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  مقدمه  - 1- 1

تــرین منبــع تولیــد کشاورزي اصلی ،داشته حاضر عصر علم در هاي چشمگیري کهوجود پیشرفت با        

-شاخهشکوفایی درتمام  کشاورزي نیز همگام با پیشرفت علم، شاهد رشد و .باشدجهان می مواد غذایی در

غیــره بــه  بیــاري وآ ها،بیماري فات وآمبارزه با  زمینه اصالح، هایی که درپیشرفت .باشدهاي این رشته می

کشــت انــواع  عوامــل جغرافیــایی در این حال نقش عناصر اقلیمی و مده قابل چشم پوشی نیست باآوجود 

 عمل به مختلف هاياقلیم در زیادي مطالعات با اینکه پژوهشگران پوشیده نیست. محصوالت بر محققان و

 معــرف و گیــرد قــرار جهــان دانشمندان همه قبول مورد که اساسی و کلی روش و فرمول یک ولی آمده،

شــناخت آب و هــواي یــک ).  122: 1389رســولی و قــائمی،  نیســت ( موجــود باشد طبیعی شرایط تمام

گیــري جهــت تعیــین هان زراعی، از یک طرف ما را در امر تصمیممنطقه و تعیین نیازهاي آب و هوایی گیا

طرف دیگر، با شناسایی درجه تأثیر هــر یــک از عوامــل آب و کند و از مناطق کشت یک محصول یاري می

بینی تغییــرات عملکــرد توان نسبت به پیشاین روابط می نهوایی در میزان عملکرد محصول و کمی نمود

هــان را بــا هاي اقلیم کشاورزي اثر عوامل اقلیمی موثر بر رشد گیــاشاخص .محصوالت کشاورزي اقدام نمود

اي اقلیمی محاسبه و تصویري از وضعیت رشد، نمو و تولید محصوالت زراعی در شرایط هاستفاده از پارامتر

 .باشــندهــان زراعــی بــه عوامــل خــاك نیــز وابســته مــیگیارشــدالبتــه  .دهدمختلف آب و هوایی ارائه می

 هان زراعــیهاي زراعی اهمیت دارند. روابط اقلیم، خاك و گیاخصوصیات خاك نیز در توسعه و تکامل نظام

محدودیت منابع موجود از یــک  .شودشناسی کشاورزي مطالعه میبه صورت یک مجموع تحت عنوان اقلیم

کنــد کــه اوالً منــابع طرف و افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز غذایی کشــور ایجــاب مــی

ده نماییم ( یزدان پناه و موجود خود را به درستی بشناسیم و ثانیاً از این منابع محدود به نحو احسن استفا
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تــوان مــی ). با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین کشاورزي و آب و هوا وجــود دارد، 194: 1385همکاران، 

گفت بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی امکان کشت بهینه محصوالت کشــاورزي وجــود نخواهــد داشــت. 

طبیعی مستلزم دانســتن اطالعــات  تنه از امکاناامروزه انجام کار کشاورزي باهدف سوددهی و استفاده بهی

باشد. بنــابراین دیگر می اقلیمی هايکافی آب و هوایی از جمله شرایط دمایی، بارش، رطوبت و سایر پارامتر

هاي مهمی که از علم آب و باشد. یکی از استفادهاهمیت آگروکلیماتولوژي در امور کشاورزي دو چندان می

باشــد. آگــاهی آید، انتخاب محل مناسب براي تولید محصول خاص میمی به عملي هواشناسی در کشاورز

 زیانبــار هاي بیولوژیک، باعث افزایش تولیــد و کــاهش اثــراتاز میزان همبستگی اقلیمی یک منطقه با نیاز

کشــت  منظور امکان یا عدم امکــانهدف تطابق شرایط آب و هوایی، به  شود. این مطالعه باناشی از آن می

سیب در شهرستان مشکین شهر صورت گرفته تا میزان انطباق شرایط اقلیمی منطقه بــا محصــول بررســی 

ریزان و کشاورزان در ایــن زمینــه هاي اصولی و علمی در اختیار برنامهگردد و بر اساس نتایج حاصله راهکار

  ارائه گردد. 

 لهابیان مس - 2- 1

شود و عامل تأمین مواد غذایی مردم یک جامعه محسوب می ترین رکنکشاورزي به عنوان اصلی        

هاي . یکی از راهکار) 2: 1385زاده، قلیامام باشد (هایی غذایی مردم میتأمین کننده براي رفع نیاز

اساسی براي توسعه کشاورزي استفاده بهینه از اراضی، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه است و اصوالً 

و عناصراقلیمی ( )  ها و خاكناهمواري ( امل مختلف تحت عنوان عوامل اقلیمیالزمه آن شناخت عو

بندي آگروکلیماتیک اراضی به عنوان یکی از باشد. شناسایی و پهنهمیو باد ) بارندگی، دما ،رطوبت 

اقلیمی در یک واحد مورد  ریزي کشاورزي در صورتی میسر خواهد بود که عوامل و عناصرهاي برنامهروش

هاي آب و هوایی هر در مطالعات آب و هواشناسی کشاورزي، شناخت ویژگی. تجزیه و تحلیل قرار گیرند

هاي نامطلوب جوي براي منطقه به منظور بررسی تطابق کشت هر گیاه و پیش بینی احتمال رخداد

و خوشحال دستجردي  هی و افزایش راندمان تولید حایز اهمیت است (هاي گیاجلوگیري از آسیب
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دهد، انتخاب محل ). اولین استفاده اي که آب و هواشناسی به کشاورزي ارائه می 64: 1388 همکاران،

هایی که امروزه با وجود پیشرفت مناسب براي کشت یک محصول زراعی یا باغی در یک مکان خاص است.

هوا در محدودة وسیع و هان زراعی انجام داده است هنوز آب و بشر در زمینه تکنولوژي تولید و اصالح گیا

هاي اساسی براي تولید و ارتقاء یکی از راه ). 9 :1385 سبحانی، غیر قابل کنترل باقی مانده است (

باغداري و  .ها استهاي زراعی در کشور استفاده بهینه از اراضی متناسب با شرایط اکولوژیک آنفعالیت

هاي ضروري و اي درتامین نیازسهم عمده کهبوده هاي اساسی کشاورزي پرورش میوه یکی از گرایش

سالمت جامعه را بر عهده دارد با توجه به افزایش سریع جمعیت و همچنین افزایش سطح رفاه عمومی 

جامعه و همچنین سالمتی جامعه احتیاج مبرم به افزایش تولیدات باغی وجود دارد سیب یکی از 

ایم بر اساس آماري که فزایش تولید آن درکشور بودههاي اخیر شاهد اباشد که در دههمحصوالت باغی می

منتشر کرده ساالنه در جهان بیش  2008) درسال  فائو سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد (

میلیون تن سیب مقام چهارم جهان را  8/2شود که ایران با تولید ساالنه میلیون تن سیب تولید می 70از 

هاي همسایه به این نیاز روز افزون کشور ه موقعیت استراتژیک ایران در منطقه وباشد با توجه بدارا می

هاي حاشیه خلیج فارس و هاي همسایه و همچنین کشورهاي کشوراي از بازارتوان سهم عمدهمحصول می

  هاي آسیاي میانه را در اختیار گرفت.کشور

اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، رضوي، شرقی، ذربایجان آهاي آذربایجان غربی، استان         

آیند سطح زیر فارس وکهکیلویه و بویر احمد به عنوان مراکز عمده تولید سیب در کشور به حساب می

باشد باشد. منطقه مورد مطالعه ما شهرستان مشکین شهر میهزار هکتار می 180کشت سیب در کشور 

 363823از مجموع مساحت  .گردددبیل محسوب میکه یکی از مناطق مستعدکشاورزي استان ار

هکتار جزو اراضی کشاورزي بوده و زیر کشت محصوالت زراعی و  153174درصد یعنی  42هکتاري آن 

باشد بر طبق  درصد از کل اراضی کشاورزي استان اردبیل می 4/21باغی قرار دارد که این مقدار معادل 

سطح  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مشکین شهر ان وسازمان جهاد کشاورزي است1392آمار سال 
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سال  هزار تن در 200- 180تولید سیب به طور میانگین  هکتار و 7000زیر کشت سیب در شهرستان 

  .ن اردبیل )مدیریت جهاد کشاورزي استا ( باشدمی

 سوال اصلی پژوهش - 3- 1

 نقشی دارند؟اقلیمی در پراکنش اراضی مناسب جهت کشت سیب چه و عوامل عناصر 

  ضرورت و اهداف پژوهش - 4- 1

هاي زراعی در کشور، استفاده بهینه از اراضی، هاي اساسی براي توسعه و ارتقاء فعالیتیکی از راه       

اي، شناخت عوامل مختلفی است که در ها است. اصوالً الزمۀ چنین توسعهمتناسب با شرایط محیطی آن

گروه اصلی تحت عنوان عوامل اقلیمی و عناصر اقلیمی قابل مطالعه آن دخالت دارد. این عوامل در دو 

ها بسیار کم و جزئی هاي متمادي، تغییرات آناست. منظور از عوامل اقلیمی عواملی هستند که طی سال

ها، دوري و نزدیکی توان به شیب زمین و جهت آن، ارتفاع زمین، ناهموارياست. از جمله این عوامل می

رطوبت  ،توان به میزان بارندگی، دماوبتی و نوع خاك را نام برد. از جمله عناصر اقلیمی نیز میبه منابع رط

باد منطقه اشاره نمود در مجموع عناصراقلیمی، عواملی هستند که داراي تغییرات  و میزان تابش خورشید

ایجاد و توسعه فعالیت باشد. نکته حائز توجه اینکه براي زمانی بوده و در کشت محصوالت حائز اهمیت می

زراعی موفق، امکان اصالح یا تغییر عوامل پایدار، متناسب با نیاز وجود دارد. بعنوان مثال اگر شیب زمین 

توان با اضافه نمودن توان با تسطیح، آن را بصورت دلخواه درآورد و یا بافت خاك را میمناسب نبود، می

باشد و به اي امکان پذیر نمیجز در شرایط محدود گلخانهمواد اصالح نمود، ولی تغییر شرایط اقلیمی ب

بنابراین دانش تأثیر عوامل جوي بر  .باید وضعیت زراعی را متناسب با همان شرایط تنظیم نموداجبار می

رشد گیاه و بازده محصول براي کشاورزي بسیار حایز اهمیت است. لذا هدف اصلی در این پژوهش 

باشد. با توجه به این که محصول سیب نسبت به کشت محصول سیب می مستعد براي اطقشناسایی من

یابی باشد مخصوصًا در زمان گل دهی و تبدیل گل به میوه لذا مکانعناصر اقلیمی بسیار حساس می

توان با بررسی آگروکلیمایی میباشد هاي اساسی قبل از کشت میمناسب براي کشت سیب از اولویت
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رسولی و قائمی،  برداري را نمود (مختلف را تعیین و از این امکانات حداکثر بهرهامکانات بالقوه مناطق 

  توان به نکات زیر اشاره نمود.از دیگر اهداف این پژوهش می).  121: 1389

شناخت نواحی مناسب و مستعد شهرستان براي کشت سیب و دیگر محصوالت باغی سازگار با  - 1

  شرایط اقلیمی منطقه.

 عوامل اقلیمی در کاهش یا افزایش عملکرد محصول سیب در منطقه مورد مطالعه تأثیر عناصر و  - 2

هاي عناصر و عوامل اقلیمی به منطور سنجش هاي جدید براي تحلیل دادهاستفاده از روش  - 3

  تر تناسب اراضی براي کشت سیب.دقیق

 پیشینه پژوهش - 5- 1

-ان امــري ضــروري مــیوابق تحقیقات پژوهشگرها و سدر هر پژوهشی بررسی و مطالعه نتیجه یافته        

هــات و هاي تکراري و برخــی اشــتباآوري اطالعات مفید از انجام کارتواند ضمن کمک به جمعباشد که می

تواند در مطالعات جدید مفید واقــع این مطالعه پیشینه هر تحقیق میاتالف وقت جلوگیري بعمل آید. بنابر

 بــاغی و سنجی کشــت محصــوالت زراعــیاي در زمینه امکانطالعات گستردهشده و بر اعتبار آن بیفزاید. م

  ها اشاره کرد.توان به برخی از این پژوهشانجام گرفته است که از آن جمله می

هاي بیولوژیکی زیتون را مورد مطالعه قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده ) نیاز 1980(  1هارتمن         

هاي دیررس بهــاره یخ بندان طوالنی نیاز دارد و هی کامل به فصول رشد گرم واست که زیتون براي میوه د

به مطالعه کاربري اراضی سریالنکا بــا اســتفاده )  391- 610: 1991 (نا التی و 2پرا .زندبه زیتون صدمه می

مــل ها بر اســاس عواپرداخته و تناسب اراضی را براي کشت محصوالت کشاورزي تعیین نمودند آن GISاز 

چگونگی آبیاري منطقه مورد مطالعه خــود را بــه چهــار واحــد تقســیم  سري خاك و قابلیت زمین و شیب،

به ارزیابی تناسب اراضی بــراي  GISها و اطالعات مربوطه در محیط با استفاده از تحلیل نقشهکرده سپس 

                                                             
1  . hartman 

2  . perea and thillana  



  

7 
  

هاي هواشناســی، داده) با تشکیل یک بانک اطالعاتی از  247ـ262: 1994 ( 1کونتس پرداختند. هر واحد

شناسی کشــاورزي هاي هم اقلیمي نقشهها به تهیههاي فنولوژي، تراکم جمعیت، محل و موقعیت شهرداده

هــاي مختلــف ) در پژوهشی به بررسی تاثیر دما 1- 8: 1996و همکاران (  2زو فرانسه اقدام نمود. در کشور

فنولــوژي  دما را در مراحل مختلف گل دهی وسیب در هلند پرداختند و نقش  در مراحل مختلف گل دهی

 )،2003ان (ج و 3ولف .هاي مناسب گل دهی سیب را مشخص نمودنددما بررسی قرار داده وسیب مورد 

 و اســتفاده نمــوده GIS از کنــد مــی متأثر را انگور کیفیت که طبیعی و بیولوژیکی عوامل گرفتن در نظر با

 (بلترانــدو و  4مــادلین .نمودند مشخص را آمریکا جینايوور طقهمن در تاکستان احداث براي مکان بهترین

 ها بــا کمــک اند. آنداده انجام فرانسه در انگور باغات در را بهاره یخبندان خطر بنديپ ) 51- 56: 2005

 بــه مطالعــه مــورد منطقه در را حداقل دماي زمین، توزیع رقومی مدل اساس بر و متغیره چند رگرسیون

 اطالعــات بر اســاس منطقه کل براي نیز را یخبندان خطر میزان توزیع نقشه، این ر اساسب و آورده دست

 از ناشــی خســارات ) 79- 832006:همکــاران (  و 5وارگــاس .نمودنــد ترســیم ایســتگاه 20 هواشناســی

اند. داده مالحظه قرار مورد را شیلی در هلو درخت نوعی طعم و رنگ اندازه، روي بر فصلی هايسرمازدگی

 اقلیمــی شرایط تحت را شلیل و هلو محصول بر سرمازدگی اثر ) 195 - 208 :2006کارلوس (  و 6ريال

) در تحقیقــی بــه تعیــین نــواحی مســتعد از نظــر  2006و پالومــارس (  7روبیــو اند.نموده بررسی مختلف

. در ایــن نــدختاي شــمال اســپانیا پرداي مدیترانهاي راش شرقی در منطقهفیزیوگرافیک و اقلیم براي گونه

منــاطق بهینــه بــراي کشــت راش شناســایی شــد.  GISتحقیق با استفاده از سامانه اطالعــات جغرافیــایی 

) در پژوهشی در ناحیه آمبریا در ایتالیا ارتباط بــین رفتــار  227 – 237 :2009 و همکاران ( 8بونوفیگلیو

و نتایج بدست آمده نشان داد کــه  ) درختان زیتون و روند درجه حرارت بررسی شده دهیگل فنولوژیکی (

                                                             
1 . Kontoes 
2. zhu et al 
3. wolf and john 
4. madelin and beltrando 
5. varges et al 
6  . lurie and carlos 

7. Rubio and palomares 
8. Bonoiglio et al 
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) در تحقیقــی  91 - 100: 2009(  آنا و 1سونیا. وجود دارد یک ارتباط قوي میان فنولوژي و گرم شدن هوا

انــد بــه با توجه به چشم انداز روستایی مناطق مدیترانه و محصوالتی که بــا ایــن منــاطق ســازگاري یافتــه

هــاي اند و با استفاده از مدل، زیتون و انگور پرداختهکباتب و هوایی بر روي محصوالت مرآبررسی خطرات 

 و 2لــورا. اندهاي اقلیمی نقش اقلیم و خطرات آب و هوایی را در اسپانیا مورد بررسی قرار دادهاقلیمی و داده

هاي تغییر اقلیم براي ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بــر روي تغییــر زمــان ) از مدل 41- 48 :2010(  همکاران

 30نها در این تحقیــق از اطالعــات فنولــوژیکی آلیمو در لیتوانی استفاده نمودند.  دهی درختان فندق وگل

هاي بلند مــدت نشــان هاي اقلیمی استفاده نمودند و با استفاده از دادههاي هوا و خروجی مدلساله و داده

   درختان زود گل دارد. "دهی درختان مخصوصادادند که دماي هوا تاثیر معنی داري بر روي اغاز گل

تــوان بــه طــرح مطالعــاتی حقیقات در زمینه اقلیم شناسی کشـــــاورزي مــیتدر ایران نیز به عنوان اولین 

محصــول مهــم  15) بر روي شــرایط کشــت  1354 ( 3سازمان هواشناسی کشور با همکاري شرکت کوانتا

یزیکی زمــین بــر روي محصــوالت بررســی زراعی ایران اشاره کرد. در این تحقیق عناصر اقلیمی و عوامل ف

ي مناطق مستعد براي کشت تهیه شده اســت. ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه ها، نقشهگردیده و با تحلیل داده

  رسد.ق مناسب به نظر مییاقلیمی یک تحق يهاگستردگی منطقه مورد مطالعه و محدودیت داده

جغرافیایی به امکان سنجی کشت زیتون  سیستم اطالعات استفاده از با ) 1383 ( باديآکاظمی نجف 

 هابه تلفیق نقشه AHPمقایسه زوجی رتبه بندي و ،هاي بولیناستفاده از مدل وي با .دراصفهان پرداخت

 .سیستم اطالعات جغرافیایی اقدام کرده ومناطق مستعد کشت زیتون را مشخص نموده است در محیط

مورد امکان سنجی کاشت زیتون دراستان  تحقیقی در ) 124-133: 1385 ( محمدي و همکاران

استان  کاشت زیتون در در عناصر اقلیمی موثر این تحقیق با هدف شناخت عوامل و اند.اصفهان انجام داده

  GISپهنه بندي نواحی مستعد کاشت این محصول ازنظر اقلیمی ومحیطی با استفاده از توانایی اصفهان و

                                                             
1. Sonia and ana 
2. Laura et al 

3.  Kovanta 
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این تحقیق پس از مطالعه  در باشد.هاي مختلف میدر قالب مدل وهاي مختلف اطالعاتی در تلفیق الیه

محیطی  ن با ایستگاه شاخص رودبار به تشکیل پایگاه اطالعات اقلیمی وآمقایسه  شرایط اقلیمی استان و

اقلیمی  پارامترهاي محیطی و اساس رابطه بین هریک از سپس بر ،پرداخته شده GISاز استان در محیط 

هاي حاصله بر اساس قابلیت کاشت عملکرد محصول زیتون به طبقه بندي نقشه یتون وموثر در کاشت ز

به تخصیص   AHP سپس براساس دو مدل وزن دهی رتبه بندي وسلسله مراتبی ،زیتون پرداخته شده

ها ارزیابی مدل درادامه جهت کنترل و پرداخته شده است. GISهاي حاصله در محیط ارزش وتلفیق نقشه

استان طبقه بندي  ودر نهایت نواحی مساعد کاشت این محصول در استفاده شد GISتحلیلی  از توابع

  .گردیده است

تحقیقی در مورد مکان گزینی اراضی مستعد کاشت بــادام در  ) 204- 193: 1385 ( یزدان پناه وهمکاران

جغرافیــایی منــاطق هــاي اطالعــات دراین تحقیق به کمــک ســامانه. اندذربایجان شرقی انجام دادهآاستان 

ب وهوایی خاصی است درابتدا بــراي آنجا که بادام داراي نیازهاي آاز  .مساعد کاشت بادام تعیین شده است

 ،الیه بــارش ها شامل:تهیه گردیده است این الیه  GISهریک از نیازهاي اقلیمی یک الیه جداگانه به کمک

هــاي تلفیــق الیــه درجــه روز رشــد مــی باشــند.الیه و  الیه شاخص رطوبت ،الیه احتمال وقوع سرمازدگی

دراین مدل ابتدا براي هــر یــک از عوامــل اقلیمــی شــاخص  ،مذکور به کمک مدل شاخص وزنی انجام شده

ي تعیــین منــاطق نقشــه ،در نهایت به کمک مدل تلفیق شــاخص فــاکتور وزنــی وزنی خاصی تهیه شده و

در  ) 1386 ( ه دســت امــد. علیجــانی و دوســتانذربایجان شــرقی بــآمساعد کاشت بادام دیم براي استان 

کشت زرشــک دراســتان  تحقیقی به مشخص کردن نواحی مستعد کشت زرشک با توجه به عوامل موثر در

 مــاريآنــم نســبی روزانــه در دوره  بــارش و ،براي این منظور عناصر اقلیمی دما خراسان جنوبی پرداختند.

 ،منطقه کشــاورزي TIN نقشه سه بعدي هت شیب وج ،شیب ،نقشه هاي سطوح ارتفاعی و 2003- 1985

هــا ابتــدا بــا داده اي جنوب خراسان تهیــه وپــردازش گردیــد.خاك منطقه کاربري اراضی و ،پوشش گیاهی

سپس با استفاده از روش تحلیل سلســله  ،پردازش گردید  spss و excel، smadaاستفاده از نرم افزارهاي 
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وامتیــاز گرفتنــد  ،کشت زرشک مقایسه شــده نظر از و هااس ویژگیهاي منطقه براسایستگاه  AHPمراتبی

تلفیق الیــه هــاي  نهایت با در وهاي رستري یا رقومی تبدیل شده به نقشه GISها درمحیط ایستگاه امتیاز

وگسترش سطح زیــر کشــت زرشــک  نقشه نهایی که استعداد منطقه براي تولید ،درکشت زرشک نظر مورد

گسترش کشت زرشک شــرایط  تولید و بین عوامل موثر بر که در ین تحقیق نشان دادنتایج ا .تهیه شد بود

بــا نتــایج  رتــســریع و تــرتحقیقات مکانی دقیق GISاي دارند ومی توان با استفاده از اقلیمی نقش برجسته

تــر مناســب شمال شرقی براي ایــن منظــور شمال غربی و هم چنین نواحی مرکزي و .تري انجام دادروشن

امکانــات ســامانه اطالعــات  اســتفاده از درتحقیقی با )145 - 162: 1386 ( همکاران خسروي و باشد. می

دمــاي  ( ي سرمازدگی مالیمستانهآ دو هاي زمانی مکانی وقوع سرمازدگی بهاره درمنحنی GIS جغرافیایی

 ،95 ،75  ،50 ســطوح احتمــالی در و ) درجــه صــفر دماهاي زیر ( وسرمازدگی شدید ) درجه صفر یک تا

ســتانه هــاي آ اعمال ضریب همبستگی بین ارتفــاع منطقــه و و هاي مجاوربا توجه به ایستگاه و درصد 99

 در کــم خطــر و خطــر ،خطــر ســه منطقــه پــر ،هــانتایج هم پوشانی نقشــه از .مورد نظر ترسیم شده است

ن پیش بینــی تــاریخ وقــوع امکا هانقشه با استفاده از .والت دراستان خراسان شناسایی گشتشهرستان مه

هاي مناسب مقابله باسرمازدگی درنقاط مختلــف ها براي تصمیم گیري جهت انتخاب شیوهانواع سرمازدگی

) براي مکان یــابی اقلیمــی کشــت ســیب در شهرســتان  70: 1387 خالدي و همکاران ( گردد.فراهم می

بــه  GISهاي مدل فازي در محیط ع روش، بولین و انواAHPهاي سلسله مراتبی سمیرم با استفاده از مدل

هاي دنا در جنــوب هاي کشت سیب در شهرستان سمیرم در کوهپایهاند که بهترین مکاناین نتیجه رسیده

هــا و شــیارها و ها به طرف ســرازیريباشد به دلیل این که هواي سرد به وجود آمده از بلنديشهرستان می

 ( خســرويکــی لشــکري و ها باید جلوگیري کــرد.ها و درهالهچ کشت سیب در از کند وها حرکت میچاله

هاي اقلیمــی شهرســتان ســبزوار محدودیت و هاشناخت پتانسیل رابطه با تحقیقی در ) 95 - 140: 1387

هوایی برچگــونگی رشــد  ب وآدراین پژوهش براي تعیین سهم عوامل  .کشت پسته انجام دادند درارتباط با

هــاي ســینوپتیک ساله پارامترهاي روزانه هواشناســی ایســتگاه 12 مارآ عاتی ازمحدوده مطال گیاه پسته در
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 پسته به عنوان یک محصول گرانبهــا و. ایستگاه کلیماتولوژي مزینان استفاده شد و کاشمر ،قوچان ،سبزوار

 وضــعیت اجتمــاعی و نقش قابــل تــوجهی در و شوري زمین دارد خشکی و برابر دارویی مقاومت زیادي در

کشــت پســته کــه بــا  دراین تحقیق نواحی مســتعد .نیمه خشک ایفا کرده است دي مناطق خشک واقتصا

تحلیــل تصــاویر  غیــره کــه حاصــل تجزیــه و اربري اراضــی خــاك وک ،هاي پوشش گیاهینقشه استفاده از

مــده از آهاي بــه دســت نقشه .باشد مشخص شده استمی GIS سیستم اطالعات جغرافیایی اي درماهواره

 بیشــترین وســعت را مدل مقایسه زوجی به ترتیب کمترین و دل حاکی از این است که مدل بولین وسه م

بــه دوي عوامــل بــه عنــوان  به دلیل مقایسه دو AHPمدل  و برمی گیرند کشت در مناطق مستعد نظر از

بــات ) نتیجه تحقیق انجام شده بر روي مرک 98: 1388 سبحانی و هاشم پور ( بهترین مدل شناخته شد.

اي اســتان مازنــدران کــه ترین اراضی کاشت مرکبات در بخش جلگهدر استان مازندران این بود که مناسب

 ترین شرایط را دارا است واقع شــده اســت.هاي عمیق و همچنین از نظر دمایی و ارتفاع مطلوبداراي خاك

 خســارت یــخ بنــدان بــر مدل سازي خطر تحقیقی به منظور در ) 273- 284: 1388 ( فرج زاده وهمکاران

درطــی دوره  .دادند بررسی قرار جغرافیایی را مورد متغیر اقلیمی و 12 دشت مشهد روي محصول سیب در

 بــراي ایــن منظــور. دادند مورد بررسی قرار دهی رابخش درطی دوره گل تحقیق سه یخ بندان تابشی زیان

 خســارت یــخ بنــدان از مدل سازي خطــر براي. استخراج شد وري وآجمع  ایستگاه نیز 9 هاي اقلیمیداده

هاي کافی براي ورود به مدل نقشــه تهیه داده به منظور متغیره استفاده گردید. روش رگرسیون خطی چند

نقشــه  مقادیر هر تهیه و  IDW روش وزن دهی معکوس فاصله استفاده از متغیرها با پهنه بندي هرکدام از

 درصد 9/53 با 1382ه ریسک خسارت یخ بندان درفروردین براساس نتایج به دست امد. مدل گردید وارد

مناطق جنوب شرقی دشــت بــه عنــوان حــداقل  در درصد 5/34 و جنوب غربی دشت به عنوان حداکثر در

بــه روش تحلیــل  پژوهشی با عنوان پهنه بندي نواحی مستعد انگــور در ) 1389 ( چهرازي. گردید وردآبر

پــس از اخــذ نظــر کارشناســان دربــاره  بررســی کــرده و یطی راعامل مح GIS 9سلسله مراتبی درمحیط 

 این  روش تحلیل سلسله مراتبی اقدام کرده است در نسبت به وزن دهی واستفاده از ،اولویت بندي عوامل
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Meshkinshahr city And the adjacent towns from foundation to 1392 in each of the various 

phenology stages of apple tree. Then with data processing in GIS environment each of 

information layers were prepared. In According to the importance of each criterions in 

relation to apple planting with AHP model were valued finally, the relative weight of each 
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overlaying studied criterions in relation to the desired model, the final map of climatic and 

physiographic requires of the city in apple planting was prepared.  The final results 
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