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  چکیده
. باشدیم کشاورزي فعالیت گونه هر الزمه آن هوایی و آب شرایط با منطقه هر کشاورزي فعالیتهاي انطباق و تناسب چگونگی از آگاهی

 منظور به حاضر پژوهش در .است تولید در مؤثر عوامل مهمترین از زراعی گیاهان اکوفیزیولوژیکی نیازهاي بررسی و اقلیم شناخت لذا
 سال از کرمانشاه استان...  و بارانسنجی و سینوپتیک ایستگاه 9 ساله 15 اطالعات و کرمانشاه از آمار استان در نخود کشت بنديپهنه

آفتابی،  زنی، ساعاتجوانه دوره دماي رشد، دوره بارش رسیدگی، بارش گلدهی، بارش زنی،جوانه شامل بارش 1391 سال تا 1377
 اقلیمی عوامل و عناصر به توجه با مطالعه مورد منطقه اقلیمی استعداد نقشهو  شده استفاده و آوري جمع شیب جهت و شیب ارتفاع،

 در منطقه توان ينقشه استخراج و آنها همپوشانی و اطالعاتی هايالیه تلفیق از حاصل نتایج شد ترسیم GIS محیط در استفاده مورد
 بدین ،شودمی بنديطبقه قسمت سه به نخود کشت نظر از استان که است مطلب این گویاي کرمانشاه استان در نخود کشت با رابطه

 نامناسب نخود کشت جهت استان غرب شمال قسمت و اسبمن حدودي تا شرق قسمتهاي مناسب، بسیار غرب قسمتهاي که صورت
  .باشدمی
  

  کرمانشاهاستان ، GISنخود، اکوفیزیولوژیک، لیم، قا: کلیدواژه
  

    مقدمه
 با سازگاري و هاانسان نیاز مورد غذایی مواد تأمین اخیر، سالهاي در اقلیمی تغییرات و جهان در جمعیت افزایش روند به توجه با 

 آگاهی با. باشد می کشاورزي محصوالت تولید در گذارتأثیر هايمتغیر مهمترین از جوي شرایط. دارد زیادي میتاه اقلیمی شرایط
 از زراعی نخود ).3( نمود استفاده باالتري راندمان با منابع از توانمی مناطق، کشاورزي اقلیمی هايپتانسیل و جوي شرایط از یافتن
 هايسیستم در نیز و خاك نامناسب شرایط و خشکی شرایط در رشد توانایی و گوناگون مصارف داشتن علت به که است گیاهانی جمله

). 4( باشد می آفریقا شمال و آسیا غرب هند، قاره شبه در معیشتی زراعی هاينظام در مهم جزء یک عنوان به نهاده کم کشاورزي
 دیم نخود کشت مناطقمهمترین  از یکی سازگار و مناسب هوایی و آب شرایط و اقلیمی تنوع از برخورداري جهت به کرمانشاه استان

 میانگین و هکتار 150000 تا 120000 استان در محصول این کشت زیر سطح. باشددر کشور میو داراي رتبه اول  است کشور در
 از که است گرفته انجام یزراع محصوالت کشت سنجیامکان زمینه در ايگسترده مطالعات .است هکتار در کیلوگرم 450 آن عملکرد

   اي،خوشه ذرت زراعی گیاهان بنديپهنه برايدر پژوهشی که انجام داد ) 5( .کرد اشاره هاپژوهش این از برخی به توانمی جمله آن
  

                                                             
در  VIKORبندي آگروکلیماتیک کشت نخود با استفاده از روش با عنوان پهنه(نامه کارشناسی ارشد این مقاله برگرفته از پایان ١
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 ٢ 

 میزان وز،ر طول بارندگی، دما، خاك، نوع شیب، دریا، سطح از ارتفاع: نظیر اقلیمی عناصر و عوامل از هند در زمینیسیب و گندم برنج،
 زراعی گیاهان روي را آنها از کدام هر تأثیر زمین، فیزیکی عوامل از یک هر دادن دخالت با نامبرده. کرد استفاده باد سرعت و تبخیر
 مستعد مناطق نهایی نقشه سرانجام و مودن تحلیل را فوق هايداده ،GIS محیط در هاالیه از کدام هر گذاريارزش با سپس و بررسی

 آن ناسازگاري گویاي احتماال هاشم رقم دیررس نشستن بار به که گرفتند نتیجه پژوهشی در) 6( .کرد تهیه را گیاهان این شتک براي
 آغاز و گلدهی( ايمرحله دو تکمیلی آبیاري است باران کم هايسال در بخصوص لرستان منطقه هوایی و آب شرایط در بهاره کشت با با

 آبیاري آخرین از پس ماه دو طی شدید خشکی به را مساله این هاآن. شد زودرس ارقام دانه عملکرد یشافزا سبب فقط)  دانه تشکیل
 و عملکرد بر آبیاري مختلف هايرژیم تاثیر منظور به) 2( .شد دیررس ارقام دانه شدن چروکیده سبب که دانستند مربوط تکمیلی
 کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1386-87 سالهاي در شیآزمای) کرج و جم ، ILC482( نخود رقم سه رشد هايشاخص
 به مرحله حساسترین گلدهی مرحله نخود گیاه فنولوژي مراحل بین در که کرد مشخص مطالعه این دادند، انجام فردوسی دانشگاه
. داد افزایش توجهی قابل صورت به را نخود عملکرد توانمی مرحله این در آبیاري انجام با آب محدودیت شرایط در و است آب کمبود

هدف از انجام این  .داد نشان تکمیلی آبیاري مختلف هايرژیم به بهتري العملعکس ارقام سایر به نسبت ILC482 رقم آزمایش این در
 استان در نخود کشت گسترش رغم علی .باشدمیGIS بندي آگروکلیماتیک کشت نخود در استان کرمانشاه با استفاده از پهنهپژوهش 

 بررسی براي مطالعه این منظور همین بهصورت نگرفته است بندي کشت نخود در استان پهنه با رابطه در ي مطالعه کنون تا کرمانشاه،
 نخود کشت بر تأکید با وري بهره میزان بردن باال منظور به کرمانشاه استان زراعی کشاورزي محصولاین  با ارتباطاین موضوع در 

  .صورت گرفته است
  

  ھامواد و روش
 33 مدارهاي بین و داده اختصاص خود به را ایران مساحت کل از درصد 5/1 تقریباً مربع کیلومتر 24636 مساحت با کرمانشاه استان
 است فتهگر قرار شرقی طول دقیقه 30 و درجه 48 تا  دقیقه 24و درجه 45 و شمالی عرض دقیقه 15 و درجه 35 تا دقیقه 36 و درجه

 سازمان ...و  بارانسنجی و سینوپتیک ایستگاه 9بلند مدت  اطالعات و آمار نظر از مورد هدف به رسیدن منظور به حاضر پژوهش در). 1(
 ، کرمانشاه ،قصرشیرین ذهاب، سرپل ،روانسرغرب، پاوه، آباداسالم شامل ایستگاههاي )1جدول شماره ( کرمانشاه استان هواشناسی
 .است شده و استفاده آوري جمع 1391 سال تا 1377سال از  ماهیدشت و نگاورک گیالنغرب،

  مختصات ایستگاههاي مورد مطالعه) 1(جدول شماره 
  )متر( ارتفاع  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نوع ایستگاه  نام ایستگاه  ردیف

  1384.8  34.07  46.28  سینوپتیک  آبادغرباسالم  1

  1494  35.03  46.21  خودکار  پاوه  2

  1379.7  34.43  46.39  سینوپتیک  روانسر  3

  545  34.27  45.52  سینوپتیک  ذهابسرپل  4

  375.9  34.32  45.36  تکمیلی  قصرشیریرین  5

  1318.6  34.21  47.09  سینوپتیک  کرمانشاه  6

  1460  34.50  47.9  سینوپتیک  کنگاور  7

  816.3  38.8  45.56  تکمیلی  گیالنغرب  8

  1364  34.16  46.50  بارانسنجی  ماهیدشت  9
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زنی، بارش گلدهی، بارش رسیدگی، بارش دوره رشد، دماي دوره جوانه بارش( اقلیمیر عناصشامل در پژوھش  پارامترهاي مورد استفاده

مورد استفاده عناصر و عوامل اقلیمی  تعیین از بعد. باشدمی) ارتفاع، شیب و جهت شیب(اقلیمی  و عوامل )زنی و ساعات آفتابیجوانه
هاي هر یک از آنها در مورد بررسی قرار گرفت و وزن AHPتهیه شده و در نهایت نیز با مدل  GISمحیط نرم افزار ها در الیهتحقیق در 

  .مشخص گردید)  2و1شکل ( Expert choiceنرم افزار 
  نتایج و بحث

 بصورت نهایی معیارهاي ،مختلف هايمتغییر دهی وزن و زوجی مقایسه یابیها و درونپس از وارد کردن دادهحاضر  پژوهش در
  شدند Expert choice افزار نرم به ورود آماده و مشخص عددي ارزشهاي

 
  Expert choice افزار نرم در زوجی مقایسه ماتریس -1 شکل

 
  Expert choice افزار نرم در معیارها وزن - 2 شکل

 باالترین% 445 با بارش عامل که است مطلب  این بیانگر)  2و 1 لشک( Expert choice افزار نرم از آمده بدست نتایج به توجه با 
  .اندداده اختصاص خود به را امتیاز ترینپایین % 0.53 با شیب و امتیاز
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 اقلیمی عوامل و عناصر اساس بر نهایی نقشه -3 شکل

 
 سازي مدل انجام و  AHPمراتبی سلسله مدل اساس بر نخود کشت در اقلیمی موثرعوامل و عناصر  به دهیوزن از پس پژوهش این در 
 نهایی نقشهو توان منطقه  ينقشه GIS کمک به هاي اطالعاتی و همپوشانی آنهاتلفیق الیه و فضایی هاي داده تحلیل و  تجزیه و

همپوشانی آنها  نتایج حاصل از تلفیق الیه هاي اطالعاتی و .گردید تهیه ) 3شکل (کرمانشاه  استان در نخود کشت مستعد هاي پهنه
براي کشت محصول  واستخراج نقشه توان منطقه در رابطه با کشت نخود دیم گویاي این است که منطقه مورد مطالعه از نظر پتانسیل 

قصرشیرین، شامل شهرستانهاي  قسمتهاي غربشود بدین صورت که میبندي طبقهاز بسیار مناسب تا نامناسب به سه قسمت نخود 
شهرستانهاي  شامل و جنوب شرق استان مرکزشرق، شمال شرق،  بسیار مناسب، قسمتهايبراي کشت نخود  ذهابسرپل ،گیالنغرب

و قسمت شمال غرب استان شامل شهرستان پاوه جهت کشت نخود مناسب تا حدودي آباد غرب کنگاور، کرمانشاه، روانسر و اسالم
  .باشدنامناسب می

 
  گیري کلینتیجه

 قسمتهايبا توجه به نتایج پژوهش . باشدمی GISبا استفاده از  کرمانشاه استان در نخود کشتگروکلیماتیک بندي آپهنههدف پژوهش 
 غرب شمال قسمت و مناسب حدودي تا استان شرق جنوب و مرکز شرق، شمال شرق، قسمتهاي مناسب، بسیار نخود کشت براي غرب

  .باشدمی نامناسب نخود کشت جهت استان
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