (با مقایسه زوجی معيارها بر اساس اطالعات پرسشنامه ای تکميل شده توسط خبرگان و متخصصان)

 مسائل اقتصادی

 (فایده به هزینه)

 نياز آبی

 (مترمکعب بر هکتار)

آستانه تحمل شوری  

ميکروموهس بر  )آب 

 (  سانتی متر

 بافت خاک
 آستانه تنش سرمایی

 (گراددرجه سانتی)

 آستانه تنش گرمایی

 (گراددرجه سانتی)
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 و دارویی گياهان زمينه در متخصص و خبره 69 نظرات
 Expert  افزار نرم طيمح در سازگاری ميزان بررسی همچنين

Choice شباهت مدل براساس دوم، مرحله در و دیگرد انجام 
 ارهايمع نسبی وزن از استفاده با (TOPSIS) آل ایده گزینه به
 پرسشنامه ليتکم نيهمچن و آمد بدست اول مرحله در که
 ليتشک و دارویی گياهان متخصصان و خبرگان توسطی گرید

 ،BT Topsis Solver افزار نرم طيمح در گيری تصميم ماتریس
 که شد انجام یی(دارو ياهیگ یها گونه) ها گزینه بندی رتبه

 کرد. خواهيد مشاهده ادامه در را آن نتایج
 

 (AHP )مدل اول مرحله از حاصل نتایج

 تعيينی ارهايمع انيم در که داد نشان مرحله نیا نتایج
 وزن نیشتريب قم، استان در دارویی گياهان کشت نهيبه الگوی
 نیکمتر و " نه(یهز به دهی)فا یاقتصاد مسائل" اريمع به متعلق
 (.2 )شکل باشد یم "خاک بافت" اريمع به مربوط وزن

 

 
 AHP روش براساس معیارها وزن درصد -2 شکل

 

 (TOPSIS )مدل دوم مرحله از حاصل نتایج

 خبرگان نظر میانگین اول: گام

 ، از مقياااس امتيااازدهی  TOPSIS در گااام اول ماادل 

 ,Saaty & Vargasبراسااس نظار کارشناسای )    ای درجه 9

 نظار  مياانگين ( و ساپس از  9 ( استفاده گردید )جدول2001
 (.2 )جدول خبرگان استفاده شد

  

 (Saaty & Vargas, 2001کارشناسی )براساس نظر  ای درجه 9مقیاس امتیازدهی  -1 جدول

 توضیح j نسبت بهi  وضعیت مقایسه ارزش

 .هم ندارنداهميت برابر دارد و یا ارجحيتی نسبت به  j نسبت به i شاخص ترجيح یکسان 9

 .کمی مهمتر استj نسبت به i گزینه یا شاخص کمی مرجح 6

 .مهمتر است j نسبت به i گزینه یا شاخص خيلی مرجح 8

 .است j دارای ارجحيت خيلی بيشتری از i گزینه خيلی زیاد مرجح 8

 .نيست j با مقایسه قابل و مهمتر مطلقاً j از i گزینه مرجح کامالً 9

 .است i برای 9تر از  و پایين 8، بيانگر اهميتی زیادتر از 7مثال  .دهد های بينابين را نشان می ارزش بينابين 3، 4، 2
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فایده )اقتصادی

 (به هزینه

آستانه تحمل     

 شوری آب        

آستانه تنش  نیاز آبی

 سرمایی

آستانه تنش 

 گرمایی

 بافت خاک
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 TOPSIS مدل از استفاده با خبرگان نظر میانگین -2 جدول

 ماتریس
 تحمل آستانه

 سرمایی تنش

 تحمل آستانه

 گرمایی تنش
 خاک بافت

 تحمل آستانه

 آب شوری
 آبی نیاز

 مسائل

 یاقتصاد

 9/4 8/8 6/8 3/6 7/2 2/8 باغی آویشن

 6/4 6/4 4 4 6/4 8/4 آلمانی بابونه

 8/3 8/6 8/6 3/8 4/8 8/3 زرشک

 4/7 6/6 6/4 2/3 7/8 8/3 زعفران

 7/3 8/6 6 3 4/8 9/8 سبز زیره

 9/6 9/8 3/4 9/4 8 8/6 کاسنی

 9/3 7/4 9/4 9/8 9/8 2/9 کنجد

 6/7 6/8 9/4 7/8 8/6 9/8 گاوزبان گل

 9/8 2/4 6/4 4/3 8 6/3 محمدی گل

 2/4 9/3 4/8 7/6 2/4 7/6 نعناع

 مثبت منفی منفی مثبت مثبت مثبت معیار نوع

 499/1 938/1 228/1 164/1 189/1 174/1 معیار وزن

 
 مثبت مطلوبيت دارای که شاخصی ،ماتریس این در
 منفی مطلوبيت دارای که شاخصی و سود شاخص است،

 . باشد می هزینه شاخص ست،ا
 

 ماتریس کردن مقیاس بی یا سازی نرمال دوم: گام

 ،های موجود در ماتریس تصميم مقياس ،در این گام
 از مقادیر  یک به این ترتيب که هر .گردیدبدون مقياس 

  بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسيم شد
  (.6)جدول 

 

 شده نرمال ماتریس به دهی وزن سوم: گام

انجام گردید  دهی به ماتریس نرمال شده وزن ،گام سومدر 

 (.4 )جدول

ی ماتریس تصميم در واقع پارامتری است و الزم است کمّ
گيرنده برای هر شاخص وزنی را معين  شود، به این منظور تصميم

 .شود ها در ماتریس نرماالیز شده ضرب می مجموعه وزن ،کند می
 

 آل منفی آل مثبت و ایده تعیین راه حل ایدهگام چهارم: 

شد  منفی تعيين آل ایده و مثبت آل ایده حل راه ،مچهارگام در 
 (.8)جدول 
 راه بهترین و بدترین واقع در شده ایجاد مجازی گزینه دو

 .هستند حل
 

 آل مثبت و منفی گام پنجم: تعیین اندازه فاصله از راه حل ایده

 و مثبت آل ایده حل از راه فاصله اندازه هم، مپنجگام در 
 (.3)جدول گردید  منفی تعيين آل ایده
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 TOPSIS در مدل مقیاس کردن ماتریس سازی یا بی نرمال -3جدول 

 ماتریس
 آستانه تحمل

 تنش سرمایی

 آستانه تحمل

 تنش گرمایی
 بافت خاک

 تحمل آستانه

 آب شوری
 نیاز آبی

 مسائل

 اقتصادی

 249/1 6849/1 6849/1 2949/1 986/1 6172/1 آویشن باغی

 2998/1 2928/1 2724/1 2689/1 2383/1 2873/1 بابونه آلمانی

 6998/1 2679/1 2489/1 6669/1 6663/1 6982/1 زرشک

 4962/1 2248/1 6163/1 6377/1 6876/1 6982/1 زعفران

 6648/1 2679/1 2997/1 6839/1 6663/1 6126/1 زیره سبز

 9997/1 6439/1 6248/1 2998/1 6179/1 2996/1 کاسنی

 6694/1 6238/1 6489/1 689/1 477/1 1899/1 کنجد

 4176/1 6318/1 6489/1 648/1 2273/1 4219/1 گاوزبان گل

 6773/1 2788/1 6163/1 6718/1 6179/1 6864/1 محمدی گل

 2133/1 4949/1 6792/1 223/1 2898/1 2286/1 نعناع

 

 TOPSIS مدل در شده نرمال ماتریس به دهی وزن -4 جدول

 ماتریس

 وزین

 تحمل آستانه

 سرمایی تنش

 تحمل آستانه

 گرمایی تنش
 خاک بافت

 تحمل آستانه

 آب شوری
 آبی نیاز

 مسائل

 یاقتصاد

 1999/1 1398/1 1749/1 1186/1 1968/1 1289/1 باغی آویشن

 1739/1 1476/1 1349/1 /1179 129/1 1264/1 آلمانی بابونه

 9694/1 1696/1 1839/1 1996/1 1234/1 1664/1 زرشک

 9397/1 168/1 1379/1 1928/1 126 1664/1 زعفران

 9688/1 1696/1 1479/1 1929/1 1234/1 1284/1 سبز زیره

 1877/1 1882/1 1868/1 1199/1 1244/1 1974/1 کاسنی

 9698/1 1869/1 1878/1 1999/1 1673/1 113/1 کنجد

 9387/1 1898/1 1878/1 1998/1 1979/1 1684/1 گاوزبان گل

 9898/1 1489/1 1379/1 1929/1 1244/1 1694/1 محمدی گل

 1749/1 1378/1 1738/1 1188/1 1218/1 1979/1 نعناع
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 TOPSIS مدل در یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه -5 جدول

 بهینه حل راه
 تحمل آستانه

 سرمایی تنش

 تحمل آستانه

 گرمایی تنش
 خاک بافت

 تحمل آستانه

 آب شوری
 یاقتصاد مسائل آبی نیاز

+ 1684/1 1673/1 1929/1 1479/1 168/1 9397/1 

- 113/1 1968/1 1186/1 1738/1 1378/1 1877/1 

 

 سنجيم. می اقليدسی روش از را گزینه هر بين فاصله
 منفی و مثبت آل ایده یها گزینه از راها  گزینه فاصله یعنی

 آوریم. بدست می
 

ی منف و مثبت آل دهیا حل راه بهی کینزد محاسبه ششم: گام
 ها گزینه بندی رتبه همچنینو 

 آل ایده حل راه به نزدیکی براساس ها گزینه بندی رتبه

 .است نشان داده شده 6منفی در شکل  و مثبت
 

 مستعد مناطق نقشه و نمودار، 8تا  4های  در شکل
قم به ترتيب برای  استان در دارویی گياهان کشت
گاوزبان  سبز و گل محمدی، زیره های زعفران، گل گونه

 آورده شده است.

 

 TOPSIS مدل در منفی و مثبت آل ایده حل راه از فاصله اندازه -6 جدول

 منفی مثبت فاصله اندازه

 1292/1 1787/1 باغی آویشن

 1638/1 1789/1 آلمانی بابونه

 184/1 1492/1 زرشک

 9127/1 1266/1 زعفران

 1893/1 1639/1 سبز زیره

 1267/1 1992/1 کاسنی

 1387/1 1848/1 کنجد

 1948/1 1469/1 گاوزبان گل

 19/1 1292/1 محمدی گل

 1989/1 9198/1 نعناع
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 یمنف و مثبت آل دهیا حل راه به یکینزد براساس TOPSIS روش به ها گزینه بندی رتبه -3 شکل

 

  
 قم  استان در زعفراندارویی  نمودار و نقشه مناطق مستعد کشت گیاه -4 شکل

 

  
 قم  استان در محمدی گلدارویی  نمودار و نقشه مناطق مستعد کشت گیاه -5 شکل

0.000
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 نعناع کاسنی آویشن باغی بابونه آلمانی کنجد زرشک گل گاوزبان زیره سبز گل محمدی زعفران

1/798 
1/888 

1/377 1/378 1342 

1/886 

1/294 
1/281 

1/994 
1/968 

998969/83 

 %91/86هکتار 
83949/83 

 %8/29هکتار 

948733/17 

 %96/82هکتار 

886319/3 

 %81/84هکتار 

 (بدون محدودیت) 9طبقه 

محدودیت کم تا   2طبقه 

محدودیت متوسط تا  ) 6طبقه  (متوسط

 (زیاد

989474/44 

هکتار   88892/77 % 96/78هکتار 

8/23% 

941929/82 

 %92/79هکتار 

844429/93 

 %37/18هکتار 

 (بدون محدودیت) 9طبقه 

 (محدودیت کم تا متوسط 2طبقه 

 (محدودیت متوسط تا زیاد) 6طبقه 

 (محدودیت زیاد) 4طبقه 
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 قم  استان سبز در دارویی زیره کشت گیاهنمودار و نقشه مناطق مستعد  -6 شکل

 

 

 قم استان دارویی گل گاوزبان در نمودار و نقشه مناطق مستعد کشت گیاه -7 شکل

 

 بحث
 آب منابع از رویه بی برداشت اخير، های سال در

 اضافه و پروانه فاقد و غيرمجاز های چاه طریق از زیرزمينی
 و آب منابع محدودیت همچنين و مجاز های چاه از برداشت

 های آب شدید فتاُ موجب خشکسالی، های دوره تداوم
 در است. شده منطقه خاک و آب کيفيت کاهش و زیرزمينی

 آب های سفره از حد از بيش برداشت تداوم صورت
 امکان کنونی، کشاورزی شيوه ادامه منظور به زیرزمينی
 ميزان اگر حتی و نداشته وجود ها سفره تغذیه و جایگزینی

 برگشت و بازیابی امکان یابد، افزایش نيز جوی نزوالت
 عبور لزوماً و داشت نخواهد وجود زیرزمينی آب های سفره

 آبياری شيوه و کشت الگوی تغيير نيازمند آبی کم بحران از
 شمار به تهدید یک آبی، کم بحران است. کشاورزی بخش در

 یک به را آن توان می کشت، الگوی تغيير با اما رود؛ می
 در خشک و گرم هوای و آب به توجه با کرد. تبدیل فرصت
 شرایط که قم مثل مناطقی در دارویی گياهان کشت منطقه،

 بسيار دتوان می باشد، می زا استرس آن اقليمی و محيطی
 نظر از اینکه ضمن باشد، زراعی گياهان کشت از تر مناسب

 نيز بيشتری افزوده ارزش دارای و صرفه به مقرون اقتصادی
 های جنبه به نسبت کامل شناخت نداشتنسویی  از باشد. می

 نظر از دارویی گياهان برداشت و داشت کاشت، مختلف
برای  اطمينان قابل و ثبات با بازار وجود عدم و فنی و علمی

 ميان مستمر تعامل و گياهی دارویی محصوالت فروش
 بخش این مشکالت از کنندگان، مصرف و توليدکنندگان

 گياهان کشت توسعه رسد می نظر به. بنابراین باشد می
 بيکاری و اقتصادی مشکل رفع برای مناسبی حل راه دارویی،

هکتار   46386/17

6/99% 283273/92 

 %28/28هکتار  

913186/92 

 %9/81هکتار 

338888/37 

 % 39/14هکتار 

 (بدون محدودیت) 9طبقه 

 (محدودیت کم تا متوسط 2طبقه 

 (محدودیت متوسط تا زیاد) 6طبقه 

 (محدودیت زیاد) 4طبقه 

994186/83 

 91/46هکتار 

هکتار     93621/62 درصذ

7/79% 

969991/47 

 %92/86هکتار 

846934/44 

 %37/16هکتار 

 (بدون محدودیت) 9طبقه 

 (محدودیت کم تا متوسط 2طبقه 

 (محدودیت متوسط تا زیاد) 6طبقه 

 (محدودیت زیاد) 4طبقه 
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 باکه  طوری به است. مقاومتی اقتصاد اجرای راستای در
 هرچه باید خاکی، و آبی اقليمی، های محدودیت به توجه
 در دارویی گياهان کشت گسترش و توسعه سمت به بيشتر
 استعدادسنجی، و آمایش مطالعات در .برداریم گام قم استان

 و توليد زمينه در استان های توانمندی و ها ظرفيت باید
 تغيير هرحال به شود. مشخص دارویی گياهان فرآوری
 و زحمات که است سختی بسيار کار منطقه، در کشت الگوی
 از طلبد. می سازی فرهنگ جهت در را زیادی های تالش

 توليد، محور سه برباید  دارویی گياهان کشت توسعهسویی 
 با رسد می نظر بهرو  ازاین باشد. متمرکز بازاریابی و فرآوری

 زمينه در قم استان در شده شناخته های ظرفيت به توجه
 به  حرکت استانی، منابع مدیریت بخش در دارویی گياهان
 انجام شده کند بسيار دارویی گياهان وریآفر و توليد سمت
 گياهان فرآوری زمينه در گفت توان می که طوری به، است

 . است راه ابتدای در قم دارویی،

 تعيين یعنی هدف این به نيل راستای در تحقيق این
ی ها گونه انواع ترین مناسب معرفی و کشت نهيبه الگوی
 برای (یاقتصاد و کییاکولوژ های جنبه )از دارویی گياهی
 محصوالت از کشت یالگو تغيير و قم استان در کشت

 جو ،گندم مانند بازده کم و آب زمينه در پرمصرفی کشاورز
 از ،ییدارو یاهيگی ها گونه کشت به قم استان در پنبه و

 شباهت و (AHP) مراتبی سلسله تحليل فرایند یترکيب مدل
 نهيبه یالگو بندی رتبه یبرا (TOPSIS) آل ایده گزینه به

 متعدد اريمع 61 بين از گردید. استفاده ییدارو انياهگ کشت
 گياهان کشت نهيبه الگوی تعيين دار اولویت و متنوع و

 مورد منطقه اقتصادی و اکولوژیکی شرایط به باتوجه دارویی
 خبرگان و نامتخصص ازی تعداد ازی نظرسنج با و بررسی

 افزار نرم های محدودیت به توجه با و دارویی گياهان با آشنا
 Expert Choice، تنش آستانه شامل: معيار 3 تیدرنها 

 يازن ،آب EC ،خاک بافت یی،سرما تنش آستانه یی،گرما
 که داد نشان نتایج و دیگرد انتخاب یاقتصاد مسائل و یآب
ی دارا %9/49 با "نه(یهز به دهی)فا یاقتصاد مسائل" اريمع
 بعد که داد نشان موضوع نیا و بود ارزش و وزن نیشتريب

 هم ییدارو ياهانگ کشت در فروش بازار به نگاه وی اقتصاد

 دکنندگانيتول و است برخورداریی باال گاهیجا و تياهم از
 قبلید با ،یکشاورز محصوالت ریسا همانند محصوالت نیا

 تيوضع و درآمد و ها نهیهز زانيم ازی وردآبر ،کشت از
 انيم در د.نباش داشته ییدارو ياهیگ یها گونه فروش بازار

  آب شوری به گياه تحمل آستانه هم، ارهايمع ریسا
 و وزن نیشتريبی دارا (%8/93 با) آبی نياز و (%8/22 )با

 مناطق در ژهیو به را آب گاهیجا و تياهم که بودند ارزش
 ياهانگ کشت نهيبه یالگو نييتع در قم استان مانندی خشک
 نهيبه یالگو تعيين یها گزینه ميان از دهد. یم نشان ییدارو

 قم استان در گونه( 61) ییدارو ياهیگ یها گونه کشت
 آلمانی، بابونه باغی، شنیآو شامل: گونه 91 تیدرنها

 کنجد، کاسنی، سبز، زیره ،زعفران ی،معمول زرشک
 دش انتخاب یمعمول نعناع و محمدی گل ی،رانیا گاوزبان گل
 ی رانیا زعفران :شامل گونه چهار ترتيب به نهایت در که
 سبز رهیز ،امتياز( 888/1 با) محمدی گل ،امتياز( 798/1 با)
 عنوان به ،امتياز( 378/1 با گاوزبان گل و امتياز( 377/1 با)

 ياهیگ یها گونه کشت نهيبه یالگو برای مناسب یها گزینه
 این نتایج همچنين .دنشد مشخص قم استان در ییدارو

 مراتبی سلسله تحليل فرایند یترکيب مدل که داد نشان مطالعه
(AHP) آل ایده گزینه به شباهت و (TOPSIS) در دتوان می 

 الگوی تعيين به مربوط یها گزینه بندی اولویت و بررسی
 نقاط از و گيرد قرار استفاده مورد دارویی گياهان کشت نهيبه

 به شباهت و( AHP) مراتبی سلسله تحليل مدل دو قوت
 را هاآن ضعف نقاط و کرده استفاده (TOPSIS) آل ایده گزینه

 (.Shabestari & Banihabib, 2015) دهد پوشش
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Abstract 
    This study aimed at determining the optimal cultivation pattern of medicinal plant species 

using hybrid model of AHP-TOPSIS (Analytic Hierarchy Process-Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution) in Qom province. First, among the various, diverse 

and priority criteria for determining the optimal cultivation pattern of medicinal plants, 

according to the ecological and economic conditions of the study area and with a survey of a 

number of experts familiar with medicinal plants, screening of criteria and options that were 

more important and effective in this regard, was done. Finally, six criteria including heat stress 

threshold, cold stress threshold, soil texture, water EC, water needs, and economic issues and  

10 options including Thymus vulgaris, Matricaria chamomilla, Berberis vulgaris, Crocus 

sativus, Cuminum cyminum, Cichorium intybus, Sesamum indicum, Echium amoenum, Rosa 

damascena, and Mentha spicata were selected. At first, the weight of each criterion was 

determined by the paired comparisons with an incompatibility rate of 0.02 using the AHP model 

and Expert Choice software. Then the TOPSIS technique was used. The results showed that 

among the criteria for determining the optimal cultivation pattern of medicinal plants in Qom 

province, the highest and lowest weight belonged to the economic issues (cost-benefit) and the 

soil texture criteria, respectively. Also, C. sativus was the best among the options, and R. 

damascena, C. cyminum, and E. amoenum were placed in the next ranks. This study showed that 

the hybrid model of AHP-TOPSIS can be used to evaluate and prioritize the options for 

determining the optimal cultivation pattern of medicinal plants and use the strengths of both 

models and cover their weaknesses. 
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