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  مجله آمایش جغرافیایی فضا 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
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   سامانه از استفاده با گلستان استان در دیم گندم کشت اراضی پتانسیل مطالعه
  )GIS( جغرافیایی اطالعات

  

  3یعطای هوشمندو  2گندمکار امیر ،2منتظري مجید ،1باي ناصر
  ،گروه جغرافیااستادیار 2 ،آباد واحد نجف ،دانشگاه آزاد اسالمی جغرافیاگروه دانشجوي دکتري 1

  نور اصفهان دانشگاه پیام ،یار گروه جغرافیااداست3 ،آباد واحد نجف ،دانشگاه آزاد اسالمی
   28/4/91 ؛ تاریخ پذیرش: 1/2/91تاریخ دریافت: 

 1چکیده
 ها دولت اصلی هاي دغدغه از ها آن نیاز مورد غذایی مواد تامین به نیاز و جمعیت روزافزون افزایش

 واسطه به گلستان استان .است امر این الزامات از نیز کشت براي مناسب هاي مکان شناسایی .باشد می
این  .باشد می ایران در گندم کشت برتر هاي استان جمله از جغرافیایی مناسب شرایط از برخورداري

 هاي داده و شیب توپوگرافی، خاك، هاي ویژگی دما، بارش، عناصر هاي داده از ادهاستف با پژوهش
 واکاوي در .است پرداخته گندم کشت مناسب مناطق واکاوي به گلستان استان دیم گندم عملکرد

 رگرسیون و کندال -من همبستگی روش از موجود آماري نقص دلیل به دیم گندم عملکرد هاي داده
 حداقل روش و یابی میان هاي روش از نیز اقلیمی عناصر بازسازي براي و شده برده بهره متغیره تک

 نتایج، براساس .گردید استفاده رشد روز درجه روش از دمایی واکاوي انجامبراي نیز  و خطاها متوسط
 خاك بافت عامل مورد در و ارزش هم هاي نقشه ترسیم در روش بهترین کریجینگ یابی میان روش
 استان دیم گندم اراضی استعداد شناسایی براي .باشد می روش بهترین معکوس وزنی هفاصل روش

صورت دو به دو با یکدیگر  به مطالعه موردعوامل  نقشه متقاطع، همگرایی روش از استفاده با گلستان
بدین صورت که طبقه با  .ترکیب شده و در نهایت نقشه استعداد اراضی در چهار طبقه حاصل شد

درصد، طبقه با  2/58درصد، طبقه با استعداد اراضی مناسب با  4/4اراضی خیلی مناسب  استعداد
درصد مساحت  4/20 درصد و طبقه با استعداد اراضی نامناسب 17استعداد اراضی حدوداً مناسب 

در نهایت مساحت و درصد مساحت کشت فعلی گندم در هر طبقه از  .دهند استان را تشکیل می
درصد مساحت کشت فعلی گندم در اراضی  4/4 بر این اساس .ستان گلستان تعیین شداستعداد اراضی ا

در اراضی با استعداد  9/16 درصد در اراضی با استعداد مناسب، درصد 3/58 با استعداد خیلی مناسب،
  .درصد در اراضی با استعداد نامناسب قرار دارد 4/20 حدوداً مناسب و

 
 گلستان استان گندم، عملکرد اراضی، ستعدادا خاك، اقلیم، :کلیدي هاي واژه

                                                
  naserbay1@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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 مقدمه
 این علت .است بوده انسان توجه مورد تاریخ طول در که است عواملی مهمترین از یکی هوا و آب

 دلیل همین به .است کشاورزي تولیدات خصوص به بشر، زندگی بر هوایی و آب عناصر مهم نقش امر،
 فاکتورهاى و هوایی و آب شرایط با منطقه هر کشاورزي ايه فعالیت انطباق و تناسب چگونگی از آگاهی
 یافته، توسعه کشورهاي در محصول افزایش عامل .است کشاورزي فعالیت هرگونه الزمه آن خاکى

 افزایش جهت در موضوع این از استفاده و گیاهان هوایی و آب نیازهاي و اقلیمی بالقوه امکانات شناخت
 در ثرؤم عوامل مهمترین از یکی گیاهان روي بر ها آن اثر و هوایی و آب عناصر شناخت .باشد می کارایی
 از دیم کشاورزي شرایط در ویژه هب موضوع این .باشد می تولید بردن باال آن تبع بهو  عملکرد افزایش
 و دمایی هاي ویژگی زمینه در آگاهی دیم، گندم زراعت در موفقیت براي .است برخوردار اي ویژه اهمیت
 کمالی،( است اهمیتداراي  بسیاراست،  دیم کشت در ثیرگذارأت عامل دو که مختلف مناطق در بارش

 تمام که آن براي گیاهی هر و شود می تعیین خاصی جوي شرایط با گیاه رشد مراحل تمامی ).1389
 شدر بر جوي عناصر ثیرأت بنابراین .دارد نیاز خاصی مطلوب محیطی شرایط به کند، عرضه را خود توان
 منطقه هر محیطی اوضاع صحیح درك .است اهمیت داراي بسیار کشاورزي محصول بازده و گیاه
 کرده یاري رشد دوره طول در گیاه نیازهاي تامین و کشت موقع بهدادن  انجام در را کشاورزان تواند می

 صوالتمح عملکرد تغییرپذیري .نماید کمک کشاورزي تولیدات کیفی و کمی توسعه به طریق بدین و
 باشد می مدیریت و عوامل زیستی اقلیم، مزرعه، توپوگرافی خاك، خصوصیات از تابعی کشاورزي

ویژه گندم دیم،  هدر این میان، میزان تولید محصوالت کشاورزي ب .)252 :2004 جیانگ و تلن،(
 1999 ،دینر و همکاران(همبستگی باالیی با نزوالت جوي و مناسب بودن شرایط آب و هوایی دارد 

ثیرات عمیق آن بر عملکرد أتوانایی انسان در کنترل نقش عوامل آب و هوایی و ت نداشتن دلیل به .)402:
هاي  آن بر عملکرد محصوالت زراعی از جمله دغدغه تأثیرواکاوي نقش عوامل اقلیمی و  محصوالت،

لکرد گندم خاك بر روي عمهاي  ویژگیاقلیمی و  عناصرثیر أدر زمینه ت .پژوهشگران شده است
تأثیر تغییرات اقلیمی را بر ) 2006(موترونی و همکاران  بدین صورت که .هایی انجام شده است پژوهش

هاي خاك، قابلیت  ها نقشه آن ؛کشور ایتالیا مطالعه کردند يروي محصول گندم در جزیره ساردینیا
با  و ندا تعیین نمودنواحی مساعد کشت محصوالت کشاورزي ر ند،اراضی، دما و بارش را تلفیق کرد

مناسب  نظر ها را از هاي زمانی، تغییرات دمایی و بارش وکاربري اراضی و درصد آن استفاده از سري
عملکرد گندم را  )2010(لیو و همکاران  .بودن یا نبودن براي کشت محصوالت کشاورزي بررسی کردند

گندم عملکرد که  ندنشان داد ده وکرچین بررسی  1هاي هواي نسبت به تغییر اقلیم در دشت هونگ
 افزایش بارش نیز .دده مین واکنش بیشتري نسبت به افزایش دما در مقایسه با بارش از خود نشا

                                                
1- Huang-Huai-Hai 
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به ارزیابی اثر افزایش دما روي عملکرد  )2010(ژیاو و همکاران  .محصول بوده و بالعکس افزایش موجب
نتیجه این مطالعه نشان داد که افزایش  .دغرب چین پرداختن گندم زمستانه در ارتفاعات مختلف شمال

دما منجر به تغییر مراحل رشد و نیاز آبی گندم زمستانه شده و از طرفی افزایش عملکرد در ارتفاعات 
بینی عملکرد  هاي آماري به پیش با استفاده از مدل )2010(بل و بورك ول .باالتر بیشتر خواهد بود

نشان داد که تغییرات آنها نتیجه تحلیل آماري  .م پرداختندمحصول کشاورزي با توجه به تغییر اقلی
در  )2011( وانگ و همکاران .اند ثر بودهؤبینی عملکردي م دمایی بیشتر از تغییرات بارش در پیش

هاي عصبی مصنوعی به تجزیه و تحلیل ماده مغذي خاك و عوامل آب و  شبکهاز اي با استفاده  مطالعه
زاده و تکلو  فرج .بندي نمودند هاي کشاورزي را از نظر استعداد زراعی طبقه نهوا در پکن پرداخته و زمی

 نیز با توجه بهبا استفاده از تعرق بالقوه، توپوگرافی، شیب، تیپ اراضی، عمق و بافت خاك و  )1380(
یی واحدهاي اگروکلیمایی به شناسا ،مقدار بارش ساالنه، دماي ساالنه و تبخیر همچون: عناصر اقلیمی

نتایج این پژوهش نشان داد که نقشه نهایی  .اند کشت گندم در استان همدان پرداخته براي مناسب
در میزان عملکرد  اساس آمار عملکرد محصول گندمف براي کشت گندم دیم برقابلیت مناطق مختل

خوردار اي بر هاي میانی و انتهایی رشد از اهمیت ویژه ویژه طی ماه هبارش و دما بگندم نحوه پراکنش 
در پژوهشی به بررسی نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد  )1385( همکاران رسولی و .است

مقادیر بارش و ارتفاع از  اوالً که ها نشان داد یافته .براي کشت گندم دیم در استان اردبیل پرداخته است
ثر در ؤهاي م ق انطباق الیهاز طری ثانیاً .شوند ثر در فرآیند کشت گندم دیم محسوب میؤهاي م شاخص

  ، امکان شناسایی دقیق مناطق مستعد براي کشت گندم GIS1فرآیند کشت گندم دیم در محیط 
بندي اقلیمی کشت گندم دیم در استان  به بررسی پهنه )1387(کمالی و همکاران  .دیم وجود دارد

صورت  به GISختلف در محیط هاي م نتایج نهایی حاصل از تلفیق نقشه .شرقی پرداخته است آذربایجان
صراف و همکاران  .نقشه نهایی شامل چهار پهنه بسیار مناسب، مناسب، متوسط و ضعیف ترسیم گردید

 عناصرغربی با توجه به  به بررسی امکانات بالقوه اقلیمی در مناطق مختلف استان آذربایجان )1388(
یک از عناصر اقلیمی بارش و دما،  ه نقش هردهنده این واقعیت بود ک نتایج نشان .اند اقلیمی پرداخته

همچنین از طریق انطباق  ،متناسب با مراحل مختلف رشد، در مناطق مختلف استان متفاوت است
 برايان شناخت میزان مطلوبیت مناطق ، امکGISثر در فرآیند کشت دیم گندم در محیط ؤهاي م الیه

استان  کاشت گندم دیم برايق مستعد را مناط )1389( کمالی و همکاران .کشت گندم وجود دارد
پهنه بسیار  4 استان زنجان به ،اساس نتایجبر .دندکرمطالعه هاي اقلیمی  زنجان با استفاده از داده

  .مناسب، مناسب، متوسط و ضعیف تقسیم گردید
  

                                                
1- Geography Information System 
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 واوالً استان گلستان جز :انتخاب استان گلستان براي این پژوهش از چند جهت داراي اهمیت است
 سالنامه آماري استان گلستان،( باشد تولید محصول گندم دیم در سطح کشور می ه استان برتر درس

درصد در  7/58باشند که از این تعداد  نفر ساکن می 1600000 در استان گلستان بیش از ثانیاً ).1386
اقتصادي و  هاي کشاورزي محور اصلی فعالیت بنابرایندرصد در شهرها ساکن هستند،  3/41 روستاها و

استان برتر  3 واستان گلستان جز ثالثاً .)1390 باي،و  تقوایی( تامین معاش مردم استان گلستان است
هر ساله  ،که این بالیاطوری  باشد به از نظر وقوع انواع بالیاي طبیعی و حوادث انسان ساخت می

  .)1390 ،غالمی و همکاران( برد هاي عظیمی را از بین می سرمایه
  

  تحقیق وروش استفاده مورد هاي داده
 مطالعه مورد منطقه

 خاك درصد 3/1 مربع کیلومتر 7/20437 حدود مساحتی با ایران شرق شمال در گلستان استان
 اقلیمی تنوع از گلستان استان )1389( باي و منتظري مطالعه به توجه با .است گرفته بر در را ایران

 غربی نواحی و بارش کم ،سرد هواي و آب داراي شمالی نواحی که بدین صورت .است برخوردار زیادي
 آن جنوبی ناحیه و مرطوب، نیمه معتدل هواي و آب مرکزي ناحیه مرطوب، معتدل هواي و آب

  ).1 (شکل باشد می بارش پر سرد نیمه
 

 
  

 )1389 ،باي و منتظري(گلستان  استان هاي و مراکز شهرستان اقلیمی بندي پهنه نقشه -1 شکل
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  استفاده مورد ايه داده
 ،گلستان استانسازمان جهاد کشاورزي  دیم گندم عملکرد ساالنه هاي داده از پژوهشاین  در

 و کشور هواشناسی سازمان هاي ایستگاه )1369-1398( آماري دوره بارش و دما روزانههاي  داده
مقیاس  با توپوگرافیاز نقشه  همچنین و )2 (شکل گلستان استان اي منطقه آب سهامی شرکت

 و شیب هاي نقشه عنوان نقشه پایه براي تهیه به سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح کشور 1:100000
  .شد استفاده خاك
  

 
  

 مورد مطالعه اقلیمی هاي ایستگاه موقعیت نقشه -2 شکل

  
  تحقیق روش
 مگند عملکرد شهرستانی هاي داده در یکسان زمانی دوره ودنب مطالعهاین  موجود مشکالت از

 با آماري دوره بازسازي براي .باشد می استان هاي شهرستان تفکیک زمان دلیل به که باشد می دیم
 عملکرد هاي داده بازسازي به رگرسیون و )همبستگی بیشینه وجود( همبستگی روش از استفاده

 دلیل به اقلیمی عناصر آماري تحلیل در .شد پرداخته استان هاي شهرستان تفکیک به دیم گندم
 هاي داده بازسازي به استان دیم گندم کشت محدوده کل پوشش عدم و آماري دوره نقص وجود
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 ترین بهینه خطاها متوسط حداقل روش از استفاده با ابتدا ،امر این انجام براي .شد پرداخته اقلیمی
 زشار هم هاي نقشه 1کریجینگ یابی میان روش از استفاده با سپس گردید، استخراج یابی میان روش

 مطالعه براي .گردید تهیه کیلومتر 4×4 هاي یاخته با توپوگرافی و شیب و خاك اقلیمی، عناصر
 براساس و GDD 2رشد روز -درجه براساس گندم رشد مراحل استان، دیم گندم ییدما هاينیاز

  .شد محاسبه کاشت تاریخ
 

)1(                                                                          }
2

{ minmax
b

b

a
TTTGDD  



 

 

 

 حداقل و حداکثر هاي حرارت درجه: Tmaxو Tmin ،)تجمعی حرارت( رشد روز -درجه: GDD که در آن،
 مرحله شروع تاریخ:  a،)گراد درجه سانتی( پایه حرارت درجه:  Tbگراد، سانتی درجه حسب بر روزانه

 که است ذکر قابل .)1997 همکاران، و هاندال( باشد یم فنولوژیکی مرحله پایان تاریخ:  bفنولوژیکی،
 .ندارد وجود رشدي آن از تر پایین شود می فرض که است حرارتی درجه ترین پایین پایه، حرارت درجه

 و شد گرفته نظر در گراد سانتی درجه صفر پایه، حرارت درجه GDD محاسبه براي مطالعه این در
 نظر در =0GDD مقدار باشد، پایه حرارت درجه از کمتر یا برابر روزانه میانگین حرارت درجه چنانچه
  ).2004 همکاران، و شارما ؛1987 همکاران، و دوبی( است شده گرفته

  
  نتایج

 سمت به آن افزایش و استان شمال در بارش کمینه قرارگیري با گلستان استان بارش تغییرات
 مناطق هاي نقشه )1 جدول( رشد مراحل طی دمگن گیاه آبی نیاز به توجه با .باشد می همراه جنوب
 .)6و  5، 4، 3هاي  شکل( گردید ترسیم بارندگی نظر از گندم کشت

  

                                                
1- Kriging 
2- Growing Degree-Days 
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  گلستان استان ساالنه میانگین همبارش نقشه -3 شکل
  

  
  

  گلستان استان آذرماه میانگین همبارش نقشه -4 شکل
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  گلستان استان بهار فصل میانگین همبارش نقشه - 5 شکل
  

  
  

  گلستان استان خردادماه میانگین همبارش نقشه -6 شکل
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  گلستان استان در دیم گندم رشد مراحل از یک هر در ثرؤم بارش مقادیر بندي طبقه - 1 جدول
 استعداد اراضی درصد مساحت  )کیلومترمربع( مساحت طبقات  

  متر) (میلی بارش ساالنه

< 700 مناسبنا 9 18235   
700-400  9/8689  2/43 ی مناسبخیل   
450-350  7552 5/37  مناسب 
350-250  1/2039  1/10  حدوداً مناسب 

20-30  متر) (میلی ماهبارش آذر  مناسب 6 1211 
<30  73/1984  خیلی مناسب 94 

  متر) (میلی ماهبارش خرداد
30-10  25/13407  2/42  حدوداً مناسب 
55-30  42/4904  4/15  مناسب 
80-55  25/13407  2/42 سبخیلی منا   

  متر) (میلی بارش بهاره
>15 <150  1/4558  1/23  نامناسب 

60-30  5376 9/28  مناسب 
90-60  54/8484  خیلی مناسب 48 

  
 استان متر میلی 350- 700 بارش داراي محدوده ،ساالنه بارش براساس و حاصل هاي نقشه به توجه با

 استان شرق جنوب بارشی ینهبیش منطقه و شمالی هاي دشت و کشت مناطق ترین مناسب عنوان به
 پربارش هاي ماه جمله از که آذرماه). 3 شکل( شدند شناسایی گندم کشت نامناسب مناطق عنوان به

 و بهار فصل در ).4 (شکل دهد می نشان مساعد گندم کشت براي را استان گستره تمام تقریباً است استان
 )ماهخرداد( بهار اواخر از ویژه به بارشی نهبیشی و رددا سریعی روند بارندگی کاهش خردادماه سمت به
 شد مشخص گندم کشت منطقه ترین مناسب نیز بارشی نظر از که شود می متمرکز ارتفاعات سمت به

 مقدار ،گلستان استان در گندم رشد دوره طول در دمایی تغییرات به دستیابی براي ).6و  5هاي  (شکل
 براساس .گردید محاسبه ها ایستگاه از یک هر براي )2 لجدو( پرشدن و گلدهی زنی، جوانه دوره دماي
 که گونه بدین دهد می نشان را ها همبارش با معکوس روندي دقیقاً استان همدماهاي مکانی توزیع نتایج

 بر استان جنوب سمت به دما کاهش با و شده همراه بارندگی حداقل با استان شمال در دمایی حداکثر
  .است هشد افزوده بارندگی میزان

  
 گلستان استان در دیم گندم رشد مراحل از یک هر در ثرؤم دماي مقادیر بندي طبقه -2 جدول

 استعداد اراضی درصد مساحت  )کیلومترمربع(مساحت  طبقات  

10-15  گراد) (درجه سانتی زنی میانگین دماي دوره جوانه  9/11562  مناسب 57 
10-5  8/8732  حدوداً مناسب 43 

  گراد) (درجه سانتی دوره گلدهیمیانگین دماي 
22-14  5/6991  خیلی مناسب 36 
14-12  03/5608  مناسب 29 
12-10  2/6796  حدوداً مناسب 35 

16-24  گراد) (درجه سانتی بندي میانگین دماي دوره دانه  7/20295  خیلی مناسب 100 
16-20  گراد) (درجه سانتی میانگین دماي ساالنه  7/20295  خیلی مناسب 100 
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  گلستان استان در گندم ساالنه میانگین همدما نقشه -7 شکل
  

  
  

  گلستان استان در گندم زنی جوانه دوره همدما نقشه -8 شکل
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  گلستان استان در گندم گلدهی دوره همدما نقشه -9 شکل
  

  
  

  گلستان استان در گندم بندي دانه دوره همدما نقشه -10 شکل
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 از مرحله هر در و است فنولوژي مختلف مراحل از تابعی گندم میاقلی هاي محدودیت و نیازها
 توجه با گندم کشت مساعد مناطق 8 و 7 هاي شکل .دارد متفاوتی هاي محدودیت و نیازها ،رشد دوران

 لحاظ از شود می مشاهده 7 شکل در چنانچه .دهد می نشان را گلستان استان سطح در دمایی، نیاز به
 و ماهانه تفکیک در ولی گیرد می جاي مناسب خیلی شرایط در استان نقاط امیتم ساالنه دمایی نیاز

 زنی جوانه دوره در .شد ظاهر متفاوت اي گونه به است اهمیت داراي بیشتر گندم رشد در که فصلی
 حدوداً و مناسب مناطق حد در و دهد نمی نشان را خوبی بسیار وضعیت استان دمایی شرایط استان،
 شده ظاهر تر مناسب دمایی وضعیت حدي تا گلدهی دوره در البته .)8 (شکل است شده متمایز مناسب

 است شده مشخص مناسب خیلی شرایط با جنوب تا شمال از استان مرکزي نیمه که اي گونه به است
 شود سنجیده هم آن به نسبت و گردد همراه بارش با وقتی امر این که است ذکر به الزم ).9 (شکل
 مناطق تمامی ظاهراً گندم گیاه بستن دانه دوره طی بین این در .داد خواهد نشان را دیگري شرایط
 توان می فوق مطالب به توجه با .)10 شکل( دهد می نشان را خوبی بسیار شرایط دمایینظر  از استان
 حدي تا کند، می تجربه گندم گیاه را دمایی نوسانات بیشترین گلدهی و زنی جوانه دوره طی که گفت

 .شود ظاهر خطرساز تواند می که
 استان هاي خاك خصوصیات مطالعه برايوجود خاصیت آبشویی در بیشتر عناصر خاك،  دلیل به

مقدار و حالت آن طی مدت زمان طوالنی نسبتاً ثابت  که خاك بافت و PH1، EC2عوامل  از گلستان
 و برداري نمونه خاك تصادفی طور به استان سطح در نقطه 170 از منظور همین به .گردید استفاده است

 دیم گندم هاي فنولوژیکنیاز به توجه با عناصر مذکور بندي طبقه به ادامه در .شد واکاوي آزمایشگاه در
 ).3 جدول( دوش می پرداخته
 روش از استفاده با  PH،ECعناصر  نقشه باال بندي طبقه براساس نیز خاك نقشه تهیه براي
و  12، 11هاي  شکل( شد ترسیم 3معکوس وزنی فاصله روش از استفاده اب خاك بافت نقشه و کرجینگ

 با استان گندم کشت براى تناسب، مختلف درجات با مناطق شیب تغییرات و ارتفاعی توزیع نقشه) 13
). همان گونه که 15و  14 هاي لشک( گردید تهیه 1:100000با مقیاس  توپوگرافى نقشه از استفاده

کوه البرز در  هاي شمالی رشته از دامنه هاي توپوگرافیک و خاك غیر ظر ویژگیگردد از ن مشاهده می
 .دارندکشت گندم  ، سایر مناطق استان وضعیت مناسبی برايجنوب استان

  
  

                                                
1- Potential of Hydrogen 
2- Electrical Conductivity 
3- Invers Distance Weighted 
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  گلستان استان در دیم گندم رشد مراحل از یک هر در ثرؤم توپوگرافیک و خاك عوامل بندي طبقه -3 جدول
 استعداد اراضی درصد مساحت  )کیلومترمربع(مساحت  طبقات  

EC 
4 -0  1/18128  3/89  مناسب 
6-4  21/2150  5/10 مناسب حدوداً   
< 6  487/17  086/0  نامناسب 

PH 
5/5 -0  نامناسب - - 
8 -5/5  73/20295 مناسب خیلی 100   

 نامناسب - - 8 <

  بافت
CLAY 9/59  5/0  نامناسب 
SAND 2/261  28/1  نامناسب 

Si-L , Si-C-L, L, 
Si-C, C-L 5/19938  2/98 مناسب خیلی   

  ارتفاع

500 -0  71/13798  6/69  خیلی مناسب 
1000-500  84/2448  3/12  مناسب 
1500-1000  58/1478  5/7  حدوداً مناسب 

1500 < 48/2108  6/10  نامناسب 

  شیب

5 -0  3/10292  2/51  خیلی مناسب 
8 -5  5/1218  1/6  مناسب 
12-8  9/1252  2/6 بحدوداً مناس   
<12  1/7340  5/36  نامناسب 

  

 
  

 گلستان استان خاك بافت طبقات نقشه -11 شکل
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  گلستان استان خاك PH طبقات نقشه - 12 شکل
  

  
  

  گلستان استان خاك EC طبقات نقشه -13 شکل



 33                                       ...                            با گلستان استان در دیم گندم کشت اراضی پتانسیل مطالعه

  
  

  گلستان استان ارتفاع طبقات نقشه -14 شکل
  

  
  

  گلستان استان شیب طبقات نقشه -15 شکل
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 دیم گندم کشت مساعد مناطق مدلسازي
 بدین و آید می در دلخواه وضعیت اندازه به واقعی دنیاي آن وسیله به که است روشی مدلسازي

 نمادي از است عبارت مدل کلی تعریف یک در .شود می پذیر امکان طبیعی هاي پیچیدگی درك ترتیب
 ها مدل در .دارد می بیان ساده و کلی صورت به را واقعی دنیاي هاي ویژگی ترین مهم که واقعیت از

 متغیرها، بر مشتمل هاي عبارت ...و رخدادها نیروها، ها، پدیده جاي به ها آن در و است مجرد مفاهیم
 آل ایده و مطلوب هاي پدیده از دسته یک ها، عبارت این در .گیرد می قرار ریاضی هاي ثابت و ها فراسنج

 به را اي شده تعریف هاي ویژگی و شود می انتخاب باشد، شده معلوم یشاپیشپ ها آن اهمیت که
 بین روابط و ها نشانه به ها پدیده اصلی هاي ویژگی حالت این در .دهند می نسبت نظر مورد هاي فراسنج

 بارندگی با نقاطی در گندم .)217 :1390 ،عساکره( شوند می مانند ها نشانه بین روابط به ها پدیده این
 بروز براي باشد مقدار این از بیش بارندگی که مناطقی در شود می کشت متر میلی 300- 1000 بین

 به صرفاً محصول یک کشت که داشت توجه باید ضمناً دارد، وجود بیشتري امکان مختلف هاي بیماري
 ارقام از یک هیچ همچنین ،دارد بستگی نیز اقلیمی عناصر سایر به بلکه نداشته بستگی بارندگی میزان

 ی مانندعوامل تأثیر بر عالوه ).1366 ،گل گل( باشند گندم کشت براي یینها حد توانند نمیکر شده ذ
 گندم روي بر که هستند عواملی مهمترین از فیزیکی و اقلیمی عناصر ،...و مدیریت خاك، نوع بذر، نوع

 استان در دیم گندم کشت یاراض استعداد شناسایی براي پژوهش این در .دارند تأثیر آن عملکرد و
 از و زمین شیب و توپوگرافی و اقلیمی عناصر بندي طبقه براي سبحانی پیشنهادي روش از گلستان

  ).4 جدول( است شده استفاده خاك بافت و PH، EC ،عوامل بندي طبقه براي و تجربی هاي روش
 

  )1384 ،سبحانی( مدی گندم کشاورزي - اقلیم بندي پهنه براي مطلوب محیطی شرایط -4 جدول
  نامناسب  حدوداً مناسب  مناسب  خیلی مناسب  ها بندي کالس درجه
  700 >یا  250<  250- 350  350- 450  450>  )متر میلی( بارش ساالنه

  10 <  10-20  20-30  30 >  )متر میلی( بارش آذر
  150 >یا  15 <  15-30  30- 60  60-90  )متر میلی(بهاره بارش 
  150 >یا  10 <  10-30  30-55  55-80  )متر میلی(خرداد بارش 

  25>یا  10 <  10-13  13- 16  16-20  )گراد درجه سانتی( دماي ساالنه
  25 >یا  5 <  5-10  10-15  15-20  )گراد درجه سانتی( زنی دماي جوانه

  32 >یا  10<  10-12  12-14  14-22  )گراد درجه سانتی( یده دماي گل
  42 >یا  10 <  12-14  14- 16  16-24  )گراد درجه سانتی( بندي دماي دانه

  2200 >  1900-2200  1700-1900  1700 <  )متر( ارتفاع
  15 >  10-15  5-10  1- 5  )درصد( شیب
EC  4 -0  6-4  <6    
PH 8 -5/5 0 - 5و 5  -  -   >8 

  ,Si-L , Si-C-L  بافت
L, Si-C, C-L  -  -  CLAY و SAND  
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ثر در ؤهاى عوامل م نقشه ،Arc GISافزار  در محیط نرم 1با استفاده از روش همگرایی متقاطع
ده و در نهایت نقشه طبقات شصورت دو به دو با یکدیگر ترکیب  عملکرد گندم استان گلستان به

هاي اطالعاتی بارش  بدین صورت که در ابتدا الیه .استعداد اراضی در چهار طبقه حاصل گردید
هاي اطالعاتی  با یکدیگر، الیه صورت دو به دو آذرماه، بارش بهاره، بارش خردادماه و بارش ساالنه به

صورت  بندي و میانگین دماي ساالنه نیز به دماي دوره گلدهی، دماي دوره دانه ،زنی دماي دوره جوانه
هاي اطالعاتی ارتفاع و شیب  ، بافت و در انتها الیهEC، PHهاي اطالعاتی  دو با یکدیگر و الیه  به  دو
هاي همدما و همبارش با  در ادامه نقشه .ترکیب شدند 4 اساس تقسیمات جدولدو بر  به صورت دو  به

اساس تلفیق نقشه عوامل در انتها بر .هاي خاك و توپوگرافی با یکدیگر تلفیق شدند یکدیگر و نقشه
در ادامه ). 16 و شکل 5 جدول(طبقه حاصل گردید  4جوي و زمینی نقشه استعداد اراضی در 

 جدول( کشت گندم به تفکیک شهرستان محاسبه گردیدمساحت کشت فعلی گندم و استعداد اراضی 
مشاهده گردید  )17 (شکل با توجه به نقشه توزیع فضایی عملکرد گندم دیم در استان گلستان .)6

و  باالتوجه به نقشه  با .گردد که از شمال به سمت جنوب بر مقدار عملکرد گندم دیم افزوده می
مشاهده گردید که روند افزایش شمال به جنوب  باران و همدماي استان گلستانهاي هم نقشه

شایان ذکر است تحلیل عملکرد گندم در  .خوانی دارد عملکرد گندم با توزیع فضایی دما و بارش هم
این  براياطالعات میسر نبوده و  کمبوددلیل  پهنه با استعداد ارضی خیلی مناسب در شمال استان به

  .نیاز استن پهنه العات عملکرد گندم در ایکار به ثبت اط
 

 

                                                
1- Intersection 
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  گلستان استان اراضی استعداد طبقات نقشه -16 شکل
  

  
  

  گلستان استان در دیم گندم عملکرد فضایی توزیع -17 شکل
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 مساحت هر طبقه از استعداد اراضی کشت گندم استان گلستان -5 جدول
  درصد مساحت  )کیلومتر مربع( مساحت  اراضی استعداد

  4/4 8/890 مناسب خیلی
 2/58 2/11710 مناسب

 17 7/3401 مناسب حدوداً
 4/20 4/4097 نامناسب
 100  2/20100  مجموع

  
 کشت گندم منطقه به تفکیک شهرستانمساحت هر طبقه از استعداد اراضی  -6 جدول

مساحت کشت فعلی  استعداد اراضی کشت گندم
 )مربعکیلومتر ( گندم

 شهرستانمساحت طبقات 

 خیلی مناسب مناسب حدوداً مناسب نامناسب  )کیلومتر مربع(
 کاووس گنبد  93/2129 28/727  48/3770  89/519 23/2
 گرگان 93/327 46/121 71/575 49/258 53/643
 گالیکش 27/221 5 79/216 49/328 63/344
 کردکوي 93/148  0 44/278 16/81 79/457
 آباد علی 06/275 7/28 47/397 53/139 56/548
 رامیان 29/155  0 15/368 49/131 07/277

 ترکمن 06/190  0 274  02/0 0
 گزبندر 38/10  0 22/170 17/29 7/12

 قال آق 03/1047  0  61/1753 88/9 0
 شهر آزاد 22/80  11/1 92/208 72/176 8/452

 گمیشان 74/634  0 41/1125 8/1 0
 مینودشت 87/241  2 3/189 98/215 11/261
 کالله 68/631 02/5 64/1014 31/441 7/283
 تپه مراوه 51/361  0 48/1347 77/1048 73/709

  
 استان اراضی استعداد از طبقه هر در گندم فعلی کشت مساحت درصد و مساحت نهایت در

 با اراضی در گندم فعلی کشت مساحت درصد 4/4 که گردید مشاهده اساس این بر .شد بررسی گلستان
 استعداد با اراضی در درصد 9/16 مناسب، استعداد با اراضی در درصد 3/58 مناسب، خیلی استعداد
  .)7 جدول( دارد قرار نامناسب استعداد با اراضی در درصد 4/20 و مناسب حدوداً
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  گلستان استان اراضی استعداد از طبقه هر در گندم فعلی کشت مساحت -7 جدول
 حتدرصد مسا )کیلومتر مربع( مساحت کشت فعلی گندم استعداد اراضی
 4/4  86/890 خیلی مناسب

 3/58 21/11710 مناسب
 9/16 73/3401 حدوداً مناسب

 4/20 41/4097 نامناسب

  
 :حاصل شد با مقایسه نقشه استعداد اراضی کشت گندم و مساحت کشت فعلی گندم نتایج زیر

کیلومترمربع  74/634و  03/1047، 93/2129 ترتیب با بهقال و گمیشان  آقهاي گنبد،  شهرستان -
 93/148و  22/80، 38/10 ترتیب با هاي بندرگز، آزادشهر و کردکوي به بیشترین و شهرستان

 .باشند کیلومترمربع کمترین مقدار مساحت کشت فعلی گندم را دارا می
، 28/727ترتیب با  آزادشهر بهآباد، کالله، گالیکش، مینودشت و  هاي گنبد، گرگان، علی شهرستان -

کیلومترمربع بیشترین مقدار مساحت محدوده با استعداد اراضی  11/1و  2، 5 ،02/5، 7/28، 46/121
محدوده با استعداد اراضی خیلی مناسب  بدونها  و سایر شهرستان باشند دارا میخیلی مناسب را 

 .باشند می
کیلومترمربع  48/1347 و 61/1753 ،48/3770یب با ترت هاي رامیان، گمیشان و بندرگز به شهرستان -

تپه، بندرترکمن و  هاي مراوه بیشترین مقدار مساحت محدوده با استعداد اراضی مناسب و شهرستان
 .باشند کیلومترمربع کمترین مقدار مساحت را دارا می 92/208و  3/189 ،22/170ترتیب با  کردکوي به

کیلومترمربع  31/441 و 89/519، 77/1048ترتیب با  گمیشان به تپه و هاي رامیان، مراوه شهرستان -
قال و  هاي کالله، آق مناسب و شهرستان ت محدوده با استعداد اراضی حدوداًبیشترین مقدار مساح

 .باشند کیلومترمربع کمترین مقدار مساحت را دارا می 88/9و  8/1 ،02/0ترتیب با  گالیکش به
کیلومترمربع  56/548و  53/643 ،73/709ترتیب با   و مینودشت بهقال هاي رامیان، آق شهرستان -

گنبد کاووس، بندرگز و هاي  بیشترین مقدار مساحت محدوده با استعداد اراضی نامناسب و شهرستان
  .باشند محدوده با استعداد اراضی نامناسب می بدونکردکوي 

  
  گیري نتیجه

مشخص گردید که به تناسب افزایش بارش و با توجه به نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته 
کاهش دما به سمت جنوب استان بر میزان عملکرد گندم دیم استان افزوده شده است. البته الزم به 

دلیل وجود رشته کوه البرز  ر جنوب استان بهد باشد زیرا صورت خطی نمی ذکر است روند این افزایش به
الیه شمال استان و  در منتهی سوي دیگر نبود بارشگردد. از  شرایط کشت مناسب گندم محدود می
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 کننده کشت گندم در استان است. بنابراینهاي این منطقه خود از عوامل محدود شور بودن زمین
صورت نواري در امتداد شرق به  توان نتیجه گرفت که شرایط مساعد کشت گندم دیم در استان به می

  .باشد غرب استان می
از اراضی و زیادي  ر استان گلستان عملکرد پایین بخشت گندم دیم داز جمله مشکالت در کش

طور  میزان عملکرد گندم دیم استان به .باشد می هاي کاشت با عملکرد حاصل هزینهنداشتن تطابق 
رم در کیلوگ 3252باشد که شهرستان کردکوي با متوسط عملکرد  کیلوگرم در هکتار می 2828متوسط 

کیلوگرم در هکتار کمترین  1098داراست. شهرستان گنبد نیز با شینه تولید را بیعملکرد  هکتار از نظر
  میزان عملکردي را شامل شده است.

استان گلستان،  هاي کشاورزي در ریزي با عنایت به مشاهدات نگارنده، در غالب مطالعات و برنامه
متر را مالك کاشت  میلی 300باشد یعنی آستانه بارشی  تعیین مناطق کشت گندم می تنها بارش مالك

اي از استان گلستان از نعمت بارش  دهند، اما شواهد نشان داد که با وجود دارا بودن بخش عمده قرار می
متر، گستره با وسعت بسیار اندکی در طبقه بسیار خوب کشت گندم دیم جاي گرفته  میلی 300باالي 

وقوع بیشینه  از طرفی .کند این امر دخیل می را در ...و و خاكدیگر اقلیمی  عناصرثیرگذاري أاست که ت
باشد که این موضوع عملیات  بارش همزمان با شروع تاریخ کشت گندم دیم در استان گلستان می

هاي فصل بهار  نوسانات دمایی و بارشی موجود در ماه کند. در نهایت ورزي را با مشکل مواجه می خاك
تر در  هاي اصولی ریزي کند که مستلزم برنامه بندي تحمیل می بیشترین تغییرات را بر دوره گلدهی و دانه

  .باشد این بازه زمانی می
  

 منابع
 جهـاد  وزارت بودجـه  و ریـزي  برنامه معاونت. 1385. کشاورزي اطالعات و آمار کل اداره کشاورزي آمارنامه -1

 .کشاورزي
آ.، و  لطفعلی، غالمعباس ،.ح.م ،صابري ،.ت.م ،ئیطباطبا ،.د ،افیونی .،ه مجیدي، اسالم ،.م ،وهابزاده ،.ا ،امینی -2

 مختلف معیارهاي از استفاده با نان گندم پهاي ژنوتی دانه عملکرد سازگاري و پایداري. 1389 .ا.ذ.س راوري
 .411-397: 3 شماره بذر، و نهال نژادي به مجله شوري، تنش شرایط در پایداري

 نامـه  پایـان  ،)کردستان استان موردي مطالعه( دیم گندم زراعت اقلیمی پتانسیل بررسی. 1387 .س ،بازگیر -3
  .تهران دانشگاه کشاورزي دانشکده ارشد، کارشناسی

 .صفحه 610 تهران، دانشگاه انتشارات دوم چاپ. سردسیري غالت. 1376. ر.م، بهنیا -4
 ،)AHP( روش از فادهاسـت  با گلستان استان هاي شهرستان مندي بهره سنجش. 1389 .ن ،بايو  ،.م ،تقوایی -5

 .اصفهان دانشگاه جغرافیایی تحقیقات فصلنامه شده پذیرفته
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 در اي ماهواره تصاویر از استفاده با اردبیل استان آگروکلیماتیک بندي پهنه .1384ع.ا.  ،رسولیو  ،.ب ،سبحانی -9

 .، رساله دکتري جغرافیاي طبیعی، دانشگاه تبریزGIS محیط
 بحـران  مدیریت در مدیریت هاي سبک اثر بررسی. 1390. ع ،منتظريو  ،.ن ،باي ،.م ،اکبري ،.ر.غ ،غالمی -10

 .تهران -بالیا و حوادث در بحران مدیرت و درمان المللی بین کنگره پنجمین گلستان، استان در حادثه از بعد
با تاکیـد بـر    GISبندي آگروکلیمایی استان همدان با استفاده از  ناحیه. 1380. ع ،تکلوبیغشو ، .م، زاده فرج -11

 .103-95: 41 هاي جغرافیایی، شماره مجله پژوهش گندم دیم
 دیم گندم کشت اقلیمی بندي پهنه. 1387. غ ،عسگريو  ،.ع ،کردار صداقت ،.ع ،پور نیصدقیا ،.ع.غ ،کمالی -12

 .483-467: 22 شماره خاك، و آب مجله شرقی آذربایجان استان در
 هـاي  داده از استفاده با زنجان استان دیم گندم اطلس تهیه. 1389. ب.م ،بهیارو  ،.پ ،مالیی ، غ.ع.،کمالی -13

 .907-849: 5 ب و خاك، شمارهمجله آGIS  و اقلیمی
 نشـریه  خـاك،  و آب تحقیقات موسسه زراعی، نباتات براي اراضی تناسب کیفی ارزیابی. 1376، ج. گیوي -14

 .1015 شماره
 کـرج،  ایستگاه بارندگی احتماالت و ذرت گندم، محصوالت روي بر جوي عوامل تاثیر. 1366. ح.م ،گل گل -15

 .هواشناسی زشآمو مرکز کارشناسی، نامه پایان
 چنـدمتغیره،  آمـاري  هـاي  روش از استفاده با خزري ناحیه اقلیم بندي پهنه. 1389، ن. بايو  ،.م ،منتظري -16

  .اصفهان دانشگاه جغرافیایی تحقیقات فصلنامه در شده پذیرفته
 صـلی ا محصول 15 کشاورزي هواشناسی هاي محدودیت و نیازها راهنماي. 1371. کوانتا مشاور مهندسین -17

 .کشور هواشناسی سازمان ایران،
  .صفحه 317 تهران، دانشگاه انتشارات زراعی، اکولوژي. 1345.ر. م نژاد میمندي -18

 
19.Dinar, A., Mendelsohn, R., Evenson, R.E., Parikh, J., Sanghi, A., Kumar, K., 

Mc Kinsey, J., and Lonergan, S. 1998. Measuring the Impact of Climate 
Change on Indian Agriculture. World Bank Technical, Washington, 402p. 

20.Dubey, R.P., Kalubarme, M.H., Jhorar, O.P., and Cheema, S.S. 1987. Wheat 
Yield Models and Production Estimates for Patiala and Ludhiana Districts 
Based on Land sat-MSS and Agro meteorological data. Scientific note: IRS-
UP/SAC/CPF/SN/08/87, Space Application Center, Ahmedabad. 

 



 41                                       ...                            با گلستان استان در دیم گندم کشت اراضی پتانسیل مطالعه

21.Hundal, S.S., Singh, R., and Dhaliva, L.K. 1997. Agro-climatic Indices for 
Predicting Phenology of Wheat (Triticum aestivum) in Punjab. J. Agric. Sci.  
67: 265-268. 

22.Jiang, P., and Telen, K.D. 2004. Effect of Soil and Topographic Properties Crop 
Yield in a North-central Comsoybean Cropping system, Agron, J. 96: 258-252. 

23.Nonhebel. 1996. Effects of Temperature Rice and Increase in co2 Concentration 
of Simulated Wheat Yield in Europe. Climatic-change, 34: 73-90. 

24.Lobell, D.B., Burke, M.B. 2010. On The Use of Statistical Models to Predict 
Crop Yield Responses to Climate Change, Agricultural And Forest 
Meteorology, 150: 1443-1453. 

25.Liu, S., Mo, X., Lin, Zh., Xu, Y., Ji, J., Wen, G., and Richey, J. 2010. Crop 
Yield Responses to Climate Change in The Huang-Huai-Hai Plain of China, 
Agricultural Water Management, 97: 1195-1209. 

26.Motroni, A. 2006. Effect of Future Climatic Variability on Agriculture in 
Mediterrean region Agrometeorological service. 

27.Sharma, A., Sood, R.K., and Kalubarme, M.H. 2004. Agrometeorological 
WSheat yield forecast in Himachal Pradesh, J. Agromet. 6: 153-160. 

28.White, J.W. 2009. Comments on a Report of Regression-Based Evidence for 
Impact of Recent climate Change on Winter Wheat Yields, Agriculture, 
Ecosystems and Environment, 129: 547-548. 

29.Wang da-cheng, LI cun-jun, Song xiao-yu, Wang Ji-hua, yang Xiao-dong, 
Huang wen-jiang, (...:2011),"Assessment of L and Suitability Potentials for 
Selecting Winter Wheat Cultivation Areas in Beijing, China, Using RS and GIS", 
..:Agricultural Sciences in China, ..:Vol.10...:. 9: 1419-1430. 

30.Xiao, G., Zhang, Q., Li, Y., Wang, R., Yao, Y., Zhao, H., and Bai, H.  
2010. "Impacts of Temperature Increase on The Yield of Winter Wheat at Low 
and High Altitudes in Semiarid Northwestern China, Agricultural Water 
Management, 97: 1360-1364. 

 
 



 91/سال دوم/شماره مسلسل چهارم/تابستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                 42
 

 


