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چکيده
يكی از وو های برنامه ويزی کشاووزی تعیین و شناسايی نداحی مناسب برای کاشت گیاهوان زوايوی و بوابی بور اسوا شوراي آب و هودايی و
فیزيدگرافی است .اين امر ،کشاووزان وا قادو می سازد که خساوت ناشی از شراي نامناسب اقلیمی بر محصدل وا دو طدل دووه وشد بوه حوداقل برسوانند.
نخدد ) (Cicer arietinum L.يكی از محصدالت زوايی دو استان اودبیل است که حدود  5272هكتاو از اواضی استان زير کشوت ايون گیواه زوايوی
است .هدف از اين تحقیق ،شناسايی نداحی مناسب استان اودبیل برای کشت نخدد دو محی  GISاست .برای اين منظدو ،ابتدا نیازهای مطلدب اقلیموی
دو طدل دووه وشد نخدد تعیین گرديد ،سپس داده های مدود مطالعه از قبیل ،باوندگی ،دما ،اوتفاع ،شیب ،خاک و کاوبری اواضی جمعآووی شدند .هرکدام
از دادهها با استفاده از وو  AHPتحلیل شدند و ضريب وزنی معیاوهای اصلی ،فريی و زير گزينهها مشخص شدند .دونتیجه ضريب وزنوی معیاوهوای
اصلی از قبیل اقلیم با  ،0/603تدپدگرافی  ،0/245خاک  0/114و کاوبری اواضی  0 /038تعیین گرديد .دو مرحله بعد ،نقشههای مدضديی مدودنیاز برای
هريک از دادهها مدودمطالعه دو محی  GISتهیه و برای هريک از پلیگدنهای نقشه ،ضريب وزنی لحاظ شد و هريک از نقشهها بر اسا وو AHP
دو محی  GISطبقهبندی شدند .دو نهايت با تلفیق نقشهها ،نقشه نهايی پهنهبندی کشت نخدد دو استان اودبیل دو چهاو کال تهیه گرديد کوه حودود
 18دوصد از مساحت استان خیلی مناسب 45 ،دوصد مناسب 25 ،دوصد متدس و  12دوصد نامناسب برای کشت نخدد است.
واژههای کليدی :اقلیم کشاووزی ،دادههای جدی ،يدامل فیزيدگرافی ،تناسب اواضی ،نیازهای مطلدب اقلیمی

مقدمه

استفاده قراوگرفته است و میتدانود بوهينودان الگوديی بورای اوزيوابی

1

شناخت مشخصههای اقلیمی و تأثیر آن ووی گیاهان زوايی يكی
از مهمترين ياملهای مؤثر دو افوزاي

يملكورد و بواال بوردن تدلیود

است .با شناخت دقیق تأثیر هريک از يناصر اقلیمی ووی محصودالت
کشاووزی می تدان يملیات کشاووزی وا طدوی تنظیم کرد توا بهتورين
شراي برای وشود و نمود گیواه دو منطقوه فوراهم شودد .پهنوهبنودی
آگروکلیماتیک يكی از انداع اوزيابی اسوت کوه دو ايون تحقیوق مودود
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اواضی ،برنامه ويزی و مديريت بهتر از منابع اواضی مدوداسوتفاده قوراو
گیرد ) .(Sarmadian & Taati., 2015پهنوهبنودی آگروکلیماتیوک،
يک منطقه وا بر اسا

تدانايیهای آن از لحاظ استعداد اواضی ،تدلیود

و قابلیت اواضی تقسیمبندی مینمايد و سوامانه اطاليوات جارافیوايی
يكووی از ابزاوهووای مووؤثر دو پهنووهبنوودی آگروکلیماتیووک مووی باشوود.
).(Kanouni et al., 2009
دو سال زوايوی  1392-93مجمودع سوطز زيور کشوت ،تدلیود و
يملكرد نخدد ) (Cicer arietinum L.دو ايران به ترتیب  528هوزاو
هكتاو 269 ،هزاو تن و  493کیلودگرم دو هكتواو اسوت

.(Ministry

) Jihad & Agriculture, 2014تدلید جهانی نخودد دو سوال 2013
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بالغ بر  13/1میلیدن تن بدده که سطحی معادل  13/54میلیدن هكتاو
با متدس يملكرد  955کیلدگرم دو هكتاو بهدستآمده است

يدامل مؤثر دو طدل دووه وشد اين گیاه میباشود

Kanouni et al.,

(FAO,

) .2011دو مناطق مديترانه ای ،کشت زمستانه نخدد نسبت به کشوت

) 2013و ايران پس از کشودوهای هنود ،پاکسوتان ،ترکیوه و اسوترالیا

بهاوه آن 60 ،تا  70دوصد يملكرد بیشوتری داود ) .(Singh, 1991دو

پنجمین کشدو تدلیدکننوده نخودد دو دنیوا اسوت (.)Kanouni, 2016

شراي آب و هدايی منطقه سراوان ،کاشوت پوايیزه نخودد نسوبت بوه

اين محصدل دو دنیا پس از لدبیا وتبه سدم و دو جندب آسیا وتبوه اول

دوجوه حوراوت مدفقیوتآمیوز اسوت

وا دو بین حبدبات داود

).(Pirzadeh Mogadam et al., 2014

کشت بهاوه با تدجه بوه افوزاي

) .(Zafaranieh et al., 2015نخدد محصودلی اسوت کوه بوه اقلویم

شناخت متایرهای آب و هدايی و اثر آنهوا ووی گیواه زوايوی

خنک نیازمند است و میانگین دوجه حراوت ووزانوه بهینوه بورای ايون

يملكرد و بواال بوردن

محصدل  17دوجوه سوانتیگوراد بوا حوداقل  10و حوداکرر  23دوجوه

تدلید هست .با دو نظر گرفتن شوراي الزم و بهورهگیوری از فنواووی

سانتیگراد می باشد .جدانه زدن محصدل تحوت توأثیر حوراوت خواک

مناسب برای تحلیل دادهها از جمله  GISمیتودان نتیجوه مطلودب و

است .دو مناطق استدايی ،کشت نخدد تا اوتفاع  1500متر قابل ووي

متناسب با محی دستيافت ) .(Nasrollahi et al., 2015دو اسوتان

است ) .(Naderi et al., 2013بنابراين ،پهنوهبنودی آگروکلیماتیوک،

کرمانشاه با استفاده از دادههای اقلیمی و يدامل محیطی ،مكوانيوابی

میوزان بوازدهی کشوت محصودالت

نخدد ،يكی از مهم ترين يدامل مؤثر دو افزاي

کشوت نخودد تدسو لوالفقواوی و همكواوان (

اطاليات مفیدی وا دو خصود

Zolfgahari et al.,

مختلف و مناسب ترين مكان برای تدلید هر محصدل ،جهت موديريت

بیشوترين توأثیر وا دو طودل

متمرکز منابع و برنامهويزی الگدی کشوت مناسوب منطقوه ،دو اختیواو

دووه وشد نخدد داود .نتايج اوزيابی تناسب اواضوی شهرسوتان آق قوال

قراو می دهد .مسايد بددن آب وهدای استان اودبیل برای کشت بهواوه

جهت کشت نخدد با استفاده از منطق بدلین و فراينود سلسوله مراتبوی

نخدد مدجب تدسعه کشت اين محصودل دو اسوتان شوده اسوت .ايون

کوایمی و صوادقی )(Kazemi & Sadegi, 2014

تحقیق باهدف پهنهبندی آگروکلیماتیک اسوتان اودبیول بورای کشوت

نشان داد که حدود  27دوصد زمینهای کشاووزی شهرسوتان آق قوال

محصدل نخدد ،شناسايی تدانمندیهوا ،اسوتعدادها و محودوديتهوای

برای کشت نخدد مناسب می باشد.

اواضی به منظدو برنامهويزی کشاووزی ،با بروسی متایرهای اقلیموی و

 )2015انجام و نتايج نشان داد که باو

) (AHPتدسو

مطالعات متعددی دو مدود نق

هريک از يناصر اقلیمی دو طودل

محیطی با وو

 AHPدو محی  GISانجام شده است.

دووه وشد محصدل نخدد انجام شده است کوه بوه چنود مودود اشواوه
میشدد .نخدد گیاهی اسوت دو نوداحی سردسویر دو فصول بهواو و دو
نداحی گرمسیر دو فصل پايیز کشت میشودد

(Soltani & Sinclair,

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايي استان اردبيل

) 2012کشت نخدد بهاوه از وطدبت لخیرهشده دو خاک کوه از فصول

استان اودبیل دو شمال برب ايران بین مختصوات جارافیوايی 37

(Malhotra

دوجه و  4دقیقه تا  39دوجه و  42دقیقه يرض شمالی و  47دوجوه 3

) .& Singh, 1991اين محصدل ،سرشاو از پروتئین و نشاسته بدده و

دقیقه تا  48دوجه  55دقیقوه طودل شورقی واقوع اسوت .مسواحت آن

& .(Sadeghipour

 17953کیلدمترمربع ،حدود  1/09دوصد مساحت کل کشدو وا تشكیل

 Aghai, 2012نخوودد بووهدلیوول قووراو گوورفتن دو تنوواوب بووا گنوودم

میدهد (شكل  .)1اين استان يكی از قطبهای مهم کشاووزی اسوت

( )Triticum aestivum L.و جود ) ،(Hordeum vulgare L.نقو

که دو مجمدع اواضوی کشواووزی آن دو حودود  718614هكتواو (40

زمستان مانده است دو مرحله جدانهزنی استفاده میکنود
دو جیره بذايی از اهمیت زيادی برخدوداو اسوت

بسیاو مهم دو حفظ و بقای کشاووزی داود و يامل افزاي
نظامهای تدلیدی کشاووزی به شماو میوود

پايداوی دو

دوصد کل مساحت استان) است .از اين مقداو نیز  234336هكتاو آبی،

;(Naseri et al., 2015

 451155هكتاو ديم و  33123هكتاو وا بابات میده تشكیل مویدهود

).Jalillian et al., 2005
بهوبم تدلید و اصالح اوقام پر محصدل ،آب و هدا از مهومتورين

)(Ministry Jahad & Agricultural, 2014

پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود

مدودنیاز دو محی  GISتهیه گرديد و وتبهبندی هر اليوه بور اسوا

دادهها

دادههای اقليمي :دادههای اقلیمی مدودمطالعه دو اين تحقیوق،
طی دووه آماوی  25ساله (سالهای  1988تا  2013میالدی) تهیه شد
و بر اسا

نیاز مطلدب اقلیمی طدل دووه وشد گیاه نخدد اين دادههوا

اوزيابی شدند و برای هريک از ايستگاههوای مدودمطالعوه بوهصودوت
نقطهای وزندهی به يمل آمد و دو نهايت نقشه وقدمی برای هريوک
از دادههای اقلیمی بر اسا

نیاز مطلدب اقلیمی نخودد تهیوه شود .بوا

تلفیق کلیه نقشههای اقلیمی نقشه پهنوهبنودی اقلیموی کشوت نخودد
استان اودبیل تهیه گرديد.
عوامل فيزيوگرافي :نقشههای شیب ،جهت و اوتفاع از سوطز
دويا با اسوتفاده از مودل وقودمی اوتفواع ) (DTM1اسوتان اودبیول دو
مقیا

735

 1:50000دو محی  GISتهیه و بر اسا

نیاز مطلدب اقلیمی

کشت نخدد ،وزندهی ايمال و نقشه طبقهبنودی بورای کشوت نخودد
تهیه شد .با تلفیق نقشههای فدقالذکر نقشه يدامل فیزيدگرافی کشت
نخدد استان اودبیل تهیه گرديد.
دادههای خاک :به منظدو تهیوه نقشوه وقودمی خواک از مرکوز
تحقیقات و آب خاک کشدو و از مرکز تحقیقات جهاد کشاووزی استان
اودبیل اطاليوات يموق خواک تهیوه شود .پوس از جموع آووی ايون
اطاليات از وو

دوونيابی نقشه يمق خاک استان تهیه شد .با تدجه

به اينكه دو کشدو ايران و همچنین دو منطقه بوی

از  98/28دوصود

سطز کشت نخدد بهصدوت ديم کاشته میشودد

(Ministry Jahad

) .& Agricultural, 2014لذا دو اين تحقیق به نقو

يموق خواک

اهمیت بیشتری دادهشده است.
نقشه کاربری اراضي :اين نقشوه از اداوه کول منوابع طبیعوی
استان اودبیل به مقیا

و ضعیف صدوت گرفت.
فرآيند

تحليل سلسله مراتبي2

با تدجه به اينکه يدامل محیطی جهت تعیین پهنهبنودی اواضوی
فراوان بدده و داوای اهمیت يكسانی نیز نمیباشد ،لوذا بورای اوزيوابی
دقیقتر و تصمیمگیری الزم بدد تا اهمیت نسبی هر يامول مشوخص
شدد .دو اين تطبیق جهت اهمیت و اوز

متایرهوا از فرآينود سلسوله

مراتبی استفاده شد.
بوهمنظودو وزندهوی بوه معیاوهوا بوا وو

 ،AHPابتودا مسووئله

تصمیمگیری که همان يافتن نداحی مستعد کشت گیاه نخدد میباشد،
بهصدوت دوخت سلسله مراتبی که شامل يناصر تصمیمگیوری اسوت،
تجزيه شد .دو سطز اول هدف اصلی ،دو سطز دوم معیاوهوای اصولی
تأثیرگذاو دوکشت محصدل (يناصر اقلیمی ،يدامل فیزيدگرافی ،خواک
و کاوبری اواضی) و دو سطز سدم زيرشاخهها يا زير معیاوهای هرکدام
از يدامل سطز دوم دستهبندی شدند .تعیین وزنها بهوسیله نرمافوزاو
 Expert Choiceانجام شد .مقايسههای زوجی اين تحقیق دو قالوب
ماتريسهای مقايسه زوجی و بر اسا

طیف نوه قسومتی ( 1تورجیز

يكسان و نه معادل ترجیز کامل) صدوت گرفت (جدول .)2
نتايج مقايسات زوجی ووی  nشاخص میتدانود دو يوک مواتريس
نظور

) (n×nبهصدوت معادله  1نشان داده شدد .دو اين مواتريس

تصمیمگیرنده دو مدود میزان اوجحیت ينصر  iام نسبت به ينصر  jام
میباشد ) .(Saaty, 2008ماتريسهوای مقايسوه زوجوی هور يوک از
معیاوها و زير معیاوها دو اوتباط باهم محاسبه گرديد.

 1/50000تهیه شود .بوا کموک ايون نقشوه،

نداحی زوايی بهويژه کشتهای ديم و آبی استان استخراج شد.
نيازهاي مطلوب اقليمي جهت کشت نخود

برای پهنهبندی مناطق مستعد کشت نخدد ،جهت انطباق نیازهای
محیطی گیاه زوايی با خصدصیات اواضوی ،ابتودا نیازهوای اقلیموی بوا
استفاده از منابع مدجدد تعیین و وتبهبندی گرديد که دو جدول  1نشان
داده شد .سپس بر اسا

جدول نیاز اقلیمی نخدد ،دو چهاو طبقه بسیاو مناسب ،مناسب ،متدس

معادله ()1

=A
=A

دو اين پژوه

برای پهنهبنودی کشوت نخودد مواتريس مقايسوه

زوجی معیاوهای اصلی از قبیل؛ اقلویم ،تدپودگرافی ،خواک و کواوبری
اواضی استفاده شده است (جدول .)3

متایرهای اين جودول اليوههوای اطاليواتی
1- Digital terrin model

)2- Analytic hierarchy process (AHP
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 شرايط اقليمي مطلوب برای کشت نخود-1 جدول
Table1- Favorable climatic conditions for for pea cultivation

کالس

خيلي مناسب

مناسب

متوسط

ضعيف

Class

Very Suitable

Suitable

Average

Weak

اوز گذاوی کال ها

4

3

2

1

500-600

400-500

300-400

25-30

20-25

15-20

50-60

40-50

30-40

12-15

9-12

6-9

21-25

17-21

15-17

12-25

24-28

20-24

16-20

12-16

3-6

0-3

0-3

1500-2000

1000-1500

500-1000

4-7

7-11

11-15

0-2

2-8

8-12

0-400

400-800

800-1200

200

150

100

Valuation class

دووه وشد

باو

Growing season rainfall

دمای دووه وشد
Temperature growth period

وطدبت نسبی
Relative humidity

دمای جدانهزنی
Germination temperature

دمای گلدهی
Flowering temperature

دمای وسیدگی
Handle temperature

متدس حداقل دما
Average minimum temperature

سايات آفتابی
Sun shine

سريت باد
Wind speed

شیب
Slope

اوتفاع
Altitude

يمق خاک
Soil depth

10-15

(Khoshhal Dastjerdi & Mostafavi, 2013) ( و خدشحال دستجردی و مصطفدیPotop et al., 2012)  پدتدب و همكاوان:منبع
References: Potop et al., 2012 and Khoshhal Dastjerdi & Mostafavi, 2013

 مقادير ترجيحات در تصميمگيری-2 جدول
Table 2- Preferred values in decision-making
مقدار عددی
Numerical value
9
7
5
3
1
2,4,6,8

ترجيحات
Perference
Extremely preferred

ترجیز کامل
Very strongly preferred

ترجیز خیلی قدی
strongly preferred

ترجیز قدی
Moderately preferred

ترجیز کم
Equally

ترجیز يكسان
Preferences intermediate

ترجیحات بینابین
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جدول  -3ماتريس مقايسه زوجي و وزندهي معيارهای اصلي
Table 3- Paired comparison matrix and weighting main criteria

کاربری اراضي
Land use

خاک
Soil

توپوگرافي
Topography

اقليم
Climate

9

7

6

1

7

6

1

6

1

1
0.038

0.114

0.245

ماتريس معیاو فريی اقلیم از قبیل دمای فروودينماه ،دموای دووه
وشد ،دمای دووه گلدهی ،دمای دووه وسیدگی ،دمای متدس  ،بواو

0.603

معيارهای اصلي
The main criteria
اقلیم
Climate
تدپدگرافی
Topography
خاک
Soil
کاوبری اواضی
Land use
ضريب اهمیت
Impact factor

محاسبه نرخ سازگاری
نسبت اندک استحكام؛) (CIبراندکس میوانگین ) (RIبور اسوا

دووه وشد ،وطدبت نسبی و تبخیر دو جدول  ،4مواتريس معیواو فريوی

معادله ( )3تعريف شد:

کاوبری اواضی دو جدول  ،5ماتريس معیاو فريی يمق خاک دو جدول

معادله ()3

 6و معیاو فريی فیزيدگرافی از قبیل شیب ،جهت و اوتفاع دو جدول 7
مشاهده میشدد که ضريب اهمیت هريوک معیاوهوا وا دو طودل دووه
وشد نخدد بهترتیب اهمیت دو جدول ها نشان میدهد.

تعیین میشدد .دوصدوتیکه نرخ سازگاوی ،کدچکتر يوا مسواوی 0/1
داد .دو بیور ايون صوودوت ،تصومیمگیرنوده بايوود دو مقايسوات زوجووی

با محاسبه هر يک از ماتريسهای مقايسوه زوجوی معیاوهوا ،وزن
آنها محاسبه گرديد و شاخص ناسازگاوی هر يک از معیاوها از معادله
( )2برآوود گرديد.
CI=n-1

دو معادله 2؛  ،CIشاخص ناسازگاوی n ،مرتبه مواتريس و
بزوگترين مقداو ويژهماتريس اولديتبندی هستند.

RI؛ (شاخص ناسازگاوی تصادفی) مقداوی است کوه از جودول 8
باشد ،دو مقايسات زوجی ،سازگاوی وجدد داود و میتدان کاو وا اداموه

محاسبه شاخص ناسازگاري

معادله ()2

CR= CI
RI

تجديدنظر کند.
نتووايج بروسووی سووازگاوی موواتريس مقايسووه زوجووی معیاوهووا،
زيرمعیاوها و گزينههای کشت نخدد دو جدول  9اوائهشوده اسوت کوه
نرخ ناسازگاوی دو همه ماتريسهای مقايسه زوجی کمتر از  0/1است.

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی
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 ماتريس معيارهای اقليم-4 جدول
Table 4- The criteria matrix of climatic parameters
بارش دوره
معيارها
Criteria
دمای فروودين
April
temperature
باو دووه وشد
Growing
season
rainfall
دمای دووه وشد
Temperature
growth
period
وطدبت
Humidity
متدس دما
Average
Temperature
دمای دووه
گلدهی
Temperature
flowering
تبخیر
Evaporation
دمای دووه
وسیدگی
Temperature
of maturity
باد
Wind
ضريب اهمیت
Impact
factor

دمای دوره

دمای فروردين
April
temperatures

رشد
Growing
season
Rainfall

دمای دوره رشد
Temperature
growthperiod

رطوبت
Humidity

متوسط دما
average
temperature

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

دمای دوره گلدهي
Temperaturefloweringperiod

تبخير
Evaporation

رسيدگي
Temperature
ofmaturity

1

0.304

0.216

0.154

0.108

0.076

0.053

0.037

 ماتريس معيارهای کاربری اراضي-5 جدول
Table 5- Land use criteria matrix

مراتع جنگل

کاربری اراضي

زراعت

اراضي ديم

Landuse

Agriculture (water)

Dry lands

زوايت آبی

1

3

6

9

1

3

6

1

3

Irrigated lands

اواضی ديم
Dryfarming lands

مراتع و جنگل
Pastures and forests

Pastures and forests

ساير کاوبریها
ضريب اهمیت

Other land uses

1

Other land uses
Impact factor

ساير کاربریها

0.524

0.269

0.142

0.072

0.026

پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود
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جدول  -6ماتريس معيارهای عمق خاک
Table 6- Soil depth criteria matrix
>100

100

150

200

7

6

2

1

6

2

1

2

1

عمق خاک (سانتيمتر)
)Depth soil (cm
200
150
100
>100

1
0.115

0.06

0.284

ضريب اهمیت

541.0

Impact Factor

جدول  -7ماتريس معيارهای توپوگرافي
Table 7- Topography criteria matrix

جهت
Aspect

شيب
Slope

ارتفاع
Altitude

3

2

1

2

1

معيارها
Criteria
اوتفاع
Altitude

شیب
Slope

جهت

1

Aspect
0.297

0.164

0.539

ضريب اهمیت
Impact Factor

جدول  -8شاخص ماتريس تصادفي
10
1.49

)Table 8-the random matrix index (RI
3
4
5
6
7
8
9
0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.42 1.45

).& Sadegi, 2014

نتايج و بحث
هر يک از دادههای مدود مطالعه ،بور اسوا

وو

تحقیوق و بوا

معيار درجه حرارت :دوجه حراوت از يدامول تعیوینکننوده دو

دوون

جارافیای گیاهوان زوايوی و بوابی اسوت ) .(Fraiedi, 2007دموا دو

تدجه به نیاز مطلدب اقلیمی نخدد ،اوز گذاوی شدند و با وو

هريک از مراحل وشد نخدد داوای اهمیت ويوژه مویباشود .تحقیقوات

يابی دو محی  GISنقشه هرکدام به شرح زير تهیه شد:
معيار بارش :باو

از مهم تورين يناصور اقلیموی تأثیرگوذاو دو

يملیات کشاووزی است و ندسانات آن دو يملكرد محصدل قابلتدجوه
است ) .(Fallah Ghalhari et al., 2015تحقیقات نشان داده که دو
مناطقی که میزان باوندگی ساالنه  400-500میلویمتور اسوت بورای
کشت نخدد مسايد است ) .(Chalakian, 2012بور اسوا
باو

2
0

n
RI

مقوادير

ايستگاههای هداشناسی استان حدود دو دوصود خیلوی مناسوب،

 25دوصد مناسب 23 ،دوصد متدس و  50دوصد نامناسب برای کشت
نخدد هست .دو شهرستان آق قال باو

ساالنه بیشتر از  400میلوی-

متر ،نداحی مناسب برای کشت نخدد مكانيابی شده است

(Kazemi

انجامشده نشان داد که دمای مناسب بورای جدانوهزنوی نخودد 9-12
دوجه سانتیگراد ،گلدهی  17-21دوجه سانتیگراد ،وسیدگی 20-22
دوجه سانتیگوراد اسوت

(Nezami et al., 2010; Namdarian et

) al., 2015لالفقاوی و همكاوان ) (Zolfaghari et al., 2015نیز دو
استان کرمانشاه دمای  20دوجه سانتیگراد وا بورای جدانوه زنوی19 ،
دوجه سانتیگراد وا برای گلدهوی و  28دوجوه سوانتیگوراد وا بورای
وسیدگی نخدد تعیین کرده اند .نتايج حاصل از تلفیوق زيور معیاوهوای
دما نشان داد که حدود  4/36دوصد از مسواحت اسوتان بورای کشوت
نخدد خیلی مناسب 15/64 ،دوصد مناسوب 50/48 ،دوصود متدسو و

740
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 29/8دوصد که دمای کمتر از حد آسوتانه وشود داونود مناسوب بورای

محی  GISبا همديگر تلفیق و نقشه نهايی اوزيابی کشوت محصودل

کشت نمی باشند .دوجه حراوت باالتر از  25دوجه سانتیگوراد دو دووه

يناصر اقلیمی تهیه گرديد (شكل  .)1نتوايج نشوان داد

گلدهی نخدد مقداو بالفهای تشكیل شده وا دو گیاه کاه
بايث کاه

داده و

يملكرد میشدد ).(Summerfield, 1987

که حدود  37دوصود خیلوی مناسوب 21 ،دوصود مناسوب 20 ،دوصود
مناسب و  22دوصد نامناسب برای کشت نخودد بور اسوا

معيار ارتفاع :پستیو بلندی يک ناحیوه تعیوینکننوده اوز
ناحیه برای انجام فعالیتهای زوايی و باغ است .زيرا افوزاي

نخدد بر اسا

آن

دادههوای

يناصر اقلیمی است.

اوتفواع

به نديی از يدامل يمده محدودکننده زوايت و بابداوی محسدب می-

پهنهبندي آگروکليماتيک کشتت نختود بتا تل يتد دادههتاي

شدند ( .)Naderi et al., 2013دو استان گلستان دو محودوده منطقوه

اقليمي و فيزيوگرافي

آق قال اوتفاع  1000متر از سطز دويا برای کشت نخدد مناسوب موی

يالوه بر بروسی نق

مستقل دادههای اقلیمی و فیزيودگرافی دو

باشد ) (Kazemi & Sadegi, 2014کشت نخدد دو استان اودبیل دو

پهنهبندی کشت نخدد که دو شكلهای  1و  2نشان داده شده اسوت.

دشت ماان تا اوتفاع  800متر و ساير مناطق تا  1500متری از سوطز

پوس از تهیوه تموام اليوههووای اطاليواتی و تعیوین يدامول مووؤثر دو

دويا مناسب است ).(Chalakian, 2012

امكانسنجی مناطق مستعد کشت نخدد و با تجزيه و تحلیل دادههای

معيار شيب :نقشه شویب از نقشوه تدپودگرافی دو محوی
استخراج گرديد .بر اسا

GIS

نیاز مطلودب کشوت نخودد دو شویبهوای

مختلف که جدول  1نشان دادهشده است ،شیب دو توا هشوت دوصود،
شیب مناسب برای کشوت نخودد تعیوین شوده اسوت

.(Chalakian,

) 2012نتايج حاصل تحلیل نقشه شیب نشان داد که حدود  45دوصد
خیلی مناسب 22 ،دوصد نامناسب و  33دوصد نامناسب بورای کشوت
است.
معيارخاک :خاک دو فرآيند وشد محصدالت زوايی و بابی نق
مؤثر داود .مناسبترين خاکها برای وشد نخدد خاکهای شنی ،وسی،
لدمی شنی و لدمی وسی (ياوی از نمکهوای محلودل) اسوت .نتوايج
حاصل از نقشه خاک اسوتان نشوان داد کوه حودود  45دوصود خیلوی
مناسب 22 ،دوصد مناسب و  33دوصد نامناسوب بورای کشوت نخودد
است.
معيار کاربری اراضي :از کل مساحت استان  40دوصد اواضی
کشاووزی 56/5 ،دوصد مرتوع 2/9 ،دوصود جنگول و موابقی وا سواير
کاوبریها تشكیل میدهد .استان اودبیل با داشوتن بواالترين کواوبری
اواضی کشاووزی نسبت بوهکول وسوعت اسوتان ،وتبوه اول وا دو بوین
استانهای کشدو داواست.
با تلفیق يناصر اقلیمی از قبیل مقادير باو های طدل دووه نخدد،
دماهای طدل وشد و وطدبت نسبی ويژگی هرکدام از دادهها بر اسا
نیاز مطلدب اقلیمی برای کشت نخدد ،بر اسا
ماتريس زوجی آنها تهیه شد .بر اسا

وشد نخدد اقدام شود .نتوايج نشوان داد کوه حودود  18دوصود خیلوی
مناسب 45 ،دوصد مناسب 25 ،دوصد متدس و  12دوصد استان برای
کشت نخدد نامناسب می باشد .لوالفقاوی و همكاوان

(Zolfagari et

) al., 2015نیز با مطالعه دادههای اقلیمی و محیطی مكانيابی کشت
نخدد ديم دو استان کرمانشاه به اين نتیجه وسیدهانود کوه حودود 0/1
دوصد مساحت استان داوای شراي بسیاو خدب 26/4 ،دوصود شوراي
خدب و  73/5دوصد شراي متدسطی برای کشت نخدد داود .همچنین
نتايج حاصل از يدامل تأثیر گذاو برکشت نخدد دو شهرسوتان آق قوال
نشان داد که معیواو اقلویم بوا وزن  ،0/619داوای بواالترين اهمیوت و
تدپودگرافی بوا اوز

وزنووی  0/110دو وتبوه آخور قووراو گرفتوه اسووت

) .(Kazemi & Sadegi, 2014با وزندهی به نقشههای تهیهشوده
بر اسا

وو

 ،AHPاز سامانه اطاليات جارافیايی ) (GISبهمنظدو

تلفیووق و همپدشووانی نقشووههووا اسووتفاده شوود و نقشووه پهنووهبنوودی
آگروکلیماتیک کشت نخدد تهیه گرديود (شوكل  .)2نقشوه حاصول دو
چهاو کال

به شرح زير طبقهبندی گرديد.

 -1نداحی خیلی مناسب ،شامل دشت اودبیل و شومال شهرسوتان
مشكینشهر میباشد که منطبق بور مناسوبتورين نوداحی کشواووزی
استان است و محدوديت برای کشوت نخودد وجودد نوداود حودود 18

پهنهبندي کشت نخود بر اساس عناصر اقليمي

وو

فضايی به کمک  GISبه تهیه نقشههای معیاوهای مؤثر دو طدل دووه

 AHPتحلیل و

مدل همپدشانی اليوههوا ،دو

دوصد از مساحت استان اودبیل وا تشكیل میدهد.
 -2نداحی مناسب که اين نداحی دو اطراف شهرستانهای خلخال
و کدثر ،سريین ،نیر ،بیله سداو وا تشكیل میدهند .محودوديت يموده
دو اين مناطق نیاز آبوی ،حوداقل دموا اسوت کوه حودود  45دوصود از

پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود

مساحت استان به خدد اختصا

مساحت استان وا تشكیل میدهد.
 -3نداحی که برای کشت نخدد دو حد متدس هستند ،معیاوهوای
شیب ،يمق خاک ،اوتفاع و ندسانات دمايی يامل يمده دو محودوديت
کشت می باشد کوه شوامل نوداحی جنودبی ،شومالی اسوتان و اطوراف
شهرستان مشكین شهر وا تشكیل مویدهنود کوه حودود  25دوصود از

741

داده است.

 -4نداحی که نامناسوب بورای کشوت نخودد مویباشود کوه بوهيلوت
کدهستانی بددن منطقه ،برودت هدا و نبدد افق مناسب خواک امكوان
کشت با محدوديت شديد مداجه است که حدود  12دوصد از مسواحت
استان وا تشكیل میدهد.

شکل  -1پهنهبندی کشت نخود بر اساس عناصر اقليمي
Fig. 1- Zoning chickenpea cultivation based on climatic elements

شکل  -2پهنهبندی آگروکليماتيک کشت نخود بر اساس عناصر اقليمي و فيزيوگرافي
Fig. 2- Zoning Agroclimatic of chickempea based on physiographic and climatic elements
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شاخص سازگاری
Compatibility
index

معیاوها
Criterions
0.016

جدول  -9بررسي سازگاری معيارها و زير معيارها
Table 9- The compatibility criteria and sub-criteria
شاخص سازگاری
عناصر عوامل اقليمي
گزينهها
Compatibility
Elements and
Options
index
climati cfactors
دمای فروودين
April temperatures
باو دووه وشد
Growing season
rainfall
دمای دووه وشد
Temperature
growth period
وطدبت
Humidity
متدس دما
Average
temperature
دمای دووه گلدهی
اقلیم
Temperature
flowering period
0.035
Climate
تبخیر
Evaporation
دمای دووه وسیدگی
Temperature of
maturity
باد
Wind
اوتفاع
تدپدگرافی Topography
Altitude
شیب
slope
0.007
جهت
Direction
خاک
Soil
کاوبری اواضی
Land use
منابع :محاسبات نگاوندگان

شاخص سازگاری
Compatibility
Index
0.017

0.081

0.175
0.011

0.056

-0.029
0.022

0.368
0.0037
0.045
0.015
0.013
0.021
0.0037

Sources: Author's calculations

نتيجهگيری
شناسووايی اسووتعدادها و محوودوديتهووا و اولديووتبنوودی آنهووا،
بهنحدیکه بهترين بهورهبورداوی از محوی صودوت گیورد ،از طريوق
مطالعه جامع اقلیمی-کشاووزی امكانپذير است .کشت نخودد يوالوه
بر تأمین بذای انسان و دام ،از اجزاء مهوم الگدهوای کشوت و يامول
افزاي

پايداوی دو نظامهای تدلیدی کشاووزی به شماو میوود .نتايج

وزندهی حاصل از يافته تحقیق نشوان داد کوه هرکودام از دادههوای
مدود مطالعه دو پهنهبندی کشت نخدد مؤثر هستند ،چنانکه دو جدول
 10نشان دادهشده میزان سازگاوی هر يوک از دادههوا کومتور از 0/1
است که بیانگر دقت وزندهی به دادهها میباشد.
دو بین معیاوهای اصلی ،اقلیم  ،0/603تدپودگرافی  ،0/245خواک
 0/114و کاوبری اواضی  /038و معیاوهای فريوی اوتفواع بوا ضوريب
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طودل دووه وشود نخودد و ويايوت تقوديم

با تدجه به تدزيع باو

 و باونودگی بوا ضوريب0/304  دما با ضوريب اهمیوت،0/539 اهمیت

 مناطق ديمزاو مرکز استان (دامنههای شورقی و شومالی،زوايی کشت

بی تری وا دو مكانيابی کشت

 بهترتیب اولديت نق0/216 اهمیت

 دو.کده سبالن) نداحی مناسب برای کشت ايون محصودل موی باشود

 نتايج بروسی شاخص سازگاوی معیاوهوا نشوان مویدهود.نخدد داوند

بعد از گلدهی يامل

مناطق دشت نیاز آبی و ندسان دمايی بهخصد

) کلیه معیاوهای مدود استفاده داوای شاخص سازگاوی کمتر9 (جدول

.محدوديت کشت نخدد محسدب میشدد

 میباشند که بیانگر تأثیرگذاوی دادههوا دو طودل دووه وشود و0/1 از
.دقت وزن انتخابی است
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Introduction
In many parts of the world, there is not enough precise information about suitable land for cultivation.
Understanding climate and the required parameters during the growth period of crops is the most important
factor in the zoning Agroclimate. In Iran, lentils with acreage of 240 thousand hectares and the production of 166
thousand tons per year after the peas in second place is important. Agro-ecological zoning is one of the land
evaluating method that can be used to find better lands and improve the planning and management of land
resources. The purpose of this research, zoning Agroclimatic Ardabil Province for the cultivation of lentils, In
order to identify the characteristics of land resources for the planning and organize and optimal land, Assessing
of land suitability, in any of the zone by using AHP is Agroclimatic.
Material and Methods
Ardabil Province is in northwestern Iran, with an area of 17953 square kilometers, 1.09 percent of the
country's total area. The present study was conducted across Ardabil Province which is located in 37° 25' and
39° 42' N latitude and between 47° 03' and 48° 55' E longitude. Data used in this research; climatic factors such
as rainfall, temperature, relative humidity, sunshine duration and degree-days during the growing season are the
data of 37 synoptic and meteorological and data physiographic such as elevation, slope, aspect, soil and land use
map of the study area were collected from relevant organizations. By performing the necessary calculations
using SPSS and EXCEL software, the database was frormed in GIS environment. Then for each of the
parameters in the GIS environment with generalized point data, linear and polygon surrounding surfaces
(Interpolation) were performed, as the data layers and maps. Each of the layers of the study, based on favorable
climatic requirements lentils were categorized based on AHP.
Results and Discussion:
According to the purpose of this study, the role of the main criteria such as Climate, Soil, Physiography and
land use criteria selected under Options AHP were calculated and then using the weighted important factor,
weight and final weight of all criteria were determined.
Lentil planting zoning based on climatic factors: Data of climatic elements during the growing season
lentils have an influential role. The sudden change of climate data is effective on crop yield. In this study, the
rate of climate data based on hierarchical, weight coefficient was determined as follows: Temperature 0.382,
precipitation 0.250, humidity 0.160, sunshine hours 0.101, evaporation 0.064 and wind 0.043. By overlaying
maps of climatic elements, about 20.42 percent with a very suitable, 37.75 percent was suitable, 24.47 percent
average and 17.34 percent of conditions are unsuitable for cultivation of lentils.
Zoning planting lentils, based on physiographic factors: For evaluation the cultivation of lentils, map each
datas, elevation, slope and aspect were prepared in GIS environment. Based on the favorable climatic lentils
product to physiographic factors, weighting layers were based on AHP. Therefore, the height by a factor of
0.614, slope 0.268 and slope were determined 0.117. By combining maps of physiographic province, 22.68
percent has a very suitable, 21.11 percent sutitable, 17.33 percent average and 38.86 percent conditions are
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unsuitable for cultivation of lentils.
Zoning lentil cultivation, on the basis of physiographic and climatic elements: By combining all the
maps of climatic and physiographic factors that were prepared based on hierarchical method weighting
coefficient, the final zoning map Agroclimate lentil cultivation in this province was prepared. Based on the final
map, in Ardebil province about 17% very suitable, 32% was suitable, 27% moderately and 24% had poor
conditions for the cultivation of lentils.
Conclusion
This study aimed to Agroclimate land zoning for planning agriculture in the province of Ardabil. Based on
the favorable climate condition for lentil crop, land evaluation of each data was done for production of lentils. So
the the main criteria including; climate 0.565 factor, physiographic by a factor of 0.262, soil 0.188 and land the
highest weight by a factor of 0.055 respectively has an effective role in the lentils, as well as minimum
temperature during the growing season and maximum temperatures and low rainfall (during seed germination
and flowering) altitude and the high slope is the limiting factor for the cultivation of lentils in the province.
Keywords: AHP, Ardabil Prvince, Climate, GIS, Lentil Crop, Physiography

