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 مقدمه
اخیر همواره در کانون توجه ی یکی از محصوالتی که طی دهه

و  باشد)سیدیمطالعات قرار داشته، محصول راهبردی پنبه می

(. پنبه یکی از محصوالت عمده 163: 3131دانشورکاخکی، 

باشد که در بخش صنعت و بازرگانی بخش کشاورزی می

(. 2: 3131جهان، نقش به سزایی دارد)مهرگان و همکارن، 

ر آن ار شناسایی عوامل موثر بتعیین کارایی تولید پنبه در کن

-یابی مشکالت تولید آن در سطح منطقه راهتواند در ریشهمی

(. کارایی یک واحد 724: 3133گشا باشد)یزدانی و همکاران، 

لید های توعبارت است از نسبت ستاده یا ستاده 2گیریتصمیم

ها در فرایند تولید استفاده هایی که از آنآن واحد به نهاده

 (Coelli and et al, 2005).،کوئلی و همکاران کندمی

  ترین فعالیت اقتصادی در جهان است و کشاورزی مهم

درصد  71گیرد و های روی زمین را در بر میکل خشکی

جمعیت شاغل را به کار گرفته است )کوچکی و همکاران، 

 ر(. تغییرات آب و هوای و به دنبال آن، افزایش توات1: 3132

رای تر بها در دنیا، نیاز به آبیاری بیشو شدت خشکسالی

باشد کیریگا و همکاران، تولید محصوالت کشاورزی می

.(Kiriga and et al, 2016) قابل  ریغ شرفتیوجود پ

 کنترل لیاز قب یمختلف کشاورز یهانهیکه در زم یاغماض

تار بهبود ساخ ،یاریآب ات،علف هرز، اصالح نبات ،یاهیآفات گ

 میکه حاصل شده است نقش توجه به اقل یوتکنولوژیخاک و ب

 و یشود)رسولیتر ممناسب کشت محصول هر روز پررنگ

ترین عامل در تعیین نوع آب و هوا مهم (.322:3133 ،یقائم

رود که تأثیر خود را هم به محصوالت یک منطقه به شمار می

-بر جای می و دماصورت مستقیم با نیازهای رطوبتی، نور 

گذارد و هم به صورت غیر مستقیم با اثرگذاری در 

ش مهمی بر خصوصیات خاک، آفات گیاهی و موارد دیگر نق

ریزی و کاربری به اندازه کشاورزی به عهده دارد. هیچ برنامه

 (.33، 3137اطالعات دقیق و کامل اقلیمی نیاز ندارد )کرمی، 

را با هدف تعیین تاریخ ( پژوهشی 3132زاده)سبحانی و امید

ا آباد بکاشت وتهیه تقویم زراعی محصول ذرت در شهر خرم

استفاده از عناصر اقلیمی دما و بارش با استفاده از روش آماری 

ها انجام دادند، برای ترسیم نقشه 1GISبرای تجزیه و تحلیل و 

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تعیین زمان کاشت 

آباد طی دوره ساس شرایط آب و هوایی خرمو برداشت بر ا

اردیبهشت ماه و  23آماری مورد مطالعه، بهترین زمان کاشت 

                                                           
2 Decision Making Unit 
3 Geographic Information System 

 36بهترین زمان برداشت با در نظر گرفتن زمان کاشت 

( به منظور 3132کاظمی و همکاران ) باشد.شهریور ماه می

شناختی اراضی کشاورزی کنونی استان -بندی زراعی بومپهنه

 GISگلستان برای کشت سویا از سامانه اطالعات جغرافیایی 

استفاده کردند و نتایج  7AHPو فرآیند سلسله مراتب تحلیلی 

های درصد زمین 11/24و  13/24نشان داد که به ترتیب 

ی هابندیزراعی استان گلستان جهت تولید سویا در پهنه

بسیار مستعد و مستعد قرار دارند. طبقات نیمه مستعد و غیر 

های شمالی و شرقی مستعد جهت کشت سویا به قسمت

اراضی استان اختصاص یافت. در این مناطق میزان بارش و 

پتانسیل منابع آبی پایین، شوری و کمبود برخی عناصر غذایی 

رجب از عوامل محدودکننده کشت این گیاه شناخته شدند.

 مناطق یبنداقدام به پهنه ی( در پژوهش3133نژاد)ییزاده و ثنا

راسان استان خ ییدما یمساعد کشت پنبه با توجه به پارامترها

رو مناطق مساعد  نیاز اکردند،  GISبا استفاده از  یرضو

 یبندهنهپ ییدما طیشرا به کشت پنبه در استان فقط با توجه

 یمتر در همه 2333از  شتریشد و مشخص شد که ارتفاعات ب

پارامترها  یمتر در برخ 2333تا  3133 نیموارد و ارتفاعات ب

محمدی و  اند.ت کردهیمحدود جادیپنبه ا یبرا

( پژوهشی به منظور ارزیابی کیفیت تناسب 3136همکاران)

اراضی منطقه جنوب غربی گنبد کاووس برای محصوالت 

ب ارزیابی تناسهای گندم، سویا، پنبه و بررسی کارایی روش

-اراضی انجام دادند و نتایج ارزیابی فیزیکی نشان داد که مهم

های این اراضی برای تولید محصوالت ترین محدودیت

های اقلیمی، شوری و قلیاییت، اسیدیته، آهک و محدودیت

بندی ( به منظور پهنه3137یگانه و پروانه) زهکشی است.

ستم ا کمک سیاقلیمی کشت پنبه در سطح استان لرستان ب

های اقلیمی دما، بارش، از داده GISاطالعات جغرافیایی 

رطوبت نسبی، تبخیر و ساعت آفتابی و پایگاه منابع زمینی 

)ارتفاع، شیب و جهت شیب( استفاده کردند و نتایج حاصله 

غربی، جنوب غربی و های شمالبیانگر این است که قسمت

قی استان از شرهایی از شمالمرکزی و تا حدودی قسمت

حلبیان و  شرایط مطلوب برای کاشت پنبه برخوردار است.

با استفاده از سیستم اطالعات جفرافیایی ( 3137نژاد)حکمی

GIS سنجی دشت کاشان برای کشت پنبه پرداختند به امکان

نورپسند  یاهیکه پنبه گ نیبا توجه به او به این نتجه رسیدند 

در دوره  یادیآب ز ازمندیحال ن نیو گرمادوست است و در ع

4 Analytical Hierarchy process 

1
3
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 یاطقدر من یبه صورت آب دیبا اهیگ نیباشد، کشت ایرشد م

گرم و خشک دشت کاشان  میچون اقلهم ادیبا آفتاب ز

کشت  یبرا یمنطقه کاشان محل مناسب نی. بنابراردیصورت گ

 یشرق و یشمال ینشان داد که بخشها جینتا ا. لذباشدیپنبه م

 مرت و. باشدیم تربکشت پنبه مناس یدشت کاشان برا

 پنبه کنشوا مطالعه به(Meret and et al, 2006) همکاران

 در در تو تو کشت سیستمسیستم کشت شیاری و  ،برابر در

 داد ننشا نهاآ ختند. نتایجداپر ترکیه در سنتی سیستم با بطهرا

درصدی محصول  31کشت، باعث افزایش سیستم  دو ینا که

 ,Boxing and Zinc)بویکس و زینکشود. در این منطقه می

بندی منطقه چوکو در استان توکومان واقع در با پهنه (2008

 ،گیاهان زراعی سویا ایبر فائو لعملراستودآرژانتین بر اساس 

 36گزارش کردند که  تمرکباو  گلرنگنیشکر،، گندمذرت، 

دارای  منتخب تمحصوال کشت جهت رمذکو منطقه صددر

 Dela Rúas and)باشد. دالروزا و همکارانمییی باال تناسب

et al, 2009)  با کاربرد راهکارهای بوم شناختی مخصوص

خاک، جهت استفاده پایدار از سرزمین در استان سویال در 

محصول  32جنوب اسپانیا، به این نتیجه رسیدند که از بین 

ج در منطقه، آفتابگردان، سویا، گندم، چغندرقند و زراعی رای

یونجه محصوالت مناسب برای این مکان بوده و میزان کربنات 

باال در خاک عامل محدود کننده کشت گیاهان در آن منطقه 

 روی بر (Noty and et al, 2009)باشد. نوتی و همکارانمی

سدی  شخم از دهستفاا با پنبه کشت از قبل آب هخیرذ

 و ایدوره رشبا با مناطق در که یافتنددر نها، آختندداپر

 را هگیا بیآ زنیا نداتومی رکا ینا معمولی یهاخشکسالی

و  اپریرهد. د یشافزا را لمحصو زدهبا و داده کاهش

با انجام آزمایشی بر  (Pereira and et al, 2009)ارانهمک

 فمصر کاهش طریقاز  ریبیاآ کم که گرفتند نتیجه پنبهروی 

 د.میشو پنبه هگیا ایبرآب  فمصر ییرآکا یشافزا باعثآب 

-فاصله تاثیر (Balkom and et al, 2010)بالکوم و همکاران

 و شدر روی بر زرع و کشت م سیست و کشت یهافیرد ی

 زدهبا و عتفاار یافتند کهدر هاآن. ندادهکر مطالعه را پنبه زدهبا

-یفرد سیستم متری باسانتی 13  هایدر سیستم ردیف پنبه

 زدهبا در نیاچند وتتفا و ستا برابر یمترسانتی 332 یها

 ,Chen and et al)د. چن و همکاران نمیشو دیجاا لمحصو

بندی استان هنان در بررسی جامعی را برای تناسب (2010

انجام دادند.  AHPو  GISچین جهت کشت تنباکو بر پایه 

 دهستفاا با (Samantha and et al, 2011)رانهمکاو  سامانتا

-تصمیمو روش  فیاییاجغر تطالعااگیری تصمیم سامانهاز 

 کشت جهترا استان موروبه در گینه نو  رهمعیاگیری چند

، شناسیکخاهای از داده مطالعه یندر ا، نددکر بندیپهنه برنج

 ننشا نتایجو  دهستفاااراضی آب و  منابع اقلیم، توپوگرافی،

بسیار خوب تناسب دارای  منطقهاین  صددر 7تنها  کهداد 

. باشدمی برنج کشت ایبردرصد دارای تناسب متوسط  23و

اثر  (AbdelGadir and et al, 2015)الغدیر و همکارانعبد

آبیاری بر عملکرد پنبه را بررسی کردند و دریافتند که در 

فصول با بارش ناکافی آبیاری به طور قابل توجهی عملکرد 

 Shabani and)شعبانی و کوتی دهد.میوش را افزایش 

Kotey, 2016) افزار با استفاده از نرمCLIMEX  و مدل

اثرات  A2و سناریو  C.SIRO-MK3-0جهانی آب و هوایی 

تغییرات آب و هوا در آینده را بر مناطق کشت پنبه و گندم 

در استرالیا بررسی کردند و نتایج منجر به شناسایی مناطق 

های حصوالت مهم و اقتصادی برای سالمناسب برای این م

 در استرلیا گردید. 2333، 2343، 2313، 2313

ی سنجی اقلیمی و محیطبندی آگروکلیمایی یا توانناحیه

تواند در تعیین نواحی کشت محصول در کشت محصول می

 سراسر دشت بهینه از زمین کمک شایانی نماید.برداری بهره

دمای مساعد و موقعیت خیزی خاک، مغان به علت حاصل

ای زیر کشت انواع غالت، حبوبات و علوفه قرار خاص منطقه

ی گیرد. در منطقه مغان نیز پنبه جزء محصوالت عمدهمی

آید به طوری که بعد از گندم، کلزا و ذرت منطقه به حساب می

ترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. بیش

های ازی و تحلیل دادهآوری و بازسدر هر پژوهشی جمع

آماری از اهمیت باالیی برخوردار است. با عنایت به این که 

در هر پژوهش روش تحقیق و مراحل انجام آن، نقشی مهم 

یک  ANP کند.در رسیدن به نتیجه درست و منطقی ایفا می

بستر گسترده را برای حل تصمیم مسائل حسی بودن، عقالنی 

و چند معیاره بودن و چند بودن، با وجود چند هدفه بودن 

گیرنده بودن در شرایط قطعی و یا نامطمئن و در تصمیم

زمانی که تأثیرات  نماید.های مختلف فراهم میحضور گزینه

بهترین روش   ANPروش معیارها وابسته به یگدیگر باشد

 ,Cheng and li). چنگ و لی بندی استبرای اولویت

 تا با شودیپژوهش تالش م نیدر ا نیبنابرا(1029 :2009

 یریارگو به ک نیزم یکیزیو عوامل ف یمیاستفاده از عناصر اقل

از محدوده مورد مطالعه  یمناطق ،ییایاطالعات جغراف ستمیس
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ستفاده با ا باشدمیدر دشت مغان پنبه کاشت  یکه مستعد برا

 .ردیقرار گ بندیو پهنه ییمورد شناسا ،1ANPاز روش 

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه
دشت مغان در شمال غربی ایران و در سمت غربی دریای 

دقیقه  13درجه و  74خزر و در شمال استان اردبیل روی مدار 

دقیقه  23درجه و  13دقیقه طول شرقی و  33درجه و  73تا 

دقیقه عرض جغرافیایی شمالی واقع شده و  72درجه و  13تا 

به رودخانه ارس و در مشرق از یک قسمت به خط از شمال 

مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و در قسمت دیگر به 

رودخانه فصلی بالهارود و از جنوب به ارتفاعات خروسلو و 

از سمت مغرب به رودخانه قره سو یا دره رود که حدفاصل 

بین قشالق طوایف ایل سون و قشالق ارسباران محدود بوده 

کیلومتر است. هر چه از سمت  41تا دریای خزر  و فاصله آن

جنوب به سمت شمال )دشت مغان( استان برویم از ارتفاع 

شود و بر عکس ها کاسته شده و به میزان دما افزوده میکوه

 هاییابد. نواحی شمال شامل شهرستانمقدار بارش کاهش می

 هایی از گرمی از مناطق گرمسیرآباد، بیله سوار و بخشپارس

ترین بارش ساالنه را دارند و در این نواحی اند و کماستان

 (.3تر است)شکل متر در سال کممیلی 233میانگین بارش از 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان -1شکل 

 روش تحقیق
منظور رسیدن به هدف مورد نظر، در پژوهش حاضر به 

های اقلیمی و منابع زمینی استفاده شده است. پایگاه از داده

های اقلیمی که شامل عناصر اقلیمی درجه حرارت، بارش، داده

باشند، از روز رشد می _رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، درجه 

آمار و اطالعات ایستگاه سینوپتیکی و کلیماتولوژی اداره آب 

شناسی و سازمان آب استان، از زمان تأسیس تا و هوا

اند. سپس با انجام محاسبات آماری جمع آوری شده3137سال

اقدام به تشکیل پایگاه داده در   Excelبا استفاده از نرم افزار

شد. پس از آن هر کدام از پارامترهای مربوطه،   GISمحیط

                                                           
5 Analytical Network Process 

ها نآ یهاهای ایستگاهبا ترکیب و تلفیق داده  GISدر محیط

به سطوح پیرامون خود، به صورت الیه های اطالعاتی و نقشه 

 آمدند. در

 

 ANPروش

وده گیری بهای تصمیمیکی دیگر از تکنیک ANPروش 

ها دارد. در نتیجه روابط تری از سایر روشو شکل کلی

تری نیز بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت پیچیده

بازخوردهای میان معیارها مالت و دهد و تعاای نشان میشبکه

گیرد. بسیاری از و آلترناتیوها )پیشنهادات( را در نظر می
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ی یک ساختار های امروزی، به وسیلهها و برنامهسیستم

ای و سپس ارزیابی پیشنهادات و استراتژی به صورت شبکه

(. یکی از 7: 2333، 6کنند )یوکسلچند معیاره عمل می

ه، گیری چند معیارهای تصمیمتکنیکهای اولیه در الگوریتم

باشد که برای حل اکثر مسائل پیچیده مناسب می AHPهمان 

به کار گرفته شد.  3333توسط ساعتی در سال  AHPاست. 

AHP هایی که در اعمال آن در ساختار به دلیل محدودیت

این قابلیت  ANPسلسله مراتبی ساده دارد، در حالی که مدل 

یری گساز مسائل که شامل تصمیموساخت را دارد تا مدیریت

یک بستر   ANP پیچیده مشکالت است را فراهم نماید.

گسترده را برای حل تصمیم مسائل حسی بودن، عقالنی بودن، 

با وجود چند هدفه بودن و چند معیاره بودن و چند تصمیم

گیرنده بودن در شرایط قطعی و یا نامطمئن و در حضور 

زمانی که تأثیرات معیارها  نماید.فراهم میهای مختلف گزینه

بهترین روش برای   ANPروش وابسته به یگدیگر باشد

از  ANP(. روش 3323: 2331، 4بندی است )لیونگاولویت

( ساختن مدل و 3چهار گام اصلی تشکیل شده است: 

ی زوجی و بردار های مقایسهی ماتریس( تهیه2ساختاردهی 

( انتخاب بهترین گزینه 7ریس ( تشکیل سوپرمات1اولویت 

، به نقل از 61: 3133(، )آذر و رجب زاده، 2است)شکل 

 .(7: 3133عبداللهیان و همکاران، 

 
 2212، 1منبع: فانگ هو ANPمراحل انجام مدل  -2شکل 

 ANPی وزن معیارها بر اساس مدل محاسبه

ی روش ی خود دربارهگسترش نظریه ساعتی برای

AHP روش ،ANP رد ای را پیشنهاد کیا فرایند تحلیل شبکه

ها با که در آن این امکان وجود دارد که عناصر و خوشه

یکدیگر وابستگی و ارتباط داشته باشند. این ارتباط عبارت از 

های دیگر یا ارتباط عناصر یک ارتباط یک خوشه با خوشه

(. 4: 2333باشد )سیکتانی و همکاران، ر میخوشه با یکدیگ

، که نمای کلی از مدل کار شده برای 1این ارتباط در شکل 

 این پژوهش بوده و به خوبی نشان داده شده است. 

 

                                                           
5 Yuksel 

6 Leung 

7 Phong Ho 
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 11: 1313 ، به نقل از زبردست،2222منبع: ژانگ و همکاران،   ANPای مدلفرآیند تحلیل شبکه -3شکل 

 

 ساخت مدل
ی اگیری به ساختار شبکهی تصمیمدر این گام مسئله

ها تشکیل ای از خوشهگردد. هر شبکه از مجموعهتجزیه می

باشد. ای از عناصر میشده است که هر خوشه شامل مجموعه

واند تبه طور کلی دو نوع وابستگی اصلی در هر شبکه می

 داشته باشد.وجود 

واند تای که هر خوشه میها به گونهوابستگی میان خوشه -3

 گیری دارای ارتباطی دیگر در هر سطح تصمیمبا خوشه

 متقابل و بازخوردی باشد.

 ای که هر عنصرها به گونهوابستگی میان عناصر خوشه -2

تواند با تمامی عناصر موجود در دیگر در هر خوشه می

داشته باشد و حتی عناصر  ها وابستگی داخلیخوشه

ه توانند با یکدیگر وابستگی داشتدرون یک خوشه نیز می

  (.23و  24: 3133باشند )حاله و کریمیان، 

 ها نسبتدر مرحله بعد ارتباط تک تک معیاره و خوشه -1

 شود. نمره داده می 3تا  3به همدیگر سنجیده شده و بین 

-اتریسدهی و براساس نتایج مبعد از طی مراحل وزن -7

های غیروزنی، وزنی و حدی، نمرات نهایی هر کدام از 

 .شودعناصر مشخص می

 نتایج و بحث

گذار در تولید محصوالت در بین عوامل مختلف تأثیر

ترین متغیرهای محیط طبیعی کشاورزی، شرایط جوی از مهم

که کمیت و کیفیت باالی محصوالت کشاورزی با  است

باشد. تولید و عملکرد پنبه به شرایط محیطی در ارتباط می

شرایط آب و هوایی وابستگی زیادی دارد و نوسانات آب و 

 هد.د تواند محصول را تحت تأثیر قرارهوایی تا حد زیادی می

ارزیابی عناصر اقلیمی مورد مطالعه در رابطه با 

 نیازهای اقلیمی کشت پنبه 

 ارزیابی شرایط دمایی دشت مغان برای کشت پنبه
 که وضعیت حرارتی به هدف تحقیق، برای این با توجه

دشت مغان را با نیازهای حرارتی پنبه بررسی کنیم، شرایط 

های مورد مطالعه با توجه به نیازهای حرارتی دمایی ایستگاه

ای ه. برای این کار از پایگاه دادهگرفتندپنبه مورد بررسی قرار 

،  GISحیطمربوط به پارامترهای حرارتی مورد نیاز پنبه در م

گیری از توابع موجود در آن پردازش شده و با تعمیم با بهره

ها با توجه به های اطالعاتی هر یک از آنالیهها به سطح، داده

اساس معیارهای تعیین شده تهیه شد. نیازهای حرارتی پنبه بر

شامل  اندهای که برای نیازهای حرارتی پنبه تهیه گردیدهنقشه

درجه حرارت، میانگین حداقل درجه میانگین حداکثر 

هی و رسیدگی، دمای حرارت، دمای مرحله جوانه زنی، گل د
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باشند. برای تهیه هر یک از ساالنه )دمای دوره رشد( می

های دشت مغان  و در نهایت های مربوطه از آمار ایستگاهنقشه

ای به حالت فضایی های نقطهها و تبدیل دادهبا پردازش داده

 هاییابی استفاده شد. سپس هر یک از نقشهدروناز روش 

 تهیه شده بر اساس نیازهای دمای مطلوب مورد نیاز پنبه در

-طی مراحل فنولوژیکی بر اساس مطالعات انجام یافته کالسه

جا که درجه ها تعریف شدند. از آنبندی برای هریک از آن

گذاری هر یک پارمترهای درجه حرارت در طی مراحل تأثیر

نولوژیکی پنبه متفاوت بوده و از اهمیت نسبی، نسبت به ف

یکدیگر برخوردار هستند و سپس وزن نهایی هر یک از 

پارامترها محاسبه شد. پارامتر دمای دوره رشد برای پنبه با 

ترین ترین وزن به دست آمده، بیشبیش 73136/3وزن 

اهمیت تأثیرگذاری را نسبت به سایر پارامترهای درجه 

باشد در نهایت با در طول دوره رشد پنبه دارا میحرارت 

های های به دست آمده بر روی الیهاعمال هر یک از وزن

، نقشه GISها در محیط اطالعاتی مربوطه، و همپوشانی آن

-اساس مدل تحلیل فرآیند شبکهنهایی درجه حرارت بر

تهیه شد. بر اساس نقشه به دست آمده از شرایط  (ANP)ای

های شرقی دشت مغان برای کشت پنبه بدون دمایی، قسمت

 (.7باشد)شکل محدودیت می

 

 

 
 بندی اقلیمی کشت پنبه بر اساس درجه حرارتپهنه -4شکل 

 

 مغان برای کشتارزیابی شرایط بارشی دشت 

 پنبه
برای اینکه قابلیت بارش دشت مغان را از لحاظ تأمین 

نیاز آبی و نزوالت جوی مورد نیاز پنبه را بررسی کنیم الزم 

های مورد مطالعه است که شرایط بارشی هر کدام از ایستگاه

با توجه به نیازهای بارشی پنبه در هر کدام از مراحل فنولوژی 

زنی، بارش گلدهی و بارش جوانه از قبیل بارش ساالنه،

ساس ارسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور بر

، نقشه هر کدام از این  GISهای مربوطه در محیطپایگاه داده

مراحل دوره رشد تهیه و ترسیم شدند و با هم منطبق شدند 

هیه اساس مقادیر بارش تو نقشه مناطق مستعد کاشت پنبه بر

ایستگاه  7های های بارندگی از دادهترسیم نقشهگردید. برای 

ه گردیدند یابی تهیسینوپتیکی استان، با استفاده از روش درون

ها بر اساس نیاز بارشی پنبه بر اساس و هر کدام از نقشه

 اساس وزن نهایی بهبندی شدند. برمطالعات انجام شده کالسه

تر بارش پارام (Super Decisions)افزاردست آمده در نرم

دارای بیشترین وزن نسبت  13367/3 ساالنه پنبه با وزن نسبی

دهی به هر یک به دیگر معیارهای بارش است، سپس با وزن
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، نقشه GISها در محیط های اطالعاتی و تلفیق آناز الیه

 (.1ترسیم شد)شکل  ANPبندی بارش بر اساس مدل کالسه

 

 

 
 بندی اقلیمی کشت پنبه بر اساس پارامترهای بارشپهنه -2شکل 

 

نقشه نهایی ارزیابی دشت مغان برای کشت 

های عناصر اقلیمی و منابع پنبه بر اساس داده

 زمینی 
دهی به پارامترهای مؤثر برای در این پژوهش پس از وزن

و  (ANP)ایکشت پنبه بر اساس مدل فرآیند تحلیل شبکه

های اقلیمی و منابع سازی و تجزیه و تحلیل دادهانجام مدل

نقشه نهایی برای کشت پنبه بر  GISزمینی به کمک توابع 

 های محیطی تهیه شد.های اقلیمی و قابلیتاساس پتانسیل

، اراضی دشت مغان برای کاشت 3و جدول  6براساس شکل 

 باشد:زیر می بندی شده که به شرحپنبه به چهار کالسه طبقه

این اراضی به دلیل اراضی دارای بدون محدودیت:  -1

های محیطی خوب، بهترین وجود پتانسل اقلیمی و قابلیت

درصد از  37/17باشد. این اراضی مکان برای کشت پنبه می

مساحت کل اراضی منطقه مورد مطالعه را برای کشت پنبه به 

های از خود اختصاص داده است. این اراضی در محدوده

 آباد و اصالندوز واقع شده است.شهرستان پارس

این اراضی دارای شرایط اراضی دارای محدودیت کم:  -2

وان تتری نسبت به گروه اول هستند ولی مینسبتاً ضعیف

 34/27ها انتظار داشت. این اراضی عملکرد خوبی از آن

درصد از مساحت کل اراضی منطقه مورد مطالعه را برای به 

اختصاص داده است. این اراضی برای کشت پنبه در  خود

 آباد و گرمی واقع شده است. های از شهرستان پارسمحدوده

این اراضی شرایط اراضی دارای محدودیت متوسط:  -3

تری نسبت به مناطق محدودیت کم دارند، ولی نسبتاً ضعیف

ها انتظار داشت. این توان عملکرد نسبتاً مناسبی از آنمی

درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را برای  33/31اراضی 

کشت پنبه به خود اختصاص داده است. این اراضی برای 

آباد سسوار و پارهای بیلهکشت پنبه در محدوده بین شهرستان

 واقع شده است. 



 1931بهار  |شماره سی و هفتم  |های اقلیم شناسی سال دهم نشریه پژوهش                                                                  113

این اراضی با توجه به اراضی دارای محدودیت زیاد: -3

زمینی از هر لحاظ فاقد ارزیابی پتانسیل اقلیمی و منابع 

رای باشد. این اراضی بپتانسیل مناسب برای کشت پنبه می

درصد از اراضی منطقه مورد مطالعه را به  36/3کشت پنبه 

خود اختصاص داده است. این اراضی برای کشت پنبه 

 سوار را به خود اختصاص داده است. محدوده شهرستان بیله

 

 های اقلیمی و منابع زمینی برای کشت پنبهتوزیع مساحت بر اساس داده -1دول ج

 درصد 2kmمساحت به  نقشه نهایی

 37/17 23112 بدون محدودیت

 34/27 3323 محدودیت کم

 33/31 1333 محدودیت متوسط

 36/3 1236 محدودیت زیاد

 

 
 نقشه نهایی مناطق مساعد برای کشت پنبه -9شکل 
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 گیرینتیجه

موقعیت جغرافیایی استان اردبیل )دشت مغان( و شرایط 

ی گیرهای طبیعی آن در طول تاریخ باعث شکلو توانمندی

-های کشاورزی مرتبط با آن شده است. به عبارتی پهنهفعالیت

کشاورزی با استفاده از عناصر و عوامل  -بندی اقلیمی

از اهداف این  GISدر محیط  ANPجغرافیایی با روش 

پژوهش است. در تحقیق حاضر به منظور تطبیق شرایط آب 

و هوایی دشت مغان با نیازهای اقلیمی کشت پنبه پارامترهای 

اقلیمی مورد بررسی و سنجش قرار گرفتند که شامل بارش 

دهی، بارش رسیدگی، زنی، بارش گلبارش جوانه ساالنه،

-زنی، دمای گلدمای ساالنه )دمای دوره رشد(، دمای جوانه

دهی، دمای رسیدگی، حداقل درجه حرارت، حداکثر درجه 

، ساعات (GDD) روز رشد –حرارت، رطوبت نسبی، درجه 

های هر کدام از این پارمترها به باشد. سپس دادهآفتابی می

انتقال داده شده است و اقدام به تهیه نقشه گردید.  GISمحیط 

های اطالعاتی به دست آمده بر اساس هر کدام از الیه

مطالعات انجام شده در رابطه با نیازهای اقلیمی مطلوب برای 

گذار شدند. در این مرحله از بندی و ارزشکشت پنبه، کالسه

ری دیگآن جایی که هر کدام از پارامترهای اقلیمی نسبت به 

 گذاری هر کداماز اهمیت نسبی برخوردار بوده و میزان تأثیر

ها در مراحل مختلف رویشی پنبه متفاوت است، بر از آن

اساس ماتریس زوجی در رابطه با هم سنجیده شده و وزن 

ها در رابطه با هم به دست آمد. در نهایت نسبی هر کدام از آن

ر، همپوشانی و آنالیز ها بر اساس معیارها و مدل مورد نظالیه

صورت گرفت. با توجه به این عوامل  GISها در محیط الیه

های شمالی و غربی دشت مغان برای کشت در مجموع قسمت

 باشد. پنبه مناسب می

های منابع زمینی از قبیل، در این پژوهش داده

خصوصیات توپوگرافی منطقه شامل )ارتفاع، شیب( و الیه 

)زراعت آبی، زراعت دیم، مراتع، کاربری اراضی شامل 

 ها بهجنگل( تقسیم شده بررسی گردیدند. هر یک از الیه

صورت مجزا در رابطه با نیازها و شرایط مطلوب برای کشت 

پنبه بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به همین منظور 

های به دست آمده بر اساس اهمیت و تلفیق و همپوشانی الیه

ر کدام از معیارها صورت گرفت. برای این کار تأثیرگذاری ه

ابتدا با تشکیل ماتریس مقایسه زوجی، هر یک از معیارها در 

رابطه با هم مقایسه و اهمیت نسبی هر کدام تعیین شد. معیار 

(، کاربری اراضی برای پنبه 17232/3ارتفاع برای پنبه با وزن )

د. با (، به دست آم17147/3(، شیب برای پنبه )13227/3)

های شمالی مناسب توجه به این عوامل در مجموع قسمت

ن ی ایها نشان دهندهبرای کشت هستند. نتایج تحلیل داده

درصد از مساحت دشت مغان  37/17واقعیت است که حدود

درصد از  6/3برای کشت پنبه بدون محدودیت است، و 

 مساحت برای کشت پنبه نامناسب است.
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