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  و کلزا (.Triticum aestivum L) سنجی تعیین نواحی کاشت محصوالت گندمامکان

 )L. Brassica napus(  در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی)حوضه مارون : مطالعه موردي
 )استان خوزستان

 
  4و سعید حجتی * 3، یعقوب منصوري2، هوشنگ بهرامی1نصرت اله حیدرپور

 24/05/1395: تاریخ دریافت

  20/01/1396: تاریخ پذیرش
  

و  (.Triticum aestivum L) تعیین نواحی کاشت محصوالت گندمسنجی امکان. 1397. ، و حجتی، س.منصوري، ي، .بهرامی، ه، .، نحیدرپور
 ):2(10اورزي، شناسی کشـ بوم). حوضه مارون استان خوزستان: مطالعه موردي(در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی  (.Brassica napus L) کلزا
489-473.  

 
  چکیده

سنجی تعیین نواحی منظور امکاناین تحقیق به در. ها استبندي آنهاي مؤثر براي مطالعه و شناسایی پتانسیل اراضی کشاورزي، پهنهیکی از روش
-ترین استان که یکی از مهم در حوضه مارون استان خوزستان ) LBrassica napus.(و کلزا  ) LTriticum aestivum.(کاشت محصوالت گندم 

شناختی بوم -هاي اطالعاتی زراعیرو تمام الیهازاین. هاي تولیدکننده محصوالت کشاورزي است، از برنامه سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده گردید
دهـی بـا روش   نسیل منابع آبی، پـس از وزن به همراه پتا) ، شوري و کربن آلیpHبافت، (، خاك )شیب و ارتفاع(، توپوگرافی )دما و بارش(شامل اقلیم 

هاي محیطی محصوالت گندم و کلزا، بر اساس دستورالعمل فائو، تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه و مطابق با نیازمندي
-اي محصوالت گندم و کلزا لحاظ گردید و نقشهعنوان معیاري براي قضاوت در خصوص تناسب اراضی بر هاي همپوشانی شده بهالیه. بندي شدندطبقه

بندي ها بر اساس معیارهاي موجود و دستورالعمل فائو در پنج طبقه بسیار مناسب، مناسب، تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب طبقههاي حاصل از آن
اشت هر ترتیب در طبقات بسیار مناسب و مناسب براي کهضی موجود در محدوده مطالعاتی، بدرصد از کل سطح ارا 8/9و  4/7نتایج نشان داد که . شدند

درصد باقیمانده نیز در طبقه نامناسب واقع  6/25درصد از کل اراضی در طبقات تناسب متوسط و تناسب کم و  2/57که  الیدر ح. دو محصول قرار گرفتند
تواند به این نتایج می. ، عوامل محدودکننده اصلی بودند)یل منابع آبیبارش و پتانس(بندي عوامل شوري خاك و دسترسی به منابع آب در این طبقه. شدند

  .گذاران، براي طراحی الگوي کشت مناسب در جهت حاصلخیزي خاك، کمک نمایدسیاست
  

  تناسب اراضی ،تحلیل سلسله مراتبیالگوي کشت، : هاي کلیديواژه
  

   1  مقدمه
ون هـاي تولیـدي در کشـاورزي، بـد     شک توسعه سیسـتم  بدون

                                                        
 ترتیـب دانشـجوي دکتــري مکانیزاسـیون کشـاورزي، دانشــیار و     بـه  -4و  3، 2، 1

استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز 
دانشیار،گروه علوم و مهندسی خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شـهید چمـران   و 
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هـا،  شناخت کافی از وضـعیت موجـود و مشـخص شـدن محـدودیت     
در ایـن راسـتا   . پذیر نیست  مشکالت و ارزیابی پتانسیل اراضی، امکان

هاي اصولی و علمی که مبتنی  گذاران قادرند با اتخاذ سیاست سیاست
برداري بهینـه و منطقـی از    اي است، نسبت به بهره بر پتانسیل منطقه
زیست،  زمان درآمد مطلوب و حفظ محیط فتن همگر اراضی با در نظر

هـاي فعـال   هـاي مکـانی کشـاورزي، الیـه    در تحلیـل . اقدام نماینـد 
جمله اقلیم، آب، توپوگرافی و حاصلخیزي  اطالعاتی از منابع موجود از

اي منسـجم و هماهنـگ جهـت تعیـین نـوع      خاك در قالب مجموعه
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ملزومات اصلی و مؤثر  ها با تلفیقاین تحلیل. آیدوجود میکاربري به
ها کشاورزي، امکان بررسی جامع شرایط تولید را فراهم نموده، فرصت

-گیري را بـراي برنامـه  هاي محیطی را بررسی و تصمیمو محدودیت
طرفـی کـاهش سـطح     از .(Kazemi, 2014)نمایند ریزان آسان می

هاي صـنعتی   دلیل رشد گسترده شهرها و کارخانهاراضی کشاورزي به
(Chen, 2007)  و تغییر اقلیم و مشکالت جوامع محلی(Godfery, 

2010; Pary et al., 2004)    مستقیماً بر میـزان تولیـد محصـوالت ،
هاي تولیدي را براي جبران آن، غذایی تأثیر گذاشته و بازنگري سیستم

رو این از. (Lambin & Meyfrodit, 2011)امري واجب کرده است 
هـاي  هانی غـذا و امنیـت آن، نیازمنـد روش   پرداختن مؤثر به تولید ج

دقت، توانایی و تناسب اراضی را  تحلیلی فضایی است که قادر باشد به
 ;FAO, 1976)براي تولیـد غـذا در حـال و آینـده، ارزیـابی نمایـد       

Montgomery et al., 2016) .     این ارزیـابی، کـاري پیچیـده بـوده
(Hossain et al., 2007; Akcini et al., 2013)  و نیازمند استفاده

  . (Khahro et al., 2014)از ابزارهاي تحلیلی جغرافیایی است 
پـذیر  عنوان ابزاري مفید و انعطـاف  سامانه اطالعات جغرافیایی به

کـه قـادر    (Khahro et al., 2014)براي تحلیل تناسب مکانی بوده 
ها است تعداد زیادي داده را در یک مجموعه جدید ترکیب کرده و آن

 Javadian et)استفاده نشان دهد  صورت نقشه و اطالعات قابل ا بهر

al., 2011).     این تکنیک همچنین به شناسـایی پتانسـیل اراضـی در
بندي مثال، پهنه عنوان به. کندجهت توسعه کشاورزي نوین، کمک می

شناختی بخشی از اراضی دشت قزوین براي کشـت گنـدم   بوم-زراعی
(Triticum aestivum L.)   دور و سیسـتم   از  با اسـتفاده از سـنجش

اطالعات جغرافیایی در قالب روش فائو انجام و پتانسیل تولید گندم در 
 Sarmadian)کیلوگرم در هکتار تعیین گردید  6666منطقه، به مقدار 

& Taati, 2014) . درحالی است که تعداد زیـادي از مـدیران بـا    این
مشاهدات میدانی و گزارش که مله هاي مرسوم از جاستفاده از تکنیک

بر و پرهزینه هستند، براي تخمین عملکرد و یـا انتخـاب   ذهنی، زمان
رو انتخاب محصول بر پایـه پتانسـیل   این از. نمایندمحصول اقدام می

 منظـور تعیـین سیسـتم تولیـدي مطلـوب ضـرورت دارد      اراضی و بـه 
(Reshmidevi et al., 2009; Rahman & Saha, 2008) .  

-ینی پتانسیل اراضی در تناسب با محصوالت براي برنامـه بپیش
گذاري، بسیار مهم بوده و امروزه با ارزیابی تلفیقـی از  ریزي و سیاست

شـود  هایی تعیـین مـی  اقلیم، خاك و توپوگرافی منطقه در قالب نقشه
(Grassano et al., 2011; Giardini et al., 1997) .ها از این نقشه

مختلف تهیه گردیده و روش مؤثري براي ارزیابی هاي همپوشانی الیه
 ;Pellerano et al., 2007) تناسـب اراضــی بـا محصــول اسـت   

Ghasemi Pirbalouti, 2009) .     در تحقیقـی کـه در جهـت تعیـین
سـنجی   قال استان گلسـتان بـراي امکـان   تناسب اراضی شهرستان آق

 1/23سـاله انجـام شـد،    یک )L. Medicago sativa( کشت یونجه
درصـد نیـز در پهنـه     2/47درصد از اراضی در پهنه بسـیار مسـتعد و   

همـین راسـتا    در. (Nasroallahi et al., 2015)گرفتنـد   مستعد قرار
بـر مبنـاي    )L. Crocus sativus(بندي کشـت زعفـران   پهنهنتایج 

حیدریه نشان داد کـه چهـار درصـد از اراضـی      عوامل اقلیمی در تربت
درصد نیز داراي کیفیـت مناسـب    5/50و  داراي کیفیت بسیار مناسب

ــات  .(Rashid Sorkh Abadi et al., 2015)هســتند  در مطالع
زمینـی  ، سـیب ) L.) aysmZea دیگري، مناطق مناسب کاشت ذرت

L.) tuberosum Solanum(  ــا اســتفاده از معیارهــاي و حبوبــات ب
حداقل درجه حرارت، عمق خاك، کالس بافت خاك، شیب، ارتفـاع و  

خاك  pHجمله  حرارت و معیارهاي مختص محصول از ر درجهحداکث
 ,Ceballos - Silva & Lopez - Blanko)و بارندگی، تعیین شدند 

2003) .  
دهنـد  خصوص وضعیت منطقه مورد مطالعه، آمارها نشان مـی  در

)Brassica napus  ، ذرت، کلزا)L.) Oryza sativa که گندم، برنج

L.)نیشکر ، L.) narumoffici Saccharum( حبوبات و محصوالت ،
اي، محصوالت اصـلی در سیسـتم تولیـدي کشـاورزان اسـتان      علوفه

کشت را دارا  ها گندم بیشترین سطح زیرخوزستان بوده و در میان آن
-سطح زیرکشت گندم در دنیا و ایران بـه . (MAJI, 2016)باشد می

ایـن  . (FAO, 2014)و شش میلیون هکتار است  250ترتیب، حدود 
درصد از کـل سـطح    89/6(هکتار  400000محصول سطحی معادل 

دهـد  را در اسـتان خوزسـتان پوشـش مـی    ) کشـت گنـدم کشـور    زیر
(MAJI, 2016) .      همچنین آمارهـا حـاکی از آن اسـت کـه متوسـط

 729و  3477ترتیـب  گندم آبـی و دیـم در ایـن اسـتان، بـه     عملکرد 
  . (MAJI, 2016)باشد کیلوگرم در هکتار می

از  کلزا به لحاظ وجود پروتئین و روغن فراوان در دانه آنمحصول 
این گیاه در . (Grassano et al., 2011) اهمیت زیادي برخوردار است

ایران در مناطقی با بارندگی زیاد و پتانسیل منابع آبی باال کاشته شده 
تواند یکی از محصوالت اصلی کشت زمستانه در حوضه مـارون  و می

هـزار هکتـار بـه     40در ایران سطحی معـادل  . شداستان خوزستان با
کشت کلزا اختصاص داشته که متوسط تولید آن در شرایط آبی کشور 
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ــی   ــال زراع ــدود  1393 - 94در س ــتان  1526ح  1222و در خوزس
از طرفـی بـه لحـاظ    . (MAJI, 2016)کیلوگرم در هکتار بوده اسـت  

وده پایداري تولید، انتخاب صـحیح محصـوالت تنـاوبی داخـل محـد     
. حوضه مارون استان خوزستان، باعث افزایش ضریب آن خواهد شـد 

دهد که کلزا بهترین گزینه بعـد از کشـت   مطالعات مختلف نشان می
ریزي جهت اجـراي  گندم بوده و تناسب اراضی، اولین مرحله از برنامه

راسـتا گروهـی از پژوهشـگران     در همین. (Myers, 2002)است  آن
تناسب اراضی کشـاورزي را بـا روش تحلیـل    استان گلستان، عوامل 

سلسله مراتبی مطالعه کرده و اعالم نمودند که عامـل خـاك بـا وزن    
هاي بعـدي  در مرتبه اول و شیب و بارندگی در اولویت 284/0نسبی 

  . (Abbaspour et al., 2011)قرار دارند 
سنجی تعیـین نـواحی مناسـب بـراي توسـعه      براي بررسی امکان

ی حوضه مارون استان خوزستان، در تحقیـق حاضـر از   تناوب در اراض
ها این نقشه. گندم استفاده شد -هاي تناوب کلزاهاي تهیه نقشهروش

گیري در هاي چند معیاره براي تصمیمهاي مکانی و تحلیلبر پایه داده
هـدف ایـن مطالعـه    . محیط سامانه اطالعات جغرافیایی، تهیه شـدند 

راي کشت محصوالت کلزا و گنـدم در  سنجی پتانسیل اراضی بامکان
  .حوضه مارون استان خوزستان بود

  
  هامواد و روش

-در این مطالعه حوضه مارون استان خوزستان شـامل شهرسـتان  
هاي بهبهان، رامهرمز، شادگان، رامشیر، امیدیه، هندیجان، ماهشهر و 

. هایی از باغملک به همراه شرق شهرستان اهـواز انتخـاب شـد   بخش
درجه  50تا  48دقیقه شمالی و از  30درجه و  31تا  30ه از این منطق

وسعت منطقه مورد مطالعه، تقریبـاً  . دقیقه شرقی، گسترش دارد 30و 
و سطح کـل  ) درصد استان خوزستان 30حدود ( کیلومترمربع 20294

. هزار هکتـار اسـت   633آن حدود ) دیم و آبی( اراضی باغی و زراعی
کنونی حوضه مارون اسـتان  ضی کشاورزي برگیرنده ارا اراضی در این

ها از الیه کـاربري اسـتان   خوزستان بوده و براي تفکیک محدوده آن
روز شدن آن، از همچنین براي تکمیل و به. خوزستان، استفاده گردید

اسـتفاده   2015هشت، مربـوط بـه سـال     1لندستاي تصاویر ماهواره
بررسـی مـدل    موقعیت منطقه مورد مطالعه را جهـت  1شکل . گردید

یابی مناطق  جهت مکان. دهدواقعی استفاده در حوضه مارون نشان می

                                                        
1- Landsat  

هـاي  مستعد براي کشت محصوالت کلزا و گندم و تطبیق نیازمنـدي 
ها با خصوصیات زراعی، بر اساس دستورالعمل فائو عمـل  محیطی آن

کـار ابتـدا    بـراي ایـن  . (Sys et al., 1991; Kazemi, 2014)شـد  
و زراعی محصوالت کلزا و گندم با استفاده از منـابع   نیازهاي محیطی

اساس پارامترهـاي   سپس بر .بندي گردیدعلمی موجود تعیین و طبقه
هـاي اطالعـاتی رقـومی در محـیط سیسـتم      ها، الیهمؤثر بر رشد آن

هاي دما و بارندگی از در این راستا، داده. اطالعات جغرافیایی، تهیه شد
هشت ایستگاه بهبهـان،  ) شمسی 1394تا  1344(هاي بلندمدت داده

رامهرمز، ایذه، باغملک، امیدیه، ماهشهر، آقاجاري و شادگان، واقع در 
از زمان کاشت در ( مطالعه در طول دوره رشد محصولد محدوده مور

، )ماه سـال بعـدي   آبان ماه هرسال تا زمان برداشت در اواخر فروردین
-هـاي نـرم  قشه، با تکنیـک ها براي تکمیل ناین داده. آوري شدجمع

، بـا اسـتفاده از نـوار ابـزار     3/10نسخه  2اس آي جیافزاري در محیط 
-، میان5کریجینگ، از روش  4اینترپولیشنو گزینه  3اسپشال آنالیست

دقت تخمین در این روش باال بوده و پرکاربردترین رویه . یابی شدند
 ;Apaydin et al., 2004)تخمـین در نقـاط فاقـد نمونـه اسـت      

Hassani Pak, 2013; Ghahroody Tali, 2002).  
هاي اقلیمی به مقدار زیـادي  دهد دادهتحقیقات مختلف نشان می

 ,.Ninyerola et al)گیرند تحت تأثیر متغیرهاي توپوگرافی قرار می

به همین دلیل ابتدا نقاط هر شبکه از الیه رقومی ارتفـاع در  . (2000
ختصـات ایـن نقـاط، چنـدین نقشـه      گرفته شد و با استفاده از م نظر

اي مجـزا  که هر متغیـر داراي الیـه  طوريبه. استخراج گردید 6رستري
هـاي  بوده و در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تبدیل به محدوده

ها براي هر دو محصول کلزا و گندم تهیه و این الیه. شودمشخص می
و  pHافـت،  همچنین شوري خاك، ب. پوشانی وزنی شدنددر پایان هم

هاي اخیر توسـط  شده در سالهاي انجامکربن آلی نیز از آزمون خاك
سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان در مناطق مختلـف حوضـه،   

و الیـه کـاربري    7ها بر مبناي الیه رقـومی ارتفـاع  آوري و نقشهجمع
هـا  داده. تهیه شـدند  1:50000اراضی محدوده موردمطالعه، در مقیاس

                                                        
2- Geographic information system  
3- Spatial Analyst 
4- Interpolation 
5-Krijing  
6-Raster 
7- Digital elevation model 
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شناختی مطلوب رشد براي کلزا ازش بر اساس نیازهاي بومپس از پرد
بنـدي  آوري شده بـود، طبقـه  و گندم که از منابع علمی مختلف، جمع

  ).1جدول (گردیدند 

  
  

  

  

  

  
  
  

  محدوده حوضه مارون در استان خوزستان و کشور - 1شکل 
Fig. 1- Maroon basin area in Khuzestan province and Iran  

  
  هاي مطلوب گیاهی محصوالت کلزا و گندم بر اساس منابع مختلفزمندينیا - 1جدول 

Table 1- Optimum requirements of canola and wheat crops 
 عوامل مؤثر

Effective factors 
 کلزا 

Canola 
 گندم

Wheat 
 منبع

Reference 
)گراددرجه سانتی(دما   

Temprature (°C) 
   

Rastegar, 2005; 
Khajehpour, 2014; 
Kafi et al., 2000; 

Tajbakhsh & pourmirza, 
2003; Syami, 2008; 

Morrison & Stewart, 2002; 
Malakouti & Gheibi, 1998; 

Francois, 1994a and 
 Asana & Kale,1965 

 حداقل 
Minimum 

>4 >5 

 حداکثر 
Maximum 

<30 <30 

 میانگین 
Mean 

18-20 15-20 

)مترمیلی(بارندگی   
Precipitation (mm) 

 400-800 325-700 

)متر(ارتفاع   
Elevation (m)  <1500 <800 

 درصد شیب
Slope (%) 

 <8 <8 

 پتانسیل منابع آبی
Potential water resources 

 فراوان 
Aboundant 

 فراوان
Aboundant 

 خاك
Soil 

   

  )dS.m-1(آستانه شوري  
Salinity threshold 

11  6 

 pH 6 -7 6-7 

 بافت 
Texture 

ها دامنه وسیعی از بافت   
A wide range of Textures 

)درصد(کربن آلی    
Organic carbon (%) 

1-2 1-2 
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  )متر(و ارتفاع از سطح دریا ) متر میلی( نقشه بارش - 2شکل 
Fig. 2- Map of precipitation (mm) and elevation (m)  

  
  
  
  
  
  

  

  

 
 شده براي شیب محصوالت کلزا و گندم هاي تهیه قشهن - 3شکل 

Fig. 3-Slope maps for canola and wheat crops  
  

هاي رستري مختلف بارش و دسترسی بـه منـابع   همپوشانی الیه
بـه همـراه   ) 4 و 3، 2 هـاي  شـکل (آبی، ارتفاع، شیب و شوري خاك، 

خـاك،   هاي رستري تغییرات دمایی، بافت، اسیدیته، کـربن آلـی  الیه
متر انجام گرفـت و شـرایط    39هاي با اندازه یکسان همگی با سلول

توانـد  هرکـدام از ایـن عوامـل مـی    . زراعی هر محصول تعیین گردید
صورت مجزا با توجه به وزن و اهمیت خود، تناسب اراضی محدوده  به

در اینجا، قـانون  . مطالعاتی را براي هر محصول، تحت تأثیر قرار دهد

توانـد بـراي   ، مـی (Rubio et al., 2003)شرایط الزم  داشتن حداقل
مثال،  عنوان به. توصیف برخی نتایج این مطالعه مورد استفاده قرار گیرد

کافی بودن میزان بارندگی و در دسترس بودن منابع آبی، براي هر دو 
نظـر از  هـا صـرف   شود که تناسـب اراضـی بـا آن   محصول باعث می

بنـابراین  . طبقه بسیار مناسب قرار گیـرد تأثیرگذاري دیگر عوامل، در 
بـراي هـر دو    1هـاي جـدول   شناسایی مناطق مختلف بـر پایـه داده  

محصول کلزا و گندم به پنج گروه بسـیار مناسـب، مناسـب، تناسـب     
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 . بندي شدمتوسط، تناسب کم و نامناسب طبقه
  

  

  

  
  شده براي شوري خاك محصوالت کلزا و گندم هاي تهیهنقشه - 4شکل 

Fig. 4- Salinity maps for canola and wheat crops  
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  ))Saaty, 1980, 2004(ساعتی : منبع(مقادیر ترجیحی مقایسات زوجی  - 2جدول 
 Table 2- Preferred values of paired comparisons (Reference: Saaty, 1980, 2004) 

 تعریف
Definition 

 درجه اهمیت
Intensity of importance 

 

یکسان اهمیت  
Equal importance 

1  

 اهمیت متوسط
Moderate importance 

3  

 اهمیت زیاد
Strong importance 

5  

اهمیت خیلی زیاد   
 Very strong  importance 

7  

کامال مهم   
Extreme importance 

9  

 مقادیر متوسط
Intermediate values  

2,4,6,8  

  
عاتی بدون لحاظ اهمیت هـر  هاي اطال که ترکیب الیهجاییاز آن

هـا را نشـان دهـد،     تواند ارزش واقعی آن الیهیابی نمیالیه در مکان
تر الزم است اهمیت نسـبی هـر عامـل مشـخص     براي ارزیابی دقیق

دهـی تحلیـل سلسـله    در این مطالعه از مـدل وزن  بدین منظور. گردد
ها و اي از قضاوت این روش دربرگیرنده مجموعه. شد استفاده 1مراتبی
گذاري به یک شیوه منطقی بوده و بر دانش کارشناسـی اسـتوار   ارزش
طرف، تکنیکی وابسته به تصورات شخصـی و   که ازیکطوريبه. است
ریزي سلسله مراتبی یک مسئله بوده و از طرف دیگر با منطق و طرح

شـود  گیـري و قضـاوت نهـایی مـرتبط مـی     درك آن، جهت تصـمیم 
(Saaty, 1980, 2004) . دلیـل اینکـه هـر یـک از     این مطالعه بـه در

 هاي خاك و محیط داراي تأثیر متفاوتی هستند، به هریک بـر ویژگی
-و به) 2جدول (اساس اهمیت، وزنی بین یک الی نه اختصاص یافت 

کـه   AHPهاي ارزیابی، از افزونه منظور محاسبه وزن نهایی ماتریس
-ایـن نـرم  . ده شدشود، استفااس اجرا می آي افزاري جیدر محیط نرم

افزار، وزن نهایی هر پارامتر و نرخ ناسازگاري کل پارامترها را محاسبه 
و در آن شــوري  (Farajzadeh & Mirzabayati, 2007)نمــوده 

تأثیرگذارترین عامـل و نـرخ ناسـازگاري کـل      2231/0خاك با وزن 
  .بود 08/0عوامل مؤثر نیز 
وجه به شرایط منطقه شده که با تهاي تهیهترین الیه یکی از مهم

مطالعه از اهمیت زیادي برخوردار است، الیـه دسترسـی بـه آب    د مور
هـاي  سـال (مـدت   یه، از اطالعات بلنـد یه نقشه این الهبراي ت. است

گیـري از مجموعـه   ایستگاه انـدازه  16تعداد ) شمسی 1392تا  1345
                                                        
1- Analytical hierarchy process (AHP)  

اي خوزستان در حوضه مـارون و نیـز   هاي سازمان آب منطقهایستگاه
هـا اسـتفاده شـد و سـپس ایـن      العات توصیفی نقشه پراکنش چاهاط

ها با نقشه بارش فصلی در محیط سیستم اطالعـات جغرافیـایی   نقشه
پس از . ترکیب و نقشه نهایی میزان دسترسی به منابع آبی تهیه گردید

حداکثر، حداقل و میـانگین دمـاي   (گذاري، رستر عوامل اقلیمی ارزش
، pHشـوري،  (، خصوصیات خاك )منابع آبهوا، بارش و دسترسی به 

، بر مبناي دستورالعمل )شیب و ارتفاع(و توپوگرافی ) کربن آلی و بافت
 ;Hall et al., 2008; FAO, 1984 & 1985)بندي شدند فائو طبقه

Sys et al., 1991; Kazemi, 2014).     در ایـن دسـتورالعمل ابتـدا
لعه با استفاده از منـابع  شناختی و زراعی گیاهان مورد مطانیازهاي بوم

هاي تناسب به پنج گروه بسیار مناسب، موجود تعیین، سپس محدوده
بنـدي شـدند    مناسب، تناسب متوسط، تناسب کـم و نامناسـب طبقـه   

رسـتر  شده با اسـتفاده از دسـتور   بنديهاي طبقهالیه). 3 و 1جدول (
ت پوشانی شده و براي ارزیابی تناسب اراضی محصـوال ، هم2کلکولیتر

کلزا و گندم در جهت افزایش حاصلخیزي خـاك، مورداسـتفاده قـرار    
  . گرفتند
  

  نتایج و بحث
هاي حداقل و حداکثر دما در طول فصل رشد نشان دادند که الیه

. متوسط دماي رشد در وضعیت مناسبی براي هر دو محصول قرار دارد
در محدوده مطالعاتی، میانگین حداقل دماي روزانـه در طـول فصـل    

                                                        
2-Raster calculator  
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گـراد  درجه سانتی 8/27مستان اغلب از مقدار حداقل چهار و حداکثر ز
ترتیب در باغملک و امیدیه که براي رشد کلزا و گندم مناسب است، به

حالی است که میانگین دماي روزانـه در طـول    درن ای. در نوسان بود
مـاه هرسـال تـا     فصل رشد هر دو محصول، از تاریخ کاشت در آبـان 

 5/18تـا   6/13ها در اواخر فـروردین سـال بعـد، از    زمان برداشت آن
 2/13دما در همین بازه زمانی، از  گراد و میانگین حداکثردرجه سانتی

البته حداکثر دماي این محـدوده  . گراد متغیر بوددرجه سانتی 8/33تا 

سال اتفاق افتاده کـه زمـان رسـیدن محصـوالت     ر ماه هدر فروردین
گـردد کـه دماهـاي    نابراین مشخص مـی ب. منطقه مورد مطالعه است

حداقل و میانگین دما، در طول فصـل رشـد بـراي هـر دو محصـول      
تـا   مـاه اي نبوده، ولی دماي حداکثر در فـروردین عوامل محدودکننده

این عامل باعث تنش دمایی اواخر فصـل  . حدودي محدودکننده است
  . رشد محصوالت شده و کاهش عملکرد دانه را به دنبال دارد

  
  

  ))Kalogirou, 2002(و و کالوجیر )Sys et al., 1991( سایس و همکاران ،)FAO, 1984( فائو( محدوده تعیین درجات تناسب اراضی - 3جدول 
Table 3- Groups land suitability classes (Refefences: FAO, 1984; Sys et al., 1991 and Kalogirou, 2002) 

 درجه تناسب
Suitability Degree 

)درصد(رتبه   
Score (%) 

بندي فائو طبقه  
FAO Classes 

 طبقه 
Class 

 بسیار مناسب
Highly suitable 

98-100 S1 
 

0 

 مناسب
Suitable 

85-98 S2  
1 

 تناسب متوسط
Moderately suitable 

65-85 S3  
2 

 تناسب کم
Marginally suitable 

40-65 S4  
3 

 نامناسب
 Not suitable 

<40 S5  
4 

  

  
  نقشه دسترسی اراضی به منابع آب و باران - 5شکل 

Fig. 5- Map of land access to precipitation and water resources  
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تـا   6/6خاك نشان داد که محدوده آن از مقدار  pHبررسی الیه 

در محدوده مطالعاتی قرار داشته که در مقایسه با حـداکثر مقـدار    5/8
از طرفی همپوشانی این الیه . است مناسب هفت، عامل محدودکننده

هاي رستري دیگر از جمله متغیرهـاي اقلیمـی و خـاك،     با سایر الیه
-در همین راستا نقشه. موجب تعیین نواحی کشت هر محصول گردید

هاي تولیدي کشت کلزا و گندم نشـان دادنـد کـه مسـاحتی معـادل      
، از هکتار از اراضی محدوده حوضه مارون، در هرسال زراعی 632473
  هاي مختلفی براي کشت این محصوالت و یا سایرپتانسیل

درحـالی اسـت کـه ایـن اراضـی بـا       این. محصوالت، برخوردارند
 جمله شوري، اسیدیته و پایین هاي زیادي در مسیر تولید ازمحدودیت

بودن درصد کربن آلی خاك به همراه پتانسیل منابع آبی، مواجه بوده 
هکتـار   57411متوالی، تنها مسـاحت  که در دو فصل کشت طوريبه

هکتار براي کشت گندم، بدون محدودیت  46890 براي کشت کلزا و
  ).4جدول ( برداري هستندقابل بهره

بـارش و حـداقل، حـداکثر و    ( پوشانی متغیرهاي اقلیمینقشه هم
ها که ، خاك و توپوگرافی با اعمال ضرایب وزنی آن)متوسط دماي هوا

آمدنـد، در طـول فصـل رشـد      دست مراتبی به از طریق تحلیل سلسله
 22%، )هکتار 110585( 5/17%، )هکتار 57411( 1/9%نشان داد که 

 162026( 6/25% و ) هکتــار  163578( 8/25%، )هکتــار 138873(
ترتیب در طبقات بسیار مناسـب، مناسـب،   ، از اراضی زراعی به)هکتار

 واقـع شـدند  تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب براي کشت کلـزا  
بنـدي  هاي عمده در ایـن تقسـیم  محدودیت). 4ب و جدول  6شکل (

شامل شوري خاك، اسیدیته، کربن آلی، بارش و دسترسی بـه منـابع   
صـورت  هاي یادشـده را بـه  که کلزا محدودیت جاییآن از. آبی هستند

خیلـی از منـاطق مـورد     دهد، کشت آن درکاهش عملکرد، پاسخ می
این مناطق . تواند گسترش پیدا نمایدو سوم می مطالعه در طبقات دوم

در حوضه مارون استان خوزستان، بدون کاهش عملکرد تـا مسـاحت   
 110585درصدي عملکرد تـا مسـاحت    15هکتار، با کاهش  57411

 هکتار گسـترش یابـد   138873درصد کاهش عملکرد تا  35تا  هکتار
اسب، مناسب و هاي بسیار من ها در کالساین محدوده). 4و  3جدول (

  .تناسب متوسط، واقع هستند

  
  شده براي تناسب اراضی محصوالت کلزا و گندم در منطقه مطالعاتی سطوح تعیین - 4جدول 

Table 4- Determined areas of different suitability classes for canola and wheat crops in the studied area 

 تناسب
Suitability 

بندي فائو طبقه  
FAO class 

 کلزا
Canola 

 گندم
Wheat 

)هکتار(سطح   
Area (ha) 

 درصد از کل سطح
% Out of total area 

)هکتار(سطح   
Area (ha) 

 درصد از کل سطح
% Out of total area 

مناسب بسیار  
Highly suitable 

S1 57411 9.1 46890 7.4 

 مناسب
Suitable 

S2 110585 17.5 62013 9.8 

 تناسب متوسط
Moderately suitable 

S3 138873 22 175950 27.8 

 تناسب کم
Marginally suitable 

S4 163578 25.8 185434 29.4 

 نامناسب
 Not suitable 

S5 162026 25.6 162186 25.6 

 کل
Total 

- 632473 100 632473 100 

  
گرفتن نقشه نهایی کلزا، بهترین نواحی کاشـت آن در   با در نظر

هاي بهبهان، رامهرمز لی حوضه مارون عمدتاً در شهرستانمناطق شما
کـه فاقـد    هایی پراکنده هم در باغملک، رامشـیر و شـادگان  و بخش

-هاي شوري بوده و به منابع آبی دسترسی دارند، قرار گرفتهمحدودیت

درصد از اراضی حوضه مارون در  22شده،  بندي انجامبر پایه طبقه. اند
هاي عمده شوري و دسترسی به ا محدودیتمحدوده تناسب متوسط ب

زمان باعث محدودیت تناسب اراضـی و   منابع آبی مواجه بوده که هم
درحـالی اسـت کـه متوسـط     ایـن . شـوند کاهش عملکرد محصول می
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 1222(مطالعـه   واحـد سـطح در حوضـه مـورد     دانه کلـزا در  عملکرد
ر کیلـوگرم د  1526(با متوسط عملکـرد کشـوري   ) کیلوگرم در هکتار

ریزي و مدیریت بهتر که با برنامه (MAJI, 2016)کمتر بوده ) هکتار
همچنین نتایج نشان داد که میزان بارندگی . زراعی، قابل جبران است

متر متغیر بوده کـه کمتـر از   میلی 398تا  121در منطقه مطالعاتی از 
و  1شـکل  (صورت دیـم اسـت    نیاز براي کشت کلزا به بارندگی مورد

بایست از طریق منـابع آبـی سـطحی،    کمبود رطوبت میو ) 1جدول 
در ایـن مطالعـه،   . صورت آبیاري تکمیلی تـأمین گـردد   زیرزمینی و به

هاي مورد نیاز تناسب اراضی براي گندم نیز تهیـه شـد کـه بـر     نقشه
 8/27% ، )هکتار 62013( 8/9% ، )هکتار 46890( 4/7% ها اساس آن

ــار 175950( ــاره 185434( 4/29% ، )هکت  162186( 6/25% و ) کت
هاي بسیار مناسب، مناسب، ترتیب در طبقه، از اراضی زراعی به)هکتار

 تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب براي کشت گندم قرار گرفتنـد 
ها نیز عوامـل شـوري خـاك،    در این نقشه). 4الف و جدول  6شکل (

این . ندهاي اصلی هستاسیدیته و دسترسی به منابع آبی، محدودکننده
تأثیر  بارش باران و پتانسیل منابع آبی هانتیجه با دیگر نتایج که در آن

 Aminifar)خوانی دارد زیادي بر رشد و عملکرد دانه گندم داشت، هم

et al., 2012) .دهد که استان خوزسـتان بـا حـدود    آمارها نشان می
هکتار، باالترین سطح زیرکشت گندم را در کشور بـه خـود    400000

 3477(حال میزان تولید آن در واحد سطح درعین. ختصاص داده استا
هاي موجود، با میانگین تولیـد  رغم محدودیتعلی) کیلوگرم در هکتار

 .(MAJI, 2016)کند برابري می) کیلوگرم در هکتار 3526(کشوري 
درصد  1/9درحالی است که نتایج تناسب اراضی نشان داد که تنها این

درصد از محصول گندم در کل اراضی حوضه،  4/7 از محصول کلزا و
 4/51و  55ترتیب که بهاند درصورتی شده در طبقات بسیار مناسب واقع

طبقات تناسب کم و نامناسـب منطقـه    درصد از کل اراضی زراعی در
  ).4جدول (هدف قرار دارند 

چه در این بررسی مشخص گردید محـدودیت شـدید شـوري    آن
شوري خاك بدون کاهش عملکرد براي گندم  آستانه تحمل. بود خاك

-ها بـه این آستانه. زیمنس بر متر استچهار و براي کلزا هشت دسی
درصـد   50زیمنس بـر متـر تـا    دسی 11ترتیب با افزایش به شش و 

ایـن اوصـاف،    با .(Francois, 1994a)کند کاهش عملکرد ایجاد می
-از دو دسـی  دیگر پژوهشگران آستانه تحمل هر دو محصول را کمتر

این نتـایج  . (Katerji et al., 2003)نمایند زیمنس بر متر اعالم می
تـرین عامـل محدودکننـده کشـت      نشان داد که شـوري خـاك مهـم   

همین دلیل  به. محصوالت گندم و کلزا در محدوده مورد مطالعه است
کـه فاقـد محـدودیت    ) بسیار مناسب( اغلب اراضی واقع در طبقه اول

هـاي بهبهـان،   شوري خاك هستند، براي کشت گنـدم در شهرسـتان  
کـه عمـده    شـدند درحـالی   ب هایی از باغملک انتخـا رامهرمز و بخش

هاي رامشیر، شادگان، امیدیه، اراضی طبقات دوم و سوم در شهرستان
بـراي   بعد از تعیین تناسب اراضی). الف 5شکل ( هندیجان قرار دارند

هـا  هاي رقومی شده، این نقشهمحصوالت کلزا و گندم در قالب نقشه
صـورت تنـاوبی، در    ها بـه سنجی تعیین نواحی کاشت آنجهت امکان

ها در کشت هرکدام از آن). 6شکل ( بندي شدندیک نقشه جدید طبقه
یک سال زراعی بوده و تجهیزات مورد نیـاز بـراي کاشـت، داشـت و     

ــز برداشــت آن ــا نی ــت ه ــابه اس . (Murdock et al., 2013)مش
کارشناسان کشاورزي معتقدند که سیستم تنـاوبی، فرصـتی مطلـوب    

هـا، افـزایش   براي متنوع کردن محصوالت، مقابله با آفات و بیمـاري 
مواد آلی و در نهایت حفاظت خاك و پایداري تولیـد اسـت و در ایـن    

 با غـالت و از اي مطلوب براي تناوب سیستم، کلزاي زمستانه، گزینه
جمله گندم بوده که ضمن مزایاي یادشده، روغن خوراکی بـا کیفیـت   

. (Ozturk, 2010)نمایـد  هاي مختلـف تولیـد مـی   باال براي استفاده
حال معموالً زمان رسیدن کلزا و برداشـت آن زودتـر از گنـدم    درعین

  . (Murdock et al., 2013)شود انجام می
کـه سـطوح نامناسـب بـراي      ادهاي حاصله نشان دمطالعه نقشه

هایی از جنوب شرق کشت محصوالت کلزا و گندم در غرب و قسمت
-این نتایج عمدتاً متأثر از الیه). 6شکل ( اند شده محدوده مطالعه واقع

کـه   طـوري  بـه . هاي شوري خاك و دسترسی به منابع آبی بوده است
تانه هاي محدوده مطالعاتی، بیشتر از آسشوري خاك در برخی قسمت

طور ایـن منـاطق هـم از    تحمل محصوالت گندم و کلزا بوده و همین
بارندگی کافی و هم دسترسی فراوان به آب، در شرایط بسیار بـدتري  

گنـدم بـا    -این راستا نقشـه ترکیبـی کلـزا     در). 1جدول ( قرار دارند
کشـد  هاي مختلف، بهترین شرایط را بـه تصـویر مـی   همپوشانی الیه

این نقشه، اراضی واقع در حوضه مـارون اسـتان    بر اساس). 7شکل (
بایست در مراحلی از رشد که بـا عـدم بارنـدگی    خوزستان، عمدتاً می

همچنـین  . شوند، در معرض آبیاري تکمیلی قرار گیرندمؤثر مواجه می
زیمنس بـر  بهترین شرایط در این نقشه از اراضی با شوري چهار دسی

 1547از سطح دریاي کمتر از  متر، شیب کمتر از هشت درصد، ارتفاع
گـراد در زمسـتان بـه    متر و حداقل دماي بیشتر از چهار درجه سـانتی 

همراه دسترسی به منابع آبی فراوان، در اراضی با درجات تناسب باال، 
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  ).7شکل ( دست آمدبه
  

  

  
  کلزا در کل منطقه مطالعاتی) نقشه تناسب اراضی براي گندم و ب) الف - 6شکل 

Fig. 6- Land suitability maps for wheat (a) and canola (b) in studied area 
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 8/9% ، )هکتار 46890( 4/7% بر اساس اطالعات نقشه یادشده، 

 185434( 4/29% ، )هکتـــار 175950( 8/27% ، )هکتـــار 62013(
هـاي بسـیار   ترتیـب در طبقـه  ، به)هکتار 162026( 6/25% و ) هکتار

 انـد  متوسط، تناسب کم و نامناسب قرارگرفته مناسب، مناسب، تناسب
دهنده این است که ، نشان7مندرجات نقشه واقع در شکل ). 5جدول (

سطوح طبقه اول براي توسعه کشت محصوالت کلزا و گندم در شمال 
-هاي بهبهان، رامهرمز و بخـش  حوضه مورد مطالعه شامل شهرستان

راضی چهـارم و پـنجم   شده و طبقات با تناسب ا هایی از باغملک واقع

هـاي شـدید   که به سبب عدم بـازدهی تولیـد در معـرض محـدودیت    
شوري، عدم حاصلخیزي خاك و عدم دسترسی به آب باران و منـابع  

بنابراین براي استفاده از . اند آبی دیگر است، در دیگر مناطق، قرارگرفته
 این مناطق اصالح خاك و آبیاري فراوان توسط کامکار و همکـاران  

(Kamkar et al., 2014) همین پژوهشـگران در  . یشنهاد شده استپ
مقام مقایسه بین شوري خاك با بارش و دسترسـی بـه منـابع آبـی،     

بایسـت  تري است که می معتقدند که شوري خاك عامل محدودکننده
  . گرفته شود کاشت در نظر براي سطوح قابل

  

  
  گندمنقشه نهایی تناسب اراضی براي کشت کلزا و  - 7شکل 

Fig. 7- Final Map of land suitablity for cultivation of canola and wheat   
  

ترتیـب در  ش عملکرد محصـوالت گنـدم و کلـزا بـه    هرچند کاه
زیمنس بـر متـر اتفـاق    دسی 11شرایط وجود شوري خاك از شش تا 

، اما بهترین شرایط رشد براي محصوالت یادشده در )1جدول ( افتدمی
بنابراین اراضی با طبقـه بسـیار مناسـب    . فاقد شوري استهاي خاك

بر پایه شوري کمتر از چهار  براي کشت محصوالت کلزا و گندم عمدتاً
به همراه بارش و دسترسی  (Hall et al., 2008)زیمنس بر متر دسی

 -که نقشه ترکیبی کلزا جاییاز آن. شدند  اببه منابع آبی فراوان، انتخ
هاي کلزا و گندم تهیه گردیده، نقشه حاصل از الیهگندم از همپوشانی 

آن نقشه، اراضی که براي کشت گندم بـر مبنـاي آسـتانه شـوري      در
این . باشندخاك، مناسب هستند، یقیناً براي کشت کلزا نیز مناسب می

. هکتار در طبقات اول تا سوم، مسـاحت دارنـد   284853سطوح حدود 
 162186(درصـد   6/25از  همچنین نقشه نهایی نشان داد که بـیش 
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در طبقات نامناسب و تناسب ) هکتار 185434(درصد  4/29و ) هکتار
این نتیجه، حقایق زیادي را جهـت  . اند شده کم براي کشت گندم واقع

توسعه کشت کلزا و اثرات آن بر حاصلخیزي خاك در حوضه مـارون  
  .نمایداستان خوزستان مشخص می

  
  گندم در منطقه مطالعاتی -تناوب کلزا  تناسب اراضی شده براي سطوح تعیین - 5جدول 

Table 5- Determined areas of different suitability classes for canola - wheat rotation in studied area 

 تناسب
Suitability 

بندي فائو طبقه  
FAO classes 

گندم -تناوب کلزا  
Canola –wheat rotation 
)هکتار(سطح   

Area (ha) 
 درصد از کل سطح

% Out of total area 
مناسب بسیار  

Highly suitable 
S1 46890 7.4 

 مناسب
Suitable 

S2 62013 9.8 

 تناسب متوسط
Moderately suitable 

S3 175950 27.8 

 تناسب کم
Marginally suitable 

S4 185434 29.4 

 نامناسب
 Not suitable 

S5 162186 25.6 

 کل
Total 

- 632473 100 

  
  گیرينتیجه

شناختی بـر  بوم -هاي اطالعاتی زراعینتایج حاصل از تهیه الیه
دهی با تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطالعـات  مبناي وزن

جغرافیایی نشان داد حوضه مارون که در شرق و جنوب شرقی استان 
 شود،درصد کل سطح آن را شامل می 30شده و حدود  خوزستان واقع

 4/7بر مبناي این نتایج، . درجات مختلفی از تناسب اراضی را دارا است
-ضی موجود در محدوده مطالعـاتی، بـه  درصد از کل سطوح ارا 8/9و 

ترتیب در طبقات بسیار مناسب و مناسب براي کاشت هر دو محصول 
درصد از کل اراضـی در طبقـات تناسـب     2/57همچنین . قرار گرفتند

درصد باقیمانده نیز در طبقـه نامناسـب    6/25متوسط و تناسب کم و 
در این میان تعیین موقعیت اراضی با طبقه بسیار مناسـب  . واقع شدند

ها براي محصوالت گندم و کلزا، به مطلوب بودن اثر کشت تناوبی آن
ایـن نتـایج   . در حاصلخیزي خاك و پایداري تولید کمک خواهد نمود

عنـوان یـک ابـزار     ایی را بههمچنین توانایی سیستم اطالعات جغرافی
شناختی و کاشـت  سریع و کارا براي ارزیابی قابلیت ترکیب عوامل بوم

-محصوالت با حداقل هزینه و کمترین زمان، مشخص نموده و مـی 
  .گذاران و تولیدکنندگان مفید واقع شودتواند براي سیاست
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Introduction 

Undoubtedly, development of agricultural production systems without sufficient knowledge of the current 
situation and defining constraints is impossible. The potential of lands for cultivation of crops is determined by 
evaluation of biophysical and environmental variables. Therefore, climate, soil and geomorphologic 
environmental components are the most important agro-ecological variables for the evaluations. GIS is a 
powerful set of tools for collecting, storing, retrieving, transforming and displaying spatial data of the real world. 
Much progress has been made over the last twenty years in developing methods of multi criteria-land suitability 
evaluations, especially by integrating GIS with multi-criteria decision making (MCDM). From MCDM, the 
analytic hierarchy process (AHP) is one of the most common methods to determine criteria weights. The 
integration of GIS and AHP approach is a useful method for decision-making, suitable for analysis of a big 
amount of data with a new set, enabling to show them in the form of maps and shapes. The aim of this study was 
to investigate the potentiality of lands for cultivation of Canola and Wheat in order to increase the sustainable 
productivity of the crops in Maroon basin of Khuzestan province, Iran, using a GIS based approach. 

Materials and Methods 
The study area of this experiment is located in the Maroon basin of Khuzestan Province in South West Iran 

with hot and dry climatic conditions. This area contains nearly 30 percent of current agricultural lands in 
Khuzestan province. Relevant environment components such as soil properties (pH, EC, texture, organic matter), 
topography (Elevation and slope), climate factors (precipitation and temperature) and water resources potential 
for cultivation of canola and wheat at different spatial resolutions were considered, collected from scientific 
references and then   classified. Afterwards, digital information layers for Wheat and Canola were prepared 
based on the growth parameters and available environmental conditions, with AHP weighting using GIS. 
Experts’ opinions were employed to determine the sufficient weights of each factors using relevant 
questionnaires. Finally, the generated agricultural land suitability maps were divided into 5 categories according 
to FAO classification guidelines as: highly suitable, suitable, moderately suitable, marginally suitable and not 
suitable. 

Results and Discussion 
The results of the research showed that among the factors contributing to land, the weightings of soil salinity 

and slope, with 0.2231 and 0.0254 were the highest and lowest limit, respectively. The weights are applied in 
overlapping layers of existing conditions using GIS software shows that an area of 632473 hectares of land in the 
basin Maroon, each year, and the different potential for canola and wheat crops. According to the agricultural 
land use suitability map, it was determined that 7.4% (46890 ha) of the studied area is highly suitable, 9.8% 
(62013 ha) suitable, 27.8% (175950 ha) moderately suitable, 29.4% (185434 ha) marginally suitable and 25.6% 
(162186 ha) not suitable for cultivation of wheat and canola. High soil salinity and limited water resources in the 
studied area were the most effective factors lowering the suitability of agricultural lands, in this study.  
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Conclusion 
GIS is a powerful tool, as it provides many special features in a single system usable for land suitability. 

Generally, the goal of this study was to achieve some conclusions on the quality of land, decide on crop rotation 
and scheme for the management of the farms. This study were realized with the aid of GIS and AHP. It 
determined spatial highly suitable in Maroon basin district of Khuzestan province which help to sustainable 
agricultural production.  
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