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تعيين اراضي مناسب کشت نخود ديم در استان کرمانشاه با استفاده
از دادههاي اقليمي و محيطي
حسن ذوالفقاری ـ دانشیار گروه جغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
اماناهلل فتحنیاـ استادیار گروه جغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
مژگان شهریاری  -دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیای طبیعی -اقلیمشناسی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
پذیرش مقاله 1393/04/01 :تأیید نهایی1393/09/13 :

چکيده
افزايش جمعيت و نياز روزافزون بشر به مواد غذايي ،لزوم توسعة کشاورزي را ايجاب مـيکنـد .در ايـن پـژوهش،
نواحي مستعد از نظر شرايط اقليمي و محيطي براي کشت نخود ديم در استان کرمانشاه شناسـايي شـد .دادههـاي
مورد نياز شامل بارش ساالنه ،بارش فصل رشد ،دماي کمينة فصل رشد ،ميانگين دماي جوانهزني ،دماي گلدهـي و
رسيدگي ،ميانگين بيشينه و کمينة ماهانة رطوبت نسبي فصل رشد ،ميانگين ماهانة ساعتهاي آفتابي فصل رشد طي
دورة آماري بيستساله ( )2010-1991براي هفده ايستگاه سينوپتيك استفاده شد .دادههاي محيطي ارتفاع ،شيب
و نوع خاک نيز در اين پژوهش وارد شد .بعد از تعيين وزن و استانداردسازي ،متغيرها در روش تاپسيس وارد شد و
پهنهبندي انجام گرفت .نتايج پژوهش نشان داد بارش ساالنه با  0/45بيشترين و باد با  0/3کمتـرين تـيرير را بـر
تعيين توان کشت نخود دارد .همچنين 0/1 ،مساحت استان داراي شرايط بسيار خوب 26/4 ،شرايط خوب و 73/5
شرايط متوسطي براي کشت نخود ديم دارد .ارر ارتفاع زياد بر بخشهاي شمال شرق ،شيب تند بيش از  30درصد
در نواحي شمالي و شرقي و همچنين دماهاي بيش از آستانة تحمل گياه در غرب اسـتان در دورههـاي گـلدهـي و
رسيدگي ،مطلوبيت شرايط اقليمي و محيطي را براي کشت نخود کاهش داده است.

کليدواژهها :استان کرمانشاه ،توانسنجي اقليمي ،روش تاپسيس ،روش دلفي ،نخود ديم.

مقدمه
با توجه به اینکه تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر یکی از ضروریات دنیای امروز بهشمار میآید و از آنجا که تولید محصـول
و قابلیتهای کشاورزی هر منطقه به هوا و عوامل اقلیمی آن بستگی دارد ،بررسی عناصـر جـوی مـر ر بـر کشـاورزی از
اهمیت ویژهای برخوردار است (محمدی و همکاران .)123 :1383 ،استفاده از زمـین بـدون در ن ـر گـرفتن تفـاوتهـای
بومشناختی و ظرفیتهای محیطی ،سبب پیامدهای ناگواری همچون فرسـای ،،بیابـانزایـی ،آلـودگی زمـین و تخریـب
محیطزیست میشود که نتیجة آن نابودی منابع طبیعی و دور کردن محیط از توسعة پایدار اسـت (فـر زاده و همکـاران،
 .)2 :1383قرار دادن نخود در تناوب بهدلیل داشتن مقـدار پـروتنین خـام بـین  23-17درصـد (مـالهوترا )152 :1988 ،و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09181323954 :

 E- mail: h_zolfagari2002@yahoo.com
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توانایی تثبیت ازت ،به پایداری سامانههای زراعی کمک میکند (ساکسینا و سینگ .)271 :1376 ،نخود یکـی از حبوبـات
مهم است که در  35کشور جهان از جمله ایران کشت میشود و در بین گیاهان زراعی ،از ن ر اهمیت سطح زیر کشت در
مقام نوزدهم قرار دارد (عسگری و همکاران .)62 :1388 ،بر اساس آمار وزارت جهـاد کشـاورزی ،ایـران هفتمـین کشـور
تولیدکنندة نخود در جهان است .نخود گیاهی مقاوم به خشکی است و به اقلیمی خشک و سرد نیاز دارد .این گیاه نهتنهـا
دمای زیاد ،بلکه دمای کم را تا حدودی بهخوبی تحمل میکند .جوانهزنی بذرهای آن در دمای  2تا  5درجـة سـانتیگـراد
آغاز میشود و شاخ و برگ آن گاهی تا دمای  8تا  11درجة سانتیگراد زیر صفر را تحمل میکنـد (کـويکی.)10 :1372،
در زمینة آگروکلیما (اقلیم کشاورزی) تحقیقات زیادی را دانشمندان کلیماتولوژی و کشاورزی در ایران و جهـان بـهانجـام
رساندهاند .نوروود ( )2000دربارة کاشت گندم دیم در دشتهای بزرگ ایالت کانزاس آمریکا پـژوه،هـایی را انجـام داد؛
وی با تحلیل دادههای اقلیمی ،نواحی مناسب برای کشت گندم دیم را شناسایی کرد و به این نتیجه رسـید کـه تبخیـر و
بارندگی نسبت به دیگر عناصر اقلیمی بیشترین تأ یر را بر طول مراحل رشد گنـدم دیـم دارد .النـدو و همکـاران ()2000
طی تحقیقات خود به ا رهای منفی بارش قبل و در طول دورة گلدهی و نیز دورة پر شـدن دانـه ،خطـر یخبنـدانهـای
بهاری ،ا ر مثبت دما بر پر شدن دانه و ا ر مثبت تاب ،بر طول دورة گلدهی نخود اشاره کـردهانـد .توبابیسـر ( )2004در
پژوهشی اذعان میدارد که در بیشتر مناطق کشور بهخصوص استان لرستان ،همانند دیگر نواحی خشـک آسـیا و شـمال
آفریقا ،نخود معموالً بهصورت بهاره کشت میشود و ناکافی بودن آب و خاک از جمله مهمترین محدودیتهای تولید این
گیاه زراعی است .نیلسون ( )2005پهنهبندی بومشناسی -کشاورزی را بـرای مـوز و آنانـاس بـا اسـتفاده از سـامانههـای
اطالعات جغرافیایی و سنج ،از دور انجام داد؛ روش او برای ارزیابی پهنهها ،روش يندمعیاری و استفاده از روش وزنـی
برای رتبهبندی متغیرها بود .رحمان و ساها ( )2008با استفاده از سـامانة اطالعـات جغرافیـایی ،سـنج ،از دور و فراینـد
تحلیل سلسلهمراتبی ،به تدوین الگوی کشت مناسب برای منطقة سیلخیز بوگرا در بنگالدش پرداختند .خان و همکـاران
( )2009در تحقیقی به ارزیابی اراضی قابل کشت محصوالت کشاورزی اقدام کردند؛ آنها عوامل ارتفاع ،شیب ،نوع خـاک،
دما ،بارندگی ،طول روز ،مقدار تبخیر و تعرق و تأ یر هرکدام از آنها بر گیاهان زراعی را بررسی کردند و سپس با وزندهی
هرکدام از الیهها در محیط  GISدادههای بهدستآمده را تلفیق کرده ،در نهایت نقشة مناطق مستعد کشت این گیاهان را
تعیین کردند .ين و همکاران ( )2010بررسی جامعی را برای تناسببندی استان هنان در يین برای کشت تنباکو بر پایـة
 AHPو  GISانجام دادند .فر زاده و تکلوبیغ )1380( ،با استفاده از  GISبا تأکید بر گندم دیم استان همدان ،با ایجـاد
الیههای مختلف عوامل اقلیمی و دیگر مرلفههای طبیعی و همپوشانی این الیهها ،به ایجاد نقشة قابلیت اراضی بهمن ور
کشت دیم پرداختند .قائمیان و همکاران ( ) 1381به ارزیابی تناسـب اراضـی بـرای گنـدم ،يغندرقنـد و یونجـه بـه روش
پارامتریک در اراضی منطقة پیرانشهر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مهـمتـرین خصوصـیات اراضـی محدودکننـدة
توپوگرافی و سیلگیری است .فر زاده و میرزابیاتی ( )1383به امکانسنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور
با استفاده از  GISپرداختند .نتیجه نشان داد که  2هزار و  146کیلومترمربع از اراضی دارای اسـتعداد بسـیار خـوب بـرای
توسعة کشت زعفران است .رسولی و همکاران ( )1389به پهنهبندی کشت کلزا بر اساس نیازهـای دمـایی بـا اسـتفاده از
 GISدر استان خراسان اقدام کردند که در آن با استفاده از دمای مناسب کاشـت ( 20-15درجـة سـانتیگـراد) و فرمـول
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ریبول (احتمال  75درصد) تاریخ کاشت تعیین شد .خورشیددوست و همکاران ( )1390با استفاده از  GISاقدام بـه تعیـین
مکانهای مناسب برای کشت کلزا در استان کردستان کردند که نتایج حاکی از عدم انطبـاق شـرایط اقلیمـی و محیطـی
برای کشت کلزا بود .ياالکیان ( )1390با استفاده از دادههای بارنـدگی سـاالنه ،بارنـدگی دورة رشـد ،دمـای دورة رشـد،
رطوبت نسبی ،ارتفاع ،شیب ،جهت و عمق خاک و سرعت باد به پهنهبندی آگروکلیماتیک کشت نخود با استفاده از روش
AHPدر استان اردبیل پرداخت؛ نتایج نشاندهندة آن است که در استان اردبیل عامل ارتفاع و دمـا تـأ یر بیشـتری دارد.
فیضیزاده ( )1391به پهنهبندی قابلیت کشت گندم دیم در سطح استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیلهای مکانی
 GISاقدام کرد .نتایج حاصل نشان داد که مرلفههای اقلیمی بارش و دما از شاخصهای مر ر بر فرایند کشت گندم دیـم
محسوب میشود .سطح زیر کشت نخود دیم در استان کرمانشاه  120هزار تا  150هزار هکتار و متوسط عملکرد آن 450
کیلوگرم در هکتار است (حقپرست .)13 :1391 ،جمعبنـدی پیشـینة تحقیـق نشـان مـیدهـد کـه تمـام پـژوه،هـای
انجامگرفته بر روی این محصول ،تخصصی و منحصراً در حیطة کشاورزی بوده است که این مقاله با رویکـرد اسـتفاده از
توابع تحلیلهای مکانی  ،GISروش  AHPو  TOPSISشناسایی مناطق قابل کشت نخود دیم در سطح استان کرمانشاه
را درکانون توجه خود قرار داده است.

مواد و روشها
در این پژوه ،،دادههای اقلیمی یک دورة آماری بیستساله ( )2010-1991برای هفده ایستگاه سـینوپتیک ( 9ایسـتگاه
در محدودة مورد بررسی و  7ایستگاه در استانهای همجوار) انتخاب و اسـتفاده شـد (شـکل  .)1عناصـر اقلیمـی شـامل
میانگین مجموع بارش ساالنه ،میانگین مجموع ماهانة بارش فصل رشد ،دمای کمینة فصل رشد ،میانگین ماهانـة دمـای
جوانهزنی ،دمای گل دهی و رسیدگی ،میانگین ،بیشـینه و کمینـة ماهانـة رطوبـت نسـبی فصـل رشـد ،میـانگین ماهانـة
ساعتهای آفتابی فصل رشد و مرلفههای محیطی نیز شامل ارتفاع ،شیب و نوع خاک بود که از آنها استفاده شد.

شکل  .1پراکندگي ايستگاههاي بررسيشده
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برای دستیابی به شاخصهای پژوه ،از روش دلفی استفاده شد که بـر مبنـای سـرالی بـاز 14 ،شـاخص پـژوه،
بهدست آمده است .سپس از میان روشهای وزندهی بنا به سازگاری با مسـنله ،از روش مبتنـی بـر مقایسـة دوبـهدو یـا
( AHPقدسیپور )7 :1389 ،استفاده شد .ماتریس مقایسة زوجی متغیرهـا را  40تـن از کارشناسـان کشـت دیـم اسـتان
بهصورت تصادفی تکمیل کردند و معیارهای نهایی از نرمافزار  Expert choiceاسـتخرا شـد .بـرای تبـدیل دادههـای
نقطهای به سطحی ،با بررسی روشهای واسطهیابی معلوم شد که بهترین روش برای عنصر بارش ،روش کوکریجینگ و
برای بقیة عناصر اقلیمی روش وزندهی عکس فاصله است (جدول .)1
جدول  .1مقادير خطاي مطلق ،خطاي باياس و ضريب همبستگي عناصر اقليمي

مقادیر خطا
عناصر
بارش ساالنه

بارش فصل رشد

کمینه دمای فصل رشد

میانگین دمای جوانهزنی

دمای گلدهی

دمای رسیدگی

کمینه رطوبت نسبی

روشهای زمینآماری

قدر مطلق خطا

خطای بایاس

ضریب همبستگی

وزندهی عکس فاصله

31/7

-0/3

0/ 6

کریجینگ

26/4

2/2

0/ 7

کوکریجینگ

25/7

1

0/ 7

وزندهی عکس فاصله

30/6

-0/8

0/ 7

کریجینگ

28/3

1/8

0/ 8

کوکریجینگ

27/4

1/7

0/ 8

وزندهی عکس فاصله

2/6

-0/01

0/ 9

کریجینگ

2/6

0/1

0/ 9

کوکریجینگ

2

-0/2

0/92

وزندهی عکس فاصله

1/8

-0/2

0/94

کریجینگ

2/2

0

0/92

کوکریجینگ

2/1

0

0/92

وزندهی عکس فاصله

4/9

0/01

0/96

کریجینگ

5/1

-0/2

0/93

کوکریجینگ

4/9

0/01

0/94

وزندهی عکس فاصله

1/9

0/01

0/95

کریجینگ

2/1

-0/2

0/ 9

کوکریجینگ

2/6

0/01

0/ 9

وزندهی عکس فاصله

5/6

0/04

0/86

کریجینگ

5/7

0/07

0/84

کوکریجینگ

6/2

0/5

0/ 8
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ادامه جدول  .1مقادير خطاي مطلق ،خطاي باياس و ضريب همبستگي عناصر اقليمي

مقادیر خطا
عناصر
میانگین رطوبت نسبی

بیشینه رطوبت نسبی

میانگین ساعتهای آفتابی

سرعت باد

روشهای زمینآماری

قدر مطلق خطا

خطای بایاس

ضریب همبستگی

وزندهی عکس فاصله

4/7

0/03

0/86

کریجینگ

4/7

0/03

0/ 8

کوکریجینگ

5/1

0/2

0/86

وزندهی عکس فاصله

1/3

0

0/84

کریجینگ

1/9

-0/01

0/ 8

کوکریجینگ

1/8

0/03

0/82

وزندهی عکس فاصله

1/6

-0/02

0/87

کریجینگ

2

0/03

0/82

کوکریجینگ

2/1

0/04

0/83

وزندهی عکس فاصله

15/4

-0/8

0/86

کریجینگ

17/5

1/71

0/72

کوکریجینگ

16/3

1/62

0/77

جدول  1مقادیر خطا و ضریب همبستگی روشهای درونیابی وزندهی عکس فاصله ،کریجینگ و کوکریجینگ را
نشان میدهد .در خطای بایاس سمت مثبت یا منفی و در قدر مطلق خطا ،مجموع میانگین بـرآورد مـیشـود (فـر زاده و
همکاران.)112 :1390 ،
همچنین ،برای مرلفههای ارتفاع و شیب از روش رقومی ارتفاعی  100متری ( )DEMاستفاده شد .بـرای بـهدسـت
آوردن نقشة خاک ،از الیة رقومی تهیهشده از منابع طبیعی استان کرمانشاه در مقیاس 1:250000استفاده شد .ایـن نقشـه
بعد از امتیازدهی به انواع خاک در ابعاد  100متری ،به الیة رستری تبدیل شـد .در ادامـه ،بـا توجـه بـه ورود الیـههـای
مختلف ،با هدف یکسانسازی مقادیر ،استانداردسازی الیهها انجام گرفت .در این حالت ،ا ر مستقیم یا معکوس هر الیـه
در توانسنجی کشت بههنگام استانداردسازی (مقدار  0تا  1از نامناسب تا عالی) لحاظ شد .سپس وزنهای بهدستآمده از
 AHPدر الیههای مربوط ضرب شد .در مرحلة بعد ،مقادیر مطلوب مثبت و منفی هر الیه اسـتخرا و در روش تاپسـیس
وارد شد .مراحل معادلة تاپسیس بهصورت خالصه به شرح زیر است:
در مرحلة اول ،ماتریس تصمیمگیری یا هر متغیر با استفاده از رابطة  1استاندارد میشود:
رابطة 1

i=1 ,2, k …, n and j=1 ,2 ,...., J

aij
m

a

2
ij

 = aijالیههای مر ر؛  = N ijمقادیر استانداردشدة هر الیه.
در مرحلة دوم ،مقادیر استانداردشده در وزن بهدستآمده از روش  AHPضرب میشود:

i 1

N ij 
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رابطة 2

V ij  ai  N ij

i=1 ,2, …, n and j=1 ,2 ,...., J

 = aiوزن هر الیه در AHP؛  =Vijالیة نهایی استانداردشده با احتساب ضریب آن.
در مرحلة سوم ،مقادیر بیشینه و کمینة هر ماتریس استخرا میشود:
رابطة 3

مقادیر بیشینه
مقادیر کمینه





 V

A   V 1 ,V 2 ,...,V n

,V 2 ,...,V n


1

A

 A+و  A-بهترتیب مقادیر بیشینه و کمینة هر ماتریس است.
در مرحلة يهارم ،مقدار فاصلة هر ماتریس از مطلوب مثبت استخرا میشود:
رابطة 4

i= 1 ،2 ،000 ،m

2



V j

 V
n

ij

j 1

d j 

 =d+jمطلوب مثبت؛  =v+jمقدار بیشینة هر ماتریس.
در مرحلة پنجم ،مقدار فاصلة هر ماتریس از مطلوب منفی استخرا میشود:
رابطة 5

i= 1 ،2 ،000 ،m

2



V j

 V
n

ij

j 1


j

d 

 =d-jمطلوب مثبت؛  =v-jمقدار بیشینة هر ماتریس.
در مرحلة ششم ،مقادیر مطلوب مثبت و منفی در رابطة  6وارد میشود:
رابطة 6

i= 1 ،2 ،000 ،m

d i
d i  d i

CL*i 

 =CLiمقادیر نهایی محاسبهشده برای هر مکان (مقیمی و همکاران.)15 :2013 ،

يافتههاي پژوهش
عناصر اقلیمی و عوامل محیطی مر ر بر کشت نخود دیم در سطح استان شامل بارش ساالنه ،بارش فصـل رشـد ،دمـای
کمینه ،جوانهزنی ،گلدهی ،رسیدگی ،رطوبت نسبی ساالنه ،کمینه ،بیشینة فصل رشد ،میانگین ساعتهـای آفتـابی طـی
فصل رشد ،میانگین سرعت باد طی فصل رشد ،ارتفاع ،شـیب و نـوع خـاک اسـت کـه پـس از امتیـازدهی کارشناسـان،
معیارهای نهایی بهصورت ارزشهای عددی مشخص شد و حدود تعیینشده برای مقدار تأ یر مثبت یـا منفـی هـر عامـل
اقلیمی یا عنصر محیطی معین شد (جدول .)2
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جدول  .2ارزشگذاري طبقات بر اساس نظر کارشناسان

خصوصیات اقلیمی
1
2
3
4

ارزشگذاری

بارش ساالنه و دورة رشد افزای ،بارش رابطة مستقیم دارد و در کمتر از  200میلیمتر ،رابطه منفی و معکوس میشود.
افزای ،رطوبت نسبی رابطة مستقیم دارد و در کمتر از  30درصـد ،رابطـه منفـی و معکـوس
رطوبت نسبی
شود .دما تا  20درجة سانتیگراد رابطة مستقیم دارد.
افزای،
دمای جوانهزنی
می
تا دمای  19درجه ،رابطه مستقیم و مثبت و بـهسـمت دماهـای بیشـتر از ایـن مقـدار ،رابطـه
دمای گلدهی
معکوس و منفی و در دمای بی ،از  27درجه ،شرایط نامساعد میشود.

5

دمای رسیدگی

6
7

متوسط کمینة دما
ساعتهای آفتابی

8

سرعت باد

تا دمای  28درجه ،رابطه مستقیم ،از  28تـا  31درجـه ا ـر معکـوس ودر بـی ،از  31درجـه
نامساعد میشود.
افزای ،دمای کمینه رابطة مستقیم دارد.
افزای ،ساعتهای آفتابی از  8تا  12ساعت در روز رابطه مسـتقیم ودر کمتـر از  8سـاعت و
بیشتر از  12ساعت رابطه معکوس و منفی میشود.
هر يه سرعت باد کمتر از  4متر بر انیه باشد ،تأ یر مستقیم دارد و در سرعت بیشـتر ،رابطـه
معکوس و منفی میشود.

 9شیب
 10ارتفاع
 11نوع خاک

هريه شیب تا  30درصد افزای ،یابد ،ا ر معکوس ودر بی ،از  ،30نامناسب میشود.
افزای ،ارتفاع از  800تا  1500متر ا ر مستقیم دارد و در بیشتر و کمتر از آن رابطه معکـوس
ترتیب اولویت :خاکهای شنی با هوموس زیاد ،شنی -لـومی ،خـاکهـای رسـی -آهکـی،
به
میشود.
خاکهای رسی مرطوب و سنگین ،امتیاز از  1تا صفر در توان کشت دریافت میکند.

کمترین مقدار بارش ساالنه با حدود  316میلیمتر در جنوب غرب و شمال شرق و بیشترین مقـدار بـارش سـاالنه،
 931میلیمتر ،در شمال غرب استان کرمانشاه مشاهده میشود .با دقت در شکل 2الف مشـخص اسـت کـه بـا افـزای،
بارش ،ا ر مستقیم آن بر تعیین توان کشت بیشتر میشود .از آنجا که مقدار بـارش کمتـر از  250میلـیمتـر در محـدودة
استان مشاهده نمی شود ،منطقة نامناسب وجود ندارد .پراکندگی مجموع بارش فصل رشد (مارس تا ژوئیه) در شـکل 2ب
نشان میدهد که مقدار بارش در بازة  321-87میلیمتر قرار دارد که بیشترین مقدار در شمال غرب و شـمال و کمتـرین
مقدار در غرب استان مشاهده میشود .بهطور کلی میتوان گفت که شمال غرب و شمال استان امتیاز عالی و غرب استان
کمترین امتیاز (ضعیف) را در مجموع بارش فصل رشد دریافت میکند.
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الف) استاندارد مجموع بارش ساالنه

ب) استاندارد مجموع بارش ماهانة فصل رشد

) استاندارد دمای جوانهزنی فروردین

د) استاندارد دمای گلدهی خرداد

هـ) استاندارد دمای رسیدگی تیر

و) استاندارد دمای کمینة ماهانة فصل رشد

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

187

ز) استاندارد کمینة رطوبت نسبی ماهانة فصل رشد

ح) استاندارد میانگین ماهانة رطوبت نسبی فصل رشد

ط) استاندارد بیشینه رطوبت نسبی ماهانة فصل رشد

ی) استاندارد میانگین روزانة ساعتهای آفتابی فصل رشد

ک) استاندارد میانگین سرعت باد ماهانة فصل رشد

ل) استاندارد توزیع سطوح ارتفاعی
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م) استاندارد توزیع شیب

ن) استاندارد توزیع انواع خاک

شکل  .2مقادير استاندارد عناصر اقليمي و عوامل محيطي

با توجه به شکل  ، 2وضعیت دمای مناسب جوانهزنی در مناطق مختلف استان بـین  10تـا  21درجـة سـانتیگـراد
متغیر است .دمای جوانهزنی از میانگین دمای فروردین استخرا شده است که عاملی کلیدی در کشت نخود دیـم اسـت؛
بهطوری که هريه مقدار آن افزای ،پیدا کند ،شرایط کشت بهتر خواهد شد .بنابراین ،مناطق غربی استان بهدلیل داشـتن
دمای زیادتر ،بیشترین امتیاز و مناطق جنوب غربی ،شرق و شمال شرقی کمترین امتیاز را دریافت میکنـد .نتـایج توزیـع
دمای مرحلة گلدهی در خرداد (شکل 2د) نشاندهندة مقدار بین  33-18درجة سانتیگراد است .بنا بر ن ـر کارشناسـان،
افزای ،دما تا حدود  19درجة سانتیگراد ا ر مثبت 19 ،تا  27درجة سانتیگراد ا ر منفی و بیشتر از این حد ا ر نامساعد بر
گلدهی نخود دیم دارد .با توجه به اینکه بخ،هایی از غرب استان مانند شهرستان قصرشـیرین و غـرب سـرپلذهـاب،
دمایی بی ،از  27درجة سانتیگراد دارد ،برای کشت نخود در مرحلة گلدهی نامساعد اسـت .در مجمـوع ،دمـای مرحلـة
رسیدگی (تیر) از غرب به شرق کاه ،مییابد که تا حد بسیار زیادی از افزای ،ارتفاع ناشی میشـود .بـا توجـه بـه ن ـر
کارشناسان ،هريه دمای این مرحله تا  28درجة سانتیگراد افزای ،یابد ،ا ر مثبت بر توان محیط دارد .از دمای  28تـا 31
درجة سانتیگراد ،ا رهای منفی دمایی آشکار میشود و در بی ،از  31درجة سانتیگراد ،شرایط بهسـمت نامسـاعد بـودن
کشیده میشود (شکل 2هـ) .شهرستان قصرشیرین در تیر ،شرایط نامناسبی برای رسیدگی نخود دیم دارد؛ دلیل این امـر،
ا ر افزای ،دما بر تن،های آبی و مرگ گیاه است .با توجه به شکل 2و ،مقدار دمای کمینة فصل رشد بین  15-5درجـة
سانتیگراد متفاوت است .بیشترین مقدار کمینة دما در شهرستان قصرشیرین و کمترین مقدار در شهرسـتان گـیالنغـرب
مشاهده میشود .مناطق شرقی استان دمای کمتری نسبت به غرب استان دارد .مقادیر استاندارد نشان میدهد که هريـه
دما افزای ،یابد ،شرایط مناسبتری برای جوانهزنی و رشد نخود فراهم میشود؛ بر این اساس ،مناطق غربی استان (شکل
2و) بیشترین امتیاز را کسب میکند.
رطوبت نسبی کمینه ،ا ر مستقیم بر توانسنجی محیطی کشت نخود دیم دارد (شکل 2ز)؛ بهعبارت دیگر ،بـا توجـه
به اینکه استان کرمانشاه دارای آبوهوای نیمهخشک است ،هر مقدار که بر رطوبت نسبی افزوده شـود ،ا ـر آن بـر تـوان
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محیطی افزای ،مییابد .بنابراین ،مناطق جنوب غربی و شمال شرقی استان ،امتیاز نزدیک به  1و منـاطق غربـی اسـتان
بهدلیل رطوبت نسبی کمتر ،امتیازی نزدیک به صفر دریافت میکند .مقدار رطوبت نسبی میانگین تا حدود زیادی با دما و
ارتفاع در ارتباط است؛ بهطوری که بیشترین دما و پستترین ارتفاع در شهرستان قصرشیرین با کمترین رطوبت نسـبی و
کمترین دما و بیشترین ارتفاع در ناحیة شمال شرقی بیشترین رطوبت نسبی قرار دارد .تنها منطقـة جنـوب غـرب اسـتان
(شهرستان گیالنغرب) این پیوستگی را بههم میزند (شکل 2ح) .وضعیت بیشینة رطوبت نسبی نشان میدهد که مقـدار
این متغیر از  76درصد در شرق استان تا حدود  43درصد در شهرستان جوانرود در نوسان است؛ از این ن ر ،شمال غرب و
غرب استان کمترین امتیاز و جنوب و شرق استان بیشترین امتیاز را دریافت میکند (شکل 2ط).
در سطح استان کرمانشاه بیشترین میانگین ساعتهای آفتابی روزانة فصل رشد به مقـدار  9/9در منـاطق جنـوبی و
مرکزی استان و کمترین مقدار  8/4در شمالغرب و غرب استان مشاهده میشـود .اخـتالف بیشـترین و کمتـرین مقـدار
ساعتهای آفتابی روزانه بسیار نايیز است؛ اما در مجموع ،بیشترین مقادیر در اینجـا بیشـترین امتیـاز را کسـب مـیکنـد
(شکل 2ی).
میانگین سرعت باد طی فصل رشد ،بین  3تا  7متر بر انیه متغیر اسـت کـه بیشـترین مقـدار در منـاطق جـوانرود،
کرمانشاه و سنقر بین  5تا  7متر بر انیه و کمترین مقدار در منطقة قصرشیرین مشاهده میشود .با توجه به توزیع سرعت
باد در سطح استان ،با افزای ،ارتفاع و عرض جغرافیایی از غرب به شرق و جنوب بـه شـمال ،سـرعت بـاد نیـز افـزای،
مییابد .از ن ـر میـانگین سـرعت بـاد ،کنگـاور و در نـواحی غربـی اسـتان قصرشـیرین ،سـرپلذهـاب ،گـیالنغـرب و
اسالمآبادغرب شرایط مناسبتری دارد (شکل 2ک).
با توجه به شکل 2ل ،از غرب به شرق و شمال به جنوب بر ارتفاع استان افزوده میشود .بر اساس ن ر کارشناسـان
میتوان گفت دشتهای مرکزی استان کرمانشاه با ارتفاع متوسط  800تا  1500متر شرایط مناسبتر ،اما بخـ،هـایی از
شرق و شمالشرقی استان مانند شهرستان سنقر با ارتفاع بی ،از  1500متر شـرایط نامناسـبی دارد و همچنـین منـاطق
غربی استان مانند قصرشیرین ،سرپلذهاب و غرب گیالنغرب با ارتفاع کمتر از  800متر شرایط متوسط تا ضعیفی دارد.
بررسی وضعیت شیب در شکل 2م نشان میدهد که در سطح وسیعی از اسـتان ،شـیب بـین  30-0درصـد اسـت و
بیشتر در مناطق شمال غربی و شمال شرقی استان شاهد شیبهای بی ،از  30درصدیم .در شـیب بـی ،از  30درصـد،
بهدلیل نبود خاک عمیق و شرایط شخم زمین ،وضعیت توان محیط نامساعد میشود؛ از این ن ر ،دشتهای با شیب بسیار
کم بین کوهستانهای استان با جهت شمال غربی -جنوب شرقی وضعیت مناسبتری دارد.
بنا بر ن ر کارشناسان ،عالیترین نوع خاک برای کشت نخود دیم ،خاک شنی با  60درصد رس است کـه در سـطح
استان ،خاکی با این خصوصیت وجود ندارد .در ردههای بعدی ،بهترتیب خاک شنی -لومی با هوموس زیاد ،خـاک رسـی-
آهکی با تخلخل مناسب و خاک رسی سنگین و مرطوب قرار دارد .بر اساس شکل 2ن ،بهطور کلـی اسـتان از ن ـر نـوع
خاک دارای شرایط متوسط تا خوبی است و امتیاز  0/25تا  0/75دریافت میکنند .انواع خاک موجـود در سـطح اسـتان و
امتیاز هرکدام در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  .3امتياز نوع خاکهاي محدودة استان بر اساس نظر کارشناسان

نوع خاک

مشخصات

امتیاز

کالکریـــک -لیتوســـل -خاکهای کمعمق سنگریزهدار با بافت سبک تا متوسط ،با فرسای ،متوسط بر روی مـواد 0/5
ریگوسل

مادری آهکی و مارن

کالکریـــک کمبیســـول -خاکهای عمیق با بافت سنگین همراه با مقداری تجمع مواد آهکی در الیههای زیرین

0/45

یوتریک کمبیسول
کلسیس کمبیسل

خاک عمیق با بافت سنگین تا بسیار سنگین توأم با تجمع مواد آهکی در الیههای زیرین

کالکریـــک کمبیســـول -خاکهای نیمهعمیق با بافت سنگین بر روی سنگریزه و مواد آهکی

0/5
0/6

کالکریک ریگوسل
کمبیسول

خاک عمیق با بافت سنگین تا بسیار سنگین

0/3

کمبیسول -ورتی سول

خاکهای عمیق با بافت بسیار سنگین

0/35

کالکاریـــک ریگوســـل -خاکهای کمعمق سنگریزهدار با بافت سبک تا متوسـط بـر روی مـواد مـادری آهکـی و 0/65
لیتوسل

مارن

یوتریک -کمبیسول

خاک عمیق با بافت سنگین تا بسیار سنگین و بدون سنگریزه

یوتریــــک -کمبیســــول خاکهای عمیق با بافت سنگین تا بسیار سنگین ،مرطوب بدون سنگریزه

0/4
0/25

ژلیسول
یوتریـــک -کمبیســـول -خاک عمیق با بافت سنگین بدون سنگریزه

0/25

کلسیس
لیتوسل

خاکهای بسیار کمعمق ،متشکل از مارنهای گچی

لیتوســـل -کالکریـــک -خاکهای کمعمق تا نیمهعمیق بر روی سنگها و مواد آهکی و مارنی

0/4
0/55

ریگوسل
لیتوسل -ریگوسل

خاکهای عمیق تکاملنیافته متشکل از مارنهای گچی یا نمکی

0/55

ریگوســـل -کالکریـــک -خاکهای کم عمق تا نیمهعمیق سنگریزهدار با بافـت سـبک تـا متوسـط ،بـر روی مـواد 0/75
ریگوسل

مادری آهکی یا شیستی

کالکریـــک -ریگوســـل -خاک کمعمق تا نیمهعمیق با بافت سبک تا متوسط سنگریزهدار بر روی تجمع سـنگریزه 0/6
ریگوسل

و سنگ و مواد آهکی

جدول  4وزنهای کلی ،فرعی و نهایی بهدستآمده از  AHPبرای مرلفههای مر ر بر توانسنجی کشت نخود دیـم
را نشان میدهد .در مجموع ،عناصر اقلیمی بارش ،0/45 ،دما  ،0/2رطوبتنسبی  ،0/12ساعتهای آفتابی  ،0/07سـرعت
باد  0/03و عوامل محیطی نوع خاک  ،0/05ارتفاع  0/05و شیب  0/04امتیاز کسب کرد.
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جدول  .4وزن مؤلفهها در  AHPهمراه با زيرمعيارها

ردیف

الیههای مر ر بر توانسنجی کشت

وزن کلی

وزن فرعی

وزن نهایی

0/8

0/36

0/2

0/09

0/59

0/12

0/23

0/05

0/11

0/02
0/02

1

مجموع بارش ساالنه

2

مجموع بارش دورة رشد

3

دمای جوانهزنی

4

دمای گلدهی

5

دمای رسیدگی

6

میانگین کمینه دمای فصل رشد

0/07

7

میانگین رطوبت نسبی فصل رشد

0/71

0/09

8

کمینه رطوبت نسبی فصل رشد

0/19

0/02

9

بیشینه رطوبت نسبی فصل رشد

0/1

0/01

10

میانگین مجموع ساعتهای آفتابی

0/07

0/07

0/07

11

میانگین سرعت باد فصل رشد

0/03

0/03

0/03

12

ارتفاع

0/05

0/05

0/05

13

شیب

0/04

0/04

0/04

14

نوع خاک

0/05

0/05

0/05

0/45

0/2

0/12

نتایج روش تاپسیس ،به صورت نقشة توانسنجی کشت نخود دیم در استان کرمانشاه ارائه شده است (شـکل  .)3بـر
این اساس میتوان گفت که مناطق شمال شرقی استان مانند شهرستان سنقر ،بهعلت ارتفاع بی ،از  1500متر و بخـ،
زیادی از شمال شهرستانهای صحنه ،کنگاور ،پاوه ،جوانرود و شمال روانسر و غرب منطقة باباجانی نیز بهدلیـل ارتفـاع و
شیب زیاد ،جزء مناطق نامناسب برای کشت محصول نخود دیم است .شهرستان قصرشیرین ،شمال شهرسـتان سـومار و
بخ ،وسیعی از سرپلذهاب بهعلت دمای زیاد در خرداد و تیر ،در دو مرحلة اساسی گلدهـی و رسـیدگی ،جـزء منـاطق
نامساعد قرار میگیرد .بدون توجه به نوع کاربریهای موجود در سطح استان ،از مجموع مساحت استان ،مساحتی معـادل
 8293/6کیلومترمربع را میتوان به کشت نخود دیم اختصاص داد .از این مقدار 0/1 ،کیلومترمربع در سـطح عـالی41/6 ،
کیلومترمربع در سطح بسیار خوب 1807/9 ،کیلومترمربع در سـطح خـوب و  6444کیلومترمربـع در سـطح متوسـط قـرار
میگیرد که بهلحاظ درصد پوش ،منطقه بهترتیب  77/7 ،21/8 ،0/4 ،0/1را شامل میشود.
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شکل  .3نقشة نهايي حاصل از تلفيق اليهها به روش تاپسيس

برای افزای ،دقت کار باید توان استان با در ن ر گرفتن اراضی دیم بهدست آید؛ بنابراین با توجه به نقشة پراکندگی
اراضی دیم میتوان گفت که بیشترین کشت دیم در مناطق مرکزی و شرق استان دیده مـیشـود کـه شـامل کرمانشـاه،
اسالمآبادغرب ،روانسر ،سنقر ،کنگاور ،هرسین و صحنه است و بهسمت مناطق غربی شامل شهرستانهـای قصرشـیرین،
سرپلذهاب ،گیالنغرب و جوانرود از وسعت مناطق دیم کاسته میشود (شکل  .)4با توجه به شـکل  ،4مسـاحت اراضـی
دیم استان کرمانشاه  8863کیلومترمربع است.

شکل  .4پراکندگي اراضي ديم در سطح استان کرمانشاه

با لحاظ کردن محدودة اراضی دیم استان ،نقشة نهایی بهدست آمد (شکل  )5که بر اساس آن ،مناطق مستعد کشت
نخود دیم در سطح استان در سه سطح بسیار خوب تا متوسط طبقهبندی شد .بر اساس همین پهنهبندی ،از کل مسـاحت
استان کرمانشاه بهترتیـب  2/8کیلومترمربـع در سـطح بسـیار خـوب 1014/3 ،کیلومترمربـع در سـطح خـوب و 2819/5
کیلومترمربع در سطح متوسط قرار میگیرد که در مجموع 3836/7 ،کیلومترمربع از اراضی دیم استان را میتوان به کشت
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نخود دیم اختصاص داد که این مقادیر شامل  0/1درصد در سطح بسیار خوب 26/4 ،درصد در سطح خوب و  73/5درصد
در سطح متوسط است.

شکل  .5پراکندگي اراضي مستعد کشت نخود ديم با لحاظ کردن اراضي ديم استان

پس از تطابق الیة توان و الیة کاربری میتوان نتیجه گرفت که ارتفاع بسیار زیاد در شمال شـرقی ،شـیب بـی ،از
 30درصد در شمال و شرق و دمای بی ،از حد در مناطق غربی استان کرمانشاه مانند شهرستان قصرشیرین در دورههای
گلدهی و رسیدگی ،شرایط کشت نخود دیم را نامساعد کرده است .اراضی بـا اسـتعداد بسـیار خـوب در شهرسـتانهـای
روانسر و بخشی از جوانرود و نوسود قرار دارد .مناطق با استعداد متوسط در شهرسـتانهـای صـحنه ،هرسـین ،کنگـاور و
بخ،هایی از جنوب استان کرمانشاه و مناطق با استعداد خوب در قسمت زیادی از شهرستان اسـالمآبادغرب،کرمانشـاه و
شرق سرپلذهاب قرار دارد.

نتيجهگيري
شناخت مرلفههای آبوهوایی و ا ر آنها بر گیاهان از مهمترین عوامل مر ر در افزای ،عملکـرد و بـهتبـع آن بـاال بـردن
سطح تولید است؛ این موضوع بهویژه در کشاورزی دیم از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این پژوه ،،برای آگـاهی از
تأ یر عناصر اقلیمی و عوامل محیطی بر پهنهبندی کشت نخود دیم ،بارش ساالنه ،بارش فصل رشد ،دمای کمینة فصـل
رشد ،دمای جوانهزنی ،گلدهی و رسیدگی ،میانگین ،بیشینه و کمینة ماهانة رطوبت نسبی فصل رشد ،ساعتهای آفتـابی
فصل رشد ،ارتفاع ،شیب (درصد) و نوع خاک ،پس از وزندهی با روش همپوشانی شاخصها تلفیق شد و پهنـهبنـدی بـر
اساس این عناصر انجام گرفت .نتایج نشان داد که بارش ساالنه با  0/45درصد بیشترین و بـاد بـا  0/03درصـد کمتـرین
تأ یر را بر کشت نخود دیم دارد .مقدار بارش ا ر مثبت دارد و يـون بـارش کمتـر از  250میلـیمتـر در محـدودة اسـتان
مشاهده نشد ،منطقة نامساعد وجود ندارد .مناطق غربی استان بیشترین توان و مناطق جنوب غرب ،شرق و شـمال شـرق
استان کمترین توان برای جوانهزنی را دارد .بخ،های غربی استان مانند قصرشیرین و سرپلذهاب بهدلیل دمای بی ،از
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 27درجة سانتیگراد ،برای کشت نخود در مرحلة گلدهی نامناسب است و مناطق جنوب غربـی ،شـمال شـرقی و شـرق
استان امتیاز بیشتری دریافت میکند .شهرستان قصرشیرین شرایط نامناسبی از ن ر دمای رسیدگی در تعیین توان کشـت
نخود دیم دارد .مقدار دمای کمینه بین  15-5درجه متفاوت است؛ هريه کمینه دمای فصل رشد افزای ،پیدا کند ،شرایط
مناسبتری برای جوانهزنی و رشد نخود فراهم میشود .بنابراین ،مناطق غربی استان بیشترین توان را دارد .کمترین مقدار
میانگین رطوبت نسبی با حدود  28درصد ،در شهرستان قصرشیرین و بیشترین مقدار  52درصد در جنوب غـرب و شـمال
شرق استان مشاهده میشود؛ هريه مقدار این متغیر افزای ،یابد ،امتیاز بیشتری دریافت میکنـد .از ن ـر مقـدار رطوبـت
نسبی کمینه ،مناطق جنوب غربی و شمال شرقی استان امتیاز نزدیک به  1و منـاطق غربـی امتیـازی نزدیـک بـه صـفر
دریافت میکند .در اغلب منطقة بررسیشده ،مقدار بیشینة رطوبت نسبی حدود  60درصد است و بنابراین ،شهرستانهـای
کرمانشاه ،سنقر و اسالمآبادغرب در رتبة خوب قرار دارند .بیشترین ساعتهای آفتابی روزانة فصـل رشـد بـه مقـدار 9/9
ساعت در مناطق جنوبی و مرکزی و کمترین مقدار  8/4ساعت در شمال غرب و غرب استان مشاهده میشـود .میـانگین
سرعت باد طی فصل رشد ،بین  3تا  7متر بر انیه متغیر است که بیشترین سرعت در نواحی جوانرود ،کرمانشـاه و سـنقر
بین  7-5متر بر انیه است .کنگاور و نواحی غربی شامل قصرشیرین ،سرپلذهاب ،گیالنغرب و اسالمآبـادغرب شـرایط
مناسبتری دارد .دشتهای مرکزی استان با ارتفاع  800تا  1500متر شرایط مناسبتری دارد و از ن ـر وضـعیت شـیب،
اغلب سطح استان بین  30-0درصد است .از ن ر نوع خاک ،استان کرمانشاه دارای شرایط متوسط تا خوبی است .با تلفیق
الیهها و لحاظ کردن الیة کاربری اراضی دیم استان مشخص شد که يهار متغیر ارتفاع نامناسب بـی ،از  1500متـر در
نواحی شمال غرب و شمال شرق ،شیب بی ،از  30درصد جز در نواحی مرکزی استان ،زیاد بودن دما در مرحلة گلدهـی
و رسیدگی در نواحی غرب استان (قصرشیرین و سرپلذهاب) ،شرایط را برای کشت محصول نخود دیـم نامسـاعد کـرده
است و در دیگر نواحی استان ،مناطق مستعد کشت در سه سطح بسیار خوب با  0/1درصد ،خوب  26/4درصـد و متوسـط
 73/5درصد از منطقه بررسیشده را شامل میشود .اراضی با استعداد بسیار خوب در شهرستانهـای روانسـر و بخشـی از
جوانرود و نوسود قرار دارد .مناطق با استعداد متوسط در شهرستانهای صحنه ،هرسین ،کنگاور و بخـ،هـایی از جنـوب
استان کرمانشاه و مناطق با استعداد خوب در قسمت زیادی از شهرستان اسالمآبادغرب،کرمانشاه و شرق سرپلذهاب قرار دارد.
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