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 چکيده
هاا  نن  هاا و تواننناد   شناختی زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین به تناسب قابلیتتوسعه و حفظ توازن بوم

ی هستند که عاووه بار مساا      نيیپاها  تحت کشت محصوالت دارا  عنلکرد در بسیار  از موارد، سامانه ه گردد.استفاد
بر اين اساس، شناسايی  شوند.ها  اقلینی منطقه نیز گاهی به عنوان عام  محدودکننده وارد عن  میمديريتی، تواننند 

منظاور ارزياابی   بهناگون بسیار حا ز اهنیت است. در هنین راستا ها  گوها  سرزمین پیش از بارگذار  فعالیتتواننند 
 روش و GIS، از سامانه اطوعاات غررافیاايی  بارش و دما بر اساس نخودفرنگیاراضی کشاورز  استان گلستان برا  کشت 

 حداق  و ثرحداک شام  که اقلینی متریرها  و گیاه زراعی نیازها  درباه اطوعات شد. استفاده WLCوزنی خطی ترکیبی
 .گردياد  تهیاه  یازموردن ها نقشه و نور غنع موغود علنی منابع و هاسازمان از ،باشندیم بارندگی و متوسط دما  دما،
 در شاد.  اساتفاده  AHPمراتبیسلسله تحلی  روش از معیارها دهیوزن برا  و فاز  منطق از هاداده استانداردساز  برا 
 تهیاه  نخاودفرنگی  کشات  پتانسی  نقشه TerrSetافزارنرم محیط در WLCوزنی خطی بترکی روش از استفاده با نهايت،
 دماا   حاداق   و 2890/0ضاريب  با رشد دوره مطلوب بارندگی که داد نشان AHPروش با معیارها دهیوزن نتايج گرديد.
 محصاو   کشات  غهات  منااطق  وضاعیت  تعیاین  در را تاثییر  کنترين و بیشترين ترتیببه 0364/0ضريب با کاشت تاريخ

 واقع اراضی از کوچکی بخش کاه  گرديد مشخص وزنی خطی ترکیبی روش از حاص  برونداد ةنقش در هنچنین داشتند.
 نخاودفرنگی  کشات  غهت نامساعد  شرايط شرقیغنوب و شرقیشنا  حاشیه مناطق و استان غرب و مرکز در

 و مساتعد  بسایار  اساتان  کا   مسااحت  زا درصاد 02/26 کاه  داد نشاان  نیاز  استان اراضی استعدادسنجی دارند.
   باشند.می مستعد درصد42/48

 

 غررافیايی اطوعات سامانه ی،شناختبوم توان وزنی، خطی ترکیبتحلی  سلسله مراتبی،  کليدی:های واژه
 

    1 مقدمه
 شد خواهد محقق زمانی شناختیبوم توازن حفظ و توسعه

 اساتفاده  نن هاا   تواننند و هاقابلیت تناسببه سرزمین از که
 هاا  تواننناد   و هاا قابلیات  شناساايی  اسااس،  ايان  بار  گردد.

 بساایار گوناااگون هااا فعالیاات بارگااذار  از پاایش ساارزمین
 از بسااایار  ،صاااورت ايااان غیااار در اسااات. حا زاهنیااات

 Nouri et) رفات  خواهاد  هدر به شدهانجام ها گذار سرمايه

al, 2010.) شااتک غهاات اراضاای تااوان ارزيااابی یجااهدرنت 
 و تولید افزايش غهت راهبرد  اولويت اولین مختلف محصوالت

 باا  (.Bidadei et al, 2015) اسات  مناابع  مصار   ساز بهینه
 تاوان مای  محصاوالت،  ور بهاره  میازان  در یرمؤ عوام  مطالعه
 باا  متناساب  و داد انجاام  رتا غاامع  شاناختی  با را ها زيربرنامه

                                                           
 alirahemi@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 نناااود راهمفااا را  وربهاااره امکاناااات محااایط،  هااااتاااوان
(Jafarbeaglu & Mobarake, 2008.) 

 از پايادار  و بهینه استفاده اراضی، تناسب ارزيابی تمطالعا
 & Nasiri Sheshdeh) سااازدماای منکاان را زمیناای هاار

Alizadeh, 2009) ارزياابی  استفاده، از حنايت برا  را زمین و 
 بررساای کشات  تناساب  ازلحاا   مناااطق  بناد گاروه  و اراضای 
 یذات  هاتیظرف درنظرگرفتن شام  تنهانه یبررس نيا کند.می
مادت   برا خاص  هااستفاده از تيحنا غهت نیزم واحد کي

 ،یاغتنااع   هاا ناه يهز بلکاه  ،اسات  زوا  بدون و یطوالن زمان
 ,Duc) ردیا گیما  نظار  در زیا ن را یطا یمحسات يز و  اقتصااد 

باوم  منااطق  مورد در اطوعات کسب  ،زيربرنامه برا  (.2006
 استفاده  برا نن تناسب و نیزم  هایژگيو ، کشاورز اختشن
 تيريماد  در ماؤیرتر   ریا گمیتصان  غهات  خاص  هانهیزم در
 از بسایار   در (.Kandari et al, 2013) است ازین مورد نیزم
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 ینيیپاا  عنلکرد دارا  محصوالت کشت تحت ها سامانه موارد،
 اقلینای  هاا   تواننناد  ماديريتی،  مساا    بر عووه که هستند
 عناا  وارد محدودکننااده عاماا  عنااوانبااه گاااهی نیااز منطقااه

 با تولید، سنجیامکان ديدگاه از اراضی پتانسی  نییتع .شوندمی
 و گاذار تثییر متعادد  عواما   دادندخالات  باا  و نوين راهکارها 
 ياا  توساعه  از مناسابی  تصاوير  تواناد مای  مناساب  ارقاام  ياافتن 

 و تنااوب  در یاهاان گ سااير  باا  کشات  هاا  سیساتم  غايگزينی
 ,Baniaghil) دهد قرار اختیار در غديد محصوالت با غايگزينی

2015.) 
 گیاهاان  از يکای  Pisum sativa علنی نام با نخودفرنگی

 کم غذايی نیاز کوتاه، رشد دوره دلی به که است بقوالت خانواده
 هنچناین  .دارد خاصای  اهنیات  نیتروژن زيستی تثبیت توان و

 امکاان  بهاار  اوايا   و زمساتان  اواخار  يیز،پاا  فصا   در نن رشد
 در باقیناناده  غاذايی  عناصار  و فصاو   اين ها بارش از استفاده
 مصار  از يکی (.Fallah et al, 2016) ننايدمی فراهم را خاک
 Dehghanpour) باشاادماای کنسروساااز  در هااانن عنااده

Encheboroun, 2013.) حااادود دارا  گلساااتان اساااتان 
درصاد  32 )حادود  اسات  کشااورز   راضای ا هکتاار  هزار5/646

 و نبای  کشات  به هکتار347141 میزان، اين از استان(. مساحت
 Ahmadi) اسات  يافتهاختصاص ديم کشت به هکتار299314

et al, 2015)و شناختیبوم نیازها  از نگاهی عدم دلی به اما ؛ 
 اسااتان سااط  در طورمعنااو بااه ،نخااودفرنگی تولیااد پتانسای  
 محصاو   ايان  باه  نامناساب  کشات  قابلیات  ابا  اراضای  گلستان
 باه  دستیابی عدم موغب موضوع اين که شودمی داده تخصیص
 گاردد. مای  ساط   واحاد  در عنلکارد  و تولیاد  ظرفیات  حداکثر
 استااان  ساط   در ضاعف  و قوت نقاط ،هاتيمز معرفی بنابراين

 و دولتای   هاا  گاذار هيسارما  بارا   مناسبی راهننا  تواندیم
 یتاوغه قابا   کنک امر اين هنچنین باشد. منطقه در خصوصی

 از اساتفاده  و پیشارفت  حداکثر غهت در منابع تخصیص امر به
 در Kazemi & Sadeghi (2014) .کناد مای  موغاود  امکانات
 غهت قونق شهرستان اراضی تناسب ارزيابی منظوربه پژوهشی
سلساله  تحلیا   فرنيناد  و باولین  منطاق  از ديام،  نخاود  کشت
 (GISغررافیاايی)  اطوعاات  ساامانه  محایط  در (AHP)مراتبی

 کاااه داد نشاااان باااولین منطاااق نتاااايج کردناااد. اساااتفاده
 غنااوبی هااا قساانت در واقااع اراضاای از هکتااار91/17729

 در شهرساتان(  کشاورز  اراضی ک  ازدرصد 41/16) شهرستان
 نتااايج گرفتنااد. قاارار دياام نخااود تولیااد غهاات مناسااب پهنااه

 و 52/27ترتیب به که داد نشان AHPاساس بر وزنی هنپوشانی
 تولیاد  غهت قونق شهرستان کشاورز  ها زمیندرصد 91/13
 و دارناد  قارار  مساتعد  و مساتعد  بسایار  ها پهنه در ديم نخود
 مساتعد یرغ منطقاه  ايان  کشااورز   اراضای  ازدرصاد  16 حدود

 انتخااب  منظاور باه  Faraji et al, (2014) شاد.  داده تشخیص
 باا  کرمانشااه  اساتان  در ديام  ودنخ کشت غهت مناطق بهترين
 بنااد پهنااه بااه اقادام  GISافاازارناارم و AHPمااد  از اساتفاده 

 منااطق  اغلاب  کاه  داد نشان پژوهش نتايج کردند. نگروکلینايی
 هاا  قابلیات  دارا  و باوده  مساتعد  نخاود  کشات  بارا   استان
 هکتار،228986 استان مرکز و شنالی مناطق باشد.می متفاوتی

 منااطق  بیشاتر  و مناساب  خیلای  تقريباً داداستع دارا درصد 9
 در کاوچکی  پهناه  و مرکاز   و غربای  ها قسنت شام  استان
 دارا درصاد  59 هکتاار،  1454426 مسااحت  باا  اساتان  شارق 
 کشت قابلیت از استان شرق ها قسنت بقیه و مناسب استعداد
 باه  تحقیقای  طی Baniaghil (2015) است. برخوردار متوسط
 محصاوالت  بارا   اراضای  تناساب  فیزيکای  یارزياب و  بندپهنه
 گلساتان  استان سط  در GIS از استفاده با سويا( )گندم، خاص

 اساتان  اراضای  درصاد 58 از بایش  که داد نشان نتايج پرداخت.
 ساويا  کشت غهت اراضیدرصد 62 از بیش و گندم کشت غهت
 گرفتناااد. قااارار مساااتعد و مساااتعد بسااایار محااادوده در

Pakpour Rabti et al, (2013) باه  غربینذربايجان استان در 
 )ذرت، کشاااورز  محصااوالت تولیااد مسااتعد اراضاای ارزيااابی

 داد نشاان  نتايج پرداختند. GIS از استفاده با غو( و نفتابگردان
 بسایار  غو برا  اقلینی ها کوس مطالعه، مورد محدوده در که

 محاادوديت دلیاا بااه نفتااابگردان و ذرت باارا  و (S1) مناسااب
 ارزياابی  (S2) مناساب  نسابتاً  رشد دوره طو  در بینس رطوبت
 در ،نخاودفرنگی  گیااه  میناه ز در تحقیقات نبود به توغه با شد.

 مساتعد  اراضای  بند اولويت و شناسايی هد  اب حاضر پژوهش
 درنظرگارفتن  باا  گلساتان  اساتان  در محصو  اين کشت غهت
 در (WLC) 1 وزناای خطاای ترکیباای روش از اقلیناای، عواماا 
 است. شدهاستفاده 2SGIمحیط
 

 هاروش و مواد
 و درغاه 35 باین  گلستان استان غررافیايی موقعیت ازنظر

 و درغاه 53 و شانالی  عار   دقیقاه 8 و درغاه 28 تا دقیقه47
 اسات.  قرارگرفتاه  گريناوي   النهارنصف از شرقی طو  دقیقه10

 ترکننساتان،  هاا  بیاباان  البارز،  کاوه رشته بین گلستان استان
 اساات شاادهواقااع خاازر دريااا  و نالیشاا خراسااان هااا کااوه
(Baniaghil, 2015.) باااار بااااال  اسااااتان مساااااحت 
 است. کشور( مساحت ک  از درصد3/1) لومترمربعیک7/20437
 بارش و دما خصوصیات به توغه با توانمی را استان  هوا و نب
 و سرد( و )معتد  کوهستانی مرطوب، خزر  معتد  نوع سه به
الياه  ابتدا تحقیق اين در کرد. تقسیم بیابانی( )نینه خشکنهین

                                                           
1. Weighted Linear Combination 

2. Geographic Information System 
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 اداره از گلساتان  اساتان  سط  به مربوط یازموردن اطوعات و ها
 هاا  داده پايگااه  تشاکی   غهات  کشااورز   غهاد و هواشناسی

 دماا   بارنادگی،  شاام   اقلینای  عواما   شد. نور غنع مکانی
 دوره باا  میانگین( )دما  مطلوب دما  و حداق  دما  حداکثر،
 (1382-1393) ساااله12 هااا داده طريااق از اهانااهم زمااانی

 شناسای اقلیم ايستگاه21 و سینوپتیک ايستگاه چهار هواشناسی

 هار  میاانگین  محاسابه  از پس و نمد دستبه گلستان استان در
 در رشاد  دوره و کاشات  تااريخ  زماان  باازه  دو در عواما   از يک

 باا  GISمحایط  در ماوردنظر  ها نقشه ،Excelافزار نرم محیط
 (1IDW) فاصاله  عکاس  مبناا   بار  ياابی درون روش از استفاده
 نخودفرنگی یشناختبوم نیاز هنچنین مطالعه اين در شد. هنماد
 (.1)غدو  گرديد مشخص موغود منابع از استفاده با

 

 
 نخودفرنگی یشناختبوم نيازهای -1 جدول

Table 1- The ecological needs of pea 
 

 منبع
Reference 

 یشناختمبو نياز
Ecological need 

 فاکتور
Factor 

Majnoun Hosseini (2015) 4-5 
 گراد(سانتی )درغه حداق  دما 

Minimum temperature (˚C) 

Majnoun Hosseini (2015) 24 
 گراد(سانتی )درغه حداکثر دما 

Maximum temperature (˚C) 

Parsa & Bagheri (2013) 12-18 
 گراد(یسانت )درغه مطلوب دما 

Optimal temperature (˚C) 

Majnoun Hosseini (2015) 600 
 متر()میلی مطلوب بارندگی

Optimal precipitation (mm) 

 
 

ة نحااو بااه توغااه بااا مکااانی، داده پايگاااه تشااکی  از پااس
باه  و اساتان  ساط   در نخودفرنگی کشت بر عوام  گذار تثییر
 از اطوعاات  رقاومی  هاا  اليه در هامقیاس ساز يکسان منظور
 اسات  ا مجنوعه فاز ، مجنوعه يک شد. استفاده فاز  منطق
 و صفر بین متفاوتی عضويت درغه نن، اعضا  دهدمی اغازه که
 در (.Malczewski, 2006) باشاند  داشاته  255 تا صفر يا يک

 ماد   زيارا  ،گردياد  انتخااب  255 تاا  صافر  مقیاس تحقیق اين
 Ronald) اسات  شده بهینه سط  اين برا  چندمعیاره ارزيابی

Eastman, 2003.) اراضای  گويا  (255سنت )به باالتر مقادير 
 صافر(  سانت  )باه  کنتر مقادير و کشت برا  بیشتر پتانسی  با

 اساتفاده  مورد توابع نوع هستند. کنتر پتانسی  با اراضی گويا 
  است. شده نورده 2غدو  در پاراترها از هريک برا 

1 
 

 فازی منطق در هانقشه سازی استاندارد جهت نخودفرنگی فازی تابع نوع و آستانه حد -2 جدول
Table 2- Threshold limit and Function kind for standardization maps in fuzzy logical 

 

 بارندگی

 دوره مطلوب

 رشد

Optimal 

precipitation 

growth 

date 

 بارندگی

 تاریخ مطلوب

 کاشت
Optimal 

precipitation 

planting 

date 

 مطلوب دمای

 رشد دوره

Optimal 

temperature 

growth 

date 

 مطلوب دمای

 کاشت تاریخ

Optimal 

temperature 

planting 

date 

 حداکثر دمای

 رشد دوره
Maximum 

temperature 

growth 

date 

 حداکثر دمای

 کاشت تاریخ
Maximum 

temperature 

planting 

date 

 حداقل دمای

 رشد دوره

Minimum 

temperature 

growth 

date 

 حداقل دمای

 کاشت تاریخ
Minimum 

temperature 

planting 

date 

 نقشه الیه
Map layer 

0 0 4 4 4 4 4 4 
a يا c 

c or a 
 حدنستانه

Threshold 

limit 720.30 289.92 13.09 12.38 19.43 18.23 8.29 7.62 
b يا d 

d or b 

Linear Linear Linear Linear Linear Linear Linear Linear 
 تابع نام

Function name 

Increasing Increasing Increasing Increasing Increasing Increasing Increasing Increasing 
 تابع نوع

Function kind 

                                                           
1. Inverse Distance Weighted 
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. 

 گلستان استان در استفاده مورد هواشناسی هایایستگاه موقعيت -1 شکل
Fig. 1. The location of climatic stations used in Golestan Province 

 

 عواما   وزن محاسبه و فاز  منطق براساس ساز استاندار
 یمراتبااسلسااله تحلیاا  فرنينااد شرو از اسااتفاده بااا محیطاای

1(AHP) افزارنرم محیط درTerrSet شاد.  انجاام  07/18نسخه 
 اهنیات  تعاین  غهات  دودوبه ةمقايس سر  يک AHPروش در

 عن به موردنظر نخودفرنگی( )کشت ارزيابی برا  امعیاره نسبی
 هاا وزن سار  ياک  ايجااد  برا  دويی،دوبه ها مقايسه اين نمد.
 ,Ghaffari) شد تحلی  است( يک برابر هانن غبر  غنع )که

 شااخص  از دهیوزن صحت و دقت درغه تعیین برا  و (2003
 ش،رو ايان  در (.,Satty 1980) شاد  اساتفاده  (C.I)2 سازگار 
 انجاام  دقات  باشاد،  تار نزديک 1/0عدد به هرچه ،حاص  نتیجه

)فااز   عوام  ساز استاندارد از پس است. بوده باالتر مقايسات
 خطای  ترکیبای  روش از اساتفاده  باا  ها،اليهدهی وزن و کردن(
 کشت مطلوب مناطق TerrSetافزارنرم محیط در (WLCوزنی)

 بناد  پهناه  ها،نقشه تلفیق با يتدرنها نمد. دستبه نخودفرنگی
 3/9نسخه Arc mapمحیط در استان سط  در محصو  از کلی

 شد. حاص 

 

 بحث و نتایج
 گرادسانتی درغه5 تا 4 حدود نخودفرنگی پايه حرارتدرغه

 تاا  18 محادوده  باذر  زنای غواناه  بارا   مناساب  دما  ولی ،است

                                                           
1. Analytical hierarchy process 

2. Consistency index 

 تاا  12 دماا   رشد، فص  طو  در و باشدمی گرادسانتی درغه22
 موقاع  در ولای  ،اسات  گیاه اين رشد مناسب گرادسانتی هدرغ18

مای  گیااه  مطلوب گرادسانتی درغه24 حدود دما  دانه، رسیدن
 غاو ،  متفااوت  شرايط با ايران در نخودفرنگی کاشت تاريخ باشد.
 گیااه  ايان  بهااره  کشات  سردسیر، مناطق در است. متفاوت کاموً
 مثا   ورکشا  معتاد   و گرمسایر  منااطق  در ولای  ،اسات  مرسوم
 پاايیزه  کشات  کشاور،  شانا   و غربای غناوب  غنوب، ها استان
 ,Parsa & Bagheri) اسات  ترمناسب نذرماه( و نبان در )کشت

 در نخاودفرنگی  کشات  دوره شدهانجام تحقیقات براساس (.2013
 درنظرگرفتاه  بهنان  اواي  تا نبان اواسط يا اواي  از گلستان استان
 محصاو   کاشت زمان توغه با نیز محصو  اين برداشت زمان شد.

 باشد.می ماه ارديبهشت اواخر تا فروردين اواسط
 نظار  از ،دهاد مای  نشاان  حداق  دما ة نقش که طورهنان

 و سبزشادن  مناساب  دماهاا   وقاوع  احتناا   غررافیايی توزيع
 ها قسنت در موغود مناطق ،نخودفرنگی گونه برا  رشد دوره

 شاام   کاه  دارناد  ار مطلوبیات  بیشترين شرقیشنا  و مرکز 
 )گرگاان(،  ا منطقه نب سازمان ،نبادفاض  مینودشت، تپه،مراوه

 منااطق  کهیدرحال ؛هستند مرکز  ها قسنت ديگر و کردکو 
 منااطق  تارين نامناساب  شرق و شرقیغنوب غربی،غنوب غرب،
 شاام   اکثاراً  منااطق  اين .(2 شک ) باشندمی پارامتر اين ازنظر
 رشد دوره و کاشت زمان در که شودمی استان مرتفع ها بخش

 کنتار(  و صافر  نزدياک  )دما  سردتر شرايط دارا  نخودفرنگی
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 توزيع نظر از چندانی تفاوت هنچنین .هستند حدمطلوب نسبت
 فص  طی مطلوبیت فاقد يا و مطلوبیت دارا  مناطق غررافیايی

   نگرديد. مشاهده رشدة دور و کشت

 

 
 

 نخودفرنگی رشد دوره کمينه دمایهم فازی نقشه ب( ،کاشت تاریخ کمينه دمایهم فازی نقشه الف( -2 شکل
Fig. 2. a) The minimum isotherm fuzzy map of planting date, b) the minimum isotherm fuzzy map of  

growing period of pea 

 

 توزياع  نظار  از کاه  دهاد مای  نشاان  بیشاینه  دماا   نقشه
 دوره و سبزشادن  طی مناسب دماها  وقوع احتنا  غررافیايی

 ها دشت شام  که شنا  سنت به و مرکز  ها قسنت رشد،
 دربرگیرناده  کاه  داشاتند  را مطلوبیت بیشترين ،باشدمی استان
 قاو نق یر،وشنگ سد ارازکوسه، گرگان،-تنر ملی، پارک محدوده

 غارب  و شارقی غنوب ،شرق ها قسنت و باشندمی نبادفاض  و

 دماايی  ناواحی  اين (.3 شک ) دارند را مطلوبیت کنترين استان
 امتیاز لذا هستند، دارا را شدهدرنظرگرفته مطلوب حد از ترپايین
 توزياع  باین  چنادانی  تفاوت حا  ينا با اند.کرده کسب کنتر 

 در بیشاینه  دماا   نظر از نامطلوب و مطلوب مناطق غررافیايی
 نگرديد. مشاهده نخودفرنگی رشد دوره و کشت فص  طی

 

 
 

 نخودفرنگی رشد دوره يشينهب دمایهم فازی نقشه ب( ،کاشت تاریخ يشينهب دمایهم فازی نقشه الف( -3 شکل
Fig. 3. a) The maximum isotherm fuzzy map of planting date, b) the maximum isotherm fuzzy map of  

growing period of pea 
 

b 

a 

a 

b 
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 طاای مناساب  دماهااا  وقاوع  احتنااا  غررافیاايی  توزياع 
 داده اختصااص  خود به را استان از توغهیقاب  بخش سبزشدن

غناوب  ها قسنت در بیشتر که استان ها حاشیه فقط و است
 الزم مطلوبیات  فاقاد  ،اندشده واقع غربیغنوب و غنوب شرقی،
 میاانگین  چاون  (.4 شک ) باشندمی نخودفرنگی سبزشدن برا 
 در گاراد ساانتی  درغه18 تا 12 حدود در هوا روز شبانه دما 
 هرچاه  اسات  باديهی  ،اسات  نخاودفرنگی  مناسب مزرعه شرايط
 رشد و زنیغوانه مرحله ،پذيرد انجام تثخیر با نخودفرنگی کشت

 باه  و گیردننی صورت مطلوب دمايی شرايط در هایاهچهگ اولیه
 معار   در بیشاتر  نازده غواناه  باذور  خااک  دما  شکاه علت
 هابوته تراکم کاهش سبب که گرفت خواهند قرار قارچی امرا 
 ازننجاکاه  (.4 شک ) (Khajehpour, 2013) شودمی مزرعه در
 ،ياباد مای  افازايش  اساتان  در دما نخودفرنگی رشدة دور طی در

 نظار  از منطقاه  مسااحت  کاه  رساد مای  نظر به منطقی بنابراين
 يابد. افزايش رشد دوره طی در مطلوب دما  یانگینم

 

 
 رشد دوره مطلوب دمایهم فازی نقشه ب( ،کاشت تاریخ مطلوب دمایهم فازی نقشه الف( -4 شکل

Fig. 4. a) The optimal isotherm fuzzy map of planting date, b) the optimal isotherm fuzzy map of growing period of pea   
 

 تاا  کاشات  از نخاودفرنگی  رشاد  دوره برا  ،منابع براساس
 Majnoun) است مترمیلی600،مطلوب بارندگی میزان برداشت

Hosseini, 2015). غررافیايی توزيع بارندگی، نقشه به توغه با 
 باه  سبزشادن  دوره طای  مناساب  بارندگی میزان وقوع احتنا 
 غربای غناوب  سانت  به و شرقیغنوب شرقی، شنا  ها بخش
 بارنادگی  میزان ترينمطلوب کهیدرحال گردد.می محدود استان
 حاشیه در که گرددمی باريکی نواحی به منحصر رشد دوره برا 
 ناواحی  و دهاد مای  پوشاش  را شارقی غناوب  تاا  شرق از استان
نامناساب  شارايط  غارب شنا  و غرب سنت به استان ترمرکز 
 بیشاترين  گلساتان  استان در کهيیننجا از (.5 شک ) دارند تر 
 و دهدمی رخ بهار فص  اواي  و زمستان فص  در بارندگی میزان

 نبان اواسط يا اواي  که استان در مرسوم کشت تاريخ به توغه با
 کشات  دوره در بارنادگی  نقشاه  ،باشاد مای  مااه بهنان  اوايا   تا

 باه  ،دهاد  پوشاش  را بیشاتر   منااطق  باياد  که انتظار برخو 
 بار  عاووه  ديام  زراعات  در اسات.  شاده  محدود کنتر  مناطق
 بر رشد مراح  طو  در نن توزيع نحوه ساالنه، بارندگی مجنوع
 لحاا   از بارنادگی  توزيع غالباً زيرا ،دارد سزايیهبتثییر  عنلکرد

 عاما   تواناد می ترییرات اين .است نامنظم بسیار مکانی و زمانی
 باشاد  انجامد، طو  به هاماه تاس منکن که خشکی دوره ايجاد
(Sari Saraf et al., 2009.) ا گوناه به بارندگی توزيع بهترين 

 زماان  خصاوص هبا  و رشد انتها  مراح  به گیاه هرچه که است
 نیاز  بارنادگی  میازان  ،شاود مای  ترنزديک بذر تشکی  و گلدهی
   نگردد. عنلکرد کاهش و خشکی تنش دچار گیاه تا يابد افزايش

 باین  زوغای  مقايساات  تحلیا   و تجزياه  از اصا  ح نتايج
 بارنادگی  که داد نشان نخودفرنگی کشت بر مؤیر اقلینی عوام 
 220/0 و 279/0 ضاريب  باا ترتیب به سبزشدن و رشد دوره در

 046/0 و 036/0 با رشد و کاشت دوره حداق  دما  و بیشترين
 (.3 )غادو   کردناد  کساب  بناد  رتباه  در را يبضارا  کنترين
 در راتاثییر   تارين مهام  اقلینای  عواما   دهدمی نشان مطالعات
 از اعام  گیاهی ها گونه پراکنش حتی دارند. کشاورز  عنلیات
 باا  ارتبااط  در مختلاف  غررافیايی ها عر  در زراعی و وحشی
 گیااردماای قاارار دمااا و بارناادگی خصااوصبااه اقلیناای عواماا 

(Baniaghil et al., 2017). 

 
 

b a 
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 کشتت  جهت وزنی خطی ترکيب روش فرآیند از حاصل نتایج
 نخودفرنگی
 بارا   وزنای  خطای  ترکیبای  روش از حاص  برونداد نقشه
 ا نقشاه  گلستان، استان در نخودفرنگی کشت پتانسی  ارزيابی
 باین  هاايی ارزش نن مقاادير  کاه  رستر  فرمت با تلفیقی است
 نقشه اين در (255 سنت )به باالتر مقادير دارد. را 255 تا صفر
 و نخاودفرنگی  کشات  بارا   بیشاتر  پتانسای   باا  اراضای  گويا 
 کنتار  پتانسای   باا  اراضای  گويا  صفر( سنت )به کنتر مقادير

 از کاوچکی  بخش اقلینی نظر از که دهدمی نشان نتايج هستند.
 شرقیشنا  حاشیه مناطق و استان غرب و مرکز در واقع اراضی

 دارد نخاودفرنگی  کشت غهت نامساعد  شرايط شرقیغنوب و
 کاه  (7 شک ) داد نشان استان اراضیاستعدادسنجی  (.6 شک )

 و مساااتعد بسااایار اساااتان کااا  مسااااحت ازدرصاااد 02/26
 (.4 غدو ) باشندمی مستعددرصد 42/48

 

 
 رشد دوره بهينه نباراهم فازی نقشه ب( ،کاشت تاریخ بهينه بارانهم فازی نقشه الف( -5 شکل

Fig. 5. a) The optimum precipitation fuzzy map of planting date, b) the optimum precipitation fuzzy map of  

growing period of pea 
 
 
 

 گلستان استان در نخودفرنگی کشت بر گذارتأثير اقليمی عوامل به مربوط معيارهای رتبه و وزنی ارزش -3 جدول
Table 3. Value and rate of effected climatic factors on pea planting in Golestan Province 

 

 مطلوب بارندگی

 رشد دوره

Optimal 

precipitation 

growth date 

 مطلوب بارندگی

 کاشت تاریخ

Optimal 

precipitation 

planting 

date 

 مطلوب دمای

 رشد دوره

Optimal 

temperature 

growth date 

 مطلوب ماید

 کاشت تاریخ

Optimal 

temperature 

planting 

date 

 حداکثر دمای

 رشد دوره
Maximum 

temperature 

growth date 

 حداکثر دمای

 کاشت تاریخ

Maximum 

temperature 

planting 

date 

 حداقل دمای

 رشد دوره

Minimum 

temperature 

growth date 

 حداقل دمای

 کاشت تاریخ

Minimum 

temperature 

planting 

date 

 اقليمی عوامل

Climate 

factors 

0.2890 0.2209 0.1452 0.1311 0.08 0.0612 0.0461 0.0364 
 ارزش

Value 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 رتبه

Rate 
 

 حاشیه مناطق و شرقیشنا  در واقع اراضی اقلینی نظر از
 غهات  مسااعد   شارايط  دارا  اساتان  مرکاز  سانت  به شرقی
 ,Mahmoudan et al (.7 شاک  ) تندهسا  نخاودفرنگی  کشت

 مکااانی تریاارات اطوعااات از اسااتفاده بااا پژوهشاای در (2015)
 بناد  پهناه  باه  اقادام  بارش و بیشینه متوسط، کنینه، دماها 
 پاايیزه  باقو  و گندم کشت غهت گلستان استان زراعی اراضی
 از اراضای  تناساب  کیفیات  از که بود اين از حاکی نتايج. ننودند
مای  کاساته  اساتان،  شارق  به غرب از و شنا  به غنوب سنت
 در راتثییر  ترينمهم اقلینی عوام  دهدمی نشان مطالعات شود.

 اقلینای  رژيام  يک از بتوان کهنن برا  دارند. کشاورز  عنلیات
 را زراعای  بردار بهره حداکثر منطقه هر طبیعی شرايط و معین
 زمیناه  ايان  در رياز  برناماه  هار  از قب  است الزم ننود، کسب
 داد قارار  بررسای  مورد را منطقه نن طبیعی و هواشناسی عوام 

(Baniaghil, 2015.) غنلاه  از منطقه اقلینی شرايط از اطوع 
 نماار  باه  توغاه  باا  دماا  و نن پاراکنش  نحاوه  و بارنادگی  میزان

 و خشاک  منااطق  در ويژهبه بااليی اهنیت هواشناسی بلندمدت
 سابب  بیشاتر  کشات  زماان  رد زيااد  بارندگی دارد. خشکنینه
 شاد.  کشات  در تاثخیر  نتیجاه  در و زماین  سااز  نمااده  تثخیر

b a 
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 تساريع  سابب  بارنادگی،  کااهش  با هنزمان باال دما  هنچنین
 امار  ايان  کاه  شودمی خاک رطوبت کاهش و خاک شدنخشک
 و (Baniaghil et al., 2017) گیااه  سبزشدن در تثخیر موغب

 رشاد  بعاد   مراحا   طای  در رطاوبتی  هاا  تنش با مواغعه يا
داناه  فرنينادها   کلیه تقريباً نب کاهش که شکلی به ،گرددمی

 غاذب  کااهش  نن بارزترين که دهدمی قرارتثییر  تحت را بند 
 هاا داناه  کا   وزن کااهش  سبب نهايت در که است غذايی مواد

 (.Subhane, 2005) شد خواهد
 

 
 خودفرنگین کشت جهت وزنی خطی روش فرآیند از حاصل نقشه -6 شکل

Fig. 6. Result map of weighted linear combination for pea planting 

 
 نخودفرنگی کشت جهت کشاورزی اراضیاستعدادسنجی  -7 شکل

Fig. 7. Potential survey of agriculture lands for pea planting 
 
 

 شده جهت کشت نخودفرنگییبندطبقههای مساحت پهنه -4جدول 
Table 4. Reclassified zone areas of pea 

 

 عوامل اقليمی
Climatic factors های پهنهبندرتبه 

Ranking zones درصد( مساحت پهنه( 
Zone area (%) 

 مساحت )هکتار(
Area (ha) 

26.02 207547.75 
 بسیارمستعد

High suitable 

48.42 386243.26 
 مستعد

Suitable 

24.49 195331.16 
 دنینه مستع

Half suitable 

1.07 8568.63 
 کنتر مستعد

Less suitable 
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 گيرینتيجه
 باین  در یمراتبسلسله تحلی  فرنيند از نمدهدستهب نتايج

 بیشترين دارا  بارندگی نقش که است نن بیانگر اقلینی عوام 
 ايان  نتاايج  اسااس  بر بود. معیارها ساير به نسبت اهنیت و وزن

 و شانا   سنت به مرکز  بخش اراضی از وسیعی پهنه ،تحقیق
 غهات  اقلینای  عواما   نظار  از محدوديتی گلستان استان شرق
درصاد  74 از بایش  شاام   کاه  ندارناد  نخاودفرنگی  گیاه کشت
 هاا  حاشایه  مرکاز،  در واقع اراضی از برخی اما ؛شودمی اراضی

 الزم مطلوبیات  از استان غربیشنا  و غربیغنوب شرقی،غنوب
 توغاه  با بنابراين باشند.ننی برخوردار  محصو اين کشت غهت
 زيرکشاات سااط  و تولیااد در گلسااتان اسااتان غايگاااه بااه

 و رطاوبتی  هاا   نیازمناد  باه  توغاه  باا  بتوان اگر ،نخودفرنگی
 و ننااود شناسااايی را مطلااوب مناااطق محصااو ، اياان حرارتاای
 محیط در اقلیم کهرا  هايیتواننند  يا و هامحدوديت هنچنین
 در بیشاتر   تولید به توانمی کرد، شناسايی ،ستا ننوده ايجاد
   يافت. دست سط  واحد
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Introduction  

The development and preservation of ecological balance will be achieved when used in accordance with 

land capabilities. By studying the factors affecting on products productivity, it is possible to plan with more 

comprehensive knowledge and provide appropriate facilities in accordance with the capabilities of the 

environment (Jafarbeyglou & Mobarak, 2008). Mostly, the systems under planting have low yields, which, in 

addition to management issues, the regional climate capacity is sometimes as limiting factor (Baniaghil, 

2015). Pisum sativa is one of the legume family plants, which is important due to its short growth period, 

low nutrition needs and potential for nitrogen fixation. The agriculture lands of Golestan province are about 

646.5 thousand hectare (32% of Province area). But not knowing of ecological needs and potential 

production of peas, non-suitable lands in Golestan province was allocated for peas planting; and this leads to 

non-reach to maximum production capacity and yield of a crop per unit area. Therefore, indicating 

advantages, strengths and weaknesses of the province can be a good guide for governmental and private 

investments in the region. 
 

Material & Methods 
According to the geographical position, Golestan province is between 35 degrees and 47 minutes to 28 

degrees and 8 minutes north latitude and 53 degrees and 10 minutes east of the Greenwich meridian. 
Golestan Province is located between Alborz Mountains, Turkmenistan's deserts, the mountains of North 
Khorasan and the Caspian Sea. In this study, climatic data (precipitation, maximum temperature, minimum 
temperature and optimum temperature) were obtained from 12-year (2013-2014), 4 synoptic stations and 21 
climate stations in Golestan province. Isotherm and isopluvial maps in Arc map and by using interpolation 
method based on inverse distance (IDW) was prepared. After standardizing the factors (fuzzy) and weighing 
the layers, by using the weighted linear combination (WLC) method in the TerrSet software environment, 
optimum areas of peas planting were obtained. Finally, by integrating the maps, the overall zoning of the pea 
production at the province was obtained in the Arc map. 

 

Results & Discussion 
The minimum temperature map shows that in the geographical distribution of probability of suitable 

temperatures for emergence and growth period for peas, in the areas of central and northeastern regions are 
highly suitable. There was no difference in the suitable and not suitable regions for minimum temperature 
during the planting season and growth period. The maximum temperature map shows that in the 
geographical distribution of probability of suitable temperatures for emergence and growth period, the 
regions in the East, South-East and West parts of the province are less suitable. The geographic distribution 
of the probability of suitable temperatures during the emergence of a significant part of the province has been 
allocated, and only the margins of the province, which are located mostly in the southeast, south and 
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southwest, are not suitable for emergence of the Peas. Based on the precipitation map of the geographical 
distribution, the probability of occurrence of suitable rain during the emergence period is limited to the 
northeast, southeast and a small part of the southern province. While the optimal distribution of precipitation 
for the growth period is limited to narrow areas that cover the province from the east to the south-east. The 
results of the analysis of the paired comparisons between the climatic factors affecting planting of peas 
showed that, the precipitation during emergence and growing season was the highest with the coefficient of 
0.289 and 0.220 respectively, and the minimum temperature of planting and growth period was 0.036 and 
0.046, the lowest coefficients in the ranking earned. Land suitability of the province showed that 26.02% of 
the total area of the province is highly suitable and 48.42% is suitable. Generally, the climate of northeastern 
lands and eastern margins has suitable conditions for the planting of peas. 
 

Conclusion 
According to the results of this research, a large area of the central lands, the north and east of Golestan 

province according to climatic factors are not limiting for planting peas. But some of the land in center, 
marginal the southeast, southwest and northwest of the province are not suitable for the planting of this crop. 
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