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 آباداستادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم

 مهران لشنی زند
 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 هادی لرستانی
 اسالمی واحد خرم آبادکارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد 

 
 98/80/8938پذیرش نهایی:    88/81/8938تاریخ دریافت: 

 

  چکيده
ست که ا آب و هوا کشاورزی، هایثر بر توليد محصولؤترين عوامل محيطي ميکي از مهم

بنابراين  ست.اهای گزاف قادر به کنترل آن صرف هزينه انسان در مقياس کوچک و آن هم با

ها سازگاری با آن ،هاهای اقليمي شناخت اين محدوديتی مقابله با محدوديتتنها راه ممکن برا

بندی کشت  پژوهش جهت پهنه نزراعي است. لذا در اي هایمديريت محصولدن کرو لحاظ 

ده  ،رشد - ای در استان لرستان، از عناصر اقليمي دما، رطوبت نسبي، درجه روز ذرت دانه

 .ه استخاك استفاده شد PHو پارامترهای محيطي شيب و ايستگاه سينوپتيک در سطح استان 

صورت فنولوژيکي مورد بررسي قرار در ميان اين فاکتورها دما به دليل درجه اهميت باالی آن به

های سيستم  بندی کشت اين محصول از تکنيکهای پهنه گرفت، سپس جهت توليد نقشه

ها و  سازی اليه های اوليه جهت همسان اطالعات جغرافيايي استفاده شد. بعد از توليد نقشه

 استفاده گرديد. در نهايت به منظور یفاز سازی از روش استاندارد ،تعريف مناطق تأثيرگذار

( استفاده شد و نقشه AHPها از روش ارزيابي سلسله مراتبي )اساس وزن آنها بر تلفيق داده

بندی با  . نتيجه پهنههيه گرديدتاستان لرستان  رای د بندی اراضي مستعد کشت ذرت دانه پهنه

درصد از مساحت استان برای کشت اين  43/2های مذکور نشان داد که  استفاده از روش

درصد دارای شرايط 67/ 84درصد ضعيف و  88/34درصد نيمه مستعد،  55/8محصول مستعد، 

در  است که بيشتر نقاط مطلوب آنبيانگر  به دست آمده همچنين نتايج باشندمينامناسب 

 .باشنديهايي از شمال استان پراکنده م غرب، مرکز و قسمت ناطقم
 

 .استان لرستان ،GIS- AHP ،ای ذرت دانه ،ندی اقلیمیبپهنه کليدی: واژگان
 

 مقدمه 
کشاورزی به مفهوم شناخت مجموعه شرایطی است که امکان کاشت اقتصادی هر گیاه زراعی را با  –بندی اقلیمی پهنه

های مؤثر، نواحی همگن زراعی تعیین سازد و براساس تعیین شاخصط آب و هوایی در منطقه فراهم میتوجه به شرای
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بر این اعتقادند که نوع تولید کشاورزی از جمله نوسان  8( برخی از دانشمندان از جمله واتسون8919شوند. )سبحانی، می
 (8939محصول، به آب و هوا بستگی دارد. )خالدی، 

نیازی از انواع اقالم ترین رکن تأمین نیازهای غذایی یک جامعه بوده و عاملی تعیین کننده در بیکشاورزی اصلی
شود. افزایش روز افزون جمعیت در دنیا، آهنگ فعلی رشد کشاورزی و غیرکافی بودن تولید وارداتی محسوب می

ز است. نظر به این که تولید ترین مسئله موجود در جهان امرومحصوالت غذایی به نسبت احتیاجات مردم مهم
آید و از آنجایی که تولید محصول و قابلیت شمار میمحصوالت غذایی بهتر و بیشتر یکی از مسائل مهم دنیای کنونی به

ثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه ؤبستگی دارد، مطالعه عناصر جوی م اقلیمی آنکشاورزی هر منطقه به هوا و مشخصات 
 (. 8939لک، ای برخوردار است. )ما

های اخیر به عنوان یکی از محصوالت مهم و استراتژیک کشور معرفی شده و اهمیت اقتصادی آن به ذرت در سال
این محصول در جیره غذایی باشد و با توجه به سهم هفتاد درصدی علت استفاده برای انسان، دام و صنایع بسیار زیاد می

نورمحمدی ) باشدر سال کشور ضرورت افزایش تولید آن کامالً محسوس میطیور و واردات بیش از یک میلیون تنی آن د
ویژه اقلیم منطقه لذا از آنجایی که کشت محصوالت کشاورزی غالباً بدون توجه به مسائل محیطی به(. 8918و همکاران، 
های ق تحلیل دادهگیرد در این پژوهش سعی بر آن است با توجه به پتانسیل اقلیمی استان لرستان از طریصورت می

بندی نمود. در نتیجه شناسایی مناطق مستعد کشت بر ای پهنهتوان این منطقه را در رابطه با کشت ذرت دانهه اقلیمی ب
استان را نیز در بر خواهد  های اقلیمی، عمالً عالوه بر باال بردن راندمان تولید، بهبود شرایط اقتصادی مردماساس داده

توان به کارهای صورت گرفته توسط این کشاورزی می - بندی اقلیمیانجام شده در مورد پهنه هایپژوهشاز  .داشت
  ین اشاره کرد.قمحق

درجه روزهای رشد و میزان کمبود بندی اگرو کلیمایی برزیل را برای محصول ذرت بر پایه تعداد ( پهنه8311) 2مالوف
  رد.تعیین ک را ترین تاریخ کاشتانجام و مناسبمنطقه  آب

-( از شاخص فیزیولوژیکی بر مبنای روزهای با درجه حرارت در حد مطلوب، رشد ذرت و پنبه را پیش8313) 9بیشنو

بندی اگروکلیماتیک گیاهانی نظیر: ذرت، کتان، نیشکر، سویا و گیری از عنصر دما، پهنه( با بهره2888) 9پارکرد. کربینی 
( رابطه بین متغیرهای آب و هوا و عملکرد را در میشیگان 2888) 0همکاران گندم را در آمریکا انجام داده است. جونز و

های مطالعه کردند و نشان دادند برای ذرت و سویا بارندگی در طول ژوئیه و آگوست و برای یوالف درجه حرارت طی ماه
 باشند. بر روی عملکرد این محصوالت میترین فاکتورهای آب و هوایی می و ژوئن مهم

( بر روی شرایط کشت پانزده محصول مهم زراعی ایران 8909ن هواشناسی کشور با همکاری شرکت کوانتا )سازما
است. در این تحقیق نقش عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین بر روی محصوالت بررسی مطالعاتی را انجام داده
 ها، نقشه مناطق مستعد برای کشت تهیه شده است.گردیده و با تحلیل داده

با تأکید برکشت گندم دیم  GIS( ناحیه بندی اگروکلیمایی استان همدان را در محیط 8918زاده و تکلوبیغش، )فرج
ابتدا عوامل فیزیکی زمین و عناصر اقلیمی از قبیل: توپوگرافی، شیب، تیپ اراضی، عمق  پژوهشاند. در این انجام داده

تحلیل و ارزش گذاری شده و سپس با هم پوشانی  GISیر در محیط خاک، بافت خاک، بارش ساالنه، دمای ساالنه و تبخ
 های فوق نقشه نهایی مناطق مناسب برای کشت گندم دیم تهیه گردید. الیه

                                                 
1 -Watson 

2 .  Maluf  

3 - Bishnoi 

4 .  parker  

5 .  Jones etal  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  08                                                                                        8938 زمستان ،81 شماره پنجم، سال ،یعیطب یایجغراف نامهفصل

 

نامه کارشناسی ای را موضوع پایان( اقلیم کشاورزی شهرستان فیروزآباد با تأکید بر کشت ذرت دانه8918) ،خوقانعی
ابرناکی، رطوبت نسبی، باد، تشعشع و دیگر عوامل دما، تحقیق تأثیر عوامل اقلیمی نظیر: ارشد خود قرار داد. در این 

های نامطلوب آب و خاک در کشت ذرت بررسی و بهترین محیطی مانند آب و کیفیت آن، خاک و کیفیت آن و کیفیت
 آن تعیین گردید. ها برای کشت ها و مکانزمان

نامه کارشناسی ارشد خود کشت کلزای دیم در استان لرستان را موضوع پایانبندی اقلیمی ( پهنه8913استغفاری، )
بندی و تعیین مناطق مستعد کشت کلزا در استان لرستان پرداخت. وی به شناسایی و پهنه GISقرار داد و با استفاده از 

یابی است های میانترین روش( که یکی از مهمIDWهای هم مقدار از روش عکس مربع فاصله )برای ترسیم نقشه
 PHترتیب نقشه بارندگی سالیانه، متوسط دمای سالیانه، معدل حداقل دما برای سردترین ماه سال، ینه اد. بکراستفاده 

ها ها را بر روی محصول کلزا مورد بررسی قرار داد و در نهایت با تلفیق نقشهخاک و شیب منطقه را تهیه نمود و اثرات آن
 زا در استان لرستان را تعیین نمود. مناطق مستعد کشت کل

 

 ها و روش هاهادد
 92باشد که در غرب ایران بین کیلومتر مربع می 21819استان لرستان با مساحت  پژوهشمنطقه مورد مطالعه در این 

قه طول دقی 9درجه و  08دقیقه تا  08و  هدرج 91دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  22درجه و  99دقیقه تا  93درجه و 
 شود. می   % از مساحت کل کشور را شامل  3/8شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و 

رودخانه کرخه در جنوب استان و بلندترین نقطه آن اشتران متر در نقطه خروجی  293ترین نقطه استان با ارتفاع پایین
 (. 8910ار گرفته است. )سالنامه آماری، متر ارتفاع از سطح دریا در میان رشته کوه زاگرس قر 9808کوه با 

ککه دارای طکول دوره آمکاری بلنکد مکدت و       (8) شککل  حاضر از آمار ده ایستگاه سینوپتیک استان لرستاندر مطالعه 
 ( استفاده گردید. 8931 -8913پیوسته آمار و اطالعات بودند )

2 ، شیب و(GDD) 8شدبندی، اطالعات دما، رطوبت نسبی، درجه روز، رطور کلی جهت پهنهبه
PH  خاک مورد

های مختلف رشد مورد بررسی قرار استفاده قرار گرفت. در بین این عوامل دما که دارای درجه اهمیت باالیی بود، در دوره
هایی از میانگین و حداقل دمایی با استفاده از روش جهت تهیه نقشه دمایی استان برای هر دوره رشد نقشهگرفت. 

9کریجینگ و 
IDW  استاندارد سازی فازی جهت تعیین مناطق مطلوب و غیرمطلوب دمایی استان استفاده روش تهیه و از

های بهینه میانگین ( اقدام به تهیه نقشهAHP)9دهی سلسله مراتبیهای استاندارد شده از مدل وزنبعد از تولید نقشهشد. 
0دمایی و حداقل دمایی در محیط 

GIS های مختلف داردسازی فازی حدود تاثیرگذار در دورهشد. جهت استفاده از استان
های اطالعاتی براساس درجه اهمیت منظور تلفیق الیههای اطالعاتی مشخص شد. و بهچنین در دیگر الیهدمایی و هم

 استفاده شد.  AHPها از روش آن
، حداقل دما و تلفیق نهایی ها با هم سنجیده شد و سپس نقشه میانگین دماییدر این صورت دو به دو اهمیت الیه

تهیه شد. در پایان با توجه به مدل و نقشه نهایی جهت شناسایی مناطق مستعد و متناسب با توان اقلیمی، استان به چهار 
 کالس مستعد، نیمه مستعد، ضعیف و نامناسب پهنه بندی گردید. 

 ( به تصویر درآمده است. 8در نمودار ) پژوهشتمامی مراحل انجام 

 

                                                 
1  .Growing Degree Days  

2  . Potential Hydrogenium  

3  . Inverse Distance weighted  
4  . Analytical Hierachy process  

5  . Geographical Information systems  
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 مراحل انجام پژوهش: 3 دارنمو

 
 

 هااستاندارد سازی اليه

استفاده شد. به ایکن   فازیهای موجود از روش استانداردسازی جهت استاندارد کردن و تعیین حدود تاثیرگذار بر روی الیه
ازی جهت استاندارد سازی ف (2) های موجود در محدوده صفر تا یک تعریف شدند. همچنین نمودارصورت که مقادیر الیه

فکازی   یو افزایشک  یسهولت در درک روش در زیر نشان داده شده است. بعد از تعیین حکدود بکا اسکتفاده از توابکع کاهشک     
 استاندارد سازی به انجام رسید. 

 
 

  
 
 

 

 
 
 

های در دیگر الیهچنین های مختلف دمایی و همجهت استفاده از استانداردسازی فازی حدود تاثیرگذار در دوره
 ول مربوط به عوامل تاثیرگذار آورده شده است. اعاتی مشخص شد. در زیر جداطال

 

1 C D 

A    B E        F 
● 
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 حدود استاندارد سازی میانگین دما :3جدول 

F E D C B A میانگین دمایی 

 جوانه زنی - 89-89 81 98 90 -

 برگ دهی - 89 28 21 90 -

 گل آذین نر - 89 29 21 90 -

 گل آذین ماده - 81 28 20 90 -

 رسیدن دانه - 81 28 92 90 -

 

 سازی حداقل دماحدود استاندارد :2جدول 

F E D C B A حداقل دمایی 

 جوانه زنی - 9 1 88 - -

 برگ دهی - 1 88 82 - -

 گل آذین نر - 1 89 81 - -

 گل آذین ماده - 1 81 81 - -

 رسیدن دانه - 1 81 81 - -

 
 خاک PHرشد، شیب و  -سازی رطوبت نسبی، درجه روزحدود استاندارد  :4 جدول

F E D C B A نام الیه 

 رطوبت نسبی - 28% 98% 18% 38% -

 درجه روز - 8088 2888 2228  

 شیب - - 8 8% 0% -

- 1 3 0/1 0 - PH خاک 

 

 هادهي نهايي اليهوزن
( AHPا از روش ارزیابی سلسله مراتبی )ههای مختلف بر اساس درجه اهمیت آندهی الیهدر مرحله آخر جهت وزن

اساس توسط توماس ساعتی در زمینه فرآیند سلسله مراتبی طراحی گردید.  8318این روش در سال استفاده شده است. 
در این صورت دو  (8913. )عظیمی حسینی و همکاران، دهدتعیین وزن در این روش را مقایسه زوجی عوامل تشکیل می

دست آمد. در آخر جداول ها وزن نهایی هر الیه بهدهی نسبی الیه ا با هم سنجیده شد و با ارزشهبه دو اهمیت الیه
 شده است.  آوردهمربوط به میانگین دما، حداقل دما و تلفیق نهایی  AHPنهایی 

ی این هادر پایان الزم به ذکر است شهرستان پل دختر چون دوره رشد آن با بقیه مناطق استان فرق داشت از داده
 استفاده شد و در نقشه نهایی محدوده سیاسی آن بدون اطالعات ذکر شده است. برای درون یابی  فقط ایستگاه
 

 AHP ارزش دهی نسبی الیه های میانگین دمایی نسبت به هم و تولید وزن نهایی الیه ها به روش :3جدول 

Cr نام الیه نه زنیجوا گل آذین نر گل آذین ماده رسیدن دانه برگ دهی وزن نهایی 

8821% 

 جوانه زنی 8 9 9 9 0 9013%

 گل آذین نر 9999% 8 8 2 9 8199%

8199% 9 2 8 8 9999% 
گل آذین 

 ماده

 رسیدن دانه 20% 0% 0% 8 2 8819%

 برگ دهی 2% 9999% 9999% 0% 8 811%
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 AHPها به روش هایی الیههای حداقل دمایی نسبت به هم و تولید وزن ندهی نسبی الیهارزش :5جدول 

Cr نام الیه زنی جوانه گل آذین نر گل آذین ماده رسیدن دانه برگ دهی وزن نهایی 

8821% 

 جوانه زنی 8 9 9 9 0 9013%

 گل آذین نر 9999% 8 8 2 9 8199%

 گل آذین ماده 9999% 8 8 2 9 8199%

 رسیدن دانه 20% 0% 0% 8 2 8819%

 برگ دهی 2% 9999% 9999% 0% 8 811%

 

 AHPها به روشها نسبت به هم و تولید وزن نهایی الیهارزش دهی نسبی الیه :7جدول 

Cr وزن نهایی PH نام الیه میانگین دما حداقل دما درجه روز رطوبت نسبی شیب خاک 

8802% 

 میانگین دما 8 8 2 9 9 0 9810%

 حداقل دما 8 8 2 9 9 0 9810%

 رجه روزد 0% 0% 8 2 9 9 2120%

 رطوبت نسبی 9999% 9999% 0% 8 2 9 8033%

 شیب 20% 20% 9999% 0% 8 2 8339%

8181% 8 0% 9999% 20% 2% 2% PH خاک 

 

 نتايج
غرب استان شرق و شمالدهی نواحی شمالزنی و برگدمای جوانهاز نظر میانگین  ،نتایج حاصل از این بررسی نشان داد

آذین نر بیشتر مناطق استان از دمای مناسبی برخوردارند. در دوره گل شند. در مرحله گلبادارای محدودیت دمایی می
غرب دارای شرایط مناسب و بقیه مناطق استان دارای محدودیت دمایی شرق، شمال و شمالهای شمالآذین ماده قسمت

 ای مطلوبی برخوردارند. باشند و در مرحله رسیدن دانه بیشتر نواحی استان از دممتناسب با این دوره می
استان  بغرشرق و شمالهایی از شمالدهی و گل آذین نر قسمتزنی، برگهمچنین از نظر حداقل دمای دوره جوانه

مرکز و شمال استان دارای شرایط  ،در دوره گل آذین ماده و رسیدن دانه نواحی غربباشند. دارای محدودیت دمایی می
با تلفیق ( 9و  2) شکلبراساس باشند. در آخر رای محدودیت دمایی متناسب با این دوره میمناسب و بقیه نواحی استان دا

مناطق  شاملها ترین مکانهای مختلف رشد این نتیجه حاصل شد که مناسبهای میانگین و حداقل دمایی در دورهالیه
تر از حد آستانه دارا بودن دماهای پایین غربی به واسطهشرق و شمالباشند. و مناطق شمالغرب، مرکز و شمال استان می

 (9) شکلبراساس  چنین از نظر رطوبت نسبی،باشند. هممی ایدانه از این نظر دارای شرایط ضعیفی برای کشت ذرت
طبق  رشد –باشند. در مورد درجه روز آباد و ازنا میالشتر، سیالخور، کوهدشت، خرم مناطقبهترین نواحی در استان شامل 

ترین شیب مناسب (1) شکلباشند. برابر غربی استان از این نظر دارای محدودیت میشرق و شمالمناطق شمال (0) شکل
شرقی و تا حدودی در مرکز استان وجود دارد، اما از نظر های غرب، شمال و شمالبرای کشت این محصول در قسمت

PH  باشد، بقیه مناطق استان از این نظر ط محدودی میبه غیر قسمتی از غرب استان دارای شرای( 3) شکلطبق خاک
 دارای شرایط مناسبی است. 

 هااین نتیجه حاصل شد که مستعدترین مکان AHPدر مجموع با توجه به نتایج حاصل از روش منطق فازی و مدل 
 باشند. تان میهایی از شمال اسای در استان شامل نواحی غرب، مرکز و قسمتبرای کشت ذرت دانه (1) شکلبراساس 

 

 گيریبحث و نتيجه
درجه روز  ،رطوبت نسبی ای در استان لرستان نشان داد دما،بندی اقلیمی کشت ذرت دانهبررسی انجام شده در مورد پهنه

ی در مناطق مختلف استان اهای اقلیمی کشت ذرت دانهبه صورت تلفیقی در تعیین پتانسیلخاک  PHشیب و  ،رشد
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طول مراحل ثیر را در أطور کلی میزان دما و پراکنش آن نسبت به عناصر دیگر بیشترین تیی داشته و بهثیر بسزالرستان تأ
 کند.مختلف رشد ذرت ایفا می

ای ها در تعیین نواحی مستعد کشت ذرت دانهترین روشبررسی پارامتر دما براساس مراحل مختلف رشد یکی از مهم
حاکی از این قضیه بود که مناطق  AHPبر اساس روش فازی و مدل  ژوهشپبه طوری که بررسی و نتایج  باشد.می

ای دارند و در این ای شرایط محدود کنندهغربی استان از لحاظ فاکتور دما برای رشد ذرت دانهشمال و شمال شرق،شمال
ای تشخیص داده انهترین عواملی است که باعث شده مناطق نامناسبی برای کشت ذرت دمناطق دمای پایین هوا از مهم

، مناطق مناسبی برای استان به دلیل شرایط دمایی مطلوبهایی از شمال شوند. حال آن که مناطق غرب، مرکز و قسمت
 باشند.کاشت این محصول می

که در این زمینه در داخل کشور صورت گرفته  هایپژوهش کشاورزی، - بنابراین در زمینه مربوط به مسائل اقلیمی
محیطی و فنولوژی گیاهان زراعی شده است. امید است  های مشتمل بر شرایط اقلیمی،به ایجاد پایگاه دادهتوجه کمی 

 حاضر گامی در جهت پرداختن عمیق تر به مسائل مذکور باشد. پژوهش
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ایدمای استاندارد شده کشت ذرت دانه بهینه میانگین نقشه :2 شکل  موقعیت ایستگاه های سینوپتیک مورد مطالعه           نقشه :3 شکل

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 ایرطوبت نسبی استاندارد شده دوره رشد کشت ذرت دانه نقشه :3 شکل  ای بهینه حداقل دمای استاندارد شده کشت ذرت دانه نقشه :4 شکل
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.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 شیب استاندارد شده استان لرستان نقشه :7 شکل                  ایرشد استاندارد شده کشت ذرت دانه - درجه روز نقشه :5 شکل

 
 

 
 خاک استاندارد شده استان لرستان PH نقشه :6شکل

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  03                                                                                        8938 زمستان ،81 شماره پنجم، سال ،یعیطب یایجغراف نامهفصل

 

 
 ای در استان لرستانبندی کشت ذرت دانهپهنهنقشه  :8 شکل
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