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 چکیده 
زایی،  سازی مصرف آب، اشتغال و درآمد های علمی است که نقش مؤثری در بهینه توسعه پایدار کشاورزی مستلزم شناخت و توسعه روش 

. ارزش بارز اقتصادی و درمانی، تقاضای بازار و سطح فرآوری باالی گیاهان دارویی باعث  ی داشته باشندرنفتیغسالمت جامعه و صادرات 

افزایش یابد. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران، توسعه کشت این گیاهان   روزروزبهشده است تا کشت این گیاهان در دنیا 

یابی مناطق مستعد کشت گیاه  منظور مکان . در پژوهش حاضر به است  هداکردیپی  دوچندانخشک اهمیت ویژه در نواحی خشک و نیمه به

  درکشت عنوان معیارهای مؤثر  اقتصادی به   -عنوان یکی از گیاهان دارویی ارزشمند، معیارهای اقلیمی، توپوگرافی و اجتماعیمحمدی به گل

ه اطالعات جغرافیایی برای رقومی سازی و تلفیق  ی شد. سپس از ساماندهوزنای فرآیند تحلیل شبکه کمک بهگیاه مذکور انتخاب و 

پوشانی وزنی در محیط  اضافه شد. هم  هاآنها به  . پس از تشکیل پایگاه اطالعات فضایی منطقه، اطالعات توصیفی نقشهشداستفاده ها  الیه

GIS  عامل بارش سالیانه، ارتفاع و   سه محمدی انجام شد. نتایج نشان دادبندی مناطق مستعد کشت گل پهنه تینها درصورت گرفت و

محمدی داشتند. همچنین بر اساس  ترین تأثیر را بر کمیت و کیفیت گیاه گلترین تأثیر و پارامتر شیب کمدمای میانگین ساالنه، بیش

ن گیاه را در ترین مناطق مستعد کشت ای، بیش%11و    15.6،  38با    بیترت  بهبندی، نواحی شمال، مرکز و نواحی غربی استان  نقشه پهنه

 . اندداده ی جاخود  

 .محمدیای؛ سامانه اطالعات جغرافیایی؛ گلتحلیل شبکه  ؛بندیپهنه :یدیکل  یهاواژه

. 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
264



 

 1398تابستان ، 2 ، شماره5 زیست و مهندسی آب، دورهمجله محیط
 

 مقدمه -1
مسععتلزم شععناخت و توسعععه توسعععه پایدار کشععاورزی 

هعای علمی اسععععت کعه نقش مهم و مؤثری در  روش

زایی، سعالمت  سعازی مصعرف آب، اشعتغال و درآمدبهینه

 Tosan et)داشعته باشعند  یرنفتیغ جامعه و صعادرات 

al. 2015).  باید با توجه به تنوع اقلیمی   گریدیعبارتبه

و شععرایط محیطی هر منطقه محصععوالتی برای کشععت 

د. اهمیت این موضعوع سعبب شعده اسعت تا  انتخاب شعو

ای به  محققان و متخصععصععان علوم محیطی توجه ویژه

. در این  زیسعت داشعته باشعندآمایش سعرزمین و محیط

های مناسعب  ی زمین را با روششعناسع زمینه منابع بوم

هعای بهتری اراهعه حعلمورد شعععنعاسعععایی قرار داده و راه

 .(Ashrafi et al. 2013)نمایند 

ز اقتصععادی و درمانی، تقاضععای بازار و سععطح ارزش بار

باعث شده است تا کشت  1فرآوری باالی گیاهان دارویی

روز افزایش یابد  بهو کار این گیاهان در سعراسعر دنیا روز

(Piri et al. 2018).   از سعوی دیگر مصعرف کم آب و

مقاومت به تنش خشعکی متوسعط تا زیاد، این گیاهان را 

مصعرف معرفی  عنوان جایگزین برای کشعت گیاهان پربه

توانند در شععرایط کمبود آب کنونی  کرده اسععت که می

  پربعازدهحعل پعایعدار و عنوان یعک راهدر کشعععور ایران، بعه

  کهییجاآن از  .(Tosan et al. 2015)اسععتفاده شععوند 

ها  عوامل آب و هوایی بر کشعاورزی از سعایر فعالیتتأثیر 

بیشعتر اسعت، شعناخت روابط بین متغیرهای اقلیمی و  

عملکرد گیعاهعان دارویی، اهمیعت و ارزش اقتصعععادی  

باالیی دارد. همچنین توسععععه کشعععت گیاهان دارویی  

کفععایی در تولیععد مواد اولیععه دارویی و  عالوه بر خود

نقش مهمی در راسعتای توسععه پایدار  تواند پزشعکی، می

ایفا کرده و کاهش مهاجرت روسعتاهیان به شعهرها را در  

گل محمدی    (Ashrafi et al. 2013)پی داشعته باشعد 

ی گعل رز در دنیعا و از هعاترین گیعاهعان معطر گونعهاز مهم

ترین گیاهان در تاریخ باغبانی اسعععت و دارای مشعععهور

ی زینتی،  هاه و از جنبهتنوع ژنتیکی باالیی در ایران بود

  ،بعاشعععد. گعلمیدارویی و صعععادراتی دارای اهمیعت 

باشعد که  میاین گیاه  مصعرفقابلترین بخش ارزشعمند

مختلف از قبیل گالب،   یهاصععورت بهی آن هافرآورده

 
1 - Medical Plants 
2 - Analytical Hierarchy Process, AHP 

شعود و از میمربا و گل خشعک در غذای انسعان مصعرف 

سععازی و آرایشععی محمدی در صععنایع عطرگل عطرمایه

 .Nemati Lafmajani et al)گعردد معیاسعععتعفععاده 

بودن خاک ایران، بهترین   زیحاصعععلخ لیدل به  .(2012

سعطح  .شعودمیمحمدی و گالب در ایران تولید نوع گل

  معادل 1389محمدی در کشعور در سعال کشعت گل زیر

ha 1449.5  1396بوده اسعععت که این رقم در سعععال  

 .Razmjoo et al) رسعععیده اسعععت. ha  2826.4به

2016). 

یابی مناطق ای روی مکاندهتاکنون مطالعات گستر

 بهدر کشور و خارج از کشور مستعد گیاهان دارویی 

گیری چند متغیره صورت گرفته های تصمیمروش  کمک

روش  مورداستفادهدر مطالعات پیشین روش  .است

بوده است و از فرآیند تحلیل  2تحلیل سلسله مراتبی 

 هایپژوهشیابی گیاهان دارویی در مکاندر  3ایشبکه 

دیگر یکی از  سوییاست. از  شدهاستفادهبسیار اندکی 

های جدی روش تحلیل سلسله مراتبی این محدودیت

های متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی است که وابستگی

را در نظر ها وابستگی معیارها، زیرمعیارها و گزینه

گیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی نمی

کند. این فرض ممکن است در  طرفه فرض میو یک

برخی از موارد صادق نباشد و در چنین شرایطی نتیجه 

 4هاشدن رتبهاین روش ممکن است موجب برعکس

های پیشین، یک از پژوهششود. عالوه بر این در هیچ

 کمک  بهمحمدی ت گیاه گلهای مناسب کشپهنه

اند. از قرار نگرفته موردتوجه یابی، های مکانروش

هایی که در این زمینه صورت گرفته است  پژوهش

اشاره   Alavizadeh et al. (2013) توان به پژوهشمی

کرد که نواحی مستعد کشت گیاه زعفران را در دشت  

سنجی نمودند. شرایط اقلیمی و محیطی کاشمر امکان

تولید زعفران شامل سطوح ارتفاعی، شیب، بارش، دما، 

تعرق، یخبندان، ساعات آفتابی، تیپ اراضی و  -تبخیر

و  یده وزن AHPآبی گیاه به روش  نیاز تیدرنها

ه مناطق مستعد برای کشت گیاه بندی شدند و نقشرتبه 

تهیه شد. بر همین اساس   موردمطالعهزعفران در دشت  

3 - Analytical Network Process, ANP 
4 - Rank Reversal 

سازگاری افلیمی برای کشت گل محمدی 
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 بهمعیار دما، بیشترین و معیار شیب کمترین وزن را 

اختصاص داده است. این موضوع بیانگر آن است   خود

کشت این گیاه  محدودکنندهترین عامل که دما مهم

 است.

Ashrafi et al. (2013) بندی پهنه توان اکولوژیکی و

 ی بررس مورددر استان خراسان جنوبی را  1کشت عناب

های توپوگرافی . در این پژوهش از نقشه دادند قرار

برداری کشور و همچنین از سازمان نقشه  1:25000

 m15 با دقت ارتفاعی  ASTERتصاویر ماهواره 

است. نقشه رقومی منطقه تهیه و با استفاده   شدهاستفاده

، نقشه ArcGISافزار از توابع تحلیلی موجود در نرم

شد. با استفاده   مناطق مستعد برای کشت این گیاه تهیه

از تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت نسبی پارامترهای مؤثر 

ها، پوشانی این نقشهبر رشد گیاه عناب تعیین و با هم

نقشه پتانسیل کشت عناب در استان خراسان جنوبی 

است. نتایج نشان داده است از کل مساحت   آمدهدستبه

 2km آن معادل %20استان خراسان جنوبی، حدود 

دارای قابلیت مناسب و بسیار مناسب برای  18800

 کشت این گیاه است. 

Razmjoo et al. (2016)  بندی مناطق مستعد پهنه

محمدی را در ایستگاه تولید بذر گیاهان جهت کشت گل

دارویی و صنعتی سراب استان آذربایجان شرقی 

برداری از خاک در دو . نمونه قراردادند یموردبررس

یابی و بررسی دقت و صحت منظور مکانمرحله به

از   آمدهدستبهاست. بر اساس نتایج    گرفتهانجامها  نقشه 

مقدار ماده آلی برای   ازنظرین پژوهش هیچ محدودیتی  ا

وجود ندارد.  موردمطالعهمحمدی در منطقه کشت گل

همچنین سطح وسیعی از منطقه دارای محدودیت ناشی 

، رس و کربنات کلسیم جذبقابل، فسفر pHاز 

مقدار رس خاک بقیه پارامترها  رازیغ بهباشند که می

یت هدایت الکتریکی قابل اصالح هستند. همچنین قابل

و ظرفیت تبادل کاتیونی در بخشی از اراضی منطقه 

تشخیص  محدودکنندهعنوان عامل به موردمطالعه

 که نیاز به اصالح دارد.  اندشدهداده

 
1 - Ziziphusjujubamill 
2 - Astragalus hypsogeton Bunge 
3 - Thymus kotschyanus 

Shojaei et al. (2018) یابی مناطق مستعد مکان

در شهرستان جاجرم استان خراسان  2کشت گیاه کتیرا

. در این میان شش شاخص قراردادند  یموردبررسشمالی  

مؤثر جهت، شیب، ارتفاع، دما، بارش و بافت خاک بر 

 اندشدهانتخاب اساس نظرات متخصصین و پژوهشگران 

شده و اهمیت  یده وزن AHPو با استفاده از روش 

است. نقشه  شدهمشخصنسبی هر یک از عوامل 

پراکندگی مناطق مستعد کشت این گیاه دارویی نشان 

ه است مناطق شمالی این شهرستان نسبت به سایر داد

. سه عامل ارتفاع، دما و بارش دارندت یاولومناطق 

اند و از بین اختصاص داده خود بهبیشترین وزن را 

در این  m 1800 مختلف نیز، ارتفاع باالی یهامؤلفه 

ترین منطقه شهرستان، بر اساس اهمیت نسبی، مناسب

 است. شدهشنهادیپ برای کشت این گیاه 

Asgari et al. (2018)  روش تلفیقی    کمک  بهANP- 

DEMATEL  مناطق مناسب برای کشت گیاهان

و گل  5، شنگ4، شقایق صحرایی3دارویی آویشن کوهی

را در راستای مدیریت مراتع شهرستان نهاوند  6راعی

. معیارهای این پژوهش شامل قراردادند یموردبررس

اثر دارویی یا غذایی گیاه حفاظت خاک، فشار چرای دام،  

داری در منطقه و قابلیت استفاده از صنعت زنبور 

بوده است. همبستگی روابط بین معیارها از   موردمطالعه

و وزن نهایی هر گیاه با توجه   DEMATELطریق مدل  

است. بر  شده نییتع ANPبه معیارها بر اساس روش 

روش تلفیقی،  کمک بههای نهایی اساس وزن 

با توجه به  موردمطالعهین گیاه برای منطقه ترمناسب

، آویشن کوهی و گل راعی بوده یموردبررسمعیارهای 

استفاده از فرآیند  خألدر همین راستا با توجه به  است.

یابی مناطق مستعد کشت ای در مکانتحلیل شبکه 

محمدی در گیاهان دارویی و همچنین اهمیت گیاه گل

با استفاده از معیارهای استان اصفهان، در پژوهش حاضر  

اقتصادی، اقدام به  -اقلیمی، توپوگرافی و اجتماعی

محمدی در استان  یابی مناطق مستعد کشت گلمکان

 اصفهان شده است.

4 - Malabaila secacul 
5 - Tragopogon graminifolius 
6 - Hypericum perforatum 
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 هامواد و روش  -2
 منطقه موردمطالعه - 1-2

و   30°بین  km2 107045اسعتان اصعفهان با مسعاحت 

  55°تا  38`و  49°عرض شمالی و  27`و  34°تا  42`

شععده  طول شععرقی در بخش مرکزی ایران واقع `32و 

های مرکزی،  اسعت. اسعتان اصعفهان از شعمال به اسعتان

های فارس و کهکیلویه قم و سعمنان، از جنوب به اسعتان

یزد و از غرب بعه  و بویراحمعد، از مشعععرق بعه اسعععتعان

های لرسعتان و چهارمحال و بختیاری محدود میاسعتان

(، موقعیعت اسعععتعان اصعععفهعان و  1)شعععکعل شعععود. 

 های آن را به تفکیک نشان داده است.شهرستان

 

 
 های آنن اموقعیت جغرافیایی استان اصفهان و شهرست -1شکل 

Fig. 1 Geographical location of Isfahan Province and its Towns 

 ایفرآیند تحلیل شبکه - 2- 2  

گیری های تصعمیمای یکی از روشفرآیند تحلیل شعبکه

پیشعنهاد    Saaty (1980)چند معیارِ اسعت که توسعط 

توسععه داده شعد.    Saaty (1990)شعد و سعپس توسعط  

سععاختار تفاوت بین یک سععاختار سععلسععله مراتبی و 

ای هر  ای در این اسععت که فرآیند تحلیل شععبکهشععبکه

ای از معیارها،  مثابه شععبکهای را بهموضععوع و مسعع له

جمع  1هاییزیرمعیارها و گزینه که با یکدیگر در خوشعه

گیرد. تمامی عناصعر در یک شعبکه اند، در نظر میشعده

توانند به هر شععکل دارای ارتباط با یکدیگر باشععند؛  می

توان متشکل از دو قسمت دانست:  را می ANPین بنابرا

مراتب ای. سعلسعلهمراتب کنترلی و ارتباط شعبکهسعلسعله

کنترلی ارتبعاط بین هعدف، معیعارهعا و زیرمعیعارهعا را 

ای وابسعتگی بین عناصعر و  شعامل شعده و ارتباط شعبکه

امکان در   ANPشعود. این قابلیت ها را شعامل میخوشعه

 
1  -Cluster 

قابل بین عناصععر را فراهم  های متنظر گرفتن وابسععتگی

 Saaty)  اند ازعبارت ANPهای روش آورده اسعت. گام

1980): 

ای پژوهش: در این گام باید  سععاختن نمودار شععبکه •

مس له را به سطوح معیار و در صورت وجود زیرمعیار 

هعا را تعیین و گزینعه تقسعععیم کرد و روابط بین آن

 نمود.

مرحله تشعععکیل ماتریس مقایسعععات زوجی: در این  •

عناصعر هر سعطح نسعبت به سعایر عناصعر مربوط خود 

صععورت زوجی مقایسععه شععده و در سععطح باالتر به

در  شعوند.های مقایسعات زوجی تشعکیل میماتریس

این مرحلعه میعان معیعارهعای اصعععلی و همچنین 

شده، مقایسه نامه طراحیزیرمعیارها از طریق پرسش

ی ا صعععورت گرفتعه و نتعایج بر مبنعای طیف نعه درجعه

 شوند.می 2ساعتی وارد بردار اهمیت داخلی

2 - Local Priority Vector 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
267



 میرمحمد صادقی و همکاران 

 1398پاییز ، 3 ، شماره5 زیست و مهندسی آب، دورهمجله محیط
 

در این قسعععمعت بردار اهمیعت داخلی محعاسعععبعه  •

گر اهمیت نسععبی عناصععر یا  شععود که نشععانمی

آمده دسعتها اسعت که از طریق رابطه زیر بهخوشعه

 آید.می

(1                                          )Wmaxλ=  wA 

معاتریس  یژهترین مقعدار وبزرگ maxλکعه در آن  •

همچنین بردار  .اسعت Aمقایسعه دودویی معیارها 

w شود:با استفاده از رابطه زیر نرمال می 

(2                                      ) α = ∑ wi
n
i=1 

بعه عبعارتی جمع هر  واحعد اسعععت. wنتیجعه آن  •

شعود؛ که برای تعیین می 1سعتون در ماتریس برابر 

وزن  1نرخ سعازگاریها از میزان سعازگاری مقایسعه

 شود.معیارها استفاده می

محاسعبه نرخ ناسعازگاری: این شعاخص مطابق رابطه  •

 شود:زیر محاسبه می

(3                                     ) CI =
λmax−n

n−1
 

n های موجود در مس له و عبارت است از تعداد گزینه

w .بردار ویژه یا ضریب اهمیت است 

 ماتریس اولیهتشکیل سوپر  •

یکعدیگر در تععامعل قرار دارنعد. این  بعا ANP عنعاصعععر

گیرنده، معیارها،  توانند واحد تصعععمیمعناصعععر می

هعا و هر چیز معیعارهعا، نتعایج حعاصعععل، گزینعهزیر

دیگری باشععند. وزن نسععبی هر ماتریس بر اسععاس 

های شعععود و وزنمقایسعععات زوجی محاسعععبه می

ه رابطه شعوند کحاصعل در سعوپر ماتریس وارد می

 دهند.متقابل بین عناصر سیستم را نشان می

 ایجاد سوپر ماتریس موزون •

های سععوپر ماتریس از چند بردار ویژه  درواقع سععتون

شعود که جمع هرکدام از بردارها برابر تشعکیل می

یک اسعت. بنابراین این امکان وجود دارد که جمع 

هر سعتون سعوپر ماتریس اولیه بیش از یک باشعد  

هایی که در هر سعتون وجود ا بردار ویژه)متناسعب ب

دارند(. برای آنکه از عناصعر سعتون متناسعب با وزن 

شعان فاکتور گرفته شعود و جمع سعتون برابر نسعبی

شعود.  یک شعود، هر سعتون ماتریس، اسعتاندارد می

 
1 - Consistency Ratio 

آیعد کعه درنتیجعه معاتریس جعدیعدی بعه دسعععت می

 های آن برابر یک خواهد بود.جمع هریک از ستون

 سوپر ماتریس حدیایجاد  •

در این مرحله، سعوپر ماتریس وزنی، به توان حدی  

رسععد تا عناصععر ماتریس همگرا شععده و مقادیر  می

سععطری آن باهم برابر شععوند. بر اسععاس ماتریس  

شعود.  آمده، بردار وزن عمومی مشعخص میدسعتبه

ماتریسععی که درنتیجه به توان رسععیدن ماتریس  

اسععت که  آید، ماتریسععی حدی وزنی به دسععت می

 مقادیر هر سطر آن باهم برابر است.

 گیریمعیارهای تصمیم - 3- 2

با توجه به تنوع و تعدد پارامترهای تأثیرگذار برکشعععت 

گیری در سععه گروه  گیاهان دارویی، معیارهای تصععمیم

اصعععلی عوامعل اقلیمی )بعارش، درجعه حرارت، سعععاععت  

آفتابی، تبخیر سععالیانه(، توپوگرافی )ارتفاع و شععیب( و  

اجتمعاعی )نزدیکی بعه بعازار فروش   -عوامعل اقتصعععادی

اند. معیارها  شععدهبندیگیاهان دارویی و جمعیت( طبقه

بر اسعععاس بررسعععی منابع و  و زیرمعیارها در این بخش

های پیشعین همسعو با الگوهای توسععه اقتصعادی  پژوهش

های مربوط به کاربری اراضععی ریزیو اجتماعی و برنامه

نعد تعا بعا درنظرگرفتن توان اشعععدههر منطقعه حعاصعععل

اکولوژیکی اراضعی کشعاورزی، موجب گسعترش و توسععه 

های اسععتان کشععاورزی پایدار در تمامی شععهرسععتان

( فرآیند  2اصععفهان شععوند. بر همین اسععاس شععکل )

ترین مناطق برای کشعت گیاهان دارویی  انتخاب مناسعب

  در استان اصفهان را نشان داده است.

ترهای اقلیمی هر شعهرسعتان از اطالعات مربوط به پارام

ایسعععتگعاه   21ایسعععتگعاه سعععینوپتیعک و  15طریق 

سععنجی از سععازمان هواشععناسععی و شععرکت آب تبخیر

شعده اسعت. مبنای  آوریای اسعتان اصعفهان جمعمنطقه

ها طول دوره آماری، موقعیت ایسعتگاه  انتخاب ایسعتگاه

نسعبت به شعهرسعتان و سعهولت دسعترسعی به اطالعات  

عات جمعیتی هر شعهرسعتان بر اسعاس  بوده اسعت. اطال

از مرکز آمار ایران و همچنین  1395سعرشعماری سعال 

اطالععات مربوط بعه مراکز مجعاز فروش گیعاهعان دارویی  

در هر شعهرسعتان، از طریق واحدهای مختلف شعهرداری 
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وتحلیل قرارگرفته اسععت. شععده و مورد تجزیهآوریجمع

ات کلی  های دسعترسعی اسعتان، اطالع بروزترین نقشعه راه

راجع به گیاهان دارویی هر شعهرسعتان و نیز نقشعه رقوم 

ارتفاعی کشعور به ترتیب از اداره کل راه و شعهرسعازی، 

مرکز تحقیقات و آموزش کشعععاورزی و منابع طبیعی و  

 برداری کشور دریافت شده است.سازمان نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saatyای بر اسعاس مدل نامهدر مرحله بعدی پرسعش

نفر از  10سعععؤال طراحی و در اختیعار  49بعا  (1999)

خبرگان مرکز تحقیقات کشععاورزی اسععتان اصععفهان و  

قرارگرفته اسععت تا  پژوهشععکده گیاهان دارویی کشععور  

عه دودویی معیارها بر اسععاس مقیاس نه درجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدی ترین مناطق کشت گیاه گل فرآیند انتخاب مناسب   -2شکل  

Fig. 2 Process of suitable site selection of Rosa Damascena 
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ترین مناطقانتخاب مناسبهای بنیادین ت وری  

 الگوهای توسعه توان اکولوژیکی کاربری اراضی کشاورزی پایدار

های تأثیرگذارشاخص  

 عوامل اقلیمی توپوگرافی

 بارش•

 درجه حرارت•

 ساعات آفتابی•

 تبخیر سالیانه•

 ارتفاع•

 شیب•

اقتصادی -عوامل اجتماعی  

نزدیکی بععه بععازار •

 فروش

 جمعیت•

نامهپرسش  

 امتیاز هر معیار ارزیابی معیارها دانش خبرگان و متخصصین

ایفرآیند تحلیل شبکه  

 سامانه اطالعات جغرافیایی محاسبات رستری فرآیند وزن دهی به معیارها

ترین مناطق کشت گیاهان دارویینقشه مناسب  

 پیشنهاد مناطق مناسب کشت گیاهان دارویی

ها و راهبردهای بهبود کشتگیری و اراهه سیاستنتیجه  

ج
تای

 ن
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 محمدیشرایط کشت گیاه گل - 4- 2

های های جانبی شاخهمحمدی در بهار از جوانه گیاه گل

آید. اختالف ساله ساقه مولد گل به وجود مییک

ی نه روز، برای تشکیل جواشب نسبت به  C ° 3-4دمای

گل بسیار مهم بوده و برای گل انگیزی، خواب زمستانه 

برای   C° 15-20ضروری است. درجه حرارت در حدود  

غنچه دهی الزم است. درجه حرارت زیاد و بادهای گرم 

ها و خشک، باعث رسیدن و باز شدن پیش از موعد گل

دهی و کم شدن ترکیبات عطرمایه و کاهش دوره گل

های ، تعداد گلC° 5-15ت شود. درجه حرار گل می

کند. درجه حرارت  دارای عطرمایه خوب را تضمین می

 شود و حرارت باالی  بسیار کم در شب مانع گلدهی می

C°20دهد. ، سنتز و تولید عطرمایه را افزایش می

وهوای خشک یا محمدی در آبطورکلی گلبه

های معتدل و خشک و خشک با تابستاننیمه 

عملکرد مناسبی دارد، ولی با افزایش های سرد زمستان 

خود عطرمایه گل ارتفاع و افت دما تبخیر و تعریق خودبه

شود که خشکی یابد. همین روند سبب میآن کاهش می

شدت آن فیزیکی در این پهنه دیرتر از دشت آغاز و یا به

آبی مقاوم بوده و بسته به نرسد. این گیاه نسبت به کم

دهی بار در زمان گلروز یک 15تا  7منطقه کشت بین 

های رشد، آبیاری بار در دیگر دورهروز یک 30تا  20و 

  150تا  mm  100شود. میانگین بارندگی سالیانهمی

ترین شرایط برای کشت این گیاه است مناسب
(Razmjoo et al. 2016) . 

محمدی ندارد، اما دهی گیاه گلسایه، اثر خوبی بر گل

مستقیم خورشید شدید است، وجود در مناطقی که نور  

سایه ضروری است. در مناطقی که گیاهان زیر آفتاب 

مستقیم قرار دارند، عملکرد عطرمایه گل، نسبت به 

کنند، حدود گیاهانی که تحت شرایط سایه رشد می

های های موجود در ارتفاعات و شیبنصف است. گلستان 

  شمالی، درمجموع ازنظر کمی و کیفی محصول بهتری 

محمدی در مناطق گرمسیری، کشت گل  .کنندتولید می

فقط در ارتفاعات باالتر موفق بوده است. این گیاه در 

رشد خوبی دارد. مناطق تولید   m2300 تا    1600ارتفاع  

 m 1900 طور عمده در ارتفاعات بیش ازانبوه آن به 

ها در ارتفاعات باالتر، از کیفیت واقع است. عطرمایه گل

محمدی باز گیاه گلگل نیمه .رخوردار استتری ببیش

باالترین راندمان تولید رادار است و با توجه به 

ها را توان گلهای چیده شده میفسادپذیری باالی گل

 h 12 تا مدت C ° 15-12خنک با استفاده از آب

 . (Nemati Lafmajani et al. 2012) نگهداری نمود

 بحث ها و یافته -3

 ی معیارهاده  وزن - 1-3

از پارامترهای   منظور بررسعععی تغییرات مکانی هریکبه

  نظر  ازمحمدی ، شععرایط کشععت گیاه گلیموردبررسعع 

اقتصعععادی   -گرافی و اجتمعاعیمعیعارهعای اقلیمی، توپو

ای . سعپس با اسعتفاده از فرآیند تحلیل شعبکه بررسعی شعد

ه ( بع 1وزن نهعایی هریعک از معیعارهعا تعیین و در جعدول )

نمایش در آمده اسععت. همچنین در این جدول طبقات 

اسعععت. بر   شعععدهاراهعهنیز  هعاآنهر معیعار و وزن نهعایی 

(، سعه پارامتر بارش،  1در جدول ) شعدهاراههاسعاس نتایج 

 223/0،  326/0  بیترت  بههای نهایی با وزنارتفاع و دما 

با وزن نهایی    و پارامتر شععیب تأثیرترین بیش 168/0و 

را بر تعیین مناطق مناسعب جهت  تأثیرترین کم 037/0

بر اسعععاس نتایج  اند. محمدی داشعععتهکشعععت گیاه گل

  شععدهنییتع کنندهاصععالحیک عامل  بارندگیحاصععل 

صعورت غیرمسعتقیم بر بسعیاری از فرآیندهای  که به اسعت

. در میان طبقات محمدی اثر داردرشععد و نمو گیاه گل

ترین  بیش  mm150-200 ارندگی بین بارش، طبقعه بع 

محمدی داشعته است. را بر کیفیت و رشعد گیاه گل تأثیر

نمو رویشعععی و   کننعدهکنترلدمعای هوا ععامعل اصعععلی 

و عالوه بر این، نیاز آبی گیاه   شعدهییشعناسعازایشعی گیاه 

کعه   C° 20-18  کنعد. طبقعه دمعاییرا نیز تعیین می

محمدی اسعت،  گلدهی گیاه مطابق با فصعل رشعد و گل

اختصعععاص  خود بعهترین وزن را در میعان طبقعات بیش

هعای محعل رویش و  داده اسعععت. در نظر گرفتن ویژگی

تواند بر  موقعیت گیاه نیز از عمده عواملی اسععت که می

وافر داشعععته  تأثیرو مواد مؤثره گیاهان  عطرمایهمیزان  

،  m  2500- 2000باشعد. از همین روی طبقه ارتفاعی

ه و رشعععد گیعاه  مؤثررا بر کیفیعت مواد  تعأثیرترین بیش

همچنین از میان سعه عامل  محمدی داشعته اسعت. گل

ترین تأثیر را بر روی کمیت اصععلی، عوامل اقلیمی بیش

 جعه ینت درو کیفیعت مواد مؤثره گیعاه معذکور داشعععتعه و 

 اند.دارای وزن باالتری بوده
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 ای یی معیارها و طبقات هر معیار بر اساس فرآیند تحلیل شبکه وزن نها   -1  جدول
Table 1 Final weight of each criteria and sub criteria through ANP 

 درصد پوشش منطقه  وزن نهایی هر طبقه بندی معیار طبقه وزن نهایی معیار  معیار 

 بارش سالیانه 
Annual Rainfall (mm) 

0.326 

100> 0.026 15 
100-150 0.046 35 
150-200 0.148 22 
200-300 0.113 20 

300< 0.072 7 

 ارتفاع 
 Altitude (m) 

0.223 

1000> 0.15 15 
1000-2000 0.047 29 
2000-2500 0.125 28 
2500-3000 0.042 12 

3000< 0.017 6 

 میانگین دمای ساالنه 
Annual Mean 

Temperature (°C) 
0.168 

10> 0.007 2 
10-15 0.016 9 
15-18 0.025 49 

18-20 0.76 40 

 جمعیت 
Population 

0.096 

4000> 0.003 8 
4000-10000 0.005 13 

10000-100000 0.010 29 
100000-1000000 0.025 24 

1000000< 0.044 16 

 سالیانه   تبخیر
Evaporation (mm) 

0.053 

1400-2000 0.013 16 
2000-2500 0.028 24 
2500-3000 0.008 28 

3000< 0.003 22 

 نزدیکی به بازار فروش 
Distance from Market 

(Km) 
0.053 

50> 0.024 29 
50-100 0.015 46 

100-200 0.007 11 
200< 0.002 4 

 سالیانه   ساعت آفتابیمجموع  
Annual Sunny Hours 

(hr) 

0.044 

2900-3000 0.02 12 
3000-3100 0.009 22 
3100-3200 0.005 19 
3200-3300 0.002 21 
3300-3400 0.002 25 

 شیب 
Slope (%) 

0.037 

3> 0.002 9 
3-5 0.003 11 
5-7 0.009 45 

7-10 0.017 21 
10< 0.001 4 

 

 

 

 

 

 بندی مناطق مستعدپهنه -3-2
های رسعتری هریک از معیارها بر اسعاس شعرایط نقشعه

در   محمدی در اسعتان اصعفهان رسعم وکشعت گیاه گل

اسعت. مناطق شعمالی اسعتان   شعدهداده( نشعان 3شعکل )

میمه و نطنز بیشعترین مسعاحت    -شعامل کاشعان، برخوار

اند. با حرکت اختصععاص داده خود بهمناطق مسععتعد را  

واحی غرب و جنوب غرب اسععتان روی مرز ن  سععمت به

 بین  هاآنکه بارش سعالیانه  m2500- 2000ارتفاعی 
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mm200- 1500  های گلپایگان،  اسععت، شععهرسععتان

عنوان مناطق  نیز به آبادنجفخوانسعار، لنجان، مبارکه و 

رغم  علی .اندشععدهنییتعمناسععب برای کشععت این گیاه 

  C° 20-18 میانگین دماکه شعهرسعتان ناهین دارای این

کمبود بارش و کم بودن  لیدل بهدر سعععال اسعععت، اما 

محمدی  ارتفاع، شرایط مناسبی را جهت کشت گیاه گل

ترین منطقه کشععت  ، ضعععیفرونیازاکند و فراهم نمی

شعهر نیز با  آید. شعهرسعتان فریدونحسعاب میاین گیاه به

در سال،   mm 300 قرار گرفتن در طبقه بارشعی باالی

،  C° 10و دمعای سعععاالنعه زیر m3000 ارتفعاع بعاالی 

محمدی  دومین منطقه نامناسععب برای کشععت گیاه گل

درصعد   64.5حدود  رود.می شعمار بهدر اسعتان اصعفهان  

اسعععت را  2km 6900 بربالغاز مسعععاحت اسعععتان که 

اند  محمدی تشعکیل دادهمناطق مسعتعد کشعت گیاه گل

در   %15.6، در منعاطق شعععمعالی %38کعه از این میزان، 

 .اندشدهواقعدر مناطق غربی  %11مناطق مرکزی و 

 
 محمدی در استان اصفهانبندی مناطق مناسب کشت گیاه گلپهنه   -3  شکل

Fig. 3 Zoning of suitable sites for Rosa Damascena cultivation 

 Vogelerو  Shojaei et al. (2018)نتعایج پژوهش 

et al. (2015)    ،نشعان داده اسعت که سعه عامل ارتفاع

گذار بر رشعععد  تأثیرعنوان عوامل اصعععلی بارش و دما به

  پژوهش. همچنین در اندشععدهشععناختهگیاهان دارویی 

Ashrafi et al. (2017)  اسععت  شععدهدادهنیز نشععان

ترین وزن را در تعیین عوامعل توپوگرافی و اقلیمی، بیش

اختصعاص   خود بهمناطق مناسعب کشعت گیاهان دارویی 

 .Alavizadeh et alهمعچنین در پژوهش انععد. داده

ترین وزن را ترین وزن و شعععیب کمدما بیش  ،(2013)

اختصعاص داده اسعت. مقایسعه پژوهش حاضعر با   خودبه

نشعان داده اسعت که    Mishra et al. (2015) پژوهش

ترین وزن به معیار شعیب برخالف پژوهش حاضعر، بیش

اسعت. علت این اختالف این اسعت   شعدهدادهاختصعاص 

عنوان یعک ععامعل  کعه شعععیعب در پژوهش حعاضعععر بعه

  اسعت و در مناطقی که سایر نشعدهشعناختهمحدودکننده 

محمعدی منعاسعععب  پعارامترهعا برای کشعععت گیعاه گعل

است، امکان اصالح شیب وجود دارد  شدهدادهتشخیص  

ترین تعأثیر را بر میزان مواد  این ععامعل کم جعهیدرنتو 

 دارد. موردمطالعهمؤثره و حتی کمیت گیاه 

 گیرینتیجه -4
ی به پارامترهای دهوزندر پژوهش حاضر پس از 

 درکشتاقتصادی مؤثر  -اقلیمی، توپوگرافی و اجتماعی

ای و محمدی بر اساس فرآیند تحلیل شبکهگیاه گل

 بههای فضایی داده لیوتحلهیتجزسازی و انجام مدل

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
272



 
 سازگاری افلیمی برای کشت گل محمدی

 1398پاییز ، 3 شماره ،5 زیست و مهندسی آب، دورهمجله محیط

 

های سامانه اطالعات جغرافیایی، نقشه پهنه کمک

مناسب و مستعد کشت گیاه مذکور در استان اصفهان 

صورت ترین نتایج خاصل از این پژوهش بههمتهیه شد. م

 زیر می باشد. 

سه پارامتر بارش، ارتفاع و دما در تعیین  -1

های کشت گیاه گل محمدی در مناطق مختلف پتانسیل

 اند.یی داشته سزا بهاستان اصفهان تأثیر 

مشخص نمود که  ANPنتایج حاصل از روش  -2

 لحاظ  ازز میمه و نطن -خوار برهای کاشان، شهرستان 

محمدی برای کشت گل شدهگرفتهفاکتورهای در نظر 

 شرایط بسیار مطلوبی دارند.

بندی اراضی مستعد کشت با تهیه نقشه پهنه -3

های اراضی محمدی عالوه بر اینکه استعداد و قابلیتگل

توان تععین کرد که شود، میاستان اصفهان مشخص می

بندی در چه نهبرای په شدهگرفتهپارامترهای در نظر 

نقاطی در حد مطلوب هستند و در چه مناطقی دچار 

توان در این پارامترها هستند. می ازنظرضعف و کمبود 

ی مطلوب موردبررسپارامترهای  ازلحاظنقاطی که 

محمدی ایجاد نمود و هستند، مزارع بهینه گل

های توسعه و جایگزینی این کشت را نیز ریزیبرنامه

 قا بخشید.اصالح کرد یا ارت
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Abstract  

Sustainable agriculture requires identification and development of scientific methods that have an important 

role in optimizing water use, employment and income, community health, and non-oil exports. Significant 

economical and therapeutic value, market demand and high processing level of medical plants have caused 

the daily increasing growth of these plants around the world. Considering the climatic and geographical 

conditions in Iran, the development of these crops, especially in arid areas and semi-arid has doubled. 

Therefore, in the present study, climatic, topographic and socioeconomic criteria were selected as effective 

measures in the cultivation of Rosa Damascena and were weighed using the network analysis process and 

then the ArcGIS was used to digitize and combine the layers. After the formation of the regional spatial 

database, descriptive information of the maps was added, weighted overlapping in the GIS environment, 

and finally zoning the areas susceptible to cultivating Rosa Damascena. The results showed that three factors 

including annual rainfall, altitude, and mean annual temperature had maximum impact and slope parameter 

had the least impact on the quality and quantity of Rosa Damascena. Moreover, the zoning map showed that 

38 percent of northern parts, 15.6 percent of central pats and 11 percent of western parts of the province, 

have the most suitable sites for Rosa Damascena cultivation. 

Key word: Geographical Information System; Network Analysis; Rosa Damascena; Zoning. 
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