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 چكیده:

چغندر قند يک محصول استراتژيک کشاورزی است. براساس شرايط اقلیمي و محیطي در منطقه مغان،             

دف از اين تحقیق، ارزيابي قابلیت های محیطي و تاثیرات کاشت آن در توسعه اقتصادی کشاورزان نقش مهم دارد. ه

عوامل و عناصر اقلیمي برای کاشت چغندرقند در منطقه مغان مي باشد. با توجه به عوامل محیطي گوناگون در رشد و 

یفي عملكرد چغندر قند، فرآيند ارزيابي اراضي برای کشت آن مستلزم استفاده از اطالعات جامع و متنوع مكاني و توص

ايستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی موجود در منطقه مورد  5است.  بدين منظور اطالعات مربوط به متغیرهای اقلیمي 

مطالعه که دارای آمار کامل بودند، جمع آوری و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. از عناصر اقلیمي؛ دمای ساالنه، 

تا سپتامبر(  و از عوامل اقلیمي؛  مهساالنه،  بارش طول دوره رشد )  (، بارشسپتامبرتا  مهدمای طول دوره رشد ) 

ارتفاع، شیب، جهت و خاك در نظر گرفته شد. با استفاده از توابع ويژه سامانه اطالعات جغرافیايي، برای هريک از 

د، با استفاده از روش نیازهای اقلیمي اليه جداگانه تهیه گرديد. پس از ارزش گذاری، متناسب با نیاز رويشي چغندر قن

AHP اليه های مذکور طبقه بندی شدند و همه اليه های عناصر و عوامل اقلیمي با روش همپوشاني شاخص ها در ،

نواحي شمالي منطقه مغان همچنین نوار شرقي و غرب اين تلفیق شدند. نتايج حاصل نشان داد که  GISمحیط 

ند دارند. نواحي جنوبي منطقه نیز با توجه به وزن های به دست منطقه شرايط مطلوب و مناسبي برای کشت چغندر ق

درصد اراضي دارای شرايط 6/55آمده از عامل های مختلف، از مطلوبیت کم تری برای کشت برخوردار مي باشند و 

درصد اراضي نامناسب برای کاشت چغندر قند در منطقه مغان 3/11درصد اراضي دارای شرايط متوسط و1/72مناسب،

 . باشدمي 

 AHP ،GIS، چغندرقند، منطقه مغاناقلیم، : هاواژه کلید
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 مقدمه -4-4

تار   رين عواملي است که در طول تااريخ ماورد توجاه بشار باوده اسات و کام       آب و هوا يكي از مهم ت         

کشاورزی است که در طول روز با يک يا چند عامل هواشناسي برخورد نداشته باشد. علت ايان موضاوع نقاش    

از نظار    .(13: 1321مهم آب و هوا بر زندگي بشر و خصوصاً تولیادات کشااورزی اسات )کاافي و همكااران،      

ناسي کشاورزی، اهمیت عوامل آب و هوايي در بخش کشاورزی باعث گرديده کاه مطالعاات   متخصصین هواش

مفصلي روی تفاوت عملكرد محصوالت زراعي و باغي در مناطق مختلف آب و هاوايي انجاام گیارد )نصاوحي،     

با درك اهمیت موضوع، سازمان هواشناسي جهاني وابسته به سازمان ملل يكي از هشت کمیسیون  .(1: 1356

چغندر قناد مخصاوص منااطق    . (12: 1321فني خود را به هواشناسي کشاورزی اختصاص داده است )مالک، 

درجه عرض شمالي بین قاهره تا هلینسكي در اروپاا،   62تا  32معتدله است و قسمت اعظم آن بین مدار های 

شور بادون تردياد باه    آسیا، آمريكای شمالي و آفريقای شمالي کشت مي شود. تامین امنیت غذايي مردم هر ک

 2/1شكر از جمله محصوالت استراتژيک است که با وجود رشاد  .استقالل و امنیت ملي آن ها گره خورده است

(. لاذا آگااهي   7: 1313، درصدی، هنوز بخش قابل توجهي از نیاز کشور از طريق واردات تامین مي شود )آبچر

ن زراعي کماک بزرگاي در روناد برناماه ريازی و بهاره       از تاثیر عناصر و عوامل فیزيكي زمین بر عملكرد گیاها

برداری از منابع موجود مي نمايد. زيرا هر گیاه مرحله بحراني و حساسي نسبت باه عناصار آب و هاوايي دارد.    

زماان و  در  را شناخت اين مكانیسم در گیاهان زراعي، امكان اتخاذ تصمیم مناسب جهت انجام عملیات زراعي

    آورد. مكان مناسب فراهم مي
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 مسالهبیان   -4-2

در بین عوامل مختلف تاثیرگذار در تولید محصوالت کشاورزی، شارايط جاوی و اقلیماي از مهام تارين              

متغیر های محیط طبیعي بوده که انسان در مقیاس کوچک و آن هم با صارف هزيناه هاای گازاف، قاادر باه       

ابله با محدوديت های طبیعي به خصاوص محادوديت هاای    کنترل آن نیست. بنابراين تنها راه ممكن برای مق

ضایاییان  ) اقلیمي، شناخت اين محدوديت ها و سازگاری با آن ها و لحاظ ماديريت محصاوالت زراعاي اسات    

در اين راستا بررسي شرايط اقلیماي و محیطاي منااطق مختلاف بارای       .(71: 1351فیروز آبادی و همكاران، 

 بهینه ساازی فرآبناد کشااورزی دارای اهمیات زياادی ماي باشاد.        کشت محصوالت مختلف کشاورزی، جهت

سامانه اطالعات جغرافیايي يک فناوری مهم برای استفاده از متدهای مختلف در تعیاین مكاان ياابي منااطق     

مستعد به کاشت است. با استفاده از قدرت تحلیل پردازش اين نرم افزار امكان استفاده از داده های مختلاف و  

در کشور ايران تغییرات جوی هر ساله میلیاردها ريال خسارت به اراضي و  فاوت فراهم مي گردد.روش های مت

اليل آن، بهره برداری از اراضي کشاورزی بدون مطالعه تاثیرات محصوالت کشاورزی وارد مي کند که يكي از د

دبیل قرار گرفتاه اسات.   منطقه مغان در شمال غرب ايران و در شمال استان ارشرايط اقلیمي بر محیط است. 

اين منطقه به لحاظ اقلیمي در منطقه  خشک و نیمه خشک ايران قرار دارد. در اين بخش از کشور روساتاها و  

شهرهای متعددی قرار دارد که زندگي بیشتر ماردم نیاز باه کشااورزی وابساته اسات. جهات بهباود شارايط          

و شرايط محیطي نیاز است تا ابتدا شرايط اقلیمي  های کشاورزیکشاورزی در منطقه و استفاده بهینه از زمین

به دقت بررسي گردد و نوع کشت و کشاورزی منطقه نیز بار اسااس ايان شارايط تطبیاق داده شاود. درايان        

 چغندر قند مورد بررسي قرار گیرد.پژوهش نیز سعي بر اين است تا شرايط اقلیمي منطقه مغان برای کشت 

 پژوهش ت االوس -4-9

 ؟در دشت مغان مي باشند اطق ، مستعد کشت چغندر قندمنکدام  -1
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در مراحل رشد بیشترين اولويت را  سلسله مراتبيکدام يک از داده های مورد مطالعه براساس روش  -7

 ؟دندارچغندر قند 

 پژوهشف اهدا -4-1

رايناد تحلیال   شناسايي مناطق مناسب برای کاشت چغندر قند با اساتفاده از ف  اين تحقیق ف اصلياهدا        

 ( در محیط سامانه اطالعات جغرافیايي است. AHPسلسله مراتبي )

 

  پژوهشضرورت و اهمّیت  -4-5

هر سال بیش از دهها هكتار از منطقه مغان يكي از مراکز مهم کشاورزی در کشور محسوب مي شود.         

مین آب مورد نیاز اين زمین های دشت مغان برای کشت چغندر قند اختصاص مي يابد که علت آن تا

از لحاظ دما، هیچ گونه کمبودی در منطقه ديده نمي شود. شرايط محصول از طريق سد میل مغان مي باشد. 

. با توجه به اينكه در مي باشدکشت اين محصول مناسب مواردی است که برای جمله فیزيوگرافي زمین نیز از 

لذا براساس مطالعات انجام يافته  ،مغان شده است سال های اخیر اقدام به کشت های متعدد محصوالت در

کشت چغندر قند نسبت به ساير محصوالت غیر بومي که اخیرا در منطقه رواج پیدا کرده است در صورت 

  تامین آب مورد نیاز و وجود کارخانه قند مغان مناسب ترين نوع کشت برای منطقه مغان مي باشد.

 پژوهشی پیشینه -4-6 

ستفاده از داده های عوامل و عناصر اقلیمي در زمینه های کشاورزی در ناواحي جغرافیاايي مختلاف    ا           

سترش است. از جمله داليل رويكرد محققان به ايان موضاوع، پیشارفت    گکره زمین به طور روزافزون در حال 

در تجزياه و    GISفناوری رايانه ای است که سرعت محاسبه را افازايش داده و از طرفاي اساتفاده از فنااوری    

تحلیل داده های اقلیمي و تلفیق آن ها در نرم افزارهای متعدد توسط محققین در حال گساترش ماي باشاد.    

بسیاری از محققان خارجي و داخلي در ارتباط با تاثیر عوامل و عناصر اقلیمي بر روی محصاوالت کشااورزی و   
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ل به برخي از آن هاا  را انجام داده اند که در ذيتحقیقاتي  ،انتخاب مكان مناسب برای کاشت محصوالت زراعي

 35( دريافتند که چغندرقند محصول منطقه معتدله باوده و از عارض   1321کافي و همكاران )اشاره مي شود: 

به اين نتیجه رسیدند که چغندرقند در دوره کاشات   نامبردگان درجه در نیمكره شمالي به باال کشت مي شود.

حقايقي مقادم   سانتیگراد کفايت خواهد کرد. 5-6رت باال نیاز ندارد و درجه حرارت تا سبز شدن به درجه حرا

چه در آبیاری ساطحي از روش هاای مناساب و شاناخته شاده بهاره       نکه چنا بیان کردند( 1352و همكاران )

ل ( پتانسای 1351سهرابي و همكااران )  گیری شود، روش آبیاری سطحي قابل رقابت با آبیاری باراني مي باشد.

ماي تاوان    گفتندکهو بدست آوردندکیلوگرم در هكتار  65676تولید تابشي حرارتي محاسبه شده به روش فایو 

قایمیاان و   با رفع محدوديت های قابل اصالح خااك و ارتقاای ساطد ماديريت، تولیاد فعلاي را افازايش داد.       

شهر به اين نتیجه رسایدند کاه   ( در ارزيابي تناسب اراضي به روش پارامتريک در منطقه پیران1351همكاران )

روز  117حادود  چغنادر قناد    تجزيه داده های بارندگي و تبخیر و تعرق نشان مي دهد که طاول دوره رشاد   

د، ( دريافتند که از صفات مهم مورفولوژيک که نشاانگر رشاد گیااه ماي باشا     1357خیامیم و همكاران ) است.

ز و زرد گیاه اسات و شارايط مختلاف ماديريتي بار ايان       سطد ويژه برگ، ارتفاع اندام هوايي و تعداد برگ سب

 تارين و بایش   ( کام 1353شهابي فار و همكااران )   صفات و همچنین در عملكرد ريشه و قند تاثیرگذار است.

تارين و   میلاي متار و کام    12و  5ترين مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه چغندرقند تهران به ترتیب برابار  

 .اعاالم کردناد  متار   میلاي  1722و  622به ترتیاب برابار    خالص در طول دوره رشد ترين مقدار نیاز آبي بیش

( به اين نتیجه رسیدند که میزان تبخیر و تعرق در شرايط استاندارد باا اليسایمتر و   1355پناهي و همكاران )

 اسات. متار باوده    میلي 1211و  1173، 1276به ترتیب برابر  27و  21،  22به روش بیالن آبي در سال های 

از نظر آماری اختالف معناي داری   ، گفتند کهبین سطوح آبیاری و ازت در بررسي( 1355جلیني و همكاران )

و  67/55، 5/5و عملكرد در سطوح بدون تنش آبي، تنش آبي ابتدايي و تنش مداوم باه ترتیاب باا     وجود دارد

کاه کاارآيي   باه ايان پرداختناد    آبي  ( در تعیین نیاز1356شهابي فر و رحیمیان ) در هكتار بدست آمد. 6/12
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کیلوگرم به ازای هر متر مكعاب   577/2و  672/1مصرف آب بر اساس عملكرد ريشه و عملكرد شكر به ترتیب 

گاراد باه    درجه سانتي 15( دريافت که بذر چغندر قند در دمای بیش از 1356نصوحي ) .مي باشدآب مصرفي 

درصد ماي   22الي  52وبت خاك برای رشد چغندرقند بین ( بهترين رط1356نصوحي ) سرعت جوانه مي زند.

کاه دوره رشاد منطقاه از لحااظ رطوبات       دريافت( در ارزيابي تناسب اراضي يكانات مرند 1356فرج نیا ) .داند

ابراهیمیاان و همكااران    برای کاشت و پرورش چغندرقند مناساب نیسات و بايساتي آبیااری صاورت بگیارد.      

تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه، به منظور استفاده بهیناه از آب و خااك   غربال ژنوتیپ های در( 1352)

شور، روش های مختلفي وجود دارد و انجام عملیات مناسب زراعي و به کار گیری ارقام متحمل باه شاوری از   

( 1352خیامیم و فتد اله طالقااني )  جمله راهكار های عملي و اجرايي هستند که امروزه کاربرد وسیعي دارند.

دريافتند که تاريخ کاشت و برداشت از مهم ترين متغیر های تولید هستند که به انتخاب تاريخ کاشت به علات  

استقرار مناسب بوته و به تاريخ برداشت از نظر مناسب ترين زمان رسیدگي کمي و کیفي محصول باياد توجاه   

ي باه صاورت تاوام در فرآيناد ارزياابي      به اين نتیجه رسید که عناصر و عوامل اقلیم (1355طباطبايي ) نمود.

( از میاان شااخص   1312صدرآبادی و همكاران ) قابلیت های محیطي چغندرقند نقش موثری ايفا مي نمايند.

 ( و کام 2117( در رقام ) 5/5های رشد ارقام تجاری و رايج چغندرقند، باالترين مقدار شااخص ساطد بارگ )   

باه  ( 1312بخشاي و همكااران )   .بیاان کردناد  رقم فلورس مربوط به را ( 5/3ترين میزان شاخص سطد برگ )

 طاول ريشاه   و اثر تنش روی صفات عملكرد ريشه، عملكرد شاكر، درصاد قناد، قناد قابال استحصاال       بررسي

( به اين نتیجه رسیدند که رقم های جديد مقاوم به پديده سااقه  1312فتد اله طالقاني و همكاران ) .پرداختند

اشارف و   .یماه گرمسایر کشاور را فاراهم ماي کناد      يیزه در منااطق گرمسایر و ن  رفتن، امكان توسعه کشت پا

ماورد   LARSWG5( تاثیر تغییر اقلیم را بر تغییر مصرف آب چغندرقند باا اساتفاده از مادل    1311همكاران )

( دريافت که محدوديت منابع آب و پتانسیل تبخیر باال، کشت بسایاری از  1311صدرقاين ) مطالعه قرار دادند.

و تامین نیاز آبي با اساتفده   با محدوديت جدی مواجه ساخته است صوالت کشاورزی از جمله چغندرقند رامح
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( به اين نتیجه رسایدند کاه باین    1311عروج نیا و همكاران ) از سیستم آبیاری قطره ای درخور اهمیت است.

گیری اخاتالف معناي داری   سطوح مختلف آبیاری و ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر صفات مورد اندازه 

( دريافتند کاه اگار رطوبات باه انادازه کاافي در اختیاار گیااه نباشاد،          1311ايلكايي و همكاران ) وجود دارد.

 کاهش مي يابد. آن محدود شده، درصد قند و درجه خلوص گیاهعملكرد

، ماورد    AHP( سنجش تناسب اراضي استان لرستان برای کاشت چغندر قناد بار اسااس مادل     1313آبچر )

مطالعه قرار داد و به اين نتیجه رسید که نواحي غربي استان نسبت به نواحي شارقي از شارايط مطلاوب تاری     

( در تعیین نواحي مستعد کاشت چغندرقناد در اساتان   1311سبحاني ) برای کشت چغندرقند برخوردار است.

مناسب، متوساط و نامناساب از لحااظ    اردبیل، به اين نتیجه رسید که استان اردبیل مي تواند به سه ناحیه ی 

 کاشت چغندرقند پهنه بندی شود.

( اثر آب و هوا را بر عملكرد چغندرقند در غرب مونتانا را بررساي کارده و دريافتناد    1115) 7 و فرانک 1ادوارد 

در  (1151) 3آلبارت  ارتباط نزديكي با عملكارد چغندرقناد دارد.   ،متوسط دمای روزانه ،که از اکتبر تا سپتامبر

سي تاثیر آب و هوا بر روی رشد چغندرقند دريافت که بین دمای شبانه و رشد چغندر و تولیاد قناد رابطاه    ربر

( رشد و توساعه  1123) 5و الريچ 1اچكي و وزن ريشه با باال رفتن دمای شبانه افزايش پیدا مي کند. وجود دارد

ی شابانه را ماورد بررساي قارار داده و     عملكرد چغندرقند تحت شرايط آب و هوايي کنترل شده بوسایله دماا  

( تااثیر  1126) 2و استرويلد 6دوبتز گراد در نظر گرفتند. درجه سانتي 7-76در محدوده را درجه حرارت شبانه 

ساال و بار اسااس تحلیال رگرسایون بررساي کارده و         52در  را تغییرات آب و هوايي روی رشاد چغندرقناد  

ای آب و هوايي است که به تنهايي و به طور قابل توجهي عملكارد  دريافتند که درجه حرارت از جمله متغیر ه
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( به اين نتیجه رسید که وابستگي درصد قناد باه آب و   1151) 5چغندرقند را تحت تاثیر قرار مي دهد. اکسون

 (7223و همكااران ) 1 جاونز  هوا آنقدر باالست که مناطق کشت بايستي بر اساس شرايط اقلیمي تعیاین شاود.  

شابیه    GCMات آب و هوا را در بهره وری از چغندرقند اروپا با اساتفاده از مادل گاردش عماومي     تاثیر تغییر

( در پاساخ  7221) 11و زاناوني  12آبادل  سازی کرده و بر اهمیت محصول در تحمل به خشاكي تاکیاد کردناد.   

آن و در  چغندرقند به آبیاری با آب شور، به اين نتیجه رسیدند که باعث کاهش عملكرد قناد و درصاد خاالص   

شارق نشاان    ی( در آنجلیاا 7225) 17رودمستد شرايط نامطلوب مي شود. ندر چنی  TSSمقابل باعث افزايش 

( اثار  7226و همكااران )  13کنتار  ماي شاود.  ی چغند قناد  باعث زودتر پیر شدن برگ ها  رداد که دمای بیشت

گرفتناد کاه متوساط درجاه     تغییرات آب و هوايي را روی توسعه عملكرد چغندرقند بررسي کردناد و نتیجاه   

 15و کیات  11آی میناق  گاراد ماي باشاد.    درجاه ساانتي   15حرارت روزانه برای رشد ريشه عمودی در حادود  

 115بررسي کارده و بیاان کردناد کاه باازده قناد شابیه ساازی شاده،          را ( تاثیر تغییرات آب و هوايي7226)

در برسي عملكرد کیفیت چغندرقناد،   (7225و همكاران ) 16محمدی کیلوگرم در هكتار در هر سال بوده است.

و آبیاری اثار   درصد ظرفیت مزرعه است 22رد ريشه دريافتند که مقدارمطلوب آب موجود در خاك برای عملك

( دربررسي تاثیرات آب و هوا بار باذر   7221) 12پت کیويسین معني داری بر عملكرد و کیفیت چغندرقند دارد.

، در رشاد چغندرقناد   ای تعیین کنناده  ،اثره متغیرهای مهم محیطيهنگام، به اين نتیجه رسید ک افشاني زود

( در بررساي عوامال آگروکلیماايي تولیاد باذر      7221) 15 حماايتي  دما، بارش و رطوبت موجود در خاك دارند.
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چغندر قند در اردبیل، نشان داد که بین عملكرد دانه و پارامترهاای مختلاف آب و هاوايي همبساتگي معناي      

 ( با مقايسه 7212و همكاران ) 11 پیرزمیسلو درجه حرارت متوسط وجود دارد.داری بین دانه و 

داده های مربوط به کشت چغندرقند در دو شیوه کاربرد نیتروژن، دريافتند که محصوالت چغندرقند تقويت شده با استفاده از 

( دريافت که در مقیاس منطقه ای، 7212) 72نیكوالس مغذی تر از شیوه ديگر است.. ،مايع ترکیبي نیترات، آمونیوم و اوره

و 71 میرزايي )بويژه بارش بهاره و سرما ( وجود دارد. ارتباط کامالً روشني بین محصول چغندرقند و تغییرات آب و هوايي ماهیانه

اني الگوهای کشت، دريافتند که با توجه به تغییرات آب و هوايي و گرم شدن جهان، بذر افش ه( در مطالع7217)  77عبداللهیان

سي گونه های پیوندی چغندر قند دريافتند که چغندرقند نیاز ر( در بر7217و همكاران ) 73ساغر هنگام مناسب مي باشد. زود

( در 7217و همكاران ) 71حمايتي ساله و تجاری مي باشد که در آب و هوای معتدل رشد مي کند. 7به آبیاری دارد و يک گیاه 

ترين فاکتور تاثیر گذار در تولید دانستند.  رد و کیفیت چغندرقند جیرفت، آب را مهمبرسي تاريخ کاشت و برداشت روی عملك

ترين عملكرد چغندرقند را مي توان در شرايط آب و هوايي مطلوب  ( به اين نتیجه رسیدند که بیش7213و همكاران )75 بارلوق

تند که طول کشیدن تنش خشكي باعث کاهش قابل ( درياف 7213) 72 و فادی76 انتظار عرضه کافي از کود ها به دست آورد. با و

( به اين 7213و همكاران ) 75نقای زاده قابل توجهي در عملكرد ريشه، شكر، تجمع ماده خشک و شاخص برداشت مي شود.
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Abstract: Sugar beet farming is a strategic product. Based on climatic and environmental 

conditions in the area of the Magi, planting farmers play an important role in economic 

development. The aim of this study was to assess the environmental and climatic factors 

and elements for planting sugar beet in the region are the Magi. Due to various 

environmental factors on the growth and yield of sugar beets, the process of evaluating 

land for its cultivation requires a comprehensive and diverse geographic and descriptive 

data. The information related to climatic variables 5 and climatological synoptic stations in 

the study area that has complete statistics were collected and were analyzed. Climate 

elements, annual temperature, the temperature during the growing season (May to 

September), the annual precipitation falls during the growing season (May to September) 

and climatic factors, height, slope, aspect and soil were considered. Using the special 

functions of GIS, was prepared for each separate layer climate needs. After valuation, 

according to sugar beet growing need, using AHP, the layers were categorized and all 

layers of the elements and climatic factors were combined in GIS with an overlap of 

indicators. The results showed that 58/6 percent of the land has the right circumstances, 

27/1 percent of the land has medium and 14/3 percent of the land is unsuitable for growing 

sugar beet in the area of the Magi. 
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