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 تعيين اراضي مناسب کشت نخود ديم در استان کرمانشاه با استفاده 

 هاي اقليمي و محيطي از داده
 

 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ـ  حسن ذوالفقاری

 استادیار گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ـنیا اهلل فتح امان

 شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه اقلیم -ارشد جغرافیای طبیعی دانشجوی کارشناسی -  مژگان شهریاری

 

 13/09/1393تأیید نهایی:    01/04/1393 پذیرش مقاله:

 

 چکيده

کنـد. در ايـن پـژوهش،     ز روزافزون بشر به مواد غذايي، لزوم توسعة کشاورزي را ايجاب مـي افزايش جمعيت و نيا

هـاي   نواحي مستعد از نظر شرايط اقليمي و محيطي براي کشت نخود ديم در استان کرمانشاه شناسـايي شـد. داده  

دهـي و   زني، دماي گل همورد نياز شامل بارش ساالنه، بارش فصل رشد، دماي کمينة فصل رشد، ميانگين دماي جوان

هاي آفتابي فصل رشد طي  رسيدگي، ميانگين بيشينه و کمينة ماهانة رطوبت نسبي فصل رشد، ميانگين ماهانة ساعت

هاي محيطي ارتفاع، شيب  ( براي هفده ايستگاه سينوپتيك استفاده شد. داده2010-1991ساله ) دورة آماري بيست

بعد از تعيين وزن و استانداردسازي، متغيرها در روش تاپسيس وارد شد و و نوع خاک نيز در اين پژوهش وارد شد. 

کمتـرين تـيرير را بـر     3/0بيشترين و باد با  45/0بندي انجام گرفت. نتايج پژوهش نشان داد بارش ساالنه با  پهنه

 5/73و  شرايط خوب 4/26مساحت استان داراي شرايط بسيار خوب،  1/0تعيين توان کشت نخود دارد. همچنين، 

درصد  30شرق، شيب تند بيش از  هاي شمال  شرايط متوسطي براي کشت نخود ديم دارد. ارر ارتفاع زياد بر بخش

دهـي و   هـاي گـل   در نواحي شمالي و شرقي و همچنين دماهاي بيش از آستانة تحمل گياه در غرب اسـتان در دوره 

 کاهش داده است.رسيدگي، مطلوبيت شرايط اقليمي و محيطي را براي کشت نخود 

 يم.نخود دسنجي اقليمي، روش تاپسيس، روش دلفي،  استان کرمانشاه، توان :ها کليدواژه

 

 مقدمه

آید و از آنجا که تولید محصـول   شمار می  به امروزدنیای  ضروریاتبه اینکه تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر یکی از  با توجه

ـ جـوی مـر ر    عناصـر  بررسیاقلیمی آن بستگی دارد،  واملعهای کشاورزی هر منطقه به هوا و  و قابلیت ر کشـاورزی از  ب

هـای   استفاده از زمـین بـدون در ن ـر گـرفتن تفـاوت      .(123: 1383ای برخوردار است )محمدی و همکاران،  اهمیت ویژه

تخریـب  زایـی، آلـودگی زمـین و     همچون فرسـای،، بیابـان   یپیامدهای ناگوار سبب ،های محیطی  ظرفیت شناختی و بوم

زاده و همکـاران،   )فـر   اسـت پایدار  ةمحیط از توسعدور کردن آن نابودی منابع طبیعی و  ةشود که نتیج زیست می محیط

( و 152: 1988درصـد )مـالهوترا،    23-17دلیل داشتن مقـدار پـروتنین خـام بـین      قرار دادن نخود در تناوب به(. 2: 1383

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: h_zolfagari2002@yahoo.com  :09181323954نویسندۀ مسئول  

mailto:h_zolfagari2002@yahoo.com


 180 1394 تابستان ،2شماره ، 47 دورة، طبيعيهاي جغرافياي  پژوهش 

نخود یکـی از حبوبـات   (. 271: 1376 کند )ساکسینا و سینگ، ی زراعی کمک میها  سامانهتوانایی تثبیت ازت، به پایداری 

در بین گیاهان زراعی، از ن ر اهمیت سطح زیر کشت در شود و  کشور جهان از جمله ایران کشت می 35مهم است که در 

ـ    (.62: 1388و همکاران،  یمقام نوزدهم قرار دارد )عسگر ران هفتمـین کشـور   بر اساس آمار وزارت جهـاد کشـاورزی، ای

تنهـا   تولیدکنندة نخود در جهان است. نخود گیاهی مقاوم به خشکی است و به اقلیمی خشک و سرد نیاز دارد. این گیاه نه

گـراد   درجـة سـانتی   5تا  2زنی بذرهای آن در دمای  کند. جوانه خوبی تحمل می دمای زیاد، بلکه دمای کم را تا حدودی به

(. 10: 1372کنـد )کـويکی،   گراد زیر صفر را تحمل می درجة سانتی 11تا  8آن گاهی تا دمای شود و شاخ و برگ  آغاز می

انجـام   جهـان بـه   دانشمندان کلیماتولوژی و کشاورزی در ایران و را)اقلیم کشاورزی( تحقیقات زیادی  آگروکلیمازمینة  در

 ؛را انجـام داد  هـایی  پـژوه، لت کانزاس آمریکا های بزرگ ایا کاشت گندم دیم در دشت بارةدر (2000) ودونور .اند اندهرس

ی کرد و به این نتیجه رسـید کـه تبخیـر و    ینواحی مناسب برای کشت گندم دیم را شناسا ،های اقلیمی وی با تحلیل داده

( 2000و همکـاران )  . النـدو ر طول مراحل رشد گنـدم دیـم دارد  ب یر را أر عناصر اقلیمی بیشترین تدیگبارندگی نسبت به 

هـای   یخبنـدان  پر شـدن دانـه، خطـر    ةدهی و نیز دور گل ةمنفی بارش قبل و در طول دور هایتحقیقات خود به ا رطی 

( در 2004ر )سـ بیتوباانـد.   دهی نخود اشاره کـرده  گل ةر طول دوربر پر شدن دانه و ا ر مثبت تاب، ببهاری، ا ر مثبت دما 

ر نواحی خشـک آسـیا و شـمال    دیگهمانند  ،وص استان لرستانخص هر مناطق کشور ببیشتدارد که در  پژوهشی اذعان می

تولید این  های ترین محدودیت خاک از جمله مهم شود و ناکافی بودن آب و صورت بهاره کشت می آفریقا، نخود معموالً به

هـای   انهکشاورزی را بـرای مـوز و آنانـاس بـا اسـتفاده از سـام       -شناسی بندی بوم ( پهنه2005نیلسون ) گیاه زراعی است.

معیاری و استفاده از روش وزنـی   ها، روش يند اطالعات جغرافیایی و سنج، از دور انجام داد؛ روش او برای ارزیابی پهنه

 ینـد دور و فرا از سـنج،  یـایی، اطالعـات جغراف  ة( با استفاده از سـامان 2008رحمان و ساها )بندی متغیرها بود.  برای رتبه

 پرداختند. خان و همکـاران  بنگالدش بوگرا در یزخ یلس ةکشت مناسب برای منطق یلگوا ینبه تدو ی،مراتب سلسله یلتحل

ارتفاع، شیب، نوع خـاک،   آنها عوامل ؛دندکراقدام  یقابل کشت محصوالت کشاورزی اراض یابیبه ارز یقیدر تحق( 2009)

 یده و سپس با وزنکردند بررسی راعی را مقدار تبخیر و تعرق و تأ یر هرکدام از آنها بر گیاهان ز دما، بارندگی، طول روز،

را ناطق مستعد کشت این گیاهان نقشة م در نهایت کرده، یقرا تلف آمده دست های به دادهGIS  ها در محیط ههرکدام از الی

یـة  کشت تنباکو بر پا برای ینبندی استان هنان در ي را برای تناسب یجامع یبررس (2010)ين و همکاران  تعیین کردند.

AHP  وGIS ( با استفاده از 1380وبیغ، )لتکزاده و  فر دادند.  انجامGIS با ایجـاد   ،کید بر گندم دیم استان همدانأبا ت

من ور  قابلیت اراضی به ةبه ایجاد نقش ،ها پوشانی این الیه های طبیعی و هم مرلفههای مختلف عوامل اقلیمی و دیگر  الیه

( به ارزیابی تناسـب اراضـی بـرای گنـدم، يغندرقنـد و یونجـه بـه روش        1381). قائمیان و همکاران ندکشت دیم پرداخت

 ةتـرین خصوصـیات اراضـی محدودکننـد     پیرانشهر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مهـم  ةپارامتریک در اراضی منطق

ان در دشت نیشابور سنجی نواحی مستعد کشت زعفر ( به امکان1383زاده و میرزابیاتی ) . فر استگیری  توپوگرافی و سیل

کیلومترمربع از اراضی دارای اسـتعداد بسـیار خـوب بـرای      146هزار و  2که داد پرداختند. نتیجه نشان  GISبا استفاده از 

بـا اسـتفاده از    ییدمـا  یازهـای کشت کلزا بر اساس ن یبند ( به پهنه1389)ان و همکار ی. رسولاستکشت زعفران  ةتوسع

GIS رمـول ف و گـراد(  یسـانت  ةدرجـ  20-15)مناسب کاشـت   یکه در آن با استفاده از دما کردنداقدام  در استان خراسان 
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 یـین اقدام بـه تع  GIS( با استفاده از 1390دوست و همکاران )ید. خورششد یینکاشت تع یخدرصد( تار 75)احتمال  یبولر

 یطـی و مح یمـی اقل یطنطبـاق شـرا  از عدم ا یحاک یجکشت کلزا در استان کردستان کردند که نتا یمناسب برا یها مکان

رشـد،   ةرشـد، دمـای دور   ةهای بارنـدگی سـاالنه، بارنـدگی دور    از داده با استفاده( 1390. ياالکیان )بودکشت کلزا  برای

 بندی آگروکلیماتیک کشت نخود با استفاده از روش پهنه به جهت و عمق خاک و سرعت باد ،نسبی، ارتفاع، شیب  رطوبت

AHP بیشـتری دارد.   تـأ یر آن است که در استان اردبیل عامل ارتفاع و دمـا   ةدهند نتایج نشانپرداخت؛  لدر استان اردبی

 یمکان های یلبا استفاده از تحل یشرق یجاندر سطح استان آذربا یمکشت گندم د یتقابل یبند ( به پهنه1391) زاده یضیف

GIS .یـم کشت گندم د ایندر فرب ر رم یها ش و دما از شاخصبار یمیاقل یها مرلفهحاصل نشان داد که  یجنتا اقدام کرد 

 450هکتار و متوسط عملکرد آن هزار  150 تا هزار 120در استان کرمانشاه  یمکشت نخود د  سطح زیر .شود یمحسوب م

 هـای  پـژوه،  دهـد کـه تمـام    ینشـان مـ   یـق تحق یشـینة پ یبنـد  (. جمع13: 1391، پرست حق) کیلوگرم در هکتار است

اسـتفاده از   یکـرد مقاله با رو ینبوده است که ا یکشاورز یطةدر ح و منحصراً یتخصص ،محصول ینا یبر رو گرفته انجام

در سطح استان کرمانشاه  یممناطق قابل کشت نخود د ییشناسا TOPSISو AHP روش  ،GIS یمکان یها یلتوابع تحل

 .را درکانون توجه خود قرار داده است

 

 ها مواد و روش

 یسـتگاه ا 9) ینوپتیکسـ  یستگاهاهفده  ( برای2010-1991)ساله   بیست یآمار ةدورهای اقلیمی یک  دادهدر این پژوه،، 

(. عناصـر اقلیمـی شـامل    1و اسـتفاده شـد )شـکل     انتخاب (همجوار یها در استان یستگاها 7و  بررسیمورد  ةدر محدود

فصل رشد، میانگین ماهانـة دمـای     ای کمینةمیانگین مجموع بارش ساالنه، میانگین مجموع ماهانة بارش فصل رشد، دم

دهی و رسیدگی، میانگین، بیشـینه و کمینـة ماهانـة رطوبـت نسـبی فصـل رشـد، میـانگین ماهانـة           زنی، دمای گل جوانه

 های محیطی نیز شامل ارتفاع، شیب و نوع خاک بود که از آنها استفاده شد. های آفتابی فصل رشد و مرلفه ساعت

 

 شده  هاي بررسي ايستگاه . پراکندگي1شکل  
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شـاخص پـژوه،    14 ،بـاز  یالرستفاده شد که بـر مبنـای سـ   روش دلفی اهای پژوه، از  دستیابی به شاخص برای

دو یـا   بـه  دهی بنا به سازگاری با مسـنله، از روش مبتنـی بـر مقایسـة دو     های وزن سپس از میان روش دست آمده است. هب

AHP اسـتان   یـم از کارشناسـان کشـت د   تـن  40 ماتریس مقایسة زوجی متغیرهـا را استفاده شد.  (7: 1389پور،  ی)قدس

هـای   . بـرای تبـدیل داده  شـد اسـتخرا    Expert choiceافزار  نرماز  یینها یارهایمعصورت تصادفی تکمیل کردند و  به

کریجینگ و یابی معلوم شد که بهترین روش برای عنصر بارش، روش کو های واسطه ای به سطحی، با بررسی روش نقطه

 (. 1دهی عکس فاصله است )جدول  برای بقیة عناصر اقلیمی روش وزن

 . مقادير خطاي مطلق، خطاي باياس و ضريب همبستگي عناصر اقليمي1جدول 

 مقادیر خطا  

 عناصر
 ضریب همبستگی خطای بایاس قدر مطلق خطا آماری های زمین روش

 بارش ساالنه

 6/0 -3/0 7/31 دهی عکس فاصله وزن

 7/0 2/2 4/26 کریجینگ

 7/0 1 7/25 کوکریجینگ

 بارش فصل رشد

 7/0 -8/0 6/30 دهی عکس فاصله وزن

 8/0 8/1 3/28 کریجینگ

 8/0 7/1 4/27 کوکریجینگ

 کمینه دمای فصل رشد

 9/0 -01/0 6/2 دهی عکس فاصله وزن

 9/0 1/0 6/2 کریجینگ

 92/0 -2/0 2 کوکریجینگ

 زنی میانگین دمای جوانه

 94/0 -2/0 8/1 دهی عکس فاصله وزن

 92/0 0 2/2 کریجینگ

 92/0 0 1/2 کوکریجینگ

 دهی دمای گل

 96/0 01/0 9/4 دهی عکس فاصله وزن

 93/0 -2/0 1/5 کریجینگ

 94/0 01/0 9/4 کوکریجینگ

 دمای رسیدگی

 95/0 01/0 9/1 دهی عکس فاصله وزن

 9/0 -2/0 1/2 کریجینگ

 9/0 01/0 6/2 کوکریجینگ

 کمینه رطوبت نسبی 

 86/0 04/0 6/5 دهی عکس فاصله وزن

 84/0 07/0 7/5 کریجینگ

 8/0 5/0 2/6 کوکریجینگ
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 . مقادير خطاي مطلق، خطاي باياس و ضريب همبستگي عناصر اقليمي1جدول ادامه 

 مقادیر خطا  

 عناصر
 گیضریب همبست خطای بایاس قدر مطلق خطا آماری های زمین روش

 میانگین رطوبت نسبی  

 86/0 03/0 7/4 دهی عکس فاصله وزن

 8/0 03/0 7/4 کریجینگ

 86/0 2/0 1/5 کوکریجینگ

 بیشینه رطوبت نسبی 

 84/0 0 3/1 دهی عکس فاصله وزن

 8/0 -01/0 9/1 کریجینگ

 82/0 03/0 8/1 کوکریجینگ

 های آفتابی میانگین ساعت

 87/0 -02/0 6/1 دهی عکس فاصله وزن

 82/0 03/0 2 کریجینگ

 83/0 04/0 1/2 کوکریجینگ

 سرعت باد

 86/0 -8/0 4/15 دهی عکس فاصله وزن

 72/0 71/1 5/17 کریجینگ

 77/0 62/1 3/16 کوکریجینگ

دهی عکس فاصله، کریجینگ و کوکریجینگ را  یابی وزن های درون مقادیر خطا و ضریب همبستگی روش 1جدول 

زاده و  شـود )فـر    یبـرآورد مـ   یانگینو در قدر مطلق خطا، مجموع م یمنف یاسمت مثبت  یاسبا یر خطاددهد.  نشان می

 .(112: 1390همکاران، 

دسـت   ( استفاده شد. بـرای بـه  DEMمتری ) 100های ارتفاع و شیب از روش رقومی ارتفاعی  همچنین، برای مرلفه

استفاده شد. ایـن نقشـه    1:250000یعی استان کرمانشاه در مقیاسشده از منابع طب آوردن نقشة خاک، از الیة رقومی تهیه

هـای   متری، به الیة رستری تبدیل شـد. در ادامـه، بـا توجـه بـه ورود الیـه       100بعد از امتیازدهی به انواع خاک در ابعاد 

یا معکوس هر الیـه  ها انجام گرفت. در این حالت، ا ر مستقیم  سازی مقادیر، استانداردسازی الیه مختلف، با هدف یکسان

آمده از  دست های به سپس وزن از نامناسب تا عالی( لحاظ شد. 1تا  0هنگام استانداردسازی )مقدار  سنجی کشت به در توان

AHP های مربوط ضرب شد. در مرحلة بعد، مقادیر مطلوب مثبت و منفی هر الیه اسـتخرا  و در روش تاپسـیس    در الیه

 صورت خالصه به شرح زیر است: به مراحل معادلة تاپسیسوارد شد. 

 شود: استاندارد می 1گیری یا هر متغیر با استفاده از رابطة  در مرحلة اول، ماتریس تصمیم

      =J ,...., 2, 1k …, n  and j= ,2, 1i                                                   1رابطة 
2

1





ij

ij
m

ij

i

a
N

a

 

ijaهای مر ر؛  = الیه
ijNشدة هر الیه. = مقادیر استاندارد 

 شود: ضرب می AHPآمده از روش  دست در مرحلة دوم، مقادیر استانداردشده در وزن به
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J ,...., 2, 1…, n  and j= ,2, 1i=                            2رابطة  ij i ijV a N 

ia وزن هر الیه در =AHP ؛Vijشده با احتساب ضریب آن. = الیة نهایی استاندارد 

 شود: در مرحلة سوم، مقادیر بیشینه و کمینة هر ماتریس استخرا  می

     مقادیر بیشینه                                                      3رابطة  1 2, ,...,    nA V V V 

مقادیر کمینه                                                                   1 2, ,...,    nA V V V 

A+  وA- ترتیب مقادیر بیشینه و کمینة هر ماتریس است. به 

 شود: در مرحلة يهارم، مقدار فاصلة هر ماتریس از مطلوب مثبت استخرا  می

m ،000 ،2 ،1 i=                                         4بطة را 
2
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j ij j
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d V V 

d+
j مطلوب مثبت؛ =v+

j.مقدار بیشینة هر ماتریس = 

 شود: در مرحلة پنجم، مقدار فاصلة هر ماتریس از مطلوب منفی استخرا  می

m ،000 ،2 ،1 i=                                         5رابطة  
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j ij j
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d V V 

d-
j مطلوب مثبت؛ =v-

j.مقدار بیشینة هر ماتریس = 

 شود: وارد می 6در مرحلة ششم، مقادیر مطلوب مثبت و منفی در رابطة 

*                =m ،000 ،2 ،1 i                                          6رابطة 
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CLi(.15: 2013، مقیمی و همکاران)شده برای هر مکان  ادیر نهایی محاسبه= مق 

 

 هاي پژوهش يافته

مر ر بر کشت نخود دیم در سطح استان شامل بارش ساالنه، بارش فصـل رشـد، دمـای     و عوامل محیطی عناصر اقلیمی

 یآفتـابی طـ   هـای  ساعت یانگینفصل رشد، م ةدهی، رسیدگی، رطوبت نسبی ساالنه، کمینه، بیشین زنی، گل کمینه، جوانه

 ،کارشناسـان  یـازدهی پـس از امت  اسـت کـه   ، ارتفاع، شـیب و نـوع خـاک   فصل رشد یسرعت باد ط یانگینفصل رشد، م

هـر عامـل    یمنفـ  یـا مثبت  یرتأ  قدارم برایشده  یینحدود تعشد و مشخص  یعدد یها صورت ارزش به یینها یارهایمع

 (.2معین شد )جدول  یطیعنصر مح یا یمیاقل

 

 

 



 هاي اقليمي و محيطي تعيين اراضي مناسب کشت نخود ديم در استان کرمانشاه با استفاده از داده

  

185 

 ارزشگذاري طبقات بر اساس نظر کارشناسان. 2جدول 

 

شرق و بیشترین مقـدار بـارش سـاالنه،     غرب و شمال   متر در جنوب میلی 316کمترین مقدار بارش ساالنه با حدود 

الف مشـخص اسـت کـه بـا افـزای،      2شود. با دقت در شکل  می  غرب استان کرمانشاه مشاهده  متر، در شمال میلی 931

متـر در محـدودة    میلـی  250آنجا که مقدار بـارش کمتـر از    شود. از بارش، ا ر مستقیم آن بر تعیین توان کشت بیشتر می

ب 2شود، منطقة نامناسب وجود ندارد. پراکندگی مجموع بارش فصل رشد )مارس تا ژوئیه( در شـکل   استان مشاهده نمی

ین غرب و شـمال و کمتـر   متر قرار دارد که بیشترین مقدار در شمال  میلی 321-87دهد که مقدار بارش در بازة  نشان می

غرب و شمال استان امتیاز عالی و غرب استان  توان گفت که شمال  طور کلی می شود. به مقدار در غرب استان مشاهده می

 کند. کمترین امتیاز )ضعیف( را در مجموع بارش فصل رشد دریافت می

 ارزشگذاری خصوصیات اقلیمی

 شود. متر، رابطه منفی و معکوس می میلی 200افزای، بارش رابطة مستقیم دارد و در کمتر از  بارش ساالنه و دورة رشد 1
و معکـوس   یرابطـه منفـ   ،ددرصـ  30کمتر از  در و دارد یممستق ةرابط یرطوبت نسب افزای، رطوبت نسبی 2

 گراد رابطة مستقیم دارد. درجة سانتی 20افزای، دما تا  زنی دمای جوانه 3 .شود یم

سـمت دماهـای بیشـتر از ایـن مقـدار، رابطـه        درجه، رابطه مستقیم و مثبت و بـه  19تا دمای  دهی دمای گل 4

 شود. درجه، شرایط نامساعد می 27معکوس و منفی و در دمای بی، از 

درجـه   31درجـه ا ـر معکـوس ودر بـی، از      31تـا   28درجه، رابطه مستقیم، از  28تا دمای  دمای رسیدگی 5

 شود. نامساعد می

 افزای، دمای کمینه رابطة مستقیم دارد. متوسط کمینة دما 6

اعت و سـ  8ساعت در روز رابطه مسـتقیم ودر کمتـر از    12تا  8های آفتابی از  افزای، ساعت های آفتابی ساعت 7

 شود. ساعت رابطه معکوس و منفی می 12بیشتر از 

متر بر  انیه باشد، تأ یر مستقیم دارد و در سرعت بیشـتر، رابطـه    4هر يه سرعت باد کمتر از  سرعت باد 8

 شود. معکوس و منفی می

 شود.  ، نامناسب می30درصد افزای، یابد، ا ر معکوس ودر بی، از  30هريه شیب تا  شیب 9

متر ا ر مستقیم دارد و در بیشتر و کمتر از آن رابطه معکـوس   1500تا  800افزای، ارتفاع از  تفاعار 10

آهکـی،   -هـای رسـی   لـومی، خـاک   -های شنی با هوموس زیاد، شنی ترتیب اولویت: خاک به نوع خاک 11 شود. می

 کند. تا صفر در توان کشت دریافت می 1های رسی مرطوب و سنگین، امتیاز از  خاک
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 فصل رشد ةبارش ماهانمجموع استاندارد  ب( بارش ساالنه مجموعاستاندارد الف( 

  
 خرداد یده گل یاستاندارد دما د(  ینفرورد یزن جوانه یاستاندارد دما  (

  
 فصل رشد ةماهان ینةکم یاستاندارد دما و( یرت یدگیرس یاستاندارد دما هـ(
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 فصل رشد یرطوبت نسب ةماهان یانگیناستاندارد مح(  فصل رشدماهانة  یرطوبت نسب ینةاستاندارد کمز( 

  
 فصل رشد یآفتاب های ساعت روزانة یانگیناستاندارد می(  فصل رشد ةماهان یرطوبت نسب یشینهد باستاندار ط(

  
 ل( استاندارد توزیع سطوح ارتفاعی ک( استاندارد میانگین سرعت باد ماهانة فصل رشد
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 ن( استاندارد توزیع انواع خاک م( استاندارد توزیع شیب

 صر اقليمي و عوامل محيطي. مقادير استاندارد عنا2شکل 

گـراد   درجـة سـانتی   21تـا   10زنی در مناطق مختلف استان بـین    ، وضعیت دمای مناسب جوانه2با توجه به شکل 

استخرا  شده است که عاملی کلیدی در کشت نخود دیـم اسـت؛     زنی از میانگین دمای فروردین متغیر است. دمای جوانه

دلیل داشـتن   یدا کند، شرایط کشت بهتر خواهد شد. بنابراین، مناطق غربی استان بهطوری که هريه مقدار آن افزای، پ به

کنـد. نتـایج توزیـع     شرقی کمترین امتیاز را دریافت می غربی، شرق و شمال  دمای زیادتر، بیشترین امتیاز و مناطق جنوب 

گراد است. بنا بر ن ـر کارشناسـان،    یدرجة سانت 33-18دهندة مقدار بین  د( نشان2دهی در خرداد )شکل  دمای مرحلة گل

گراد ا ر منفی و بیشتر از این حد ا ر نامساعد بر  درجة سانتی 27تا  19گراد ا ر مثبت،  درجة سانتی 19افزای، دما تا حدود 

ذهـاب،   هایی از غرب استان مانند شهرستان قصرشـیرین و غـرب سـرپل    دهی نخود دیم دارد. با توجه به اینکه بخ، گل

دهی نامساعد اسـت. در مجمـوع، دمـای مرحلـة      گراد دارد، برای کشت نخود در مرحلة گل درجة سانتی 27بی، از دمایی 

شـود. بـا توجـه بـه ن ـر       یابد که تا حد بسیار زیادی از افزای، ارتفاع ناشی می رسیدگی )تیر( از غرب به شرق کاه، می

 31تـا   28فزای، یابد، ا ر مثبت بر توان محیط دارد. از دمای گراد ا درجة سانتی 28کارشناسان، هريه دمای این مرحله تا 

سـمت نامسـاعد بـودن     گراد، شرایط به درجة سانتی 31شود و در بی، از  گراد، ا رهای منفی دمایی آشکار می درجة سانتی

یل این امـر،  هـ(. شهرستان قصرشیرین در تیر، شرایط نامناسبی برای رسیدگی نخود دیم دارد؛ دل2شود )شکل  کشیده می

درجـة   15-5و، مقدار دمای کمینة فصل رشد بین 2های آبی و مرگ گیاه است. با توجه به شکل  ا ر افزای، دما بر تن،

غـرب   گراد متفاوت است. بیشترین مقدار کمینة دما در شهرستان قصرشیرین و کمترین مقدار در شهرسـتان گـیالن   سانتی

دهد که هريـه   کمتری نسبت به غرب استان دارد. مقادیر استاندارد نشان میشود. مناطق شرقی استان دمای  مشاهده می

شود؛ بر این اساس، مناطق غربی استان )شکل  زنی و رشد نخود فراهم می تری برای جوانه دما افزای، یابد، شرایط مناسب

 کند. و( بیشترین امتیاز را کسب می2

عبارت دیگر، بـا توجـه    ز(؛ به2کشت نخود دیم دارد )شکل  سنجی محیطی رطوبت نسبی کمینه، ا ر مستقیم بر توان

خشک است، هر مقدار که بر رطوبت نسبی افزوده شـود، ا ـر آن بـر تـوان      وهوای نیمه به اینکه استان کرمانشاه دارای آب
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اسـتان   و منـاطق غربـی   1شرقی استان، امتیاز نزدیک به  یابد. بنابراین، مناطق جنوب غربی و شمال  محیطی افزای، می

کند. مقدار رطوبت نسبی میانگین تا حدود زیادی با دما و  دلیل رطوبت نسبی کمتر، امتیازی نزدیک به صفر دریافت می به

در شهرستان قصرشیرین با کمترین رطوبت نسـبی و    ترین ارتفاع طوری که بیشترین دما و پست ارتفاع در ارتباط است؛ به

غـرب اسـتان    شرقی بیشترین رطوبت نسبی قرار دارد. تنها منطقـة جنـوب     حیة شمالکمترین دما و بیشترین ارتفاع در نا

دهد که مقـدار   ح(. وضعیت بیشینة رطوبت نسبی نشان می2زند )شکل  هم می غرب( این پیوستگی را به )شهرستان گیالن

غرب و   ؛ از این ن ر، شمالدرصد در شهرستان جوانرود در نوسان است 43درصد در شرق استان تا حدود  76این متغیر از 

 ط(.2کند )شکل  غرب استان کمترین امتیاز و جنوب و شرق استان بیشترین امتیاز را دریافت می

در منـاطق جنـوبی و    9/9های آفتابی روزانة فصل رشد به مقـدار   در سطح استان کرمانشاه بیشترین میانگین ساعت

شـود. اخـتالف بیشـترین و کمتـرین مقـدار       رب استان مشاهده میغرب و غ در شمال 4/8مرکزی استان و کمترین مقدار 

کنـد   های آفتابی روزانه بسیار نايیز است؛ اما در مجموع، بیشترین مقادیر در اینجـا بیشـترین امتیـاز را کسـب مـی      ساعت

 ی(.2)شکل 

ـ      7تا  3میانگین سرعت باد طی فصل رشد، بین  اطق جـوانرود،  متر بر  انیه متغیر اسـت کـه بیشـترین مقـدار در من

شود. با توجه به توزیع سرعت  متر بر  انیه و کمترین مقدار در منطقة قصرشیرین مشاهده می 7تا  5کرمانشاه و سنقر بین 

باد در سطح استان، با افزای، ارتفاع و عرض جغرافیایی از غرب به شرق و جنوب بـه شـمال، سـرعت بـاد نیـز افـزای،       

غـرب و   ذهـاب، گـیالن   ، کنگـاور و در نـواحی غربـی اسـتان قصرشـیرین، سـرپل      یابد. از ن ـر میـانگین سـرعت بـاد     می

 ک(.2تری دارد )شکل  آبادغرب شرایط مناسب اسالم

شود. بر اساس ن ر کارشناسـان   ل، از غرب به شرق و شمال به جنوب بر ارتفاع استان افزوده می2با توجه به شکل 

هـایی از   تر، اما بخـ،  متر شرایط مناسب 1500تا  800تفاع متوسط های مرکزی استان کرمانشاه با ار توان گفت دشت می

متر شـرایط نامناسـبی دارد و همچنـین منـاطق      1500شرقی استان مانند شهرستان سنقر با ارتفاع بی، از  شرق و شمال

 عیفی دارد.متر شرایط متوسط تا ض 800غرب با ارتفاع کمتر از  ذهاب و غرب گیالن غربی استان مانند قصرشیرین، سرپل

درصـد اسـت و    30-0دهد که در سطح وسیعی از اسـتان، شـیب بـین     م نشان می2بررسی وضعیت شیب در شکل 

درصـد،   30درصدیم. در شـیب بـی، از    30های بی، از  شرقی استان شاهد شیب  غربی و شمال  بیشتر در مناطق شمال

های با شیب بسیار  شود؛ از این ن ر، دشت مساعد میدلیل نبود خاک عمیق و شرایط شخم زمین، وضعیت توان محیط نا به

 تری دارد.  شرقی وضعیت مناسب  جنوب -غربی  های استان با جهت شمال کم بین کوهستان

درصد رس است کـه در سـطح    60ترین نوع خاک برای کشت نخود دیم، خاک شنی با  بنا بر ن ر کارشناسان، عالی

 -لومی با هوموس زیاد، خـاک رسـی   -ترتیب خاک شنی های بعدی، به . در ردهاستان، خاکی با این خصوصیت وجود ندارد

طور کلـی اسـتان از ن ـر نـوع      ن، به2آهکی با تخلخل مناسب و خاک رسی سنگین و مرطوب قرار دارد. بر اساس شکل 

سـطح اسـتان و   کنند. انواع خاک موجـود در   دریافت می 75/0تا  25/0خاک دارای شرایط متوسط تا خوبی است و امتیاز 

 نشان داده شده است. 3امتیاز هرکدام در جدول 
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 هاي محدودة استان بر اساس نظر کارشناسان  . امتياز نوع خاک3جدول 

 امتیاز مشخصات خاک وعن

 -لیتوســـل -کالکریـــک

 ریگوسل

دار با بافت سبک تا متوسط، با فرسای، متوسط بر روی مـواد   عمق سنگریزه های کم خاک

 مارنمادری آهکی و 

5/0 

 

ــول  ــک کمبیسـ  -کالکریـ

  یوتریک کمبیسول

 45/0 های زیرین های عمیق با بافت سنگین همراه با مقداری تجمع مواد آهکی در الیه خاک

 5/0 های زیرین م با تجمع مواد آهکی در الیهأسنگین تو بسیاربا بافت سنگین تا  خاک عمیق کلسیس کمبیسل

ــول  ــک کمبیسـ  -کالکریـ

 کالکریک ریگوسل

 6/0 عمیق با بافت سنگین بر روی سنگریزه و مواد آهکی های نیمه اکخ

 3/0 سنگین بسیارخاک عمیق با بافت سنگین تا  کمبیسول

 35/0 سنگین بسیارهای عمیق با بافت  خاک ورتی سول -کمبیسول

ــل  ــک ریگوسـ  -کالکاریـ

 لیتوسل

ادری آهکـی و  دار با بافت سبک تا متوسـط بـر روی مـواد مـ     عمق سنگریزه های کم خاک

 مارن

65/0 

 4/0 سنگین و بدون سنگریزه بسیارخاک عمیق با بافت سنگین تا  کمبیسول -یوتریک

کمبیســــول  -یوتریــــک

 سول ژلی    

 25/0 سنگین، مرطوب بدون سنگریزه بسیارهای عمیق با بافت سنگین تا  خاک

ــک ــول -یوتریـ  -کمبیسـ

 کلسیس 

 25/0 خاک عمیق با بافت سنگین بدون سنگریزه

 4/0 های گچی عمق، متشکل از مارن کم بسیارهای  خاک لیتوسل

 -کالکریـــک -لیتوســـل

  ریگوسل

 55/0 ها و مواد آهکی و مارنی عمیق بر روی سنگ عمق تا نیمه های کم خاک

 55/0 های گچی یا نمکی نیافته متشکل از مارن های عمیق تکامل خاک ریگوسل -لیتوسل

ــل ــک -ریگوسـ  -کالکریـ

 ریگوسل

مـواد   یدار با بافـت سـبک تـا متوسـط، بـر رو      عمیق سنگریزه های کم عمق تا نیمه خاک

 مادری آهکی یا شیستی

75/0 

ــل -کالکریـــک  -ریگوسـ

 ریگوسل  

دار بر روی تجمع سـنگریزه   عمیق با بافت سبک تا متوسط سنگریزه عمق تا نیمه خاک کم

 و سنگ و مواد آهکی

6/0 

 

سنجی کشت نخود دیـم   های مر ر بر توان برای مرلفه AHPآمده از  دست بههای کلی، فرعی و نهایی  وزن 4جدول 

، سـرعت  07/0های آفتابی  ، ساعت12/0نسبی  ، رطوبت2/0، دما 45/0در مجموع، عناصر اقلیمی بارش،  .دهد را نشان می

 امتیاز کسب کرد. 04/0و شیب  05/0، ارتفاع 05/0و عوامل محیطی نوع خاک  03/0باد 
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 همراه با زيرمعيارها AHPها در  زن مؤلفه. و4جدول 

 وزن نهایی وزن فرعی کلی وزن مر ر بر توانسنجی کشت های الیه ردیف

 مجموع بارش ساالنه 1
45/0 

8/0 36/0 

 09/0 2/0 مجموع بارش دورة رشد 2

 زنی دمای جوانه 3

2/0 

59/0 12/0 

 05/0 23/0 دهی دمای گل 4

 02/0 11/0 دمای رسیدگی 5

 02/0 07/0 میانگین کمینه دمای فصل رشد 6

 میانگین رطوبت نسبی فصل رشد 7

12/0 

71/0 09/0 

 02/0 19/0 کمینه رطوبت نسبی فصل رشد 8

 01/0 1/0 بیشینه رطوبت نسبی فصل رشد 9

 07/0 07/0 07/0 های آفتابی میانگین مجموع ساعت 10

 03/0 03/0 03/0 میانگین سرعت باد فصل رشد 11

 05/0 05/0 05/0 ارتفاع 12

 04/0 04/0 04/0 شیب 13

 05/0 05/0 05/0 نوع خاک 14

 

(. بـر  3صورت نقشة توانسنجی کشت نخود دیم در استان کرمانشاه ارائه شده است )شـکل   نتایج روش تاپسیس، به

متر و بخـ،   1500از  علت ارتفاع بی، توان گفت که مناطق شمال شرقی استان مانند شهرستان سنقر، به این اساس می

دلیـل ارتفـاع و    های صحنه، کنگاور، پاوه، جوانرود و شمال روانسر و غرب منطقة باباجانی نیز به زیادی از شمال شهرستان

شیب زیاد، جزء مناطق نامناسب برای کشت محصول نخود دیم است. شهرستان قصرشیرین، شمال شهرسـتان سـومار و   

دهـی و رسـیدگی، جـزء منـاطق      مای زیاد در خرداد و تیر، در دو مرحلة اساسی گلعلت د ذهاب به بخ، وسیعی از سرپل

های موجود در سطح استان، از مجموع مساحت استان، مساحتی معـادل   گیرد. بدون توجه به نوع کاربری نامساعد قرار می

 6/41کیلومترمربع در سـطح عـالی،    1/0 مقدار،توان به کشت نخود دیم اختصاص داد. از این  کیلومترمربع را می 6/8293

کیلومترمربـع در سـطح متوسـط قـرار      6444کیلومترمربع در سـطح خـوب و    9/1807کیلومترمربع در سطح بسیار خوب، 

 شود. را شامل می 7/77، 8/21، 4/0، 1/0ترتیب  لحاظ درصد پوش، منطقه به گیرد که به می
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 ها به روش تاپسيس . نقشة نهايي حاصل از تلفيق اليه3شکل 

 یپراکندگ ةبا توجه به نقش ینبنابرا ید؛دست آ به یمد یتوان استان با در ن ر گرفتن اراض بایددقت کار  افزای، یبرا

کـه شـامل کرمانشـاه،     شـود  یمـ  یدهان دو شرق است یدر مناطق مرکز یمکشت د یشترینگفت که ب توان یم یمد یاراض

 یرین،قصرشـ  یهـا  شهرستان شامل یسمت مناطق غرب به است وو صحنه  ینآبادغرب، روانسر، سنقر، کنگاور، هرس اسالم

، مسـاحت اراضـی   4(. با توجه به شـکل  4)شکل  شود یکاسته م یمجوانرود از وسعت مناطق د غرب و ، گیالنذهاب سرپل

 کیلومترمربع است. 8863دیم استان کرمانشاه 

 

 . پراکندگي اراضي ديم در سطح استان کرمانشاه4شکل 

( که بر اساس آن، مناطق مستعد کشت 5دست آمد )شکل  با لحاظ کردن محدودة اراضی دیم استان، نقشة نهایی به

از کل مسـاحت   بندی، بندی شد. بر اساس همین پهنه نخود دیم در سطح استان در سه سطح بسیار خوب تا متوسط طبقه

 5/2819کیلومترمربـع در سـطح خـوب و     3/1014کیلومترمربـع در سـطح بسـیار خـوب،      8/2ترتیـب   استان کرمانشاه به

توان به کشت  استان را می کیلومترمربع از اراضی دیم 7/3836گیرد که در مجموع،  کیلومترمربع در سطح متوسط قرار می
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درصد  5/73درصد در سطح خوب و  4/26درصد در سطح بسیار خوب،  1/0نخود دیم اختصاص داد که این مقادیر شامل 

 در سطح متوسط است. 

 

 . پراکندگي اراضي مستعد کشت نخود ديم با لحاظ کردن اراضي ديم استان5شکل 

بـی، از   یبشـ  ی،شـرق   در شمال یادز یارگرفت که ارتفاع بس یجهنت انتو یمپس از تطابق الیة توان و الیة کاربری 

 یها در دوره یریناستان کرمانشاه مانند شهرستان قصرش یاز حد در مناطق غرب ی،ب یدرصد در شمال و شرق و دما 30

 یهـا  اندر شهرسـت  وبخـ  یاربـا اسـتعداد بسـ    یرا نامساعد کرده است. اراض یمکشت نخود د یطشرا یدگی،و رس یده گل

کنگـاور و   ین،صـحنه، هرسـ   یهـا  از جوانرود و نوسود قرار دارد. مناطق با استعداد متوسط در شهرسـتان  یروانسر و بخش

آبادغرب،کرمانشـاه و   از شهرستان اسـالم  یادیاز جنوب استان کرمانشاه و مناطق با استعداد خوب در قسمت ز ییها بخ،

  ذهاب قرار دارد. شرق سرپل

 

 گيري   نتيجه

 تبـع آن بـاال بـردن    بـه و افزای، عملکـرد    ر دررترین عوامل م وهوایی و ا ر آنها بر گیاهان از مهم های آب مرلفهناخت ش

در این پژوه،، برای آگـاهی از  ای برخوردار است.  ویژه در کشاورزی دیم از اهمیت ویژه هب این موضوع است؛تولید  سطح

بندی کشت نخود دیم، بارش ساالنه، بارش فصل رشد، دمای کمینة فصـل   تأ یر عناصر اقلیمی و عوامل محیطی بر پهنه

های آفتـابی   دهی و رسیدگی، میانگین، بیشینه و کمینة ماهانة رطوبت نسبی فصل رشد، ساعت زنی، گل رشد، دمای جوانه

بنـدی بـر    نـه ها تلفیق شد و په دهی با روش همپوشانی شاخص فصل رشد، ارتفاع، شیب )درصد( و نوع خاک، پس از وزن

درصـد کمتـرین    03/0درصد بیشترین و بـاد بـا    45/0اساس این عناصر انجام گرفت. نتایج نشان داد که بارش ساالنه با 

متـر در محـدودة اسـتان     میلـی  250تأ یر را بر کشت نخود دیم دارد. مقدار بارش ا ر مثبت دارد و يـون بـارش کمتـر از    

شـرق    غرب، شرق و شـمال   مناطق غربی استان بیشترین توان و مناطق جنوب مشاهده نشد، منطقة نامساعد وجود ندارد.

دلیل دمای بی، از  ذهاب به های غربی استان مانند قصرشیرین و سرپل زنی را دارد. بخ، استان کمترین توان برای جوانه
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شـرقی و شـرق    شـمال  غربـی،   دهی نامناسب است و مناطق جنوب  گراد، برای کشت نخود در مرحلة گل درجة سانتی 27

کند. شهرستان قصرشیرین شرایط نامناسبی از ن ر دمای رسیدگی در تعیین توان کشـت   استان امتیاز بیشتری دریافت می

يه کمینه دمای فصل رشد افزای، پیدا کند، شرایط  درجه متفاوت است؛ هر 15-5نخود دیم دارد. مقدار دمای کمینه بین 

شود. بنابراین، مناطق غربی استان بیشترین توان را دارد. کمترین مقدار  د نخود فراهم میزنی و رش تری برای جوانه مناسب

  غـرب و شـمال    درصد در جنوب 52درصد، در شهرستان قصرشیرین و بیشترین مقدار  28میانگین رطوبت نسبی با حدود 

کنـد. از ن ـر مقـدار رطوبـت      دریافت می شود؛ هريه مقدار این متغیر افزای، یابد، امتیاز بیشتری شرق استان مشاهده می

و منـاطق غربـی امتیـازی نزدیـک بـه صـفر        1شرقی استان امتیاز نزدیک به   غربی و شمال  نسبی کمینه، مناطق جنوب

هـای   درصد است و بنابراین، شهرستان 60شده، مقدار بیشینة رطوبت نسبی حدود  کند. در اغلب منطقة بررسی دریافت می

 9/9فصـل رشـد بـه مقـدار      ةآفتابی روزان های ساعت یشترینبآبادغرب در رتبة خوب قرار دارند.  اسالم کرمانشاه، سنقر و

میـانگین  . شـود  یغرب و غرب استان مشاهده م  در شمالساعت  4/8ترین مقدار کمو  یو مرکز یدر مناطق جنوبساعت 

سرعت در نواحی جوانرود، کرمانشـاه و سـنقر    متر بر  انیه متغیر است که بیشترین 7تا  3سرعت باد طی فصل رشد، بین 

آبـادغرب شـرایط    غرب و اسالم ذهاب، گیالن متر بر  انیه است. کنگاور و نواحی غربی شامل قصرشیرین، سرپل 7-5بین 

تری دارد و از ن ـر وضـعیت شـیب،     متر شرایط مناسب 1500تا  800های مرکزی استان با ارتفاع  تری دارد. دشت مناسب

درصد است. از ن ر نوع خاک، استان کرمانشاه دارای شرایط متوسط تا خوبی است. با تلفیق  30-0استان بین اغلب سطح 

متـر در   1500ها و لحاظ کردن الیة کاربری اراضی دیم استان مشخص شد که يهار متغیر ارتفاع نامناسب بـی، از   الیه

دهـی   احی مرکزی استان، زیاد بودن دما در مرحلة گلدرصد جز در نو 30شرق، شیب بی، از  غرب و شمال  نواحی شمال 

  ذهاب(، شرایط را برای کشت محصول نخود دیـم نامسـاعد کـرده    و رسیدگی در نواحی غرب استان )قصرشیرین و سرپل

درصـد و متوسـط    4/26درصد، خوب  1/0است و در دیگر نواحی استان، مناطق مستعد کشت در سه سطح بسیار خوب با 

هـای روانسـر و بخشـی از     شود. اراضی با استعداد بسیار خوب در شهرستان شده را شامل می منطقه بررسی درصد از 5/73

هـایی از جنـوب    های صحنه، هرسین، کنگاور و بخـ،  جوانرود و نوسود قرار دارد. مناطق با استعداد متوسط در شهرستان

 ذهاب قرار دارد. آبادغرب،کرمانشاه و شرق سرپل ان اسالماستان کرمانشاه و مناطق با استعداد خوب در قسمت زیادی از شهرست
 

 منابع

گـرم   رشد زایشی در مناطق نیمه ةنخود رهیافتی بر افزای، طول دور ةیزه زمستانیکشت پا» (.1381.، شاهوردی و م.، احمدی، ع. )پزشکپور، پ

 یـاهی علوم گ ةو اصالح نباتات ایران. پژوهشکد زراعت ة. هفتمین گنگر«موجب فرار از خشکی و کاه، ا رات وقوع خشکی و گرما به

 .278-276 ص مشهد. سیدانشگاه فردو

 ةنامـ  پایـان «. یـل در اسـتان اردب  GIS یطدر محـ  AHPخـود بـا اسـتفاده از روش    نکشـت   یماتیـک آگروکل یبنـد  پهنه(. »1390یان،  . )ياالک

 ص. 100یلی. محقق اردب ی. دانشگاهشناس یماقل ی،گرا ارشد. یکارشناس

 .یمد یکشاورز یقاتتحق ةسسرمعاونت م«. و تجارت نخود یدتول یتاهم ،نخود یمل یگزارش شورا(. »1391ر. )پرست،  قح

 ةکشت کلزا در استان کردستان با استفاده از سـامان  یمناسب برا یها مکان یینتع» (.1390 ک. )پورمحمد،  . وا.س ینی،حس .،دوست، عیدخورش

 .42-33 ص .74. ش 3دان، آب و خاک.    ةی. نشر«GIS یاییاطالعات جغراف
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ـ «در اسـتان خراسـان   GISبـا اسـتفاده از    یمـی اقل ییدما یازهایکشت کلزا بر اساس ن یبند پهنه» (.1389) .ع ی،قائم . و .س ی،رسول   ة. مجل

 .138-121 . ص1. ش 3   ی.زراع یاهانگ یدتول یکالکترون

فولوژیکی و رهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مو های مختلف کاشت و رژیم ررسی ا ر تاریخب» (.1381) . مرجان، ر صادق . ومقدم، پ رضوانی 

ـ    «.وهوایی نیشابور در شرایط آب ILC -3279 رقم( Cicerarietinum) عملکرد نخود  یهـا  پـژوه،  ةدانشگاه فردوسـی مشـهد. مجل
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