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  پژوهشیعلمی  : مقاله

 چکیده 

ی پتانسیل اراضی براساس منابع محیطی موجود در هر منطقه نظیر اقلیم، خاک و توپوگرافی اولین گام در توسعه نظام  یشناسا

کشاورزی پایدار است. برای این منظور، در این پژوهش تناسب اراضی شهرستان جیرفت، جهت کشت دیم و آبی کلزا با استفاده  

های  رو در ابتدا وزن و اهمیت الیهاینجغرافیایی مورد مطالعه قرار گرفت. از    در سیستم اطالعات   سلسله مراتبی-فازیاز روش  

ارتفاع(، خاک )شوری،   توپوگرافی )شیب،  بارش، درجه روز رشد(،  )دما،  اقلیم  به همراه    قلیایتاطالعاتی شامل  و نوع خاک( 

شت آبی و کشت دیم کلزا به دست آمد.  دسترسی به منابع آبی، براساس روش تحلیل سلسله مراتبی، به طور جداگانه جهت ک

ی و  بندطبقهی محیطی محصول کلزا، در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی  هایازمندی ن  بای اطالعاتی مطابق  هاهیال  سپس

ی فازی شده، صورت گرفت.  هاهیال  دربا ضرب وزن به دست آمده از روش سلسله مراتبی    هاهیالپوشانی  فازی شدند. در نهایت هم 

ی گردید. نتایج ارزیابی تناسب  بندهطبق  ودر نهایت نقشه تناسب اراضی کشت آبی و کشت دیم کلزا به صورت جداگانه تهیه  

درصد از کل سطح اراضی موجود در محدوده    91/12و    02/26،  61/21،  75/24،  7/14اراضی جهت کشت آبی کلزا نشان داد که  

نتایج   نیچنهم.  اندگرفتهمورد مطالعه، به ترتیب در طبقات بسیار مناسب، مناسب، تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب، قرار 

درصد از کل سطح اراضی    76/21و    82/22،  4/24،  46/18،  65/12  ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت دیم کلزا نشان داد که

  . اندشدهموجود در محدوده مورد مطالعه، به ترتیب در طبقات بسیار مناسب، مناسب، تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب، واقع  

، عوامل اصلی محدود کننده رشد  دیمو بارش جهت کشت  آبی  به منابع آب جهت کشت  ی، عوامل دسترسی  بندطبقهدر این  

 گذاران و کشاورزان، جهت طراحی الگوی کشت مناسب مفید واقع شود.  تواند برای سیاستکلزا بودند. این نتایج می 
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  قدمهم
توسعه برای  اساسی  راهکارهای  از   ، کشاورزی یکی 

اقلیمی است و   استفاده بهینه از اراضی، متناسب با شرایط

عنوان عوامل تحت   اصوالً الزمه آن شـناخت عوامـل مختلف

و خاک (پایدار عوامل (ارتفاع  (  دما  و   بارندگی)ناپایدار   و 

)کافیمی همکاران،  باشد  و    دوستدیخورش؛  1379  و 

(. برای رسیدن به حداکثر توان تولیدی و 1390همکاران،  

گونه گیاهی در دامنۀ  های سربار الزم است هرکاهش هزینه

عوامل   به  نسبت  خود  بردباری  اقلیمی  مطلوب  و  محیطی 

تنش  حداقل  تا  شود  استرسکشت  و  را ها  محیطی  های 

بردباری   مطلوب  دامنه  است  الزم  گردد.   هرگونه متحمل 

ابزار با  سپس  و  مناطق  مشخص  مهندسی،  و  علمی  های 

اشرفی  ؛  1393کاظمی،  مستعد و با تولید باال مشخص شود )

ت  امکانـا  ،تنوع آب و هوایی کشور ایران(.  1392و همکاران،

نظیری برای تولید محصوالت متنوع در کلیه فصول سال کم

عرضـه   بـرای  نـسبی  ثبـات  ایجـاد  است.  نموده  فراهم  را 

دقیق  شناخت  مستلزم  بازار،  به  کشاورزی  محصوالت 

در  مختلف  میکروکلیمای  و  مناطق  هوایی  و  آب  وضعیت 

گوشـه و کنار کشور است. آگاهی از زمان مناسب کاشـت،  

شـت محـصوالت زراعـی منـاطق مختلـف و  داشـت و بردا

شاخص برنامهشـناخت  برای  را  امکان  این  اقلیمی،  -های 

می فراهم  تخـصیص ریزان  مـورد  در  بتواننـد  تا  سازد 

بگیرند.   تصمیم  مختلف  محصوالت  بـه  منـابع  صـحیح 

اقلیم و عوامل محیطی در تعیین گونه های  امروزه بررسی 

اجتنا امر  یك  منطقه  هر  چنین  هم،  است  ریناپذ بزراعی 

سطح واحد  در  تولید  افزایش  و  زراعی  استفاده    ،مدیریت 

تر از این منابع چه بیش  بهینه از منابع طبیعی و شناخت هر

 (. 1392زاده و همکاران، )علوی طلبدرا می

روش  یکی بررس  جیرا  یهااز  اراض  یجهت   ی تناسب 

از   استفاده  مختلف،  محصوالت  کشت    یهاروشجهت 

مع  یریگمیتصم تاپس  ارهیچند  روش  روش 1س یشامل   ،

باشد که در مطالعات مختلف  یم و ...    2یسلسله مراتب  لیتحل

)خورش است  گرفته  قرار  مطالعه  و   دوست  دیمورد 

 
1 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution 
2 Analytical Hierarchy Process 
3 Multi Criteria Decision Making 
4 Ostovari et al. 

 ی محمد  دیس  ؛1397و همکاران،    درپوریح  ؛1390همکاران،

نوع دانه روغنی در دنیا   350بیش از    (. 2018و همکاران،  

دانه دارد.  ذخایر  وجود  دومین  غالت،  از  پس  روغنی  های 

-ترین دانهشوند و کلزا یکی از مهمغذایی جهان را شامل می

همکاران،  و  مهر  )ایمان  است  جهان  سطح  روغنی  های 

گیاهی است     Brassica napusعلمی(. کلزا با نام  1385

، که عمدتاً دارای 38از خانواده چلیپیان با عدد کروموزومی  

می تیپ بینابین  و  پاییزه  بهاره،  رشد  و  های  )امیدوار  باشد 

کلزا یابی کشت  مکان(. محققین مختلف به  1393همکاران،  

های  روشهای اقلیمی و محیطی با استفاده از  براساس متغیر

( در مناطق مختلف MCDM)  3گیری چند معیارهتصمیم

 اند.پرداخته

ای با استفاده از  ( در مقاله2019) و همکاران  4استواری 

-مکانگیری چند معیاره، به  و روش تصمیم  GIS  افزارنرم

مناطق  ابی در  کلزا  کشت  نتایج    خشك  مهینی  پرداختند. 

پارامتر که  داد  )نشان  خاک  بافت  کربنات  341/0های   ،)

ها در  ترین پارامتر( مهم114/0( و ارتفاع )171/0کلسیم )

همکاران  اب یمکان و  دوست  خورشید  بودند.  کلزا  کشت  ی 

 کشت   برای  مناسب  هایمکان  ای به تعیین( در مقاله1390)

اطالعات  از  استفاده   با   کردستان  استان  در  کلزا   سامانه 

حدود    که تنها  پرداختند. نتایج نشان داد (GIS)  جغرافیایی

های دیواندره،  جمله دشت  درصد از مساحت استان از  8/6

باشند  دهگالن و مریوان برای کشت کلزا بسیار مناسب می

بیش خاک  که  و  توپوگرافی  و  اقلیمی  شرایط  علت  به  تر 

ی امقاله( در  1392) میکانیکی و همکارانهاست.  نمناسب آ

کشت کلزا در شهرستان ایذه با استفاده از   یسنجامکانبه  

مراتبی تحلیل سلسله  اطالعات  در محیط   فرآیند  سیستم 

درصد   40نتایج نشان داد که بیش از    پرداختند. 5یجغرافیای

مورد محدودۀ  دارای   مساحت  کلزا  کشت  برای  مطالعه 

ایده و مساعدی هستند. حشرایط   و همکاران  پور  دریآل 

  کاشت  نواحی  تعیین  سنجیانکامای به  ( در مقاله1397)

کلزا   6گندم   محصوالت اطالعات    در   7و  سیستم  محیط 

. پرداختند  استان خوزستان  در   حوضه مارون  درجغرافیایی  

5 Geographic Information System 
1 Triticum aestivum L. 
2 Brassica napus L. 
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ع آب  مناب  به  دسترسی  و  خاک  شوری  بر طبق نتایج عوامل

کننده اصلی    )بارش و پتانسیل منابع آبی(، عوامل محدود 

 . بودندرشد هر دو محصول 

شود و کشت آن  کلزا در اغلب مناطق ایران کشت می

خاک اکثر  کلزا   ریپذامکانها  در  دانه  روغن  مقدار  است. 

)ایمان  45تا   40حدود   است  دانه  کل  وزن  و درصد  مهر 

دانه  (.1385همکاران،   غالت،  از  دومین  پس  روغنی  های 

سویا  دهند و کلزا پس از  ذخایر غذایی جهان را تشکیل می 

و نخل روغنی، سومین منبع تامین روغن نباتی در سطح  

می شمار  به  شهنیجهان  قاضی  و  )شریعتی  زاده،  رود 

 به   جامعه روزافزون نیازازجمله  مواردی به توجه با  (.1379

  کشت  از  دولت   گسترده  هایحمایت  نباتی،   روغن  محصوالت

  واردات  به  کشور  وابستگی  کاهش منظور    به  روغنی،   هایدانه

  کشت  امکان  بررسی  غذایی،  امنیت  حفظ  و  نباتی  روغن

 امری   کشور  مستعد  مناطق  در  روغنی  هایدانه  بهینه

مستعد  .  است  ضروری مناطق  از  یکی  جیرفت  شهرستان 

ایران   در  زراعی میکشاورزی  محصوالت  مطالعه  و  باشد 

های روغنی با توجه به تاثیر آب و هوا و عوامل  دانه خصوصاً

فیزیکی زمین در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. از 

رو در این مطالعه، تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم  این

روش   براساس  در-فازیکلزا،  مراتبی  شهرستان   سلسله 

 مورد ارزیابی قرار گرفت.   جیرفت،

 موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کرمان و ایران  (:1)شکل 

 

 ها مواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه 

درجه   58°  15´تا    °56  55´شهرستان جیرفت که بین  

و   جغرافیایی  طول  درجه   29°  20´تا    28°  05´شرقی 

شهرستان با واقع شده است. این    شمالی عرض جغرافیایی

حدود درصد    4/5معادل    لومترمربعیک  76/9705  وسعت 

جیرفت از    شهرستان  .استان را به خود اختصاص داده است

  شمال به شهرستان کرمان از جنوب به شهرستان کهنوج و

غرب از  و  بم  شهرستان  به  شرق  از  فاریاب،  به   شهرستان 

سه باشد، این شهرستان دارای  شهرستان بافت مشرف می

آبادی دارای   762دهستان و    14بخش،    چهارمرکز شهری،  

های گور، ساردوئیه، دلفارد، مسکون،  روستا   باشد.سکنه می

آباد،   خاتون  هلیل،  اسفندقه،  آباد،  دولت  رضوان،  سغدر، 
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جمله  از  اسماعیلی  و  آباد  گنج  آباد،  اسالم  آباد،  حسین 

حداقل و   باشند.شهرستان می  های موجود در ایندهستان

متر از سطح    3868و    506حداکثر ارتفاع موجود در منطقه  

و دمای ساالنه منطقه مورد   بارندگی  و متوسط  بوده  دریا 

-درجه سانتی  29/21متر و  میلی  28/236مطالعه به ترتیب  

چنین سطح کل اراضی باغی و زارعی آن  باشد. همراد میگ

می  46/541  حدود مربع  شکل  بکیلومتر  موقعیت   1اشد. 

 دهد.  منطقه مورد مطالعه را در ایران نشان می

 

 روش تحقیق 
هدف این تحقیق تعیین نواحی مستعد کشت کلزا در 

می جیرفت  اینشهرستان  برای  نیازباشد.  ابتدا  های  کار 

علمی   منابع  از  استفاده  با  کلزا  زراعی محصول  و  محیطی 

و   تعیین   ;Sys et al., 1991)  بندی گردیدطبقهموجود 

FAO, 2014آنهای موثر بر رشد  (. سپس براساس پارامتر ،

اطالعات  الیه سیستم  محیط  در  رقومی  اطالعاتی  های 

های رویشی به کار گرفته شده در  نیاز  جغرافیایی، تهیه شد.

داده پایگاه  دو  شامل  تحقیق  پایگاه  این  و  اقلیمی  های 

 اطالعات منابع زمینی است.  

 

 GISهای مختلف اطالعاتی در محیط  تهیه الیه

 پایگاه داده های اقلیمی

های اقلیم، اطالعات مربوط به  دادهبرای استخراج پایگاه  

ایستگاه هواشناسی موجود در   44های آب و هوایی  متغیر

دارای آمار کامل و  داخل و خارج منطقه مورد مطالعه که  

آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار    بلند مدت بودند، جمع

ایستگاه    1ایستگاه سینوپتیك،    4گرفته است. از این میان  

ایستگاه دما    12ایستگاه باران سنجی و    27کلیماتولوژی و  

های هواشناسی، دوره مشترک  ایستگاهاند. برای  بودهسنجی  

-داده ( استفاده شده است.  1368-1395ساله )  28آماری  

ای مورد نیاز از بخش اطالعات و آمار سازمان هواشناسی  ه

نشان    1ها در شکل  ایستگاهکشور تهیه گردیدند. موقعیت  

 داده شده است.  

دوره رشد )از زمان کاشت در آبان  های دما و بارش  نقشه

تا   ماه سال  ماه هر سال  فروردین  اواخر  در  برداشت  زمان 

های  براساس موقعیت ایستگاه ،  منطقه مورد مطالعه  بعدی(

، با استفاده  10.2.2هواشناسی، در محیط جی ای اس نسخه  

های  روشیابی کریجینگ، تهیه شدند. از بین  دروناز روش  

مورد  درون باالتر(  دقت  دلیل  به   ( کریجینگ  روش  یابی، 

 (. McCoy and Johnston, 2001قرار گرفت )استفاده 

به   ورود  و  خود  رشد  از  مرحله  یك  تکمیل  برای  گیاه  هر 

عوامل   سایر  و  رطوبت  بودن  فراهم  شرط  با  بعد،  مرحله 

تحت  مزرعه که  است  حرارتی  میزان  دریافت  نیازمند  ای، 

-میعنوان در جه حرارت تجمعی یا درجه روز رشد تعریف  

(. در جه روز رشد مورد 1392  گردد )کوچکی و سرمدنیا،

نیاز برای هر مرحله رشدی گیاه کلزا، میزان حرارتی است 

که باید طی یك دوره زمانی در طول شبانه روز تجمع پیدا 

له رشدی به مرحله بعدی و  حکند و موجب عبور از یك مر

(.  1385  ،و همکاران  تکمیل سیکل رشد گردد )عزیزی  نهایتاً 

برای   تحقیق  این  به دستدر  تاریخ دقیق رسیدن  به  یابی 

شهرستان  مختلف  مناطق  در  کلزا  رشد  مختلف  مراحل 

رشد   روز  از درجه  برای  GDD)جیرفت  استفاده گردید.   )

تا کاشت  "محاسبه درجه روز رشد تجمعی مورد نیاز مرحله  

شدن گردید  "سبز  استفاده  زیر  رابطه  از   Khoshhal)  کلزا 

Dastjerdi and Baratiyan, 2010:) 
max min

2

b

a

T T
GDD Tb

 +  
= −  

  


  (1)رابطه       

و   Tmax: درجه روز رشد تجمعی،  GDDدر این رابطه  

Tmin  های حداکثر و حداقل روزانه  حرارتبه ترتیب درجه

درجه   حسب  )بر   Tbگراد(،  سانتی)بر  پایه  حرارت  درجه 

تاریخ شروع مرحله فنولوژیك   aحسب درجه سانتی گراد(، 

قابل    bو   پایان مرحله فنولوژیك مورد نظر هستند.  تاریخ 

ترین دمایی است که فرض  پایینذکر است که دمای پایه،  

گیرد که این مقدار نمیتر از آن رشدی صورت  پایینشود  می

و    تعیین شده است )مرادی  گرادسانتی برای کلزا پنج درجه  

مساری  ،1396حلبیان،    ،1399  ،همکاران پشت  ،  کاظمی 

از  1391 درجه   35(. چنانچه درجه حرارت حداکثر باالتر 

درجه  از  رشد  روز  درجه  محاسبه  در  باشد  گراد  سانتی 

-گراد برای این منظور استفاده می درجه سانتی  35حرارت  

؛ کالته عربی  1391)موسی پور گرجی و حسن آبادی،    رددگ

 . (1390و همکاران، 

دماایناز   از  مطالعه  مورد  منطقه  در  متوسط رو  های 

ایستگاه دماسنجی    12ساله    28کمینه و بیشینه روزانه آمار  
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از زمان کاشت در   جهت محاسبه شاخص درجه روز رشد 

فروردین ماه سال  آبان ماه هر سال تا زمان برداشت در اواخر  

 10.2.2نهایت با استفاده از    بعدی، کلزا استفاده گردید. در 

ArcGIS    نقشه مربوط به درجه روز رشد کلزا با استفاده از

 یابی کریجینگ تولید گردید. روش درون

 پایگاه اطالعات زمینی  

ارتفاع   رقومی  مدل  شامل  زمینی  اطالعات  پایگاه 

(DEM  نقشه شیب، نقشه ،) کاربری اراضی و نقشه خاک-

مقیاس  ش با  سازمان    1:250000ناسی  در  شده  تولید 

و    (pH)  قلیایت  جنگلها و مراتع کشور، نقاط نمونه برداری

شوری خاک برداشت شده توسط سازمان جهاد کشاورزی 

 باشد.  جنوب استان کرمان و نقشه فاصله از منابع آب می

توپوگر  نقشه  تهیه  منظور  به  تحقیق  این  و در  )شیب  افی 

( منطقه مورد مطالعه DEMارتفاع( از مدل رقومی ارتفاع )

گردید جیرفت   .استفاده  شهرستان  اراضی  کاربری  نقشه 

اراضی سنگالخی،    5دارای   بایر،  اراضی  آبی،  زراعت  طبقه 

های  کاربریباشد. مناطقی با می اراضی باغی، اراضی مرتعی 

محدوده شهری، رخنمون سنگی و اراضی بایر تحت عنوان 

بندی شدند. در مجموع از کل اراضی طبقهغیر قابل استفاده  

درصد از کل   74/84قابل کشت محصول کلزا که در حدود 

باشد،   می  مطالعه  مورد  منطقه  درصد   28/94اراضی 

درصد را اراضی زراعی آبی به خود    7/5اختصاص به مراتع و  

ص داده است. نقشه خاک جنوب استان کرمان از الیه اختصا

کشور   خاک  نقشه   1:250000اطالعات  گردید.  استخراج 

خاک ایران در واقع یك نقشه تلفیقی است که در آن اجزا 

آمریکایی   روش  براساس  خاک  دهنده  بندی طبقهتشکیل 

روش   براساس  است.  آمریکایی،  طبقهشده  خاک  بندی 

مطالخاک مورد  منطقه  سول،  های  انتی  رده  سه  به  عه 

بندی تقسیم  و رخنمون سنگی  اریدی سول،  اینسپتی سول

حدود  می از    58/48شوند.  شهرستان خاکدرصد  های 

  4/30های انتی سول قرار دارد. حدود جیرفت در رده خاک

های اینسپتی سول  خاکهای منطقه در رده  خاکدرصد از 

های منطقه به  خاکدرصد    9/12چنین حدود  همباشد.  می

های کم  کالس رخنمون سنگی تعلق دارد که دارای خاک

 Ghafari)  باشد نمیعمق بوده و برای کشاورزی مناسب  

et al., 2007  .)  اطالعات شوری خاک وpH    های  آزموناز

سال در  شده  انجام  جهاد  خاک  سازمان  توسط  اخیر  های 

مختلف   مناطق  در  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی 

منطقه مورد   pHشهرستان، جمع آوری و نقشه شوری و  

روش   براساس  گردید.  درونمطالعه  تهیه  کریجینگ  یابی 

های تهیه شده که با توجه به شرایط  الیهترین  مهمیکی از  

منطقه مورد مطالعه از اهمیت زیادی برخوردار است، الیه  

ب )چاه( است. برای تهیه نقشه این الیه، از فاصله از منابع آ

چاه پراکنش  نقشه  توصیفی  از  اطالعات  آمده  دست  به  ها 

ای کشور استفاده شد و نقشه فاصله از منطقهسازمان آب  

های بهره بردای( با روش فاصله اقلیدسی در  منابع آب )چاه 

محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه گردید. مناطق با  

لویت باالتری جهت وکمتر نسبت به منابع آب دارای افاصله  

های اطالعاتی  الیه( نقشه  2شکل )باشند.  میکشت آبی کلزا  

 دهد.  میاستفاده شده در این مطالعه را نشان 

 

ها براساس روش تحلیل سلسله تعیین ارزش معیار

 مراتبی 

این به  توجه  معیار با  و محیطی جهت  که  اقلیمی  های 

اهمیت  تعیین   دارای  نیز  و  بوده  فراوان  اراضی  تناسب 

گیری  تر و تصمیمباشند، لذا برای ارزیابی دقیقیکسانی نمی 

ها مشخص گردد. به منظور  الزم است تا اهمیت نسبی معیار

های تعیین شده، از مدل تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی معیار

برگیرنده مجموعه در  روش  این  است.  از استفاده شده  ای 

ارزشضاوتق و  بر  ها  و  بوده  منطقی  شیوه  یك  به  گذاری 

به طوری است.  استوار  کارشناسی  یك طرف، دانش  از  که 

طرح و  شخصی  تصورات  به  وابسته  سلسله  تکنیکی  ریزی 

با منطق و درک   مراتبی یك مسئله بوده و از طرف دیگر 

تصمیم جهت  میآن،  مرتبط  نهایی  قضاوت  و  شود  گیری 

(Saaty, 2004 .) 

ها، براساس میزان  این مدل با مقایسه زوجی بین معیار

آن تاثیر  و  وزناهمیت  را  معیارها  کلزا،  رشد  روی  دهی  ها 

های  که هر یك از ویژگیکند. در این مطالعه به دلیل اینمی

یك   هر  به  هستند،  متفاوتی  تاثیر  دارای  محیط  و  خاک 

می اختصاص  نه  الی  یك  بین  وزنی  اهمیت،  یابد  براساس 

معیار1دول  )ج منظور،  این  برای  به  (.  شده  تعیین  های 

پرسش قالب  در  مراتبی  سلسله  و  زوجی  تهیه  صورت  نامه 

نفر از کارشناسان و محققان کشاورزی تکمیل   30شده و از  

از محاسبه میانگین پرسش نهایت پس  نامه ها، داده  و در 
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افزار ویژه مدل تحلیل سلسله مراتبی افزار   1وارد نرم  )نرم 

Expert choiceها تعیین شد.  ( شده و وزن نهایی معیار 

کل    2این نرم افزار، وزن نهایی هر پارامتر و نرخ ناسازگاری

(  1386ها را محاسبه نموده )فرج زاده و میرزابیاتی،  پارامتر

-ترین وزن، تاثیرگذارترین عامل میو در آن، عامل با بیش

تناسب اراضی جهت هر  که  باشد. در این مطالعه از آنجایی 

دهی  باشد، وزندو کشت آبی و کشت دیم کلزا مدنظر می 

بار جهت کشت آبی  ها یك بار جهت کشت دیم و یكمعیار

   انجام گردید.
 ( Saaty, 2004مقادیر ترجیحی مقایسات زوجی )(:1)جدول 

 تعریف درجه اهمیت 

 اهمیت یکسان  1

 اهمیت متوسط  3

 اهمیت زیاد 5

 اهمیت خیلی زیاد 7

 کامالً مهم  9

 مقادیر متوسط    2و  4و    6و  8

 
1 Analytic Hierarchy Process 

2 Inconsistency 



          
      ران ی ا آب  و  یاریآب یمهندس یپژوهش  ی علم  هینشر

 1401بهار . هفت و چهل شماره . دوازدهم سال
340 

 

 

 

 د(شوری    pHنقشه الیه های اطالعاتی استفاده شده در مطالعه الف( ارتفاع ب( کاربری اراضی ج( (:2)شکل 
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 فاصله از منابع آبی ی( درصد شیب نقشه الیه های اطالعاتی ه(بارش و( دما ز( درجه روز رشد ح( نوع خاک ط( (:2) شکل ادامه 
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 هاالیهسازی و تلفیق  فازی

درجه الیهسازی  فازی و  هدف  براساس  اطالعاتی  های 

صورت   آن  یعنی  میاهمیت  سازی  فازی  را  الیهگیرد.  ها 

یا صفر   255براساس اهمیتی که دارند در محدوده صفر تا  

ترین  هایی که بیشالیهکه  صورتتا یك قرار دادن، به این  

ترین مقدار را دریافت  سازی بیشفازیاهمیت را دارند در  

آمده  های به دست  وزننمایند. در این پژوهش در نهایت،  می

ضرب و سپس ای در محیط جی ای اس  نقشههای  الیهدر  

هم  عملیات  امتیازبا  با  نقشههای  الیههای همه  پوشانی  ای 

ها تهیه گردید.  هم جمع شده و نقشه نهایی مجموع امتیاز

معیارفازیبرای   رستری الیهها،  سازی  فرمت  به  باید  ها 

-ردههای پلیگونی شامل کاربری اراضی،  الیهباشند. بنابراین  

ها در برابر کلزا  کدام از آنهای خاک براساس حساسیت هر  

های  الیهبه    feature to raster  کد گذاری شده و با تحلیل

رستری تبدیل شدند. تهیه بعضی از الیه ها شامل درجه روز 

بندی انجام گرفته  پهنهاز طریق    EC  و  pHرشد، دما، بارش،  

این   اقلیمی  الیهاست که  عوامل  رستر  ها رستری هستند. 

هوا، درجه روز رشد، بارش(، عوامل زمینی  )میانگین دمای  

خاک خصوصیات  خاک(،     pH)شوری، نظیر  نوع  و 

توپوگرافی )شیب و ارتفاع(، نقشه کاربری اراضی و فاصله از 

 ;Sys et al., 1991منابع آب بر مبنای دستورالعمل فائو )

FAO, 2014)  ابتدا   دستورالعملبندی گردید. در این  طبقه

ی و زراعی گیاه کلزا با استفاده از منابع  شناختبومهای  نیاز

-الیه(. سپس  2  بندی شدند )جدولموجود تعیین و طبقه

ای اطالعاتی با استفاده از روش منطق فازی در محیط نرم  ه

توابع عضویت   3جدول  سازی شدند.فازیافزار جی ای اس 

شده   فازیاستفاده  نقشهبرای  مؤثرسازی  عوامل  بر    های 

ی دما،  هاالیهسازی  فازیبرای    دهد.کشت کلزا را نشان می

بارش، درجه روز رشد، ارتفاع، شیب، شوری، قلیایت و فاصله  

زیرا  استفاده شده است.    خطی کاهشی از تابع    از منابع آب 

گردد.  افزایش این عوامل منجر به کاهش تناسب اراضی می

آخر  در با  الیه  مرحله  شده  فازی  رستر های  از  استفاده 

وزن  ،1کلکیولیتر  تحلیل    آمده   دست  به های  در  روش  از 

ی شده و برای ارزیابی  پوشانهمها  سلسله مراتبی ضرب و الیه

خیزی تناسب اراضی محصول کلزا در جهت افزایش حاصل

تناسب   نقشه  نهایت  در  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  خاک 

اراضی به طور جداگانه جهت کشت دیم و کشت آبی کلزا  

به پنج گروه بسیار مناسب، مناسب، تناسب متوسط، تناسب  

( 4 )جدول بندی شدطبقهکم و نامناسب 
 

 های رویشی الزم برای کشت کلزا )براساس منابع مختلف(نیاز(:2) جدول  

 
1 Raster calculator 

 متغیر
 نوع تابع عضویت استفاده شده 

 کشت دیم  آبی کشت 

 خطی کاهشی  خطی کاهشی  فاصله از منابع آب 

 خطی کاهشی  خطی کاهشی  درجه روز رشد 

EC  خطی کاهشی  خطی کاهشی 

pH  خطی کاهشی  خطی کاهشی 

 رده خاک 
تعریف شده  

 توسط کاربر 

تعریف شده  

 توسط کاربر 

 خطی کاهشی  خطی کاهشی  ارتفاع 

 خطی کاهشی  خطی کاهشی  شیب

 کاربری اراضی
تعریف شده  

 توسط کاربر 

تعریف شده  

 توسط کاربر 

 خطی کاهشی  خطی کاهشی  دما

 خطی کاهشی  خطی کاهشی  بارش 
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سازی توابع عضویت استفاده شده برای فازی (:3) جدول

 بر کشت کلزا  های عوامل مؤثرنقشه

 
 

 ,FAOمحدوده تعیین درجات تناسب اراضی ) (:4)جدول 

1984; Sys et al., 1991; Kalogirou, 2002 ) 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسیار   

 مناسب  

 منبع  نا مناسب  تناسب کم    تناسب متوسط  مناسب 

 5/13-5/12 5/13-13 ( C°متوسط دما )

14-5/13 

11-12 

14-15 

9-11 

15-17 

 1386عبیری،  17>تا>9

 1397حیدرپور و همکاران ، 

)میلی   رشد  دوره بارش

 متر(

 1386عبیری،  200> 200-300 300-400 400-500 500<

نقاط شهری ،   جنگل مراتع زراعت دیم  زراعت آبی  کاربری اراضی

 اراضی بایر و باغ 

 1386عبیری، 

-2000 درجه روز رشد 

2500 

1500-

1800 

و همکاران،  پیر بلوطی قاسمی  1500> 2500< 1800-2000

2008 

-1500 1500> ارتفاع )متر( 

2000 

و همکاران،   پیر بلوطی قاسمی  2800< 2500-2800 2000-2500

2008 

 ;IIASA and FAO, 2012 >16 12-16 8-12 2-8 0-2 شیب )درصد( 
 1386عبیری، 

)دسی    ECشوری یا 

   زیمنس بر متر( 

1-0 2-1 4-2 6-4 

10-6 

 1397حیدرپور و همکاران ،  >10

IIASA and FAO, 2012; 

 ( pHقلیایت )
25/6-6 

5/6-25/6 

6/5-6 

7-5/6 

6/5-2/5 

7-8 

2/5-8/4 

2/8-8 

4.8> 

2/8< 

 1397حیدرپور و همکاران ، 
IIASA and FAO, 2012; 

FAO, 2012 

 رده خاک 
اینسپتی  مالی سول 

 سول

انتی سول/اینسپتی  انتی سول 

 سول

 اریدی سول

 رخنمون سنگی 

 1396حلبیان و اسماعیلی، 

-1000 <1000 فاصله از منابع آب )متر( 

3000 

 1397حیدرپور و همکاران ،  >9000 5000-9000 3000-5000

 

طبقه بندی   طبقه

 فائو 

 درجه تناسب  رتبه )درصد(

0 S1 100-98  بسیار مناسب 

1 S2 98-85  مناسب 

2 S3 85-65   تناسب

 متوسط 

3 S4 65-40 تناسب کم 

4 S5 <40  نامناسب 
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 نتایج 
 کشت آبی کلزا 

شهرستان جیرفت یکی از مناطق مستعد کشاورزی در  

های  خصوصاً دانهباشد و مطالعه محصوالت زراعی  میایران  

روغنی با توجه به تاثیر آب و هوا و عوامل فیزیکی زمین در  

ارزیابی   است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  تناسب  منطقه 

بر طبق نظرات کارشناسی و   اراضی برای کشت آبی کلزا، 

از منابع   تحلیل سلسله مراتبی، نشان داد که معیار فاصله 

ثیر بر  اآب و درجه روز رشد نسبت به سایر عوامل از نظر ت

به ترتیب با    یابی کشت کلزا در مکان اول قرار گرفته و مکان

(. با  3شکل  بودند )ترین وزن  دارای بیش  21/0و    28/0وزن  

این به  آبی وجود  توجه  تنش  آبی محدودیت  که در کشت 

وابسته به آبیاری و درجه  کامالً  ندارد، مراحل رشدی گیاه  

باشد  نمیروز رشد بوده و بارندگی عامل تعیین کننده رشد 

(. بر طبق نتایج، مناطق با فاصله  1392)یزدانی و همکاران،  

- 2500و درجه روز رشد  متر از منابع آب    3000کمتر از  

 باشند.دارای قابلیت باالتری برای کشت آبی کلزا می  2000

با این وجود دسترسی به منابع آب ارزش باالتری نسبت 

های گنج آباد  دهستانکه  طوریبه درجه روز رشد دارد به  

)تناسب کم(    2500و اسماعیلی با درجه روز رشد بیشتر از  

زیاد به منابع آب دارای ها و  به دلیل تراکم چاه دسترسی 

کشت جهت  باالیی  )میبی  آ  قابلیت  شوری   (، ECباشد. 

( به    ،(pHقلیایت  اراضی  ارتفاع، شیب، کاربری  نوع خاک، 

ترتیب از دیگر عوامل موثر بر کشت آبی کلزا در شهر ستان  

(. بر طبق نتایج، اراضی با نوع  3  )شکل  جیرفت می باشند 

دسی    4-0  حدود  خاک انتی سول و اینسپتی سول، شوری

ترین اراضی  مناسب  6-8در محدوده    pHزیمنس بر متر و  

-همباشند.  میر شهرستان جیرفت  جهت کشت آبی کلزا د

چنین مناطق با کاربری مرتع و زراعت آبی، ارتفاع کمتر از 

درصد بهترین اراضی   0-8  در محدوده   متر و شیب  2000

جهت کشت آبی کلزا بوده و اراضی با رخنمون سنگی فاقد  

اینجا   در  بارندگی  هستند.  کلزا  کشت  جهت  الزم  شرایط 

به   نیست  کننده  تعیین  های دهستانکه  طوریعامل 

میلی متر دارای   200اسماعیلی و گنج آباد با بارش کمتر از  

  ج،ینتا  بر طبق   باشند. میقابلیت مناسب جهت کشت آبی  

  یبه دست آمده براساس روش سلسه مراتب  ینرخ ناسازگار

از   کارایم(  056/0)  1/0کمتر  دهنده  نشان  که    یی باشد 

  آبیجهت کشت    ها اریمع  ی بند  تیلووروش در ا  نیمناسب ا

 (. 3باشد )شکل یم کلزا

های  الیهپوشانی  همنقشه نهایی کشت آبی کلزا براساس  

به  وزنی  ضرایب  اعمال  با  توپوگرافی  و  خاک  اقلیم،  فازی 

در  کلزا  کاشت  نواحی  بهترین  نتایج،  طبق  بر  آمد.  دست 

جیرفت   دهستانعمدتاً  شهرستان  هلیل،  در  دلفارد،  های 

بین  مرز  و  اسفندقه  مرکزی  قسمت  اسماعیلی،  آباد،  گنج 

شوری هدهستان محدودیت  فاقد  که  ساردوئیه  و  گور  ای 

قرار   به منابع آب دسترسی دارند،   )شکل   اندگرفتهبوده و 

درصد اراضی با    91/12بندی انجام شده،  طبقه(. بر پایه  4

-های دسترسی به منابع آب مواجه بوده که هم محدودیت

عملکرد   کاهش  و  اراضی  تناسب  محدودیت  باعث  زمان 

در   7/14چنین  همشوند.  میمحصول   اراضی  از  درصد 

درصد در محدوده مناسب،    75/24محدوده بسیار مناسب،  

درصد   02/26درصد در محدوده تناسب متوسط و    61/21

  )شکل   باشنداراضی دارای تناسب کم جهت کشت آبی می

(.  4 و جدول 7
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 در شهرستان جیرفتکلزا  آبی بندی کشت پهنهوزن و ضریب اهمیت هر الیه در (:3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه نهایی تناسب اراضی جهت کشت آبی کلزا  (:4) شکل

 کشت دیم کلزا 

طبق  بر  کلزا،  دیم  کشت  برای  اراضی  تناسب  ارزیابی 

که  داد  نشان  مراتبی،  سلسله  تحلیل  و  کارشناسی  نظرات 

معیار بارش و درجه روز رشد نسبت به سایر عوامل از نظر  

یابی کشت کلزا در مکان اول قرار گرفته و به مکانتاثیر بر  

وزن   با  بیش  23/0و    31/0ترتیب  بودند  دارای  وزن  ترین 

از  5ل  )شک نتایج،  طبق  بر  دیم،  آنجایی(.  کشت  در  که 

ترین عامل تعیین کننده رشد  بارندگی و درجه روز رشد مهم
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بارندگی ) با  - 8/425دوره رشد(  در طول  هستند، مناطق 

رشد    300 روز  درجه  و  متر  دارای    2000-2500میلی 

کلزا   دیم  کشت  برای  باالتری  با  میقابلیت  اراضی  باشند. 

متر جز مناطق نامناسب جهت  میلی  300ز  بارندگی کمتر ا

چنین متوسط دما در طول  کشت دیم تشخیص داده شد. هم

عوامل   بهار( جز  برداشت در  پاییز و  دوره رشد )کشت در 

 درجه   13-15تعیین کننده رشد کلزا بوده و اراضی با دمای  

در    گرادسانتی کلزا  دیم  کشت  جهت  مناسب  مناطق  جز 

 باشند. میمنطقه مورد مطالعه 

ارتفاع، شیب، نوع خاک،    ،pH،  (EC)پارامترهای شوری  

کاربری اراضی به ترتیب از دیگر عوامل موثر بر کشت دیم 

. بر طبق نتایج،  (5  کلزا در شهرستان جیرفت هستند )شکل

دسی    0-2  در محدوده  اراضی با نوع خاک انتی سول، شوری

ترین اراضی مناسبجز    8تا  7  حدود  pHزیمنس بر متر و  

-همباشند. میجهت کشت دیم کلزا در شهرستان جیرفت 

شیب با  اراضی  کاربری  2- 8  حدود   چنین   اراضی   درصد، 

متر،    2000ارتفاع کمتر از  و اراضی با    مرتع و زراعت آبی 

شمالی    بهترین اراضی جهت کشت آبی کلزا هستند. مناطق

ساردو و گور و نیز مناطق شرقی سغدر و مسکون به علت  

متر جهت کشت دیم کلزا نامناسب    2800ارتفاع بیشتر از  

که در کشت دیم، بیشتر نیاز  آنجایی تشخیص داده شد. از  

گردد، دسترسی به منابع  آبی گیاه از طریق بارش تامین می 

این در  نمیآب  کلزا  رشد  کننده  تعیین  عامل  بر  باشد.  جا 

نتا ناسازگار  ج،یطبق  روش    ینرخ  براساس  آمده  به دست 

از  یسلسه مراتب -نشانباشد که    یم(  032/0)  1/0  کمتر 

ا  ییهنده کاراد ا  نیمناسب    ها اریمع  یبند  تیلووروش در 

 (. 5باشد )شکل یم جهت کشت دیم کلزا

دیم   کشت  جهت  اراضی  تناسب  نهایی  کلزا،  نقشه 

های فازی اقلیم، خاک و توپوگرافی  پوشانی الیهبراساس هم 

ها، به دست آمد. بر طبق نتایج،  با اعمال ضرایب وزنی آن

در  عمدتاً  بهترین نواحی کاشت کلزا در شهرستان جیرفت  

های  دهستان قسمت  سغدر،  مسکون،  دلفارد،  گور،  های 

دارای بارندگی  جنوبی ساردوئیه، شرق و شمال اسفندقه که  

-طبقه(. بر پایه  6  )شکل  اند باشند، قرار گرفتهمناسبی می

درصد فاقد بارندگی  76/21  (، 5)  جدول ندی انجام شده در  ب

زمان باعث محدودیت تناسب اراضی و  مناسب بوده که هم

درصد    65/12چنین  همشوند.  کاهش عملکرد محصول می

بسیار مناسب،   اراضی در محدوده   دارای   درصد  46/18از 

  درصد   82/22  و   تناسب متوسطدارای  درصد    4/24مناسب،  

می  دارای دیم  )شکل  تناسب کم جهت کشت  و    7باشند 

( 5جدول 

 
 در شهرستان جیرفتکلزا دیم بندی کشت وزن و ضریب اهمیت هر الیه در پهنه (:5)شکل
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 سطوح تعیین شده برای تناسب اراضی محصول کلزا جهت کشت دیم و کشت آبی در منطقه مورد مطالعه (:5)جدول 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت کشت دیم کلزا نقشه نهایی تناسب اراضی  (:6) شکل

 

 

 

 

 
 

 

 

 کشت آبی کلزا  کشت دیم کلزا   تناسب 

 درصد از کل سطح  سطح )کیلومتر مربع(  درصد از کل سطح  سطح )کیلومتر مربع(  طبقه بندی فائو  

 S1 1227.89 12.65 1427.38 14.71 بسیار مناسب 

 S2 1791.37 18.46 2402.65 24.75 مناسب 

 S3 2368.39 24.40 2097.07 21.61 تناسب متوسط 

 S4 2214.75 22.82 2525.89 26.02 تناسب کم 

 S5 2103.35 21.67 1252.77 12.91 نامناسب 

 100 9705.76 100 9705.76  کل
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 ها جهت کشت آبی و دیم کلزا میزان درصد پهنه (:7)شکل 

 

 گیری  بحث و نتیجه
های فازی اقلیمی و زمینی بر  نتایج حاصل از تهیه الیه

دهی با تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم  وزنمبنای  

اطالعات جغرافیایی نشان داد که شهرستان جیرفت درجات 

کلزا   دیم  و کشت  آبی  را جهت کشت  تناسب  از  مختلفی 

های  ویژگیداراست. کلزا مثل سایر محصوالت زراعی دارای  

ها  ویژگیباشد که نبود هر یك از میاکولوژیکی خاص خود 

گردد. بر مبنای نتایج  میو نمو محصول منجر به عدم رشد  

حاصل از بررسی تناسب اراضی جهت کشت دیم کلزا، حدود  

زمان باعث  همدرصد فاقد بارندگی مناسب بوده که    76/21

گردد. کمبود  میمحدودیت تناسب اراضی جهت کشت دیم  

شدن  آب   سبز  و  کاشت  مرحله  در  رطوبتی  تنش  بروز  و 

که مناطق با  طوریبه    شودمیموجب کاهش عملکرد گیاه  

حدود   شهرستان    مترمیلی  300-8/425بارندگی  در 

جیرفت، جز مناطق مناسب جهت کشت دیم کلزا بودند و  

آباد،  ندهستا آباد، حسین  اسالم   ، آباد  های هلیل، خاتون 

-میلی 300دولت آباد و گنج آباد به علت بارندگی کمتر از  

تشخیص  م کلزا  دیم  نامناسب جهت کشت  مناطق  جز  تر 

( تبار  سعیدی  نتایج  با  که  شدند  و  2006داده  مرادی   ،)

که در کشت دیم،  آنجایی( مطابقت دارد. از  1399همکاران )

نیازبیش تامین    تر  بارش  طریق  از  گیاه  گردد،  میآبی 

دسترسی به منابع آب، عامل تعیین کننده رشد جهت کشت 

 دیم کلزا نبود.  

نتایج حاصل از ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی  

معیار   که  داد  نشان  مراتبی  سلسله  تحلیل  براساس  کلزا 

-مکانفاصله از منابع نسبت به سایر عوامل از نظر تاثیر بر  

نتایج،   طبق  بر  دارد.  قرار  اول  مکان  در  کلزا  کشت  یابی 

قابلیت   دارای  آب  منابع  به  نسبت  کمتر  فاصله  با  مناطق 

درصد از    9/12باالتری برای کشت آبی کلزا بودند و حدود  

های دسترسی به منابع آب مواجه بوده محدودیتاراضی با  

شدند.   داده  تشخیص  کلزا  آبی  کشت  جهت  نامناسب  و 

تعیین کننده رشد  چنانچه ن تایج نشان داد بارندگی عامل 

به   نبود  کلزا  آبی  کشت  های  دهستانکه  طوریجهت 

میلی متر دارای   200اسماعیلی و گنج آباد با بارش کمتر از  

که در قابلیت مناسب جهت کشت آبی بودند. با توجه به این

کشت آبی محدودیت تنش آبی وجود ندارد، مراحل رشدی  

وابسته به آبیاری و درجه روز رشد بوده و بارندگی  کامالً  گیاه  

رشد   کننده  تعیین  و  نمی عامل  یزدانی  نتایج  با  که  باشد 

مطابقت دارد. نتایج حاصل از این تحقیق،    (1392)  همکاران

ابزار  عنوان یك  به  را  اطالعات جغرافیایی  توانایی سیستم 

کار و  کاشت آسریع  اراضی جهت  تناسب  ارزیابی  برای  مد 

الت، با حداقل هزینه و کمترین زمان، مشخص نموده  محصو

گذاران مفید واقع  سیاستتواند برای تولید کنندگان و می و  

 شود. 
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Assessment of Land Suitability for Irrigated and Rainfed Rapeseed 

Cultivation Using Fuzzy-AHP Method in Jiroft City 
 

Zohreh Eftekhari Kenzerki1, Mahdieh Amirinejad2, Elham Rafiei Sardooi3*, Amanollah Soleimani4, Mohammad 

Naderianfar5 

Abstract 
Identifying land potentials based on environmental resources in each region such as climate, 

soil and topography is the first step in developing a sustainable agricultural system. To this 

end, in this study, the land suitability of Jiroft city for rainfed and irrigated Rapeseed cultivation 

was studied using Fuzzy-AHP model in GIS. Therefore, the weight and importance of 

information layers such as climate (temperature, precipitation and Growth Degree Days), 

topography (slope & altitude), soil (EC, pH and soil type) along with access to water resources 

were separately obtained for irrigated and rainfed Rapeseed cultivation based on analytical 

hierarchy process (AHP) method. Then the information layers were classified and fuzzified 

according to the environmental requirements of the Rapeseed crop in the GIS environment. 

Finally, the overlap of the layers was done by multiplying the weight obtained using the AHP 

method by the fuzzy layers. Finally, the land suitability map was separately prepared and 

classified for irrigated and rainfed Rapeseed cultivation. The results of land suitability 

assessment for irrigated Rapeseed cultivation showed that 14.7, 24.75, 21.61, 26.02 and 

12.91% of the total area of the study area have located in very suitable, suitable, moderate 

suitability, low suitability and unsuitable classes, respectively. Also, the results of land 

suitability assessment for rainfed Rapeseed cultivation showed that 12.65, 18.46, 24.4, 22.82 

and 21.76% of the total area of the study area have located in very suitable, suitable, moderate 

suitability, low suitability and unsuitable classes, respectively. In this classification, the factors 

of access to water resources for irrigated cultivation and rainfall for rainfed cultivation were 

the main factors limiting canola growth. These results can be useful for policy makers and 

farmers to design a suitable cultivation pattern . 
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Abstract 

Identifying land potentials based on environmental resources in each region 

such as climate, soil and topography is the first step in developing a 

sustainable agricultural system. To this end, in this study, the land 

suitability of Jiroft city for rainfed and irrigated Rapeseed cultivation was 

studied using Fuzzy-AHP model in GIS. Therefore, the weight and 

importance of information layers such as climate (temperature, 

precipitation and Growth Degree Days), topography (slope & altitude), soil 

(EC, pH and soil type) along with access to water resources were separately 

obtained for irrigated and rainfed Rapeseed cultivation based on analytical 

hierarchy process (AHP) method. Then the information layers were 

classified and fuzzified according to the environmental requirements of the 

Rapeseed crop in the GIS environment. Finally, the overlap of the layers 

was done by multiplying the weight obtained using the AHP method by the 

fuzzy layers. Finally, the land suitability map was separately prepared and 

classified for irrigated and rainfed Rapeseed cultivation. The results of land 

suitability assessment for irrigated Rapeseed cultivation showed that 14.7, 

24.75, 21.61, 26.02 and 12.91% of the total area of the study area have 

located in very suitable, suitable, moderate suitability, low suitability and 

unsuitable classes, respectively. Also, the results of land suitability 

assessment for rainfed Rapeseed cultivation showed that 12.65, 18.46, 24.4, 

22.82 and 21.76% of the total area of the study area have located in very 

suitable, suitable, moderate suitability, low suitability and unsuitable 

classes, respectively. In this classification, the factors of access to water 

resources for irrigated cultivation and rainfall for rainfed cultivation were 

the main factors limiting canola growth. These results can be useful for 

policy makers and farmers to design a suitable cultivation pattern. 

Keywords: 

 Site selection, 

Weighting, 

Cultivation-prone 

areas, Geographic 

Information System.  

1. Introduction 
Determination and identification of appropriate ecological regions for suitable bedding in regional 

planning, especially the agricultural part is important. Depending the economy of people on agriculture, 
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potential of the study area for agriculture, suitable climatic conditions, appropriate soil and appropriate 

environmental conditions shows the importance of this study. 

The aim of this study is to investigate the feasibility and identify the agriculture potential and capability 

of Jiroft city for rapeseed cultivation through studying the natural and climatic features and to study the 

effectiveness of all these features. 

2. Materials and Methods 
In this study, the land suitability of Jiroft city for rainfed and irrigated Rapeseed cultivation was studied 

using Fuzzy-AHP model in GIS. Therefore, the weight and importance of information layers such as 

climate (temperature, precipitation and Growth Degree Days), topography (slope & altitude), soil (EC, 

pH and soil type) along with access to water resources were separately obtained for irrigated and rainfed 

Rapeseed cultivation based on analytical hierarchy process (AHP) method. Then the information layers 

were classified and fuzzified according to the environmental requirements of the Rapeseed crop in the 

GIS environment. Finally, the overlap of the layers was done by multiplying the weight obtained using 

the AHP method by the fuzzy layers. Finally, the land suitability map was separately prepared and 

classified for irrigated and rainfed Rapeseed Cultivation. 

 

3. Results 
The results of land suitability assessment for irrigated Rapeseed cultivation showed that 14.7, 24.75, 

21.61, 26.02 and 12.91% of the total area of the study area have located in very suitable, suitable, 

moderate suitability, low suitability and unsuitable classes, respectively. Also, the results of land 

suitability assessment for rainfed Rapeseed cultivation showed that 12.65, 18.46, 24.4, 22.82 and 

21.76% of the total area of the study area have located in very suitable, suitable, moderate suitability, 

low suitability and unsuitable classes, respectively. In this classification, the factors of access to water 

resources for irrigated cultivation and rainfall for rainfed cultivation were the main factors limiting 

canola growth. These results can be useful for policy makers and farmers to design a suitable cultivation 

pattern. 

 

4. Discussion and Conclusion 
The results showed different classes of land suitability for irrigated and rainfed canola cultivation in 

Jiroft city. Rapeseed, like other crops, has its own ecological characteristics that the absence of any of 

the characteristics leads to decrease in the growth of the crop. According to the results, in rainfed 

cultivation of Rapeseed, most of the crop's water requirements are supplied by rainfall and areas with 

rainfall less than 300 mm were found to be unsuitable for dryland rapeseed cultivation, which is 

consistent with the results of Saeedi Tabar (2006), Moradi et al. (2020). The results of land suitability 

assessment for irrigated rapeseed cultivation based on AHP showed that the criterion of distance from 

water resources had the most effect on irrigated rapeseed cultivation compared to other factors. 

According to the results, areas with a shorter distance than water resources had a higher potential for 

irrigated rapeseed cultivation and about 12.9% of lands faced with restrictions on access to water 

resources and were found unsuitable for irrigated rapeseed cultivation. Due to the fact that there is no 

limit to water stress in irrigated cultivation, the growth stages of the crop are completely dependent on 

irrigation and rainfall is not a determining factor of crop growth, which is consistent with the results of 

Yazdani et al. (2013). The results of this study show the ability of GIS as a fast and efficient tool to 

assess the land suitability for planting crops, with the least cost and least time, and can be useful for 

producers and policymakers. 
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