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چکیده
با توجه به کمبود منابع آبی در کشور و دگرگونی اقلیمی ،شناخت نواحی مستعد کشت درختان میوه براساس شرایط اقلیمی به منظور استتااده بیینته
حائز اهمیت است .مطالعه حاضر با هدف توانسنجی شرایط اقلیمی ایران برای کشت درخت انگور کشمشی براساس تکنیکهای چند معیتاره و ستامانه
اطالعات جغرافیایی بررسی شده است .در این راستا از آمار  022ایستگاه هواشناسی عمده در سطح کشور در مقیاسهای زمانی ساعتی ،روزانه و ماهانته
برای تعیین الیههای اطالعاتی زیر معیارهای اقلیمی استااده شد .آستانههای رشد و نمو درخت انگور براساس مطالعات کتابخانهای مشخص شتد .بترای
تعیین انباشت سرمایی مناطق مختلف کشور از مدل ساعات سرمایی  CHاستااده شد .در ادامه با استااده از فرآینتد ت لیت سلستله مراتبتی ،معیارهتا و
زیر معیارهای اقلیمی الزم تعیین گردید .نتایج نشان داد که انباشت سرمایی دوره رکود که نیاز سرمایی را برطرف میکند ،میمترین زیر معیار اقلیمی برای
سنجش قابلیتهای کشت درخت انگور م سوب میشود .همچنین در ایران  8073659124هکتار دارای قابلیت نامناسب و  8010799520دارای قابلیتت
ضعیف و  16830672هکتار از قابلیت مناسب برای کشت انگور در گستره ایران برخوردار می باشتد .منتاطق مناستب کشتت درختت انگتور منطبتق بتر
دامنههای مناطق کوهستانی و نسبتاً مرتاع در نیمه غربی ،شمال غرب ،شمال شرق و مناطق پراکنده مرکز ،شترق و جنتوب شترق قترار دارد .م تدوده
مناسب کشت درختان انگور  80درصد از سطح مساحت کشور را شام میشود .نتایج و دستاوردهای مطالعه حاضر به عنوان الگویی برای کشت درختان
خزان کننده سردسیر بر مبنای توان اقلیمی و جغرافیایی در جیت استااده بیینه از منابع طبیعی حائز اهمیت میباشد.
واژههای کلیدی :ایران ،توانسنجی ،درخت انگور ،شرایط اقلیمی
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کشاورزی به عنوان یکی از میمترین بخشهای اقتصادی کشور،
نقش میمی در رسیدن به توسعهی پایدار دارد ( .)1باغبتانی بتاالخص
میوهکاری از اهمیت خاصی در دنیا برخوردار میباشد .شناسایی مناطق
مستعد کشاورزی بر پایه شناخت پتانسی های طبیعی ،میتواند ضتمن
فراهم سازی بسترهای مناستب بترای فعالیتتهتای انستانی ،در امتر
برنامهریزی م یطی و آمایش سرزمین نقش عمده ای ایاا نماید (.)72
عوام م یطی در انتخاب م احداث باغ از اهمیت زیادی برخوردار
است ( .) 89آب و هتوا یتک عامت تعیتین کننتده و قطعتی در توزیتع
گیاهتتان و فراینتتدهای فیزیولتتو یکی و فنولتتو یکی آنهتتا م ستتوب
میشود ( .)96تمرکز تولید تجاری هر گونه بطور نسبی در چند منطقه
به دلی این که گونهها به شرایط آب و هو ایی آن مناطق بیتر سازگار
گشتهاند ،بوجود آمده است ( .)99جیت ایجاد باغ میوه باید دقتت الزم
 0 ،7و  -9بهترتیب دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی ،دانشیار و استادیار
اقلیمشناسی ،دانشکده جغرافیا و علوم م یطی ،دانشتگاه حکتیم ستبزواری ،ستبزوار،
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انجام گیرد .شترایط اقلیمتی در پتروری میتوههتا از اهمیتت خاصتی
برخوردار بوده و در ک عوام م یطی در انتخاب م احداث باغات
از اهمیت زیادی برخوردار است ( .)89برای اینکه بتوان بیترین ارقتام
مناسب با شرایط هر منطقه را انتخاب و روی آن سرمایهگذاری کترد،
باید اص شرایط اقلیمی را مالک قرار داد .عوام م یطی مختلای بر
روی رشد و نمو درختان میوه بخصوص درختان سردسیر خزان کننتده
تأثیر میگذارد ( .)05در میان عوام م یطی شرایط اقلیمی میمترین
پارامتر تعیتین کننتده بترای رشتد و نمتو و ستازگاری درختتان میتوه
م سوب میشود ( 00و  .)94آب و هوا ،م دوده پراکندگی گونههتا را
تعیین میکند .آب و هوا نه تنیا م دودیتهایی را بترای کشتت یتک
م صول مورد نظر به وجود میآورد ،بلکه تا حد زیادی ثبتات ستالیانه
تولید م صول را نیز تعیین میکند ( .)99امروزه انگور در بتیش از 82
کشور دنیا کشت میشود .آب و هوا یکی از عوامت متؤثر طبیعتی بتر
درخت انگور است .از میان عناصر اقلیمی آن ،شتاخصهتای حرارتتی
عام مؤثر در چرخه تولید و کیایت و کمیت انگور میباشد ( .)71گیاه
مولد انگور بنام متو یتا تتاک شتناخته متیشتود .متو گیتاهی از تیتره
 Ampelidaceaeاست .گیاهان این تیره درختچتههتای هستتند کته
دارای ساقهای گره دار بوده و با توجه به پیچکهایی کته دارنتد ،بتاال
رونده میباشند .منشا اصلی تاک آسیایی–اروپایی بنام ویتتی وینتی
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فرا اسیای صغیر است .انگور گیاهی رونده ایت که درازای آن بته -76
 72متر میرسد .طول دوره رشد آن بین  6-5ماه است .انگتور بتومی
مناطق معتدله نیمه گرمستیری بتوده و ارقتام مختلتف آن از منتاطق
سردسیر کشور تا معتدل نیمه گرمسیری قاب پروری متیباشتد (.)89
در ایران براساس آمار وزارت جیاد کشاورزی ،درختت انگتور 038083
هزار هکتار از کاربری باغات را به خود اختصاص میدهد .از این سطح
زیر کشت 9751891 ،میلیون تن انگور در کشور تولیتد متیشتود .بته
ازای هر هکتار در کشت ابی  79315تن و در کشتت دیتم  9307تتن
عملکرد انگور مشخص شده است.
امروزه یکی از متداولترین رویهتای برنامتهریتزی ،استتااده از
تکنیکهایی است که بتوان به کمک آنها به بیتترین گزینته دستت
یافت .یکی از عمدهترین این تکنیکهای چنتد معیتاره ،فراینتد AHP
میباشد ( 73و  .)76فرآیند ت لی سلسله مراتبی  AHPدر واقع یکتی
از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهتای
چندگانه است .این فراینتد بترای اولتین بتار توستط تومتاس ستاعتی
( )7342ارائه گردید .این فرایند یک روی ستاده م استباتی بتر روی
ماتری ها است که با ایجاد سلسله مراتب مناسب ،میتتوان ضترایب
وزنی مختلتف را بتراورد نمتود ( .)95فراینتد ت لیت سلستله مراتبتی
براساس مقایسات زوجی است که قضاوت را اسان و دقت م اسبات را
باال میبرد ( .)3مزیت فرایند ت لی سلسله مراتبی ،ایجاد یتا تشتکی
سلسله مراتب پیچیدگی یک مسئله طی متدار طبقتهبنتدی شتده از
بزرگ به کوچک یا از عمومی به مطالب خاص است (.)76
الاون  )6( 7کاربرد فرایند ت لی سلسله مراتبی در کشتاورزی در
کشورهای در حال توسعه را بررسی نمودنتد .روی  PHAبته عنتوان
یک روی چند معیاره در مطالعات کشاورزی حتائز اهمیتت متیباشتد.
کتتالوگریو )09( 0براستتاس ستتامانه هوشتتمند و  GISبتته ارزیتتابی
امکان سنجی اراضی مختلف پرداختند .سامانههای هوشتمند و ستامانه
اطالعتتات جغرافیتتایی نقتتش تعیتتین کننتتده در شاستتایی قابلیتتتهتتا و
توانهای م یطی برای کشاورزی دارا متیباشتند .چتاوز 9و همکتاران
( )70براساس فرایند مدل  AHPامکانسنجی و تنتو مکتانی کشتت
تنباکو را مورد بررسی قرا دادهاند .آنیا با در نظر گرفتن آمار و اطالعات
اقلیمی ،زراعی و زمینی منتاطق مستتعد کشتت را مشتخص نمودنتد.
آکنسی 8و همکاران ( )9امکانسنجی کاربری اراضی مستعدکشتاورزی
با استااده از تکنیک  AHPو سامانه  GISرا بررسی نمودنتد .در ایتن
مطالعتته معیارهتتای اقلیمتتی و جغرافیتتایی را وزن دهتتی نمودنتتد و
قابلیتهای کشاورزی را مشتخص نمودنتد .م متد و همکتاران ()92
مناطق مختلف ایالت کارناتاکا در هندوستان را براساس سامانه  GISو
سنجش از دور برای کشتاورزی براستاس تکنیتکهتای چنتد معیتاره
1- Alphonce
2- Kalogirou
3- Chavez
4- Akıncı

واکاوی نمودند .حیدری و سعید آبادی ( )71به طبقهبندی اقلیمی چنتد
معیاری نواحی کشت انگور در ایران پرداختند .نتایج آنیا نشان داد کته
شرایط اقلیمی نقش مؤثری در طبقهبندی اقلیمی مناطق ایاا مینماید.
یزدان پناه و همکتاران ( )80اراضتی مستتعد کشتت بتادام در استتان
آذربایجان شرقی را براساس تکنیک سلسله مراتبی مشخص نمودند و
با تلایق الیههای مختلف منتاطق مستتعد کشتت بتادام را مشتخص
نمودند .شتاهیوندی و همکتاران ( )82کشتت ذرت دانتهای در استتان
لرستان را براساس تکنیک سلسله مراتبی پینهبندی نمودند .اشترفی و
همکاران ( )1توانهای اکولو یکی کشت عنتاب را مکانیتابی نمودنتد.
آنیا با استااده از ت لی سلسله مراتبتی و بیترهگیتری از پارامترهتای
اقلیمی و زمینی تتوان و قابلیتتهتای منطقته را بترای کشتت عنتاب
پینهبندی نمودند .علوی زاده و همکتاران ( )8نتواحی مستتعد کشتت
زعاتتران در دشتتت کاشتتمر را امکتتانستتنجی نمودنتتد .بتتا هم وشتتانی
معیارهای مکانی و اقلیمی نواحی مستعد را مکانیابی نمودند .ذوالاقاری
و همکاران ( )88توانهای اقلیمی ایران برای کشت ستویا را بررستی
نمودند .آنیا در این رهیافت م دودههایی که حداق های اقلیمتی ایتن
م صول را دارابوده شناسایی کردند و س با روی  AHPدر م یط
سامانه اطالعات جغرافیایی ،توان مناطق را تعیین نمودند .حجازی زاده
و همکاران ( )74به مکانیابی کشت زیتون بتا استتااده از پارامترهتای
اقلیمی و زمینی به روی ت لی سلسله مراتبی مطالعه موردی :استتان
فارس پرداختند .نتایج نشان داد که پارامترهای اقلمیی نقش بارزی در
مکانیابی کشت زیتون ایاا مینمایند .مجرد و غاوری زاده ( )97قابلیت
اقلیمی کشت زعاران در استانهای کرمانشتاه و کردستتان را بررستی
نمودند .آنیا با استااده از آمار و اطالعات عناصتر اقلیمتی و وزندهتی
نسبی ،قابلیت کشت هر عنصر اقلیمی را در سطح منطقه مورد مطالعه
به صورت نقاط همارزی مشخص نمودند .جتواد بیتدادی و همکتاران
( )3مناطق کشت سویا در حتوزه قترهستو را براستاس تکنیتک AHP
بررسی نمودند .میرموسوی و میریتان ( )03بته مطالعته و پینتهبنتدی
شرایط جغرافیایی کشتت پستته در استتان زنجتان پرداختنتد .آنیتا از
معیارهتتای مکتتانی در کنتتار معیارهتتای اقلیمتتی و ستتامانه اطالعتتات
جغرافیایی ،مناطق مستتعد کشتت پستته را مشتخص نمودنتد .فتال
قالیری و همکاران ( )79برای تعیین مناطق مستعد کشت گنتدم دیتم
(مطالعه متوردی :استتان فتارس) از ت لیت سلستله مراتبتی بتر روی
معیارهای اقلیمی استااده نمودند .برنا و علیتزاده ( )72منتاطق مستتعد
کشت مرکبات در استان خوزستان را براساس ت لیت  AHPبررستی
نمودند .نتایج آنیا مشخص نمود که مناطق شمالی و شرقی استتان از
شرایط خوب تا عالی برای کشت مرکبات برخوردار است .بررسی منابع
نشان داد که با توجه به کمبود منابع طبیعی در کشور بخصوص منتابع
ابی ،ضرورت استااده بیینه از مناطق طبیعی حائز اهمیت است .نتتایج
بررسیها نشان داد که در گستره ایران زمین ،مطالعات جامعی بر روی
توانسنجی اقلیمی برای کشت درخت انگور در جیتت توستعه پایتدار
انجام نشده است .بخش کشاورزی همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت
غذایی دارای جایگاه ویژهای است.
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شکل  -1موقعیت ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه در کشور
Figure 1- The position of the meteorological stations studied in the country

باغبانی مزیت شناخته شتده اقتصتاد کشتاورزی ایتران م ستوب
میشود .از آنجایی که کمبود منتابع آبتی یکتی از تیدیتدهای عمتده
م یطی در توسعه کشاورزی م سوب می شود ،لذا توانسنجی مناطق
مختلف برای استااده بیینه از منابع حائز اهمیت استت .بتا توجته بته
کمبود منابع آبی و تیدید تغییرات آب و هوایی ،ضرورت توانسنجی و
آمایش اقلیمی مناطق مختلف برای کشت بینیه باغات حتائز اهمیتت
است .بنابراین با توجه به تتأثیر بتاالی شترایط اقلیمتی بتر مکانیتابی
باغات ،مطالعه حاضر با هدف توانسنجی اقلیمی مناطق مختلف ایران
برای کشت درخت انگور کشمشی بیدانه ساید بررسی شده استت .در
بخش مقدمه بخشی به روی مورد استااده اختصاص داده شود و بعتد
مزیت این روی با دگر رویها مقایسه بشود.

مواد و روشها
ت قیق حاضر از نظر ماهیت از نو ت قیقات آماری–ت لیلتی و از
نظر هدف از نو ت قیقات کاربردی م ستوب متیشتود .متناستب بتا
م توا و هدف از آمار و اطالعات پارامترهای اقلیمی در مقیاس ساعتی
و روزانتته استتتااده شتتد .در ایتتن مطالعتته  022ایستتتگاه همدیتتد و
اقلیمشناسی که آمار طوالنی مدت و معتبر برخوردا بوده از بدو تاسی
تا سال  0224استااده شد (شک  .)7آمار الزم از ستازمان هواشناستی
کشور تییه و ست دوره آمتاری  92ستاله از ستال  7313تتا 0224
استخرا و پاالیش گردید .در ادامه پایگتاه داده اقلیمتی از دادههتای،
میانگین دما ،کمینه دما ،بیشینه دما ،رطوبتت نستبی ،بتاری ،ستاعات
آفتابی ،دمای دوره رشد و نمو برای م اسبات مشخص گردید.

مدل ساعاع ساامع

 CHباای عییایا یاشع ا ی ایاع

سامع

سادهترین روی برای اندازهگیری نیاز سترمایی براستاس ستاعات
سرمایی ارائه شده است .از قدیم زمان شرو فص خواب اواسط آبتان
ماه در نظر گرفته میشد ،اما در برخی منابع زمان شرو انتدازهگیتری
ساعات سرمایی را اواخر تابستان یا اوای پاییز (زمانی که دمای هوا به
زیر  1درجه سانتیگراد تنزل کرد) بیتان کتردهانتد ( .)0معمتوال تعتداد
ساعات سرمایی مورد نیاز برای شکستن ختواب جوانته را بترای یتک
گونه یا واریته را در چندین سال اندازهگیری میکنند و میتانگین آن را
به عنوان تعداد ساعات مورد نیاز آن گونه یا واریتته منتشتر متیکننتد
( .)98بتته احتمتتال زیتتاد معمتتولتتترین متتدل ستترمایی و یکتتی از
پرکاربردترین مدلها ،مدل  CHیا ساعات سترمایی استت ،همچنتین
این مدل به مدل واینبرگر )7362( 7و بننت )7383( 0معروف میباشد.
به بیان لودلینگ 9و همکاران( )01این مدل اولین بار برای درختان هلو
در جرجیا در ایاالت مت ده امریکا ارائته داده شتد و تمتام ستاعات بتا
دماهایی بین صار تا  120درجه سانتیگراد ،بهصورت مؤثر برای تجمع
سرمایی تاسیر میکنند .این متدل قتدیمیتترین روی م استبه نیتاز
سرمایی است .تعداد ساعات سرمایی در زمتان ( tزمتان از آغتاز دوره
رکود بر حسب ساعت) عبارتست از (:)79

1- Weinberger
2- Bennet
3- Luedeling
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عملیات این روی در م یط برنامهنویسی نرمافزار اکست تییته و
تنظیم شده است .در ادامه با استتااده از آمتار روزانته و ماهانته دیگتر
پارامترهای اقلیمی مورد نیاز پاالیش و بررسی گردید.
مدل عحلیل سلسله مایعش

فرآینتتد ت لی ت سلستتله مراتبتتی در واقتتع یکتتی از جتتامعتتترین
سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است.
فرآیند ت لی سلسله مراتبی ) (AHPروشی انعطافپذیر ،قوی و ساده
است و در شرایطی که معیارهتای انتختاب گزینتههتا متضتاد هستتند
بیترین کارایی را دارد .برای تصمیمگیری دقیتق و شناستایی اهمیتت
نسبی معیارهای اقلیمی برای کشت انگور از روی وزندهی براستاس
رویکرد سلسله مراتبی استااده شد .فرایند ت لیلی سلستله مراتبتی بتر
مبنای مقایسه زوجی بنا نیاده شده ،که قضاوت و م اسبات را تسیی
مینماید و همچنین میزان ستازگاری و ناستازگاری تصتمیم را نشتان
میدهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیمگیری چنتد معیتاره
میباشد ( .)71روی ) (AHPدر سال  7330به وسیله توماس ساعتی
به عنوان یک تکنیک چنتدمعیاره تصتمیمگیتری بته صتورت سلستله
مراتبی توسعه و ارائه داده شده استت ( .)91هتدف عمتده تصتمیم در
باالترین سطح سلسله مراتبی و معیتار و زیتر معیتار و جتایگزینهتای
تصمیم ،در سطو پایین تر این سلسله مراتب قرار میگیرند (.)6
در این ت قیق از معیار اقلیم و معیار توپتوگرافیکی یتا جغرافیتایی
استتتااده شتتده استتت .بعتتد از پتتاالیش و م استتبات الزم بتترای زیتتر
معیارهای اقلیمی الیته اطالعتاتی از طریتق دیتتابی  022ایستتگاه
هواشناسی سازمان هواشناسی کشور تنظیم گردید .اطالعتات مکتانی
مانند ارتاا از الیه رقومی کشور تییته شتد .مشخصتات یتا نیازهتای
اقلیمی برای کشتت درختت ستیب از منتابع معتبتر داخلتی و ختارجی
استخرا شد .برای زیر معیارهای جغرافیتایی از الیتههتای موجتود در
کشور استااده گردید .در ادامه به منظور مکانیابی مناطق مستعد کشت
درخت انگور از نظر اقلیمی ،با استااده از روی ت لی سلستله مراتبتی
( )AHPدر م یط نرمافزار  76( Epert choice11و  )07به معیارها و
زیتتر معیارهتتا ارزی و وزن داده شتتد .در ادامتته شتترایط ستتازگاری و
ناسازگاری این وزندهی مشخص شد .س با استااده از قابلیتهای
سامانه اطالعات جغرافیایی  ،GISوزن هر متغیر یا معیار و زیتر معیتار
در الیه مربوطه عم هم وشانی الیهها براساس وزن آنیا انجام شد و
نقشه نیایی از مناطق مستعد کشت انگور در ایتران براستاس شترایط
اقلیمی مشخص گردید (شک .)0
م اسبه وزن در فرایند ت لیت سلستله مراتبتی در دو مرحلته بته
دست میاید :الف :وزن نسبی و ب :وزن مطلق .وزن نسبی از ماتری
مقایسه زوجی به دست میآید و وزن مطلق ،رتبته نیتایی هتر گزینته
میباشد که تلایق وزنهای نسبی م استبه متیگتردد .بعتد از تعیتین
اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر نباید نرخ سازگاری سیستم ( )RCاز

 227بیشتر باشد ،که  RCاز تقسیم شاخص سازگاری  RCبتر متوستط
شاخص سازگاری  CCم اسبه میشود ( .)08پ از تعیین ارزیهتای
نسبی معیارها ارزی نرمال و نیایی نیز م اسبه گردید .عملیتات ایتن
فرایند در م یط نرمافزار انجام گردید.

نتایج و بحث
عیییا منعطق ی محادیه شتا یارادر هر ی اایا بایساع
ای ط یقلیم
مقع سه یج  1مییعرهع ی

اا مییعرهاع بایساع

عحلیال

سلسله مایعش
مقع سه یج مییعرهع

به منظور تعیین مناطق مستعد کشت درخت انگور از نظر شترایط
اقلیمی ،دو معیار عمده م یطی ،شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی یتا
توپوگرافیکی در مقاب همدیگر مورد مقایسه زوجی قرار گرفتند و وزن
هر کدام از معیارها و اولویت آن در جدول  7مشتخص گردیتد .معیتار
شرایط اقلیمی با وزن  2259میمترین معیتار متؤثر در تعیتین منتاطق
مستعد کشت درختان انگور م سوب میشود .شرایط اقلیمی میمترین
فاکتور در کشت درختان میوه استت .هتر درختتی متیتوانتد فقتط در
م دوده م یطی که متناسب با خواص ذاتی آن باشد ،رشد و نمو کند
( .)04معیار توپوگرافی که شرایط شیب و ارتاا را در بر متیگیترد در
مرتبه دوم از اهمیت و وزنی برابر با  2202برخوردار میباشتد .شترایط
توپوگرافی و ارتاا مناستب بترای درختتان انگتور از اهمیتت بتاالیی
برخوردار میباشد .مطالعات بدر و همکتاران )0274(0مشتخص نمتوده
که در میان فاکتورهای م یطتی ،عامت اقلتیم بتاالترین نقتش را در
مکانیابی کشت درختان انگور ایاا مینماید (.)4
مقع سه یج

ا مییعر ای ط یقلیم

برای ارزیابی شرایط اقلیمتی پارامترهتای (دمتای کمینته مطلتق،
دمای بیشینه مطلق ،باری ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی ،دمتای دوره
رشد ،دمای دوره رکود و نیاز سرمایی) بررسی شده است .نتایج مقایسه
زوجی این زیرمعیارهتای اقلیمتی در جتدول  0مشتخص شتده استت.
زیرمعیار نیاز سرمایی با  22867باالترین وزن را در بتین زیرمعیارهتای
اقلیم در درخت انگور ایاا مینماید .زیرمعیارهتای دمتایی بته صتورت
دماهای دوره رکود و دوره رشد بیشتترین وزن را بته ختود اختصتاص
میدهند .زیرمعیارهای باری و رطوبت نسبی از وزن کمتری نسبت به
زیرمعیارهای دمایی برخودار میباشند.

1- Paired comparison
2- Badr et al
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توانسنجی مناطق کشت انگور
Evaluating the Ability of Grapevine Cultivation

استخرا نیازهای اقلیمی انگور
Extracting Climatic Needs of Grapes

پینهبندی اقلیمی – مکانی معیارهای اقلیمی
Climatic zoning and location of climatic criteria

پایگاه دادههای منابع اقلیمی

پایگاه دادههای منابع زمینی

Climate Resources Database

Land Resources Database

تعیین معیارها و زیرمعیارها
Experts opinions

وزندهی بر اساس مدل ،AHPبا استااده از نرم افزار Expert Choise
Weighting based on the AHP model, using Expert Choise software

سازگار
Compatible

بررسی سازگاری قضاوتها
Chek Compatibility of judgments

نظرات کارشناسان

Determining criteria and sub-criteria

ناسازگار
Incompatible

تلایق الیهها با وزنها در م یط GIS
Combining layers with weights in GIS

تییه نقشه و م دوده رقومی مناطق کشت انگور در ایران
Mapping and digital range of grape cultivation areas

in Iran
شکل  -2مدل مفهومی تهیه نقشه مکانیابی مناطق کشت انگور به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
Figure 2- Conceptual model mapping of grape cultivars using AHP process

جدول  -1مقایسه زوجی معیارهای اصلی در تعیین مناطق مستعد کشت درخت انگور
Table 1- Comparison of the main criteria for determining areas susceptible to grapevine cultivation

وزن

توپوگرافی

شرایط اقلیمی

Weight

Topography

Climate conditions

0.63

5

1

0.20

1

-

شرایط اقلیمی
Climate conditions

توپوگرافی
Topography

نرخ ناسازگاری ()2226
)Compatibility rate (0.05

مقع سه یج ی عد ع فضاع

اا مییاعر یقلیما ایاع

سامع

تعیین و برآورد نیاز و انباشت سرمایی در دوره رکتود یتا زمستتان،
یکی از میمترین ویژگیها برای طراحی باغات تجاری متیباشتد (.)0

در انتخاب م باغ ،نیاز سرمایی درخت ،منطقهای که کشت میکنیم
سرمای زمستانه باید به حد کافی باشتد کته نیتاز سترمایی درختت را
تأمین کند ،اگر زمستان گرم باشد به طور غیر عادی باعت تتأخیر در
گلدهی ،کاهش درصد گلدهی و کاهش تشکی میوه بتر روی درختت
میشود (.)93
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جدول  -2ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهای اقلیم برای کشت درخت انگور

وزن

Table 2- Comparison of the pair of matrices under climatic criteria for grapevine cultivation
دمای دوره
نیاز
دمای دوره رکود
رشد
ساعات
رطوبت
بارش
دمای کمینه
دمای بیشینه
سرمایی
The
The
Precip
آفتابی
نسبی
Minimum
Maximum
Relative
humidity

Sunny
hours

temperatu
re

temperatu
re

temperature of
the recession
period

temperatur
e of the
growth
period

Need
for the
cold

7

4

3

4

2

1

3

1

3

1

-

1

1

-

-

-

-

Weight

itation

0.451

7

7

0.355

6

7

7

0.119

5

5

5

2

0.047

3

6

6

3

1

نیاز سرمایی
Need for the cold

دمای دوره رشد
The temperature of
the growth period

دمای دوره رکود
The temperature of
the recession period

دمای کمینه مطلق
Absolute minimum
temperature

دمای بیشینه مطلق

0.090

1

7

7

1

-

-

-

-

Absolute maximum
temperature

0.036

2

2

1

-

-

-

-

-

ساعات آفتابی

0.026

1

1

-

-

-

-

-

-

0.025

1

-

-

-

-

-

-

-

Sunny hours

رطوبت نسبی
Relative humidity

باری
Precipitation

نرخ ناسازگاری ()2225
)Compatibility rate (0.06

نتایج مقایسه زوجی زیر معیار اقلیمی نیاز سترمایی بترای درختت
انگور در جدول  9مشخص شده است .با توجه به اهمیت تأمین سترما
در فص رکود درختان خزاندار مانند انگور ،هر چقدر نیاز سرمایی یتک
منطقه باالتر باشد ،از توانمندی اقلیمی باالتری برای کتاربری باغتات
خزان کننده برخوردار میباشد .بنابراین ،گزینه طبقه سرمایی – 7522
 7022با  22645بیشترین وزن را در امکان سنجی کشت درختان انگور
برخوردار میباشد .بعد ازاین طبقه ،طبقه  422 -7022ساعت سرمایی،
از قابلیت باالتری برخوردار است.
مشخصات الیه نیاز سرمایی و اعمال وزن بر روی الیه کشتور در
جدول  8مشخص شده است .نتایج نشان میدهد کته طبقته مناستب
کشت انگور از نظر انباشت سرمایی ،از وزنی برابر با  22751برختوردار
میباشد .این طبقه  60391336258هکتار از مساحت کشتور را در بتر
میگیرد .انباشت سرمایی کمتر از  422ستاعت بترای درختتان انگتور
مناسب نمیباشد .بررسی منابع ( 04و  )99کدام منابع؟ نشتان داد کته
مقدار  422ساعت سرمایی برای درخت انگور ناکافی استت .شتک (9
الف) توزیع فضایی انباشتت سترمایی کشتور براستاس متدل ستاعات
سرمایی در دوره رکود را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که بخش
وسیعی از کشور ،قابلیت تأمین سرمایی زمستانه یتا انباشتت سترمایی
الزم برای درختان خزاندار انگور را دارا نمیباشد .مناطق نیمه جنوبی

به طور کام به دلی وجود زمستانهای مالیم بترای کشتت تجتاری
درختان خزاندار مانند انگور مناسب نیست .فقط مناطق مرتاع و نسبتاً
کوهستانی واقع در شمال غرب ،شمال شرق ،غترب ،م تدوده شتمال
خراسان رضوی و خراسان شتمالی و جنتوبی ومنتاطق کوه ایتههتا و
دامنههای داخلی فالت ایرات از تتوان تتأمین کننتدگی سترمای الزم
برای واریتههای انگور برخوردار میباشد .از شمال به جنوب و از غرب
شرق از میزان انباشت سرمایی در ایران کاسته میشود .مناطق منیمته
جنوبی و عرضهای کم ارتاا به دلی عدم تأمین سرمای زمستانه ،از
توان سرمایی نامناسبی برای درخت انگور برخوردارند .در تعیین الگوی
فضایی انباشت سرمای درختان انگور ،عام ارتاا و عرض جغرافیایی
نقش میمی ایاا مینمایند.
به دلی نیاز سرمایی نسبتاً باالی درخت انگور ،امکان کشت ارقام
معمولی این درخت عمدتاً در نیمه شمالی کشور ،جایی که نیاز سرمایی
بیش از  422ساعات را با دمای  8تتا  1درجته ستانتیگتراد بترای آن
تأمین میکند وجود دارد .کشت این درخت در مناطق جنوبیتر کشتور
فقط م دود به ارتااعات باالی استان فارس ،کیگیلویته و بویراحمتد،
خوزستان ،سیستان و بلوچستان م دود میباشد.

توانسنجی كشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی

424

جدول  -3مقایسه زوجی انباشت سرمایی برای درخت انگور
Table 3- Comparison of paired cumulative accumulation for grapevine

وزن
Weight
0.586
0.268

0-400

400-800

800-1200

<1200

7
5

6
4

3
1

1

0.102

4

0.050

1

1
نرخ ناسازگاری ()2223

-

1200-1600
800-1200
400-800
0-400

)Compatibility rate (0.09

جدول  -4وضعیت الیه انباشت سرمایی در گستره ایران
Table 4- Status of the Cold Storage Layer in Iran

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

52937995.64

0.167

عالی

<1200

1

447202109.3

0.076

1200-800

2

31246411

0.029

800-400

3

33492821.16

0.014

0-400

4

مقع سه یج ی عد ع فضع

اا مییاعر یقلیما هماع

هیر رشده

کاربنو،7

یکی از فاکتور های میتم
براساس پژوهش های تونیتو و
برای انتخاب مکان کشت باغات انگور ،درجه حترارت متیباشتد ()87
دمای دوره رکود در درختان میوه خزان کننده مانند انگور نقش میمی
دارد .دمای هوا در دامنه خاصی میتوانتد در شکستتن دوره رکتود یتا
خواب درختان انگور با تأمین سرمای الزم مؤثر باشد .با بررسی منتابع
و مطالعات کتابخانهای ،نتایج مقایسه زوجی دمای دوره رکود در چیتار
طبقه در جدول  6مشخص شده است .دماهای  2- 9درجه سانتیگراد
با بیش از  22641بیشترین وزن را دارا میباشند .میتانگین دمتای دوره
رکود در بین ایستگاه های مورد مطالعه در گستره ایران زمین 5 ،درجه
سانتیگراد مشاهده گردید .بررسی الیه وزن دمای رکتود در کشتور در
جدول  5مشخص شده است .همانطور که مشخص شتده بته ترتیتب
 6239133625هکتتتار و  68102072329هکتتتار بتته طبقتته مناستتب
اختصاص دارد .بعد از این طبقات دمای دوره رکود ضعیف بتوده و ودر
واقع مناطق دیگر با زمستان مالیم همتراه هستتند و قتادر بته تتأمین
دمای سرد برای دوره خواب درختان انگور نیستند .شک ( 9ب) ،توزیع
فضایی دمای دوره رکود برای درخت انگور در ایران را نشان میدهتد.
بیشترین توزیع فضایی به طبقه متوستط در حاشتیه منتاطق مرتاتع و
عرضهای باال کشور اختصاص دارد .منطقه مناسب م دود به مناطق
1- Tonietto & Carbonneau

Excellent

مناسب
Appropriate

نامناسب
Inappropriate

نامناسب
Inappropriate

مرتاع و کوهستتانی غترب ،شتمال غترب ،شتمال و منتاطق شتمالی
خراسان شمالی میباشد .مناطق نیمه جنتوبی جتزو منتاطق ضتعیف و
نامناسب قرار دارند .از شمال به جنوب و از غرب به شرق ،دمای دوره
رکود افزایش مییابد و از توان تتامین سترمایی ایتن منتاطق کاستته
میشود .توزیع دمای دوره رکود از عام ارتاتا و عترض جغرافیتایی،
برای الگوی فضایی حاکم ،تبعیت مینماید.
مقع سه یج ی عد ع فضع

ا مییعر همع هیر ر د

مناطق خنک با آفتاب کافی ،برای کشتت درختت انگتور مناستب
میباشد .در مناطقی که دمای باالی  93درجه ستانتیگتراد دارنتد یتا
آفتاب شدید دارند برای کشت انگور مناسب نیستت ( 93و  .)90تغییتر
مرحلههای فنولو یکی درخت انگور بیشتر ت ت تأثیر دما است ،لذا دما
در مکانیابی درختان انگور حائز اهمیت حیاتی دارد.
بررسی منابع مختلف نشان میدهد که طول فصت رشتد درختت
انگور  6تا  5ماه معادل  762تا  742روز به طول متیانجامتد دارد .در
این راستا ،دمای دوره رشد برای درختت انگتور از اوایت فصت بیتار
متناسب با رخداد آخرین آستانه دمای فیزیولو یکی یا دمای پایه رشتد
و جوانهزنی انگور یعنی  72درجه سانتیگراد ،تا اواسط پاییز متناسب با
زمان اولین زمان رخداد آستانه دمای پایه  72درجته ستانتیگتراد ،بته
مدت شش ماه در بازه دمایی  02تا  05درجه سانتیگتراد قترار گرفتته
است.
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جدول  –5مقایسه زوجی دمای دوره رکود (ماههای نوامبر تا مارس) یا خواب برای درخت انگور
Table 5- Comparison of the temperature of the period of recession
(November to March) or sleep for the grapevine

وزن
Weight
0.587
0.356

9-12

6-9

3-6

0-3

4
4

2
1

1
1

1

1
5
1
نرخ ناسازگاری ()2229

0.298
0.117

0-3
3-6

-

6-9
9-12

)Compatibility rate (0.03

جدول  -6مشخصات الیه میانگین دمای دوره رکود (ماههای نوامبر تا مارس) برای درخت انگور
Table 6- Specification of the average temperature of the period of recession
(November to March) for the grapevine

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

50937995.64

0.131

مناسب

0-3

1

547202109.3

0.079

3-6

2

29246411

0.066

6-9

3

26492821.16

0.026

9-12

4

Appropriate

مناسب
Appropriate

ضعیف
Weak

نامناسب
Inappropriate

در مطالعات کوانتا ( )90مشخص شده که بیینه دمایی برای رشتد
انگور  02تا  05درجه سانتیگراد میباشتد ،در همتین راستتا وضتعیت
دمای دوره رشد انگور به  8طبقه مختلف تقسیم شد .جدول  1مقایسه
زوجی این زیر معیار اقلیمی را نشان میدهد .همتانطور کته مشتخص
شده طبقه دمتایی  06-05بیشتترین وزن را بته ختود اختصتاص داده
است ،دماهای پایینتر از این طبقه از وزن کمتری برخوردار بوده و در
دوره رشد از نقش پایینتری برخوردار میباشتند .بررستیهتا دماهتا از
طریق ایستگاههای مورد مطالعه در گستره ایران نشان داد که میانگین
دوره رشد در سطح ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعته برابتر بتا 07
درجه سانتیگراد میباشد .توزیع دادهها بیشتر در بازه دمایی  76تا 09
درجه سانتیگراد قرار گرفته است .بیشترین فراوانی در بازه دمتایی 73
تا  07درجه سانتیگراد مشاهده میشود.
نتایج مشخصات الیه زیتر معیتار دمتای دوره رشتد در جتدول 4
مشخص شتده استت .الیته متذکور از قابلیتت مناستب تتا نامناستب

طبقهبندی شده است .مناطق کم ارتاا و پست عرضهای جنتوبی و
جلگه خرزی به دلی دمای باال و مناطق ستیغ کوهستانها بته دلیت
دمای پایین از حد بیینه رشد انگور ،خار از قابلیت اقلیمی الزم بترای
کشت انگور قرار دارند .مناطق حاشیه و دامنه کوهستتانهتای مرتاتع
بخصوص در غرب ،شمال غرب و شمال شرق و ارتااعات مرکتزی از
قابلیت باالتری از نظر دمایی برای رشتد انگتور برختوردار متیباشتند.
مناطق کویری و بیابانی و نیمه جنوبی به دلی گرمای باالتر از آستانه
مناسب درختان انگور ،از قابلیت ضعیف و نامناسب برخوردار میباشند.
شک ( ) 9توزیع مکانی زیر معیار دمای دوره رشتد درختت انگتور را
نشان میدهد .الگوی فضایی در این زیر معیار از وضعیت ارتااعتات و
عرض جغرافیایی به شدت تبعیت مینمایتد .از شتمال بته جنتوب و از
غرب به شرق از قابلیتهای مناسب برای کشت درختان انگور کاستته
میشود.

جدول  –7مقایسه زوجی زیر معیار اقلیمی دمای دوره رشد برای درخت انگور
Table 7- Comparison of the pair under climate criterion. Growth temperature for grapevine

وزن
Weight
0.455
0.263

22-23

23-24

24-25

25-26

3
3

2
2

1
1

1

0.141

2

0.141

1

1
نرخ ناسازگاری ()2227
)Compatibility rate (0.01

-

25-26
24-25
23-24
22-23

توانسنجی كشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی
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جدول  -8مشخصات الیه زیر معیار اقلیمی دمای دوره رشد انگور در سطح کشور
Table 8- Characteristics of the layer under the criterion of the criterion of the
temperature of growth of grapes in the country

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

48937995.6489

0.034

مناسب

25-26

1

43202109.3

0.019

24-25

2

33246411

0.010

23-24

3

39492821.16

0.010

22-23

4

اا مییاعر یقلیما هماع

مقع سه یج ی عد اع مااعا
شمینه مطلق

مقاومت درختان انگور در مقاب سرما به مراتب کمتر است .درخت
انگور تا  -76درجه سانتیگراد قدرت ت مت دارد ( .)73دمتای کمینته
هوا برای درخت انگور در  8طبقه مختلف از کم به زیتاد طبقتهبنتدی
شده است (جدول  .)3بررسی دادههای دمای کمینه مطلتق نشتان داد
که میانگین دمای کمینه در سطح کشور براساس آمتار  022ایستتگاه
هواشناسی برابر با  -76درجه سانتیگراد متیباشتد .بیشتترین دمتای
کمینه مطلق  -95درجه سانتیگراد ثبت شده استت .نتتایج نشتان داد
که طبقه دمایی ( )2تا ( )-72درجه سانتیگراد از وزن بتاالتری بترای
درخت انگور برخوردار است .بعد از این طبقه دماهای بین  -72تا -02
درجه سانتیگراد مناسب هستند .طبقات دمتایی بتاالتر از  -02درجته
سانتیگراد ،برای درخت انگور نامناسب و کشنده است .توزیتع مکتانی

Appropriate

مناسب
Appropriate

ضعیف
Weak

نامناسب
Inappropriate

دمتای کمینته مطلتق کشتور از نظتر کشتت درختت انگتور براستتاس
ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه در شتک ( 9د) مشتخص شتده
است .همانطورکه نتایج نشان میدهد در بخشهایی از کشتور از نظتر
دمای کمینه مطلتق ،بترای درختت انگورم تدودیت وجتود دارد .ایتن
مناطق عمدتاً کمربندهای کوهستانی زاگرس مرتاع و منطقه سردسیر
شمال غرب و م دودهایی از شمال شرق ایران را در بر متیگیترد .در
واقع بجز مناطق مرتاع ستیغ کوهستانها ،بیشتر مناطق ایران از نظتر
دمای مطلق برای درخت انگور م دودیتی ندارند و در قابلیت مناستب
قرار میگیرند .در کشور ایران دماهای کمینه مطلق منطبق بتر م تور
وضعیت ناهمواریها و عرض جغرافیایی در مناطق کوهستانی غرب و
شمال غرب و شمال شرق رخ میدهتد کته در ستردترین ایستتگاه در
کشور یعنی سقز ،دمای  -95مشاهده شد که از آستانه ت مت درختت
انگور بسیار باالتر است.

جدول  –9مقایسه زوجی دمای کمینه برای درخت انگور
Table 9- Comparison of minimum temperature for grape tree
وزن
Weight
0.483
0.272
0.157
0.058

()-30( – )-40

()-20( – )-30

()-10( – )-20

(0-)-10

5
3
2
1

3
2
1
-

2
1
-

1
-

(0-)-10
()-10( – )-20
()-20( – )-30
()-30( – )-40

نرخ ناسازگاری ()2227
)Compatibility rate (0.01

جدول  –11مشخصات الیه دمای کمینه مطلق در سطح کشور
Table 10- Specifications for the minimum absolute temperature layer in the country

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

42937995.6489

0.014

مناسب

(0-)-10

1

52202109.3

0.008

()-10( – )-20

2

28246411

0.004

()-20( – )-30

3

39492821.16

0.001

()-30( – )-40

4

Appropriate

مناسب
Appropriate

نامناسب
Inappropriate

نامناسب
Inappropriate
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جدول  –11مقایسه زوجی زیر معیار اقلیمی دمای بیشیینه دمایی مطلق
Table 11- Paired comparison under the climate criterion of over-temperature absolute temperature

وزن
Weight
0.666
0.175

<50

45-50

40-45

35-40

9
6

5
2

4
1

1

0.116

6

0.043

1

1
نرخ ناسازگاری ()2221

-

35-40
40-45
45-50

<50

)Compatibility rate (0.07

جدول  -12مشخصات الیه بیشینه دمای هوا در سطح کشور
Table 12- Specifications for the maximum air temperature in the country

مقع سه یج ی عد ع ماعا

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

41937995.6489

0.037

مناسب

35-40

1

397202109.3

0.009

40-45

2

40246411

0.006

45-50

3

38492821.16

0.002

<50

4

ا مییاعر یقلیما بیتاینه

همع هدی

آستانه دمای حداکثر برای درخت انگور  94تا  82درجه سانتیگراد
میباشد ( 90و  .)02درخت انگور یک درخت منطقه سردسیر م سوب
میشود و دماهای گرم دوره رشد و نمو موجب کاهش عملکرد و عدم
بازدهی میگردد .دماهای بیشینه مطلتق بتا توجته بته آستتانه دمتای
بیشینه انگور ( )94-82در  8طبقه مجزا جیت مقایسه زوجی در جدول
 77مشخص شده است .نتایج نشان داد که در بین طبقتات ،بیشتترین
وزن به طبقه دمایی  96-82درجه سانتیگراد قرار دارد .دماهتای بتین
 82-86به علت نزدیکی به آستتانه دمتای حتداکثر ،در شترایط قابت
ت م و قابلیت متوسط قرار میگرنتد .دماهتای بتاالتر از آستتانه 82
درجه سانتیگراد ،اثر منای بتر وی کیایتت و بتازدهی درختت انگتور
میگذارند .مشخصات الیه دماهای بیشتینه مطلتق از نظتر قابلیتت و
مساحت در گستره کشور ،در جدول  70مشتخص شتده استت .نتتایج
نشان داد که طبقته بتا قابلیتت مناستب ،از وزن و مستاحت بتاالتری
برخوردار میباشد .در واقع بیش از نیمی از گستره مستاحت کشتور در
شرایط نامناسب و نیمی دیگر در شترایط مناستب تتا متوستط از نظتر
دماهای بیشینه مطلق قرار دارد.
توزیع مکانی دمای بیشینه در سطح کشور برای درختت انگتور در
شک ( 9ر) مشخص شده است .شرایط نشان داد کته توزیتع مکتانی
دماهای بیشینه در وهله اول از عام ارتاا از سطح دریتا و ست از
عام عرض جغرافیایی تبعیت مینماید .از غرب به شترق و از شتمال
به جنوب از قابلیت مکانی ایران برای درختت انگتور از نظتر دماهتای

Appropriate

متوسط
Medium

نامناسب
Inappropriate

نامناسب
Inappropriate

بیشینه مطلق کاسته میشود .مناطق مرتاتع غترب و شتمال غترب و
شمال شرق و نواحی البرز ،جزو جزو مناطق بتا قابلیتت مناستب قترار
دارند .در نواحی مرکزی هر جا شرایط ارتااعی بتارز بتوده ماننتد یتزد،
کرمان و نواحی خراسان جنوبی و شتمال سیستتان و بلوچستتان ،نیتز
شرایط دماهای بیشینه مطلق شرایط مناسب تا متوسط بترای درختت
انگور را فراهم مینماید .در نواحی جنوبی و جلگه خزری به دلی گرما
و رطوبت زیاد ،شرایط برای درخت انگور از نظر دماهای حداکثر مطلق
قابلیت الزم را ندارد.
مقع سه یج ی عد ع ماعا

ا مییعر یقلیم بعرش

درخت انگور برای رشد مناسب به بیش از  122میلیمتر بارنتدگی
نیاز دارد .در مناطق با باری کمتر از  122میلیمتر ،شرایط رشد بتدون
آبیاری مقدور نیست .درختان انگور برای رشد در شرایط دیم ،بته 522
تا  122میلیمتر بارندگی نیاز دارنتد ( 02و  .)90در ایتن راستتا ،نتتایج
مقایسه زوجی باری از نظر رشد درخت انگور در جدول  79مشتخص
شده است .نتایج نشان میدهد که بتاری بیشتتر از  122میلتیمتتر از
وزن باالتری برای کشتت درختتان انگتور برختودار متیباشتد .نتتایج
قابلیتهای الیه باری در کشور از نظر کشت درخت انگور در جتدول
 78مشخص شده است .همانطور که مشخص شده ،تقریباً ک کشتور
از نظر باری برای کشت انگور نامناسب است و فقتط حاشتیه دریتای
خزر در استان گیالن و مازندران ،باری کافی برای کشت دیتم را دارا
میباشد .توزیع مکانی باری ساالنه ایتران در شتک ( 9ز) مشتخص
شده است .درخت انگور بیش از  122میلیمتر باری ساالنه نیتاز دارد

توانسنجی كشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی

تا براساس مییایی اب باران بتواند نیاز آبی خود را تامین نماید ،که بتا
توجه به وضعیت باری کشور این شرایط فقط در م دوده بسیار کمی
در حاشیه جنوب غربی دریای خزر در استان گیالن و مازندران فتراهم
میباشد .این نکته قاب ذکر است که این مناطق به دلی زمستانهای
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مالیم نیتاز سترمایی بترای درختتان سردستیری ماننتد انگتور تتامین
نمیشود و مناسب کشت درخت انگور نیستت .بنتابراین بتا توجته بته
وضعیت باری ایران ،درخت انگور برای باردهی و رشد و نمو نیتاز بته
آبیاری ساالنه و تأمین آب الزم دارد.

جدول  -13مقایسه زوجی زیرمعیار اقلیمی بارش
Table 13- Comparison of paired sub-climatic precipitation

وزن
Weight
0.594
0.248

>300

300-500

500-700

<700

9
4

7
4

6
1

1

0.122

5

0.035

1

-

1
نرخ ناسازگاری ()2223

<700
500-700
300-500
>300

)Compatibility rate (0.09

جدول  –14مشخصات الیه بارش ایران
Table 14- Specification of Iran precipitation layer

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

5142142.42

0.013

مناسب

<700

1

37181178.321

0.005

500-700

2

73465617.16

0.002

300-500

3

45123214.44

0.0007

>300

4

Appropriate

مناسب
Appropriate

نامناسب
Inappropriate

نامناسب
Inappropriate

جدول  –15مقایسه زوجی رطوبت نسبی
Table 15- Relative humidity pair comparison

وزن
Weight
0.572
0.240
0.127
0.062

>35

35-40

40-50

<50

6
4

4
3

3
1

1

<50

-

40-50

1
4
1
نرخ ناسازگاری ()2224

35-40

>35

)Compatibility rate (0.08

مقع سه یج ی عد ع ماعا

ا مییاعر یقلیما رطدبا

اسش

نتتایج مقایسته زوجتتی زیتر معیتار رطوبتتت نستبی در جتتدول 76
مشخص شده است .نتایج نشان میدهد که رطوبت نسبی باالتر از 62
درصد 22610 ،وزن را به خود اختصاص میدهد .بترای درختت انگتور
براساس ایستگاه های مورد مطالعه ،میانگین رطوبتت نستبی برابتر بتا
 8426درصد مشاهده گردید .توزیع میزان رطوبت نسبی نشان میدهتد
که بازه  82تا  62بیشترین فراوانی رطوبت نستبی در ستطح کشتور را

برخوردار میباشد .توزیع مکانی قابلیت های رطوبت نسبی ایران برای
کشت درخت انگور در شک ( ) 9مشخص شده است .نتتایج نشتان
داد که با توجه به نیاز رطوبت نسبی پتایین درختت انگتور نستبت بته
خیلی از درختان میوه ،در ایران قابلیت رطوبتت نستبی بترای درختت
انگور ،زیاد است (جتدول  .)75در منتاطق مرکتزی و کتویری کشتور،
کمترین میزان رطوبت نسبی مشاهده گردید .در کت بیشتتر ایتران از
میزان رطوبت نسبی الزم برای درخت انگور برخوردار می باشد.
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جدول  -16مشخصات و قابلیتهای الیه رطوبت نسبی
Table 16 - Specifications and capabilities of the relative humidity layer

مساحت (هکتار)

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Area/ha

Normal weight

Condition

Class

Row

7591914.382

0.009

مناسب

<50

1

18034235.92

0.003

40-50

2

57071598.48

0.002

35-40

3

78542113.52

0.001

>35

4

ا مییاعر یقلیما ساعاع

مقع سه یج ی عد ع ماعا
آفتعب

یکی از میمترین پارامترهای اقلیمی در احداث باغات انگور ،نور و
آفتاب کافی میباشد .درخت انگور وابستگی بسیار باالیی بته ستاعات
آفتابی مناسب برای تنظتیم درصتد شتیرینی و قنتد و استید دارد .بته
طوریکه ،شیرینی و مزه میوه انگتور ،همبستتگی مثبتتی بتا افتزایش
ساعات آفتابی دارد ( .)77نتایج مقایسه زوجی زیر معیار اقلیمی ساعات
افتابی در جدول  71مشخص شده استت .بتا توجته بته بررستیهتا و
مطالعات کتابخانهای هر مکانی که از افتتاب بیشتتری برختودار باشتد
برای رشد و نمو درختتان میتوه ختزان کننتده ماننتد انگتور ،مناستب
میباشد .نتتایج نشتان دادکته منتاطق بتا  0622تتا  9222ستاعت در
مجمو ستاالنه ،از وزن بتاالتری بته نستبت دیگتر منتاطق برختودار
میباشد .براساس مشخصات الیه ،در کشور ایران به عنوان سترزمینی
با تابش مناسب ،بجز مناطق نوارشمالی و سواح دریای خزر ،به دلی
ابرناکی زیاد ،بقیته نقتاط کشتور از ستاعات آفتتابی مناستب برختودار
میباشند .توزیع مکانی ساعات آفتابی ایتران بترای درختت انگتور در
شک ( 9خ) مشخص شده است .توزیع مکتانی نشتان متیدهتد کته
قابلیتهای فالت ایران از نظر ساعات آفتابی م دودیتی برای کشتت
درخت انگور ایجا نخواهد کرد .توزیع ساعات آفتتابی از عامت عترض
جغرافیایی تأثیر میپذیرد و از شمال به جنوب بر میزان ساعات آفتابی
افزاوده میشود .کشور ایران از نظر ساعات افتابی از شرایط الزم برای
رشد و نمو بیشتر درختان میوه برخوردار میباشد .در واقتع نتور افتتاب
است که میزان قند و کیایت میوه انگور را مشخص میستازد .توزیتع

Appropriate

مناسب
Appropriate

مناسب
Appropriate

نامناسب
Inappropriate

ساعات افتابی نشان داد که بجز مناطق حاشیه دریای ختزر بته دلیت
ابرناکی  7122تا  0222ستاعات افتتابی ستاالنه را دارا هستتند دیگتر
مناطق بیش از  0222و در نیمه جنوبی و مرکتزی کشتور تتا بتیش از
 9222ساعت ،شرایط افتابی حاکم میباشتد .بنتابراین شترایط افتتابی
کشور برای درخت انگور م دودیتی نداشته و شترایط افتتابی در کت
کشور فراهم میباشد.
ا مییعرهع جغایفیع

مقع سه یج

نتایج زیر معیارهای توپتوگرافی یتا عوامت جغرافیتایی (ارتاتا از
سطح دریا ،شیب و جیت) در جدول  74مشخص شتده استت .نتتایج
نشان میدهد که زیر معیار ارتاا با  22556وزن ،باالترین و جیت بتا
 22707درصد ،کمترین وزن را در بین زیرمعیارهای توپتوگرافیکی دارا
میباشند .بنابراین زیرمعیار ارتاا در مکانیابی درختان انگور بسیار حائز
اهمیت میباشد.
مقع سه یج ی عد ع ماعا

ا مییعر جغایفیع

یرعفعع

ی سطح هر ع

ارتاا نقش مؤثری در مکانیابی باغات انگور ایاا مینماید .ارتاتا
مناسب کاشت درختان انگور  022تتا 7822تعیتین شتده استت ( 02و
 .)04بنابراین با بررسیهای کتابخانهای وضعیت ارتاا در چیار طبقته
مختلف کالسبندی شد.

جدول  –17مقایسه زوجی زیر معیار اقلیمی ساعات آفتابی
Table 17- Paired comparison below sunny climatic criteria

وزن

ع عدپدگایفیا

Weight
0.495
0.232

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

3
3

2
2

1
1

1

0.136

3

0.023

1

1
نرخ ناسازگاری ()2224
)Compatibility rate (0.08

-

2500-3000
2000-2500
1500-2000
1000-1500
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جدول  -18مقایسه زوجی زیرمعیارهای توپوگرافیکی یا جغرافیایی
Table 18- Comparison of the pair of topographic or geographic subcategories

وزن

شیب

ارتفاع

Weight

Slope

Height

0.665

4

1

0.441

2

-

ارتاا
Height

شیب
Slope

نرخ ناسازگاری ()2225
)Compatibility rate (0.06

نتایج نشان داد که هر چند از ارتاا  022تتا  7822بترای درختت
انگور مناسب میباشد ،اما طبقه ارتااعی ( )7222-7822متر از ستطح
دریا ،بیشترین وزن را به خود اختصاص میدهد ،در واقع ارتاا نستبتاً
باال نقش مؤثرتری در باغات انگتور ایاتا متینمانیتد (جتدول  .)73در
جدول  ،02مشخصات و قابلیتهای الیه ارتااعی مشخص شتده کته
مناطق تا باالتر از  022متر تا  7822متری از قابلیت مناسب برختودار
میباشند .ارتااعات بتیش از  7822متتری و کمتتر از  022متتری ،از
قابلیت نامناسب برای کشت درخت انگور برخوردارند.
توزیع مکانی سطو ارتاتاعی کشتور در شتک ( 9ک) مشتخص
شده است .مناطق مناسب از نظر ارتااعی م دود به منتاطق مرتاتع و
کوهستانی نیمه غربی ،نیمه شمالی و شمال شترق کشتور متیباشتد.
مناطق حاشیه رشته کوههای اصتلی نیتز در شترایط متوستط از نظتر
ارتااعی قرار دارند .مناطق مرکزی و نیمه جنوبی به دلی ارتاا کمتتر
برای کشت درخت سردسیری مانند انگور مناسب نیستند .در منتاطقی
از کرمان و یزد ارتااعات پراکنده مرتاعی وجود دارد که شرایط رشتد و

نمو انگور در آن نواحی فراهم میباشد .از شمال به جنتوب و از غترب
به شرق با تغییر چشمانداز مرتاع به یک چشمانداز هموار و کم ارتاا ،
شرایط قابلیت نواحی برای کشت درخت انگور به شدت کاهش مییابد
و در شرایط نامناسب قرار میگیرد.
مقع سه یج ی عد ع ماعا

ا مییعر جغایفیع

شیب الزم برای کاشت درختان انگور تا  52درصد مشخص شتده
است .ایتن نشتان متیدهتد کته ایتن درختتان بتا توجته بته شترایط
فیزیولو یکی ،توانایی رشد در شیب هتای مختلتف را دارا متیباشتند.
بنابراین نتایج از نظر درخت انگور در  8طبقه در جتدول  07مشتخص
شده است .نتایج نشان داد که شیبهای باالتر در م تدوده  82-52از
وزن بتتاالتری برختتوردار متتیباشتتند .در واقتتع کاشتتت درختتتان میتتوه
بخصوص انگور ،در سطو شیب دار مقرون به صرفه تر است.

جدول  –19مقایسه زوجی زیر معیار جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا
Table 19- Comparison of the pair below the geographic level of the altitude

وزن
Weight
0.607
0.228

>200

200-600

600-1000

1000-1400

6
6

4
3

2
1

1

0.119

4

1

0.066

1

-

-

1000-1400
600-1000

-

200-600

>200

نرخ ناسازگاری ()2226
)Compatibility rate (0.05

جدول  -21مشخصات الیه ارتفاعی در کشور
Table 20- Elevation profile of the country

وزن نرمال

وضعیت

کالس

ردیف

Normal weight

Condition

Class

Row

0.080

1000-1400

1

0.030

600-1000

2

0.015

200-600

3

0.008

>200

4

مناسب
Appropriate

مناسب
Appropriate

مناسب
Appropriate

نامناسب
Inappropriate

یب
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جدول  -21مقایسه زوجی زیر معیار جغرافیای شیب برحسب درصد
Table 21- Comparison of the pair under the gravity geographic scale in percent

وزن
Weight
0.426
0.231

0

0-20

20-40

40-60

3
2

2
1

1
1

1

0.195

2

1

0.148

1

-

-

40-60
20-40

-

0-20
0

نرخ ناسازگاری ()2220
)Compatibility rate (0.02

جدول  -22وضعیت الیه شیب به عنوان زیر معیار جغرافیایی
Table 22- Tilting Layer Status as a sub geographic criterion
ردیف
کالس
وضعیت
وزن نرمال
Row
Class
Condition
Normal weight

مناسب
Appropriate

مناسب
Appropriate

مناسب
Appropriate

مناسب
Appropriate

0.029

15-20

1

0.015

10.15

2

0.013

5-10

3

0.010

0-5

4

در جدول  00وضعیت زیرمعیار شیب مشخص شده است .از شیب
 2تا  52درصد ،قابلیت مناسب برای درختان انگور وجود دارد .باالتر از
 52درصد از قابلیت نامناسبی برای کاشت انگور برختوردار متیباشتند.
بررسیها نشان داده که درخت انگور به عنوان یکتی از کتاربریهتای
باغات در مدیریت حوضههای آبخیز در جیت جلتوگیری از فرستایش
خاک و توسعه اقتصادی در سطو شیب دار م سوب میشود.
توزیع مکانی قابلیت های ایران از نظر شیب برای درخت انگور در
شک ( 9گ) مشخص شده است .نتایج نشان میدهد که با توجه بته
قدرت سازگاری باال و شرایط فیزیولو یکی درخت انگور ،تقریبتا تمتام
مناطق ایران بجز نواحی بسیار مرتاع و ستیغ کوهستانهتا ،از شترایط
مناسب برای کاشت انگور برخوردار میباشد.
منعطق مستید شت هرخا یارادر بایساع

هماد اعا

ال ههع مختلف یقلیم ی جغایفیع

تلایق الیه براساس وزنهای م اسبه شده و قابلیتهای منتاطق
مختلف کشور برای کشت درخت انگتور بصتورت قابلیتت مناستب تتا
نامناسب در شک ( 9ل) مشخص شده است .نتایج نشان میدهد کته
 8073659124هکتتتار دارای قابلیتتت نامناستتب و  8010709520دارای
قابلیت ضعیف و  16830672هکتتار از قابلیتت مناستب بترای کشتت
انگور در گستره ایران برخوردار متیباشتد .در واقتع  168308کیلتومتر
مربع از مساحت کشور برای کشتت درختت انگتور مستتعد متیباشتد.
مناطق مناسب کشت درختت انگتور منطبتق بتر دامنتههتای منتاطق
کوهستانی و نسبتاً مرتاع در نیمه غربی ،شمال غرب ،شتمال شترق و
مناطق پراکنده مرکز ،شرق و جنوب شرق قرار دارد .م دوده مناستب
کشت درختان انگتور  80درصتد از ستطح مستاحت کشتور را شتام

میشود.
ما ی محدیه شت هرخ یاردر بایسع

ای ط یقلیما

– عدپدگایفیا

نتایج مرز و م تدوده کشتت درختت انگتور در گستتره ایتران در
شتتک هتتای ( 9ل) و ( 9س) مشتتخص شتتده استتت .بعتتد از سلستتله
م اسبات و ت لی های مکانی در سامانه اطالعات جغرافیتایی ،مترز و
م دوده مناسب کشت درخت انگور از نظر شرایط اقلمیتی و م یطتی
مشخص گردید .همانطور که مشخص شده ،شرایط اقلیمتی کشتور در
پیوند با شرایط مکانی ،براساس ابزار ت لی گتر مکتانی ( )GISنقتش
موثری در شناسایی مناطق مستعد کشت درختان میوه ایاا مینماید.

نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی مناطق مختلف ایران براساس
شرایط اقلیمی برای کشت درخت انگور کشمشی ارزیابی شد .با توجته
به کاهش منابع طبیعی ،برنامه ریزی فضایی با توجه به توان اقلیمتی-
اکولو یکی حائز اهمیت میباشتد .فراینتد ت لیت چنتد معیتاره ماننتد
 ،AHPاز عملکرد قاب قبولی برای امکانسجی کشت درختان میوه و
شناسایی استعدادها و م دودیتها برختوردار متیباشتد .اهمیتت ایتن
فراینتتد بتترای درختتت انگتتور در منتتاطق مختلتتف در مطالعتتات آچریتتا
ویانگ ،)0276(7بدر و همکاران )0274(0و جمشیدی ( )7935نیز تایید
شده است.
1- Acharya & Yang
2- Badr et al
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شکل  -3توزیع مکانی زیرمعیارهای اقلیمی و مناطق مستعد کشت درخت انگور در ایران
Figure 3- Spatial distribution of climate sub-criteria and areas susceptible to grapevine cultivation in Iran

برای دیگر درختان میوه این فرایند از طریق مطالعات میر موسوی
و میریان ( )7939و فال سلیمان و همکاران ( )7930نیز حائز اهمیتت
میباشد .نتایج نشانگر این است که نمیتوان منطقه ای با خصوصیات
کام برای کشت انگور پیدا نمتود ،امتا بتا شتناخت م تدودیتهتای
اقلیمی و تعیین اولویتها ،میتوان در قالتب مطالعته جتامع اقلیمتی-
م یطی مطابقت بیشتر با م یط را افتزیش داد .نتتایج نشتان داد کته
معیار اقلیمی نسبت به معیار توپوگرافیکی از نقتش و وزن بتاالتری در
امکانسنجی کشت انگور کشمشی برخوردار میباشد .همچنین مؤلاه-
های دمایی مانند انباشت سرمایی ،دمای دوره رکود و میانگین دمتای
هوا به عنوان زیرمعیارهای اقلیمی و عامت ارتاتا از ستطح دریتا بته
عنوان زیرمعیار توپوگرافیکی ،برای سنجش قابلیتهای کشتت انگتور
کشمشی ،از ارزی و اولویت باالتری برخودار میباشند .ایتن نتتایج از
نظر اهمیت انباشت سرمایی ،پارامتر دمای هوا و عام طبیعی ارتاا از

سطح دریا در شناسایی مناطق مناسب کشت انگور در تاییتد مطالعتات
امینتتی ( )7930متتیباشتتد .تلایتتق زیرمعیارهتتای اقلیمتتی بتتا شتترایط
توپوگرافیکی برای امکان سنجی کشت انگور کشمشی براساس سامانه
اطالعات جغرافیتایی نشتان داد کته در گستتره ایتران8073659124 ،
هکتار دارای قابلیت نامناسب و  8010709520دارای قابلیت ضتعیف و
 16830672هکتار از قابلیت مناسب برخوردار متیباشتد شتک  .9در
واقع  168308کیلومتر مربع معادل  80درصد از مساحت کشتور بترای
کشت درخت انگور مستعد میباشد .م دوده و مناطق مناستب کشتت
درخت انگور منطبق بر دامنههای مناطق کوهستانی و نسبتاً مرتاع در
نیمه غربی ،شمال غرب ،شمال شرق و مناطق پراکنده مرکز ،شترق و
جنوب شرق قرار دارد .نتایج ت قیق حاضر برای اولین بار در کشور بتا
توجه به جامعیت آن در گستره سرزمینی فتالت ایتران حتائز اهمیتت
است.
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Introduction: In order to choose the best forms for each region and invest, the climatic conditions should be
considered. Among the climatic elements, thermal indexes are effective factors in the production cycle, and the
quality and quantity of grapes. Given the lack of water resources and the threat of climate change, there is a need
for potentiometry and clustering of different regions.
Materials and Methods: According to the content and purpose of statistics and information, the hourly and
daily climatic data of 200 climate stations were used. In order to compute the required chilling, the CH model
was prepared and implemented. According to daily and monthly statistics, climate parameters were refined and
investigated. We used a weighting method based on hierarchical approach for accurate decision making and
identifying the relative importance of climatic criteria for grape cultivation. For the following climatic criteria,
the information layer was arranged through a database of 200 meteorological stations of the Iranian
Meteorological Organization. For the following geographic criteria, layers were used in the country. In order to
determine the suitable areas for planting grapevine, using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method in the
Epert choice11 software environment, the criteria and sub criteria were weighted. Then, using the Geographical
Information System, the layers were overlapped based on their weight and the final land suitability map for
planting grapevine in Iran was obtained based on climatic conditions.
Results and Discussion: Pairwise comparison of criteria and sub-criteria based on hierarchical analysis
showed that the criterion of climatic conditions with a weight of 0.63 was considered as the most important
criterion in determining suitable areas for grapevine cultivation. Pairwise comparison of the climatic conditions
criterion indicated that the sub-criteria of 451 were the highest among the sub-criteria in the grape trees.
Temperature sub-criteria exhibited the greatest weight during the slump and growth period. Paired comparison
and spatial distribution of the climate-chilling showed that a large part of the country does not supply winter
creeps or cold storage for grapevine trees. The southern half of Iran is entirely unsuitable due to the existence of
mild winters for commercial cultivation of creeping trees such as grapes. Paired comparison and spatial
distribution under the climatic criterion of the slump period demonstrated that largest spatial distribution is
allocated to the middle class in the margin of highlands and high latitudes regions. Paired comparison and spatial
distributions under the scale of the growth period illustrated that the spatial pattern in this sub-criteria is highly
dependent on the altitude and latitude. From the north to the south and from the west to the east, the suitability
for growing grapevine decreases. Paired comparison and spatial distributions under the climatic criteria of
absolute minimum temperature revealed that in terms of absolute minimum temperature, there is a limitation on
grapevine for some regions of Iran. These areas are mainly mountainous belts of the Zagros mountain, the
northwest cold region and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distribution under the climate criteria
of maximum air temperature showed that temperatures above the threshold of 40 degrees Celsius adversely
influence the quality and yield of grapevine. In fact, in terms of absolute maximum temperatures, more than half
of the country's surface area is unsuitable. Paired comparison and spatial distributions under the geographic scale
elevation above sea level showed that suitable altitude areas are limited to the high and mountainous regions of
the northwestern, northern, and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distributions under the relative
climate of relative humidity indicated that due to the relative humidity of the grape vine compared to many fruit
trees, the relative humidity in Iran is high for the grapevine tree. Paired comparison and spatial distributions
under the climatic criteria of sunshine hours illustrated that the distribution of sunshine hours affects the latitude
factor causing an increase in sunshine hours from north to south. A wide range of growing fruit trees in terms of
sunshine days can be found in Iran. Therefore, most regions in the country provide unlimited solar radiation for
grapevine growth. Paired comparison and spatial distributions under the geographic scale elevation above sea
level showed that altitude plays an important role for locating vineyards. Suitable high-altitude areas are limited
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to the high and mountainous regions of the northwestern, northern, and northeastern Iran. Paired comparison and
spatial distribution below the gradient geographic scale showed that planting fruit trees, especially grapes, is
more cost-effective in steep slopes. Considering the high adaptability and physiological conditions of the
grapevine, almost all regions of Iran, except very high and mountainous regions, are suitable for planting grapes.
Suitable vineyard cultivars are adapted to the slopes of mountainous and relatively high mountainous regions in
the mid-west, northwest, northeast, and scattered areas of the center, east and south east of the country. The
range of cultivating grapevine trees is 42% of the country's surface area.
Conclusion: The results revealed that the climate criterion has a pivotal role for determining land suitability
for grapevine trees. The suitable vineyard cultivars are located in the mountainous and relatively hilly mountains
in the northwest, northwest, northeast, and dispersed areas of the center, east and south east of Iran. These
findings are important for land use planning and spatial planning with emphasis on climatic and geographic
capabilities for efficient use of natural resources.
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