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 فصل اول

 کليات تحقيق



 1 

 مقدمه-1-1

آب و هوا يکي از مهمترين عواملي است که در طول تاريخ مورد توجه بشر بوده و کمتر فعاليت    

 هواشناسي برخورد نداشته باشد. علت اين موضوعل عامکشاورزی است که در طول روز، با يک يا چند 

نقش مهم آب و هوا بر زندگي بشر و خصوصاً توليدات کشاورزی است. آب و هوا تنها منبع توليد است که 

 (.1379 ،تواند استفاده کند )کافي و همکاران انسان بدون پرداخت هزينه به هر مقدار مي

ظه در فرآيند بارندگي و نوسانات دمايي در طول سال، عناصر در کشور ما به علت تغييرات قابل مالح   

که ميزان توليد محصوالت  اقليمي، نقش ويژه ای در عملکرد کشاورزی ايفا مي نمايند. به طوری

لذا، (. 1382 ،کشاورزی همبستگي بااليي با نزوالت جوی و روند خيزش دما در هر سال دارد )خواجه پور

بر عملکرد گياهان زراعي و باغي کمک بزرگي در روند برنامه ريزی  اقليميوامل گاهي از تأثير عناصر و عآ

از منابع موجود مي نمايد. زيرا هر گياه مرحله بحراني و حساسي نسبت به عناصر آب و و بهره برداری 

برای کاشت  ساعدصميم مناسب جهت انتخاب مکان مشناخت اين مکانسيم امکان اتخاذ ت کههوايي دارد 

 (.1384 ،حصول را فراهم مي سازد )سبحانييک م

منظور بهينه سازی استفاده از زمين، آب و ساير به  1978در سال  1(FAOسازمان خواروبار جهاني )   

ه و پا از تحقيقات و يکشاورزی( ارا -)پهنه بندی اکولوژيکي A.E.Z 2منابع، مدلي را تحت عنوان 

کار رفته در اين مدل در ه کليه کشورها توصيه نمود. روش بآن را برای  1983آزمايشات فراوان در سال 

صلخيزی محصوالت متفاوت کمّي نمودن پارامترهای اقليم، خا  و ساير پارامترهای فيزيکي در برآورد حا

لذا انجام  (.1378 ،نيازمندی های محيطي و مديريتي، روش نو و جديد است )احمدی زاده با توجه به

شناخت عکا العمل هر محصول در مراحل مختلف رشد در ارتباط با عناصر  تحقيقات منطقه ای برای
                                                            

1 .Food and  Agvicaltare  Organization     2-Agro – ecological   zone     
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عناصر اقليمي و آب و هوايي ضروری به نظر مي رسد. در اين تحقيق، با تحليل کليه مشاهدات مربوط به 

ارزيابي کيفي به منظور و با استفاده از روش های عمليات انطباق اليه های مورد مطالعه،  اقليميعوامل 

صورت گرفته و در نتيجه مناطقي ،  GIS1استان مازندران در محيط ت کاشت محصول مرکبات در شناخ

 مي باشند شناسايي گرديده است.اعد که برای کاشت مرکبات مس

 تعريف مسئله -1-2

به مفهوم شناخت مجموعه شرايطي است که امکان کاشت  مطالعه ارزيابي تناسب اراضي زراعي   

فراهم مي سازد که براساس  اقليميباغي( را با توجه به نقش عناصر و عوامل -اعياقتصادی هر گياه )زر

به کميت در آوردن  آن تعيين مي شوند. اولين مرحله در زراعي تعيين شاخص های مؤثر نواحي همگن 

روند افزايش جمعيت در سطح جهان و محدوديت با توجه است  اقليميويژگي های اصلي عناصر و عوامل 

بيعي، تأمين مواد غذايي مورد نياز امری ضروری و اجتناب ناپذير مي باشد. در بين عوامل مختلف منابع ط

اقليمي تأثير گذار در نوسان توليد محصوالت کشاورزی، شرايط جوی يکي از مهمترين متغيرهای محيط 

نيست  ی گزاف قادر به کنترل آندر مقياس کوچک، آن هم با صرف هزينه ها انسانطبيعي بوده که 

توان از توانمندی های اقليمي هر منطقه  (. ولي با شناخت و پيش بيني شرايط جوی مي1376يوی، )گ

عمل آورد. با توجه به اينکه، بسياری از محصوالت به طور ه کاشت محصول ب حداکثر استفاده را برای

 محصول يک سو بازده از نتيجه  در برخوردار نيستند،سنتي کاشت مي شوند که از شرايط مطلوب اقليمي 

 . اصوالً از پتانسيل های توليدی آب و هوا استفاده بهينه صورت نمي گيردو از طرف ديگر آمده  پايين

توپوگرافي، ارتفاع از سطح پايدار از قبيل :  عوامل شناخت عوامل مختلفي تحت عنوان الزمه چنين روشي

دما، باران و رطوبت نسبي مي باشند. در  :و خا  و عوامل ناپايدارجغرافيايي دريا، شيب زمين، جهت 

کشور ايران همه ساله خسارت ناشي از تغييرات جوی از قبيل : خشکسالي، تگرگ، سرمای زودرس، عدم 

وارد مي کند. در نتيجه  کشاورزی صدمات زيادی به اراضي ،افزايش و کاهش ناگهاني دمابه بارش به موقع 

                                                            
1 .Geographic Information system 
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ه به کشاورزان مي پردازد. با توجه به مسائل فوق الذکر تحقيق در بابت خسارت وارد را دولت هزينه زيادی

 (.1384کشاورزی از اهميت ويژه برخوردار است )سبحاني، در ارزيابي زراعي زمينه آب و هواشناسي 

مسيری است که کشور ايران در مقام هفتم در بين رترين ميوه های نيمه گمرکبات يکي از مهم   

درصد از سطح توليد  40کبات است. در اين ميان استان مازندران، حدود کشورهای توليد کننده مر

(، لذا هر ساله تغييرات جوی و توسعه بي 1386)قلي پور،  است اختصاص دادهمرکبات کشور را به خود 

، که و يا نامرغوب شدن محصول مي گردد رويه کاشت آن در زمين های نامناسب باعث کاهش روند توليد

 محصول، مطالعه اقليم کشاورزی در ارزيابي اراضي ضروری است.کاشت مناطق مناسب برای شناسايي 

: باران، ره گيری از عناصر اقليمي از قبيلبا توجه به بيان مسئله، در اين تحقيق تالش براين است با به

در توپوگرافي، شيب زمين و خا   :و عوامل اقليمي از قبيل و تعرق و باد و تبخيردما، رطوبت نسبي 

 هستند مورد شناسايي قرار گيرند.  مساعد برای کاشت مرکبات در استان مازندران که نواحي GISمحيط 

 25ران در عرض جغرافيايي کوانتا با توجه به اين که کشور ايالزم به ذکر است بر اساس مطالعات شرکت 

اشد، لذا از اين پارامتر درجه شمالي واقع شده است نياز تابشي برای تمام محصوالت فراهم مي ب 40تا 

 نظر شده است.  صرف

  سؤاالت تحقيق -1-3

 سؤاالت مطرح شده در اين تحقيق عبارتند از :   

در استان مازندران کجاها مناطق مناسب کاشت مرکبات ، اقليمي  ر و عواملبا بهره گيری از عناص -1

 ؟هستند

در استان مازندران  GISهوايي در محيط نواحي همگن زراعي و باغي با توجه به نقش عوامل آب و  -2

  ؟کدام مناطق هستند
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 هدف و ضرورت تحقيق -1-4

هدف اصلي در اين تحقيق تعيين پتانسيل های اقليمي در ارتباط با نيازها و محدوديت های آب و    

با در رابطه  اقليميعد اراضي استان، استفاده از عناصر و عوامل اهوايي، کمک به شناخت مناطق مس

 مي باشد. ساير اهداف مورد نظر در اين تحقيق به اين شرح مي باشد : تعيين تناسب اراضي در منطقه 

 در کاشت مرکبات. اقليمي موثرشناخت توانمندی های اقليمي و عوامل -1

 شناسايي و معرفي نواحي که شرايط الزم را برای کاشت مرکبات دارند اما کاشت نمي شوند.-2

            ايي کاشت مرکبات.هبرای تهيه نقشه ن GISی آب و هوايي در محيط تحليل داده ها-3

 تغيرهای تحقيقم -1-5 

 :متغيرهای مورد استفاده در اين پژوهش را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد   

گياه باغي )مرکبات( با بهره گيری از  اقليم کشاورزی: پهنه بندی ته )تأثير پذير(الف( متغيرهای وابس

 .اقليمي  و عوامل  ناصرع

طول دوره رشد، بارندگي ساالنه، رطوبت  دمای  : دمای ساالنه وتغيرهای مستقل اصلي )تأثير گذار(ب(م

 ، باد، ارتفاع، عمق و نوع خا ، شيب.و تعرق نسبي، تبخير

 مباني نظری تحقيق  -1-6

جمله پديده های مربوط به محيطي که در آن زندگي مي کنيم، مجموعه ای از عوامل گوناگون، از     

وضعيت جوی و آثار اقليمي است. برای تامين زندگي بهتر و توليد بيشتر، بويژه در بخش کشاورزی که 

 بسيار تنگاتنگ تابع تغييرات و رخدادهای جوی است بايد به هوا، دانش هواشناسي و کاربرد آن در

  (.1372 ،)مالک کشاورزی توجه بيشتری مبذول گردد

ورزی در برگيرنده تمامي تالش های بشر برای توليد فرآورده های گياهي و دامي جهت تامين واژه کشا

احتياجات غذايي، پوشا  و بعضي از محصوالت زراعي است. مهمترين عواملي که بر توليد فرآورده های 

رشته  1و اقليم شناسي کشاورزی 1مي گذارند خا  و هوا مي باشند. هواشناسي کشاورزی ثيرکشاورزی تأ

                                                            
1 . Agro meteorology    2- Agro climatology      
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هايي از دانش هواشناسي مي باشند که به بررسي روابط بين فاکتورهای اقليمي با مسايل کشاورزی مي 

رشته ها مي توان از زمين های کشاورزی بهتر و بيشتر بهره گرفت و از اثرات  اينپردازند. به کمک 

 .نامساعد هوا بر محصوالت کشاورزی کاست

شرايط اقليمي که امکان کاشت اقتصادی گونه های گياهي را فراهم عنوان مجموعه ه اقليم کشاورزی ب   

شرايط اقليمي و يا فراواني و لحظه وقوع  ،ساخته، تعريف مي شود. اقليم کشاورزی مقادير شدت، مدت

را بر روی موجودات و محصوالت زراعي بيان مي کند و با تحليل آنها نواحي  اثرات تدريجي اين شرايط

و ترسيم نقشه های  مبنای مناطق همگن زراعي، تعيين مي شوند. بنابراين، پهنه بندی اقليم کشاورزی بر

عناصر اقليمي از ديرباز در بين انديشمندان علم جغرافيا و اقليم شناسان معمول بوده است که يکي از 

ط فون قديمي ترين آنها، استفاده از نقشه های مطالعه تفاوت های مکاني آب و هوا در قرن نوزدهم توس

دما نقشه پراکندگي دما را در نيم کره شمالي ترسيم نمود است. وی با استفاده از خطوط هم 2هامبولت

مقادير مربوط به روش های تعيين نواحي اقليم کشاورزی به عصر طبقه  (.1373اني و کاوياني، ج)علي

 6(، کوپن1975) 5انف(، سلي1984) 4تورنت وايت، (1935) 3بندی اقليمي باز مي گردد. از جمله ماوی

( مطالعاتي در مورد تأثير اقليم بر روی گونه خاص 1372( و به نقل از مالک )1971) 7(، هارگريوز1962)

گياهي، بويژه گونه زراعي انجام داده و به اين نتيجه رسيده اند که اقليم نقش مهمي در تعيين مکاني 

نرم    ای، ای اخير نيز استفاده از فناوری رايانه. در دهه همناسب برای کاشت گياهان زراعي ايفا مي کند

افزارهای آماری، سامانه اطالعات جغرافيايي داده های اقليمي را با دقت و سرعت تجزيه و تحليل نموده و 

 اين امر به مکان يابي و ارزيابي اراضي کمک موثری نموده است. 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 

 

 1- Fon  Hambelt   2 . Mavi     3 . Torent  white    4. Sali yanof     5 . Koppen   6 . Hargriuse 
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 پيشينه تحقيق -1-7

ر اقليمي در زمينه های کشاورزی در نواحي جغرافيايي مختلف کره استفاده از داده های عوامل و عناص  

زمين بطور روز افزون در حال گسترش است. از جمله داليل رويکرد محققان به اين موضوع پيشرفت 

در تجزيه و  GISفناوری رايانه ای است که سرعت محاسبه را افزايش داده و از طرفي استفاده از فناوری 

نرم افزارهای متعدد توسط محققان در حال گسترش مي  به وسيله  ليمي و تلفيق آنهاتحليل داده های اق

 در ارزيابي مناسب  باشد. بسياری از محققان خارجي و داخلي در ارتباط با تأثير عوامل و عناصر اقليمي

ا تحقيقاتي ر کشاورزی و انتخاب مکان مناسب برای کاشت محصول با توجه به عوامل و عناصر اقليمي

 انجام داده اند که در ذيل برخي از آنها بررسي مي شود :

و پيش بيني هوا در فرآوری  ي( در مقاله ای با استفاده از داده های آگروکليماي1374جهانبخش )   

شرايط جوی  کشاورزی به منظور بکارگيری اطالعات آب و هوايي و پيش بيني وقوع اثرات زيان بار بخش

ليات کاشت جهت ارتقا کيفيت و افزايش کميت توليدات کشاورزی را مورد بررسي به منظور بهبود عم را 

اط را با کشاورزی دارند. از قرار داده است. در اين تحقيق فاکتورهای مهم متغير هوا که بيشترين ارتب

،  : بارندگي، تابش آفتاب، دما، رطوبت، دمای خا ، باد و ساير فاکتورهای اصلي از قيبل توپوگرافيقبيل

ل ينوع خا  و پوشش گياهي، نزديکي به دريا و منابع آب در ارتباط با مسا شيب و جهات جغرافيايي،

کشاورزی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتاي  حاصله، منجر به تهيه تقويم زراعي و مبارزه با آفات و 

 خواهد بود. ه خدمات الزم به زمين جهت افزايش بهره وری و بهبود مديريت کشاورزیيارا

( تحقيقي در مورد تعيين مناطق مساعد برای توليد غالت ديم با توجه 1375دين پژوه و موحد دانش )   

از سال  خود و ژوئيه در منطقه مورد مطالعه ژوئن به بارش های ساالنه و ماهانه بويژه بارندگي های ماه 

با توجه به بارش هايي که در ماه های  انجام داده اند. نتاي  حاصله نشان مي دهد که 1364الي  1337

مختلف اتفاق مي افتد، مناطق شمالي آذربايجان از جمله دشت مغان در حاشيه رود ارس و بوران قنبرلو و 

مي باشند و در مناطق  ژوئن بارش در ماه ديم زارها از لحاظ تأمين  اعدترينمناطق اطراف آنها از مس

که مقدار آب مورد نياز را در  کمتر است برای توليد غالت ديم ئنژو جنوبي آذربايجان چون بارش در ماه
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، ارزيابي اقليمي( با تحليل عناصر و عوامل 1376گيوی ) موعد مقرر تامين نمي کند مناسب نمي باشد.

نامبرده نيازهای رويشي  کيفي تناسب اراضي برای نباتات زراعي و باغي را مورد بررسي قرار داده است.

گندم ديم را با استفاده از پارامترهای ميانگين دمای طول دوره رشد، حداقل دمای مطلق، سيب زميني و 

 عمق خا  و شيب، براساس روش سايا بررسي نموده است. 

( تحقيقي در مورد مکان گزيني اراضي مستعد کاشت بادام در استان 1385يزدان پناه و همکاران )   

عد اتحقيق به کمک سامانه های اطالعات جغرافيايي مناطق مس آذربايجان شرقي انجام داده اند، در اين

در ابتدا برای هر کاشت بادام تعيين شده است. از آنجا که بادام دارای نيازهای آب و هوايي خاصي است، 

اليه بارش،  :. اين اليه ها شامله استتهيه گرديد GISاز نيازهای اقليمي يک اليه جداگانه به کمک يک 

تلفيق اليه های مذکور  مي باشند.روز رشد  ه، اليه درجوقوع سرمازدگي، اليه شاخص رطوبت اليه احتمال

. در اين مدل ابتدا برای هر يک از عوامل اقليمي شاخص وزني هبه کمک مدل شاخص وزني انجام شد

خاصي تهيه شده و نهايتاً به کمک مدل تلفيق شاخص فاکتور وزني، نقشه ی تعيين مناطق مساعد کاشت 

  (.1-1بادام ديم برای استان آذربايجان شرقي بدست آمد )جدول 

 

 معيارهای بکار گرفته شده جهت تهيه ی نقشه ی مناطق مستعد کشت بادام(  1-1) جدول

 

 پارامتر   

 طبقه

  احتمال سرمازدگي احتمال بارش مناسب شاخص رطوبت نسبت بارش

  600/ 800/ 250//600 مناسب

600400 متوسط //  600400 //  800600 //  500250 //  
400200 ضعيف //  400200 //  600400 //  750500 //  

  200/ 400/ 750//200 نامناسب

 

در استان اصفهان انجام داده  ( تحقيقي در مورد امکان سنجي کاشت زيتون1385محمدی و همکاران )

موثر در کاشت زيتون در استان اصفهان و پهنه  اين تحقيق با هدف شناخت عوامل و عناصر اقليمي :اند

در تلفيق  GISبندی نواحي مستعد کاشت اين محصول از نظر اقليمي و محيطي با استفاده از توانايي 
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اليه های مختلف اطالعاتي و در قالب مدل های مختلف مي باشد. در اين تحقيق پا از مطالعه شرايط 

شاخص رودبار به تشکيل پايگاه اطالعات اقليمي و محيطي از استان  اقليمي استان و مقايسه آن با ايستگاه

پرداخته شده است. سپا براساس رابطه بين هر يک از پارامترهای محيطي و اقليمي  GISمحيط  در

مؤثر در کاشت زيتون و عملکرد محصول زيتون به طبقه بندی نقشه های حاصله براساس قابليت کاشت 

به تخصيص  1(AHPه براساس دو مدل وزن دهي رتبه بندی و سلسله مراتبي )، آنگاهزيتون پرداخته شد

پرداخته شده است. در ادامه جهت کنترل و ارزيابي  GISنقشه های حاصله در محيط ارزش و تلفيق 

استفاده شد و در نهايت نواحي مساعد کاشت اين محصول در استان  GISمدل های از توابع تحليلي 

 .ته اسطبقه بندی گرديد

( پهنه بندی آگروکليماتيک کشورهای آسيای شرقي شامل : چين، ويتنام، تايلند، کامبوج 1996) 2وايت   

طول روز  ،با تجزيه و تحليل داده های عناصر اقليمي نظير GISو شبه جزيره مالزی را با استفاده از 

آستانه درجه حرارت، تقويم از  انجام داده است. در اين تحقيق با استفادهنسبي  درجه حرارت و رطوبت 

در  2000الي  1999ه است. اين روش در سال های گرديدمراحل رشد گياهي در دماهای مختلف تهيه 

پروژه و در  25اولويت اهداف تحقيقات کشاورزی کشورهای توسعه يافته بخصوص در چين با اجرای 

 استراليا با مطالعه طرح های متعدد با اين روش ادامه يافت. 

( تحقيق در مورد استفاده از اقليم، خا ، و خصوصيات محصول برای يافتن 2000)3فاری واف. کو غ   

زمين مناسب تر برای کاشت سيب زميني با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي انجام داده است. 

 نسبت به جمع آوری  ل،توليد اين محصو مستعدبررسي نواحي  برای نامبرده 

ياز اقدام و هر يک از داده ها را با توجه به کاربردش برای شناسايي پايداری آن بررسي داده های مورد ن

تنها ابزار پردازش داده های اين تحقيق به حساب مي آيد. اين تحقيق در کشور  GISمحيط  کرده است.

عوامل  و شناسي آب و هواداده های های مورد استفاده در آن ترکيبي از  ايرلند انجام شده است و روش

                                                            
1 . Analytic  Hicrarchy  Process                2 . White           3 -Ghaffari,, F, cook,  

 

 

. 
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آب و خا  است. از طرفي مديريت خوب در مورد کشاورزی  ،ارتفاع ،شيب ،توپوگرافي  فيزيوگرافي نقشه

شامل استفاده از نوع کشت محصول، تاريخ کشت و زمان آبياری از موارد ديگر اين طرح است. در اين 

شت محصول منطقه ادر ک شت و زميني که مي توانداطرح اشاره به فاکتورهای اقتصادی با توجه به نوع ک

شده است. با توجه به موارد ذکر شده داده های فوق با استفاده سامانه اطالعات  اشاره موثر گردد

درصد نواحي مورد مطالعه برای کاشت سيب زميني مناسب  58تلفيق گرديده و حدود جغرافيايي 

شناسايي اليه خا  و سری  تشخيص داده شده است. روش و داده های مورد استفاده از قبيل خا  شامل

تهيه گرديده است. وضعيت توپوگرافي با  1:250000های خا ، بافت خا ، واکنش خا  در نقشه 

در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي تمام منحني ميزان ها  1:250000استفاده از نقشه توپوگرافي 

يه و تحليل نقشه شيب و جهت رقومي گرديده و نقشه رقومي ارتفاعي زمين تهيه گرديده است. از تجز

، باد ،بيالن، تابش ،ي از قبيل درجه حرارت، بارندگيمنطقه فراهم شده است. نوع داده های آب و هواي

تحقيق درجه حرارت رطوبت نسبي و تبخير از مواردی است که مورد بررسي قرار گرفته است. در اين 

ترين محل را برای کاشت سيب زميني بعد از تجزيه باالتر از صفر را منبع آستانه قرار داده است و مناسب 

و تحليل داده های مورد استفاده به اين شرح معرفي کرده است. تعداد ساعات آفتابي در طول ژانويه الي 

و شيب  7الي  6/5متر، واکنش خا  بين سانتي  6/0ساعت، عمق خا  بيش از  1450بيشتر از  ژوئن

ساعت،  1349شت را ساعات آفتابي کمتر از اب ترين محل برای کدرصد باشد. نامناس 4زمين کمتر از 

درصد باشد معرفي کرده است و مناطق متوسط  11و شيب بيش از  مترسانتي  3/0عمق خا  کمتر از 

به کاشت محصول سيب زميني را بين اين دو تعريف کرده است. در اين تحقيق از لحاظ ساعات آفتابي 

رای کاشت خيلي مناسب برای سيب زميني است. از طرفي با تجزيه و درصد از منطقه دا 33/30حدود 

عمل آمده در اثر عوامل زير نظير: ساعات آفتابي ، رطوبت ، ضريب خشکي شيب، عمق خا  و ه تحليل ب

 6درصد کمي مناسب و  37درصد متوسط  47درصد منطقه خيلي مناسب  10واکنش خا  ، حدود 

ت. اين تحقيق از نمونه مطالعاتي است تقريباً تمام عواملي که مي درصد نامناسب تشخيص داده شده اس
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از مزايای اين تحقيق تواند در پهنه بندی زراعي سيب زميني مورد استفاده قرار گيرد استفاده شده است. 

 مطالعه جزئيات هر يک از داده ها و روابط آنها با يکديگر و تهيه جدول مناسب برای مقايسه داده ها است. 

(در مورد کاشت گندم ديم زمستاني در دشت های بزرگ ايالت کانزاس امريکا تحقيقي انجام 2000)1رودنو

، تبخير و نوع خا  نواحي و عوامل اقليمي از قبيل بارندگي، درجه حرارت داده است. با استفاده از عناصر

اصر اقليمي، نقش مهم کشت گندم ديم را تعيين نموده است. با توجه به نقش هر يک از عوامل و عن

بارندگي را نسبت به ساير عناصر در کاشت گندم ديم بيشتر دانسته و مقدار بارندگي ساالنه مقدار 

و در تجديد رويش اوايل بهار در گل دهي برای تعيين محل مناسب برای کاشت شت ابارندگي در شروع ک

نيازهای گياهي بررسي کرده و  گندم ديم مناسب مي باشد. در ادامه نقش رطوبت خا  را در ارتباط با

 برای هر يک از عناصر اقليمي آستانه حد رشد مطلوب نسبت به گندم ديم تعيين نموده است.

 

                                                            
1 -Noorwood          2 - Murphy            
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