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دهيچك  

. باشد يمآن ثر در ؤم ياصل يهاريمتغ يبرخبا توجه به  چغندرقندكشت مستعد  ين نواحييتع ،ن مطالعهيا يصلهدف ا

دوره  يبراشده بود  يآور منطقه جمع يها ستگاهياكه در  يرضو خراسان يهواشناساداره كل از  ،ازيموردن يمياقل يها داده

سازمان  يتوپوگراف يها از نقشه TINب و ي، جهت شبي، شيه نقشه سطوح ارتفاعيته جهتشد.  اخذ 1377- 1388

ت يقابل يها از نقشه ياراض يو كاربر ياهيد. نقشه پوشش گياستفاده گرد  1:250000اس يبا مق كشور يبردار نقشه

به  يياياز سامانه اطالعات جغراف .دياستخراج گردآب كشور و خاك  قاتيتحق سسهؤم 1:250000اس يدر مق ياراض

افزار نرم با استفاده از ،منطقه ييگاه اطالعات فضايل پايتشك پس ازشد.  يبردار بهرهها ه نقشهيو ته يسازيمنظور رقوم

ARCGIS و با استناد به  چغندرقندمحصول از يموردن اقليم با توجه به سپس .دشاضافه  ها آنبه  ها نقشه يفياطالعات توص

-استفاده از نرم با هاهيك از اليت هريپارامتر و اهموزن  ،راتبيه ملگيري سلس نظر كارشناسان بر اساس يك مدل تصميم

 (GIS)سيستم اطالعات جغرافياييط يدر مح يوزن يات همپوشانيعملدر نهايت با  تعيين گرديد.  EXPERT CHOICEافزار

ثر ؤآبي و بارش مگيري نياز در بين معيارهاي تصميم. ديانجام گرددر منطقه  چغندرقندمستعد كشت هاي  عرصه يبند پهنه 

 مساحت شهرستان درصد 61/59كه دادنشان بندي  حاصل از نقشه نهايي پهنهج ينتا .ندعوامل تعيين گرديد نيتر مهم

درصد از  49/24و حدود  باشد يماي كشت چغندرقند برخوردار از قابليت خيلي خوبي بر كيلومتر مربع 82/3745معادل 

در شمال  و بخش كدكن دشت رخ مناطق .باشد يمبراي كشت اين محصول  ستان نيز فاقد استعداد زراعيشهرمساحت 
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  مقدمه

هاي كشاورزي در ارتباط با  ريزي طور كلي برنامه به 

بدون  مسائل كاشت، داشت و برداشت، آفات، آبياري و ....

ثير و كنترل ماهيت اقليم، توفيق چنداني نخواهد أشناخت ت

. براي شناخت مشكالت )Alijani and Kaviani1992(داشت

نواحي بندي و مسائل موجود در رابطه با اقليم و كشاورزي، پهنه

تنوع آب . )Kenny et al. 2000(اقليم كشاورزي الزامي است 

نظيري براي توليد محصوالت  امكانات كمايران هوايي كشور  و

فراهم نموده است. ايجاد ثبات  را متنوع در كليه فصول سال

نسبي براي عرضه محصوالت كشاورزي به بازار، مستلزم 

روكليماي شناخت دقيق وضعيت آب و هوايي مناطق و ميك

آگاهي از زمان مناسب  مختلف در گوشه و كنار كشور است.

كاشت، داشت و برداشت محصوالت زراعي مناطق مختلف و 

ريزان اين امكان را براي برنامه ،هاي اقليمي شناخت شاخص

بررسي اقليم و عوامل محيطي در تعيين با تا  سازد يمفراهم 

به از منابع طبيعي  ار هاي زراعي هر منطقه استفاده بهينهگونه

تمام مراحل كاشت . آب و هوا در )Nouri 2004( انجام رسانند

انتخاب زمين تا آزمايشات زراعي حائز اهميت محصول از 

سعي بررسي  . لذا در اين(Kuchaki et al. 1997) باشد يم

و  به لحاظ اقليمي ثر و كاربردي علم جغرافياؤاست نقش م شده

در ارتباط با كشاورزي  شكالتز مدر حل بخشي ا اكولوژيكي

   نشان داده شود.زراعت چغندر قند 

  

  چغندرقندمناسب براي كاشت  يشرايط اقليم

 خشك ، خشك و نيمهطق معتدلهامحصول من چغندرقند

باالتر  يها عرضدرجه در نيمكره شمالي تا  35بوده و از عرض 

سال  100در ايران از حدود  چغندرقندكشت . شود يمكشت 

در مناطق اين زراعت . شروع شده استراي توليد شكر پيش ب

چنانچه در است.  معتدله كشور خصوصاً استان خراسان پراكنده

طول دوره رشد، نسبت تعداد ساعات آفتابي ممكنه به تعداد 

ساعات واقعي كمتر و آسمان به ميزان زيادي ابري باشد، 

ه گيا چغندرقند. ابدي يمكاهش  چغندرقنددرصدقند محصول 

گونه ساحلي  ساله كيزراعي دو ساله است كه از گياه اوليه 

كنندگان آن را مجبور به تجمع مواد وجود آمده و اصالح هب

 يها كوشش. اين مسئله با اند نمودهاي، مخصوصاً شكر ذخيره

مداوم در كشت و كار گياه زراعي با يك فصل رشد نسبتاً 

 شد ريپذ نامكاهاي حاصلخيز مناطق پست  طوالني در خاك

)Peter 2000( غالباً نواحي  چغندرقند. مناطق عمده كشت

اغلب رشد مطلوب براي . باشد يم نسبتاً گرم و كمي خشك

 25از  متجاوز محصوالت زراعي، درجه حرارت بهينه يا اپتيمم

مطلوب حرارت درجه است در همين راستا گراد  سانتيدرجه 

 گراد سانتي درجه 25در دوره رشد  براي محصول چغندرقند

حداكثر عملكرد محصول در . )Nuhi 1993(باشند  مي

جمهوري چك زماني است كه درجه حرارت هوا در ماه 

تغيير دماي هواي  باشد. گراد سانتي درجه هفتفروردين حدود 

سبب اختالل در اين ماه  گراد سانتيدرجه  2/9به  8/6روزانه از 

ثير أت .تن در هكتار شده است 2/0عملكردي به مقدار 

طوري كه  همهر بسيار با اهميت است ب هاي پايين در ماه دماي

 گراد سانتيدرجه  17حداكثر عملكرد محصول در دماي كمتر از 

براي جوانه  چغندرقند بذر. )Peter 2000(. شود يممشاهده 

 گراد سانتي 25و دماي بهينه زدن احتياج به آب و هوا (اكسيژن) 

تگي به دماي خاك و هوا، رطوبت دارد و سبزشدن گياه نيز بس

 عمق كاشت داردخاك، كيفيت بذر (ارزش بيولوژيكي) و 

)Nuhi 1993(.  

و شرايط اقليمي كه گياهان در  چغندرقندجوامع گياهي 

از بين  ، يك سيستم ديناميك پيچيده است.كنند يمآن رشد 

اجزاي اين سيستم، جوامع گياهي تغييرپذيري و قابليت تعادل 

دارا هستند. اين مورد نه تنها براي توپوگرافي بلكه بيشتري را 

خاك، آب و هواي متغير و عوامل انساني نيز  يها يژگيوبراي 

. توانايي گياهان براي پاسخ به عالئم بيروني كند يمصدق 
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 تواند يمازجمله شرايط اقليمي، به طور ژنتيكي تغيير يافته و 

عي تنظيم شود وسيله عمليات اصالح نباتات و عمليات زرا به

)Kudrna 1997(.  

ه ــاس بــد و حسـلنـاه روز بـك گيـي درقندـچغن

. )Stehlk 1982( است )Photo periodic( ريوديسمــوپــفت

(در اين گروه اسيد  اين گياه در گروه گياهان سه كربنه است

است) بنابراين  CO2 فسفوگليسريك اولين محصول بعداز تثبيت

سه تا پنج بار بيشتر از سرعت تنفس  چغندرقندسرعت نوري در 

مثل ذرت تنفس نوري وجود  C4در شب است (در گياهان 

 هزار 30الي  هزار10بين  چغندر قندندارد). احتياجات نوري 

گرم  ميلي 10-30لوكس است. سرعت فتوسنتز خالص برابر 

برگ در ساعت در سطح  مربع متر سانتي 100ماده خشك در 

 Drachovska). براساس گزارش است گراد سانتي 25دماي 

and Sandera 1959) به عنوان يك گياه روز بلند  چغندرقند

ساعت روشنايي در روز براي انجام فتوسنتز  15به حداقل 

ها شروع  مناسب نياز دارد، كه اين نياز از زمان تمايز اوليه ريشه

قند  . براساس گزارشات واحد تحقيقات كارخانهشود يم

مورد كاهش عملكردشكر حاصله از گياه حيدريه در  تربت

تحت تأثير وقفه در استقرار و كاشت گياه، هرقدر  چغندرقند

زمان كاشت گياه به تأخير بيفتد درصد شكر در گياه چغندرقند 

اگر  شود يممشاهده  1كه در جدول  طوري هبكاهش مي.يابد 

 100كاشت گياه در موعد مقرر صورت گيرد عملكرد شكر 

 روزه عملكرد شكر 20است در تأخير كاشت  شده فرضدرصد 

روز  39درصد تقليل يافته است و اگر اين تأخير به  5/79به 

يابد، وجود درصد كاهش  2/61كه عملكرد تا  امكان اين برسد،

  دارد.

 محصولي است كه به رطوبت كافي نياز دارد. چغندرقند

 يزادهمقدار نياز آبي در منطقه مورد مطالعه بر اساس تحقيقات عل

(Alizadeh et al. 2003)  مترمكعب در هكتار  8970حدود

. مقدار مانند يمحتي در شب باز  چغندرقندهاي روزنه .باشد يم

 Buzanov)ضريب تعرق به عوامل زيادي بستگي دارد 

هاي بازانوف رابطه بين تعرق، شاخص سطح برگ داده. (1979

 چغندرقند. مصرف نسبي آب در كند يمو دماي هوا را تأييد 

كه مطابق  طوري هنسبت به ساير گياهان زراعي باالست ب

در يك  چغندرقندمصرف آب  )Havlicek 1985(اظهارات 

به  چغندرقندمترمكعب است. در ايران كشت  8000هكتار 

. بر وجود نداردكشت ديم آن امكان صورت آبي رايج بوده و 

ير خواهد حسب نوع اقليم و دماي محيط، نياز آبي اين گياه تغي

كرد. براي نمونه اگر نياز آبي چغندرقند در خراسان با استفاده از 

و ضريب مخصوص چغندرقند محاسبه  "بالني كريدل "روش

براي قند چغندرزراعت كه هر هكتار  شود يمشود، مشخص 

مترمكعب آب (در روش آبياري  14000ه تكميل دوره رشد ب

در يك دوره رشد  درصد) نيازمند است. 30غرقابي با راندمان 

توزيع زماني بارندگي نسبت به ميزان بارندگي اهميت بيشتري 

 يها باراندارد. خشكي تابستان اثر بدي روي توسعه اوليه دارد. 

جديد را  يها برگخير انداخته، تشكيل أپائيزي برداشت را به ت

 يها يبررس. در دهد يمو مقدار قند ريشه را كاهش باعث شده 

)Fiedler 1963(  خشكي در ماه ژوالي و آگوست براي

اين گياه مخصوصاً  بيشترين خسارت را دارد. چغندرقندعملكرد 

بعد از بهار مرطوب، به خشكي حساس است، زيرا در چنين 

به مقدار زيادي توسعه يافته و به سرعت  ها برگشرايطي 

. در فصل پائيز كه رطوبت هوا روند يمپژمرده شده و از بين 

ويژه در آب  هبيشتر، اما كيفيت آن ب چغندرقندرد باالست، عملك

  و هواي سرد پايين است.

در زمان رشد و توليد ماده خشك درجه حرارت مناسب 

است. چگونگي  گراد سانتي 18-22براي توليد مواد فتوسنتزي 

او  مطالعه شده است. )1982(وسيله استهلك  هب چغندرقندرشد 

جوي، روشنايي) را روي  يها زشيرتأثير عوامل اقليمي (دما، 

بررسي كرد و نتيجه گرفت كه  چغندرقندساختار عملكرد 

باالتر  و . بارندگي متوسطباشد ميعامل  نيتر مهمنزوالت جوي 
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از آن و توزيع زماني مناسب بارندگي در طول فصل رشد 

منجر به عملكردهاي باال شود. دماي هوا و تشعشع به  تواند يم

ها مهم  درصد قند ريشه ولكرد ريشه اندازه بارندگي براي عم

(آخر شهريور و  باال نامطلوب هستند حرارت اتنيستند. درج

و بعد با مساعد شدن  گردد يم ها برگمهر) زيرا موجب ريزش 

ذخيره موجود  وجديد توليد شده،  يها برگشرايط آب و هوايي 

 تواند يمشب  درجه حرارتتغييرات  .كاهش يابددر ريشه 

دهد. همه اين  رييتغ، درصد قند و عملكرد قند را عملكرد ريشه

بيش از گياهان زراعي  چغندرقندموارد حاكي از اين است كه در 

ديگر تنظيم رژيم رطوبتي خاك و مديريت آب روي كيفيت 

  محصول تأثير اساسي دارد.

 

ها روشمواد و   

  معرفي منطقه مورد مطالعه

مركزي استان  هيدر ناحشهرستان تربت حيدريه 

عرض  35°و53/تا 34°و25/خراسان رضوي و در حد فاصل 

متر  1390شمالي قرار دارد. متوسط ارتفاع از سطح دريا 

كيلومترمربع  6200بيش از. اين شهرستان با مساحت باشد يم

را به خود خراسان رضوي درصد از مساحت استان  5/7حدود 

آن در  يها بخشموقعيت اين شهر و  اختصاص داده است.

 بيشترين سطح زير كشت) نشان داده شده است. 2شكل (

 يها شهرستانمتعلق به خراسان رضوي استان  چغندرقند

 87تا سال 84ولي از سال  بوده،حيدريه، سبزوار و نيشابور  تربت

، به طوري كه در شهرستان است كاهش شديدي داشته

هكتار در سال  8500از  چغندر قندحيدريه سطح زير كشت  تربت

 Torbat) .نزول كرد 87هكتار در سال  4359به  83

Haydariea Sugar beet Factory 2008).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهيه بانك اطالعاتي و انجام پژوهشتحقيق مراحل  مدل مفهومي 1شكل 
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 هاي آن ، مناطق مجاور و بخشتقسيمات سياسي شهرستان تربت حيدريه 2شكل 

 

مراحل انجام تحقيق ارائه مدل مفهومي ) 1در شكل (

بندي  براساس اين نمودار جهت انجام پهنه است.شده 

هاي اقليمي و  اگرواكولوژيك دو پايگاه اطالعاتي شامل داده

براساس مطالعات ميداني و تهيه  زميني تهيه شده است.

به روش دلفي نظرات كارشناسي در رابطه با اهميت  نامهپرسش

 چغندرقندل در رشد و عملكرد محصول هريك از اين عوام

از معيارها در نظر  كيهراوزان مناسبي براي بررسي و سپس 

هاي اطالعاتي در محيط  همپوشاني وزني اليه گرفته شد.

سامانه اطالعات جغرافيايي براساس سيستم سلسله مراتبي (با 

) نقشه نهايي مناطق مستعد كشت محصول را ECافزار  نرم

نتايج بر  ،ايت با بررسي نقشه كاربري اراضينشان داد. در نه

بندي تهيه  مساعد كشت و زرع انطباق و نقشه نهايي پهنه مزارع

  گرديد.

  

  بحث  و نتايج 

  نقشه سطوح ارتفاعي

در اين تحقيق منظور از ارتفاع، ارتفاع از سطح دريا 

 يها دشت يها يناهموارجايي كه جهت  . از آنباشد يم

به منطقه است  زا بارانهاي يستمشهرستان در جهت ورود س

(غرب به شرق)، لذا به طور كلي نقشه منطقه بر حسب ارتفاع 

، چغندرقندبندي گرديده است. از آنجايي كه  به سه رده طبقه

متر باالتر از سطح دريا را  2300تا  1300نواحي سرد با ارتفاع 

درجه اهميت هر رده در جدول  .)Peter 2000( دهد ترجيح مي

چنين با توجه به موارد ذكر شده و  . همشود يماهده مش 1

در منطقه مورد مطالعه در  چغندرقندبررسي عملكرد محصول 

صورت سه رده خوب، متوسط و  هبندي ب رابطه با ارتفاعات، طبقه

نقشه گسترش سطو ارتفاعي در  نامناسب صورت گرفته است.

  ارائه شده است. 3شكل 
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  در منطقه مورد مطالعه يسطوح ارتفاعر حسب مساحت اراضي بع يتوز 1جدول 

  
 (Km2) ت منطقهمساح  منطقه سطحدرصد   (متر)ارتفاع  تيدرجه قابل  گروه

A  52/5691   5/90  2300تا  1300ن يب  خوب  
B  39/344   4/5   1300كمتر از   متوسط  
C  82/247   1/4   2300شتر از يب  نامناسب  

  منبع: محاسبات نگارندگان

  

شود كه مشاهده مي 3و شكل  1با توجه به جدول

 5/90متر با  2300تا  Hipsometric( 1300( سطوح ارتفاعي

كيلومترمربع) بيشترين مساحت را در برگرفته  52/5691( درصد

 4/5متر كه حدود  1300است و بعد از آن سطوح كمتر از 

شود و در نهايت كيلومترمربع) را شامل مي 39/344( درصد

 72/247( درصد 1/4متر حدود  2300ز سطوح ارتفاعي بيشتر ا

 شود.كيلومترمربع) از مساحت دشت را شامل مي

  

  نقشه شيب

يكي از عوامل طبيعي كه تأثير زيادي در نوع كشت 

زمين است. در  )Slope( محصوالت كشاورزي دارد، شيب

نيمكره شمالي نماي رو به جنوب و سطوح افقي هميشه از يك 

رند كه حداكثر در نيمروز است. در تقارن انرژي خورشيد برخوردا

اعتدالين حداكثر ورودي تابش خورشيد در دامنه جنوبي با شيب 

هاي شرقي در مقايسه با شود. دامنهدرجه مشاهده مي 40

ثري ؤدتر صبحگاهي بهره مهاي جنوبي از تابش زو دامنه

هاي شرقي هاي غربي با دامنهاما وضعيت تابش دامنهبرد.  مي

 نسبت به بعداز ظهرتابش بيشتري را در ساعات  متقارن بوده،

ديوارهاي عمودي شمالي در  كند.هاي جنوبي دريافت ميدامنه

هره است و در سايه بزمان اعتدالين از تابش مستقيم خورشيد بي

ها تنها از تابش پراكنده كوتاه و بلند جو اين دامنه گيرد.قرار مي

درجه شمالي  45هاي نهتواند استفاده كند. در حالي كه داممي

در تمام ساعات روز از تابش مستقيم ضعيفي برخوردارند. 

توان با كاربرد نقشه توپوگرافي و تعيين زاويه شيب بنابراين مي

و سمت هر نقطه به محاسبه تابش ورودي آن پرداخت. با توجه 

 3D Analyzeها مقدار شيب از طريق ابزار به ابعاد پيكسل

 يها كشتجزء  چغندرقندكه  توجه به اين بااستخراج گرديد. 

كه شيب مناسب زمين جهت كشت آبي  جائي آبي است و از آن

بنابراين  )Makhdoom 1995( باشد يمحداكثر هشت درصد 

هرقدر شيب بيشتر باشد اراضي قابليت كمتري براي كشت 

 در چهار 2دارد، لذا نقشه شيب در جدول  چغندر قندمحصول 

  متفاوت طبقه بندي شده است. يها تيقابلطبقه با 

  

  ب در منطقه مورد مطالعهيت شيوضع 2جدول 

  
Km)منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   (درصد)بيش  تيدرجه قابل  گروه

2
)

 

A  4240   4/67  %4كمتر از   خوب يليخ  
B  16/636   1/10  % 4-8ن يب  مناسب  

C  74/220   5/3  %8- 12ن يب  متوسط  

D 65/1186   8/18  %12شتر از يب  نامناسب  

  

 4/67شود كه بيش از مشاهده مي 2با توجه به جدول  

و مساحت  درصدچهار  درصد مساحت منطقه با شيب كمتر از 
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كيلومترمربع پهنه مناسبي به لحاظ شيب براي  4240بالغ بر 

ارائه  4باشد. نقشه توزيع شيب در شكل مي چغندرقندكشت 

  شده است.
  

  بارش نقشه هم

هاي هاي ايستگاها استفاده از دادهبارش در سطح زمين ب

شوند. در گيري مياندازه يباران سنجسينوپتيك، كليماتولوژي و 

-يابي فضايي كريجينگ دادهنتيجه با استفاده از يك مدل درون

هاي بارشي و پهنه هم بارانهاي ايستگاهي با ترسيم خطوط 

كه مجدداً مبناي  اين به علت ها يمنحناين  تبديل گرديد.

 ها آنآماري هستند اگر در روش ترسيم  يها ليتحلحاسبات و م

اشتباهي رخ دهد اين اشتباه به مراحل بعدي منتقل شده و تمام 

را دچار مشكل نموده و اعتبار علمي  ها طرحو نتايج  ها ينيب پيش

در اين مطالعه از روش  .دهد يمرا كاهش  ها طرح گونه نيا

هاي بارشي يي دادهبراي تعميم فضا Krigingيابي درون

 استفاده شده است. 

  

  دماهم نقشه 

چون بارش در سطح زمين با  نقشه توزيع دما نيز هم

كليماتولوژي  و هاي سينوپتيكهاي ايستگاهاستفاده از داده

و نتيجه حاصل از يك نقطه و مكان را با  شوند يممشخص 

هم  يها يمنحنصورت  هآماري و رياضي، ب يها مدلاستفاده از 

 يتر عيوس(پهنه و محدوده منطقه)  در آورده و به سطح ماد

وجود درجه حرارت حداقلي براي هر محصول  .دهند يمتعميم 

اين  تر از آن محصول مذكور قابل كشت نيست دارد كه در پايين

ها يا حد بيولوژيكي حداقل درجه حرارت موردنياز براي  آستانه

ه را مشخص شروع توسعه عمليات مختلف رشد گياهي مربوط

دماي باشد.  درجه سانتيگراد مي پنجنمايد كه براي چغندرقند  مي

درجه  30تا  25بهينه براي رشد اغلب محصوالت كشاورزي از 

 گراد است. درجه سانتي 40تا  35گراد و حداكثر آن حدود  سانتي

چغندرقند در نقاط درجه حرارت كاردينال براي جوانه زدن بذر 

درجه و  5تا  4حداقل به درجه حرارت  دوره كاشت تا سبز شدن

 27-30حدود  حداكثر و درجه حرارت درجه 25حد مطلوب در 

بر اين  .)Nuhi 1993( ذكر گرديده است گراد يسانتدرجه 

 توان زمينه ميانجام شده در اين اساس و با توجه به تحقيقات 

در نظر  گياهدرجه را دماي مطلوب براي رشد اين  25دماي 

ين تحقيق با توجه به مباني تئوري و نظر در ا گرفت.

 بين چغندرقندمتخصصين، دماي مناسب براي كشت محصول 

در نظر گرفته شده است و براي  گراد سانتيدرجه  25-18

وزن كمتري لحاظ شده  تر از حد مطلوب باالتر و پاييندماهاي 

 ها وزنبديهي است با توجه به رتبه اي بودن مقياس است. 

  نشان داده شده است. 4نتايج در جدول  .باشد يمنسبي 

  

  بارش مؤثر 

اهميت نسبي آب در توليدات كشاورزي بر حسب 

طور كلي به مقدار  هو ب كند يمشرايط جغرافيايي و اقليمي تغيير 

و توزيع زماني نزوالت بستگي دارد. بنابراين بررسي خصوصيات 

بارندگي در شناخت وضعيت رطوبتي هر منطقه جهت رشد و 

    .)(Baily 1979و محصوالت زراعي حائز اهميت است نم

 

   ساالنه ع بارشيتوز 3جدول 

  
Km) منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   متر) يلي(ميكالسه بند  تيدرجه قابل  گروه

2
)

 

A  18/1823  30  300باالتر از   خوب يليخ  
B  93/3763  9/58  200-300ن يب  مناسب  
C  74/613  8/9  100-200ن يب  متوسط  
D  91/82  3/1  100كمتر از   مناسبنا  
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  ت دما يع وضعيتوز 4جدول 

  
Km) منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   يكالسه بند  تيدرجه قابل  گروه

2
)

 

A  91/394  28/6  درجه  18 - 25بين   خوب يليخ  
B  62/4255  76/67  درجه 15 - 18ن يب  مناسب  
C  19/1447  04/23  درجه 10 - 15ن يب  متوسط  
D  044/182  89/2  درجه 10از  كمتر   نامناسب  

  

   چغندرقندمحصول  ياز آبيبارش موثر و ن -و تعرقر يع تبخيتوز 5جدول 

  
كل دوره  ر و تعرقيتبخ  نام دشت

  متر)يليمبه ( رشد
از خالص ين  متر) يلي(مباران موثر

  )متر ميلي(ياريآب
  زيحوضه آبر

  كال شور  1105  20  1125  جنگل
  كال شور  897  34  931  رخ

  كال شور  1105  20  1125  يمركز - زاوه
  كال شور  1206  14  1220  رشتخوار

  كال شور  1157  15  1172  ض آباد محوالتيف

  

   در منطقه ثرؤع بارش ميتوزچگونگي  6جدول 

  
Km) منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   متر) يلي(ميكالسه بند  تيدرجه قابل  گروه

2
)

 

A  16/704   2/11  26شتر از يب  خوب يليخ  
B  71/818   13  21-26نيب  مناسب  
C  33/3696   8/58  16- 21ن يب  متوسط  
D  55/1064   9/16  16كمتر از   نامناسب  

  

   چغندرقند در منطقه ياز آبيع نيتوزچگونگي  7جدول 

  
Km) منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   متر) يلي(ميكالسه بند  تيدرجه قابل  گروه

2
)

 

A  87/430   8/6  960كمتر از   خوب يليخ  
B  40/699   1/11  960- 1060  مناسب  

C  3/3818   7/60  1060- 1160نيب  متوسط  
D  1/1335   2/21  1160باالتر از   نامناسب  

  

بارش منبع اصلي آب براي توليدات كشاورزي در 

بسياري از نقاط دنياست. سه مشخصه اصلي بارش عبارتند از 

از محلي به محل ديگر،  ها آنشدت، مدت و فراواني كه مقادير 

از روزي به روز ديگر، از ماهي به ماه ديگر و نيز از سالي به 

رغم اطالعات  . علي)Dustin 1985( كند يمسال ديگر فرق 

م ساده سبب يهابسيار زياد درباره پارامترهاي هوا، بعضي از مف

 ها آنسر در گمي طراحان تا به امروز شده است كه يكي از 

چنان كه بايد شناخته نشده است  و آنثر است ؤبارش م

)Ogrosky and Mackus 1964( .ثر را برابر كل ؤباران م

 باران در طي فصل رشد منهاي آنچه كه پس از اشباع از خاك

آبياري باريده و به صورت آب مازاد در خارج شده و يا در زمان 

، شود يماثر فرونشست يا به صورت رواناب از دسترس خارج 

سازي زمين نيز  اما حتي پيش از بذرپاشي و براي آماده .دانند يم

رفته نشده است ـظر گـآب موردنياز است كه در اين تعريف در ن

ول حتي اگر ـحصـت مـرداشـش از بـاران پيـن بـچني مـو ه

 شود يمثر محسوب ؤاشد، غيرمـم بـاع هـراشبـاك غيـخ

)1964 Hershfield(. از  ثر را به عنوان آن قسمتؤباران م

كل باران در طي فصل رشد كه جوابگوي نيازهاي آبي گياهان 
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. اين تعريف نيز جامع نيست زيرا آب نه تنها كند يمباشد تعريف 

براي رفع نيازهاي آبي گياه بلكه براي نيازهاي غير از اين از 

 الزم است ها نمكسازي زمين و شستشوي  جمله آماده

)Dustin1985( دست آمده  هش مؤثر بدر همين راستا ميزان بار

بندي گرديد و نتايج  با توجه به نياز آبي گياه در منطقه ،كالسه

بندي در نظر  اساس اين طبقه .نشان داده شده است 6در جدول 

گرفتن شرايط مطلوب كشت محصول و مالحظات اقليمي 

ثر ؤ.بديهي است در شرايطي كه كمبود بارش ممنطقه بوده است

مين أي گياه بايستي از طريق آبياري توجود داشته باشد نياز آب

شمالي دنيا نياز به  يها عرضدر  دهد يممطالعات نشان  شود.

در منطقه  500تا  300بارش ساالنه كمتر ازآبياري كم است اما 

استفاده از  ،شمال افريقا متر در ميلي 600و كمتر ازمديترانه 

 نيابرابن .)Draycott 2006( سازد يمناپذير  آبياري را اجتناب

 نياز آبيدر كاهش  كهتوجه به نقشي  ثر باؤباالتر بودن بارش م

 در اين جدول به عنوان امتياز مثبت تلقي شده است. دارند

 ها آناي  بديهي است انتخاب معيارها با توجه به ماهيت رتبه

  .باشد يمنسبي 

  

  نياز آبي گياه

براي ترسيم اليه نياز آبي و تبخير و تعرق و بارش مؤثر 

نياز خالص آبياري محصوالت  (NET WAT)افزار  ز نرما

سازي الگوي مصرف آب  زراعي و باغي ايران (پروژه بهينه

كشاورزي ايران) استفاده شد. كه طرح نياز خالص آبياري 

پروژه  يها طرحمحصوالت زراعي و باغي ايران از مجموعه 

، باشد يمسازي مصرف آب كشاورزي ايران  هاي (توتك) بهينه

توسط سازمان هواشناسي كشور و وزارت جهادكشاورزي كه 

هاي مربوط به تاريخ كاشت و  انجام شده است. در اين طرح داده

برداشت و طول دوره رشد محصوالت زراعي و باغي و ضرايب 

براساس مطالعات صحرايي انجام شده بر روي  ها آنگياهي 

. براي باشد يمدشت)  620كشاورزي كشور ( يها دشتكليه 

هاي  مانتيث در دوره –پنمن  –حاسبات نياز آبي روش فائو م

 .Alizadeh et al) كار گرفته شده است هروزه و ماهانه ب 10

ثر و نياز خالص ؤدر نتيجه تبخير و تعرق، باران م .(2003

، ماه و  فصل زراعي محاسبه شده است كه هر دورهآبياري در 

  نشان داده شده است. 5اين امر در جدول 

نجا كه در منطقه مورد مطالعه ميانگين بارندگي به از آ

مناطقي كه از اين منظر ، رسد يممتر در سال  ميلي 300كمتر از 

بهتر  چغندرقندنياز آبي كمتري الزم دارند براي كشت محصول 

هرچند ممكن است عملكرد محصول را پايين بياورد  هستند.

مناطقي را كه  ولي در اينجا چون تنها نياز آبي گياه مطرح است،

را از نظر درجه قابليت بهتر  باشند يمداراي نياز آبي كمتري 

نشان داده شده است، هرچند در  7تشخيص داده كه در جدول 

تهيه نقشه نهايي اين امر وزن كمتري را به خود اختصاص 

درصد پوشش  8/6. منطقه با درجه قابليت خيلي خوب دهد يم

  منطقه را شامل شده است

  

  تعرق تبخير و

ق با استفاده از روش پنمن در اين تحقيق تبخير و تعر

دست آمده و براي اين منظور  هب )penman- mantice( مانتيث

اين مدل فائو استفاده شده است.   CROPWATافزار از نرم

هاي حداقل دما، حداكثر  براي محاسبه تبخير و تعرق به داده

نياز دارد. دما، رطوبت نسبي، ساعات آفتابي و سرعت باد 

بندي با توجه به مباني تئوري و نظر  چنين كالسه هم

در منطقه مورد  چغندرقندمتخصصين، نياز تبخير و تعرق گياه 

نشان داده شده است، انجام  8طور كه در جدول  مطالعه، همان

اين كه با توجه به ميزان بارندگي در منطقه، پذيرفته است. 

بهتر و هرقدر منطقه بد هرقدر ميزان تبخير و تعرق كاهش يا

به منطقه، مطلوب است. ميزان تيخير و تعرق افزايش يابد به 
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درجه قابليت خيلي خوب به ميزان  9همين دليل در جدول 

تبخير و تعرق كمتر و درجه قابليت ضعيف به ميزان تبخير و 

نمايان  9تعرق باال اختصاص يافته است كه اين امر در جدول 

  است.

  

  تيپ اراضي

بندي اراضي تعيين ارزش  قيقت هدف از طبقهدر ح

 ها يبند اراضي از نقطه نظر كشاورزي و آبياري است. اين طبقه

همچون، قابليت نفوذ، ميزان  ييها تيمحدودبراساس عوامل و 

سنگريزه در سطح و داخل خاك، بافت سطحي خاك، عمق 

چنين عوارض طبيعي  ثر خاك، ميزان شوري و قليائيت و همؤم

. اين رنديگ يمب، فرسايش و وضعيت زهكشي شكل نظير شي

هاي قابليت اراضي با مقياس  اليه اطالعاتي با استفاده از نقشه

سسه تحقيقات خاك و آب رقومي شده و در ؤم 1:250000

ضميمه شده  ها نقشهنهايت اطالعات توصيفي به هريك از 

). از طريق نقشه كاربري اراضي، تيپ اراضي 10است (شكل 

(فقط تيپ اراضي كشاورزي انتخاب  شخص شدهموجود م

ها براي ) و بر اساس استعدادهاي متفاوتي كه اين تيپاند شده

اند. بر اساس بندي شده ، تقسيمباشند يمدارا  چغندرقندكاشت 

مختلف براساس قابليت  يها پيتكه  شود يممشاهده  9جدول 

  .اند شدهبه چهار گروه تقسيم  چغندرقندبراي كشت  ها آن

  

   هابه نقشه يده وزن

نظر متخصصين در خصوص  در اين مرحله با توجه به

و به تخصيص  چغندرقندمحيطي گياه  يها يازمندينشرايط و 

بندي، مساحت و درصد پوشش هر كدام از  وزن و كالسه

هاي اطالعاتي پرداخته شده است كه اين امر ها در اليهكالسه

با توجه به مطالعات و  نشان داده شد. 9تا  2در جداول شماره 

انجام شده مشخص گرديد كه منطقه از لحاظ خاك  يها يبررس

 مناسب كشاورزي محدوديتي ندارد و فقط در مناطق كوهستاني

و  باشد يم) درصد مساحت منطقه از لحاظ خاك نامناسب 2/2(

هاي رسوبي و آبرفتي  درصد مساحت منطقه داراي خاك 3/84

سيالبي و براي كشت چغندرقند  يها دشتچنين  اي هم رودخانه

كه در منطقه  . از طرفي ديگر با توجه به اينباشد يممناسب 

طور كه قبالً ذكر گرديد، ميانگين بارندگي به  مورد مطالعه همان

فاكتور و  نيتر مهم، لذا رسد يمميليمتر در سال  300كمتر از 

ته آب و نياز آبي در نظر گرف چغندرقندعامل تأثيرگذار بر كشت 

شده است كه نظر كارشناسان مربوطه نيز اين امر را تأييد 

. اين امر به دليل اين است كه در صورت نبود و يا كمبود كند يم

در منطقه مورد نظر چغندرقند كشت نمود.  توان ينمشديد آب 

درصد  نتايج نهايي اوزان اختصاص يافته به متغيرها، 11جدول 

از طريق  قياس رتبه ايدر م ها آناز  كيهرپوشش و مساحت 

 EXPERTافزار  و توسط نرم )AHP( سلسله مراتبي

CHOICE  اين جدول مقدار وزن هر اليه  . دردهد يمرا نشان

با توجه به نظر كارشناسان و متخصصين مربوطه ذكر شده 

كه عواملي  تاصورتي انجام گرفته ه ب ها هيال يده وزناست. 

د وزن بيشتري در اهميت را در كشت محصول دارنبيشترين 

اين امر بدان معنا است كه هر . تعيين مناطق مستعد ايفا نمايند

بديهي اليه با توجه به وزن خود در نقشه نهايي تأثيرگذار است 

يك است. مثالً نياز آبي برابر  ها اليه وزنمجموع كل است كه 

درصد از  33مي باشد، 33/0مقدار  11كه وزن آن در جدول 

ثيرگذارترين أبه خود اختصاص داده است و ت را ها وزنمجموع 

. و در مقابل باشد يمعامل در تعيين مناطق مستعد چغندرقند 

را به خود  009/0 ها وزناليه توپوگرافي كه از مجموع 

اختصاص داده است كمترين تأثير وزني را  بر تعيين مناطق 

و  ها آنمستعد در نقشه نهايي دارد. اين ارقام با توجه به اهميت 

بر اساس مطالعات مباني نظري و نظرخواهي از متخصصين و 

   .اند شدهكارشناسان كشاورزي (بصورت پرسشنامه) مشخص 
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  در منطقه مورد مطالعهگياه چغندرقند ر و تعرق يع تبخيتوز 8دول ج

  
Km) منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   متر)يلي(ميكالسه بند  تيدرجه قابل  گروه

2
)

 

A  28/494   8/7  950 كمتر از  خوب يليخ  
B 42/545   6/8  950- 1050  مناسب  
C  32/2746   7/43  1050- 1150  متوسط  
D  73/2497   7/39  1150باالتر از   نامناسب  

  

  منطقه مورد مطالعه يپ اراضيع تيتوز 9جدول 

  

    

  

  

  

  

  

                

 

 

 

 

 

 

              

                   

 

 

 

   ب يت شيوضع نقشه 4شكل                                          يسطوح ارتفاعنقشه  3شكل                                              

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نقشه توزيع وضعيت دما 6شكل                                          نقشه توزيع بارش 5شكل                                               

 

Km) منطقه مساحت  منطقه سطحدرصد   موجود يها پيت  تيقابل  گروه
2
)

 

A  5/1451  23  يو رودخانه ا يبرسو - يدامنه ا يدشت ها  خوب يليخ  

B  1/3858   3/61  يالبيس يها دشت–خاك دار يهاو تپه ها فالت - يفوقان يوتراسها ها فالت  مناسب  
C  832  2/13  زه داريشكل، سنگر يبادبزن يزه هايوار –تپه ها   متوسط  
D  13/142  2/2  كوهستان  نامناسب  
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  نقشه توزيع نياز آبي 8شكل                              نقشه توزيع بارش مؤثر 7شكل                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نقشه توزيع تيپ اراضي خاك 10شكل                                      نقشه توزيع تبخير و تعرق 9شكل        
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  هابندي اليهو كالسه يده وزنمشخصات  11جدول 

  
  (Km2) منطقه مساحت  منطقه سطح درصد  دامنه كالسه ها  ها هيالكالسه بندي   از يك هاوزن اليه  هاي مورد نظر اليه

  خيلي خوب 33/0  نياز آبي

  مناسب

  متوسط

  عيفض

  960كمتر از 

1060-960  

  1060-1160بين

  1160باالتر از 

  درصد 8/6

  درصد 1/11

  درصد 7/60

  درصد 2/21

87/430  

40/699  

3/3818  

1/1335  

  خيلي خوب 28/0  بارش موثر

  مناسب

  متوسط

  ضعيف

  26بيشتر از 

  21-26بين

  16-21بين 

  16كمتر از 

  درصد 2/11

  درصد 13

  درصد 8/58

  درصد 9/16

16/704  

71/818  

33/3696  

55/1064  

  خيلي خوب 053/0  تبخير و تعرق

  مناسب

  متوسط
  ضعيف

  950كمتر از 

1050-950  

1150-1050  
  1150باالتر از 

  درصد 8/7

  درصد 6/8

  درصد 7/43
  درصد 7/39

28/494  

42/545  

32/2746  
73/2497  

  خيلي خوب 19/0  تيپ خاك

  مناسب

  متوسط

  ضعيف

  رسوبي يها دشت

  ها فالت

  هاي بادبزنيواريزه

  ها كوهستان

  درصد23

  درصد 3/61

  درصد 2/13

2/2  

5/1451  

1/3858  

832  

13/142  

  خيلي خوب 086/0  بارش

  مناسب

  متوسط

  ضعيف

  300باالتر از 

  200-300بين 

  100-200بين 

  100كمتر از 

  درصد 30

  درصد 9/58

  درصد 8/9

  درصد 3/1

18/1823  

93/3763  

74/613  

91/82  

  خيلي خوب 040/0  دما

  مناسب

  متوسط

  فضعي

    18 -25بين 

18- 15   

   10 -15بين 

   10كمتر  از 

  درصد 28/6

  درصد 76/67

  درصد 04/23

  درصد 89/2

91/394  

62/4255  

19/1447  

044/182  

  خوب 009/0  توپوگرافي

  متوسط

  نامناسب

  1300-2300بين 

  1300كمتر از 

  2300بيشتر از 

  درصد 5/90

  درصد 4/5

  درصد 1/4

52/5691  

39/344  

82/247  

  خيلي خوب  012/0  شيب

  مناسب
  متوسط

  ضعيف

  درجه 4كمتر از 

  درجه 4-8بين 
  درجه 12-8بين 

  درجه12بيشتر از 

  درصد 4/67

  درصد 1/10
  درصد 5/3

  درصد 8/18

4240  

16/636  
74/220  

65/1186  

  

) تمامي عناصر اقليمي و محيطي 11با توجه به جدول(

 مؤثر در كشت چغندرقند مورد بررسي قرار گرفته است كه وزن،

چنين درصد و  بندي و هم هاي طبقه بندي و دامنه كالس كالسه

  مساحت منطقه براي هر عنصر نيز مشخص گرديده است.

  

  تهيه نقشه نهايي

بندي منابع در اصل  و جمع ها داده ليو تحلتجزيه 

هاي قابل فهم و سپس  شامل تقسيم عوامل محيطي به پاره

توان و يا  تواند به هبه نحوي كه ارزياب ب ها آنتركيب 

برد،  مين براي كاربري موردنظر پيمحدوديت منابع سرز

سيستم اطالعات جغرافيايي  يها ليتحلامكانات و  .باشد يم

كاربردي دارند و بدون  يها مدلنقش اساسي در ارائه انواع 

وجود آن، حجم زياد اطالعات جغرافيايي از يكسو و مشكل 

وي ديگر، كار همزمان پارامترهاي تأثيرگذار از ستحليل 

. در اين تحقيق سازد يمريزي محيطي را با مشكل روبرو  برنامه

هاي هواشناسي،  هاي اوليه شامل داده كه داده بعد از اين
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به  ها آنهاي منابع محيطي و غيره فراهم شدند، همه  نقشه

هاي موضوعي  وارد شده و نقشه GISصورت رقومي در محيط 

 EXPERT افزار ا استفاده از نرمب .منطقه مورد مطالعه توليد شد

CHOICE  اقليمي و محيطي  يها يژگيووزن دهي با توجه به

نقشه نهايي صورت گرفت و  چغندرقندمؤثر در گسترش كشت 

 ندرقندغچ مناطق مستعد كشتكه نشان دهنده ) 11شكل(

  تهيه گرديد. بود،منطقه مورد مطالعه 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ندرقندغمناطق مستعد كشت چ يينقشه نها 11 شكل             

  

  Expert choiceافزار  قند با نرماز نظر قابليت كشت چغندراراضي منطقه ت نهايي توزيع وضعي 12جدول 

 
Km )مساحت منطقه  منطقه سطحدرصد   درجه قابليت  گروه

2
)   

A 82/3745  61/59  خيلي خوب  
B 14/1243  78/19  مناسب  
C 32/998  88/15  متوسط  
D 29/296  71/4  نامناسب  

  

  يريگ جهينت

شود كه مشاهده مي 3و شكل  2با توجه به جدول

 52/5691( درصد 5/90متر با  2300تا  1300سطوح ارتفاعي 

كيلومترمربع) بيشترين مساحت را در برگرفته است و بعد از آن 

 39/344( درصد 4/5متر كه حدود  1300سطوح كمتر از 

شود و در نهايت سطوح ارتفاعي كيلومترمربع) را شامل مي

كيلومترمربع) از  72/247( درصد 1/4متر حدود  2300بيشتر از 

مشاهده  2شود. با توجه به جدول مساحت دشت را شامل مي

درصد مساحت منطقه با شيب كمتر از  4/67شود كه بيش از مي

كيلومترمربع پهنه مناسبي  4240و مساحت بالغ بر  درصد چهار



 115                                                                                                                    1393/ 1/ شماره 30چغندرقند/ جلد 

چنين با توجه  باشد. هممي چغندرقندبراي كشت به لحاظ شيب 

اقليمي كه در اين مقاله ذكر شده است  پارامترهايبه بررسي 

 18/1823( درصد 30بارش با جمع كه  شود يممشاهده 

از كيلومترمربع)  5/2391( درصد 38و دما با جمع كيلومترمربع) 

ه خوب بيشترين تأثير را ب مساحت منطقه با درجه قابليت خيلي

 درصد 8/6نياز آبي،  كه يحالدر  اند دادهخود اختصاص 

 16/704( درصد 2/11بارش مؤثر ، كيلومترمربع) 87/430(

 28/494( درصد 8/7تبخير و تعرق و كيلومترمربع) 

خوب، به مراتب تأثير كمتري  با قابليت خيليكيلومترمربع) 

  .اند داشتهنسبت به عوامل اقليمي تأثيرگذار 

كه بهترين  شود يمنيز مشاهده  9ول با توجه به جد

رسوبي  -اي دامنه يها دشت، چغندرقندتيپ اراضي جهت كشت 

مساحت منطقه را شامل درصد  23كه  باشد يماي  و رودخانه

شده است كه قابليت خيلي خوبي براي كشت محصول دارند و 

و  دار خاك هاي و تپه ها فالت -فوقاني يها تراسو  ها فالت

مساحت منطقه نيز براي  درصد 3/61ي با سيالب يها دشت

  . باشند يمكشت مناسب 

شود كه يمشاهده م 12جدول ا توجه به بدر نهايت 

 82/3745( مساحت شهرستان درصد 61/59حدود 

 يبرا يخوب يليخت ياز قابل افزار نرمن يلومترمربع) براساس ايك

 يها بخشن منطقه در يبرخوردار هستند كه ا چغندرقندكشت 

و و بخش كدكندر دشت رخ  يعنيشهرستان و مركزي  يشمال

 )،11(شكل  يينهاگسترده شده است. طبق نقشه  بخش زاوه

لومترمربع) از وسعت شهرستان يك29/296برابر با ( درصد 71/4

 نيچن و هم ها هيكوهپااز ارتفاعات و  ييها بخشكه منطبق بر 

را  ييها دشتلومترمربع) يك 14/1243برابر با ( درصد 78/19

 شرايط الزم جهت يميط اقليكه از نظر شرا شود يمشامل 

  .ن محصول را ندارنديكشت ا
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