
Journal of Agroecology 
Homepage: https://agry.um.ac.ir/ 

   
Research Article 

Vol. 14, No. 4, Winter 2023, p. 617-632 
 

 
Zoning of areas susceptible to cultivation of twenty medicinal plant species in 

Qom province using analytic hierarchy process model (AHP) 

 
Mohammad Mahdi Fattahi1, Rasool Mahdavi 2*, Marzieh Rezaei3 and Yahya Esmaeilpour 3 

 

How to cite this article: 

Fattahi, M.M., Mahdavi, R., Rezaei, M., and Esmaeilpour, Y., 2023. Effect of 
irrigation and plant density on yield and growth indices of purple coneflower 
(Echinacea purpurea (L.) Monch). Journal of Agroecology 14(4): 617-632. 
DOI: 10.22067/agry.2021.20319.0 

Received: 04-10-2020 
Revised: 27-06-2021 
Accepted: 26-07-2021 
Available Online: 26-07-2021 

 

 Introduction 1  

  The increasing use of medicinal plants and their products has highlighted the role of these plants in the global 

economic cycle. As its increasing consumption is not only allocated to developing countries, but also is one of the 

important health factors in developed countries. The aim of this study was to zoning areas prone to cultivation of 

medicinal plant species and using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model in Qom province.  

Materials and Methods 

   For this study, by screening the criteria and options, 9 criteria were selected, include: (Elevation, Slope, 

Absolute maximum annual temperature, Absolute minimum annual temperature, Soil texture, Depth of soil, EC 

water, Access to water resources and Land use) and 7 options include: Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia, 

Maticaria chamomilla, Melissa officinalis, Aloysia citrodora, Foeniculum vulgare and Rosmarinus officinalis. 

Using AHP model, the weight of each criterion was determined by pairwise comparison between them based on 

questionnaire information with a mismatch rate of 0.01 and using Expert Choice software. According to the weight 

assigned to each of the nine layers in the weighting stage in the AHP model, in the ArcGIS software environment in 

each of the layers, applied through the Weighted overlay algorithm and also for Operation Assurance The Raster 

Calculator algorithm was used to overlap the layers and the zoning map of Qom province in terms of areas prone to 

cultivation of medicinal plants was prepared for each of the 7 species of medicinal plants. The final map was 

classified into four categories or constraint classes, including: No constraints, low to medium constraints, medium to 

high constraints and high constraints. 

Results and Discussion 

  Water shortage crisis is a threat; but by changing the cultivation pattern, it can be turned into an opportunity. 

Due to the hot and dry climate in the region, the cultivation of medicinal plants in areas such as Qom where the 

environmental and climatic conditions are stressful, can be much more suitable than the cultivation of cropsfrom an 

economic point of view. It is also cost-effective and has more added value. On the other hand, lack of complete 

knowledge about the various aspects of planting, holding and harvesting of medicinal plants from a scientific and 
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technical point of view and the lack of a stable and reliable market for selling herbal medicinal products and 

continuous interaction between producers and consumers are some of the problems in this sector. The results 

showed that among the zoning criteria, the highest weight belonged to the EC water criterion with 30.3% and the 

lowest weight belonged to the land slope criterion with 3%. Is. According to the results obtained from the weighting 

of zoning criteria, in which more than half of the weight of 9 criteria belong to 2 criteria related to water, namely EC 

water with 30.3% and access to water resources with 23.3%. Percentage can be attributed to the importance and 

special position of water (both qualitatively and quantitatively) for the cultivation of medicinal plant species in the 

region in question, namely Qom province, where the predominant climate is arid and desert areas. After the 

production of zoning maps, it was found that in total, for areas susceptible to cultivation of 7 studied medicinal plant 

species, on average: 8.66% of the area in the first floor (without restrictions), 6.38 Percent is located in the 2nd floor 

(low to medium limit), 12.71% is in the 3rd floor (medium to high limit) and 71.97% is in the 4th floor (high limit). 

Conclusion 

  The results showed that among the zoning criteria for areas susceptible to cultivation of medicinal plant species 

in Qom province, the highest weight belonged to the EC water criterion with 30.3% and the lowest weight belonged 

to the land slope criterion with 3%. After generating the zoning maps, it was found that in total, for areas susceptible 

to cultivation of 7 studied medicinal plant species, on average: 8.66% of the area in the first floor (without 

restrictions), 6.38 Percent is located in the 2nd floor (low to medium limit), 12.71% is in the 3rd floor (medium to 

high limit) and 71.97% is in the 4th floor (high limit). 

 

Keywords: Couple comparison, Incompatibility rate, Medicinal Plants, Multi-criteria decision making. 
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 مقاله پژوهشی

 

تحليل سلسله ل با استفاده از مد در استان قم دارويیکشت گياهان بندي مناطق مستعد پهنه

  (AHP) مراتبی
 

 3پوريلاسماع و يحيی 3رضايی ، مرضيه*2مهدوي رسول ،1محمد مهدي فتاحی

 31/70/3111تاریخ دریافت: 

 70/70/3077تاریخ بازنگری: 

 70/70/3077تاریخ پذیرش: 

 

با استتااد  ا  متد     در استان قم دارویيگیاهان کشت بندی مناطق مستعد پهنه. 1041 پور، ی.،اسماعیل و م.، رضایي، ر.، مهدوی، م.م.، فتاحي،

 .216-236(: 0)10شناسي کشاور ی . بوم(AHP) تحلیل سلسله مراتبي

 

 چکيده

-استت. بته   کترد   تتر پررنت   جهاني اقتصاد چرخه در را این گیاهان نقش آن، حاصل ا  هایفرآورد  و دارویي گیاهان ا  استااد  افزون رو  رویكرد

 محسوب نیز پیشرفته کشورهای مهم بهداشتي ا  عوامل یكي بلكه نداشته، توسعه حا  در کشورهای به اختصاص تنها تزاید آن به رو مصرف کهطوری

تحلیل سلسله مراتبي گیری چند معیار  تصمیمهای گیاهي دارویي و با استااد  ا  مد  بندی مناطق مستعد کشت گونهاین تحقیق با هدف پهنه گردد.مي
(AHP ) مطلق  دمای حداکثرین،  میب شیا، در ا  سطح ارتااعشامل:  معیار نهها، منظور، با غربالگری معیارها و گزینههمین انجام گردید. به استان قمدر

بتاغي،   شتن یآوگزینته شتامل:    هاتت و  کتاربری اراضتي   و آب منابع به يدسترسآب،  EC، بافت خاک، عمق خاک، ساالنهقل مطلق دمای حدا، ساالنه
، AHP متد  دارویي، انتخاب شد. با استااد  ا   و ر ماری با نظرسنجي ا  خبرگان آشنا با گیاهان انهیرا لیمو، طوخودوس، بابونه آلماني، بادرنجبویه، بهاس

 Expert Choice افزارنرم و با استااد  ا  41/4نرخ ناسا گاری ای و با نامهپرسشاطالعات  بر اساسها و ن هرکدام ا  معیارها با مقایسه  وجي بین آن
در  GiscrA افتزار نترم یط در مح گرفت، تعلق AHP مد در  يدهو ن همرحلدر  گانهی نههایها  ال هرکدام نسبي که به و نتعیین گردید. با توجه به 

استتان   یبندو نقشه پهنه گردیدستااد  ها ایهکردن ال پوشانيهمدر جهت  Weighted overlay یتمالگور یقا  طراعما  گردید  و  ،هایها  ال یکهر 
چهتار طبقته یتا کتالس     در  یي. نقشه نهتا شد مورد نظر، تهیه دارویيگونه گیاهي  هاتبرای هریک ا   دارویي یاهانمستعد کشت گ يقم به لحاظ نواح

در میتان   نتایج نشان داد کهگردید.  یبندطبقه محدودیت، شامل: بدون محدودیت، محدودیت کم تا متوسط، محدودیت متوسط تا  یاد و محدودیت  یاد،
درصتد و کمتترین    3/34با  آب ECهای گیاهي دارویي در استان قم، بیشترین و ن نسبي متعلق به معیار بندی مناطق مستعد کشت گونهمعیارهای پهنه

، مشخص شد که در مجموع، برای منتاطق مستتعد   بندی همپهنههای درصد بود  است. پس ا  تولید نقشه سهین با  میب ش و ن نسبي مربوط به معیار
 دو طبقته  در درصتد  38/2، (محتدودیت  بتدون ) یک استان در طبقه درصد مساحت 22/8طور میانگین: دارویي مورد مطالعه، به گیاهي گونه هاتکشت 

 واقع شد  است. ( یاد محدودیت) چهار طبقه در درصد 76/61و  ( یاد تا متوسط محدودیت) سه طبقه در درصد 61/16، (متوسط تا کم محدودیت)
 

 مقایسه  وجي، نرخ ناسا گاری ،گیری چند معیار تصمیم هاي کليدي:واژه
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 مقدمه

ین تتترمهتتم  فتترآوری ادارویتتي، تقاضتتای بتتا ار و ستتطح   ار ش

باشد. خوشتبختانه  های سنجش اقتصادی یک گیا  دارویي ميشاخص

ته بته استتااد  ا    خصتوص کشتورهای پیشترف   با روی آوردن دنیا، بته 

رو  افزون آن در جهان، چته در صتنعت    صرفهای گیاهي و مفرآورد 

بهداشتي و بتا توجته بته     -داروسا ی و چه در صنایع غذایي و آرایشي

تنوع آب و هوایي کشور و امكان رویش اکثر گیاهتان در آن، فرصتتي   

طالیي نصیب کشورمان گشته است تا ا  آن به بهتترین نحتو ممكتن    

بتیش ا  بتیش    يختود را در با ارهتای جهتان      نمود  و حضتور استااد

  (.Kashfi Bonab, 2010) افزایش دهیم

 اکولوژیكي، و اقلیمي شرایط در نسبي تنوع بودن دارا با قم استان

 آن ا  ایمالحظه قابل درصد که بود  گیاهي هایگونه در تنوع دارای

 گونته  844 بتین  ا . دهنتد مي تشكیل داراسانس و دارویي هایگونه را

 ا  اعتم  دارویتي  گیا  گونه 606 تعداد استان، سطح در شد  آوریجمع

 استتت گردیتتد  شناستتایي و آوریجمتتع بتتاغي و مرتعتتي جنگلتتي،

(Abdolmohammadi, 2003.) آب شترایط  در دارویي گیاهان اغلب 

 اقتصتادی،  و تجتاری  دالیتل  به امّا هستند، کشتقابل تاناس هوایي و

 ،0لیمتو به ،3شوید ،6نعناع ،1فلالي نعناع شامل بیشتر شد کشت گیاهان

 باشتند متي  7 عاتران  و 8محمتدی گتل  ،6بیدمشک ،2سبز  یر  ،5بابونه

(Vaziri, 2019 .) 

  یتر  ستطح  ،(دوم جلتد )1372 ستا   کشتاور ی  آمارنامه اساس بر

 در محمتدی،  گتل  و  عاتران  جزبه( با  فضای) دارویي گیاهان کشت

 637 عملكترد  میتانگین  و تتن  8/32 تولیتد  بتا  هكتار 8/07 قم استان

 همچنتین (. Ebadzadeh et al., 2018) است بود  هكتار در کیلوگرم

 کشتت   یر سطح ،(سوم جلد) 1372 سا  کشاور ی آمارنامه اساس بر

 و تتن  34 تولید با هكتار 3/4 قم استان در( ایگلخانه) دارویي گیاهان

 ,.Ahmadi et al) استت  بتود   هكتتار  در تتن  144 عملكرد میانگین

2017 .) 

                                                           
1 - Mentha piperita 

2- Mentha 

3- Anethum graveolens 

4- Aloysia citrodora 

5- Matricaria chamomilla 

6- Cuminum cyminum L. 

7 Salix aegyptiaca 

8- Rosa damascena 

9- Crocus sativus 

هتای اخیتر   دهتد کته در دهته   مطالعه پیشینه تحقیتق نشتان متي   

بنتدی منتاطق   پهنته الگوی کشت و یین در  مینه تعتحقیقات متعددی 

گیری چند معیتار   های تصمیم با استااد  ا  مد  کشت گیاهانمستعد 

های مربوطته  ( و تهیه نقشه14AHP) تحلیل سلسله مراتبيمانند مد  

در خارج و داخل کشور  (11GIS) یيایسامانه اطالعات جغرافدر محیط 

 شود:مي ها اشار انجام شد  است که به چند مورد ا  آن

بتتا استتتااد  ا  ار یتتابي چنتتد معیتتار  فضتتایي، ستتامانه اطالعتتات 

( به AHP) تحلیل سلسله مراتبيجغرافیایي، سنجش ا  دور و نیز مد  

خیز بوگرا در بتنگالدش  تدوین الگوی کشت مناسب برای منطقه سیل

پرداختند. در این مطالعه، گیاهان  راعي شتاخص در منطقته ا  جملته    

در الگوهای کشت پیشنهادی  15 مینيو سیب 10خرد  ،13، برنج16گندم

انتخاب شدند. نتایج نشان داد که منطقه مورد نظر تناسب متوستط تتا   

 & Rahman)باالیي برای تولید گیاهتان  راعتي انتختاب شتد  دارد    

Saha., 2008.) 

 چین جهت کشت تنباکو بر پایته   Henanبررسي جامعي در استان

 16هتا در ایتن تحقیتق ا     سامانه اطالعات جغرافیایي انجام دادند. آن

شاخص مرتبط با اقلیم، خاک و شكل  مین استااد  کردنتد. و ن ایتن   

-( بته AHP) تحلیل سلسله مراتبيهای مد  نامهپرسشها ا  شاخص

درصد ا  اراضي این استان واقتع   56/66دست آمد. نتایج نشان داد که 

دارای تناستتب مطلتتوب بتترای کشتتت تنبتتاکو    در غتترب و جنتتوب  

  (.Chen et al., 2010)است

یابي محل مناسب کشتت کلتزای پتاییز  بتر استاس      ضمن مكان

چهار پهنه )دارای  ،GISدر محیط  AHPهای اقلیمي با روش پتانسیل

محدودیت  یاد، محدودیت متوسط، محدودیت کم و بدون محدودیت( 

 Beigbabayi & Azadi)استتتان اردبیتتل شناستتایي نمودنتتدرا در 

Mobaraki., 2012.) 

بندی اقلیمي کشت پتاییز  چغندرقنتد در   در تحقیقي با هدف پهنه

های خراسان رضوی و جنوبي نشتان دادنتد کته در بستیاری ا      استان

غندرقند وجود دارد. های چمناطق مورد مطالعه، امكان بهار  شدن بوته

هتا  درصتد اراضتي ایتن استتان     74/0بندی نهایي بر اساس نقشه پهنه

                                                           
10 - Analytical Hierarchy process 

11 - Geographic Information System 

12- Triticum avestivum 

13- Oryza sativa 

14- Alba  sinapis 

15- Solanum  tuberosum 
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 38/34و  درصد متوستط  78/06درصد مناسب،  60/12بسیار مناسب، 

 Javaheri et)باشتند درصد نامناسب برای کشت پاییز  چغندرقند متي 

al., 2016 .)  

استتان   یکشاور  يکشت مناسب در اراض یالگو نیمنظور تدوبه

سلستله   لیتحل ندی( و فراGIS) یيایا  سامانه اطالعات جغراف ،گلستان

شتما  و   يدر اراضت  ،نشتان داد  جی. نتانمودند( استااد  AHP) يمراتب

منطقه انطبتا    طیکشت نخود و جو با شرا یاستان الگو يشما  شرق

تابستتانه در منتاطق   کشت محصوالت بهار  و  نیدارد. همچن یشتریب

 زیت ن يلیتكم یاریبا آب میصورت دبه يمستعد جنوب، جنوب غرب اریبس

  (. Kazemi et al., 2016)است ریپذامكان

 یوربهر  شیافزا یمناسب برا یا  راهكارها يكبیان داشت که ی

کشتت محصتوالت بتا توجته بته       یاصالح الگو ،یدر بخش کشاور 

 یارهتا یابتدا بتا استتااد  ا  مع   شقیدر تحق و مختلف است یرامترهاپا

 یریت گمیرشتد محصتوالت، در متد  تصتم      و دور يآب ا ین ،یاقتصاد

بتا   نی. همچنت کترد انتختاب   نته ی، محصوالت بهTOPSIS  اریمعچند

  آب موجود و  مان مشترک دور زانیم یبا پارامترها جینتا نیا بیترک

کشتت   هنت یمساحت به ک،یژنت تمی  ا  الگوررشد محصوالت، با استااد

 ,.Vafaeinejad)نمودمشخص را شد  به هر محصو   داد  صیتخص

2016.)   

کته بتا استتااد  ا      دادنشتان  ا  تحقیق مزبتور  آمد  دستبه جینتا

 کشتت  یبه الگتو  تواني، مGIS یهاتیشد  و قابل استااد  یهامد 

با استااد  ا  در تحقیق حاضر، سعي شد  است که  .افتی سب دستمنا

ستامانه  هتای مربوطته در محتیط    و تهیه و تلایتق نقشته   AHPمد  

استان قم برای کشتت  مستعدترین مناطق  (GIS) یيایاطالعات جغراف

، بابونته  6، استطوخودوس 1بتاغي  شنیآوشامل:  گیاهي دارویي، گونه 6

، شناستایي و معرفتي   5و ر متاری  0انهیرا مو، لی، به3آلماني، بادرنجبویه

 گردند.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 28/4کیلومترمربتع، حتدود    11638استان قم بتا وستعتي معتاد     

                                                           
1- Thymus Vulgaris 

2 - Lavandula angustifolia 

3 - Melissa officinalis 

4- Foeniculum vulgare 

5- Rosmarinus officinalis L. 

 43در فواصل جغرافیایي َ گرفته ودرصد ا  مساحت کل کشور را در بر 

ر عتر  شتمالي قترا    35ْ 13َ  تا 30ْ 42و َ  شرقي طو  56ْ 44َ  تا 54ْ

بته مراتتع، اختصتاص     آنمستاحت  ا   کیلومترمربع 025/661که دارد 

 3685 و دشتتي  نتواحي  در استان مساحت ا  کیلومترمربع 8165دارد. 

ارتااع ا  سطح دریا . است گرفته قرار کوهستاني نواحي در کیلومترمربع

متر در دریاجه نمک و دریاچه حو  ستلطان تتا    644ا  حدافل حدود 

 ستاالنه  دمتای  در ارتااعات متغیتر استت. میتانگین    متر 3334حداکثر 

 در نیز آن سالیانه بارندگي متوسط و گرادسانتي درجه 18 معاد  استان

دلیل شوری آب و خاک مناطق مرکزی و به .است مترمیلي 105 حدود

شرقي، فقتط گیاهتان ختودرو طبیعتي گزوروفیتت )خشتكي پستند( و        

، 14اشتنان ، 7، ختار رد 8خارشتر، 6، گز2تاغهالوفیت )نمک دوست( مانند 

و... قادرند به حیات خود ادامته   10، فرفیون13اساند، 16، بومادران11شور

، 12کتال  میرحستن  ، 15نظیتر درمنته دشتتي    هتایي گونته ، اگرچهدهند. 

در  امّتا  قدرت رویشي دارند.هم در این مناطق، و...  18، اسكنبیل16گون

ي، یوادلیتل شترایط مستاعد آب و هت    نواحي غرب و جنوب استتان بته  

پوشش گیاهي ا  نوع استپ کوهستاني استت و در نقتاطي کته ختاک     

 654دلیل باران نستبتا  کتافي )بتاالی   تر است، بهتر و شیب مالیمغني

 گیردمحدود انجام ميخیلي طور نیز به یيدارو اهانیمتر( کشت گمیلي

, 2008) Fattahi).  

 

  روش پژوهش

ابتتدا ستاختار سلستله مراتبتي مستئله       جام این پتووهش، ان برای

بنتدی  پهنته هتای  طراحي گردید که در آن، هتدف، معیارهتا و گزینته   

هتا  بنتدی آن اولویتت منظتور  دارویتي بته   گیاهان کشتمناطق مستعد 

 مشخص شد.

 

                                                           
6- Haloxylon spp 

7- Tamarix 

8- Alhagi 

9- Picnomon 

10 Seidlitzia rosmarinus  

11- Salsola soda 

12- Achillea millefolium  

13- Peganum harmala 

14- Euphorbia 

15- Artemisia sieberi 

16- Acantholimon 

17- Astragalus 

18- Calligonum 
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 درکشور قم استان موقعيت -1 شکل

Fig. 1- Location of Qom province in the country 

 

-دار پهنهمتعدد و متنوع و اولویت هایو گزینه ابتدا ا  بین معیارها

 34معیتار و   34دارویتي شتامل    گیاهتان  کشتت بندی مناطق مستعد 
بتتا گزینتته، باتوجتته بتته شتترایط اکولتتوژیكي منطقتته متتورد بررستتي و 

 دارویي، نظرسنجي ا  تعدادی ا  متخصصین و خبرگان آشنا با گیاهان
هتایي کته دارای   معیارهتا و گزینته   مقدماتي( بندی)اولویتگری غربا 

 گذاری بیشتری در این خصوص بود، انجام شتد کته در  تأثیراهمیت و 
 دمای حداکثرین،  میب شیا، در ا  سطح ارتااعشامل:  معیار نه ،نهایت
، بافت ختاک، عمتق ختاک،    ساالنهقل مطلق دمای حدا، ساالنهمطلق 

EC  ،گزینه شامل:  هاتو  کاربری اراضي و آب منابع به يدسترسآب
 انته یرا لیمو، باغي، اسطوخودوس، بابونه آلماني، بادرنجبویه، به شنیآو

دارویي، انتخاب شد.  و ر ماری با نظرسنجي ا  خبرگان آشنا با گیاهان
 یهتا کیتكن نیا  کارآمدتر يكی AHP ای يسلسله مراتب لیتحل مد 
 1يبار توسط توماس ا  ستاعت  نیاست که اول ار یچندمع یریگمیتصم

این مد  بر اساس مقایسه  وجي بنتا نهتاد    مطرح شد.  1784 سا در
-شد  است و امكان بررسي سناریوهای مختلف را به مدیران و برنامه

ا  معیارهتتا  هرکتتدامو ن  (.Ghodsipour, 2016) دهتتدریتتزان متتي
هتا بتر استاس اطالعتات     جتي بتین آن  و با مقایسه  و AHPروش به

 خبتر  و متخصتص گیاهتان    31ای تكمیتل شتد  توستط    نامهپرسش
تعیین شد. این مرحلته    Expert Choiceافزارنرم دارویي با استااد  ا 
 شامل موارد  یر بود:

 

                                                           
1-Tomas L. Saati  

  AHPروش به بنديپهنهدهي به معيارهاي وزن -1

 بنديپهنههاي تعيين معيارها و گزينه -1-1
، ابتدا ساختار سلسله مراتبي AHPبا استااد  ا  مد  این مرحله،در 

 بندیپهنههای مسئله طراحي گردید که در آن، هدف، معیارها و گزینه
هتا  گزینته  مشخص شد. برای تعیتین معیارهتا و  دارویي  گیاهان کشت

هتای  باتوجه به اینكته عوامتل و معیارهتای متعتدد و  یتادی ا  جنبته      
با استتااد    ،نقش دارنددارویي  گیاهان کشت بندیپهنهاکولوژیكي در 

 نته در نهایت  دارویي، ا  نظر تعدادی ا  متخصصین و خبرگان گیاهان
( کته دارای اهمیتت و   دارویتي گیتاهي   هایگزینه )گونه هاتمعیار و 

 (. 6 گذاری بیشتری در این خصوص بود، انتخاب گردید )شكلتأثیر
 

 معيارها يسه زوجيمقاخبرگان و  نامهپرسشتهيه  -1-2
گیتاهي   هتای کشت گونه بندیپهنهدهي معیارهای و ن منظوربه 

بتا   خبرگتان  نامته پرستش ، AHPمتد   استاس  استان قتم بتر   دارویي
دارویتي )شتامل تعتدادی ا      خبر  و آشنا بتا گیاهتان   31نظرسنجي ا  

هتا و مراکتز تحقیقتاتي،     اعضای هیأت علمي و پووهشتگران دانشتگا  
دارویي در جهاد کشتاور ی و منتابع    تخصصان گیاهانکارشناسان و م

بتا مقایسته   دارویي(  گیاهانکشاور ان پیشرو در  مینه کشت طبیعي و 
ین،  مت یب شت یتا،  در ا  ستطح  ارتاتاع  شامل: معیار نههریک ا   وجي 

، بافت ختاک،  ساالنهقل مطلق دمای حدا، ساالنهمطلق  دمای حداکثر
طراحي، ، کاربری اراضي و بآ منابع به يدسترسآب، EC ، خاک عمق

 Expert choice افتزار نترم  شد و اطالعتات آن وارد  تو یع و تكمیل
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  گردید.
 

 
  AHPمدل  به بر اساس استان قم ي دارويي شاخصاهيگ هايگونهبندي کشت مراحل پهنه -2 شکل

Fig. 2- Zoning stages of cultivation of medicinal plant species of Qom province by AHP model 
 

 تعيين نرخ ناسازگاري  -1-6

 هتای گونه کشت بندیپهنه یارهایمع برای جدو  مقایسات  وجي

  Expert choice افزارنرمبا استااد  ا  نرخ ناسا گاری  ،دارویي گیاهي

 گردید.محاسبه 
 

بنهدي  هگانهه و السسه  هاي رقومي معيارهاي نهتهيه اليه -2

 هاآن

گیتاهي   هتای کشتت گونته   بندیپهنهدهي معیارهای و نپس ا  

ا  هرکتدام ا    1:54444های تولید شد  در مقیاس پایته  ، نقشهدارویي

دمتای  )درصتد(،   ین میب شیا )متر(، در ا  سطح ارتااعمعیارها شامل: 

 ستاالنه قل مطلتق  دمتای حتدا  گتراد(،  )ستانتي  ستاالنه مطلق  حداکثر

بتر   میكرومتوهس )آب  EC، ختاک  عمتق (، بافتت ختاک،   گراد)سانتي

بنتدی و  کالسته  کاربری اراضتي،  و آب منابع به يدسترس، متر(سانتي

 سا ی گردیدند.نقشه
 

 ههاي مناطق مسهععد التهب بهه تک يهن گونهه      بنديپهنه -6

 داروييگياهي 

-و ن همرحلدر  گانهی نههایها  ال هرکدام ي که بهو نبا توجه به 

در  ،گرفتت  تعلق Expert Choice افزارنرمدر و  AHPمد  در  يده

اعمتا   هتا  یها  ال یکدر هر  GIScrA افزارنرمیط مرحله در محاین 

 یبترا  ینو همچنت  Weighted overlay یتمالگور یقا  طرگردید  و 

در جهتتتت  Raster Calculatorیتم ا  الگتتتور یتتتاتعمل ینتتتاناطم

استتان قتم    یبندقشه پهنهو ن گردیدها استااد  یهکردن ال پوشانيهم

 هاتت بترای هریتک ا     دارویتي  یاهانمستعد کشت گ يبه لحاظ نواح

چهار طبقه یا در  یي. نقشه نهاشد مورد نظر، تهیه دارویيگونه گیاهي 

محدودیت کتم تتا    -6بدون محدودیت  -1کالس محدودیت، شامل: 

 بنتدی طبقه محدودیت  یاد، -0محدودیت متوسط تا  یاد  -3متوسط 

 ید. گرد
 

 و بحث نتايج

 باشد:دست آمد  ا  این تحقیق به شرح  یر مينتایج به

گیتاهي   هتای کشتت گونته   بندیپهنهدهي معیارهای و ن -1 -1

 AHPمد  بر اساس  دارویي

 خبرگان نامهپرسشطراحي، تو یع و تكمیل  -1 -1 -1

معیار  نههریک ا  خبرگان، با مقایسه  وجي  نامهپرسش بر اساس

 افزارنرمو اطالعات آن وارد مقایسه  وجي انجام شد  32العه، مورد مط

Expert choice  یارهتای مع ي وجت  یسهمقا یسماتر (.3گردید )شكل 

 آمد  است. 1مزبور در جدو  
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 Expert choiceفزار نرم در AHPبر اساس مدل  دارويي گياهان بندي کشتپهنه يارهايمعي زوج يسهمقااي از نمونه -3 شکل

Fig. 3- Sample of a pairwise comparison of zoning criteria for cultivation of medicinal plants based on AHP model in Expert 

choice software 
 

 AHP  بر اساس مدل دارويي گياهان بندي کشتپهنه يارهايمع يزوج يسهمقا يسماتر -1 جدول

Table 1- Matrix of pairwise comparison of zoning criteria for cultivation of medicinal plants based on AHP model 

 از ارتفاع

دريا سطح  

Height 

يب ش

ينزم  

Slope 

 دماي حداکثر

ساالنهمطلق   

Absolute 

maximum 

temperature 

قل دماي حدا

ساالنهمطلق   

Absolute 

minimum 

temperature 

بافت 

 خاک

Soil 

texture 

عمق 

 خاک

Soil 

depth 

  EC آب
Water 

EC 

 به يدسترس

آب منابع  

Access to 

water 

resources 

کاربري 

 اراضي
Land 

use 

 

 1.448 3.086 4.419 1.031 1.030 6.963 6.618 1.167 
يدر از سطح ارتفاع  

Height ا 

  4.687 5.434 1.393 1.461 7.538 7.063 1.167 
ينزميب ش  

Slope 

   1.135 4.311 4.193 2.759 2.404 4.512 
ساالنهمطلق  دماي حداکثر  

Absolute maximum 

temperature 

    4.256 4.464 2.559 1.934 4.764 
ساالنهقل مطلق دماي حدا  

Absolute minimum 

temperature 

     1.011 6.716 5.992 1.096 
 بافت خاک

Soil texture 

      6.333 6.154 1.345 
 عمق خاک

Soil depth 

       2.014 6.948 
  EC  آب

Water EC 

        5.547 
آب منابع به يدسترس  

Access to water resources 

 کاربري اراضي         
Land use 
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 AHPقم بر اساس مدل  استان در دارويي گياهان بندي کشتنسبي معيارهاي پهنه درصد وزن -4 شکل

Fig. 4- Relative weight percentage of zoning criteria for cultivation of medicinal plants in Qom province based on AHP model 
 

گيهاهي   ههاي التهب گونهه   بنهدي پهنهه دهي معيارههاي  وزن

  دارويي

گیتاهي   هتای کشتت گونته   بنتدی پهنته دهي معیارهای و ننتایج 

در میتان نته    شان داد کته ن AHP روشمنطقه مورد مطالعه به دارویي

بتا   آبEC ، بیشترین و ن نسبي متعلتق بته معیتار    مورد بررسي یارمع

درصد و  3/63با  آب منابع به يدسترس درصد و پس ا  آن معیار 3/34

 باشتد درصد مي 4/3با  ین میب شکمترین و ن نسبي مربوط به معیار 

 هتای گونته  کشتت  بنتدی پهنه یارهایمع مقایسات  وجيدر  (.0)شكل

 دست آمد.به 41/4 گاری نرخ ناسا ،دارویي گیاهي

 

 داروييگياهي  هايگونهمناطق مسععد التب  بنديپهنه

 هاتت  کشتت  مستتعد  منتاطق  مساحت درصد و( هكتار) مساحت 

 16تتا   5هتای  و شتكل  6در جدو  مورد مطالعه  دارویي گیاهي گونه

 آمد  است. 

 

-بندي مناطق مسععد التب به تک يهن گونهه  هاي پهنهنقته

 داروييگياهي  هاي

درصد مساحت استتان   60/64نتایج نشان داد که  باغي: آويتن

باشتد و تنهتا   بتاغي نامناستب متي    قم برای کشت گیا  دارویي آویشن

درصد سطح آن برای این منظور مناسب است و مابقي ستطح   01/14

منطقه مورد مطالعه دارای محدودیت کم تا متوسط و یا متوسط تا  یاد 

 (.2است )شكل 

درصتتد  60/64 ی کشتتت استتطوخودوسبتترا اسههطوخدو :

درصتد ستطح آن    53/14باشد و تنهتا  مساحت استان قم نامناسب مي

برای این منظور مناسب است و متابقي ستطح منطقته متورد مطالعته      

 (.6دارای محدودیت کم تا متوسط و یا متوسط تا  یاد است )شكل 

ت نامناسب اس درصد مساحت استان قم برای کشت بابونه 50/64 :بابونه

درصد سطح آن برای این منظور مناسب است و مابقي ستطح   63/14و تنها 
-منطقه مورد مطالعه دارای محدودیت کم تا متوسط و یا متوسط تا  یاد مي

 (.8باشد )شكل 

درصتد مستاحت    43/22 برای کشت بادرنجبویته : بادرنجبويه

درصتد ستطح آن بترای ایتن      00/14استان قم نامناسب است و تنهتا  

استتب استتت و متتابقي ستتطح منطقتته متتورد مطالعتته دارای منظتتور من

 (.7باشد )شكل محدودیت کم تا متوسط و یا متوسط تا  یاد مي
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 دارويي مورد مطالعه در استان قم گياهي گونه 7ميانگين درصد مساحت مناطق مستعد کشت  -5 شکل

Fig. 5- Average percentage of area susceptible to cultivation of 7 medicinal plant species studied in Qom province 

 

 

    
  آويشن باغي دارويي نقشه مناطق مستعد کشت گياه -6 شکل 

Fig. 6- Map of areas susceptible to cultivation of Thymus vulgaris 
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 اسطوخودوسدارويي  نقشه مناطق مستعد کشت گياه - 7 شکل

Fig. 7- Map of areas susceptible to cultivation of Lavandula angustifolia 
 

 

 
   بابونهدارويي  نقشه مناطق مستعد کشت گياه -8 شکل

Fig. 8- Map of areas susceptible to cultivation of Matricaria chamomila L. 
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  بادرنجبويهدارويي  نقشه مناطق مستعد کشت گياه نمودار و -9 شکل

Fig. 9- Map of areas susceptible to cultivation of Melissa officinalis L. 
 

لیمتو  درصد مساحت استان قم بترای کشتت بته    62/80 :ليموبه

درصد سطح آن برای این منظتور مناستب    77/3نامناسب است و تنها 

است و مابقي سطح منطقته متورد مطالعته دارای محتدودیت کتم تتا       

 (.14 باشد )شكلاد ميمتوسط و یا متوسط تا  ی

درصد مستاحت استتان قتم     60/64: برای کشت را یانه رازيانه

درصد سطح آن برای این منظور مناسب  53/14نامناسب است و تنها 

است و مابقي سطح منطقته متورد مطالعته دارای محتدودیت کتم تتا       

 (.11باشد )شكل متوسط و یا متوسط تا  یاد مي

 

   
 ليموبهدارويي  عد کشت گياهنقشه مناطق مست -11 شکل

Fig. 10- Map of areas susceptible to cultivation of Aloysia citrodora  
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 رازيانهدارويي  نقشه مناطق مستعد کشت گياه -11 شکل
Fig. 11- Map of areas susceptible to cultivation of Foeniculum vulgar Miller 

 

تان قم برای کشت ر رماری درصد مساحت اس 60/64: رزماري

درصد سطح آن برای این منظتور مناستب    77/3نامناسب است و تنها 

است و مابقي سطح منطقته متورد مطالعته دارای محتدودیت کتم تتا       

 (.16 باشد )شكلمتوسط و یا متوسط تا  یاد مي

 

 
 رزماريدارويي  نقشه مناطق مستعد کشت گياه -12 شکل

Fig. 12- Map of areas susceptible to cultivation of Rosmarinus officinalis L. 
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 بنتدی پهنهدر  (AHPي )سلسله مراتب لیتحل مد استااد  ا  نتایج 

 بتر استاس  کته   دارویي استتان قتم   گیاهي هایتعدادی ا  گونه کشت

 شتامل:  معیار متورد بررستي   نهبا مقایسه  وجي و  خبرگان نامهپرسش

دمتای  ، ستاالنه مطلق  دمای حداکثرن، ی میب شیا، در ا  سطح ارتااع

 بته  يدسترست آب، EC ، خاک عمق، بافت خاک، ساالنهقل مطلق حدا

-بته  41/4نترخ ناستا گاری   ، انجام گرفت، کاربری اراضي و آب منابع

باشتد  متي  Saati 1/4 نظر بر اساس آن قبو  قابل دست آمد که مقدار

(Ghodsipour, 2016) . 

بیشترین و ن نستبي متعلتق بته    دهي به معیارهای مزبور، و ندر 

 آب منابع به يدسترسدرصد و پس ا  آن معیار  3/34با  آبEC معیار 

بتا   ین مت یب شت درصد و کمترین و ن نسبي مربوط به معیار  3/63با 

دهتي معیارهتای   و ندست آمتد  ا   باتوجه به نتایج به .درصد بود 4/3

متعلق بته دو   هامعیارنسبي  و نر آن بیش ا  نیمي ا  که د بندیپهنه

، بود  استت  آب منابع به يدسترسو  آبEC معیار مربوط به آب یعني 

اهمیت و جایگا  ویو  آب )هم ا  جنبه کیاي و هم ا  جنبه توان به مي

در منطقه مورد نظر یعنتي   دارویيگیاهي  هایکشت گونهي( برای کمّ

-را مناطق خشک و بیابتاني تشتكیل متي   آناستان قم که اقلیم غالب 

 دهد، پي برد. 

رویتته ا  منتتابع آب بتتي هتتای اخیتتر، برداشتتتدر ستتا  ،ا  طرفتتي

اضافه برداشت ا   های غیرمجا  و فاقد پروانه و یر میني ا  طریق چا 

 هتای های مجتا  و همچنتین محتدودیت منتابع آب و تتداوم دور      چا 

 میني و کاهش کیایتت آب  ی  یرهاخشكسالي، موجب افت شدید آب

و خاک منطقه شد  است. در صورت تتداوم برداشتت بتیش ا  حتد ا      

منظور ادامه شیو  کشاور ی کنوني، امكتان  های آب  یر میني بهسار 

ها وجود نداشته و حتتي اگتر میتزان نتزوالت     جایگزیني و تغذیه سار 

هتای آب  جوی نیتز افتزایش یابتد، امكتان با یتابي و برگشتت ستار        

ر میني وجود نخواهد داشت و لزوما  عبور ا  بحران کم آبي نیا منتد   ی

خوا  مانند گیاهان آبسمت استااد  ا  گیاهان کمبهتغییر الگوی کشت 

یک تهدید به شمار  دارویي در بخش کشاور ی است. بحران کم آبي،

ختوا ،  آببا تغییر الگوی کشتت و استتااد  ا  گیاهتان کتم     امّارود، مي

با توجه به آب و هوای گترم   د.به یک فرصت تبدیل کر آن را توانمي

در منطقه، کشت گیاهان دارویي در منتاطقي مثتل قتم کته      و خشک

تر تواند بسیار مناسبباشد، مي ا ميشرایط محیطي و اقلیمي آن تنش

مقرون به  ا  کشت گیاهان  راعي باشد، ضمن اینكه ا  نظر اقتصادی،

 باشد.   بیشتری نیز ميصرفه و دارای ار ش افزود

لذا در این تحقیق، شناخت مناطق مستعد کشت گیاهتان دارویتي   

دارویتي   گیتاهي  گونه هاتکشت  بندیپهنهدر منطقه مورد مطالعه با 

که شان داد ن بندیپهنه هاینمودارها و نقشه در مجموع،انجام شد که 

س برای مناطق مستعد کشت گیاهان مذکور، بیشترین طبقته یتا کتال   

)محتدودیت  یتاد( بتا حتداقل      چهاربین چهار طبقه محدودیت، طبقه 

مربتوط بته    طبقته درصد مساحت و کمترین  62/80و حداکثر  43/22

درصتد   63/14و حداکثر  77/3( با حداقل بدون محدودیت) یکطبقه 

 (. 5بود  است )شكل  مساحت

منتاطق مستتعد   دارویي مورد مطالعته،   گیاهي گونه هاتدر میان 

بتاغي، استطوخودوس، بابونته آلمتاني،      شتن یآو گونته  5بترای  کشت 

یعني  ،همي دارندشرایط مشابه و نزدیک به تقریبا  انهیرا بادرنجبویه و 

درصد در طبقه یا کالس بدون محدودیت برای  53/14طور متوسط به

-گونه امّا ،(11و  7،  8، 6، 2های و شكل 6کشت قرار گرفتند )جدو  

اری ا  این نظر متااوت بود  و کمتر مستتعد کشتت   لیمو و ر مهای به

 6مناسب کشت در استان هستند )جتدو   درصد  77/3بود  یعني تنها 

 (. 16و  14های و شكل

هتا  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین محدودیت همچنین

های شمالي و شرقي استان است در بخشکشت گیاهان دارویي برای 

ولوژیكي ا  جمله کمبود شدید منابع آبتي و  که دارای شرایط سخت اک

کیایت پایین آن، خشكي هوا، درجته حترارت بتاال و میتزان بارنتدگي      

ویتو  ا  نظتر   باشد و هر جا ا  منطقه که شرایط اکولوژیكي بهکمتر مي

-و کیایت آب مناسب بود  است )ماننتد بختش   آب منابع به يدسترس

داشتته استت و بترای    های غربي و جنوبي استان(، محدودیت کمتری 

  تر بود  است.دارویي، مناسب گیاهي هایکشت گونه

 

 گيرينتيجه

 گیتاهي  گونته  هاتت کشتت   بندیپهنهدهي معیارهای و ننتایج 

در میان  شان داد کهن AHP روشبهمورد مطالعه در استان قم  دارویي

دمتای  ین،  مت یب شیا، در ا  سطح ارتااع شامل: مورد بررسيمعیار  نه

 عمتق ، بافت ختاک،  ساالنهقل مطلق دمای حدا، ساالنهمطلق  کثرحدا

بیشترین و ن  ،کاربری اراضي و آب منابع به يدسترسآب، EC ، خاک

درصتد و پتس ا  آن معیتار     3/34بتا   آبEC نسبي متعلق بته معیتار   

درصد و کمترین و ن نسبي مربوط بته   3/63با  آب منابع به يسترسد
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بتا   کتاربری اراضتي   و پس ا  آن معیاردرصد  4/3با  ین میب شمعیار 

-پهنهیارهای مع  وجي هایهمقایسدر  همچنین .درصد بود  است 0/3

دستت  بته  41/4نرخ ناسا گاری  ،دارویي گیاهي هایگونه کشت بندی

، مشتخص شتد کته در    بنتدی هتم  پهنته هتای  پس ا  تولید نقشه آمد.

مطالعته،  دارویي مورد  گیاهي مجموع، برای مناطق مستعد کشت گونه

 بتدون ) یتک  استتان در طبقته   درصد مستاحت  22/8طور میانگین: به

، (متوستط  تتا  کتم  محتدودیت ) دو طبقته  در درصد 38/2، (محدودیت

 درصد 76/61و  ( یاد تا متوسط محدودیت) سه طبقه در درصد 61/16

 گونته  هاتت در میان  واقع شد  است. ( یاد محدودیت) چهار طبقه در

 گونته  پنجمناطق مستعد کشت برای العه هم، دارویي مورد مط گیاهي

 تقریبتا   انهیرا باغي، اسطوخودوس، بابونه آلماني، بادرنجبویه و  شنیآو

 53/14طتور متوستط   بته یعنتي   ،همي دارندشرایط مشابه و نزدیک به

 امّا ،درصد در طبقه یا کالس بدون محدودیت برای کشت قرار گرفتند

ن نظر متاتاوت بتود  و کمتتر مستتعد     لیمو و ر ماری ا  ایهای بهگونه

 مناسب کشت در استان هستند.درصد  77/3کشت بود  یعني تنها 

 

Refrences 
Abdolmohammadi, M.H., 2003. Collection and identification of medicinal plants in Qom province, Final Report of 

Research Plan, Agricultural Reserches, Education and Extension Organization Publications.  

Aczel, J., and Saaty, T.L., 1983. Procedures for synthesizing ratio judgements. Journal of Mathematical Psychology 27: 

93-102. https://doi.org/10.1016/0022-2496(83)90028-7 

Aghajani, A., Bidabadi, F.S., Joolaei, R., and Keramatzadeh, A., 2013. Managing cropping patterns agricultural crops of 

Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5: 596-611.  
Ahmadi, K., Ebzadzadeh, H.R., Hatami, F., Hosseinpour, R., and Abdeshah, H., 2018. Agricultural census of 2016, 

volume 3, Ministry of Agricultural Jihad, Deputy of planning and economics, Information Technology Center and 

Communications. (In Persian) 

Baltar, A.M., and Fontance, D.G., 2008. Use of multiobjective particle swarm optimization in water resources 

management. Journal of Water Resources Planning and Management 134: 257-265. DOI:10.1061/(ASCE)0733-

9496(2008)134:3(257). 

Beigbabayi, B., and Azadi Mobaraki, M., 2012. Uzing AHP modeling and GIS to evaluate the suitability of autumn 

canola in Ardabil province. Annals of Biological Researches, 3(5): 2307-2317.  

Chen, H., Liu, G., Yang, Y., Ye X.F., and Shi, Z., 2010. Comprehensive evalution of tobacco ecological suitability 

Henan province based on GIS. Agricuture Science in China 9(4): 583-592. https://doi.org/10.1016/S1671-

2927(09)60132-2. 

Deanpanah, G., 2014. Survey of rural development level with TOPSIS technique (Case study: Aslanduz-Parsabad 

section). Journal of Geography and Planning 18(50): 175-188. https://doi.org/ 10.22059/jhgr.2017.61037 

Dury, J., Garcia, F., Reynaud, A., and Bergez, J.E., 2013. Cropping-plan decision-making on irrigated crop farms: A 

spatio-temporal analysis. European Journal of Agronomy 50: 1-10. DOI:10.1016/j.eja.2013.04.008. 

 Ebzadzadeh, H.R., Ahmadi, K., Mohammadnia, A., Shahriar, Abbasataghani, R., Abbasi, M., and Yari, S., 2018. 

Agricultural census of 2016, volume 2, Ministry of Agricultural Jihad, Deputy of planning and economics. 

Information Technology Center and Communications. http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d6a3d890-

3510-4bf1-  
b0ee-1377027834c1. (Persian) 

Fattahi, M.M., 2008. Characteristics of Qom Province, Geographically, Natural and Historically. Zemzemeh Zendegi 

Publications, 400 p. (In Persian) 

Ghodsipour, S.H., 2016. Hierarchical Analysis Process (AHP). Amirkabir University of Technology Publications, 222 

p. (In Persian) 

Gill, M.K., Kaheil, Y.H., Khalil, McKee, M., and Bastidas, L., 2006. Multiobjective particle swarm optimization for 

parameter estimation in hydrology. Water Resources Research 42. https://doi.org/10.1029/2005WR004528. 
Javaheri, M.A., Ramrodi, M., Azgharpour, M.R., Dehmardeh, Mghaemi, A., 2016. Agroclimatic zonation for evaluating 

autumn sugar beet sowing feasibility in Khorasan Razavi and Khorasan-e-Jonobi provinces. Journal of Sugar Beet 

31(1): 17-31. (In Persian with English Summary) 

https://doi.org/10.1016/0022-2496(83)90028-7
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:3(257)
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:3(257)
https://doi.org/10.1016/S1671-2927(09)60132-2.
https://doi.org/10.1016/S1671-2927(09)60132-2.
https://doi.org/%2010.22059/jhgr.2017.61037
http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d6a3d890-3510-4bf1-
http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d6a3d890-3510-4bf1-
https://doi.org/10.1029/2005WR004528


 4144، زمستان  1، شماره41، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     862

Kashfi Bonab, A.R., 2010. Comparative economic advantage of cultivation and trade of medicinal plants in Iran and its 

value in world markets. Journal of Business Studies 8(44): 67-78. (In Persian with English Summary) 

Kazemi, H., Tahmasebi Sarvestani, Z., Kamkar, B., Shattai, S., and Sadeghi, S., 2016. Development of optimal 

cropping pattern for Golestan province using geographic information system (GIS). Journal of Watershed 

Management Research 29(1): 88-106.  

Opricovic, S., and Tzeng, G.H., 2004. Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR 

and TOPSIS. European Journal of Operational Research 156: 445–455. https://doi.org/10.1016/S0377-

2217(03)00020-1. 
Rahman, R., and Saha, S., 2008. Remote sensing, Spatial multi criteria evaluation (SMCE) and Analytical Hierarchy 

process (AHP) in optimal cropping pattern planning for a food prone area. Journal of Spatial Science 53(2): 161-

177. https://doi.org/10.1080/14498596.2008.9635156. 

Saaty, T.L., 1980. The analytical hierarchical process: Planning, priority setting resource allocation, NewYork. Mc 

Graw- Hill. 

Saaty, T.L., and Vargas, L.G., 2001. Models, Methods, Concepts, and Applications of the Analytic Hierarchy Process. 

Kluwer Academic, 160 p. 

Shabestari, M.H., and Banihabib, M.E., 2015. Ranking of agricultural water demand management strategies in arid 

areas using AHP and M-TOPSIS hybrid model. Journal of Water in Agriculture 29(1): 101-115. (In Persian with 

English Summary) 

Shih, H.S., Shyur, H.J., and Lee, E.S., 2007. An extension of TOPSIS for group decision making. Mathematical and 

Computer Modelling 45: 801-813. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2006.03.023. 

Srdjevici, B., 2004. An Object multi-criteria evaluation of water management scenarios. Water Resources Management: 

An International Journal, Published for the European Water Resources Association (EWRA), Springer;European 

Water Resources Association (EWRA), vol. 18(1), 35-54. DOI: 10.1023/B:WARM.0000015348.88832.52. 

Tavari, M., Sukhkian, M.A., and Mirnejad, S.A., 2008. Identifying and prioritizing factors affecting human resource 

productivity using MADM techniques (Case study: One of the jeans garments manufacturing companies in Yazd 

province). Industrial Management (Management Knowledge) 1(1): 71-88. (In Persian with English Summary) 

Vafaeinejad, A., 2016. Cropping Pattern Optimization by Using of TOPSIS and Genetic Algorithm Based on the 

Capabilities of GIS. Journal of Ecohydrology 3(1): 69-82. (In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22059/ije.2016.59191 

Vaziri, A., 2019. Identification and traditional uses of some medicinal plants in Jafarabad section of Qom province, 

Journal of Qom University of Medical Sciences 12(3): 87-95. (In Persian with English Summary) 

Wang, T.C., and Chang, T.H., 2007. Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy 

environment. Expert Systems with Applications 33 (4): 870-880. DOI:10.1016/j.eswa.2006.07.003 

Wang, Y., Chen, Y., and Peng, S., 2011. A GIS framework for changing cropping pattern under different climate 

conditions and irrigation availability scenarios. Water Resources Management. 3090-25: 3073. 

https://doi.org/10.1007/s11269-011-9846-6 

Zarei, H., Fathi, M.R., Karimi Zarchi, M., and Azizollahil, S., 2011. The application of Fuzzy TOPSIS approach to 

personnel selection for Padir Company: Iran. Journal of Management Research 3(2). : 

https://doi.org/10.5296/jmr.v3i2.663 

Zavadskas, E.K., Vilutiene, T., Turskis, Z., and Tamosaitiene, J., 2010. Contractor selection for construction works by 

applying SAW-G and TOPSIS Grey techniques, Journal of Business Economics and Management 11: 34-55. doi: 

10.3846  /  jbem. 2010.03. 

https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00020-1.
https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00020-1.
https://doi.org/10.1080/14498596.2008.9635156
https://doi.org/10.1016/j.mcm.2006.03.023.
https://doi.org/10.1023/B:WARM.0000015348.88832.52
https://doi.org/10.22059/ije.2016.59191
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.07.003
https://doi.org/10.1007/s11269-011-9846-6
https://doi.org/10.5296/jmr.v3i2.663
https://doi.org/10.3846/jbem.2010.03
https://doi.org/10.3846/jbem.2010.03

