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 چكيده

ی دارند و به ی اقتصاد ملّطور کلّه نيازهاي غذايی و ب يندر تأمي بسيار اهمّيّت، هاي روغنیدانه

هاي گياه ويژگی گيرند. مطالعات زيادي در موردصان قرار میمتخصّ توجّههمين دليل نيز مورد 

استت. بررستی  هاي اقتصادي آن به عمل آمدهشناسی و ويژگیگياه هاياز جنبه گردانآفتاب

مصتر  آب و  ستازيبهينهتوانتد در می گردانآفتابنيازهاي محيطی و بويژه نيازهاي اقليمی 

هتاي ه، جهتت شناستايی تتوانباردر همين ی داشته باشد. آب نقش مهمّ بهتر منابع مديريّت

 12 ايستگاه سينوپتيک در يتک دورة 22۱ هايت اين محصول مهم، دادهاقليمی ايران براي کش

آوري و پردازش گرديد. مقادير مطلت  و ميتانگين دماهتاي جمع م.2323تا  1222ساله از سال 

متري از سطح زمين، ساعات آفتتابی و درصتد رطوبتت  1روزانه، بارش، سرعت باد در ارتفاع 

 و مورد استفاده قترار گرفتت. نتوامی مستتعدّ هيهنسبی از طري  سازمان هواشناسی کشور ت

هاي سطوح ارتفاعی، شيب، درصد آب تأمين شده از بتارش، رطوبتت کشت با استفاده از نقشه

شناستايی گرديتد. از  GIS، در محتيط گردانآفتابر بر کشت هاي دمايی مؤثّنسبی و آستانه

 تحقي  نشتان داد کته از کتلّنتايج  ها استفاده شد.دهی و تلفي  نقشهجهت وزن AHPمدل 

براي کشت ايتن گيتاه  توسّطدرصد داراي شرايط بسيار مناسب تا م 7/2۱مسامت کشور فقط 

درصتد داراي  6/1شرايط بسيار مناستب،  داراي کشوردرصد مسامت  6/2. از اين ميان، است

گتردان ديتم جهت کشت آفتتاب توسّطدرصد نيز داراي شرايط م 5/3شرايط مناسب و مدود 

درصد تأمين آب مورد نيتاز گيتاه از طريت   53. سوامل درياي خزر بهترين شرايط را با ستا

. در خارج از اين ناميه، تنها در سوامل خليج سترويش دارا دورة بارش و دماي مناسب در کلّ

درصد  5۱انتظار، محدودة شهرستان ميناب با  رغمعلیمناط  مناسبی را يافت.  توانمیفارس 

موقعيت اقليمی  دورة رويشی، بهترين اصل از بارش و شرايط دمايی مناسب در کلّتأمين آب م

  خزري را به خود اختصاص داده است. در خارج از محدودة

 ، ايران.CROPWAT،AHPگردان، توان سنجی اقليمی، آفتاب ها:واژهکليد 
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 مهمقدّ
ایـن گیـاه بـه تـوری آبـی و  ،ران شده استگردان از طریق اروپا وارد اییک قرن پیش که گیاه آفتاب از حدود

روغـن ناـاتی  این گیاه در تهیة هایدانهگرفته است. از زمانی که  محصوالی زراعی قرار ترینمهمدیم، در زمرة 

  گیـاه نیـا افـاوده شـده اسـت. اهمّیّـتو مصارف غذایی دیگر مورد استفاده قرار گرفته اسـت، روز بـه روز بـه 

عـای محییـی نسـاتاا بـاالیی دارد. از زمـان توقّ ای است کـههای و جنب حارّهای حارّهگردان از نوع گیاهآفتاب

دما نیاز دارد. مجموع نیازهای آبی گیاه نیـا در  گرادسانتی درجة 1377تا  1077حصول به کاشت تا برداشت م

ای توسعة کشـت اقلیمی در کشور بر شناسایی مناطق مستعدّ. رسدمی بمترمکعّ 0777تا  0777هر هکتار به 

ایـران  چراکـه ؛منـاب  آب در کشـور محسـوب گـردد مـدیریّت هـایحلراهتواند یکی از دیم این محصول، می

(. این مقدار بارش کـه 01: 0939 در سال است )والیتی، مترمیلی 197بارندگی  توسّطبا م خشکنیمهکشوری 

. شناسایی مناطق مستعد استآب در کشور  نامناسب وضعیّتبیانگر  ،جهانی آن است توسّطم سومیککمتر از 

 هـایویژگیو  رمـث ّ هـایبارششـروع  اسـا  بـرمحصول کشاورزی، همچنین تعیین تـاری   هرجهت کشت 

 هـایآبجـویی در منـاب  ارزشـمند منـاب  آب و تـرفه مـدیریّتتواند در ی میمیلوب دما و دیگر عناتر جوّ

 .بساایی داشته باشد اهمّیّت زیرزمینیسیحی و 

ین درتد ایـن احتیـان نیـا از طریـق واردای تـ م 39کیلوگرم است که  119سرانة مصرف روغن در ایران 

. در شرایط دیم کشور امکان کشت سه نوع گیاه روغنـی وجـود (001: 0933آسا و همکاران، گردد )فرهنگمی

گـردان یـک (. آفتـاب11: 0937 گردان )سیفی و همکـاران،دارد. این سه گیاه عاارتند از: کلاا، گلرنگ و آفتاب

و بـا  متـرمیلی 977های میانی و با مقدار بارش ساالنه بیش از گیاه مقاوم به خشکی است که در مناطق عرض

باال بودن درتد روغـن کـه (. 90: 1773، 0تواند به توری دیم کشت شود )فائوتوزی  مناسب در طول سال می

بسیار عالی روغن و باال بودن اسیدهای چرب غیر اشااع در ترکیـب ت یفیّک ،رسدیمدرتد وزن دانه  97گاه به 

ی هـاتنشل نسای بـه وهوایی مختلف و تحمّوتاه بودن طول فصل رشد، سازگاری وسی  آن با شرایط آبک آن،

جهـت میالعـه و  باارزشگردان، گیاهی نساتاا شود که آفتابباعث می (01: 0937 محییی )سیفی و همکاران،

 باشد. ریگذاسرمایه

هـای بـاالی اقتصـادی محصـول، از جناـه اهمّیّـتگردان در ساد غذایی مـردم و آفتاب اهمّیّتبه  توجّهبا 

به رسـالت علمـی خـویش در ایـن  توجّهوهواشناسی کشاورزی هم با قرار گرفته است. آب توجّهگوناگون مورد 

شـرایط اقلیمـی را در میـاان تولیـد  ری تـ وهواشناسی کشاورزی، علمی است که کند. آبزمینه نقش بازی می

 هـایی هسـتند کـه بـر اسـا  . نـواحی آگروکلیمـایی، بخـشدهـدیمـمحصول کشاورزی مورد بررسـی قـرار 

ی مشـابه و همگـن به عااری دیگر در مناطق کشاورز ؛اندشدهبندی اقلیمی مشابه و همگن، طاقه 1هایویژگی

بنـدی . ناحیـهردیـگیمـکشت شده مورد بررسی قرار  شاورزیِتناسب اقلیم با محصوالی ک آگروکلیمایی، درجة

: 0330ی مناسب کاربرد دارد )فـائو، هاگونه ةارائاراضی کشاورزی و  یسازکپارچهیریای آگروکلیمایی در برنامه

تجربی همراه با عملیـای میـدانی و شناسـایی  هایروش(، با استفاده از 013: 0937راد )(. رمضانی و کاظمی0

 ی هواشناسی، نـواحی مسـتعدّای درازمدّاطّالعی اقلیمی، نیاز خاکی گیاه و هاآستانهای فیایولوژیکی، تیّخصو

بر میـاان  رمث ّ( عوامل 191: 1773همکاران ) و . پاتریسیواندنموده مشخّصکشت این گیاه را در شمال کشور 

                                                                                                                                               
1- Food and Agriculture Organization (FAO) 

2- Patricio & et al. 
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 0. باگلی و همکاراناندورد میالعه قرار دادهکشور آرژانتین م خشکمهینرا در شرایط  گردانآفتابمورد نیاز  آبِ

با در نظر گرفتن شرایط توپوگرافی مثل ارتفاع و شیب، شرایط اقلیمی مثل دما و آب مورد نیاز ( 103 :1779)

و چنـد گیـاه دیگـر را مـورد  گردانآفتـابی خاک، توان اکولوژیکی کشور ایتالیا، جهت کشـت هایژگیوو نیا 

 بـر آرژانتـین در را اقلیمی رهایمتغیّ مکانی و زمانی آ ار( 173: 1771) 1دالوگا و اپمنچاند. سنجش قرار داده

 میاان( 1: 1700) 9مکارانه و یاوسون دیگر تحقیقی در .اندداده قرار بررسی مورد گردانآفتاب دیم ماارع روی

   .اندداده قرار بررسی مورد غنا کشور نواحی ساوان در را گردانآفتاب آبی نیاز

قـان خـارجی و محقّ توجّـهگردان مـورد زراعی گیاه آفتاب یهایژگیوموضوع نشان داد که  بررسی پیشینة

بررسی نیازهای اقلیمی ایـن گیـاه بـه برای مختلفی  هایروش داخلی قرار گرفته است. همچنین معلوم شد که

و آب  رمث ّ، روش بارش CROPWAT افاارنرمولی تعیین نیازهای آبی گیاه با استفاده از  ؛کار گرفته شده است

روش متفاوتی باشد کـه در ایـن میالعـه مـورد اسـتفاده قـرار  تواندمیقابل دسترسی گیاه در طول دورة رشد 

سـنجی اقلیمـی و تـوان زمینةتواند در مورد استفاده در این پژوهش می هایروشرسد گرفته است. به نظر می

ارائـه  مناطق مساعد و نامساعد کشت این محصول نتـای  مناسـایآگروکلیمایی کشور جهت تعیین  یبندپهنه

 نماید.
 

 هامواد و روش
دارای  ایسـتگاه سـینوپتیک کـه 000دما، بارندگی، رطوبت نسـای، تـابش و بـاد بـرای  عناتر روزانة یهاداده

تفاده قـرار و مـورد اسـ مان هواشناسـی کشـور، دریافـتزاز سا ،بودند نقصیبای و آمار اطّالع سال 17اقل حدّ

 نشان داده شده است. 0هواشناسی مورد استفاده، در شکل  هاییستگاهات موقعیّ گرفت.
 

 
 هاي هواشناسی مورد استفادهپراکندگی ايستگاه .2شكل 

                                                                                                                                               
1- Bagli & et al. 

2- Chapman S. C., and Delavega A.J 

3- Yawson & et al 
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اکثر دما جهت تعیین و پیشنهاد تاری  کاشـت گیـاه مـورد بررسـی قـرار اقل و حدّهای روزانة حدّابتدا داده

اقل و اکثر دمای روزانه استفاده شد. با استفاده از میانگین دماهای حدّاقل و حدّیانگین حدّه، مبارگرفت. در این 

هــا و هــای دمــای روزانــه محاســاه و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و ســپ  ویژگیاکثر روزانــه، میــانگینحــدّ

ن بـر همـی ؛یدگرد مشخّصگردان در مراحل مختلف رشد و در مقابل شرایط دمایی های گیاه آفتابمحدودیّت

در  گرادسـانتی درجـة 03تـا  07و میانگین دمای بـین  گرادسانتی ةدرج 0 اقل روزانةاسا ، آستانة دمای حدّ

وجود میانگین دمای بـیش عالوه بر این دو شرط،  ؛گرفتقرار  توجّه( مورد 17: 0913پور، زمان کاشت )خواجه

بـه ایـن  توجّـهبـا  ( نیا محاساه شد.013: 1779ران، دهی )باگلی و همکادر زمان گل گرادسانتی درجة 03از 

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. 

شـرایط  وت ایسـتگاه موقعیّ بر اسا آب مورد نیاز گیاه در فصل رشد،  CROPWAT افاارنرمبا استفاده از 

 به مقدار بارش در فصل رشـدِ توجّههمچنین با  ؛پتانسیل محاساه گردید قتعرّ وفصلی، ضریب گیاهی و تاخیر 

ر در فصـل رشـد میاان بـارش مـث ّسروی  حفاظت خاک ایاالی متحدة آمریکا،  SCSگیاه و بر اسا  فرمول 

 اقل دمـای روزانـه، میـانگین ماهیانـةحـدّ هیانةشامل میانگین ما افاارنرم های مورد نیازِگیاه محاساه شد. داده

میـانگین  ساعای آفتـابی، متری، میانگین ماهیانة 1ر ارتفاع سرعت باد د وزانه، میانگین ماهیانةاکثر دمای رحدّ

 ،سازمان هواشناسی توسّطبارندگی بود. در جداول منتشر شده  رتد رطوبت نسای و میانگین ماهیانةد ماهیانة

سرعت بـاد در ارتفـاع  هایدادهافاار مورد استفاده، با چون نرم ولی ؛متری است 07به ارتفاع سرعت باد مربوط 

 برای تادیل استفاده شد. (30: 0331) همکارانآلن و  معادلةاز  بنابراین ،متری سازگار است 1

        (2معادلة )

 فوق: معادلةدر 

 شـده گیریانـدازهباد  ارتفاع :شده. گیریاندازهسرعت باد در ارتفاع  : متری. 1در ارتفاع  سرعت باد :

 است.

مانتیـث  -در روز بر اسـا  فرمـول پـنمن  مترمیلی برحسبمرج  ق پتانسیل گیاه تاخیر و تعرّ یانةماهمقدار 

 .(12: 0331 )آلن و همکاران، محاساه گردید

  ETo =                          (1لة )معاد
 

EToّتـابش خـالص خورشـید در سـیی زمـین، در روز،  مترمیلی برحسبق گیاه مرج  : تاخیر و تعر G :

عت باد در ارتفـاع سر : متری، 1: میانگین دما در ارتفاع T  ابت سایکرومتریک، : تراکم شار گرمای خاک،

 ،)kpa( برحسـبفشار بخار واقعـی   :،)kpa( برحسبفشار بخار اشااع   :متر بر  انیه، برحسبمتری  1

 . kpa)(شیب منحنی فشار بخار :
 137انة مسـاوی یـا کمتـر از ماه یهابارشمیانگین  یهاحالت SCS شر هر ایستگاه با روهمچنین بارش مث ّ

 گردید. محاساه یرزبه توری  مترمیلی 137و باالی  مترمیلی
≤ 250mm                                                  mP                        ) /125m0.2 × P-(125 m=PeP  

mm     mP            m                                      = 125 + 0.1 P eP 250 <                                        (1) معادلة

 :در این معادله
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Pe = ّ ور بارش مث mP = است متربارش ماهیانه برحسب میلی.  

درتـد آب تـ مین  دست آورد. نحـوة محاسـاةتوان درتد آب ت مین شده از بارش را به بدین ترتیب می

 : (90: 0333 ،لن و همکارانآ) به توری زیر است بارش ازشده 
 

 

 (۱معادلة )

 
 

 دمـایی هایشاخص بر اسا  میانگین درتد رطوبت نسای فصل رشد گیاه(،) نسایشاخص درتد رطوبت 

اهد شـده(، دمـای اکثر دمـای روزانـة مشـحدّ بر اسا ) رشد مشاهده شده در طول دورةاکثر دمای شامل حدّ

تقسیم بـر  گرادسانتی درجة 97تا  09ای دمای بین تعداد روزهای دار بر اسا ) دهیگل مناسب در طول دورة

ا دمـای بر اسا  تعـداد روزهـای بـ) رشد دورةاقل دما در طول (، حد077ّدهی ضربدر تعداد روزهای دورة گل

(، نیـا بعـد از شـاخص بـارش 077روزهای دورة رشد ضـربدر  تقسیم بر تعداد کلّ گرادسانتی درجة 0کمتر از 

ن گردید. همچنین از دو عامل اقلیمی یعنی ارتفاع و شیب زمین نیا تحت عنوان شـاخص ، محاساه و تعییرمث ّ

به عنوان مناسب و بـاالی  1777تا  0977ین به عنوان حاالی بسیار مناسب، ب 0977ارتفاع )ارتفاعای کمتر از 

 3تـا  9درتد بسـیار مناسـب، بـین  9های کمتر از شیب) ینزمشاخص شیب  ( وعنوان نامناسبه را ب 1777

کشور  DEM 0ةزمین از نقش یبو شهای ارتفاع درتد نامناسب( استفاده شد. شاخص 3درتد مناسب و باالی 

، جهـت Expert choice افاارنرمانتخاب گردید. از  -0777و  0 ،9، 07یب ها به ترتاستخران گردید. امتیاز رده

 ( انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.1AHPزوجی ) ةدهی مقایساتی، روش وزناطّالع هاییهالدهی وزن

 نتايج و بحث

 تعيين تاريخ کشت

ص در مقابـل شـرایط دمـایی و خصو های محییی آن، بهمحدودیّتگردان و های گیاه آفتاببه ویژگی توجّهبا 

اقل حـدّ مـوردترین زمان برای کشت گیاه گردید. در این ها اقدام به تعیین مناسبهای حرارتی ایستگاهویژگی

در زمان کشت مورد  گرادسانتیدرجة  09تا  07و میانگین دمای بین  گرادسانتیدرجة  0دماهای روزانة باالی 

 های دمایی اعمال برای تعیین تاری  کشـت، نادیکـی تـاری  کشـت بـه دورةقرار گرفت. عالوه بر آستانه توجّه

شـود قرار گرفت. گستردگی عرض جغرافیایی و توپوگرافی متعارض در کشور، ساب می توجّهبارندگی نیا مورد 

 طور مثال، تـاری ه ب ؛گردان از گسترش زمانی زیادی برخوردار باشدطور طایعی تاری  کشت گیاه آفتاب که به

غرب ایـران در دهـة دوم کشت ایستگاه بوشهر در جنوب کشور در دهة دوم آذرماه و ایستگاه خلخال در شمال

تر و مناطق واق  های باال قرار دارند، دارای فصل رشد کوتاهتعیین گردیده است. مناطقی که در عرض خردادماه

یعنـی سـواحل خلـی   ،جنوبی ایران یهابخشتری هستند. در تر دارای فصل رشد طوالنیهای پاییندر عرض

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

 

                                                                                                                                               
1- Digital Elevation Model 

2- Analytical Hierarchy Process 

077 × 

  (مترمیلی) رشدر در فصل بارش مث ّ

 رشدآب مورد نیاز گیاه در فصل  = درتد آب ت مین شده از بارش

 (مترمیلی)
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 CROPWAT افزارنرمتاريخ کشت محاسبه شده جهت استفاده در  .1شكل 

 کاهش بازدهی

بـود، در  بینـیپیشآن ناحیـه قابـل  به نوعی درتد پایین کـاهش بـازدهی در که خارعالوه بر سواحل دریای 

های ایسـتگاهشـود. ا کـاهش بـازدهی کـم مشـاهده میبخش کوچکی از سواحل خلی  فار  هم یک ناحیة بـ

بـه  ؛بـازدهی زیـادی ندارنـد کـاهش هایی بودند که عالوه بر سواحل خار،میناب و بوشهر، ایستگاه بندرعاا ،

طـور ه االیی برخوردار خواهند بود. بر اسا  نتای  حاتله بـعاارتی دیگر، در توری کشت محصول از بازدهی ب

ناحیة شمالی کشور که عمدتاا سواحل دریای خار و بـه تـوری  :به سه ناحیه تقسیم کرد توانمیی ایران را کلّ

غربی کشور )ماکو( را شـامل شمال الیهمنتهیهای الارز و یک قسمتی در خیلی محدود مناطقی از حواشی کوه

دیگـر  ناحیـةخاری( و کمتر مستعد تقسـیم نمـود.  توان به دو بخش مستعد )ناحیةا میاین ناحیه ر گردد.می

توان نواحی . در این ناحیه هم میاستهایی از استان خوزستان ای از سواحل خلی  فار  و بخششامل باریکه

 (. 9شکل ) نمودمشاهده  گردانآفتابمستعدی را جهت کشت دیم 

نامناسب جهـت کشـت  هایقسمتگانه است، شامل سه ترین ناحیه در بین نواحیبارگسوم هم که  ناحیة

در ایـن بخـش گـواهی بـر ایـن  مترمیلی 077باشد. وجود نواحی با بارش ساالنه بیش از می گردانآفتابدیم 

شود.  گیریمدّعاست که نااید تنها بر اسا  بارش ساالنه در مورد کاشت یا عدم کاشت یک گیاه خاص تصمیم

در واق  انتخاب زمان مناسب جهت کاشت گیاه )زمانی که هم دمای مناسب گیـاه و هـم بـارش کـافی وجـود 

بـه میـاان آب مـورد  توجّهگیری از کشاورزی است. همچنین داشته باشد( یک عامل بسیار ت  یرگذار در نتیجه

مهـم و ت  یرگـذار در  هالعـادّفوقامری  ،دپذیرنیاز گیاه که در شرایط اقلیمی مختلف اعداد بسیار متفاوتی را می

 .استها و تحقیقای کشاورزی تالیّفعّ
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 ديم در ايران بر اساس کسر بازدهی محصول گردانآفتابکشت  بنديپهنه. 1شكل 

 

طی جاء منـاطق مید، حترسمحتمل به نظر می هاآنمناطقی که در بدو امر بازدهی باالی  هـم قـرار  توسـّ

ت این مسـئله بارش ساالنه است. علّ مترمیلی 0177، ایستگاه کوهرنگ با بیش از وضعیّتبارز  . نمونةاندنگرفته

گیـرد ( قرار می9شکل ) مینابمقابل، ایستگاه  باشد. در نقیةی هوا در فصل بارش نیا شاید عدم مساعدی دما

، از نامساعد بـودن گردانآفتابکشت دیم  هایفرضپیشاست. تمام  مترمیلی 9/103که بارش ساالنة آن فقط 

سـاالنه طـی  هـایبارشا شرایط مناسب دمـایی در فصـل زمسـتان )بیشـتر امّ ؛کنندچنین مکانی حکایت می

 گیری از تقریاـاا تمـام بـارش سـاالنهکه امکان کشت گیاه و در نتیجه بهره شود( باعث میدهدمیزمستان رخ 

 هیّا گردد.م
 

 گردان شت آفتابآگروکليمايی ايران براي ک بنديپهنه

گـردان دیـم آگروکلیمایی کشور و تعیین مناطق مساعد و نامساعد اقلیمی برای کشت آفتـاب بندیپهنهجهت 

( بـارش، دمـا و هـاروشمیـر  شـده در بخـش مـواد و ) هایشاخص، استکه هدف نهایی از این میالعه نیا 

های محـدودیّتا، بـر اسـا  نیازهـا و رطوبت نسای و عوامل اقلیمی مثل شیب زمـین و ارتفـاع از سـیی دریـ

طور جداگانه هـر شـاخص بـر اسـا  نیازهـای محییـی گیـاه  مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا به گردانآفتاب

بـه دلیـل کماـود فضـا در ایـن مقالـه، همـة ) شـدمربوط به آن ترسیم  و سپ  نقشة بندیرتاهگردان آفتاب

مـذکور،  هایشـاخصمربوطه بر اسا   هاینقشهتهیه و ترسیم تمام  (. پ  ازاندنشدهترسیمی ارائه  هاینقشه

در نظـر  70/7دهی شدند. ضریب سازگاری قضاوی نیا ، وزنAHP))زوجی  ةبر اسا  مدل مقایس هاآنتمامی 
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اتی در اطّالعهای بر روی الیه هاآنو انتقال  ها(. در پایان نیا پ  از تعیین وزن الیه0جدول ) استگرفته شده 

 ( ترسیم گردید. 0شکل ) بندی، نقشة پهنهArc mapمحیط 

 (AHP)ها با استفاده از مدل سلسله مراتبی تعيين وزن شاخص .2جدول 

سطح سوم 

 )وزن نهايی(
  

 
 لسطح اوّ  سطح دوم

 ارتفاع * 07/7 233/2
 عوامل اقلیمی 07/7

 

توان سنجی اقلیمی 

 گردانآفتابکشت 

 در ایران

 شیب * 07/7 252/2

 میانگین دما 999/7 003/7 215/2

 عناتر اقلیمی 07/7

 اقلدمای حدّ  999/7 003/7 215/2

 اکثردمای حدّ  999/7 003/7 215/2

 آب ت مین شده از بارش * 071/7 122/2

 رطوبت نسای * 700/7 2۱5/2

 

 
  ديم گردانآفتاباقليمی ايران براي کشت  هايتوان بنديپهنه. ۱شكل 

میابقـت بسـیار  دهـد کـهگردان دیم نشان مـیهای اقلیمی کشور برای کشت آفتاببندی تواننتیجة پهنه

طو مناطق مستعد تعریـف شـده  برای نیازهای آبی گیاه رمث ّخوبی بین مناطق مستعد از نظر ت مین آب   توسـّ

 هایشاخص تکتکمربوط به  هایقشهن)ها آن با سایر نقشه و مقایسة 0به شکل  وجود دارد. با نگاهی افاارنرم

نـواحی مسـاعد بـرای  از بیشـتر شویم که وسعت مناطق نامناسب در کشور به مراتـبمی متوجّه( مورد بررسی

بهتری نسات به سایر مناطق دارنـد.  وضعیّتکشت این محصول است. به هر حال، سواحل جنوبی دریای خار 
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هایی از ا  و نیـا قسـمتفـار  در حـوالی مینـاب و بنـدرعاّی هایی از سواحل خلبه غیر از این ناحیه، بخش

گردان دیـم ت بسیار مناسب تا مناسب برای کشت آفتابهای بوشهر و خوزستان به عنوان نواحی با قابلیّاستان

ت ییدکننـدة گردان، اقلیمی کشت آفتاب -نهایی توان سنجی کشاورزی  ة. نتیجدر نقشه نمایش داده شده است

 است.  CROPWAT افاارنرمل از بازدهی به دست آمده از حات نتیجة

در نادیکـی  عمـدتااگـردان کشت آفتاب برایکه مناطق مستعد  شودمی( مالحظه 0 نهایی )شکل در نقشة

متفاوی از سواحل خلی  فار  است.  کامالاه دلیل این امر در سواحل دریای خار الاتّ ؛سواحل کشور قرار دارند

ار وجود مقادیر مناسای از بارش بهاره و نیا تعدیل دمای حاتل از نادیکی به دریـا و نیـا در سواحل دریای خ

 موردا در امّ ؛ا نموده استگردان مهیّشرایط رطوبتی مناسب ناشی از آن، شرایط مساعدی را جهت کشت آفتاب

هـوا در ایـن ناحیـه از آورده است. دمای  وجود بهرا  وضعیّتسواحل خلی  فار ، عناتر و عوامل متفاوتی این 

ا کرده است. این امکان کشـت در تمـام طـول سـال گردان را در تمام طول سال مهیّکشور امکان کشت آفتاب

بـه زمـان  توجّـهرشد گیاه، تاری  کشت بـا  ف کنندةاقلی متوقّورد با دماهای حدّساب شده است که بدون برخ

 هـایبارشر پاییا ساب دسترسی بـه بخـش بارگـی از اکثر بارش ساالنه تعیین گردد. امکان کشت در اواخحدّ

. با دور شدن از سـاحل و بـه شودمیاین گونه مناطق  ساالنه و نیا دوری از دماهای بسیار باالی بهار و تابستانِ

 کنـدمـیتغییر  بارهیکدلیل افاایش ارتفاع و نیا عدم تعدیل شرایط اقلیمی ناشی از نادیکی به دریا، شرایط به 

رود. ارتفاع زیاد نیا ساب کاهش دما و در نتیجه به تـ خیر گردان به توری دیم از بین میکشت آفتاب و امکان

ت خیر در تاری  کشت ساب عـدم دسترسـی بـه بـارش فصـل زمسـتان  (.1شکل ) شودمیافتادن زمان کشت 

ق و در نتیجـه یـر و تعـرّافـاایش تاخ ؛برخورد با دماهای باال ؛اکثر بارش ساالنه در اغلب نقاط کشور()فصل حدّ

های ناشی از ارتفاع و شیب باالی زمین از محدودیّتگردد. کاهش رطوبت نسای و نیا افاایش نیاز آبی گیاه می

ت کشـت درتد از آن قابلیّ 0/00مساحت کشور فقط  های این مناطق است. در مجموع، از کلّمحدودیّتدیگر 

 0/9کشـور دارای شـرایط بسـیار مناسـب،  درتد از مسـاحت کـلّ 0/0گردان دیم را دارد. از این مقدار، آفتاب

گـردان برای کشت آفتـاب توسّطدرتد از مساحت کشور نیا دارای شرایط م 9/3درتد دارای شرایط مناسب و 

 . استدیم 

 گيرينتيجه
 هـای اقلیمـی بـرای کشـت گیـاه در این تحقیق، منـاطق سـاحلی دریـای خـار از نظـر بـازدهی و توانمنـدی

از جنـوب  هاییبخشل در ایران شدند. وجود شرایط بسیار مناسب در اوّ به توری دیم، حائا رتاة گردانتابآف

. ایـن شـرایط ناشـی از تـاری  استاین تحقیق  اهمّیّتفار  از نکای حائا  خصوص در سواحل خلی ه کشور ب

باشـد. بـدیهی اسـت اـق مـیکشت پیشنهادی برای این مناطق است که با رژیم بارش ساالنة این نـواحی منی

امکان کشت در فصل سرد سال ناشی از دماهای باالی این مناطق و طـوالنی بـودن فصـل کشـت گیـاه اسـت. 

ایـن امکـان را  ،روزهای سال را شامل شـود ی ممکن است کلّطوالنی بودن فصل رویش در این نواحی که حتّ

 فـائورش انتخاب گـردد. ایـن موضـوع بـا نظـر زمان کاشت بر اسا  زمان بیشترین با ترینمناسبکه  دهدمی

 ،بارش ساالنه و توزی  مناسـب بـارش در طـول سـال مترمیلی 977اقل گوید در مناطق با حدّکه می (1773)

طـور ه ساالنه در این ناحیه ب هایبارش چراکه ؛وجود دارد، میابقت زیادی ندارد گردانآفتابامکان کشت دیم 

 جغرافیـایی بـاال هـایعرضمقابل مناطق کوهستانی و مناطق واقـ  در  در نقیة است. مترمیلی 977ی زیر کلّ

. گـرددمیقرار دارند. ارتفاع زیاد و یا عرض باال موجب سرمایش بیشتر و در نتیجه محدود شدن زمـان کاشـت 
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 ،ود نـدارددر واق  با افاایش ارتفاع و یا عرض جغرافیایی به تعداد روزهای سرد که در آن امکان رویش گیاه وج

به اینکـه  توجّهد و بخش کوچکی از سال برای کشت و کار یک گیاه خاص مناسب خواهد بود. با وشمیافاوده 

امکـان کشـت در فصـل  ایمنیقـهدر  کـه تـورتیدر رن با فصل سرد سال است؛ فصل بارش در کشور ما مقا

ز دست رفته است. از طرف دیگـر دور ی اجوّ هایریاشزمستان وجود نداشته باشد، در واق  فرتت استفاده از 

ی در برخـی نقـاط، اواخـر فصـل بهـار منجـر بـه شدن از فصل سرد و در نتیجه کشت گیاه در اوایل و یـا حتّـ

ق . حاتل ایـن امـر تاخیـر و تعـرّگرددمیگرم سال و برخورد با دماهای زیاد  فصل رشد گیاه با دورة زمانیهم

به همـین دلیـل شـاهد عـدم تناسـب  ؛ی افاایش خواهد یافتاه به شدّدر نتیجه آب مورد نیاز گی است؛بیشتر 

 گردان هستیم. نقاط پربارشی از غرب و شمال غرب کشور جهت کشت آفتاب

 منابع

 اتفهان.انتشارای جهاد دانشگاهی واحد تنعتی اتفهان، چاپ دوم، ، گياهان صنعتی ،0939 ،پور، محمدرضاخواجه
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