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 چکیده
توجه افزایش جمعیت و  با.اهمیت زیادي دارد ها انسانغذاي  تأمینمحصوالت استراتژیک کشاورزي است که در  ترین مهمگندم یکی از 

در پژوهش . براي تولید گندم در سطح کشور آگاهی از مناطق مستعد کشت براي افزایش سطح زیر کشت ضروري است روزافزوننیاز 
بدین منظور . اقدام شده است) AHP(مراتبی  سلسلهاستفاده از فرآیند تحلیل بندي گندم در سطح شهرستان نوشهر با  پیش روبه پهنه

که ازکل  باشد میحاکی از آن  نتایج.است شده استفادهاقلیمی دما و بارش و همچنین از فاکتور شیب و کاربري اراضی  پارامترهاياز 
متوسط  بااستعدادو نهایتاً اراضی  درصد19.2مناسب  بااستعداد، اراضی درصد22.7مناسب بسیار  بااستعدادمساحت شهرستان اراضی 

و بیشتر  اند قرارگرفتهدر مناطقی با شیب متوسط تا زیاد  غالباًمتوسط  بااستعداداراضی . دهند میاز مساحت شهرستان را تشکیل  58.1
 .گردند میجنوبی و شرقی شهرستان را شامل  هاي بخش

  
 شهرستان نوشهر ،AHP،GISزراعی، - مییکشت، پتانسیل اقل سنجی امکان، بندي پهنه :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

 هاي ویژگیکه  اي گونه بهو پذیري را از شرایط محیط اطراف و بخصوص اقلیم دارد،  تأثیرارتباط و  ترین بیشیقینبخش کشاورزي  طور به
 درواقع.مختلف گیاه شده است هاي گونه، منجر به تعیین الویت کشت و توجیه پراکنش در بلندمدت) ها محدودیتو  ها پتانسیل(اقلیمی 

 ).2(باشد ها آنمساعد پرورش  وهوا آبکه  یابد میزمانی افزایش  ها آنو تولید  کنند میخاص را طلب  وهوایی نیازهایآبهمه محصوالت، 
 خودکفاییتولید کشاورزي عقب بماند و  اگر.اند کردهاجتماعی رشد  هایپیچیده فرهنگن پیرامون آکشاورزي و زراعت کانونی است که 

. دارد زیادي اهمیت ها انسان غذاي تأمین در که است کشاورزي استراتژیک محصوالت ترین مهم از یکی گندم ).1(برود غذا از بین 
 کشت زیر سطح افزایش براي کشت مستعد مناطق از آگاهی کشور، سطح در گندم تولید براي افزون روز نیاز و جمعیت رشد به باتوجه

 امکان مطالعات در عامل ترین مهم جوي شرایط آن، کشت براي مؤثر عوامل بین در محصول، این کشت قابلیت به باتوجه. است ضروري
 مناطق از بسیاري در آن کشت که شود می سبب جوي شرایط مقابل در محصول این شدید وحساسیت شود می محسوب کشت سنجی 

، این روش در دیگر عبارت به.است وتحلیل تجزیهو  گیري تصمیمچند معیاره، بخش از تئوري  گیري تصمیم .باشد نداشته اقتصادي صرفه
). 8.(گیرد نمیانجام  بعدي تکساده و  گیري اندازهمختلف کار، با ارزیابی و  هاي دورهدر  گیري تصمیمشرایطی مفید است که لزوم 

AHPسلسله  صورت بهاست، زیرا امکان فرموله کردن مسائل را  معیارهایچندگانهبا  گیري تصمیمبراي  شده هایطراحی ترینسیستم جامعاز
براي بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاره است که خصوصیات اصلی  پذیر انعطافروش ابزار قدرتمند و  این.کند میمراتبی فراهم 

 ها آنمحصوالت کشاورزي اقدام نمودند،  کشت قابلتحقیقی نسبت به ارزیابی اراضی  در) 9(خان  ).7(است آن بر اساس مقایسه زوجی 
از  تأثیرهرکدامدر این تحقیق عوامل و عناصر اقلیمی شامل ارتفاع، شیب، نوع خاك، دما، بارندگی، طول روز میزان تبخیر و تعرق و 

 نقشه  نهایتفوق را تلفیق نموده و  هاي دادهGISدر محیط  ها الیهاز  هرکدامرا بر روي گیاهان زراعی بررسی و سپس با وزن دهی  ها آن
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در تحقیق خود براي مناطق مستعد کشت گندم، نسبت به تحلیل شرایط ) 5(گیوي  .مناطق مستعد کشت این گیاهان را تهیه کردند

 .مقایسه نتایج مقادیر بارش الزم براي کشت گندم دیم را پیشنهاد نمودند اقلیمی اقدام نموده و با
  

  روش تحقیق
 شده انجامکشت گندم مطالعه در شهرستان نوشهر واقع در غرب استان مازندران  سنجی منظورامکان بهدر پژوهش پیش رو 

درصد مساحت استان مازندران را تشکیل 7.23معادل  کیلومترمربع1716.5وسعت نوشهر شهرستان نوشهر با  شهرستان.است
و  درجه36طول شرقی و حداقل  دقیقه36و  درجه51و حداکثر  دقیقه19و  درجه51ریاضی شهرستان بین حداقل  موقعیت.دهد می
ر جهت پژوهش حاض در.است شده واقععرض شمالی، در قسمت میان غربی استان مازندران  دقیقه36و  درجه36و حداکثر  دقیقه14

 شده استفادهمجاور شهرستان  شناسی اقلیمایستگاه سینوپتیک و  7ک و اقلیم شهرستان و یایستگاه سینوپت 3اقلیمی از  هاي دادهبررسی 
با استفاده از آزمون  ها دادهبررسی شد و همگنی  ها دادهدر این بررسی، نرمال بودن  .است شده استفادهساله  20است در بازه زمانی 

Run Test اطمیناندر سطح  ها آنبوده و تصادفی بودن  قبول موردمطالعهقابلنتایج حاصل روي ایستگاه . مورد ارزشیابی قرار گرفت 
گیري دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روي  هاي مختلف را در تصمیم توان گزینه میAHPدر فرآیند .پذیرفته شد درصد95

ن روش محاسبه نرخ ناسازگاري بوده که با مشخص شدن آن امکان تجدیدنظر در یکی از مزایاي باالي ای. عوامل وجود دارد
هاي آن میزان اهمیت نسبی  وردي روش تحلیل سلسله مراتبی ماتریس مقایسه زوجی بوده که درایه. آید بهوجودمیها  گیري تصمیم

ابی و مقایسه نماید، سپس نتایج را با یک مقیاس گیرنده ابتدا باید همه معیارهاي مربوطه را ارزی تصمیم. کند معیارها را بیان می
، محاسبه وزن و محاسبه نرخ ناسازگاري مراتب سلسلهمراتبی شامل ایجاد  سلسلهفرآیند تحلیل . استاندارد به مقادیر کیفی تبدیل کند

راتبی در باالترینهدف، سطوح م سلسلهبر اساس درخت .باشد در مرحله اول نیاز به نمایش گرافیکی می مسئلهبراي درك بهتر .باشد می
عناصر هر سطح نسبت به یکدیگر  AHPدرروش.ها قرار دارند و در سطح آخر گزینه) معیارها و زیر معیارها(هاي تصمیم  میانی شاخص

  .شوند می وزندهیصورت زوجی مقایسه شده و  به

  
  هایموردمطالعه ایستگاهموقعیت) 2(شکل شماره موردمطالعهمنطقه) 1(شماره شکل 

گذاري عنصر سطر نسبت عنصر ستون  صورت ارزش مقایسه زوجی به. شود ثبت می K×Kبه عناصر در یک ماتریس  وزندهیمقایسه و 
تر  بیش شده دادههرچه مقدار ارزش . شود استفاده می 9تا  1اي از  گذاري نیز معموالً از یک مقیاس فاصله گیرد و براي ارزش صورت می

 1تر و ارزش  گر کامالً مهم بیان 9ارزش  که طوري به. دهنده اهمیت و ارجحیت بیشتر عنصر سطري نسبت به ستونی است باشد، نشان
 .دهد مقادیر ترجیحات را براي مقایسه زوجی نشان می 2جدول ). 4(و اهمیت یکسان است  ارجحیتگر با  بیان
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  )3(مقایسه زوجی ) 1(جدول شماره 
  مقادیر عددي  ترجیحات

  Extremely Preferred  9  تر تر و یا کامالً مطلوب کامالً مرجح یا کامالً مهم
  very Strongly Preferred  7  یا مطلوب خیلی قوي بااهمیتترجیح 

  Strongly Preferred  5  یا مطلوب قوي بااهمیتترجیح 
  Moderately Preferred  3  تر تر یا کمی مطلوب کمی مرجح یا کمی مهم

  Equally Preferred  1  یا مطلوب یکسان بااهمیتترجیح 
  8، 6، 4، 2    ترجیحات بین فواصل فوق

 
صورت زوجی مقایسه شده  عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه وزن

هاي نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص  سپس با تلفیق وزن. نامند ها را وزن نسبی می گردد که این وزن ها محاسبه می و وزن آن
)()3(نامند  گردد که آن را وزن مطلق می می
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همواره در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  دیگر عبارت بهیکی از مزایاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کنترل سازگاري تصمیم است 

 .بودن و یا مردود بودن آن را قضاوت کرد قبول قابلتوان میزان سازگاري تصمیم را محاسبه نمود و نسبت خوب و بد بودن و یا  می
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صورت  ها به در این روش، مجموع داده. یابی با استفاده از سیستم اطالعت جغرافیایی است بندي مجدد، یکی از مراحل اصلی مکان طبقه

ها تحت  این روش امري ضروري بوده و طی این عملیات، مجموع الیه. گردند گذاري می ها ارزش شود و الیه بندي می مجدد طبقه
ها  ها در پایگاه داده به آن یافته تخصیصهاي جدید  ها بر مبناي ارزش در طی این فرآیندها، عارضه. شوند یاسی مشترك سنجیده میمق

  ).6(شوند  بندي می گیرند، در قالب طبقاتی گروه هاي توصیفی مکانی و غیر مکانی خاصی شکل می که بر اساس ارزش
در  آمده دست بههاي  ها، وزن ها و همچنین محاسبه وزن نهایی گزینه از معیارها، زیر معیارها و گزینه هرکدامپس از مشخص شدن وزن 

  .ها اعمال شد بر الیه Weighted Sumبا استفاده از ابزار  ArcGisافزار  محیط نرم
  

  نتایج و بحث
  

  نوشهر ماتریس مقایسه دوتایی معیارهاي ارزیابی کشت گندم در شهرستان) 2(جدول شماره
 معیارها  دما  بارش  شیب  کاربري اراضی  وزن نهایی معیارها

  دما  1  4  5  1.5  48.2
13.5  2.2  1.6  1  25/0  بارش  
9.8  2.5  1  62/0  20/0  شیب  
  کاربري اراضی  66/0  40/0  45/0  1  28.6
  مجموع          100

 قبول قابلبوده که نتیجه  007/0نرخ ناسازگاري را حساب کرده نتیجه حاصله عدد  Expert Choiceافزار  نرم دربا اجراي ماتریس فوق 
  .بندي شد پهنه موردمطالعهمنطقه را حاصل کرده و سپس با توجه وزن نهایی معیارها
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  AHPبا استفاده مدل  معیارهانمودار وزن نسبی ) 4(شکل شماره 
 .دهد میدر شهرستان نوشهر را نشان را AHPمدل شده مناطق مستعد کشت گندم با استفاده از  بندي پهنهقشه ن) 5(شکل شماره 

 
 
 
  

  
 AHPشده مناطق مستعد کشت گندم با استفاده از مدل  بندي پهنه نقشه) 5(شماره شکل 

 
 در طول دوره رشد گندم، شرایط اقلیمی بسیار مناسب این مناطق به دلیل دارا بوده)رنگ قرمز(مناسب بسیار بااستعدادپهنه اول اراضی 

شده  بندي پهنهاز کل مساحت . باشد میاستعداد بسیار مناسبی  داراي) محل مصب رود به دریا( مناسب شیب کم و کاربري اراضی
رنگ زرد ( مناسب بااستعداددوم اراضی  پهنه.دهد میبسیار مناسب تشکیل  بااستعداداز مساحت شهرستان را اراضی  درصد22.7تقریباً 
این مناطق به دلیل دارا بودن شیب بیشتر و هم همچنین باشد مینسبت پهنه بسیار مناسب  تري پایینپتانسیل اقلیمی  داراي) روشن

 پهنه.گردد میشامل  راشده  بندي پهنهاز مساحت  19.3این پهنه تقریباً .دارندکاربري مراتع داراي استعداد کمتري نسبت پهنه اول 
است؛ و به دلیل شیب متوسط تا زیاد و  شده واقعاین پهنه غالباً در منطقه کوهستانی کجور  )رنگ آبی(متوسط بااستعدادسوم اراضی 

شمالی از قبیل ایستگاه  هاي ایستگاهو دماي کمتر نسبت به ) غالباً به شکل برف(همچنین کاربري مرتعی کوهستانی و بارش کمتر 
شده شهرستان این پهنه با مساحت  بندي پهنهداراي استعداد متوسط بوده از کل مساحت یستگاه علوم دریایی سینوپتیک نوشهر و ا

شهر پول داراي شده  بندي پهنهبه جهت مکان مند کردن مناطق . بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است درصد58.1تقریبی 
شهرستان  هاي بخشبررسی دیگر با توجه تقسیمات سیاسی  در.باشد میب استعداد متوسط و شهر نوشهر داراي استعداد بسیار مناس

  .باشد میبخش براي کشت گندم بخش مرکزي نوشهر بوده و بخش کجور غالباً داراي شرایط استعداد متوسط تا مناسب ترین مناسب
  

  گیري نتیجه
را  ترینارجحیت معیارهابیشو زیر  معیارهاو با توجه وزن دهی نسبی  )AHP(مراتبی مدل فرایند تحلیل سلسله  هاي خروجیبا توجه به 

  این  نتایج .اند دادهبه خود اختصاص  درصد9.8 شیب،درصد13.5درصد، بارش با 28.6،کاربري اراضی با درصد48.2دما با  بهترتیب

ترجیج معکوس 
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 درصد19.2مناسب  بااستعداد، اراضی درصد22.7مناسب بسیار  بااستعداداراضی پژوهش نشان داد که از کل مساحت شهرستان نوشهر 

به جهت مکان مند کردن  طورکلی به.اند دادهشده شهرستان را تشکیل  بندي پهنهاز مساحت 58.1متوسط  بااستعدادو نهایتاً اراضی 
قابلیت کشت گندم در شهرستان نوشهر هر چه از شمال به جنوب و از غرب به شرق جغرافیایی استان حرکت نماییم  مستعدمناطق 

فاکتورهاي دما، یکنواخت  گندم در سطح منطقه به علت عدم توزیع موردنیازبارش  تأمینعلیرغم  درمجموع.یابد میکشت گندم کاهش 
 .باشیم میمختلف در سطح شهرستان  ااستعدادبمتفاوت  هاي پهنهشاهد شیب و کاربري اراضی 
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