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امکان سنجي کشت برنج در استان لرستان  

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي

منوچهر فرج زاده1، فاطمه پورنصیر2 •

چکیده

در این مقاله نواحي مستعد کشت برنج در استان لرستان شناسایي و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي پهنه بندي شده 
اس��ت. بدین منظور ابتدا به بررس��ي شرایط محیطي و بویژه شرایط اقلیمي مؤثر برکشت برنج و تعیین آستانه هاي اقلیمي آن، 
سپس ویژگي هاي اقلیمي منطقه پرداخته شده است. پس از جمع آوري اطالعات اقلیمي پایه و انجام عملیات آماري، نقشه هاي 
رقومي مورد نیاز در این پژوهش همچون نقشه هاي توپوگرافي، شبکه آبراهه ها، منابع خاک و غیره در مقیاس)1:250000( به 
همراه اطالعات توصیفي آنها وارد محیط سامانه اطالعات جغرافیایی شده، سپس با استفاده از قابلیت هاي آنالیز فضایي سامانه 
اطالعات جغرافیایي، نقشه هاي هم ارزش هر کدام از پارامترهاي مورد نظر)نقشه شیب، نقشه دما، نقشه هم بارش و ...( تهیه شده 
و پس از طبقه بندي و وزن دهي، نقشه اولیه مناطق مستعد کشت برنج استخراج شده است. در ادامه نقشه استخراج شده با نقشه 
کاربري اراضي فعلي استان، نقشه بهترین محدوده دسترسي به رودخانه تلفیق و نهایتا" نقشه بهترین نواحي مناسب کشت برنج  
در استان لرستان ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده مناسب کشت برنج در استان لرستان حدود28 هزار 

کیلومتر مربع است که حدود 27 درصد مساحت استان را شامل مي شود.

واژه های کلیدي: امکان سنجي، برنج، اقلیم، GIS، لرستان . 

1. عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
2. کارشناسي ارشد اقليم شناسي از دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه

پارامتره��اي اقلیمي جزء مهم ترین فاکتورهاي مؤثر بر رش��د 
گیاه��ان زراعي مي باش��د. به طوري که گیاه��ان زراعي براي 
رسیدن به هر یک از درجات مختلف فنولوژیکي رشد، نیاز به 
میزان واحد حرارتي معیني دارند. در برنامه ریزي کش��اورزي، 
اطالع��ات اقلیمي جهت انتخاب نوع محصول، زمان کاش��ت، 
برداش��ت، آبیاري ه��اي مزارع، ب��راي توجیه نوس��انات تولید 
محصول و... کاربرد دارد)حسینی،1373،ص15(. کشت برنج 
نیز به عنوان یک پدی��ده اکولوژیکي و اقتصادي و یک الگوي 
رفتاري ناشي از کنش متقابل انسان و محیط، متاثر از شرایط 
محیط��ي، ب��ه خصوص آب و هوا ، مناب��ع  آب و خاک بوده و 
عوامل طبیعي فوق در تامین شرایط مناسب جهت کشت برنج 

نقش بسزایي دارند)ایزدی خرامه،1377(. 
شناس��ایي و تبیین مکان هاي مناسب براي کشت محصوالت 
مختلف زراعي با توجه به نیازهاي مختلف اقلیمي، نوع خاک 
و شرایط توپوگرافیکي مناسب از جمله عواملي است که باعث 
افزای��ش میزان تولید محصوالت زراع��ي مي گردد. در همین 
زمینه کارهاي مختلفي چه در س��طح جهاني و چه در سطح 
کش��ور براي ارزیابي قابلیت ه��اي مکاني محصوالت مختلف 
صورت گرفته اس��ت. از جمله مقتدری و حسین مراد)1383( 
به ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت نخل در استان گلستان، 
محمدی و کرم پور )1384،ص224 ( امکان س��نجی کش��ت 
زعفران در جنوب شهرستان س��بزوار، فرج زاده و میرزابیاتي 
) 1384،ص77( امکان س��نجي کشت زعفران در شهرستان 

سبزوار پرداخته اند. 
در رابط��ه با محصول برنج، کش��ورهاي جنوب ش��رق آس��یا 
مطالعات گس��ترده اي داش��ته اند. هاتس��اچي1 و بنجونگ2 
)2002( با اس��تفاده از مدل شبیه سازي و سیستم اطالعات 
جغرافیایي به ش��ناخت الگوهاي توسعه خشکسالي و ارزِیابي 
ویژگیهاي آن در رش��د محصول برنج دست پیدا کردند. آنها 
پس از بررسي داده هاي هواشناسي و شرایط اقلیمي و کیفیت 
خاک منطقه با استفاده از تجزیه و تحلیل ریسک، بهترین زمان 
کشت برنج را در هر نوع خاک و محیطي محاسبه و سپس با 
ترکیب کیفیت محصول، خاک و شرایط جوي، محصول بالقوه 
 )p261983, (4منطقه را مدل سازي کردند. بتچلرور3 و رابرتز
در ش��مال شرق سریالنکا از بین پارامترهاي مختلف اقلیمي، 
تبخیر و تعرق شالیزارها را از طریق اندازه گیري ترکیبي برگ و 
هدایت گوشوارک هاي برگ با استفاده از داده هاي هواشناسي 
در یک معادله خطي محاس��به کردند و به این نتیجه رسیدند 
که کل تبخیر سال 1981 فصل کاشت، نسبت به تعرق فصل 
برداشت 646 میلیمتر بوده است که 188 و395و  63 میلیمتر 

1.  Hatsachai

2.  Boonjung

3.  Batchelor

4.  Roberts

ب��ه ترتیب از آب آبیاري ، صرف تبخیر ش��اخ و برگ ها ش��ده 
بودن��د.  ت��ول5 و تامرp2851982,( 6( در کش��ور فیلیپن، به 
مقایس��ه میزان تعرق محصول برنج و چمن ها در طول فصل 
خش��ک پرداخته اند. همزمان با اندازه گیري میزان تعرق، دما 
برگ هاي برنج، مقاومت برگ هاي افش��ان، پتانسیل آب برگ، 
میزان تابش خورشیدي، کمبود فشار بخار آب و سرعت آب را 
نیز مورد توجه قرار مي دادند. میزان تعرق در چهار نوع خاک 
زراعتي برنج بطور متوس��ط 7. 3 میلیمت��ر، در صورتي که در 

چمن ها 2. 8 بوده است.
در کشور نیز گورابي)1374( به بررسي نقش اقلیم در تعیین 
کیفیت محصول برنج در رشت و قائم شهر به تحلیل پارامترهاي 
اقلیمي مؤثر همچون دما در مراحل مختلف رش��د و رطوبت 
نس��بي، نور، بارندگي و نیازهاي آبي و غیره درتعیین کیفیت 
محصول برنج پرداخته است.  مجرد و همکاران)1384،ص59(

مقادی��ر نیاز آب مصرفی محصول برن��ج در جلگه مازندران به 
تفکیک واریته های زودرس و دیررس، بر مبنای مقادیر تبخیر 
و تعرق پتانس��یل و ضرایب رشد گیاهی در ده ایستگاه جلگه 

مازندران را محاسبه و ارائه نموده است. 
مطالعات مذکور نشان مي دهد که علي رغم اهمیت استراتژیک 
برنج در تامین مواد غذایي مورد نیاز کش��ور ، از نظر شناسایي 
مکان هاي مناس��ب براي کشت برنج به استثناي خطه شمال 
کش��ور که تقریبا" همه مکان هاي آن از پتانسیل کشت برنج 
برخوردار هستند، مطالعاتي صورت نگرفته است. این موضوع 
بویژه براي اس��تان لرس��تان که به صورت س��نتي کشت این 
محصول مرس��وم گردیده است داراي اهمیت زیادي است و با 
شناسایي مکان هاي مناسب براي توسعه کشت برنج مي توان 
قابلیت هاي کش��ت آن را در نواحي جغرافیایي استان بررسي 
نمود و در توسعه کشت آن اقدام نمود. با توجه به موارد مذکور 
هدف مقاله حاضر، شناس��ایي مکان هاي داراي پتانسیل هاي 
کشت برنج در استان لرستان با بهره گیري از امکانات سیستم 

اطالعات جغرافیایي مي باشد. 

 مواد و روش ها

استان لرستان با وسعتي معادل 28559 کیلومتر مربع در غرب 
ایران بین 46 درجه و51 دقیقه تا درجه و 3 دقیقه طول شرقي 
از نصف النهار گرینویچ و 32  درجه و 37 دقیقه تا 34 درجه 
دقیقه عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است)شکل شماره 
1(. بیشترین طول آن از غرب به شرق بیش از 348,4 کیلومتر 
و حداکثر عرض آن از شمال به جنوب حدود 201/6 کیلومتر 
اس��ت. این اس��تان، از شمال به اس��تانهاي مرکزي و همدان، 
ازجنوب به استان خوزستان، از شرق استان اصفهان و از غرب 
به استان هاي کرمانشاه و ایالم محدوداست. اشترانکوه با 4050 
متر ارتفاع بلندترین نقطه اس��تان لرستان است و پست ترین 

5.  Toole

6.  Tomar
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Ð

محصول برنج در جلگه مازندران به تفکیک واریته 

درس و دیررس، بر مبناي مقادیر تبخیر و هاي زو

تعرق پتانسیل و ضرایب رشد گیاهی در ده ایستگاه 

  . و ارائه نموده استمحاسبه را جلگه مازندران 

مطالعات مذکور نشان می دهد که علی رغم اهمیت 

استراتژیک برنج در تامین مواد غذایی مورد نیاز 

 از نظر شناسایی مکانهاي مناسب براي کشت کشور

همه  "برنج به استثناي خطه شمال کشور که تقریبا

مکانهاي آن از پتانسیل کشت برنج برخوردار هستند 

این موضوع بویژه براي . مطالعاتی صورت نگرفته است

استان لرستان که به صورت سنتی کشت این 

محصول مرسوم گردیده است داراي اهمیت زیادي 

عه است و با شناسایی مکانهاي مناسب براي توس

کشت برنج می توان قابلیت هاي کشت آن را نواحی 

جغرافیایی استان بررسی نمود و در توسعه کشت آن 

با توجه به موارد مذکور هدف مقاله حاضر . اقدام نمود

پتانسیل هاي کشت برنج در مکانهاي داراي شناسایی 

استان لرستان با بهره گیري از امکانات سیستم 

  .اطالعات جغرافیایی می باشد

  

  

  مواد و روشها -3

کیلومتر  28559استان لرستان با وسعتی معادل 

دقیقه تا  51درجه و 46مربع در غرب ایران بین 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ  3درجه و 

درجه دقیقه عرض  34دقیقه تا  37درجه و   32و 

شکل شماره (شمالی از خط استوا قرار گرفته است

از غرب به شرق بیش از  بیشترین طول آن). 1

کیلومتر و حداکثر عرض آن از شمال به  348,4

این استان، از . کیلومتر است 6/201جنوب حدود 

شمال به استانهاي مرکزي و همدان، ازجنوب به 

استان خوزستان، از شرق استان اصفهان و از غرب به 

اشترانکوه با . استانهاي کرمانشاه و ایالم محدوداست

فاع بلندترین نقطه استان لرستان است متر ارت 4050

و پست ترین نقطه آن در جنوبی ترین ناحیه استان 

استان لرستان داراي آب و هوایی . واقع شده است

  . متنوع است

  موقعیت استان لرستان در کشور -1شکل شماره

  

  

  

  

  

  

تیک پآمار ایستگاههاي سینوبراي انجام این پژوهش 

تا 1379ك از سال منطقه در یک دوره آماري مشتر

سال، آمار ایستگاههاي باران  4به مدت  1382

آمار ایستگاههاي  و 1365-1380سطحی از سال 

 جمع آوري 1381تا  1372تبخیر سنجی در سال 

عالوه بر اطالعات اقلیم استان، نقشه هاي . گردید

مربوط به توپوگرافی، شبکه آبراهه ها و کاربري 

Ð
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Ò

) هیدرونیت(کشت برنج جزء کشت هاي آبی 

از آنجائیکه شیب مناسب زمین محسوب می شود و 

  .درصد می باشد 8جهت کشت آبی حداکثر 

  آستانه هاي اقلیمی کشت برنج -1جدول

  نگارنده:مأخذ

کالس با قابلیت هاي متفاوت  3شیب در لذا نقشه 

  .طبقه بندي شده است

با استفاده از مدل وزن دهی ساده و شرایط و "نهایتا

به هر  نیازهاي محیطی گیاه برنج به تخصیص وزن

  در . کدام از الیه هاي اطالعاتی پرداخته شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روش وزن دهی ساده طبقات هر یک از الیه ها بین

  سپس ارزش تمام الیه ها . ارزش گذاري شد  3 تا 1

سامانه اطالعات  در از طریق محاسبات مکانی 

 آنبا همدیگر جمع و با استفاده از قابلیت جغرافیایی 

طبقه اي که از ارزش . به سه طبقه تقسیم شده اند

بیشتري برخوردار باشد در نتیجه قابلیت بیشتري 

براي کشت برنج دارد و باالخره نقشه حاصل پس از 

مقایسه با نقشه کاربري ارضی با نقشه دسترسی با 

  .ترکیب گردیدآبهاي سطحی 

آستانه هاي اقلیمی کشت برنج و نیاز آبی این گیاه 

که در این مطالعه مد نظر در مراحل مختلف رشد 

در قرار گرفته بر اساس منابع مختلف استخراج که 

  .آمده است 1جدول شماره

    

نیاز آبی

  )م م در هکتار(

)درصد(رطوبت نسبی
پارامتر  )˚c(دما

حداقلمراحل رشد حداکثر   حداکثر  حداقل  متوسط

30 40 80 30-25 15-10 40 جوانه زدن

نیازآبی کم 40 80 30 15 40-35 سرازخاك بیرون آوردن

11-7 40 80 35-20 15 40 پنجه زدن

50 40 80 35-15 20 40 خوشه بستن

100 40 80 30-25 17-15 40-35 گل دادن

نیازآبی کم 40 80 30-25 19 40-35 رسیدن

نقطه آن در جنوبي ترین ناحیه استان واقع شده است. استان 
لرستان داراي آب و هوایي متنوع است. 

براي انجام این پژوهش آمار ایستگاه هاي سینوپتیک منطقه در 
یک دوره آماري مش��ترک از سال 1379تا 1382 به مدت 4 
سال، آمار ایستگاه هاي باران سطحي از سال 1380-1365 و 
آمار ایستگاه هاي تبخیر سنجي در سال 1372 تا 1381 جمع 
آوري گردید. عالوه بر اطالعات اقلیم استان، نقشه هاي مربوط 
به توپوگرافي، شبکه آبراهه ها و کاربري اراضي از طریق نقشه 
توپوگرافي س��ازمان جغرافیایي کشور در مقیاس 1:250000 

تهیه شد.
تبخی��ر و تعرق نیز یکي دیگر از عوام��ل مؤثر در میزان آب و 
رطوبت مورد نیاز گیاه برنج مي باش��د. با توجه به اینکه گیاه 
برنج جز گیاهان آبدوس��ت محسوب مي شود بنابراین میزان 
تبخیر در کاهش و  افزایش میزان آب مورد نیاز گیاه برنج تاثیر 
بسزایي دارد. به همین منظور با استفاده از آمار تبخیر)طشتک 
تبخیر کالس A( ثبت شده در ایستگاه هاي تبخیر سنجي از 
سال 1381-1372 به ترسیم خطوط هم تبخیر پرداخته شد. 
نقش��ه خطوط هم تبخیر نیز از طریق درون یابي ترسیم شده 

است.
با توج��ه به اهمیت میزان ب��ارش و نح��وه پراکندگي آن در 
زمان و مکان جهت تامین نیاز آبي گیاه برنج، بویژه در کشت 

دیمي، در این تحقیق با اس��تفاده از آمار بارش ثبت ش��ده در 
ایستگاه هاي باران سنجي از س��ال)1380-1365( به ترسیم 
خطوط یا منحني هاي همبارش در سطح استان پرداخته شد. 
البته در منطقه مورد مطالعه به علت رژیم بارشي مدیترانه اي، 
که بیش��تر بارش در فصل سرد سال اتفاق مي افتد، برخالف 
اینکه دوره رش��د گیاه برنج درفصل گرم س��ال است، بنابراین 
مقدار بارش 6 ماهه دوره رشد برنج تنها بخشي از نیاز آبي آن 

را تأمین مي کند.
گیاه��ان  رش��د  بیولوژیک��ي  فراین��د  ه��ر  ک��ه  آنج��ا  از 
ب��اال فعالی��ت خ��ود را ش��روع ب��ه   از آس��تانه ش��خصي 

مي کند روزهایي که متوس��ط دما از دمای مبنا باالتر باش��د 
گیاه مي تواند رش��د نماید و مقدار دماي که در یک روز باالتر 
از مبنا قرار گرفته باش��د درجه-روز7  الزم براي رش��د گیاه را 
فراه��م مي کن��د و چون گیاه برنج در حداق��ل دما 11 درجه 
سانتیگراد اولین مرحله رشد یعني جوانه زدن را آغاز مي نماید، 
مي توان متوسط دماهاي ماه هایي که دوران رشد برنج را شامل 
مي شوند تعداد درجه روز باالتر از دمای مبنا را جمع نمود که 
مجموع آن میزان حرارت رسیده به گیاه را دوران رشد معین 

مي نماید که از رابطه زیر بدست مي آید)علیزاده، 1375(: 

بطور کلي میزان درجه – روز مورد نیاز گیاه برنج در واریته هاي 
خیلي زودرس برابر با 2100- 200، واریته هاي متوسط رس 
برابر ب��ا 3500-2400 و واریته هاي دیررس برابر با 4500 – 

3500 است )مظفری،1382(.
با اعمال توابع ش��بکه نامنظم مثلثي8  در شبکه هیدروگرافي، 
مدل رقومي زمین9شکل گرفت و با تبدیل داده هاي رستري، 
براي هر پیکس��ل به ابعاد 100*600 متر مقدار شیب در نرم 
افزار سامانه اطالعات جغرافیایي تهیه گردید. با توجه به اینکه 
کشت برنج جزء کشت هاي آبي )هیدرونیت( محسوب مي شود 

7. degree - day 

8. triangle irregular network(TIN)

9.  digital terrain model (DTM)
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امکان سنجي کشت برنج در استان لرستان  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي36

و از آنجائي که ش��یب مناسب زمین جهت کشت آبي حداکثر 
8 درصد مي باش��د،لذا نقشه شیب در 3 کالس با قابلیت هاي 

متفاوت طبقه بندي شده است.
نهایتاً با اس��تفاده از مدل وزن دهي ساده و شرایط و نیازهاي 
محیطي گیاه برنج به تخصی��ص وزن به هر کدام از الیه هاي 
اطالعاتي پرداخته شده است. در روش وزن دهي ساده طبقات 
هر یک از الیه ها بین 1 تا 3  ارزش گذاري شد. سپس ارزش 
تمام الیه ها از طریق محاس��بات مکاني در س��امانه اطالعات 
جغرافیایي با همدیگر جمع و با اس��تفاده از قابلیت آن به سه 
طبقه تقسیم شد ه اند. طبقه اي که از ارزش بیشتري برخوردار 
باشد در نتیجه، قابلیت بیشتري براي کشت برنج دارد. سرانجام 
نقش��ه حاصل پس از مقایسه با نقش��ه کاربری ارضی با نقشه 

دسترسی با آبهای سطحی ترکیب گردید.
آستانه های اقلیمی کشت برنج و نیاز آبی این گیاه در مراحل 
مختلف رش��د که در این مطالعه مد نظر قرار گرفته بر اساس 

منابع مختلف استخراج که در جدول شماره1 آمده است.

نتایج

جدول ش��ماره 1 نشان می دهد که از نظر دمایي، پهنه اي در 
حدود 11390 کیلومتر مربع را در بر گرفته اس��ت. یعني 40 
درصد مس��احت منطقه، شرایط دمایي مناسب کشت برنج را 
داراهستند. این مناطق شامل بخش هاي جنوب غربي استان، 
ش��امل شهرستان پل دختر ، کوهدش��ت ، خرم آباد با نواحي 
اطرافشان، دشت سیالخور و شهرستان دورود و جنوب استان 

مي شود.
با توجه به جدول شماره 1 مشاهده مي شود که حدود 9 درصد 
از مس��احت منطقه مورد مطالعه با می��زان تبخیر240-280 
میلیمتر در گروه A که بخشهایي از شمال غرب را در بر گرفته، 
نسبت به سایر مناطق استان از میزان تبخیر پاییني برخوردار 

است وپهنه مناسبي نسبت به سایر مناطق استان است.
با توجه به جدول شماره 1 حدود 10 درصد از مساحت منطقه 
 A مورد مطالعه با میزان بارش بیش از 150 میلیمتر در گروه
قرار گرفته که بخش هایي از ش��مال شرق را دربر گرفته است 
و پهنه نسبتاً مناس��بي به جهت میزان بارش نسبت به سایر 

مناطق استان است.
،1 ش��ماره  ج��دول  مطاب��ق  درج��ه-روز،  نظ��ر   از 
پهن��ه کوچکی از جنوب غرب اس��تان در گ��روه A و با در بر 
داشتن5 درصد مساحت منطقه بیش��ترین میزان درجه-روز 
دریافت��ي را دارند. حدود 24درصد مس��احت منطقه در گروه 
B و در نهای��ت گروه C ب��ا دریافت کمتر از 2400 درجه- روز 

را  دارند. 
از نظر ش��یب جدول ش��ماره 1 نش��ان مي دهد که حدود 52 
درصد مساحت منطقه باشیب کمتر از 8 درصد و مساحت بالغ 
بر14820 کیلومتر مربع، پهنه مناس��بي به لحاظ شیب براي 

کشت برنج محسوب مي شود.
نقشه تهیه شده بر مبناي وزن دهي عوامل تاثیر گذار )شکل2 
و  جدول 3( نشان می دهد که محدوده مناسب کشت برنج در 
اس��تان لرستان در کل 28 هزار کیلومتر مربع است که داراي 
درجه قابلیت ضعیف تا عالي اس��ت. در همین راستا به ترتیب 
38، 35 و 27 درصد از منطقه داراي قابلیت ضعیف، متوسط 

و عالي است.
با مقایسه نقشه امکان سنجي نواحي مناسب کشت برنج با نقشه 
کاربري موجود، نقشه پیشنهادي نهایي تهیه گردید که در آن 
امکان تغییر کاربري اراضي موجود به کاربري کش��ت برنج با 
توجه به نقشه هاي منابع محیطي) منابع اقلیمي، توپوگرافي، 
منابع خاک ومنابع آبهاي س��طحي( مورد بررسي قرار گرفته 
اس��ت. بدین منظور درصد پوش��ش هر ک��دام از کاربري هاي 
موجود در هر کدام از طبقات نقش��ه امکان س��نجي محاسبه 
شده و با توجه به قرار گرفتن در موقعیت بهینه منابع محیطي، 
تغییر کاربري به کش��ت برنج پیش��نهاد شده است. از آنجایي 
که در طبقه ضعیف نقش��ه امکان سنجي، قابلیت کشت برنج 
وجود ندارد کاربریهاي متاظر آن بدون هیچ تغییري پیشنهاد 
شده است. اما در طبقات خوب یا مناسب نقشه امکان سنجي، 
ابتدا کاربري هایي که قابلیت کش��ت برن��ج را به هیچ نحوي 
ندارند)زمین هاي لخت و عریان، اراضي شور، اراضي مسکوني( 
از نقشه پیشنهادي جدا شده است. همچنین کاربري هایي که 
ارزش اقتصادي آنها به مراتب بیشتر از کشت برنج بوده)اراضي 
باغي ومخلوط باغ وزراعت( یا در انحصار س��ازمان خاصي قرار 
گرفته باش��ند)مراتع( نیز از نقشه پیشنهادي جدا شد اند و در 
نهایت سایر کاربري هاي باقي مانده را بعنوان اراضي که قابلیت 
تغییر کاربري به کش��ت برنج را دارند در شکل شماره3  ارائه 
شده است. با توجه به شکل مشاهده مي شود که اراضي تحت 
کش��ت آبي با 1/05 درصد اراضي تحت کش��ت دیم با 22/6 
درصد  به عنوان مناطق مناسب، قابلیت تغییر کاربري به کشت 

برنج را دارند.
به منظور تحلیل توزیع درصد بهترین مکان هاي مناسب کشت 
برنج در سایر نقشه هاي منابع اقلیمي، منابع خاک توپوگرافي، 
منابع آبهاي س��طحي پرداخته شد. بدین منظور ابتدا بهترین 
مکانهاي مناسب کش��ت برنج را از الیه نقشه مکان یابي جدا 
کرده و با نقش��ه دسترسي به منابع آب هاي سطحي ترکیب و 
به صورت یک نقشه جداگانه درآورده)شکل شماره 4(، سپس 
با ترکیب نقشه هاي نقشه دسترسي به منابع آب هاي سطحي 

تشکیل شده است. 
پس از ایجاد نقشه هاي منابع اقلیمي، توپوگرافي ومنابع خاک 
که بعنوان نقشه بهترین مکان هاي مناسب کشت برنج مي باشد 
در هرکدام از این نقش��ه ها مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت.به 
عبارتي درصد هم پوشاني این نقش��ه در طبقه داراي اهمیت 

مناسب نقشه هاي فوق )منابع اقلیمي، منابع خاک وغیره( 
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Õ

نحوه توزیع مکانی پارامترهاي محیطی  - 2جدول شماره

  مناسب کشت برنج در استان لرستان

  

  

  

  

دارند همچنین در عرض جغرافیایی پایین تـري قـرار   

بنابراین دما، بارش و تبخیـر   .دارند مشاهده می گردد

علت تنـوع آب و  ه ثر بوده و بؤو تعرق درکشت برنج م

اطق جنوبی و جنوبغربی استان فرصـت و  هوایی در من

در مناطق شمالی و شرق نیز محدودیت ایجـاد کـرده   

  .است

  

  

  

  

  

  نگارنده:مأخذ

  

  

 با توجه به تاثیر عوامل دمایی و سایر عوامـل مربوطـه   

تعیـین و  تقویم زراعی مربوط به اقلیم مناطق مختلف 

ارئه شده است که می تواند مورد استفاده  5در شکل 

ن برنامه ریزي کشت بـرنج در منـاطق  مختلـف اسـتا    

  .قرار گیرد

نواحی مستعد کشت برنج در استان  - 2شکل شماره 

  لرستان

  

  

  

  

  

  

  نگارنده :مأخذ

  

  

  طبقات  قابلیت  گروه  پارامتر
  مساحت

  )کیلومتر مربع(
  درصدپوشش منطقه

  

)درجه سانتیگراد( دما

A40  11390  10کمتر از   خوب  

B  32  9016  10-15  متوسط  

C  28  8153  15بیشتر از   ضعیف  

میزان تبخیر فروردین تا 

)میلی متر(شهریور

A9  17812  240-280  خوب  

B  63  2748  280-350  متوسط  

C  28  7999  <350  ضعیف  

میزان بارش فروردین تا شهریور 

)میلی متر(

A10  2817  150بیش از  خوب  

B  82  23592  100-150  متوسط  

C  8  2150  50-100  ضعیف  

  

به درصد میزان شیب

A52  14820  0-8  خوب  

B  15  4408  8-12  متوسط  

C  33  9331  12بیش از   ضعیف  

Õ

نحوه توزیع مکانی پارامترهاي  - 2جدول شماره

  محیطی مناسب کشت برنج در استان لرستان

  

  

  

  

دارند همچنین در عرض جغرافیایی پایین تـري قـرار   

بنابراین دما، بارش و تبخیـر   .دارند مشاهده می گردد

علت تنـوع آب و  ه ثر بوده و بؤو تعرق درکشت برنج م

اطق جنوبی و جنوبغربی استان فرصت و هوایی در من

در مناطق شمالی و شرق نیز محدودیت ایجـاد کـرده   

  .است

  

  

  

  

  

  نگارنده:مأخذ

  

  

 با توجه به تاثیر عوامل دمایی و سایر عوامـل مربوطـه   

تعیـین و  تقویم زراعی مربوط به اقلیم مناطق مختلف 

ارئه شده است که می تواند مورد استفاده  5در شکل 

ن برنامه ریزي کشت برنج در منـاطق  مختلـف اسـتا   

  .قرار گیرد

نواحی مستعد کشت برنج در استان  - 2شکل شماره 

  لرستان

  

  

  

  

  

  

  نگارنده :مأخذ

  

  

  طبقات  قابلیت  گروه  پارامتر
  مساحت

  )کیلومتر مربع(
  درصدپوشش منطقه

  

)درجه سانتیگراد( دما

A40  11390  10کمتر از   خوب  

B  32  9016  10-15  متوسط  

C  28  8153  15بیشتر از   ضعیف  

میزان تبخیر فروردین تا 

)میلی متر(شهریور

A9  17812  240-280  خوب  

B  63  2748  280-350  متوسط  

C  28  7999  <350  ضعیف  

میزان بارش فروردین تا شهریور 

)میلی متر(

A10  2817  150بیش از  خوب  

B  82  23592  100-150  متوسط  

C  8  2150  50-100  ضعیف  

  

به درصد میزان شیب

A52  14820  0-8  خوب  

B  15  4408  8-12  متوسط  

C  33  9331  12بیش از   ضعیف  

Ö

  

نقشه کاربریهایی که قابلیت تغییر به  -3شکل شماره

  کشت برنج را دارند

  

  

  

  

               

  

  

بهترین مکانهاي مناسب کشت برنج  - 4شکل شماره

  در استان لرستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارنده: مأخذ
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استفاده از قابلیت تحلیل الیه هاي فضایی در سیستم 

اطالعات جغرافیایی امکان مناسب را مکان یابی 

اختیار کاربران قرار می قابلیت هاي کشت برنج در 

دهد که از طریق آن می توان با آزمون سناریوهاي 

مختلف نتایج اخذ شده را باهم مقایسه و بهترین 

نتیجه را به عنوان مناطق مناسب براي کشت برنج 

  .شناسایی و معرفی نمود

مطالعه نشان می دهد که به  ننتایج حاصل از ای

ه مورد مطالعه خاطر رژیم بارندگی مدیترانه اي منطق

بارندگی بیشتر در فصل سرد سال اتفاق می افتد و 

نظر به اینکه دوره رویش گیاه برنج که در فصل گرم 

در تمامی مناطق استان  "سال می باشد تقریبا

محدودیت ایجاد کرده و امکان کشت برنج دیم را در 

البته مقداري از بارش . این منطقه از بین برده است

  ار اتفاق در اوایل فصل به

براي دوره جوانه زنی یا  "می افتد که تقریبا

اما در دوره پنجه زدن، . کاري مناسب استءنشا

خوشه بستن و گل دادن نیاز آبی برنج زیاد است که 

میزان تبخیر و تعرق . مین شودأباید از طریق آبیاري ت

ثر از دما بوده، درمناطق جنوبی استان بسیار أنیز مت

شدت کمتري برخوردار است، زیاد و شمالغرب از

بنابراین بخش هایی از استان که تبخیر و تعرق 

بیشتري دارند نیاز آبی گیاه برنج نیز در طول فصل 

و بایستی از طریق منابع می یابد رویش افزایش 

) در صورت دسترسی(آبهاي سطحی و یا زیرزمینی 

روز  -اما به لحاظ شرایط دمایی و درجه. مین شودأت

مترهاي بسیار مؤثر در کشت گیاه برنج که از پارا

محسوب میشود، جنوبغرب استان شامل شهرستان 

پلدختر، شهرستان کوهدشت، بخش پاپی  و جنوب 

  .شهرستان خرم آباد این شرایط را دارا می باشند

  

  

  منابع

تحلیل  )1373(.حسن ایزدي خرامه،.1

عملکرد فضایی کشت برنج وجایگاه آن در 

پایان نامه ،  »)زشیرا( توسعه بخش کربال

  .دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد 

گزارش وضعیت )1377(حسینی، محمود، .2

اقلیمی کشت برنج در مازندران 

ره کل هواشناسی ، ادا)طرح کوانتا(وگلستان

  .استان مازندران

پایان نامه  )1374(.بهمن رمضانی گورابی،.3

نقش اقلیم در تعیین کیفیت محصول 

پایان نامه ،»)دشت قائم شهر(برنج،

  .کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

. )1381(فرج زاده اصل منوچهر، آذر زرین، .4

مدلسازي میزان عملکرد محصول گندم 

دیم با توجه به معیارهاي اقلیم شناسی

مجله ، کشاورزي در استان آذربایجان غربی
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بنابراین با توجه به نتایج حاصله 87/9 درصد از نواحي مستعد 
کش��ت برنج متأثر از بهترین ش��رایط توپوگرافي و51 درصد 
مساحت نواحي مناسب کش��ت برنج متأثر از بهترین شرایط 
منابع خاک، حدود1,43 درصد متأثر از بهترین شرایط اقلیمي 
مي باشد و  9,25 درصد نیز متأثر از بهترین شرایط دسترسي 
به منابع آبهاي س��طحي اس��ت. با توجه ب��ه توضیحات فوق 
نتیجه کرفته مي ش��ود که بهترین نواحي مستعد کشت برنج 
 بیشتر متأثر از شرایط توپوگرافي منطقه و سپس منابع خاک 

است . 
تبخی��ر  بارندگ��ي،  دم��ا،  عوام��ل  تاثی��ر  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
برن��ج   کش��ت  در  آفتاب��ي  روزه��اي  تع��داد  و  تع��رق   و 
مي توان گفت که عوامل مذکور در مناطق خاصي محدودیت 
ایجاد کرده و در مناطقي دیگر فرصت توسعه را فراهم ساخته 
اس��ت. نتایج نش��ان مي دهد که دمای مؤثر، بر کش��ت برنج 
در مناطق��ي که در عرض هاي جغرافیایي باالت��ر قرار دارند و 
ارتفاع بیشتري دارند کمتر دیده شده، اما برعکس در مناطق 
جنوبي تر و همچنین در عرض جغرافیایي پایین تري قرار دارند 
مشاهده مي گردد. بنابراین دما، بارش و تبخیر و تعرق درکشت 
برنج مؤثر بوده و به علت تنوع آب و هوایي در مناطق جنوبي 
و جنوب غربي اس��تان فرصت و در مناطق شمالي و شرق نیز 

محدودیت ایجاد کرده است.
با توجه به تاثیر عوامل دمایي و س��ایر عوامل مربوطه،  تقویم 
زراعي مربوط به اقلیم مناطق مختلف تعیین و در شکل 5 ارائه 
شده است که مي تواند مورد استفاده برنامه ریزي کشت برنج 

در مناطق  مختلف استان قرار گیرد.

4- نتیجه گیری                       

استفاده از قابلیت تحلیل الیه هاي فضایي در سیستم اطالعات 
جغرافیایي امکان مناسب را برای مکان یابي قابلیت هاي کشت 
برن��ج در اختیار کاربران قرار مي دهد که از طریق آن مي توان 
با آزمون، سناریوهاي مختلف نتایج اخذ شده را باهم مقایسه 
و بهترین نتیجه را به عنوان مناطق مناس��ب براي کشت برنج 

شناسایي و معرفي نمود.
نتایج حاصل از این مطالعه نش��ان مي دهد که به خاطر رژیم 
بارندگي مدیترانه اي منطقه مورد مطالعه بارندگي بیش��تر در 
فصل س��رد س��ال اتفاق مي افتد و نظر به اینک��ه دوره رویش 
گیاه برنج که در فصل گرم سال است تقریباً در تمامي مناطق 
استان محدودیت ایجاد کرده و امکان کشت برنج دیم را در این 
منطقه از بین برده است. البته مقداري از بارش در اوایل فصل 
بهار اتفاق مي افتد که تقریباً براي دوره جوانه زني یا نشاکاري 
مناسب است. اما در دوره پنجه زدن، خوشه بستن و گل دادن 
نیاز آبي برنج زیاد اس��ت که باید از طریق آبیاري تأمین شود. 
میزان تبخی��ر و تعرق نیز متأثر از دما بوده، درمناطق جنوبي 
استان بسیار زیاد و شمال غرب از شدت کمتري برخوردار است، 
بنابراین بخش هایي از استان که تبخیر و تعرق بیشتري دارند 

نیاز آبي گیاه برنج نیز در طول فصل رویش افزایش مي یابد و 
بایستي از طریق منابع آبهاي سطحي و یا زیرزمیني )در صورت 
دسترسي( تأمین شود. اما به لحاظ شرایط دمایی و درجه- روز 
که از پارامترهای بس��یار مؤثر در کش��ت گیاه برنج محسوب 
می ش��ود، جنوب غرب اس��تان شامل شهرس��تان پل دختر، 
شهرستان کوهدش��ت، بخش پاپی  و جنوب شهرستان خرم 

آباد این شرایط را دارا می باشند.
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