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  چکیده

استان فارس مقام اول تولیـد گنـدم را در   . شودترین گیاهان زراعی جهان است و در ایران نیز از گیاهان زراعی استراتژیک محسوب میگندم از مهم
باشند، بنابراین شناسایی منـاطق مسـاعد بـراي کشـت دیـم و      جایی که اقلیم غالب این استان، گرم و خشک بوده و منابع آب محدود میاز آن. ایران دارد

در این مطالعه، عوامـل مورفولـوژیکی شـامل    . هی موثر باشدتواند در کاهش مصرف آب جهت آبیاري، به میزان قابل توجگیري از بارش، میحداکثر بهره
بـدین  . شـدند ارتفاع منطقه، شیب، کاربري اراضی و خاك و نیز پارامتر بارش ساالنه و فصلی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیـایی، تجزیـه و تحلیـل    

در  SMADAگیري از نـرم افـزار   استان استفاده شد و محاسبات با بهره ایستگاه سینوپتیک 24بارش روزانه مربوط به ) 1392تا  1382(سال  10منظور 
هـاي مربـوط بـه    متري تهیه شد و نقشه 90با وضوح  DEMهاي طبقات ارتفاعی و شیب با استفاده از نقشۀ نقشه. صورت گرفت% 75و % 50دو احتمال 

هـایی از  هـاي ممسـنی، کـازرون، سـپیدان و بخـش     ن دادنـد کـه شهرسـتان   نتایج نشا. خاك و کاربري اراضی از سازمان جهاد کشاورزي استان تهیه شد
اما نـواحی شـرقی، جنـوب شـرقی و جنـوبی اسـتان شـرایط        . هاي شیراز، اقلید و فیروزآباد از نظر کشت گندم دیم در شرایط مناسبی قرار دارندشهرستان

هکتـار   1796000ین تحقیـق، مسـاحت نـواحی مناسـب بـراي کشـت دیـم،        با توجه به اطلس بدست آمده در ا.نامساعدي را براي کشت گندم دیم دارند
سـال اخیـر    13باشد اما بر اساس آمار جهاد کشاورزي استان، میانگین سطح کشت گندم در می%) 75خوب و خوب در احتمال هاي خیلیمجموع کالس(

چنـین در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از      هم. باشدعد براي کشت دیم میي عدم استفاده بهینه از مناطق مساهکتار بوده است که نشان دهنده 118102تنها 
  .زنی، تاریخ کاشت مناسب براي هر منطقه تعیین شدتاریخ آغاز بارندگی و در نظر گرفتن دماي مطلوب جوانه

  
  تاریخ کاشت،توزیع بارش، خاك، شیب، طبقات ارتفاعی: هاي کلیديواژه

  
    2 1 مقدمه

از شناخت اقلیم و بررسی نیازهاي اقلیم شناختی گیاهـان زراعـی   
هوایی شناخت پارامترهاي آب و . ترین عوامل موثر در تولید استمهم

تـرین عوامـل مـوثر در    ها روي گیاهان زراعـی یکـی از مهـم   و اثر آن
باشد و این موضوع به طبع آن باال بردن تولید میافزایش عملکرد و به

تري برخوردار است، زیرا ویژه در شرایط کشاورزي دیم از اهمیت بیش
پهنـه بنـدي    .ترین تاثیر را در عملکـرد دارد م در کشت دیم، بیشاقلی

سازد که عملیـات کشـاورزي   کشاورزي، کشاورزان را قادر می -اقلیمی
ساري صراف و (را متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه تطبیق دهند 
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آب و هواشناسی کشاورزي ارتبـاط متقابـل عوامـل    ). 1388همکاران، 
هـدف آب و   .کنـد بررسـی مـی   را با کشاورزي اقلیمی و هیدرولوژیکی

کارگیري اطالعـات آب و هـوایی بـه منظـور     هواشناسی کشاورزي، به
ي کیفـی و  بهبود عملیات زراعی و افزایش تولیدات کشاورزي از جنبه

کشت انواع محصوالت حتـی اسـتعمال   ). 1384محمدي، (کمی است 
-منطقه، غیر کودها و سموم کشاورزي بدون مطالعه دقیق آب و هواي

تولید محصول، بیش از همـه بـه آب و   . اصولی خواهد بودعملی و غیر
درك درست از شرایط ). 1369زاهدي، (هوا وشرایط اقلیمیبستگی دارد 

هـا،  آب و هوایی و شناخت ابزارهاي الزم براي اجراي سـودمند طـرح  
هـاي آب و هـوایی جهـت افـزایش تولیـد      کارگرفتن پتانسـیل براي به

بسیاري از کشـورها، نـواحی   . تواند مفید باشدکشاورزي می محصوالت
هـاي کـاربري اراضـی و    آگروکلیمایی را براي اهداف کشاورزي، طرح

هاي اساسـی بـراي   یکی از راه. (Mavi., 2004)اند مدیریتبکار گرفته
ي بهینه از اراضی، هاي زراعی در کشور، استفادتوسعه و ارتقاي فعالیت
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اي، اصوالً الزمه چنین توسعه. ها استکولوژیک آنمتناسب با شرایط ا
این عوامل شامل . شناخت عوامل مختلفی است که در آن دخالت دارد
منظـور از عوامـل   . دو گروه اصلی، عوامل پایدار و عوامل ناپایدار است

ها بسـیار  هاي متمادي، تغییرات آنپایدار عواملی هستند که طی سال
توان شیب زمین و جهت آن، ارتفـاع  عوامل میکم است، از جمله این 

عوامل ناپایدار مانند میزان بارندگی، دما و . زمین و نوع خاك را نام برد
رطوبت در مجموع شرایط اقلیمی، عواملی هستند کـه داراي تغییـرات   

نکته قابل توجه . باشندویژه در مناطق خشک میزمانی بسیار شدید به
فعالیت زراعی موفق، امکان اصالح یا تغییر اینکه براي ایجاد و توسعه 

به طور مثال اگر شیب زمـین  . عوامل پایدار، متناسب با نیاز وجود دارد
خواه درآورد و یا توان با تسطیح، آن را به صورت دلمناسب نباشد، می
توان با اضافه نمودن مواد اصالح نمـود، ولـی تغییـر    بافت خاك را می

باشد اي امکان پذیر نمیایط محدود گلخانهشرایط اقلیمی به جز در شر
و به اجبار باید وضعیت زراعی را متناسب با همان شرایط تنظیم نمـود  

تـرین گیاهـان زراعـی    گندم از مهم). 1388راشد محصل و کوچکی، (
-جهان است و در ایران نیز از گیاهان زراعی استراتژیک محسوب می

ط بـه منطقـه معتدلـه بـوده و     گندم اساساً یک گیاه روز بلند مربو.شود
گنـدم  ). 1376نیا، به(براي رشد مطلوب به دماي نسبتا پایین نیاز دارد 

تـا ارتفـاع   ) فلسـطین (تر از سطح دریـا  متر پایین 300تقریباً از ارتفاع 
کـار و  وعمدتاً کشت. شودکشت می) پرو(متر باالتر ازسطح دریا  4000

 40تـا   25درجـه شـمالی و    60ا ت 30تولید آن، از نظر جغرافیایی بین 
به طور کلی، گندم در منـاطق  . درجه عرض جنوبی، متمرکز شده است

تر در منـاطقی کـه   متر ولی بیشمیلی 1000و  300با بارندگی ساالنه 
در منـاطق بـا   . شودکند، کشت میمتر تجاوز نمیمیلی 700بارندگی از 

رطوبت مانند شیوع  تر معموالً به علت اثرات غیر مستقیمبارندگی بیش
هاي قارچی، شستشـوي مـواد غـذایی خـاك، احتمـال ورس،      بیماري

راشد (گردد تر کشت میسازي زمین و نگهداري آن کممشکالت آماده
ترین غله در جهـان  بعد از برنج، گندم مهم). 1388محصل و کوچکی، 
-میلیون تن مـی  85/80میلیون هکتار و تولید  45با سطح زیر کشت 

ـ  . (Agriculture Statistics., 2012)باشـد   معـاون امـور    هبـه گفت
میلیـون هکتـار از مـزارع     5/6 تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزي

میلیـون هکتـار    4کشور، زیر کشت گندم است که از این میزان حدود 
. میلیون هکتار نیز به صورت آبی کشت می شـود 5/2به صورت دیم و 

سطح کشت شاورزي استان فارس بر اساس داده هاي سازمان جهاد ک
هکتـار بـوده کـه     389346برابر بـا   92گندم در استان فارس در سال 

هکتار آن به کشت  77761هکتار آن مربوط به کشت آبی و  311585
-هـاي اکـو  اگر بتوان با توجه به نیازمندي .دیم اختصاص داشته است

 فیزولوژیکی این محصول، عوامل محیطی مناطق مساعد کشت گنـدم 
هـایی کـه اقلـیم در     ها یا توانمنديدیم را شناسایی نمود و محدودیت

تـوان بـه عملکـرد    محیط ایجاد کرده است را شناسایی کرد، عمالً می
تري در واحد سطح دست یافت که این امر سبب بهبـود شـرایط   بیش

رویـه  کاشـت بـی  . اقتصادي کشاورزي و سطح درآمد کشور خواهد شد
ساعد و عدم استفاده مناسب از امکانات بـالقوه  گندم دیم در مناطق نام

-هاي ملی مـی اقلیمی سبب تخریب منابع طبیعی و هدر رفتن سرمایه
در تحقیق حاضر سعی شده است تـا  ). 1388لطفی و همکاران، (گردد 

هاي مورفومتري هاي اطالعاتی مختلف متشکل از دادهبا ترکیب الیه
، )بـارش (و اقلیمـی  ) ضـی طبقات ارتفاعی، شیب، خـاك، کـاربري ارا  (

ها از نظـر کشـت گنـدم    ضمن ارایه واحدهاي همگن، اختصاصات آن
. توان اراضی مناسب را شناسایی نمـود دیم مورد بررسی قرار گیرد تا به

هـاي فضـایی از تکنیـک    هاي اطالعـاتی و تحلیـل  براي ترکیب الیه
مورد نیاز ي اطالعات جغرافیایی استفاده شد و پایگاه اطالعاتی سامانه

این تکنیک کـه از  . در آن تشکیل و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت
-هاي فضـایی و غیـر  شکل گرفته، قابلیت تحلیل توام داده 80ي دهه

فضایی را دارا است و بدین لحاظ ابزار بسـیار قدرتمنـدي را در اختیـار    
ا سـازي ر دهد تا بتوانند تحلیل مختلف فضایی و مـدل کاربران قرار می

الماسون اثر تغییـرات بارنـدگی بـر محصـول     .از طریق آن انجام دهند
گندم دیم را در مونتاناي شرقی مطالعه کرد و به این نتیجه رسـید کـه   
افزایش و کاهش محصول گندم دیم با مقدار بارنـدگی سـاالنه و نیـز    

 ,Lammason)همچنین نحـوه توزیـع بارنـدگی ماهانـه ارتبـاط دارد     
بنـدي آگروکلیمـایی تولیـد    اناي نیجریه به پهنـه اوچه در ساو. (1947

دهد که در منطقـه گرمسـیري   گندم پرداخته و مطالعات وي نشان می
مانند نیجریه، اقلیم فاکتور بسیار مهم براي رشد گندم است و رانـدمان  
تولید با نزدیک شدن به استوا به علت افزایش دما و رطوبت بـه طـور   

سـایتا پریـا بـراي    . (Oche., 1998)یابد اي کاهش میقابل مالحظه
اي، برنج، گندم و سیب زمینی در بندي گیاهان زراعی ذرت خوشهپهنه

دما، بارنـدگی، طـول روز، میـزان    : هند از عوامل و عناصر اقلیمی نظیر
چنین عوامل ارتفاع از سطح دریا، شیب، نـوع  تبخیر و سرعت باد و هم

از عوامـل فیزیکـی    وي با دخالـت دادن هـر یـک   . خاك استفاده کرد
ها را بر روي گیاهان زراعی بررسی و سپس زمین، تاثیر هر کدام از آن

هـا در محـیط سـامانه اطالعـات     با ارزش گـذاري هـر کـدام از الیـه    
نهایی مناطق  ههاي فوق را تحلیل نمود و سرانجام نقشدادهجغرافیایی 

روود نـو . (Sayta., 2001)مستعد براي کشت این گیاهان را تهیه کرد
-در تحقیقی تاثیر پارامترهاي اقلیمی را بر کاشت گندم دیم در دشـت 

هاي بزرگ ایالت کانزاس آمریکا مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه 
تـرین  رسید که تبخیر و بارندگی نسبت به سایر عناصر اقلیمـی، بـیش  

. (Norwood., 2000)تاثیر را در طول مراحل رشد گندم دیـم دارنـد   
اي کــه در اسـتان همــدان  در مطالعـه ) 1380(ه و تکلــوبیغش زادفـرج 

توپوگرافی، شیب، تیپ اراضی، عمق و : صورت گرفت، از عوامل زمینی
مقـدار بـارش سـاالنه، دمـاي سـاالنه      : بافت خاك و از عناصر اقلیمی

گیـري از سـامانه اطالعـات جغرافیـایی، نقشـه      با بهره. استفاده کردند
ي قابلیـت  نقشـه نهـایی نشـان دهنـده     .قابلیت کشت گندم تهیه شد

مناطق مختلف استان همدان به کشت گندم دیم بود که براي تعیـین  
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. دقت و صحت آن، از آمار عملکرد گندم در استان استفاده شده اسـت 
هاي چنین توانمندي سامانهگر دقت نقشه تعیین شده و همنتایج، بیان

ـ  اطالعات جغرافیایی در تحلیل یـک  ه واحـدهاي همگـن   پارچـه و ارای
ــاریخ  )1384(محمــدي . باشــداگروکلیمــاتولوژي مــی بــراي تعیــین ت

ـ مناسب بـارش   هترین زمان کاشت در استان ایالم، روي دادهاي روزان
تعـاریف   بر اساس. دادقرار بررسی رامورد  هفت ایستگاه يههجده سال

براي شروع کاشت گندم دیم در استان ایـالم   تاریخشده، بهترین  بیان
بر اساس . تعیین شد مترپنج میلی حداقل به میزان تاریخ شروع بارش ،

این تعریف، بهترین تاریخ شروع کاشت گندم دیم در استان ایالم دهۀ 
از استان ایـالم  % 80بیش از نتایج نشان داد . دوم آبان ماه به بعد است

  .آیدجزو مناطق مستعد کشت گندم دیم به حساب می
-اغلب، گندم در مناطق خشک کشت میجایی که از آن :بارش

تـرین متغیـر   بارش سـاالنه مهـم  . شود، تامین آب مساله اساسی است
از نظـر  ). 1371رستگار، (شود اقلیمی در کشت گندم دیم محسوب می

متـر  میلـی  300تا  250میزان رطوبت، گندم در زراعت دیم حداقل به 
در زراعـت دیـم   . )1376نیـا،  بـه (باران در طول دوره رشد احتیاج دارد 

 عالوه بر مجموع بارندگی ساالنه، نحوه توزیع آن در طول مراحل رشد
توزیـع بارنـدگی از    غالبـاً  ،)1368گوپتا، ( ثیر بسزایی داردابر عملکرد ت

توانـد  ایـن تغییـرات مـی   . باشدلحاظ زمانی و مکانی بسیار نامنظم می
 امد، باشـد ها به طول انجخشکی که ممکن است ماه هعامل ایجاد دور

 ).1388ساري صراف و همکاران، (
آل گندم زمستانه تا اواخـر  در شرایط ایده: توزیع بارش پاییزه

پنجه زده باشد تا بتواند  4تا  3باید ) بندانقبل از شروع یخ(فصل پاییز 
بـه  ). 1379زریـن،  (سرماي زیر صفر زمستان را به خوبی سپري کنـد  

زنی در فصل پاییز بایـد صـورت   هزنی و پنجعبارت دیگر مراحل جوانه
زدن به طور عادي، الزم اسـت کـه حـدود    بذر گندم براي جوانه. گیرد
سازمان ). 1371کریمی، (درصد وزن کل بذر، آب جذب نماید  55-50

را ) زنـی زنی و پنجهبارش جوانه(هواشناسی مقدار بارش مناسب پاییزه 
طالعـات گیـوي   بـر اسـاس م  . پیشنهاد کرده اسـت  مترمیلی 60تا  40

متـر تعیـین گردیـده    میلی 95تا  45ترین بارش پاییزه ، مناسب)1376(
  .است

بارش مناسب بهاره در مرحلـه گلـدهی و   : توزیع بارش بهاره
). 1376گیـوي،  (پیشنهاد شـده اسـت   متر میلی 170تا  115بندي دانه

بدون اشاره به مقدار بارش، سهم بارش بهاره به بـارش  ) 1379(بازگیر 
  .درصد مناسب دانسته است 40تا  37سالیانه را براي گندم دیم 

خشـک کـه آب عامـل    در مناطق خشک و نیمه: تاریخ کاشت
باشد، با اطالع از تاریخ شروع، خاتمـه  اي جهت کشت میمحدودکننده

توان تـاریخ کشـت را طـوري تنظـیم     و طول دوره بارندگی نه تنها می
حداقل برسد، بلکه با اعمـال   هاي آبی بهکرد که مصرف آب در کشت

چند نوبت آبیاري تکمیلی در مراحل فنولوژیکی حسـاس در برخـی از   

براي گندم زمسـتانه شـرایط    .توان اقدام به کشت دیم نمودمناطق می
محمـدي،  (دمااسـت  و  مساعد کشت، وابسـته بـه دو متغیـر بارنـدگی    

ي تنهـا  کارنظر به اینکه آب مورد نیاز محصول در شرایط دیم). 1384
بنابراین تاریخ کاشت و شـروع  ، گردداز طریق نزوالت جوي تامین می

خیـز  به تاریخ آغاز بـا رشـد سـطح نـواحی دیـم     ، فعالیت بیولوژیک آن
تاریخ کاشت گندم در ایران با شرایط متفاوت جوي کامالً  .بستگی دارد

هاي پاییزه دیم زمـانی اسـت   بهترین تاریخ کشت گندم. متفاوت است
رود و زمان کاهش دماي هوا فرا رسیده مال شروع بارندگی میکه احت
، متـري سـانتی  5زدن در عمـق  گندم جهت جوانه). 1376بهنیا، (باشد 

-ترین دما جوانهچنین مناسبهم. نیاز داردمتر باران میلی 5حداقل به 
حـداقل درجـه حـرارت خـاك     . باشدمیگراد سانتی هدرج 14تا  8زنی 

نیا قرایی، احترامیان و محمد(گراد است درجه سانتی 6زدن براي جوانه
1389.(  

شکل زمـین و ارتفـاع آن در عملکـرد محصـول     : ارتفاع منطقه
طبق قاعده کلی با افزایش ارتفـاع، بارنـدگی نیـز افـزایش     . موثر است

ي رسـولی و همکـاران، در مطالعـه   ). 1388لطفی و همکاران، (یابد می
به تعیین مناطق مساعد بـراي کشـت   » ارتفاعنقش بارش و «با عنوان 

در اردبیـل مبـادرت    گندم با اسـتفاده از سـامانه اطالعـات جغرافیـایی    
متـر   1000تـا   0سـطوح ارتفـاعی    ورزیده و به این نتیجه رسیدند کـه 

 2500تر از براي کشت گندم دیم بسیار مناسب و سطوح ارتفاعی بیش
ـ  هم. هم براي این امر نامناسب است زاده و تکلـوبیغش در  رجچنـین ف

، »ناحیه بندي آگروکلیمـاتیکی اسـتان همـدان   «تحقیقی تحت عنوان 
شـود را  ها را شامل مـی متر که محدوده دشت 1700تر از ارتفاعات کم

هاي با قابلیـت کشـت گنـدم دیـم در نظـر      به عنوان بهترین محدوده
  .گرفتند

یـادي  ترین عوامل فیزیکی که تاثیر زیکی از مهم: شیب منطقه
هـاي  شیب. بر نوع کشت محصوالت کشاورزي دارد، شیب زمین است

شـود  تر است، زیرا شیب کم باعث میتر براي محصول دیم مناسبکم
هاي ناشی از بارندگی در زمین نفوذ کرده و ذخیره رطـوبتی خـاك   آب

شیب زیاد تاثیر منفی در رشد تکاملی گیـاه دارد، زیـرا بـا    . افزایش یابد
هـاي  کند، بلکـه آب ی نه تنها آب کمی در زمین نفوذ میشروع بارندگ

دامنـه  . کنـد جاري مواد غذایی زمین را شسته و از منطقـه خـارج مـی   
و این نیـز یـک    تر از شیب زیاد بودهتغییرات حرارتی در شیب کم، کم

لطفـی و همکـاران،   ( مـی شـود  عامل مثبت براي رشد گیاه محسـوب 
ها با شیب راضی دیم در دامنه کوهپایهمعموالً مقدار زیادي از ا). 1388

  ).1391عینی و همکاران، (درصد قرار دارند  8تا  2
ساختمان خاك و اندازه ذرات آن نیز یکی از عوامـل مـوثر   : خاك

ساختمان خاك تـاثیر  . در رشد گیاه است که باید مورد توجه قرار گیرد
طق وسیعی گندم از لحاظ نوع خاك در منا .زیادي در تبادل انرژي دارد

هـاي حاصـلخیز، زهکشـی    تواند بروید، لیکن کاشت گندم در زمینمی
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هـاي هوموسـی و رسـی    شده، سیلتی، رسی لومی، لومی و نیـز خـاك  
هاي خیلی زیاد ممکن است اثرات دما. دهدآهکی محصول بهتري می

زیان آوري روي ریشه و ساقه گیاهان داشته باشـد و از طـرف دیگـر،    
نیـا،  بـه (شـود مانع جذب مـواد معـدنی گیـاه مـی    دماهاي پایین خاك، 

1376.(  
  

  هامواد و روش
غرب استان فارس در سمت جنوب، جنوب: منطقه مورد مطالعه

درجـه و   55دقیقـه تـا    36درجه و  50هاي جغرافیایی کشور بین طول
دقیقـه تـا    03/0درجه و  27هاي جغرافیایی دقیقه شرقی و عرض 35
اســتان فـارس بــا وســعت  . قــرار دارددقیقــه شـمالی   40درجـه و   31

-در بین استان) درصد کل مساحت کشور 8/1(کیلومترمربع  122608
بویراحمـد، هرمزگـان و کرمـان    -هاي اصفهان، یزد، بوشهر، کهکیلویه

آب و هواي استان فـارس  . قرار دارد و مرکز آن شهرستان شیراز است
ـ  در شـمال و شـمال  . در نواحی گوناگون متفاوت است ه علـت  غـرب، ب

در بخـش  . کوهستانی بودن، زمسـتانی سـرد و تابسـتانی معتـدل دارد    
غربی داراي جنوب و جنوب. اي استمرکزي استان آب و هوا مدیترانه

میـانگین بارنـدگی در   . باشدزمستانی معتدل و تابستانی بسیار گرم می
-متر در سال میمیلی 320ساله اخیر بالغ بر  20استان فارس در دوره 

میلیـارد متـر    40میزان متوسط نزوالت در استان فـارس حـدود   . باشد
  .مکعب است

  

  
  هاي سینوپتیک استان فارسموقعیت ایستگاه - 1شکل 

 24بـارش روزانـه مربـوط بـه     ) 1392تـا   1382(سال آمـار   10از 

علت استفاده از ایـن  . استفاده شد) 1شکل (ایستگاه سینوپتیک استان 
سـال اخیـر در اسـتان     10بوجود آمده در سالی مدت زمان آمار، خشک

  .باشدفارس می
بـراي   RunTestو آزمـون   SPSSدر این مطالعـه، از نـرم افـزار    

-از آن. هـا اسـتفاده شـد   داده) تصادفی بودن(اطمینان از همگن بودن 
 05/0داري از جایی که در آزمون همگنی که انجام شده، سطح معنـی 

ها کامل تصـادفی و قابـل   که داده توان گفتتر بود، بنابراین میبزرگ
با استفاده از  بارش يهاچنین براي نرمال بودن دادههم. اعتماد هستند

اسمیرنوف انجـام  -کولموگروف، وآزمون آماري SPSSنرم افزار آماري 
تـر بـود،   بـزرگ  05/0 آزمون، سـطح معنـی داري از  این  چون در. شد

بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     . ها نرمال و قابل اعتماد هستندبنابراین داده
SMADA ) بهترین تابع برازش یافته بر آمار موجـود، تـابع   )6نسخه ،

هاي سـاالنه و فصـلی   لوگ نرمال تعیین شد و در نهایت، مقادیر بارش
درصـد محاسـبه    75و  50در دو سطح احتمـال  ) پاییز، زمستان و بهار(

اده از نقشـه  هاي طبقات ارتفاعی و شیب اسـتان، بـا اسـتف   نقشه. شدند
هـاي  نقشـه . متـري تهیـه شـدند    90با وضوح  (DEM)رقوم ارتفاعی 

از سـازمان جهـاد   ) بندي ماهلرطبقه(مربوط به کاربري اراضی و خاك 
دهی عکس فاصله یابی به روش وزندرون. کشاورزي استان اخذ شدند

(IDW) از ایـن روش بـراي منـاطقی کـه داراي پسـتی و      . انجام شد
محاسـبه نقـاط مجهـول از طریـق     . شـود ستفاده مـی بلندي هستند، ا

در ایـن روش، هـر   . آیـد گیري مقادیر نقاط معلوم به دست میمیانگین
باشند به طوري کـه هـر چـه    کدام از نقاط در محاسبه داراي وزنی می
تر باشـد، ارزش وزنـی آن نیـز    فاصله نقطه معلوم به نقطه مجهول کم

ر شود، اثر بخشی نقطه معلـوم  تتر است و هر چه این فاصله بیشبیش
یابـد، پـس   در تخمین نقطه مجهول و محاسبه میانگین نیز کاهش می

پایه روش وزن دادن عکـس  . گیرندتر وزن باالتري میفواصل نزدیک
بـه  . دهی بر اساس عکس فاصله تا نقطـه تخمـین اسـت   فاصله، وزن

اختصـاص  هـا و  ترین نمونـه تر به نزدیکدهی بیشعبارت دیگر، وزن
انـد  تري قـرار گرفتـه  هایی است که در فاصله بیشتر به نمونهوزن کم

در این روش، فرض اساسی بر این است که میـزان  ). 1385محمدي، (
ها متناسب اسـت و  ها با فاصله بین آنهمبستگی و تشابه بین همسایه

توان به صورت تابعی با توان معکوس از فاصـله هـر   این تناسب را می
الزم به ذکر است که تعریف شـعاع  . ز نقطه همسایه تعریف کردنقطه ا

همسایگی و توان مربوط به تابع عکس فاصله، از مسائل مهم در ایـن  
این روش، در حالتی که نقاط نمونـه بـه انـدازه کـافی بـا      . روش است

-پراکنش مناسب در سطوح مقیاس محلی باشد، مورد استفاده قرار می
ین روش، نقاط نمونه برداري نشده از رابطه در ا). 1385صفري، (گیرد 

  :شودمشخص می 1
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)1                                             (  
 diبـرداري نشـده،   مقدار برآورد متغیر منطقـه نمونـه   Zکه در آن 

ها و تعداد کل نمونه Nبرداري شده تا نقطه تخمین، فاصله نقطه نمونه
تغییرات آن باعث قابلیت انعطاف روش توان فاصله است که  mپارامتر 

اي که با نزدیک شدن ایـن پـارامتر بـه    شود، به گونهعکس فاصله می
گر عکس فاصله رفتـاري شـبیه میـانگین حسـابی و بـا      صفر، تخمین

افزایش بیش از حد آن رفتاري شبیه چند ضلعی تیسن از خـود نشـان   
  ).1385محمدي، (دهد می

  

  
  الگوي کوین - 2شکل 

  
هـاي  ، الیـه )Queenتـابع  (سپس با اسـتفاده از مـاتریس وزنـی    

. ها تعیین شـد بندي و ارزش وزنی هر کدام از کالساطالعاتی کالسه
اطلـس  (هاي وزن داده شده، نقشه نهایی پوشانی نقشهدر نهایت، با هم
چنین هم. تهیه شد% 75و % 50در دو سطح احتمال ) گندم دیم استان

تفاده از تاریخ آغاز بارندگی و در نظر گرفتن دمـاي  در این مطالعه با اس
زنی، تاریخ کاشت مناسب براي هر منطقه تعیین شـده و  مطلوب جوانه

نقشه هم تاریخ کاشت استان تهیه شد و با نقشـه هـم تـاریخ کاشـت     
تهیه شده از اطالعات سازمان جهاد کشاورزي اسـتان، مـورد مقایسـه    

  .قرار گرفت
  

  نتایج و بحث
هاي پاییزه دیم زمـانی  بهترین تاریخ کشت گندم: شتتاریخ کا

رود و زمان کاهش دماي هـوا فـرا   است که احتمال شروع بارندگی می
، حداقل بـه  متريسانتی 5زدن در عمقگندم جهت جوانه .رسیده باشد

 14تا  8زنی ترین دما جوانهچنین مناسبهم. نیاز داردمتر باران میلی 5
بنابراین بر اسـاس دو معیـار مـذکور، نقشـه     . شدبامیگراد سانتی هدرج

چنین هم) 4شکل (تاریخ کاشت گندم دیم پاییزه براي استان تهیه شد 
هاي ارایه شده توسط سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان،    بر اساس داده

چه که در عمـل انجـام   آن(نقشه واقعی تاریخ کاشت گندم دیم پاییزه 
  .ترسیم شد 3شود، شکل می

  

  
تاریخ کاشت گندم دیم در استان فارس بر اساس آمار  - 3شکل 

  جهاد کشاورزي استان
  

  
تاریخ کاشت گندم دیم در استان فارس بر اساس  - 4شکل 

  معیارهاي علمی این مطالعه
  
ــوان دریافــت کــه در برخــی از بــا مقایســه ایــن دو نقشــه مــی ت
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ریسک از  ، کشاورزان)ریزآباده، اقلید، بوانات، جهرم و نی(ها شهرستان
نماینـد، در ایـن   دست دادن باران را نپذیرفته و زود اقدام به کاشت می

افتد و عمالً تعدادي از بذور صورت بارندگی در زمان مناسب اتفاق نمی
چنـین در برخـی از   هم. یابدها کاهش میاز بین رفته و یا قوه نامیه آن

ورت ، کاشـت دیـر هنگـام صـ    )رستم، کازرون و ممسنی(ها شهرستان
زنی ضعیف شده و معموالً به دلیـل  گیرد که این امر منجر به پنجهمی

تاخیر در کاشت ممکن است رشـد  . شوددماي پایین، رشد گیاه کند می
مناسب سبزینه گیاه را میسر نکرده و گیاه در طول مراحل پایانی رشـد  
خود با دماي باال مواجه شده و منجر بـه بلـوغ زودهنگـام و عملکـرد     

  .شودپایین 
هـاي مناسـب بـراي    تمرکـز بـارش  : بارش پاییزه و زمستانه

-هاي پاییز و زمسـتان روي منـاطق شـمال   کشت گندم دیم در فصل
-هاي ممسنی، سپیدان و بخشغربی استان است که شامل شهرستان

 .باشدهایی از کازرون، اقلید، مرودشت و شیراز می
دیم،  هاي بهاره مناسب براي کشت گندمبارش: بارش بهاره

هایی از مرکز شرقی و بخشغربی، شمال، شمالدر نواحی شمال
هاي سپیدان، اقلید، ممسنی، دهند که شامل شهرستاناستان رخ می

هایی از شیراز، کازرون و مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان، بوانات و بخش
  .باشدفیروزآباد می

  

  
  %50بارش ساالنه در استان فارس در سطح احتمال  - 5شکل 

  
-مشاهده می 6و  5هاي طور که در شکلهمان: بارش ساالنه

هایی از از مناطق غربـی و مرکـزي از   غرب و بخششود، نواحی شمال

هـا  این شهرسـتان . لحاظ بارش ساالنه، از وضعیت مطلوبی برخوردارند
هایی از اقلید، شیراز، مرودشـت  شامل ممسنی، سپیدان، کازرون، بخش

دلیل این امر، کوهستانی بودن این مناطق اسـت   .باشندو فیروزآباد می
  .باشندکه غالبا داراي آب و هواي سرد و یا معتدل می

  

  
  %75بارش ساالنه در استان فارس در سطح احتمال  - 6شکل 

  
رسد که نواحی غربی، جنوب غربی به نظر می: طبقات ارتفاعی

د تـر هسـتنن  و جنوب از لحاظ ارتفاع براي کشت گنـدم دیـم مناسـب   
متر قرار دارند و  1500تر از ، زیرا این مناطق در ارتفاعات کم)7شکل (

  .ترندها براي کشت دیم مناسبدانیم، دشتطور که میهمان
شود، اغلـب منـاطق   مشاهده می 8طور که در شکل همان: شیب

-درصد می 15تر داراي شیب کم) درصد از مساحت استان 81(استان 
دیم مناسب است، زیرا شـیب کـم باعـث    باشند که براي کشت گندم 

هاي ناشی از بارندگی در زمین نفوذ کرده و ذخیره رطوبتی شود آبمی
هـا  چنین، شستشوي مواد مغذي در ایـن شـیب  هم. خاك افزایش یابد

  .گیردتر صورت میکم
نقشــه کــاربري اراضــی از ســازمان جهــاد : کــاربري اراضــی

بـه  ) درصد 55(استان  غالب مساحت.کشاورزي استان فارس تهیه شد
زارهـا،  درصد از مساحت استان شامل شوره 28مراتع اختصاص دارد و 
ها است کـه بـه هـیچ وجـه قابـل      ها و جنگلشهرها، محدوده دریاچه

درصد از مساحت اسـتان شـامل    19در مجموع، تنها . باشندکشت نمی
اراضی کشاورزي و خاك لخت است که براي کشـت مناسـب بـوده و    

هاي مرودشت، سپیدان، شیراز، اقلید و ین مناطق در شهرستانتر ابیش
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  .اندکازرون واقع شده
  

  
  طبقات ارتفاعی استان فارس - 7شکل 

  
  

  
  شیب استان فارس - 8شکل 

  
  

  
  کاربري اراضی در استان فارس - 9شکل 

  
بنـدي مـاهلر توسـط سـازمان     نقشه خاك بر اساس طبقـه : خاك

تـر  شده است کـه متاسـفانه بـیش   جهاد کشاورزي استان فارس تهیه 
  .باشندمناطق در آن فاقد اطالعات می

  

  
  بافت خاك در استان فارس - 10شکل 

  
نقشه نهایی مناطق مناسب جهت کشت گنـدم در  : نقشه نهایی

-غربـی و بخـش  دهد که مناطق شـمال هر دو سطح احتمال نشان می
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ـ    م هایی از مناطق شمال و غرب و مرکز استان براي کشـت گنـدم دی
هاي ممسنی، سپیدان، کازرون، اقلید، مناسب بوده که شامل شهرستان

ایـن  . باشندبند میهایی از شیراز و فیروزآباد و فراشمرودشت و بخش
شـرقی و جنـوبی اصـالً بـراي     است که نواحی شرقی، جنـوب در حالی

رسد که عامل اصلی در به نظر می. باشندکشت گندم دیم مناسب نمی
باشد، زیرا مناطق مناسب جهت کشت گنـدم  متر بارش میاین امر، پارا

-تري را در طول سال دریافت میدیم، مناطقی هستند که بارش بیش
  .کنند

  
بندي مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان طبقه - 11شکل 

  %50فارس در سطح احتمال 

  
  

  
بندي مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان طبقه - 12شکل 

  %75احتمال  فارس در سطح
  
  

  

  
  %)50در سطح احتمال (سطح مساحت استان مربوط به هر طبقه  - 13شکل 
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با توجه به منابع آبی محدود در استان، شناسـایی منـاطق مسـاعد    
جهت کشت دیم و حداکثر استفاده از نزوالت جـوي امـري ضـروري    

اي مصـرف آب زیرزمینـی را   تواند به میزان قابل مالحظهاست که می
آباده، اقلید، (ها در برخی از شهرستان. جهت آبیاري مزارع کاهش دهد

، کشـاورزان ریسـک از دسـت دادن بـاران را     )ریـز بوانات، جهرم و نی
نمایند، در این صـورت بارنـدگی در   نپذیرفته و زود اقدام به کاشت می

افتد و عمالً تعدادي از بذور از میان رفتـه و یـا   اتفاق نمی زمان مناسب

هـا  چنـین در برخـی از شهرسـتان   هـم . یابدها کاهش میقوه نامیه آن
گیرد که ایـن  ، کاشت دیرهنگام صورت می)رستم، کازرون و ممسنی(

زنی ضعیف شده و معموالً به دلیل دماي پایین، رشد امر منجر به پنجه
تاخیر در کاشت ممکن است رشـد مناسـب سـبزینه    . شودگیاه کند می

گیاه را میسر نکرده و گیاه در طول مراحل پایانی رشد خـود بـا دمـاي    
  .باال مواجه شده و منجر به بلوغ زود هنگام و عملکرد پایین شود

  
 

 
  %)75 در سطح احتمال(سطح مساحت استان مربوط به هر طبقه  - 14شکل 

  
  درصد مساحت هر طبقه بر اساس پارامتر بارش و عوامل مورفولوژیکی - 1جدول 

خوبخیلی ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب    
 طبقه

 
 عامل

6/16  7/1   7/54   7/21   3/5  کاربري اراضی  
94/74  74/5   43/15   83/3   05/0  شیب  
5/27  2/19   1/26   4/21   8/5  ارتفاع  

19 7/19   5/40   8/19   9/0 %)50سطح احتمال (بارش ساالنه     
7/10  8  9/20   1/40   3/20 %)75سطح احتمال (بارش ساالنه     
8/4  9  18  2/30   9/37 %)50سطح احتمال (بارش پاییزه     

5 3/9   1/19   5/32   3/34 %)75سطح احتمال (بارش پاییزه     
2 8/12   7/26   42  5/16 %)50سطح احتمال (بارش زمستانه     
9/1  1/13   9/24   8/41   3/18 %)75سطح احتمال (بارش زمستانه     
4/4  6/15   1/28   34  9/17 %)50سطح احتمال (بارش بهاره     
9/7  4/25   9/22   4/28   3/15 %)50سطح احتمال (بارش بهاره     

1 2/15   7/30   6/45   5/7 %)50سطح احتمال (مناطق مساعد براي کشت گندم دیم پاییزه     
1 7/13   7/27   3/44   4/13 %)75سطح احتمال (مناطق مساعد براي کشت گندم دیم پاییزه     
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  %)50در سطح احتمال (مساحت اراضی در شهرهاي مختلف استان فارس در طبقات مختلف  - 15شکل 

  

  
  %)75در سطح احتمال (مساحت اراضی در شهرهاي مختلف استان فارس در طبقات مختلف  - 16شکل 

  
هـاي  بررسی آمار سطح کشت دیم و میزان تولید آن در شهرستان

هـاي ممسـنی، کـازرون،    دهد کـه شهرسـتان  مختلف استان نشان می
ترین سطح کشت و تولید را بـه خـود اختصـاص    سپیدان و شیراز بیش

تـرین سـهم را   شرقی و جنوبی کمهاي شرقی، جنوبداده و شهرستان
هـاي  دهد که شهرستاننتایج این تحقیق نشان می. در این مورد دارند

باشـند، در  مرودشت و اقلید نیز نسبتاً براي کشت گندم دیم مناسب می
دهند که در عمل کشت دیم چنـدانی در ایـن   که آمارها نشان میحالی

رسـد از میـان   چنـین بـه نظـر مـی    هم. گیردها صورت نمیشهرستان
  .تري داردر، بارش نقش تعیین کنندهپارامترهاي مذکو

 گیرينتیجه

هاي ممسنی، کازرون، سپیدان و دهد که شهرستاننتایج نشان می
هاي شیراز، اقلیـد و فیروزآبـاد از نظـر کشـت     هایی از شهرستانبخش

اما نواحی شرقی، جنوب شرقی . گندم دیم در شرایط مناسبی قرار دارند
  .براي کشت گندم دیم دارند و جنوبی استان شرایط نامساعدي را

با توجه به اطلس بدست آمده در ایـن تحقیـق، مسـاحت نـواحی     
-هاي خیلیمجموع کالس(هکتار 1796000مناسب براي کشت دیم، 
باشـد امـا بـر اسـاس آمـار جهـاد       مـی %) 75خوب و خوب در احتمال 
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سـال اخیـر تنهـا     13کشاورزي استان، میانگین سطح کشت گندم در 
دهنـده عـدم اسـتفاده بهینـه از     بوده است کـه نشـان  هکتار  118102

  .باشدمناطق مساعد براي کشت دیم می
  
  منابع

بندي پتانسیل اقلیمـی  پهنه. 1389. ، محمدنیا قرایی،س.احترامیان،ك
-9: 7,8.مجله علوم جغرافیایی. کشت گندم دیم درخراسان شمالی

34 

مطالعـه  (بررسی پتانسیل اقلیمی زراعت گندم دیـم  . 1379. بازگیر،س
دانشـکده  . نامـه کارشناسـی ارشـد   ، پایان)موردي استان کردستان

 .کشاورزي، دانشگاه تهران

انتشـارات دانشـگاه    .غـالت سردسـیري، چـاپ دوم   . 1376. ر.نیـا،م به
  .صفحه 610تهران، 

. کـاري اصـول و عملیـات دیـم   . 1388. ، کوچکی،ع.ح.راشد محصل،م
  .صفحه 199تشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ هشتم، ان

  .صفحه 271کاري، انتشارات برهمند، دیم. 1371. ع.رستگار،م
نقـش بـارش و   . 1384. ، سـبحانی،ب .، قاسمی گلعذانی،ك.ا.رسولی،ع

ارتفاع در تعیین مناطق مساعد براي کشت گندم دیم با استفاده از 
، مجلـه  )اسـتان اردبیـل    موردمطالعه(سامانه اطالعات جغرافیایی 

  200-183:جغرافیا و توسعه
ــدي،م ــی .  1369. زاه ــاربرد آب و هواشناس ــات  . ک ــلنامه تحقیق فص

  .193-188: 4. جغرافیایی
سازي میزان عملکرد محصول گندم دیم با توجـه  مدل. 1379 .زرین،آ

شناسی کشاورزي در استان آذربایجان غربـی،  به پارامترهاي اقلیم
گروه جغرافیاي . دانشگاه تربیت مدرس. کارشناسی ارشدنامه پایان

 .طبیعی

ــراف،ب ــاري ص ــازگیر،س.س ــدي،غ.، ب ــه. 1388. م.، محم ــدي پهن بن
. هاي اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان غربـی پتانسیل

  .26-5: 13. مجله جغرافیا و توسعه
ــفري،ه ــه دو روش درون. 1385. ص ــگ و مقایس ــابی کریجین  IDWی

شهرداري منطقه یک  5بندي امالك ناحیه ه نقشه پهنهجهت تهی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتـال جـامع   . تهران

 .7-1علوم انسانی، صفحات 

-بنـدي پتانسـیل  پهنه.  1391. ر.زاده،س، حسین.، صادقی،س.عینی،ح
مجلـه  . هاي توپوکیمایی کشت گنـدم دیـم در اسـتان کرمانشـاه    

  .45-21: 19.ايناحیهجغرافیا و توسعه 
بنـدي آکروکلیمـایی اسـتان    ناحیـه . 1380. ، تکلـوبیغش،ع .زاده،مفـرج 

همدان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی با تاکید بـر گنـدم   
  105-93: 41هاي جغرافیایی، شماره مجله پژوهش. دیم
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  .صفحه423دانشگاه مشهد
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Abstract 
Wheat is one of the most important crops in the world and a strategic crop in Iran. The Fars province (south 

of Iran) is ranked first in the production of Iranian wheat. As the predominant climate of this province is warm 
and dry and water resources are limited, therefore, identifying suitable areas with the aim of cultivating on dry 
land and maximizing the utilization of rainfall can significantly optimize the water usage for irrigation. The 
present study was conducted to investigate the zoning of Fars Province with regard to rain-fed wheat cultivation 
in autumn. In most previous researches, in order to identifying suitable areas for rain-fed cultivation, only 
rainfall and no morphological factors such as altitude, slope, soil type and land use of the area have been 
considered, although these factors play as an important role in water infiltration to the soil and the amount of soil 
water holding capacity for plants. In the present study, in addition to precipitation, morphological factors were 
also considered. Also, the use of GIS software to integrate geographic information with high precision has been 
used in this study. Data of precipitation pertained to 10 years (2003-2013) and were collected from 24 synoptic 
stations in the province. The SMADA software was applied for the relevant calculations at 50% and 75% 
probability levels. Maps of elevation and slope angles were obtained by the Digital Elevation Map (DEM), 
accompanied by a visional resolution of 90 meters. Results showed that the areas located in North and west parts 
of Shiraz, are suitable for rain-fed wheat cultivation. However, the eastern southeastern and southern regions of 
the province are placed in unfavorable conditions for rain-fed wheat cultivation. According to the rain-fed wheat 
map established in this study, it is concluded that the total area suitable for rain-fed cultivation is 1796000 
hectares (which counts the good and very good classes at 75% probability level) in the Fars province. This is 
while statistics provided by the State Institute of Agriculture reported that the average area under rain-fed wheat 
cultivation has been only 118102 hectares for the past 13 years, which is indicated as non-optimal for dry land 
cultivation in this province. 
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