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چكيده
دانههاي روغنی ،اهمّيّت بسياري در تأمين نيازهاي غذايی و به طور کلّی اقتصاد ملّی دارند و به
همين دليل نيز مورد توجّه متخصّصان قرار میگيرند .مطالعات زيادي در مورد ويژگیهاي گياه
آفتابگردان از جنبههاي گياهشناسی و ويژگیهاي اقتصادي آن به عمل آمده استت .بررستی
نيازهاي محيطی و بويژه نيازهاي اقليمی آفتابگردان میتوانتد در بهينهستازي مصتر آب و
مديريّت بهتر منابع آب نقش مهمّی داشته باشد .در همين باره ،جهتت شناستايی تتوانهتاي
اقليمی ايران براي کشت اين محصول مهم ،دادههاي  22۱ايستگاه سينوپتيک در يتک دورة 12
ساله از سال  1222تا 2323م .جمعآوري و پردازش گرديد .مقادير مطلت و ميتانگين دماهتاي
روزانه ،بارش ،سرعت باد در ارتفاع  1متري از سطح زمين ،ساعات آفتتابی و درصتد رطوبتت
نسبی از طري سازمان هواشناسی کشور تهيه و مورد استفاده قترار گرفتت .نتوامی مستتعدّ
کشت با استفاده از نقشههاي سطوح ارتفاعی ،شيب ،درصد آب تأمين شده از بتارش ،رطوبتت
نسبی و آستانههاي دمايی مؤثّر بر کشت آفتابگردان ،در محتيط  GISشناستايی گرديتد .از
مدل  AHPجهت وزندهی و تلفي نقشهها استفاده شد .نتايج تحقي نشتان داد کته از کتلّ
مسامت کشور فقط  2۱/7درصد داراي شرايط بسيار مناسب تا متوسّط براي کشت ايتن گيتاه
است .از اين ميان 2/6 ،درصد مسامت کشور داراي شرايط بسيار مناستب 1/6 ،درصتد داراي
شرايط مناسب و مدود  3/5درصد نيز داراي شرايط متوسّط جهت کشت آفتتابگتردان ديتم
است .سوامل درياي خزر بهترين شرايط را با  53درصد تأمين آب مورد نيتاز گيتاه از طريت
بارش و دماي مناسب در کلّ دورة رويش داراست .در خارج از اين ناميه ،تنها در سوامل خليج
فارس میتوان مناط مناسبی را يافت .علیرغم انتظار ،محدودة شهرستان ميناب با  5۱درصد
تأمين آب ماصل از بارش و شرايط دمايی مناسب در کلّ دورة رويشی ،بهترين موقعيت اقليمی
در خارج از محدودة خزري را به خود اختصاص داده است.

کليدواژهها :توان سنجی اقليمی ،آفتابگردان ،AHP،CROPWAT ،ايران.

 نویسندة مسئول73030919390 :

E-mail: h_zolfaghari2002@yahoo.com
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مقدّمه
از حدود یک قرن پیش که گیاه آفتابگردان از طریق اروپا وارد ایران شده است ،ایـن گیـاه بـه تـوری آبـی و
دیم ،در زمرة مهمترین محصوالی زراعی قرار گرفته است .از زمانی که دانههای این گیاه در تهیة روغـن ناـاتی
و مصارف غذایی دیگر مورد استفاده قرار گرفته اسـت ،روز بـه روز بـه اهمّیّـت گیـاه نیـا افـاوده شـده اسـت.
آفتابگردان از نوع گیاههای حارّهای و جنب حارّهای است کـه توقّعـای محییـی نسـاتاا بـاالیی دارد .از زمـان
کاشت تا برداشت محصول به  1077تا  1377درجة سانتیگراد دما نیاز دارد .مجموع نیازهای آبی گیاه نیـا در
هر هکتار به  0777تا  0777مترمکعّب میرسد .شناسایی مناطق مستعدّ اقلیمی در کشور برای توسعة کشـت
دیم این محصول ،میتواند یکی از راهحلهـای مـدیریّت منـاب آب در کشـور محسـوب گـردد؛ چراکـه ایـران
کشوری نیمهخشک با متوسّط بارندگی  197میلیمتر در سال است (والیتی .)01 :0939 ،این مقدار بارش کـه
کمتر از یکسوم متوسّط جهانی آن است ،بیانگر وضعیّت نامناسب آب در کشور است .شناسایی مناطق مستعد
جهت کشت هر محصول کشاورزی ،همچنین تعیین تـاری بـر اسـا شـروع بارشهـای مـث ّر و ویژگیهـای
میلوب دما و دیگر عناتر جوّی میتواند در مـدیریّت منـاب آب و تـرفهجـویی در منـاب ارزشـمند آبهـای
سیحی و زیرزمینی اهمّیّت بساایی داشته باشد.
سرانة مصرف روغن در ایران  119کیلوگرم است که  39درتد ایـن احتیـان نیـا از طریـق واردای تـ مین
میگردد (فرهنگآسا و همکاران .)001 :0933 ،در شرایط دیم کشور امکان کشت سه نوع گیاه روغنـی وجـود
دارد .این سه گیاه عاارتند از :کلاا ،گلرنگ و آفتابگردان (سیفی و همکـاران .)11 :0937 ،آفتـابگـردان یـک
گیاه مقاوم به خشکی است که در مناطق عرضهای میانی و با مقدار بارش ساالنه بیش از  977میلیمتـر و بـا
توزی مناسب در طول سال میتواند به توری دیم کشت شود (فائو .)90 :1773 ،0باال بودن درتد روغـن کـه
گاه به  97درتد وزن دانه میرسد ،کیفیّت بسیار عالی روغن و باال بودن اسیدهای چرب غیر اشااع در ترکیـب
آن ،کوتاه بودن طول فصل رشد ،سازگاری وسی آن با شرایط آبوهوایی مختلف و تحمّل نسای بـه تنشهـای
محییی (سیفی و همکاران )01 :0937 ،باعث میشود که آفتابگردان ،گیاهی نساتاا باارزش جهـت میالعـه و
سرمایهگذاری باشد.
با توجّه به اهمّیّت آفتابگردان در ساد غذایی مـردم و اهمّیّـت بـاالی اقتصـادی محصـول ،از جناـههـای
گوناگون مورد توجّه قرار گرفته است .آبوهواشناسی کشاورزی هم با توجّه به رسـالت علمـی خـویش در ایـن
زمینه نقش بازی میکند .آبوهواشناسی کشاورزی ،علمی است که تـ یر شـرایط اقلیمـی را در میـاان تولیـد
محصول کشاورزی مورد بررسـی قـرار مـیدهـد .نـواحی آگروکلیمـایی ،بخـشهـایی هسـتند کـه بـر اسـا
ویژگیهای 1اقلیمی مشابه و همگن ،طاقهبندی شدهاند؛ به عااری دیگر در مناطق کشاورزی مشـابه و همگـن
آگروکلیمایی ،درجة تناسب اقلیم با محصوالی کشاورزیِ کشت شده مورد بررسی قرار مـیگیـرد .ناحیـهبنـدی
آگروکلیمایی در برنامهریای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و ارائة گونههای مناسب کاربرد دارد (فـائو:0330 ،
 .)0رمضانی و کاظمیراد ( ،)013 :0937با استفاده از روشهای تجربی همراه با عملیـای میـدانی و شناسـایی
خصوتیّای فیایولوژیکی ،آستانههای اقلیمی ،نیاز خاکی گیاه و اطّالعای درازمدّی هواشناسی ،نـواحی مسـتعدّ
کشت این گیاه را در شمال کشور مشخّص نمودهاند .پاتریسیو و همکاران ( )191 :1773عوامل مث ّر بر میـاان
)1- Food and Agriculture Organization (FAO
2- Patricio & et al.

47

توانهاي اقليمی ايران براي کشت آفتابگردان ديم

همکاران0

آبِ مورد نیاز آفتابگردان را در شرایط نیمهخشک کشور آرژانتین مورد میالعه قرار دادهاند .باگلی و
( )103 :1779با در نظر گرفتن شرایط توپوگرافی مثل ارتفاع و شیب ،شرایط اقلیمی مثل دما و آب مورد نیاز
و نیا ویژگیهای خاک ،توان اکولوژیکی کشور ایتالیا ،جهت کشـت آفتـابگردان و چنـد گیـاه دیگـر را مـورد
سنجش قرار دادهاند .چاپمن و دالوگا )173 :1771( 1آ ار زمانی و مکانی متغیّرهای اقلیمی را در آرژانتـین بـر
روی ماارع دیم آفتابگردان مورد بررسی قرار دادهاند .در تحقیقی دیگر یاوسون و همکاران )1 :1700( 9میاان
نیاز آبی آفتابگردان را در نواحی ساوان کشور غنا مورد بررسی قرار دادهاند.
بررسی پیشینة موضوع نشان داد که ویژگیهای زراعی گیاه آفتابگردان مـورد توجّـه محقّقـان خـارجی و
داخلی قرار گرفته است .همچنین معلوم شد که روشهای مختلفی برای بررسی نیازهای اقلیمی ایـن گیـاه بـه
کار گرفته شده است؛ ولی تعیین نیازهای آبی گیاه با استفاده از نرمافاار  ،CROPWATروش بارش مث ّر و آب
قابل دسترسی گیاه در طول دورة رشد میتواند روش متفاوتی باشد کـه در ایـن میالعـه مـورد اسـتفاده قـرار
گرفته است .به نظر میرسد روشهای مورد استفاده در این پژوهش میتواند در زمینة تـوانسـنجی اقلیمـی و
پهنهبندی آگروکلیمایی کشور جهت تعیین مناطق مساعد و نامساعد کشت این محصول نتـای مناسـای ارائـه
نماید.

مواد و روشها
دادههای روزانة عناتر دما ،بارندگی ،رطوبت نسـای ،تـابش و بـاد بـرای  000ایسـتگاه سـینوپتیک کـه دارای
حدّاقل  17سال اطّالعای و آمار بینقص بودند ،از سازمان هواشناسـی کشـور ،دریافـت و مـورد اسـتفاده قـرار
گرفت .موقعیّت ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده ،در شکل  0نشان داده شده است.

شكل  .2پراکندگی ايستگاههاي هواشناسی مورد استفاده
1- Bagli & et al.
2- Chapman S. C., and Delavega A.J
3- Yawson & et al
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ابتدا دادههای روزانة حدّاقل و حدّاکثر دما جهت تعیین و پیشنهاد تاری کاشـت گیـاه مـورد بررسـی قـرار
گرفت .در این باره ،میانگین حدّاقل و حدّاکثر دمای روزانه استفاده شد .با استفاده از میانگین دماهای حدّاقل و
حـدّاکثر روزانــه ،میــانگینهــای دمــای روزانــه محاســاه و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و ســپ ویژگیهــا و
محدودیّتهای گیاه آفتابگردان در مراحل مختلف رشد و در مقابل شرایط دمایی مشخّص گردید؛ بـر همـین
اسا  ،آستانة دمای حدّاقل روزانة  0درجة سانتیگراد و میانگین دمای بـین  07تـا  03درجـة سـانتیگراد در
زمان کاشت (خواجهپور )17 :0913 ،مورد توجّه قرار گرفت؛ عالوه بر این دو شرط ،وجود میانگین دمای بـیش
از  03درجة سانتیگراد در زمان گلدهی (باگلی و همکاران )013 :1779 ،نیا محاساه شد .بـا توجّـه بـه ایـن
نکته که در مناطق گرم جنوب کشور در تمام طول سال امکان کاشت وجود داشت ،سعی شد که تاری کاشـت
متناسب با رژیم بارش تعیین گردد.
با استفاده از نرمافاار  CROPWATآب مورد نیاز گیاه در فصل رشد ،بر اسا موقعیّت ایسـتگاه و شـرایط
فصلی ،ضریب گیاهی و تاخیر و تعرّق پتانسیل محاساه گردید؛ همچنین با توجّه به مقدار بارش در فصل رشـدِ
گیاه و بر اسا فرمول  SCSسروی حفاظت خاک ایاالی متحدة آمریکا ،میاان بـارش مـث ّر در فصـل رشـد
گیاه محاساه شد .دادههای مورد نیازِ نرمافاار شامل میانگین ماهیانة حـدّاقل دمـای روزانـه ،میـانگین ماهیانـة
حدّاکثر دمای روزانه ،میانگین ماهیانة سرعت باد در ارتفاع  1متری ،میانگین ماهیانة ساعای آفتـابی ،میـانگین
ماهیانة درتد رطوبت نسای و میانگین ماهیانة بارندگی بود .در جداول منتشر شده توسّط سازمان هواشناسی،
سرعت باد مربوط به ارتفاع  07متری است؛ ولی چون نرمافاار مورد استفاده ،با دادههای سرعت بـاد در ارتفـاع
 1متری سازگار است ،بنابراین از معادلة آلن و همکاران ( )30 :0331برای تادیل استفاده شد.
معادلة ()2

در معادلة فوق:
 :سرعت باد در ارتفاع  1متری : .سرعت باد در ارتفاع اندازهگیری شده : .ارتفاع باد انـدازهگیری شـده
است.
مقدار ماهیانة تاخیر و تعرّق پتانسیل گیاه مرج برحسب میلیمتر در روز بر اسـا فرمـول پـنمن  -مانتیـث
محاساه گردید (آلن و همکاران.)12 :0331 ،
= ETo

معادلة ()1

تـابش خـالص خورشـید در سـیی زمـین:G ،
 :EToتاخیر و تعرّق گیاه مرج برحسب میلیمتر در روز،
تراکم شار گرمای خاک : ،ابت سایکرومتریک :T ،میانگین دما در ارتفاع  1متری : ،سرعت باد در ارتفـاع
 1متری برحسب متر بر انیه : ،فشار بخار اشااع برحسب ) : ،(kpaفشار بخار واقعـی برحسـب )،(kpa
.(kpa
:شیب منحنی فشار بخار )
همچنین بارش مث ّر هر ایستگاه با روش  SCSحالتهای میانگین بارشهای ماهانة مسـاوی یـا کمتـر از 137
میلیمتر و باالی  137میلیمتر به توری زیر محاساه گردید.
معادلة ()1

در این معادله:

Pm
Pm > 250 mm

Pe=Pm (125-0.2 × Pm) /125
Pe = 125 + 0.1 Pm
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 = Peبارش مث ّر و  = Pmبارش ماهیانه برحسب میلیمتر است.
بدین ترتیب میتوان درتد آب ت مین شده از بارش را به دست آورد .نحـوة محاسـاة درتـد آب تـ مین
شده از بارش به توری زیر است (آلن و همکاران:)90 :0333 ،

معادلة ()۱

× 077

بارش مث ّر در فصل رشد (میلیمتر)
آب مورد نیاز گیاه در فصل رشد
(میلیمتر)

= درتد آب ت مین شده از بارش

شاخص درتد رطوبت نسای (بر اسا میانگین درتد رطوبت نسای فصل رشد گیاه) ،شاخصهای دمـایی
شامل حدّاکثر دمای مشاهده شده در طول دورة رشد (بر اسا حدّاکثر دمـای روزانـة مشـاهد شـده) ،دمـای
مناسب در طول دورة گلدهی (بر اسا تعداد روزهای دارای دمای بین  09تا  97درجة سانتیگراد تقسیم بـر
تعداد روزهای دورة گلدهی ضربدر  ،)077حدّاقل دما در طول دورة رشد (بر اسا تعـداد روزهـای بـا دمـای
کمتر از  0درجة سانتیگراد تقسیم بر تعداد کلّ روزهای دورة رشد ضـربدر  ،)077نیـا بعـد از شـاخص بـارش
مث ّر ،محاساه و تعیین گردید .همچنین از دو عامل اقلیمی یعنی ارتفاع و شیب زمین نیا تحت عنوان شـاخص
ارتفاع (ارتفاعای کمتر از  0977به عنوان حاالی بسیار مناسب ،بین  0977تا  1777به عنوان مناسب و بـاالی
 1777را به عنوان نامناسب) و شاخص شیب زمین (شیبهای کمتر از  9درتد بسـیار مناسـب ،بـین  9تـا 3
درتد مناسب و باالی  3درتد نامناسب) استفاده شد .شاخصهای ارتفاع و شیب زمین از نقشة DEM 0کشور
استخران گردید .امتیاز ردهها به ترتیب  0 ،9 ،07و  -0777انتخاب گردید .از نرمافاار  ،Expert choiceجهـت
وزندهی الیههای اطّالعاتی ،روش وزندهی مقایسة زوجی ( )AHP1انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج و بحث
تعيين تاريخ کشت
با توجّه به ویژگیهای گیاه آفتابگردان و محدودیّتهای محییی آن ،به خصوص در مقابـل شـرایط دمـایی و
ویژگیهای حرارتی ایستگاهها اقدام به تعیین مناسبترین زمان برای کشت گیاه گردید .در این مـورد حـدّاقل
دماهای روزانة باالی  0درجة سانتیگراد و میانگین دمای بین  07تا  09درجة سانتیگراد در زمان کشت مورد
توجّه قرار گرفت .عالوه بر آستانههای دمایی اعمال برای تعیین تاری کشـت ،نادیکـی تـاری کشـت بـه دورة
بارندگی نیا مورد توجّه قرار گرفت .گستردگی عرض جغرافیایی و توپوگرافی متعارض در کشور ،ساب میشـود
که به طور طایعی تاری کشت گیاه آفتابگردان از گسترش زمانی زیادی برخوردار باشد؛ به طور مثال ،تـاری
کشت ایستگاه بوشهر در جنوب کشور در دهة دوم آذرماه و ایستگاه خلخال در شمالغرب ایـران در دهـة دوم
خردادماه تعیین گردیده است .مناطقی که در عرضهای باال قرار دارند ،دارای فصل رشد کوتاهتر و مناطق واق
در عرضهای پایینتر دارای فصل رشد طوالنیتری هستند .در بخشهای جنوبی ایران ،یعنـی سـواحل خلـی
فار

و دریای عمان مناطقی وجود دارند که در تمام طول سال امکان رشد گیاه را دارند (شکل .)1

1- Digital Elevation Model
2- Analytical Hierarchy Process
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شكل  .1تاريخ کشت محاسبه شده جهت استفاده در نرمافزار CROPWAT

کاهش بازدهی
عالوه بر سواحل دریای خار که به نوعی درتد پایین کـاهش بـازدهی در آن ناحیـه قابـل پیشبینـی بـود ،در
بخش کوچکی از سواحل خلی فار هم یک ناحیة بـا کـاهش بـازدهی کـم مشـاهده میشـود .ایسـتگاههای
بندرعاا  ،میناب و بوشهر ،ایستگاههایی بودند که عالوه بر سواحل خار ،کـاهش بـازدهی زیـادی ندارنـد؛ بـه
عاارتی دیگر ،در توری کشت محصول از بازدهی باالیی برخوردار خواهند بود .بر اسا نتای حاتله بـه طـور
کلّی ایران را میتوان به سه ناحیه تقسیم کرد :ناحیة شمالی کشور که عمدتاا سواحل دریای خار و بـه تـوری
خیلی محدود مناطقی از حواشی کوههای الارز و یک قسمتی در منتهیالیه شمالغربی کشور (ماکو) را شـامل
میگردد .این ناحیه را میتوان به دو بخش مستعد (ناحیة خاری) و کمتر مستعد تقسـیم نمـود .ناحیـة دیگـر
شامل باریکهای از سواحل خلی فار و بخشهایی از استان خوزستان است .در این ناحیه هم میتوان نواحی
مستعدی را جهت کشت دیم آفتابگردان مشاهده نمود (شکل .)9
ناحیة سوم هم که بارگترین ناحیه در بین نواحی سهگانه است ،شامل قسمتهای نامناسب جهـت کشـت
دیم آفتابگردان میباشد .وجود نواحی با بارش ساالنه بیش از  077میلیمتر در ایـن بخـش گـواهی بـر ایـن
مدّعاست که نااید تنها بر اسا بارش ساالنه در مورد کاشت یا عدم کاشت یک گیاه خاص تصمیمگیری شود.
در واق انتخاب زمان مناسب جهت کاشت گیاه (زمانی که هم دمای مناسب گیـاه و هـم بـارش کـافی وجـود
داشته باشد) یک عامل بسیار ت یرگذار در نتیجهگیری از کشاورزی است .همچنین توجّه بـه میـاان آب مـورد
نیاز گیاه که در شرایط اقلیمی مختلف اعداد بسیار متفاوتی را میپذیرد ،امری فوقالعـادّه مهـم و ت یرگـذار در
فعّالیّتها و تحقیقای کشاورزی است.
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شكل  .1پهنهبندي کشت آفتابگردان ديم در ايران بر اساس کسر بازدهی محصول

توسـط هـم قـرار
مناطقی که در بدو امر بازدهی باالی آنها محتمل به نظر میرسید ،حتی جاء منـاطق م ّ
نگرفتهاند .نمونة بارز وضعیّت ،ایستگاه کوهرنگ با بیش از  0177میلیمتر بارش ساالنه است .علّت این مسـئله
نیا شاید عدم مساعدی دمای هوا در فصل بارش باشد .در نقیة مقابل ،ایستگاه میناب (شکل  )9قرار میگیـرد
که بارش ساالنة آن فقط  103/9میلیمتر است .تمام پیشفرضهای کشت دیم آفتابگردان ،از نامساعد بـودن
چنین مکانی حکایت میکنند؛ امّا شرایط مناسب دمـایی در فصـل زمسـتان (بیشـتر بارشهـای سـاالنه طـی
زمستان رخ میدهد) باعث میشود که امکان کشت گیاه و در نتیجه بهرهگیری از تقریاـاا تمـام بـارش سـاالنه
مهیّا گردد.
پهنهبندي آگروکليمايی ايران براي کشت آفتابگردان
جهت پهنهبندی آگروکلیمایی کشور و تعیین مناطق مساعد و نامساعد اقلیمی برای کشت آفتـابگـردان دیـم
که هدف نهایی از این میالعه نیا است ،شاخصهای (میـر شـده در بخـش مـواد و روشهـا) بـارش ،دمـا و
رطوبت نسای و عوامل اقلیمی مثل شیب زمـین و ارتفـاع از سـیی دریـا ،بـر اسـا نیازهـا و محـدودیّتهای
آفتابگردان مورد استفاده قرار گرفتند .ابتدا به طور جداگانه هـر شـاخص بـر اسـا نیازهـای محییـی گیـاه
آفتابگردان رتاهبندی و سپ نقشة مربوط به آن ترسیم شـد (بـه دلیـل کماـود فضـا در ایـن مقالـه ،همـة
نقشههای ترسیمی ارائه نشدهاند) .پ از تهیه و ترسیم تمام نقشههای مربوطه بر اسا شـاخصهای مـذکور،
تمامی آنها بر اسا مدل مقایسة زوجی ( ،(AHPوزندهی شدند .ضریب سازگاری قضاوی نیا  7/70در نظـر
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گرفته شده است (جدول  .)0در پایان نیا پ از تعیین وزن الیهها و انتقال آنها بر روی الیههای اطّالعاتی در
محیط  ،Arc mapنقشة پهنهبندی (شکل  )0ترسیم گردید.
جدول  .2تعيين وزن شاخصها با استفاده از مدل سلسله مراتبی ()AHP
سطح اوّل

سطح دوم
عوامل اقلیمی

توان سنجی اقلیمی
کشت آفتابگردان
در ایران

سطح سوم

عناتر اقلیمی

7/07

7/07

(وزن نهايی)
ارتفاع

*

7/07

2/233

شیب

*

7/07

2/252

میانگین دما

7/999

7/003

2/215

دمای ح ّداقل

7/999

7/003

2/215

دمای ح ّداکثر

7/999

7/003

2/215

آب ت مین شده از بارش

*

7/071

2/122

رطوبت نسای

*

7/700

2/2۱5

شكل  .۱پهنهبندي توانهاي اقليمی ايران براي کشت آفتابگردان ديم

نتیجة پهنهبندی توانهای اقلیمی کشور برای کشت آفتابگردان دیم نشان مـیدهـد کـه میابقـت بسـیار
توسـط
خوبی بین مناطق مستعد از نظر ت مین آب مث ّر برای نیازهای آبی گیاه و مناطق مستعد تعریـف شـده ّ
نرمافاار وجود دارد .با نگاهی به شکل  0و مقایسة آن با سایر نقشهها (نقشههای مربوط به تکتک شاخصهای
مورد بررسی) متوجّه میشویم که وسعت مناطق نامناسب در کشور به مراتـب بیشـتر از نـواحی مسـاعد بـرای
کشت این محصول است .به هر حال ،سواحل جنوبی دریای خار وضعیّت بهتری نسات به سایر مناطق دارنـد.
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به غیر از این ناحیه ،بخشهایی از سواحل خلی فـار در حـوالی مینـاب و بنـدرعاّا و نیـا قسـمتهایی از
استانهای بوشهر و خوزستان به عنوان نواحی با قابلیّت بسیار مناسب تا مناسب برای کشت آفتابگردان دیـم
در نقشه نمایش داده شده است .نتیجة نهایی توان سنجی کشاورزی  -اقلیمی کشت آفتابگردان ،ت ییدکننـدة
نتیجة حاتل از بازدهی به دست آمده از نرمافاار  CROPWATاست.
در نقشة نهایی (شکل  )0مالحظه میشود که مناطق مستعد برای کشت آفتابگـردان عمـدتاا در نادیکـی
سواحل کشور قرار دارند؛ الاتّه دلیل این امر در سواحل دریای خار کامالا متفاوی از سواحل خلی فار است.
در سواحل دریای خ ار وجود مقادیر مناسای از بارش بهاره و نیا تعدیل دمای حاتل از نادیکی به دریـا و نیـا
شرایط رطوبتی مناسب ناشی از آن ،شرایط مساعدی را جهت کشت آفتابگردان مهیّا نموده است؛ امّا در مورد
سواحل خلی فار  ،عناتر و عوامل متفاوتی این وضعیّت را به وجود آورده است .دمای هـوا در ایـن ناحیـه از
کشور امکان کشت آفتابگردان را در تمام طول سال مهیّا کرده است .این امکان کشـت در تمـام طـول سـال
ساب شده است که بدون برخورد با دماهای حدّاقلی متوقّف کنندة رشد گیاه ،تاری کشت بـا توجّـه بـه زمـان
حدّاکثر بارش ساالنه تعیین گردد .امکان کشت در اواخر پاییا ساب دسترسی بـه بخـش بارگـی از بارشهـای
ساالنه و نیا دوری از دماهای بسیار باالی بهار و تابستانِ این گونه مناطق میشود .با دور شدن از سـاحل و بـه
دلیل افاایش ارتفاع و نیا عدم تعدیل شرایط اقلیمی ناشی از نادیکی به دریا ،شرایط به یکباره تغییر مـیکنـد
و امکان کشت آفتابگردان به توری دیم از بین میرود .ارتفاع زیاد نیا ساب کاهش دما و در نتیجه به تـ خیر
افتادن زمان کشت میشود (شکل  .)1ت خیر در تاری کشت ساب عـدم دسترسـی بـه بـارش فصـل زمسـتان
(فصل حدّاکثر بارش ساالنه در اغلب نقاط کشور)؛ برخورد با دماهای باال؛ افـاایش تاخیـر و تعـرّق و در نتیجـه
افاایش نیاز آبی گیاه میگردد .کاهش رطوبت نسای و نیا محدودیّتهای ناشی از ارتفاع و شیب باالی زمین از
دیگر محدودیّتهای این مناطق است .در مجموع ،از کلّ مساحت کشور فقط  00/0درتد از آن قابلیّت کشـت
آفتابگردان دیم را دارد .از این مقدار 0/0 ،درتد از مسـاحت کـلّ کشـور دارای شـرایط بسـیار مناسـب9/0 ،
درتد دارای شرایط مناسب و  3/9درتد از مساحت کشور نیا دارای شرایط متوسّط برای کشت آفتـابگـردان
دیم است.

نتيجهگيري
در این تحقیق ،منـاطق سـاحلی دریـای خـار از نظـر بـازدهی و توانمنـدیهـای اقلیمـی بـرای کشـت گیـاه
آفتابگردان به توری دیم ،حائا رتاة اوّل در ایران شدند .وجود شرایط بسیار مناسب در بخشهایی از جنـوب
کشور به خصوص در سواحل خلی فار از نکای حائا اهمّیّت این تحقیق است .ایـن شـرایط ناشـی از تـاری
کشت پیشنهادی برای این مناطق است که با رژیم بارش ساالنة این نـواحی منیاـق مـیباشـد .بـدیهی اسـت
امکان کشت در فصل سرد سال ناشی از دماهای باالی این مناطق و طـوالنی بـودن فصـل کشـت گیـاه اسـت.
طوالنی بودن فصل رویش در این نواحی که حتّی ممکن است کلّ روزهای سال را شامل شـود ،ایـن امکـان را
میدهد که مناسبترین زمان کاشت بر اسا زمان بیشترین بارش انتخاب گـردد .ایـن موضـوع بـا نظـر فـائو
( )1773که میگوید در مناطق با حدّاقل  977میلیمتر بارش ساالنه و توزی مناسـب بـارش در طـول سـال،
امکان کشت دیم آفتابگردان وجود دارد ،میابقت زیادی ندارد؛ چراکه بارشهای ساالنه در این ناحیه به طـور
کلّی زیر  977میلیمتر است .در نقیة مقابل مناطق کوهستانی و مناطق واقـ در عرضهـای جغرافیـایی بـاال
قرار دارند .ارتفاع زیاد و یا عرض باال موجب سرمایش بیشتر و در نتیجه محدود شدن زمـان کاشـت میگـردد.

جغرافيا و پايداري محيط ،سال چهارم ،شمارة  ،21پاييز 2313

71

در واق با افاایش ارتفاع و یا عرض جغرافیایی به تعداد روزهای سرد که در آن امکان رویش گیاه وجود نـدارد،
افاوده میشود و بخش کوچکی از سال برای کشت و کار یک گیاه خاص مناسب خواهد بود .با توجّه به اینکـه
فصل بارش در کشور ما مقارن با فصل سرد سال است؛ در تـورتی کـه در منیقـهای امکـان کشـت در فصـل
زمستان وجود نداشته باشد ،در واق فرتت استفاده از ریاشهای جوّی از دست رفته است .از طرف دیگـر دور
شدن از فصل سرد و در نتیجه کشت گیاه در اوایل و یـا حتّـی در برخـی نقـاط ،اواخـر فصـل بهـار منجـر بـه
همزمانی فصل رشد گیاه با دورة گرم سال و برخورد با دماهای زیاد میگردد .حاتل ایـن امـر تاخیـر و تعـرّق
بیشتر است؛ در نتیجه آب مورد نیاز گیاه به شدّی افاایش خواهد یافت؛ به همـین دلیـل شـاهد عـدم تناسـب
نقاط پربارشی از غرب و شمال غرب کشور جهت کشت آفتابگردان هستیم.
منابع
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کشاورزي ،آموزش و تروی کشاورزی ،تهران.
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والیتی ،سعداهلل ،0939 ،جغرافياي آبها ،انتشارای جهاد دانشگاهی مشهد ،مشهد.
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