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  چكيده

فرايند سنجش تناسب اراضي براي كشت به منظور  ،ثير عوامل گوناگون بر رشد و عملكرد انگوربا توجه به تا       
امكان  GISآمايش فضايي اين محصول، مستلزم استفاده از اطالعات جامع و متنوع مكاني و توصيفي است. فن آوري 

 .استتسهيل نموده مناسبهاي ساس مدلها را فراهم ساخته و تحليل فضايي اطالعات را بر اگيري از اين نوع دادهبهره
)، MCDMگيري چند معياره (هاي تصميمدر پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نيازهاي اكولوژيك انگور از روش بنابراين

سازي و سپس مدل ARC/GIS 9.3افزاري ) استفاده شده و در محيط نرمAHPمراتبي ( مبتني بر روش تحليل سلسله
ي جهت كشت و توليد انگور از شرق جانيآذربات صورت گرفت. نهايت اينكه، اراضي مستعد استان تحليل فضايي اطالعا

بندي شد. ارزيابي و پهنه (دما، بارش، رطوبت نسبي، توپوگرافي و غيره) فيزيكي زمين و عواملاقليمي لحاظ عناصر 
بي مناسب تا بسيار مناسب جهت توليد استان در شرايط نس درصد 10، از نظر فضايي دهد كهي تحقيق نشان مينتيجه

هاي ميانه، ستانهاي فضايي شامل شهرانگور نسبت به ساير مناطق استان آذربايجان شرقي قرار دارد كه از لحاظ پهنه
  ي نهايي ارائه شده است. مناطق با توجه به اليه نيترمطلوبباشد و ملكان، شبستر، جلفا، بناب و عجب شير مي

  
گيري چند هاي تصميمروش)، GISسيستم اطالعات جغرافيايي ( ،استان آذربايجان شرقي، انگور ي:كليد ه هايواژ

   )AHPمدل تحليلي سلسله مراتبي ( ،معياره
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Abstract 

      Grape is one of the nutritious fruits that have commercial value as well, and most farmers try to 

raise it in their lands. Considering various factors affecting   growth and yield of grape, the process 

of assessing the suitability of land for cultivation in order to spatial planning of this product needs 

the use of comprehensive and diverse geographic and descriptive information. GIS technology 

provides the possibility of using this type of data and facilitates spatial analysis of information 

based on the appropriate models. Therefore, in this study regarding the ecological needs of grape, 

multi-criteria decision making (MCDM) method based on analytical hierarchy process (AHP) was 

used for modeling and spatial analysis of information in ARC/GIS 9.3 software environment. 

Eventually, East Azarbaijan province suitable lands for grape cultivation and production with 

regard to climatic elements and land physical factors (temperature, precipitation, relative humidity, 

topography, etc.) were evaluated and zoned. Results of this research showed  that, spatially, 10 

percent of the province has conditions varying between suitable to very suitable for grape 

production compared to the rest of province which in terms of spatial zones included Mianeh, 

Malekan, Shabstar, Jolfa, Bonab and Ajabshir cities and the most suitable areas were presented 

concerning final layer. 

 

Keywords: AHP, East Azerbaijan, Grape, Geographic Information system, MCDM 

  مقدمه
انگور در سراسر جهان كشت گرديده و به تنهايي       

در هزاران فرآورده مورد مصرف دارد. كشت انگور 
رود، به يكي از صنايع عمده باغباني جهان به شمار مي

 9/7طوري كه سطح زير كشت آن در جهان بالغ بر 

سطح ). 2009باشد (كريسي و كريسي ميليون هكتار مي
كشور با احتساب درختان پراكنده  زيركشت تاكستانهاي

درصد آن  91/35هزار هكتار بوده كه  306انگور حدود 
هزارهكتار سطح  278باشند. درختان بارور مو مي

درصد آن  24/75 است كه هاي كشوربارور تاكستان
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درصد  92/22فارس با سهم  استان	آبي است.كشت 
سطح بارور تاكستانهاي كشور در جايگاه نخست قرار 

 ،همدان، رضوي خراسان قزوين، دارد. استانهاي
و خراسان شمالي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 

 ،18/6، 37/6، 96/6، 96/8، 77/10زنجان به ترتيب با 
درصد سهم در سطح بارور انگور كشور  33/3و  69/5

 18/71در مجموع  اند.هاي بعدي قرار گرفتهدر رتبه
استان  هشتر در اين بارور انگور كشو 	درصد سطح

درصد سطح بارور  82/28باشد و ساير استانها مي
ميانگين عملكرد انگور در . اندانگور كشور را داشته

كيلوگرم در هكتار است كه  4/13287هكتار كل كشور 
در اين ميان بيشترين عملكرد مربوط به استان سمنان 

كيلوگرم در هكتار) است و آذربايجان شرقي  7/22447(
كيلوگرم در هكتار رتبه چهارم كشور را  2/17936 با

 		ميليون تن 05/3توليد انگور كشور حدود داراست. 
درصد آن از كشت آبي حاصل شده  08/91بوده كه 

 ،همدان، فارس بعد از آذربايجان شرقي است. استان
درصد توليد انگور  35/10با قزوين  رضوي و  خراسان

در ن محصول قرار دارد. توليد اي پنجمكشور، در جايگاه 
سهم شهرستان ملكان با  آذربايجان شرقي، استانداخل 

را به خود اختصاص  توليدرتبه نخست  درصد 92/60
داد. بناب، مراغه، آذرشهر، عجبشير، شبستر، ميانه و 

 8/1، 97/2، 0/3، 8/3، 03/11، 03/15به ترتيب با  تبريز
ان انگور توليد كنندگ هاي بعديدر جايگاه درصد 4/1و 

 .)1393 انيرا رماآ مركز سايت( نداجاي گرفتهاستان 
 آن نيز كيفيت انگور، برداشت ميزان كميت از نظر صرف
. دارد بستگي متعددي انساني و طبيعي به عوامل اصوالً

 وهواست آب طبيعي، مؤثر عوامل از يكي زمينه اين در
 ).1987 كوم( گذاردتأثير مي انگور كميت و كيفيت بر كه
هواشناسي كشاورزي ارتباط متقابل عوامل اقليمي وآب

 . هدفكندو هيدرولوژيكي را با كشاورزي بررسي مي
-هواشناسي كشاورزي بكارگيري اطالعات آب و آب

وهوايي به منظور بهبود عمليات زراعي و افزايش 
پور . هاشمتتوليدات كشاورزي از جنبه كيفي و كمي اس

ستعد به منظور كشت مركبات ) به تعيين مناطق م1388(
در سطح استان مازندران پرداخته و در نهايت اراضي 
استان مازندران را در چهار سطح خيلي مناسب تا 

) نيز طي 1388نامناسب مشخص كرده است. طباطبائي (
 جانيآذربابندي اراضي استان تحقيقي مشابه به پهنه

پرداخته و اراضي  قند چغندربه منظور كشت  يشرق
 دانشورتعد به منظور كشت را تعيين كرده است. مس

با انتقال پارامترهاي )، در پايان نامه خود 1391(
هواشناختي، شيب، كاربري اراضي و عمق خاك به 

و وزن دهي آنها با استفاده از تحليل  ARC/GISمحيط 
را استان آذربايجان غربي هاي مراتبي، توانمنديسلسله

را و اراضي مستعد  سيجهت كشت و توليد انگور برر
) با 1390( آزادي مباركياسفندياري و . مشخص نمود

به سنجش قابليت  تحليل سلسله مراتبياستفاده از مدل 
 در استان اردبيل اراضي به منظور كشت كلزاي پاييزه

يابي ) در كار خود با عنوان مكان2002( ويديلپرداختند. 
در رشد احداث تاكستان به تحليل عوامل طبيعي موثر 

تاك پرداخته و پس از آن با معرفي كشاورزي دقيق به 
در كشاورزي پرداخته و  GISضرورت استفاده از 

دارد كه انتخاب محل مناسب بيشترين اهميت اذعان مي
) با در 2003( بويرولف و را در پرورش انگور دارد. 

نظر گرفتن عوامل بيولوژيكي و طبيعي كه كيفيت انگور 
استفاده نموده و بهترين مكان  GISد از كنمي متأثر را

رجيناي آمريكا را يبراي احداث تاكستان در منطقه و
هاي ماكرو و به مطالعه ويژگي ايشانمشخص نمودند. 

- هاي خاكميكرواقليم منطقه پرداخته و با تلفيق اليه

شناسي، كاربري اراضي، توپوگرافي، شيب، جهت و 
لي را براي تاكستان هاي احتماترين مكانارتفاع، مناسب

) با استفاده از 2003( پرز و تابودامشخص نمودند. 
هاي بيزرو را بدست هاي هوايي نقشه تاكستانعكس

هاي با تلفيق اليه GISو سپس در محيط  ندوردآ
و  يشناسخاكاطالعاتي توپوگرافي، ارتفاع، شيب، جهت، 

ترين هاي اقليمي، مناسبهاي مربوط به ويژگياليه
 ايشان. ندها را براي كشت تاكستان مشخص نمودمكان
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بهترين روش براي  GISنتيجه گرفت كه استفاده از 
ميشرا و همكاران تعيين مناطق بالقوه كشت انگور است. 

و  GISو  AHP) در تحقيقي با استفاده از 2015(
معيارهاي خاك، جفرافي، شيب، زهكشي، كاربري و 

طق مستعد براي ها مناپوشش اراضي و دسترسي به راه
مشخص كشاورزي ارگانيك را در ناحيه اوتراخاند هند 

) نيز با 2015نمودند. همچنين كاظمي و همكاران (
ها و معيار قرار دادن اجزاي استفاده از همين روش

محيطي از قبيل ميانگين دماي حداقل و حداكثر، بارندگي، 
هاي خاك مانند ماده آلي خاك، شيب، ارتفاع و ويژگي

pH، EC بافت و عناصر غذايي، مناطق مستعد كشت ،
امروزه گندم در استان گلستان را مشخص نمودند. 

محققان زيادي از فن آوري سيستم اطالعات جغرافيايي 
جهت امكانسنجي محصوالت گوناگون در مناطق مختلف 

-هاي ذكر شده نشان مينتايج پژوهش. كننداستفاده مي

ي كارايي الزم را جهت دهد كه سيستم اطالعات جغرافياي
تعيين مناطق مساعد جهت كشت محصوالت در مناطق 

  باشد.مختلف دارا مي
منجر به كه مطالعه تناسب اراضي با عنايت به اين       

هاي نسبي مناطق مختلف جهت استفاده بهينه از مزيت
كشت يك محصول شده و در نتيجه از هدر رفتن منابع 

مزيت براي منطقه  هاي بدونها در كشتو هزينه
كند و با توجه به اهميت كشت انگور در جلوگيري مي

استان و اشتغال بخش قابل توجهي از كشاورزان به 
كشت اين محصول و همچنين نبود تحقيقي در اين رابطه 
در استان و در راستاي آگاهي بخشي به كشاورزان و 
مسئولين در جهت بررسي الگوي كشت حاضر و تغيير 

هاي منطقه تحقيق حاضر ن در جهت مزيتاحتمالي آ
بندي آگروكليمايي انگور در پهنه بنابراين، انجام گرفت.

- موضوع اصلي تحقيق جاري به شمار مي ،GIS محيط

رود. عناصر اقليمي و عوامل فيزيكي زمين، در تعيين 
-بهنوع كشت و عملكرد محصول اهميت بسزايي دارند. 

اي موثر عناصر هدادهحاضر در تحقيق  ،ترتيباين
 عوامل واقليمي از قبيل: دما، بارش و رطوبت نسبي 

 فيزيكي زمين شامل توپوگرافي، شيب زمين و خاك،
در استان مناطق مساعد كشت انگور جهت تعيين 

  آذربايجان شرقي مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند. 
 

  هامواد و روش
هاي شناخت محدوده و تدقيق مكاني ايستگاه -الف
  د مطالعهمور

ايران واقع  غرب شمالي مورد مطالعه در محدوده
 48دقيقـه الـي    7درجـه و   45گرديده و داراي مختصات 

دقيقه  45درجه و  36شرقي و  طول يقهيدق 20درجه و 
ي عرض شمالي است. وسـعت  دقيقه 26درجه و  39الي 

 باشد.كيلومتر مربع مي 572/45846اين محدوده معادل 

مطالعـه از طـرف شـمال بـا جمهـوري      ي مورد محدوده
، از جنـوب  اسـتان اردبيـل  آذربايجان، از طرف شرق بـا  

با  و جنوب غرب و از طرف غرب زنجانبا استان  شرق
   ).2و  1هايهم مرز است (شكل غربياستان آذربايجان 

  
  و شيوه جمع آوري داده ها ايي كتابخانهمطالعه -ب
ها و هر آنچه مجلهدر اين بخش، كتب، مقاالت،            

كه در ارتباط با موضوع بوده و قابل دسترسي بودند 
هاي مورد نياز دادههمچنين  .گرفتند مورد بررسي قرار

، از سازمان 1موجود در جدول  با توجه به پارامترهاي 
تهيه  يشرق جانيآذرباهواشناسي و سازمان آب استان 

 16سينوپتيك،  ايستگاه 12هاي شدند كه شامل داده
- ي ميسنجبارانايستگاه  10تبخيرسنجي و  ايستگاه

  ). 1و جدول  2باشند (شكل 
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  مشخصات ايستگاه هاي مورد مطالعه استان آذربايجان شرقي -1جدول 
  نوع ايستگاه نام ايستگاه  رديف نوع ايستگاه نام ايستگاه ديفر

 تبخيرسنجي ورزقان  21 سينوپتيك تبريز 1
 تبخيرسنجي علويان  22 سينوپتيك مراغه 2
 تبخيرسنجي كندتازه  23 سينوپتيك مرند 3
 تبخيرسنجي  بندرشرفخانه  24 سينوپتيك جلفا 4
 تبخيرسنجي  بنيس  25 سينوپتيك بناب 5
 تبخيرسنجي خواجه  26 سينوپتيك اهر 6
 تبخيرسنجي خسروشهر  27 سينوپتيك آذرشهر 7
 تبخيرسنجي طسوج  28 سينوپتيك آبادبستان 8
  يباران سنج  اسكو  29 سينوپتيك سراب 9
  يسنجباران مهربان  30 سينوپتيك ميانه 10
  يسنجباران شبستر  31 سينوپتيك ملكان 11
  يسنجرانبا شيرعجب  32 سينوپتيك كليبر 12
  يسنجباران هشترود  33 تبخيرسنجي آيدوغموش 13
  يسنجباران باسمنج  34تبخيرسنجي برازين 14
  يسنجباران  تپهگل  35تبخيرسنجي چرچرپل 15
  يسنجباران  زنوز  36تبخيرسنجي قوريگول 16
  يسنجباران صوفيان  37تبخيرسنجي ليقوان 17
  يسنجرانبا بالغداش  38تبخيرسنجي ميركوه 18
      تبخيرسنجي مغانجق 19
     تبخيرسنجي سهالن 20

  
 

 
   ي مورد مطالعهموقعيت منطقه -1 شكل

  
 هاي مورد مطالعهو ايستگاهموقعيت محدوده-2 شكل
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هــاي مربــوط بــه توپــوگرافي، كــاربري  همچنــين نقشــه
اراضي و خـاك از سـازمان منـابع طبيعـي اسـتان تهيـه       

 .گرديدند

  
  فرايند تحليل سلسله مراتبي -ج
مدلي كه به منظور تلفيق اطالعات داده هاي مكاني و       

ربايجـان شـرقي مـورد اسـتفاده قـرار      اقليمي اسـتان آذ 
 AHPگرفته در اصل يـك مـدل وزنـي بـر اسـاس مـدل       

در  )4(جـدول   بنـدي ي طبقـه است. در اين مدل معيارهـا 
نظام سلسله مراتبي قـرار گرفتـه و بـه صـورت زوجـي      

 9تـا   1مقايسه شده و به هر يك وزني خاص در مقياس 
تعيـين شـده و بـه     هـا آن. سـپس ارزش نهـايي   شدداده 

هـاي  هاي مورد نظر تقسيم شـدند. در نهايـت اليـه   السك
 طيدر محـ ي نهـايي  بندي شده باهم تلفيـق و نقشـه  طبقه
GIS    به دست آمده و مناطق بـر اسـاس اولويـت پهنـه ،-

 بندي شدند. 

-اين روش معموالً در مورد معيارهايي به كار مـي         

گـذاري بـر اسـاس    رود كه فاقد ساختار هستند و ارزش
ــايترج ــبكبار    تح ــي س ــد (فرج ــازي باش ــميم س و  تص

). بـراي افـزايش دقـت و امكـان مقايسـه      1387 همكاران
ها در هر سطح معيارها به صورت زوجي نسبت به داده

سطح باالتر مقايسه شده و وزن نسبي بـه هـر يـك داده    
. به منظور تعيين وزن نسبي پارامترهاي اصلي، ابتدا شد

ين هندسـي تشـكيل   ماتريس ميـانگ  هاآنبراي هر يك از 
ــد ــاير     گردي ــان س ــيم در مي ــارامتر اقل ــبي پ و وزن نس

  .شدپارامترها محاسبه 
  
  هابررسي سازگاري در قضاوت -د

هاي تحليل سلسله مراتبي امكان يكي از مزيت
هاي انجام شده در تعيين بررسي سازگاري در قضاوت

ضريب اهميت معيارها و زير معيارها است. در اين 
از معيارها و زير معيارها با تعيين  كيهر قسمت براي 

دار با ضرب كردن وزن در اولين بردار مجموع وزن
معيار به اولين ستون آرايه مقايسه زوجي اصلي 
محاسبه گرديد. سپس وزن معيار دوم در ستون دوم و 

ها ها در رديفالي آخر و سرانجام مجموع اين روش
ها نيز ينهضرب گشته (براي هر يك از زير معيارها و گز

 گرديد). پس از محاسبه بردار ثباتاين گونه عمل 
براي تكميل محاسبات به محاسبه در ضريب  )2(جدول 

ديگر با عنوان الندا    و شاخص پايداري CI  نياز
بود. ضريب   ميانگين بردار پايداري است  به عنوان

  و به اين صورت محاسبه شد.

  
في، از تقسيم شاخص سازگاري به شاخص تصاد

  ضريب سازگاري حاصل شد. 

  
ارزش شاخص تصادفي بر اساس تعداد         

ها) مورد مقايسه طبق معيارهاي (زير معيارها و گزينه
يابد. چنانكه نسبت پايداري يا ضريب تغيير مي 4جدول 

باشد سطح قابل قبولي از ثبات را  CR>1/0بدست آمده 
ت ديگر اگر دهد. يا به عباري زوجي نشان ميدر مقايسه

CR هاي باشد بايد در وزن 1/0يا مساوي  تربزرگ
هاي اعمال شده بر آن تجديد نظر شده و مجدداً آرايه

گيرند تا در نهايت بتوان  مورد بررسي قرار هاآنزوجي 
  به سطح قابل قبولي دست يافت. 
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  تعيين نسبت ثبات يا پايداري  -2جدول 

 
 

  )RIصادفي (شاخص پايداري ت -3جدول 

 1388منبع: محمود زاده،                 

  
  نتايج و بحث

ش شاخت و تلخيص هاي پژوهش شامل دو بخيافته     
هاي مربوط نيازهاي اقليمي محصول انگور و نيز يافته

هاي مختلف براي به تعيين ميزان مطلوبيت اقليمي پهنه
  .بودكشت و گسترش كشت اين محصول 

   و نيازهاي اقليمي انگور مراحل فنولوژيكي -الف
با دسته بندي و تلخيص يافته هاي اسنادي         

افراد زيادي راجع به نمود كه پژوهش مي توان اظهار 
كه در نهايت اند، تحقيق كرده انگورمراحل فنولوژيكي 

  ).4جدول كاملي به شرح زير تنظيم گرديد (جدول 
  
تعيين ميزان مطلوبيت اقليمي پهنه هاي مكاني  -ب

  استان آذربايجان شرقي براي كشت و گسترش انگور
به منظور تعيين ميزان مطلوبيت اقليمي پهنه هاي مكاني 
استان آذربايجان شرقي براي كشت و گسترش انگور در 

آوري اطالعات با جمعاستان آذربايجان شرقي، نخست 
هاي هاي مكاني مانند اليهتوصيفي و رقومي سازي داده

مربوط به عناصر و عوامل اقليمي مورد نياز براي رشد و 
ي و همچنين با ايجاد فضاي توپولوژيك به وسيلهنمو انگور 

ها رابطه برقرار ، بين اطالعات توصيفي و اليهGISافزار نرم
سپس بر اساس شرايط اكولوژيكي انگور معيارها  .شد

، 1مراتبيسلسلهتحليل مشخص گرديده و با توجه به مدل 
گذاري معيارها و زيرمعيارها گرديد كه بر اقدام به ارزش

ها در محيط ن به همپوشاني و تجزيه و تحليل دادهاساس آ
ARC/GIS 9/3  پرداختيم. مناطقي كه داراي باالترين وزن

 بودند به عنوان مناطق مناسب جهت كشت انگور در استان

-نمونه 10الي  3هاي (شكل شدند 1انتخاب يشرق جانيآذربا

  .هاي استاندارد هستند)هايي از اليه
  
  

                                                            
1 Analytical hierarchy process 

)RI(  )تعدادn(  )RI(  )تعدادn( )RI( )تعدادn(  
51/1 11 24/1 6 00/0 1 

48/1 12 32/1 7 00/0 2 

56/1 13 41/1 8 58/0 3 

57/1 14 45/1 9 90/0 4 

59/1 15 49/1 10 12/1 5 
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  انگور يليمنيازهاي اق -4جدول 

  كالس
 اقليمي و فيزيكي هايويژگي

   بدون محدوديت

  كم محدوديت
محدوديت 
  متوسط

 نسبتاًمحدوديت 
  محدوديت شديد  شديد

 هاجوانهدماي مراحل گريه مو و رشد 
  )ن(اسفند و فروردي

          18-15    20-18   
15-13 

22-20  
13-11  

24-22  
11- 9  

  24>يا 9<

و  دهي برگ ،هاجوانهدماي مراحل شكفتن 
  ها (ارديبهشت و خرداد)رشد شاخه

27-23  31-27   
23-19 

35-31   
19-15  

  39>يا 11<  15-11 39-35

دماي مراحل گل دهي گرده افشاني و 
  )دتشكيل ميوه انگور (تير و مردا

28-24  32-28   
24-20 

36-32   
20-16  

  40>يا 12<  16-12 40-36

دماي مراحل رشد و رسيدن انگور 
  ر)(شهريور و مه

28-25  31-28   
25-22 

34-31   
 22-19  

37-34   
 19-16  

  37> يا 16<

  -8<  -6تا  -4  -4تا  -2 -2تا0 2تا0 دي و بهمن) ،ذرآ ،دماي دوره خواب (آبان
 هاجوانه رشد وبارش مراحل گريه مو 

 (اسفند و فروردين)
90-70    70-50  50-30  30-10  >10  

و  دهي برگها، بارش مراحل شكفتن جوانه
  40<  40-60  60-80  80-100  100> (ارديبهشت و خرداد) هاشاخهرشد

بارش مراحل گل دهي گرده افشاني و 
 )دتشكيل ميوه انگور (تير و مردا

70-60  60-50  50-40  40-30  >30  

انگور  نبارش مراحل رشد و رسيد
  (شهريور و مهر)

100-90  90-80  80-70  70-60  >60  

  200<  200-250  250-300 300-350 350> بارش در دوره رشد فعال
  80>و  40<  40-55  55-65 65-70 70-80 رطوبت نسبي هوا

  15>  12-15  8-12 3-8 0-3  شيب
  60<  60-80  80-100 100-120 120>  عمق خاك

  
  تيپ اراضي

ها رسوبي دشت
اي و رودخانه

  ايسيالبي دامنه

 وها فالت
 هايتراس

فوقاني 
مخروط 

 هاافكنه

  
  هاتپه

  
  ها كوه

  
  زارهاشوره

هاي زمين  كاربري اراضي
 كشاورزي

  باير وزمين لخت   منابع آبي  جنگل  مراتع

  1390منبع:يافته هاي اسنادي نگارنده و  واحدي، 
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  ي عناصر و عوامل اقليمي انگورهاي استاندارد شدهاليه -10الي  3هاي شكل
 
 

وع ضريب اهميت شود مجمهمان طور كه مشاهده مي
 گانه فوق معادل عدد يك است و اينمعيارهاي يازده

اين اوزان  نشان دهنده نسبي بودن اهميت معيارها است.
گانه مربوط به عناصر  11شده در اليه هاي   محاسبه

اقليمي موثر بر تعيين مطلوبيت اقليمي پهنه هاي مختلف 
جهت كشت انگور، اعمال گرديدو خروجي آن به صورت 

  قابل مشاهده مي باشد: 11تريس و نقشهما
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 AHPگيري از مدل ارزيابي تناسب اراضي كاشت انگور بر اساس عناصر اقليمي با بهره - 11 شكل

  
ي عناصر اقليمي، به پس از ترسيم اليهدر نهايت،         

هاي مناسب كشت انگور در بندي مكانمنظور پهنه
هاي رستري مربوط به اليه، آذربايجان شرقياستان 

ي معيارهاي مورد استفاده (عناصر اقليمي، شيب، همه
خاك، تيپ اراضي، كاربري اراضي) در اين پژوهش به 

فراخواني شده و پس از ايجاد ماتريس  AHPمحيط 
 . خروجي(يافته نهايي)ي نهايي استخراج گرديداليه

مربوط به تعيين پهنه هاي مطلوب جهت كشت و توسعه 
نگور پس از برهم نهاد كليه اليه هاي مربوط به عوامل ا

و همچنين عناصر اقليمي با اعمال اوزان نهايي محاسبه 

شده براي اين دو(عوامل اقليمي و عناصر اقليمي موثر 
در كشت انگور) و تجميع امتيازات محاسبه شده در 

  ماتريس و نقشه ذيل قابل مشاهده است. 
509/0 = 1W مضريب اهميت اقلي  
27/0 =2W ضريب اهميت خاك  

1299/0 =3W  شيبضريب اهميت  
0575/0 =4W ضريب اهميت تيپ اراضي  
0336/0 =5W كاربري اراضي  ضريب اهميت  
0815/0 =CR 
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  AHPگيري از مدال ارزيابي تناسب اراضي كاشت انگور بر اساس عناصر و عوامل اقليمي با بهره - 12 شكل

  نتيجه گيري
تحليل هر يك از عناصر و عوامل اقليمي موثر  با         

در كشت انگور در استان آذربايجان شرقي، شاهد 
هايي در مناطق مختلف استان هستيم. پس از محدوديت

هاي مربوط به عوامل اقليمي استاندارد سازي اليه
هاي تيپ اراضي، كاربري اراضي و مناطقي كه در اليه

ر داشتند (مانند شيب منطقه در وضعيت نامناسب قرا
هاي تند، مناطق شهري و روستايي و زارها، شيبشوره

ساير مناطقي كه در شرايط مطلوب جهت كشت قرار 
نداشتند، مشخص گرديده و در مرحله استاندارد سازي 
-با كمترين ارزش عددي نسبت به ساير مناطق ارزش

مورد نياز در مراحل  گذاري شدند. بررسي بارش
دهد كه استان گور نشان ميمختلف فنولوژي ان

ي هاي مربوط به دورهآذربايجان شرقي تنها در ماه
هاي درخت ي و رشد شاخهدهبرگها، شكفتن جوانه

باشد كه در شرايط بدون انگور شاهد مناطقي مي
محدوديت از لحاظ بارش دريافتي قرار دارد كه اين 

هاي واقع در شهر سراب، ورزقان مناطق شامل ايستگاه
شود. مناطقي واقع در شمال شهر مراغه را شامل ميو 

هاي توليدي براي در صورتي كه با مطالعه ساير اليه
بارش مورد نياز مراحل مختلف رشد انگور، چنين 

-شود كه استان آذربايجان شرقي در اليهمشاهده مي

ها به سه هاي مربوط به بارش گريه مو و رشد شاخه
سعت بسيار زياد آن در بندي شده است كه ودسته طبقه

ي سوم يعني در شرايط متوسط قرار دارند. درصد طبقه
كوچكي از استان هم كه در شمال ايستگاه مراغه واقع 

اند، در طبقه يك يا شرايط محدوديت شديد واقع شده
ي مربوط به بارش مراحل اند. اليه استاندارد شدهشده

استان تمام  گرفتنانگور حاكي از قرار  دنيو رسرشد 
- در شرايط محدوديت شديد از لحاظ بارش دريافتي مي

باشد. چرا كه ميزان بارش دريافتي استان آذربايجان 
شهريور و مهر ماه كمتر از ه هاي مربوط بشرقي در ماه

بوده كه به هنگام استاندارد سازي كل  متريليم 60
ي محدوديت شديد استان در طبقه يك كه نشان دهنده

ي مربوط ي استاندارد شدهشود. اليهمي باشد، واقعمي
ي، تشكيل ميوه و گرده افشاني دهگلبه بارش مرحله 

دهد كه در اين مرحله (تير و مرداد) ميزان كل نشان مي
باشد كه مي متريليم 38تا  1بارش دريافتي استان بين 

شود كه به دليل درصد زيادي از آن شامل مناطقي مي
ي با در طبقه متريليم 30 الي 1بارش دريافتي بين 

محدوديت شديد قرار دارند. مابقي استان نيز داراي 
باشند كه در شرايط مي متريليم 38الي  30بارشي بين 
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گردد. در رابطه با ميزان محدوديت نسبتاً شديد واقع مي
بارش دريافتي استان در دوره رشد فعال انگور نيز بايد 

الي  88دريافتي بين  افزود كه با توجه به ميزان بارش
ي و با ارجاع به جدول فنولوژيكي انگور، متريليم 287

استان آذربايجان شرقي در سه طبقه محدوديت شديد تا 
گردد. ولي در اين رابطه محدوديت متوسط واقع مي

بايستي اضافه كرد؛ تنها درصد ناچيزي از استان كه در 
ند در اطراف ايستگاه مهربان (واقع در شهر سراب) هست

طبقه سوم (شرايط متوسط) قرار دارند كه بارش 
باشد. بيشترين مي متريليم 287 – 250دريافتي آن 

وسعت استان در اين دوره با توجه به اينكه داراي 
است با  متريليم 200الي  88ميزان بارش دريافتي 

  باشند. شرايط محدوديت شديد روبرو مي
ارد شده نشان هاي استانداز لحاظ دمايي نيز اليه

دهند كه استان آذربايجان شرقي؛ در مورد دماي مي
الزم براي رشد انگور در مراحل مختلف آن در طبقات 
بين محدوديت شديد تا محدوديت كم قرار دارند. 

ها مناطقي را مشاهده در هيچ كدام از اين اليه متأسفانه
كنيم كه در شرايط بهينه يا بدون محدوديت جهت نمي

ور قرار بگيرد تا اينكه طبقه پنجمي هم در كار رشد انگ
توان دريافت كه هيچ با توجه به مشاهدات مي؛ لذا باشد
اي از استان آذربايجان شرقي وجود ندارد كه از منطقه

؛ لحاظ اقليمي به طور كلي مستعد براي توليد انگور باشد
در پژوهش حاضر به دنبال مناطقي هستيم كه به لذا 

از ساير مناطق براي رشد انگور از  طور نسبي بهتر
با  11ي شماره لحاظ اقليمي باشد. بدين منظور اليه

-استخراج گرديد كه نشان مي AHPگيري از مدل بهره

دهد شهرهاي ملكان، بناب، عجب شير، مناطقي از شهر 
مراغه و مناطق شمالي شهر مرند نيز نسبت به ساير 

نگور قرار مناطق استان در شرايط بهتري جهت رشد ا
دارند. ولي با توجه به اينكه عوامل اقليمي از جمله 
كاربري اراضي، تيپ اراضي، شيب و ارتفاع نيز در 

ي حاصل از باشند، اليهكشت و رشد انگور دخيل مي
به  مربوطمعيارهاي ز تلفيق عناصر اقليمي با هر يك ا

عوامل اقليمي تلفيق گشت كه در نهايت مناطق نهايي و 
سبي مناسب و كامالً نامناسب استان جهت به طور ن

؛ لذا كشت و توليد محصول تجاري انگور تهيه گرديد
 درصد 10دهد، ي نهايي استخراج شد كه نشان مياليه

استان در شرايط نسبي مناسب تا بسيار مناسب جهت 
توليد انگور نسبت به ساير مناطق استان آذربايجان 

نه، ملكان، شرقي قرار دارد كه شامل شهرهاي ميا
باشد و شهرهاي شبستر، جلفا، بناب و عجب شير مي

بستان آباد، سراب، كليبر، شمال ميانه، اهر، ورزقان و 
تبريز در زمره مناطق كامالً نامناسب براي كشت انگور 

و نامطلوب ترين مناطق با  نيترمطلوبمي باشند كه 
رسد بجز نظر ميبهارائه شده است.  12توجه به شكل 

اند از اي بناب كه توانستهتان ملكان و تا اندازهشهرس
مزيت نسبي خود براي كشت انگور استفاده الزم را 

هاي مستعد كشت اين محصول ببرند، ساير شهرستان
از جمله ميانه، شبستر، عجبشير و جلفا كه طبق نتيج اين 
پژوهش استعداد خوبي جهت كشت انگور دارند هنوز از 

اند. بنابراين به مسئولين و ا نبردهمزيت خود بهره الزم ر
گردد در صورت تصميم كشاورزان منطقه توصيه مي

براي افزايش سطح كشت و ميزان توليد اين محصول در 
استان، مناطق مستعد كشت انگور را در اولويت قرار 
داده و از گسترش كشت اين محصول در مناطق داراي 

يت به تغييرات با عناهمچنين تناسب كمتر اجتناب نمايند. 
-آب و هوايي و وقوع گرمايش جهاني كه منجر به بي

هاي دمايي و بارشي در جهان گشته منطقه مورد نظمي
مطالعه در پژوهش حاضر نيز مستثني از اين تغييرات 

رود كه كشاورزان و مسئولين از نبوده و لزوم آن مي
نتايج اين پژوهش جهت مديريت و آمايش صحيح و 

گذاري بر روي اين انگور و سرمايهدرست جهت كشت 
محصول اقتصادي در استان آذربايجان شرقي، بهره 
برند و بدينوسيله از اتالف انرژي، منابع مالي و مهمتر 

  از همه منابع آبي و ... جلوگيري به عمل آيد. 
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