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  تانـتان خوزسـه در اسـت پنبـنجي كشـان سـامك

  

  3ايمان روستا، 2محمود داودي، *1قاسم عزيزي

  .دانشكده جغرافيا -عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، دانشيار گروه جغرافياي طبيعي .1
  .دانشجوي دكتري اقليم شناسي دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيا .2

  .دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم شناسي دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيا .3
  27/8/1389: تاريخ پذيرش   25/6/89: تاريخ دريافت

  

  

  چكيده

هاي اقليمي ، ايـن امكـان را   مناسب كاشت، داشت و برداشت محصوالت زراعي مختلف و شناخت شاخصو مكان آگاهي از زمان 
از محصوالت نسـاجي را  % 48در حال حاضر در نتيجه ابداعات جديد پنبه . سازد تا از منابع آب و خاك استفاده بهينه شودفراهم مي

-فقط نيمي از نياز كشور را تامين مي حال حاضر،حاكي از آن است كه توليد پنبه كشور در برآوردها . به خود اختصاص داده است

هدف از انجام اين تحقيق بررسـي شـرايط محيطـي و    . كندبه همين دليل، واردات پنبه هر ساله ارز زيادي را از كشور خارج مي. كند
ان وجود يا عدم وجـود پتانسـيل كشـت ايـن محصـول مهـم را در ايـن        باشد تا بتواقليمي استان خوزستان در راستاي نياز هاي پنبه مي

تهيـه شـده    GISعامل الزم براي كشت پنبه استفاده شده و نقشه هر يك از عوامـل در محـيط    11بدين منظور، از . استان بررسي كرد
در نهايت با . استفاده شده است) تانبا پراكنش مناسب در سطح اس(ايستگاه همديدي  6هاي هاي اقليمي از دادهبراي تهيه نقشه. است

مدل پيوسته وغير جبراني بولين، مناطق مناسب كشت پنبـه در پهنـه اسـتان خوزسـتان      با استفاده از ،GISاجراي پرسشگري در محيط 
دهـد  مـي نتايج تحقيق نشان . هاي انتخاب شده از مدل تاپسيس استفاده شده استاستخراج و در مرحله بعد براي اولويت بندي مكان

هـاي پنبـه كـاري در ايـران     تواند يكـي از قطـب  هكتار اراضي مستعد كشت پنبه، مي 280000كه استان خوزستان با دارا بودن حدود 
  .باشد و در رفع نيازهاي داخلي پنبه كمك زيادي نمايد

  

.GISپنبه، استان خوزستان، مدل بولين، مدل تاپسيس،  :كليد واژه ها

                                                            
  Email: ghazizi@ut.ac.ir  09123841192: مسئول نويسندهتلفن 
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  مقدمه
آندره جغرافياي كشاورزي را به عنوان علمي كه 
تغييرات كشاورزي سطح كره زمين را همراه با تمامي 
 روابط طبيعي، اقتصادي و اجتماعي هر ناحيه مطرح 

). 1379و همكاران،  دهقانيان(مي كند، تعريف مي نمايد 
در بين عوامل مختلف تاثير گذار در توليد محصوالت 

ي از مهم ترين متغيير هاي طبيعي كشاورزي شرايط جو
بوده كه بشر حتي در مقياس كوچك و با صرف  

ناصري، (هزينه هاي گزاف قادر به كنترل آن نيست 
شواهد اين اثرات را مي توان هر ساله به صورت ). 1374

 .مشاهده كرد.... و  شيوع آفات ،سرمازدگي ، گرمازدگي
هاي ترين بخشدر حال حاضركشاورزي يكي از مهم 

مي  اقتصادي يك كشور به شمار مي آيد، تا جايي كه
توان گفت رشد اقتصادي كشور بدون رشد كشاورزي 

هر يك از محصوالت كشاورزي در . امكان پذير نيست
شرايط خاص اقليمي امكان رشد و نمو را دارند، بنابراين 
آن دسته محصوالتي كه با شرايط حاكم بر منطقه 

مي شوند  به عنوان الگوي كشت انتخابسازگاري دارند 
  ).1384آرخي، (

آگاهي از زمان و مكان مناسب كاشت، داشت و 
 برداشت محصوالت زراعي مختلف و شناخت 
 شاخص هاي اقليمي اين امكان را براي برنامه ريزان 
فراهم مي سازد تا بتوانند يك برنامه ريزي اصولي در 

محصوالت كشاورزي انجام دهند راستاي افزايش بازدهي 
اي وجود داشته باشد شايد كمتر زمينه). 1386نيكبخت، (

 كه به اندازه كشاورزي به اطالعات دقيق و كامل 
بر  آب و هوا به انحاء مختلف. اقليمي نياز داشته باشد

 ). 1384 كرمي،(محصوالت كشاورزي تاثير مي گذارد 
  رايطـبه شيعي ـاورزي به طور وـــشوالت كــد محصــرش

نور، دما، دي اكسيد كربن، آب و . بستگي داردواييـه  
 مواد غذايي از جمله مواردي هستند كه توسط هوا كنترل

 ). 1993ردي و همكاران، (مي شوند 

نتايج به دست آمده در مقايسه با امكانات و پتانسيل هاي 
بين المللي و طبيعي كشور و درمقام قياس با معيارهاي 

) از نظر اقتصادي(دستاوردهاي بسياري از جوامع پيشرفته 
  ).1387ابدالي، (رضايت بخش و اطمينان آفرين نيست 

كشت محصوالت در مكان هايي كه با شرايط آنها 
سازگار است ضمن اينكه امكان برخورداري از حداكثر 
بهره وري و راندمان را براي زارعين فراهم مي آورد، در 

حال كمترين آسيب را به منايع كشاورزي آن منطقه  عين
كاظمي نجف آبادي، (در درازمدت وارد مي نمايد 

در واقع اينگونه مطالعات باعث افزايش راندمان ). 1383
محصول از طريق كاهش خسارات گياهي، تكميل مراحل 
فنولوژيكي گياه و غيره مي شوند كه در نهايت باعث 

  . يه هاي ملي مي شودجلوگيري از هدر رفتن سرما
در حال حاضر بخش اعظم صنايع نساجي وابسته به پنبه 

از % 48بطوريكه در نتيجه ابداعات جديد پنبه . مي باشد
محصوالت نساجي را به خود اختصاص داده است در 

سايت (آن نيز منسوجات مصنوعي است % 45حالي كه 
  ). 2008سازمان خوار و بار و كشاورزي سازمان ملل، 

آوردها حاكي از آن است كه توليد پنبه كشور در بر
تن بوده است، در حالي كه  80000حدود  1385سال 

نيازهاي داخلي صنايع نساجي و ساير مصارف حدود 
يعني فقط نيمي از نياز . تن تعيين شده است 150000

به اين ترتيب . كشور از توليد داخلي تامين مي شود
تن، در سال  2281؛1383واردات پنبه كشور در سال 

 8953؛1385تن و در هفت ماهه اول سال  29730؛1384
 ادي از ـروج ارز زيـه باعث خــواردات پنب. وده استـب نـت
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هايبه طوري كه واردات پنبه در سال.گرديده استكشور
و  36831349، 1531502ترتيب  به 1385و 1383،1384
باستاني (دالر ارز از كشور خارج كرده است  12819043
  ). 1385و رضايي؛ 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي شرايط محيطي و 
اقليمي استان خوزستان در راستاي نياز هاي پنبه مي باشد تا 
بتوان وجود يا عدم وجود پتانسيل كشت اين محصول مهم 

  .را در اين استان بررسي كرد
از ) قبل از ميالد مسيح 425-484(هردوت مورخ يوناني 

امروزه توليد . پنبه به نام درخت پشم در هند نام برده است
پنبه با دو هدف اصلي توليد الياف و روغن مورد كشت 

برخي مبدا كشت پنبه را آسيا و گروهي . قرار مي گيرد
اداره كل آمار و اطالعات وزارت (آفريقا مي دانند 

  ). 1387 كشاورزي؛
در ايران به عنوان اولين تحقيقات در زمينه اقليم شناسي 
كشاورزي مي توان به طرح مطالعاتي سازمان هواشناسي 

، بر روي شرايط )1354(كشور با همكاري شركت كوانتا 
محصول مهم زراعي ايران اشاره كرد كه در آن  15كشت 

 تا كنون. به نيازهاي فنولوژيكي پنبه پرداخته شده است
. مطالعه امكان سنجي در مورد كشت پنبه انجام نشده است

اما در مورد محصوالت ديگري همچون زيتون، زعفران 
، در مورد امكان سنجي )1385(فالحتي . انجام شده است

و مكان يابي اراضي مستعد باغات گردو، در استان تهران، 
  . با تاكيد بر عوامل اقليمي كار كرده است

گاري گردو از نظر شيب و ارتفاع را او آستانه هاي ساز
در اولويت قرار داده سپس ساير عوامل تاثير گذار همچون 
نياز سرمايي، دماي مورد نياز در مراحل مختلف رشد، باد، 

مكان  وي .رطوبت نسبي را مورد توجه قرار داده است
  كرده خصـتان را مشـهاي مناسب باغات گردو در پهنه اس

امكان سنجي كشت  ، به)1386( محمدي و همكاران.است  
نتايج آنها بيانگر حاكي . زيتون در استان اصفهان پرداختند

از عدم انطباق مكاني شرايط اقليمي و محيطي استان 
فرج زاده و ميرزا . اصفهان در جهت كشت زيتون مي باشد

، مطالعات امكان سنجي كشت زعفران در )1386(بياتي 
  .دشت نيشابور را انجام دادند

كيلومتر مربع از  2146نشان مي دهد كه  كار آنهايجه نت
اراضي دشت داراي استعداد بسيار خوب براي توسعه 

ساير تحقيقات در مورد پنبه به . كشت زعفران مي باشند
مطالعه گونه هاي مختلف آن و واكنش آنها در شرايط 
مختلف اقليمي، خاك، آبياري، زمان هاي كشت و غيره 

و  1مرت. نمونه از آن آورده مي شود گردد كه چندباز مي
سيستم «، به مطالعه واكنش پنبه در برابر )2006(همكاران 

در رابطه با » سيستم كشت تو در تو«و » كشت شياري
نتايج آنها نشان داد كه . سيستم سنتي در تركيه پرداختند

درصدي محصول  13اين دو سيستمِ كشت، باعث افزايش 
، بر )2009(و همكاران  2نوتي. پنبه در اين منطقه مي شوند

شخم «وي ذخيره آب قبل از كشت پنبه با استفاده از ر
آنها دريافتند كه در مناطق با بارش دوره . پرداختند» سدي

اي و خشكسالي هاي معمولي اين كار مي تواند نياز آبي 
  . گياه را كاهش داده و بازده محصول را افزايش دهد

هاي رديف ، تاثير فاصله)2010(و همكاران  3بالكوم
م كشت و زرع بر روي رشد و بازده پنبه را كشت و سيست

ها دريافتند كه ارتفاع و بازده پنبه در  آن. مطالعه كرده اند
سانتي متري با سيستم رديف هاي  38سيستم رديف هاي 

سانتي متري برابر است و تفاوت چنداني در بازده  102
  . محصول ايجاد نمي شود

 با توجه به مطالعات نويسندگان در زمينه پنبه، به نظر 
 اعدترين مناطقِ كشت ـرسد استان خوزستان يكي از مسمي

                                                            
1 . Mert       2. Nuti 
3. Balkcom 
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بنابراين با توجه به نياز كشور ايران. پنبه در ايران مي باشد
در زمينه پنبه و واردات ساالنه اين محصول، هدف از اين 

به در سطح تحقيق تعيين امكان يا عدم امكان كشت پن
ي دوم تعيين ي اول و در وحلهاستان خوزستان در وحله

بهترين مناطق كشت اين محصول ارزشمند در اين استان 
در صورت وجود پتانسيل كشت پنبه در اين . مي باشد

استان اوال مي توان به توليد پنبه در كشور كمك كرد و 
دوما به اقتصاد استان خوزستان با كشت اين محصول 

  .ارزشمند ياري رساند
  

  ها مواد و روش
مرحله انجام  7به طور كلي روش كار در اين پژوهش در 

شده است كه شامل تهيه داده هاي اقليمي و محيطي، تعيين 
 تقويم زراعي كشت پنبه، تعيين شرايط مطلوب كشت پنبه،

  ،GISه اليه هاي اطالعاتي ـايي، تهيـل هاي فضـانجام تحلي

استفاده از مدل بولين و اولويت بندي بر  امكان سنجي با  
   ).1شكل (استفاده از مدل تاپسيس مي باشد 

در كيلومترمربع،  64 236استان خوزستان با مساحتى حدود 
از نظر ). 2شكل ( جنوب غربى ايران واقع شده است

اقليمي خوزستان از مناطقي است كه به جز در برخي از 
و هواي خشك و  شرقي، آب نواحي كوهستاني شمالي و

 266نيمه خشك دارد و متوسط بارندگي ساليانه آن حدود 
و معموالً مهرماه آغاز و تا فروردين ماه ادامه دارد  ميليمتر

كثر آن و حدا لسيوسس درجه 31و گرماي آن حدود 
   .مي رسد لسيوسدرجه س 50گاهي به بيش از 

خيز، داراي  خوزستان به لحاظ تنوع اقليمي و خاك حاصل
 كه خرما  مي باشد صوالت كشاورزي متنوعيمح

 استان خوزستان تحت تأثير سه . هاست مهم ترين آن
 اولين باد، جريان سرد نواحى : دارد نوع باد قرار

 از  مرطوب، جريان گرم و )شرجي( كوهستانى و دومين باد
     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارت روش تحقيقچفلو:  1شكل 

    

تهيه تقويم كشت

كشت پنبه بر اساس منابع تعيين شرايط مورد نياز

، تهيهDEMهمچون درونيابي، تهيه GISانجام تحليل هاي فضايي در محيط

  از عوامل مورد نياز و ايجاد بانك اطالعاتي آنهاGISتهيه اليه هاي اطالعاتي

  استفاده از مدل بولين جهت امكان سنجي قابليت كشت پنبه

استفاده از مدل تاپسيس جهت اولويت بندي مناطق 

امكان سنجي كشت پنبه در استان 

داده هايتهيه داده هاي مورد داده هاي
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سومين باد يا.وزدسوى جلگه مى به فارس است كهجـخلي
وزد و هميشه مقدارى شن و  باد سموم از عربستان مى
  .خاك و رطوبت همراه دارد

 توان از هاي مكاني در جغرافيا ميبراي انجام تحليل
هاي پيوسته از مدل. پيوسته و گسسته استفاده كرد هايمدل
استفاده توان براي تعيين مناطق مناسب در سطح استان مي
هاي گسسته بيشتر براي اولويت در حالي كه از مدل. كرد

شود و براي تعيين مناطق مناسب ها استفاده ميبندي گزينه
فرجي سبكبار و (در پهنه سرزمين كارايي زيادي ندارند 

هاي مكان يابي دو ضمناً در بين مدل). 1388رضا علي، 
در . هاي جبراني و غير جبراني وجود دارنددسته مدل

ها مجاز نيست به  هاي غيرجبراني، مبادله بين شاخصمدل
عبارت ديگر نقطه ضعف موجود در يك شاخص توسط 

 بنابراين هر شاخص. شود مزيت شاخص ديگر جبران نمي
 صـاخـص به شـاخـها ش هـايسـرح بوده و مقـايي مطـبه تنه

هايي  هاي جبراني مبتني بر روش مدل. گيرد صورت مي
به . ها مجاز است اجازه مبادله در بين شاخصاست كه 

  مخالف عبارت ديگر تغيير در يك شاخص توسط تغييري

در مورد امكان . شود هاي ديگر جبران مي در شاخص  
هاي جبراني استفاده توان از مدلكشت پنبه نميسنجي 

زيرا پنبه در برخي مراحل رشد نياز به شرايط . كرد
در غير اين . د تامين شوداكولوژيكي دارد كه حتماً باي

صورت مراحل رشد به مخاطره افتاده و محصولي برداشت 
به طور نمونه در ماه برداشت و رسيدن پنبه نبايد . شودنمي

بارشي وجود داشته باشد زيرا بارش در مرحله رسيدن 
ها و همچنين غير سبب ايجاد شكاف و پوسيدگي در غوزه

پس فراهم بودن  .گرددمي يكنواختي در رنگ الياف پنبه
. شرايط بدون بارش پس از ماه پنجم كشت ضروري است

درجه سلسيوس در زمان رسيدن  40همچنين دماي بيش از 
پنبه، باعث تجمع مواد سمي در گياه شده و رشد را متوقف 

با توجه به اين . شودكند و در نتيجه گياه خشك ميمي
و  نجيـامكان سراني براي ـجب تفاده از مدل غيرـرايط اسـش

همچنين به منظور تعميم . مكان يابي پنبه ضرورت داشت
به همين . داده هاي نقطه اي به پهنه به مدل پيوسته نياز بود

مدل پيوسته و غير ( 1خاطردر اين تحقيق از مدل بولين
  ن مناطق مناسب كشتـنجي و تعييـبراي امكان س) جبراني

     

  
  مطالعهموقعيت منطقه مورد :  2شكل 

                                                            
1 .Boolean 
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درمرحله بعد.پنبه در پهنه استان خوزستان استفاده شد
هاي انتخاب شده، روش مكاناولويت بندي براي 
  .به كار گرفته شده است) مدل گسسته( ١تاپسيس

ها به  تركيب منطقي ارزش) دودويي(در مدل بولين 
هر مكان مورد آزمايش با اين . است» خير«و » بله«صورت 

گيرد كه  مورد نظر تحت آزمون قرار ميمدل، با معيارهاي 
و هيچ » كند يا خير؟  آيا اين معيار در آن مكان صدق مي«

ها،  به زبان مجموعه .شرط احتسابي ديگري وجود ندارد
درست يا (» يك«بودن را فقط با حالت  عضو مجموعه

True ( صفر« يا «) نادرست ياFalse (دهد نشان مي.  
سبت مكاني را بر اساس به عبارت ديگر مدل بولين منا
نمايش » يك«يا » صفر«عملگرهاي شرطي، به صورت 

از توابع منطقي براي تعيين حالت درست يا غلط  .دهد مي
 كه. كند استفاده مي NOTو  AND ،OR ،XORمانند 

شوند و نتيجه نهايي  هم تركيب مي بوسيله آنها اليه ها با
آن داوري در مورد يك محل براي يك فعاليت يا 

يا ) يك(اربري خاص است كه اين محل يا مناسب است ك
و حالت ديگري جز اين دو وجود ) صفر(مناسب نيست 

 براساس بندي رتبه تكنيك) 1981(يون  و هوانگ .ندارد

 اين براساس را) تاپسيس( 2آل ايده حل راه به شباهت

 و اند مناسب هايي آن گزينه در كه كردند، ايجاد مفهوم
 راه به نسبت را فاصله حداقل كه دارند باالتري اولويت

 حل راه به را نسبت فاصله دورترين و مثبت آل ايده حل

 ،4و كانداكوگلو 3،2000چن(باشند  داشته منفي آل ايده
2009.(   

 گسسته هاي وضعيت براي را توان اين روش معموالً مي
بر  .بست كار به مشخص اند و محدود ها گزينه تعداد كه

اساس اين فن بهترين گزينه، گزينه اي است كه 
  حال نـعي در و ال دهـاي حل راه از را افتـمس رينـكوتاهت

 .ئال منفي داشته باشد ايد حل راه از را مسافت دورترين  
TOPSIS  مطلوبيت عامل مثبتمستلزم افزايش يكنواخت 

و ) بهتر استهرچه ارزش صفت بيشتر باشد گزينه (
هر چه ارزش (مطلوبيت عامل منفي كاهش يكنواخت 

به طور . است) صفت كوچك باشد گزينه بهتر است
  :خالصه مراحل انجام كار بشرح ذيل بوده است 

ابتدا با توجه به اقليم استان خوزستان و شرايط مورد نياز 
پنبه براي رشد به تعيين تاريخ شروع و پايان كشت پنبه در 

. درصد در استان خوزستان پرداخته شد 90نان سطح اطمي
 براي اين كار از داده هاي روزانه بارش و دماي 

استان خوزستان كه داراي داده هاي  همديديايستگاه هاي 
  . ساله بودند، استفاده شد 20بلند مدت 

بدين صورت كه روز شروع دوره رشد با استفاده از دو 
در تعيين زمان شروع . تعامل دما و بارش تعيين شده اس

كشت با استفاده از بارش، تعريف اشترن مبنا قرار گرفته 
  .است

طبق اين تعريف روز شروع كشت روزي است كه جمع 
درجه سلسيوس برسد  10ميلي متر و دما به  15بارش به 

روز پايان دوره كشت نيز روزي ). 1380يار احمدي، (
از آن پس . درجه سلسيوس برسد 10است كه دما به 

شرايط اقليمي و محيطي مهم پنبه بر اساس منابع مكتوب 
و براي بررسي ميزان ) 2، جلد 1354كوانتا، (تعيين شده 

نقشه  اييـتم اطالعات جغرافيـيسـسسازگاري هر عامل در 
بررسي منابع مكتوب . اي به طور جداگانه تهيه شده است

عامل براي كشت پنبه  11ي ضروري بودن نشان دهنده
  : اين عوامل شامل . بود

دماي مرحله جوانه زدن، دماي مرحله گلدهي، دماي ماه 
روز، ابرناكي چهار -برداشت، رطوبت ماه برداشت، درجه

  ابي،ـاعات آفتـد، سـماه آخر رش 2اكي ـد، ابرنـماه اول رش
                                                            
1. Topsis      2. The Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution 
3. Chen      4. Kandakoglu 
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نياز اينشرايط مورد.بارش ماه برداشت، ارتفاع و شيب
از اليه كاربري . آورده شده است 2عوامل در جدول 

اراضي استان نيز براي تعيين پهنه هاي كشت استان استفاده 
  .شد

عامل به جز ارتفاع و شيب بقيه عوامل  11از بين اين 
اقليمي هستند كه براي تهيه نقشه هاي آنها در سطح استان، 

استخراج كرده و همديدي هاي  اطالعات آنها را از ايستگاه
به صورت جداول اطالعاتي وارد سيستم اطالعات 

سپس جداول اطالعاتي به يك اليه . جغرافيايي گرديد
نقطه اي كه در بر گيرنده ي اطالعات ايستگاه ها بود 

اين اليه نقطه اي پراكندگي را در تمامي . تبديل گرديد
 در مرحله بعد به منظور. سطح استان به خوبي نشان مي داد

دستيابي به اطالعات براي تمام سطح استان خوزستان، 
براي اين . اطالعات نقطه اي به حالت سطحي تبديل شدند

در نهايت هر . استفاده شد ArcGIS 9.3منظور از نرم افزار 
 .عامل محيطي به يك اليه تعميم داده شده تبديل گرديد

همچنين براي تهيه اليه ي اطالعاتي ارتفاع در سطح استان 
ساخته شده در محيط  1خوزستان از مدل رقومي ارتفاع

GIS و از آن براي محاسبه شيب نيز استفاده شد . 
 نـراي تعييـايت بـدر نه. ه شدـتهي GISاليه  11مجموع در 

پتانسيل كشت پنبه و همچنين مناطق بهينه آن در سطح 
استفاده  ArcGIS 9.3 2استان خوزستان از توابع پرسشگري

در اجراي روش پرسشگري در بين اليه هاي مختلف . شد
ترين و مدل بولين دقيق. از مدل بولين استفاده گرديد

چون مناطق . گري است گيرانه ترين نوع پرسشسخت
انتخاب شده حتما بايستي حائز تمامي شرايط خواسته شده 

 ز روش تفاده اـا اسـز بـه نيـق بهينـن مناطـد از تعييـبع. باشند

مناطق تعيين شده اولويت بندي انجام شده  بين 3تاپسيس  
  .است

  
  هاي تحقيقيافته

با توجه به پايين بودن عرض جغرافيايي استان خوزستان، 
درجه  10هاي آذر و دي زير دماي اين استان فقط در ماه

بنابراين در بقيه موارد سال امكان كشت . سلسيوس مي رود
اما با توجه به نيازهاي اقليمي . دارد پنبه در اين استان وجود

 11پنبه در مراحل مختلف رشد، شروع كشت پنبه بايد از 
در اين صورت دماي مرحله ). 1جدول (فروردين باشد 

جوانه زني تامين مي شود و پنبه به سرعت اين مرحله را 
عالوه بر آن دماي . طي كند و از آفات در امان مي باشد

بي تامين شده و ماه برداشت در مرحله گلدهي نيز به خو
اواخر شهريور و مهر قرار مي گيرد كه شرايط دمايي و به 
 .خصوص رطوبتي مناسب را براي برداشت پنبه دارند

شرايط الزم هر عامل براي رشد كامل پنبه و وضعيت هر 
آورده شده  2عامل در سطح استان خوزستان در جدول 

ن عوامل در كل ي شرايط اياين جدول نشان دهنده. است
 شودسطح استان خوزستان است و همانطور كه مشاهده مي

سطح استان براي كشت پنبه مهيا  بعضي از عوامل در كل
  . هستند اما برخي ديگر اينگونه نيستند

به همين دليل در نتايج مدل اجرا شده فقط مناطقي از 
  .غرب استان براي كشت پنبه انتخاب شده اند شمال
  روز -درجه
گياه براي كامل كردن رشد خود نياز به تعداد هر 
 روز معين دارد و در صورت تامين نشدن آن گياه –درجه

 پنبه براي رشد كامل خود در . به رشد كامل خود نمي رسد

                                                            
1 .DEM              2. Query 

 شعب   DEA كارايي سنجش بهبود در فازي تاپسيس تكنيك كاركرد زارعيان، بررسي محمد ميبدي، يپور رجب عليرضا تبريز، عالم اكبر:براي اطالع بيشتر در مورد روش تاپسيس لطفاَ به .3

 با سمنان استان فرودگاه ميرجاللي، مكانيابي السادات فتحعلي، فرشته جعفرو 118 تا 99 صفحه از ،1388 زمستان و پاييز ،3 شماره ،1 دوره صنعتي، تكنيك، مديريت از استفاده با ها بانك

 روش از استفاده  با نيشكر حمل سيستم اقبال، انتخاب شاپور و مؤمني و منصور .1388 زمستان چهارم، شماره ششم، سال نقل، و حمل مركز، پژوهشنامه مكانيابي تاپسيس و روشهاي از استفاده

  .مراجعه شود 83 پاييز ،2 شماره ،1 دوره اقتصادي، بررسيهاي ،  فصلنامهFTOPSIS)(فازي تاپسيس
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  تقويم زراعي كشت پنبه در استان خوزستان: 1جدول 
  )ابرناكي(دو ماه آخر رشد   )ماه برداشت(ماه هفتم   )گلدهي(ماه سوم و چهارم   )جوانه زني(ماه اول و دوم   پايان كشت  شروع كشت

   شهريور و مهر  مهر  خرداد و تير  فروردين و ارديبهشت  مهر  فروردين 11
  نيازهاي اقليمي و محيطي پنبه و وضعيت آنها در استان خوزستان:  2جدول 

  هاعامل

  دماي مرحله 
  جوانه زني 

  به درجه سلسيوس

 دماي مرحله گلدهي 
  درجه سلسيوس به

  دماي ماه 
برداشت به درجه 

  سلسيوس

  رطوبت ماه 
  برداشت به درصد

  روز -درجه
  به درجه سلسيوس

  ابرناكي
  ماه اول رشد  4 

  به اوكتا
شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط مورد نياز 
  و موجود

30-25  29-26  35-18  37-34  >35  34-31  60-30  34-20  2100>  
4000-

3800  
>4  2  

  هاعامل

ماه آخر  2ابرناكي 
  رشد به اوكتا

  ساعات آفتابي
بارش ماه آخر رشد 

  به ميلي متر
    ارتفاع به متر  شيب به درصد

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

شرايط 
  الزم

وضع 
  موجود

    

شرايط مورد نياز 
  و موجود

>3  1  
حداقل 
1500  

1900-
1750  

>25  0  >4  80-0  >1300  
3700-

0  
    

 
     

اين.روز نياز دارد-درجه2100طي دوره رشد حداقل به 
روز مفيد بوده و باعث افزايش  –درجه 4000مقدار تا 

  ). 2، جلد 1354كوانتا، (راندمان مي شود 
روز طول دوره رشد پنبه نشان -بررسي مقدار درجه

 دهنده مناسب بودن آن در تمام سطح استان خوزستان 
 - درجه 3800اين مقدار در تمام استان باالي . مي باشد

 قدار آنكه بيشترين م) فروردين تا آخر مهر 11(روز است 
  .روز مي باشد -درجه 3980غرب استان با مقدار  در شمال

  
  دماي مرحله جوانه زني

ماه هاي اول و دوم كشت (در مرحله جوانه زني پنبه 
مورد نياز است درجه سلسيوس  30تا  25دماي بين ) پنبه

در صورت تامين نشدن اين دما ). 1382يوسف ناصري، (
بسيار اهميت دارد كه . جوانه زدن با تاخير رخ مي دهد

 ت به وقوع ـد از كاشـروز بع 10-12ي در ـدن مدتـز شـسب

اگر بذر پنبه به سرعت جوانه بزند خطر كمتري از .بپيوندد  
امراض مورد توجه آن است اما اگر تاريخ كاشت به تاخير 
افتد، ميزان عملكرد، درصد الياف، طول تار و واحدهاي 

الياف افزايش مي يابد ميكرونر كاهش يافته و مقاومت 
مقدار اين عامل در سطح استان ). 2، جلد 1354كوانتا، (

  درجه سلسيوس) و ارديبهشت فروردين( 28تا  26بين 
 ي مهيا بودن اين عامل در استان مي باشد كه نشان دهنده

  .مي باشد
  

  دماي مرحله گلدهي
) ماه هاي سوم و چهارم دوره رشد پنبه(در مرحله گلدهي 

يوسف (درجه سلسيوس مورد نياز است  35تا  18دماي 
گل دهنده باز  به محض اينكه اولين جوانه ).1382ناصري، 

 در طي اين . شود، دوره حساس بوته شروع مي شود
  رايطـمقابل ش ه هاي پنبه حداكثر حساسيت را درـدوره بوت
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دوره حساس عمالً تا شروع.مي دهند هواشناسي نشان
جوانه هاي   برداشت پنبه ادامه پيدا مي كند زيرا تشكيل

در طي اين دوره عمليات مداومي و گل دادن  گل دهنده
حرارتي گياه از هر مرحله ديگر  در اين موقع نياز. هستند

). 2، جلد 1354كوانتا، (در طول فصل رويش باالتر است 
در . عامل در سطح استان به طور كامل تامين نمي شوداين 

واقع دماي مرحله گلدهي فقط در صفي آباد دزفول و 
درجه سلسيوس است  35زير ) غرب استان شمال(بستان 

درجه  35و در بقيه مناطق استان دما باالي ) خرداد و تير(
  .درجه سلسيوس مي رسد 37سلسيوس است و حداكثر به 

  
  برداشتدماي مرحله 

و ) درجه سلسيوس 35بيش از (در اين زمان دماهاي زياد 
. درصد براي پنبه زيان آور هستند 30رطوبت نسبي زير 

شرايط نامساعد هوا نه تنها بر تعداد غوزه هاي هر بوته بلكه 
لذا دماي باالتر  .بر روي كيفيت الياف نيز تاثير مي گذارد

در داخل درجه سلسيوس موجب تجمع مواد سمي  40از 
 . ها مي شوند سلول ها و نتيجتاً متوقف شدن رشد آن

 يوه براي محصولـباران هاي شديد و مداوم نيز به همين ش
  . زيان آورند

گرده افشاني : اثرات پديده هاي فوق الذكر عبارتند از
ناقص به علت هواي باراني، صدمه ريشه به علت كاشت 

ايي و ساير عميق و دير بذر، كمبود هاي مواد غذ
بررسي دماي استان در ماه ). 2، جلد 1354كوانتا، (علل

درجه سلسيوس مي  33تا  31ي دماي برداشت نشان دهنده
بيشترين مقدار دما در اطراف ). اواخر شهريور و مهر(باشد 

مسجد سليمان و كمترين آن در اطراف بستان و صفي آباد 
ور كامل در به هر حال اين عامل نيز به ط. دزفول مي باشد

   . سطح استان خوزستان تامين مي شود

  ابرناكي  
 پنبه اقليم باز و آفتابي را ترجيح  1بنا به نظر دويله

مناطق نيمه ابري در طي فصل رشد داراي مقدار  .مي دهد
و  هستند كه براي محصول پنبه نامطمئن است كمي آفتاب

در . اندابر براي كشت پنبه نامناسب  سه پنجمنواحي با 
چهار تا پنج ماه دماي (واقع نياز پنبه به نور و دما زياد است 

و اين با ) زياد و يكنواخت براي رشد پنبه خيلي مفيد است
ابرناكي در چهار ماهه اول . ابرناكي زياد محقق نمي شود

 دوره رشد پنبه بايد كمتر از چهار اوكتا و كمتر از سه اوكتا
  ). 2، جلد 1354كوانتا، (در ادامه دوره رشد باشد

ماه اول  4ابرناكي استان خوزستان به طور ميانگين در 
اوكتا در نيمه  5/2اوكتا در نيمه جنوبي تا  2رشد پنبه بين 

نيمه جنوبي استان به دليل ابرناكي . شمالي استان مي باشد
ي كمتر، از اين لحاظ، براي كشت پنبه شرايط ايده آل تر

هر چند تفاوت زيادي نيز بين نيمه شمالي و . را دارد
ماه آخر رشد در  2ابرناكي استان در . جنوبي وجود ندارد

بنابراين اين . اوكتا مي باشد 5/1تمام استان به طور ميانگين 
استان از لحاظ ابرناكي شرايط خوبي را براي رشد پنبه 

  .فراهم مي آورد
  

  ساعات آفتابي
 به طور كلي پنبه به عنوان يك گياه نور پسند محسوب 
مي شود و بهترين رشد خود را در مناطق با نور فراوان 

در واقع براي رساندن كامل غوزه به تابش آفتاب نياز . دارد
به شدت ) اولين عمل غذا سازي در گياه(فتوسنتز . دارد

 1500پنبه حداقل به . تحت تاثير شدت نور قرار دارد
 دارد ساعت نور آفتاب براي يك چرخه رويش عادي نياز

در واقع براي رسيدن كامل غوزه ). 2،جلد 1354كوانتا،(
  ).1385محمدي، (از است ـاب زيادي نيـه تابش آفتـپنب

                                                            
1  . Doyle 
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نور كم به دليل ابري بودن هوا موجب كاهش در ميزان
اين عامل نيز . مي گردد رشد گياهي و توليد غوزه كمتر

. ح استان به خوبي براي رشد پنبه مهيا مي شوددر سط
مي باشد كه بيشترين  ساعت 1900تا  1750مقدار آن بين 

كمترين . مقدار آن در صفي آباد دزفول و اميديه است
  .دارد غرب استان وجود مقدار آن نيز در جنوب

  
  رطوبت نسبي ماه برداشت

و  60رطوبت نسبي هوا در طي فصل برداشت نبايد بيشتر از 
يك كاهش محسوس در رطوبت . درصد باشد 30كمتر از 

نسبي هوا احتمال دارد كه سبب باز شدن بي موقع غوزه ها 
گرديده و به طور قابل ) قبل از رسيدن كامل بذر و الياف(

اي بر روي كيفيت و كميت محصول تاثير مالحظه
آب و رطوبت اضافي در دوره باز شدن غوزه تا .بگذارد

يز براي پنبه زيان آور است زيرا رسيدن خاتمه برداشت ن
غوزه ها و به ويژه بازشدن آنها را به تعويق مي اندازد و در 
  نتيجه ميزان برداشت پنبه را قبل از بروز يخبندان تقليل

بررسي رطوبت نسبي ). 2، جلد 1354كوانتا، ( مي دهد
 مشخص) شهريور و مهر(استان خوزستان در ماه برداشت 

 دوديتـد به عنوان يك محـكند كه اين عامل مي توان مي
اين عامل فقط در غرب استان . در سطح استان عمل كند

درصد  33تا  30بين ) آبادان، صفي آباد دزفول و بستان(
  .درصد است 30مي باشد و در بقيه استان زير 

  
  بارش ماه برداشت

بارش در مرحله رسيدن به دليل آنكه سبب ايجاد شكاف و 
پوسيدگي در غوزه ها و همچنين غير يكنواختي در رنگ 

فراهم بودن شرايط بدون . الياف پنبه مي گردد، مضر است
 همچنين  .روري استـت ضـم كشـاه پنجـس از مـارش پـب

بذر را تحت  بارش در طي فصل برداشت كيفيت الياف و  
شبنم . تاثير قرار داده و موجب خسارت محصول مي شود

ساوي در طي اين دوره زيان آور است، زيرا نيز به طور م
شرايط را براي حمله عوامل بيماري زا گياهي مساعد مي 

پنبه هاي برداشت شده تحت شرايط شبنم داراي . كند
). 1382يوسف ناصري، (كيفيت نامرغوبي خواهند بود

 25بايد كمتر از ) شهريور و مهر(بارش ماه ششم رشد پنبه 
نيز شرايط بسيار ايده آلي را براي  اين عامل. ميلي متر باشد

زيرا بارش . برداشت پنبه در استان خوزستان ايجاد مي كند
  .مي باشد ماه برداشت استان خوزستان صفر

  
  شيب

شيب كمتر از چهار درصد براي كشت پنبه مناسب مي 
بر خالف تصور استان ). 2، جلد 1354كوانتا، (باشد 

متر در نواحي  3500خوزستان داراي ارتفاعات باالي 
شمالي استان مي باشد و به تبع آن شيب مناطق شمالي و 

به . هاي زاگرس زياد است شرق استان با عبور رشته كوه
همين دليل فقط در مركز و غرب استان خوزستان شيب، 

 و 20مقدار شيب در اميديه بيش از . درصد مي باشد 4زير 
  .درصد مي شود 30در مسجد سليمان بيش از 

  
  عارتفا

 1300محصوالت پنبه را نمي توان در ارتفاعات باالتر از 
ارتفاعات زياد طول فصل رشد را . متر با موفقيت كاشت

 افزايش داده و كيفيت الياف پنبه را تحت تاثير قرار 
همچنين در مقدار محصول نيز تاثير گذار است و . مي دهد

). 2، جلد 1354كوانتا، (بازدهي را كاهش مي دهد 
 متر  1300ارتفاعات استان در تمامي ايستگاه ها زير 

 مي باشد و فقط به صورت نوار باريكي در مناطق شمالي و 
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در نهايت.متر مي باشد1300شرق استان باالي شمال
تمام اليه هاي تهيه شده از عوامل باال و اليه  1پوشاني هم

  . كاربري استان خوزستان تهيه گرديد
 GISگري در محيط  سپس با استفاده از ابزار پرسش

گري مطرح  عامل به عنوان شرايط پرسش 11 مجموعه اين
داراي تمامي شرايط الزم براي كشت پنبه در شده و مناطق 
تمامي ).3شكل (استخراج شد خوزستان  سطح استان

شرايط مناسبي براي  داراي) 3شكل (شده  مناطق انتخاب
ولي با اين وجود اين مناطق داراي  .مي باشند كشت پنبه

  . شرايط متفاوتي نسبت به يكديگر هستند
بعد از تعيين مناطق بهينه كشت پنبه، از روش تاپسيس 

 براي پياده سازي  .ولويت بندي آنها استفاده شدابراي 
 مدل هاي گسسته از ماتريس تصميم گيري استفاده 

  . مي شود
 3كه در شكل  6تا  1در اين ماتريس مناطق انتخابي 

 قرار  تون هاـس طرها و عوامل درـمشخص شده است، در س

اولويت  گونه در اين جدول هيچ ).3جدول (مي گيرند   
ذاري ـادفي نامگـصورت تصط به ـدارد و فقـبندي وجود ن

له ـروز و دماي مرح-هـدرج لـن عوامـاز بين اي. شده اند
تصميم گيري تاثير در  اوت چنداني نداشته وـتف يـدهـگل

 9بنابراين اولويت بندي مكان ها را بر اساس . گذار نيستند
مراحل انجام روش تاپسيس . انجام شده است عامل ديگر

 TOPSISروش . آورده شده است 6تا  3در جداول 
ه ـگزين mامل ـماتريس تصميمي را ارزيابي مي كند كه ش

بنابراين در ابتدا بامشخص كردن معيارها  شاخص است nو 
و ساختن ماتريس تصميم كه در آن معيارها ستونها را و 

مي دهند، معيارها را در  گزينه ها رديف ها را تشكيل
البته بايد توجه داشت كه (مي كنيم  ماتريس جايگزين

). معيارهاي كيفي را بايد به معيارهاي كمي تبديل كرد
پس از ساخت ماتريس تصميم مراحل اصلي كار به شش 

  :مي گردد كه شامل مرحله اصلي تقسيم
  دهـاس شـه ماتريس بي مقيـم بـريس تصميـل ماتـتبدي  - 1

 

  
  خوزستان مناطق بهينه كشت پنبه در استان:3 شكل

                                                            
1. Overlay 
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  تصميم ماتريس تشكيل: 3جدول 

  درجه 
روز

 دما
انه زنج

 دما
گلده

 دما
داشت ب

 ابرناكي
اول

 ابرناكي
دوم

ساعات 
آفتاب

  رطوبت
داشت ب

  بارش
داشت ب

 شيب ارتفاع

6/34 27 3952 1كان م  3/31  3/2  6/1  1843 4/30  1/0  10 4/1  

9/26 3945 2كان م  7/34  4/31  4/2  55/1  1850 5/31  12/0  50 2 

8/26 3945 3كان م  7/34  1/31  4/2  56/1  1854 32 13/0  75 2 

7/26 3940 4مكان   8/34  1/31  4/2  55/1  1858 4/32  14/0  102 5/2  

7/26 3943 5كان م  8/34  2/31  4/2  56/1  1856 6/32  15/0  100 8/1  

7/26 3947 6مكان   9/34  2/31  42/2  55/1  1857 8/32  15/0  100 2 
 
   

  ها داده سازي نرمال: 4جدول 

 شيب ارتفاع برداشت بارش رطوبت برداشت يآفتاب ساعات ابرناكي دوم ابرناكي اول دما برداشت زني جوانه دما 

411/0 1مكان   411/0  393/0  418/0  406/0  388/0  307/0  041/0  289/0  

410/0 2مكان   409/0  410/0  405/0  408/0  403/0  369/0  278/0  413/0  

408/0 3مكان   407/0  410/0  408/0  408/0  409/0  399/0  279/0  413/0  

407/0 4مكان   407/0  410/0  405/0  409/0  414/0  430/0  515/0  516/0  

407/0 5مكان   408/0  410/0  408/0  409/0  416/0  461/0  505/0  372/0  

408/0 6مكان   408/0  414/0  405/0  408/0  419/0  461/0  505/0  413/0  
 
   

  وزني نرمال ماتريس و اندازة جداييمحاسبه : 5جدول 

 رطوبت يآفتاب ساعات ابرناكي دوم اول  ابرناكي برداشت دما زني جوانه دما 
داشت ب

 شيب ارتفاع برداشت بارش

0378/0 1مكان   0377/0  0361/0  0384/0  0373/0  0375/0  0280/0  0042/0  0262/0  

0376/0 2مكان   0376/0  0377/0  0372/0  0374/0  0369/0  0336/0  0233/0  0374/0  

0375/0 3مكان   0374/0  0377/0  0374/0  0375/0  0375/0  0364/0  0317/0  0374/0  

0374/0 4مكان   0374/0  0377/0  0372/0  0376/0  0380/0  0392/0  0432/0  0468/0  

0374/0 5مكان   0375/0  0377/0  0374/0  0376/0  0382/0  0420/0  0423/0  0337/0  

0374/0 6مكان   0375/0  0380/0  0372/0  0376/0  0385/0  0420/0  0423/0  0374/0  
 

 
  منفي آل ايده ه حل را و مثبت آل ايده حل راه تعيين: 6جدول 

 ابرناكي دما دما 
ل

ساعات ابرناكي
آ

 شيب ارتفاعبارش رطوبت 

  -  -  -  +  +  -  -  -  + جهت شاخص
  0262/0  0042/0  0280/0 0385/0  0376/0  0372/0  0361/0  0374/0  0377/0 راه حل ايده آل مثبت

   0468/0  0432/0  0420/0  0375/0  0373/0  0384/0  0380/0  0377/0  0373/0 راه حل ايده آل منفي
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 ايجاد ماتريس بي مقياس وزين-2
  .مشخص كردن راه حل ايده آل و غير ايده آل - 3
  محاسبه اندازة جدايي - 4
  ل و ه آموقعيت نقاط را نسبت به دامنه نقاط ايدمحاسبه  - 5

  له آضد ايد
  رتبه بندي گزينه ها - 6
  

  نتيجه گيري 
در بين عوامل الزم براي كامل شدن دوره كشت پنبه در 

عامل رطوبت نسبي ماه  2سطح استان خوزستان فقط 
برداشت و دماي مرحله گلدهي به عنوان محدوديت عمل 

ولي ساير عوامل در سطح استان براي كشت پنبه . مي كنند
با توجه به اين كه پنبه گياهي نور پسند و در . مهيا هستند
ازمند آب زيادي در دوره رشد مي باشد، عين حال ني

كشت اين گياه بايد به صورت آبي در مناطق با آفتاب 
  . زياد صورت گيرد

 هاي سطحي يا زيرزميني ولي اين مناطق بايد داراي آب
استان . باشند زيادي براي تأمين آب مورد نياز پنبه

هاي  آبنيز با توجه به نوع اقليم و وجود تان ـخوزس
 طحي فراوان مي تواند منطقه مناسبي در سطح ـس

  با توجه به اين موارد و مطالعه . ايران براي كشت پنبه باشد

  279977ايــن مقالــه مشــخص شــد كــه صــورت گرفتــه در  
هكتــار از اراضــي اســتان خوزســتان داراي تمــامي شــرايط  

غرب اسـتان در   اين اراضي در شمال .كشت پنبه مي باشند
هـاي صـفي آبـاد دزفـول و بسـتان قـرار       ستانشهر همحدود
بنــدي منــاطق انتخــاب شــده در ادامــه بــه اولويــت . دارنــد

پرداخته شد و مشخص شـد كـه منـاطق جنـوبي نسـبت بـه       
ه ـت پنبـرا براي كش ريـاعد تـرايط مسـتر شماليـمناطق ش

امتيازات مناطق انتخاب شده را در جدول  ).4شكل (دارند 
نتيجه اين استان با وجود تقريباً دويست در . مشاهده كنيد 7

و هشتاد هزار هكتار اراضي مستعد كشت پنبه مي توانـد در  
ــوثر باشــد  ــه م ــد پنب ــن محصــول در اســتان  . تولي كشــت اي

بـه طـوري كـه از سـال     . خوزستان مورد توجه نبـوده اسـت  
فقـط در   1384-1385تا سال زراعـي   1369-1370زراعي 

ده اسـت كـه البتـه    كشت شـ سال پنبه در استان خوزستان  6
   .خيلي كم بوده استآن هم در مقادير 

هكتـار   33سال بيشترين مقدار آن  6براي نمونه در بين اين 
جهــاد  وزارت(بــوده اســت  1374 -1375در ســال زراعــي 

). 1385 جهــاد كشــاورزي، كشــاورزي، آمــار نامــه وزارت
بنابراين بـا توجـه بـه نيازهـاي ايـران و قابليـت هـاي اسـتان         

پنبه، لزوم توجه به كشت پنبـه در ايـن    .خوزستان در كشت
  .استان ضروري است

    
  مثبت آل ايده راه حل به شباهت ميزان محاسبه:7جدول

  رتبه  ميزان شباهت  

937/0 1مكان   1  

507/0 2مكان   2  

356/0 4مكان   3  

340/0 3مكان   4  

245/0 5مكان   5  

189/0 6مكان   6  
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  اولويت بندي مناطق انتخاب شده بر اساس روش تاپسيس:4شكل

   
  منابع

پهنه بندي پتانسيل اقليمي . 1387ابدالي، حسين،  .1

 استان :مطالعه موردي(زراعت گندم ديم 
ارشد،  پايان نامه كارشناسي ،)آذرباييجان شرقي

  2.دانشگاه شهيد بهشتي،   صص 

اداره كل آمار و اطالعات وزارت كشاورزي، آبان  .2
. پنبه. چغندر قند(باغي / محصول زراعي. 1378

 .96صص ؛ )نيشكر. آفتابگردان

امكان سنجي اقليمي . 1384آرخي، عبدالجليل، پاييز  .3

پايان نامه كارشناسي  ،كشت كلزا در استان گلستان
  .7ارشد، دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران، صص 

معاونت برنامه ريزي و امور . 1385باستاني و رضايي؛  .4
؛ دفتر مطالعات بررسي توليد و تجارت پنبهاقتصادي؛ 

  .4اقتصادي، صص 

دهقانيان، سياوش ، كوچكي، عوض ، كالهي اهري،  .5 
جغرافياي . 1379ديلون، -اس-اس-علي، جاسبرسينگ

 كشاورزي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 
 .11صص 

سازمان خوار و بار و كشاورزي سازمان ملل،  سايت .6
2008  .www.FAO.org. 

امكان . 1386بهار ، رضا ميرزابياتي، فرج زاده منوچهر .7
سنجي نواحي مستعد كشت زعفران در دشت 

 1(11  ;مدرس علوم انساني،  GIS نيشابور با استفاده از
 .91-67، صص ))50پياپي (

. 1388سبكبار، حسنعلي، رضا علي، منصور،  فرجي .8
 مكاني مطالعه پيوستة و گسسته هاي مدل مقايسه

 روستايي توليد واحدهاي محل يابي مكان: موردي

 شماره انساني، جغرافياي هاي پژوهشطرقبه،  بخش

  .69-83، صص 67
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مكان يابي اراضي مستعد .1385فالحتي، فاطمه،  .9
باغات ميوه با تاكيد بر فاكتورهاي اقليمي با 

 -گردو: مطالعه موردي( GIS & RSرويكرد 
 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ،)استان تهران

تربيت معلم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، صص 
85.. 
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، GIS استان اصفهان با استفاده ازكشت زيتون در 
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده 

 .2جغرافيا، صص 

تعيين تقويم كشت گندم . 1384كرمي، مسعود، تير  .11
ديم در استان همدان با استفاده از داده هاي 

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده  ،اقليمي
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