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لیمی بـارش، دمـا، بندي آگروکلیماتیک کشت درخت بِه از پنج متغیر اقجهت پهنه شناسی پژوهش:روش

دما، تعداد روزهاي یخبندان و رطوبت نسبی و سه متغیر محیطی مهم دیگر شامل  خاك، ارتفاع و  حداقل

) مستلزم کـاربرد GISترکیب این متغیرها در بستر یک سامانه اطالعات جغرافیایی (شیب استفاده گردید. 

گیـري چنـدمعیاره شـامل ه مدل تصـمیمباشد. در این تحقیق از سگیري چندمعیاره میهاي تصمیممدل

هاي تحقیق ، مدل ویکور و مدل تاپسیس جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و گزینهAHPمدل 

  استفاده شد. 

گیـري چنـدمعیاره در هـاي تصـمیمبندي آگروکلیماتیک کشت درخت بِه با استفاده از مدلپهنه :هایافته

و ویکور در شناسـایی  AHPهاي ) نشان دهنده کارآیی باالي مدلGISبستر سیستم اطالعات جغرافیایی (

باشد. درحالی که کارآیی مدل تاپسیس براي هاي مستعد کشت درخت بِه در سطح استان اردبیل میپهنه

باشد. براساس، نتایج حاصل بندي آگروکلیماتیک کشت درخت بِه در منطقه مطالعاتی نسبتا پایین میپهنه

درصد در کالس  1/18درصد از مساحت استان اردبیل در کالس بسیار مناسب،  8/4حدود  ،AHP از مدل

درصد در کالس بسـیار  7/27درصد در کالس نامناسب و  1/28درصد در کالس متوسط،  3/21مناسب، 

، 5/19، 3/3نامناسب به منظور ایجاد باغات بِه تشخیص داده شد. این درصدها براي مدل ویکور به ترتیب 

-درصد می 3/44و  2/32، 9/13، 1/6، 6/3درصد و براي مدل تاپسیس به ترتیب  8/27و  2/30، 3/19

  باشند.

در هـاي مطلـوب پـژوهش) یکور (به عنوان مـدلو و AHP هايحاصل از مدل یجبراساس نتا گیري:نتیجه

 یارو بسـ مناسـب هـاي) از پهنـهیلومترمربعک 4000از  یش(ب یلدرصد از مساحت استان اردب 23حدود 

هـاي مناسـب جهـت کاشـت باشد. از نظر توزیع مکانی، اغلـب پهنـهمیباغات بِه  یجادمناسب به منظور ا

انـد. تعـدیل سـوار، واقـع شـدهآباد و بیلـههاي پارسدرخت بِه در نیمه شمالی استان، مخصوصا شهرستان

باشـد. در ر این امر اثرگذار مـیها و وجود اراضی نسبتا هموار دشرایط دمایی استان اردبیل در این قسمت

توان گفت که هاي محیطی که در شمال استان اردبیل فراهم است میها و فرصتواقع با توجه به پتانسیل

-باشند. بنابراین از نظر اقلیمی در قسمتاین مناطق از پتانسیل زیادي جهت ایجاد باغات بِه برخوردار می

رورش درختان بِه وجود نـدارد و مسـائل دیگـري، مخصوصـا هاي شمالی استان، محدودیت خاصی براي پ

  کننده خواهد بود. دسترسی به منابع آب، تعیین
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  مقدمه و هدف -1

  

  مقدمه -1- 1

نابع است اصلی توسعه پایدار هر کشور تامین غذاي کافی با توجه به محدودیت م ارکان

هاي اساسی براي توسعه در کشور، استفاده بهینه از ). یکی از راه1387(کمالی و همکاران، 

اي شناخت پارامترهاي آب و اراضی، متناسب با شرایط اکولوژیک است که الزمه چنین توسعه

با وجود ). درواقع، 1388است (ساري صراف و همکاران،  گیاهان زراعی هوایی و اثر آنها روي

 و هرز هايها و علفپیشرفت هاي حاصله در زمینه اصالح نباتات، کنترل آفات، بیماري

کمیت  و اي در نوع پوشش گیاهیتعیین کننده اقلیم نقش تغذیه گیاه با انواع کودها هنوز

-فعالیت آگاهی از چگونگی تناسب و انطباق اید.کیفیت تولیدات کشاورزي ایفا می نم و

کشاورزي هر منطقه با شرایط آب وهوایی آن الزمه هرگونه فعالیت کشاورزي است.  هاي

اقلیمی که امکان کاشت اقتصادي گونه هاي  کشاورزي به عنوان مجموعه شرایط اقلیم

مناطق همگن  نواحی اقلیم کشاورزي بر مبناي فراهم ساخته تعریف می شود. گیاهی را

شوند و نواحی اقلیم کشاورزي خاص یا ویژه اقلیم مطلوب جهت رشد  تعیین می زراعی

  ). 1392(عبدالهی و همکاران، می کند  محصوالت خاص را معین

درصد مساحت کل کشور  09/1کیلومترمربع،  17953استان اردبیل با وسعتی معادل 

 4/39ور است. از کل مساحت استان هاي مهم کشاورزي کشرا دارا بوده و یکی از قطب

دهد و درصد را جنگل تشکیل می 9/2درصد را مرتع و  7/55درصد را اراضی کشاورزي، 

درصد دیم می باشد (آدیگوزلی مقدم،  63درصد آبی و  37از کل اراضی کشاورزي 

). بر پایه آمارهاي در دسترس، مساحت کل اراضی زیر کشت استان بالغ بر 6: 1386
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هزار  15646زار هکتار و مساحت متناظر این اراضی در کل کشور نزدیک به ه 5/702

درصد از مساحت اراضی زیر کشت کشور در محدوده  5/4هکتار است. از این رو، حدود 

توان نشان داد، سهم نسبی مساحت اراضی زیر کشت این استان قرار دارد. همچنین می

ازه نسبت متناظر آن در کل کشور حدود درصد بوده و اند 5/39استان از کل مساحت آن 

درصد است. بنابراین، با توجه به سهم نسبی مساحت استان در مساحت کل کشور  6/9

شود که شدت نسبی تمرکز اراضی زیر کشت در این استان به درصد) مالحظه می 09/1(

لیت هاي فعامراتب بیشتر از متوسط متناظر آن در کشور بوده و این استان یکی از قطب

ان اردبیل، ساختار کشاورزي، کشاورزي و باغداري کشور است (مطالعات طرح آمایش است

1391.(  

    بیان مساله -2- 1

 ارزان طبیعی منابع به اتکا با و هاي نوینآوريفن کمک با اخیر قرن طی در انسان

 به جهان روزافزون جمعیت غذاي نیتأم يزمینه در فسیلی يهاسوختویژه به قیمت،

 قیمت گزافی به موارد برخی در دستاوردها این متأسفانهاست.  آمده نائل شگرفی شرفتیپ

 خاك، فرسایش قبیل از مختلفی آمدهايپی و بوده همراه یطیمحستیز مشکالت نظر از

است (کامکار و  برداشته در هوا و خاك آب، آلودگی و زمین گرمایش تنوع زیستی، کاهش

 ایستارهاي و هاانگاره ،هانگرش اخیر يدهه در چند لدلی همین ). به1387دامغانی، 

منابع کشاورزي شکل گرفته است  از يبرداربهره در پایداري توسعه با رابطه جدیدي در

 ي کشاورزيواژه جهان، کشاورزي يعرصه در ). امروزه2009و همکاران،  1(تاتلیدیل

 بر مبتنی و علمی فعالیتی یدار،پا است. کشاورزي ياژهیو و ارزنده جایگاه داراي پایدار

 در پایداري به و رسیدن تعادل حالت ایجاد آن اصلی هدف که است اصول اکولوژیک

). در این بین یکی از عناصر تأثیرگذار در نوسان 2000، 2باشد (یانگ و کايمی تولید

ترین متغیرهاي باشد که یکی از مهمتولید محصوالت کشاورزي، شرایط جوي منطقه می

هاي گزاف، قادر به حیطی بوده که بشر جزء در مقیاس کوچک آن هم با صرف هزینهم

                                                                                                                               
1 - Tatlidil 
2 - Yang and Cai 
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ها روي گیاهان هاي اقلیمی و تأثیر آن). شناخت مشخصه1382کنترل آن نیست (ماوي، 

هاي مؤثر در افزایش عملکرد و باال بردن تولید است. این ترین عاملزراعی یکی از مهم

زي دیم اهمیت بیشتري دارد و ارزیابی عملکرد و باال موضوع به ویژه در شرایط کشاور

هاي آب و هوایی یا تغییرات ویژه در شرایط نابهنجاريبردن تولید است. این موضوع به

 گذراناستیسهاي بیمه و براي کشاورزان، تجار، شرکت وهواآبیافته (سیستماتیک) نظام

در عین حال صرف آگاهی از  .)2016، 3داراي منافع عمومی است (کریستوف و فرانک

هاي اقلیمی بر فرآیندهاي رشد و نمو گیاهان کافی نبوده و دستیابی به نتایج تأثیر عامل

هاي کشاورزي از نظر کشت یک گیاه زراعی، کاربردي به منظور تعیین استعداد زمین

می و هاي اقلیباشد. ترکیب فضایی، ویژگیهاي تأثیرگذار مینیازمند نگرش جامع بر عامل

ها واحدهاي آورد که در اصطالح به آنهاي زمینی واحدهاي همگنی را به وجود میویژگی

کشاورزي (آگروکلیمایی)، درجه تناسب -گویند. در مناطق همگن اقلیماقلیم کشاورزي می

). هدف از ارائه نواحی 1996، 4اقلیم با محصوالت کشاورزي کشت شده، بررسی شد (فائو

ي توازن تولید کشاورزي با تأکید بندي اراضی بر پایهیجاد نوعی پهنهکشاورزي، ا-اقلیمی

). از محصوالت با کیفیت و داراي 1375هاي اقلیمی (کلیمایی) است (بهنیا، بر جنبه

  باشد. ي بِه میصرفۀ اقتصادي کشاورزي میوه

در مناطق سردسیر و گرمسیر معتدل قابل دهی است که درخت بِه از درختان میوه 

. موطن دقیق بِه دار کمتر استدانه يهاوهینیاز سرمایی بِه از سایر م باشدیشت مک

- باشد. میوهمتر می 4-5باشد، ارتفاع تنه درخت بِه کوتاه بوده و در حدود مشخص نمی

عدد تخمک وجود دارد و در صورت  2دار بوده و در هر برچه هاي دانههاي بِه از نوع میوه

شود. بِه گرچه در عدد دانه در داخل میوه تشکیل می 10ح کامل افشانی  و تلقیگرده

درجه  - 25الی  - 15کند اما به دلیل تحمل سرماي مناطق معتدل گرم نیز رشد می

هاي آید. درخت بِه طالب خاكگراد از درختان مناطق معتدل سرد نیز به شمار میسانتی

باشد. همچنین قادر به رشد می حاصلخیز نیز هاي نیمهسنگین است. بِه در خاكنیمه

                                                                                                                               
3 - Christoph and Frank 
4 - FAO 
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هاي آن درخت بِه نیاز به هرس مداوم ندارد و در صورت لزوم هرس سبک بر روي شاخه

-ي بِه حاوي پتاسیم، فسفر، کلسیم و ویتامینشود. از نظر مواد معدنی نیز میوهانجام می

ت ). این تحقیق به پتانسیل سنجی کاشت درخ1387(جلیلی،  باشدمی Cو  A ،Bهاي 

  پردازد. بِه در سطح استان اردبیل می

 85/95هزار هکتار ( 3/673از کل مساحت اراضی زیر کشت استان اردبیل حدود 

درصد) زیر کشت  15/4هزار هکتار ( 1/29درصد) زیر کشت محصوالت زراعی ساالنه و 

درصد و  41/83محصوالت باغی است. در کل کشور، اندازه سهم نسبی اراضی زراعی 

باشد. به این درصد کل مساحت اراضی زیر کشت می 59/16بی اراضی باغی سهم نس

ترتیب مالحظه می شود که فعالیت باغداري در این استان در قیاس با کل کشور رواج 

کمتري داشته و در مقابل، فعالیت زراعت در استان بیشتر انجام می شود (مطالعات طرح 

نزدیک به تمامی اراضی باغی استان  ).1391آمایش استان اردبیل، ساختار کشاورزي، 

اردبیل به صورت آبی کشت می شود و تنها مقدار اندکی از اراضی باغی در شهرستان هاي 

خلخال و کوثر به صورت دیم کشت می شود. این باغات در شهرستان خلخال زیر کشت 

کشت کل  انگور و بادام و در شهرستان کوثر زیر کشت انگور است. به این ترتیب، الگوي

باغات استان تقریبا همانند الگوي کشت باغات آبی است. کل اراضی زیر کشت باغات 

هزار هکتار  2/11هزار هکتار مساحت داشته است که از آن حدود  1/29استان بالغ بر 

درصد) زیر  31هزار هکتار ( 9درصد) زیر کشت درختان میوه هاي دانه دار،  3/38(

درصد) زیر کشت درختان میوه  7/7هزار هکتار ( 3/2دار، کشت درختان میوه هاي هسته 

هزار  7/0درصد) زیر کشت درختان میوه هاي خشک،  9هزار هکتار ( 6/2هاي دانه ریز، 

هزار هکتار  4/3درصد) زیر کشت درختان میوه هاي نیمه گرمسیري و  3/2هکتار (

رار دارد. بر این درصد) زیر کشت درختان سایر میوه ها و درختان غیرمثمر ق 7/11(

اساس مالحظه می شود که میوه هاي دانه ریز و میوه هاي دانه دار مهم ترین گروه 

محصوالت باغی در الگوي کشت باغات استان بوده و هر یک از آنها حدود یک سوم از کل 

اراضی باغات استان را به خود اختصاص داده اند (مطالعات طرح آمایش استان اردبیل، 

  ).1391رزي، ساختار کشاو



 21  مقدمه و هدف

 

الگوي تفصیلی کشت محصوالت باغی استان نشان دهنده نقش مسلط و بی بدیل 

سیب در میان محصوالت باغی کشت شده در استان است، به طوري که سطح زیر کشت 

درصد کل اراضی باغات استان است. این نقش هنگامی  4/34درختان سیب بیش از 

درصدي  5/8ي اراضی زیر کشت هلو و درصد 5/11آشکارتر می شود که به سهم نسبی 

اراضی زیر کشت گردو به مثابه دومین و سومین محصول باغی مهم استان توجه شود 

).  بنابراین به کشت سایر 1391(مطالعات طرح آمایش استان اردبیل، ساختار کشاورزي، 

ه در سطح غیربارور باغات بِ درختان میوه اهمیت زیادي داده نشده است. در این رابطه،

باشد که رقم نسبتا پایینی هکتار می 266هکتار و سطح بارور آن  5/187استان اردبیل  

است. از طرفی به منظور ایجاد باغات (در این تحقیق باغات بِه) باید شرایط محیطی 

هاي هر منطقه نسبت به احداث باغات استان مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به پتانسیل

بندي آگروکلیمایی اراضی جهت کشت پهنه رونیااز آن محیط اقدام شود. میوه سازگار با

تواند به توسعه کشاورزي و باغداري پایدار کمک شایانی نماید. استان اردبیل درخت بِه می

آل و خاك مرغوب وهواي ایدهاز مناطق بکر کشور ایران و حتی جهان از نظر وجود آب 

هاي مطلوب در سطح این استان در لذا شناخت پهنه باشد.جهت کشاورزي و باغداري می

جهت کاشت محصوالت زراعی و باغی سازگار با شرایط اقلیمی و خاکی منطقه از جمله 

تواند به توسعۀ کشاورزي استان کمک نموده و در نهایت به درآمد پایدار درخت بِه می

  براي اهالی استان اردبیل منجر گردد.

  

  هاي پژوهشسؤال -3 -1

شرایط محیطی سازگار براي کاشت درخت بِه در سطح استان اردبیل به چه نحوي  - 1

  باشد؟می

هاي بالقوه براي کاشت درخت بِه در استان اردبیل چگونه توزیع مکانی پتانسیل - 2

  باشد؟می

  

  هاي پژوهشفرضیه -4 -1
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درخت  اي از استان اردبیل با نیازهاي اکولوژیکیعوامل محیطی در سطح گسترده -1 

  بِه سازگار است.

هاي میانی و شمالی هاي طبیعی سازگار با کاشت درخت بِه عمدتا در قسمتتوان - 2

  باشد. استان اردبیل برقرار می

  

  اهداف پژوهش -5 -1

با  لیکشت درخت بِه در استان اردب کیماتیآگروکل بنديپهنههدف اصلی این تحقیق 

  باشد: هاي دیگر شامل موارد زیر می. و هدفباشدي میاریمعچند  هاياستفاده از روش

  ارائه توان اکولوژیکی استان براي کاشت درخت بِه  - 

  بندي توان اکولوژیکی استان براي کاشت درخت بِهپهنه - 

  

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -6 -1

خصوص در مورد اغلب کشورهاي یکی از موضوعات مهم و اصلی جهان (به

ن) استفاده بهینه از اراضی براي تأمین  احتیاجات جمعیت در توسعه از جمله ایرادرحال

باشد. منابع اراضی، محدود و تخریب شونده هستند، از طرف دیگر شاهد حال رشد می

ها هستیم. این آثار برداريهاي نامناسب از اراضی و آثار سوء ناشی از این بهرهبرداريبهره

ها، فرسایش یا شور شدن اراضی بیابانها، ویرانی مراتع، گسترش همچون قطع جنگل

شود. طور شدیدتر در کشور ایران مشاهده میکشاورزي در بخش وسیعی از دنیا و به

بایست عالوه بر قدرت تولید زیاد، کشاورزي به منظور تأمین غذاي جمعیت رو به رشد می

قرار دهد.  پایداري درازمدت، استفاده از اراضی و حفظ منابع اراضی را نیز مورد توجه

اي جدید در توسعه کشاورزي که بر مبناي حفاظت منابع رو نیاز به یافتن شیوهازاین

ها و دانش اکولوژیکی نوین را نیز به مربوط به کشاورزي استوار بوده و در عین حال روش

  ). 1388باشد (عسگري و همکاران، خدمت بگیرد، ضروري می

باشد بنابراین نیاز ز به روز در حال افزایش میرو، با توجه به اینکه جمعیت روازاین

باشد. لذا ضرورت و اهمیت هاي اساسی میها از اولویتغذایی و نحوة تأمین مایحتاج آن
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- هاي اساسی میبندي مناطق مستعد براي کشاورزي و باغداري از اولویتایجاد و پهنه

باشد از لحاظ نگهداري می ي (درخت) بِه داراي ماندگاري بیشترباشد. از آنجا که میوه

تواند بندي مناطق مستعد جهت احداث باغات درخت بِه میبنابراین شناسایی و پهنه

تواند به عالوه بر اینکه توسعه پایدار در باغداري و کشاورزي را به همراه داشته باشد می

ار نامه وزارت بر اساس آماي به اقتصاد پایدار باغداران استان اردبیل نیز کمک نماید. گونه

هکتار  16552هکتار نهال،  1550هکتار( 4701سطح کشت بِه در کشور  يجهادکشاورز

سطح در این رابطه،  .باشد یدر هکتار م یلوگرمک 1/11917بارور) با متوسط عملکرد 

هکتار  266هکتار و سطح بارور آن  5/187غیربارور باغات بِه در سطح استان اردبیل  

کیلوگرم  9373تن و عملکرد آن  3/2493ید میوه بِه در این استان میزان تول باشد.می

باشد که در مقایسه با متوسط کشوري نسبتا پایین است و در مقایسه با در هکتار می

کیلوگرم در هکتار و استان  16240برخی از استان ها از جمله استان البرز با عملکرد 

بسیار پایین ) 1395مدي و همکاران، (احکیلوگرم در هکتار  16000تهران با عملکرد 

.است



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  

  مقدمه -2-1

شرایط آب و هوایی ازقبیل شدت تابش، مقدار نور، دماي هوا، میزان بارندگی، سرعت 

باد و رطوبت هوا و چگونگی تغییرات آنها، عوامل اصلی تعیین کننده نوع گیاهانی است 

باشند. براي اینکه بتوانیم محصوالت و توسعه را دارا میکه در یک منطقه، قابلیت کشت 

زراعی ویژه یک منطقه خاص را در منطقه مورد نظر کشت نماییم، ناگریز از مطالعه دقیق 

شرایط آب و هوایی آن منطقه هستیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم در یک منطقه اقدام به 

خیز، مناطق یط اقلیمی مناطق زعفرانکشت زعفران کنیم، الزم است که با اطالع از شرا

هاي اقلیم با آن را جستجو نماییم. چنین مطالعاتی امکان پیدا کردن شرایط و محیطهم

آورد (موسوي هاي خاص (کشت در زیر سایه درختان) را نیز فراهم میمناسب زراعت

 ها و مرزهاي تولید محصوالت کشاورزي). درواقع، محدودیت1390بایگی و اشرف، 

ها، وابسته به شرایط اقلیمی است. البته این محصوالت تحت تاثیر خاك، ناهمواري

رسد، مگر حشرات و غیره هستند، اما بدون شک هیچ محصولی به اهمیت واقعی خود نمی

ترین ). در این فصل، مهم1385اینکه با شرایط محیطی موجود انطباق یابد (محمدي، 

  گیرد.می مفاهیم پژوهش حاضر مورد بحث قرار

  آمایش سرزمین از منظر کشاورزي - 2 - 2

قابلیت زمین با ایجاد  برداري بیشینه و پیوسته ازبه منظور دستیابی به روند بهره

 گیري از سرزمین یا آمایش سرزمین شکل بهره ریزيبرنامه کمترین تخریب در محیط،
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Abstract 
Research Aim: The purpose of this study is evaluating the areas susceptible to the 
creation of Quince gardens at Ardebil province with an emphasis on climatic 
conditions. 
Research method: For agro-climatic zoning of Quince tree cultivars, five climatic 
variables including rainfall, temperature, minimum temperature, frost days and 
relative humidity, and three other important environmental variables including soil, 
elevation and slope were used 
Findings: The combination of these variables in the framework of a geographic 
information system (GIS) requires the application of multi-criteria decision-making 
models. In this research, three multi-criteria decision-making models including the 
AHP model, the VIKOR model and the TOPSIS model were used to determine the 
importance of each of the criteria and research options. The results of agro-climatic 
zoning of Quince tree cultivation by using multi-criteria decision-making models in 
the GIS framework indicate the efficiency of AHP and VIKOR models in identifying 
susceptible areas of Quince tree cultivation in Ardebil province. While the efficiency 
of the TOPSIS model for agro-climatic zoning of Quince tree cultivation is relatively 
low in the study area.Based on the results of the AHP, Approximately 4.8% tenths of 
area of Ardebil province is in very good class, 18.1% tenth of a percent in the 
appropriate class, 21.3% of the average, 28.1% tenth of a percent in improper class 
and 27.7% in a very inappropriate class for the purpose of creating gardens. These 
percentages are for the VIKOR model respectively 3.3%, 19.5%, 19.3%, 30.2% and 
27.8% And for the TOPSIS model, respectively, are 3.6%, 6.1%, 13.9%, 32.2% and 
44.3% percent. 
Conclusion: So based on the results of the AHP and VIKOR models, about 23 percent 
of the area of Ardabil province (more than 4,000 square kilometers) was identified 
suitable areas for the purpose of creating Quince gardens. In terms of spatial 
distribution, most suitable areas for Quince planting are located in the northern part of 
the province, especially in Parsabad and Bilasovar counties. Modification of the 
severe temperature conditions in Ardebil province in these areas and the presence of 
smooth and relatively smooth lands in this effect. In fact, given the potential and 
environmental opportunities provided in the northern province of Ardebil, it can be 
said that these areas have a great potential for creating Quince gardens. So, in terms of 
climate in northern parts of the province, there is no specific limit to Quince tree 
breeding, and other issues, especially access to water resources, will be decisive. 
 

Keywords: Agroclimate, Multi-criteria decision making, Quince tree, Ardabil 
province. 
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