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زیر کشت این  ،راضی سطح استاندرصد از ا 13ترین محصول زراعی در استان اردبیل است که زمینی از مهمسیب

زمینی می باشد محصول زراعی است. هدف  از این پژوهش شناخت اثر پارامترهاي اقلیمی بر عملکرد محصول سیب

هاي مورد استفاده در این پژوهش از قبیل: که براي انجام آن از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده

دماي حداقل، میانگین دماي حداکثر، میانگین دماي روزانه، میانگین دماي حداقل مجموع بارش ساالنه، میانگین 

مطلق و حداکثر مطلق، میانگین رطوبت نسبی، میانگین حداقل رطوبت، میانگین حداکثر رطوبت، یخبندان و ساعات 

م بررسی شده اند و سپس ی با هزمینآفتابی می باشند. در این پژوهش، یازده متغیر اقلیمی در ارتباط با عملکرد سیب

-اط معیارهاي درجه حرارت به صورت جداگانه از سایر متغیرها با یک مدل رگرسیون در طول دوره رشد سیبارتب

هاي هشت زمینی،  از دادهزمینی محاسبه گردید. به منظور سنجش تناسب اراضی دشت اردبیل جهت کشت سیب

گیري چند هاي تصمیمگیري از روشتفاده شده است و با بهرهاس 1391ایستگاه هواشناسی از بدو تاسیس تا سال 

هاي مناطق مساعد به کشت با استفاده از سیستم معیاره نظیر ویکور به انتخاب بهترین گزینه پرداخته شد و نقشه

 ) طراحی شد. نتایج نهایی نشان دهنده این واقعیت هستند که؛ معیارهاي درجه حرارت وGISاطالعات جغرافیایی (

 -R ضریب به زمینی در دشت اردبیل دارد. همچنین با توجهرطوبت نسبی اهمیت بیشتري در میزان عملکرد سیب

Squard  زمینی) توسط متغیرهاي مستقل تغییرات متغیر وابسته (سیب %99در معادله رگرسیونی مشخص شد که

 Qل از مدل ویکور، با توجه به مقدار شوند. بر اساس نتایج حاصمورد استفاده در مدل رگرسیون توضیح داده می

بوده ورتبه اول  1آن  Qبیگلو است که مقدار زمینی در دشت اردبیل، ایستگاه آبیبهترین منطقه از لحاظ کشت سیب

  باشد.زمینی میدرصد بدترین منطقه براي کشت سیب Q 16را دارد و ایستگاه نیر با مقدار 

  زمینی، مدل ویکوریل، دما، رگرسیون چند متغیره، عملکرد سیبتناسب اراضی، دشت اردب: هاواژه کلید
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 فصل اول:

  کلیات پژوھش
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  کلیات تحقیق -1

 مقدمه -1-1

هایی که بشر در امروزه با وجود پیشرفت آب و هوا اثرات قابل توجهی بر عملکرد گیاهان زراعی دارد.

وژي تولید و اصالح گیاهان زراعی انجام داده است، هنوز آب و هوا در محدوده وسیع غیر قابل زمینه تکنول

). با درك اهمیت موضوع، سازمان هواشناسی جهانی 11: 1379، کنترل باقی مانده است (کافی و همکاران

ده است وابسته به سازمان ملل یکی از هشت کمیسیون فنی خود را به هواشناسی کشاورزي اختصاص دا

هاي انواع جریانات آب و هوایی در فصول مختلف سال و ). در استان اردبیل فعالیت10: 1371(مالک، 

اي جهت لذا انجام تحقیقات منطقهنماید. فیزیوگرافی زمین، نقش مهم در عملکرد کشاورزي ایفا می

ب و هوایی ضروري العمل هر گیاه زراعی در مراحل مختلف رشد در برابر عوامل آشناخت دقیق عکس

از طریق معادله رگرسیونی به ارتباط پارامترهاي اقلیمی (متغیرهاي مستقل) و در این پژوهش،  باشد.می

هر  نقشافزایش یا کاهش عملکرد سیب زمینی (متغیر وابسته) در دشت اردبیل پرداخته شده است؛ تا 

بندي اراضی مستعد یت نقشه نهایی پهنهو در نهابررسی  تباط با کشت این محصولدر اررا کدام از عناصر 

  .تهیه گردد GISبه کشت سیب زمینی با روش ویکور در محیط 

  

  بیان مساله - 2- 1

آید و شمار میه با توجه به اینکه تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر یکی از مسائل مهم دنیاي کنونی ب 

وا و مشخصات اقلیمی آن بستگی دارد، از آنجا که تولید محصول و قابلیت کشاورزي هر منطقه به ه

). در کشور 10: 1370اي برخوردار است (مالک، هاي جوي مؤثر بر کشاورزي از اهمیت ویژهمطالعه سازه

کند که یکی ایران تغییرات جوي هرساله میلیاردها ریال خسارت به اراضی و محصوالت کشاورزي وارد می

رزي بدون مطالعه تأثیرات شرایط اقلیمی بر محیط است. در برداري از اراضی کشاواز دالیل آن، بهره

 169675، 1383- 84استان اردبیل نیز بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان، در سال زراعی 

: 1379اند. بر اساس مطالعات پتر (دیده درصد خسارت 80الی  17هکتار از محصوالت زراعی و باغی بین 

ایط آب و مهمی در طول دوره رشد سیب زمینی دارند که عدم تعادل شر) عناصر اقلیمی نقش 281
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ی از مراکز مهم کاشت و تولید کند. منطقه مورد مطالعه یکزمینی را تهدید میهوایی عملیات زراعی سیب

بنابراین بررسی پارامترهاي آب  )؛1393زمینی در کشور ایران است (سازمان جهاد کشاورزي استان، سیب

 زیرا گردد؛محسوب می محصول از اهداف این پژوهشاین  ها بر عملکرد تاثیر هر یک از آن و هوایی و

ژوئن تا  هاي)، کمبود بارش در ماهیو ساقه ده ی(مرحله کاشت، جوانه زن لیآور هايدر ماه یینوسان دما

که هر  ؛است یبارش از جمله مسائل رینسبت به مقاد ریتبخ شی)، افزایدگیتا رس یده اوت (از مرحله گل

. به عنوان مثال در اواخر اردیبهشت دهدیقرار م ریتحت تاث لیاردب شتدر د را ینیزمبیسال زراعت س

زمینی در منطقه مورد مطالعه به علت افت هکتار سطح زیر کشت سیب 26000از  هکتار 6000، 1385

به منظور  ر این پژوهش،). د1385 :دما دچار سرمازدگی کلی شد (گزارش هواشناسی کشاورزي استان

زمینی در دشت موثر در میزان عملکرد محصول سیب مطالعه معیارهاي اقلیمییابی به اهداف، به  دست

هاي رگرسیونی چند متغیره، روابط موجود بین میزان بازده تا با ایجاد مدل ؛پرداخته شده استاردبیل 

زمین، در روند  موثری و عوامل فیزیکی ول و معیارهاي اقلیمی بررسی گردد و سپس عناصر اقلیممحص

یابی تحلیل و در با روش درون GISدر محیط  ر مقایسه با نیاز رویشی این گیاهزمینی دکاشت سیب

  گردد.بندي با روش ویکور تهیه مینهایت نقشه نهایی پهنه

    

 سؤال اصلی پژوهش -1-3

نسبت به سایر عناصر اقلیمی چقدر  زمینی در دشت اردبیل،درجه حرارت در عملکرد محصول سیب. 1

  ؟گذار استتاثیر

  ؟چقدر است در دشت اردبیل زمینیسیب کشت محصول ترین نیاز دمایی براي. مناسب2

  

  فرضیه پژوهش  -1-4

ي زمینی در دشت اردبیل، نسبت به سایر عناصر اقلیمی  تاثیرگذاردرجه حرارت در عملکرد سیب .1

 بیشتري دارد.

درجه  10الی  7زمینی در دشت اردبیل ایی براي کشت محصول سیبترین نیاز دممناسب .2

  گراد است.سانتی

  هدف (اهداف) پژوهش - 1-5

ده از درجه حرارت و اهداف ااستف زمینی در دشت اردبیل باملکرد سیببررسی ع تحقیق هدف اصلی

  فرعی از قبیل؛
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  زمینی.رسی حداقل دماي پایه جهت رشد سیببر .1

  رد نیاز براي کاشت.بررسی درجه حرارت مو  .2

 مطالعه عناصر اقلیمی از قبیل دما، بارش، رطوبت هوا، تعداد روزهاي یخبندان و ساعات آفتابی. .3

 

  شضرورت و اهمیت پژوه -1-6

برد. در بین اقلیم کشاورزي یک دانش کاربردي است که اصول هواشناسی کشاورزي را به کار می

دارد. حتی وقتی که سایر عوامل تولید محصول در یک تمام عوامل محیطی، آب و هوا یک نقش عمده 

ت کشاورزي را افزایش یا تواند بازده محصوالسطح اپتیمم قرار داشته باشند، تغییرات در آب و هوا می

ها در مقابل از آنجایی که حساسیت گیاهان و آستانه تحمل آن . )73- 74: 1382کاهش دهد (کریمی، 

دهی متفاوت است، لذا تغییرات نامطلوب دهی و میوههاي جوانه زنی، گلتغییرات دما و رطوبت در دوره

به عنوان مثال اگر چه درجه  بی بر عملکرد این محصوالت بگذارد؛تواند اثرات مخرمتغیرهاي اقلیمی می

ولی بسته به شرایط زمانی دوره رشد هر  ؛تواند زمینه ساز رشد رویشی گیاهان باشدحرارت محیط می

هایی از سال اثر منفی بر عملکرد داشته باشد و منجر به خطرات اقلیمی تواند در ماهین دما میمحصول، ا

شود تا تغییرات هاي جوي باعث میزمینی به درجه حرارت و ریزشوابستگی سیبمانند سرمازدگی گردد. 

ي که طبق به نحو ؛اي بر بروز خسارت در این محصول داشته باشندآب و هوایی آثار تعیین کننده

اطالعات صندوق بیمه کشاورزي، سرمازدگی مهمترین ریسک اقلیمی مربوط به تولید این محصول در 

هاي مختلف به درصد سطح خسارت دیده این محصول را در سال 90کشور بوده و به طور متوسط حدود 

از گیاهان زراعی با  مطالعه هر کدام ،بنابراین  ).56: 1393پور و سالمی، ت (تهامیاختصاص داده اس خود

نماید، که عملیات کشاورزي را گیري از عناصر اقلیمی اطالعات مورد نیاز را براي کشاورزان فراهم میبهره

گردد که خسارت وارد شده بر این امر باعث می ؛متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه تطبیق دهند

که  استان اردبیلباشد کاهش یابد. می محصول که ناشی از عدم شناخت کافی متغیرهاي آب و هوایی

هاي انواع جریانات آب و هوایی در فصول فعالیت ،باشدزمینی در کشور مییکی از مراکز مهم تولید سیب

اي براي شناخت بنابراین انجام تحقیقات منطقه ؛کندمختلف سال نقش مهم در عملکرد کشاورزي ایفا می

-ختلف رشد در ارتباط با عناصر آب و هوایی ضروري به نظر میعکس العمل هر گیاه زراعی در مراحل م

وایی، تاثیر هر یک از پارامترهاي شود تا با استفاده از عناصر آب و هتالش می در این پژوهش ،لذا. رسد

  زمینی در دشت اردبیل بررسی گردد.ازده محصول سیببر رشد و ب ما،بخصوص د اقلیمی
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  مبانی نظري -2

  مقدمه  -1 -2

هاي روي زمین را در کشاورزي مهمترین فعالیت اقتصادي در جهان است و یک سوم کل خشکی         

و اقلیم یکی از  هوا ).3: 1934، 1(گریگجمعیت شاغل را به کار گرفته است  درصد 45گیرد و میبر

است در حقیقت کیفیت خوب محصول با مطالعات آب و هوایی  ها اطالعاتی در کشاورزيمهمترین داده

و دیگر دانشمندان کشاورز، اثرات آب و هوا و تغییرات آن را همواره از دانان  باشد، اقتصاددر ارتباط می

اند. در حقیقت بدون فهم و درك اقلیم هیچ منطقه و ناحیه کشاورزي نظر کشاورزي محفوظ داشته

ها و مرزهاي تولید محصوالت کشاورزي وابسته به محدودیت). 7: 1376مضانی، اقتصادي نخواهد بود (ر

ها، حشرات و غیره هستند، اما بدون شرایط اقلیمی است. البته این محصوالت تحت تاثیر خاك، ناهمواري

رسد، مگر اینکه با شرایط محیطی موجود انطباق یابد. شک هیچ محصولی به اهمیت واقعی خود نمی

عناصر اقلیمی در کشاورزي، دما، رطوبت، تابش آفتاب، باد و تبخیر هستند. محصولی که رشد  ترینمهم

کند باید اشکالی مناسب از این عناصر را درون میکروکلیماي محیط خود پیدا کند. تمام محصوالت می

اي ي آستانهاي طبیعی و حقیقی از عناصر اقلیمی دارند که در خارج از آن مرزهاکشاورزي مرزهاي آستانه

با توجه به تمامی این عوامل بررسی ارتباط بین  ).89: 1393(محمدي،  قادر به رشد طبیعی خود نیستند

عناصر اقلیمی و عملکرد محصول کشاورزي و نیز شناسایی مناطق مساعد جهت کاشت محصوالت زراعی 

  امري ضروري است.

  

زمینیتاریخچه و اهمیت سیب -2-1-2  

هاي بولیوي، پرو و مناطق ارتفاعات آند در امریکاي جنوبی، در حوالی کوه خاستگاه سیب زمینی

متر از سطح  4200تا  2700درجه جنوبی و در ارتفاع  25درجه شمالی و  10هاي گرمسیر بین عرض

اواخر  و یا ایتالیا به اروپا راه یافت. ابتدا به آلمان و درستان یگلان از طریق ایرلند واین گیاه دریا بوده است. 

زمینی داراي فرانسه شد. بعد از ذرت، سیب وارد 1600از آنجا به سویس و در حدود سال  16قرن 

شود، زیرا سازگار با آب و کشور کشت می 140ترین توزیع در دنیا است. این محصول در حدود گسترده

                                                
Grigg -1  
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هاي سبک در خاك ها حتیدرجه عرض شمالی و در انواع خاك 70هاي مختلف است. از خط استوا تا هوا

زمینی در ایران به ).  تاریخچه کشت سیب10:1387ریفی،(اصغري و سید ش اي داردعملکرد قانع کننده

گردد. در این دوران توسط سرجان ملکم مقداري سیب زمینی به دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار برمی

-و توسعه فعالیت د. پس از شروعسطح بسیار کم کشت شایران وارد شد و در زمان حاج میرزا آقاسی در 

هاي انجام هاي تحقیقاتی توسط بخش باغبانی کشت این گیاه در سطح کشور افزایش یافت و پژوهش

 شده توسط بخش تحقیقات عملکرد سیب زمینی در واحد سطح نیز به طور چشمگیري افزایش پیدا کرد

  ).1:1379(شکوهیان،

  

  زمینیشناسی سیبگیاه -2-1-3

ساله، از تیره سوالناسه که از گیاهی است یک Solanum Tuberosumنام علمی با  زمینیسیب 

متر از  4000درجه جنوبی پراکنده شده و تا ارتفاع بیش از  50درجه شمالی تا  50عرض جغرافیایی 

ماه  6الی  3متر و طول رشد آن بین سانتی 150الی  60شود، ارتفاع بوته بین سطح دریا نیز کشت می

اشد. سیب زمینی گیاهی است سرما دوست که در نواحی گرم در پاییز و در نواحی سرد در بهار بمی

گراد یا درجه سانتی 25ترین فصل رشد آن حدود کاشته شده و هنگامی که میانگین درجه حرارت گرم

به  گراددرجه سانتی 20هاي کمتر از کمتر باشد، بهترین عملکرد را خواهد داشت. رشد غده در خاك

گردد. از نظر آب، سیب زمینی به رطوبت کافی گراد کامال متوقف میدرجه سانتی 30کندي و در حرارت 

هاي خشک با درجه حرارت باال باید بالفاصله که در خاك ؛و یکنواخت در طول دوره رشد نیازمند است

ها باعث غیر دگی غدهکشت اقدام به آبیاري سبک نمود. در غیر این صورت به علت آلودگی و پوسیپس از

گردد. خاك مناسب براي تولید سیب زمینی یکنواختی سطح سبز و یا ایجاد فضاهاي خالی در مزرعه می

باشد. البته تولید این محصول در خاکی با درصد تخلخل باال، تهویه و زهکشی خوب و بافت متوسط می

آمیز وش مناسب کاشت، موفقیتاراضی نیمه سنگین به شرط وجود ساختمان مناسب و به کارگیري ر

هاي رسی و رسی لومی، زیادي آب در خاك ، باعث نامتناسب هاي سنگین نظیر خاكباشد. در خاكمی

هاي قارچی و یا باکتریایی، کاهش میزان عملکرد محصول، آلوده و ریز شدن شدن تهویه، شیوع بیماري

بارور با بافت متوسط، ساختمان خوب، هاي عمیق و شود. به طور کلی خاكهاي سیب زمینی میغده

- ترین شرایط محسوب میزمینی مناسبنثی تا کمی اسیدي براي تولید سیبخ PHزهکشی مناسب و 

ها و باشد و شوري خاك عمال باعث کوتاه شدن بوتهشود. این گیاه به خشکی و شوري خاك حساس می

  ).9: 1390الل، گردد (عبدپور دزودرسی و در نتیجه کاهش عملکرد محصول می
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  ریشه -2-1-3-1

زمینی موقعی که به رشد اصلی خود رسید، یعنی وابستگی به تغذیه از غده از بین رفت، سیب

 30متري خاك پراکنده هستند. سانتی 40-60ها بیشتر در قسمت سطح االرض کند. ریشهتولیدریشه می

هاي افشان و نابجا ممکن است تا ریشهتوانند گسترش یابند. ها در عمق متوسط خاك میدرصد از ریشه

- 60درصد فعالیت جذبی ریشه تا عمق  80عمق بیشتر از یک متر نیز در خاك نفوذ کنند. ولی در حدود 

یابد. تر از آن به سرعت کاهش میها در عمق پایینگیرد. وسعت ریشهمتري خاك انجام میسانتی 30

  فوذ کنند.متري نیز نسانتی 170ها قادرند تا عمق ریشه

  

  زمینیساقه زیر -2-1-3-2

دهد. این یک پدیده غده رخ می یلتشکدر فاصله زمانی شروع  (ریز غده) هاتولید استولون    

پذیر است. طول دهد و وضعیت حاصل برگشتزنی رخ میبیولوژیک خاص رقم است که جدا از جوانه

زمینی در سطح هاي زیریشتر نیز باشد. اگر ساقهمتر و حتی بسانتی 5- 10تواند میریز غده) ها (استولون

کار تغذیه این ساقه  .کنندخاك قرار گیرند ساقه عمودي هوایی برخوردار از شاخ و برگ معمولی تولید می

زمینی شامل ساقه هوایی، ساقه زمینی خواهد بود. سیستم ساقه سیبروز به عهده غده ساقه زیر 30-15

  زیرزمینی و غده است.

  

  زمینیغده سیب -2-1-3-3

زمینی شود. بنابراین، غده سیبانتهاي هر ساقه زیرزمینی پس از متورم شدن به غده تبدیل می    

اي به نام چشم متمرکز هستند. هاي جانبی آن در نقاط فرورفتهاي است که جوانهساقه تغییر شکل یافته

ها هستند که پس از تغییر شکل حجیم هها قسمتی از ساقکند. غدهجوانه تولید می 3هر چشم حداقل 

  یل شوند.هاي هوایی یا زیرزمینی تشکي ساقهاند و ممکن است بر روشده

  

  برگ -2-1-3-4

به  اند وهاي ساعت بر روي ساقه قرار گرفتهها متفاوت و به صورت مارپیچ در جهت عقربهبرگ 

  هاي کوتاهی بنام دم برگچه سیله پایهاند. به طور مستقیم بویل شدهصورت مرکب از چندین برگچه تشک
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Abstract: 

Potatoes are the most important crop in the Ardebil province, 13% of the land area under 

cultivation of this crop . the purpose of this study was to study the effect of climatic factors 

on the yield of potatose to carry out multiple regresseion model was used. The data used in 

this study, such as: the total annual rainfull, average minimum temperature, average 

maximum temperature, average temperature, average temperature of absolute minimum 

and maximum, average relative humidity, average minimum and maximum moisture, frost 

and sunshin. In this study, eleven climatic varibles have studied in relation to the yield of 

potatoes and then measures the temperature separately from other variables relationship 

with a regression model during the growing season was calculated potatoes. In order to 

assess land suitability for cultivation of potato fields in Ardabil, eight data from the 

weather statin has been used beginning to 2012. And enjoying the multi- criteria decision- 

makin methods, such as vikor was to choosing the best option and plans conducive to the 

cultivation areas was designed using GIS. Final results are indicative of the fact that 

measures temperature and relativ humidity of more importanc is the yield of potatoes in 

fields in Ardabil. Also according to the index R-squard in the regression equation, it was 

found that 99% of the changes of dependent variable (potato) are explained by the 

independent variables used in regression model. Based on the results of vikor, according to 

quantity Q best region in terms cultivation of potatoes on the plains of Ardebil is the 

station Abi bigelow, the value of Q 1 and ranked first. And station Nir with the Q 16% is 

the worst region for the cultivation of potatoes. 
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