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چکیده
هدف این پژوهش ،توان سنجی اقلیمی-کشاورزی کشت گندم دیم و نیشکر با استفاده از سه
روش فائو ،پاپاداکیس و یونسکو در مناطق استان خوزستان است و از دو روش فائو و
پاپاداکیس برای شناسایی مناطق کشت هر دو محصول و از روش یونسکو برای مشخص
کردن مکانهای مستعد کشت گندم دیم استفاده شده است .برای این منظور از آمار  23ساله
( )2016-1994دادههای اقلیمی روزانه مربوط به دما ،بارش ،ساعت آفتابی ،رطوبت نسبی و
سمت و سرعت باد  10ایستگاه همدیدی استان استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که بخشهای عمدهای از مناطق شمالی و شمال شرق استان برای کشت گندم دیم
مناسب بوده و بخشهای جنوبی و جنوب غربی از این نظر نامناسب بودهاند .در این میان
کارآیی دو روش فائو و پاپاداکیس نسبت به روش یونسکو بهتر بود .از نتایج قابل توجه این
مطالعه میتوان به شناسایی مناطق مستعدّ کشت نیشکر در استان خوزستان به واسطه نتایج
دو روش فائو و پاپاداکیس اشاره کرد .براساس نتایج این دو روش بخشهای مرکزی ،جنوب و
جنوب غربی استان برای کشت نیشکر مناسب بوده درحالی که براساس واقعیّات منطقه ،تنها
در شهرستان اهواز این گیاه کشت میشود  .در مورد نیشکر هیچ یک از دو روش فائو و
پاپاداکیس از نظر کارآیی بر یکدیگر برتری نداشتهاند.
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پهنه بندی ،اقلیمی-کشاورزی ،نیشکر ،خوزستان.
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ساختن تولیدات کشاورزی به هوا حداقل سابقهای  2000ساله دارد و هنوز هم در حال رشد است (فلمینگ.)3 ،1996 ،1
یکی از اهدف اقلیم شناسی کشاورزی شناخت توان مناطق مختلف از لحاظ کاشت محصوالت به منظور افزایش تولیدات
کشاورزی از جنبههای کمّی و کیفی است و در این میان یکی از مهمترین روشها برای رسیدن به این هدف ،استفاده از
طبقه بندیهای اقلیمی – کشاورزی در قالب پهنه بندی است (بازگیر .)1378 ،در پهنه بندیهای اقلیمی – کشاورزی
ابتدا مناطق براساس آمار بلندمدّت فراسنج های جوّی موثّر بر رشد محصوالت کشاورزی مانند دمای کمینه ،دمای بیشینه
و بارش طبقه بندی شده و سپس با درنظرگرفتن شرایط مورد نیاز محصول نظیر آستانههای دمایی ،بارش موردنیاز،
مناطق مساعد کشت محصول خاص مشخّص میگردد (فائو .)5 ،1996 ،2در ایران تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینۀ
پهنه بندی اقلیمی – کشاورزی و اثرات شاخصهای اقلیمی روی محصوالت زراعی مختلف انجام گرفته است .برای
نمونه ،نوریان ( )1368با استفاده از معادلۀ هیدروترمیک سیلیانینف 3و با به کارگیری دادههای آب و هوایی  19ایستگاه
هواشناسی ،کشور را به  10ناحیۀ اقلیمی – کشاورزی تقسیم کرد .همچنین میرزا بیاتی1383 ،؛ خالدی و روشن1387 ،؛
عظیمی و همکاران1388 ،؛ عسکری و همکاران1388 ،؛ حجازی زاده و همکاران 1392 ،با استفاده از روش فائو و با
کمک سامانه اطّالعات جغرافیایی ،مناطق مستعدّ کشت محصوالت مختلف زراعی و باغی را تعیین نمودند .در همین
زمینه ،احمدی و قالهری ( )1394با استفاده از روش پاپاداکیس ،4به طبقه بندی اقلیمی – کشاورزی مناطق شمال شرق
کشور پرداختند و استعدادهای کشاورزی این مناطق را تعیین کردند .همچنین غفّاری و همکاران ( )1394با استفاده از
روش یونسکو 5به پهنه بندی اقلیمی کشت محصوالت دیم کل کشور پرداختند .در پژوهشی دیگر ،برنا و علیزاده ()1395
با کمک مدل تحلیل سلسله مراتبی 6و احمدی و همکاران ( )1395با استفاده از منطق فازی به ترتیب بهترین مناطق
کشت مرکّبات در استان خوزستان و کشت جو دیم در استان لرستان را مشخّص کردند .بعالوه ،فال سلیمان و همکاران
( )1396با به کارگیری مدل تحلیل سلسه مراتبی در محیط  ،GIS7نواحی مستعدّ کشت ذرّت را در شهرستان بوکان
مشخّص کردند .در زمینه پژوهشهای خارجی نیز( ،توماس1992 ،8؛ هاچینسون و همکاران2005 9؛ فاالسکا و
همکاران2012 ،10؛ ون وارت و همکاران )2013 ،11هرکدام با استفاده از یکی از روشهای طبقه بندی اقلیمی –
کشاورزی فائو ،استل و کولن ،12هاچینسون و پاپادکیس ،13مناطق مختلف مطالعاتی را به منظور تعیین بهترین مکان برای
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.Fleming
)FAO (Food and Agriculture Organization
3 Selianinov
4 Papadakis
)5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO
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7 Geographic Information System
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کاشت محصوالت خاص طبقه بندی کردند .همچنین یامادا و سنتلهاس )2014( 1با استفاده از اطالعات  123ایستگاه
هواشناسی و با بهره گیری از مدلهای اقلیمی و تراز آبی تورنث ویت ،2ماتر 3و محاسبۀ شاخصهای کمبود آب ساالنه و
مازاد آب ،مناطق مختلف کشور برزیل را به منظور شناسایی مکانهای بهینۀ کشت گیاه جاتروفا ،4پهنه بندی اقلیمی –
کشاورزی کردند .عالوه بر این ،سوارز کالتی و همکاران )2016( 5و سنتهالز و همکاران )2016( 6به منظور کاهش ریسک
آفت و بیماریها با استفاده از شاخصهای اقلیمی ،مناطق مختلف شهر سائوپائولوی برزیل را طبقه بندی نمودند .ادزمی و
هارونا )2016( 7نیز با کمک روش پاپاداکیس ،قابلیتهای کشاورزی شبه جزیره مالزی را از نظر کشت محصوالت
کشاورزی مختلف بررسی کردند .در پژوهشی دیگر ،والریانو و همکاران )2018( 8با استفاده از رابطه همبستگی و تحلیل
خوشهای به طبقه بندی مناطق مختلف شهر سائوپائولو از لحاظ کشت قهوه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تقویم
زراعی محصول یکی از متغیرهای مهم در تشخیص مکانهای مستعدّ رشد این گیاه میباشد .در همین راستا ،در پژوهش
حاضر ،مناطق مختلف استان خوزستان با استفاده از سه روش طبقه بندی اقلیمی-کشاورزی فائو ،پاپاداکیس و یونسکو از
نقطه نظر توانسنجی اقلیمی کشت دو محصول گندم دیم و نیشکر پهنه بندی شد .الزم به ذکر است که از دو روش فائو
و پاپاداکیس در ارتباط با هر دو محصول و از روش یونسکو که تنها در رابطه با محصوالت دیم است برای پهنه بندی
محصول گندم دیم استفاده شد .استان خوزستان نیز ،به این دلیل انتخاب شده که از قطب های مهم محصوالت زراعی از
جمله گندم بوده و همچنین تنها قطب عمده تولید نیشکر در کشور میباشد (وزارت جهاد کشاورزی .)1395 ،بنابراین
درصورتی که توان اقلیمی مناطق استان از لحاظ کشت این محصوالت بهتر شناسایی شود میتوان به کشاورزان این
مناطق در زمینه بهبود رشد این محصوالت از نظر کمّی وکیفی کمک شایان توجهی کرد.
دادهها و روشها
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش استان خوزستان است که جزء استانهای جنوب غربی کشوراست .براساس آمار نامه
محصوالت کشاورزی استان خوزستان از نظر سطح زیر کشت و عملکرد گندم جزء استانهای برتر کشور بوده و
همچنین تنها استانی است که در آن نیشکر بطور عمده کشت میشود (وزارت جهاد کشاورزی .)66 ،1395 ،براین
اساس ،هدف از انجام این پژوهش ،مکان یابی مناطق مستعدّ کشت گندم دیم و نیشکر در استان خوزستان با استفاده از
سه روش پهنه بندی اقلیمی – کشاورزی فائو ،پاپاداکیس و یونسکو بود .برای این منظور ،ابتدا دادههای هواشناسی
روزانه مربوط به دمای هوا (کمینه ،بیشینه و میانگین) ،بارش ،ساعت آفتابی ،رطوبت نسبی و باد ایستگاههای همدیدی،
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Yamada and Sentelhas
Thornthwaite
3 Mather
4 Jatropha
5 Soares-Collett et al
6 Sentelhas et al
7 Adzemi and Haruna
8 Valeriano et al
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کلیماتولوژی و باران سنجی استان از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید .به منظور استفاده از دادههای پیوسته و نبود
خأل آماری 10 ،ایستگاه همدیدی با طول دوره مشترک آماری  23سال ( )1994-2016استفاده شد .از دادههای مربوط
به دما و بارش برای محاسبۀ شاخصهای ورودی سه روش فائو ،پاپاداکیس و یونسکو و از دادههای دما ،بارش ،ساعت
آفتابی ،رطوبت نسبی و باد برای محاسبه شاخص تبخیر و تعرّق پتانسیل دو روش پاپاداکیس و یونسکو از طریق نرم
افزار کراپ وات 1نسخه  8استفاده شد .شکل ( )1موقعیّت جغرافیایی استان خوزستان به همراه ایستگاههای مورد مطالعه
در این پژوهش را نشان داده شده است.

الف

ب

ماخذ :نگارندگان

شکل :1نقشۀ موقعیّت استان خوزستان در کشور (الف) به همراه ایستگاههای همدیدی مورد مطالعه (ب)

میانگین سطح زیر کشت و عملکرد گندم دیم و نیشکر برای تمام ایستگاههای مورد مطالعه در بازه زمانی ( -1394
 )1375در جدول  1آمده است (وزارت جهاد کشاورزی .)1395 ،همان طور که از جدول ( )1مالحظه میشود شهرستان
ایذه از لحاظ عملکرد گندم دیم دارای رتبه اول بوده و شهرستان اهواز تنها منطقه مورد بررسی است که در آن نیشکر
کاشت میشود.

. Cropwat 8.0
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جدول  :1میانگین سطح زیر کشت و عملکرد محصول گندم دیم ونیشکر در مناطق مختلف استان خوزستان

(*)1375-1394

ردیف

نام مناطق

سطح زیر کشت گندم دیم (هکتار)

عملکرد گندم دیم (کیلوگرم در هکتار)

1

آبادان

0

0

2

آغاجاری

2122

348

3

اهواز

11166

431

4

بندرماهشهر

0

0

5

بهبهان

13806

236

6

بستان

0

0

7

ایذه

19145

709

8

مسجدسلیمان

24384

546

9

رامهرمز

13524

395

10
دزفول
ماخذ :نگارندگان
* در این مطالعه شهرستان اهواز با تخصیص حدود  88درصد سطح زیر کشت نیشکر در استان و عملکرد
 75526کیلوگرم در هکتار به عنوان منطقه عمده کشت نیشکر در نظر گرفته شده است.
14084

589

روشهای مورد استفاده در این پژوهش:
الف) روش فائو
در این روش ،ابتدا نمایههای اقلیمی-کشاورزی از دادههای روزانه دما و بارش محاسبه و سپس اقدام به تهیه نقشههای
توزیع فضایی نمایههای مذکور در مراحل مختلف رشد گیاه و روی هم گذاری این نقشهها و تحلیل آنها از طریق سامانه
اطالعات جغرافیایی شده است .نکته قابل توجّه در این روش ،مؤثّر بودن تمام یا برخی از این شاخصها در منطقهای
خاص برای گیاهی ویژه و مؤثّر نبودن همین شاخصها برای همان گیاه در منطقهای دیگر است که سبب شده تا تعیین
اولویّت دار فراسنج های اقلیمی تأثیر گذار در کشت هر محصولی ،مهمترین فرایند این روش محسوب شود .اشکال  2و 3
به ترتیب ،مراحل پهنه بندی اقلیمی – کشاورزی دو محصول گندم دیم و نیشکر را در استان خوزستان با استفاده از روش
فائو نشان میدهند .الزم به ذکر است که معیارها و شاخصهای اقلیمی مورد استفاده برای مکان یابی گندم دیم و نیشکر
به این دلیل انتخاب شدهاند که با توجّه به موقعیّت جغرافیایی استان خوزستان مهمترین نقش را در رشد و نمو این دو
گیاه دارند .همچنین به منظور رعایت ایجاز از ارائۀ جداول وزنی شاخصها و احتماالت و وزن دهی شیب مناطق
خودداری شده است.
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تعیین تاریخ مناسب کشت با استفاده از توزیع تجربی
کنترل کیفی

ویبول (به شرط داشتن  5میلی متر بارندگی بطوریکه 10

دادهها

روز پس از آن خشک نباشد (با فرض خیس شدن هر
سانتیمتر از خاک به کمک یک میلی متر بارش)

انتخاب سه مرحله مهمّ فنولوژی گندم:
(مراحل جوانه زنی ،گل دهی و پرشدن
دانه)

محاسبه احتمال رخداد شاخصهای اقلیمی :مقدار بارش ساالنه  300میلی متر و بیشتر  ،دمای بهینۀ ( )8-14درجه سلسیوس در
مرحله جوانه زنی ،دمای بهینه ( )18-23درجه سلسیوس در مرحله گل دهی ،دمای بیشتر از  35درجه سلسیوس در مرحله پرشدن
دانه با استفاده از نرم افزار  Easy Fitو همچنین محاسبه مقدار بارش پاییزه و بهاره برای هر ایستگاه و تبدیل آنها به الیه اطالعات
نقطهای در محیط نرم افزاری سامانه اطالعات جغرافیایی
تبدیل الیه اطّالعات نقطهای به الیه اطّالعات رستری از طریق انتخاب بهترین روش درونیابی براساس ریشه خطای مربع
میانگین کمتر ،در محیط نرم افزار سامانه اطالعات جغرافیایی از طریق ابزار تحلیل گر زمین آمار
طبقه بندی و وزن دهی احتماالت رخداد شاخصهای اقلیمی تاثیرگذار در هریک از مراحل مهم فنولوژی گندم دیم وسپس
انجام دستور طبقه بندی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی برای هریک از الیههای رستری شاخصهای اقلیمی
محاسبه میزان تاثیرگذاری هر یک از شاخصهای اقلیمی براساس روش تحلیل سلسله مراتبی به منظور اجرای دستور هم
پوشانی وزنی الیههای رستری شاخصهای اقلیمی موثّر در مراحل فنولوژی گندم دیم
اجرای دستور همپوشانی وزنی و تهیه نقشه توان سنجی کشت گندم دیم براساس شاخصهای اقلیمی موثّر در مراحل رشد
(جوانه زنی ،گل دهی و پرشدن دانه)
همپوشانی نقشۀ توان سنجی کشت گندم دیم براساس شاخصهای اقلیمی با نقشه شیب طبقه بندی و وزن داده شدۀ استان
خوزستان به منظور تهیّه نقشۀ نهایی مناطق مستعدّ کشت گندم دیم
ماخذ :نگارندگان
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شکل :2طرح واره مراحل انجام توان سنجی مناطق مستعدّ کشت گندم دیم براساس روش فائو در استان خوزستان
کنترل کیفی

تعیین تاریخ  20شهریور ماه ،تاریخ مناسب کشت بر

دادهها

اساس مصاحبه با کارشناسان و کشاورزان منطقه

انتخاب سه مرحله مهمّ فنولوژی نیشکر
شامل :مراحل کاشت تا جوانه زنی،
جوانی زنی تا پایان ساقه دهی و از ساقه
دهی تا رسیدن و ذخیره سازی قند

محاسبه احتمال رخداد شاخصهای اقلیمی :احتمال رخداد دمای کمینه  20درجه سلسیوس و بیشتر درمرحله کاشت تا جوانه
زنی ،احتمال رخداد دمای بهینه  23-34درجه سلسیوس در مرحله کاشت تا جوانه زنی ،احتمال رخداد دمای بیشینه  47درجه و
بیشتر در مرحله کاشت تا جوانه زنی ،احتمال رخداد دمای کمینه  18درجه و بیشتردر مرحله جوانه زنی تا ساقه دهی ،احتمال
رخداد دمای بهینه  23-34درجه در مرحله جوانه زنی تا ساقه دهی ،احتمال رخداد دمای بیشینه  47درجه و بیشتر در مرحله جوانه
زنی تا ساقه دهی ،احتمال رخداد دمای بهینه  30-34درجه در مرحله ساقه دهی تا رسیدگی ،با استفاده از نرم افزار  Easy Fitو
همچنین محاسبه احتمال رخداد  75درصدی تعداد روزهای یخبندان با استفاده از توزیع ویبول برای هر ایستگاه و تبدیل آنها به
الیه اطالعات نقطهای در محیط نرم افزاری سامانه اطالعات جغرافیایی
تبدیل الیهٔ اطّالعات نقطهای به الیۀ اطّالعات رستری از طریق انتخاب بهترین روش درون یابی براساس ریشهٔ خطای مربع
میانگین کمتر ،در محیط نرم افزار سامانه اطالعات جغرافیایی از طریق ابزار تحلیل گر زمین آمار
طبقه بندی و وزن دهی احتماالت وقوع شاخصهای اقلیمی تاثیرگذار در هریک از مراحل مهمّ فنولوژی نیشکر وسپس انجام
دستور طبقه بندی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی برای هریک از الیههای رستری شاخصهای اقلیمی
محاسبه میزان تاثیرگذاری هر یک از شاخصهای اقلیمی براساس روش تحلیل سلسله مراتبی به منظور اجرای دستور همپوشانی
وزنی الیههای رستری شاخصهای اقلیمی موثّر در مراحل فنولوژی نیشکر

همپوشانی وزنی و تهیه نقشه توان سنجی کشت نیشکر براساس شاخصهای اقلیمی موثر در مراحل فنولوژیکی منتخب

همپوشانی نقشه توان سنجی کشت نیشکر براساس شاخصهای اقلیمی با نقشه شیب طبقه بندی و وزن داده شده استان خوزستان
به منظور تهیّه نقشۀ نهایی مناطق مستعدّ کشت نیشکر
ماخذ :نگارندگان

شکل :3طرح واره مراحل انجام توان سنجی مناطق مستعدّ نیشکر براساس روش فائو در استان خوزستان.
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ب) روش پاپاداکیس
برای استفاده از این روش ،عناصر اقلیمی مورد نیاز عبارتند از :میانگین بارش ماهانه و ساالنه ،میانگین کمینه و بیشینه و
میانگین دمای ماهانه و ساالنه و همچنین کمینه و بیشینه دمای مطلق هر ماه .در این روش ابتدا بایستی رژیم حرارتی
مشخص شود که برای بدست آوردن آن طبقۀ تابستانی و زمستانی هر ایستگاه تعیین میگردد .سپس رژیم رطوبتی به
کمک تبخیر و تعرق بالقوه ،1نیازآبشویی ،2شاخص فصلی رطوبت ،3میزان و توزیع فصلی بارش محاسبه میشود .در
نهایت بر اساس انواع رژیم حرارتی و رطوبتی ،انواع اقلیم اصلی وفرعی هر ایستگاه تعیین میگردد .برای هر اقلیم
محصوالتی که عملکرد مناسبی داشته باشند ،مشخص میشود .الزم به یادآوری است که هر کدام از شاخصهای طبقات
تابستانی ،طبقات زمستانی ،رژیم حرارتی ،رژیم رطوبتی و اقالیم اصلی و فرعی ،طبقات متعدد و آستانههای مخصوص به
خود و محاسبات مختلفی را دارا میباشند که برای رعایت ایجاز از ارئه آنها خودداری میشود .بنابراین برای مطالعه و
کسب اطالعات بیشتر از جزئیّات هر یک از آنها میتوان به پاپاداکیس ( )1966و عزیزی و شائمی ( )1383مراجعه نمود.
در این پژوهش ،تمامی این شاخصها در محیط  GISتبدیل به الیه رستری شده و بدین ترتیب نقشه نوع طبقات
تابستانی و زمستانی و همچنین نقشه تعیین رژیم رطوبتی مناطق استان خوزستان ترسیم گردید .در آخرین گام به منظور
لحاظ کردن شیب ،نقشه نهایی اقلیمی مناطق مختلف استان خوزستان براساس روش پاپاداکیس ،با نقشه شیب وزن داده
شده ( ،% )0- 5بسیار مناسب؛ ( ،% )5 -10مناسب؛ ( ،% )10-15متوسط؛ و ( ،)<%15ضعیف؛ ترکیب شده و بدین صورت
مناطق مستعد برای کاشت دو محصول گندم دیم و نیشکر مشخّص شد.
ج) روش یونسکو
طبقه بندی اقلیمی – کشاورزی یونسکو برای مناطق خشک دنیا بنا شده است (غفّاری .)1394 ،معیارهای مورد استفاده
در این روش عبارتند از -1 :رژیم رطوبتی 4که طبقات مختلف رژیم رطوبتی از طبقه فراخشک با شاخص خشکی کمتر از
 0/03شروع و تا طبقه خیلی مرطوب با شاخص خشکی بیشتر از  1تقسیم بندی میشوند؛ نکته قابل توجّه در محاسبۀ
این شاخص این است که در مناطقی که مقدار این شاخص از  0/2کمتر باشد تغییرات ساالنه بارندگی از  50درصد بیشتر
بوده و کشت دیم مقدور و مقرون به صرفه نمیباشد .مناطقی که مقدار این شاخص در آن ،بین  0/2-0/5باشد دارای
بارندگی ساالنه با بارش زمستانی  250تا  450میلی متر میباشد و تغییرات بارندگی در آن بین  25-50درصد بوده و دیم
کاری امکان پذیر است .در نهایت ،در مناطقی که مقدار این شاخص از  0/5باالتر باشد دارای کشاورزی نرمال بوده و
تغییرات ساالنه بارندگی از  0/25کمتر است؛  -2طبقات زمستان :در این روش طبقات زمستان به سه طبقه :مالیم ،خنک
و سرد تقسیم میشود که این تقسیم بندی براساس میانگین سردترین ماه سال صورت میگیرد .به منظور رعایت ایجاز از
آوردن آنها خودداری شده است .برای کسب اطالعات بیشتر به مطالعه غفّاری و همکاران ( )1394میتوان مراجعه نمود.
1 . Potential Evapotranspiration
2 . Leaching Requirement
3 . Humidity Seasonal Index
4. Moisture Regime
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 -3طبقات تابستان  :براساس میانگین دمای گرمترین ماه سال مشخص شده و به چهار طبقه :خیلی گرم ،گرم ،مالیم و
خنک تقسیم بندی میشوند .هرکدام از این سه معیار رژیم رطوبتی ،نوع زمستان و نوع تابستان برای ایستگاههای مورد
مطالعه ،محاسبه و سپس دادههای آن به صورت نقطهای برای هر ایستگاه وارد جدول توصیفی نرم افزار سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISشد .در گام بعدی با بهره گیری از انتخاب بهترین روش درون یابی با خطای کمتر در قسمت ابزار
تحلیلگر زمین آمار در محیط  ، GISهر کدام از این معیارها تبدیل به الیه رستری شده و از طریق همپوشانی نقشۀ
مربوط به هر سه معیار با همدیگر ،نقشه نهایی روش یونسکو حاصل گردید .در نهایت به منظور لحاظ کردن شیب ،نقشه
نهایی اقلیمی مناطق مختلف استان خوزستان براساس روش یونسکو ،با نقشه شیب وزن داده شده ( ،% )0- 5بسیار
مناسب؛ ( ،% )5 -10مناسب؛ ( ،% )10-15متوسط؛ و ( ،)<%15ضعیف؛ ترکیب شده و بدین صورت از طریق تحلیل این
نقشه ،مناطق مستعد برای کشت محصول گندم دیم مشخّص شد.

بحث و یافتهها
الف) نتایج سه روش فائو ،پاپاداکیس و یونسکو برای کشت گندم دیم
شکل ( )4نقشه نهایی پتانسیل مناطق مختلف استان خوزستان را از لحاظ کشت گندم دیم براساس روش فائو نشان
میدهد .همانطور که در شکل مالحظه میشود  33درصد استان هم از نظر اقلیمی و شیب زمین برای کشت گندم دیم
بسیار مناسب و مناسب هستند .این مناطق که با رنگ سبز پررنگ و سبز روشن در نقشه مشخّص شدهاند شامل مناطق
قابل توجّهای از باغ ملک ،ایذه ،اندیکا ،اللی ،دزفول ،اندیمشک ،گتوند ،مسجد سلیمان ،شوشتر ،هفتگل و مناطق شمال
شرق رامهرمز میباشند .بخشهای میانی استان بصورت یک کمربند زرد پر رنگ ،که دارای جهت شمال غربی-جنوب
شرقی میباشند از لحاظ پتانسیل کاشت گندم دیم در طبقه متوسّط قرار گرفته است 44 .درصد از مناطق استان که حاوی
قسمتهای قابل مالحظهای از مناطق جنوب غربی خوزستان و مناطق مرتفع شهرستانهای باغ ملک ،ایذه ،اندیکا ،اللی،
دزفول و اندیمشک است ،برای کناشت گندم دیم پتانسیل ضعیفی را دارند (مناطقی که با رنگ قرمز نشان داده شدهاند).
توان مناطق مختلف استان خوزستان از لحاظ کشت گندم دیم براساس روش پاپاداکیس در شکل ( )5نشان داده شده
است .براساس این شکل ،همانند روش فائو باز هم قسمتهای عمدهای از مناطق شمالی و شمال شرق استان که با رنگ
سبز پررنگ نشان داده شده است پتانسیل مناسبی را برای کاشت گندم دیم دارند؛ این مناطق براساس روش پاپاداکیس
دارای آب و هوای مدیترانهای برّی هستند و چون شروع فصل خشک آنها از ماه می است ،کشت گندم دیم در این نوع
آب و هوا مناسب میباشد .بطور کلی با مقایسۀ این نقشه با نقشۀ پتانسیل یابی کشت گندم دیم روش فائو (شکل ،)4
دیده میشود که میزان اشتراک یا همپوشانی نتایج هر دو روش ،از لحاظ شناسایی پتانسیل مناطق مستعّد برای کشت
گندم دیم بسیار باالست .در نقشهای که با روش پاپاداکیس تهیّه شده ،سهم مناطق دارای پتانسیل ضعیف  45درصد
است (مناطق دارای رنگ قرمز) که در این مناطق ،شهرستانهای هندیجان ،بندرماشهر ،شادگان ،خرّمشهر ،هویزه و
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دشت آزادگان به دلیل این که دارای اقلیم بیابانی جنب حارّهای داغ بوده ،در طبقۀ پتانسیل ضعیف برای کشت گندم دیم
قرار گرفتند .قسمتهایی از جنوب و ج نوب غرب مناطق اهواز ،امیدیه و رامشیر و بهبهان نیز به دلیل این که دارای آب و
هوای مدیترانهای نیمه خشک جنب حارّه بودند و فصل خشک آنها از ماه مارس شروع میشود در طبقۀ پتانسیل ضعیف
برای کشت گندم دیم قرار گرفتند .مناطق مرتفع باغ ملک ،ایذه ،اندیکا ،اللی ،دزفول و اندیمشک (مناطقی از این
شهرستانها که با رنگ قرمز نشان داده شده است) نیز ،اگرچه دارای آب و هوای مدیترانهای برّی بوده که در این نوع
آب وهوا کشت گندم عملکرد خوبی دارد امّا چون شیب این مناطق ،بیشتر از  20درصد میباشد ،از نظر کشت گندم در
طبقه ضعیف قرار گرفتند .بخشهای قابل توجّهی از بهبهان ،رامهرمز ،هفتگل و بخشهای شمالی امیدیه ،رامشیر و
شوش ،شرق باوی و بخشهای میانی شوشتر براساس روش پاپاداکیس در طبقه متوسّط به لحاظ کشت گندم دیم واقع
شدند .اقلیم این مناطق آب و هوای مدیترانهای نیمه خشک جنب حارّه میباشد که فصل خشک این نوع اقلیم از ماه
آوریل بوده و امکان کشت دیم در دمای باالی این نوع اقلیم میسر نمیباشد .شکل ( ،)6نقشه نهایی پتانسیل مناطق
مختلف استان خوزستان را از لحاظ کشت گندم بصورت دیم براساس روش یونسکو نشان میدهد .بر این اساس 34
درصد بخشهای شمالی و شمال شرق استان ،از نظر اقلیمی و هم ازنظر شیب زمین برای کاشت گندم دیم دارای شرایط
مناسبی هستند (مناطقی که با رنگ سبز پررنگ مشخّص شدهاند) .این مناطق براساس معیار رطوبتی روش یونسکو دارای
شاخص خشکی بین ( )0/2 – 0/5بوده که جزء مناطق نیمه خشک محسوب میشوند و امکان کشت گندم دیم در آنها
میسّر است .شیب این مناطق نیز ،بین صفر تا  10درصد بوده که محدودیتی برای کشاورزی ایجاد نمیکند .تمام مناطق
شهرستانهای آبادان ،شادگان ،خرّمشهر ،بندر ماهشهر ،هویزه ،آزادگان همانند نتایج دو روش فائو و پاپاداکیس (اشکال 4
و  )5در طبقۀ پتانسیل ضعیف قرار گرفتهاند .این مناطق براساس معیار رطوبتی روش یونسکو دارای شاخص خشکی بین
( )0/03 – 0/2بوده که کشت گندم در آنها امکان پذیر نیست و جزء مناطق خشک محسوب شده و به همین دلیل در
طبقۀ پتانسیل ضعیف قرار گرفتند .علی رغم همپوشانی زیاد نقشه روش یونسکو (شکل  )6با نقشههای دو روش قبلی
(اشکال  4و  )5در دو طبقه مناسب و طبقه ضعیف به ویژه در قسمتهای شمال شرقی و جنوب غربی استان ،تفاوتهای
قابل مالحظهای نیز میان این نقشه و دو نقشۀ ذکر شده وجود دارد .اولین تفاوت عمده این است که مناطق بهبهان،
رامهرمز ،رامشیر ،و بخشهای عمدهای از هفتگل و شوشتر وتمام منطقۀ شهرستان باوی در این نقشه از نظر پتانسیل
کشت گندم دیم در طبقۀ ضعیف قرار گرفتهاند در حالی که این مناطق در دو نقشه فائو و پاپاداکیس پتانسیل متوسّطی را
از لحاظ کشت گندم دیم دارا میباشند .دومین تفاوت بارز نقشۀ پتانسیل یابی روش یونسکو ،سطح قابل مالحظۀ مناطق
دارای پتانسیل ضعیف ( 66درصد) است که نسبت به سطح مناطق ضعیف نقشۀ گندم دیم روش فائو و پاپاداکیس به
ترتیب ،حدود  22درصد و  23درصد افزایش داشته است .سومین تفاوت عمده در مقایسه با دو نقشه قبلی (اشکال  4و )5
این است که نقشه یونسکو ،نشان میدهد که براساس محاسبه شاخص رطوبتی آن ،طبقۀ متوسطی برای کشت گندم دیم
وجود ندارد.
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ماخذ :نگارندگان
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ماخذ :نگارندگان

شکل  :6نقشه نهایی توان سنجی کشت گندم دیم در مناطق مختلف استان خوزستان (روش یونسکو)

ب) نتایج دو روش فائو ،پاپاداکیس برای کشت نیشکر
نتایج پهنه بندی این دو روش به ترتیب در اشکال ( )7و ( )8نشان داده شده است .با نگاه به دو نقشه ،مالحظه میشود
که علی رغم هم پوشانی و اشتراکات زیاد بین نتایج این دو روش در شناسایی مناطق مناسب و مستعدّ نیشکر ،تفاوت
بارزی در تشخیص مناطق نامساعد و ضعیف برای این گیاه وجود دارد .براساس نقشه فائو (شکل ،)7تنها  6درصد
بخشهای استان که با رنگ قرمز نشان داده شده است در طبقۀ ضعیف قرار گرفتهاند .این مناطق استان خوزستان طبق
روش فائو ،از لحاظ شاخصهای اقلیمی (دما و یخبندان) در مراحل مختلف فنولوژیکی نیشکر ،هیچ گونه محدودیتی
ندارند و تنها عامل محدود کننده برای رشد گیاه در آنها ،شیب بسیار باالی زمین بوده و همانطور که از شکل ()7
مالحظه میشود بخشهایی از شمال شرقی استان را در بر میگیرد که به دلیل شیب باالی  20درصد برای کشت نیشکر
نامناسب هستند .امّا طبق نتایج روش پاپاداکیس (شکل  )8حدود  38درصد استان از نظر کشت این گیاه نامناسب بوده و
اگرچه این محدوده نیز بیشتر شامل محدوه های شمال و شمال شرقی استان میباشد امّا نسبت به روش فائو ،محدودۀ
وسیعتری را دربرگرفته است ( 32درصد بیشتر) .این مناطق براساس روش پاپاداکیس دارای آب و هوای مدیترانهای برّی
بوده که به هیچ عنوان برای کشت نیشکر مناسب نمیباشد .سایر قسمتهای استان خوزستان ( 60درصد) طبق روش
پاپاداکیس ،دارای آب و هوای جنب حارّهای داغ و آب و هوای مدیترانهای نیمه خشک جنب حاره بوده که گیاه نیشکر در
این نوع آب وهوا عملکرد خوبی دارد (پاپاداکیس .)1966 ،شیب این مناطق نیز مناسب میباشد و محدودیت خاصیّ را
برای رشد ایجاد نمیکند 2 .درصد از مناطق استان نیز براساس روش پاپاداکیس که دارای آب وهوای مدیترانهای نیمه
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خ شک جنب حارّه بوده ولی به دلیل اینکه فصل خشک آنها از آوریل (فروردین) شروع شده و دارای شیب  10تا 15
درصد نیز میباشند ،در طبقۀ متوسط قرار گرفته است.

ماخذ :نگارندگان

شکل  :7نقشه نهایی توان سنجی کشت نیشکر در مناطق مختلف استان خوزستان (روش فائو)

ماخذ :نگارندگان

شکل  :8نقشه نهایی توان سنجی کشت نیشکر در مناطق مختلف استان خوزستان (روش پاپاداکیس)

28

توان سنجی اقلیمی مناطق مستعد کشت گندم دیم و نیشکر  /....مومن پور و ...

نتیجهگیری
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