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  قلیم کشاورزي ایران با استفاده از روش یونسکوبندي ا پهنه

  3و ادي دپائو 2، وحیدرضا قاسمی1*يعبدالعلی غفار

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایرانموسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، سازمان  -1

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران ، موسسه تحقیقات کشاورزي خاك و آب -2

  حلب، سوریه ، ایکاردامرکز تحقیقات بین المللی  -3

 

  چکیده

بندي اگروکلیماي ایران با روش یونسکو، ارائه تصویري گویا از نقش کلیدي اقلیم در تولیدات  هدف از پهنه

. گیران است ریزان و تصمیم اندرکاران بخش کشاورزي از جمله تولیدکنندگان، محققان، برنامه زراعی به دست

بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی، ) 1973 - 98(هاي دراز مدت  هاي ترسیمی با استفاده از میانگین داده نقشه

آوري و به محیط  هاي هواشناسی اصلی داخلی و کشورهاي همجوار از منابع متعدد جمع تشعشع و سرعت باد ایستگاه

GIS تبخیر و تعرق مطلق . وارد شدند(ETP) آوري، محاسبه و به اطالعات قبلی اضافه  هاي هواشناسی جمع از داده

همپوشانی (هاي انفرادي و تلفیقی  نقشه) DEM( ارتفاعو مدل رقومی   GISافزارهاي محیط نرم با استفاده از. شد

بندي  بر مبناي سه معیار اصلی طبقهنشان داد که نتایج . تهیه شدندمکان  - در یک مدل اقلیم) هاي اطالعاتی الیه

باشد که نشانگر تنوع  ایران قابل تشخیص میپهنه اقلیمی در   28یونسکو یعنی رژیم رطوبتی، تیپ زمستان و تابستان، 

منطقه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم، منطقه (ناحیه  6از این تعداد . باشد قابل مالحظه آب و هوایی ایران می

خشک  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم، منطقه خشک با زمستان معتدل و تابستان خیلی گرم، منطقه نیمه

خشک با زمستان سرد و  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم، منطقه نیمه د و تابستان گرم، منطقه نیمهبا زمستان سر

این مطالعه نشان داد که استفاده از روش یونسکو براي . شود درصد کشور را شامل می 90بیش از ) تابستان معتدل

گیران مورد استفاده قرار  برداران و تصمیم رههاي آب و هوایی کاربرد داشته باشد و اطالعات آن براي به تهیه نقشه

  .گیرد

  

 GISبندي اقلیم، رژیم رطوبتی، تیپ زمستان و تابستان، روش یونسکو و  پهنه :هاي کلیدي واژه
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 مقدمهمقدمه

 در  محصول تولید در  موفقیت  عمده  عوامل از

 و  محیطی  ، مکانی شرایط  شناخت کشور  زارهايدیم

  براي  ویژه  هاي محیط  اختصاص  آن  تبع  به و  اقلیمی

  فاکتورهاي سوء آثار بتوان تا  است  گوناگون  نباتات

 را تولید  ثبات و  رسانده  حداقل  به را  اقلیمی و  محیطی

در چنین مطالعاتی . کرد پایدار  کشاورزي  سیستم در

در مرحله اول اثرات اقلیم در تولید محصول ارزیابی 

 ,De Pauw et al., 2003;De Pauw)گردد  می

ي رطوبتی و حرارتی در تعیین تناسب ها رژیم. (2001

. اراضی قابل کاشت و تناسب  کشت تاثیر گذار است

  جهت و  ارتفاع  ،توپوگرافی  در استفاده از اراضی،

  تحت را  اي منطقه  هواي و  آب  ند نوعتوا می  شیب

  مهم نظر  این از  خاك  اهمیتبعالو ه . دهد قرار تأثیر

  نقش  هم و  تشدیدکننده  نقش  تواند هم می  که  است

 بویژه هوایی  و  آب  هاي محدودیت  براي  دهنده تقلیل

  مناطق در  مسئله  این  اهمیت که نماید ایفاء  خشکی

   .)FAO, 1996(است  بیشتر بمراتب  کوهستانی

  اراضی از  بهینه  استفاده  توجه به این مسایل، جهت با

  ضرورت  یک شناخت خصوصیات اقلیم  ، دیم

  چارچوب  مطالعاتی  چنین  براي .  است ناپذیر  اجتناب

  بندي پهنه“  که  است  مطرح  خاصی  هاي روش و 

 ، ریزي برنامه تا باشد می  جمله  آن از“  اکلیماگرو

  اقلیمی  همگن  هاي پهنه از  بهینه  استفاده و  برداري بهره

  . آید  بعمل

بندي  یکی از نخستین روابطی که بطور علمی در طبقه

  رطوبت  ضریباقالیم مورد استفاده قرار گرفته است 

  بررسی  براي 1904  سال است که در  ترانسو

شد که از  پیشنهاد آمریکا  و مراتع جنگلها  اکولوژي

رابطه 
E

P
   IH کوچکی و نصیري ( آید می بدست

  IHدر این فرمول ). 1379و غفاري، 1375محالتی، 

و  بارندگی  میزانبه تربیت   E  و P ، رطوبت  ضریب

 IH در این فرمول اگر.  است میلیمتر  به  سالیانه تبخیر

بخش  .دگرد می محسوب  خشک  منطقه ،باشد  1>

عمده روابطی که بعداً تعریف شدند کم و بیش متاثر 

باشند به این مفهوم که  می ترانسو  رطوبت  ضریباز 

بارندگی را بعنوان عامل رطوبت و در مقابل آن 

عوامل تاثیر گذارنده بر آن، مانند دما، را قرار 

هاي النگ، بیروت، آمبرژه،  دهند که فرمول می

ري، تورنتوایت، کوپن  کاپوتدومارتن، آنگستروم، 

و گوسن و غیره همگی به نحوي با نگرش فوق 

  ).1379و غفاري،  1352خلیلی، (اند  آمیخته

اي و  مسائل اقلیمی ایران تاکنون چه در مقیاس منطقه

اي  هاي چندگانه چه در مقیاس کشوري مورد بررسی

قرار گرفته است که اهم آنها به نقل از خلیلی و 

تقسیمات : باشد به شرح زیر می) 1370(همکاران 

و ) 1339(، عدل )1955(اقلیمی ایران توسط گنجی 

) 1348(در سیستم کوپن، ثابتی ) 1966(جوادي  شفیع

هاي  نامه در سیستم آمبرژه و گوسن، و تعدادي پایان

هاي کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزي  دوره

هاي دومارتن، تورنت وایت  دانشگاه تهران در سیستم

  . غیره انجام گرفته است و

تکمیل سیستم،  در جهت 1370خلیلی  در سال

مرزهاي جدید حرارتی را بر آن اعمال نموده است 

شناسی زیستی سایر  که این مرزها از تقسیمات اقلیم

انگیزه این انتخاب و . اند ها انتخاب شده بندي طبقه

تغییر چنین بوده که اوالً به منظور حفظ ارزش 

 بندي استخوانبندي در مقیاس جهانی،  قسیماي ت مقایسه

اولیه دستگاه دومارتن به همان صورت اولیه نگهداري 

شود و به این ترتیب تشخیص مناطق هم اقلیم ایران  می
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گردد و ثانیاً با اعمال  با سایر نقاط جهان امکانپذیر می

هاي بیشتري از  هاي حرارتی، ویژگی بندي زیر طبقه

 8بر این اساس، نهایتاً به جاي  .شود اقالیم آشکار می

یابی و جانشین  نوع اقلیم هویت 32نوع اقلیم، 

بعالوه اقلیم خشک دومارتن نیز در . گردد می

بندي جاماب به دو دسته فراخشک و خشک  طبقه

چنین دستگاهی با ویژگیهاي . بیابانی تقسیم شده است

دومارتن "بندي  زیر اقلیم، دستگاه طبقه 4اقلیم و  8

  . نامگذاري شده است "شده حاصال

ویژگی مطالعه حاضر در رابطه با کارهاي انجام شده، 

باشد که  استفاده از تبخیر و تعرق مطلق به جاي دما می

در واقع به نقش و اهمیت کلیدي تشعشع و تقاضا 

. براي مصرف آب توجه و تاکید بیشتري شده است

المللی مناطق خشک و نیمه  بینمرکز تحقیقات 

بندي  به سرپرستی دي پائو، پهنه) ایکاردا(خشک 

را با این روش ) 2001(جزیره عربستان  اقلیمی شبه

انجام داده و مناطق شمال افریقا و غرب و آسیاي میانه 

براي کسب . کنند را نیز با همین روش دنبال می

اطالعات بیشتر در خصوص روش یونسکو به 

مراجعه  )1979(، و یونسکو)1974(فائو ،)2000(دپائو

 .شود

  

 (UNESCO, 1979) بندي یونسکو  مفاهیم رژیم رطوبتی بر اساس طبقه -1جدول 

  توضیحات  شاخص خشکی  رژیم رطوبتی

 بارندگی کم و نامنظم که در هر فصلی امکان بارش وجود دارد • AI<0.03  فراخشک

 %100تغییرات ساالنه بارندگی خیلی زیاد تا  •

هـا در بسـتر    تقریباٌ فاقد پوشـش گیـاهی دائمـی بـه اسـتثناء بعضـی بوتـه        •

  ها، امکان رویش گیاهان یکساله در بعضی از سالهاي خوب رودخانه

 میلیمتر 200-350میلیمتر تا  80-100بارندگی ساالنه  • AI=0.03-0.2  خشک

  % 100تا  50تغییرات ساالنه بارندگی زیاد  •

  داراي پوشش گیاهی پراکنده  •

  دیمکاري اقتصادي مقدور نمیباشد •

میلیمتـر تـا    200-250بارندگی ساالنه در مناطقی با بارش زمسـتانه بـین    • AI=0.2-0.5  خشک نیمه

 میلیمتر 500-450

میلیمتـر تـا    300-400بارندگی ساالنه در مناطقی با بارش تابسـتانه بـین    •

  میلیمتر 800-700

  %50تا  25تغییرات ساالنه بارندگی  •

  مرطوب نیمه

  مرطوب

  خیلی مرطوب

AI=0.5-0.75 

AI=0.75-1 

AI>1 

 %25تغییرات ساالنه بارندگی کمتر از  •

  داراي کشاورزي نرمال •
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  (UNESCO, 1979) بندي یونسکو  مفاهیم تیپ زمستان بر اساس طبقه -2جدول 

میانگین متوسط روزانه   تیپ زمستان

  دما در سردترین ماه سال

  هان زراعییاواکنش گ

 Tmean=10-20 °C (Mild)مالیم 
 

 رشد گیاهان در زمستان مقدور است •

نیاز کمتر به رشد و توسعه سریع مراحل فنولوژیک در بهار  •

  دارد

 محدودیت رشد گیاه • Tmean=0-10 °C (Cool)خنك 

نیاز بیشتر به رشد و توسعه سریع مراحل فنولوژیک در بهار  •

  دارد

  هاي با ظرفیت نگهداري آب باال نیاز به خاك •

نیاز به گیاهانی با خواب زمستانه براي تحمل + موارد باال  • Tmean<0 °C (Cold)سرد 

  سرماي زمستان

  

  

  (UNESCO, 1979) بندي یونسکو  مفاهیم تیپ تابستان بر اساس طبقه -3جدول 

میانگین متوسط روزانه   تیپ تابستان

  دما در گرمترین ماه سال

  هان زراعییاواکنش گ

  خیلی گرم

(Very warm) 
 (Warm)گرم  

 

Tmean>30 °C 
 

Tmean=20-30 °C 

 توسعه سریع مراحل فنولوژیک •

  تبخیر و تعرق باال و افزایش نیاز آبی گیاه •

  از دسترس خارج شدن سریع رطوبت خاك •

 Tmean=10-20 °C (Mild)مالیم 
 

 کاهش باروري بالقوه گیاهان •

سازگار با گیاهانی که از توسعه سریع مراحل رشدي  •

  پایین برخوردار باشند در دماي

 ایجاد محدودیت شدید در باروري بالقوه گیاهان • Tmean=0-10 °C  (Cool)خنک 

  پایین بودن باروري بالقوه گیاهان •

  

  

  هاي تهیه شده تعداد نقشه -4جدول 

 تعداد کالس بندي معیار طبقه نوع نقشه

 6 نسبت بارندگی ساالنه به تبخیر و تعرق مطلق رژیم رطوبتی

 3 میانگین دماي سردترین ماه زمستانتیپ 

 4 میانگین دماي گرمترین ماه تیپ تابستان

 28 هاي باال رویهم گذاري نقشه بندي نهایی پهنه
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  بندي هاي پهنه مواد و روش

هاي  بانک اطالعات شامل میانگین ماهانه داده

هاي  براي ایستگاه) 1973- 98(درازمدت هواشناسی 

سال  20اصلی داخل کشور که حداقل داراي باالي 

سال براي  5و باالي ) ایستگاه 126(داده براي بارش 

. بودند از منابع متعدد تهیه گردید) ایستگاه 560(دما 

ایستگاه  37بارش و ایستگاه  118هاي  همچنین داده

همان شرایط ذکر شده از کشورهاي همسایه از دما با 

  .طریق ایکاردا گردآوري و به این بانک اضافه شد

به ) ها ایستگاه(اي  هاي نقطه بندي داده براي پهنه

 Thin-Plate Smoothingهاي سطحی، از روش نقشه

Spline  افزارهاي  که مبناي کار نرمANUSPLIN  و

CLIMAP باشد  می(Hutchinson, 2000)   ،

استفاده شد و در نهایت همه این اطالعات به محیط 

GIS سه متغیر مستقل عرض جغرافیایی، . وارد شدند

طول جغرافیایی و ارتفاع نیز در این محاسبات وارد 

 DEM )(Digitalمدل رقومی ارتفاع شدند که براي 

Elevation Models هاي فضایی و جهت تولید نقشه 

 USGS DEMهاي توپوگرافی                 از نقشه

GTOPO30  (Gesch and Larson, 1996)  با دقت

براي محاسبه تبخیر و تعرق  .کیلومتر استفاده گردید 1

از  PET (Potential Evapo-Transpiration)بالقوه 

  .  استفاده گردید Penman-Monteithروش 

بسیار دقیق و با  هاي نقشهبا استفاده از روش یاد شده، 

تبخیر و هم شرایط   باران، هم  دما، هم  ارزش هم

دیگر پارامترهاي اقلیمی به صورت خروجی بایناري 

)Binary ( در محیطGIS شدند تولید ) براي مثال در

هاي ساالنه بارندگی، دماي  نقشه 4و  3، 2، 1اشکال 

هاي سال، و تبخیر و تعرق  گرمترین و سردترین ماه

عالوه بر آن،  روش بکار ). ن داده شده استمطلق نشا

بندي اقلیمی کشور بر اساس  رفته در تهیه نقشه پهنه

بندي یونسکو براي مناطق خشک دنیا  طبقه

(UNESCO, 1979) باشد که این روش  استوار می

  :مبتنی بر سه شاخص مهم به شرح زیر است

به ( (Moisture regime)رژیم رطوبتی  .1

  )رجوع شود 1توضیحات جدول 

به توضیحات ( (Winter type)تیپ زمستان  .2

 )رجوع شود 2جدول 

به توضیحات ( (Summer type)تیپ تابستان  .3

  )رجوع شود 3جدول 

 Aridity)رژیم رطوبتی بر مبناي شاخص خشکی 

Index)  شده در  تولید هاي رقومی الیهبا استفاده از

از  انسیل تبخیر و تعرق،پت و حل قبل مانند بارندگیامر

شکل (د یآماده گردحاسبه و نقشه آن مفرمول زیر 

5(.  

AI = P(mm/year)/PET(mm/year)  
تیپ زمستان و تابستان به ترتیب بر اساس میانگین 

هاي سال تعیین شدند  دماي سردترین و گرمترین ماه

  ).3و  2اشکال (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1973-98(نقشه متوسط بارش ساالنه کشور  -1شکل 
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-Penmanنقشه متوسط تبخیر و تعرق بالقوه کشور با روش  -4شکل   )1973-98(کشور  نقشه متوسط دماي گرمترین ماه سال -2شکل 

Monteith )98-1973( 

  

  
  

  )1973-98(کشور ) رژیم رطوبتی(متوسط شاخص خشکی نقشه  -5شکل   )1973-98(نقشه متوسط دماي سردترین ماه سال کشور  -3شکل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ورزي کشورااقلیم کش بندي پهنهنقشه  و ترسیم تهیهمدل  -6شکل 
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بندي اگروکلیماي کشور از  نقشه نهایی پهنه

 6هاي تهیه شده رژیم رطوبتی با  پوشانی نقشه هم

، میانگین دماي گرمترین ماه سال با )4جدول (کالس 

کالس تولید شد  3کالس و سردترین ماه سال با  4

نشان  6که مراحل اجرایی تهیه این نقشه در شکل 

  ).7شکل (داده شده است 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بندي اقلیم کشاورزي کشور با روش یونسکو و راهنماي نقشه با درصد پوشش هر یک از مناطق نقشه پهنه -7شکل 
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 بحث نتایج و

 1در جدول ) شاخص خشکی(مفاهیم رژیم رطوبتی 

رژیم رطوبتی نه تنها میزان آب قابل . درج شده است

تبخیر و (، بلکه تقاضا براي آب )بارندگی(دسترس 

دهد که در مقایسه با  را نیز مد نظر قرار می) تعرق

از  ...) دومارتن، گوسن، : براي مثال(ها  سایر روش

در مناطق فراخشک . ر استیک امتیاز ویژه برخوردا

و خشک به علت پایین بودن بارندگی و نوسانات 

شدید ساالنه بارندگی، دیمکاري اقتصادي مقدور 

خشک با میزان بارش  باشد ولی در مناطق نیمه نمی

بیشتر و تغییرات ساالنه بارندگی کمتر، دیمکاري 

هاي دیم کشور نیز در این  میسر بوده و بیشتر زراعت

از نظر این رژیم ).  5شکل(باشند  کز مینواحی متمر

جنوب شرقی (کشور ایران فراخشک % 7/2روطوبتی، 

منطقه وسیعی (خشک % 7/64، )کرمان به طرف زابل

از شمال شرقی تا جنوب شرقی و همچنین قسمتهاي 

% 4/29، )مرکزي و نوار ساحلی جنوب کشور

هاي خراسان  برخی از نواحی استان(خشک  نیمه

هاي  ، گلستان، قزوین زنجان، و استانرضوي و شمالی

هاي شرقی و  غرب کشور یعنی اردبیل، آذربایجان

غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم، چهارمحال 

هاي فارس و  و بختیاري، و برخی نواحی استان

کهگیلویه و بویر احمد و ارتفاعات شمال استان 

 هاي البرز در دامنه(مرطوب  نیمه% 3/2، )خوزستان

ارتفاعات  هاي گیالن، مازندران و گلستان،  استان

غربی،  هاي آذربایجان غرب کشور در استان

کردستان، کرمانشاه و ایالم، ارتفاعات زاگرس در 

% 3/0، )هاي فارس و کهگیلویه و بویراحمد استان

هاي گیالن، مازندران، گلستان  عمدتاً استان(مرطوب 

هاي  استان( مرطوب خیلی% 5/0و ) هاي مرتفع و کوه

محسوب ) هاي مرتفع گیالن، مازندران و قلل کوه

کشور در % 8/94به عبارت دیگر ). 5شکل (شود  می

خشک بوده که ضرورت  زمره مناطق خشک و نیمه

تامین آب براي مقاصد کشاورزي با توجه به افزایش 

  . هاي اول قرار دارد جمعیت، جزو اولویت

تیپ زمستانه  3ن ، در ایرا)3شکل(از نظر تیپ زمستان 

وجود  (Mild)و مالیم  (Cool)، خنک (Cold)سرد 

کشور داراي % 25که تقریباً ) 2جدول (دارد 

هاي سرد و گاهی با پوشش برف است  زمستان

هاي غربی و شرقی، اردبیل، کردستان،  آذربایجان(

زنجان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و 

هاي خراسان شمالی و  هایی از استان بختیاري و قسمت

رز، قزوین،  رضوي، گلستان، تهران، مرکزي، الب

که در صورت کشت پاییزه باید از ) فارس و لرستان

% 55همچنین . گیاهان مقاوم به سرما استفاده کرد

منطقه مغان، (هاي خنک هستند  مناطق داراي زمستان

هاي گیالن، مازندران و گلستان، عمده نواحی  استان

هاي شمالی، رضوي و جنوبی،  هاي خراسان استان

، سیستان و بلوچستان، کرمان فارس، اصفهان، سمنان

که براي رشد گیاه در طول دوره زمستان ) و یزد

کنند و عموماً گیاهان این مناطق  محدودیت ایجاد می

براي سازگاري با اقلیم این نواحی نیاز به رشد و 

توسعه سریع مراحل فنولوژیک در بهار دارند 

(Sinclair and Gardner, 1998) . گیاهانی که در

کنند  ا ظرفیت نگهداري آب باالتر رشد میخاکهاي ب

کشور % 20. از موفقیت بیشتري برخوردار خواهند بود

عمدتاً نوار ساحلی (هاي معتدل  نیز داراي زمستان

هستند که رشد بعضی از گیاهان در ) جنوب کشور

این مناطق در زمستان مقدور بوده و نیاز کمتري به 

هار  رشد و توسعه سریع مراحل فنولوژیک در ب
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مراحل فنولوژیک نبات، تغییراتی ). 3شکل(باشد  می

است که در طول دوره رشد گیاه در اثر ظهور، 

هاي گیاه  گیري و یا از بین رفتن بعضی از اندام شکل

باشد  شود و عمدتاً تحت تاثیر دما می حاصل می

حرارت  به عبارت دیگر، درجه). 1382غفاري، (

ولوژیک عمده عامل محیطی است که مراحل فن

گیاهان زراعی و میزان رشد و نمو آن را کنترل 

هاي باال، دوره رشد را کوتاه و  حرارت درجه. کند می

بهر حال، . کند دماهاي پایین این دوره را طوالنی  می

حرارت و میزان رشد و نمو معموالً به  رابطه بین درجه

از دیدگاه اثرات . صورت منحنی خطی است

شد و نمو گیاهان زراعی، حرارت در کنترل ر درجه

حرارت  یک واریته زراعی با نیاز دمائی یا درجه

زنی تا رسیدگی  تجمعی از مرحله ظهور جوانه

براي مثال، نیازهاي . گردد فیزیولوژیک مشخص می

 2300حرارتی گندم از کاشت تا برداشت برابر با 

و ) 1392عبدالهی و همکاران، (درجه دما است -روز

درجه دما، - روز 2500عی گندم با یا یک واریته زرا

درصد از  25داراي دوره رشد طوالنیتري به مقدار 

درجه در همان منطقه - روز 2000واریته زراعی با 

  ).1382غفاري، (باشد  می

تیپ خیلی گرم  4از نظر تیپ تابستان، در ایران 

(Very Warm) گرم ،(Warm) مالیم ،(Mild)  و

به ). 2شکل و 3جدول (وجود دارد  (Cool)خنک 

کشور داراي تابستانهاي خیلی % 40عبارت دیگر، 

عمدتاً نوار ساحلی جنوب کشور و برخی (گرم 

هاي اصفهان، یزد، کرمان و سیستان  هاي استان قسمت

اکثر (از تابستانهاي گرم % 7/55و ) و بلوچستان

برخوردار هستند ) هاي کشور بجز موارد قبلی استان

ق در تابستان، به علت باال که عموماً گیاهان این مناط

بودن تبخیر و تعرق با مشکل تنش آبی و حرارتی 

مناطق مرتفع % 2/4همچنین ). 4شکل(مواجه هستند 

ارتفاعات البرز و زاگرس و (داراي تابستانهاي مالیم 

هاي اردبیل و  هایی از ارتفاعات استان قسمت

هستند که به علت ) هاي شرقی و غربی آذربایجان

دما، باروري بالقوه گیاهان در این نواحی  پایین بودن

یابد و در صورت زراعت، باید از گیاهانی  کاهش می

که امکان توسعه سریع مراحل رشدي در دماي پایین 

در بقیه مناطق . برخوردار هستند انتخاب شوند

قلل (که از نظر وسعت زیاد نیستند ) تابستانهاي خنک(

به علت پوشش ) بعضی از ارتفاعات مثل سبالن و دنا

دائمی برف و یا محدودیت شدید دما هیچ زراعتی 

  .شود توصیه نمی

بندي اقلیم کشاورزي کشور داراي  نقشه نهایی پهنه

نشان داده  7باشد که در شکل  پهنه متفاوت می 28

همانطوریکه در راهنماي ضمیمه این .  شده است

ترین پهنه اقلیم کشاورزي  شود وسیع شکل دیده می

در منطقه خشک با زمستان خنک و %) 2/26(کشور 

قرار دارد که دیمکاري در  (A-C-W)تابستان گرم 

باشد ولی سومین ناحیه از نظر وسعت  آن مقدور نمی

خشک با زمستان سرد و  در منطقه نیمه%) 2/17(

تابستان گرم واقع است که جزو مناطق مناسب 

هاي  توانند یافته باشد و محققین می دیمکاري می

هاي مستقر در این پهنه  اتی هر یک از ایستگاهتحقیق

را بدون هیچ دغدغه خاطري به کشاورزان این منطقه 

ها در  مناطق واقع در این پهنه( وسیع منتقل نمایند

درصد  90تقریباً ). پاراگراف اول ذکر شده است

منطقه خشک با زمستان خنک و : ناحیه 6کشور در 

زمستان  ، منطقه خشک با(A-C-W)تابستان گرم 

، منطقه (A-C-VW)خنک و تابستان خیلی گرم 
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-A-M)خشک با زمستان معتدل و تابستان خیلی گرم 

CW)خشک با زمستان سرد و تابستان  ، منطقه نیمه

خشک با زمستان خنک  ، منطقه نیمه(SA-K-W)گرم 

خشک با  ، منطقه نیمه(SA-C-W)و تابستان گرم 

. قرار دارد (SA-K-M)زمستان سرد و تابستان معتدل  

سازگاري گیاهان به نواحی مختلف با در نظر گرفتن 

  . کند نیازهاي آبی و دمائی فرق می

گیاهان زراعی خاص در نواحی اقلیمی خاصی 

توانند رشد کنند که شرایط مناسب رشد و تولید  می

آنها را فراهم آورد و موفقیت یک گیاه در یک ناحیه 

 و بار خوار ازمانس .بستگی دارداقلیمی به فاکتورهاي 

 نواحی تهیه در (FAO, 1970)متحد  ملل کشاورزي

 محصول گندم، مناسب آفریقا براي ده آگروکلیمایی

 زمینی سیب لوبیا، سویا، سورگوم، ارزن، ذرت، برنج،

کاساوا از همین  و شیرین زمینی سیب و سفید

شارما و همکاران  .هاي پایه استفاده کردند نقشه

هاي مدیریتی به خصوص در  گیري تصمیم) 2010(

به درك مناسب از روابط را منوط اي  سطح منطقه

 ,.Sharma et al( ددانن می، خاك و گیاه اقلیم

در کشورهاي در دریافت که ) 2010(بیشونی . )2010

ریزي در زمینه  باید قبل از هر گونه برنامهحال توسعه 

ن یکشاورزي هر منطقه تعی اقلیمی -نواحی ،کشاورزي

با ) 1390(طائی  .)Bishnoi, 2010(گردد یف و تعر

هاي کشاورزي  نظامبررسی منابع متعدد دریافت که 

فشرده با ساختار پیچیده از لحاظ وابستگی به 

ي فسیلی بی ثبات هستند، لذا این کشورها ها سوخت

برداري  در حال رسیدن به مرزهایی هستند که با بهره

بیشتر آنها با صرف که استفاده از (بیشتر از منابع طبیعی

به پایداري و ) انرژي و هزینه بیشتري همراه نیست

تنها لذا .  هاي زراعی نزدیک شوند ثبات در نظام

منبعی که افزایش استفاده از آن با صرف انرژي همراه 

 .ي تبدیل انرژي در آن استها نیست اتمسفر و فرایند

یکی از مهمترین راههاي رسیدن به  به عبارت دیگر،

سیستماتیک عمل کردن و استفاده مناسب  ،هدفاین 

  . از اطالعات هواشناسی کشاورزي است

این نقشه تصویري گویا از نقش کلیدي اقلیم در 

اندرکاران بخش کشاورزي  تولیدات زراعی به دست

ریزان و  از جمله تولیدکنندگان، محققان، برنامه

دهد و در زمینه  گیران این بخش ارائه می تصمیم

پالسم با مناطق مشابه آب و هوایی در  ژرممبادله 

  . داخل و خارج از کشور نیز اهمیت حیاتی دارد

  

  گیري نتیجه

 زراعی همگن مناطق مبناي بر کشاورزي اقلیم نواحی

 یا خاص کشاورزي اقلیم نواحی و شوند می تعیین

 را خاص محصوالت رشد جهت مطلوب اقلیم ویژه

پژوهش حاضر نشان داد که کشور  .کند معین می

ایران از تنوع قابل مالحظه آب و هوایی برخوردار 

گیران را در  توانند تصمیم باشد که محققین می می

هاي توسعه کشاورزي و طراحی الگوي  ریزي برنامه

کشت مناسب هر منطقه یاري کرده و ریسک 

بعالوه . گذاري را به حداقل ممکن برسانند سرمایه

تحقیق پایه خوبی براي مطالعات تناسب  نتایج این

اراضی براي زراعت و باغبانی، تغییر اقلیم و اثرات آن 

بر تولیدات کشاورزي، آمایش سرزمین و مطالعات 

  .باشد هاي آبریز می جامع اگرواکولوژي حوزه

  

  سپاسگزاري

شوراي  4312تحقیق حاضر بخشی از پروژه مصوب 

هاي علمی کشور است که با پشتیبانی و  پژوهش
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هاي مستمر آقاي مهندس عباس کشاورز  پیگیري

معاون وزیر و رئیس سابق سازمان تحقیقات و 

آموزش کشاورزي به مرحله اجرا در آمده است که 

از ایشان و شوراي مذکور مخصوصاً دبیر شورا آقاي 

  .گردد بیگدلی سپاسگزاري می مهندس
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Abstract 

The dryland areas of Iran are characterized by considerable weather variability, as well as 

major abiotic stresses, in particular drought and cold. Differentiation of Agro-climatically 

diversity, zoning of different areas need to take into consideration for crop suitability and 

management. In view of the very diverse climates, an agroclimatic zone map is of vital 

importance to achieve this purpose. The objectives of this study are to present Agro-climatically 

zoning differences for crop suitability usages. In order to do this study to indicate easily 

available information to agricultural producers, researchers and decision-makers were carried 

out. Data of monthly averages of precipitation, temperature, relative humidity, total incoming 

solar radiation and wind speed from the main stations were collected in Iran and data of 

neighboring countries were gathered from 1973 to 1998 analyzed by using UNISCO approach.  

Zoning maps on the basis of the three criteria: moisture regime, winter type and summer type 

indicated a total of  28 agro-climatic zones have been differentiated, from which only six (arid-

cool winter-warm summer, arid-cool winter-very warm summer, arid-mild winter-very warm 

summer, semi arid-cold winter-warm summer, semi arid-cool winter-warm summer, and semi 

arid-cold winter-mild summer identified in where occupy nearly 90% areas of Iran. It can be 

concluded UNISCO approach is applicable and provide useful information for researcher and 

decision makers. 

Key words: Agro-Climatical zoning, UNESCO, Moisture regime, Winter and Summer type, 

GIS  
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