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   چکیده
-دانه مقام سوم را در بین ،ونخل روغنیدر جهان بعداز سویا  درصد کل تولید روغن گیاهی15کلزا با اختصاص            

 باشد کهیمغربی استان آذربایجان در کشت کلزا به نواحی مستعد شناسایی تحقیق از این هدف. داردهاي روغنی 
در . گرفتآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار  جمع، ایستگاه هواشناسی منطقه 67 از اقلیمی هايدادهاطالعات مربوط به 

-ایستگاه وساعات آفتابی روز یخبندانتعداد دما، بارش، درجه روز، رطوبت نسبی،  ؛از قبیل اقلیمیهاي ازداده این تحقیق

هاي منابع زمینی از قبیل ادهود 1392ل از بدو تاسیس تا سا سنجی استانوباران ، کلیماتولوژيوپتیکهاي سین
دررابطه با  هر یک از آنها مطالعه و بررسی .استفاده شد ، عمق خاك وکاربري اراضیشیب وجهت شیبتوپوگرافی، 

آوري به سطوح و پردازش آنها با استفاده از فنها واکولوژیکی کلزا صورت گرفت. با تعمیم داده اقلیمیمطلوب نیازهاي 
GIS الیه بندي و ارزیابی معیارها واولویت ظورنمهاي اطالعاتی مربوط به هر یک از آنها تهیه شد. دراین تحقیق بهالیه-

با  .گردیداستفاده  AHPروش مبتنی بر )MCDM( هاي اطالعاتی در رابطه با هم و تعیین وزن آنها از روش چند معیاره
بعمل  GISها درمحیط مدل مورد نظر، همپوشانی وتحلیل فضایی الیه هاي تهیه شده براساس معیارها ودهی به الیهوزن
دست آمده، اراضی استان از نظر هراضی براي کشت کلزا تهیه شد. براساس نتایج بنقشه نهایی سنجش قابلیت او آمد

 4/25درصد، متوسط  1/52درصد، مناسب 2/15 طبقه خیلی مناسب پتانسل اقلیمی و محیطی براي کشت کلزا به چهار
  بندي شدند.تقسیمدرصد  3/7درصد و ضعیف 

 AHP ،GIS، آذربایجان غربی، اقلیم، کلزا :ي کلیدياهواژه

  

  

  

  

  

mailto:sobhani@uma.ac.ir


  1395/ سال  2/2شماره  26نشریه دانش آب و خاك / جلد                                           ....              سبحانی و آزرم                            28
 

Assessing Ability of  Land for Planting Canola in West Azerbaijan Province 
Using Multi-Criteria Decision-Making Approaches 

 
B Sobhani*1, K Azarm2 

 

Received: 21 January 2015      Accepted: 1 February 2016  
1- Assoc. Prof., Dept. of Physical Geography, Univ. of Mohaghegh Ardabili, Iran 

2- M.Sc. Graduate of Climatology, Univ. of Mohaghegh Ardabili, Iran 
* Corresponding Author, Email: sobhani@uma.ac.ir 
 

Abstract 
    Canola plant production is the source of 15 percent of the world total vegetable oil production 
which is the third largest seed oil production after soybean and oil palm. The objective of this 
research was to identify the suitable areas for planting Canola in West Azerbaijan Province, Iran. 
Hence information on climatic data from 67 weather stations were collected and analyzed. Climatic 
data such as temperature, precipitation, degree days, relative humidity, number of frost days, and 
sunshine hours were colleded from synopotic and climatological stations, and also gauge resource 
data such as topography, slope, slope direction, soil depth, and land use were prepared. Each of 
these data was studied regarding to favorable climatic and ecological needs of Canola. Information 
layers on each of them were made by data generalization to layers and processing them using GIS 
technology. In this research, multiple criteria decision method (MCDM) based on AHP method was 
used in order to prioritize, and assess the criteria and information layers regarding each other, and 
determine their weight. By weighting the provided layers based on intended criteria and model, 
layers were overlaid and special analysis was done in GIS system and the final map of assessment 
of land capacity was generated for Canola cultivation. According to the results, lands of the 
Province in terms of climatic and environmental potentials were categorized into four levels: very 
suitable 15.2 percent, suitable 52.1 percent, average 25.4 percent, and weak 7.3 percent. 

Keywords: AHP, Canola, Climate, GIS, West Azerbaijan 

 

 مقدمه

اقتصادي  هايبخشز عنوان یکی اکشاورزي به         
دررسیدن توسعه پایدار بر عهده  ینقش مهم ،کشور
توجه به این امر عالوه بر خودکفایی در تولید   دارد.

گوي مسائل تواند پاسخمی ،مواد غذایی و صادرات آن
کاهش مهاجرت  وجمعیت کشور  افزایش ناشی از

منجر شود. این مسئله مستلزم روستاییان به شهرها 
ها و هاي علمی و شناخت تواناستفاده از اصول و روش

و  (یزدچی باشدمی هاي محیطی هرمنطقهقابلیت

موفقیت درامر کشاورزي مستلزم . )1389همکاران 
هاي است که با شرایط آب و انتخاب و کشت گزینه

ت در حقیقداشته باشند.  را تطابق بیشترینهوایی منطقه 
، اقلیم، فیزیوگرافی نظر متنوع از طبیعت با خصوصیات

امکانات کامال متفاوتی را  و آب در نواحی مختلف، خاك
تغییر جزئی در چنین عواملی،  که می آوردوجود هب

(دهقانیان همکاران  داردیی را در بر هزینه بسیار باال
ل حاضر تولید روغن خوراکی از منابع ادر ح ).1382

ضاي فزاینده ناشی از رشد جمعیت اوي تقگداخلی پاسخ
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توجهی از این ماده  قابلنیست. لذا همه ساله حجم 
-، وارد کشور میچشمگیري ارزغذایی با صرف مبالغ 

و همکاران  ممتاز ).1385 فر و ملک دار(همایونی شود
) ارزیابی کیفی تناسب اراضی براي محصوالت 1385(

 سویا را در گندم، جو، گلرنگ، لوبیا، سیب زمینی و

 نداراضی شهرستان اهر انجام دادند به این نتیجه رسید
سایر محصوالت  وکشت جو و گندم در اولویت اول که 

کشت مین نیاز آبی در مرحله بعد أبا ت مطالعه شده
) نواحی مستعد به کشت 1390لشکري و رضایی ( .گردد

هاي هواشناسی تعیین نموده و کلزا را براساس داده
بندي کاشت ) پهنه1390ست و همکاران (خورشید دو

رسولی و قائمی انجام داده است. GIS کلزا را در محیط 
کاظمی و همکاران  )،1391مکاران (و ه پاکپور، )1389(
) 1393، جهانبازي و همکاران ()1392مکانیکی ( ،)1391(
بندي کشت پهنهارزیابی و ) 1393امیدوار و همکاران (و

، خراسان، گلستان هاياستانترتیب دررا به محصوالت
و شهرستان ایذه با استفاده از عناصر و عوامل  اهر

اند و به انجام داده GISدر محیط  AHPاقلیمی با روش 
ه و عهاي مورد مطالکه با تحلیل دادهند این نتیجه رسید

ها امکان تعیین نواحی مستعد ارایه ارزش وزنی به الیه
ثیر عناصر أت با ابطه درر یمطالعات .به کشت وجود دارد

 وانتخاب روي مراحل فنولوژیکیقلیمی بر و عوامل ا
قاسمی پیربالوتی  توسطکلزا مکان مناسب براي کشت 

کاتچر و همکاران  عمل آمده است.هب )2008( پرورگلو 
در برآورد را ثیر بارندگی و دماي ساالنه أ) ت2010(

. ندعملکرد کلزا در ساسکاتچون کانادا بررسی کرد
کاشت ) نقش بارش را در 2014اسپاراگوس و همکاران (

کار و همکاران  و کام )2011( و همکاران الوبگ و کلزا
) ارزیابی تناسب اراضی کلزا و سویا را دراستان 2014(

 اند.هاي اقلیمی انجام دادهگلستان با استفاده از داده
را ثیر تغییرات آب و هوا أت ) 2015(آبادي و همکاران 

 .دندجو و کلزا بررسی کر ،دوره رشد گندم طولدر 
تعیین مناطق مساعد کشت کلزا با  ،هدف این تحقیق

در استان  GISدر محیط  هاي اقلیمیاستفاده از داده
  باشد.آذربایجان غربی می

 هامواد و روش

واقع استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران  
ع است کیلومتر مرب 37059. مساحت استان برابر است
دهد. درصد مساحت کل کشور را تشکیل می 25/2که 

 نفر 2873459 ،1385طبق سرشماري سال  آنجمعیت 
درصد جمعیت کل کشور را در خود  08/4باشد که می

درجه  35این استان در عرض جغرافیایی است جاي داده
دقیقه شمالی ودر طول  47درجه و 39دقیقه  تا  58و

 دقیقه 23 و درجه 47 تاقه دقی 3 و درجه44جغرافیایی 
 .)1(شکل واقع است  شرقی

  گیاهی کلزا هايویژگی
کلزا گیاهی یک ساله از تیره براسیکاسه و از         

 هاست. گیاهی سرمادوست و روز بلند استجنس کلم
درجه  5صفر بیولوژیک آن ). 1387شریفیسید(

از نظر نیاز  ).2008 (قاسمی و همکارانسلسیوس است 
-وهوایی گیاه مناطق معتدل محسوب مییط آببه شرا

زنی در هاي کلزا براي جوانهشود. توانایی بذر گونه
عنوان رشد در دماهاي پایین موجب شده تا این گونه به

د در شرایط خنک و نتوانمحدود گیاهانی باشند که می
 ).1378 (عزیزي و همکاران مناطق معتدله کشت شوند
 (رودي بهاره و پاییزه است این گیاه داراي دوتیپ رشد

  ).1382 و همکاران

  هوا بر مراحل رشد کلزا و اثر آب
ذر : بدهی ومرحله روزتجوانه زنی، ریشه مرحله   
درصد وزن خود آب  60باید حدود  بعد از کاشت کلزا

مناطقی که  .زنی باشدجذب نماید تا قادر به جوانه
یار و روزت بس زنیمجموع بارندگی در دوره جوانه

- زیاد شود براي تولید کلزاي زمستانه مناسب نیستند به

هاي هوایی گیاه رشد دلیل اینکه دراین مناطق قسمت
هاي قارچی کنند بنابراین به آلودگی بیماريزیادي می
  . شوندحساس می
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   .استان آذربایجان غربی و پراکنش سطوح ارتفاعی جغرافیایی موقعیت  - 1شکل

  
د زمستانه رکو :انی کلزاي پاییزهگذرزمستان مرحله

در  - 2منطقه  زمانی که متوسط درجه حرارت روزانه 
تجدید رویش  آن در بهار و آغاز  ،است سلسیوسجه 

 درجه 5زمانی که متوسط درجه حرارت هوا باالي 
 شود. باشد  شروع می سلسیوس
در  این دوره :دهی در فصل بهار ساقه رفتن وگله مرحله ب

ت که متوسط درجه حرارت روزانه هوا بهار وقتی اس
 70حدود  مرحلهاین  است. سلسیوسرجه د 5باالتر از 

). درجه 1379(کافی و همکاران  کشدروز طول می 80تا 
دهی باعث ایجاد تنش  هاي باال در زمان گلحرارت
 و شکاري (آلیاري و کاهش عملکرد خواهند شد رطوبی
1379.(  

-چند روز بعد از گرده طی  :مرحله رشدغالف تا رسیدگی
رشد سریع غالف از نظر طولی و وزنی  ،افشانی
نهایی رشد از  مرحله ).1387دشریفی(سی شودآغازمی

 40الی 30ن بذرها افشانی تا رسید پایان مرحله گرده
  ). 1382 وهمکاران(رودي  کشدروز طول می

  
 

  کلزامحصول نیازهاي اکولوژیکی  
از به عناصر اقلیمی  و در طول مراحل رشد نیکلزا      

هاي مورد ادهعوامل اقلیمی مطلوب دارد. هرکدام از د
جلوگیري از تکرار آن در متن مقاله در  مطالعه به منظور

  .ارایه شده است 2و  1 هايجدول
درجه حرارت،  اقلیمی شاملهايدر پژوهش حاضر، داده
و تعداد  روز آفتابی، درجه تبارش، رطوبت نسبی، ساع

 67از آمار و اطالعات روزانه  که ي یخبندانروزها
واقع در  سنجیو باران کلیماتولوژي سینوپتیک، ایستگاه

 1392سیس ایستگاه تا سال أسطح استان، از زمان ت
هاي منابع زمینی شامل مدل هالی اند.آوري شدهجمع

 اراضی و نقشه کاربري عمق خاك، DEMتفاع ررقومی ا
باشند. با توجه به ان میسطح است 1: 50000 با مقیاس

توپوگرافی که  ، نقشهDEMقابلیت مدل رقومی ارتفاع 
باشد هاي شیب، جهت و سطوح ارتفاعی میالیه شامل

 . از آن مشتق شد GISدرمحیط 
  هاي اطالعاتیالیه ارزش گذاري

مورد مطالعه از لحاظ با توجه به اینکه معیارهاي      
لذا براي ارزیابی  باشندداراي اهمیت یکسانی نمی وزن
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اهمیت نسبی  گیري الزم است تاتر و تصمیمدقیق
از  بدین منظور  معیارها مشخص شود. درتحقیق حاضر

  استفاده شده است.  AHPروش

 
  ).1386(عبیري   نیاز هاي رویشی اقلیمی مطلوب براي کاشت کلزا  - 1جدول

  محدودیت شدید  طمحدودیت متوس  محدودیت کم   بدون محدودیت  هاي اقلیمیویژگی

  )C̊(میانگین درجه حرارت
5/13-5/12  5/12-12  

14-5/13  
12-11  
15-14  

   یا > 11
> 15 

  
 درجه حرارت بیشینهمیانگین 

)C̊(  19-18  18-17  
20-19  

17-16  
21-20  

 21 <یا  > 16

  
درجه حرارت  کمینهمیانگین 

)C̊(  7-6  6-5  
7.5-7  

5-4  
8-7.5  

 8 <یا  > 4

  
  > C̊(  25-20  20-16  15-10  10( دماي مهر، جوانه زنی
  C̊  22- 20  20- 15  15- 10  >10دماي گلدهی، اردیبهشت

  > mm(  500>  500-400  400-300  300بارش دوره رشد (

 mm( 100-80  80-50بارندگی پاییز (

>100  
50-40 

  40 <  

  > mm(  110>  110-80  80-60  60بارندگی زمستان (
دهی و رشد  بارندگی گل

و  فروردین )mmساقه(
  اردیبهشت

150- 120  120-100  
>150  

100-80 

  
80 < 

  

بارندگی خرداد و 
 )mmرسیدن(

70>  70-60  60-40  40 <  

  40-50  50-60  تعداد روزهاي یخبندان
70-60  

40-30  
90-70  

 90 <یا  > 30

  
  80<یا  > 55  55-65  65-70  70-80  %رطوبت نسبی 
  >1000  1000-1500  1500-2000  <2000  ساعات آفتابی

  1500<  < 2500  1500– 2000  2000 -2500  رشد -ه روزدرج
            

 AHP روش

پیشنهاد شد. این  )1980ط (ساعتیتوس AHPروش   
سازد اثرات متقابل و روش تصمیم گیرندگان را قادر می
هاي پیچیده و نامعین را همزمان بسیاري از وضعیت

کند تعیین کنند. این فرایند، تصمیم گیرندگان را یاري می
ها را براساس اهداف، دانش و تجربه خود تا اولویت

براساس سه اصل زیر بنا  AHPتنظیم نمایند. روش 
نهاده شده است: الف) اصل ترسیم درخت سلسله 
مراتبی، تجزیه یک مسئله بزرگتر به مسایل کوچکتر، 

فرایند درخت سلسله مراتبی کشت کلزا را نشان  2شکل 
ها، در بسیاري اولویتدهد. ب) اصل تدوین و تعیین می

 طورکلی تحلیل نمود.توان بهاز موارد یک مسئله را نمی
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  ).1379(کافی و همکاران  یزیوگرافی، زمینی و اراضی مطلوب براي کشت کلزافنیازهاي رویشی   - 2جدول

محدودیت کم یا   بدون محدودیت  ناهمواري و زمین
  مناسب

محدودیت 
  متوسط 

محدودیت شدید 
  یا نامناسب

  m(  1500 <  2000- 1500  2500-2000  >2500ارتفاع (
  5/7<  5 -5/7  5/2– 5  0 - 5/2   (%)شیب 
  150>  150-100  100-80  >80 (cm) عمق خاك

هاي دشت  ها ها و آبرفتواریزه  اي هاي دامنهدشت  تیپ اراضی
  سیالبی

اراضی پست و 
  شور 

  سایر موارد  مراتع  زراعت دیم  زراعت آبی  کاربري اراضی
  
  

کند و با کوچک تجزیه می آن را به مسایل بنابراین،
توجه به معیارهاي مشخص، بین آنها مقایسات زوجی 

برتري یک گزینه بر گزینه دیگري  )3(جدول  انجام داده
ها ها و شاخصکند پس از آن که گزینهمشخص میرا 

 شدها مقایسه زوجی انجام مشخص شد، بین شاخص
هنجار کردن به - 1کنیم: روي میکه از الگوریتم زیر پی

دست آوردن میانگین به -2ماتریس مقایسات زوجی 
ها در میانگین ضرب وزن نسبی شاخص - 3حسابی 

) اصل ج .هابندي گزینهرتبه - 4ها حسابی گزینه
اصل براي محاسبه  ها،سازگاري منطقی قضاوت

محاسبه  - 1زیراست:  مرحله 5سازگاري نیاز به انجام 
: ماتریس مقایسات زوجی (WSV)مجموع وزنی  بردار

(D) 1کنیم رابطه را در بردار وزن نسبی ضرب می:  

 WSV=D×V                                                     [1]  

عناصر بردار  :(CV) محاسبه بردار سازگاري -2
-هاي نسبی تقسیم میمجموع وزنی را بر بردار وزن

ترین مقدار ویژه مقایسات محاسبه بزرگ - 3شود. 
 (II) محاسبه شاخص ناسازگاري -4. (λmax) زوجی

                         آید.دست میبه 2که از رابطه 

 II= λmax - n/n-1                                                  [٢]    

دست به 3رابطه براساس محاسبه نرخ سازگاري  -4
  آید.می

IR=II/IRI                                                    [3]                                                                                                    

 4از جدول  (شاخص ناسازگار تصادفی) است IRIکه 
   .شودستخراج میا

  

  ).1980(ساعتی  زوجی هايمقادیر ترجیحات براي مقایسه - 3جدول
 ترجیحات (قضاوت شفاهی) مقدار عددي

9 (Extremely preferred) تر یا کامال مطلوبترکامال مرجح یا کامال مهم 

7 (Very strongly preferred) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي 

5 (Strongly preferred) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي 

3 (moderately preferred) کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر  

1 (Equally preferred) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان  

2و  4و  6و  8  (Extremely preferred) ترجیحات بین فواصل فوق  
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  نتایج و بحث
  AHP دهی معیارها با روشوزن
براي ایجاد سطوح سلسله مراتب، باید سطوح      

دهنده هر سطح با رتبط بین اجزاي تشکیلمختلف و م
ترین تر مشخص شوند. در سادهسطوح باالتر و پایین

حالت، سطح اول مربوط به هدف، سطح دوم مربوط به 

ها دهنده گزینهمعیارهاي مورد نظر و سطح سوم نشان
-داده لسله مراتبسسطوح  2شکل مورد بررسی است.

زا را نشان یابی کشت کلمکان هاي مورد استفاده در
 دهد.می

  
  ).1980(ساعتی  شاخص ناسازگاري تصادفی 4جدول 

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  n 
52/1  51/1  49/1  45/1  41/1  32/1  24/1  12/1  90/0  58./  0  0  IRI 

  . اصلیماتریس مقایسه زوجی معیارهاي  - 5جدول
    اقلیم  توپوگرافی  کاربري اراضی  قابلیت اراضی

  قلیم ا  1  1/0  3/0  1/0
  توپوگرافی    1  2/0  1/0
  کاربري اراضی      1  1/0

  قابلیت اراضی         1

  

 
   .مکان یابی کشت کلزا یسلسله مراتبسطوح یند آرف  - 2شکل
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  اقلیمی. ماتریس مقایسه زوجی معیارهاي  - 6جدول
    حرارتدرجه  بارش  یخبندان  رشد-درجه روز  ساعات آفتابی  رطوبت نسبی

  حرارتدرجه  1  1/0  2/0  3/0  3/0  3/0
  بارش    1  2/0  2/0  2/0  2/0
  یخبندان      1  2/0  1/0  2/0
  رشد-درجه روز        1  2/0  2/0
  ساعات آفتابی          1  1/0

  رطوبت نسبی            1

  
  ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی

صورت یند تحلیل سلسله مراتبی عناصر بهآدر فر 
زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسه زوجی تشکیل 

مقایسه  jبا عنصر iاي که اگر عنصر به گونه. گرددیم
یکی از  jبر  iگیرنده خواهد گفت که اهمیت شود تصمیم

ها توسط ساعتی به مقدار این قضاوت حاالت زیر است
-شده ارایه 1اند که در جدولتبدیل شده 9تا  1کمی بین

ي هاي مقایسه زوجی هر یک از معیارهاسیماتر .است
علت نوان نمونه بهعبه 6و  5هايجدول مورد مطالعه در

 محدودیت صفحه ارایه شده است.

  هاي معیارمحاسبه وزن
- نرم یند تحلیل سلسله مراتبی درآدر این تحقیق فر     

است که براي محاسبه اجرا شده Expert Choice 11افزار 
محاسبه  .ز روش بردار ویژه بهره گرفته استها اوزن
   .شوندتعیین می 4رابطه ریق از ط معیارها  وزن

A11w1 + a12w2+ …a1nwn = λ.w1              [4] 

A21w1 + a22w2+ …a2nwn = λ.w2 

...          …          …        … 
…          …          …         … 
An1w1 + an2w2+ …annwn = λ.wn 

 
نیز  iwام است و jام بر iترجیح عنصر  ijaکه در آن 
در این روش  .باشدیک عدد ثابت می λام و iصر وزن عن

  .محاسبه شد 5از رابطه ) iwام (یعنی iوزن عنصر 

     å
=

=
n

1i
iji a1w jw

l                                             [5]           

      i  =1,2,…,n                              صورت زیر نوشت: 6از رابطه دستگاه معادالت فوق  
A×W=λ.W                                                                 [6]  

 
 W}و ija[=Aهمان ماتریس مقایسه زوجی،{یعنی[ Aکه

طبق تعریف  (عدد) است.ر یک اسکال λبردار وزن و 
و یک  )W(و بردار )A(چنانچه این رابطه بین یک ماتریس 

 λبردار ویژه و  Wشود که می گفته باشد اربرقر )λ(عدد
.)4و3هاي (شکل باشدمی Aمقدار ویژه براي ماتریس 

  

  

  .اقلیمی ايمحاسبه وزن معیاره - 3شکل

  

  اصلی.محاسبه وزن معیارهاي   - 4لشک
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  هامحاسبه وزن نهایی گزینه
امتیاز نهایی هر  4با استفاده از رابطه در این مرحله      

براي این کار از اصل ترکیب  وها تعیین گزینهیک از 
که منجر به  .شودسلسله مراتبی ساعتی استفاده می

ها ولویت با در نظر گرفتن همه قضاوتایجاد یک بردار ا
  شود. می ،در تمامی سطوح سلسله مراتبی

J ( )gijwwn
k

m
i ikå å= == 1 1  [7]

  
 ).1390(آزرم  هامعیارها ، زیر معیارها و گزینهبررسی سازگاري ماتریس مقایسه زوجی  نتایج  -7 جدول

هاگزینه ناسازگاري  زیر معیار ناسازگاري 
 

اصلیمعیار ناسازگاري   ناسازگاري 

        
08/0 هاگزینه   02/0 درجه  

 حرارت
03/0 04/0 اقلیم   معیار 

03/0  بارش 
  05/0  توپوگرافی 
09/0 قابلیت  0 تیپ اراضی 

08/0 اراضی  عمق خاك 
  03/0 کاربري  

 اراضی
 

  
  محاسبه نرخ نا سازگاري

kw ضریب اهمیت k ،iwضریب اهمیت معیارi ،gij 

(جعفربیگلو و  iدر ارتباط با زیر معیار j  امتیاز گزینه
  ).1387مبارکی 

  اهسازي فضایی و ترکیب الیهمدل     
-هاي مورد نیاز، با بهرهدر این مرحله پس از تهیه داده 

دهی بر ،  وزنGISگیري از توابع موجود در سیستم 
اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت، سپس 

، به نقشه GISگذاري شده در محیط هاي ارزشالیه
هاي نقشه هریک از داده 13تا  5هاي تبدیل گردید. شکل
ا براساس روش سلسله مراتبی نشان مورد مطالعه ر

ارزیابی قابلیت اراضی براي کشت کلزا براساس  دهد.می
وارزیابی    8و  7، 6، 5هاي عناصر اقلیمی با تلفیق شکل
و 12، 11، 10، 9هاي عوامل اقلیمی با تلفیق شکل

-). چنانچه در شکل15و  14هاي حاصل شد (شکل13

کلزا درهریک  شود مکان کشتمشاهده می 13تا  5هاي 
ها نقش ها متفاوت است زیرا هرکدام از دادهاز شکل

دهد. اما مکان یابی در خود را در مکان یابی نشان می
، نسبت به الیه چندین تلفیق توجه با 15و  14شکل 
تراست. با توجه به اهداف هاي قبلی نسبتا منطقیشکل

بندي نهایی، همه عناصر و عوامل تحقیق، براي پهنه
یمی تاثیر گذار در طول دوره رشد کلزا در استان اقل

تلفیق شدند و در نهایت  GISغربی در محیط آذربایجان
 یغربجانیآذربا استان یاراض تیقابل سنجشنقشه 
 چند يریگمیتصم روش براساس کلزا کاشت يبرا
 ).16تهیه گردید (شکل  ارهیمع

نرخ ناسازگاري در همه ماتریس ها مقایسه زرجی     
/. است که شاخص سازگاري در همه 1تر از کم

  معیارهاي هاي مورد مطالعه رعایت شده است.
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  .ینسب رطوبت -7شکل                      .نقشه نهایی درجه حرارت - 6                     .بارش نقشه نهایی - 5شکل

  
   .خبندانی روز تعداد - 10شکل                  .یاراض يکاربر - 9شکل                         .خاك عمق - 8شکل

  
.نقشه شیب -13شکل                .بیش جهات -12 شکل                           .تفاعیار سطوح  -11شکل
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  کلیگیرينتیجه
 و غربیآذربایجان استان جغرافیایی موقعیت      

 هايفعالیت گیريشکل باعث آن طبیعی هايتوانمندي
. است شده آن با مرتبط دامپروري و کشاورزي
 و هوا و آب هاییمحدودیت و استعدادها شناسایی
از اهداف این تحقیق  ،براي کشت کلزا محیطی عوامل
هاي که هرکدام از داده دهدیافته تحقیق نشان می است.

ثر ؤول دوره رشد کلزا ممورد مطالعه به نحوي در ط
 اقلیمی عناصر هاينتایج حاصل از تلفیق دادهکه  هستند

 خیلی اراضی -1باشد: زیر می شرحبه 14در شکل 
 بودن دارا لیلبه اراضی این: محدودیت بدون یا مناسب
 داراي کلزا، رشد دوره طول در مناسبجوي  شرایط
 مساحت از درصد 26 و حدود هستند خوب عملکرد
 شامل که است داده اختصاص خود به را اناست

 نقده پیرانشهر، بوکان، مهاباد، سردشت، هايشهرستان
 محدودیت با یا مناسب اراضی -2 .باشندمی اشنویه و
 مناطق به نسبت را تريضعیف شرایط اراضی این: کم
 مناطق این در کلزا کشت امکان ولی دارند مناسب خیلی

را  استان مساحت از درصد 8/16 حدود وجود دارد.
 هايشهرستان در پراکنده صورتبهدهد و تشکیل می
 دژ، شاهین پیرانشهر، غرب ارومیه، جنوب میاندوآب،
  شود.مشاهده می بوکان و تکاب

 هايمحدودیت دلیلبه اراضی این: متوسط اراضی -3
 خوبی شرایط از ،در طول دوره رشد بارش و دمایی
 مناطق این در کلزا شتک. نیستند برخوردار کشت براي
 و ترسالی وقوع صورت در تنها و بوده ریسک با مأتو

 خواهد مناسبی نسبتا عملکرد متعادل، دمایی شرایط
 خوي، هايشهرستان در بیشتر اراضی این. داشت
که  اندشده واقع دژ شاهین و تکاب ارومیه، سلماس،

  باشد.می درصد 4/32 مساحت آن حدود
 وجود عدم دلیلبه اراضی نای: نامناسب اراضی -4

 به مقرون آنها در کلزا کشت مناسب، اقلیمی پتانسیل
 درصد 8/24 اراضی این وسعت. نیست اقتصادي صرفه
 خوي و چالدران ماکو، هايشهرستان شامل که ازاست 

-می استان  شرقجنوب در تکاب و استان شمال در

  .باشد

ی زمین در هاي عوامل فیزیوگرافنتایج تحلیل داده      
  باشد:شرح زیر میبه 15شکل 

 نواحی: محدودیت بدون یا مناسب خیلی اراضی -1
 و سلماس ارومیه، نقده، میاندوآب، هايدشت از وسیعی
-می بر در را رودسیمینه و رودزرینههاي آبخیز حوضه

 بر منطبق اراضی، کاربري نظر از اراضی این. گیرد
 قابلیت و اراضی پتی نظر از و دیم و آبی هايزراعت
 و آبرفتی اي، دامنههايدشت بر منطبق نیز اراضی
 خصوصیات نظر از. است عمیق خاك با سیالبی

 1500 از تر پایین ارتفاع در اراضی این همه توپوگرافی،
 حدود. اندشده واقع درصد 5/2 از کمتر شیب و متر

 دهد وتشکیل می را استان مساحت از درصد 5/16
  .ندارد وجود اراضی این در کلزا کشت جهت محدودیتی

 نسبتا شرایط: کم محدودیت با یا مناسب اراضی -2
 صورتبه و دارند اول گروه به نسبت را تريضعیف
. اند شده واقع مناسب خیلی اراضی حواشی در پراکنده
 از و متراکمنیمه مراتع بر منطبق اراضی کاربري نظر از
 و شکل بادبزنی يهاواریزه بر منطبق اراضی تیپ نظر
 این خاك. هستند هاتپه و شکل بادبزنی هايآبرفت
 نظر از. هستند عمق متوسط و عمیق خاك بیشتر اراضی

 2000 از تر پایین ارتفاع در نیز توپوگرافی خصوصیات
 45 حدود. اند شده واقع درصد 5 از کمتر شیب و متر
  .اندداده اختصاص خود به را استان مساحت از درصد

 شرایط از کلزا کشت پتانسیل نظر از: متوسط اضیار-3
 پایه کوه مناطق شامل که نیستند برخوردار خوبی نسبتا
 نظر از اراضی این. باشندمی کوهستانی هايدشت و اي

 نظر از و متراکم نیمه مراتع بر منطبق اراضی کاربري
 خاك. هستند هاتپه و هاکوه بر منطبق اراضی، تیب
 توپوگرافی نظر از. هستند عمق مک اراضی این بیشتر
 5 از بیشتر شیب و متر 1500 از باالتر ارتفاع نیز،
 از درصد 38 اراضی این. گیرند می بر در را درصد
  .اندداده اختصاص خودبه را استان مساحت
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  اقلیمی. ناصرع براساس یاراض سنجش قابلیت-14شکل

  
 تاناس از هاییپهنه اراضی این: نامناسب اراضی -4   

 الزم شرایط فاقد که گیردمی بر در را غربی آذربایجان
 از آمده دستهب نتایج اساس بر. است کلزا کشت براي
 بودن نامناسب سبب مختلفی عوامل فضایی، هايتحلیل
 در که کوهستانی مرتفع نواحی در. استشده مناطق این

 عمده هايمحدودیت اندشده واقع استان غربی حاشیه
. باشندمی زیاد ارتفاع و شدید شیب علت به توپوگرافی

 دلیلبه که بوده هاکوه بر منطبق اراضی تیپ نظر از
 وسعت. باشندمی مناسب خاك فاقد زیاد، شیب و ارتفاع
- می شامل را استان مساحت از درصد 5/0 اراضی این

  .شود
هدف اصلی این تحقیق سنجش قابلیت اراضی کشت کلزا 

هاي مورد نیاز فاده از همه دادهدر استان اردبیل با است
باشد. نتایج حاصل در طول دوره رشد محصول کلزا می

  به شرح زیر است: 16از تلفیق و تفسیر شکل 

 وجود دلیلبه اراضی این: مناسب خیلی اراضی -1
 مکان بهترین خوب، محیطی هايقابلیت و اقلیمی پتانسیل
 در اراضی این مساحت بیشتر. هستند کلزا کشت براي

، نقده دژ،شاهین بوکان، میاندوآب، هايشهرستان
 و اشنویه مهاباد، هايشهرستان در هم کمی و سردشت
 درصد 2/15 اراضی، این وسعت. اند شده واقع ارومیه
  .شودمی شامل را استان مساحت از
بیشتردرنواحی اطراف اراضی خیلی : مناسب اراضی-2

- به را استان مساحت درصد، 52 مناسب واقع است و

 را تريضعیف نسبتا شرایط استداده اختصاص خود
 عملکرد توانمی ولی دارند مناسب خیلی مناطق به نسبت
  .داشت انتظار آنها از را خوبی نسبتا

 

  
  وامل اقلیمی.ع اساس بر یاراض سنجش قابلیت -15شکل 
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  .یمیسنجش قابلیت اراضی براي کشت کلزا براساس عناصر و عوامل اقل -16شکل 
  

 و اقلیمی پتانسیل نظر از اراضی این: متوسط اراضی-3
 این. ندارند کلزا کشت براي چندانی قابلیت محیطی
 اي پایه کوه اراضی و ارتفاعات بر منطبق بیشتر اراضی
 این وسعت. هستند استان شرق جنوب و غرب شمال
-برمی در را استان مساحت از درصد 4/25 اراضی،

  .گیرد

 ارزیابی به توجه با اراضی این: سبنامنا اراضی-4
 پتانسیل فاقد لحاظ هر از زمینی منابع و اقلیمی پتانسیل
 وسعت با اراضی این. باشند می کلزا کشت براي مناسب

 و غرب  شمال در شتریب استان، مساحت از درصد 2/7
 شرایط لحاظ از هم که اند شده واقع استان شرق جنوب
 در اراضی قابلیت و یتوپوگراف لحلظ از هم و اقلیمی
  دارند.  قرار نامناسبی محدوده

  
  مورد استفاده منابع
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 ، 12، جلـد  جغرافیـا و توسـعه   .. امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشـاه 1393امیدوار ك، مزیدي ا و دوست مرادي س، 

 .116تا  97هاي، صفحه35 شماره
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براي ارزیابی تناسب اراضی کشت کلـزا در شـرایط ایـران بـر اسـاس روش      . تهیه جداول نیازهاي اقلیمی و خاکی 1386 ،عبیري ص
 .دانشگاه تربیت مدرس ،رشته خاکشناسی  سی ارشدنامه کارشناپایان  .فائو

شارات جهاد دانشـگاهی  انت .). کلزا، فیزیولوژي، زراعت به نژادي و تکنولوژي زیستی(ترجمه1378 ،خاوري س عزیزي م، سلطانی ا و
 مشهد.

بندي زراعی بوم شناختی اراضی کشـاورزي در  . پهنه1391، ، طهماسبی سروستانی ز، کامکار ب، شتایی ش و صادقی س کاظمی ح
 123هـاي صـفحه  ،1، شـماره مجلـه الکترونیکـی تولیـدات زراعـی     AHP.و روش  GISاستان گلستان براي کشت کلزا با استفاده از 

 .129تا

انتشـارات جهـاد    مشـهد،  چاپ اول، (ترجمه). آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی. 1379،  شریعتمدار ف و کافی م، گنجعلی ع، نظامی ا
 د.دانشگاهی مشه

، 43جلـد  هاي جغرافیـاي طبیعـی،   پژوهش . . مکان یابی نواحی مستعد کشت کلزا در منطقه سرپل ذهاب1390لشکري ح و رضایی ع، 
 .48تا  29هاي صفحه ،78شماره 

مجلـه جغرافیـا و آمـایش     .سنجی کشت کلزا در شهرستان ایذه با اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی    . امکان 1392مکانیکی ج، 
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. ارزیابی کیفی تناسب اراضی یخفروزان اهـر بـراي برخـی از گیاهـان زراعـی متـداول       1385جعفرزاده ع و نیشابوري م، ممتاز ح ر، 
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