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  1چکیده

هاي شناسایی ظرفیت تولید اراضی و انتخاب کاربري متناسب با آن، انجام ارزیابی تناسب   یکی از راه:سابقه و هدف
. شوندبراي این منظور باید، ابتدا معیارهاي قلیمی و خصوصیات خاك تأثیرگذار در تولید، شناسایی . اراضی است

این . ها کاري ضروري است بندي آنهمچنین با توجه به تنوع و عدم تساوي درجه اهمیت این معیارها، اولویت
بندي معیارهاي تأثیرگذار در تولید خرما و ارزیابی تناسب اراضی براي کاشت  پژوهش با هدف شناسایی و اولویت

  .ند تحلیل سلسله مراتبی انجام گردید از فرآیهنخل خرماي رقم کبکاب در استان بوشهر با استفاد
 ابتدا زیرمعیارهاي اقلیمی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تأثیرگذار در تولید محصول خرما، :ها مواد و روش

سپس . با استفاده از بررسی منابع علمی و انجام مطالعات خاکشناسی در مناطق مورد مطالعه، شناسایی و تعیین شدند
مراتبی، تشکیل و براساس دیدگاه و نظر کارشناسان   روش فرآیند تحلیل سلسلهبزوجی در قالماتریس مقایسات 

در مرحله بعد وزن نسبی هر کدام از زیرمعیارها با استفاده از . خبره، درجه اهمیت نسبی این زیرمعیارها تعیین گردید
هاي کیفی جام گرفت و در نهایت کالسها ان بندي آن روش تقریبی میانگین حسابی محاسبه و بر اساس آن، اولویت

 .مراتبی تعیین گردید تناسب اراضی براي کاشت نخل خرماي رقم کبکاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله

طول فصل خشک، : ترین زیرمعیارهاي اقلیمی تأثیرگذار در تولید محصول خرما عبارتند از  نتایج نشان داد مهم:ها یافته
دهی و  متر در مرحله رسیدگی میوه، میانگین دما طی سیکل رشد، گل  میلی5ندگی بیش از تعداد روزهاي با بار

دهی تا رسیدگی میوه، میانگین رطوبت نسبی سیکل رشد و تشکیل  رسیدگی میوه، مجموع نیاز گرمایی از مرحله گل
. ر بر ثانیه طی سیکل رشد مت5هاي سال با میانگین سرعت باد بیش از میوه، میانگین ساعات آفتابی و تعداد ماه

مراتبی، نشان داد در بین عوامل  بندي زیرمعیارهاي اقلیمی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله همچنین نتایج اولویت
 و 161/0دهی با وزن نسبی  اقلیمی تأثیرگذار در ارزیابی تناسب اراضی براي کاشت خرما، میانگین دماي مرحله گل

ترتیب   به08/0 متر بر ثانیه طی مرحله سیکل رشد با وزن نسبی 5انگین سرعت باد بیش از هاي سال با می تعداد ماه
نتایج بررسی منابع علمی و انجام مطالعه خاکشناسی در مناطق مورد . باشند ترین درجه اهمیت می ترین و کم داراي بیش
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، نشان داد ااك مؤثر بر تولید خرممطالعه، براي شناسایی زیرمعیارهاي مربوط به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خ
بافت خاك، میزان آهک، میزان گچ، اسیدیته، میزان کربن آلی، میزان پتاسیم : ترین این زیرمعیارها، عبارتند از مهم
بندي زیرمعیارهاي خاك، شوري با وزن و بر اساس نتایج اولویت) نسبت جذب سدیم (قلیائیتجذب، شوري و  قابل

نتایج ارزیابی . باشندترین درجه اهمیت می ترین و کم ترتیب داراي بیش  به041/0 با وزن نسبی  و میزان گچ27/0نسبی 
 درصد مناطق مورد مطالعه در استان بوشهر براي 75دهد ، نشان میAHPکیفی تناسب اراضی با استفاده از روش 

 نسبتاً مناسب بوده و در  درصد25 و S1کاشت نخل خرماي رقم کبکاب، خیلی مناسب بوده و در کالس تناسب 
  .گیرند قرار می S2کالس تناسب 

شود در انتخاب مکان مناسب کاشت نخل خرما به عوامل دما در   بر اساس نتایج این پژوهش، توصیه می:گیري نتیجه
  . دهی و شوري خاك، اهمیت  و توجه زیادي داده شودطی مرحله گل

  
  بندي  مراتبی، اولویت یل سلسله، تناسب اراضی، تحلخرما نخل :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

تعیین اولویت عوامل مؤثر بر ارزیابی و 
اساسی  اصول از یکی عنوان به گیري همواره تصمیم
یکی از ). 3(رود می شمار به مدیریت و ریزي برنامه
توان از آن براي تجزیه و تحلیل و  هایی که می روش

 بندي عوامل بهره گرفت، فرآیند تحلیل اولویت
 یکی از AHPروش . باشد میAHP(1(مراتبی  سلسله
باشد که  معیاره می هاي چندهاي تحلیلترین شیوه جامع

 توسط ساعتی مطرح و 1980براي اولین بار در سال 
دلیل توانایی و قابلیت باال، سادگی و قابل فهم بودن  به

زمان معیارهاي کمی و کیفی کارگیري هم و همچنین به
گیري،  وامل مؤثر در فرآیند تصمیمبراي ارزیابی ع

ترتیب  بدین). 10(روش مناسب و کاربردي است 
عنوان یک مسأله  چه ارزیابی تناسب اراضی به چنان

گانه در نظر گرفته شود،  هاي چند گیري با معیار تصمیم
بندي  کارگیري این روش، امکان شناسایی و اولویت به

سرمدیان . ازدس معیارهاي مؤثر در ارزیابی را فراهم می
در ارزیابی تناسب اراضی براي ) 2015(و همکاران 

با استفاده ) منطقه کوهین(کشت جو در استان قزوین 
از روش تلفیقی سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل 
                                                
1- Analytical Hierarchy Process (AHP) 

هاي مؤثر در کشت ترین شاخص مراتبی، مهم سلسله
نتایج این پژوهش نشان داد . جو را شناسایی نمودند

تی و بلندي، میزان قطعات درشت اقلیم، شیب، پس
سنگ، بافت، میزان آهک، میزان گچ، واکنش خاك 

)pH ( و کربن آلی از تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر
همچنین . تولید محصول در منطقه مورد مطالعه هستند

بندي معیارها با فرآیند تحلیل سلسله  نتایج اولویت
 گچ با  و میزان331/0مراتبی، نشان داد اقلیم با وزن 

ترین درجه  ترین و کم ترتیب، بیش  به005/0وزن 
محمدرضایی ). 28(اهمیت را به خود اختصاص دادند 

بندي  با پژوهش بر روي اولویت) 2014(و همکاران 
معیارهاي مورد نیاز براي کشت گندم از جمله اقلیم، 
زهکشی، شوري، آهک، اسیدیته، بافت و عمق خاك 

مراتبی،  تحلیل سلسلهدر شهرستان ارومیه با روش 
ترتیب  گزارش کردند معیار شوري و عمق خاك به

باشند  ترین درجه اهمیت می ترین و کم داراي بیش
تناسب  در ارزیابی) 2013(شاهرخ و همکاران ). 19(

سایر  با مقایسه در خیار ايگلخانه کشت براي اراضی
شهر  زرین و مبارکه در منطقه موجود هاي کاربري
مراتبی، هفت  سلسله تحلیل تکنیک مکک به اصفهان

اقلیم،  خاك، تناسب معیار تأثیرگذار شامل تناسب
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به  فروش، دسترسی بازار تا فاصله ناخالص، سودآوري
عواقب  و فیزیکی محیطی زیست عواقب آب، شبکه

نتایج . مورد مطالعه قرار دادند شیمیایی محیطی زیست
 338/0نشان داد معیار تناسب اقلیم با وزن نسبی 

ترین درجه اهمیت و معیار فاصله تا بازار فروش  بیش
ترین درجه اهمیت را به خود   کم024/0با وزن نسبی 

در این پژوهش، نرخ سازگاري . انداختصاص داده
نتایج مطالعه شناسایی و ). 30( گزارش گردید 09/0

بندي معیارهاي تأثیرگذار بر کشت زیتون در  اولویت
  مراتبی، نشان  لیل سلسلهاستان فارس، با روش تح
معیارهاي بارش سالیانه، : داد در بین عوامل اقلیمی

، ساعات آفتابی، دماي )GDD( روزهاي رشد -درجه
و رطوبت ) ژانویه(سالیانه، دماي سردترین ماه سال 

معیارهاي ارتفاع، شیب : نسبی و در بین عوامل زمینی
 ترین عوامل مؤثر بر رشد زیتون و درجه شیب از مهم

یابی کشت در منطقه مورد مطالعه بوده و در مکان
زیتون در این منطقه، باید به این عوامل اهمیت زیادي 

مستعد کشت منظور شناسایی مناطق  به). 12(داده شود 
 شهرستان بیرجند، معیارهاي پسته در دشت مختاران

مؤثر بر تولید شامل متوسط حداقل دماي سالیانه، 
انه، ارتفاع، شیب، عمق متوسط حداکثر دماي سالی

خاك، شوري آب آبیاري و نوع کاربري اراضی مورد 
 نتایج ارزیابی ضریب سبر اسا. بررسی قرار گرفتند
مراتبی،   روش تحلیل سلسلههاهمیت معیارها ب

ترین وزن را معیار عمق خاك به خود اختصاص  بیش
بنابراین توصیه گردید در انتخاب اراضی . داده است

ترین اهمیت به عمق  شت پسته، بیشمستعد براي ک
با ) 2012(مجد  جوزي و مرادي). 8(خاك داده شود 

هدف ارزیابی شرایط رویشگاهی منطقه ابوالحسن 
شهرستان دزفول براي کاشت انار، گزارش دادند اقلیم 

ترین اهمیت و   داراي بیش431/0با وزن نسبی 
ترتیب با  معیارهاي فیزیوگرافی، منابع آب و خاك به

هاي بعدي  در رتبه071/0 و 208/0، 286/0هاي  زنو

در ) 2010(آتوا و فیشر ). 14(اهمیت قرار گرفتند 
مطالعه اراضی مستعد کشت نارگیل در کشور غنا، 
هفت معیار تأثیرگذار در کشت این محصول شامل 
اقلیم، توپوگرافی، خاك، هیدرولوژي، حمل و نقل، 

 را شناسایی کارگر قابل دسترس و نوع کاربري اراضی
بندي این معیارها نشان  نتایج اولویت. و انتخاب کردند

ترین درجه اهمیت در تعیین محل کاشت  داد بیش
نارگیل در منطقه مورد مطالعه مربوط به معیار نوع 

گزارش کرد در بین ) 2011(چانگ ). 2(کاربري است 
مرکبات و (معیارهاي مؤثر در کاشت درختان میوه 

یتنام، معیارهاي اصلی شامل معیار در کشور و) انبه
 و معیار اجتماعی با وزن 634/0اقتصادي با وزن 

ترین اولویت در  ترین و کم ترتیب داراي بیش  به086/0
  نتایج مطالعه، ). 7(باشند  منطقه مورد مطالعه، می

  تجزیه و تحلیل معیارهاي مورد نیاز در ارزیابی 
  ام تناسب اراضی براي کشت موز در کشور ویتن

 256/0نشان داد معیارهاي بارندگی و زهکشی با وزن 
ترین اهمیت و معیار اسیدیته خاك  تواماً داراي بیش

  باشند  ترین اهمیت در منطقه مورد مطالعه، می داراي کم
)13.(  

عنوان یک محصول استراتژیک و یک   بهخرما
توجهی در اقتصاد کشور و  ثروت بالقوه، نقش قابل

شاورزان مناطق محروم دارد و زندگی ویژه اقتصاد ک به
بسیاري از مردم مناطق جنوب کشور به کاشت و 

همچنین خرماي رقم . پرورش خرما وابسته است
ترین ارقام تجاري بومی استان بوشهر  کبکاب از مهم

هاي دشتستان و  است که با شرایط اقلیمی شهرستان
تنگستان سازگار بوده و کاشت آن در این مناطق انجام 

 درصد کل تولید خرماي 80این رقم، حدود . شود یم
  ). 17(شود  استان بوشهر را شامل می

هاي شناسایی ظرفیت تولید اراضی و  یکی از راه
انتخاب کاربري متناسب با آن، ارزیابی تناسب اراضی 
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رهاي اقلیمی و ، ابتدا معیاداست که براي انجام آن، بای
، شناسایی گذار در تولید خرماخصوصیات خاك تأثیر

که  با توجه به این. ها مشخص گردد و درجه اهمیت آن
بندي  تاکنون در زمینه تعیین درجه اهمیت و اولویت

معیارهاي مؤثر در تولید محصول خرما و یا ارزیابی 
 پژوهشیتناسب اراضی براي کاشت نخل خرما، 

صورت نگرفته و از طرفی معیارهاي مؤثر در ارزیابی 
باشند،   داراي اهمیت یکسانی نمیفراوان بوده و بعضاً

بنابراین این پژوهش با هدف، شناسایی و تعیین درجه 
اهمیت و وزن معیارهاي مؤثر در تولید محصول خرما 

تناسب اراضی  هاي کیفیکالسو در نهایت تعیین 

در استان بوشهر  براي کاشت نخل خرماي رقم کبکاب
  . انجام گردیدAHPبا استفاده از روش 

  
  ها  روشمواد و

 هاي دشتستان منظور انجام این پژوهش، شهرستان به
بخش ( و تنگستان ) شبانکاره- سعدآباد-بخش مرکزي(

هاي  عنوان یکی از استان در استان بوشهر به) مرکزي
ترین سطح زیر کشت  مهم تولید خرما در کشور با بیش

انتخاب )  هکتار25000در حدود (خرماي رقم کبکاب 
رافیایی مناطق مورد مطالعه در شکل موقعیت جغ. گردید

  .  ارائه شده است1
  

  
  . موقعیت مناطق مورد مطالعه -1 شکل

Figure 1. Location of studied area.  
  

 متر از سطح 72این شهرستان  :شهرستان دشتستان
مدت   مطابق با آمار طوالنی.دریا ارتفاع دارد

 درجه 50 تا 0 دماي دشتستان بین هواشناسی،
متوسط درجه   و در طول سال متغیر استگراد نتیسا

 میانگین  وگراددرجه سانتی 27حرارت سالیانه هوا 
   .استمتر  میلی 250  حدودبارندگی سالیانه

 شهر به مرکزیت این شهرستان :تنگستانشهرستان 
داراي  اهرم شهر.  دارد متر ارتفاع از سطح دریا65، اهرم

داقل دما در ح. باشدگرم و خشک میآب و هواي 
گراد و حداکثر آن در  درجه سانتی6زمستان حدود 

. باشد  میگراد  درجه سانتی45 الی 40فصل گرما حدود 
 و گراد  درجه سانتی27دماي میانگین ساالنه آن حدود 

   . استمتر  میلی250میانگین بارندگی حدود 
مراحل اجراي پژوهش که : مراحل اجراي پژوهش

شرح   نشان داده شده، به2 کلصورت شماتیک در ش به
  :زیر است
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  . مراحل اجراي پژوهش -2شکل 

Figure 2. Stages of research performance.  
  

با توجه به اهداف مطالعه، پس از : مطالعات مقدماتی
 نقطه مطالعاتی 59بازدیدهاي صحرایی، تعداد 

در استان ) هاي داراي خرماي رقم کبکاب نخلستان(
سپس در هر نقطه یک خاکرخ . شدندبوشهر انتخاب 

. گردید) 29( متري حفر و تشریح 5/1تا عمق 
هاي فیزیکی و شیمیایی، از هر منظور انجام تجزیه به

افق خاکرخ، یک نمونه برداشت و به آزمایشگاه منتقل 
هاي فیزیکی و شیمیایی طبق سپس تجزیه. گردید

ها  هاي استاندارد آزمایشگاهی روي آن دستورالعمل
، )5(بافت خاك به روش هیدرومتر . نجام گردیدا

، قابلیت )23(در گل اشباع ) pH(واکنش خاك 
، )23(در عصاره گل اشباع ) EC(هدایت الکتریکی 

، کربنات کلسیم )33(کربن آلی به روش اکسایش تر 
سازي با اسیدکلریدریک  به روش خنثی) CCE(معادل 

 و )25(، گچ به روش استون )20(و تیتر با سود 
 موالر با 1جذب به روش استات آمونیم  پتاسیم قابل

7pH=) 15 (همچنین آمار و اطالعات . تعیین شدند
ترین ایستگاه سینوپتیک منطقه  هواشناسی از نزدیک

 ساله از طریق 20براي یک دوره ) ایستگاه برازجان(
  .سازمان هواشناسی تهیه گردید

چهار این فرآیند در : مراتبی فرآیند تحلیل سلسله
  :مرحله انجام گردید

 در این مرحله، بر اساس : شناسایی عوامل مؤثر-الف
دست آمده از مطالعه و بررسی منابع علمی  اطالعات به

 و نتایج حاصل از مطالعات خاکشناسی در) 35  و26(
گذار بر تولید محصول مناطق مورد مطالعه، عوامل تأثیر

 و خرماي رقم کبکاب، شامل زیرمعیارهاي اقلیمی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك شناسایی و 

انتخاب این زیرمعیارها بر اساس . انتخاب شدند
  .نیازهاي رویشی نخل خرما انجام گرفت

منظور   به):W( تعیین ماتریس وزن زیرمعیارها -ب
یک  ثیر هرأتعیین وزن زیرمعیارها و نشان دادن میزان ت

ت نخل ها بر ارزیابی تناسب اراضی براي کاش از آن
تهیه زیرمعیارها خرما، ابتدا ماتریس مقایسات زوجی 

  دهی به عوامل سپس بر اساس جدول امتیاز. گردید
، )1 جدول(شده توسط ساعتی  ، ارائهبرتريبر اساس 
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  آن نسبت به دیگربرتري و زیرمعیاراهمیت هر 
سسه تحقیقات ؤتوسط کارشناسان خبره مزیرمعیارها 

 مقایسات زوجی عناصردر روش . خرما تعیین گردید
 باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت سطح هر
 اي مقایسه و بر اساس مقیاس نُه نقطه زوجی صورت به

  ها براي هر  برتريبندي نسبی  اقدام به درجه ).27(
 درجه اهمیتپس از تعیین . گردید دو زیرمعیار
، در مرحله بعد خرما رشد نخل مؤثر در زیرمعیارهاي

افزار  در نرمزیرمعیارها ه محاسبه اوزان نسبی اقدام ب
  .اکسل گردید

  
  . صورت مقایسات زوجی  بهدهی به عوامل بر اساس برتري تیازام -1جدول 

Table 1. The Saaty scale was used for pairwise comparison matrix (Saaty, 1980).  
 Intensity of importanceشدت اهمیت  Definitionتعریف 

  Equal importance 1اهمیت برابر 
  Equal to moderate importance 2اهمیت برابر تا متوسط 
  Moderate importance  3 اهمیت متوسط
  Moderate to strong importance  4اهمیت متوسط تا قوي 

  Strong importance  5اهمیت قوي 
  Strong to very strong importance  6اهمیت قوي تا خیلی قوي 

  Very strong importance  7اهمیت خیلی قوي 
  Very to extremely importance  8اهمیت خیلی قوي تا به شدت قوي 
  Extreme importance  9اهمیت به شدت قوي 

  
  : مراحل محاسبه اوزان نسبی زیرمعیارها عبارتند از

هاي ماتریس مقایسات  یک از ستون مقادیر هر )1
هر مؤلفه در ماتریس ) 2 .زوجی با هم جمع شدند

هاي خودش تقسیم  مقایسات زوجی را بر جمع ستون
جمع هر ستون در (کرده تا ماتریس نرمال شود 
مقدار میانگین ) 3 ).ماتریس نرمال برابر یک است

حسابی عناصر در هر سطر از ماتریس نرمال محاسبه 
کننده وزن نسبی  این مقادیر متوسط، تعیین. شد

  ).4(نظر است  زیرمعیارهاي مورد
 از  یکی:ها قضاوت در سازگاري  بررسی- ج

 بررسی امکان مراتبی، سلسله تحلیل هاي  برتري
 ضریب تعیین شده در انجام هايقضاوت در سازگاري

در این روش براي هر . اهمیت زیرمعیارها است
ماتریس، حاصل تقسیم شاخص پایداري به شاخص 

 براي تصادفی هم بعد آن ماتریس، شاخص مناسبی

قضاوت در مورد سازگاري است که آن را نرخ 
چه نرخ سازگاري معادل و  چنان. نامند می1سازگاري

 و قبول  سازگاري تصمیم قابل باشد،1/0تر از  یا کم
دهی  وزندهی صحیح بوده در غیر این صورت،  وزن

نظر  ها تجدید انجام گردد و در قضاوتدوباره  دبای
دهی ابتدا  و صحت وزنبراي تعیین درجه دقت . نمود

شاخص پایداري .  محاسبه گردید2شاخص پایداري
  ). 16( محاسبه گردید 1براساس رابطه 

  

)1                                            (
1n
nCI




  
  

 تعداد عوامل مؤثر بر کاشت نخل خرما و nکه در آن، 
داري متوسط بردار پای .  

                                                
1- Consistency Ratio (CR) 
2- Consistency Index (CI) 
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، ابتدا )(براي محاسبه متوسط بردار پایداري 
وزن (ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی 

ضرب کرده، تا بردار جدیدي به نام بردار ) نسبی
سپس عناصر بردار . دست آید  به1مجموع وزنی

مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم تا 
در نهایت متوسط بردار .  حاصل گردد2ردار پایداريب

نرخ سازگاري از . محاسبه گردید) (پایداري 

 حاصل 3تقسیم شاخص پایداري به شاخص تصادفی
  ). 2رابطه (گردید 

  

)2                                            (
RI
CICR   

  

شاخص  RI و شاخص پایداري CIر آن، که د
 2از جدول ) n(تصادفی، که با توجه به تعداد معیارها 

   .استخراج گردید) استاندارد(
  

   .شاخص تصادفی -2جدول 
Table 2. Random Index (Bowen, 1993).  

 Number of effective factorsعوامل مؤثر  تعداد  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 R.I. (Random Index(شاخص تصادفی   0  0  58 .0  0.9  1.12  1.24  1.32  1.41  1.45  1.49

  
ابتدا با C:( 123( تعیین ماتریس خصوصیات اراضی -د

ها، میانگین وزنی استفاده از اطالعات تشریح خاکرخ
ها، بر اساس  خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاك آن

محاسبه گردید ) 1991(راهنماي سایس و همکاران 
 استاندارد خصوصیات 4ادیر نمرهسپس مق). 31(

هاي تناسب، براساس اراضی براي هر کدام از کالس
درجات اختصاص داده شده به هر کالس بر اساس 

گیري از جداول نیازهاي رویشی نخل خرما، با بهره
هاي کالسیک محاسبه و در ماتریس  نظریه مجموعه

  ).34(خصوصیات اراضی قرار داده شد 
با در اختیار داشتن ماتریس : ارزیابی تناسب اراضی

و ماتریس خصوصیات اراضی ) W(وزن زیرمعیار 
)C( اقدام به محاسبه ماتریس تناسب ،)E (براي هر 

ماتریس تناسب از . هاي خاك گردید کدام از خاکرخ
در ماتریس ) W(ضرب ماتریس وزن زیرمعیار 

  ). 3رابطه (آید  دست می ، به)C(خصوصیات اراضی 

                                                
1- Weighted Sum Vector 
2- Consistency Vector 
3- Random Index (RI) 
4 - Score 

)3           (                               CWE  
  

ناسب منظور تعیین کالس ت در مرحله بعد به
اقدام به محاسبه اراضی بر اساس شاخص اراضی، 

  . شاخص ارزیابی گردید
از روي ماتریس  5براي محاسبه شاخص اراضی

  :شرح زیر اقدام گردید تناسب به
الیز کردن ماتریس  استاندارد کردن یا نرم:مرحله اول

  . )E(تناسب 
، 4شده به کمک رابطه  ماتریس تناسب نرمال

  ).32(محاسبه گردید 
  

  شده  نرمالEماتریس )                                 = 4(
  







ScoreiWi
ScoreW ii  

  

 متوسط ماکزیمم و منیمم مقادیر عددي :مرحله دوم
ل شاخص براي هر کالس تناسب اراضی از روي جدو

  .  محاسبه گردید5 و به کمک رابطه 3

                                                
5- Land Index 
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  . هاي مختلف تناسب مقادیر شاخص اراضی براي کالس -3جدول 
Table 3. Amounts of land Index for different suitability classes (Givi, 2003).  

  suitability classes Land اراضی هاي تناسبکالس  Index Land اراضی شاخص

100 -75  S1)  مناسبخیلی Very suitable(  

75 -50  S2) نسبتاً مناسب Moderately suitable( 

50 -25  S3) تناسب بحرانیMarginally suitable ( 

25 -0  N) نامناسب Non suitable(  

  

)5                          (
2

MinMaxAverage 
  

  

 مقدار متوسط ماکزیمم و منیمم مقادیر :مرحله سوم
راي هر کالس تناسب اراضی در عددي شاخص ب

شده، به  مقدار متناظر آن در ماتریس تناسب نرمال
 ضرب گردید و با محاسبه مجموع آن 6کمک رابطه 

، شاخص اراضی براي هر خاکرخ 7به کمک رابطه 
  .تعیین شد

  

  ر کالس تناسبشاخص اراضی براي ه= متوسط مقادیر عددي شاخص × شده  ماتریس تناسب نرمال)                 6(
  
  شاخص اراضی براي هر خاکرخ= هاي تناسب  مجموع شاخص اراضی براي کالس)                                      7(
  

 شاخص اراضی مربوط به هر سبر اسار نهایت د
خاکرخ، کالس تناسب نهایی نخلستان مربوطه، تعیین 

  .گردید
: بررسی صحت برآورد روش ارزیابی تناسب اراضی

گرفته  کار همنظور ارزیابی صحت و دقت روش ب به
تولید (شده  گیريشده، همبستگی بین عملکرد اندازه

افزار  و شاخص اراضی با استفاده از نرم) واقعی
MINITAB 14معموالً اگر همبستگی .  تعیین گردید
توان ادعا  متغیر وجود داشته باشد، می باالیی بین این دو

  . باشد قبول می  استفاده، قابلارزیابی مورد کرد که روش
  

  نتایج و بحث
نتایج مطالعه منابع علمی در خصوص شناسایی 

، نشان داد ازیرمعیارهاي اقلیمی مؤثر بر تولید خرم
تعداد روزهاي با : ترین این زیرمعیارها عبارتند از مهم

متر در مرحله رسیدگی میوه،   میلی5بارندگی بیش از 
 سیکل رشد، طول فصل خشک، میانگین دماي

دهی و رسیدگی میوه، مجموع نیاز گرمایی از  گل
دهی تا رسیدگی میوه، میانگین رطوبت مرحله گل

نسبی سیکل رشد و تشکیل میوه، میانگین ساعات 
هاي سال با میانگین سرعت باد بیش آفتابی و تعداد ماه

همچنین . )35  و26( متر بر ثانیه طی سیکل رشد 5از 
علمی و انجام مطالعه خاکشناسی نتایج بررسی منابع 

در مناطق مورد مطالعه، براي شناسایی زیرمعیارهاي 
مربوط به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مؤثر 

ترین این زیرمعیارها،  ، نشان داد مهمابر تولید خرم
بافت خاك، میزان آهک، میزان گچ، : عبارتند از

ب، جذ اسیدیته، میزان کربن آلی، میزان پتاسیم قابل
. )35  و26 ()نسبت جذب سدیم (قلیائیتشوري و 

نتایج مربوط به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و 
 و 4 نسبی زیرمعیارهاي اقلیمی در جدول برتريتعیین 

نتایج مربوط به ماتریس مقایسات زوجی و تعیین 
 آورده 5 نسبی زیرمعیارهاي خاك در جدول برتري

  .شده است
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  .  نسبی زیرمعیارهاي اقلیمی براي تولید خرما برتريوجی وماتریس مقایسات ز -4جدول 
Table 4. Pairwise comparison matrix for assessing the relative importance of climatic subcriteria for Date 
production.  

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  معیارهاي اقلیمیزیر  
Climatic subcriteria 

7.31  1  2  1  0.2  0.44  0.2  0.5  7  1  A 
1 0.2 0.16 0.2  0.125  0.2  0.2  0.14  1  0.14  B 

7.31  1  0.24  1 1 1  0.79  1  7  2  C  
9  1 2  2.62  1 1.59  1  1.26  5  5  D 
8  1 0.19  2  1 1  0.63  1  5  2.29  E 

8.6  1 1.5  1.81  1 1 1 1 8  5  F 
8  1 0.5  1  0.55  0.5  0.38  1  5  1  G 

5.2  1 1  2  0.63  5.19  0.5  4.21  6  0.5  H 
7.6  1 1 1 1 1 1 1 5  1  I 
1  0.13  0.19  1.25  0.11  0.125  0.11  0.14  1  0.14  J 

A =طول فصل خشکLength of dry season ، B = متر در مرحله رسیدگی میوه   میلی5تعداد روزهاي با شاخص بارندگی بیش از  
Number of days with precipitation index > 5 mm/day: repining period ،C = میانگین دما سیکل رشد)°C(  

Average daily temperature (°C) of vegetative cycle ،D = میانگین دما مرحله گلدهی)°C (  
Average daily temperature during the flowering period (°C) ،E = میانگین دما مرحله رسیدگی میوه)°C (  

Average daily temperature (°C) at repining stage ،F= مجموع نیاز گرمایی از مرحله گلدهی تا رسیدگی میوه   
Thermal index: heat during the period of flowering, fruit formation and repining period ،G= میانگین رطوبت نسبی   

   میانگین رطوبت نسبی مرحله تشکیل میوه Mean RH (%) during the vegetative cycle ،=Hسیکل رشد 
Mean RH (%) during the fruit formation period ،I=میانگین ساعات آفتابی Insulation mean (n)  و J=هاي سال با   تعداد ماه

   . Number of months where the wind speed is > 5 m/s متر بر ثانیه 5میانگین سرعت باد بیش از 
  

  .  نسبی زیرمعیارهاي خاك براي تولید خرماماتریس مقایسات زوجی و برتري -5جدول 
Table 5. Pairwise comparison matrix for assessing the relative importance of soil subcriteria for Date production.  

R  Q P O N M  L  K  زیرمعیارهاي خاك  
Soil subcriteria  

0.5  2  2  3  3  4  1  1  K 

0.38  0.25  2 2 1  2  1  1  L 

0.5  0.2  0.33  0.25  0.5  1  0.5  0.25  M 

0.33  0.2  2.62  2  1  2  1  0.33  N 

0.33  0.23  3  1  0.25  4  0.5  0.33  O 

0.5  0.2  1  0.33  0.5  3  0.5  0.5  P 

1  1  5  4.3  5  5  4  0.5  Q 

1  1  2  3  3  2  2.62  2  R 
K =بافت خاك Soil texture،L  =میزان آهک CaCO3 ،M =میزان گچGypsum  ،N=اسیدیته Acidity ، O = کربن آلیOrganic carbon  ،P= پتاسیم 

  . SARقلیائیت  =Rو EC  شوري =Available potassium ،Qجذب  قابل



 1396) 2(، شماره )7(نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد 
 

 34

در مرحله بعد اقدام به محاسبه اوزان نسبی 
نتایج حاصل از محاسبه وزن نسبی . زیرمعیارها گردید

 آورده 6زیرمعیارهاي اقلیمی در ستون آخر جدول 
  دهد،  نشان می6طور که جدول  همان. شده است

ترین درجه اهمیت را  بر اساس نظر کارشناسان، بیش
 به 161/0دهی با وزن نسبی گلمیانگین دما در مرحله 

خود اختصاص داده و این یعنی در ارزیابی مکان 
ترین اهمیت از نظر  مناسب کشت نخل خرما، بیش

دهی  زیرمعیارهاي اقلیمی به میانگین دما در مرحله گل
هاي سال با میانگین زیرمعیار تعداد ماه. شودداده می

 با  متر بر ثانیه طی سیکل رشد5سرعت باد بیش از 
بر اساس .  در رتبه آخر قرار دارد08/0وزن نسبی 

خصوص دما در طی  نتایج این پژوهش، دما و به
یابی محل کاشت نخل خرما  مکاندهی در  مرحله گل

علت این امر . از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است
تواند به این دلیل باشد که نخل خرما بومی مناطق  می

است و رشد نخل داراي آب و هواي گرم و خشک 
در نقاطی میسر است که داراي زمستان معتدل و 
تابستان طوالنی گرم و خشک براي رسیدن میوه باشد 

ثیرگذار أترین فاکتور محیطی ت مهمهمچنین دما، ). 36(
در نخل خرما، دما ). 9(نخل خرما است در کاشت 

ثیر بر میزان أبا ت) افشانی زمان گرده(دهی طی دوره گل

 گرده و سرعت رشد لوله گرده، هاي  دانهزنی جوانه
 ایفا گل و تشکیل میوهنقش حیاتی در میزان تلقیح 

 رشد نخل، از  و در واقع دما در این مرحله ازنماید می
بر اساس منابع ). 36(دار است حساسیت زیادي برخور

متوسط درجه حرارات روزانه طی دوره  علمی، اگر
، گراد باشد  سانتی درجه10تر از  دهی نخل خرما، کم گل

  و مطلوبمناسبنشینی  میوه. شود میوه نشینی متوقف می
متوسط درجه حرارات روزانه طی دهد که  زمانی رخ می
گراد باشد و با   درجه سانتی22- 25بین دوره گلدهی 

 درجه 18به متوسط درجه حرارات روزانه کاهش 
، 24، 9( یابد  کاهش میمیزان آنتر،  گراد و پایین سانتی

همچنین نتایج نشان داد، زیرمعیار تعداد . )35  و26
 متر بر ثانیه 5هاي سال با میانگین سرعت باد بیش از  ماه

 به طی سیکل رشد امتیاز پائینی نسبت به سایر زیرمعیارها
تواند به این دلیل  میعلت آن. خود اختصاص داده است

ندرت میانگین سرعت باد  هباشد که در مناطق خرماخیز، ب
نتایج . گردد  متر بر ثانیه می5ر طی سیکل رشد بیش از د

مطالعات انجام شده در زمینه شرایط اقلیمی مناطق تولید 
  .)35  و26(باشد   این موضوع میبیانگرخرما در دنیا، نیز 

نتایج حاصل از محاسبه وزن نسبی زیرمعیارهاي 
  .  آورده شده است7خاك در ستون آخر جدول 

  
  . مراتبی زن نسبی زیرمعیارهاي اقلیمی مؤثر بر اساس روش تحلیل سلسلهمحاسبه و -6جدول 

Table 6. Weight of climatic effective subcriteria based on AHP method.  
  وزن نسبی
Relative 
weight  

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  
  معیارهاي اقلیمیزیر

Climatic 
subcriteria  

0.087  0.115  0.118  0.22  0.077  0.03  0.036  0.034  0.044  0.139  0.055  A 
0.018  0.015  0.024  0.018  0.015  0.018  0.016  0.034  0.012  0.02  0.007  B 
0.104  0.115  0.118  0.026  0.077  0.149  0.081  0.133  0.088  0.14  0.11  C  
0.161  0.141  0.118  0.022  0.202  0.149  0.13  0.169  0.11  0.1  0.275  D 
0.093  0.125  0.118  0.02  0.154  0.149  0.081  0.106  0.088  0.1  0.125  E 
0.149  0.135  0.118  0.174  0.14  0.149  0.081  0.169  0.088  0.159  0.275  F 
0.08  0.125  0.118  0.055  0.077  0.082  0.04  0.064  0.088  0.1  0.055  G 

0.158  0.081  0.118  0.11  0.154  0.094  0.425  0.084  0.37  0.12  0.027  H 
0.107  0.119  0.118  0.11  0.077  0.149  0.081  0.169  0.088  0.1  0.055  I 
0.014  0.015  0.015  0.021  0.009  0.016  0.01  0.018  0.12  0.12  0.007  J 

  .اند  تعریف شده4 ، ذیل جدول...و  A،B ،Cحروف  *
* --------------------------------------------------------. 
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  . مراتبی ارهاي خاك بر اساس روش تحلیل سلسله محاسبه وزن نسبی زیرمعی-7 جدول
Table 7. Weight of soil subcriteria based on AHP method. 

 وزن نسبی
Relative weight  

R  Q P O N  M  L  K  زیرمعیارهاي خاك  
Soil subcriteria  

0.115  0.132  0.066  0.105  0.165  0.22  0.111  0.048  0.075  K 

0.081  0.1  0.083  0.105  0.109  0.073  0.055  0.048  0.075  L 

0.041  0.132  0.066  0.017  0.013  0.036  0.028  0.023  0.018  M 

0.074  0.087  0.066  0.137  0.109  0.073  0.055  0.048  0.024  N 

0.089  0.087  0.076  0.157  0.054  0.18  0.111  0.023  0.024  O 

0.055  0.132  0.066  0.052  0.18  0.036  0.083  0.023  0.037  P 

0.270  0.265  0.333  0.265  0.236  0.367  0.138  0.191  0.374  Q 

0.177  0.265  0.333  0.105  0.165  0.22  0.055  0.125  0.015  R 
  .اند  تعریف شده5 ، ذیل جدول...و  K،L ،Mحروف  *

* --------------------------------------------------------. 
  

ترین درجه اهمیت  ، بیش7بر اساس نتایج جدول 
 به خود اختصاص داده 270/0را شوري با وزن نسبی 

و این یعنی در ارزیابی مکان مناسب کاشت نخل 
ترین اهمیت از نظر  خرماي رقم کبکاب، بیش

 زیرمعیارهاي. شود خصوصیات خاك به شوري داده می
، میزان آهک خاك، قلیائیت، بافت، میزان کربن آلی

جذب در مراحل بعدي از  اسیدیته و میزان پتاسیم قابل
ترین  میزان گچ خاك، کم. لحاظ اهمیت قرار دارند

گذار در ت در بین زیرمعیارهاي خاکی تأثیراهمی
ان مناسب کاشت نخل خرما به خود انتخاب مک

باال بودن امتیاز شوري خاك  .اختصاص داده است
تواند به این علت باشد که خاك اغلب  می

هاي مورد مطالعه داراي محدودیت شوري  نخلستان
ها باال است و این شوري  بوده و میزان شوري در آن

ثیر قرار داده و أت تواند تولید خرما را تحت زیاد می
با ) 1977(مس و هوفمان . اهش عملکرد گرددباعث ک

آوري اطالعات از نقاط مختلف جهان، جدولی  جمع
براي آستانه تحمل شوري محصوالت مختلف ارایه 

 این جدول، آستانه تحمل شوري اساس بر .دادند
و زیمنس بر متر  دسی 4خاك براي محصول خرما 

ازاي هر  یعنی به. است 6/3ب کاهش عملکرد شی
 6/3ایش شوري بیش از آستانه تحمل،  افزواحد
) 2007(پژمان  ).18 (یابد  محصول کاهش می ازدرصد

 بر زیمنس  دسی18میزان  گزارش نمود شوري خاك به
 درصدي عملکرد نخل خرما 50متر، باعث کاهش 

 گزارش )2001(صالح و همکاران ). 24( شد خواهد
 زیمنس  دسی20 و 15میزان  شوري خاك بهنمودند، 

 درصدي 60 و 40ترتیب باعث کاهش  ، بهرمتبر 
همچنین پائین ). 26(گردد عملکرد نخل خرما می

تواند به این علت باشد که بودن امتیاز گچ خاك، می
این زیرمعیار، تولید خرما را در منطقه مورد مطالعه 

امامی و . ثیر خود قرار داده استأت تر تحت کم
 تونس با انجام پژوهش در کشور) 1967(همکاران 

رشد و نمو و عملکرد مطلوب نخل خرما در 
  ). 1(هاي گچی را گزارش نمودند  خاك

 براي بررسی: ها قضاوت در سازگاري بررسی
شده، ابتدا بردار  انجام هاي قضاوت در سازگاري

نتایج مربوط به مقادیر . مجموع وزنی محاسبه گردید
 وزنی براي زیرمعیارهاي اقلیمی در عبردار مجمو

  .  ارائه شده است8جدول 
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  .  وزنی براي زیرمعیارهاي اقلیمیع مقادیر بردار مجمو-8 جدول
Table 8. Amounts of weighted sum vector for climatic subcriteria.  

  بردار 
  مجموع وزنی
Weighted 

sum vector  

  وزن نسبی
Relative 
weight  

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  
معیارهاي زیر

  اقلیمی
Climatic 

subcriteria  
0.988  0.087  7.31  1  2  1  0.2  0.44  0.2  0.5  7  1  A 

0.193  0.018  1 0.2 0.16 0.2  0.125  0.2  0.2  0.14  1  0.14  B 

1.11  0.104  7.31  1  0.24  1 1 1  0.79  1  7  2  C  
1.89  0.161  9  1 2  2.62  1 1.59  1  1.26  5  5  D 

1.16  0.093  8  1 0.19  2  1 1  0.63  1  5  2.29  E 

1.72  0.149  8.6  1 1.5  1.81  1 1 1 1 8  5  F 

0.864  0.08  8  1 0.5  1  0.55  0.5  0.38  1  5  1  G 

1.75  0.158  5.2  1 1  2  0.63  5.19  0.5  4.21  6  0.5  H 

1.15  0.107  7.6  1 1 1 1 1 1 1 5  1  I 

0.16  

  
  
=  

0.014  

  
  
× 

1  0.13  0.19  1.25  0.11  0.125  0.11  0.14  1  0.14  J 

  
 یک هر وم، مقادیر بردار پایداري برايدر مرحله د

از زیرمعیارهاي اقلیمی، از تقسیم نمودن مقدار بردار 
مجموع وزنی هر زیرمعیار بر وزن نسبی آن محاسبه 

در .  آورده شده است9گردید که نتایج آن در جدول 

جدول (مرحله سوم با توجه به مقادیر بردار پایداري 
 پایداري، شاخص ، اقدام به محاسبه متوسط بردار)9

گاري براي زیرمعیارهاي اقلیمی پایداري و نرخ ساز
  : صورت زیر گردید به

  
= 11.27 10 ÷ )11.46 + 10.75 + 11.1 + 10.81 +11.58 +12.49 +11.74 + 10.72+  10.71+ 11.35 (=   

0.141 =) 1-10 ( ÷)10-11.27= ( CI  

0.09 = 1.49÷  0.141=  CR  
  

و نرخ شود مقدار   مشاهده میطور که همان
 09/0 اقلیمی برابر  زیرمعیارهايبرايسازگاري 

در نتیجه .  است1/0 تر از محاسبه گردید که کم
هاي محاسبه شده، صحیح بوده و در ارزیابی  وزن

  . شود کار گرفته می هتناسب اراضی ب

 ع به مقادیر بردار مجموهمچنین نتایج مربوط
 ارائه 10وزنی براي زیرمعیارهاي خاك در جدول 

  . شده است
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  .  مقادیر بردار پایداري براي زیرمعیارهاي اقلیمی-9 جدول
Table 9. Amounts of consistency vector for climatic subcriteria.  

  بردار پایداري
Consistency vector  

  وزن نسبی
Relative weight  

  بردار مجموع وزنی
Weighted sum vector  

  معیارهاي اقلیمیزیر
Climatic subcriteria  

11.35  0.087  0.988  A 

10.71  0.018  0.193  B 

10.72  0.104  1.11  C  
11.74  0.161  1.89  D 

12.49  0.093  1.16  E 

11.58  0.149  1.72  F 

10.81  0.08  0.864  G 

11.1  0.158  1.75  H 

10.75  0.107  1.15  I 

11.46  

=  

0.014  

÷  

0.16  

  

J 

  
  .  وزنی براي زیرمعیارهاي خاكعمقادیر بردار مجمو  - 10 جدول

Table 10. Amounts of weighted sum vector for soil subcriteria.  

  بردار 
  مجموع وزنی
Weighted  

sum vector 

  وزن نسبی
Relative weight  

R  Q P O N M  L  K  زیرمعیارهاي خاك  
Soil subcriteria  

1.1  0.115  0.5  0.2  2  3  3  4  1  1  K 

0.775  0.081  0.38  0.25  2 2 1  2  1  1  L 

0.330  0.041  0.5  0.2  0.33  0.25  0.5  1  0.5  0.25  M 

0.709  0.074  0.33  0.2  2.62  2  1  2  1  0.33  N 

0.635  0.089  0.33  0.23  3  1  0.25  4  0.5  0.33  O 

0.484  0.055  0.5  0.2  1  0.33  0.5  3  0.5  0.5  P 

2.58  0.27  1  1  5  4.3  5  5  4  0.5  Q 

1.57  

  
  
=  

0.177  

  
  
× 

1  1  2  3  3  2  2.62  2  R 

  
از  یک هر سپس، مقادیر بردار پایداري براي

زیرمعیارهاي خاك، از تقسیم نمودن مقدار بردار 
مجموع وزنی هر زیرمعیار بر وزن نسبی آن محاسبه 

.  آورده شده است11ردید که نتایج آن در جدول گ

، )11جدول (همچنین با توجه به مقادیر بردار پایداري 
اقدام به محاسبه متوسط بردار پایداري، شاخص 
پایداري و نرخ سازگاري براي زیرمعیارهاي خاك 

  : صورت زیر گردید به
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= 8.89 8 ÷)8.87+9.55 +8.81 +7.14 +9.59 + 8.05+  9.56+ 9.58(=   

0.128 = )1 -8 ( ÷ )8 - 8.89= ( CI  

0.09 = 1.41÷  0.128=  CR  
  

مقدار و نرخ سازگاري براي زیرمعیارهاي خاك 
در نتیجه .  است1/0تر از   بوده و کم09/0برابر 

هاي محاسبه شده، صحیح بوده و در ارزیابی  وزن
  . شودمیکار گرفته  هتناسب اراضی ب

  
  . مقادیر بردار پایداري براي زیرمعیارهاي خاك - 11 جدول

Table 11. Amounts of consistency vector for soil subcriteria.  

  بردار پایداري
Consistency vector  

  وزن نسبی
Relative weight  

  بردار مجموع وزنی
Weighted sum vector  

  زیرمعیارهاي خاك
Soil subcriteria  

9.58  0.115  1.1  K 

9.56  0.081  0.775  L 

8.05  0.041  0.33  M 

9.59  0.074  0.709  N 

7.14  0.089  0.635  O 

8.81  0.055  0.484  P 

9.55  0.27  2.58  Q 

8.87  

=  

0.177  

÷  

1.57  R 

  
ارزیابی تناسب اراضی براي کاشت نخل خرماي 

خی نتایج مربوط به توصیف آماري بر: رقم کبکاب
 نوع خاك مورد 59خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

طور که  همان.  ارائه شده است12مطالعه در جدول 
شود مشکل شوري، قلیائیت و حاصلخیزي مشاهده می

هاي منطقه محسوب از مشکالت عمده خاك نخلستان

از لومی رسی تا لوم ها منطقه نیز  بافت خاك. گردد می
  .باشد یر میمتغ

بوط به ارزیابی تناسب اراضی همچنین نتایج مر
 13براي کاشت نخل خرما در استان بوشهر در جدول 

  .ارائه شده است
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  . هاي مورد مطالعه  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خصوصیات خاك- 12 جدول
Table 12. Some physical and chemical characteristics of the studies soils.  

  (%) ضریب تغییرات
Coefficient of 
variation (%) 

  انحراف معیار
Standard 
deviation  

  میانگین
Mean 

  حداکثر
Maximum 

  حداقل
Minimum  

  تعداد نمونه
Number of 

sample 

  واحد
Unit 

  پارامتر
Parameter  

  شن (%)  59 12.7 66.45 27 11 40.3
Sand 

  رس (%) 59 11.78 41.66 22.7 6.9 30.2
Clay  

66.1 5.26 7.49 39.05 4.11 59 (ds m-1)  شوري  
EC  

  قلیائیت - 59 4.41 36.7 9.43 5.89 60.1
SAR  

 آلی کربن (%) 59 0.25 0.65 0.43 0.08 19.8
Organic carbon 

  اسیدیته - 59 7.4 8 7.71 0.14 1.8
pH 

  آهک (%) 59 45.88 58.78 52.35 3.33 6.35
CaCO3 

  گچ  (%) 59 0.56 1.99 1.04 0.38 36.53
Gypsum 

12 18.95 157.7 194.2 126 59 (mg kg-1)  جذب پتاسیم قابل  
Available potassium 

  
  . ارزیابی تناسب اراضی براي کاشت نخل خرما - 13جدول 

Table 13. Land suitability evaluation for date palm planting.  
    اراضیتناسبارزیابی 

Land suitability evaluation   ردیفشماره 
NO. of row  

  خاکرخشماره 
NO. of profile  شده  گیري عملکرد اندازه  

Measured yield  
   شاخص اراضی
Land index  

   اراضیکالس تناسب
suitability class Land  

1 1 7215 80.2 S1 
2 2 7098 80.2 S1 
3 3 6435 78.8 S1 
4 4 6630 79.9 S1 
5 5 5896 78.3 S1 
6 6 7605 82.1 S1 
7 7 7800 80.2 S1 
8  8  6357 79.6 S1 
9 9 6825 79.2 S1 

10 10 5612 75.7 S1 
11 11 4641 67.4 S2 
12 12 7254 79.4 S1 
13 13 6084 73.8 S2 
14 14 6162 78.8 S1 
15 15 7059 79.4 S1 
16 16 5655 71.4 S2 
17 17 7293 79 S1 
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   -13ادامه جدول 
Continue Table 13.  

    اراضیتناسبارزیابی 
Land suitability evaluation   ردیفشماره 

NO. of row  
  خاکرخشماره 

NO. of profile  شده  گیري عملکرد اندازه  
Measured yield  

   شاخص اراضی
Land index  

   اراضیکالس تناسب
suitability class Land  

18 18 4018 66.4 S2 
19 19 5304 68.2 S2 
20 20 7605 79.5 S2 
21 21 6045 72.8 S2 
22 22 5889 70.9 S2 
23 23 5889 71.6 S2 
24 24 5694 71.9 S2 
25 25 6006 72.5 S2 
26 26 6603 78.3 S1 
27 27 5655 71.8 S2 
28 28 5421 71.6 S2 
29 29 4992 71.8 S2 
30 30 9477 79.4 S1 
31 31 6942 77.1 S1 
32 32 6708 77.1 S1 
33 33 6532 78.3 S1 
34 34 7917 81.6 S1 
35 35 7488 80 S1 
36 36 7098 80.2 S1 
37 37 7137 79.5 S1 
38  38  6942 81 S1 
39 39 6396 78.6 S1 
40 40 7644 76.5 S1 
41 41 7956 79.5 S1 
42 42 8190 80.2 S1 
43 43 7683 80.2 S1 
44 44 8073 81.6 S1 
45 45 7644 81.6 S1 
46 46 7098 81.1 S1 
47 47 6123 81.1 S1 
48 48 6045 75.9 S1 
49  49  6201 79.4 S1 
50 71 8151 78 S1 
51 72 7722 79.5 S1 
52 73 7839 80.2 S1 
53 74 7488 80.2 S1 
54 75 6864 79.5 S1 
55 76 7020 80 S1 
56 77 5772 78.6 S1 
57 78 6942 80.2 S1 
58 79 5947 74.3 S2 
59 80 7059 79.4 S1 
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دهد مناطق مورد مطالعه در یج نشان میاین نتا
استان بوشهر بر اي کاشت نخل خرما بر اساس روش 

  S2 وS1هاي تناسب مراتبی در کالس تحلیل سلسله
نتایج مشابهی نیز توسط سایر . گیرند قرار می

مهابادي و  یغمائیان.  گزارش شده استپژوهشگران
  در مطالعه ارزیابی تناسب اراضی ) 2012(همکاران 

در استان اصفهان گزارش کردند بر اساس روش 
اراضی داراي درجه  مراتبی، واحدهاي تحلیل سلسله
باشند   براي کشت یونجه میS1زیاد  تناسب خیلی

در پژوهشی در ) 2015(نیوین و همکاران ). 34(
معیاره مبتنی  کشور ویتنام با کاربرد روش ارزیابی چند

اضی و مراتبی، شاخص ار بر روش تحلیل سلسله
. کشت کائوچو تعیین نمودندهاي تناسب براي  کالس

نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی نشان داد اراضی 
 قرار S1منطقه براي کشت کائوچو اغلب در کالس 

در ) 2015(اولسگان و جولیوس ). 21(گیرند          می
مراتبی براي تعیین  کشور نیجریه، روش تحلیل سلسله

ت درختان میوه شامل شامل تناسب اراضی براي کش
. ه نمودنداستفاد... موز، پاپایا، انبه، آناناس، مرکبات و 

  نتایج نشان داد اراضی مورد مطالعه از نظر اقلیمی 
براي کاشت این درختان میوه مناسب بوده و فقط 

 باشند داراي محدودیت ناشی از حاصلخیزي خاك می
)22 .(  

گرفته  ارک هارزیابی ب ارزیابی صحت و دقت روش
 تجزیه نتایج: هاي تناسب اراضیشده در تعیین کالس

شده با  آماري همبستگی بین شاخص اراضی محاسبه
شده نخل  گیري  و عملکرد اندازهAHPاستفاده از روش 

 نشان داده 14خرما در مناطق مورد مطالعه در جدول 
دهد  بررسی جدول مذکور نشان می. شده است

اراضی محاسبه شده و همبستگی باالیی بین شاخص 
 درشده وجود دارد و این همبستگی  گیري عملکرد اندازه

دهنده  که این نشان. باشد می دار معنی درصد 99 سطح
  .باشد کار گرفته شده می هصحت روش ارزیابی ب

  
  . رد مطالعهشده نخل خرما در مناطق مو گیري اندازه  شاخص اراضی و عملکردبین آماري همبستگی تجزیه نتایج - 14 جدول

Table 14. Results of statistical analysis of the correlation between land index and measured date palm yield in 
studied area.  

  رگرسیون معادله
Regression equation 

  ضریب همبستگی
R2  

  مقادیر جدول فراوانی
F  

  احتمال
P  

yield = -55.6 + 1.27 land index 61.5  131.9** 0.000 
  . باشد می دار  معنیدرصد یک  احتمالسطح در **

** Significant at 1% level of probability.  
  

  گیري کلی نتیجه
ن داد در بین عوامل اقلیمی نتایج این پژوهش نشا

گذار بر تولید خرما، زیرمعیار میانگین دماي تأثیر
رجه  باالترین د161/0دهی با وزن نسبی مرحله گل

بنابراین . اهمیت را به خود اختصاص داده است
شود در انتخاب مکان مناسب کاشت نخل  توصیه می

خصوص دما در طی مرحله  خرما به عامل دما و به

نتایج بررسی و . ترین اهمیت داده شود دهی، بیش گل
باشد که  این موضوع میبیانگرمطالعه منابع علمی نیز 

ترین فاکتورهاي  میکی از مهدهی  دماي مرحله گل
 زیادي در میزان تلقیح گل به ثیرأتکه محیطی است 

، نقش حیاتی را در میزان عهده داشته و از این نظر
همچنین . نماید  ایفا میتشکیل میوه در نخل خرما

نتایج نشان داد در بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
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خاکی مؤثر بر تولید خرماي رقم کبکاب، شوري با 
 باالترین درجه اهمیت را به خود 27/0وزن نسبی 

در منابع علمی نیز به ویژگی . اختصاص داده است
ترین نیازهاي  عنوان یکی از مهم شوري خاك به

که  طوري به. رویشی نخل خرما توجه زیادي شده است
چند ازنظر شوري جزء گیاهان مقاوم  نخل خرما هر

تواند  شود اما میزان شوري زیاد خاك میمحسوب می
بنابراین توصیه . کاهش شدید عملکرد را باعث گردد

شود در انتخاب مکان مناسب کاشت نخل خرما به  می

عامل شوري، اهمیت و توجه زیادي داده شود و در 
صورت وجود شوري باال قبل از اقدام به کاشت نخل 

همچنین . خرما، نسبت به اصالح خاك اقدام گردد
 استفاده از روش نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی با

AHPدرصد مناطق مورد مطالعه در 75دهد  ، نشان می 
استان بوشهر براي کاشت نخل خرما خیلی مناسب 

 درصد نسبتاً مناسب 25 و S1بوده و در کالس تناسب 
  .گیرند قرار می S2بوده و در کالس تناسب 
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Abstract1 
Background and Objectives: One of the ways to identification of land production capacity and 
appropriate use choice with that is land evaluation performance. For this purpose must first climatic 
criteria and soil characteristics affecting the production to be identified. Also, considering to 
diversity and inequality in importance degree of criteria, ranking of them is essential. This research 
aim to identification, ranking of effective criteria in date production and land suitability evaluation 
for planting of Date palm cv Kabkob in Boushehr province, using analytical hierarchy process 
(AHP) carried out.  
Materials and Methods: At first, climatic subcriteria and soil physical and chemical characteristics 
affecting date production were identified by literature review and soil studies in studied area. Then, 
pairwise comparison matrix was made over analytical hierarchy process and the relative importance 
degree of these subcriteria was determined by excellent experts. In the weight calculation step, the 
approximation method was used to produce a relative weight of each of subcriteria. Then this 
subcriteria, based on their relative weight, ranked. Finally, land suitability evaluation for planting of 
date palm cv Kabkob in studied area of Boushehr province, using AHP approach, carried out.  
Results: The result showed that the most important of climatic subcriteria affecting date palm 
production including to length of dry season, number of days with precipitation index > 5 mm/day in 
repining period, average daily temperature (°C) at vegetative cycle, flowering and repining stage, 
heat requirement sum during the period of flowering, fruit formation and repining period,  mean RH  
during the vegetative cycle and fruit formation period, insulation mean (n) and number of months 
where the wind speed is > 5 m/s during vegetative cycle. Also the result of climatic subcriteria 
ranking by using AHP approach showed that, temperature mean in flowering stage and numbers of 
months of year with wind speed mean more than 5 m/s in vegetative cycle stage with relative 
weights 0.161 and 0.08 have the highest and the lowest importance degree, respectively. The result 
showed that the most important of soil physical and chemical characteristics affecting date palm 
production were identified by literature review and soil studies in studied area including to soil 
texture, calcium carbonate content, gypsum content, acidity, organic carbon, available potassium, 
soil salinity (EC) and alkalinity (SAR). Base on the result of soil subcriteria ranking, soil salinity 
(EC) and gypsum content with relative weights 0.27 and 0.041 have the highest and the lowest 
importance degree, respectively. Also the result of land suitability evaluation showed that 75 
percents of studied area in Boushehr provence are very suitable and 25 percents are moderately 
suitable for planting of date palm cv Kabkob.  
Conclusion: According to the results of this research, is recommended for suitable site selection for 
date palm planting to temperature mean in flowering stage and soil salinity, much attention and 
importance to be given. 
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