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   چکیده
شناسایی منـاطق مـستعد   در نتیجه  .اي در صادرات غیر نفتی ایران دارد        قش ویژه  با ارزش اقتصادي بسیار باال ن      ،زعفران

هـاي الزم جهـت گـسترش     ریـزي   زمینه را براي برنامه غرب کشور شهرستان مرند واقع در شمال    در   زعفرانکشت  براي  
کـرد زعفـران، فرآینـد    با توجه به تاثیر عوامل محیطی گونـاگون بـر رشـد و عمل       . کند  می این محصول فراهم      و تولید  کشت

هـاي اطالعـات    سیستم.  اراضی براي کشت آن مستلزم استفاده از اطالعات جامع و متنوع مکانی و توصیفی است                ارزیابی
 هـاي  مـدل  اسـاس  بـر  را اطالعات فضایی تحلیل و فراهم ساخته را ها داده نوع اینگیري از   امکان بهره (GIS)جغرافیایی

 هـاي  روش از زعفـران  رشـد  و محیطی بـراي  یاکولوژیک  نیازهايبر اساس تحقیق این در .اند نموده تسهیل شناخته شده

افـزاري   نـرم  محـیط  در و شـد   اسـتفاده (AHP)مراتبی  سلسله تحلیل روش بر مبتنی  (MCDA)چند معیاره گیري تصمیم
ArcGISو ورودگـردآوري  راحلم تحقیق شامل یندآفر .گرفت صورت یاطالعات هاي هاي مکانی الیه تحلیل و سازي  مدل  

  متنـوع اطالعات تلفیق و فضایی سازي مدل معیارها، گذاري و ارزش بندي آماري، خوشه هاي تحلیل و محاسبات اطالعات،

نشان  تحقیق نتایج نهائی .شد بندي پهنه و ارزیابی زعفران کشت قابلیت نظر از شهرستان مرند  بر این اساس اراضی.بود
 آن و بـر اسـاس   هبـود  زعفـران  کـشت  بـراي  اراضـی  قابلیت در سنجش مراتبی  سلسلهیلیلتح هاي روش ییآکار دهنده

    . بندي استتقسیمقابل  غیر قابل کشت و قابل کشتنسبتاً  ،قابل کشت بخش سه به شهرستان مرند از این نظر
 

   عفران کشت زیابی مراتبی، مکان سلسله  سازيمدل چندمعیاره، گیري تصمیم هاي  روش:کلیدي هاي واژه
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Abstract  

Saffron plant with high value of economic rank has an important role in the non-petroleum Iran´s 

foreign exports. Consequently, identifying of suitable areas for expansion of saffron cultivation 

could be an important task in Marand County, northwest of Iran. In addition, understanding the role 

of existing environmental factors in growth of saffron needs a comprehensive study and variety of 

spatial information as well as the associated attributes. With the help of GIS it is possible to supply 

such information and also to set up different kind of spatial analysis based on renowned models. In 

this work based on the saffron ecological and environmental requirements, one of the well-known 

Multi-criteria decision analysis (AHP model) was introduced in ARCGIS software setting. 

Modelling processes such as statistical and mathematical analysis of the data was sequentially 

pioneered and the  suitable areas for saffron cultivation has been investigated. The results showed 

that the AHP model is a sufficiently appropriate approach for the evaluating of suitable lands for 

saffron growth and development throughout Marand County geographic extent.  
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 مقدمه

 اقتصادي هاي بخش مهمترین از یکی عنوان به کشاورزي

عهـده   بر پایدار توسعه به رسیدن در مهمی نقش ، کشور
 مواد تولید در خودکفایی بر عالوه امر این به توجه .دارد

از  ناشی مسائل پاسخگوي تواند می آن راتصاد و غذایی
 مهـاجرت  کـاهش  بـه  و بـوده  کـشور  جمعیـت  افـزایش 

 مـستلزم  مـسئله  ایـن  .منجرشـود  شـهرها  به ییاناروست

 و هـا  توان شناخت و علمی روشهاي و از اصول استفاده
 بـه  توجه با یعنی .باشد می منطقه هر محیطی هاي قابلیت

 براي محصوالتی منطقه هر محیطی شرایط اقلیمی و تنوع

 پـی  در را آن اقتـصادي  توسـعه  کـه  شود انتخاب کشت

 سـبب  موضـوع  این  اهمیت.)1378نوکندي  (باشد داشته

 توجه محیطی علوم متخصصان و محققان تا است شده

 زمینه این در و داشته باشند سرزمین آمایش به اي ویژه
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 مـورد  مناسـب  هـاي  روش بـا  را زمین اکولوژیکی منابع
 موجـود  از امکانـات  استفاده براي و داده ارقر شناسایی

 مؤثر عوامل مطالعه با .نمایند پیشنهاد بهتري کارهايراه

 هـا  ریزي توان برنامه می محصوالت، وري بهره میزان در

 هـاي  تـوان  با متناسب و داد انجام تر جامع شناختی با را

 راسـتا  در ایـن  .نمود فراهم را وري بهره امکانات محیط،

 اقتصادي ارزش داشتن نظیر دالیلی به انزعفر محصول

آن  دهـی  محـصول  زمـان  و رویـشی  دوره اینکـه  و بـاال 
 سـایر  از متفـاوت  و نبـوده  سـال  گـرم  فـصل  بر منطبق

این  .باشد می خاص اهمیت داراي است زراعی محصوالت
 زمـانی  دوره نظـر  از تـا  شـود  مـی  سـبب  ممتـاز  ویژگی

سایر  اب زراعی آب تخصیص و انسانی نیروي بکارگیري
 سـنجی  امکـان  بنـابراین  .باشد داشته تفاوت محصوالت

 بـا  سـال  گـرم  درفصل که شهرستان مرند در آن کشت

 آب ذخـایر  از رویـه  بـی  برداشـت  و کـار  کمبـود نیـروي  

 کنـار  در آن کـشت  زیرا .دارد زیادي اهمیت است مواجه

 شاغل کار نیروي هاي فعالیت تنظیم در سایر محصوالت

 آب مـصرف  کاهش به و رداشتهتاثی کشاورزي بخش در
 زمینه در چندي تحقیقات .کند می کمک سال گرم دوره در

 در کـه  است گرفته صورت زعفران کشت  مناسبشرایط
 اکولوژیـک  نیازهـاي  تعیـین  در هـا  آن نتـایج  از بحث این

 بـه  تـوان  مـی  آنهـا  بـین  از .اسـت  شده استفاده زعفران

 امیـر ، )2006( همکـاران  کـافی و ، )1381 (کـافی  تحقیقات
ــمی ــا  ،)1380( قاس ــوچکی  و)1370 (بهنی ــانیک   و خیاب

  .نمود اشاره ) 1371(
 خـانواده   ازCrocus sativusعلمـی   نام با زعفران         

 و پیـازدار  ساقه بدون ساله، چند علفی گیاهی،  1زنبقیان

 هـاي  ریـشه  داراي گیاه این ). 1368 محصل راشد(است 

 بنـه  یـا  پیـاز  .روینـد  یمـ  پیـاز  قاعـده  از که بوده افشان

 تولید گل تعدادي و باریک برگ نه تا تعداد شش زعفران

تجـاري   و اقتـصادي  نظـر  از کـه  زعفـران   گـل .نمایـد  می
 است اندامی اولین ،آید می حساب به آن قسمت ترین مهم

رشـد   مراحـل  .شود می ظاهر گیاه این رشد شروع در که
                                                

1 Iridaceae  

 تقـسیم  مرحله سه به آن هوایی اندام  اساس بر زعفران
 اقلیمـی  شـرایط   بـه مرحله هر).  1381 کافی( است شده

  .دارد خاصی نیاز
 کـه  مرحلـه  این در : 2زایشی رشد مرحله) الف

 گـل  کـشد  مـی  طـول  روز پـنج  و بیست تا پانزده معموالً

 بـه  نیـز  محـصول  برداشـت  زمـان  و ظاهر شده زعفران

 زایـشی  رشـد  فیزیولـوژیکی  نظر از البته .آید می حساب

 . )1381 کـافی (شـود   مـی  گل شـروع  ظهور از بلق ها مدت
 دمـاي  تغییـرات  و هـوا  شـدن  سـرد  با همراه مرحله این

 درجـه  15 زیـر  بـه  افت دما با معموالً و پاییز در روزانه

 ایـن  شـروع  محـرك  عامـل  . شـود  مـی  شروع سانتیگراد

 دو وقـوع بارنـدگی   و یـا  زعفـران  مزرعه آبیاري مرحله
 گـراد  سانتی درجه 15  ازکمتر به دما کاهش از قبل هفته

 9 این مرحله در ها گل تمایز براي دما ترین مطلوب. است
 ایـن  در ).1381 کـافی  (باشـد  می گراد سانتی درجه 15 تا

و  گـراد  سـانتی  درجـه  10 از شـب  دمـاي   نبایـستی دوره
 نوکندي (بیشتر باشد گراد سانتی درجه 22 از روز دماي

 سـانتی  درجـه  5 کمتر از به دما کاهش همچنین . )1378

 بین از باعث یخبندان وقوع و محصول کاهش گراد باعث

 وقـوع  احتمـال  محاسـبه  بنـابراین  گـردد،  مـی  آن رفـتن 

  .دارد زیادي اهمیت دهی گل در دوره یخبندان

 بالفاصله مرحله این : 3رویشی  رشدمرحله ) ب

 بـا  آن خاتمـه  و شروع .شود می شروع گل ظهور از پس
 منطقه در و بوده متفاوت مناطق وضعیت اقلیمی به توجه

 اواخـر  تـا  و شـروع   آبـان  اواخر از مرحله این خراسان

 .است ماه شش حداقل آن طول یابد و می ادامه اردیبهشت
 از را بنـه  تغذیـه  براي الزم ذخایر ها برگ مرحله این در

 حـداقل  در طول زمـستان . کنند فراهم می فتوسنتز طریق

 -22 تـا  -18 دوره  یـن ا در گیـاه  براي تحمل قابل دماي
 ایـن  و) 2006 و همکـاران  کـافی ( بوده سانتیگراد درجه 

   .دارد نیاز بارندگی یا آبیاري به مرحله

                                                
2 Generative phase  
3 Vegetative phase 
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 فـصل  بـر  منطبق مرحله این : 1رکود مرحله )ج
 .نـدارد  نیـاز  خاصی زراعی عملیات به و بوده سال گرم
 شـدن  زرد بـا  کـه  اسـت  ماه پنج مرحله حدود این طول

 در آبیـاري  اولین انجام تا و شده شروع بهار در ها برگ

 براي تحمل قابل دماي حداکثر .یابد ادامه می پاییز فصل

 اسـت  شـده  ذکر گراد سانتی درجه 40 دوره این در گیاه

 را تطـابق  بیشترین زعفران اقلیمی نظر از). 1381 کافی( 

  300 -400 بارش میزان با اي مدیترانه بارندگی الگوي با
 این .دباش ا میدار برف از پوشیده هاي نو زمستا میلیمتر

 آبیاري به احتیاج رویشی و زایشی مراحل طول در گیاه

 .نـدارد  آبیـاري  به نیاز رکود طول مرحله در ولی داشته
 کافی آب  مرندشهرستان زراعی مناطق اغلب در بنابراین
   .وجود دارد محصول این کشت براي

 و شـن  از ترکیبی با سبک هاي خاك در زعفران  
 بـیش  و کـم  و متوسط ساختمان داراي هاي خاك و رس

و  رشـد کـرده  )  2006 کـافی ( خـوب   پذیري نفوذ نرم با
 7 -8 بـین  آن  pHکه  دار آهک یا کلسیم حاوي هاي خاك

 بـه  بهتـر  باشـند،  آلـی  مواد مناسب میزان بوده و داراي

 زهکـشی  فاقـد  اراضـی  و اسیدي هاي خاك. آید می عمل

 غنـی  بسیار هاي خاك در و بوده سبگیاه نامنا این براي

 محـصول  زایشی رشد بر رویشی رشد غلبه علت به نیز

 شـیب  بـا  هـاي  زمین توپوگرافی از نظر. دهد نمی مناسبی

 1300 بـین  ارتفاعی سطوح ایران در و  درصد8  از کمتر
     اسـت  تـر  مناسـب  این محـصول  کشت براي متر 2300 تا
  ).1383 و میرزا بیاتی 1381 کافی (

 از  یکـی AHPمراتبـی   سلـسله  تحلیـل  ینـد آفر   

 با گیري تصمیم براي شده طراحی هاي سیستم ترین جامع

 فرمولـه  امکـان  تکنیک این زیرا .است چندگانه معیارهاي

 و کنـد  می فراهم مراتبی سلسله بصورت را مسئله کردن
 و کمـی  مختلـف  معیارهاي گرفتن نظر در همچنین امکان

در  را مختلـف  هـاي  گزینـه  ینـد آفر ایـن  .دارد را کیفـی 
 روي حساسیت تحلیل امکان و داده دخالت گیري تصمیم

 1384پـور  قدسـی ( کند ایجاد می را زیرمعیارها و معیارها
                                                

1Dormant phase  

 میـزان  آشکارسـازي  روش ایـن  مهـم  از مزایـاي  یکـی 
 روش این .باشد می گیري تصمیم ناسازگاري و سازگاري

 است، شده گذاري پایه معیاري چند بر مبناي ارزیابی که

 )1988( ساعتی ال توماس وسیله به 1980 سال در ابتدا
 علـوم  در متعـددي  کاربردهـاي  تاکنون و گردید پیشنهاد

 بـا  مراتبـی  سلـسله  تحلیـل  ینـد آ فر.است داشته مختلف

 شـروع  گیـري  تـصمیم  عناصـر  بندي اولویت و شناسایی

 یـا  معیارهـا  هـا،  هـدف  شـامل  عناصـر  ایـن  .شـود  مـی 

 در کـه  باشـد  مـی  احتمـالی  هـاي  گزینـه  و هـا  مشخـصه 

 ینـد شناسـایی  آفر. شـوند  مـی  گرفته کار به بندي اولویت

 ساختار یک ایجاد به منجر که آنها بین ارتباط و عناصر

 مراتـب نامیـده   سلـسله  ساختن شود، می مراتبی سلسله
 است دلیل این به ساختار بودن مراتبی سلسله .شود می

ي معیارهــا و هــا گزینــه( گیــري تــصمیم عناصــر کــه
 .کرد خالصه مختلف سطوح در توان می را )گیري تصمیم
ایجاد  مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند در قدم اولین بنابراین

 بررسـی  مـورد  موضـوع  از مراتبـی  سلسله ساختار یک

 بین ارتباط و ها گزینه معیارها، اهداف، آن در که باشد می

 ینـد آفر در بعـدي  مرحلـه  چهار .شود می داده آنها نشان

 )اهمیـت  ضـریب ( وزن محاسـبه  مراتبـی  سلـسله  لتحلی
 محاسـبه  ،) وجـود  صورت در و زیر معیارها (  معیارها

 نهـایی  امتیـاز  محاسـبه  هـا،  گزینـه  )اهمیت ضریب( وزن

 شامل را ها قضاوت منطقی بررسی سازگاري و ها گزینه
 تحقیـق  ایـن  هـدف نهـایی  ).  1384پـور  قدسـی (شـود   می

 در زعفـران  کـشت  دمـستع  نواحی بندي پهنه و شناسایی

ــتان ــد  شهرس ــاربرد  مرن ــر ک ــد ب ــا تاکی ــاي روش ب  ه

 قابلیـت  سنجش  در(MCDM)2معیاره  چند گیري تصمیم

   .بود GISدر محیط  زعفران کشت براي اراضی
  

  
 ها وروش مواد

شهرســـتان مرنـــد در شـــمال غربـــی اســـتان   
اي با آب و هواي سرد واقع         آذربایجان شرقی و در ناحیه    

                                                
  2 Multi criteria decision analysis 
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هرستان بعنوان قطب کشاورزي مطـرح      این ش . شده است 
بوده و از نظـر تولیـد محـصوالت زراعـی و بـاغی داراي        

 طبیعـی  هـاي  ویژگـی  ابتـدا  ،تحقیـق  این در. اهمیت است

 مطالعات این که گرفت قرار مطالعه مورد مرند شهرستان

 گیاهی، پوشش شیب، توپوگرافی، بررسی وضعیت شامل

 اقلیمـی  هـاي  ویژگـی  و اراضی کاربري ها، خاك استعداد

 زعفران کشت شرایط سپس .باشد می بارش و دما مانند

 شـدن  مـشخص  بـا  و گرفـت  دقیـق قـرار   مطالعـه  مورد

 مرند شهرستان هاي پتانسیل زعفران کشت اولیه نیازهاي

 ،راستا این  در.شد محصول بررسی این کشت زمینه در
 هاي داده سازي رقومی و توصیفی اطالعات آوري جمع با

 کاربري گیاهی، پوششتوپوگرافی،  هاي الیه دمانن مکانی
 وسیله به توپولوژیک فضاي ایجاد و آن مانند و اراضی

 رابطه ها الیه و توصیفی اطالعات بین، GISهاي  افزار نرم
 زعفـران  کـشت  شـرایط  اسـاس  بـر  سپس و شد برقرار

 با .)1387جعفر بیگلو و مبارکی  (گردید مشخص معیارها

 مدل بعنوان مراتبی سلسله روش ،اطالعات  تنوعبه توجه

 بـه  آن براسـاس  و شـد  انتخـاب  مکانی هاي تحلیل براي

بـدین   .گردیـد  اقـدام  ها الیه تحلیل و تجزیه و همپوشانی 
 جغرافیـایی  اطالعـات  سیـستم  افـزار  نـرم  از منظـور 

Arc/GIS1384 مبارکی (شد  استفاده(.   
موقعیت جغرافیایی شهرسـتان مرنـد در ایـران و          1شکل  
همچنـین در   . دهـد    را نـشان مـی     ن آذربایجان شرقی  استا

 کـه توسـط   اي شهرسـتان مرنـد        تصویر ماهواره  2شکل  
 میالدي گرفته شده است،     2005 در سال    SPOTسنجنده  

 .شود نشان داده می

  

  
   موقعیت جغرافیایی شهرستان مرند در ایران و استان آذربایجان شرقی -1شکل 
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 SPOT سنجنده 4 و 1 ،3ستان مرند با ترکیب باندهاي اي شهر  تصویر ماهواره -2شکل 

  
 ایجاد جهت زیر ابزار و مواد از تحقیق این انجام در

 :است شده استفاده فضایی اطالعات پایگاه
 سـینوپتیک،  هاي ایستگاه روزانه واطالعات آمار )1

 محـدوده  در واقـع  سنجی باران و کلیماتولوژي
 سـازمان  همجـوار،  منـاطق  و مرنـد  شهرستان
 ).1994-2004 آماري دوره (کشور هواشناسی

 زمینی تفکیک قدرت با DEMارتفاع  رقومی مدل )2
  .راداري هاي داده اساس بر شده تهیه ، متر 90

 شهرسـتان  (Land cover)زمـین   پوشـش  نقشه )3
 2005 سـال  تـصاویر  از اسـتفاده  بـا  مرنـد کـه  

 . تهیه شد SPOT ماهواره سنجنده رنگی
 1:250000 یـاس مق بـا  توپـوگرافی  هـاي  نقـشه  )4

 .مسلح نیروهاي جغرافیایی سازمان
 مقیاس با ایران هاي خاك استعداد و منابع نقشه )5

  .آب و خاك تحقیقات مؤسسه ، 1:1000000
 منظـور   بهArc/view و Arc/GISافزارهاي  نرم )6

 هاي داده پایگاه تشکیل و ها نقشه سازي رقومی
  .سازي  و مدلفضایی

 که است کارهایی هرا مهمترین از فضایی سازي مدل
زمینـه   در را بهتـري  شـرایط  علمـی  بـصورت  با تواند می

 خـاص  محـصول  کـشت  بـراي  اراضـی   قابلیـت سنجش
 اراضـی  قابلیـت  سـنجش  اینکه به با توجه .آورد بوجود

 و معیارهـاي  عوامل نمودن لحاظ به نیاز درسطح استان
 استفاده (MCDA) هاي روش از است الزم ،دارد مختلف
 AHP(1(مراتبـی   سلـسله  مدل از حاضر تحقیق در .شود

 گرفتـه  قرار توجه مورد در ایران روش این . شداستفاده
 ازجمله. است شده استفاده آن از مختلف تحقیقات در و

 در را مراتبـی  سلـسله  روش) 1384(سـبکبار  فرجـی 
 مـورد  بازرگانی یابی خدمات مکان و شهري ریزي برنامه
 مناسب را آن از مدهآ دست به نتایج و داده قرار استفاده
 نکتـه  این به با توجه تحقیق این در . استنموده ارزیابی

 است، بوده متضاد صورت به گیري تصمیم معیارهاي که
 سنجش در عنوان مدل به مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از

 اسـتفاده  زعفـران  کـشت  جهـت  شهرستان مرند اراضی
 ابتدا منظور این براي. )1387جعفر بیگلو و مبارکی، (شد

                                                
1 Analytical hierarchy process  
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 و گرفـت  قـرار  مطالعـه  مـورد  کـشت زعفـران   شـرایط 
 ).1378نوکندي  (گردید مشخص آن کشت اولیه نیازهاي
 الزم آمـاري  و محاسـبات  گردآوري پایه اطالعات سپس
 سـطحی  هـاي  نقـشه  بـه  اي نقطـه  اطالعـات  تعمـیم  جهت

 محـیط  بـه  ورود اطالعـات  عملیات از پس .گرفت صورت
GISتولیـد  هـا  آن اسـاس  بـر  تکمیلـی  اطالعاتی هاي  الیه 
 تلفیـق  و مکـانی  سـازي  مـدل  بـه  بعـد  مرحلـه  در .شدند

 از مرنـد  شهرستان اراضی نهایت در .شد اقدام اطالعات
تقـسیم   مختلـف  طبقـات  بـه  زعفـران  کـشت  پتانسیل نظر
   . شدند

  
 نتایج
 زعفران کشت یابی مکان و اراضی قابلیت سنجش

 فمختل مناطق محدویت یا توان تعیین منظور به  
 مـدل  اساس بر ابتدا زعفران کشت براي شهرستان مرند

AHP اقـدام  مـوثر  عوامل گذاري ارزش و بندي خوشه به 
 بررسـی  و هـا  گزینـه  نهایی امتیاز محاسبه از پس و شد

 و عوامـل  از یـک  هـر  براي ها، قضاوت منطقی سازگاري
 به توجه با و هشد ایجاد مکانی اطالعات هاي الیه ها گزینه

 نـرم  کمـک  بـه  هـا  تحلیـل  و تجزیه ،نظر رد مومعیارهاي

 نظر از شهرستان اراضی و گرفت صورت GISافزارهاي 
 سنجی بلیت قا یندآفر شد، بندي طبقه زعفران کشت قابلیت
  :است بوده زیر مراحل شامل یابی مکان و اراضی

 
 مراتبی سلسله ساختار ایجاد

 به مربوط مراتبی سلسله ساختار مرحله این در  
 قـسمت  تـرین  مهـم  مرحلـه  این گردید، صمشخ موضوع

 در زیـرا  .آیـد  می حساب به مراتبی سلسله تحلیل یندآفر
 ینـد آفر پیچیـده،  و مـشکل  مـسائل  تجزیـه  با قسمت این

 ذهـن  بـا  که ساده شکلی به را آنها مراتبی سلسله تحلیل
 عبـارت  بـه  .کنـد  مـی  تبـدیل  باشد، داشته مطابقت انسان
 از را پیچیـده  مـسائل  بیمرات سلسله تحلیل یندآفر دیگر،
 سلـسله  صورت به که جزئی عناصر به آن تجزیه طریق
 با مسئله اصلی هدف ارتباط و بوده مرتبط هم به مراتبی
 شکل به را است مشخص مراتبی سلسله سطح ترین پایین
 یابی مکان جهت حاضر تحقیق در .آورد می در تري ساده
 و اراضی استعداد به مربوط اطالعات ابتدا زعفران کشت

 اصـلی  عوامـل  بعنـوان  اقلیم و توپوگرافی زمین، پوشش
   معیارهاي بعنوان مذکور عوامل از هریک .شدند انتخاب

  
              یابی کشت زعفران عوامل موثر در مکان            
                                                        
                                                        

  توپوگرافی    استعداد اراضی و پوشش زمین    اقلیم
                                                        
                                                        

    بارش
گراد و   درجه سانتی5دماي 

  کمتر
      

  
  ارتفاع    شیب

                                                        
                                                        

  خوب            متوسط            ضعیف
  رانزعف کشت مکانیابی منظور به مراتبی سلسله تحلیل یندآ فر- 3 شکل

  
 در که اند شده تشکیل هاي مختلفی زیرشاخه از اصلی

 زعفران کشت شرایط ها زیرشاخه از هریک انتخاب

 اصلی عوامل فهرست  3شکل  .است بوده توجه مورد
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 در که دهد می نشان را ها آن از هریک هاي زیرشاخه و

  .است گرفته قرار استفاده الیه مورد یک بصورت مدل
  

 ها وگزینه زیرمعیارها ، یارهامع اهمیت ضریب تعیین

 سـطح  هـر  عناصـر  مراتبـی  سلـسله  تحلیل در  

 صورت به باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت

 نـسبی  وزن صـورت  بـدین  که شوند می مقایسه زوجی

 هـاي  وزن از اسـتفاده  بـا  سـپس  و آیـد  مـی  بدست آنها
 در اصل در .گردد می تعیین گزینه هر نهایی وزن نسبی،

 یکـدیگر  بـر  عناصـر  ارجحیـت  میـزان  هـا  سهمقایـ  ایـن 

 سـاعتی  توسـط  کـه  بنـدي  مقیاس این .شود می مشخص
پـور   قدسـی  (اسـت  آمـده  1 جدول در شده ارائه )1980(

1384(.    

  
  زوجی هاي مقایسه براي ارجحیت میزان تعیین منظور به ساعتی مقیاس  -1  جدول

  ترجیحات  عددي مقدار
  یکسان ترجیح  1
  ترجیح متوسط  3
  بیشتر ترجیح  5
  بیشتر خیلی ترجیح  7
  ترجیح کامل  9

  فوق فواصل بین ترجیحات   8، 6، 4، 2
              

 
 براي ابتدا اصلی، پارامترهاي نسبی وزن تعیین منظور به

 و شـد  تـشکیل  هندسـی  میانگین ماتریس ها آن از هریک
 تعیـین  بـه  سـپس  و محاسبه ها آن از یک هر نسبی وزن

 نهایـت  در و شد اقدام ها گزینه و یارهازیرمع نسبی وزن

 مراحـل  کـه  گردیـد  تعیـین  ها گزینه از هریک نهایی وزن

     .)4 و 3، 2جداول  (است زیر شرح به محاسبات
  

   به همراه ضرایب مربوط اقلیم، توپوگرافی، استعداد اراضی و پوشش زمین  ماتریس-2جدول 

  توپوگرافی  اقیلم
استعداد اراضی 
  و پوشش زمین

  

  استعداد اراضی و پوشش زمین  1  1  9
  توپوگرافی  1  1  7
  اقلیم  9/1  7/1  1

490/0 =   w1 زمین پوشش و خاکها استعداد اهمیت   ضریب   
451/0 w2 =توپوگرافی اهمیت   ضریب   
059/0  w3 =اقلیم اهمیت   ضریب   

    
 ضـریب  مجموع شود، می مشاهده که همانطور

 و اسـت  یـک  عدد عادلم فوق گانه سه معیارهاي اهمیت
 . باشـد  می معیارها اهمیت بودن نسبی دهنده نشان این

 همان معیارها، زیر اهمیت ضریب آوردن دست به براي
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 معیارها اهمیت ضریب آوردن دست به براي که مراحلی
 دو از توپـوگرافی  معیـار . گردیـد  انجـام  ،ه استشد طی

 آن مـاتریس  که است شده تشکیل شیب و ارتفاع معیار

 معیـار  همـان  یـا  پارامترهمچنین  .باشد می زیر شکل به
 مـاتریس  که است شده تشکیل زیرمعیار دو از نیز اقلیم

    .آورده شده است زیر بصورت آن
  

   به همراه ضرایب مربوطگراد و کمتر  درجه سانتی5 شیب، ارتفاع، بارش و حداقل دماي هاي  ماتریس-3جدول 

 5حداقل دماي   بارش        شیب  ارتفاع
      درجه و کمتر

   درجه و کمتر5حداقل دماي   1  2      شیب  1  `2
  بارش  2/1  1      ارتفاع  2/1  1

 667/0   w1 =467/0     شیب اهمیت ضریب w1=درجه 5 دماي حداقل اهمیت   ضریب   
333/0  w2 =095/0      ارتفاع اهمیت   ضریب w2 =  ضریب اهمیت بارش    

  
 و معیارهـا  اهمیـت  ضـریب  تعیـین  از بعـد 

 یـک  .گردیـد  تعیین ها گزینه اهمیت ضریب زیرمعیارها،
 کـه  اسـت  ایـن  دارد وجود ها مقایسه این در که تفاوت

 یـا  و زیرمعیارهـا  بـه  نسبت مختلف هاي گزینه مقایسه

 صورت )باشد نداشته معیار زیر معیاري اگر( معیارها

 بـه  نسبت یکدیگر با معیارها مقایسه درحالیکه .گیرد می
 اسـت،  یـابی  مکـان  تحقیـق  ایـن  در هک مطالعه، "هدف"

 دوئـی  دو هـاي  مـاتریس  ادامـه  در .گیـرد  مـی  صورت

 تصویر به معیارها زیر از یک هر با ارتباط در ها گزینه

 زمـین  پوشـش  معیـار  مـورد  در که است شده کشیده
 نـدارد  معیـاري  زیـر  معیار این که این سبب به ها گزینه

    .اند هشد گرفته نظر در معیار این خود با مستقیماً

  
 نهایی امتیاز تعیین

 امتیـاز  مزبور، ضرایب تلفیق از مرحله این در  

اصل  از کار این براي .شد تعیین ها گزینه از هریک نهایی
 کـه  شده استفاده )1988 (ساعتی مراتبی سلسله ترکیب

 گـرفتن  نظـر  در بـا  " اولویت بردار" یک ایجاد به منجر

گردیـد   راتبـی م سلسله سطوح تمامی در ها همه قضاوت
 .)1رابطه (

  ]1[ )(
1 1

gijWW i

n

k

m

i
k∑∑

= =
) اولویت(امتیاز نهائی  = 

 jگزینه 

 : آن در که
Wkمعیار  اهمیت  ضریب k 

 Wi معیار  زیر اهمیت ضریب i 

gij امتیاز گزینه j در ارتباط با زیر معیار i   
 پارامترها از هریک ضرب از تر ساده عبارت به  

 عـدد  از ضـرب  و آن به مربوط رمعیا زیر در )معیارها(

هـر   نهایی امتیاز مربوطه، گزینه امتیاز آمده در دست به
 اهمیت ضریب مثال عنوان به .آمد بدست ها گزینه از یک

 در کـه  باشـد   می451/0 عدد توپوگرافی) معیار(پارامتر 

 آن معیارهـاي  زیر از یکی اهمیت ضریب  که667/0 عدد

 ضرب آمده دست به عدد و شده است ضرب شیب یعنی

گردیـد   است آن به مربوط Aگزینه  امتیاز  که597/0 در
 تعیــین 180/0 برابـر  Aو بـا ایـن حــساب امتیـاز گزینــه    

   .گردید
 شکل در ها گزینه و زیرمعیارها معیارها، نسبی ضریب

ها  گزینه از یک هر براي شده محاسبه نهایی امتیاز و 4
  .است شده ارائه 5 جدول در
  

 ها قضاوت در سازگاري بررسی

 مراتبی سلسله تحلیل یندآفر هاي مزیت از یکی  

 در شده انجام هاي قضاوت در سازگاري بررسی امکان
 .اسـت  زیرمعیارهـا  و معیارهـا  اهمیـت  تعیـین ضـریب  

 در هـا  قضاوت در سازگاري بررسی براي که مکانیزمی
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 ضـریب  نـام  به ضریبی محاسبه شده است، گرفته نظر
 بـه  سـازگاري  شـاخص  متقـسی  از کـه  است سازگاري

 ایـن  چنانچـه . شده استبودن حاصل  تصادفی شاخص
ــازگاري     ] 3[  ــاخص ســــــ شــــــ

1
max

−
−

=
n

n
CI

λ

 در سـازگاري  ، باشـد 1/0 مـساوي  یـا ضریب کـوچکتر  

 هـا  قـضاوت  در وگرنه بایـد  بوده قبول مورد ها قضاوت

   .)3 و 2روابط   (شود نظر تجدید
   ضریب سازگاري] 2 [

RI
CI

CR=               

 ) n( معیارها  تعداد به توجه با بودن تصادفی شاخص
  )1993باون  (است استخراج قابل  6 جدول از
 

  
هاي شیب، دما، ارتفاع، بارش و نوع زراعت به همراه ضرایب مربوط  ماتریس-4جدول 

C B A         C B A     
9  2  1  A       9  3  1  A   
7  1  2/1  B       6  1  3/1  B   
1  7/1  9/1  C       1  6/1  9/1  C   

597/0  WA = 663/0        % 8 از کمتر  شیب WA = متر1300 -2300 بین   ارتفاع   
346/0  WB = 278/0         % 15-8 بین  شیب WB =  متر 1300 از کمتر ارتفاع   
057/0  WC = 059/0        %15از  باالتر شیب  WC =متر 2300 از بیشتر    ارتفاع   

                        

C B A         C B A     
5  2  1  A       3  2  1  A   
3  1  2/1  B       2  1  2/1  B   
1  3/1  5/1  C       1  2/1  3/1  C   

    میانگین بارش ساالنه        کمتر و درجه 5 دماي حداقل وقوع احتمال
582/0  WA = 540/0        % 25 از  کمتر WA= متر  میلی300 بیشتر از    
309/0  WB = 297/0         % 25-45  بین WB= متر   میلی250 -300  بین    
109/0  WC = 163/0         % 45 از  بیشتر WC= متر   میلی250  کمتر از    

                        

C B A                   
9  2  1  A                 
7  1  2/1  B                 
1  7/1  9/1  C                 

                  پوشش زمین
597/0 WA= زراعت آبی و دیم و باغات                 
346/0 WA=متراکم   مراتع متراکم و نیمه                
057/0 WA=ها   سایر قسمت                 
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  یابی مکان

                
                                        

                                        

      
      

  اقلیم
582/0 WC = 

  

  توپوگرافی
451/0 WP =   

    

  استعداد اراضی و پوشش زمین
490/0 WL = 

                                        

                                        
                

                
  

  بارش
095/0 WR = 

  

  شیب
667/0 WS =   

  

  ارتفاع
333/0 WE =  

          
                                  

احتمال وقوع 
 درجه 5دماي 
گراد و  سانتی
  کمتر

467/0 WT =                                    
   =WE1 663/0 متر       1300- 2300بین                        

   = WE2 278/0 متر          1300کمتر از                         

   = WE3 059/0 متر         2300باالتر از                         

                                        

       = WS1 597/0%            8کمتر از                       

       = WS2 346/0%       15و % 8بین                       

       = WS3 057/0       % 15بیشتر از                       

                                        

           = WR1 540/0    متر     میلی300بیشتر از                 

          = WR2 297/0متر      میلی250 – 300بین                

           = WR3 163/0متر          میلی250کمتر از                 

                                        

 = WL1 597/0زراعت آبی، باغات و دیم                  = WT1 582/0%        25احتمال کمتر از   

 = WL2 346/0متراکم      مراتع متراکم و نیمه         = WT2 309/0%    45و % 25احتمال بین   

 = WL3 057/0           ها           سایر قسمت         = WT3 109/0%      45احتمال بیشتر از   

  مراتبی سلسله ساختار در ها گزینه و یرمعیارهاز معیارها، اهمیت  ضریب -4 شکل
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  مراتبی سلسله مدل اساس بر زعفران کشت در موثر پارامترهاي دهی وزن -5جدول 
پارامترهاي 
موثر در 
کشت 
  زعفران

وزن 
  نسبی

  عوامل
وزن 
  نسبی

عوامل 
  فرعی

وزن 
  نسبی

وزن 
  نهائی

  

    100/0  663/0  خوب
  333/0  ارتفاع    042/0  278/0  متوسط
    009/0  059/0  ضعیف
    180/0  597/0  خوب
    104/0  346/0  متوسط

  451/0  توپوگرافی

  667/0  شیب
    017/0  057/0  ضعیف
  292/0  597/0  خوب
  490/0  پوشش زمین  169/0  346/0  متوسط
  028/0  057/0  ضعیف
    016/0  582/0  خوب
    008/0  309/0  متوسط

حداقل 
 5دماي 

درجه 
گراد  سانتی
  و کمتر

467/0  
    003/0  109/0  ضعیف

    003/0  540/0  خوب
    002/0  297/0  متوسط

  059/0  اقلیم

  095/0  بارش
    001/0  163/0  ضعیف

  
 

   (.R.I) بودن تصادفی شاخص  -6 جدول
n 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

R.I.  0   58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  49/1  51/1  48/1  56/1  57/1  59/1  
  

 به است، تقریبی روش یک که هندسی میانگین روش در

 به Lاز  )λ max  (ماکزیمم ویژه مقدار محاسبه جاي
  ).4رابطه  (شود می استفاده زیر شرح

]4[                    `)W/AW(
n

L i

n

i
i 








= ∑

=1

1    

 AWi دو مقایـسه  مـاتریس  ضـرب  از کـه  اسـت  برداري 
 ضـریب  یـا  وزن بـردار  (Wiبـردار   در رهـا معیا دوئـی 

 سازگاري بررسی نتایج .آید می دست به معیارها )اهمیت

 در مـدل  در رفتـه  بکار هاي گزینه و زیرمعیارها معیارها،

 شـود  مـی  مشاهده طوریکه به .است شده  ارائه 7 جدول

 کمتر موارد همه در سازگاري شاخص حاضر تحقیق در

 هـاي  قضاوت تمام در گاريساز بنابراینو  بوده 1/0 از 

  .است شده رعایت نظر مورد



 163                 ..……هاي اس روش اراضی شهرستان مرند براي کشت زعفران بر اسقابلیتسنجش 
 

   ها گزینه و زیرمعیارها معیارها، سازگاري بررسی نتایج  -7جدول
 شاخص

  سازگاري
  زیر معیار

 شاخص

  سازگاري
  گزینه

 شاخص

  سازگاري
  0  توپوگرافی  05/0  ارتفاع
  02/0  شیب

 درجه 5احتمال وقوع دماي 
  گراد و کمتر یسانت

  01/0  اقلیم  0
  01/0  میانگین بارش ساالنه

  معیار
01/0  

  02/0  -    پوشش زمین
  
 

 ها الیه ترکیب و فضایی سازي مدل
 پـس  توصیفی و مکانی اطالعات مرحله این در  

 مورد آن توابع از گیري بهره و GISسیستم  به ورود از

 اطالعاتی هاي الیه ها آن اساس بر و گرفته قرار پردازش

 توجه با اطالعاتی هاي الیه این .آمدند جودبو نیاز مورد

 معیارهـاي  ساسـا  بر و زعفران یاکولوژیک نیازهاي به

 مراحـل  5 شـکل  . شـدند  تهیـه  مـدل  در شـده  تعیـین 

 هـاي  الیـه  ترکیـب  و هـا  داده تلفیـق  نحـوه  سـازي،  مـدل 

هـاي    الیه6همچنین در شکل  .دهد می نشان را اطالعاتی
بی منــاطق مــساعد اطالعــاتی مــورد اســتفاده در مکانیــا

  .اند کشت زعفران در شهرستان مرند نشان داده شده
 همپوشـانی  و فضایی سازي مدل انجام از پس

 که مناطقی الیه این در .گردید تهیه نهایی الیه اطالعات،

 بــاالتري ارزش از آن هــاي تــشکیل دهنــده پیکــسل

 .باشـند   میمستعد زعفران کشت براي باشند برخوردار
 سـطح  الیـه،  این هاي ارزش پیکسل ساسا بر نهایت در

 سـه  بـه  زعفران کشت استعداد نظر از مرند شهرستان

 . آورده شـده اسـت  8که در جدول  شد بندي طبقه گروه
   :از طبقات عبارتند این

 % 5/6 تقریبـا  کـه  زعفـران  کـشت  قابـل  منـاطق   -الف 

   . گیرد می بر در را شهرستان اراضی
 اراضـی  %5 ک بـه  نزدیکه قابل کشت نسبتا مناطق  -ب

  .دهد می تشکیل را شهرستان
مـساحت   % 89 کـه  زعفـران  غیر قابل کشت مناطق  -ج 

   .گیرد می بر در را شهرستان
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  مکانیابی کشت زعفران در شهرستان مرند
    

                          
                          

          

  بررسی نیازهاي اکولوژیکی زعفران
          

مرند از بررسی شرایط محیطی شهرستان 
نظر مطابقت با نیازهاي اکولوژیک 

  زعفران

                          
                          

بررسی آمار روزانه عناصر         
      1994 -2004اقلیمی دوره 

  بررسی توپوگرافی
    

استعداد اراضی و پوشش 
  زمین و نوع خاك

                          
                          

          
  دما

  
  بارش

  
  شیب

  
  سطوح ارتفاعی

    
                          
                          
                          
          GIS          
                          
        هاي منابع زمینی و داده هاي اقلیمی پایگاه داده        

                          

        هاي اطالعاتی تعمیم داده ها به سطوح و تهیه الیه        

                          

         مدل مورد نظرها بر اساس معیارها و دهی به الیه وزن        

                          

        ها همپوشانی و آنالیز الیه        

                          

        هاي نقشه نهایی به سه طبقه بندي پیکسل طبقه        

                          

        اجراي فیلتر و حذف خطا        

                          

        بندي نواحی مستعد کشت زعفران تهیه نقشه نهایی پهنه        

 فضایی سازي مدل و تحقیق انجام حلمرا - 5 شکل
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  زعفران    کشت لحاظ از مرند شهرستان مساحت توزیع -8 جدول

  هکتار حسب بر مساحت  سطح شهرستان به درصد  قابلیت  گروه
  2/21468  43/6  مناسب الف
  5/15279  57/4  مناسب نسبتاً ب
  9/297007  89  مناسب نا ج

  
  

  
 گیري نتیجه

 در منـابع  بنـدي  جمـع  و هـا  داده تحلیل و تجزیه

 هـاي   قـسمت  بـه  محیطی عوامل بندي تقسیم شامل اصل

 ارزیاب که است نحوي به ها آن ترکیب سپس و فهم قابل

 کاربري براي سرزمین منابع محدودیت یا توان به بتواند

 بـه  دهـی  وزن از پس تحقیق این در .ببرد پی نظر مورد

 مـدل  اسـاس  بـر  زعفـران  کـشت  در مـؤثر  پارامترهـاي 

(AHP)هـاي  داده تحلیـل  و تجزیه و سازي انجام مدل  و 

 کـشت  مـستعد  هـاي  پهنـه  نقـشه   GISکمـک  بـه  فضایی

 این در  ).7شکل (گردید تهیه شهرستان مرند در زعفران

 بـه  زعفران کشت پتانسیل نظر از شهرستان سطح نقشه

  .است شده بندي طبقه گروه سه

 است زعفران کشت قابل مناطق شامل اول گروه

 در را محدوده شهرستان مرنـد  از وسیعی هاي بخش که

 کشاورزي مناطق بر منطبق عمدتاً گروه این . گیرد می بر

 زراعـی  آب تـأمین  صـورت  در و بـوده  شهرسـتان 

 .ندارد وجود زعفران کشت براي محیطی عمده محدودیت

 از زعفران کشت نظر از که هستند مناطقی دوم گروه

 و اي کوهپایـه  قمناط شامل و برخوردارند نسبی شرایط
شهرسـتان   جنوب و شمال در واقع کوهستانی هاي دشت
 در مناطق این در عمده محیطی محدودیت. باشد می مرند

 دوم درجـه  در و خـاك  نـوع  و زمـین  شـیب  اول درجـه 

 رشـد  مراحل در برودت عامل ویژه به اقلیمی محدودیت

 .است  این گیاهرویشی و زایشی

 بـر  در را مرنـد  شهرسـتان  از هایی پهنه سوم گروه

 زعفـران  کـشت  بـراي  الزم شـرایط  فاقـد  کـه  گیـرد  مـی 

 هـاي  تحلیـل  از آمـده  بدسـت  نتـایج  اساس بر .باشند می

 منـاطق  این بودن نامناسب سبب مختلفی عوامل فضایی

 حاشـیه  در کـه  کوهـستانی  مرتفع نواحی در .است شده

 عمده محدودیت اند، شده واقع شهرستان جنوبی و شمالی

 نتیجـه  در و زیـاد  ارتفـاع  ،زیـاد  شـیب  علـت  بـه  محیطی

 مناسـب  خـاك  وجـود  عـدم  نیـز  و هـوا  شـدید  بـرودت 

 .باشد می
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 شهرستان مرند در زعفران کشت  مناطق مستعدیابی مکان در استفاده مورد هاي الیه  -6شکل
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   )ادامه( -6 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  زعفران در محدوده شهرستان مرند کشت مستعد هاي پهنه یابی مکان -7شکل 
  



 169                 ..……هاي اس روش اراضی شهرستان مرند براي کشت زعفران بر اسقابلیتسنجش 
 

 از اطمینـان  و آمده بدست نتایج ارزیابی جهت

 از تعـدادي  بـه  مراجعه با نهایی، نقشه اطالعات صحت

 سـازمان  نظـر  تحـت  که زعفران کشت آزمایشی مزارع

 و اهگی عملکرد نمایند، می فعالیت استان کشاورزي جهاد
 نقـشه  از آمـده  بدسـت  اطالعـات  بـا  محـصول  کیفیـت 

 دقـت  و مقیـاس  گرفتن نظر در با .شد مقایسه بندي پهنه

 گرفتـه  قرار استفاده مورد تحقیق در که مکانی اطالعات

 نـشان  کـه  گردیـد  تأییـد  آمـده  بدست نتایج صحت بود

 تحلیـل  مـدل  ویژه به MCDMهاي   روشییآکار دهنده

 کـشت  جهـت  اراضـی  لیتقاب درسنجش مراتبی سلسله

 بخـش  که داد نشان تحقیق هاي یافته. باشد می زعفران

 از مرنـد  شهرسـتان  اراضـی زراعـی   از تـوجهی  قابـل 

 با و بوده برخوردار زعفران کشت براي الزم هاي قابلیت

 جـایگزینی  محـصول،  ایـن  خـاص  هاي ویژگی به توجه

 ،دارنـد  بـاالیی  آب مـصرف  که محصوالتی با آن کشت
 قرار استان کارشناسان کشاورزي توجه ردمو تواند می

 محـصوالت  سـایر  کنـار  در آن کـشت  زیـرا  .گیـرد 

 کاهش و آب کمبود با که مناطقی در ویژه به کشاورزي

 و بـوده  مفیـد  نـد ا مواجه زیرزمینی آب هاي سفره سطح
 در را کـشاورزي  هـاي  فعالیـت  تـراکم  تواند می همچنین

        .دهد کاهش کار نیروي به نیاز بحرانی هاي زمان

  
  مورد استفادهمنابع

 .آیندگان نشر ایران، سرخ طالي زعفران . 1380 .ت قاسمی، امیر

 .آب و خاك تحقیقات مؤسسه .ایران هاي خاك استعداد و منابع نقشه . 1380 .ح .م بنایی،

  .تهران دانشگاه انتشارات .زعفران  زراعت . 1370. م بهنیا،

هـاي   سنجش تناسب اراضی اسـتان قـزوین از نظـر کـشت زعفـران بـر اسـاس روش        . 1387. جعفر بیگلو، م و مبارکی، ز   
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