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  چکیده:

چغندر قند یک محصول استراتژیک کشاورزي است. براساس شرایط اقلیمی و محیطی در منطقه مغان،             

دف از این تحقیق، ارزیابی قابلیت هاي محیطی و تاثیرات کاشت آن در توسعه اقتصادي کشاورزان نقش مهم دارد. ه

عوامل و عناصر اقلیمی براي کاشت چغندرقند در منطقه مغان می باشد. با توجه به عوامل محیطی گوناگون در رشد و 

یفی عملکرد چغندر قند، فرآیند ارزیابی اراضی براي کشت آن مستلزم استفاده از اطالعات جامع و متنوع مکانی و توص

ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژي موجود در منطقه مورد  5است.  بدین منظور اطالعات مربوط به متغیرهاي اقلیمی 

مطالعه که داراي آمار کامل بودند، جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از عناصر اقلیمی؛ دماي ساالنه، 

تا سپتامبر)  و از عوامل اقلیمی؛  مهساالنه،  بارش طول دوره رشد (  )، بارشسپتامبرتا  مهدماي طول دوره رشد ( 

ارتفاع، شیب، جهت و خاك در نظر گرفته شد. با استفاده از توابع ویژه سامانه اطالعات جغرافیایی، براي هریک از 

د، با استفاده از روش نیازهاي اقلیمی الیه جداگانه تهیه گردید. پس از ارزش گذاري، متناسب با نیاز رویشی چغندر قن

AHP الیه هاي مذکور طبقه بندي شدند و همه الیه هاي عناصر و عوامل اقلیمی با روش همپوشانی شاخص ها در ،

نواحی شمالی منطقه مغان همچنین نوار شرقی و غرب این تلفیق شدند. نتایج حاصل نشان داد که  GISمحیط 

ند دارند. نواحی جنوبی منطقه نیز با توجه به وزن هاي به دست منطقه شرایط مطلوب و مناسبی براي کشت چغندر ق

درصد اراضی داراي شرایط 6/58آمده از عامل هاي مختلف، از مطلوبیت کم تري براي کشت برخوردار می باشند و 

درصد اراضی نامناسب براي کاشت چغندر قند در منطقه 3/14درصد اراضی داراي شرایط متوسط و1/27مناسب،

  . باشدمغان می 

  AHP ،GIS، چغندرقند، منطقه مغاناقلیم، : هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

تـر   رین عواملی است که در طول تاریخ مـورد توجـه بشـر بـوده اسـت و کـم      آب و هوا یکی از مهم ت         

کشاورزي است که در طول روز با یک یا چند عامل هواشناسی برخورد نداشته باشد. علت این موضـوع نقـش   

از نظـر    .)13: 1379مهم آب و هوا بر زندگی بشر و خصوصاً تولیدات کشـاورزي اسـت (کـافی و همکـاران،     

ناسی کشاورزي، اهمیت عوامل آب و هوایی در بخش کشاورزي باعث گردیده کـه مطالعـات   متخصصین هواش

مفصلی روي تفاوت عملکرد محصوالت زراعی و باغی در مناطق مختلف آب و هوایی انجـام گیـرد (نصـوحی،    

با درك اهمیت موضوع، سـازمان هواشناسـی جهـانی وابسـته بـه سـازمان ملـل یکـی از هشـت           .)1: 1386

چغنـدر قنـد   . )10: 1374فنی خود را بـه هواشناسـی کشـاورزي اختصـاص داده اسـت (مالـک،       کمیسیون 

درجه عرض شمالی بین قاهره تـا   60تا  30مخصوص مناطق معتدله است و قسمت اعظم آن بین مدار هاي 

هلینسکی در اروپا، آسیا، آمریکاي شمالی و آفریقاي شمالی کشت می شود. تامین امنیـت غـذایی مـردم هـر     

شکر از جمله محصوالت استراتژیک است .شور بدون تردید به استقالل و امنیت ملی آن ها گره خورده استک

، درصدي، هنوز بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود (آبچـر  7/1که با وجود رشد 

ن زراعی کمک بزرگی در رونـد  ). لذا آگاهی از تاثیر عناصر و عوامل فیزیکی زمین بر عملکرد گیاها2: 1393

برنامه ریزي و بهره برداري از منابع موجود می نماید. زیرا هر گیاه مرحله بحرانی و حساسی نسبت به عناصـر  

آب و هوایی دارد. شناخت این مکانیسم در گیاهان زراعی، امکان اتخاذ تصمیم مناسب جهت انجـام عملیـات   

    آورد. مکان مناسب فراهم میزمان و در  را زراعی
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  مسالهبیان   -1-2

در بین عوامل مختلف تاثیرگذار در تولید محصوالت کشاورزي، شرایط جـوي و اقلیمـی از مهـم تـرین             

متغیر هاي محیط طبیعی بوده که انسان در مقیاس کوچک و آن هم با صرف هزینـه هـاي گـزاف، قـادر بـه      

ابله با محدودیت هاي طبیعی به خصوص محـدودیت هـاي   کنترل آن نیست. بنابراین تنها راه ممکن براي مق

ضـیائیان  ( اقلیمی، شناخت این محدودیت ها و سازگاري با آن ها و لحاظ مـدیریت محصـوالت زراعـی اسـت    

در این راستا بررسی شرایط اقلیمی و محیطـی منـاطق مختلـف بـراي      .)21: 1389فیروز آبادي و همکاران، 

 بهینه سازي فرآبنـد کشـاورزي داراي اهمیـت زیـادي مـی باشـد.       کشت محصوالت مختلف کشاورزي، جهت

سامانه اطالعات جغرافیایی یک فناوري مهم براي استفاده از متدهاي مختلف در تعیـین مکـان یـابی منـاطق     

مستعد به کاشت است. با استفاده از قدرت تحلیل پردازش این نرم افزار امکان استفاده از داده هاي مختلف و 

در کشور ایران تغییرات جوي هر ساله میلیاردها ریال خسارت به اراضی و  فاوت فراهم می گردد.روش هاي مت

الیل آن، بهره برداري از اراضی کشاورزي بدون مطالعه تاثیرات محصوالت کشاورزي وارد می کند که یکی از د

دبیل قرار گرفتـه اسـت.   منطقه مغان در شمال غرب ایران و در شمال استان ارشرایط اقلیمی بر محیط است. 

این منطقه به لحاظ اقلیمی در منطقه  خشک و نیمه خشک ایران قرار دارد. در این بخش از کشور روستاها و 

شهرهاي متعددي قرار دارد که زندگی بیشتر مردم نیـز بـه کشـاورزي وابسـته اسـت. جهـت بهبـود شـرایط         

و شرایط محیطی نیاز است تا ابتدا شرایط اقلیمی  هاي کشاورزيکشاورزي در منطقه و استفاده بهینه از زمین

به دقت بررسی گردد و نوع کشت و کشاورزي منطقه نیز بر اسـاس ایـن شـرایط تطبیـق داده شـود. درایـن       

  چغندر قند مورد بررسی قرار گیرد.پژوهش نیز سعی بر این است تا شرایط اقلیمی منطقه مغان براي کشت 

  پژوهش ت االوس -1-3

  ؟در دشت مغان می باشند اطق ، مستعد کشت چغندر قندمنکدام  -1
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در مراحل رشد بیشترین اولویت را  سلسله مراتبیکدام یک از داده هاي مورد مطالعه براساس روش  -2

  ؟دندارچغندر قند 

  پژوهشف اهدا -1-4

راینـد تحلیـل   شناسایی مناطق مناسب براي کاشت چغندر قند با استفاده از ف این تحقیق ف اصلیاهدا        

  ) در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی است. AHPسلسله مراتبی (

  

   پژوهشضرورت و اهمیت  -1-5

هر سال بیش از دهها هکتار از منطقه مغان یکی از مراکز مهم کشاورزي در کشور محسوب می شود.         

مین آب مورد نیاز این زمین هاي دشت مغان براي کشت چغندر قند اختصاص می یابد که علت آن تا

از لحاظ دما، هیچ گونه کمبودي در منطقه دیده نمی شود. شرایط محصول از طریق سد میل مغان می باشد. 

. با توجه به اینکه در می باشدکشت این محصول مناسب مواردي است که براي جمله فیزیوگرافی زمین نیز از 

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

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

   تامین آب مورد نیاز و وجود کارخانه قند مغان مناسب ترین نوع کشت براي منطقه مغان می باشد.

  پژوهشي پیشینه -1-6 

ستفاده از داده هاي عوامل و عناصر اقلیمی در زمینه هاي کشاورزي در نواحی جغرافیـایی مختلـف   ا           

سترش است. از جمله دالیل رویکرد محققان به این موضـوع، پیشـرفت   گکره زمین به طور روزافزون در حال 

در تجزیـه و    GISفناوري رایانه اي است که سرعت محاسبه را افـزایش داده و از طرفـی اسـتفاده از فنـاوري    

تحلیل داده هاي اقلیمی و تلفیق آن ها در نرم افزارهاي متعدد توسط محققین در حال گسترش مـی باشـد.   

بسیاري از محققان خارجی و داخلی در ارتباط با تاثیر عوامل و عناصر اقلیمی بر روي محصوالت کشـاورزي و  
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ل به برخی از آن ها را انجام داده اند که در ذیتحقیقاتی  ،انتخاب مکان مناسب براي کاشت محصوالت زراعی

 35) دریافتند که چغندرقند محصول منطقه معتدله بوده و از عرض 1379کافی و همکاران (اشاره می شود: 

به این نتیجه رسیدند که چغندرقند در دوره کاشت  نامبردگان درجه در نیمکره شمالی به باال کشت می شود.

حقایقی مقدم  سانتیگراد کفایت خواهد کرد. 5-6رت باال نیاز ندارد و درجه حرارت تا سبز شدن به درجه حرا

چه در آبیاري سطحی از روش هـاي مناسـب و شـناخته شـده بهـره      نکه چنا بیان کردند) 1380و همکاران (

ل ) پتانسی1381سهرابی و همکاران ( گیري شود، روش آبیاري سطحی قابل رقابت با آبیاري بارانی می باشد.

می توان  گفتندکهو بدست آوردندکیلوگرم در هکتار  68626تولید تابشی حرارتی محاسبه شده به روش فائو 

قائمیـان و   با رفع محدودیت هاي قابل اصالح خاك و ارتقـاي سـطح مـدیریت، تولیـد فعلـی را افـزایش داد.      

شهر به این نتیجه رسیدند که ) در ارزیابی تناسب اراضی به روش پارامتریک در منطقه پیران1381همکاران (

روز  112حـدود  چغنـدر قنـد    تجزیه داده هاي بارندگی و تبخیر و تعرق نشان می دهد که طول دوره رشـد  

د، ) دریافتند که از صفات مهم مورفولوژیک که نشانگر رشد گیـاه مـی باشـ   1382خیامیم و همکاران ( است.

ز و زرد گیاه است و شـرایط مختلـف مـدیریتی بـر ایـن      سطح ویژه برگ، ارتفاع اندام هوایی و تعداد برگ سب

 تـرین و بـیش   ) کـم 1383شهابی فر و همکـاران (  صفات و همچنین در عملکرد ریشه و قند تاثیرگذار است.

تـرین و   میلی متـر و کـم   10و  5ترین مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه چغندرقند تهران به ترتیب برابر 

 .اعـالم کردنـد  متـر   میلـی  1200و  600به ترتیب برابر  خالص در طول دوره رشد ترین مقدار نیاز آبی بیش

) به این نتیجه رسیدند که میزان تبخیر و تعرق در شرایط استاندارد با الیسـیمتر و  1385پناهی و همکاران (

 است.متر بوده  میلی 1041و  1123، 1026به ترتیب برابر  72و  71،  70به روش بیالن آبی در سال هاي 

از نظر آماري اختالف معنی داري  ، گفتند کهبین سطوح آبیاري و ازت در بررسی) 1385جلینی و همکاران (

و  62/58، 5/5و عملکرد در سطوح بدون تنش آبی، تنش آبی ابتدایی و تنش مداوم به ترتیب بـا   وجود دارد

کـه کـارآیی   به این پرداختنـد  آبی  ) در تعیین نیاز1386شهابی فر و رحیمیان ( در هکتار بدست آمد. 6/47
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کیلوگرم به ازاي هر متر مکعب  822/0و  627/4مصرف آب بر اساس عملکرد ریشه و عملکرد شکر به ترتیب 

گراد به  درجه سانتی 15) دریافت که بذر چغندر قند در دماي بیش از 1386نصوحی ( .می باشدآب مصرفی 

درصـد   70الـی   50وبت خاك براي رشد چغندرقند بـین  ) بهترین رط1386نصوحی ( سرعت جوانه می زند.

کـه دوره رشـد منطقـه از لحـاظ      دریافـت ) در ارزیابی تناسب اراضی یکانـات مرنـد   1386فرج نیا ( .داندمی 

ابراهیمیان و همکاران  رطوبت براي کاشت و پرورش چغندرقند مناسب نیست و بایستی آبیاري صورت بگیرد.

تحت تنش شوري در گلخانه و مزرعه، به منظور استفاده بهینه از آب و خـاك  غربال ژنوتیپ هاي در) 1387(

شور، روش هاي مختلفی وجود دارد و انجام عملیات مناسب زراعی و به کار گیري ارقام متحمل به شـوري از  

) 1387خیامیم و فتح اله طالقانی ( جمله راهکار هاي عملی و اجرایی هستند که امروزه کاربرد وسیعی دارند.

دریافتند که تاریخ کاشت و برداشت از مهم ترین متغیر هاي تولید هستند که به انتخاب تاریخ کاشت به علت 

استقرار مناسب بوته و به تاریخ برداشت از نظر مناسب ترین زمان رسیدگی کمی و کیفی محصول باید توجه 

ی به صـورت تـوام در فرآینـد ارزیـابی     به این نتیجه رسید که عناصر و عوامل اقلیم )1388طباطبایی ( نمود.

) از میان شـاخص  1390صدرآبادي و همکاران ( قابلیت هاي محیطی چغندرقند نقش موثري ایفا می نمایند.

 ) و کـم 7112) در رقـم ( 8/5هاي رشد ارقام تجاري و رایج چغندرقند، باالترین مقدار شاخص سـطح بـرگ (  

بـه  ) 1390بخشـی و همکـاران (   .بیان کردندرقم فلورس مربوط به را ) 8/3ترین میزان شاخص سطح برگ (

 طـول ریشـه   و اثر تنش روي صفات عملکرد ریشه، عملکرد شکر، درصـد قنـد، قنـد قابـل استحصـال      بررسی

) به این نتیجه رسیدند که رقم هاي جدید مقاوم به پدیده ساقه 1390فتح اله طالقانی و همکاران ( .پرداختند

اشـرف و   .یمـه گرمسـیر کشـور را فـراهم مـی کنـد      ییزه در مناطق گرمسـیر و ن رفتن، امکان توسعه کشت پا

مـورد   LARSWG5) تاثیر تغییر اقلیم را بر تغییر مصرف آب چغندرقند با استفاده از مـدل  1391همکاران (

) دریافت که محدودیت منابع آب و پتانسیل تبخیر باال، کشت بسیاري از 1391صدرقاین ( مطالعه قرار دادند.

و تامین نیاز آبی با استفده  با محدودیت جدي مواجه ساخته است صوالت کشاورزي از جمله چغندرقند رامح



81 
 

) به این نتیجه رسیدند که بـین  1391عروج نیا و همکاران ( از سیستم آبیاري قطره اي درخور اهمیت است.

گیري اختالف معنـی داري  سطوح مختلف آبیاري و ژنوتیپ هاي مختلف چغندرقند از نظر صفات مورد اندازه 

) دریافتند که اگـر رطوبـت بـه انـدازه کـافی در اختیـار گیـاه نباشـد،         1391ایلکایی و همکاران ( وجود دارد.

  کاهش می یابد. آن محدود شده، درصد قند و درجه خلوص گیاهعملکرد

، مـورد    AHP) سنجش تناسب اراضی استان لرستان براي کاشت چغندر قند بـر اسـاس مـدل    1393آبچر (

مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که نواحی غربی استان نسبت به نواحی شرقی از شرایط مطلـوب تـري   

) در تعیین نواحی مستعد کاشت چغندرقند در استان 1394سبحانی ( براي کشت چغندرقند برخوردار است.

مناسب، متوسط و نامناسـب از لحـاظ   اردبیل، به این نتیجه رسید که استان اردبیل می تواند به سه ناحیه ي 

  کاشت چغندرقند پهنه بندي شود.

) اثر آب و هوا را بر عملکرد چغندرقند در غرب مونتانا را بررسی کرده و دریافتنـد  1945( 2 و فرانک 1ادوارد 

در  )1951( 3آلبـرت  ارتباط نزدیکی با عملکرد چغندرقند دارد. ،متوسط دماي روزانه ،که از اکتبر تا سپتامبر

سی تاثیر آب و هوا بر روي رشد چغندرقند دریافت که بین دماي شبانه و رشد چغندر و تولید قند رابطـه  ربر

) رشد و توسعه 1973( 5و الریچ 4اچکی و وزن ریشه با باال رفتن دماي شبانه افزایش پیدا می کند. وجود دارد

ي شـبانه را مـورد بررسـی قـرار داده و     عملکرد چغندرقند تحت شرایط آب و هوایی کنترل شده بوسیله دمـا 

) 1976( 7و اسـترویلد  6دوبتـز  گراد در نظـر گرفتنـد.   درجه سانتی 2-26در محدوده را درجه حرارت شبانه 

سال و بر اساس تحلیل رگرسیون بررسـی کـرده و    50در  را تاثیر تغییرات آب و هوایی روي رشد چغندرقند

اي آب و هوایی است که به تنهایی و به طور قابل توجهی عملکرد دریافتند که درجه حرارت از جمله متغیر ه
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) به این نتیجه رسید که وابستگی درصد قند به آب و 1981( 8چغندرقند را تحت تاثیر قرار می دهد. اکسون

 )2003و همکـاران ( 9 جـونز  هوا آنقدر باالست که مناطق کشت بایستی بر اساس شرایط اقلیمی تعیین شود.

شـبیه    GCMات آب و هوا را در بهره وري از چغندرقند اروپا با استفاده از مـدل گـردش عمـومی    تاثیر تغییر

) در پاسـخ  2004( 11و زانـونی  10آبـدل  سازي کرده و بر اهمیت محصول در تحمل به خشکی تاکید کردنـد. 

آن و در  چغندرقند به آبیاري با آب شور، به این نتیجه رسیدند که باعث کاهش عملکرد قند و درصد خـالص 

شـرق نشـان    ي) در آنجلیا2005( 12رودمستد شرایط نامطلوب می شود. ندر چنی  TSSمقابل باعث افزایش 

) اثـر  2006و همکـاران (  13کنتـر  می شـود. ي چغند قند باعث زودتر پیر شدن برگ ها  رداد که دماي بیشت

گرفتنـد کـه متوسـط درجـه     تغییرات آب و هوایی را روي توسعه عملکرد چغندرقند بررسی کردند و نتیجـه  

 15و کیـت  14آي مینـق  گـراد مـی باشـد.    درجـه سـانتی   18حرارت روزانه براي رشد ریشه عمودي در حدود 

 118بررسی کرده و بیان کردنـد کـه بـازده قنـد شـبیه سـازي شـده،        را ) تاثیر تغییرات آب و هوایی2006(

در برسـی عملکـرد کیفیـت     )2008و همکـاران (  16محمـدي  کیلوگرم در هکتـار در هـر سـال بـوده اسـت.     

 درصد ظرفیت مزرعه است 70رد ریشه چغندرقند، دریافتند که مقدارمطلوب آب موجود در خاك براي عملک

) دربررسی تاثیرات آب 2009( 17پت کیویسین و آبیاري اثر معنی داري بر عملکرد و کیفیت چغندرقند دارد.

در رشـد   اي تعیین کننده ،اثره متغیرهاي مهم محیطیهنگام، به این نتیجه رسید ک و هوا بر بذر افشانی زود

) در بررسی عوامـل آگروکلیمـایی   2009( 18 حمایتی ، دما، بارش و رطوبت موجود در خاك دارند.چغندرقند
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تولید بذر چغندر قند در اردبیل، نشان داد که بین عملکرد دانه و پارامترهاي مختلف آب و هوایی همبستگی 

  ) با مقایسه 2010و همکاران ( 19 پیرزمیسلو درجه حرارت متوسط وجود دارد.معنی داري بین دانه و 

داده هاي مربوط به کشت چغندرقند در دو شیوه کاربرد نیتروژن، دریافتند که محصوالت چغندرقند تقویـت  

) 2010( 20نیکـوالس  مغذي تر از شیوه دیگـر اسـت..   ،شده با استفاده از مایع ترکیبی نیترات، آمونیوم و اوره

 دریافت که در مقیاس منطقه اي، ارتباط کامالً روشنی بین محصول چغندرقند و تغییرات آب و هوایی ماهیانه

الگوهـاي کشـت،    ه) در مطالعـ 2012(  22و عبـداللهیان 21 میرزایـی  (بویژه بارش بهاره و سـرما ) وجـود دارد.  

 هنگـام مناسـب مـی باشـد.     انی زوددریافتند که با توجه به تغییرات آب و هوایی و گرم شدن جهان، بذر افش

سی گونه هاي پیوندي چغندر قند دریافتند که چغندرقند نیاز بـه آبیـاري   ر) در بر2012و همکاران ( 23ساغر

و همکـاران   24حمـایتی  ساله و تجاري می باشد که در آب و هواي معتدل رشد مـی کنـد.   2دارد و یک گیاه 

ترین فاکتور  رد و کیفیت چغندرقند جیرفت، آب را مهم) در برسی تاریخ کاشت و برداشت روي عملک2012(

تـرین عملکـرد    ) به این نتیجـه رسـیدند کـه بـیش    2013و همکاران (25 تاثیر گذار در تولید دانستند. بارلوق

و 26 انتظـار  عرضه کافی از کود هـا بـه دسـت آورد.    با چغندرقند را می توان در شرایط آب و هوایی مطلوب و

تند که طول کشیدن تنش خشکی باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد ریشه، شکر، ) دریاف 2013( 27 فادي

  ) به این نتیجه رسیدند که 2013و همکاران ( 28نقاي زاده تجمع ماده خشک و شاخص برداشت می شود.
  

                                                 
19 Przemysław 
20 Niklaus 
21 Mirzaei 
22 Abdollahian 
23 Sagheer 
24 Hemayati 
25 Barlog 
26 Entessar 
27 Fadi 
28 Naghizadeh 



84 
 

 

Family name: Javid                                                                   Name:Seyede elnaz 

Title of Thesis  :  Assessment the environmental cinditions and climatic elements effects 

on sugar beet cultivation ( ACase study: Moghan Region) 

Supervisor(s): Dr Behroz sobhani 

Advisor(s): Dr Mehdi jodi 

Graduate Degree :master of scince 

Major:  Physical Geography                                               Specialty: Climatology 

University: Mohaghegh Ardabili                                       Faculty: Geography 

Graduation date:                                                                 Number of pages: 89 

Abstract: Sugar beet farming is a strategic product. Based on climatic and environmental 
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functions of GIS, was prepared for each separate layer climate needs. After valuation, 
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