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چکیده
اقلیم و توپوگرافی از جمله مولفه های محیطی هستند که استعداد و قابلیت تولید محصول زراعی در یک منطقه به آنها وابسته است .لذا مطالعهی
عناصر و عوامل اقلیمی مؤثر بر کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف اصلی این تحقیق شناخت مناطق مستعد دشت مغان برای کشت
محصول پنبه براساس روشهای تصمیمگیری چند معیاره در محیط  GISمیباشد .به همین منظور برای شناخت مناطق مستعد منطقه مورد
مطالعه از آمار دادههای اقلیمی ایستگاه های سینوپتیکی و کلیماتولوژی سطح مغان از قبیل :درجه حرارت ،بارش ،رطوبتنسبی ،ساعات آفتابی و
درجه – روز رشد و دادههای قابلیت محیطی از قبیل :شیب ،ارتفاع و کاربری اراضی از زمان تأسیس تا سال  4931استفاده شده است .با وزندهی
به پلیگون نقشههای تهیه شده براساس معیارها و مدل مورد نظر ،تلفیق و همپوشانی نقشه ها در محیط  GISصورت گرفته و نقشه نهایی ارزیابی
تناسب اراضی برای کشت پنبه تهیه شد .براساس نتایج ،اراضی منطقهی مورد مطالعه براساس پتانسیل اقلیمی و محیطی برای کشت پنبه 41/41
درصد اراضی بدون محدودیت 41/78 ،درصد اراضی با محدودیت کم 49/4 ،درصد اراضی با محدودیت متوسط 7/6 ،درصد اراضی با محدودیت
زیاد میباشد.
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بهترین زمان برداشت با در نظر گرفتن زمان کاشت 36

مقدمه
یکی از محصوالتی که طی دههی اخیر همواره در کانون توجه
مطالعات قرار داشته ،محصول راهبردی پنبه میباشد(سیدی و
دانشورکاخکی .)163 :3131 ،پنبه یکی از محصوالت عمده
بخش کشاورزی میباشد که در بخش صنعت و بازرگانی
جهان ،نقش به سزایی دارد(مهرگان و همکارن.)2 :3131 ،
تعیین کارایی تولید پنبه در کنار شناسایی عوامل موثر بر آن
میتواند در ریشهیابی مشکالت تولید آن در سطح منطقه راه-
گشا باشد(یزدانی و همکاران .)724 :3133 ،کارایی یک واحد
تصمیمگیری 2عبارت است از نسبت ستاده یا ستادههای تولید
آن واحد به نهادههایی که از آنها در فرایند تولید استفاده
میکند کوئلی و همکاران.(Coelli and et al, 2005)،

کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در جهان است و

1
3

کل خشکیهای روی زمین را در بر میگیرد و  71درصد
جمعیت شاغل را به کار گرفته است (کوچکی و همکاران،
 .)1 :3132تغییرات آب و هوای و به دنبال آن ،افزایش تواتر
و شدت خشکسالیها در دنیا ،نیاز به آبیاری بیشتر برای
تولید محصوالت کشاورزی میباشد کیریگا و همکاران،
) .(Kiriga and et al, 2016وجود پیشرفت غیر قابل
اغماضی که در زمینههای مختلف کشاورزی از قبیل کنترل
آفات گیاهی ،علف هرز ،اصالح نباتات ،آبیاری ،بهبود ساختار
خاک و بیوتکنولوژی که حاصل شده است نقش توجه به اقلیم
مناسب کشت محصول هر روز پررنگتر میشود(رسولی و
قائمی .)322:3133 ،آب و هوا مهمترین عامل در تعیین نوع
محصوالت یک منطقه به شمار میرود که تأثیر خود را هم به
صورت مستقیم با نیازهای رطوبتی ،نور و دما بر جای می-
گذارد و هم به صورت غیر مستقیم با اثرگذاری در
خصوصیات خاک ،آفات گیاهی و موارد دیگر نقش مهمی بر
عهده دارد .هیچ برنامهریزی و کاربری به اندازه کشاورزی به
اطالعات دقیق و کامل اقلیمی نیاز ندارد (کرمی.)33 ،3137 ،
سبحانی و امیدزاده( )3132پژوهشی را با هدف تعیین تاریخ
کاشت وتهیه تقویم زراعی محصول ذرت در شهر خرمآباد با
استفاده از عناصر اقلیمی دما و بارش با استفاده از روش آماری
برای تجزیه و تحلیل و  GIS1برای ترسیم نقشهها انجام دادند،
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تعیین زمان کاشت
و برداشت بر اساس شرایط آب و هوایی خرمآباد طی دوره
آماری مورد مطالعه ،بهترین زمان کاشت  23اردیبهشت ماه و
Decision Making Unit

2

Geographic Information System

3

شهریور ماه میباشد .کاظمی و همکاران ( )3132به منظور
پهنهبندی زراعی بوم-شناختی اراضی کشاورزی کنونی استان
گلستان برای کشت سویا از سامانه اطالعات جغرافیایی

GIS

و فرآیند سلسله مراتب تحلیلی  AHP7استفاده کردند و نتایج
نشان داد که به ترتیب  24/13و  24/11درصد زمینهای
زراعی استان گلستان جهت تولید سویا در پهنهبندیهای
بسیار مستعد و مستعد قرار دارند .طبقات نیمه مستعد و غیر
مستعد جهت کشت سویا به قسمتهای شمالی و شرقی
اراضی استان اختصاص یافت .در این مناطق میزان بارش و
پتانسیل منابع آبی پایین ،شوری و کمبود برخی عناصر غذایی
از عوامل محدودکننده کشت این گیاه شناخته شدند .رجب
زاده و ثنایینژاد( )3133در پژوهشی اقدام به پهنهبندی مناطق
مساعد کشت پنبه با توجه به پارامترهای دمایی استان خراسان
رضوی با استفاده از  GISکردند ،از این رو مناطق مساعد
کشت پنبه در استان فقط با توجه به شرایط دمایی پهنهبندی
شد و مشخص شد که ارتفاعات بیشتر از  2333متر در همهی
موارد و ارتفاعات بین  3133تا  2333متر در برخی پارامترها
برای پنبه ایجاد محدودیت کردهاند .محمدی و
همکاران( )3136پژوهشی به منظور ارزیابی کیفیت تناسب
اراضی منطقه جنوب غربی گنبد کاووس برای محصوالت
گندم ،سویا ،پنبه و بررسی کارایی روشهای ارزیابی تناسب
اراضی انجام دادند و نتایج ارزیابی فیزیکی نشان داد که مهم-
ترین محدودیتهای این اراضی برای تولید محصوالت
محدودیتهای اقلیمی ،شوری و قلیاییت ،اسیدیته ،آهک و
زهکشی است .یگانه و پروانه( )3137به منظور پهنهبندی
اقلیمی کشت پنبه در سطح استان لرستان با کمک سیستم
اطالعات جغرافیایی  GISاز دادههای اقلیمی دما ،بارش،
رطوبت نسبی ،تبخیر و ساعت آفتابی و پایگاه منابع زمینی
(ارتفاع ،شیب و جهت شیب) استفاده کردند و نتایج حاصله
بیانگر این است که قسمتهای شمالغربی ،جنوب غربی و
مرکزی و تا حدودی قسمتهایی از شمالشرقی استان از
شرایط مطلوب برای کاشت پنبه برخوردار است .حلبیان و
حکمینژاد( )3137با استفاده از سیستم اطالعات جفرافیایی
 GISبه امکانسنجی دشت کاشان برای کشت پنبه پرداختند
و به این نتجه رسیدند با توجه به این که پنبه گیاهی نورپسند
و گرمادوست است و در عین حال نیازمند آب زیادی در دوره
Analytical Hierarchy process

4
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رشد میباشد ،کشت این گیاه باید به صورت آبی در مناطقی

از سامانه تصمیمگیری اطالعات جغرافیایی و روش تصمیم-

با آفتاب زیاد همچون اقلیم گرم و خشک دشت کاشان

گیری چندمعیاره استان موروبه در گینه نو را جهت کشت

صورت گیرد .بنابراین منطقه کاشان محل مناسبی برای کشت

برنج پهنهبندی کردند ،در این مطالعه از دادههای خاکشناسی،

پنبه میباشد .لذا نتایج نشان داد که بخشهای شمالی و شرقی

اقلیم ،توپوگرافی ،منابع آب و اراضی استفاده و نتایج نشان

دشت کاشان برای کشت پنبه مناسبتر میباشد .مرت و

داد که تنها  7درصد این منطقه دارای تناسب بسیار خوب

همکاران) (Meret and et al, 2006به مطالعه واکنش پنبه

و 23درصد دارای تناسب متوسط برای کشت برنج میباشد.

در برابر ،سیستم کشت شیاری و سیستم کشت تو در تو در

عبدالغدیر و همکاران) (AbdelGadir and et al, 2015اثر

رابطه با سیستم سنتی در ترکیه پرداختند .نتایج آنها نشان داد

آبیاری بر عملکرد پنبه را بررسی کردند و دریافتند که در

که این دو سیستم کشت ،باعث افزایش  31درصدی محصول

فصول با بارش ناکافی آبیاری به طور قابل توجهی عملکرد

در این منطقه میشود .بویکس و زینک (Boxing and Zinc,

وش را افزایش میدهد .شعبانی و کوتی (Shabani and

) 2008با پهنهبندی منطقه چوکو در استان توکومان واقع در

) Kotey, 2016با استفاده از نرمافزار  CLIMEXو مدل

آرژانتین بر اساس دستورالعمل فائو برای گیاهان زراعی سویا،

جهانی آب و هوایی  C.SIRO-MK3-0و سناریو  A2اثرات

ذرت ،گندم ،نیشکر،گلرنگ و مرکبات گزارش کردند که 36

تغییرات آب و هوا در آینده را بر مناطق کشت پنبه و گندم

درصد منطقه مذکور جهت کشت محصوالت منتخب دارای

در استرالیا بررسی کردند و نتایج منجر به شناسایی مناطق

تناسب باالیی میباشد .دالروزا و همکاران (Dela Rúas and

مناسب برای این محصوالت مهم و اقتصادی برای سالهای

) et al, 2009با کاربرد راهکارهای بوم شناختی مخصوص

 2333 ،2343 ،2313 ،2313در استرلیا گردید.

خاک ،جهت استفاده پایدار از سرزمین در استان سویال در

ناحیهبندی آگروکلیمایی یا توانسنجی اقلیمی و محیطی

جنوب اسپانیا ،به این نتیجه رسیدند که از بین  32محصول

کشت محصول میتواند در تعیین نواحی کشت محصول در

زراعی رایج در منطقه ،آفتابگردان ،سویا ،گندم ،چغندرقند و

بهرهبرداری بهینه از زمین کمک شایانی نماید .سراسر دشت

یونجه محصوالت مناسب برای این مکان بوده و میزان کربنات

مغان به علت حاصلخیزی خاک ،دمای مساعد و موقعیت

باال در خاک عامل محدود کننده کشت گیاهان در آن منطقه

خاص منطقهای زیر کشت انواع غالت ،حبوبات و علوفه قرار

میباشد .نوتی و همکاران) (Noty and et al, 2009بر روی

میگیرد .در منطقه مغان نیز پنبه جزء محصوالت عمدهی

ذخیره آب قبل از کشت پنبه با استفاده از شخم سدی

منطقه به حساب میآید به طوری که بعد از گندم ،کلزا و ذرت

پرداختند ،آنها دریافتند که در مناطق با بارش دورهای و

بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.

خشکسالیهای معمولی این کار میتواند نیاز آبی گیاه را

در هر پژوهشی جمعآوری و بازسازی و تحلیل دادههای

کاهش داده و بازده محصول را افزایش دهد .پریرا و

آماری از اهمیت باالیی برخوردار است .با عنایت به این که

همکاران) (Pereira and et al, 2009با انجام آزمایشی بر

در هر پژوهش روش تحقیق و مراحل انجام آن ،نقشی مهم

روی پنبه نتیجه گرفتند که کم آبیاری از طریق کاهش مصرف

در رسیدن به نتیجه درست و منطقی ایفا میکند ANP .یک

آب باعث افزایش کارآیی مصرف آب برای گیاه پنبه میشود.

بستر گسترده را برای حل تصمیم مسائل حسی بودن ،عقالنی

بالکوم و همکاران) (Balkom and et al, 2010تاثیر فاصله-

بودن ،با وجود چند هدفه بودن و چند معیاره بودن و چند

ی ردیفهای کشت و سیست م کشت و زرع بر روی رشد و

تصمیمگیرنده بودن در شرایط قطعی و یا نامطمئن و در

بازده پنبه را مطالعه کردهاند .آنها دریافتند که ارتفاع و بازده

حضور گزینههای مختلف فراهم مینماید .زمانی که تأثیرات

پنبه در سیستم ردیفهای  13سانتیمتری با سیستم ردیف-

معیارها وابسته به یگدیگر باشد روش  ANPبهترین روش

های  332سانتیمتری برابر است و تفاوت چندانی در بازده

برای اولویتبندی است چنگ و لی .(Cheng and li,

محصول ایجاد نمیشود .چن و همکاران (Chen and et al,

)2009: 1029بنابراین در این پژوهش تالش میشود تا با

) 2010بررسی جامعی را برای تناسببندی استان هنان در

استفاده از عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین و به کارگیری

چین جهت کشت تنباکو بر پایه  GISو  AHPانجام دادند.

سیستم اطالعات جغرافیایی ،مناطقی از محدوده مورد مطالعه

سامانتا و همکاران) (Samantha and et al, 2011با استفاده
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که مستعد برای کاشت پنبه در دشت مغان میباشد با استفاده

رودخانه فصلی بالهارود و از جنوب به ارتفاعات خروسلو و

از روش  ،ANP1مورد شناسایی و پهنهبندی قرار گیرد.

از سمت مغرب به رودخانه قره سو یا دره رود که حدفاصل

مواد و روشها

بین قشالق طوایف ایل سون و قشالق ارسباران محدود بوده
و فاصله آن تا دریای خزر  41کیلومتر است .هر چه از سمت

موقعیت جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه
دشت مغان در شمال غربی ایران و در سمت غربی دریای
خزر و در شمال استان اردبیل روی مدار  74درجه و  13دقیقه
تا  73درجه و  33دقیقه طول شرقی و  13درجه و  23دقیقه
تا  13درجه و  72دقیقه عرض جغرافیایی شمالی واقع شده و
از شمال به رودخانه ارس و در مشرق از یک قسمت به خط
مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و در قسمت دیگر به

جنوب به سمت شمال (دشت مغان) استان برویم از ارتفاع
کوهها کاسته شده و به میزان دما افزوده میشود و بر عکس
مقدار بارش کاهش مییابد .نواحی شمال شامل شهرستانهای
پارسآباد ،بیله سوار و بخشهایی از گرمی از مناطق گرمسیر
استاناند و کمترین بارش ساالنه را دارند و در این نواحی
میانگین بارش از  233میلیمتر در سال کمتر است(شکل .)3

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان

در محیط  GISبا ترکیب و تلفیق دادههای ایستگاههای آنها

روش تحقیق
در پژوهش حاضر به منظور رسیدن به هدف مورد نظر،
از دادههای اقلیمی و منابع زمینی استفاده شده است .پایگاه

به سطوح پیرامون خود ،به صورت الیه های اطالعاتی و نقشه
درآمدند.

دادههای اقلیمی که شامل عناصر اقلیمی درجه حرارت ،بارش،
رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی ،درجه _ روز رشد میباشند ،از

روشANP

آمار و اطالعات ایستگاه سینوپتیکی و کلیماتولوژی اداره آب

روش  ANPیکی دیگر از تکنیکهای تصمیمگیری بوده

و هواشناسی و سازمان آب استان ،از زمان تأسیس تا

و شکل کلیتری از سایر روشها دارد .در نتیجه روابط

سال3137جمع آوری شدهاند .سپس با انجام محاسبات آماری

پیچیدهتری نیز بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت

با استفاده از نرم افزار  Excelاقدام به تشکیل پایگاه داده در

شبکهای نشان میدهد و تعامالت و بازخوردهای میان معیارها

محیط  GISشد .پس از آن هر کدام از پارامترهای مربوطه،

و آلترناتیوها (پیشنهادات) را در نظر میگیرد .بسیاری از

Analytical Network Process

5
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سیستمها و برنامههای امروزی ،به وسیلهی یک ساختار

با وجود چند هدفه بودن و چند معیاره بودن و چند تصمیم

شبکهای و سپس ارزیابی پیشنهادات و استراتژی به صورت

گیرنده بودن در شرایط قطعی و یا نامطمئن و در حضور

چند معیاره عمل میکنند (یوکسل .)7 :2333 ،6یکی از

گزینههای مختلف فراهم مینماید .زمانی که تأثیرات معیارها

الگوریتمهای اولیه در تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره،

وابسته به یگدیگر باشد روش  ANPبهترین روش برای

همان  AHPمیباشد که برای حل اکثر مسائل پیچیده مناسب

اولویتبندی است (لیونگ .)3323 :2331 ،4روش  ANPاز

است AHP .توسط ساعتی در سال  3333به کار گرفته شد.

چهار گام اصلی تشکیل شده است )3 :ساختن مدل و

 AHPبه دلیل محدودیتهایی که در اعمال آن در ساختار

ساختاردهی  )2تهیهی ماتریسهای مقایسهی زوجی و بردار

سلسله مراتبی ساده دارد ،در حالی که مدل  ANPاین قابلیت

اولویت  )1تشکیل سوپرماتریس  )7انتخاب بهترین گزینه

را دارد تا مدیریت ساختوساز مسائل که شامل تصمیمگیری

است(شکل ( ،)2آذر و رجب زاده ،61 :3133 ،به نقل از

پیچیده مشکالت است را فراهم نماید ANP .یک بستر

عبداللهیان و همکاران.)7 :3133 ،

گسترده را برای حل تصمیم مسائل حسی بودن ،عقالنی بودن،

شکل  -2مراحل انجام مدل  ANPمنبع :فانگ هو2212 ،1

محاسبهی وزن معیارها بر اساس مدل

یکدیگر وابستگی و ارتباط داشته باشند .این ارتباط عبارت از

ANP

ساعتی برای گسترش نظریهی خود دربارهی روش
 ،AHPروش  ANPیا فرایند تحلیل شبکهای را پیشنهاد کرد
که در آن این امکان وجود دارد که عناصر و خوشهها با

Yuksel
Leung

6

5

ارتباط یک خوشه با خوشههای دیگر یا ارتباط عناصر یک
خوشه با یکدیگر میباشد (سیکتانی و همکاران.)4 :2333 ،
این ارتباط در شکل  ،1که نمای کلی از مدل کار شده برای
این پژوهش بوده و به خوبی نشان داده شده است.

Phong Ho

7
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شکل  -3فرآیند تحلیل شبکهای مدل  ANPمنبع :ژانگ و همکاران ،2222 ،به نقل از زبردست11 :1313 ،

ساخت مدل
در این گام مسئلهی تصمیمگیری به ساختار شبکهای
تجزیه میگردد .هر شبکه از مجموعهای از خوشهها تشکیل
شده است که هر خوشه شامل مجموعهای از عناصر میباشد.
به طور کلی دو نوع وابستگی اصلی در هر شبکه میتواند
وجود داشته باشد.
 -3وابستگی میان خوشهها به گونهای که هر خوشه میتواند

در بین عوامل مختلف تأثیرگذار در تولید محصوالت
کشاورزی ،شرایط جوی از مهمترین متغیرهای محیط طبیعی
است که کمیت و کیفیت باالی محصوالت کشاورزی با
شرایط محیطی در ارتباط میباشد .تولید و عملکرد پنبه به
شرایط آب و هوایی وابستگی زیادی دارد و نوسانات آب و
هوایی تا حد زیادی میتواند محصول را تحت تأثیر قرار دهد.

ارزیابی عناصر اقلیمی مورد مطالعه در رابطه با

با خوشهی دیگر در هر سطح تصمیمگیری دارای ارتباط

نیازهای اقلیمی کشت پنبه

متقابل و بازخوردی باشد.

ارزیابی شرایط دمایی دشت مغان برای کشت پنبه

 -2وابستگی میان عناصر خوشهها به گونهای که هر عنصر
در هر خوشه میتواند با تمامی عناصر موجود در دیگر
خوشهها وابستگی داخلی داشته باشد و حتی عناصر
درون یک خوشه نیز میتوانند با یکدیگر وابستگی داشته
باشند (حاله و کریمیان 24 :3133 ،و .)23
 -1در مرحله بعد ارتباط تک تک معیاره و خوشهها نسبت
به همدیگر سنجیده شده و بین  3تا  3نمره داده میشود.
 -7بعد از طی مراحل وزندهی و براساس نتایج ماتریس-
های غیروزنی ،وزنی و حدی ،نمرات نهایی هر کدام از
عناصر مشخص میشود.

نتایج و بحث

با توجه به هدف تحقیق ،برای این که وضعیت حرارتی
دشت مغان را با نیازهای حرارتی پنبه بررسی کنیم ،شرایط
دمایی ایستگاههای مورد مطالعه با توجه به نیازهای حرارتی
پنبه مورد بررسی قرار گرفتند .برای این کار از پایگاه دادههای
مربوط به پارامترهای حرارتی مورد نیاز پنبه در محیط ،GIS
با بهرهگیری از توابع موجود در آن پردازش شده و با تعمیم
دادهها به سطح ،الیههای اطالعاتی هر یک از آنها با توجه به
نیازهای حرارتی پنبه براساس معیارهای تعیین شده تهیه شد.
نقشههای که برای نیازهای حرارتی پنبه تهیه گردیدهاند شامل
میانگین حداکثر درجه حرارت ،میانگین حداقل درجه
حرارت ،دمای مرحله جوانه زنی ،گل دهی و رسیدگی ،دمای
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ساالنه (دمای دوره رشد) میباشند .برای تهیه هر یک از

پارامترها محاسبه شد .پارامتر دمای دوره رشد برای پنبه با

نقشههای مربوطه از آمار ایستگاههای دشت مغان و در نهایت

وزن  3/73136بیشترین وزن به دست آمده ،بیشترین

با پردازش دادهها و تبدیل دادههای نقطهای به حالت فضایی

اهمیت تأثیرگذاری را نسبت به سایر پارامترهای درجه

از روش درونیابی استفاده شد .سپس هر یک از نقشههای

حرارت در طول دوره رشد پنبه دارا میباشد در نهایت با

تهیه شده بر اساس نیازهای دمای مطلوب مورد نیاز پنبه در

اعمال هر یک از وزنهای به دست آمده بر روی الیههای

طی مراحل فنولوژیکی بر اساس مطالعات انجام یافته کالسه-

اطالعاتی مربوطه ،و همپوشانی آنها در محیط  ،GISنقشه

بندی برای هریک از آنها تعریف شدند .از آنجا که درجه

نهایی درجه حرارت براساس مدل تحلیل فرآیند شبکه-

تأثیرگذاری هر یک پارمترهای درجه حرارت در طی مراحل

ای( )ANPتهیه شد .بر اساس نقشه به دست آمده از شرایط

فنولوژیکی پنبه متفاوت بوده و از اهمیت نسبی ،نسبت به

دمایی ،قسمتهای شرقی دشت مغان برای کشت پنبه بدون

یکدیگر برخوردار هستند و سپس وزن نهایی هر یک از

محدودیت میباشد(شکل .)7

شکل  -4پهنهبندی اقلیمی کشت پنبه بر اساس درجه حرارت

پایگاه دادههای مربوطه در محیط  ،GISنقشه هر کدام از این

ارزیابی شرایط بارشی دشت مغان برای کشت
پنبه

مراحل دوره رشد تهیه و ترسیم شدند و با هم منطبق شدند
و نقشه مناطق مستعد کاشت پنبه براساس مقادیر بارش تهیه
گردید .برای ترسیم نقشههای بارندگی از دادههای  7ایستگاه

برای اینکه قابلیت بارش دشت مغان را از لحاظ تأمین

سینوپتیکی استان ،با استفاده از روش درونیابی تهیه گردیدند

نیاز آبی و نزوالت جوی مورد نیاز پنبه را بررسی کنیم الزم

و هر کدام از نقشهها بر اساس نیاز بارشی پنبه بر اساس

است که شرایط بارشی هر کدام از ایستگاههای مورد مطالعه

مطالعات انجام شده کالسهبندی شدند .براساس وزن نهایی به

با توجه به نیازهای بارشی پنبه در هر کدام از مراحل فنولوژی

دست آمده در نرمافزار) (Super Decisionsپارامتر بارش

از قبیل بارش ساالنه ،بارش جوانهزنی ،بارش گلدهی و

ساالنه پنبه با وزن نسبی  3/13367دارای بیشترین وزن نسبت

رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور براساس

به دیگر معیارهای بارش است ،سپس با وزندهی به هر یک
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از الیههای اطالعاتی و تلفیق آنها در محیط  ،GISنقشه
کالسهبندی بارش بر اساس مدل  ANPترسیم شد(شکل .)1

شکل  -2پهنهبندی اقلیمی کشت پنبه بر اساس پارامترهای بارش

نقشه نهایی ارزیابی دشت مغان برای کشت
پنبه بر اساس دادههای عناصر اقلیمی و منابع
زمینی

خود اختصاص داده است .این اراضی در محدودههای از
شهرستان پارسآباد و اصالندوز واقع شده است.
 -2اراضی دارای محدودیت کم :این اراضی دارای شرایط
نسبتاً ضعیفتری نسبت به گروه اول هستند ولی میتوان

در این پژوهش پس از وزندهی به پارامترهای مؤثر برای

عملکرد خوبی از آنها انتظار داشت .این اراضی 27/34

کشت پنبه بر اساس مدل فرآیند تحلیل شبکهای) (ANPو

درصد از مساحت کل اراضی منطقه مورد مطالعه را برای به

انجام مدلسازی و تجزیه و تحلیل دادههای اقلیمی و منابع

خود اختصاص داده است .این اراضی برای کشت پنبه در

زمینی به کمک توابع  GISنقشه نهایی برای کشت پنبه بر

محدودههای از شهرستان پارسآباد و گرمی واقع شده است.

اساس پتانسیلهای اقلیمی و قابلیتهای محیطی تهیه شد.

 -3اراضی دارای محدودیت متوسط :این اراضی شرایط

براساس شکل  6و جدول  ،3اراضی دشت مغان برای کاشت

نسبتاً ضعیفتری نسبت به مناطق محدودیت کم دارند ،ولی

پنبه به چهار کالسه طبقهبندی شده که به شرح زیر میباشد:

میتوان عملکرد نسبتاً مناسبی از آنها انتظار داشت .این

 -1اراضی دارای بدون محدودیت :این اراضی به دلیل

اراضی  31/33درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را برای

وجود پتانسل اقلیمی و قابلیتهای محیطی خوب ،بهترین

کشت پنبه به خود اختصاص داده است .این اراضی برای

مکان برای کشت پنبه میباشد .این اراضی  17/37درصد از

کشت پنبه در محدوده بین شهرستانهای بیلهسوار و پارسآباد

مساحت کل اراضی منطقه مورد مطالعه را برای کشت پنبه به

واقع شده است.
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-3اراضی دارای محدودیت زیاد :این اراضی با توجه به

کشت پنبه  3/36درصد از اراضی منطقه مورد مطالعه را به

ارزیابی پتانسیل اقلیمی و منابع زمینی از هر لحاظ فاقد

خود اختصاص داده است .این اراضی برای کشت پنبه

پتانسیل مناسب برای کشت پنبه میباشد .این اراضی برای

محدوده شهرستان بیلهسوار را به خود اختصاص داده است.

جدول  -1توزیع مساحت بر اساس دادههای اقلیمی و منابع زمینی برای کشت پنبه

نقشه نهایی

مساحت به km2

درصد

بدون محدودیت

23112

17/37

محدودیت کم

3323

27/34

محدودیت متوسط

1333

31/33

محدودیت زیاد

1236

3/36

شکل  -9نقشه نهایی مناطق مساعد برای کشت پنبه

بررسی شرایط آب و هوایی دشت مغان برای کشت محصول پنبه با روش ANP

نتیجهگیری
موقعیت جغرافیایی استان اردبیل (دشت مغان) و شرایط
و توانمندیهای طبیعی آن در طول تاریخ باعث شکلگیری
فعالیتهای کشاورزی مرتبط با آن شده است .به عبارتی پهنه-
بندی اقلیمی -کشاورزی با استفاده از عناصر و عوامل
جغرافیایی با روش  ANPدر محیط  GISاز اهداف این
پژوهش است .در تحقیق حاضر به منظور تطبیق شرایط آب
و هوایی دشت مغان با نیازهای اقلیمی کشت پنبه پارامترهای
اقلیمی مورد بررسی و سنجش قرار گرفتند که شامل بارش
ساالنه ،بارش جوانهزنی ،بارش گلدهی ،بارش رسیدگی،
دمای ساالنه (دمای دوره رشد) ،دمای جوانهزنی ،دمای گل-
دهی ،دمای رسیدگی ،حداقل درجه حرارت ،حداکثر درجه
حرارت ،رطوبت نسبی ،درجه – روز رشد ) ،(GDDساعات
آفتابی میباشد .سپس دادههای هر کدام از این پارمترها به
محیط  GISانتقال داده شده است و اقدام به تهیه نقشه گردید.
هر کدام از الیههای اطالعاتی به دست آمده بر اساس
مطالعات انجام شده در رابطه با نیازهای اقلیمی مطلوب برای
کشت پنبه ،کالسهبندی و ارزشگذار شدند .در این مرحله از
آن جایی که هر کدام از پارامترهای اقلیمی نسبت به دیگری
از اهمیت نسبی برخوردار بوده و میزان تأثیرگذاری هر کدام
از آنها در مراحل مختلف رویشی پنبه متفاوت است ،بر
اساس ماتریس زوجی در رابطه با هم سنجیده شده و وزن
نسبی هر کدام از آنها در رابطه با هم به دست آمد .در نهایت
الیهها بر اساس معیارها و مدل مورد نظر ،همپوشانی و آنالیز
الیهها در محیط  GISصورت گرفت .با توجه به این عوامل
در مجموع قسمتهای شمالی و غربی دشت مغان برای کشت
پنبه مناسب میباشد.
در این پژوهش دادههای منابع زمینی از قبیل،
خصوصیات توپوگرافی منطقه شامل (ارتفاع ،شیب) و الیه
کاربری اراضی شامل (زراعت آبی ،زراعت دیم ،مراتع،
جنگل) تقسیم شده بررسی گردیدند .هر یک از الیهها به
صورت مجزا در رابطه با نیازها و شرایط مطلوب برای کشت
پنبه بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند .به همین منظور
تلفیق و همپوشانی الیههای به دست آمده بر اساس اهمیت و
تأثیرگذاری هر کدام از معیارها صورت گرفت .برای این کار
ابتدا با تشکیل ماتریس مقایسه زوجی ،هر یک از معیارها در
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رابطه با هم مقایسه و اهمیت نسبی هر کدام تعیین شد .معیار
ارتفاع برای پنبه با وزن ( ،)3/17232کاربری اراضی برای پنبه
( ،)3/13227شیب برای پنبه ( ،)3/17147به دست آمد .با
توجه به این عوامل در مجموع قسمتهای شمالی مناسب
برای کشت هستند .نتایج تحلیل دادهها نشان دهندهی این
واقعیت است که حدود 17/37درصد از مساحت دشت مغان
برای کشت پنبه بدون محدودیت است ،و  3/6درصد از
مساحت برای کشت پنبه نامناسب است.
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