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  چکیده
قند از نظر عوامل و عناصر اقلیمی و افزایش تولیـد در واحـد   هدف از این تحقیق شناسایی توان اکولوژیکی مناطق کشت چغندر

ایسـتگاه   11هـاي آمـاري   در این تحقیـق بـراي سـنجش تناسـب اراضـی اسـتان لرسـتان از داده        .باشدمی لرستانسطح در استان 
هاي استان تعیین شد، سـپس  مارتن اقلیم کلیه ایستگاه ابتدا با استفاده از روش دو. استفاده شد 92تا  77سینوپتیک استان از سال 

خیلـی مناسـب، مناسـب، متوسـط و     (کـالس   4قنـد در  هاي اقلیمی طول روز، جهت شیب و بارش مراحل فنولوژیکی چغنـدر نقشه
در محـیط  و نقشه تناسب اراضی استان براي تـک تـک عوامـل     وزن دهی AHPعوامل از طریق . تهیه شد GISدر محیط ) نامناسب

GIS نتـایج نشـان داد کـه در مجمـوع تمـام اسـتان از لحـاظ        . ها، نقشه نهایی به دست آمدپوشانی تمام نقشهتهیه شد و پس از هم
دهد ت را تشکیل میین وسعقند است، از نظر جهت شیب، جهت جنوبی که بیشتربارشی داراي شرایط نامناسبی براي کشت چغندر

-ین وسعت استان را جهات با کالس مناسب و متوسط تشکیل مـی ترین جهت براي رشد و تکامل این محصول است و کمترمناسب
  .دهد و از لحاظ طول روز تمام استان مکان مناسبی براي کاشت است

  
  GIS ،قند، استان لرستان، تناسب اراضی، عوامل اقلیمیچغندر: کلمات کلیدي

  
  قدمهم

گونه ولگاریس که ریشه آن در شرایط مسـاعد   ها، بدون گلبرگان، تیره اسفناج، جنس بتا وايقند گیاهی است جز دو لپهچغندر
گردنـد  هـا تشـکیل مـی   چههاي نر و ماده که به صورت منفرد یا مجتمع در بغل برگباید تماماً در داخل خاك قرار گیرد، داراي گل

درجه عرض شمالی بین قـاهره تـا    60تا  30هاي مخصوص مناطق معتدله است و قسمت اعظم آن بین مدارقند گیاهی چغندر ).6(
 به تردید بدون کشور هر مردم غذایی امنیت تأمین). 2(شود هلسینکی در اروپا، آسیا، آمریکاي شمالی و آفریقاي شمالی کشت می

درصـدي تولیـد    7/1محصوالت اسـتراتژیک اسـت کـه بـا وجـود رشـد       شکر از جمله . است خورده گره هاآن ملی امنیت و استقالل
شـود کـه سـاالنه مبـالغ     ، هنوز بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تامین مـی 1362 - 64قند در دوره محصول چغندر

ی بـراي جمعیـت رو بـه افـزایش     غذای نیاز شدید به تامین موادبنابراین ). 7(شود زیادي ارز از طریق واردات شکر از کشور خارج می
نیازي از واردات و ایجـاد امنیـت غـذایی از طـرف دیگـر      تولیدات کشاورزي و بی امور کفایی درلزوم نیل به خود یک طرف و از کشور

ساکارز ماده اصلی قند و شـکر بـه علـت ارزش    . کند تا در حد امکان میزان تولیدات کشاورزي در کشور افزایش داده شودایجاب می
تواند در بدن انسـان  ترین ماده غذایی در زندگی انسان به حساب آمده و به سادگی میغذایی قابل توجه و خاصیت جذب آسان مهم
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 هاي در حـال توسـعه و محـدودیت اراضـی تنهـا راه،     افزون تامین غذا در کشوربا توجه به نیاز روز). 6(به مواد مختلف تبدیل گردد 

واحد سطح است، کاشت گیاهان منطبق بـا اقلـیم هـر منطقـه روشـی اسـت کـه موجبـات اسـتفاده          افزایش عملکرد محصوالت در 
هـاي عوامـل و عناصـر اقلیمـی در زمینـه کشـاورزي در نـواحی        اسـتفاده از داده ). 3(کنـد  حداکثري از شرایط موجود را فراهم مـی 

ل رویکـرد ایـن محققـان بـه ایـن موضـوع پیشـرفت        ي زمین به طور روز افزون در حال گسترش است، از جمله دالیجغرافیایی کره
توان به تجزیـه و تحلیـل   می GISهاي مختلف از جمله اي است که سرعت محاسبه را افزایش داده و با استفاده از مدلفناوري رایانه

هاي محیط ین متغیرتردر بین عوامل مختلف تاثیر گذار در تولید محصوالت کشاورزي، شرایط جوي و اقلیمی از مهم. ها پرداختآن
هاي گـزاف قـادر بـه کنتـرل آن نیسـت، بنـابراین تنهـا راه،        طبیعی بوده که انسان حتی در مقیاس کوچک و آن هم با صرف هزینه

موفقیـت در امـر کشـاورزي    ). 4(ها و لحاظ مـدیریت محصـوالت زراعـی اسـت     ها و سازگاري با آناقلیمی و شناخت این محدودیت
تحقیـق در  بنـابراین  ). 1(ین تطابق را با شرایط آب و هوایی منطقه داشته باشند هایی است که بیشترگزینه مستلزم انتخاب و کشت

تحت سنجش بـراي  ي زمینه آب و هوا شناسی کشاورزي اهمیت ویژه اي در کشاورزي دارد، لذا محقق در پی این است که آیا ناحیه
  .قند به صرفه است یا خیرکشت چغندر

سـنجش قابلیـت   ي اي را در زمینـه شناسی تحقیقات گستردهخیر، دانشمندان و متخصصان علوم کشاورزي و اقلیمهاي ادر دهه
هـاي کشـت سـیب زمینـی در آرژانتـین      بندي آگرواکولوژیکی و پتانسـیل در تحقیقی به پهنه) 2001( 1کالدیز .انداراضی انجام داده

هاي موجود در و مدل GISنقشه در محیط آمد بودن واکولوژیکی و تاکید بر کارکه از نتایج این تحقیق شناسایی نواحی آگر پرداخت
هاي دمـا و بـارش   با استفاده از داده) 2004(بررتون  و 2هولدن. باشدیآورد امکانات افزایش تولید محصوالت کشاورزي مآن جهت بر

ي آگروکلیمـایی  نطقـه مـورد مطالعـه را بـه سـه ناحیـه      ها مبندي اگروکلیماتیک کشت سیب زمینی در ایرلند پرداختند، آنبه پهنه
ي رشد، که هر دو به علـت محـدودیت آبـی    ي مرطوب با طول دورهناحیه خشک با طول دوره طوالنی و ناحیه -2و1: تقسیم کردند

 همکـاران  و 3لـو  .ي رشد بلند که براي رشـد مناسـب اسـت   ي مرطوب با طول دورهناحیه -3براي کاشت و رشد نامناسب هستند، 
، در یک مطالعه به ارزیابی عملکرد گندم تحت تاثیر تغییر اقلیم در جنوب استرالیا با در نظر گرفتن اثر سه عامل بارنـدگی،  )2005(

ترین فاکتور ها نشان داد که در مناطق با بارش متوسط و کم، بارندگی موثرو نتایج آن پرداختند co2درجه حرارت و افزایش غلظت 
شـود امـا تـاثیر آن بسـیار کمتـر از      باشد و تغییر در درجه حرارت باعث تغییر در میزان عملکـرد مـی  ملکرد محصول میدر میزان ع

این در حالی اسـت کـه در منـاطق پـر بـاران،       .ترین تاثیر را در مقدار عملکرد داردکم co2در این میان غلظت . فاکتور بارندگی است
-با استفاده از عوامل و عناصر اقلیمی و بـا بهـره  ) 1388(طباطبائی  .ار عملکرد محصول داردترین تاثیر را در مقددرجه حرارت بیش

قند در آذربایجان شرقی بـر اسـاس ارزیـابی چنـد     هاي محیطی کاشت چغندرقند به ارزیابی قابلیتهاي رویشی چغندرگیري از نیاز
عوامل و عناصر دخیل در این پژوهش به چهـار کـالس خیلـی    ، وي منطقه مورد مطالعه را بر اساس پرداخت GISمعیاري در محیط 

هـایی از  هـاي شـمال شـرقی و شـرق و قسـمت     بندي کرد و به این نتیجه رسید که بخشمناسب، مناسب، متوسط و ضعیف تقسیم
هـاي مسـاعدي بـراي کاشـت     چنین قسمتی از مرکز استان از نظر عناصـر اقلیمـی مکـان   شمال غرب و جنوب غرب آذربایجان و هم

درصـد   32قنـد حـدود   هاي عوامل و عناصر اقلیمی مشخص شد که براي کاشت چغنـدر باشند، بنابراین با تلفیق دادهقند میچغندر
  .درصد ضعیف است 12درصد متوسط و  10درصد مناسب،  46مساحت استان خیلی مناسب، 

  
  

                                                             
1- Caldiz  
 2- Holden et brerton  
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  هامواد و روش

 سی استان لرستانموقعیت ایستگاه هاي هواشنا) 1(دول ج

  
فاکتور دما و بارش ساالنه  دوابتدا با استفاده از روش دومارتن که بر اساس  :اقلیم

خـرم  هاي هاي استان تعیین شد که بر اساس آن ایستگاهارائه شده، اقلیم ایستگاه
، بروجرد، ایمان آباد، ریمله، پلدختر، کوهدشـت، الیگـودرز و ازنـا داراي اقلـیم     بادآ

اي داراي اقلـیم مدیترانـه  هاي دورود، سپید دشت و نورآبـاد  خشک و ایستگاههنیم
  ).1جدول (ند باشمی

 
 
 
 
 
 

 Expert choice نرم افزاردر  ماتریس مقایسه زوجی) 2(جدول

  
دهـد کـه   شـود و نشـان مـی   هاي اقلیمی جهت رشد آن محصول داده مـی هایی است که به پارامترتریس مقایسه زوجی ارزشما

 افـزار  ، سـپس نـرم  بارش دو برابر طول روز و سه برابر جهت شیب اهمیت دارد و  طول روز نیز دو برابـر جهـت شـیب اهمیـت دارد    

Expert choiceدهدها را در اختیار ما قرار میوزن معیار.  

 
  Expert choice  در نرم افزار معیارها وزن )1(نمودار

ي اهمیت باالي ایـن پـارامتر، و   که نشانهباشد می 540/0براي بارش  Expert choiceافزار به دست آمده از طربق نرم نسبی وزن
ها و به همین ترتیب وزن زیر معیار. قند استچغندر ي در رشد و نموي اهمیت کمترندهاست که نشان ده 163/0براي جهت شیب 

، بـارش  263/0، بارش رشد رویشی 419/0زنی جوانهش وزن نهایی براي بار .طبقات نیز براي به دست آوردن وزن نهایی محاسبه شد
زیـر  .هـا، که از طریق ضرب معیـار  باشدمی 163/0و جهت شیب  153/0، طول روز 062/0ي رشد ، بارش مجموع دوره/.160رسیدن 

قابل اطمینان است هاي داده شده تا چه حد دهد که وزننرخ ناسازگاري نیز نشان می .آیدها و طبقات در یکدیگر به دست میمعیار
  .تر استها صحیحتواند قابل اطمینان باشد که هر چه مقدار آن کمتر باشد وزنمی 1/0و تا 

  ایستگاه  ییعرض جغرافیا طول جغرافیایی
  خرم اباد ٤٨:٢٨ ٣٣:٤٣
  دورود ٤٩:٠٠ ٣٣:٥١
  بروجرد  ٤٨:٧٥ ٣٣:٩٢
  ایمان اباد ٤٨:٣٦  ٣٣:٤٠
  سپیددشت ٤٨:٩٦ ٣٣:٢٠
  ریمله ٤٨:٤١ ٣٣:٦٥
 پلدختر  ٤٧:٧١ ٣٣:١٥
 نوراباد ٤٨:٠٠  ٣٣:٠٥
 کوهدشت  ٤٧:٦٥  ٣٣:٥٢
  درزالیگو ٤٩:٧٠ ٣٣:٤٠
  ازنا  ٤٩:٤٢ ٣٣:٤٥
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-نقشـه  GIS محیط در) IDW(یابی ابتدا با استفاده از نقشه رستري استان لرستان نقشه جهت شیب، و با استفاده از روش درون
خیلـی  (کالس  4ي رشد در بارش رشد رویشی، بارش رسیدن و بارش مجموع دورهزنی، ، بارش جوانه)ساعات آفتابی(هاي طول روز 

افـزار  ها از طربـق نـرم  ها و کالسها، زیر معیاربعد از ساخت نقشه، وزن معیار. بندي شدطبقه) مناسب، مناسب، متوسط و نا مناسب
Expert choice  محاسبه و وزن نهایی به دست آمد و در محیطGIS قنـد  از عوامل و عناصر اقلیمی براي رشد چغنـدر  نقشه هر کدام

ها، نقشه نهایی سنجش تناسب اراضی استان لرستان بر اساس سه عامل بـارش، جهـت شـیب و    پوشانی تمام نقشهتهیه و پس از هم
  .تهیه شد) ساعات آفتابی(طول روز 

  

  
  طول روز، جهت شیب و بارشعامل نقشه نهایی سنجش تناسب اراضی استان لرستان بر اساس سه  )1(شکل

  
  :نتایج و بحث

نورآبـاد،  (قنـد در شـرایط خیلـی مناسـب     زنی براي کاشـت چغنـدر  نظر بارش مرحله جوانه نتایج نشان داد که استان لرستان از
لحـاظ بـارش   قـرار دارد، امـا از   ) ازنـا (و متوسـط  ) خرم آباد، سپید دشت، ریمله، کوهدشت و بروجـرد (، مناسب )پلدختر و الیگودرز

از نظر طـول روز تمـام اسـتان    . رویشی، رسیدگی و مجموع طول دوره رشد تمام استان براي کشت دیم این محصول نامناسب است
ترین جهت براي رشـد  دهد مناسبین وسعت را تشکیل میبراي کشت خیلی مناسب، و از نظر جهت شیب، جهت جنوبی که بیشتر

  . دهدوسعت استان را جهات با کالس مناسب و متوسط تشکیل میین و تکامل این محصول است و کمتر
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  گیري کلینتیجه
قنـد اسـت امـا از    گر این است که در مجموع تمام استان از لحاظ بارشی داراي شرایط نامناسبی براي کشت چغنـدر نتیجه کلی بیان

یت براي کاشت این محصول در تمـام اسـتان   ، و بارش مهمترین محدودنظر جهت شیب و طول روز مکان مناسبی براي کاشت است
  .لرستان است
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