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) با استفاده از فرایند تحلیلی سلسـله  .Medicagio scutellatu L. تعیین مناطق مستعد کشت یونجه یکساله (1398ي، س. باقري، ع.، و اسد

 .467-482 ):2( 11شناسی کشاورزي، ) در استان کرمانشاه. بومGIS) و سامانه اطالعات جغرافیایی (AHPمراتبی (
 

  چکیده
با شرایط اقلیمی و توپوگرافیکی غرب ایران، شناخت نـواحی مسـتعد    ).Medicagio scutellatu L( با توجه به سازگاري مناسب یونجه یکساله

شـناخت منـاطق مسـتعد     باهدفاین تحقیق  رو نیازاحاصلخیزي خاك، احیاء مراتع و تولید علوفه را به همراه داشته باشد.  تواند یمکشت این محصول 
ـ ال) انجام شـد. بـه ایـن منظـور     GIS) و سیستم اطالعات جغرافیایی (AHPسلسله مراتبی (کشت این گیاه با استفاده از روش فرایند تحلیل  ي هـا  هی

ي شده پاسخ یونجه یکساله به عوامل اقلیمی (بارندگی سالیانه، دماي میانگین دوره رشد، دماي حداقل و دماي بیشینه دوره رشـد) و عوامـل   بند کالس
بر رشد یونجه  ذکرشدهتهیه شدند. سپس جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل  ما یا جهت شیب)،توپوگرافیکی (ارتفاع از سطح دریا، شیب و سی

هاي نهایی مربوط به اراضی زراعی و مرتعی استان کرمانشاه در چهـار پهنـه بسـیار     الیه تیدرنهایکساله، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، استفاده شد. 
) نشان داد کـه از بـین عوامـل اقلیمـی و     AHPاز فرایند سلسله مراتبی ( آمده دست بهبندي شدند. نتایج ستعد طبقهمستعد، مستعد، نیمه مستعد و غیر م

) بود. در 167/0) بیشتر از عوامل توپوگرافیکی (با وزن 833/0، نقش عوامل اقلیمی (با وزن موردمطالعهبر رشد یونجه یکساله در منطقه  مؤثرتوپوگرافی 
میانگین دماي دوره رشد گیاه، دماي بیشینه و دماي کمینه در مرتبه بعدي قـرار داشـتند. از بـین     ازآن پسبارش باالترین اهمیت و  بین عوامل اقلیمی

دریا بود داراي اهمیت بودند. همچنین نتایج نشان داد که اراضی کشاورزي و مرتعی  متغیرهاي توپوگرافیکی به ترتیب جهت شیب، شیب و ارتفاع از سطح
درصد از کل اراضی استان را به خود اختصاص دادند. در حقیقـت بـا    28و  19، معادل لومترمربعیک 6898و  4570د رشد یونجه یکساله به ترتیب مستع

)، مناطق مستعد کشت یونجـه یکسـاله بـه    لومترمربعیک 11849و  9105توجه به مساحت اراضی کشاورزي و مرتعی استان کرمانشاه (به ترتیب معادل 
ی در موردبررسـ بیان داشت که بر اساس متغیرهاي  توان یمی طورکل بهتواند باشد. درصد از کل اراضی کشاورزي و مرتعی استان را می 59و  50ب ترتی

ار است که گیاهی مناسب در تناوب زراعی و همچنین احیاء مراتع، برخورد عنوان بهیونجه یکساله  درکشتاین مطالعه، استان کرمانشاه از پتانسیل باالیی 
 امکان انتخاب نواحی مستعد کشت یونجه یکساله را براي بهبود مدیریت زراعی و مراتع، فراهم آورد. تواند یماستفاده از این اطالعات 

 
  ي، همپوشانی وزنیریگ میتصمی، روش شناخت بوم–بندي زراعی استعداد اراضی، پهنه هاي کلیدي: واژه 

  
    1  مقدمه

در مورد اغلـب   ژهیو به موردتوجهاصلی  یکی از موضوعات مهم و
ایران استفاده بهینـه از اراضـی بـراي     ازجمله توسعه درحالکشورهاي 
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 منظـور  بـه باشـد. کشـاورزي    نیازهاي جمعیت در حال رشد می نیتأم
غذاي جمعیت رو به رشد بشر باید عالوه بر قدرت تولید زیـاد،   نیتأم

نـابع اراضـی را نیـز    اسـتفاده از اراضـی و حفـظ م    درازمـدت پایداري 
). تنوع آب و هوایی، خاك Bidadi et al., 2014قرار دهد ( موردتوجه

آورد ی را به وجود مـی شناخت بوم -و توپوگرافی، شرایط متفاوت زراعی
که این شرایط براي تولید بعضی گیاهان مناسب و براي برخی دیگـر  

 Ghaffari etشـود ( داراي تناسب متوسط و یا نامناسب محسوب می
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al., 2012.( رو بـراي دسـتیابی بـه تولیـد مناسـب الزم اسـت       ازاین
 Sarmadian etهاي این مناطق شناسایی شود (ها و قابلیتمحدودیت

al., 2014 نسبی  طور به). در بسیاري از مناطق، عمده گیاهان زراعی
به تجربه و بدون بررسی انطباق آن با نیازهاي محیطی  اتکاو تنها با 
موجب به هدر  تیدرنهاکم و  ها آنعملکرد  جهیدرنتند. شوکشت می

هاي اقلیمی با توجه به کمبود آب در کشور خواهد شـد  رفتن پتانسیل
)Ehteramiyan et al., 2009.(  

دهند که گیاهان زراعی بهترین رشد خود را در مناطقی انجام می
هـت  نماید. ارتفاع، شـیب، ج  نیتأمرا  ها آنشرایط اقلیمی نیاز رشدي 

بر رشد،  مؤثرشیب، میزان پوشش سطح زمین و برخی عوامل اقلیمی 
توانند مفید واقع سنجی تولید یک محصول در یک منطقه میدر امکان

روي گیاهان زراعی  ها آن ریتأثهاي اقلیمی و  شوند. شناخت مشخصه
در افزایش عملکرد و باال بردن تولید  مؤثرهاي ترین عاملیکی از مهم

یک قطعه زمین در عـین مسـتعد بـودن بـراي تولیـد یـک       باشد.  می
محصول، ممکن است براي محصول دیگر نبمـه مسـتعد و یـا حتـی     

 محصوالت رطوبتی و حرارتی هاينیازمندي نامناسب باشد. با شناسایی

 ایجاد محیط در اقلیم که هاییتوانمندي یا هانیز محدودیت و مختلف

 سـطح  واحـد  در بیشـتري  عملکـرد  بـه  تـوان مـی  است، عمـالً  کرده

 درآمد سطح و کشاورزي اقتصاد شرایط بهبود خود سبب که افتی دست

  ).Nasroallahi et al., 2015شد ( خواهد ملی
آمایش سرزمین طبق ضوابطی با نگرش بـازده پایـدار و درخـور     

هـاي  توان و استعداد کیفی و کمی سـرزمین بـراي اسـتفاده    برحسب
پردازد. این نوع کاربري از سرزمین می مختلف انسان از آن، به تعیین

هاي اطالعاتی محیطی که در آن منابع اقلیم، روش، با تلفیقی از الیه
یـک مجموعـه همگـن     صـورت  بـه ي و شرایط خاك وبلند یپستآب، 

هاي زراعی مشـخص هسـتند، بـه    ی در ارتباط با سامانهطیمح ستیز
  ).Kazemi et al., 2013پردازد (بندي کاربري اراضی میپهنه

هاي مستعد کشت محصـوالت کشـاورزي بـر پایـه     تعیین مکان
اسـت.   قرارگرفتـه ی موردبررسـ آمایش سرزمین در مطالعات مختلـف  

) اسـتعداد نـواحی   Nasrollahi et al., 2015نصراللهی و همکـاران ( 
قال در استان گلسـتان را جهـت کشـت یونجـه     مختلف شهرستان آق
و  1/23بیان داشتند کـه بـه ترتیـب     و قراردادندیکساله مورد ارزیابی 

ي کشاورزي ایـن شهرسـتان جهـت کشـت یونجـه      ها نیزماز  2/47
) به 2012کاظمی و همکاران (یکساله بسیار مستعد و مستعد هستند. 

ی اراضی کشاورزي استان گلستان جهـت  شناخت بومبندي زراعی  پهنه

ــ  د کشــت کلــزا بــا اســتفاده از ســامانه اطالعــات جغرافیــایی و فرآین
و  34/21نشان داد  ها آنسلسله مراتبی پرداختند. نتایج  لیوتحل هیتجز
هاي زراعی استان براي تولید کلزا به ترتیب بسیار  درصد زمین 04/35

مستعد و نیمه مستعد هستند. ایشان همچنین در پژوهشی دیگـر بـه   
ی اراضی کشاورزي استان گلستان جهت شناخت بوم–ي زراعی بند پهنه

بـا اسـتفاده از سـامانه اطالعـات     ) .Glycine max L(کشت سـویا  
و  59/27نشـان داد کـه بـه ترتیـب      ها آن جینتاجغرافیایی پرداختند. 

هاي زراعی استان گلستان جهت کشـت سـویا در    درصد زمین 35/27
) Kazemi et al., 2013هاي بسیار مستعد و مستعد قرار دارنـد (  پهنه

اضی شهرستان مرند براي کشت اي با عنوان سنجش قابلیت ارمطالعه
گیـري چنـد معیـار بـر اسـاس      هـاي تصـمیم  زعفران بر اساس روش

معیارهاي اقلیم، توپوگرافی و استعداد اراضی و پوشـش زمـین انجـام    
و  کشت قابل نسبتاً، کشت قابلگرفت و شهرستان مرند به سه بخش 

). کمـالی  yazdchy et al., 2011ي شـد ( بنـد  میتقس کشت قابلغیر 
)Kamali, 1997    به بررسی اکولوژیکی توانـایی دیمزارهـاي غـرب ،(

ـ تأکاقلیمی و بـا   ازنظرکشور   Triticum(خـاص بـر گنـدم دیـم      دی

aestivum L. (       پرداختـه اسـت. در ایـن تحقیـق متغیرهـاي اقلیمـی
بررسـی و   گـام  بـه  گـام متناسب با نیازهاي اکوفیزیولوژي گیاه گندم، 

منطقه مستعد، نیمـه مسـتعد و    سه استعداد به ازنظر، مناطق تیدرنها
اي که متغیرهاي اقلیمی آن در بندي و در پایان منطقهنامستعد، طبقه

منطقه  عنوان بهراستاي نیازهاي گیاه و متناسب با مراحل رشد آن بود 
  نهایی مشخص گردید.

هاي موجود جهت افزایش حاصلخیزي خاك در این از روش یکی
هـاي یکسـاله   خصـوص یونجـه   بـه  مناطق واردکردن بقوالت یکساله

)Medicago sativa L. ( باشـد  زارهـا مـی  در سیستم زراعی در دیـم
)Akbar Zadeh, 2001.( به علت  استفاده از گیاهان خانواده بقوالت

بر افزایش نیتروژن خاك، گستردگی بیشتري داشته  ها آنمثبت  ریتأث
ند شــوو ایــن گیاهــان در بســیاري از کشــورها بــه کــار گرفتــه مــی

)Crookston et al., 1988 تـرین   سـاله یکـی از مهـم   ). یونجه یـک
و به لحـاظ تولیـد و کیفیـت     رود یماي جهان به شمار  گیاهان علوفه

ـ اهمي مناسب، تثبیت نیتروژن و کاهش فرسایش خـاك از   علوفه  تی
هاي یکساله در تناوب بـا   استفاده از یونجهباشد.  اي برخوردار می ویژه

ش حاصلخیزي، کنترل فرسایش و اصالح ساختمان افزایباعث  غالت
). در یـک  Bauchan, 1993شـود ( می افزایش عملکرد غالت، خاك

)، بـه  Ghanavati & Mozaffari, 2000بررسی قنواتی و مظفـري ( 
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ساله در ایران پرداختند. در هاي یونجه یکیی گونهایاکو جغرافپراکنش 
هـاي  ه از اسـتان سـال هـاي یـک  سال یونجـه  پنجاین تحقیق در طی 
آوري و شناسایی گردید و رابطه پراکنش جغرافیایی مختلف کشور جمع

گردید. نتایج  لیوتحل هیتجزها با عوامل اکولوژیکی بررسی و این گونه
در شمال غرب، غرب و  عمدتاًساله یونجه، هاي یکنشان داد که گونه

یاي آزاد و اند و دو عامل ارتفاع از سطح درجنوب کشور پراکنش یافته
باشـد.  می ها آنترین عوامل در پراکنش میانگین بارندگی ساالنه مهم

متـري از سـطح    2750پراکنش در ارتفاع صفر تـا   نیشتریببطوریکه 
در سال با اقلیم  متر یلیم 400تا  100دریاي آزاد با میانگین بارندگی 

ي باشند. با توجـه بـه سـازگار   اي و بیایانی گرم و خشک میمدیترانه
مناسب یونجه یکساله با شرایط اقلیمی و توپوگرافیکی غرب ایران و با 
توجه به اهمیت این گیاه در افزایش حاصـلخیزي خـاك و همچنـین    

علوفه در اراضی کشاورزي و مرتعـی، شـناخت نـواحی مسـتعد      نیتأم
حاصلخیزي خاك، احیاء مراتـع و   باهدف تواند یمکشت این محصول 

تـوان دام در ایـن منـاطق کشـور      ازحـد  شیب تولید علوفه براي تعداد
)Gheitori et al.,  2006   باهـدف ) حائز اهمیت باشد. ایـن تحقیـق 

استفاده از عوامل اقلیمی دما (شامل متوسط، حداقل و حـداکثر دمـاي   
فصل رشد)، بارش سالیانه و عواملی توپوگرافیکی (شامل ارتفاع، شیب 

ی پتانسیل مناطق شناخت ومب-و سیما نواحی مختلف) در ارزیابی زراعی
یونجه یکساله با استفاده از سـامانه   درکشتمختلف استان کرمانشاه 

 و فرایند سلسله مراتبی انجام شد. اطالعات جغرافیایی
 

  ها مواد و روش
  منطقه موردمطالعه

یلومترمربـع در میانـه   ک 24435استان کرمانشاه با وسعت حدود  
دقیقـه   15درجه و  35یقه تا دق 36درجه و  33ضلع غربی کشور بین 

دقیقـه طـول    30درجه و  48دقیقه و  24درجه و  45عرض شمالی و 
و از شمال به استان کردستان،  قرارگرفتهالنهار گرینویچ شرقی از نصف

هاي لرستان و ایالم، از شرق بـه اسـتان همـدان و    از جنوب به استان
). ایـن  1اسـت (شـکل    محدودشـده لرستان و از غرب به کشور عراق 

متر ارتفاع از سطح دریا داراي متوسط میزان بارنـدگی   1400استان با 
 ).Eini et al.,  2012باشد (متر میمیلی 500تا  400

یکساله نیاز به  یابی مناطق مستعد کشت گیاه یونجهجهت مکان
شـناختی گیـاه زراعـی بـا شـرایط      انطباق خصوصیات و نیازهاي بـوم 

شناختی و زراعی ین کار ابتدا نیازهاي بوممحیطی منطقه است. براي ا

بنـدي  گیاه یونجه یکساله با استفاده از منابع موجـود تعیـین و درجـه   
 ;Marble, 1989; Ganavati, 2000; Dorri et al.,2007گردیـد ( 

Khodanandeh, 2009; Bassam, 2010; Makhdum, 2011; 
Bassam, 2013; Nasroallahi et al., 2015یازمندي ). در جدول ن

معیارهـاي   عنوان بهتحقیق حاضر، ابتدا عوامل اقلیمی و توپوگرافیکی 
اصلی انتخاب شدند و هریک از این معیارها به زیرمعیارهایی تقسـیم  

   ).1شدند (جدول 
 
  هاسازي الیهآماده
هاي رقومی معیارها و زیرمعیارهـاي اقلیمـی   تهیه نقشه منظور به

دوره اصـلی رشـد گیـاه و میـزان     در آزمـایش، دماهـاي    مورداستفاده
هواشناسـی   ایسـتگاه  13بارندگی ساالنه از آمـار و اطالعـات روزانـه    

) بلندمـدت ) در یک دوره آمـاري ( 1موجود در استان کرمانشاه (شکل 
ساله استفاده شد. در این مطالعه بـا فـرض کشـت بهـاره یونجـه       10

ه رویشی هاي اردیبهشت و خرداد (طول دوریکساله، متوسط دماي ماه
گیاه)، دماي حداقل در ماه فروردین (زمانی که ممکن است گیـاه بـا   
دماي کمینه مواجه شود) و دماي حداکثر در مـاه خـرداد (زمـانی کـه     
ممکن است گیاه با دماي بیشینه مواجه شود) استخراج شدند. عـالوه  

برداشـت   موردمطالعـه هاي بر این میزان بارش سالیانه نیز از ایستگاه
  . شد

از  متـأثر یژه دمـا و بـارش   و بهاغلب پارامترهاي اقلیمی  زآنجاکها
) لـذا  Fatemi gheiry et al., 2002شرایط جغرافیایی منطقه اسـت ( 

هاي مربوط به دما و بارنـدگی، از روابـط موجـود بـین     در تهیه نقشه
معیارها با عـوارض جغرافیـایی (ارتفـاع، طـول و عـرض جغرافیـایی)       

جهت ایجاد یک رابطه خطی چند متغیره، ارتفاع،  رو ینااستفاده شد. از 
متغیرهـاي   عنوان بههاي هواشناسی طول و عرض جغرافیایی ایستگاه

متغیرهـاي وابسـته در نظـر گرفتـه      عنوان بهمستقل و دما و بارندگی 
ترتیب رابطه خطی بین ارتفاع از سطح دریـا و همچنـین    ینا بهشدند. 

یرهاي مستقل بـا دمـا (دمـاي    متغ عنوان بهطول و عرض جغرافیایی 
 عنـوان  بـه متوسط، دماي کمینه و دمـاي بیشـینه) و بـارش سـالیانه     

آمد. با  به دست SPSS v.20 افزار نرممتغیرهاي وابسته، با استفاده از 
و استفاده از  ArcMap  10.2افزاردر نرم آمده دست بهروابط  واردکردن

ـ هاي رسـتري هـم  ، نقشهRaster Calulatorمکان  بـاران  ا و هـم دم
  آمد. به دست موردمطالعهمنطقه 
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A 

 
                                     C                                                                            B 

  
  ) مرتعی در استان کرمانشاهزي و ج، ب) کاربري اراضی کشاوري هواشناسیها ستگاهیامحل  ،موردمطالعهالف) محدوده  - 1شکل 

Fig. 1- A) Studied Area, location of weather stations, B) Agricultural and C) rangeland land use of Kermanshah Province  
  

هاي مربوط به معیارهاي توپـوگرافیکی ارتفـاع،   جهت تهیه نقشه
ـ   ArcMapشیب و جهات شیب نیز در محیط   1اعاز مدل رقـومی ارتف

)DEM متري استفاده شد. 30) استان کرمانشاه با دقت مکانی 

                                                        
1 - Digital Elevation Models (DEM) 

  )(Raster Classificationها بندي الیهطبقه
بندي هر الیه بندي و رتبهها (رسترها)، کار طبقهپس از تهیه الیه

شناختی، در چهار طبقـه بسـیار مسـتعد،    بر اساس جدول نیازهاي بوم
  ).3و  2هاي گرفت (شکل مستعد، نیمه مستعد و غیر مستعد صورت
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(Medicago scutellata L. Mill.)  ی گیاه یونجه یکساله گونهشناخت بومي نیازهاي بند درجه -1جدول  

Table 1 - Grading of ecological needs of annual alfalfa (Medicago scutellata L. Mill.) 
)4بسیار مستعد ( متغیر   ) 3مستعد (  )2نیمه مستعد (  ) 1ر مستعد (غی   منابع  

Variables High suitable suitable Semi- suitable Non-suitable References 
 بارش ساالنه

Annual rain (mm) 

>500 450-500 450-300 <300 

Marble (1989) 
Khodabandeh 

(2009) 
Bassam (2010) 

Nasroallahi et al. 
(2015) 

 
 

)گراد یسانتدماي متوسط دوره رشد (  

20-25 25-30 30-35 >35 

 
Dorri et al. 

(2007) 
Bassam (2010) 
Bassam (2013) 

Nasroallahi et al. 
(2015) 

Growth period average 
temperature (oC) 

 
)گراد یسانتدماي کمینه دوره رشد (  

10-15 5-10 0-5 <0 

 
Dorri et al. 

(2007) 
Bassam (2010) 
Bassam (2013) 

Nasroallahi et al. 
(2015) 

Growth period minimum 
temperature (°C) 

)گراد یسانتدماي بیشینه دوره رشد (  

20-30 25-30 30-38 >38 

 
Dorri et al. 

(2007) 
Bassam (2010) 
Bassam (2013) 

Nasroallahi et al. 
(2015) 

Growth period maximum 
temperature (oC) 

 شیب
0-4 4-8 8-12 >12 

 
Makhdum (2011) 
Nasroallahi et al. 

(2015) 
Slope (%) 

 جهات شیب

South-Southeast East-Northeast Northwest-Southwest West - North 

 
Makhdum (2011) 
Nasroallahi et al. 

(2015) 
 

Slop aspect 

 ارتفاع
0-1000 1000-1500 1500-2500 >2500 

Ghanvati et al. 
(2000) 

Makhdum (2011) 
Nasroallahi et al. 

(2015) 
Elevation (m) 

  
ها با استفاده از فراینـد تحلیـل سلسـله    تعیین ضرایب الیه

  مراتبی
بنـدي شـامل روش رگرسـیونی،    هاي پهنهانواع مختلفی از روش

ي اصلی، روش آنتروپی و ها مؤلفه، روش فازي، تجزیه به AHPروش 
 ). فراینـد Kazemi et al.,  2013باشـد ( اره دلفی میروش چند معی

 1980 سال در ساعتی توسط بار اولین (AHP)تحلیلی  مراتب سلسله

 پیچیـده  مسئله از گرافیکی نمایش یک ) کهSaati, 1980شد ( ابداع

تـرین  روش تحلیل سلسله مراتبـی یکـی از گسـترده    .باشدمی واقعی
). Omkarprasad, 2004( گیري چنـد معیـاره اسـت   ابزارهاي تصمیم

هاي پیچیده است گیريسازي تصمیم، ابزاري جهت سادهAHPروش 
ي استفاده از یک جا بهبا این توصیف که در تحلیل تصمیم چند معیاره 

معیار سنجش بهینه از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد 
)Asgharpoor,  2006.( هـاي  اي از معیاردر این روش ابتدا مجموعه

و پـس از   یا اهداف تصمیم توسط کارشناسان تعیـین  باهدفمتناسب 
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ـ  مکـان انجام ارزیـابی تـوان و    منظور بهي بند تیاولودهی و وزن ی ابی
  ). Xue et al.,  2007گیرند (قرار می مورداستفاده

متفاوت بـر   ریتأثهر یک از عوامل اقلیمی و توپوگرافیکی، داراي 
ت تعیین ضریب مربوط به اهمیت این رشد یونجه یکساله هستند. جه

ــی (  ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــل، از فراین ــد. AHPعوام ــتفاده ش ) اس
هر یک از این  Expert Choice افزار نرمکه با استفاده از  بیترت نیا به

 Nasroallahi etکارشناسان و منابع علمی ( 10عوامل بر اساس نظر 

al., 2015 (و  قرارگرفتـه سـه  زوجی با یکـدیگر مـورد مقای   صورت به
اسـتخراج شـده و سـپس در سـامانه      هـا  آنضریب اهمیـت   تیدرنها

قـرار   مورداسـتفاده هـا  گذاري الیهاطالعات جغرافیایی جهت روي هم
  گرفتند.

  
Mean Rain 

 

Mean Temperature 

 
Minimum Temperature 

 

Maximum Temperature 

 
  استان کرمانشاه  اراضی محدوده در سیهواشنا ي شده متغیرهايبند کالس نقشه -2شکل 

Fig. 2- Classified Maps of meteorological variables in lands of  Kermanshah province 
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Slope 

 

Elevation 

 
 

Slop aspect 

 
 

  استان کرمانشاه  اراضی محدوده در توپوگرافیکی ي شده متغیرهايبند کالس نقشه - 3شکل 
Fig. 3- Classified Maps of topographic variables in lands of  Kermanshah province 

 
بنـدي شـده و   ، رسـترهاي کـالس  ذکرشـده پس از طی مراحـل  

همچنین ضرایب اهمیت محاسبه شده، با استفاده از روش همپوشـانی  
 بـاهم در سامانه اطالعات جغرافیـایی،   (Weighted Overlay)وزنی 

اراضی  کل بهها، رستر نهایی مربوط رکیب الیهترکیب شدند. پس از ت
کالس: بسیار مستعد، مستعد، نیمه مستعد و غیـر مسـتعد    4استان با 
  تهیه شد.

سـاله، نقشـه   جهت تعیین اراضی زراعی مناسب رشد یونجه یـک 
)، شـامل دو  1نهایی در رستر کاربري اراضی مربوط به مزارع (شـکل  

ـ  1کالس صفر (نواحی غیر زراعـی) و   واحی زراعـی) ترکیـب شـد.    (ن
ساله نیز همچنین جهت ارزیابی اراضی مرتعی مناسب رشد یونجه یک

نقشه نهایی در رستر کاربري اراضی مربوط به مراتع (شامل دو کالس 
مساحت نواحی بسیار مسـتعد،   تیدرنها) ترکیب شد. 1) (شکل 1و  0
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و  مستعد، نیمه مستعد و غیر مستعد کشت یونجه در اراضی کشاورزي
 هاي مهم شناسایی شدند.مرتعی براي استان محاسبه و شهرستان

  نتایج و بحث
) نشان داد که از AHPاز فرایند سلسله مراتبی ( آمده دست بهنتایج 

بر رشد یونجه یکساله در منطقه  مؤثربین عوامل اقلیمی و توپوگرافی 
، نقش عوامل اقلیمی بیشتر بود. به این صورت کـه ارزش  موردمطالعه

بـه دسـت    167/0و  833/0وزنی عامل اقلیم و توپوگرافی  به ترتیب 
) در بررسی Nasrollahi, et al., 2015آمدند. نصراللهی و همکاران (

قال استان گلستان بیـان  امکان کشت یونجه یکساله در شهرستان آق
ــاهمداشــتند کــه عوامــل اقلیمــی  ــه عوامــل  تی بیشــتري نســبت ب
در بین عوامل اقلیمی بـارش بـاالترین    توپوگرافیکی و خاکی داشتند.

میانگین دما، دماي بیشینه و دماي کمینه در مرتبه  ازآن پساهمیت و 

 Rashidي و همکـاران ( آبـاد  سـرخ بعدي قـرار داشـتند. در تحقیـق    

Sorkhabadi, et al., 2015    بارندگی بیشـترین اهمیـت را در بـین (
ــران در شه  مــؤثرعوامــل اقلیمــی  ــر پتانســیل کشــت زعف رســتان ب

داشت. از بین متغیرهاي توپوگرافیکی به ترتیـب جهـت    هیدریح تربت
  ). 2شیب، شیب و ارتفاع از سطح  دریا بود داراي اهمیت بودند (جدول 

در فرایند سلسله مراتبی  شده انجامي ها قضاوتضریب ناسازگاري 
در  هـا  يداوربود که نشان دهنده همـاهنگی   >01/0در این آزمایش 

هـاي فراینـد سلسـله    ا و زیرمعیارهاست. یکـی از مزیـت  مورد معیاره
در تعیـین   شـده  انجـام هـاي  مراتبی امکان ارزیابی هماهنگی قضاوت

ـ ترت نیا بهضرایب اهمیت مربوط به معیارها و زیرمعیارها است.  بـا   بی
هـا بررسـی و میـزان    استفاده از این روش احتمال ناسازگاري قضاوت

  .)Ishizaka & Labib, 2009(شوند ناهماهنگی داورها نشان داده می
  

  یونجه یکساله در استان کرمانشاه درکشت موردمطالعهارزش وزنی و اهمیت معیارها و زیرمعیارهاي  - 2جدول 
Table 2- The value and weights of studied criteria and sub-criteria for annual alfalfa in Kermanshah province 

 وزن
Weight 

 معیار
Criteria 

 وزن
Weight 

 معیار
Criteria 

 
0.167 

 توپوگرافی
Topography 

 
0.833 

 

 اقلیم
Climate 

 زیرمعیار 
Sub-criteria  زیرمعیار 

Sub-criteria 
 

0.625 
 سیما

Aspect 
 

0.526 
 میزان بارش ساالنه

Annual rain 
 

0.250 
 شیب

Slope 
 

0.210 
 متوسط دماي دوره رشد

Growth period average temperature 
 

0.125 
 ارتفاع

Elevation 
 

0.158 
دوره رشد کمینه دماي  

Growth period minimum temperature 
   

0.105 
دوره رشد نهیشیب دماي  

Growth period maximum temperature  
  

بررسی مناطق چهارگانه اسـتعداد کشـت یونجـه نشـان داد کـه      
اضـی کشـاورزي و مراتـع، مسـاحت     مناطق بسیار مستعد در بخش ار

 07/0و  3/0معـادل   لومترمربعیک 80و  17بسیار کوچکی (به ترتیب، 
جـانی) را دارا بـود   درصد از کل اراضی) از استان (شهرستان ثالث بابا

متـر، دمـا، شـیب و    میلی 500). میزان بارش حدود 5و  4هاي (شکل
). 2و  1داشتن جهات مناسب از خصوصیات این منـاطق بـود (شـکل    

مساحت کمتري را نسبت به مناطق مستعد و نیمه مستعد به  حال نیباا
ي زراعـی و  هـا  نیزمـ خود اختصاص دادند. مناطق مستعد مربوط بـه  

 28و  19معـادل   لومترمربعیک 6898و  4570مرتعی استان به ترتیب 

). ایـن  4درصد از کل اراضی استان را به خود اختصاص دادند (شـکل  
هایی از غرب استان را ی از شمال شرق، مرکز و بخشهاینواحی بخش

-هاي شرق، شمال شرقی، بخشدر بخش اراضی کشاورزي و بخش
هایی از مرکز، غرب و شمال غرب را در بخش اراضی مرتعـی شـامل   

متـر، دمـاي   میلـی  450-500). میزان بارش حـدود  5شود (شکل می
شود عث میمناسب و شیب مناسب از خصوصیات این پهنه است که با

یکسـاله  شناختی جهـت کشـت یونجـه   شرایط بوم ازلحاظاین مناطق 
). مناطق نیمه مستعد داراي پتانسیل اقلیمی 2و  1باشد (شکل مناسب 

-هـاي  زمـین  که يطور بهباشند، پایینی براي کشت یونجه یکساله می
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 لومترمربـع یک 4736و  4238زراعی و مرتعی نیمه مستعد به ترتیب با 
درصد از کل اراضی استان را به خود اختصاص دادند  19و  17معادل 
عمده شـرق و جنـوب شـرقی اسـتان را      طور به). این نواحی 4(شکل 

شود. در مناطق غیر مستعد نیز به دلیل عدم اجماع شـرایط  شامل می
مناسب اقلیمی و توپوگرافی، امکان کشت یونجه یکساله وجود نـدارد  

شـناختی اراضـی   بـوم  -ي زراعـی بنـد ). در پژوهشـی، پهنـه  5(شکل 
قال در استان گلسـتان جهـت کشـت یونجـه     کشاورزي شهرستان آق

گیـري  ساله با استفاده از سامانه اطالعـات جغرافیـایی و تصـمیم   یک
ی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بـه  موردبررسچندمعیاره 

درصد اراضی کشـاورزي ایـن شهرسـتان     2/47درصد و  1/23ترتیب 
ــ ــتند    ب ــتعد هس ــتعد و مس ــیار مس ــاله بس ــه یکس ــت یونج راي کش
)Nasrollahi et al., 2015.(  

مساحت کل اراضی کشاورزي و مرتعی استان کرمانشاه به ترتیب 
ــایج  لومترمربــعیک 11849و  9105معــادل  اســت کــه بــر اســاس نت

درصد  50) مناطق مستعد کشت یونجه یکساله 5(شکل  آمده دست به
درصد از کل اراضـی مرتعـی اسـتان را     59ي و از کل اراضی کشاورز

که بر اسـاس   دهد یمدهند. این امر نشان توانند به خود اختصاص می
ی، شرایط مناسـب کشـت   موردبررسمتغیرهاي اقلیمی و توپوگرافیکی 

است که نشان از  کشت قابلاین محصول در بیش از نیمی از نواحی، 
گیاهی  عنوان بهه یکساله یونج درکشتپتانسیل باالي استان کرمانشاه 

-مناسب در تناوب زراعی و همچنین احیاء مراتع، دارد. یونجه از مهم
توان نتیجه اي است که از وسعت پراکندگی آن میترین گیاهان علوفه

 ازنظـر ی باال در دامنه وسیعی محصول دهگرفت که این گیاه قابلیت 
باشد و حتی در شرایط سخت آب و هوایی توپوگرافی و اقلیمی دارا می

 & Heydari-Sharifabad)باال تولید کند  تیفیباکاي تواند علوفهمی

Dorrri, 2001).  ـ   يها در تناوب بقوالتاستفاده از  توانـد  یزراعـی م
. )Smith et al., 2012( ك شودامنجر به افزایش ذخیره کربن آلی خ

) گزارش کردند که برداشت Lemke et al., 2010لمک و همکاران (
 22ها از دوره تناوبی کاهش  و حذف آنها از سطح خاك بقایاي لگوم

پرویـزي و همکـاران   . درصدي ذخیره کربن خـاك را بـه دنبـال دارد   
)Parvizi et al., 2016( يورز بیان داشـتند کـه حـداقل خـاك     نیز ،

اجراي تناوب صحیح و استفاده از گیاهـان لگـوم منجـر بـه افـزایش      
  . ها و کربن آلی خاك شدچشمگیر اندازه خاکدانه

، خـوراك  خـوش غیـر   هـاي گونه هجوم و تخریب زایش رونداف با
کرمانشاه در معرض خطر جدي هسـتند. در   استان مرتعی هايعرصه

 و پـایین  ارتفاعـات  در کوهستانی و سرد استپی مراتع نیمه بسیاري از
 و خاردار هايگون و اندرفته بین از مرغوب هايمجاور روستاها گون

). تخریـب مراتـع   Ggeitury et al., 2007انـد ( شـده  سمی جایگزین
-ناشی از افزایش شدت چراي دام، منجر به کاهش تنوع و غناي گونه

ی و کنـواخت افـزایش شـدت چـرا، کـاهش ی     کـه  يطور به، شود یماي 
را بـه   خـوراك  خـوش هاي غیر افزایش غالبیت و حضور گونه جهیدرنت

 ). Bagheri et al., 2016دنبال دارد (
 

  
  یلومترمربع) اراضی زراعی و مرتعی بسیار مستعد، مستعد، نیمه مستعد و غیر مستعد کشت یونجه یکساله در استان کرمانشاهکمساحت ( - 4شکل 

Fig. 4- The area (km2) of agricultural lands and rangelands high suitable, suitable, semi suitable and suitable in Kermanshah 
province 
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A 

 
B 

 
  مراتع استان کرمانشاه جهت کشت یونجه یکساله - اراضی کشاورزي و ب - نقشه استعدادسنجی الف  - 5شکل 

Fig. 5- A- Agricultural lands and B- rangelands suitability map for annual alfalfa cultivation in Kermanshah province 
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همکـاران   توسـط قیطـوري و   آمـده  عمل به يها یبررس اساس بر

)Ggeitury et al., 2007( علوفه در مراتـع اسـتان کرمانشـاه    تولید 

 شـاخص تخریـب مراتـع    که يطور به داشته است، چشمگیري کاهش

 طبیعـی  منـابع  قهقرایی سیر از درصد بوده که این حاکی 59بیش از 

بوده. وجود شرایط مناسب کشت دیم در استان کرمانشـاه منجـر بـه    
هـاي کشـاورزي شـده    هاي طبیعی به زمینصهافزایش کاربري از عر

ـ رو یباست. از سوي دیگر افزایش تعداد دام و چراي  مراتـع نیـز در    هی
 شود کهاستان کرمانشاه وجود دارد. به همین دلیل است که بیان می

 و اراضـی  کـاربري  تغییـر  کرمانشاه مراتع استان تخریب اصلی عامل
استفاده از یونجه یکسـاله   ذکرشدهاست. با توجه به مطالب  چراي دام

تواند در احیـاء  می باشند یمدر مراتعی که مستعد کشت این محصول 
 مراتع در معرض خطر تخریب، نقش داشته باشد.

هاي مختلف استان کرمانشاه، بیشترین اراضـی  در بین شهرستان
، 27کشاورزي مستعد و بسیار مستعد رشد یونجه یکساله با اختصاص 

هـاي سـنقر،   بـه ترتیـب متعلـق بـه شهرسـتان     درصد  11و  14، 25
الف). این در حالی بود که  5و جوانرود بود (شکل  آباد اسالمکرمانشاه، 

هاي مرتعی مستعد و بسیار مستعد اسـتان بـا   بیشترین مساحت زمین
هـاي سـنقر،   درصد به ترتیـب در شهرسـتان   10و  12، 16، 17سهم 

). ب 5آمـد (شـکل    دسـت بـه   آباد اسالمکرمانشاه، ثالث باباجانی و 
مطالعه امکان کشت محصوالت مختلف کشاورزي در نواحی مختلف 

برداري حداکثري و همچنـین شناسـایی منـاطق مناسـب     امکان بهره
 (Bidadi et al., 2014). بیدادي و همکاران آورد یمکشت را فراهم 

نشـان   سـو  قرهي مناطق مستعد کشت سویا در حوزه آبریز بند پهنهدر 
داراي  موردمطالعـه ي زراعـی منطقـه   هـا  نیزمدرصد از  93ه دادند ک

 & Boix(تناسب باال جهت کشت سـویا بودنـد. بـویکس و زینـک     

Zinck,  2008(  ي نواحی مستعد رشد و بند پهنه باهدفي ا مطالعهدر
 Saccharum، گندم، نیشـکر ( ).Zea mays L(عملکرد سویا، ذرت 

officinarum L.) گلرنگ ،(Carthamus tinctorius L. و مرکبات (
آرژانتین بر اساس اثر عوامـل اقلیمـی و محیطـی     1در استان توکامان

جهت کشت محصوالت  موردمطالعهدرصد استان  16نشان دادند که 
آبـادي و همکـاران   ی، داراي تناسب باالیی بود. رشید سرخموردبررس

)Rashid Sorkhabadi et al., 2015 ي بـا موضـوع   ا مطالعه) نیز در
ي مکانی کشت زعفران بر اساس عوامل اقلیمی در شهرستان بند هنهپ

درصـد از مجمـوع    5/50و  4بیان کردند که به ترتیـب   هیدریح تربت
جهت کشت زعفران بسیار مستعد و مستعد  موردمطالعهاراضی منطقه 

نیز به ترتیـب   موردمطالعهدرصد از اراضی  5/8و  27بودند. همچنین 
  بدون استعداد جهت کشت زعفران بودند. داراي استعداد متوسط و

1  

  
  ي استان کرمانشاهها شهرستانمساحت اراضی زراعی و مرتعی بسیار مستعد و مستعد کشت یونجه یکساله در  - 6شکل 

Fig. 6- The area of agricultural lands and rangelands high suitable and suitable in Kermanshah province 
 

                                                        
1 Tucuman 
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   ريگینتیجه

در فراینـد   مؤثرالیه محیطی  هفتنتایج نشان داد که با انطباق 
امکان شناخت منـاطق مسـتعد    GISساله در محیط کشت یونجه یک

کشت براي این گیاه زراعی در اسـتان کرمانشـاه وجـود دارد. نتـایج     
از فرایند سلسله مراتبی نشان داد که از بین عوامل اقلیمی  آمده دست به

، نقش موردمطالعهبر رشد یونجه یکساله در منطقه  ثرمؤو توپوگرافی 
تر است. همچنـین نتـایج نشـان داد کـه اراضـی      عوامل اقلیمی بیش

کشاورزي و مرتعی استان کرمانشاه پتانسیل باالیی براي کشت یونجه 

درصد از این اراضی مستعد رشد  50بیش از  که يطور بهیکساله دارند، 
طق مسـتعد جهـت کشـت یونجـه     یونجه یکساله هستند. عمـده منـا  

مرکـزي، شـرق و شـمال     یکساله در اراضی کشاورزي شامل بخـش 
هاي شرق، شمال شرقی، غرب و شرقی استان و در مراتع شامل بخش

امکـان   تواند یمباشد. استفاده از این اطالعات شمال غربی استان می
هاي زراعی و همچنـین مراتـع   ورود آگاهانه یونجه یکساله در تناوب

 ستان را جهت بهبود مدیریت زراعی و احیاء مراتع فراهم آورد.ا
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Introduction 1  

Determination of land suitability for specific productivity is considered as one of the land management tools 
that makes land use sustainable along with planning to increase production. Agro-ecological zoning refers to the 
recognition of a set of conditions that allows the economic planting of each crop with regard to the weather 
conditions of desired region. Alfalfa, as one of the most important forage plants with high quality forage, soil 
nitrogen fixation and soil erosion reduction, can play an important role in crop rotation. In Iran, alfalfa annual 
species have been distributed mainly to the northwest, west and south. Considering the good adaptation of alfalfa 
species to climatic and topographic conditions in western Iran, recognition of appropriate areas to cultivation of 
this product can lead to soil fertilization, rangeland rearing and forage production. Therefore, this research was 
carried out with the aim of identifying suitable areas for cultivating this plant based on climatic factors (rainfall, 
mean temperature of growth period, minimum temperature and maximum temperature) and topographic factors 
(elevation, slope and aspect) using Dynamic Analysis Hierarchical Process (AHP). 

Material and methods 
At first step, the response of the annual alfalfa to the climatic factors (rainfall, mean temperature of growth 

period, minimum temperature and maximum temperature) and topographic factors (elevation, slope and aspect) 
was determined and evaluated based on available resources. Then, the raster layers of the each mentioned factors 
were classified for Kermanshah province located in the west of Iran. To determine the importance of each of 
factors as criteria, scientific resources and the opinion of the experts were used as input in the AHP. In this 
regard, the weight of each layer was determined and accordingly, the integration of the layers was performed in 
the Geographic Information System (GIS). Finally, the final layers of the arable and pasture lands of 
Kermanshah province were classified into three highly suitable, semi- suitable and non- suitable zones. 

Results and discussion 
The results of AHP showed that the important of climatic factors (weighs= 0.833) were more than 

topographic factors (weighs= 0.167) on the growth of annual alfalfa. Among the climatic factors, the highest 
importance was observed for rainfall, the mean temperature of plant growth period, maximum and minimum 
temperatures, respectively. Among the topographic variables, aspect, slope and elevation had vital importance, 
respectively. The results also showed that the suitable arable and pasture lands for growing alfalfa were 4570 and 
6898 km2, respectively, equivalent to 19 and 28 percent of the total land area of the province. In fact, considering 
the area of arable and pasture lands of Kermanshah province (9105 and 11849 km2, respectively), the areas 
susceptible to growing annual alfalfa were 50% of the total agricultural land and 59% of the total rangeland 
lands of the province. These areas include parts of the northeast, center and parts of the west of the province in 
the agricultural land and the eastern, northeastern, parts of the center, west and northwest in the rangeland area. 
The rainfall of about 500-450 mm, the proper temperature and slope are characteristics of this area, which makes 
these areas suitable in terms of suitable ecological conditions for alfalfa cultivation. The most suitable 
agricultural lands within the province belong to the Songhor, Kermanshah, Islamabad and Javanrood, 
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respectively, and the largest area of susceptible rangeland belongs to the Songhor, Kermanshah, Salas Babajani 
and Islamabad, respectively. 

Conclusion  
In general, the results indicate that annual alfalfa is suitable for cultivation in more than half of the arable and 

pasture lands. This results show the high potential of Kermanshah province for the cultivation of the crop as a 
suitable plant in crop rotational as well as rangeland regeneration. The use of this information could allow the 
selection of areas susceptible to annual alfalfa cultivation to improve crop and pastures management. 
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