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  ده یچک
د یر تولبثر  ون عوامل م  یتر از مهم  مناسب آنها شناخت اقلیم   ر  در کنا  یاهان زراع یک گ یولوژیزیکوفا ياازهی ن یبررس         

شود و از طرف    ید م یش تول یاک طرف باعث افز   یاست که از      هر منطقه  ي کشاورز يهاتیفعال و توسعه    یزراع تمحصوال
 ی نـواح نیـی بـا هـدف تع   که   قین تحق یادر  . کاهدی وارده بر محصوالت م    یمی از عوامل نامساعد اقل    یگر از خسارات ناش   ید

 یستگاه هواشناسـ  یـ ا  34اقلیمـی    يرهـا ی، اطالعات مربوط به متغ     است  گرفته انجام در استان کردستان     مستعد کشت کلزا  
 گرفتـه ل قـرار    یـ ه و تحل  یـ  و مـورد تجز    يآور  آمار کامل و بلند مدت بودند، جمـع        يموجود در منطقه مورد مطالعه که دارا      

 مجمـوع سـاالنه دمـا،    نیانگیم ، دماحداکثرن یانگیم حداقل دما، نیانگیمان، خبندی،  دوره رشد  بارش   یمیاز عناصر اقل  . است
در نظـر    ی اراضـ  يپ و کـاربر   یـ ت نی زمـ  یکیزیف و از عوامل     کلزا یکیمرحله فنولوژ  یرطوبت نسب ن  یانگی م ،یساعات آفتاب 

. دیه گردی تهيا جداگانههی ال یمیل اق يازهایک از ن  ی هر ي، برا ییایژه سامانه اطالعات جغراف   ی با استفاده از توابع و     .گرفته شد 
در   شـدند و   يبنـد  مـذکور طبقـه    يهـا هیـ  ال ،ی وزن يبند به کمک مدل طبقه     کلزا یشیاز رو ی متناسب با ن   يگذار ارزش پس از 
 نتـایج حـاکی از    .نـد گردیدق  یتلف GISط  یا در مح  ه شاخص یبا روش همپوشان   نی زم یکیزی و ف  یمی اقل يها هی همه ال  ،تینها

 8/6حـدود  ت تنهـا انگر آن اسـت کـه  یـ  بییجـه نهـا  ی نت.باشـد شرایط اقلیمی و محیطی استان جهت کشت کلزا می  عدم انطباق   
باشـند کـه   ی مـ  مناسـب اریبـس   کـشت کلـزا  ي براوانیواندره، دهگالن و مرید يها دشتجمله درصد از مساحت استان از      

-شـامل شـمال    درصد از مساحت اسـتان       4/39ود   حد .آنهاستمناسب   و خاك    ی و توپوگراف  یمیط اقل یشرا شتر به علت  یب
 و یمـ یط نامـساعد اقل یل شـرا یـ دلبـه  هایی از نواحی مرکزي و شمال غرب اسـتان   و قسمت ) محدوده اباتو (شرق و شمال    

  درجه متوسط تا مناسب قـرار  درصد از مساحت استان در8/53مناطق با بقیه . شناخته شد  کشت   ي برا ، نامناسب یطیمح
  .گرفتند

  
  کلزا،، کردستان)GIS( ییایراف جغیم، سامانه اطالعاتاقل :ي کلیديهاهواژ 

mailto:khorshid@tabrizu.ac.ir
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Abstract 

The recognition of climate and eco-physiology of agricultural plants can be regarded as one 

of the most imperative factor in the production of agricultural yield development, and promotion of 

agricultural activities in any region. This recognition may enhance the production level in one hand, 

and the reduction of damage resulting from incongruous climate factors in another. The current 

research has been carried out aiming at the determination of potentially suitable canola production 

zone in Kurdestan province. Climatic data from 34 existing climate stations, which had long term 

records were collected and analyzed. We considered climatic factors such as precipitation required 

for growth period, frostiness, minimum and maximum, mean annual temperatures. We also used 

total amount of sunshine hours, average relative humidity of phonologic stage of canola, and 

physical elements including the type of land uses. This was followed by the determination of 

different layers for each climatic demand through the application of geographical information 

system (GIS) function. After appropriate evaluation of canola growth requirements using weighted 

classification method, the layers were categorized. As a final step, all climatic and physical layers 

were combined in the GIS environment by overlaying of different indices and results indicated that 

about 6.8 percent of Kurdestan province is suitable for canola cultivation, including Divan Darreh, 

Dehgolan, and Marivan plains. The reason for such suitability is better climatic, topographic, and 

pedologic conditions in that area. About 39.4 percent of the whole area is unsuitable for canola 

cultivation due to inappropriate climatic conditions, and unsuitable physical environment. These 

areas include northeast and northern parts (Obatoo district), and parts of the central and north west 

of the province. The remaining areas were classified as average to appropriate occupying 29.3 and 

24.5 percent of area, respectively. 
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  مقدمه

ــرای اساســيهــااهکــار از ریکــی   توســعه ي ب
ط یا شـرا  ، متناسب بـ   ینه از اراض  ی به  استفاده يکشاورز

  آن شـناخت عوامـل مختلـف        الزمه  اصوالً  و  است یمیاقل
و عوامــل )  خــاكاع وارتفــ(دار یــتحــت عنــوان عوامــل پا

. )1379کـافی (باشد   یم)  و رطوبت  ، دما یبارندگ(دار  یناپا
  بـه عنـوان    یک اراضـ  یماتیآگروکل يبند  و پهنه  ییشناسا

 ی در صـورت   ي کـشاورز  يزیـ ر  برنامه يها وشر از   یکی
 در یوگرافیـ زی و فیمـ ی اقل ياهـ سر خواهد بود که داده    یم
 بـه  بـا توجـه   .رندیل قرار گیه و تحلیحد مورد تجزک وای
ک یـ  از یروغنـ  يهـا دانـه  کشت توسعه راهبرد ، امرنیا

ش ی و افزا  گری د ت منابع موجود از طرف    ی محدود طرف و 
 ،ییاز غــذایــش نیت و بــه تبـع آن افــزا یــروزافـزون جمع 
ــرورت دارد ــه اوالًضـ ــابع  کـ ــس منـ ــا  لیو پتانـ ــهـ   ا یـ

و شناخته شـوند     یموجود به درست   قوه بال يها يتوانمند
دار مـورد   یـ نـه و پا   یر به وطـ  بع محـدود بـه    ن منـا  یـ  ا اًیثان

 مـستلزم   يت در امر کـشاورز    ی موفق .رندیاستفاده قرار گ  
ن تطابق را با    یشتری است که ب   ییهانهیو کشت گز  انتخاب  
 یاهیـ کلـزا گ  .  منطقـه داشـته باشـند      ییط آب و هوا   یشرا

ر ی و کمـک بـه ذخـا      يخـاطر ارزش اقتـصاد     است که بـه   
ارزش   وی، دارا بــودن روغــن خــوراکيخــاك کــشاورز

 یکـش مانده از روغـن   یباق) کنجاله( محصول   ي باال ییغذا
 مهـم    غذایی ارزان مواد  به نسبت   و یعنوان منبع غن  ه  و ب 

  و یاد معـدن  هـا، مـو   نیتـام یهـا، و   نی مانند پروتئ  یخوراک
ــغ ــورد ی ــازره م ــشاورزاننی ــدی، صــنا ک  بخــش یلیع تب

ش یاز چنـد قـرن پـ   . باشـد مـی دامپـروران    ويکـشاورز 
  و يسـاز   مـصارف صـابون    ياستفاده از روغن کلزا برا    

ن بخار تـا بعـد از جنـگ         یبا ورود ماش  . آهن آغاز شد  راه
ک در  ید اروس یخاطر وجود اس  روغن کلزا به   ، دوم یجهان
از گذشـته تـا     . شـد یهـا اسـتفاده مـ      نی ماشـ  يکار روغن

  بـه  یی روشنا ي سوخت برا  عنوانه  ن روغن ب  یامروز از ا  
. شــودیبــو بــودن آن اسـتفاده مــ یســوز و بـ خـاطر کند 

 از کنجالـه کلـزا      ییای آسـ  ي از کشورها  یامروزه در برخ  
اه یـ ن گ یـ  اسـتفاده از ا    .ودشـ یعنوان کود اسـتفاده مـ     ه  ب

 ين بـرا  ی از پـروتئ   ی غن ییک منبع غذا  یعنوان  ه   ب یزراعت
بـا  ن  یهمچنـ .  مهـم آن اسـت     يهـا  گر کـاربرد  یها از د   دام

ـد کـاهش     ی زراعـ  يهـا   يماریکشت کلزا ب   افتـه و  ی و نماتُ

ــزا ــث اف ــفیش کیباع ــی ــاك و  آب در زم ــیت خ  ین زراع
  انه در توسعه کشت د  ی خاص يگذار  هی لذا سرما  .شود  یم

  .)1386ملک زاده  (شود ی کلزا انجام میروغن
عوامل مختلفی در رشـد و عملکـرد کلـزا تـاثیر            

با در نظر گرفتن نوع خـاك و        ) 1372( بندنهیآ. گذارندمی
 5تـا    2 نی کـشت کلـزا را بـ       يعمـق خـاك بـرا      ،اهیرقم گ 
 کشت کلـزا   يبند ن زمان یهمچن .ددانیم ری متر متغ  یسانت

 ط و خــاك و رطوبــت خــاكی محــي دمــاتــأثیرتحــت را 
زه ییان کـشت بهـاره و پـا       یـ  م يادیـ  و اخـتالف ز    دانسته
نشان دادند که ) 1981( و همکاران امهمند. ص دادیتشخ
ــرد کلــزا عمل ــابع رشــد بهــاره  یی پــايک  و انتقــال زه ت

 و  ياحمـد . باشدی م یشی رو يهاها از بخش  دراتیکربوه
زه یی پــايکلــزاز نــشان دادنــد کــه یــن) 1377( فــردیــجاو

) 1991( مــاهلر . داردي و درصــد روغــن بــاالترعملکــرد
ط در اکثـر    یو محـ   ن ارقام یل ب  که اثرات متقاب    داد گزارش

دسـت  ه بـ  ي کـه بـرا    يطـور ه  بـ  ،اشـد بیدار م ینقاط معن 
وغـن در  ت ریـ فی، درصد روغـن و ک   نهی به آوردن عملکرد 

 يارگن ساز یشتریباشد که ب  ی م یاز به ارقام  یهر منطقه ن  
 )1375( يناصـر  .ندشـ اب ط داشته یات مح یرا با خصوص  

 بـه نظـر    .دانـد ی محصول مناطق معتدله سـرد مـ        را کلزا
اهـان و   یر گ یکلزا هماننـد سـا     )1378(  و همکاران  يزیعز

تعـداد   .دهـد یشان مـ  جانوران خونسرد به دما واکنش نـ      
 یستی با ی ول ،ت دارد ی کلزا اهم  يبرا  هم ندانخبی يروزها

پ یـ ن فاکتور را همراه حداقل مطلق دما و با توجه بـه ت          یا
 ی نمود تا اثرات متقابل آنها موجب گمراهـ        یارقام، بررس 

ط یزه، شـرا  ییام پا  در ارق  )1378( يری دهش  به نظر  .نشود
 ي هفتـه سـرما بـرا      8 تا 6ن ارقام   ی در ا  .باشدیمتفاوت م 
ط همـوار   ین شـرا  یـ  که ا  یاز است و هنگام   ین يساز بهاره
 کـم   آبـی ازیـ ن .ابـد ییمـ ش یز افزای نی عملکرد نسب  ،باشد

م و  یـ جه بـه دو روش د     یدر نت . کلزا از محسنات آن است    
د یـ فتوسـنتز و تول   . توان اقدام به کشت آن نمـود      ی م یآب

د و با استفاده از     یاه در حضور خورش   ی در گ  ییمواد غذا 
 صـورت   ییایمی شـ  ين بـه انـرژ    ل آ ی و تبد  ی تابش يانرژ
ش طـول   یااه روز بلند است که با افز      یک گ یکلزا  . ردیگیم

رشــد نــور همچنـین  . شــودیع مـ ی تــسر آنیروز، گلـده 
پ بهاره کلزا کـه     یارقام ت  .دهدیش م ی را افزا   کلزا یشیرو

 را از   یعف فـشار مـضا    ،شـوند  یدر فصل بهـار کـشت مـ       
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بـه  . دنـد گر ی و آفات متحمل م     هرز بهاره  يهاجانب علف 
 يهـا پیـ  کـه کـشت ت     یل کشت آنهـا در منـاطق      ین دل یهم
 يریـ عب .دشـوار خواهـد بـود      ،ر اسـت  یزه امکـان پـذ    ییپا
 و  ی سـاعات آفتـاب    ی آمـار هواشناسـ    یبررسبا  ) 1386(

ش سـاعات  ی که افـزا دادسه آن با عملکرد کلزا نشان     یمقا
با توجه بـه    .  شده است   آن ش عملکرد ی موجب افزا  یآفتاب
  ساعت تـابش   2000توان گفت که    یمده م دست آ هج ب ینتا

باشـد و کمتـر از    یت مـ  ی کلزا بدون محدود   ي برا در سال 
 هـدف ایـن   .شود می باعث کاهش عملکرد کلزا   آن احتماالً 

ترین مکان بـراي کاشـت محـصول         تحقیق تعیین مناسب  
کلزا در استان کردستان با استفاده از توابـع و امکانـات            

  .سامانه اطالعات جغرافیایی است
  

  منطقه مورد مطالعه 
 در   مربـع  لومتری ک 28235 تاستان کردستان با مساح      

 30 درجـه و     36 دقیقه تـا     44رجه و    د 34 بین   رانیغرب ا 
 درجـه  48 دقیقه تا  31 درجه و    45 عرض شمالی و     دقیقه

بـر اسـاس    .)1شـکل   ( دقیقه طـول شـرقی قـرار دارد    16
 9 يدارااستان   1385 در سال    يمات کشور ین تقس یآخر

جمعیتـی  دهـستان و     83 بخش، 26  شهر، 23 شهرستان،
 ایرانــی و همکــاران( باشــدی مــ نفــر1438543بــالغ بــر 

ــ ا در.)1388 ــوی اســتان اخــتالف شــدنی ــیگرافد توپ ه  ب
 ی کوهـستان يهـا هـا و دره   ، جلگـه   مرتفـع  یصورت نواح 

 ی عـوامل  ثر از أمتـ ز  یـ نم کردسـتان    یاقل .شودیده م مشاه
هـا و    دامنـه  يریـ گ، جهـت  ییایمانند ارتفاع، عرض جغراف   

 یداخل ی منابع آب  ي و تا حدود   ا هو يها توده ها،کوهرشته
قرار گرفتن اسـتان در     . )1386  و همکاران  محمدي( است

 و جابجــا شــدن ی مرطــوب غربــيمعــرض وزش بادهــا
 یرات ارتفـاع  ییـ  و تغ  سـودانی گرم و مرطـوب      يهاتوده

ی ایرانـ (  آب و هوا در استان شده است   یموجب گوناگون 
 يهـا   تـوده ،انـات ین جریـ  البته به جز ا  )1388و همکاران   
 در فـصول سـرد      زیـ  ن يبری و پرفـشار سـ     یاطلس شمال 

 کـه در زمـستان، اسـتان        ي به طور  شوندیوارد منطقه م  
اي  قـاره  یو گاه ) CP(اي قطبی    قاره يهار توده یتحت تأث 
 496 اسـتان  ین بارنـدگ یانگیـ م .باشدیم) CA (شمالگان

 لیسیوس درجه س8ن دما در ارتفاعات   یگانیمتر و م   یلیم
 و  یرانـ یا(اسـت   لیسیوس   درجه س  13و در مناطق پست     

 ســاالنه در یحــداکثر متوســط بارنــدگ). 1388همکــاران 
زان یـ بـه م  ) غـرب اسـتان   ( ی اورامان و دزلـ    يهاستگاهیا

ستگاه تـوپ آغـاج و      یـ متـر و حـداقل آن در ا        یلی م 1000
زان یـ بـه م  یب  به ترت ) رق استان  و ش  یشمال شرق ( قروه
 از نظـر خـاك    . ده است یمتر به ثبت رس    لیی م 300 و 251

 يهـا سـل، رده  ینتـ اسـل و    ینسپتی ا يهاز رده ی ن یشناس
-یز مانند ورت  یها ن ر رده یغالب خاك استان هستند و سا     

شـوند  یافـت مـ   یسـل در اسـتان      یسـل و الفـ    یسل، مـال  
ــ( هــاي  درصــد از زمــین49/74حــدود . )1382 یکردوان

تـرین   اصـلی  . خاك کم عمق با شیب زیادند      استان داراي 
عامل که سبب پایداري آب و خـاك اسـتان شـده اسـت،              

پوشـش   ).1388 ایرانـی و همکـاران    (پوشش گیاهی است  
هــاي رشــته کــوه گیــاهی کردســتان نظیــر ســایر بخــش

 در غـرب    .زاگرس، عمـدتاً از نـوع درختـان بلـوط اسـت           
هـاي  ي شـهرهاي بانـه و مریـوان جنگـل         استان محدوده 

نسبتاً انبوه شکل گرفته و با کاهش بارندگی از غـرب بـه         
شرق ابتدا تنک شده و سپس به طور کلی از بین رفتـه و              

-مـی اي و گیاهان چندساله     جاي خود را به پوشش بوته     
و در شرق استان پوشش گیاهی عمدتاً بـه مراتعـی           دهد  

  .شوندبا وضعیت فقیر یا خیلی فقیر محدود می
  

  هامواد و روش
این تر ذکر گردید، هدف ور که پیشهمانط

تعیین نواحی مستعد کشت کلزا در استان تحقیق 
 اطالعات مربوط به متغیرهاي آب و .باشدکردستان می

 ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه مورد 34هوایی 
 مطالعه که داراي آمار کامل و بلند مدت بودند، جمع

 از این . استگرفتهآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار 
 25 ایستگاه کلیماتولوژي و 2 ایستگاه سینوپتیک، 7میان 

-هاي بارانبراي ایستگاه. اند سنجی بوده ایستگاه باران
-و براي ایستگاه) 1375-1385(ساله  11سنجی، آمار 

هاي سینوپتیک و کلیماتولوژي از آمار بدو تأسیس 
)  ساله10حداقل ( میالدي 2005ها تا سال ایستگاه
 و 2ها در شکل موقعیت ایستگاه. ه شده استاستفاد

 به تصویر در  3تمامی مراحل انجام تحقیق در شکل 
  . آمده است
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   موقعیت جغرافیایی استان کردستان در کشور-1شکل 
  

  

 
  

  استان کردستانمورد مطالعه در  منطقه يهاستگاهیت ایموقع  -2شکل
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  کشت کلزابراي یابی مکان  مراحل انجام تحقیق در -3شکل

  
    کلزا محصولیمی اقليهايمندازین

 از روش ک کلــزایــماتی آگروکليبنــد پهنــهبــراي
بـدون  ( کالس متفاوت    5که در    )1386 (يری عب يشنهادیپ

 کشت کلزا   يبرا تهیه شده  )محدودیت تا محدودیت شدید   
   .)1جدول ( گردیداستفاده 

  
   GIS طیدر مح ی مختلف اطالعاتيهاهیاله یته

 بـا  GISط ی در محـ ی رقوميها ه نقشهیجهت ته 
ــشه  ــتفاده از نق ــااس ــ پايه ــقابل(ه ی ــو ن) یت اراضــی   ز ی

دوره بـارش   از قبیـل     یمی عناصر اقل  يها داده یابی درون
 ، دمـا  میانگین حداکثر  حداقل دما،    میانگین، یخبندان،   رشد

 و میـانگین   سـاعات آفتـابی    مجمـوع  ساالنه دما،    میانگین
ي هـا ه نقـشه  یـ  و ته  يساز یم به رقوم  اقدا رطوبت نسبی، 

 يریـ عب يشنهادیـ روش پ سپس براساس   . دی گرد رقومی
 بـا   یطـ ی و مح  یمـ یط اقل یک از شـرا   یـ  رابطه هر ،  )1386(

 يبند  به طبقه  و کلزا در استان مشخص   عملکرد محصول   
  . د حاصله پرداخته شيها نقشهی و کمیفیک

   GISیط تعیین ارزش معیارها در مح
کـه معیارهـاي اقلیمـی و محیطـی         یـن  بـه ا   با توجه          

ي ز دارا یـ ی فـراوان بـوده و ن      ین تناسـب اراضـ    یجهت تع 

تـر و   باشند، لذا بـراي ارزیـابی دقیـق       ییکسانی نم یت  اهم
ــصمیم ــا اهم ت ــري الزم اســت ت ــسبگی ــت ن ــا ی ی معیاره

مل ایـاره شـ   هاي ارزیـابی چنـد مع     روش. مشخص گردد 
فی معیار  ی و ک  بندي کمی  دهی یا طبقه  ي، امتیاز گذارارزش
 از  ايیـا مجموعـه    نشان دادن اهمیت هـدفی منفـرد         براي

 تلفیـق   بـراي  و این روشی     شوندیگرفته م  اهداف به کار  
محمـدي  (گیري اسـت  شان در تصمیم  ها بنابر اهمیت  داده

عیــین ارزش ت جهــتق یــتحقدر ایــن  ).1386و همکــاران 
) IDW( فاصـله    ی معکـوس وزنـ    يهـا  از روش  معیارها،
اسـاس   ، عامـل وزن بـر     ینـ یش ب یشده که در پـ    استفاده  

تـر   کی به نقاط نزد.شودین مییگر تعیکدیفاصله نقاط از  
شتر و بـه نقـاط دورتـر وزن کمتـر           یـ محل نمونـه وزن ب    

ــصاص  ــتایاخت ــماره   . ف ــه ش ــتفاده از معادل ــا اس   ) 1(ب
 ر مربوط به نقاط مختلف را به دست آورد        یتوان مقاد یم
  ):1380 غش بی زاده و تکلوفرج(
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مکان   هریدسیفاصله اقلdi  ر نمونه،یمقاد Ziکه در آن 
 Nو ) اصطکاك فاصله( عامل توان mتا محل نمونه، 

 به ینسبت کاهش وزن بستگ. تعداد نقاط نمونه است
ن یدر ا،  در نظر گرفته شودm = 0اگر .  دارد mمقدار

. شودیجاد نمیدر وزن با فاصله اکاهش صورت 
 با .شودین وزن در سطح فضا برابر فرض میبنابرا
 نقاط دورتر با سرعت ي وزن براmش مقدار یافزا
هاي ل این بررسی از بین مددر. ابدییشتر کاهش میب

به دلیل ) IDW(مختلف، مدل معکوس وزنی فاصله 
هاي محیطی و بویژه اقلیمی تطابق بیشتر با واقعیت

   .استان جهت کشت کلزا انتخاب شده است
  

 ها یهق التلفی
هاي  در این مرحله پس از ضمیمه کردن وزن          

هاي رقومی ها و نقشهاستاندارد شده به هر یک از الیه
 Arcافزار هاي نرمتولید شده، با استفاده از قابلیت

View1 و توابع موجود در آن از قبیل محاسب نقشه 
 بر اساس عوامل اقلیمی تهیه و سپس با نقشه رقومی

هاي تیپ و کاربري اراضی ترکیب و نقشه نهایی نقشه
ها و بر اساس با استفاده از روش همپوشانی شاخص

 نامناسب، متوسط، مناسب و  طبقه4قابلیت کشت کلزا به 
   ).7شکل (بندي شد بسیار مناسب طبقه

  
  نتایج 

  ن  نوع و کاربري اراضی استاتهیه نقشه
بندي قابلیت اراضی استان براي کشت کلزا بر اساس پهنه

  عناصر اقلیمی
-براي آگاهی از نقش عناصر اقلیمی در پهنه

هایی که در روند طول ترین دادهبندي کشت کلزا، مهم
از قبیل مجموع (ي رشد این محصول مؤثرند دوره

بارش ساالنه، میانگین دماي ساالنه، میانگین دماي 
نگین دماي حداقل، میانگین رطوبت نسبی، حداکثر، میا

پس از  )تعداد روزهاي یخبندان و مجموع ساعات آفتابی

                                                 
1 Map calculator 

ها، تلفیق گردید و دهی با روش همپوشانی شاخصوزن
  ).4شکل (بندي براساس عناصر فوق انجام شد پهنه

 رقومی کاربري 1:250000نوع اراضی از نقشه 
-استعداداراضی استان استخراج گردید سپس بر اساس 

هاي متفاوت انواع مختلف اراضی و روش پیشنهادي 
براي کاشت کلزا به پنج کالس متفاوت ) 1جدول (عبیري 
ها  بر اساس تعداد کالس5و از صفر تا ) 5شکل (تقسیم 
ترین مکان براي مناسب). 2جدول (دهی شده است وزن

اي مشخص اي و رودخانههاي دامنهکشت کلزا در دشت
-ي شیب کمتر و خاك عمیق و نفوذپذیر میشده که دارا

اي، هاي دامنهبر همین اساس به تیپ دشت. باشند
آبرفتی و سیالبی بیشترین ارزش عددي داده شد 

گیري از نوع تیپ هدف از تهیه این نقشه بهره). 2جدول (
، 1با توجه به جدول . باشداراضی در کاشت کلزا می

-اج از نرماستخر( درصد از مساحت استان 48حدود 
 به دلیل کوهستانی بودن و ارتفاع )Arc Viewافزار 

زیاد و سنگالخی بودن شرایط الزم براي کشت را 
بدین  .سپس وضعیت اراضی بررسی شد. ندارند

ها، منابع هاي زراعی از مراتع، جنگلصورت که زمین
آبی، مناطق مسکونی و صنعتی تمیز داده شدند و در 

تقسیم شدند در این ) 6 شکل(نهایت به چهار کالس 
نقشه مناطق مسکونی و صنعتی و اراضی فاقد پوشش 

یزرع و اراضی آبی، هاي لخت و لمرا به عنوان زمین
هاي دیمی، آیش و اراضی باغی به عنوان زمین

 کشاورزي در نظر گرفته و متناسب با کشت کلزا ارزش

در این بررسی به دلیل در دسترس . گذاري انجام گرفت
 و 5هاي نقشه توپوگرافی و خاك منطقه از شکلنبودن 

بدین صورت که به مناطق کوه و تپه و .  استفاده گردید6
 به عنوان مناطق 5در شکل ... اي و هاي دامنهدشت

گذاري مرتفع و پست و داراي شیب کم یا زیاد ارزش
هاي زمین( به عنوان نقشه خاك 6از شکل . شدند

) ي خاك مناسب و عمیقکشاورزي به عنوان مناطق دارا
  .به کار گرفته شد
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  )1386عبیري (کلزا هاي رویشی اقلیمی مطلوب براي کاشت نیاز -1 جدول

  محدودیت کم   بدون محدودیت  هاي اقلیمیویژگی
  یا مناسب

محدودیت متوسط یا 
  متوسط

 اًمحدودیت نسبت
  شدید یا نامناسب

محدودیت 
شدید یا 
  نامناسب

میانگین درجه حرارت 
)cº(  5/13-5/12  5/13-13  

14-5/13  
12-11  
15-14  

11-9  
  17> یا >9  17-15

میانگین حداکثر درجه 
  cº(  19-18  18-17(حرارت 

20-19  
17-16  
21-20  

16-15  
  22< یا >15  22-21

میانگین حداقل درجه 
  cº(  7-6  6-5(حرارت 

5/7-7  
5-4  
8-5/7  

4-2  
  10< یا >2  10-8

  بارش دوره رشد
)mm(  >500  500-400  400-300  300-200  200<  

  40-50  50-60  تعداد روزهاي یخبندان
70-60  

40-30  
90-70  

30-20  
  120< یا >20  120-90

  80> یا 40<  40-55  55-65  65-70  70-80  )درصد(رطوبت نسبی 
  800<  800-1000  1000-1500  1500-2000  <2000   در سالساعات آفتابی

  <16  12-16  8-12  2-8  0-2  )درصد(شیب 
  cm(  150>  150-100  100-80  80-60  >60 (عمق خاك

هاي رسوبی، دشت  تیپ اراضی
  اي، دامنهايرودخانه

هاي ها، تراسفالت
مخروط  فوقانی،

  افکنه
  شوره زارها  هاکوه  هاتپه

  هاي بایرزمین  منایع آبی  جنگل  مراتع  زمین کشاورزي  کاربري اراضی
  
  
  

  
  زا بر اساس عناصر اقلیمی پهنه بندي اراضی استان براي کشت کل-4شکل
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   استانیپ اراضی تيبندمی و تقسی ارزش وزن-2جدول 
  (%)مساحت   (km2) مساحت   ارزش وزنی  تیپ اراضی

  2/48  14970  1  کوهستان
  4/28  7284  2  تپه

  13  3768  3  فالت و تراس فوقانی
  3  878  4  اي، سیالبی و آبرفتیهاي دامنهدشت
  4/7  2150  0  ....)سکونی و اي، متفرقه، مسنگریزه(سایر 

  
  

 

 
   تیپ اراضی استان کردستان-5شکل 

  
  

  
   استان کردستانی اراضي کاربر-6شکل 

  
   کشت کلزا ي استان برایت اراضی قابلیی نهايبندپهنه

 ي و کاربریمی عناصر اقليم نقشهیپس از ترس          
-ره به صورت مجزا، مشاهده شد که مکانی و غیاراض

. ت دارد مذکور با هم تفاويهاکلزا در نقشه کشت يها
ق، یدن به اهداف تحقیو رس یی نهايبندلذا جهت پهنه

- بهره وزن یکسان و باي و کاربریمی عوامل اقلیتمام
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 GISط یها، در مح شاخصی همپوشانروش از يریگ
 کشت ي برای اراضيبندت پهنهیق شدند و در نهایتلف

  ).7شکل (د یه گردیکلزا در استان ته
 6 و   5هاي مکانی که در دو شـکل        تتفاوبرخی  

کـه    در حـالی 5به عنـوان مثـال در شـکل    (شود  دیده می 
دي از استان را کـوه و تپـه پوشـانده اسـت در     بخش زیا 

هــاي مرتــع و حتــی زمــینو بــه عنــوان جنگــل  6شــکل 

 ناشـی از کاربردهـاي      )کشاورزي نشان داده شده است    
این مناطق از جنگـل      اراضی و پوشیده بودن      ت این ومتفا

که اراضی باغی منطقـه بیـشتر    ویژه این ه  ب. استو مرتع   
ه این اراضی نیز ب   و   فتهها قرار گر  کوه ها و پاي  در دامنه 

 .عنـوان اراضـی کـشاورزي در نظـر گرفتـه شـده اسـت       
در اراضــی مــذکور براســاس روش پیــشنهادي عبیــري 
  ).1جدول  (محدودیت کم تا متوسط قرار دارند

  
 

  
   ها شاخصی کشت کلزا با استفاده از مدل همپوشاني برا استانیت اراضی قابليبند پهنه-7 شکل

  )اقلیمی عوامل  وب عناصریترک(
  

  گیري بحث و نتیجه
در    استان کردستان یکی از مناطق مستعد کشاورزي 

مطالعه محصوالت زراعی   وهاي کشور استاستانبین 
به تأثیر آب و هوا هاي روغنی با توجه خصوص دانهه ب

و عوامل فیزیکی زمین در منطقه از اهمیت زیادي 
ها نشان دهنده این نتایج تحلیل داده. برخوردار است

واقعیت است که دما و تابش نقش مهمی در رشد این 
هاي اقلیمی این تحقیق نشان  بررسی.گیاه زراعی دارد

حدود   براي کشت کلزا،هاترین مکاندهد که مناسبمی
عمدتاً (گیرد  درصد از مساحت استان را در بر می1/8

که به دلیل دارا بودن بارش مناسب در ) غرب استان
-دوره رشد و فقدان دماهاي پایین و تابش کافی مناسب

جنوب . روندترین مکان براي کشت کلزا به شمار می
غربی، بخش کوچکی از نواحی مرکزي، و غرب استان 

 برخورداري از بارش و نیز به دلیل دماي مناسب و
تابش مناسب در طول دوره رشد محصول براي کاشت 

 درصد از 1/9 تشخیص داده شد که حدود عداسم
شمال استان به دلیل . گیردهاي استان را در بر میزمین

دماهاي بحرانی و یخبندان شدید در طول دوره رشد و 
بخش اعظم نیمه شرقی استان به دلیل بارش کمتر و 

اي از شمال غرب استان به ین و نواحی پراکندهدماي پای
دلیل تابش کمتر براي کشت نامناسب تشخیص داده شد 

 9/49. گیرد درصد استان را در بر می9/32که در حدود 
درصد باقی مانده از مساحت استان که بیشتر مرکز و 

گیرد، از تا حدودي شمال غربی و جنوب را در بر می
. ا متوسط تشخیص داده شدنظر اقلیمی براي کشت کلز

در بررسی عوامل فیزیکی زمین نیز نواحی شرقی 
استان و بخشی از نواحی غربی و جنوبی و شمالی 
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هاي حاصلخیز، براي کشت استان به دلیل داشتن دشت
-اي که آمارکلزا مناسب تشخیص داده شدند، به گونه

هاي منتشره نیز حاکی از بیشترین سهم این مناطق در 
در مجموع . باشدحصوالت زراعی استان میتولید م
بندي حاصل از پهنه) 7شکل (ي نهایی نقشه

آگروکلیماتیک کشت کلزا در استان، نشان دهنده نتایج 
  :زیر است

به دلیل دارا بودن :  مناطق بسیار مناسب-1
شرایط اقلیمی مناسب و همچنین توپوگرافی، ارتفاع و 

کرد باالیی خاك مناسب، جهت کشت محصول داراي عمل
از )  کیلومترمربع1952( درصد 8/6هستند این ناحیه 

مساحت استان را به خود اختصاص داده است که در 
غرب استان شامل دشت مریوان، بخش خیلی کوچکی از 

، مناطقی از جنوب و شرق )سقز(شمال غرب استان 
هاي دیواندره و استان و مناطق وسیعی از  شهرستان

  .شوددهگالن می
 5/24این ناحیه شامل : ناطق مناسب م-2

شود که می)  کیلومتر مربع7028(درصد مساحت استان 
بیشتر دهگالن، قروه و نواحی اطراف آنها و به صورت 

هاي هاي بیجار، مریوان، کامیاران و بخشپراکنده دشت
کوچکی از بانه و سقز و اطراف دیواندره را نیز را در بر 

  .گیردمی
هاي ین مناطق در قسمتا:  مناطق متوسط-3

شمالی و شمال شرقی استان ناشی از بارش کمتر و 
در نواحی متمایل به مرکز  هاي دمایی بوده ومحدودیت

و شرق استان به دلیل ارتفاعات و سنگالخی بودن خاك 
این . هاي لخت و عریان به وجود آمده استو زمین

)  کیلومترمربع8413( درصد مساحت استان 3/29ناحیه 
هاي هایی از اطراف شهرستانگیرد و قسمت در بر میرا

هاي سقز سنندج، بانه و محدوده وسیعی بین شهرستان
و بانه و شرق و جنوب شرقی استان و به صورت 

نواري باریک از مریوان تا کامیاران و بخش وسیعی از 
  .شوداطراف مریوان را شامل می

به دلیـل شـرایط نامـساعد      :  مناطق نامناسب  -4
انـد کـه بیـشتر      لیمی و محیط فیزیکـی بـه وجـود آمـده          اق

ارتفاعات و مناطقی هستند که از نظـر دمـایی و بارشـی             
 درصـد مـساحت اسـتان       4/39 ایـن ناحیـه   . انـد نامناسب

گیــرد و شــامل  را در بــر مــی )  کیلومترمربــع11316(
هایی از نواحی مرکزي متمایل به شمال و جنـوب          قسمت

، )محــدوده ابــاتو (شــرق و شــمالاسـتان، شــرق، شــمال 
نواحی جنوبی متمایل به جنوب شـرقی اسـتان و شـمال            

 در مجموع و بـا یـک        .شوداستان می ) اطراف بانه (غربی  
دید کلی استان کردستان از نظر شرایط الزم براي کشت        
کلزا داراي عدم تطابق مکانی شرایط اقلیمـی بـا شـرایط            

شـرق  باشد به صورتی که در شرق و جنـوب  محیطی می 
رین شرایط محیطی و در غرب استان بهترین شرایط         بهت

اقلیمی وجود دارد و بـه طـور متوسـط نـواحی مرکـزي              
ــوان،   اســتان، دشــت ــار، مری ــالن، بیج ــروه، دهگ ــاي ق ه

هـاي مهـم اسـتان      کامیاران، دیواندره وامتـداد رودخانـه     
بهترین شرایط اقلیمی و محیطی  بـه طـور هـم مکـان را               

  .باشنددارا می
  

  پیشنهادات
 تحقیق حاضر تالش گردید تا حد امکان از در

تمام عوامل و عناصر اقلیمی در دسترس جهت تعیین هر 
لذا . چه بهتر نواحی مستعد کشت کلزا استفاده شود
شود از جهت نتیجه فراتر از این پژوهش پیشنهاد می

نقشه توپوگرافی منطقه از قبیل شیب و ارتفاع و همچنین 
ها شانی نهایی الیهنقشه خاك منطقه نیز در همپو

در استفاده گردد، هرچند که در این پژوهش این عوامل 
  .گنجانده شده است) 6 و 5هاي شکل(مقیاس دیگري 
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