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  چکیده

لذا با بررسی امکانات بالقوه .باشد میدر تولید محصول  مؤثرعوامل  ترین مهمگیاهان زراعی از  اکوفیزیولوژیکشناخت اقلیم و نیازهاي 
در این پژوهش از .آورد بهعملرا  برداري بهره، توان تولیدي آن را مشخص و حداکثر توان میدر مناطق مختلف  رطوبتاقلیمی و 

 شده استفادهبودند  بلندمدتایستگاه سینوپتیک استان اصفهان که داراي آمار همگن و  9اطالعات مربوط به پارامترهاي آب و هوایی 
میانگین دماي روزانه، میانگین حداکثر دما، میانگین رطوبت نسبی، میانگین سرعت باد، : عبارت بودند از موردبررسیپارامترهاي .است

با  ها ایستگاهدر این بررسی الگوي بیالن آبی ).irr rain(مؤثر،بارش )PET(ساعات آفتابی و بارش ماهانه و تبخیر و تعرق پتانسیل
با استفاده  وهوایی آبمنطقه و اطالعات  رطوبتیهمچنین با استفاده از الگوي بیالن . آب و هواشناسی ترسیم گردید هايداداستفاده از 
مترهاي آب و هوایی مورد نظر براي کل امربوط به پار بندي هایپهنه نقشهARCGISافزاري نرمبسته  هاي قابلیتو  IDWاز تکنیک 

با  ها آنمنطقه و تعیین چگونگی انطباق  رطوبتیبالقوه  هاي قابلیتهش تعیین و بررسی هدف نهایی این پژو.منطقه ترسیم گردید
 ترین بیشنتایج نشان داد که مناطق غربی استان داراي کمترین تبخیر و تعرق پتانسیل و .باشد مینیازهاي کشاورزي دیم در منطقه 

باال در  باقابلیتمناطق  - 1دیم در استان اصفهان مشخص گردید زيکشاوربوده و با مقایسه الگوهاي بیالن آبی؛ سه منطقه  مؤثربارش 
 . مطلوب در شرق استان چندان باقابلیتنهمتوسط در مرکز استان و مناطق  باقابلیتمناطق - 2غرب استان

  
 استان اصفهان ،GIS، PET کشت، سنجی امکان اقلیم کشاورزي، ،اقلیم :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

. کشاورزي هر منطقه با شرایط آب و هوایی آن الزمه هرگونه فعالیت کشاورزي است هاي فعالیتآگاهی از چگونگی تناسب و انطباق 
در شرایط زراعت دیم از اهمیت زیادي برخوردار  ویژه بهبیشتر بوده و این موضوع  ها فعالیتبر کشاورزي از سایر  وهوائیعوامل آب  تأثیر
اقلیمی و تولیدات زراعی از اهمیت و ارزش اقتصادي و اجتماعی باالیی برخوردار   متغیرهايبه همین دلیل شناخت روابط . است

منابع طبیعی و هدر  باعث افزایش تولید نشده، بلکه منجر به تخریب تنها نهمحصوالت دیم در مناطق نامساعد  رویه بیکاشت ).2(هست
اصلی بیالن آبی هر  هاي مؤلفهتعرق یکی از - تبخیر. نهاده اصلی کشاورزي است وآب عامل حیات .رفتن سرمایه ملی خواهد گشت

درست و مناسب براي بهبود راندمان آب مصرفی در هر منطقه  ریزي برنامهمنطقه و همچنین یکی از عوامل کلیدي براي 
ی در اقلیم جهانی از طریق چرخه هیدرولوژي ایفا کرده، و تخمین آن کاربردهاي مهمی در فراواننقش تعرق - تبخیر)6.(باشد می

تقسیم آب داشته و همچنین  ابنیهآبیاري و  هاي کانالعملکرد محصول و طراحی کاربري اراضی، طراحی  بینی پیشرواناب،  بینی پیش
دما فاکتور ).7(است شده شناختهدور  هاي مدتبین نمو گیاهان و دما از  ارتباط) 3(هستمؤثرسالی خشکبر روي بالیاي طبیعی نظیر 

متفاوت  اي مالحظه طورقابل تواندبه میسرعت نمو ارقام مختلف از گونه گیاهی به دما  العمل عکسو  هستغالب در نمو گیاه 
روش براي  20ضمن مقایسه اسمیت و همکاران ) 9). (7(را بر نمو گیاه و مراحل مختلف آن دارد ترینتأثیر بیشرژیم حرارتی ).4(باشد

 ) 5.(اند نمودهروش برتر نامبرده و متوسط خطاي این روش را یک درصد اعالم  عنوان بهمحاسبه تبخیر و تعرق، از روش پنمن مانتیث 
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قلیم مرطوب در ژاپن بر در ایران و ا خشک نیمهمدل پنمن مانتیث و پنمن را به ترتیب براي یک نمونه اقلیمی داداشی و خواجه پور 

و اطالعات  GISاستفاده از  با م در استان کردستان رادپتانسیل اقلیمی زراعت گنبازگیر ) 1.(مبناي مقادیر الیسیمتري معرفی کردند
مختلف را انجام  بندي پهنه، ها الیهمنطقه و همپوشانی  DEMتعیین و سپس با استفاده از نقشه ) عمدتاً دما و بارندگی(آب و هوایی

 .داد
  

  روش تحقیق
 27درجه و 34دقیقهتا 43درجهو  30،بین   کیلومترمربع 107044استان اصفهان در مرکز ایران با مساحتی حدود موردمطالعهمنطقه 

 در این.گرینویچ قرار دارد النهار نصفدقیقه طول شرقی از  31درجه و  55دقیقه تا 36درجه 49دقیقه عرض شمالی خط استوا و 
هواشناسی سینوپتیک استان اصفهان  هاي ایستگاه)1992- 2012(ساله  20با دوره آماري  مدت طوالنیپژوهش از متغیرهاي هواشناسی 

بوده یا فاقد آمار بوده از مطالعه حذف؛ و تنها  تأسیستازه  هایموردمطالعه ایستگاهبا توجه به اینکه برخی از .است شده استفاده
در پژوهش حاضر فرض بر ارقام مناسب منطقه با مدیریت زراعی .قرار گرفتند بلندمدتمورداستفادهداراي طول دوره آماري  هاي ایستگاه
آمار  آوري جمعبعد از .باشد مین مدنظرو در ضمن آبیاري، اطالعات خاك و مسائل اقتصادي و اجتماعی . است شده استفادهمرسوم 
میانگین دماي روزانه، میانگین حداکثر دما، : تشکیل بانک اطالعاتی پارامترهاي اقلیمی شاملاستان اصفهان اقدام به  هاي ایستگاه

و ) irr rain(مؤثر،بارش )PET(میانگین رطوبت نسبی، میانگین سرعت باد، ساعات آفتابی و بارش ماهانه و تبخیر و تعرق پتانسیل
مختلف  هاي روشپسبررسی اطالعات اقلیمی موجود و همچنین .ذخیره شدند) ARCGISافزار نرم( GISمحاسبات الزم انجام و در 

  .روش تعیین تبخیر و تعرق انتخاب گردید عنوان به، روش فائو پنمن مونتیث شده هایبررسی روشتعیین تبخیر و تعرق پتانسیل، از 

  
  موردمطالعهمنطقه  موقعیت)1(تصویر شماره

  .باشد می)1(شمارهرابطه صورت بهمعادله کلی فائو پنمن مونتیث 

ETo=
. ∆( ) ( )

∆ ( . )
):     1(در معادله شماره   

                  
ET0 =متر بر روز میلی(تعرق مرجع - تبخیر/.(Rn = تابش خالص ورودي به سطح گیاه)مگاژول بر مترمربع بر روز/.(G = شار گرماي خاك

میانگین روزانه سرعت باد در = U2)./درجه سلسیوس(میانگین روزانه دماي هوا در ارتفاع دو متري = T)./مترمربع بر روزمگاژول بر (
کمبود فشار بخار = es- ea/).کیلو پاسکال(فشار بخار واقعی = ea)./کیلو پاسکال(فشار بخار اشباع = es)./متر بر ثانیه(ارتفاع دو متري 

کیلو پاسکالبر درجه (ضریب ثابت سایکرومتري =γ)./کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس(شیب منحنی فشار بخار =∆)./کیلو پاسکال(اشباع 
و سپس  شده محاسبهمنطقه  هاي ایستگاهاز  هرکدامبراي )براي یک روز(روزانه  PETاین تحقیق ابتدا در .باشد ، می)سلسیوس

مقدار بارندگی مؤثر را بر .به کار گرفته شد ARCGISافزار نرمسیل با استفاده از براي تهیه الیه تبخیر و تعرق پتان آمده دست هایبه داده
آورد  فرمولی که مدل براي محاسبه بارندگی مؤثر با استفاده روش مذکور به دستمی. شده است حساب) FAO/AGLW(اساس روش 

  .باشد متر در هرماه می نده بارندگی مؤثر به میلینمای Peffدر اینجا :هاي ماهیانه براي داده: باشد می) 2(قرار رابطه شماره  به
Peff= 0.6 * P - 10 for Pmonth<= 70 mm              Peff = 0.8 * P - 24 for Pmonth> 70 mm        )2(  
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  نتایج و بحث

یا کمبود آب در منطقه در  ورطوبت و دما در کشت دیم و همچنین نیاز به تعیین میزان ذخایر آبی  بااهمیتعمده و  تأثیربا توجه به 
براي ایستگاه سینوپتیک اصفهان  اي منطقهمختلف که همبستگی مستقیم با میزان محصول و رشد گیاه دارد، الگوي بیالن آبی  هاي ماه

که این دوره باشد میدر این تحقیق زمان شروع نزوالت از ماه فوریه تا می و از اکتبر تا دسامبر .)1نمودار شماره(ترسیم گردید
در  رطوبتیالگوي بیالن  شود میکه مشاهده  گونه همان.شود میبیان ) Hydrological Cycle( رطوبتیپریود  عنوان زمانیبه
از ماه فوریه تا می و از اکتبر تا دسامبر ) (ها بارندگی ها ایستگاهتمامی  در باشد میمختلف  روندهايداراي  ها ایستگاه

)(PET(از طرفی با کاهش دما میزان تبخیر و تعرق پتانسیل . گردد مین افزوده آه فصل زمستان به میزان ب نبا نزدیک شد.باشد می
میزان بارش در  ترین بیش.باشد میکمترین میزان بارش مربوط به ماه سپتامبر  ها ایستگاهدر اغلب .یابد میکاهش )

براي بررسی الگوي بارش و نزوالت جوي منطقه، از آمار .باشد میمقدار تبخیر و تعرق پتانسیل مربوط به ماه ژوئن  ترین بیشو  ماه می
میزان بارندگی ساالنه تعیین و  هایموردمطالعه ایستگاهبدین منظور ابتدا براي .ساالنه استفاده گردید صورت بهنزوالت جوي  بلندمدت

  .سم گردیدسپس نقشه خطوط هم باران ساالنه ر

  
  الگوي بیالن آبی استان اصفهان)1(بارندگی استان اصفهان     نمودار شماره)2(تصویر شماره

  
میزان . باشد میمتر میلی330تا 210مناطق غربی استان داراي بیشینه بارش با مقدار  شود میمشاهده  )2(شماره که در شکل طور همان

، با استفاده از روش فائو پنمن مونتیث محاسبه و سپس نقشه هم موردمطالعهمنطقه  هاي ایستگاهتبخیر و تعرق پتانسیل براي تمامی 
در  متر میلی4.3تا 3.9با کمترین مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل با حد  هاي محدوده. )3شکل شماره (تبخیر و تعرق پتانسیل رسم گردید

قسمت اعظم منطقه .است داده رخنه رطوبت در بخش جنوبی استان شیبی و زطنروز در غرب استان و منتهی بخش شرقی در ایستگاه ن
در روز شامل  متر میلی5.3تا4.6درصد از مساحت استان را با مقدار  50 تقریب بهدر بخش شمال، غرب و مرکز و بخشی از جنوب 

  .گردد می

  
  ن دماي استان اصفهانمیانگی)4(تصویر شماره  تبخیر و تعرق پتانسیل استان اصفهان) 3(تصویر شماره
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بیشینه دما در بخش مرکز  شود میکه مشاهده  طور هماناست  شده دادهدما و رطوبت استان نشان  بهترتیب)6و  4 شماره(در تصاویر 
درجه  13تا 11قرار دارند، کمینه دما  گراد سانتی 17تا  16غرب و مرکز استان با  بعدازآنو  گراد سانتیدرجه  19تا  17استان با 

  36تا  31در غرب استان با متوسط  که طوري بهرطوبت نسبی نیز داراي روندي مشابه دما بوده .است شده واقعدر غرب استان  گراد سانتی
 FAOاستان با روش  مؤثربارش  )5 شماره(در تصویر .است داده رخدر غرب استان  48تا  40کمترین مقدار و بیشینه رطوبت نسبی با 

/ AGLW تا  5.9در شرق استان با  مؤثرکمترین بارش  شده دادهکه در شکل نیز نشان  طور همان.شده است بندي پهنهمحاسبه و
و نهایتاً منتهی گوشه غربی استان  107.35تا  60و غرب استان با  متر میلی 60تا 35.05بخش مرکزي با  بعدازآنمتر میلی35.05
 هاي ماهدر اغلب ) PET(میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  هایموردمطالعه ایستگاهدر اکثر .قرار دارد 122.5تا 107.35با  مؤثربارش  بیشینه
مشاهده  همچنین؛باشد میخشک وهواینیمه آباین موضوع مبین  باشدکه ترمی بیشاز میزان بارندگی ) غالباً از سپتامبر تا ژوئن(سال 

رابطه  دهنده نشان، که باشد میسرد، در حد صفر و یا نزدیک صفر  هاي ماهمعدودي از  استثناي بهتی که میزان ذخیره رطوب شود می
زمانی مختلف  مراحلدر  بارندگیوقتی میزان  که طوري به.باشد میتبخیر و تعرق پتانسیل با بارندگی در مراحل زمانی مختلف  تنگاتنگ

این ذخیره رطوبتی در مراحل بعدي، متناسب با نیازهاي . شود میوبتی خاك افزوده بیش از تبخیر و تعرق پتانسیل باشد، به ذخیره رط
  .گردد میآبی محصول استفاده 

  

  
  استان اصفهان رطوبت نسبیمیانگین )6(تصویر شماره  استان اصفهان مؤثربارش ) 5(تصویر شماره

  
  گیري نتیجه

و همچنین به دلیل کمبود ذخایر رطوبتی، باال بودن میزان  باشد میفرما حکمکه بر اکثریت منطقه  خشک نیمهبا توجه به اقلیم خشک و 
استفاده از واریته هاي مقاوم خشکی در منطقه از ضروریات اولیه در موفقیت ... تبخیر و تعرق پتانسیل نسبت به میزان بارندگی و 

استفاده از واریته هاي زودرس با دوره رشد کوتاه و  موردمطالعهبا توجه به کوتاه بودن دوره رشد ثانویه در منطقه . باشد میزراعت دیم 
در برخی از مناطق همچون خور بیابانک .و کشاورزي پایدار را تضمین خواهد کرد قبول قابلمقاوم به خشکی، تولید محصول  حال درعین

کاربردهاي دیگر هم چون  توان میدباش می، دوره رشد نامناسب و اقلیم خشک کاري دیمکه داراي بارندگی کمتر از حد مناسب 
مناطق  بعدازآنباالیی براي کشت دیم دارند  پتانسیلمناطق غربی استان داراي  طورکلی به.را براي این مناطق در نظر گرفت داري مرتع

ه شهرهاي صورت گرفت هاي بررسیبا توجه به .باشند نمیمرکزي داراي پتانسیل متوسط و مناطق شرقی براي کشت دیم چندان مناسب 
خوانسار،بوئین و میان دشت، دامنه،داران،افوس،برف انبار،روزه،چادگان،عسگران،دهق،گلپایگان،گوگد،گلشهر الي بید، قمصر برزك و 

  .باشند میبراي کشت دیم دارا نیاسر داراي پتانسیل باالیی 
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  منابع
، پایان کارشناسی ارشد، )موردي استان کردستان مطالعه(، بررسی پتانسیل اقلیمی زراعت گندم دیم )1378(بازگیر، سعید .1

  .تهران دانشگاه
بر گندم دیم، رساله  تأکیداقلیمی با  ازنظردیمزارهاي غرب کشور  هاي توانائی، بررسی اکولوژیکی )1376(کمالی، غالمعلی .2

  .دکتري،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزي تهران
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