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  چکیده

یک واحد اقلیم زراعی عبارت . هاي کشاورزي، تعیین و شناسایی واحدهاي اقلیم زراعی است ریزي یکی از ارکان اولیه در برنامه    
تواند،  ه و هر واحد میاز واحدهایی است که عوارض زمینی و عناصر اقلیمی در آنها به صورت واحدي یکپارچه در نظر گرفته شد

براي این منظور ، .در این راستا شرایط اقلیمی استان البرز براي کشت گندم مد نظر قرار گرفت. خصوصیات متفاوتی را دارا باشد
هاي عوامل زمینی و اقلیمی جمع آوري گردید و با کمک نرم  آمار و اطالعات اقلیمی و محیطی استان البرز به صورت الیه

ها  امکان بهره گیري از این داده) GIS(سپس با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی . مورد ارزیابی قرار گرفت) Excel(افزار
لذا در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن . هاي مورد نظر تسهیل نمودند فراهم شدکه تحلیل فضایی اطالعات را بر اساس مدل

استفاده شد ) AHP(، مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی)MCDM(چند معیارهگیري  نیازهاي اکولوژیکی گندم از روش تصمیم
استان البرز  بعدا، اراضی مستعد.  سپس تحلیل فضایی اطالعات صورت گرفت سازي ومدل ARC/GIS10و در محیط نرم افزار 

شه نهایی براي پهنه بندي استان جهت کشت گندم از لحاظ عناصر و عوامل اقلیمی ارزیابی و پهنه بندي شد ،که در نهایت یک نق
، تحلیل یکپارچه و ارائه )GIS(ي اطالعات جغرافیایی تهیه گردیدکه نتایج، بیانگر دقت نقشه تهیه شده و همچنین توانمندي سامانه

   .باشد واحدهاي همگن اقلیم زراعی می
 

  AHPالبرز،  بندي، سامانه اطالعات جغرافیا، استاناقلیم زراعی، گندم، پهنه :کلمات کلیدي
 

  مقدمه 
آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده و کمتر فعالیت کشاورزي وجود دارد که در طول     

شناخت آب و هواي یک منطقه و تعیین نیازهاي آب و هوایی  بنابراین. )5(روز با یک یا چند عامل هواشناسی برخورد نداشته باشد
کند و از طرف دیگر، با گیري جهت تعیین مناطق کشت یک محصول یاري میزراعی، از یک طرف، ما را در امر تصمیمگیاهان 

بینی توان نسبت به پیششناسایی درجه تاثیر هر یک از عوامل آب و هوایی در میزان عملکرد محصول و کمی نموده این روابط می
در رابطه با تاثیر آب و هوا بر عملکرد، محصوالت کشاورزي تحقیقات ).   1(تغییرات عملکرد محصوالت کشاورزي اقدام نمود

که با تشکیل یک بانک اطالعاتی از ) 1994(کونتسس و همکاران  هايتوان به تالشبسیاري صورت گرفته است که از این میان می
هاي اقلیم شناسی کشاورزي در ي نقشهیههاي فنولوژي، تراکم جمعیت، محل و موقیعت شهرها به تهداده هاي هواشناسی، داده

تاثیر تغییرات اقلیم بر میزان عملکرد محصول گندم در کشور بلغارستان ) 2000( و هوگن بوم الکساندر. فرانسه اقدام نمودند کشور
لوبل و . داددر مورد کاشت گندم دیم زمستان در دشت بزرگ ایالت کانزاس امریکا تحقیقی انجام ). 2000(نودر  .مطالعه کردند

به بعد افزایش  1980روند تغییرات اقلیمی را در مورد عملکرد گندم در مکزیک نشان می دهند که از دهه ) 2005(همکاران 
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در ایران نیز به عنوان اولین تحقیقات در زمینه اقلیم شناسی . بوده است) دما و بارش ( عملکرد گندم به خاطر شرایط اقلیمی 
محصول  15بر روي شرایط کشت ) 1354(رح مطالعاتی سازمان هواشناسی کشور با همکاري شرکت کوانتا توان به طکشاورزي می

 GISبندي اگروکلیماتیک گندم دیم در شمال استان اردبیل در محیط به پهنه) 1385(سبحانی . مهم زراعی ایران اشاره کرد
- هاي استانهاي هواشناسی کشاورزي در برخی بخشاده از شاخصعملکرد گندم دیم را با استف)  1387(و بازیگر کمالی  .پرداخت

 GDDبا استفاده از عناصر اقلیمی و فرمول  این است که در این پژوهشما  سعی ..اندهاي کرمانشاه و کردستان پیش بینی کرده
ه و سپس با دادن مراحل رشد گندم را شناسایی کرده و سپس نقش هر یک از عناصر اقلیمی در طول دوره رشد، مشخص کرد

-تهیه کرده و استان البرز را از نظر کاشت گندم طبقه GISها نقشه نهایی را با استفاده نرم افزار ارزش وزنی به هر یک ازاین الیه
  .کنیمبندي 

 
  هامواد و روش  

  ها و پارامترهاي هواشناسی کشاورزي مورد مطالعهمعرفی ایستگاه
 10درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  21درجه و 36دقیقه تا  31درجه و 35کیلومتر مربع بین  5142استان البرز با وسعتی حدود 

این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب شرقی و  شرق به . دقیقه طول شرقی واقع شده است 30درجه و  51دقیقه تا 
استان البرز بین خط الرأس چین . محدود شده استاستان تهران، از جنوب غرب به استان مرکزي و از غرب به استان قزوین 

. باشدخوردگی البرز مرکزي و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده و بدین ترتیب آب و هواي استان عمدتاً متأثر از عامل ارتفاع می
در . آیندبه حساب میترین منبع اطالعاتی ، آمار و اطالعات آب و هواشناسی به عنوان اصلیآب و هواشناسی کشاورزيدر مطالعات 

ها بیشتر باشد نتایج حاصل از تجزیه و پذیرد، هر چه تراکم ایستگاهاي صورت میاین گونه مطالعات که محاسبات به صورت شبکه
تبخیر سنجی و هاي هواشناسی اعم از سینوپتیکدر این پژوهش، مبناي انتخاب ایستگاه. تر خواهد بودتحلیل آمار و اطالعات دقیق

هاي خارج از در ضمن از آمار بعضی از ایستگاه .مالك قرار گرفته است)نبود خالء آماري (دوره آماري و پیوسته بودن طول، 
اي براي پیدا محدوده مطالعاتی به جهت داشتن آمار بلند مدت و نزدیکی به منطقه مورد مطالعه، به عنوان نقاط کمکی و نشانه

مشخصات ایستگاه هواشناسی محدوده مورد مطاله را نشان ) 1شماره (جدول . شده استکردن مناطق همدما و همباران استفاده 
بارش، دما، درجه روز، ساعات آفتابی، تبخیر و (در این بررسی جهت مطالعه پتانسیل کشت گندم در استان البرز از عناصر. دهدمی

  .ده استاستفاده گردی) ارتفاع، شیب، و جهت شیب(جغرافیاییو عوامل ) رطوبت نسبی
  هاي مورد مطالعهمشخصات ایستگاه) 1(جدول شماره 

یف
رد

 
نام 

 ایستگاه
نوع 

 ایستگاه
طول 

 جغرافیایی

عرض 
جغرافیا

 یی
یف ارتفاع

رد
 

نام 
 ایستگاه

 نوع ایستگاه
طول 

 جغرافیایی

عرض 
جغرافیا

 یی
 ارتفاع

 1209 51.20 35.42 تبخیر سنجی  دوشان تپه  7 1291 50.95 35.80 سینوپتیک  کرج  1
 1750 51.41 36.10 تبخیر سنجی  زیدشت 8 1613 50.75 36 سینوپتیک  هشتگرد  2
 2000 50.54 36.12 تبخیر سنجی  جوسان 9 1857 50.77 36.17 سینوپتیک  طالقان  3
 1460 50.50 35.57 تبخیر سنجی  ده صومعه  10 1261 50.83 35.75 سینوپتیک  پیام  4
 1160 50.35 35.50 تبخیر سنجی  کریم آباد  11 1190 51.19 35.41 سینوپتیک  مهر آباد 5
 1588 51.06 35.95 تبخیر سنجی  سد کرج  12 1305 51.10 35.44 سینوپتیک  چیتگر   6
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 )GDD(پژوهش براي دست یابی به تاریخ دقیق رسیدن به مراحل مختلف رشد گندم در استان البرز از روش درجه ـ روز در این 
  کا از طریق رابطه زیر محاسبع شداستفاده شد 

  
  

  
  

  در این رابطه 
GDD  =حرارت تجمعی( درجه روز رشد( ،Tmax   وTmin هاي حداکثر و حداقل روزانهدرجه حرارت)برحسب درجه سانتی گراد( ،

Tb  گرادبر حسب درجه سانتی(درجه حرارت پایه( ،a تاریخ شروع مرحله فنولوژیکی ،b فنولوژیکی هستند تاریخ پایان مرحله.  
  ها نحوه همپوشانی نقشه

بارش، دما، رطوبت، (هاي اقلیمیبندي کاشت گندم در استان البرز ، الیه اطالعاتی مورد نیاز از جمله نقشهبراي نیل به هدف پهنه
و در نرم افزار  آماده سازي  GIS10و شیب منطقه، توپوگرافی و جهت شیب را در محیط ) روز و ساعات آفتابی تبخیر ، درجه ـ

Expert Choice11 سامانه  .وزن دهی گردیدGIS  با دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات با وجود داشتن تعدد
سیستم اطالعات جغرافیایی یک . الیه ها و توانایی باال در ترکیب و تلفیق الیه هاي مختلف اطالعاتی از ابزارهاي مناسبی است

 .براي مدیریت و تجزیه و تحلیل داده هاي فضایی است سیستم رایانه اي
روشی است منعطف، قوي و ساده که براي تصمیم گیري در شرایطی که معیارهاي تصمیم ) AHP(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

ین ابزارهاي یکی از گسترده تر )AHP(. گیري، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد، مورد استفاده قرار می گیرد
که در منطقه مورد . این نرم افزار قادر است مسائل بسیار پیچیده را به مسائل ساده تر تبدیل کند. تصمیم گیري چند معیاره است

در اولین سطح سلسله مراتب . جهت ساده تر کردن پهنه بندي  مورد استفاده قرار گیرد ،سعی شد یک نمودار درختی ،مطالعه
قابل اجرا  Expert Choice11در نرم افزار  AHPروش ). ردد که داراي قابلیت مقایسه زوج زوج می باشدماتریسی ایجاد می گ

ابتدا معیارها و زیر معیارها مشخص و سپس با استفاده از روش مقایسه دوتایی وزن دهی  Expert Choice11در نرم افزار . است
   .باشد 0.1میزان خطا در وزن دهی باید کمتر از . انجام می گیرد

  
  نحوه وزن دهی عناصر و عوامل اقلیمی) 2(شکل

  
  

climate top soil land
climate 1.0 3.0 4.0
top 1.0 3.0
soil 1.0
land Incon: 0.06

precipitatiohHeat degree dayssuhshine HoursRelative HumidityEvaporation
precipitatioh 1.0 3.0 4.0 4.0 6.0
Heat 1.0 3.0 4.0 4.0
degree days 1.0 3.0 4.0
suhshine Hours 1.0 3.0
Relative Humidity 1.0
Evaporation Incon: 0.04
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  نحوه وزن دهی به عناصر اقلیمی) 3(شکل

  
  

  نتایج و بحث 
میلیمتر باران در  300از نظر میزان رطوبت، گندم در زراعت دیم حداقل به  .شودبارش مهمترین متغیر در کشت گندم محسوب می

هاي ي ایستگاهمتر و بیشتر، مقادیر بارش ساالنهمیلی300ر محاسبه احتمال وقوع بارش ساالنه به منظو).2(طول رشد احتیاج دارد
هاي شمالی استان بدون محدودیت، قسمت جنوبی با دهد که قسمتنتایج نشان می. مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  . ت متوسط مواجه استبا محدودی )شهرستان نظر آباد و کرج(محدودیت کم و قسمت مرکزي
براي هر گونه گیاهی، محدوده حرارتی معینی تعریف شده . دما یکی از عوامل تعیین کننده در جغرافیاي گیاهان زراعی است: دما

هاي به همین دلیل در این تحقیق، شرایط دمایی ایستگاه. باشداي برخوردار میدما در هر یک از مراحل رشد از اهمیت ویژه. است
درصد استان 70که طبق بررسی مشخص شد که بیش از . مطالعه با توجه به نیازهاي حرارتی گندم مورد بررسی قرار گرفتمورد 

  .محدودیتی از نظر دما ندارند و تنها منطقه شمال شرق به علت کوهستانی بودن داراي محدودیت است
  .نظر رطوبت قابل کشت در محدودیت شدید قرار دارد با بررسی ایستگاه ها مشخص شد که منطقه مورد مطالعه از: رطوبت نسبی

استان مشخص شد که شمال استان بعلت قرارگیري ارتفاعات ) ارتفاع، شیب و جهت شیب(با برسی عوامل اقلیمی: جغرافیاییعوامل 
  .البرز از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و محدودیت شدیدي بر شمال استان حاکم است

  
  نتیجه گیري 

برداري از خاك و بهبود بخشیدن به عملیات زراعی ه اضر توجه کشاورزان و متخصصین علوم کشاورزي بیشتر به نحوه بهرحال حدر 
نوسانات شدید در عملکرد محصول  هاي اقلیمی منطقه سبب بازده کم ودر حالی که عدم توجه به تنوانمندي. متمرکز گردیده است

هدف اصلی در این پژوهش در راستاي بررسی پتانسیل اقلیمی استان . شودها میسالحتی نابودي محصوالت زراعی در برخی از  و
منطقه مرکزي  دهددر منطقه مورد مطالعه نشان می نتایج بررسی پارامترهاي مختلف. باشدالبرز به منظور کشت گندم می

کم (ه مرکزي بعلت قو منط بین کوهپایه. ستا براي کشت مناسبهاي البرز و شهرستان کرج در کوهپایه) هشتگرد و نظرآباد(استان
باعث ایجاد تنش گرماي و کاهش فتوسنتز و  که ،)درجه سانتیگراد 35و درجه حرارت باالي  تبخیر زیاد، کم رطوبت ،بود بارش 

زگیاه را دارد، که اگر رطوبت مورد نیااز نظر کشت حالت متوسط  .شودمیمحصول در نتیجه کاهش عملکرد  ،جذب رطوبت از خاك
شیب زیاد و عمق ( بودن منطقه شمال بعلت کوهستانی .شودشرایط براي کشت، مناسب می وتامین شود این شرایط تعدیل یافته 

  .شرایط مطلوب برقرار نیست )کم خاك
  
  
  

climate .409
top .297
soil .175
land .119
 Inconsistency = 0.06
      with 0  missing judgments.

precipitatioh .344
Heat .254
degree days .171
suhshine Hours .109
Relative Humidity .070
Evaporation .052
 Inconsistency = 0.04
      with 0  missing judgments.
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  نقشه نهایی براي پهنه بندي استان البرز از لحاظ کشت گندم) 4(شکل 
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