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مقدمه
امنیت الزم برای تامین مواد غذایی همواره یکی از مهمترین مس��ائل 
کش��ورهای در حال توسعه بوده اس��ت )Molden و همکاران 2007( . 
بنابراین خودکفایي در تامین مواد غذایی برای ملت ها  در راس��تای قطع 
وابس��تگي ها از اهمیت زیادي برخوردار است. در این راستا افزایش سطح 
زیر کش��ت و دست یابی به بیشترین بازده در واحد سطح همواره مد نظر 
کارشناس��ان کشاورزی بوده اس��ت، اما این سوال که ))در کجا چه چیزی 
قابل رش��د بوده؟ و چه مقدار بازده خواهد داش��ت؟(( به عنوان نخستین 

بخش از اقدامات توسعه کشاورزی مطرح بوده است
)Dixon و همکاران 2001؛ FAO، 2003( گندم یکی از محصوالت 
استراتژیك کشاورزی است که در سطح بین الملی یکی از مهمترین مواد 
غذایی بوده و منبع درآمد محس��وب می شود )Shuanghe و همکاران 
2009(. این محصول اولین ماده غذایی بیش از س��ه میلیارد نفر از مردم 
جه��ان اس��ت )Khush، 2005(.  گندم در ح��ال حاضر  در بیش از 70 
کش��ور دنیا با ش��رایط اقلیمي مختلف کشت مي شود. قابلیت کشت دیم 
این محصول س��بب شده که کشت گندم به صورت دیم یکی از مهمترین 
روش��های تولید این محصول باش��د، آمار و ارقام نشان مي دهد که حدود 
66 درصد از س��طح زیر کشت گندم دنیا به صورت دیم است )سرمدنیا و 

کوچکی، 1366(. آگاهي از ش��رایط رشد این محصول و انتخاب مکانهاي 
مناسب جهت پرورش آن با اصول علمي، دست یابي به بیشترین بازده در 

واحد سطح را امکانپذیر مي سازد.
 در بین عوامل تاثیر گذار بر رش��د و پرورش گندم دیم، شرایط جوي 
به عنوان عاملي تقریباً غیرقابل کنترل بیشترین اهمیت را دارد. بر همین 
اساس، تعیین مکان هاي مناسب با در نظر گرفتن حساسیت هاي اقلیمي 
گندم دیم، بهترین راه حل در تولید بهینه و کاهش خسارت هاي اقلیمي 
برروي این محصول مي باش��د. در بین روش هاي امکان س��نجي کشت، 
سیس��تم اطالعات جغرافیایي)GIS( امکانات بسیار مناسبي را در تعیین 
قابلیت های کشت محصوالت کش��اورزی فراهم مي آورد، این سسیتم با 
ارائ��ه امکانات الزم در خصوص تهی��ه هر یك از عوامل در قالب الیه هاي 
 اطالعات��ي و ارائ��ه انواع توابع ب��رای تحلیل های مکان��ي، کاربران را قادر 
مي س��ازد که با بیشترین دقت ممکن نس��بت به ارزیابي مناطق مستعد 

کشت محصوالت کشاورزي اقدام نمایند. 
مطالعه پیشینه تحقیق نشان مي دهد که در دهه های اخیر تحقیقات 
متعددی در مورد اس��تفاده از قابلیت های GIS در تعیین مناطق مستعد 
کشت محصوالت کشاورزی انجام شده است که به چند مورد از آنها اشاره 
می ش��ود. خان و همکاران )2009( در تحقیقی نسبت به ارزیابی اراضی 
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Zoning of susceptible area to rainfed wheat in the Eastern Azerbaijan province by Geospatial analysis of GIS 
By: Bakhtiar Feizizadeh, PhD Student of GIS in Geoinformatics Center (Z-GIS ), University of Salzburg, Salzburg, 
Austria and Physical Geography Department in University of Tabriz, Hossin Abdali , M.Sc. in Physical Geography, 
Climatology In University of Shaheid Behshti, Majeid Rezaei Banfsheh,  Staff in Physical Geography Department in  
University of Tabriz, Golam Hasan Mohammadi,  PhD Student Physical Geography, Climatology, in University of 
Tabriz  
 Wheat is strategically one of the important agricultural crops and an important part of human food.  Regarding the 
growing number of population in the country, it is very important that we have correct information about the identification 
of agricultural areas to increase wheat farms and to yield more crops as well.   Regarding the Dry-Farm capability of 
this crop, Climate condition is an important factor to study the possibility of dry -wheat cultivation. Rainfed wheat is 
also depend on the land surfaces, which place/area is suitable for economical cultivation. This research focused on 
the agro-climate zoning of rainfed wheat in eastern Azerbaijan province. In this regard we used the probability of 300 
mm annual precipitation occurrence, autumn and spring rainfall, occurrence probability of appropriate temperature 
(8-14 T0C) for germination period of wheat, occurrence probability of daily maximum temperature of 25 and 30 T0C 
at flowering and nourishing stages using wheat growing requirements (including desired climatic conditions) of dry-
farming wheat. Finally we applied all these factors as a GIS dataset layer and after that we used spatial analysis of 
GIS to identify susceptible area for rainfed wheat. Results of this study showed that climate parameters of temperature 
and precipitation are effective indexes in rainfed wheat cultivation. Secondary spatial analysis of GIS has a noticeable 
ability in reorganization suitable area for agriculture crops cultivation. In this research rainfed wheat modeled based 
important factors including climate, topography and soil condition and suitable area for rainfed wheat cultivation in 
Eastern Azerbaijan province, Iran recognized including highly suitable 1 percent, moderately suitable 12.94 percent 
and marginally suitable 37.12.             
  
  Key words: Zontion, dry- wheat, cultivate possibility, Eastern Azerbaijan province, GIS.
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قابل کشت محصوالت کشاورزی اقدام نمودند، آنها در این تحقیق عوامل 
و عناصر اقلیمي ش��امل ارتفاع، شیب، نوع خاک، دما، بارندگي، طول روز، 
می��زان تبخیر و تع��رق و تأثیر هر کدام از آنها را ب��ر روي گیاهان زراعي 
بررسي  و سپس با وزن دهی هر کدام از الیه ها در محیط GIS داده هاي 
فوق را تلفیق نموده و در نهایت نقش��ه مناطق مستعد کشت این گیاهان 
را تهی��ه کردن��د. Norwood  )2000( در مورد کاش��ت گندم دیم در 
دشت هاي بزرگ ایالت کانزاس آمریکا تاثیر پارامترهای اقلیمی را بر روی 
مناطق کشت گندم دیم مورد بررسی قرار داده است. این محقق با تحلیل 
داده هاي اقلیمي نظیر بارندگي، دما، تبخیر و خاک، نواحي مناس��ب براي 
کشت گندم دیم را شناسایي نموده و در تحقیق خود نتیجه می گیرد که 
تبخیر و بارندگي نسبت به سایر عناصر اقلیمي، بیشترین تأثیر را در طول 

مراحل رشد گندم دیم دارند. 
در سطح کش��ور نیز تحقیقاتي چند در این رابطه انجام شده است از 
جمله گیوی )1376( در تحقیق خود برای تعیین مناطق مس��تعد کشت 
گندم دیم،  نسبت به تحلیل شرایط اقلیمی اقدام نموده و با مقایسه نتایج 
مقادیر بارش الزم برای کشت گندم دیم را مطابق جدول 1 پیشنهاد نموده 
اس��ت.کمالي )1376(  با مطالع��ه نیازهاي اکولوژیکي گندم دیم در غرب 
کشور نیاز های دمایی گندم دیم را  به شرح جدول 2 پیشنهاد داده است. 
محمدي )1385( از قابلیت هاي GIS اس��تفاده نموده و نسبت به تعیین 
مناطق مس��تعد کشت در سطح استان آذربایجان غربي اقدام نموده است. 
ای��ن محق��ق در تحقیق خود نقش عوامل جوي را بر رش��د گندم مطالعه 
نموده و با تهیه عوامل اقلیمي در قالب الیه هاي اطالعاتي و همپوش��اني 
وزن دار در محیط GIS، نقش��ه مناطق مستعد کشت گندم را در استان 
مذکور تهیه نموده است. جمع بندی پیشینه تحقیق نشان می دهد که با 
وجود قابلیت باالی فناوری GIS در تحلیل داده ها از  قابلیت های توابع 
تحلیلی آن همچون تحلیل سلس��له مراتبیAHP(1( در مطالعات امکان 
س��نجی کشت، مخصوصاً در س��طح کشور بهره کافی برده نشده است که 
 AHP و GIS ای��ن مقاله با رویکرد اس��تفاده از توابع تحلیل های مکانی

شناسایی مناطق قابل کشت گندم در سطح استان آذربایجان شرقی را در 
کانون توجه خود قرار داده است. 

موقعيتمنطقهموردمطالعه
استان آذربایجان ش��رقي از نظر مختصات جغرافیایی در محدوده 45 
درجه و 7 دقیقه  الي 48 درجه و 20 دقیقه طول ش��رقي و 36 درجه و 
45 دقیقه الي 39 درجه و 26 دقیقه عرض ش��مالي واقع گردیده اس��ت. 
براس��اس آخرین تقسیمات کشوری، این استان ش��امل 19 شهرستان با 
مساحت کل 5/45846 کیلومترمربع مي باشد که از این نظر 81/2 درصد 
از مس��احت کش��ور را به خود اختصاص داده است )س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزي استان آذربایجان شرقي، 1385(. در شکل 1 موقعیت منطقه 
مورد مطالعه در سطح کشور و تقسیمات داخلي آن نشان داده شده است. 
وجود ارتفاعات متعدد از قبیل سبالن، سهند، میشو، مورو اراضی با شیب 
مستعد را برای کشت گندم دیم در سطح استان فراهم آورده است، عالوه 
بر این وجود بارش��های بهاری مخصوصاً در ماه اردیبهش��ت بر اثر همرفت 
دامنه ای و فعالیت بادهای غربی س��بب ش��ده که این منطقه از کش��ور 
بیش��ترین نسبت بارش ساالنه را در فصل بهار و مخصوصاً ماه اردیبهشت 
دریافت نماید )علیجانی، 1379( که از این نظر عالوه بر ش��رایط مس��اعد 
توپوگرافیکی، مس��اعدت ش��رایط اقلیمی نیز امکان کش��ت گندم دیم را 
فراهم می آورد و براس��اس آمارهای ارائه شده وزارت جهاد کشاورزی نیز 
این استان یکی از مهمترین استان های تولید کننده گندم دیم می باشد 

)سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 1388(.  

موادوروشهايتحقيق
در تحقیق حاضر از داده های اقلیمی ش��امل داده هاي مقادیر بارش 
س��االنه، ماهانه )پاییزه، بهاره و خرداد( و مقادیر دمای روزانه 36 ایستگاه 
در س��طح اس��تان با یك دوره زماني 30 ساله )از س��ال 1984 تا 2008 
میالدی( اس��تفاده ش��ده و بع��د از تحلیل توصیفی داده ه��ا در نرم افزار 
Excel، نتای��ج اولی��ه به محیط GIS انتقال داده ش��د و در این محیط با 
 3 )IDW( درون یابی2 داده ها با استفاده از تابع معکوس فاصله وزن دار
در محیط GIS نقش��ه های اولیه در فرمت رستر و با اندازه پیکسل 100 
متر تهیه شد. پس از تهیه نقشه ها در فرمت رستري، نقشه هاي اولیه در 
کالس هاي مش��خص طبقه بندي ش��د، در مرحله بعد نقشه های اولیه با 
اس��تفاده از تابع طبقه بندی مجدد4 کالس بندی شده و نتایج با استفاده 
از مدل منطق فازي اس��تاندارد سازي ش��د. در انجام تحلیل هاي مکاني 
GIS، از تحلیل سلس��له مراتبي)AHP( اس��تفاده ش��ده و پس از تعیین 
وزن الیه ها، با همپوش��اني وزن دار، نقش��ه نهایي مناطق مس��تعد کشت 
گندم دیم در س��طح اس��تان تهیه گردید فرآیند انجام تحقیق مشتمل بر 

مراحل زیر است:

بارشساالنه
بارش س��االنه مهمترین متغیرآب و هوایی در کاشت گندم دیم است 
)رس��تگار، 1371(.  با توج��ه به اینکه  حداقل می��زان رطوبت، گندم در 
زراعت دیم  معادل 300 میلیمتر بارش در طول دوره رش��د است )بهنیا، 
1376(، بر این اس��اس به منظور محاسبه احتمال وقوع بارش300 میلی 

بارشبهاره بارشپاييزه بارشساالنه استعداداراضی

60-90 45-90 450-1000 بسیار مناسب

30-60 20-45 350-450 مناسب

15-30 12-20 250-350 متوسط

10-15 8-12 200-250 ضعیف

پرشدندانه گلدهی جوانهزنی
مراحلحساسرشد

گندم

30>و>27 25>و>22 8-14 درجه حرارت مطلوب

جدول1-نيازآبيگندمديمبهميليمتر

جدول2-نيازهایدمايیگندمبهدرجهسانتيگراد
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شكل1-موقعيتمحدودهموردمطالعه

متر و بیش��تر، مقادیر بارش س��االنه هر یك از ایستگاه هاي مورد مطالعه 
به نرم افزار Smada انتقال یافته و نسبت به تعیین احتماالت الزم اقدام 
ش��د که نتایج حاصله در  جدول )3( ارائه ش��ده اس��ت. همچنان که این 
جدول نشان مي دهد حداقل احتمال وقوع بارش 300 میلی متر و بیشتر 
در ایس��تگاههای شبس��تر )11درصد(، جلفا )10درصد(، و حداکثر آن در 
ایس��تگاههای قوش��چی س��راب )97درصد(، کلیبر)80 درصد( مي باشد. 
نتای��ج احتماالت در قالب داده های آم��اری در محیط GIS مورد تجزیه 
و تحلی��ل قرارگرفته و  با اس��تفاده از تاب��ع درون یابی IDW درون یابی 
ش��د که نتیجه حاصله ) نقشه میانگین بارش استان( در شکل )2( نشان 
داده شده است. همانگونه که این نقشه نشان می دهد نواحی شمالغرب و 
سواحل رودخانه ارس )شهر های جلفا و شبستر( از کمترین نسبت بارش 
برخوردار بوده و احتمال موفقیت کش��ت گندم دیم در این مناطق)حدود 
12درصد از مس��احت اس��تان(  کمتر از 25 درصد می باش��د. در صورتی 
که نواحی شمال شرقی، جنوب و مرکز استان )شهرهای کلیبر، هشترود، 
س��راب و بناب( دارای بارش سالیانه ی بیش��تری بوده و احتمال برآورده 
ش��دن نیازهای رطوبتی کش��ت گندم دیم تا نزدیکی ه��ای100 در صد 
نیز برآورد می گردد. براس��اس آمارها و اطالعات سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان آذربایجان شرقی نیز این قسمت از مناطق استان، بیشترین سطح 
زیر کشت گندم دیم را به خود اختصاص می دهند و شرایط کشت گندم 
دیم در این مناطق از سایر بخشهای استان مساعدتر است )سازمان جهاد 

کشاورزی استان آذربایجان شرقی، 1388، فیضی زاده، 1387(

توزيعبارشدرطولدورهرشد
عالوه بر مجموع بارندگي س��االنه، توزیع بارش در طول مراحل رشد  

نیز بر عملکرد محصول گندم دیم تاثیر بس��زایي دارد )گوپتا، 1366(. در 
ای��ن تحقیق جهت بررس��ی نحوه توزیع بارش در طول دوره رش��د گندم 
دیم در استان آذربایجان شرقی، مقادیر بارش پاییزه، بارش بهاره و بارش 

خرداد )جدول 3( به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:

بارشپاييزه
مطالعه مقادیر بارش پاییزه برای تعیین طول مدت رش��د گندم دیم 
اهمیت زیادي دارد. برای بررس��ی نح��وه پراکنش بارش پاییزه در مناطق 
مختلف اس��تان آذربایجان ش��رقی، میانگین بارش پاییزه محاسبه شد که 
در جدول )3( ارائه ش��ده اس��ت. س��پس مقادیر محاسبه شده، در محیط 
GIS با تابع IDW درون یابی ش��د و با توجه به جدول شماره )1( نقشه 
به پهنه های مختلف تبدیل ش��د که در شکل )3( نشان داده شده است. 
چنانچه در این ش��کل نشان داده شده اس��ت، علیرغم تامین حداقل نیاز 
رطوبتی گندم دیم در فصل پاییز در مناطق مختلف استان، محدودیتهایی 
در مناطق شمالغربی )شامل سواحل رودخانه ارس( در ایستگاه های سیه 
رود، جلفا، شبستر و در حاشیه جنوبشرقی استان وجود دارد. با این وجود 
اکثر مناطق )بیش از 60 درصد از مساحت استان( از نظر بارش پاییزه در 

حد مطلوب یا بسیار مطلوب می باشند.

بارشبهاره
ش��رایط اقلیمی نامناسب در فصل بهار که همراه با سنبله دهی گندم 
دیم می باش��د باعث عقیم ش��دن گلچه ها می شود )کمالی، 1379(. لذا 
در راس��تای دس��ت یابی به بازده باال در واحد س��طح، بارش بهاره دارای 
اهمیت خاصی است، در تحقیق حاضر  برای بررسی توزیع بارش بهاره در 
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استان آذربایجان شرقی بر اس��اس نیاز رویشی گندم دیم میانگین بارش 
بهاره ایس��تگاه های هواشناس��ی که به شرح  جدول 3 برآورد شده است، 
به محیط GIS منتقل ش��ده و با درون یابی داده ها، نقشه بارش بهاره با 
توجه به جدول 1 به ش��رح شکل 4 تهیه شد. براساس این شکل سواحل 
رودخانه ارس و ایس��تگاه های جلفا، س��یه رود از نظر بارش بهاره دارای 
محدودیت ش��دید بوده )حدود 28 درصد از منطقه( و اکثر مناطق استان 
دارای محدودیت متوسط بوده و ایستگاه های سراب، قوشچی، اهر، کلیبر، 
بناب و ورزقان دارای بارش بهاره مناسب یا بسیار مناسب هستند )حدود 

35 درصد در سطح استان(.

بارشخرداد
بارش خرداد ماه ، عاملی است که باعث تعیین وزن و اندازه دانه ها در 

محصول گندم می شود. به عبارت دیگرکاهش آب تقریباً کلیه فرایندهای 
دان��ه بندی را تحت تأثیر ق��رار می دهد )پیتر، 1379(. با توجه به جدول 
1 مقادی��ر بارش ماه خرداد، با اس��تفاده از تابع تحلیلیIDW، در محیط 

GIS درون یابی شد. 
چنانچه در شکل )5( مشخص است مقادیر بارش در مرحله رسیدگی 
دانه )ماه خرداد( در اکثر ایس��تگاه ها با کمبود بارش مواجه هس��تند. در 
نواحی ش��مال و جنوب و غرب اس��تان بارش کمتر از حد آستانه ی مورد 
نیاز برای دانه دهی اس��ت و در س��ایر نواحی نیز بارش، با حداقل آستانه، 
نی��از آبی را تأمی��ن می کند. طبق این نقش��ه 66/88 درصد اس��تان در 
جنوب ، ش��مال و غرب اس��تان، از لحاظ توزیع بارش در خرداد ماه دارای 
محدودیت و 34/11 درصد از س��طح منطقه دارای شرایط تقریبا مناسب 

هستند. 

ميانگينبارش

mmخردادبه

ميانگينبارش

mmبهارهبه

ميانگينبارش

mmپاييزهبه

احتمالوقوع

بارش300)%(

نام

ايستگاه

ميانگينبارش

mmخردادبه

ميانگينبارش

mmبهارهبه

ميانگينبارش

mmپاييزهبه

احتمالوقوع

بارش300)%(

نام

ايستگاه

31 172 95 58 هریس 20/5 86 48/7 10 جلفا

13 134 60 62 هشترود 8/2 104 103 62 مراغه

8 65 32 11 شبستر 6/5 82 84/3 45 میانه

7 93/7 63 36 ملکان 24 118 78/65 40 اهر

15 124 46 42 خاروانا 13 96 65/2 30 تبریز

17/8 140 82 80 کلیبر 17/9 107 84/2 83 بناب

11 68 50/8 13 سیه رود 18/3 145 85 60 مرند

13/2 168 66 62/2 سعید آباد 12 100 90 50 سراب

13 101 72 33 سارای 39/5 128/8 64/3 45 ماکو

16/9 131 78/21 56/24 کالنتر 24/5 125/3 67/8 35 خوی

23 143/9 72 86/9 14/7 مشکین 122/3 92/9 62 ارومیه

10/93 126 102 73 اشتبیق 6 125/8 114/4 81 خلخال

8/3 105/7 71/3 27 اسفهالن 4 74 82 27 پارس آباد

56 351 228 97 7/8 قوشچی 112/8 103/11 65 تکاب

35/6 143/8 90/4 79 هوراند 12 100 70 50 میاندواب

9/2 84/1 91 29 12 بندر سپید 70 65 32  تازه کند

46/1 215 99 66 ورزقان 5 31/2 35/1 20 فیله خاصه

16/8 129 71/3 48 زینجناب 13 111 68 56 بستان آباد

جدول3-توزيعبارشطولدورهرشدگندمديمدر36ايستگاه
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شكل2-احتمالوقوعبارشساالنه300ميلیمتروبيشتر

شكل3-ميانگينبارشدرسطحاستان
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شكل4-توزيعمكانیمقاديربارشبهاره

شكل5-توزيعمكانیمقاديربارشخرداد
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دما
  برای تعیین نیازهای دمائی گندم دیم در اس��تان آذربایجان شرقی، 
پس از ارزیابی مراحل حساس��یت رش��د گندم و تقسیم بندی آن در سه 
مرحله شامل جوانه زني، سنبله دهي و پر شدن دانه، سپس احتمال وقوع 
این س��ه مرحله حساس رشد با اس��تفاده از نرم افزار Smada در سطح 

استان محاسبه شد که نتایج حاصل از آن در جدول 4 ارائه شده است.

احتمالوقوعدماهایمناسبجوانهزنی
دما در مراحل ابتدایی رشد گیاه، به ویژه در دوره کاشت تا سبز شدن، 
اثر قابل توجهی بر گیاهان س��بز دارد. بهترین دمای مرحله جوانه زنی در 
غرب کشور برای گندم دیم 8 تا 14 درجه سانتیگراد است به شرطی که 
دمای حداقل ش��بانه روزی به صفر و زیر صفر درجه س��انتیگراد نرسیده 
باش��د )کمالی، 1379(. بنابراین احتمال وقوع دماهای مناسب جوانه زنی 
 Smada ب��ا تحلی��ل آماری داده های هواشناس��ی در  محیط ن��رم افزار 

)8 تا 14 درجه سانتیگراد( محاسبه گردید )جدول 4(.

 به منظور تعیین دقیق تر پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان 
آذربایجان ش��رقی، احتماالت محاسبه شده به محیط GIS انتقال یافته و 
با درون یابی داده ها با تابع IDW نقش��ه مورد نظرتهیه ش��د )شکل 6(. 
نقش��ه مذکور  براس��اس ش��رایط اقلیمی مطلوب و مورد نیاز برای کشت 
گندم دیم در موقع جوانه زنی طبقه بندی ش��ده است. چنانچه این شکل 
نش��ان می دهد، 3 درصد از منطقه )نوار باریکی از سواحل شرقی دریاچه 
ارومیه( دارای محدودیت ش��دید، 4 درصد دارای محدودیت جزئی و 93 

درصد از منطقه دارای شرایط مطلوب و بسیار مطلوب می باشد.

احتمالوقوعدمای25درجهسانتيگرادوباالتردرمرحلهسنبلهدهی
دوره س��نبله دهی، از مراحل حس��اس فنولوژی گندم اس��ت. در این 
مرحله از رشد گندم چنانچه دمای حداکثر روزانه از 25 درجه سانتیگراد 
 باالت��ر باش��د، موجب عقیم��ی اندامهای ن��ر در گندم مي گ��ردد. مرحله 
س��نبله دهی گندم دیم در اس��تان آذربایجان شرقی در ماه می قرار دارد. 
بنابرای��ن با محاس��به طول دوره س��نبله دهی گن��دم )15 روز( از تاریخ 

احتمالوقوعپرشدندانه)%( احتمالوقوعگلدهی)%( احتمالوقوعجوانهزنی)%( نامايستگاه

45/4 28/2 93 جلفا

42/4 47 70/8 اهر

50/5 32/8 78/6 مراغه

65/5 47/9 82 میانه

48 54/6 74/8 سراب

60/3 58/4 88 تبریز

50 40 89/7 مرند

33 41 69/2 کلیبر

57/5 63 52/5 بناب

14/3 20/8 75 ماکو

25/4 26/9 86 خوی

32/5 33/5 81 ارومیه

62/9 54/2 50/8 تکاب

35 48 74/8 خلخال

جدول4-احتماالتوقوعدمایسهمرحلهحساسرشدگندمديم

پهنهبندیقابليتکشت...

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

شماره96،نشريهزراعت،پاييز1391

  )پژوهش وسازند گی(83

اردیبهش��ت ماه، احتمال وقوع درجه حرارتهای حداکثر روزانه با توجه به 
فنولوژی گیاه گندم در محیط نرم افزار Smada 25 درجه س��انتیگراد و 
 GIS باالتر برای هر یك از ایس��تگاه ها محاس��به شده و نتایج در محیط
با تابع IDW درونیابی ش��ده و در شکل 7 ارائه شده است. نقشه مذکور 
براساس شرایط دمایی محصول گندم دیم پهنه بندی شده است. چنانچه 
این نقش��ه نش��ان می دهد، تقریباً اکثر مناطق اس��تان آذربایجان شرقی 

 

 )69 59- درصد( در ش��رایط بس��یار مطلوب یا مطلوب هس��تند و فقط 
)19 - 9( درصد مس��احت در غرب اس��تان )نوار ش��رقی دریاچه ارومیه( 

دارای محدودیت شدیدی است.

احتمالوقوعدماهای30درجهسانتیگراد
وبيشتردرمرحلهپرشدندانه

درجه حرارت های 30 درجه س��انتی گراد و باالتر در مرحله پر شدن 
دانه باعث افت عملکرد محصول می گردد. زیرا افزایش دما سبب افزایش 
 تبخی��ر تعرق گی��اه و تنش آبی می گردد که نتیجه آن چروکیده ش��دن 
دانه ها و کاهش وزن هزار دانه و نهایتاً عملکرد پایین در واحد سطح می 
باش��د )وزن هزار دانه یکی از شاخص های عملکرد است( )کمالی1376(. 
گندم دیم در ماه خرداد در آذربایجان در مرحله پر شدن دانه است. بنابراین 
با محاس��به طول دوره پر ش��دن دانه گندم )20 روز( از تاریخ ماه خرداد، 
احتم��ال وقوع درجه حرارت های حداکثر روزانه 30 درجه س��انتیگراد و 
باالتر برای هر یك از ایس��تگاه های مورد مطالعه محاس��به گردید که در 
جدول 4 ارائه ش��ده اس��ت. احتمال وقوع مذکور در محیط GIS با تابع 
"IDW درونیابی ش��ده و براس��اس نقش آن در عملکرد محصول، نقش��ه 
 پهن��ه بن��دی دمای اس��تان در مرحله س��نبله دهی گن��دم تهیه گردید 
)ش��کل 8(. همانطور که این نقش��ه نش��ان می دهد )50 - 5 درصد( از 
مساحت استان در شمال شرق کلیبر و شمال اهر در مرحله پرشدن دانه 
از نظر دما در ش��رایط بس��یار مطلوبی است. و در بخش کوچکی از استان 
در ش��رق میان��ه )4-12 درصد( درجه حرارت در مرحله پرش��دن دانه با 
محدودیت ش��دید مواجه می باشد. س��ایر مناطق در سطح استان تقریباً 

دارای شرایط مناسب و متوسط است.

ارتفاعمناسببرایکشتگندمديم
ارتف��اع نقش مهمی در تنوع اقلیم و کش��ت محص��ول دارد. ارتفاع از 
یکس��و با تاثیرگذاری در نسبت بارش و از سوی دیگر با تاثیر مستقیم در 
دما  نقش مهمی در توسعه کشت یا ایجاد محدودیت برای کشت ایفاء می 
نماید. در این پژوهش از نقشه های 50000/1 توپوگرافی استان استفاده 
شده و با آماده سازی GIS 5 نقشه های توپوگرافی و تشکیل مدل شبکه 
نامنظم مثلثی TIN(6( نقش��ه ارتفاعات اس��تان تهیه شد که در شکل 9 
نش��ان داده ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از طبقات به همراه مساحت ها و 
درصد طبقات ارتفاعی نیز در جدول 5 ارائه ش��ده اس��ت.در سطح استان 
آذربایجان شرقی کشت گندم دیم تا ارتفاع 2200 متری امکان پذیر می 
باشدکه در  بسیاری از قسمت های استان قابل مشاهده است، اما با توجه 
به افت ش��دید دما در ارتفاعات فوق، مناس��ب ترین محدوده کشت گندم 
دی��م در ارتفاع 1700 تا 1900 متری می باش��د )فیض��ی زاده، 1387(. 
همانگونه  که ش��کل 9 و جدول 5 نشان می دهد، بخش زیادی از استان 

شامل شهرستانهای میانه، هشترود، مرند، اهر، تبریز، شبستر،کلیبر، بناب، 
جلفا، اس��کو، مراغه، ملکان، اس��کو و آذرش��هر از نظر ارتفاع جزو مناطق 
بس��یار مناسب برای کش��ت گندم دیم می باشند که معادل 80 درصد از 
کل اس��تان را در بر می گیرد، اما بخش کوچکی از اس��تان شامل منطقه 
غرب چاراویماق، ورزقان، بس��تان آباد و ش��رق سراب از نظر ارتفاعی جزو 
مناطق نامناس��ب و ضعیف برای کش��ت گندم دی��م تعیین مي گردد که 

حدود 20 درصد از مساحت استان را تشکیل می دهد.

شيبمناسببرایکشتگندمديم
شیب نقش مهمی در شناسایی مناطق مستعد برای کشت گندم دیم 
دارد و کش��ت آن تا شیب 15درجه امکان پذیر می باشد و در شیب های 
باالی 15 درجه کش��ت این محصول با محدودیت ش��دید روبرو می باشد 
)محمدی، 1385(. برای تهیه نقش��ه ش��یب از مدل شبکه نامنظم مثلثی 
)TIN( استفاده و نقش��ه شیب منطقه مورد مطالعه استخراج شد که در 
ش��کل 10 نشان داده شده اس��ت. مساحت طبقات شیب به همراه نسبت 
اهمیت آن در کش��ت گندم دیم نیز در جدول 6 ارائه شده است. هر یك 
از طبقات نش��ان داده شده شیب، متناس��ب با استعدادشان وزن عمومي 
و با تعریف وزن داخلی الیه در مدل همپوش��انی وزن دار مش��ارکت داده 
شده است. با نگاهی به نقشه شیب و جدول 6 مشخص می شود که اکثر 
 نقاط اس��تان از نظر شیب هیچ محدودیتی برای کشت گندم دیم ندارند. 
دش��ت های س��راب، تبریز، مرند، میانه، مراغه، هریس، اس��کو، هشترود، 
بناب، آذر ش��هر، شمال ش��رق کلبیر، غرب جلفا )دشت گلفرج( و جنوب 
اهر از نظر شیب دارای محدودیت شدید نیستند و برای کشت گندم دیم 
مناسب هس��تند )52/63 درصد از منطقه(. ولی قسمت های شرق جلفا، 
شمال و غرب ورزقان و غرب کلیبر دارای شیب تندی بوده و از این لحاظ 
جزو زمین های نامناس��ب برای کشت گندم دیم هستند )23/02 درصد 

از منطقه(. 

اراضیمناسببرایکشتگندمديم
نقش��ه کاربری اراضی مورد اس��تفاده در این پژوهش توسط معاونت 
برنام��ه ریزی و امور اقتصادی اس��تانداری آذربایجان ش��رقی )س��ازمان 
مدیریت برنامه ریزی س��ابق( بر اس��اس مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت 
اراضی تهیه ش��ده اس��ت، که در این پژوهش براساس استعداد تیپ های 
مختلف اراضی برای کشت گندم دیم در چهار کالس به شرح  شکل 11 و 
جدول 7 طبقه بندی شده است. همانگونه که نقشه مذکور نشان می دهد 
اکثر مناطق استان از نظر کاربری اراضی با محدودیت شدید مواجه نبوده 
و قابلیت کش��ت گندم دیم را دارا می باشند و فقط قسمتهایی از سواحل 
شور دریاچه ارومیه که با عقب نشینی سطح آب دریاچه ارومیه در سطح 
منطقه پدیدار شده اند، محدودیت شدیدی ایجاد می کنند وتنها 3 درصد 

از مساحت استان را دربر می گیرد.

)AHP(تحليلسلسلهمراتبی
تحلیل سلس��له مراتبی )AHP( یکی از مهمترین تکنیك های چند 
صفت��ه اس��ت که تحلیل عوامل موثر در راس��تای قابلیت س��نجی اراضی 
براساس تحلیل های مکانی GIS را فراهم می آورد )Saaty، 1980(. این 
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تابع تحلیلی به دو شکل در مطالعات قابلیت سنجی اراضی  مورد استفاده 
قرار می گیرد )Malczewski، 2004(: نخست جهت استخراج وزنهای 
 Eastman( اس��تاندارد براساس نس��بت س��ازگاری الیه های اطالعاتی
 و هم��کاران 1993( و دوم  اینک��ه تاب��ع AHP می تواند ب��رای  تلفیق 
اولویت ها در تمام س��طوح از س��اختار سلس��له مراتب )مدل همپوشانی 
براس��اس اولویت هریك از الیه های اطالعاتی و نسبت اهمیت آنها( مورد 
 .)1994 ،Richard و Jankowski 1993؛ ،Banai( استفاده قرار گیرد
در این تحقیق از تحلیل سلسله مراتبی  جهت تعیین وزن های استاندارد 
براساس نسبت سازگاری الیه های اطالعاتی استفاده شده است. برای این 
منظور، در س��طح اول هدف اصلی، ابتدا مس��أله تصمیم گیری که همان 
یافتن نواحی مس��تعد کشت گندم دیم می باش��د، به سلسله مراتبی که 
ش��امل مهمترین عناصر تصمیم گیری اس��ت تجزیه شد. در سطح دوم، 
پارامترهای اصلی تأثیر گذار در کش��ت گندم دیم )بارش س��االنه، بارش 
پاییزه، دمای سنبله دهی، ارتفاع و ...(، در سطح سوم، زیر شاخه های هر 
کدام از پارامتر های س��طح دوم و در نهایت در س��طح چهارم خصوصیات 
هر الیه اطالعاتی دس��ته بندی شد و پس از ایجاد سلسله مراتب،  نسبت 
ب��ه مقایس��ه مؤلفه های هر س��طح در قالب یك ماتری��س در محیط نرم 
افزار Idrisi 15 از س��طوح باال به س��مت سطوح پایین انجام شد. سپس 
نسبت به استخراج  نسبت سازگاری CR(8( اقدام شده و مقدار آن 0/02 
 ب��رآورد گردید. ماتریس ارزیابی آنالیز سلس��له مراتبی جهت تعیین وزن 

الیه های اطالعاتی نیز در جدول 8 ارائه شده است. الزم به ذکر است که 
نسبت توافق شاخص پایندگي در ماتریس مقایسه زوجي است که بصورت 
تصادفي ایجاد شده است. اگر این نسبت CR < 0/10 باشد، در آنصورت 
نتیجه قابل قبولي از مقایس��ه زوجي حاصل شده است. اما اگر این نسبت 
CR< 0/10 باش��د، در آن صورت ارزش ها بیانگ��ر قضاوت هاي ناپایدار 

.)1999،Malczewski است )پرهیزکار و غفاري گیالنده، 1385و

تلفيقاليههایاطالعاتیوهمپوشانیوزندار
پس از تعیین وزن الیه ها برای همپوشانی وزن دار، با استفاده از تابع 
مدل س��ازی در محیط نرم افزار Arc GIS مدلی برای همپوش��انی وزن 
دار الیه های اطالعاتی تهیه ش��د. در مرحله بعد با همپوش��انی وزن دار، 
نقش��ه پهنه بندی قابلیت کشت گندم دیم مطابق شکل 12 تهیه شد که 
در این نقش��ه  استان آذربایجان شرقی از نظر قابلیت کشت گندم دیم به 
پنج قس��مت تقسیم شده است که نسبت درصد و مساحت آنها در جدول 

9 ارائه شده است. این پنج کالس شامل اراضی زیر است:
1- اراضي بس��یار مناسب )درجه یك(؛ این اراضی به دلیل دارا بودن 
ش��رایط اقلیمي مناس��ب در طول دوره ي  رشد گندم و دارا بودن شرایط 
خ��وب زمینی و ارتف��اع داراي عملکرد باالیی هس��تند. این ناحیه تنها 1 
درصد  ازمساحت استان را به خود اختصاص داده است. که شامل منطقه 
مرکزی هش��ترود، غرب میانه وشرق بس��تان آباد است و از قابلیت باالیی 

مساحت)%( مساحت)کيلومترمربع( ارتفاعمناسببرایگندمديم استعداداراضی

40/36 19285 1700< بسیار مناسب

30/57 14610 1700-1900 مناسب

16/44 7855 1900-2200 متوسط

12/63 6028 2200< نامناسب

مساحت)%( )km2(مساحت شيبمناسببرایگندمديم استعداداراضی

52/63 24982 0-5 بسیار مناسب

13/98 6640 5-10 مناسب

10/37 5211 10-15 متوسط

23/02 10930 15< نامناسب

جدول5-توزيعسطوحارتفاعیمناسببرایکشتگندمديم

جدول6-توزيعطبقاتشيبهایمناسببرایکشتگندمديم

پهنهبندیقابليتکشت...
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مساحت)%( مساحت)کيلومترمربع( اراضیمناسببرایگندمديم استعداداراضی

47/62 22023 اراضی کشاورزی بسیار مناسب

44/38 20439 اراضی مرتعی مناسب

%5 3200 اراضی جنگلی متوسط

%3 2104 اراضی شور و لم یزرع و بایر نامناسب

شكل6-توزيعجغرافيايیاحتماالتوقوعدمایمناسبجوانهزنی

جدول7-توزيعکاربریاراضیمناسببرایکشتگندمديم

برای کشت گندم دیم برخوردار هستند. 
2- مناطق مناس��ب)درجه دو(؛ این اراضی ش��رایط مناسبی را برای 
کش��ت گندم دیم دارا می باش��ند و عملکرد محصول در این مناطق هم 
نسبتاً باالست. این مناطق هم همانند مناطق بسیار مناسب بدلیل شرایط 
اقلیمی و ارتفاع و ش��یب مناس��ب جزو مناطق مستعد برای کشت گندم 
دیم می باشند. این منطقه 12/94درصد از مساحت استان  بوده و شامل 
شهرس��تانهای هشترود، کلیبر، مراغه، غرب میانه، ،سراب، مرکز ورزقان و 

شمال چاراویماق است.
3- مناطق متوس��ط)درجه س��ه(؛ این مناطق دارای قابلیت متوسط 
برای کشت گندم دیم در سطح استان است. قابلیت نسبتاً کم این مناطق 
در قسمت هاي شمالشرق استان ناشي از ارتفاع، شیب نامناسب و کمبود 
ب��ارش در ماه ژوئن و در مناطق جنوب غرب به دلیل دریافت بارش کمتر 
و محدودیت هاي دما در مراحل س��نبله دهي و پر ش��دن دانه می باشد. 

کش��ت گندم دیم در این مناطق در صورت وقوع تر سالي، عملکرد نسبتاً 
مناسبی خواهند داشت. این ناحیه 37/12 درصد از سطح استان را در بر 
می گیرد و ش��امل شهرس��تان های اهر، جنوب کلیبر، مرند، غرب بستان 
آباد، ش��مال مراغه، عجب ش��یر، بناب و هریس می باش��د. این منطقه با 
16598کیلومتر مربع مس��احت بیشترین مساحت را در بین سایر مناطق 

به خود اختصاص داده است.
4- مناطق ضعیف )درجه چهار(؛ این مناطق در چند ناحیه از استان 
قرار دارد که بخش اول در ش��مال غرب اس��تان واقع است و به دلیل عدم 
وجود شرایط اقلیمي مناسب بخصوص کمبود بارش سالیانه و عدم توزیع 
مناس��ب بارندگی )بارش کم در ماه ژوئن(، از قابلیت باالیی برای کش��ت 
گندم دیم برخوردار نیس��تند. ناحیه دوم در قسمت جنوب شرق استان و 
جنوب چاراویماق قرار دارد و به دلیل شرایط بد دمایی و ارتفاع نامناسب، 
کش��ت گندم در این مناطق مقرون به صرفه اقتصادي نیست. ناحیه سوم 
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شكل7-توزيعجغرافيايیاحتماالتوقوعدماهای25درجه

شكل8-توزيعجغرافيايیاحتماالتوقوعدماهایحداکثرروزانه30درجه

ش��امل شرق شبستر، اسکو،جنوب چاراویماق، ش��رق مراغه، اهر، تبریز و 
ملکان می باش��د. مناطق ضعیف 34/25 درصد از کل مس��احت استان را 

شامل می شود. 
5- مناطق نامناس��ب )درجه پنج(؛ این مناطق ب��ه صورت نواری در 

ش��مالغرب استان در شهرستان جلفا در نوار مرزی سواحل رودخانه ارس 
به دلیل کمبود بارش و در نیمه ش��مالی س��واحل دریاچه ارومیه به دلیل 
اراضی نامناسب، بارش کم و محدودیت های دمایی جزو مناطق نامناسب 
برای کشت گندم دیم می باشند.کشت گندم دیم در این مناطق امکانپذیر 

پهنهبندیقابليتکشت...
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شكل9-نقشهطبقاتارتفاعیاستانآذربايجانشرقی

مساحت)%( مساحت)کيلومترمربع( اراضیمناسببرایگندمديم استعداداراضی

47/62 22023 اراضی کشاورزی بسیار مناسب

44/38 20439 اراضی مرتعی مناسب

%5 3200 اراضی جنگلی متوسط

%3 2104 اراضی شور و لم یزرع و بایر نامناسب

جدول7-توزيعکاربریاراضیمناسببرایکشتگندمديم

نبوده و صرفه اقتصادی ندارد. این منطقه 14/69 درصد از کل اس��تان را 
پوشش می دهد.

تحقی��ق حاضر نمونه ای از کاربردهای سیس��تم اطالعات جغرافیایی 
 در پهنه بندی قابلیت کش��ت گندم دیم می باش��د. نتایج تحقیق نش��ان 
م��ی دهد همانگون��ه که عناصر دما و بارش به ص��ورت تلفیقي در تعیین 
پتانسیل هاي اقلیمي کشت گندم دیم در مناطق مختلف استان آذربایجان 
ش��رقی تأثیر زیادی دارد و به طور کلی میزان بارش و پراکنش آن نسبت 
 ب��ه عنصر دما بیش��ترین تأثیر را در طول مراحل رش��د گن��دم دیم ایفا 
می کند. عالوه بر این، تهیه نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با استفاده 
از سیستم اطالعات جغرافیایی نشانگر توانایی باالی این فناوری در ترکیب 
 و تولی��د اطالع��ات مکانی با لح��اظ نمودن داده های توصیفی اس��ت،که 
می تواند مدیران و برنامه ریزان را در پردازش اطالعات جهت اس��تخراج 

نتایج ارزشمند یاری نماید. 
مخصوصاً اگ��ر در تحلیل های مکانی GIS، از توابع تحلیلی همچون 
تحلی��ل سلس��له مراتبی نیز اس��تفاده گردد، در اینص��ورت نتایج از دقت 
باالیی برخوردار خواهد بود. انطباق باالی )95 درصد( نقش��ه تهیه ش��ده 
در ای��ن تحقیق با داده ها و اطالعات س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
 آذربایجان شرقی، مویدی بر این مطلب بوده و نشان دهنده قابلیت باالی 
تحلی��ل های مکانی GIS در مدیریت منابع کش��اورزی اس��ت که بر این 
اساس پیشنهاد می شود از توابع تحلیلی و مکانی GIS در مدیریت منابع 
کش��اورزی و امکان سنجی کشت هرچه بیشتر استفاد شود و در راستای 
دستیابی به بیشترین بازده در واحد سطح در تولید محصوالت کشاورزی 
نسبت به شناس��ایی مناطق قابل کشت و توسعه محصوالت کشاورزی از 

این تکنولوژی نوین هرچه بیشتر استفاده گردد.
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کالس پارامترها
مدلمقايسهزوجی 

سطحاول سطح دوم
A

 احتمال وقوع بارش ساالنه 300 میلی
متر

0/992 0/7
B

C

D

A

میانگین بارش پاییزه 0/970 0/690
B

C

D

A

میانگین بارش بهاره 0/850 0/620
B

C

D

A

میانگین بارش خرداد 0/760 0/390
B

C

D

A

احتمال وقوع دمای جوانه زنی 0/930 0/6
B

C

D

A

احتمال وقوع دمای سنبله دهی 0/469 0/299
B

C

D

A

احتمال وقوع دمای مناسب پر شدن دانه 0/201 0/170
B

C

D

A

0/130 ارتفاع 0/141
B

C

D

A

شیب دامنه ها 0/560 0/710
B

C

D

A

کاربری اراضی 0/260 0/4
B

C

D

جدول)8(-ماتريسارزيابیآناليزسلسلهمراتبیجهتتعيينوزناليههایاطالعاتی

پهنهبندیقابليتکشت...
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مساحت)%( مساحت)کيلومترمربع( استعداداراضی

1 450 اراضی بسیار مناسب

12/94 5762 اراضی مناسب

37/12 16598 اراضی متوسط

34/25 15253 اراضی ضعیف

14/69 6545 اراضی نامناسب

جدول9-مساحتکالسهایاراضیطبقهبندیشدهبرایکشتگندمديمدراستانآذربايجانشرقی

شكل10– نقشهطبقاتشيباستانآذربايجانشرقیدرقابليتکشتگندمديم
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شكل11– نقشهطبقاتاراضیاستانآذربايجانشرقیدرقابليتکشتگندمديم

شكل12-نقشهپهنهبندیقابليتکشتگنديمديمدراستانآذربايجانشرقی

پهنهبندیقابليتکشت...
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پاورقیها
1- Analysis Hieratical Process
2- Interpolate 
3- Inverse Distance Weighted
4- Reclassify
5- GIS Ready
6- Triangular Regular Network
7- land-use suitability 
8- Consistency Ratio
9- Model Builder

منابعمورداستفاده
1-ابدالی، حس��ین، )1387( پهنه بندی پتانس��یل اقلیمی زراعت گندم دیم، پایانامه 

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
2- بازگیر، سعید )1378( بررسي پتانسیل اقلیمي زراعت گندم دیم )مطالعه موردي 

استان کردستان(، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 
3- بهنیا، محمدرضا )1376( غالت سردسیري )چاپ دوم( انتشارات دانشگاه تهران، 

610 صفحه.
4- پیت��ر، ج، )1379( آب و ه��وا و عملک��رد گیاهي زراعي، ترجم��ه محمد کافي و 

همکاران، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
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