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 22/11/22 ؛ تاريخ پذيرش: 1/4/22 تاريخ دريافت:

 چکیده
رشد روزافزون جمعیت، افزايش تقاضا، محدود بودن منابع آبی و اراضی سبب شده است که تعیین 

هاي اقلیمی، ادافیكی، خاکی و آبی، يكی از ديتالگوي مناسب کشت در مناطق مختلف با توجه به محدو
ي مناسب با توجه به شرايط حاکم و هاي اصلی مديران بخش کشاورزي باشد. انتخاب يك گونهدغدغه

هاي سربار و غیرضروري از جمله تواند عالوه بر افزايش راندمان تولید بسیاري از هزينهپتانسیل منطقه می
داران بردارد. اين ها را از دوش کشاورزان و باغمحیطی، آفات و بیماريهاي هاي مرتبط با تنشهزينه

يابی اراضی مستعد کشت عناب در استان خراسان جنوبی، با استفاده يابی و پتانسیلتحقیق با هدف مكان
از علم سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی و همچنین تكنیك آماري و تحلیلی انجام شده است. 

که ارتفاع، يك پارامتر فیزيكی ثابت در گذر زمان و همچنین مؤثر در شرايط و پارامترهاي اقلیمی،  ازآنجا
برداري سازمان نقشه 1:25111هاي توپوگرافی سازي و... است، در اين تحقیق با استفاده از نقشهخاک

متر به  15عی ، مدل ارتفاع رقومی کل استان با دقت ارتفاASTERکشور و همچنین تصاوير سنجنده 
هاي اقلیمی، ارتباط میان پارامترهاي مختلف اقلیمی با عنوان مبناي کار تهیه شد. با استفاده از تحلیل

، ArcGISکاربردي  افزارنقشه رقومی ارتفاع تعیین شد و با استفاده از توابع تحلیلی موجود در نرم
و کاربري اراضی نیز استفاده شد. با استفاده هاي منابع آب، تیپ خاک هاي مرتبط تولید شد. از نقشهنقشه

از تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت نسبی پارامترهاي مؤثر بر رشد و تولید گونه عناب تعیین و در نهايت 
پتانسیل کشت عناب در  ها، نقشهپوشانی اين نقشههاي اهمیت نسبی هر پارامتر تهیه شد و با همنقشه

هاي بازديدهاي میدانی، نقشه1ها با استفاده از . صحت خروجی مدلدست آمداستان خراسان جنوبی به
ي تولیدي دقت الزم را دارد ي ضريب کاپا ارزيابی شد. نتايج نشان داد که نقشهکاربري موجود و محاسبه

کیلومترمربع(  12251درصد آن ) 21 کیلومترمربع( حدود 24112و از کل مساحت خراسان جنوبی )
 . باشدو بسیار مناسب براي کشت عناب میداراي قابلیت مناسب 

 مراتبی جغرافیايی، تحلیل سلسلهاطالعات  جنوبی، سیستمبندي اکولوژيكی، عناب، خراسانپهنه: هاي کلیديواژه
                                                             

 aashrafi@birjand.ac.irئول مكاتبه: مس*
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 مقدمه
 يبه توسعه دنیدر رس یکشور، نقش مهم ياقتصاد يهابخش ترينمهماز  یكي عنوان به يکشاورز

 تواندمیو صادرات آن  يیمواد غذا دیدر تول خودکفايیعالوه بر  بخش نيدارد. توجه به ا داريپا
به شهرها منجر  انیيشور بوده و به کاهش مهاجرت روستاک تیجمع شياز افزا یناش ليمسا يگوپاسخ
هر  یطیمح يهاتیو قابل هاتوانو شناخت  یعلم هايروشله مستلزم استفاده از اصول و أمس نيا .شود

سربار الزم  هايهزينهبراي رسیدن به حداکثر توان تولیدي و کاهش  (.23: 1332 ،گربرز) استمنطقه 
تا شود مطلوب بردباري خود نسبت به عوامل محیطی و اقلیمی کشت  يدر دامنه گیاهی است هر گونه

بنابراين الزم است دامنه مطلوب بردباري هر  .هاي محیطی را متحمل گرددو استرس هاتنشحداقل 
 .شودمناطق مستعد و با تولید باال مشخص  ،شخص و سپس با ابزارهاي علمی و مهندسیگونه م

 نهیرا در زم يبهتر طيشرا یعلم یبا روش تواندمیاست که  يیکارهاراه ترينمهماز  يیفضا سازيمدل
 (. 312: 1323 ،)مخدوم آورد وجودبه کشت محصول خاص  يبرا یسنجش تناسب اراض

استفاده شده است.  کشت عناب بنديپهنه يبرا یسلسله مراتب لیش تحلحاضر از رو قیدر تحق
مورد  عنابکشت اکولوژيكی  طيسپس شرا ،منطقه یمیو اقل یعیطب يهایژگيمنظور ابتدا و نيا يبرا

 نهیمنطقه در زم يهالی، پتانسعنابکشت  هیاول يازهایقرار گرفته و با مشخص شدن ن قیمطالعه دق
 شده است. یمحصول بررس نيکشت ا
 

 تحقیق طرح مساله و پیشینه
شده است که تعیین  سببجمعیت، افزايش تقاضا، محدود بودن منابع آبی و اراضی  روزافزونرشد 

هاي اقلیمی، ادافیكی، خاکی و آبی يكی از الگوي مناسب کشت در مناطق مختلف با توجه به محدوديت
يك گونه مناسب با توجه به شرايط حاکم و  کشاورزي باشد. انتخاب بخش اصلی مديران هايدغدغه

از  غیرضروريسربار و  هايهزينهبسیاري از  ،عالوه بر افزايش راندمان تولید تواندمیپتانسیل منطقه 
 .داران برداردرا از دوش کشاورزان و باغ هابیماريهاي محیطی، آفات و مرتبط با تنش هايهزينه جمله

 دردارد، را در سطح کشور  عناباول تولید محصول  يرتبه ،ان جنوبیخراس که استانبا توجه به اين
محیط طبیعی و تناسب آن با نیازهاي درخت عناب  هاي اکولوژيكیاين پژوهش  به دنبال بررسی توان

 .استان هستیم اين نواحی مستعد براي اين گیاه در بنديپهنه هاينقشهو تهیه 
هیچ تحقیقی صورت نگرفته و  GIS1، با استفاده از عناببندي نواحی مستعد کشت در مورد پهنه

انجام  در اين منطقه GISهاي مناسب و اين تحقیق، اولین کاري است که با استفاده از شاخص
و خارج از کشور، تحقیقات زيادي صورت گرفته که به ولی در مورد محصوالت ديگر در ايران  .گیردمی

 باشد:شرح ذيل می

                                                             
1- Geographic Information System 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
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بندي محصول گندم ديم در کشور هند، از عوامل و عناصر آب و هوايی، نظیر پهنه براي 1پرياسیتا 
برده به اين نتیجه استفاده کرده است. نام و دماي هواارتفاع از سطح دريا، شیب، نوع خاک، بارش 

مناطق مساعد براي کشت  وزيع بارش ماهانه و ارتفاع منطقه، عامل مؤثري در تعیینرسیده است که ت
 .(124: 1324)رسولی، گندم ديم است 

با استفاده از عوامل مؤثر محیطی  1221-2112ي آماري در دوره ،(1323) میرزا بیاتیزاده و فرج
هاي سطحی و سطوح ارتفاعی( و هاي زيرزمینی، آب)عوامل اقلیمی، خاک، شیب، آب در کشت زعفران

نواحی مستعد کشت زعفران را در دشت نیشابور  GIS افزارنرمها با استفاده از ي نقشه و تلفیق آنتهیه
 .ندتعیین کرد
ايستگاه سینوپتیك و کلیماتولوژي  21عناصر اقلیمی اساس در استان اصفهان، بر  (1323) کاظمی

اي محیطی شرايط کشت زيتون را مطالعه و با استفاده از و پارامتره 1221-2112ي آماري در دوره
GIS.نواحی مستعد براي کشت زيتون را تعیین کرد ، 
، به تعیین نواحی مستعد کشت زرشك در استان خراسان جنوبی با (1325) دوستانو  لیجانیع

سترش کشت پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که در بین عوامل مؤثر در تولید و گ GISاستفاده از 
 د.دار ايبرجستهزرشك، شرايط اقلیمی نقش 

توان اکولوژيكی کشاورزي شهرستان ايذه براي کشت کلزا با سامانه  بنديپهنهبه ، (1321صادقی)
رد بررسی قرار گرفته و و. در اين پژوهش دوازده عامل محیطی ماست اطالعات جغرافیايی اقدام کرده

 به روش تحلیل سلسلهدهی نسبت به وزن ،عوامل بنديلويتوا بارهپس از اخذ نظر کارشناسان در
ترين وزن و معیار شیب با وزن بیش ،241/1در اين پژوهش معیار خاک با وزن  اقدام شده است. مراتبی

 ترين امتیاز را کسب نموده است.کم ،112/1
تحلیل وش نواحی مستعد کشت انگور به ر بنديپهنه» در پژوهشی با عنوان (،1322چهرازي )

و پس از اخذ نظر کارشناسان  کرده استعامل محیطی را بررسی نه  ،«GISدر محیط  مراتبی سلسله
 کردهاقدام  مراتبیاستفاده از روش تحلیل سلسلهدهی و نسبت به وزن ،عوامل بنديلويتوا يبارهدر

 ،112/1با وزن نسبی  ترين و معیار ارتفاعبیش 313/1در اين پژوهش معیار بارش با وزن نسبی  است.
 .کردندترين امتیاز را کسب کم

 

 و فرضیات تحقیق سؤاالتهداف، ا
 :اهداف متصوره براي اين تحقیق عبارتند از

 ثر طبیعی و اقلیمی در کاشت عناببررسی پارامترهاي مؤ -

                                                             
1 - Sitaperia 
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 ارائه توان اکولوژيكی استان براي کاشت عناب -

 توان اکولوژيكی استان براي کشت عناب بنديپهنه -

 
 :و فرضیات تحقیق در راستاي اهداف فوق عبارتند از سؤاالت

 :سؤاالت

 در منطقه مورد مطالعه سازگاري عوامل محیطی براي کاشت درخت عناب چگونه است؟ -
 ؟براي کاشت عناب در استان وجود دارد ايبالاستفادههاي بالقوه و چه پتانسیل -

 فرضیات:

 .استعناب سازگار  ازهاي اکولوژيكینیعوامل محیطی در منطقه مورد مطالعه با   -
 مورد مطالعه براي کاشت عناب وجود دارد. در محدوده ايبالاستفادههاي طبیعی بالقوه و توان -

 

 مبانی نظري
گیري با براي تصمیم شدهطراحیهاي ستمیترين سيكی از جامع ،مراتبیفرايند تحلیل سلسله
بر پايه سه اصل قرار دارد: تجزيه،  ا طرح کرد وآن ر( 1221) تیعساکه  معیارهاي چندگانه است

هاي مختلف را در گزينه ،اين فرايند .(364: 1325)پرهیزگار،  هااولويتو ترکیب  ايمقايسهقضاوت 
مزاياي مهم ديگر د. از معیارها و زير معیارها را داربر امكان تحلیل حساسیت  ،گیري دخالت دادهتصمیم

گیري شناسايی و اولويت عناصر تصمیم، گیريتصمیمو ناسازگاري ازگاري آشكارسازي میزان س ،فناين 
اشكاالتی مانند  ،(AHP1تحلیل سلسله مراتبی ) با وجود مزاياي زياد روش .(5: 1323بیگلو، ) است

تصمیم به هنگام مقايسه با عنصر ديگر، تعداد  ،ابهام در معناي اهمیت نسبی يك عنصر از سلسله مراتب
دارد  وجوددر اين روش  11تا  1بین  بزرگ و استفاده از مقیاسی در دامنه ر مسائلی با اندازهد هامقايسه

 .(332: 1325 )پرهیزگار،
و از  Rhamnaceae از تیاره  ziziphusjujubamillعلمای   ناام  باا  چندساله و درختی گیاهی عناب

 .اسات در برگرفتاه    تاا چاین    از آرژانتین گسترش جغرافیايی وسیعی را است که  Rhamnalesراسته 
 مرکزي، همدان، فارس، قزوين، قم، گلستان، لرستان، مازندران، اصفهان، هاياستاندر ايران در  گونهاين

در صادارت غیر نفتی اياران داشاته    ايعمدهنقش  گونهاين. شودمیيزد، خراسان رضوي و شمالی کشت 
میاوه عنااب از    .(36: 1322 و ديگاران،  هاانی )ج گاردد مای استراتژيك محساوب   یو از اين نظر محصول

)آذر  کنناد مای اساتفاده   هانوشابهبسیار غنی است و از آن براي تهیه انواع  Cويتامین  ويژهبه هاويتامین
 متاداول  جناوبی  خراساان  در خصوصبه و ايران در دور هايگذشته از عناب کاشت .(124: 1326 ،پژوه

                                                             
1- Analytic Hierarchy Process 
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 سااالنه  هكتاار،  542 کشات  زيار  ساطح  باا  و اسات  معماول  شپااجو  طرياق  از آن تكثیار  و است بوده
 حادود  در عنااب  عملكارد  حاضار  حال در .(3: 1323 )عصاره، شودمی تولید عناب کیلوگرم 3222111

 ينیازهااي اکولاوژيكی و دامنااه   .(http://ghasedaknews.ir گااه )وب اسات  هكتاار  در کیلاوگرم  6111
بردباري گونه عنااب نسابت باه عوامال مختلاف اقلیمای و ادافیكای بار اسااس مقااالت علمای، مناابع             

 هااي گااه عنااب اساتان و همچناین وب    يعماده  تولیدکننادگان مصااحبه باا    دانش بومی، ،ايکتابخانه
 ارائه شده است. (1)که در جدول شد تعیین  گونهاينتخصصی 

 

 ژیکی درخت عنابهاي اکولونیازها و محدودیت .2 جدول
 عوامل اصلی عوامل فرعی شرح مورد دامنه

 دهیو میوه رشد دماي مناسب گرادیسانت درجه 22تا  5.5

 دما

 عناصر اقلیمی

 دهیگل میانگین دما براي گرادیسانت درجه 24تا  22کمتر يا مساوي 

 تحملقابلحداقل دماي  گرادیسانت درجه – 32.2کمتر يا مساوي 

سرماي ديررس بهاره و هم از سرماي هم از 
 است.زودرس پايیزه مصون 

  مزايا
شرايط خشكی و درجه حرارت باال را در 

 کند.یمبیابانی تحمل  يهاطیمح
 بارندگی بارندگیي دامنه متریلیم2111تا  23بین 

 روشنايی روشنايی مقدار ساعات ساعت1111کمتر يا مساوي 

ي از مناطق با بارندگی که در بسیاراين توضیح
ديم( درخت  صورت به) مترمیلی 211متوسط 
. پس نیاز آبی کندمیرشد  خوبی بهعناب 

 .نیاز به بازنگري دارد مترمیلی 451

  درجه 35تا  25در عرض جغرافیايی 
گسترش 
 جغرافیايی

متر  4511نیاز خالص آبیاري آن حدود 
 مكعب در هكتار است.

 آبینیاز 

 آب هايويژگی
 مترمیلی موز بر سانتی 3

 حد مقاومت شوري
 هاي سطحیآب براي

 با آب زيرزمینی اراضی 35/12برابر با   نسبت سديم به کلسیم 
≥ 30 cm عمق 

 خاک يهایژگيو 
 PH 2.4تا 4.5

 کلريد سديم % 0.15 ≥

 کربنات سديم % 0.3 ≥

 سولفات سديم % 0.5 ≥

 
با باد که مصادف همراه  شديدگرماي وجود 

 يك محدوديت است با زمان تلقیح
 گرما

 هاحساسیت
 

 61نسبی آب در خاک کمتر از  محتواي
 يك محدوديت است درصد

 رطوبت خاک

 
آبگیر را  هايخاکاسیدي و  هايخاک

باتالقی خوب  هايزمیندوست ندارد و در 
 رويدنمی

 خاک

 وامل توپوگرافیع ارتفاع ارتفاع باالتر  تولید، محصول بیشتر 

 و نظر کارشناسان پژوهش يندر امآخذ: منابع مختلف استفاده شده 

http://ghasedaknews.ir/
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موجود  بردارينقشهسازمان  1:25111 هاينقشهاطالعاتی  هاياليهدر مناطقی که  در اين پژوهش

 افزارنرماز  ،Asterسنجنده  ايماهواره تصاوير( از DEM1) براي ساخت مدل ارتفاع رقومی ،نیست

ENVI  افزارنرمهاي مختلف اقلیمی در ستفاده شده است. تحلیلا HYFA  انجام شده و بهترين معادله

هاي صورت گرفته است. در بخش افزارنرمهاي موجود در اين با استفاده از تحلیل هادادهبراي برازش 

با استفاده شده است. براي ساخت مدل ارتفاع رقومی  ARCGIS افزارنرممختلف اين پژوهش از 

 Topo gridو الگوريتم  ARCGIS افزارنرم WorkStationتوپوگرافی، از محیط  هاينقشهاز  استفاده

 بستگی و نیز تهیه نقشه خروجی و کارتوگرافی آن نیز ازاستفاده شده است. براي اعمال معادالت هم

و  هااليههر يك از   براي اعمال وزن (Expert choice) افزارنرماستفاده شده است.  ARCGIS افزارنرم

 هاي مختلف سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است. نیز تحلیل

  

 روش تحقیق

تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات  -اين پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی

مصاحبه  انش بومی،د ،ايکتابخانهدر اين تحقیق ابتدا با استفاده از مقاالت علمی، منابع  کاربردي است.

عمده عناب استان و نظرات کارشناسی، حد مطلوب عوامل اقلیمی و ادافیكی براي  تولیدکنندگانبا 

اهمیت نسبی هر پارامتر مشخص  ،سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی .شدگونه عناب تعیین 

کشور و همچنین  بردارينقشهسازمان  1:25111توپوگرافی هاينقشهگرديد. در گام بعدي با استفاده از 

نقشه ارتفاع رقومی کل استان، نقشه طبقات ارتفاعی، نقشه شیب  ASTER2 سنجنده ايماهوارهتصاوير 

اقلیمی، ارتباط بین ارتفاع با پارامترهاي اقلیمی  هايتحلیلبا استفاده از  .شدو جهت شیب استان تولید 

بارش، دما، رطوبت، يخبندان و...  هاينقشهله مختلف اقلیمی از جم هاينقشهسپس  ،تعیین گرديد

 . شدمحاسبه و تولید 

، سازمان جهاد کشاورزي و ايمنطقهدر گام بعدي با استفاده از اطالعات موجود در شرکت آب 

با د. ش تهیهموقعیت منابع آبی، تیپ خاک و کاربري اراضی  هاينقشه ،استانداري خراسان جنوبی

عناب تعیین و  يثر بر رشد و تولید گونهمراتبی، اهمیت نسبی پارامترهاي مؤ استفاده از تحلیل سلسله

، نقشه پتانسیل کشت هانقشهمپوشانی اين و با هشد اهمیت نسبی هر پارامتر تهیه  هاينقشهدر نهايت 

 نتايج بازديدهاي متعدد میدانی با خروجی مدل در پايان آمد. دستبهجنوبی  خراسان عناب در استان

آمده از اين  دستبهنتايج دقت و صحت  مقايسه قرار گرفت و میزانمورد فاده شده در اين پژوهش، است

 .ارزيابی شدپژوهش 

                                                             
1- Digital Elevation Model 
2- Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
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 تعیین پارامترهاي فیزیکی و فیزیوگرافی 

تغییرات ارتفاعی نقش بسیار مهم و مستقیمی که از آنجا : و جهت شیب، یارتفاعرقومی مدل  تهیه

 پارامترهاي اقلیمی دارد بندان و سايريخ ،رطوبت نسبی ،وسانات دمايین ،نوع بارش ،بر میزان بارش

و براي  1:25111با مقیاس  توپوگرافی هاينقشه ازبا استفاده  در اين تحقیق .(44 :1332مهدوي، )

 ساخت براي ASTER ايماهوارهاز تصاوير  ،مذکور هاياليه نبود علتبه مناطق مرزي شرق استان 

 ارتفاعیگیاهان بر اساس نیازهاي اکوفیزيولوژي خود طبقات  شده است. استفاده مدل رقومی ارتفاع

  .(311-222 :1326عبداللهی، ) کنندمیزيستگاه انتخاب  برايخاصی را 

با توجه به  ارتفاع  شد وتهیه نقشه طبقات ارتفاعی  رقومی، ارتفاع در اين تحقیق با استفاده از نقشه

نقشه طبقات ارتفاعی در سه  ،ارتفاعی کل استان ياستان و همچنین دامنهفعلی عناب در  هايرويشگاه

شیب و  .شد بنديطبقهمتري  2111تر از متري و بیش 2111 تا 1111متر،  1111تر از طبقه کم

تبخیر و تعرق،  ،درصد رطوبت، میزان تابش خورشیدسهولت تردد،  درنقش بسیار مهمی  ،جهت شیب

میزان  ،رو به شمال هايدامنهشمالی در  يکرهطورکلی در نیمبه .و... دارد ، ماندگاري برفسازيخاک

رطوبت خاک،  هادامنهدر اين  دلیلبه همین  .است رمتکتابش نور خورشید نسبت به ساير جهات 

فرشی و  )است تر و تبخیر و تعرق کمتر ، بیش، ماندگاري برفسازيخاکتنوع و تولید پوشش گیاهی، 

تر از شیب استان در سه کالس کم ينقشه يادشده،با در نظر گرفتن فاکتورهاي  .(56 :1332 ،ديگران

کالس شمالی، جنوبی،  5جهت شیب در  يدرصد و نقشه 21تر از درصد و بیش 21 تا 11درصد،  11

 بندي شده است.طبقهشرقی، غربی و مسطح 

دامنه بردباري  ،هاي مختلف اقلیمیمختلف گیاهی نسبت به پارامتر هايگونه: اقلیمی هايتحلیل

میزان  ،هاي اقلیمی در دامنه مطلوب براي يك گونه قرار داردتنشوقتی شرايط و  عموماًخاصی دارند. 

. در اين تحقیق پارامترهاي مختلف اقلیمی با استفاده از گرددمیرشد، ماندگاري و تولید آن حداکثر 

ابتدا کلیه آمار هواشناسی . شدمحاسبه  هرسلولبراي مذکور  هايافزارنرمهاي اقلیمی  و امكانات تحلیل

)تا شعاع  و خارج استان استان داخل سنجیبارانسینوپتیك، کلیماتولوژي، تبخیرسنجی و  هايايستگاه

گناباد، بجستان، گردنه کالت و طبس( از ادارات کل هواشناسی، شرکت  هايايستگاهو شامل  تأثیرگذار

خراسان جنوبی، يزد و خراسان رضوي اخذ گرديد و  هاياستانن جهاد کشاورزي و سازما ايمنطقهآب 

و  ترسالی هايسالکه  انتخاب شد ايگونهدوره آماري مورد استفاده در تحقیق به  شد.تجزيه و تحلیل 

نتايج و  ،باشد سالیخشكيا  ترسالیسالی را در بر داشته باشد. چنانچه دوره آماري فقط شامل خشك

آماري مورد نیاز  يکلی حداقل طول دوره طوربه. هاي انجام شده فاقد ارزش علمی خواهد بودتحلیل

  (.534 :1321زاده، علی) باشد پذيرفتنیبستگی به اين دارد که بخواهیم نتايج در چه سطح آماري 
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و  شد تهیه هاايستگاهآماري مناسب ابتدا باراگراف  يبررسی و انتخاب دوره برايدر اين تحقیق 

 هايسالآماري هر ايستگاه و در نظر گرفتن  هايسالسپس با در نظر گرفتن نواقص آماري، تعداد 

بررسی و شد. آماري مناسب انتخاب  يعنوان دورهبه ،1361-21دوره آماري سالیخشكترسالی و 

هد داشت. در نتايج غیرقابل اطمینانی را به همراه خوا ،هادادهتحلیل آمار بدون بررسی صحت و دقت 

با توجه به  دارد.اهمیت بسیار زيادي  ،مورد استفاده هايدادهتحقیق حاضر کیفیت، صحت و همگنی 

غیر ثبات عالوه بر خطاهاي ابزاري در مراحل مختلف برداشت، انتقال و يا تايپ و  هايايستگاهکه در اين

دقت و  بررسی صحت، براي ،(56 :1362، میرباقري) امكان خطا وجود دارد ،رايانهورود اطالعات به 

مختلف،  هايايستگاهزمان هم هايدادهابتدا با مشاهدات چشمی و مقايسه نظري  ،هادادههمگنی 

با آزمون جرم مضاعف مورد بررسی  هادادهدر نهايت همگنی شد. مشكوک بررسی و حذف گ هايداده

 ،(1) در شكلعنوان نمونه به ند.ورداربرخ کافی صحتاز  هاايستگاه تمامیکه   شدقرار گرفت و مشخص 

 .منحنی جرم مضاعف ايستگاه بیرجند در استان ارائه شده است
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 سنجی بیرجندنی جرم مضاعف براي ایستگاه بارانمنح .2شکل 

 

بستگی بین ماتريس هم ،SPSSآماري  افزارنرم استفاده از آماري و با توجه به دوره: هادادهبازسازي 

بستگی و سپس نواقص آماري با توجه به ايستگاه داراي بهترين هم شد.مختلف تعیین  هايايستگاه

سال و  111سن درخت عناب  ،در منابع مختلف علمی از آن جايی که معادالت مرتبط تخمین زده شد.

هاي محیطی بر رشد و عملكرد در اين تحقیق براي بررسی تنش ،سال اعالم شده است 51سن مفید آن 
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دوره بازگشت محاسباتی  عنوانبهساله  25بازگشت  يدوره با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان،و  درخت

هاي مناسب و با توجه از بررسی آمار هر ايستگاه از نظر دقت، صحت و همگنی با آزمون پسو شد تعیین 

ماهانه و  هاي بارندگیپارامتر ،HYFA افزارنرم)ساالنه و ماهانه( و  به آمار در هر ايستگاه در دوره آماري

هاي آماري مختلف با توزيع هاايستگاهو يخبندان براي تمامی  ي حداقل، حداکثر، رطوبت نسبی، دماساالنه

تعیین  مختلفمقادير هر پارامتر در دوره بازگشت  ،برازش داده شد و با انتخاب توزيع مناسب آماري

سال( به عنوان دوره بازگشت مهم  25) ابونه عنگکاهش حجم محاسبات نصف عمر مفید  براي. گرديد

 و مبناي محاسبات قرار گرفت که به شرح زير ارائه شده است. شد انتخاب

 گراديان بارندگی يرابطه ،خارج از استان ومختلف در داخل  هايايستگاهبا استفاده از آمار بارندگی 

مقدار بارش ، ArcGIS افزارنرم یهاي مكانتحلیل با امكانات براي کل استان تعیین گرديد و ساالنه

و  داکثرحکه  دهدمینتايج نشان د. شتعیین صورت ماهانه و ساالنه بهبراي هر پیكسل از کل استان 

 .است مترمیلی 111 و 553 برابر با ترتیببهاستان  در ساله 25بازگشت  با دوره ساالنه  بارش حداقل

يان حرارتی براي دماي متوسط حداقل و حداکثر تعیین ابتدا گراد ،بارش يمطابق با روش محاسبه

 هاينقشهاين معادالت بر مدل رقومی ارتفاع اعمال و  هاي مكانی،استفاده از تحلیل باگرديد و سپس 

گیري حسابی دماي متوسط دماي متوسط نیز از متوسط .دشدماي متوسط حداقل و حداکثر تولید 

ابتدا با استفاده از  ،دماي حداکثر و حداقل مطلق اي محاسبهبر آمده است. دستبهحداقل و حداکثر 

اختالف ارتفاع کمی با ارتفاع متوسط استان داشته و  ،)اين ايستگاه آمار ايستگاه سینوپتیك بیرجند

 میانارتباط  ،عنوان معرف استان در نظر گرفته شود(به تواندمیعالوه بر اين از نظر شرايط اقلیمی 

دماي حداقل مطلق با دماي  میاندماي حداکثر مطلق با دماي متوسط حداکثر و همچنین ارتباط 

و  شد قبلی اعمال يتولید شده هاينقشهمتوسط حداقل تعیین گرديد و سپس اين روابط روي 

 میانابتدا ارتباط  ،دماي حداکثر و حداقل مطلق استان محاسبه گرديد. مطابق مراحل قبلی هاينقشه

 ،عداد روز يخبندان با دماي متوسط تعیین گرديد و سپس براي تعیین تعداد روز يخبندان کل استانت

 رقومی اعمال گرديد. ارتفاع  اين رابطه روي مدل

رطوبت نسبی حداکثر  میان ابتدا ارتباط ،مورد استفاده هايايستگاهبا استفاده از آمار رطوبت نسبی 

و سپس براي  شدرطوبت حداقل با دماي متوسط حداکثر تعیین  انمیبا دماي متوسط حداقل و ارتباط 

اين روابط روي مدل رقومی دماي متوسط حداقل و حداکثر  ،تعیین رطوبت نسبی حداقل و حداکثر

 دستبهگیري رطوبت نسبی حداقل و حداکثر رطوبت نسبی متوسط نیز از متوسط .استان اعمال گرديد

 آمده است.
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از مناطق استان بیش از میزان  رخینیاز آبی گیاه در ب چون: نابع آبی  استاننقشه پراکنش م تهیه

استان  ايمنطقهبا استفاده از اطالعات موجود در سازمان جهاد کشاورزي و شرکت آب  ،بارندگی است

بر اساس آن  و شد )چشمه، چاه و قنوات( استان تهیه بیآنقشه پراکنش منابع  ،خراسان جنوبی

روند  که آنجا از .گرديدآب تهیه  عو فاصله نسبت به مناب عاتی مانند هدايت الكتريكی، دبیاطال هاياليه

 ،در اين تحقیق يكسان و بر همديگر منطبق است،منابع آبی استان EC1، TDS2تغییرات پارامترهاي 

 معیار کیفیت آب در نظر گرفته شده است. ،ECپارامتر 

، نقش مهم و خصوصیات فیزيكی و شیمیايی خاک :استان و کاربري اراضی تهیه نقشه خاك 

. نیاز اساسی براي تولید زراعی پربازده آن است ،اهمیت ساختمان خاک. داردثري بر پراکنش گیاهان مؤ

مربوط به سازمان جهاد کشاورزي خراسان  1:251111با مقیاس نقشه خاک استان از  ،تحقیق در اين

شده استفاده تهیه کرده، کشور  آبخیزداري، مراتع و هانگلجسازمان  کهنقشه کاربري اراضی  وجنوبی 

 3.است

 

 مورد مطالعه محدوده
 61دقیقه تا  41درجه و  53هاي جغرافیايی بین طول ،استان خراسان جنوبیاين پژوهش  محدوده

دقیقه شمالی  15درجه و  34تا  دقیقه 31درجه و  31هاي جغرافیايی دقیقه شرقی و عرض 56درجه و 

اين استان در شرق ايران واقع شده و مرکز آن، شهر  .(هاي علوم زمین ايرانپايگاه داده) قرار دارد

 ايرانهشتمین استان  ،مربع است که از اين نظرکیلومتر 25325است. مساحت اين استان  بیرجند

بانك اطالعات تقسیمات ) شهر است 25بخش و  22شهرستان،  11است. استان خراسان جنوبی، داراي 

مساحت استان خراسان  ،موجود و استفاده شده در اين پژوهش هاينقشهبر اساس . (1321 ،کشوري

 زرشكاول تولید محصوالت باغی  يرتبه ،ن استاناي کیلومتر مربع محاسبه شده است. 24112جنوبی 

آورده  (2)مورد مطالعه در شكل  يمحدوده .داردرا در سطح کشور  زعفراندوم تولید  و رتبه عنابو 

 شده است.
 

                                                             
1-  Electrical Conductivity 
2- Total Dissolved Solids 

 صرف نظر شده است.هاي تهیه شده در هر مرحله ، از آوردن نقشهدر تعداد صفحات مقالهرعايت فرمت مجله  به علت -3

http://www.ngdir.ir/minemineral/PMineMineralChapterDetail.asp?PID=1820
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://portal2.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=acba9e9d-33d8-4823-88df-8b02d009eb2e
http://portal2.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=acba9e9d-33d8-4823-88df-8b02d009eb2e
http://portal2.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=acba9e9d-33d8-4823-88df-8b02d009eb2e
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 موقعیت محدوده مورد مطالعه .1شکل 

 

 گیرينتیجهبحث و 
مصاحبه با  دانش بومی، ،ايکتابخانهدر اين تحقیق ابتدا با استفاده از مقاالت علمی، منابع 

عوامل اقلیمی و ادافیكی براي  و حد بردباري حد مطلوب ،و نظرات کارشناسی تولیدکنندگان

دهی، گل بارش زمستانی، بارش ساالنه، بارش در فصل رشد، دما در دوره عامل( 12) پارامترهاي مختلف

اي حداقل و حداکثر مطلق ساالنه، دماي میانگین ساالنه، دماي متوسط حداقل و حداکثر ساالنه، دم

فاصله از منابع  ،EC رطوبت نسبی، تعداد روز يخبندان ساالنه، يخبندان زودرس بهاره و دير رس پايیزه،

 يك هرو اهمیت نسبی  و جهت شیب و طبقات ارتفاعی مشخص آبی، دبی منابع آبی، تیپ خاک، شیب

اهمیت نسبی عوامل ارائه شده  (2) جدول. در دتعیین ش (Expert Choose) افزارنرمبا استفاده از 

 است.
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 ثر در کشت عنابدهی به عوامل مؤخالصه نتایج وزن. 1جدول 
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 نابع ثر در کشتدهی به عوامل مؤنتایج وزنخالصه  .1جدول ادامه 

 
 مأخذ: محاسبات آماري نگارندگان  

 

د از سازگاري مقايسات ها، بايوزن کارگیريدهی و قبل از بهپس از وزن: محاسبه نرخ ناسازگاري

تر از اين مقدار، کم نچهمحاسبه گردد. در تحلیل شاخص سازگاري، چنا اطمینان يافت و نرخ سازگاري

انجام تجديد نظر در  برخوردار است و در غیر اين صورتاز سازگاري قابل قبولی  باشد، مقايسات 1/1

براي عوامل  11/1محاسباتی در اين تحقیق از حداقل مقدار ناسازگاري  الزم است. ها()وزن مقايسات

 براي 13/1اصلی سطح اول يا عوامل اصلی شامل اقلیم، تیپ خاک، توپوگرافی و منابع آب تا حداکثر 

EC ( آورده شده است.3نتايج در شكل ) .بوده است 

 



 29/سال سوم/شماره مسلسل هفتم/بهار  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                  67

 
 طبقه اصلی 4و نرخ ناسازگاري براي  وزن مقادیر .9شکل 

 

با توجه به تعیین اهمیت نسبی عوامل مختلف شامل بارش : ی عواملنسب تنقشه اهمی تهیه

، دماي میانگین ساالنه، دماي متوسط دهیزمستانی، بارش ساالنه، بارش در فصل رشد، دما در دوره گل

حداقل و حداکثر ساالنه، دماي حداقل و حداکثر مطلق ساالنه، تعداد روز يخبندان ساالنه، يخبندان 

فاصله از منابع آبی، دبی منابع آبی، تیپ خاک،  EC ر رس پايیزه، رطوبت نسبی،زودرس بهاره و دي

تولید شده به شرح قبل و با توجه به  هاينقشهشیب و جهت شیب و طبقات ارتفاعی و همچنین 

 .دشاهمیت نسبی پارامترهاي فوق تهیه  هاينقشه ،ArcGISهاي افزارنرمامكانات 

از  هانقشهتلفیق : جنوبی از نظر قابلیت براي کشت عناباراضی استان خراسان  بنديپهنه

مورد  هاينقشهبعد از تولید . (36 :1332عظیمی حسینی، ) آيدمی دستبه داروزن هاينقشههمپوشانی 

 نمايانگر میزان آن  پیكسلارزش هر  شد کهتولید  اينقشهو  ندپوشانی قرار گرفتمورد هم هانقشه ،نیاز

ل یپتانس دهندهارزش باالتر، نشان باشد؛ به عنوان مثالمی براي کشت عناب نقطهن پتانسیل نسبی آ

-ل سلسلها(، پس از تشكیAHPي نهايی مدل ). نقشهاست عنابنسبی باالتر آن سلول، براي کشت 

 .انجام شده است هاهاي وزنها از طريق ضرب متوالی ماتريسي وزنمراتب و محاسبه

ابلیت کشت در پنج طبقه بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نقشه نهايی بر اساس ق

 ( آورده شده است.4. نتايج در شكل )دشبندي نامناسب کالسه

 



 67                                                             بندی کشت عناب در استان خراسان جنوبیهای اکولوژیکی و پهنهارزیابی توان

 
 نواحی مستعد کشت عناب در استان خراسان جنوبی بنديپهنهنهایی  نقشه .4شکل 

 

درصد مساحت هر کالس   به همراه (3در جدول )در ادامه مساحت هر يك از طبقات محاسبه و 

 شده است. آورده
 

 نهایی نقشه درقابلیت کشت  هايکالس مساحت .9جدول 
 بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب طبقه

 4-5 3-4 2-3 1-2 1-1 محدوده

 12223 31223 25632 16212 2642 (2kmمساحت )

 2.2 13.2 23.3 33 12 درصد

 هاي تحقیقيافتهمأخذ: 
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هاي مورد استفاده در اين تحقیق به صورت سیستماتیك سنجی و تعیین اعتبار مدلصحت ايبر

و با استفاده از  شدمنطقه انتخاب  سه ،تصادفی از هر کالس قابلیت کشت و تولید عناب محاسباتی

. آمد دستبه (66/1) . شاخص محاسباتیشدشاخص کاپا تحلیل  دقت کلی و بازديدهاي میدانی نتايج با

نتايج اين آزمون  .گیرندمی نظر درو باالتر را توافق قابل قبول  6/1مقدار کاپا  آماري منابع و متون رد

 . داردبراي تعیین مناطق مستعد کشت عناب  را هاي مدل دقت الزمکه خروجی دهدمینشان 

 :مناطق مستعد کشت عناب به شرح زير است استعداديابیو  بنديکالسهنتايج 

شرايط  داشتن دلیلبهاست که  اين محصولامل مناطق بسیار مناسب براي کشت گروه اول، ش

که  استمربع کیلومتر 2642مورد مطالعه، حدود  د. منطقهدار يیمناسب، ارزش و عملكرد باالمحیطی 

مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. مناطق  يمحدودهاز مساحت  درصد 2/2، حدود طبقهاين 

هاي جدا از مرکز خراسان جنوبی و به صورت بخشدر  عرضیصورت ، بهعنابب براي کشت بسیار مناس

 قرار گرفته است.  يكديگر

، حدود مناطق، از شرايط مناسبی برخوردارند. اين عنابگروه دوم، مناطقی هستند که از نظر کشت 

راضی، از نظر را در بر گرفته است. اين ا استان از کیلومترمربع 16212مساحت  و درصد2/13

مربوط به قسمت کمی هم  .باشندمیتا حدود زيادي منطبق بر اراضی کشاورزي موجود پراکندگی، 

، هاي بیرجندشامل دشت اول را در بر گرفته و يطبقه ايهاله صورتبهاين طبقه  .دباشمیارتفاعات 

 .شودمیرا شامل  هاياز ارتفاعات مابین اين دشت زياديو بخش  نمايشانمختاران، سربیشه، 

گیرد که داراي پتانسیل متوسط براي را در بر می استان خراسان جنوبیهايی از گروه سوم، پهنه

استان خراسان  کیلومتر مربع از 25632درصد و مساحت  3/23 شامل طبقهباشند. اين می عنابکشت 

 يمحدودهدر  طبقهاين . است عناب. از نظر موقعیت، اراضی با کیفیت متوسط براي کشت است جنوبی

هاي داخلی دو گروه قبلی قرار گرفته است. عامل پراکنده در قسمت صورتبهخارجی و به مقدار کم 

 .استسه دسترسی به منابع آب مناسب  يطبقهاصلی براي قرار گرفتن اين مناطق در 

رد مو محدودههاي وسیعی از است که بخش عنابگروه چهارم، شامل مناطق نامناسب کشت 

 يهامحدوده صورتبهشود، اين اراضی، که در نقشه مشاهده می شود. همچنانمطالعه را شامل می

 هايمحدودهپراکنده  صورتبهو نیز  استاننواحی شمال، شرق، جنوب و جنوب غربی  وسیعی از

استان از  کیلومتر 31223و مساحت  درصد 33، حدود طبقهشود. اين ل میاشام را استان زيامرک

دارد، از نظر ترين وسعت را که بیشرا به خود اختصاص داده است. اين اراضی، با اين راسان جنوبیخ

آمده، اين  دستبهبر اساس نتايج  .خود جاي داده است تعداد محدودي را در، شهرهاو  استقرار روستاها

 .دارند عنابمناطق، پتانسیل پايینی براي کشت 
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شرايط  نداشتن دلیل بهگیرد که را در بر می خراسان جنوبیاستان هايی از گروه پنجم، پهنه

، مقرون به صرفه نیست و فاقد شرايط الزم براي کشت هامحدودهدر اين  عنابمحیطی مناسب، کشت 

را استان خراسان جنوبی از  کیلومترمربع 12223و مساحت  درصد 12، حدود هامحدوده. اين است

در بخشی از  ،غربی در حوالی شهر بشرويه شمال وسیع در يیهامحدودهصورت که به شودشامل می

ی، جنوب شرقی در الی ده سلم و چارويغرب استان در حوالی شهر خور، جنوب غربی، جنوب در حو

را شامل  بخشی در حوالی شرق شاهرخت ،حوالی طبسین، شرق در حوالی طبس مسینا و شمال شرقی

آمده  دستبهبر اساس نتايج نسبت به اين مناطق قرار دارند.  با فاصله زيادي شهرهاروستاها و  شود.می

، اين مناطق شده است. در اين نواحیهاي فضايی، عوامل مختلفی، سبب نامناسب بودن از تحلیل

آن فاصله  نتیجه درکمبود بارش و  گرماي هوا، آب و خاک نامناسب،ي محیطی، هاي عمدهمحدوديت

 شود.محسوب می در اين مناطق عناباي براي کشت ده، مانع عمنسبت به مناطق مسكونی

در  ه مسائل اکولوژيكی و کشاورزيتر، بامید است که تحقیق حاضر، گامی در جهت پرداختن عمیق

 دهدمیکاربري اراضی موجود و موقعیت باغات نشان  نهايی با نقشه نقشه يسطح کشور باشد. مقايسه

 ن محصول وجود دارد.که توان بالقوه زيادي براي کشت اي

منابع آب که  يکاربري اراضی و اطالعات موجود در اليه که از انطباق اليه هاي مكانینتايج تحلیل

و نیز  اندکردهکشت عناب را ثبت  ويژهبه هاکشتتمامی  ،منابع آب استاندر آن کارشناسان 

، با شدهمشخص ان جنوبیمناطق عمده کشت عناب در استان خراس که در آنهاي میدانی پیمايش

با توجه  محاسبه شده که 5از  3/3مقدار متوسط  انطباق زيادي دارد. تهیه شده در اين پژوهش، ينقشه

و طبقه مناسب قرار  4استخراج شده در گروه  ياراضی کشاورزي در نقشه .دهدمی( نشان 3به جدول )

که معرف دقت باالي  است 66/1ر آن . در اين خصوص ضريب کاپا نیز محاسبه شده که مقداگیردمی

 .استتهیه شده به اين روش  نقشه

 

 هاپیشنهاد

مطالعات، همواره  گونهاينکه در بخش کشاورزي در اقتصاد کشور و اين دلیل اهمیت ويژهامروزه به

رو هستیم، لذا جهت سهولت و هروب هاي مختلفگیريبا طیف وسیعی از معیارهاي تأثیرگذار و تصمیم

هاي ارزيابی چند معیاره، علم سنجش از دور و ها، ناچار به استفاده از روشگیريدقت مديريت تصمیم

در مجموع،  باشیم.افزاري میهاي آماري و نرمسیستم اطالعات جغرافیايی به همراه استفاده از تكنیك

ته است، توجه کمی ي مسائل اکولوژيكی و کشاورزي، در داخل کشور صورت گرفتحقیقاتی که در زمینه

هاي کامل مشتمل بر شرايط اقلیمی، محیطی، فنولوژيكی گیاهان زراعی و باغی و ... به ايجاد پايگاه داده

  شود:می زير تاکید يهاپیشنهادبر . در اين راستا شده است
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هاي انجام پژوهش برايو سنجش از دور،  GISهاي آماري، علم زمان تكنیكکارگیري صحیح و همبه -

 .مشابه

مشكل اصلی در انجام  .مكانی هايدادهمرتبط با  هايپژوهش انجام براي ساخت داده مكانیتهیه زير -

دقت کافی مناسب و با  هايداده نبود ،نیاز دارند و جغرافیايی مكانی هايداده که به هايیپژوهش

 .است

زش و ترويج کاشت و با شرايط نامساعد محیطی، آمو عناب با توجه به مقاومت و سازگاري درخت -

 هاي ترويجی مورد توجه قرار گیرد.توسط واحد برداريبهره

 .اکولوژيكی براي درخت عناب هايآستانهانجام کارهاي تحقیقاتی براي تصحیح  -

  .مگس میوه عناب مانند مرتبط با درخت عناب هايبیماريآفات و  يبارهانجام کارهاي تحقیقاتی در -

مشكل برداشت  از درختان، رخیو نیز خاردار بودن ب از درختان عناب خیرارتفاع بلند ب که آنجا از -

ي بارهدر شودمیپیشنهاد  ،کندمی زياد سمپاشیمحصول را براي کشاورزان در حین برداشت و 

 شود.تحقیقاتی انجام   حال سازگار با شرايط آب و هوايیو در عین  پاکوتاه هايگونه تولید

هاي عناب و تعیین مكان در امر احداث باغ گذاريسرمايهو  دارداليی ارزش اقتصادي با ،اين میوه -

پیشنهاد  ويژه جامعه روستايیتصاد جامعه، بهکمك به تولید و اق در جهتبهینه براي اين امر 

 .باشدمیهاي اقتصادي اين درخت صر به فرد اين درخت نیز جزء ارزش. چوب منحشودمی

 پرورش زنبور عسل در باغات عناب -

 ؛هاي مشابهیستم اطالعات جغرافیايی در پژوهشهاي سافزارنرممكانی و  هايدادهاستفاده صحیح از  -

رقومی استخراج شده از تصاوير ارتفاع شاهد استفاده از مدل  هاپژوهشبسیاري از در  براي مثال

ها دادهاين  کهدرحالی، باشدمیمتر  21براي ايران با اندازه سلول  از آن اينمونه کههستیم راداري 

بدون  ايماهوارهاستفاده از تصاوير موضوع ديگر . شودمیهاي بزرگ استفاده در مطالعاتی با مقیاس

جداگانه بايد  صورتبه پژوهشیاين موضوع خارج از بحث است و در  .باشدمی انجام تصحیحات

 بررسی شود. 

 

 منابع
میوه عناب،  بنديبستهزمان مناسب برداشت، فرآوري و بررسی  .1326 .مختاريان و علی پژوه، الهامآذر-1

 .34شماره  ،پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی

وين براي کشت زعفران بر اساس . سنجش تناسب اراضی استان قز1323 .بیگلو، جعفر و زهرا مبارکی-2

 . 66شماره  ،هاي جغرافیاي طبیعی، پژوهشچند معیاره گیريتصمیمهاي روش

 (. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.برداريبهرهشور و سديمی )شناخت و  هايخاک .1332 .ع رزگر،ب-3
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تهران،  .ياچك مالچفسكی سامانه اطالعات جغرافیايی و تحلیل تصمیم چند معیاري، .1325. پرهیزکار، اکبر-4

 انتشارات سمت.

 مرکز انتشارات. ايران در عناب مختلف ارقام شناسايی تحقیقاتی طرح نهايی گزارش. 1332 .ح توکلینكو، -5

 .قم استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات

 تأثیر و( ZiziphusJujubamill) عناب درختان از میكوريزا جدايه شناسايی .1322 .جهانی، مهدي و ديگران-6

  .اول شماره ،شانزدهم گیاهی جلد تولید هايپژوهش مجله ،میكوريزايی میزان بر گیاه سن

 GISمراتبی در محیط تحلیل سلسله به روشنواحی مستعد کشت انگور  بنديپهنه .1322. الیاس ،چهرازي-3

 .ارشدکارشناسی نامهپايانبخش مرکزي کاشمر(،  :)مطالعه موردي

م با اقلیمی کشت سیب در شهرستان سمیر يابیمكان. 1323 .اعظم محمدي و محمد کرمی ؛خالدي، شهريار-2

نشريه علوم  ،GISهاي مدل فازي در محیط ، بولین و انواع روش(AHP) هاي سلسله مراتبیاستفاده از مدل

 . 11شماره  ،2 جلد ،جغرافیايی دانشگاه تربیت معلم تهران

. نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد 1324 .کاظم قاسمی گلعذانی و بهروز سبحانی ،اکبرعلیرسولی، -2

  .جغرافیا و توسعه مجله ،استان اردبیل( :ي موردي)مطالعه GISاي کشت گندم ديم با استفاده از بر

توان اکولوژيكی کشاورزي شهرستان ايذه براي کشت کلزا با سامانه  بنديپهنه .1321 .لهاحجت ،صادقی-11

 .کارشناسی ارشد نامهپايان، اطالعات جغرافیايی

لندست  ايماهوارهمحدوديت ايجاد نقشه پوشش گیاهی توسط تصاوير  .1326 .انعبداللهی، جالل و همكار-11

ETM+  3، شماره 14پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ايران، جلد  -، فصلنامه علمیهاسالیخشكدر. 

. زيزيفوس جنس هايگونه ساير معرفی و ايران در کنار درختان زيستی هايويژگی. 1323 .ح.م عصاره،-12

 .کشور مراتع و هاجنگل تحقیقات موسسه تشاراتان

 با جنوبی خراسان استان در زرشك کشت مستعد نواحی تعیین .1325 .دوستان رضا و بهلول لیجانی،ع-13

 .2 شماره ،ايناحیه توسعه و جغرافیا، مجله GIS از استفاده با ارتفاع با اقلیمی عناصر رابطه از استفاده

 .انتشارات مهرگان قلم ،يابیمكاندر  GISکاربرد  .1332 .ديگران عظیمی حسینی، محمد و-14

 .اصول هیدرولوژي کاربردي، انتشارات آستان قدس رضوي .1321 .مینعلیزاده، ا-15

 .جنوبی خراسان کشاورزي جهاد سازمان. شده فراموش میوه عناب، .1322 کمال غوث،-16

سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور با . امكان1326. زاده، منوچهر و رضا میرزا بیاتیفرج-13

 .1 شماره ،11 دوره ،ي مدرس علوم انسانیفصلنامه ،GISاستفاده از 

. مرکز نشر آموزش ز گیاهان عمده زراعی و باغی کشوربرآورد آب مورد نیا .1332 .فرشی و ديگران-12

 .کشاورزي

. (AHP) تحلیل سلسله مراتبی دچند معیاره: فراين گیريتصمیمحثی در . مبا1321. پور، سیدحسنقدسی-12

 .امیرکبیردانشگاه صنعتی  ،تهران

 نامهپايان. GISسنجی کشت زيتون در استان اصفهان با استفاده از . امكان1323. آبادي، مهديکاظمی نجف-21

 .دانشگاه تهران، دانشكده جغرافیا ارشد جغرافیاي طبیعی.کارشناسی
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( در ارزيابی زمین براي توسعه کالبدي بر AHP) . کاربرد روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی1323 .کرم، امیر-21

 معلمتربیتنشريه علوم جغرافیايی دانشگاه  ،) مطالعه موردي: مجموعه شهري شیراز( پايه عوامل طبیعی

 . 11شماره  ،2جلد  ،تهران

آگروکلیماتولوژي زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم  نديبپهنه. 1322. گران، سعیدهکوزه-22

 .دانشگاه فردوسی مشهد ،کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزي نامهپايان(. GIS) اطالعات جغرافیايی

اطالعات جغرافیايی  هايسامانهبا  زيستمحیط ريزيبرنامهارزيابی و  .1323 .مخدوم. مجید و همكاران-23

(GIS)، انتشارات دانشگاه تهران. 

 .هیدرولوژي کاربردي. انتشارات دانشگاه تهران .1332. مهديمهدوي، -24

اولین  .تهیه و تصحیح آمار دبی رسوبات حوزه آبريز و انتخاب دبی طرح هايروش .1362 .احمدباقري، میر-25

 .کنفرانس ملی هیدرولوژي، دانشكده فنی دانشگاه تهران

 .http://ghasedaknews.ir گاهوب-26

 .http://ziziphus-jujube.ir گاهوب-23

 .http://ngdir.ir  هاي علوم زمین ايرانايگاه دادهپ -22

 بانك اطالعات تقسیمات کشوري. 1321 ،ماهديبازديد در تاريخ  ،گاه رسمی وزارت کشوروب-22

.http://portal2.moi.ir/Portal. 

 .http://www.tpo.ir سازمان توسعه و تجارت ايران گاهوب-31

 .http://www.s-khorasanmet.irگاه هواشناسی استان خراسان جنوبی وب-31

 .http://www.khorasannews.comروزنامه خراسان اه رسمی بگو-32
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