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 چکیده

های کشاورزی، تعيين و شناسايی نواحی مستعد برای کاشت های اساسی برای توسعه و ارتقاء فعاليتيکی از راه      
زمينی  کشت سيب بندی اقليم کشاورزی در اين تحقيق به پهنهلذا  با توجه به شرايط اقليمی و فيزيوگرافی زمين است.

های  ب و هوايی و عوامل فيزيکی زمين، با استفاده از عمليات انطباق اليهاستان کردستان بر اساس عناصر آ در
زنی،  پرداخته شد. عناصر اقليمی مورد مطالعه شامل بارش ساالنه، دمای ساالنه، بارش جوانه GISمختلف در محيط 

چنين روز( است .هم-دمای طول دورۀ رشد، حداقل دمای سه ماهه اول رشد و ميزان واحدهای گرمايی)درجه
ابتدا  عوامل فيزيکی زمين از قبيل عمق خاک، تيپ اراضی، شيب، ارتفاع از سطح دريا نيز مورد ارزيابی قرار گرفت.

های  زمينی در محيط سامانه اطالعات جغرافيايی، اليه گيری از شرايط اقليمی مطلوب برای کشت سيب با بهره
ها، عناصر اقليمی و عوامل فيزيکی  همپوشانی شاخص بندی شد. سپس با روش مدل گذاری و طبقه اطالعاتی ارزش

زمين به طور جداگانه تلفيق شدند و در نهايت با ترکيب عناصر اقليمی و عوامل فيزيکی زمين، نقشه پتانسيل کشت 
زمينی در چهار طبقه مختلف تهيه گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که عناصر اقليمی و عوامل فيزيکی زمين  سيب

ا و تلفيقی در پهنه بندی اقليم کشاورزی گياه زراعی سيب زمينی مؤثر هستند .بر اين اساس و تحليل بصورت مجز
زمينی به خود  درصد باالترين درصد مساحت استان جهت کشت سيب 73يافته ها مشخص شد که پهنه متوسط با 

های دشت اوباتو را شامل  دهدرصد مساحت استان که عمدتاً نواحی شمالی استان در محدو2/13دهد و اختصاص می
درصد دارای  3/11درصد از وسعت استان دارای وضعيت مناسب و  2/73شود، دارای وضعيت نامناسب است.  می

 زمينی می باشد. وضعيت بسيار مناسب جهت کشت سيب
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 قدمه م

در کشور ما به علت تغييرات قابل مالحظه در فرايند بارندگی و نوسانات دمايی در 

نمايند.  ای در عملکرد کشاورزی ايفا می طول سال، عناصر اقليمی، نقش ويژه

بطوريکه ميزان توليد محصوالت کشاورزی همبستگی بااليی با نزوالت جوی و 

های اساسی  (. و يکی از راه2: 1711روند خيزش دما در هر سال دارد)سبحانی، 

برای توسعه کشاورزی، استفاده بهينه از اراضی متناسب با شرايط اقليمی است که 

الزمه آن شناخت عوامل مختلف، تحت عنوان عوامل پايدار )ارتفاع، خاک و 

باشد )کافی و  شيب( و عوامل ناپايدار ) بارندگی، دما و رطوبت ( می

های  بندی اقليم کشاورزی اراضی، يکی از روش (. درنتيجه پهنه1737همکاران)

ريزی و توسعه کشاورزی است و در صورتی دقيق و ميسر خواهد بود که  برنامه

های اقليمی و فيزيوگرافی در يک وا حد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در  داده

( آگروکليمای جنوب غربی نيجر را در 2111) 1گريف و همکاران اين راستا

ساله  71ايستگاه در دوره  7با رشد و مديريت محصول با استفاده از آمار ارتباط 

تبخير و تعرق  مورد بررسی قرار دادند و نتيجه گرفتند که بارندگی و تغييرات آن،

ترين عوامل تأثيرگذار بر رشد محصوالت زراعی است.  و سرعت باد از مهم

زمينی را با کاشت سيببندی اگرواکولوژيکی ( پهنه2111) 2کالديز و همکاران

روز و عوامل فيزيکی زمين از  -اقليمی نظير دما و درجه های عناصراستفاده از داده

هدف  7در اين پژوهش های مختلف خاک در آرژانتين انجام دادند. جمله جنبه

شناسايی نواحی  -عمده به شرح زير مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. الف

تعيين مدت زمان فصل رشد)طول  -سيب زمينی .ب آگرواکولوژيکی برای توليد

و مدلهای موجود درآن  GISتأکيد بر کارآمد بودن  -دوره رشد محصول(. ج

جهت برآورد امکانات افزايش توليد محصوالت زراعی. در تحقيق مذکور برای 

                                                 
 
1
-Greef et al 

2
 -Caldize et al 
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روز  -پهنه بندی سيب زمينی از داده های عناصر اقليمی نظير دما و استفاده از درجه

نين عوامل فيزيکی زمين مانند جنبه های مختلف خاک، استفاده شده است. و همچ

يکی از نکات جالب توجه در اين تحقيق تقسيم بندی رده ها و گروه های بزرگ 

 1ليجندرو و همکارانآ خاک و تعيين ارزش آن برای کشت سيب زمينی است.

ای در اوير ماهواره( با استفاده از عوامل فيزيکی زمين و عناصر اقليمی و تص2117)

زمينی و ذرت در مکزيک را  ، نقشه نهايی مناطق مستعد کاشت سيبGISمحيط 

. هدف از تحقيق شناسايی مناطق مستعد برای کاشت محصوالت مشخص کردند

در اين بود و با تحليل داده ها ،نقشه نهايی مناطق مستعد کاشت تهيه گرديد و

مل فيزيکی زمين برای کاشت سيب زمين تحقيق آستانه مناسب عناصر اقليمی و عوا

( در تحقيقی با استفاده از دما و مقادير بارش 2111وديگران) 2هولدنمشخص شد. 

در ارتياط با تکنيکهای آماری و ارائۀ مدلهای شبيه سازی، به پهنه بندی اقليم 

کشاورزی محصوالت سيب زمينی، شبدر، جو و ذرت در ايرلند پرداختند.نتايج 

ناحيه خشک که -کشاورزی را مشخص نمود: الف-ا سه ناحيه اقليمتحقيق آنه

ناحيه مرطوب  -طول دورۀ خشکی طوالنی داشته و مناسب برای کاشت نيست . ب

با طول دورۀ رشد کوتاه که بعلت کم آبی يا محدوديت آب برای کاشت سيب 

ناحيۀ مرطوب با طول دورۀ رشد بلند که برای کاشت  -زمينی مناسب نيست. ج

زمينی گياهی  ( سيب2113) 7طبق تحقيقات باخاوسنيب زمينی مناسب است. س

درصد رطوبت نسبی به ترتيب  01و  13است که در يک سيستم هيدرولوژيک با 

از  13و بيشتر از  01های کمتر از کمترين رشد بهينه را دارد و در رطوبتبيشترين و 

تأثير افزايش دما در  (2113) 21شود. خياو و ديگرانکيفيت محصول کاسته می

مصرف آب، افزايش يا کاهش طول دورۀ رشد و برداشت محصول را بر روی 

                                                 
3-Alijendro et al 
2
 - Holden 

5
-Backhausen 

-Xiao et al6 
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محصوالت زراعی نخود فرنگی،گندم بهاره و سيب زمينی مورد آزمايش قرار 

دادند. در اين تحقيق که در شرايط ازمايشگاهی و در ايستگاهی در ناحيۀ نيمه 

شمالی که دارای متوسط دمای  درجۀ 70خشک کشور چين در عرض جغرافيايی 

در جۀ سانتی گراد می باشد، محقق به نتايج زير دست يافت: الف: بطور کلی  2/3

تأثير افزايش دما در طول دورۀ رشد محصول و برداشت کلی محصول ، نشان داد 

درجۀ سانتی گراد دمای روزانه در صورتی که آب اضافی به  2که افزايش 

روز کوتاهتر می کند، البته سيب زمينی  12ۀ رشد را محصول داده نشود، طول دور

با اين افزايش دما بدون آبياری زياد به اندازۀ ساير محصوالت تحت تأثير قرار نمی 

بندی اقليم کشاورزی سيستم های توليد ( به پهنه2110) 1. مارتينز و همکارانگيرد 

صل نشان داد که کشاورزی در منطقه خشک کاروينای کلمبيا پرداختند. نتايج حا

مناطق مورد بررسی با محدوديت خاک و کمبود آب برای رشد محصوالت رو به 

( به بررسی  اقليم کشاورزی مناطق 2111) 2رو هستند. گوسامی و همکاران

مختلف کشت سيب زمينی در آسام هند پرداختند. نتايج نشان دادکه افزايش سطح 

ه مورد مطالعه ثبت شده ( در منطق٪01( و توليد )٪01کشت در منطقه )

های بارندگی ساالنه، بارندگی طول دوره ( با استفاده از داده1711سبحانی،..)است

رشد، روزهای يخبندان، دمای ساالنه، دمای طول رشد، تبخير، رطوبت نسبی، 

های اقليم کشاورزی ارتفاع و شيب با به کارگيری سامانه اطالعات جغرافيايی، پهنه

زمينی و گندم ديم تعيين کرده است. برای گياهان زراعی سيباستان اردبيل را 

ايشان با بهره گيری از نياز رويشی )شرايط مطلوب اقليمی( هر يک از گياهان مورد 

مطالعه، اليه اطالعاتی توليد و هر سری از اليه ها ارزش گذاری وطبقه بندی 

مل فيزيکی زمين به نمودند. نتايج تحقيق نشان داد که اوالً عناصر اقليمی و عوا

صورت توأم و مجزا در فرايند پهنه بندی اقليم کشاورزی کاشت گندم ديم و سيب 

زمينی نقش موثری را ايفا می کنند. ثانياً از طريق انطباق اليه های موثر در روند 

                                                 
1
. Martínez et al 

2
- Goswam et al 
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، امکان شناسايی مناطق مستعد برای  GISرشد گياهان زراعی مذکور در محيط 

( به بررسی پتانسيل اقليمی کشت 1713محمدی ،) ارد.کاشت اين گياهان وجود د

گندم ديم در استان آذربايجان غربی پرداخت و اطالعات بارندگی و درجه 

ايستگاه هواشناسی را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اين تحقيق ابتدا  21حرارت 

ن درجه حرارتهای اصلی و بارش مورد نياز در مراحل فنولوژيک گندم ديم تعيي

گرديد. سپس با تهيه اليه های مربوط به توزيع جغرافيايی عناصر اقليمی مورد 

ميلی متر و بيشتر، ميزان بارش  711استفاده از قبيل احتمال وقوع بارش ساالنه 

پاييزه، بهاره وتابستانه و احتمال وقوع دماهای مراحل فنولوژيک گندم ديم و با 

،  کليۀ اليه GISدر محيط  "بندی شدهوزنی طبقه "بهره گيری از روش همپوشانی

ها تلفيق و در نهايت نقشۀ پهنه بندی اراضی برای کاشت اين محصول دراستان تهيه 

( در تحقيقی مشابه، پهنه بندی اقليم کشاورزی 1771گرديد. )بليانی و همکاران،

گندم ديم را با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی انجام داند. در اين تحقيق 

شخص شد که عناصر اقليمی بارش ساالنه و نحوه توزيع آن در طول دوره رشد و م

همچنين درجه حرارت تراکمی مهمترين عامل در فرايند کشت گند ديم است  و 

عامل محدود کننده اصلی برای کشت گندم ديم را کمبود بارش و نياز شديد آبی 

بندی اقليم  ( پهنه1772،صيدی و همکاران(در محدوده مورد مطالعه عنوان کردند. 

انجام داند.در اين  GISکشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان را در محيط  

ايستگاه سينوپتيک در سطح  3بررسی، عناصر اقليمی دما، بارش، درجه روز از 

منطقه و پارامترهای محيطی ارتفاع، شيب، جهت شيب، فاصله از شبکه 

ای مؤثر در پهنه بندی، مورد استفاده قرار هيدروگرافی و خاک به عنوان فاکتوره

هکتار از اراضی استان برای کشت  277321در نقشه نهايی بدست آمده، . گرفت

 327373دارای قابليت متوسط،  1111711هکتار مناسب،  117730بسيار مناسب، 

ای بسيار نامناسب هکتار نيز برای کشت ذرت دانه 73771هکتار نامناسب و

ايشان نشان داد که نقش هر يک از عناصر اقليمی و زمينی، در  تشخيص داده شد.
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مناطق مختلف استان متفاوت است و از طريق تلفيق اليه های مؤثر در فرايند کشت 

، امکان شناخت مناطق مستعد جهت کشت اين گياه زراعی وجود GISدر محيط 

پهنه بندی تاریخ های کاشت به ( 1771دستجردی و همکاران، خوشحال ( دارد.

پرداختند. بر اساس نتايج از ابتدای اسفند  آفتابگردان بر اساس دما در استان اصفهان

شود و تا خردادماه همه نقاط درجه استان شروع می کشت آفتابگردان از شرق

-( به پهنه1773ر و همکاران، پوبيگی(کنند. حرارت الزم برای کشت را کسب می

بندی اقليم کشاورزی کشت گوجه فرنگی در استان هرمزگان پرداختند. نتايج 

درصد جزء مناطق  3/31نشان دادکه از محدوده مساحت قابل کشت در استان، 

زمينی از نظر توليد دومين و از لحاظ اهميت  سيب بسيار مستعد تا مستعد است.

ميليون تن در  3ندم و برنج با توليد ساالنه بيش از غذايی سومين محصول پس از گ

های حاصلخيزی نظير  با وجود دشت رود. استان کردستان نيز کشور ما به شمار می

زمينی دارد.  دهگالن، مريوان و بيجار پتانسيل خوبی برای توسعه کشت سيب -قروه

کارگيری  فيزی بهبه همين منظور در اين تحقيق با استفاده از عناصر اقليمی و عوامل 

زمينی در  بندی اقليم کشاورزی کشت سيب سيستم اطالعات جغرافيايی، به پهنه

 .استان کردستان پرداخته شد

 
 داده ها و روش ها

و نام علمى آن  Solanumو جنس  Slamanaceae  زمينى از خانواده سيب    
S.Tuberosum  در گونه وحشى و زراعى است که 2111است. سيب زمينی شامل
گونه آن  131ويژه در نواحى گرم و معتدل پراکنده است و حدود  سراسر جهان به

گياهی است از تيره سيب زمينيان که دارای برگ های مرکب و  کند. غده توليد مى
بريده و گل های سفيد يا بنفش است. ساقه های زير  زمينی خوراکی و حاوی 

رقمهای مختلفی می باشد که آن اندوخته نشاسته فراوانی است. سيب زمينی درای 
ها را به زور رس، دير رس و ميانه رس تقسيم می کنند. امروزه سيب زمينی پايه ی 
تغذيه بسياری از مردم جهان را تشکيل می دهد. بعد از برنج، گندم و ذرت 

  (.1777چهارمين ماده غذايی اصلی جهان است.) مقصودی،

http://georesearch.ir/article-1-131-fa.pdf
http://georesearch.ir/article-1-131-fa.pdf
http://georesearch.ir/article-1-131-fa.pdf


7  

 

  زمینی.../ محمدی ی کشت سیببندی اقلیم کشاورزپهنه

 

 

 
 

 

 21273ان کردستان، با وسعتی برابر با منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش است   
دقيقه تا  13درجه و  71کيلومترمربع در غرب ايران است. اين استان بين مدارهای 

 11دقيقه تا  70درجه و  13النهارهای  دقيقه شمالی و بين نصف 71درجه و  70
های آذربايجان غربی و  دقيقه شرقی واقع شده است . از شمال به استان 11درجه و 

جان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به زن
کشور عراق محدود است.آب و هوای استان کردستان بيش تر متأثر از ارتفاع و 
جهت کوه های زاگرس، همچنين توده هوای مرطوب مديترانه ای است. ميانگين 

عات غرب و شمال ميلی متراست که در ارتفا 311بارش ساالنه ی استان حدود 
ميلی متر می رسد. نا همواری های استان به دو بخش سرزمين  111غرب به بيش از 

های مرتفع و دشتها تقسيم می شود. رشته کوه شاهوکه ابتدای شروع رشته کوه 
های زاگرس است در در غرب استان قرار دارد. بلندترين نقطه استان نيز با ارتفاع 

ضر) پير خدر( در همين رشته کوه واقع شده است. بخش متر به نام قله پير خ 7771
جنوب  -غربی استان در امتداد گسل اصلی و جوان زاگرس با جهت شمالغربی

شرقی گسترش يافته است. پست ترين نقطه استان نيز در بخش غربی استان و دره 
 (.1773رودخانه سيروان واقع شده است. )ايرانی و همکاران،

 

 
 های هواشناسی مورد مطالعهجغرافيايی منطقه و ايستگاه: موقعيت 1شکل 

جهت انجام پژوهش از آمار هواشناسی عناصر اقليمی متوسط  بارش و دمای     
ايستگاه اعم از  13ارديبهشت تا مهرماه به صورت متوسط ساالنه و ماهانه  

 23سنجی با طول دورۀ مشترک آماری  های همديد، اقليم شناسی و باران ايستگاه
. موقعيت جغرافيايی 1استفاده شده .شکل شماره  2113تا  1711ساله در بازه زمانی
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( 1های هواشناسی مورد بررسی در شکل )منطقه مورد مطالعه و همچنين ايستگاه
 آورده شده است.

اليه عوامل فيزيکی زمين مورد  1اليه عناصر اقليمی و  0جهت انجام اين پژوهش 
صر اقليمی مورد مطالعه شامل بارش ساالنه، دمای ساالنه، ارزيابی قرار گرفت. عنا

زنی، دمای طول دورۀ رشد، حداقل دمای سه ماهه اول رشد و ميزان  دمای جوانه
روز( است .همچنين عوامل فيزيکی زمين از قبيل عمق -واحدهای گرمايی)درجه

. خاک، تيپ اراضی، شيب، ارتفاع از سطح دريا نيز مورد ارزيابی قرار گرفت
رقومی  1:231111ی  های مربوط به عوامل فيزيکی زمين از نقشه جهت تهيه اليه

شده منابع طبيعی و قابليت اراضی استان کردستان و همچنين مدل رقومی 
SRTM( استخراج شده از DEM  1ارتفاع)

های  استفاده گرديد. سپس نقشه 2
افزار  رمو محيط ن GISهای محيط  عمق خاک و تيپ اراضی توسط بسط دهنده

Autodekmap2111  رقومی و به نقشه تبديل گرديدند. در پايان با تعيين
زمينی با توجه با عناصر اقليمی و عوامل فيزيکی زمينی،  نيازهای رويشی سيب

ها، مشخص شد و به منظور حصول اهداف نهايی  ارزش وزنی و طبقه بندی اليه
تفاده گرديد.جهت ميان ها در محيط رستری اس تحقيق از روش همپوشانی شاخص

يابی در تهيه اليه های اطالعاتی و نقشه ها از روش وزن دهی معکوس فاصله 
(IDW)   استفاده شد. روش وزن فاصله معکوس برای مواقعی که تعداد داده های

نمونه کم است و از پراکندگی کافی برخوردار نيستند، نسبت به روش های ديگر 
ی برخوردار است.)نجف پور و بابايی از جمله کريجينگ از دقت بيشتر

 ها از طريق رابطه زير محاسبه شده است:(. همسايه و امتياز متوسط اليه1777فينی،

S =




n

i
i

n

w

dijwi  

 نشانه امتياز وزن شده برای موضوع يا عارضه خاصی است. S در اين رابطه :

wi
  وزن  i نقشه ورودی و امين برایdij  امتيازj  مين کالس ازi  امين نقشه است،  مقدارj  به

با توجه به  (.1737، 7کالسی که بطور واقعی در موقعيت جاری موجود است، بستگی دارد )بونهام
                                                 

- Digital Elevation Model 1 

2 Shuutle Radar Topographic Mission -2 
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  زمینی.../ محمدی ی کشت سیببندی اقلیم کشاورزپهنه

 

 

 
 

 

 اصول تحقيق و پيشينۀ آن و نيز تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور،

ی و موجود در پهنه بندی، تجربيات محققين در اين استانداردهای تحقيقات قبل
زمينه و در نهايت وضع موجود منطقه مورد بررسی در تحقيق جاری مدلی طراحی 

های اطالعاتی ارزش وزنی مناسب تعلق گرفت.  گرديد؛که بر اساس آن به اليه
 11-01مناسب،  01-11خيلی مناسب،  11-111صورت که ارزش وزنی  بدين

به عنوان ارزش وزنی ضعيف يا نامناسب در نظر گرفته  11از  متوسط و کمتر
( آورده شده 2شد.کارنمای مراحل انجام اين تحقيق به صور خالصه در شکل )

 است. 
 

 
 کارنمای مراحل انجام پژوهش -2شکل 

 نتایج و بحث
 های عناصر اقلیمیتحلیل یافته

بندی اراضی استان کردستان در رابطه  اصر اقليمی در پهنهجهت بررسی تأثير عن      
های اطالعاتی بارش ساالنه، دمای ساالنه، بارش  زمينی، اليه با کشت سيب

زنی، دمای طول دورۀ رشد و دمای حداقل مطلق سه ماهه اول در محيط  جوانه
GIS.رقومی و به نقشه تبديل گرديد ، 

کالسه بندی و وزن دهی 

 به هر يک از اليه ها

 ارزيابی و تجديدنظر

تهيۀ نقشه نهايی مکانهای مناسب کشت سيب زمينی از همپوشانی اليه های وزن 

 داده شده با يکديگر

مقايسۀ آنها با نيازهای 

 رويشی سيب زمينی

تهيۀ اليه های اطالعاتی 

 اقليمی:

بارش ساالنه ، دمای 

ه، بارش جوانه زنی ساالن

، بارش طول دورۀ رشد، 

دمای طول دورۀ رشد ،  

حداقل مطلق دمای سه 

                                  ماهه اول رشد

 تهيۀ اليه های اطالعاتی زمينی:

عمق خاک، تيپ اراضی، 

 شيب، ارتفاع از سطح دريا 
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ترين  تورهای محيطی، رطوبت خاک مهمطور کلی در ميان فاک به: بارش ساالنه

شود. زيرا اين گياه  زمينی محسوب می عنصر محدودکننده در توليد و کيفيت سيب

 71درصد از طول ريشه در  13دارای سيستم ريشه تقريباً نازکی است که حدود 

طوری که در طول دورۀ رشد به  متری اليه سطحی خاک، متمرکز است. به سانتی

با توجه به  .(2117و همکاران ، 1متر در روز نياز دارد.)يوآن ميلی 1تا  7بارندگی 

درصد از مساحت استان از نظر توزيع بارش ساالنه مناسب،  10نتايج حاصل حدود 

 (.   1و جدول  7درصد متوسط و بقيه اراضی نامناسب تشخيص داده شد )شکل  71

 

 
  تانتوزيع مقادير بارش ساالنه در سطح  استان کردس  -7شکل

بارش مرحله جوانه زنی: جذب رطويت توسط بذر، اولين فرايند در سلسله فعاليت 
(. بذر  33:  1731متابوليکی در جوانه زنی است که صورت می گيرد) کاظمی ،

ميلی متر  11 -73سيب زمينی برای جوانه زدن به طور عادی الزم است که حدود 
( و  1737گرفته توسط )مظفری ،بارندگی دريافت کند. بر اساس مطالعات انجام 

( ، مناسب ترين بارش برای مرحله جوانه زنی سيب زمينی  1711نيز )سبحانی،
ميلی متر تعيين گرديده است. در تحقيق حاضر داده های بارش مرحله  11حدود 

جوانه زنی سيب زمينی)ارديبهشت ماه (در استان کردستان، استخراج و در 
 (، تهيه گرديد. 1ه مربوطه )شکل شماره رقومی گرديد و نقش  GISمحيط

 
 

                                                 
1-Yuan 
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  زمینی.../ محمدی ی کشت سیببندی اقلیم کشاورزپهنه

 

 

 
 

 

 ارزش وزنی بارش ساالنه -1جدول

 

 

 

 

 

يده می شود، اکثريت زمينهای قابل کشت استان از حداقل د 1همچنانکه در شکل 

ميلی متر( برخوردار می  11بارش مورد نياز برای مرحله جوانه زنی سيب زمينی )

 باشند. حتی در بيشتر مناطق استان مازاد بارش نيز مشاهده می شود.

 

 
 ستانتوزيع مقادير بارش مرحله جوانه زنی سيب زمينی در سطح  استان کرد  -1شکل

 ارزش وزنی مقادير بارش مرحله جوانه زنی سيب زمينی -2جدول شماره 

 مساحت)% ( ( Kmمساحت ) ارزش وزنی بارش جوانه زنی

71- 27 33 1130 3/21 

13- 71 111 3037 7/20 

30- 13 71 11113 7/21 

03- 30 11 1311 7/0 

 
گياهان زراعی است. کننده در جغرافيای  : دما يکی از عوامل تعييندمای ساالنه

طور کلی  برای هر گياهی، محدوده آستانه حرارتی معينی تعريف شده است. به
زمينی گياهی نسبتاً سرمادوست و جزء محصوالت فصل خنک محسوب  سيب

 ( مساحت )% ( Kmمساحت ) ارزش وزنی (mmبارش ساالنه)

100- 773 11 11113 1/17 

373- 100 01 7377 1/71 

323- 373 11 7273 3/11 

337- 323 71 331 7/1 

771- 337 111 037 7/2 
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(. بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط 3: 1710شود) پرويزی و همکاران، می
ترين دمای ساالنه  (، مناسب03-01: 1711( و) سبحانی ،1731)سازمان هواشناسی ،

گراد تعيين شده است. در بيشتر  درجه سانتی 13الی  12زمينی  برای کشت سيب
گراد برای  در جه سانتی 11تحقيقات داخلی و خارجی دمای ساليانه پايين تراز 

زمينی نامناسب تشخيص داده شده است. با توجه به نتايج حاصل بر اساس  سيب
زمينی خيلی  های استان جهت کاشت سيبدرصد از زمين 73دمای ساالنه حدود 

های جنوب و غرب استان است  مناسب تشخيص داده شد که بيشتر شامل محدوده
 (. 7و جدول  3)شکل 

 
 : توزيع مقادير دمای ساالنه در سطح استان کردستان3شکل

 : ارزش وزنی مقادير دمای ساالنه7جدول 

 

 

 

 

 

ترين دما در طول  با توجه به مطالعات انجام گرفته، مناسب: دمای طول دوره رشد
باشد. در دمای  درجه می 21الی  10زمينی  دوره رشد)ارديبهشت تا مهر ماه( سيب

تری  زمينی، دارای طول دورۀ رشد کوتاه گراد گياه سيب سانتی درجه 21باالتر از 
درجه به اثبات رسيده است  27باشد. توقف کامل توليد غده در دمای باالتر از  می

درصد از اراضی استان  31نتايج حاصل نشان داد که حدود  (.237: 1712)مظفری،.
 (. 1و جدول  0 باشد )شکل درصد نيز دارای ارزش متوسط می 71مناسب و  خيلی

 (C دما )
ارزش 

 وزنی
Kmمساحت


) (مساحت% ) 

7-3 11 2213 1/3 

11-7 01 3311 0/20 

12-11 11 3771 2/21 

11-12 111 11011 1/73 
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  زمینی.../ محمدی ی کشت سیببندی اقلیم کشاورزپهنه

 

 

 
 

 

 
 زمينی در سطح استان کردستان : توزيع مقادير دمای طول رشد سيب0شکل

 : ارزش وزنی دمای طول دوره رشد1جدول 

 

 

 

 

 

توجه به محدوده آستانه حرارتی معينی : با قل مطلق سه ماهه اول رشددمای حدا

باشد، دماهای بيشتر و کمتر از آستانه مشخص شده برای  که هر گياه زراعی دارا می

تواند در مراحل رشد محصول زراعی وقفه ايجاد کند. )صفوی و  گياه می

 0/21هه اول رشد، (. لذا با توجه به دمای حداقل مطلق سه ما73: 1713همکاران،

 21درصد از مساحت استان از اين نظر دارای محدوديت شديد برای کاشت بوده و 

درصد فاقد محدوديت است. در بقيه مناطق استان، کشت اين محصول همواره با 

 (.3و جدول  3باشد )شکل  خطر سرمازدگی همراه می

 

Kmمساحت ارزش وزنی (C دما )

) (مساحت% ) 

10- 11 31 7113 2/12 

11 - 10 11 0110 2/21 

21 - 11 71 11103 0/17 

22- 21 31 1171 13 
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 زمينی ب: توزيع مقادير حداقل مطلق دمای سه ماهه اول رشد سي3شکل

 

 : ارزش وزنی حداقل دمای مطلق سه ماهه اول رشد3جدول 

ههی را  : طول روز يا مدت زمان روشنايی، مرحلهه گهل د   رشد-مجموعه درجه روز

تعيين می کند و اثر عميقی بر روی محتوای هيدرات کهربن محلهول موجهود دارد.    

اکثر گياهان تنها در زمانی که در معرض بعضی از دوره های نوری ويزه قهرار مهی   

گيرند شکوفه می دهند. بر اساس همين واکنش گياهان را از نظهر مهدت روشهنايی    

نسبت به طول مهدت روشهنايی طبقهه    7تو بی تفاو2روز بلند- 1به گياهان روز کوتاه

بندی می کنند. زمانی که عامل محدود کننده محيطی ديگری وجود نداشته باشهد،  

( و بهرگ ههای    13:  1712بلندی طول روز، فتوسنتز را افزايش می دهد) مظفری ، 

(.  بها توجهه بهه تحقيقهات     73:  1713سيب زمينی به طرف باال می پيچند) صهفری ، 

( طول مدت روز در زراعت عامل مهم و نيز درتعيين مراحهل  113 : 1733)رستگار،

                                                 
1
Short day plants

2
Long day plants

3
Day neutral plants

Kmمساحت ارزش وزنی (C دما)

) (مساحت% ) 

7/2  ،1 73 1113 7/7 

1  ،2/- 03 1310 7/10 

2/-  ،3/1- 31 11737 0/31 

3/1-  ،1/2- 23 1177 0/21 
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  زمینی.../ محمدی ی کشت سیببندی اقلیم کشاورزپهنه

 

 

 
 

 

کشت بسيار با اهميت تلقی می گردد. در کشت محصول، نمی توان طول روز را به 

اختيار تغيير داد اما اين امکان وجود دارد که با انتخاب محصول مناسهب بهرای ههر    

 نمود.منطقه جغرافيايی رشد و باروری گياهان را با طول روز تطبيق 
 روز(-: مجموعه واحدهای گرمايی)درجه0جدول

Kmمساحت ارزش وزنی واحدهای گرمايی

) (مساحت% ) 

1171-1102 13 3117 0/21 

1717-1171 71 11201 1/77 

1711-1717 73 3131 1/20 

1733-1711 111 7017 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های عوامل فیزیکی زمینتحلیل یافته

بندی اقليم  ی نقش عوامل فيزيکی زمين در پهنهجهت بررسی و ارزياب      

های شيب زمين، ارتفاع از  زمينی در استان کردستان، اليه کشاورزی کشت سيب

 سطح دريا، عمق خاک و تيپ اراضی مورد ارزيابی قرار گرفت.

های فيزيوگرافيک مؤثر در  ترين جنبه شيب زمين يکی از مهمشیب زمین: 

رود)  بندی اراضی به شمار می هم در پهنهشده و عامل م کشاورزی محسوب

 (. 33: 1711سبحانی،



 9911 بهار و تابستان سوم، شماره بیست و  ، دوازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی 16

 
 های استان کردستان :  نقشه شيب زمين7شکل 

 های استان کردستان : ارزش وزنی و مشخصات شيب زمين3جدول

 

 

 

 

 

 

 

های مسطح  شيب زمين به طرق مختلف بر کشاورزی تأثيرگذار است. مثالً در زمين

ماند و در  تری روی زمين می دار، آب به مدت طوالنی های شيب در مقايسه با زمين

نتيجه فرصت نفوذ بيشتری دارد و لذا مقدار رواناب کاهش يافته و مقدار نفوذ 

: 1712يابد )فرشی و همکاران،  د و مقدار باران مؤثر نيز افزايش میياب افزايش می

درصد ذکر  2-1( شيب مناسب را بين 1713(.تحقيقات قبلی از جمله )مخدوم،71

 1/11117های استان) درصد از زمين 73کرده است. بر اساس نتايج حاصل، 

 درصد مناسب برای کشت 1/21کيلومترمربع( از نظر شيب،خيلی مناسب و 

زمينی  درصد از اراضی استان برای کاشت سيب 77تشخيص داده شد. در کل 

 (.3و جدول  7نامناسب تشخيص داده شد )شکل 

Kmمساحت ارزش وزنی (%شيب)

) (مساحت% ) 

2-1 111 1/11117 73 

3-2 13 3/0713 1/21 

1- 3 31 2/3117 11 

 0/17 7/3111 23 1ازبيشتر 
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پستی و بلندی يک ناحيه، تعيين کنندۀ ارزش آن ناحيه برای  ارتفاع از سطح دریا:

انجام زراعت است. در نواحی مرتفع کاهش فشار هوا، شيب تند، نوع خاک، 

ش دما و نيز ابرناکی از عوامل عمده محدود کننده زراعت در اين وزش باد، کاه

(. نقشه طبقات ارتفاعی استان 31: 1713شوند) محمدی، مناطق محسوب می

( صورت گرفته است )شکل 1713بندی ارتفاعی )مخدوم،  کردستان بر اساس طبقه

11).  

 
 : نقشه طبقات ارتفاعی استان کردستان11شکل

از لحاظ ارتفاع به چهار طبقه تقسيم شده است. هدف از اين منطقه مورد مطالعه 

باشد. با توجه  بندی تعيين مرز رشد گياهان زراعی در ارتفاع خاص می طبقه

متر رشد خوبی  1311تر از  زمينی در ارتفاع پايين تحقيقات انجام گرفته سيب

 خواهد داشت. 

 : رزش وزنی و مشخصات طبقات ارتفاعی استان1جدول

 

 

 

 

 

درصد از اراضی استان از اين  27دهد که حدود  بندی ارتفاعی استان نشان می طبقه

متر  1311باشد و عموماً ارتفاعی کمتر از  می زمينی مناسب لحاظ، برای کشت سيب

Kmمساحت ارزش وزنی ( m)ارتفاع

) (مساحت% ) 

1111- 003 73 0/3301 3/23 

1311- 1111 33 1/7313 3/77 

2111 -1311 31 3/1111 1/21 

 3/11 0/2701 23 2111بيشتر از 



 9911 بهار و تابستان سوم، شماره بیست و  ، دوازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی 18

درصد نيز به دليل ارتفاع زياد و سنگالخی بودن نامناسب  11باشد.  را دارا می

 (.1تشخيص داده شد )جدول 

خاک محيطی است جهت نگهداری ذخيره رطوبتی، محل تنفس گياه عمق خاک: 

که قابليت دسترسی آيد،  و تقريباً تمام رطوبت مصرفی گياه از خاک به دست می

زمينی در اکثر  (. عمالً سيب1،2113به رطوبت خاک الزمه بقاء گياهان است )فنگ

شود و ليکن خاک  هايی با بافت خيلی سنگين نيز کشت می ها، حتی خاک خاک

زمينی بايستی دارای درصد تخلخل مناسب و تهويه و  مناسب برای زراعت سيب

  زهکشی خوب باشد.

 

 
 ق خاک استان کردستان: نقشه عم11شکل

 : ارزش وزنی عمق خاک استان کردستان7جدول

 

 

 

 

 

رين ت هايی با بافت متوسط )لوم و لوم شنی( و عميق، بيش زمينی در خاک سيب

( و 7(. در جدول )1: 1710کند )پرويزی و همکاران، محصول را توليد می

                                                 
1
-Feng 

Km)  مساحت ارزش وزنی عمق خاک
 ) (مساحت% ) 

 0/11 17327 1 کم عمق

 1/71 11712 23 متوسط

 7/3 2131 01 عميق

 3/3 1011 111 خيلی عميق
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( تعداد طبقات عمق خاک استان بر اساس ارزش وزنی برای محصول 11شکل)

درصد از اراضی استان  0زمينی نشان داده شده است. چنانچه مشخص است،  سيب

برای کاشت  باشد. بقيه مناطق دارای ارزش ضعيفی درصد متوسط می 3مناسب و 

 هستند.

ای و  های دامنه زمينی در دشت ترين مکان برای کشت سيب مناسب :تیپ اراضی
تر و خاک عميق و نفوذپذير  اند، زيرا دارای شيب کم ای مشخص شده رودخانه

 (. 37: 1711باشند )سبحانی،  می

 
 : نقشه تيپ اراضی استان کردستان12شکل

 پ اراضی استانبندی تي : ارزش وزنی و تقسيم11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از مساحت استان به دليل کوهستانی بودن و  13توجه به نتايج حاصل، با  

زمينی ندارد. تنها  ارتفاع زياد و سنگالخی بودن، شرايط الزم را برای کاشت سيب

 (.11و جدول  12باشد )شکل  درصد از اراضی از اين نظر مناسب می 3

 تيپ اراضی
ارزش 

 وزنی
Kmمساحت)
) (مساحت% ) 

 7/10 17211 1 تيپ کوهستان

 7/21 3721 1 های بادبزنی شکل ها،واريزه تيپ تپه

 3/20 3313 23 های بااليی ها و تراس تيپ فالت

 3/1 1721 01 ای تيپ دشت دامنه

های رسوبی و  تيپ دشت

 ای رودخانه
111 231 1 
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 بندی بر اساس عناصر اقلیمی پهنه

ترين  زمينی، مهم بندی سيب نقش عناصر اقليمی در پهنه به منظور آگاهی از      
هايی که در روند طول دوره رشد اين محصول مؤثرند با روش همپوشانی چند  داده

زمينی بر اساس عناصر فوق انجام شد )  بندی سيب کالسه تلفيق گرديدند و پهنه
راضی درصد از ا 7/21بندی حاصل از عناصر اقليمی،  (. بر اساس پهنه17شکل 

درصد  2/23درصد متوسط و  3/17درصد مناسب،  1/71استان خيلی مناسب، 
 باشد. نامناسب می

  
 بندی اراضی استان کردستان بر اساس عناصر اقليمی : پهنه17شکل 

 

 بندی بر اساس عوامل فیزیکی زمین پهنه
ش زمينی، عالوه بر نقش عناصر اقليمی، مطالعۀ نق برای تعيين محل کشت سيب      

های عوامل فيزيکی زمين نيز  عوامل فيزيکی زمين نيز مورد نياز است. لذا اليه
با هم ترکيب  GISطور جداگانه به روش همپوشانی چند کالسه، در محيط  به

 شدند. 

 
 بندی اراضی استان کردستان بر اساس عوامل فيزيکی زمين : پهنه11شکل
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درصد  11ی استان نامناسب، درصد از اراض 11بندی، حدود  بر اساس اين پهنه

نيز خيلی مناسب تشخيص داده شد )شکل  2/1درصد مناسب و حدود  0متوسط، 
11.) 

 زمینی بندی نهایی قابلیت اراضی استان کردستان برای کاشت سیب پهنه

های مربوط به  بندی نهايی و رسيدن به اهداف تحقيق، تمام داده جهت پهنه      

ها، در  گيری از مدل همپوشانی شاخص کی زمين با بهرهعناصر اقليمی و عوامل فيزي

زمينی در استان  تلفيق شدند و در نهايت نقشه پتانسيل کشت سيب GISمحيط 

بندی اقليم کشاورزی  (. نقشه نهايی حاصل از پهنه13کردستان تهيه گرديد )شکل 

 باشد: پهنه به شرح زير می 1زمينی در استان کردستان دارای  سيب

شرايط اقليمی مناسب در طول دوره رشد  به دليل دارا بودن: یار مناسباراضی بس

زمينی دارای عملکرد باال هستند. اين مناطق همچنين دارای شيب مناسب،  سيب

باشند. اين  های عميق و توپوگرافی مناسب جهت کشت اين محصول می خاک

د اختصاص کيلومترمربع( مساحت استان را به خو 2771درصد ) 3/11ناحيه حدود 

 داده است.

تری را نسبت به مناطق مستعد دارند ولی با کشت  شرايط ضعيف مناطق مناسب: 

ها انتظار  توان عملکرد محصول نسبتاً خوبی را از آن زمينی در اين مناطق می سيب

 شود.  کيلومترمربع( را شامل می 7131درصد مساحت استان )2/73داشت. اين ناحيه 

های شمالی استان ناشی از دريافت بارش کمتر در طی  تدر قسم: مناطق متوسط 

ويژه دماهای بحرانی و پايين در  های دما در طول دوره رشد، به سال و محدوديت

زمينی و در مناطق متمايل به مرکز استان به دليل  های ابتدايی رشد سيب ماه

د.  اين ان های عريان به وجود آمده عمق و زمين های کم ارتفاعات سنگالخی، خاک

کيلومترمربع( را به  11703درصد) 73پهنه باالترين درصد مساحت استان يعنی 

 خود اختصاص داده است.
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به دليل عدم وجود شرايط اقليمی و نيز محيط فيزيکی نامناسب مناطق نامناسب:  

زمين، کشت اين محصول مقرون به صرفه اقتصادی نيست. اين مناطق به مساحت 

های  درصد(، نواحی شمالی استان در محدوده2/13مربع) کيلومتر 1111تقريبی 

شود. با  دشت اوباتو)هوتو(، مناطق غربی و شمالی شهرستان ديواندره را شامل می

توجه به عمليات ميدانی و پايش منطقه از نزديک، مناطق چهارگانه مذکور تا 

 حدود زيادی با واقعيات منطقه مطابقت دارد.

 

 
 زمينی در استان کردستان تانسيل اقليمی و زمينی کشت سيب: نقشه نهايی پ 13شکل 

 گیری نتیجه

استان کردستان يکی از مناطق مستعد کشاورزی کشور است. لذا مطالعه       

محصوالت زراعی با توجه به تأثير آب و هوا و عوامل فيزيکی زمين در منطقه از 

عيت است که عنصر اهميت زيادی برخوردار است. نتايج تحقيق بيانگر اين واق

های مريوان و بانه، در ساير  بارندگی ساالنه در استان کردستان به جز در ايستگاه

زمينی آب مورد نياز  زمينی بوده و مزارع سيب تر از بارش مورد نياز سيب نواحی کم

های مذکور نيز به دليل عدم  کنند. البته در ايستگاه خود را از طريق آبياری تأمين می

زمينی  های ژوئن، ژوئيه و اوت،کشت ديم سيب ويژه در ماه ارش کافی بهدريافت ب

با توجه به اينکه دما نقش تعيين کننده و  باشد. پذير نمی در اين مناطق امکان

زمينی دارد، با تحليل دمای ساالنه، دمای طول  مستقيمی در طول دوره رشد سيب

 13تا  12استان کردستان زمينی در  ترين دما برای کاشت سيب دوره رشد، مناسب
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زمينی از نوسانات  گراد تعيين شده است. به دليل تأثير پذيرفتن سيب ی سانتی درجه

های دمای مرحله  پذير بودن آن در برابر دماهای پايين، نقشه دما، مخصوصاً آسيب

زنی و حداقل مطلق دمای سه ماهه اول رشد اين گياه نيز مورد بررسی و  جوانه

های شمالی استان به علت  فت. نتايج تحقيق نشان داد که ايستگاهتحليل قرار گر

زمينی  دماهای پايين و بحرانی در طول رشد اين محصول، برای کاشت سيب

ترين عنصر اقليمی مهم و محدودکننده  مناسب نيستند. بنابراين دما بعد از بارش مهم

از تحليل  شود. بر اساس نتايج حاصل زمينی در استان محسوب می کاشت سيب

زمينی مناطق  عناصر اقليمی  مشخص است که، نواحی مناسب برای کاشت سيب

تری از استان را نسبت به نتايج حاصل از تحليل عوامل فيزيکی زمين، شامل  وسيع

شود. همچنين نواحی مرتفعی که امکان کاشت گياهان زراعی در آن وجود  می

ضوع به دليل در نظر نگرفتن ندارد نيز مناسب تشخيص داده شده است. اين مو

توان اظهار نظر نمود که برای  بندی مذکور است. در نتيجه می نقش زمين در پهنه

عوامل فيزيکی کشاورزی مناسب، ترکيبی از عناصر اقليمی و -بندی اقليم  يک پهنه

 زمين مورد نياز است.

 

 منابع 

ی غالمعلی مظفری، ، اصول و مبانی هوشناسی کشاورزی، ترجمه 1712اچ. اس. ماوی ، .1

 موسسۀ انتشارات نيک پندار. چاپ اول. 

(؛ استان شناسی کردستان، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های 1773ايرانی و همکارن، ) .2

 درسی.

(، پهنه بندی اقليم 1771بلبانی، يداهلل؛ حجازی زاده زهرا؛ ه فرجی، عبداهلل ؛ بيات، علی.) .7

يستم اطالعات جغرافيايی نمونه موردی: استان فارس، نشريه کشاورزی گندم ديم با استفاده از س

 13، شماره 3، دوره71جغرافيای طبيعی، بهار 

(. پهنه بندی 1773زاده، ابراهيم. )پور، غالمحسين.، عبدالهی، فرزين.، شاکریبيگی .1

در استان هرمزگان، (Solanumlycopersicum)آگروکليماتولوژی کشت گوجه فرنگی

 .271-213، صص 21، شماره 1اهی، دوره اکوفيزيولوژی گي
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(؛ سيستم اطالعات جغرافيايی برای دانش پژوهان علوم 1737بونهام، کارتر، گريم اف) .3

، ترجمه ی گروه زمين مرجع سازمان زمين شناسی و اکتشاف GISزمين، مدل سازی به کمک 

 معدن کشور، چاپ اول .

کشت و زراعت سيب زمينی،  (؛ دستورالعمل فنی1710پرويزی، خسرو و جعفر نيکان) .0

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان همدان، مديريت زراعت.

(؛ پهنه بندی آگروکليماتيک استان اردبيل با استفاده از تصاوير 1711سبحانی، بهروز) .3

 ، رساله دکتری جغرافيای طبيعی، دانشگاه تبريز. GISماهواره ای در محيط

عملکرد گياهان زراعی. ترجمه محمد کافی و همکاران. چاپ  . آب و هوا و1737پيتر، ج.  .1

 اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

پهنه (.1771خوشحال دستجردی، جواد.، يساری، طلعت.، ابراهيمی قلعه النی، زينب. ) .7

تحقيقات جغرافيايی،  ،س دما در استان اصفهانبندی تاریخ های کاشت آفتابگردان بر اسا

 .31-00، صص 7، شماره 71 1دور

 (؛ ديمکاری، انتشارات برهمند.1731رستگار، محمد علی) .11

(، پهنه بندی 1772صيدی شاهيويندی؛ خالدی شهريار؛ا شکيبا عليرضا ؛ بميرباقری، بابک) .11

تکنيک های سيستم اطالعات اقليم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از 

 .211-173( :27) 17 ;1772جغرافيايی، نشريه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيايی. 

(؛ مديريت آب آبياری در مزرعه، انتشارات 1712فرشی، علی اصغر و جمشيد خيرابی) .12

 کميته ملی زهکشی و آبياری ايران.

 انشگاه تبريز.(، اصول ديمکاری، تبريز، انتشارات د1731کاظمی، حمداهلل ) .17

(؛ بررسی پتانسيل اقليمی کشت گندم ديم در استان آذربايجان 1713محمدی، غالم حسن) .11

غربی، پايان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافيای طبيعی، دانشکده علوم انسانی واجتماعی، 

 دانشگاه تبريز

ست (؛ ارزيابی و برنامه ريزی محيط زي1713مخدوم، مجيد و علی اصغر درويش صفت) .13

 (، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.GISبا سامانه اطالعات جغرافيايی )

(؛ شالوده آمايش سرزمين، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1713مخدوم، مجيد) .10

 هفتم.

(، سيب زمينی)کشاورزی، صنعت، تغذيه و درمان(، انتشارات علم 1777مقصودی، شهرام) .13

 کشاورزی ايران. چاپ اول.

http://georesearch.ir/article-1-131-fa.pdf
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