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  چکیده
 تولید عملکرد افزایش در مؤثر عوامل مهمترین از یکی زراعی گیاهان روي هاآن اثرات و اقلیمی و هوایی و آب پارامترهاي شناخت

 اصلی هدف .)2( نمود را برداريبهره حداکثر امکانات از و تعیین را مختلف مناطق بالقوه امکانات توانمی روکلیماییآگ بررسی با. است
 ، شیب وارتفاع هايداده ابتدا، منظور همینبه  است کرمانشاه استان در نخود گیاه رشد بر اقلیمی عوامل تأثیر بررسی تحقیق، این

 AHPمراتبی سلسله مدل اساس بر و آوري جمع) سال 15( 1391تا  1377سال از ستان کرمانشاها هواشناسی ایستگاهاز جهت شیب 
 تهیه کرمانشاه استان در نخود کشت مستعد هاي پهنه نهایی نقشه GIS کمک به فضایی هاي داده تحلیل و  تجزیه و سازي مدل انجام و

 تا و متوسط شرق شمال قسمتهاي مناسب، بسیار استان غرب قسمتهايکه  است این بیانگر تحقیق این از حاصل نتایج.. گردید
   .باشندمی نامناسب و ضعیف نخود کشت جهت استان غرب جنوب و مرکز شمال، شرق، قسمتهايو مناسب حدودي 

 
  GIS، عوامل اقلیمی، آگروکلیمایی ،پارامترهاي :هاکلیدواژه

  
   مقدمه

 امر این به توجه دارد، عهده بر پایدار توسعه به رسیدن در مهمی نقش کشور دياقتصا هايبخش مهمترین از یکی عنوان به کشاورزي
 کاهش به و بوده کشور جمعیت افزایش از ناشی مسائل پاسخگوي تواندمی آن صادرات و غذایی مواد تولید در خودکفایی بر عالوه

 محیطی هايقابلیت و هاتوان شناخت و علمی هايروش و اصول از استفاده مستلزم مسئله این شود منجر شهرها به روستائیان مهاجرت
 توسعه که شود انتخاب کشت براي محصوالتی منطقه هر محیطی شرایط و اقلیمی تنوعات به توجه با یعنی باشدمی منطقه هر

 انجام ترجامع شناختی با را هاریزيبرنامه توانمی محصوالت وريبهره میزان در مؤثر عوامل مطالعه با. باشد داشته درپی را آن اقتصادي
 که بلند روز کرکدار، کوچک، ساله، یک علفی، گیاهی نخود، ).1( نمود فراهم را وري بهره امکانات محیطی هايتوان با متناسب و داد

 سفید، نخود راعی،ز نخود گیاه این به فارسی زبان در. است Cicer جنس هاي گونه از یکی نخود. دارد ارتفاع متر سانتی 50 تا 25 تقریباً
 تحقیقات ).4( نامند می Bengalgram یا,  Chick pea, garbanzoرا آن انگلیسی زبان در و شود می اطالق نخود یا و ایرانی نخود

   شده استفادهبندي کشت نخود پهنه در آنها نتایج از مقاله این در که است گرفته صورتمحصوالت کشاورزي  کشت زمینه در زیادي
 آب تنش به نسبت نخود رشدي مراحل حساسترین را غالف تشکیل و گلدهی) 6(. شودمی اشاره نمونه چند به آنها ینب از است

 عملکرد پتانسیل به دستیابی از ممانعت سبب هاغالف و گلها ریزش با نخود زایشی مراحل در آب کمبود رسدمی نظر به. اندبرشمرده
 روي بر هوا و آب تغییرات اثرات ،GIS جغرافیایی اطالعات سیستم و محصول سازي مدل از استفاده با خود تحقیق در )5( .شودمی

 نیاز بررسی این. بودند لوبیا و زمینیبادام گندم، سویا، مطالعه مورد گیاهان. کردند بررسی را آمریکا شرقی جنوب در گیاهی تولیدات
 اتصال همچنین و آبیاري و برداشت و داشت کاشت، امور به مربوط هايفعالیت و مدیریت در تغییر براي الزم اطالعات به کاربران

                                                             
در  GISدر محیط  VIKORبندي آگروکلیماتیک کشت نخود با استفاده از روش وان پهنهبا عن(نامه کارشناسی ارشد این مقاله برگرفته از پایان ١

  .باشددر رشته آب و هواشناسی کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی می) استان کرمانشاه 
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 اقلیم تغییر اثر سازي شبیه به تحقیقی در )3( .نمود فراهم را محیطی عوامل و محیط از ناشی هايزیان کاهش در مؤثر عوامل بررسی
 آب مصرف و عملکرد رشد، بر آینده اقلیم ییرتغ اثر بررسی تحقیق این از ایشان هدف. پرداختند نخود آب مصرف و عملکرد رشد، بر

 اساس بر آینده اقلیم سازيشبیه به مربوط نتایج. بود ایران) غرب شمال( مراغه آبی و دیم شرایط حتت .Cicer arietinum L)( نخود
 منطقه در دما گینمیان نخود، رشد فصل طی در که داد انشن شود،می برابر دو co2 غلظت که زمانی براي GFDLو  GISS هايمدل
 تغییر درصد 4 تا 15- و درصد 4 تا -2 ترتیب به بارندگی و تابش و یابدمی افزایش سانتیگراد درجه 5/4 تا 5/3 ترتیب به بررسی مورد
ات سیستم اطالع از استفاده با کرمانشاه استان در نخودبر رشد گیاه  بر اقلیمی عناصر تأثیر بررسی هدف اصلی پژوهش .کندمی پیدا

با توجه به میزان پتانسیل نقاط مختلف استان براي کاشت این گیاه مطالعات چندانی در رابطه با تحلیل عناصر . باشدمی جغرافیایی
 بردن باال منظور پژوهش جهت بررسی این موضوع و به این منظور همین به کرمانشاه انجام نشده کشت نخود در استانمؤثر درطیمحی

  .است گرفته صورت حصول نخود در استانوري از مبهره میزان
  

  هامواد 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 گرفته 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 9 مدت بلند اطالعات و آمار از نظر مورد هدف به رسیدن منظور به حاضر پژوهش در). 1(
 ، کرمانشاه قصرشیرین، ذهاب، سرپل روانسر، پاوه، آبادغرب،اسالم ایستگاههاي شامل) 1 شماره جدول( کرمانشاه استان هواشناسی
  است شده استفاده و آوري جمع 1391 سال تا 1377 سال از ماهیدشت و کنگاور گیالنغرب،

 
  مطالعه مورد ایستگاههاي مختصات) 1( شماره جدول

  )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  وهپا  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

 
    

. .استفاده شده است  GISدر محیط AHPجهت حصول اهداف تحقیق از روش . باشدتحلیلی می-این پزوهش به لحاظ روش توصیفی
 با عیارهم چند مسایل تحلیل براي مذکور افزار نرم. است شده استفاده معیار هر وزن محاسبه براي ،Expert Choice افزار نرم از

-دادهدر راستاي تحقق اهداف پژوهش  در پژوهش حاضر. است شده طراحی) AHP(مراتبی سلسله تحلیل فرآیند تکنینک از استفاده
  .مورد استفاده قرار گرفته استشامل شیب، جهت شیب ناصر محیطی عهاي 
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  بحث نتایج و
 معیارهاي و مختلف نموده متغییرهاي دهیوزن و زوجی قایسهم به اقدام AHP مدلاز  استفادهاز  نقشه نهایی پس حاضر تحقیق در 

  .شدند Expert choice افزار نرم به ورود آماده و مشخص عددي ارزشهاي بصورت نهایی

 
 Expert choice افزار نرم در زوجی مقایسه ماتریس -1 شکل

 
  Expert choice افزار نرم در معیارها وزن - 2 شکل

 باالترین% 413 با شیب عامل که است این بیانگر مختصر طور به) 2و1شکل( Expert choiceافزار ت به نرمبا عنای آمده بدست نتایج
  .نخود کشت در عامل مؤثرترین و داده اختصاص بخود استفاده مورد اقلیمی عناصر سایر به نسبت را امتیاز

  

  
  اقلیمی واملع اساس بر نهایی نقشه -3 شکل
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 و  تجزیه و سازي مدل انجام و  AHPمراتبی سلسله مدل اساس بر نخود کشت در موثرعناصر اقلیمی  به هیدوزن از پس تحقیق این در
 این در. گردید تهیه ) 3شکل ( کرمانشاه استان در نخود کشت مستعد هاي پهنه نهایی نقشه GIS کمک به یفضای هاي داده تحلیل
 شاملاستان  غرب قسمتهاي که صورتبه این  .است شده بندي طبقه گروه سه به نخود کشت پتانسیل نظر از استان سطح نقشه

شامل شهرستان کرمانشاه تا حدودي استان قسمتهاي شمال شرق  مناسب، بسیار  ذهاب،سرپلو  بگیالنغر قصرشیرین، شهرستانهاي
 جهت پاوه و غرب آباداسالم ،روانسر کنگاور، شهرستانهاي شامل استانرب غ جنوب و مرکز شمال، شرق، قسمتهايمناسب و متوسط و 

  .دنباشمی نامناسب ضعیف و نخود کشت
  

  گیري کلینتیجه
است، نتایج بدست آمده از  کرمانشاه استان در نخود گیاه رشد بر اقلیمی عوامل تأثیر بررسی توجه به هدف اصلی این پژوهش کهبا 

 قسمتهاي و متوسط و مناسبتا حدودي  شرق شمال ايقسمته مناسب، بسیاراستان   غرب قسمتهاي حاکی از این است کهپژوهش 
  .باشندمی نامناسب و ضعیف نخود کشت جهت استان غرب جنوب و مرکز شمال، شرق،
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