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تفاده از با اس ).Gossypium hirsutum L( بندي زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه پهنه

  موردي استان خراسان جنوبی) (مطالعهروش تحلیل سلسله مراتبی 
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با  ).Gossypium hirsutum L(بندي زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه پهنه. 1396. ع، خاشعی سیوکیو .، م.ع، بهدانی.، .س، سحسینی
  .1136-1148 ):4(9شناسی کشاورزي، بومموردي استان خراسان جنوبی).  استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه

  
  چکیده

اسـاس   ،مهمترین متغیرهاي محیط طبیعی است. از سویی دیگـر در بین عوامل مختلف تأثیرگذار در تولید محصوالت کشاورزي، شرایط اقلیمی از 
 داشتن دلیلبه) .Gossypium hirsutum Lباشد. پنبه (هاي محیطی در هر نقطه و اعمال مدیریت ویژه میتوسعه کشاورزي، آگاهی دقیق از ویژگی

 دوره داشتن نیز و گیردمی قرار شرایط تنشتحت  گیاه که زمانی میوه و برگ تعداد تنظیم قابلیت بودن نفوذپذیر و همچنین دارا و گسترده هايریشه
. بر این اساس، این تحقیق به منظور ارزیـابی  شودمی محسوب خشکنیمه و خشک مناطق در کشت براي گیاهان مناسب از انعطاف قابل دهیقوزه

) صورت گرفت. بدین 1374-1394ساله ( 25یک دوره آماري  هاي کشت مختلف در استان خراسان جنوبی درشرایط اقلیمی براي کشت پنبه در تاریخ
تحلیل فضایی صورت گرفت. بـا   سازي ومدل GIS Arcافزاري جنوبی انتخاب و به کمک محیط نرم منظور، پانزده ایستگاه هواشناسی استان خراسان

عوامـل مشـخص گردیـد. در     بندي و ارزش وزنی هر کدام ازکالسهاي اطالعاتی گیري از شرایط اقلیمی مطلوب در هر مرحله از رشد پنبه، الیهبهره
هاي )، نقشهAHPگیري چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (هاي تصمیمهاي اطالعاتی با استفاده از روشپوشانی الیهمنظور همنهایت، به

اساس عوامل اقلیمی براي کشت پنبه در استان خراسان جنوبی تهیه گردید. نتایج نهایی مربوط به هر تاریخ کشت از نیمه اول فروردین تا نیمه اول تیر بر
عوامل  نشان داد که نقش هر یک از عناصر اقلیمی بارش و دما، متناسب با هر تاریخ کشت، در مناطق مختلف استان متفاوت بود و اهمیت آن بیشتر از

چون از نظر ماه، بهترین تاریخ کشت مربوط به نیمه اول و نیمه دوم اردیبهشت ماه بود، تا تیرهاي کشت از فروردین ماه زمینی بود و از بین همه تاریخ
 درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده اند.  68و  56ترتیب مساحت مناطق مناسب به

  
 اقلیم، تاریخ کاشت، سیستم اطالعات جغرافیایی هاي کلیدي:واژه
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سزایی در رشـد و  هعوامل اقلیمی و پارامترهاي هواشناسی نقش ب
ــاطق مختلــف عمل ــاکــرد محصــوالت در من ــزان دنی ــد دارد. می  تولی
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 امـراض  و آفـات  انتشـار . دارد سـال  هر در هوایی و آب شرایط بودن
 حتـی  و مراتـع  گیاهیپوشش  و است هوایی و آب شرایط تابع گیاهی

کنـد  مـی  تبعیـت  هوایی و آب شرایط از نیز مزارع هرز هايعلف فلور
)Khalili, 1974(و تولیـد  مهـم  عوامـل  از اقلیمی شرایط ، همچنین 

 براسـاس  عمـدتاً  زمـین  از بـرداري بهـره  و است محصول  گونه تعیین
بـا توجـه بـه تأثیرپـذیري      ،از طرفـی  .اسـت  استوار عامل این کیفیت

غیرقابل انکار گیاهان زراعی از تغییرات اقلیمی هر منطقه، شناخت این 
 ریزان و کشـاورزان آن در هر منطقه به برنامه ها و خصوصیاتویژگی

کافی نسبت به امکان بروز حوادث نماید تا با آگاهی منطقه کمک می
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جوي به تنظیم برنامه کشت و کار و برداشـت محصـول و همچنـین    
). آگـاهی از  et al., 2007 Alijaniانتخاب نوع کاشت اقدام نماینـد ( 
کشاورزي هر منطقه با شرایط هاي چگونگی تناسب و انطباق فعالیت

آب و هوایی آن الزمه هر گونه فعالیت کشاورزي است. تأثیر عوامـل  
ها بیشتر بـوده و بـه همـین    آب و هوایی بر کشاورزي از سایر فعالیت

دلیل شناخت روابط متغیرهاي اقلیمی بر محصوالت، اهمیت و ارزش 
 ).Kamali, 1997اقتصادي و اجتماعی باالیی بـراي کشـورها دارد (  

براي تولید محصولی که از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار بـوده و  
 Gossypium( ارزش تجارتی باالیی داشته باشـد، الزم اسـت پنبـه   

hirsutum L. (خصوص زمـانی کـه   را در مناطق گرم کشت نمود، به
وایل پاییز شروع شود، رسد، اگر سرما و یا بارندگی در امحصول آن می

داري کافی از تمامی محصول این گیاه نبوده و پنبه تولید برامکان بهره
شده، ارزش تجارتی کمتري دارد و از طرف دیگر ارزش نساجی آن نیز 

باید پنبه را در مناطقی کشت کرد که آب و هوا  ،آید، بنابراینپایین می
از هر نظر براي رشد و نمو آن مناسب و محصول تولید شـده از نـوع   

 ,Khodabandeجارتی و نساجی باالیی باشـد ( مرغوب و با ارزش ت

2007.(  
 که است نوین اطالعاتی بانک یک 1سامانه اطالعات جغرافیایی 

ـ  آن تمایز وجه  و بـودن  فراگیـر  معمـولی،  اطالعـاتی  بانـک  یـک ا ب
). بر Rahimi & Khaledi, 2005( است مکانی آن نسبی هوشمندي

سـرزمین قبـل از   هـاي  هـا و توانمنـدي  این اساس، شناسایی قابلیـت 
با توجـه بـه   هاي گوناگون بسیار حایز اهمیت است. بارگذاري فعالیت

اینکه سنجش تناسب اراضی در سطح منطقه مـورد مطالعـه نیـاز بـه     
هاي لحاظ نمودن عوامل و معیارهاي مختلف دارد، الزم است از روش

 & Jafarbeyglu( ) اسـتفاده شـود  MCDA(2تحلیـل چنـد معیـاره    

Mobaraky, 2008هاي مختلفی وجود دارد که ). در این زمینه روش
AHP3 گیري چند معیاره اسـت  ترین ابزارهاي تصمیمیکی از گسترده

)Omkarprasad & Sushil, 2004.(  روشAHP   ابـزاري جهـت ،
ایـن توصـیف کـه در    هاي پیچیده اسـت بـا   گیريسازي تصمیمساده

معیـار سـنجش   معیاره بـه جـاي اسـتفاده از یـک     تحلیل تصمیم چند
ــردد    ــتفاده گ ــن اســت اس ــنجش ممک ــار س ــدین معی بهینگــی از چن

)Asgharpoor, 2006.( اي از معیارهـاي  مجموعه در این روش ابتدا
                                                        
1- GIS 
2- Multi criteria decision making   
3- Analytical Hierarchy Process 

و پـس از   متناسب با هدف یا اهداف تصمیم توسط کارشناسان تعیین
یابی مورد منظور انجام ارزیابی توان و مکانبندي بهدهی و اولویتوزن

یند آهاي فریکی از مزیت ). et al., 2007Xueگیرند (می استفاده قرار
هاي انجـام  تحلیل سلسله مراتبی امکان بررسی سازگاري در قضاوت

وقتـی   شده براي تعیین ضریب اهمیت معیارهـا و زیرمعیارهـا اسـت.   
ناهمـاهنگی   شود احتمالاهمیت معیارها نسبت به یکدیگر برآورد می

اي را یافـت کـه میـزان    یـد سـنجه  ها وجـود دارد. پـس با  در قضاوت
   ).Tofigh, 1994ها را نمایان سازد (ناهماهنگی داوري

 هاي کاشـت ارقـام گلرنـگ    بندي تاریخمنظور پهنهاي بهمطالعه

)L. Carthamus tinctorius(  بهاره در استان اصفهان انجام شد. بر
چه گلرنگ با توجـه بـه نیازهـاي    هاي این پژوهش، چنانطبق یافته

هاي کاشت مناسب خود گرمایی در مناطق مختلف اصفهان، در تاریخ
 ,.Yassari et alکشت گردد، با دماهاي بازدارنده روبرو نخواهد شد 

)2012.(  
 بیـاري زعفـران  ترین تـاریخ بـراي اولـین آ   اي مناسبدر مطالعه

Crocus sativus L.)(  درصد براي نقـاط   95و  75، 50با احتماالت
-هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی تعیـین و پهنـه  مختلف استان

 زمـان  و گلـدهی  تاریخ حاصله نتایج اساس بندي الزم انجام شد. بر

 مـورد  منطقـه  دماي و اقلیم به بسته زعفران گیاه آبیاري اولین انجام

 دریا سطح از باالتر ارتفاع با هاییمکان در است. متفاوت بسیار مطالعه

 هنگام زود آبیاري زمان و گلدهی تاریخ موالًکمتر، مع دماي میانگین و

 تاریخ هوا دماي رفتن باال و ارتفاع شدنکم باشد. بامی پاییز اوایل در و

 یزیپـا  اواخـر  بـه  حتی و اواسط به اولین آبیاري انجام زمان و گلدهی

  .) et al., 2009Alizadehشوند (می منتقل
 را بـراي )(.Zea mays Lذرت  آگروکلیمایی محصول بنديپهنه

 دوره هواشناسـی  بررسـی اطالعـات   ایـن  در رساندند. انجام به برزیل
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  ذرت عملکـرد  هايداده همراه به 1975-1945

 آب کمبود میزان و (GDD)4تعداد درجه روزها  براساس سپس گرفت.

 بهترین همچنین گردید. مشخص ذرت کشت مناطق بهترین منطقه،

گردیـد   تعیـین  دسـامبر  مـاه  اوایـل  در منطقـه  در ذرت تاریخ کاشـت 
)Maluf, 1986(.  

 اسـاس  زعفـران  کشت مکانی بندي	در تحقیقی به بررسی پهنه 
 شهرسـتان  در مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با اقلیمی عوامل

                                                        
4- Growth Degree Days 
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 عناصـر  از یـک  هر نقش که حیدریه انجام شد نتایج نشان داد تربت
 مختلـف  مراحل با متناسب آفتابی، ساعات تعداد و دما بارش، اقلیمی
 مجمــوع از و اســت متفــاوت شهرســتان مختلــف منــاطق در رشــد،
 4 حیدریـه،  تربـت  شهرسـتان  مسـاحت  از کیلومترمربع 2070/9570
 درصـد  5/50 مناسـب،  بسیار کیفیت داراي شهرستان اراضی از درصد
 کشـت،  بـراي  متوسط شرایط داراي درصد 27 مناسب، کیفیت داراي

 ضعیف بسیار نقاط را منطقه اراضی از درصد 10 حدود و ضعیف% 5/8
  .(Rashid sorkhabadi etal., 2015)گیرندمی بر در

هاي حداقل، میانگین و حـداکثر در خراسـان   بررسی درجه حرارت
جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با اسـتفاده از  

GIS  .هـاي ماه در حداقلحرارت  درجه که داد نشان نتایجانجام شد 

-می هاماه سایر به نسبت عملکرد بر ثیرگذارترأت دي و آذر آبان، مهر،
دي  و آذر آبـان،  مهـر،  هـاي مـاه  میانگین، حرارت درجه نظر از باشند.

 و دي آذر، آبـان،  هـاي مـاه  در حداکثر حرارت درجه باشند.می ثرترؤم
 ,.Koozehgran et alگـذارد  می عملکرد بر را ثیرأت اسفند، بیشترین

2011)(.  
هـاي  بندي مکاناي در خصوص پهنهجا که تاکنون مطالعهاز آن

مناسب تاریخ کشت پنبه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبـی در  
زدگـی  نجام نشده است و بـا توجـه بـه سـرما    استان خراسان جنوبی ا

و اي برخـوردار اسـت   فصل، تاریخ کشت آن از اهمیـت ویـژه  انتهاي 

، در ایـن  می در این استان پهناور زیاد استتفاوت آب و هوایی و اقلی
و  Arc GIS10افـزار  بر آن است که بـا اسـتفاده از نـرم    مطالعه سعی

گیـري چنـد   هاي تصـمیم هاي حاصل از آن و استفاده از روشتحلیل
یابی، شرایط اقلیمی استان خراسـان  معیاره به کار برده شده در مکان

 س نیازهاي محصول پنبه، بررسی شود.جنوبی براسا
  

  هامواد و روش
استان خراسان جنوبی با وسعتی در حـد  منطقه مورد مطالعه: 

کیلومتر مربع در شرق ایران واقع شده است کـه بـین مـدار     149107
دقیقه عرض شمالی  53درجه و  34دقیقه تا  31درجه و  30جغرافیایی

دقیقه طول شرقی قرار گرفته  60درجه و  57دقیقه تا  3درجه و  57و 
ترین لندب جنوبی دارند و– فاعات خراسان جنوبی امتداد شمالیاست. ارت

ترین منطقـه در  متري و پست 3615نقطه استان قله باقران با ارتفاع 
متر از سطح دریا واقـع شـده اسـت. اسـتان      650دشت کویر با ارتفاع 

نـواحی پسـت و    ی درخراسان جنوبی از شرایط اقلیمی خشک و بیابان
). 1 خشک در نواحی کوهستانی برخوردار است (شکلآب و هواي نیمه

هزار تن پنبه در سال و زیر کشـت    34استان خراسان جنوبی با تولید 
 هزار هکتار از اراضی آبی رتبه دوم تولید پنبه را در کشور دارد. 13

  

  
  یري استان خراسان جنوبی در ایرانموقعیت قرارگ -1شکل

Fig. 1- The position of South Khorasan province in Iran  
  

هاي در پژوهش حاضر با توجه به تنوع اطالعات، به منظور تحلیل
هاي تحلیل سلسله مکانی معیارهاي مورد نیاز براي کشت پنبه، روش

هـا بـه   و با اسـتفاده از آن  هعنوان مدل انتخاب شد) بهAHPمراتبی (
افزار ها اقدام شد. بدین منظور از نرمپوشانی و تجزیه و تحلیل الیههم

الزم بـه ذکـر   استفاده گردید.  Arc GISسیستم اطالعات جغرافیایی 

بندي پارامترهاي اقلیمی براي هر یک از مراحل رشـد  است که کالس
نیمه اول فروردین تا نیمه دوم تیر انجـام  هاي کشت پنبه براي تاریخ

گـذاري عوامـل مـؤثر اقـدام     به ارزش AHPشد. سپس براساس مدل 
 گردید.
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  پنبه در استان خراسان جنوبی کشت هايهاي تاریخمکان ترینمناسب مراتب تعیین سلسله -2شکل

Fig. 2- Hierarchy to determine the most suitable areas for cotton cultivation dates in South Khorasan Province 
 

مراحل بعدي این فرآیند که به مراتبی، پس از ایجاد ساختار سلسله
ها، محاسـبه  محاسبه وزن گزینه ،محاسبه وزن معیارها و زیر معیارها

-هـا مـی  ها و بررسی سازگاري منطقی در قضاوتامتیاز نهایی گزینه
امه مراحـل تعیـین وزن   در اد .شد) پرداخته (Zebardast, 2003باشند
آورده  AHPهاي مختلف با استفاده از روش هاي مربوط به معیارالیه

  شده است:
  مراتبی.تشکیل ساختار سلسله -1
هـا نسـبت بـه    تعیین میزان اهمیت و ارزش هرکدام از معیـار  -2

  کمیتی ساعتی.  9تعیین هدف با توجه به جدول 
  .تشکیل ماتریس مقایسه زوجی معیارها -3

در این تحقیق براي تعیین وزن کلی و ارجحیت عوامل مختلف و 
ارشناس استفاده شد. پس ک 15ها به مقادیر کمی، از نظرات تبدیل آن

ها ها و بررسی سازگاري منطقی قضاوتاز محاسبه امتیاز نهایی گزینه
هـاي اطالعـات   الیـه ، Expert Choice 11با استفاده از نـرم افـزار   

  وجود آمدند. مکانی موردنیاز به
شامل شده که ایستگاه شناسایی  15مطالعه تعداد مورد  نطقهدر م

هـاي  ایستگاه باشند. می همدیديایستگاه  7و  شناسیاقلیمایستگاه  8
هاي ) و ایستگاه1990-2015ساله (25سینوپتیک در یک دوره آماري 

مورد بررسی قرار گرفت. موقعیت ساله پنج کلیماتولوژي در یک دوره 
 .)2 (شکل دهد منطقه مورد مطالعه نشان می درهاي مذکور را ستگاهای

  

   
  هاي هواشناسی نمایش موقعیت قرارگیري ایستگاه -3شکل

Fig. 3-displays the position of weather stations 

For cotton cultivation dates
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براي انجام این تحقیق الزم بود درجه روز رشد مورد نیـاز بـراي   
مراحل مختلف رشد گیاه در دسترس باشد. بدین منظـور از اطالعـات   

ـ پنبه استفاده گردید. در کنار جمع دمایی ن اطالعـات دربـاره   آوري ای
هـاي زمینـی اطالعـات هواشناسـی شـامل      مراحل فنولوژیـک و داده 

یانگین روزانه مربوط بـه هـر دوره نیـز از    دماهاي حداقل، حداکثر و م
  اداره هواشناسی استان تهیه شد.

درجه روز رشد مورد نیاز براي مراحل مختلف رشد پنبه به صورت 
  زیر محاسبه شد:

                                   GDD= Tmean– Tbase )1(معادله 

 Tbase: ومیـانگین دمـاي هـواي روزانـه      Tmean: ،که در آن 
گراد در نظـر  درجه سانتی 15 باشد که معادلمی دماي پایه براي پنبه

). مراحل رشد پنبه بـه چهـار   Michael &Wells, 1998گرفته شد (
زدن تا زدن، جوانههبندي شد که شامل کاشت تا جواندوره مهم تقسیم

، 1دهی تا رسیدگی بود. در جـدول  دهی، قوزهگلدهی، گلدهی تا قوزه
ده است. از این مقادیر در مراحل مختلف آورده ش GDDمعدل مقادیر 

سازي وقوع مراحل مختلف فنولوژیک هر گیاه در هر سـال  براي شبیه
معین استفاده شد. براي دستیابی به تاریخ رسیدن به مراحل فـوق، از  

 .)Fageria, 1997(استفاده شد  )GDD(روزهاي رشد -درجه
  

  )1997مورد نیاز براي مراحل مختلف رشد در پنبه (فاگریا،  GDDمقادیر  -1جدول
     Table. 1- GDD amount needed for the various stages of growth in cotton (Fageria, 1997)  

  درجه روز رشد
  گراد)(درجه سانتی

(C0))GDD(  
  روزها
Days  

  مراحل رشد
Growth Stages  

  کاشت تا جوانه زنی 4-9         50-60
Planting and germination  

  کاشت تا گلدهی            60-70       450-550
Planting to flowering  

  کاشت تا قوزه دهی            110-130       775-950
Planting to boll  

  کاشت تا رسیدگی            190-210        1800-2200
Planting to ripening  

  
نرخ ناسازگاري معیاري است جهت تشخیص معنـی   ،طور کلیبه

باشـد   1/0هاي مقایسه زوجی و مقدار آن باید کمتر از داري ماتریس
)Dey & Ramcharan, 2000 با توجه به معیارهاي موردنظر نظیر .(

 ARC GIS 10ر ها به کمک نـرم افـزا  دما و بارش، تجزیه و تحلیل
مـین  هـاي ز صورت گرفت این مهم در نرم افزار بـا اسـتفاده از روش  

هـاي  هاي رسـتري بـا انـداره سـلول    اماري و تهیه مدل مناسب نقشه
پوشـانی  سـازي فضـایی و هـم   و پس از انجام مدل یکسان انجام شد

 اطالعات، الیه نهایی تهیه گردید.
  

  نتایج و بحث
به منظور تعیین نواحی مستعد کشت پنبه از نظر تـاریخ کشـت و   
بررسی تغییرات زمانی و مکانی که از اهداف اصلی این پژوهش بوده، 
در گام اول با در نظر گرفتن مراحل رشد پنبه و با توجه به این نکتـه  
که هر مرحله به شرایط اقلیمی خاصی نیاز دارد، نقشه عوامل اقلیمـی  

هاي کشـت ایجـاد شـد.    رحله از رشد براي تمام تاریخمورد نیاز هر م
هاي کشت و عوامل زمینی هاي عوامل اقلیمی هر کدام از تاریخنقشه

بندي در استان خراسـان جنـوبی   ي نهایی پهنه هاتلفیق شدند و نقشه
  هاي کشت تهیه شد.براي هر کدام از تاریخ

بندي نواحی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   پهنه
بندي مناطق مستعد کشت پنبه نتایج پهنهاول فروردین ماه: نیمه 

در نیمه اول فروردین ماه در هر مرحله از رشد این گیـاه کـه حاصـل    
باشـد، نشـان داده شـده    می 4 در نقشه شکل AHPهاي اعمال وزن

بندي استان در نیمـه اول فـروردین مـاه     با توجه به نقشه پهنه است.
غربی و قسمتی از نـواحی جنـوبی   هاي نیمهمشخص است که قسمت

بـر   باشـند. منطقه از شرایط مناسب اقلیمی و توپوگرافی برخوردار مـی 
شـود کـه   مشخص میهاي تعریف شده با توجه به شکل هاساس طبق

درصد) از مساحت را  ششهکتار (حدود  9143/0مناسب  منطقه کامالً
غربی و بخشی از نواحی جنوبی هایی از نیمهگیرد و در قسمتمی در بر
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سـمت  درصـد) ق  46هکتـار (  9689/6ناحیه مناسب  استان قرار دارد.
غربـی و جنـوبی اسـتان بـه صـورت      اعظم مساحت منطقه را در نیمه

هکتـار   4993/5مناسب مساحت  منطقه نسبتاً گیرد.پراکنده در بر می
و درصد) را به خود اختصاص داده است که شامل مناطق شمالی  36(

 10باشد. منطقه نامناسب مساحت بسیار کوچکی در حدود جنوبی می
 ).4دهد (شـکل  رصد از مناطق شمالی و شرقی استان را تشکیل مید

زنی در اکثر مناطق در این تاریخ کشت، دماي حداقل در مرحله جوانه
استان به جز مناطق غربی و جنوبی (طبس، معدن پرورده و نهبندان) 

اگر پنبه در ایـن تـاریخ کشـت شـود بـا       ،بنابراینکاهش یافته است. 
شود که سبب افـزایش رشـد   کاهش دما در اوایل دوره رشد مواجه می

 ,Khajehpourگـردد ( رویشی و کاهش تعداد شاخه هاي زایشی می

2007.(  
بندي نواحی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   پهنه

کشت پنبه  بندي مناطق مستعدنتایج پهنه: نیمه دوم فروردین ماه
در  ) نشان داده شده است.5در نیمه دوم فروردین ماه در نقشه (شکل 

-طور که در نقشه پهنهمورد تاریخ کشت نیمه دوم فروردین ماه همان
غربی و جنوبی منطقه از هاي نیمهبندي استان مشخص است، قسمت

بـر اسـاس    باشـند. شرایط مناسب اقلیمی و توپوگرافی برخـوردار مـی  
شود کـه ناحیـه   تعریف شده با توجه به شکل مشخص می هايطبقه
غربی و جنوبی استان قـرار دارد و بـا مسـاحت    ناسب در نیمهم کامالً
ـ   11هکتار ( 7060/1 دهـد.  یدرصد) از منطقه را به خود اختصـاص م

غربی و جنوبی استان را در بـر گرفتـه و   ناحیه مناسب بخشی از نیمه
بـه خـود اختصـاص داده اسـت.      درصد از مساحت منطقه را 42حدود 

هایی از نیمـه شـمالی، جنـوبی و مرکـز     مناسب در بخش ناحیه نسبتاً
-درصد از مساحت منطقه را در بر می 43استان قرار گرفته و مساحت 
هاي سربیشه و قاین را هایی از شهرستانگیرد. ناحیه نامناسب قسمت

-ص مـی درصد از مساحت استان را به خود اختصـا  دوشود شامل می
در نیمه دوم فروردین ماه، وسعت مناطق غربی و جنوبی استان  دهد.

هاي بشرویه، سرایان پیشروي کرده اسـت.  افزایش یافته و تا ایستگاه
درجه  15ها جزء مناطق مناسب دمایی براي تأمین دماي این ایستگاه

  باشند.گراد رشد و نمو پنبه در این تاریخ کاشت میسانتی
ی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   بندي نواحپهنه

بندي مناطق مستعد کشـت  نتایج پهنهنیمه اول اردیبهشت ماه: 
پنبه در نیمه دوم فروردین ماه در هر مرحله از رشد این گیـاه کـه بـا    

باشد، نشان ) می6در نقشه (شکل  AHPهاي همپوشانی و اعمال وزن
یف شده در این با توجه به نقشه که از چهار طبقه تعر داده شده است.

 0590/1مناسب حدود  توان دریافت که منطقه کامالًتاریخ کشت می
هایی از نیمه گیرد و در قسمتدرصد) از مساحت را در بر می 7هکتار (

هاي سـرایان، بخشـی از حـاجی آبـاد،     شمالی استان شامل شهرستان
درصد)  49هکتار ( 4090/7بیرجند و نهبندان قرار دارد. ناحیه مناسب 

از مساحت منطقه را در نواحی مرکزي و جنوبی و قسمت کـوچکی از  
 گیرد. منطقـه نسـبتاً  نواحی شمالی استان به صورت پراکنده در بر می

هاي کوچکی از شرق استان را شـامل  مناسب در نیمه غربی و قسمت
درصد منطقه را به خود اختصاص داده است. منطقـه   42شده است و 

کی از مناطق شمالی و شـرقی اسـتان را   نامناسب مساحت بسیار کوچ
دهد. در تاریخ کشت نیمه اول اردیبهشت، دماي حداقل در تشکیل می

بعضی مناطق (قاین، فردوس، ارسک، آرین شهر و فتح آباد) کـاهش  
یافته است و بهتر است در این مناطق پنبه در این تاریخ، کشت نشود 

  شود.چون با کاهش دما در اول دوره مواجه می
بندي نواحی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   هنهپ

بنـدي منـاطق   بررسی نقشه هاي پهنه نیمه دوم اردیبهشت ماه:
مستعد کشت پنبه در نیمه دوم فروردین ماه در هر مرحله از رشد این 

باشـد،  ) مـی 7در نقشه (شکل  AHPهاي گیاه که حاصل اعمال وزن
- دهنده مشخص میهاي تشکیل نشان داده شده است. بر طبق طبقه

درصـد) از منطقـه بـه صـورت نـواري در       9هکتار ( 4470/1شود که 
 نواحی شمالی و بخش کوچکی از جنـوبی اسـتان در وضـعیت کـامالً    

درصد در نواحی  59مناسب قرار دارند. قسمت اعظم منطقه، در حدود 
 شمالی و جنوبی استان در وضعیت مناسب قرار دارند. وضعیت نسـبتاً 

شود و درصد شامل می 22ي شرقی و غربی منطقه را هامناسب بخش
گیرد و درصد از مساحت استان را در بر می هفتوضعیت نامناسب که 

هـا  عامل اصلی آن دماي حداکثر است که موجب از بین رفـتن قـوزه  
بایست تا حـد امکـان از کشـت پنبـه در ایـن منـاطق       گردد و میمی

شت، تنها در بخش کوچکی خودداري نمود. در تاریخ نیمه دوم اردیبه
از نواحی استان (قاین و سربیشه) در اوایل دوره رشد پنبه کاهش دما 

زنی پنبه فراهم اسـت. در  و در اکثر مناطق، دما براي جوانهوجود دارد 
نواحی شمالی و شرقی (قاین، بیرجند، سربیشه و آرین شـهر) در آخـر   

، بهتـرین نـواحی   شود. بـدین ترتیـب  دوره نیز پنبه با سرما مواجه می
  باشد.کشت پنبه در این تاریخ نواحی شمالی و جنوبی استان می

بندي نواحی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   پهنه
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بندي مناطق مستعد کشـت پنبـه   نتایج پهنه نیمه اول خرداد ماه:
) ، نشان 8براي دوره کاشت در نیمه دوم فروردین ماه در نقشه (شکل 

 شود کهدهنده مشخص میهاي تشکیلطبقهداده شده است. بر طبق 
صـورت نـواري در   ز مساحت منطقه بـه درصد) ا پنجهکتار ( 8143/0

مناسب قرار دارد.  نواحی شمالی و جنوبی شهرستان در وضعیت کامالً
د دهدرصد از مساحت منطقه را تشکیل می 31وضعیت مناسب حدود 

ان واقع شـده  شمالی و جنوبی استکه قسمت اعظم آن در نواحی نیمه
 49مناسب نواحی غربـی و شـرقی منطقـه را در     است. وضعیت نسبتاً

 12شود و وضعیت نامناسب بخـش کـوچکی حـدود    درصد شامل می
گیرد. و عامل اصلی آن کمبود درصد از مساحت شهرستان را در بر می

گردد و ها میو افزایش دما است که موجب از بین رفتن قوزه بارندگی
حد امکان از کشت پنبه در این مناطق خودداري نمود. در  بایست تامی

تاریخ نیمـه اول خـرداد، تنهـا در نـواحی شـمالی و شـرقی اسـتان (        
- هاي قاین و سربیشه) دما کاهش یافته است که براي جوانهشهرستان

زنی پنبه مناسب نیست و همچنـین در آخـر دوره شـهرهاي (قـاین،     
ین، شـود. بنـابرا  سرما روبـرو مـی  فردوس، بیرجند و سربیشه) پنبه با 

جنوبی در این تاریخ از شـرایط خـوبی   نواحی شمالی و قسمتی از نیمه
  براي کشت پنبه برخوردار است.

بندي نواحی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   پهنه
عد کشت پنبه در بندي مناطق مستنتایج پهنه نیمه دوم خرداد ماه:

ز رشد این گیاه که حاصل اعمال ماه در هر مرحله انیمه دوم فروردین
باشد، نشان داده شده است. بر ) می9در نقشه (شکل  AHPهاي وزن

 ناحیـه کـامالً   شـود کـه  هاي تشکیل دهنده مشخص میطبقه اساس
درصد) از مساحت منطقـه را در نـواحی    چهارهکتار ( 6882/0مناسب 

مرکزي و قسمت کوچکی از نواحی شمالی و جنوبی استان به صورت 
درصد از مساحت منطقه را در  18گیرد. ناحیه مناسب پراکنده در بر می

نواحی شمالی و مرکزي و قسمت کوچکی از نواحی شرقی استان را در 
درصد از مساحت منطقه را  60مناسب حدود  گیرد. منطقه نسبتاًبر می

هاي کوچکی از نواحی شمالی و جنوبی به صورت پراکنـده  در قسمت
درصد از مناطق  16منطقه نامناسب مساحتی در حدود  گیرد.در بر می

دهد و علت اصلی غربی و بخش کوچکی از شرق استان را تشکیل می
هاي پاییزه و افـزایش دمـا در   وجود این مناطق توزیع نامطلوب بارش

بایست آب مورد نیاز گیاه در ایـن منـاطق از   باشد که میتابستان می

ن تاریخ کشت، همه مناطق استان از طریق آبیاري تأمین گردد. در ای
ولی در آخر دوره  ،باشندزنی پنبه را دارا مینظر دماي الزم براي جوانه

در بیشتر مناطق استان به جز طبس، ارسک و معدن پرورده پنبـه بـا   
شود. این تاریخ براي اکثر مناطق به جز مناطق غربی سرما مواجه می

  برخوردار نیست.براي کشت پنبه از شرایط مناسبی 
بندي نواحی مستعد کشت پنبه در تـاریخ کشـت   پهنه

بندي مناطق مستعد کشت پنبه در پهنه هاينقشه نیمه اول تیر ماه:
در نقشه (شکل  نیمه دوم فروردین ماه براي هر مرحله از رشد این گیاه

دهنـده مشـخص   هاي تشکیلشده است. مطابق طبقه نشان داده) 10
درصد) از مساحت  سههکتار ( 4538/0مناسب  امالًناحیه ک شود کهمی

گیـرد.  منطقه را در نواحی شرقی استان به صورت پراکنده در بـر مـی  
درصـد) از مسـاحت منطقـه را در     18هکتـار (  7920/2ناحیه مناسب 

نواحی شرقی و بخش کوچکی از نواحی جنوبی و شمالی استان در بر 
ده در نـواحی مرکـزي و   صورت عمـ مناسب به گیرد. منطقه نسبتاًمی

درصد از مساحت منطقـه را بـه خـود     46جنوبی متمرکز شده است و 
درصد را تشـکیل   35اختصاص داده است. منطقه نامناسب با مساحت 

دهد که تنها در مناطق غربی استان واقع شده است و علت اصـلی  می
بایست آب مورد نیاز باشد که میوجود این مناطق کمبود بارندگی می

اه در این مناطق از طریق آبیاري تأمین گردد و همچنین با افزایش گی
شـود. در  دما در اول دوره و کاهش دما در آخر دوره رشد مواجـه مـی  

تاریخ نیمه اول تیر، تمام نواحی استان از جهت تأمین دماي الزم براي 
ولـی در آخـر دوره در    ،باشندزنی پنبه داراي شرایط مطلوبی میجوانه

علت برخورد با ان به جز طبس و ارسک کشت پنبه بهاحی استاکثر نو
شود. این تاریخ براي بیشتر مناطق اسـتان  سرما با شکست مواجه می

 به جز نواحی غربی براي کشت پنبه نیز مناسب نیست.
  

  گیرينتیجه
، در هاي کشـت بندي تاریخدست آمده در پهنهبر اساس نتایج به

هاي کاشت مناسب از نیمه اول تاریخهاي غرب و جنوب استان قسمت
یابـد. در منـاطق مرکـزي و شـمالی و     و دوم فروردین ماه ادامه مـی 

ــاریخ  ــوب اســتان ت ــه اول و دوم قســمتی از جن هــاي کاشــت از نیم
  اردیبهشت و نیمه اول خرداد ادامه خواهد یافت.
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  سازگاري معیارها (عوامل اقلیمی و توپوگرافی)امتیاز نهایی و نرخ نا - 2جدول 
Table 2-The final score and inconsistency rate of climatic and topographic parameters   

  عوامل اقلیمی 0.833
Climatic parameter  

  عوامل توپوگرافی  0.167
Topographic parameter  

  نرخ ناسازگاري 0
inconsistency rate  

 
  امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاري زیر معیار عامل اقلیمی- 3جدول 

Table 3-The final score and inconsistency rate of climatic parameters 
  بارندگی 0.123

Rain  
  دماي حداکثر 0.183

Maximum temperature  
  دماي حداقل  0.502

Minimum temperature  
  دماي میانگین 0.192

Average temperature  
  نرخ ناسازگاري 0.04

Inconsistency rate  
  

  امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاري زیرمعیار عامل توپوگرافی- 4 جدول
Table 4-The final score and inconsistency rate of topographic parameters   

  شیب 0.833
Slope 

  جهت شیب  0.167
Aspect  

  نرخ ناسازگاري 0
Inconsistency rate  

  

  
  بندي تاریخ کشت نیمه اول فروردیننقشه نهایی پهنه - 4 شکل

Fig. 4- Zoning maps date planting the first half of April  

 
  بندي تاریخ کشت نیمه دوم فروردیننقشه نهایی پهنه - 5 شکل

Fig. 5- Zoning maps planting date second half of April  
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  تاریخ کشت نیمه اول اردیبهشتبندي نقشه نهایی پهنه - 6 شکل

Fig. 6- Zoning map for the first half of May planting date  
  

 
  نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه دوم اردیبهشت - 7 شکل

Fig. 7- The final map of the second half of May planting 
date  
  

  
  نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه اول خرداد - 8ل شک

Fig. 8- Map the first half of June planting date  
  

 
  خرداد دوم نیمه کشت تاریخ نهایی نقشه - 9 شکل

Fig. 9- The final map on the cultivation of the second half of 
        June  

  

 
  نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه اول تیر -10شکل

Fig. 10- The final map killed on the first half of July  
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هـاي کاشـت مناسـب از نیمـه دوم     در نواحی شرقی استان تاریخ

هاي اقلیمـی پنبـه   یابد. با توجه به نیازخرداد و نیمه اول تیر ادامه می
-چنانچه این گیاه در مناطق مختلف استان خراسان جنوبی در تـاریخ 

هاي بازدارنده رشد روبـرو  دماهاي کاشت مناسب خود کشت گردد با 
گردد. نخواهد شد و در نتیجه از لحاظ اقلیمی بازده مناسب حاصل می

دهد که از بین هاي تاریخ کشت نشان مینتایج حاصل از تمامی نقشه
هاي کاشت از فروردین ماه تا تیر ماه، بهترین تاریخ کشت همه تاریخ

بـود، چـون از نظـر    مربوط به نیمه اول و نیمه دوم اردیبهشـت مـاه   
اند. رین مساحت را به خود اختصاص دادهمساحت مناطق مناسب بیشت

باشند. در همچنین از نظر تمام شرایط اقلیمی بهترین شرایط را دارا می
تاریخ کشت نیمه اول تیر ماه به دلیل کمبود بارندگی و افزایش دما در 

رسیدگی با  دهی پنبه مناسب نیست و در مرحلهمرحله گلدهی و قوزه
همراه با کاهش محصول خواهـد   ،بنابراین ،شودکاهش دما روبرو می

بود. در تاریخ کشت نیمه اول و نیمـه دوم فـروردین از نظـر منـاطق     
مناسب، بهتر است در مناطق غربی و جنوبی پنبه کشت کرد. در تاریخ 

کشت نیمه اول و دوم اردیبهشت نواحی مرکزي، جنوبی و قسمتی از 
باشند. بهترین مناطق ان مستعدترین مناطق کشت پنبه میشمال است

ن در تاریخ کشت نیمه اول و دوم خرداد نواحی شرقی و مرکزي اسـتا 
ترین مناطق، مناطق شرقی ماه مناسبواقع شده است. در نیمه اول تیر

بندي اراضی براي هریک با تهیه نقشه پهنه ،باشد. در نهایتاستان می
که استعداد احی مستعد کاشت پنبه، عالوه بر اینهاي کشت نواز تاریخ

هاي اراضی استان خراسان جنوبی براي کاشت پنبه مشخص و قابلیت
توان مشخص کرد که پارامترهاي در نظـر گرفتـه شـده    شود، میمی

بندي در چه نقاطی در حد مطلوب هسـتند و چـه منـاطقی    براي پهنه
 ،باشند. به عنـوان مثـال  دچار کمبود و ضعف از نظر این پارامترها می

توان مشخص کرد که کدام منطقه از بارش کافی و مناسب بـراي  می
پنبه برخوردار است و کدام منطقه از نظر بارشی دچار ضعف است. پس 

توان براي ایجاد بهینه از مشخص کردن این نقاط ضعف و مثبت می
 ریـزي و مزارع پنبه و بهترین تـاریخ کاشـت در ایـن منـاطق برنامـه     

 مدیریت الزم را اعمال نمود.
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Introduction 

Climatic conditions are the most effectiveness than from the natural environment variables for agricultural 
production On the other hand the base of agriculture development, especially in semi-arid zone is the accurate 
knowledge of environmental characteristics and its management practices. Cotton (Gossypium hirsutum L.), due 
to the extensive roots and permeability and the ability to set the number of leaves and fruits under water stress, is 
a suitable crop for planting in arid and semi-arid climates. South Khorasan Province is a dry, desert and 
mountainous region with post-semi-arid and semi-arid climates. South Khorasan province produces 34000tons of 
cotton annually with 13000 hectares of irrigated cotton lands and the second position in cotton production 
ranking in Iran. 

Materials and Methods 
South Khorasan Province is located in the east of Iran with an area of 149,107 square kilometers and the 

geographical coordinates of 30 degrees and 31 minutes to 34 degrees and 53 minutes of northern latitudes and 57 
degrees and 3 minutes to 57 degrees and 60 minutes of eastern longitude. This study was performed to evaluate 
the climatic conditions for the cultivation of cotton in the history of different cultures in South Khorasan 
province in a 25-year period (1990-2015). For this purpose, fifteen stations of South Khorasan province was 
chosen as target and modeling and spatial analysis was performed by Arc GIS. By using advantage of favorable 
climatic conditions at each stage of cotton growth, was prepared data layers of classification and weighting 
values for each of the zones. Eventually, in order to overlay layers using multi-criteria decision-making methods 
based on the Analytic Hierarchy Process (AHP), the final maps was prepared for each date based on the climatic 
factors of  the cotton cultivation date in South Khorasan. 

Results and Discussion 
According to the results obtained from zonation of different cultivars, in the western and southern parts of the 

province, the suitable planting date will be from the first to second half of the April. This is while the planting 
date in the central and northern regions and some parts of the south of the province will continue from the first 
month of cultivate (March) to the first half of the second month until the first half of May. In the eastern parts of 
the province, suitable planting dates will continue from the second half of June to the first half of July. 
Considering the cotton ecological needs, if the plant cultivated in suitable planting date in different regions of the 
South Khorasan Province, there will be no growth inhibitory temperatures for this crop. The results of all cultivar 
maps indicate that among all planting dates from April to July, the best cultivation date was the first half to the 
second half of May, because they have the largest area in terms of area of suitable areas. The first half of July, 
due to lack of rainfall and temperature increase, is not a suitable time for flowering stage of cotton, because of it 
will be treated at a lower temperature when it is processed. Therefore, just with the reduction of the product. For 
cultivation of cotton in the first and second half of April the appropriate areas are western and southern regions 
of the province. 
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Conclusion 
The results was showed that the role of temperature and precipitation as climatic factors, were difficult for 

any cultivation date in different regions and cultures of all dates from April to July. The best planting date from 
the first half and the second half of May, because of, respectively, 84,680 and 103,100 square kilometer area of 
the right to have the largest area. For all climatic conditions also have an important loss condition. 
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