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  چكيده

 باشند لذا پهنه بندي اقليم زراعي گندم ديم با توجه به بارش و دما دو عنصر اصلي در زراعت مي
ـتگاه هواشناسـي    40از آمار بلنـد مـدت    تحقيقاين  در. اين پژوهش قرار گرفتعناصر هدف  اين ايس

 .نوشته شـد   C #. net 2005ابتدا برنامه اي در محيط ميكروسافت ويژوال استوديو به زبان  .استفاده شد
آزمون همگني و كنترل كيفي داده ها بـه روش   ،مذكور يداده هاي سپس براي اطمينان از كيفيت همگن

ـتفاده   مـورد  تفاضل ها روش نسبتها و براي بازسازي داده ها. گرديدانجام  )ران تست(گرافيكي  غير اس
ـاطق هـم   همچنين . قرار گرفت براي هماهنگي در تلفيق داده ها و ايجاد نقاط كمكي براي پيدا كردن من

ـاييزي  هاي  بارشبراي  .به روش كريجينگ استفاده گرديد درون يابيباران و هم دما، از شيوه  هـر   درپ
درصد پيشنهاد شد و  75 بيش از استفاده از فرمول تجربي ويبول تاريخ كاشتي با احتمال با نقطه از استان

هاي حرارتي مورد نظر  سپس زمان شروع وخاتمه مراحل مختلف رشد گندم با توجه به مجموع واحد
نه، بارش دوره جوانه زني، هاي هم ارزش اقليمي بارش ساال بارش، نقشهعنصر سپس از . تعيين گرديد

ـاي  هاي دماي مناسب جوانه زني، تنش دوره گل دهي و دوره پرشدن دانه تهيه گرديد همچنين نقشه  ه
نقشه  GISها در محيط  در نهايت با تلفيق نقشه .در طول دوره گلدهي و پر شدن دانه تهيه شد حرارتي

هنه خيلـي ضـعيف، ضـعيف، متوسـط و     چهار پدر آن  كه بندي كشت گندم ديم استخراج گرديد پهنه
ـتان    .ديده مي شودمناسب  بر اساس اين نقشه مناطق مناسب عمدتاً در شمال و تا حدودي در مركز اس

قرار دارند نواحي شرقي و بخشهايي از مركز استان جزو مناطق متوسـط محسـوب شـده وقسـمتهاي     
  .باشند ورت ديم ميجنوبي و غربي استان فاقد استعداد الزم جهت كشت اين محصول بص

   .، دما، سيستم اطالعات جغرافياييبارش، گندم، بندي ناحيه :ها كليدواژه
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 مقدمه -1

 مساعدي نواح همچنين و منطقه يكي كشاورزهاي  پتانسيل كه است عواملي مهمترين هوا جزو و آب
توليـد   محدوديت هـا و مرزهـاي  .)Pereira, 1982:75( كند مي تعيين خاص محصول يك كشتي برا را

توجه به شرايط اقليمي بـه عنـوان يكـي از     محصوالت كشاورزي وابسته به شرايط اقليمي است بنا بر اين
سيار زيـادي برخـوردار   زي بويژه محصوالت ديم از اهميت بعوامل تعيين كننده توليد محصوالت كشاور

 و دمـا  بارنـدگي،  ظيـر ن اقليمـي  هاي داده تحليل با امريكا كانزاس ايالت در .)89: 1386محمدي،(است
 نتيجـه  ايـن  بـه  و شناسـايي  ديـم  گندم كشت براي مناسب نواحي ،خاك به مربوط اطالعات و تبخير
 127-121(دارنـد  را تـاثير  بيشـترين  اقليمـي  عناصـر  سـاير  بـه  نسـبت  بارنـدگي  و تبخيـر  كه ندرسيد

Norwood, 2000:.( نمـو  و رشـد  روي بارندگي و دما تغييرات اثرات تعيين براي متعددي آزمايشات 
 درجـه  تغييـرات  كه مي دهد نشان اتتحقيق اين نتايج. شده است انجام چين كشور در زمستانه گندم

 اســت برخــوردار محصــول عملكــرد روي بــر بيشــتري اهميــت از بارنــدگي بــه نســبت حــرارت
)Zhang,1994:198(. و گنـدم ، برنج، اي خوشه ذرت يعني زراعي گياهان بندي پهنه براي در تحقيقي 

 منـاطق  نهايي يها نقشه و شده است استفاده بارندگي، دما بويژه اقليمي عناصر از هند در زميني سيب
 اسـاس  بـر  1ورون  ). SaitaPeria,1999:2( شده اسـت  تهيه GIS محيط در گياهان اين كشت مستعد
ــادير ــارش مق ــه ب ــواحي اي منطق ــدم كشــت ن ــاس گن ــه را پامپ ــه 5 ب ــوده تقســيم ناحي  اســت نم

)(Veron,2004:177-190 .ناحيـه  9 بـه  را هنـد  كشور، ماهانه و ساالنه بارش مقادير تحليل با 2راتو 
 بـا  ديم گندم اقليمي پتانسيل .)Rathove,2005:15(است كرده بندي تقسيم گندم كشت آكروكليمايي

 دلم نقشه از سپس و تعيين كردستان در )شبار و دما بويژه( هوايي و آب اطالعات و GIS از استفاده
اسـت   شـده  انجـام  مختلـف  يهـا  بنـدي  پهنـه هـا،   اليـه  همپوشـاني  و (DEM)منطقـه  ارتفاع رقومي

 منـاطق و پهنه بندي  شناخت تحقيق اين انجام از هدف ترين مهم و ترين اصلي ).30- 45: 1379بازگير،(
ـت  كـار در  تـاكنون در ايـن   كه باشد مي رضوي خراسان استان در ديم گندم كشت نامساعد و مساعد ان اس

                                                 
1. Veron 
2. Rathove 
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 مـي  شبار بويژه استان وهوايي آب هاي ويژگي شناخت و مطالعه مستلزم خود امر اين .انجام نشده است
 . گردد مي مشخص ديم كشت نظر از استان مختلف هاي بخش قابليتبنابراين در اين تحقيق . باشد

  روش تحقيق - 2

 عـرض  بـين  اندر قسمت شمال شرق كشورم كه است يرضو خراسان منطقه مورد مطالعه استان
 تـا  دقيقـه  19 و درجه 56 طول جغرافيايي و دقيقه 42 و درجه 37 تا دقيقه 52 و درجه 33 جغرافيايي

   .نشان داده شده است )1(در شكل  كه است گرفته قرار ازنيمكره شمالي  دقيقه 16 و درجه61

  
  در نقشه ايراناستان خراسان رضوي موقعيت  :1شكل 
  ١٣٨٨، ن رضويسالنامه آماري خراسا: خذأم

 روزانـه،  صـورت  بـه ) 1368-1388( سـاله  20مشـترك  آماري هدور يك هاي داده تحقيق اين در
 تبخيـر  و كليمـاتولوژي  سينوپتيك،منتخب از بين ايستگاههاي  ايستگاه 40براي ساالنه و فصلي ماهانه،
 بـراي  سـپس . شـد  اكسـل  محـيط  وارد مطالعه جهت) نامبرده شده اند 1كه در جدول ( استان سنجي
 كنتـرل  و همگنـي  آزمـون  مـذكور  هاي داده سري بودن همگن چنين هم و ها داده كيفيت از اطمينان
كـامپيوتري در محـيط    اي برنامـه  ابتـدا  در. گرديـد  انجـام  )ران تسـت ( گرافيكـي  غير روش به كيفي

 را ها داده و انجام را همگني آزمونتا  شد نوشته  C #. net 2005 زبان ميكروسافت ويژوال استوديو به
بـراي   ها تفاضل و بارش مورد در نسبتها روش از تحقيق اين در ها داده بازسازي براي .دگرد اصالح

براي ايجاد هماهنگي در تلفيق داده ها و ايجاد نقـاط كمكـي    .)785: 1389 عليزاده،(گرديد استفاده دما
در . وش كريجينگ اسـتفاده گرديـد  به ر يابي ندروبراي پيدا كردن مناطق هم باران و هم دما، از شيوه 
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مرحله بعد اقدام به تعيين تاريخ كشت گندم ديم شد با توجه به اينكه گندم جهت جوانه زدن با عمـق  
ميليمتر باران نياز دارد، برهمين اساس براي هريـك از ايسـتگاههاي مطالعـاتي     5سانتيمتر به  5كشت 

سانتيگراد نيز به وقـوع   14تا  8ي كه درجه حرارت ميليمتر و بيشتر به شرط 5تاريخ وقوع اولين باران 
جهت رسـيدن بـه   . )32: 1389،احتراميان(پيوسته باشد بعنوان تاريخ مناسب كشت در نظر گرفته شد 

تاريخهاي كشت هريك از ايستگاههاي منتخب باتوجه به داده هاي ايسـتگاه، اول مهرمـاه هرسـال را    
برحسب مقادير نزولـي  را در مرحله بعد اعداد . اده مي شودمبنا قرار داده و به هر روز عددي نسبت د

 1درصـد، بـه كمـك فرمـول ويبـول      75 بـيش از  مرتب كرده و تاريخ مناسب براساس احتمال وقـوع 
  : فرمول ويبول به شرح زير مي باشد). 1380،عليزاده(محاسبه مي گردد

100(                                                                                :كه درآن 
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P  = ؛  درصد 75 بيش ازتاريخ كشت با احتمالm  = ؛ شماره رديفn  =تعداد داده ها  
. جهت تعيين تاريخ مراحل مختلف رشد از درجه حرارتهاي تجمعي آستانه استفاده شـد  همچنين

نظر بـا توجـه بـه نيازهـاي      رتهاي تجمعي موردبدين منظور باتوجه به زمان رسيدن گياه به درجه حرا
جوانـه زنـي، گـل    (حرارتي گندم طي مراحل مختلف رويشي زمان آغاز و پايان مراحل حساس رشد 

 75 بـيش از  بدين ترتيب براي هر ايستگاه در هر سـال بـا احتمـال   . تعيين گرديد) دهي و پرشدن دانه
بارش ساالنه . مراحل مختلف رشد استخراج شد تاريخي به عنوان آغاز و پايان براي هريك از ،درصد

از نظر ميزان رطوبت، گندم در زراعـت  . مهمترين متغير اقليمي در كشت گندم ديم محسوب مي شود
در بعضـي از ايسـتگاههاي   . ميليمتر باران درطول دوره رشـد احتيـاج دارد   300 تا 250ديم حداقل به 

نه كمتر از حداقل مورد نياز براي گندم ديم اسـت ولـي   مورد مطالعه، با وجود اينكه توزيع بارش ساال
با توجه بـه مـوارد فـوق    . توزيع روزانه ي بارش در طول مراحل رشد امكان كشت را ميسر مي سازد

 250نسبت به بررسي ميزان بارش ساالنه و چگونگي توزيع آن، بارش ايستگاههاي استان بـر اسـاس   
درصد، ميزان بارش فصلي و خرداد ماه و ميزان بارش طي  75 ع بيش ازبا احتمال وقو ميليمتر و بيشتر

 .اقدام و كالسه بندي گرديد GISمراحل جوانه زني، گلدهي و پر شدن دانه در سطح استان در محيط 

                                                 
1.Weibull 
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لذا اين عامل نيز در  با توجه به اينكه دما يكي از عوامل تعيين كننده در جغرافياي گياهان زراعي است
   .ورد ارزيابي و تحليل قرار گرفتطي مراحل حساس رشد م

  هاي تحقيق يافته - 3

   شرايط مطلوب كشت گندم از نظر اقليميبررسي  -3-1
  بارشتعيين تاريخ كشت بر اساس  1- 1- 3
 تـاريخ  اسـاس  بـر  و شد عنوان گندم كشت تاريخ تعيين قسمت در كه هايي شاخص به توجه با 
 بارندگي شروع تاريخ درصد، 75 بيش از احتمال با روز يك در بيشتر و متر ميلي 5 بارش اولين وقوع

 در كـه  تهيـه  اسـتان  مطالعه مورد ايستگاههاي براي كشت تاريخ نتيجه در و مذكور تعاريف اساس بر
  . است آمده 1جدول 
 مـي  نشـان  خوبي به 2شكل ،بارندگي شروع تاريخ اساس بر و كشت تاريخ پهنه بندي به توجه با
 و منـاطق  سـاير  از زودتر بايد استان غرب شمال تا شمال از كوچكي دهمحدو در گندم كشت كه دهد
 بـه  گندم كاشت تر پايين جغرافيايي هاي عرض سمت به ناحيه اين از. گيرد صورت آبان اول نيمه در

  . شود مي انجام تاخير با تدريج

  
  براساس فاكتور بارشتوزيع جغرافيايي تاريخ آغاز كشت گندم : 2شكل

  1390، اننگارندگ ؛مأخذ
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  درصد 75 بيش از در مناطق مختلف استان با احتمالتاريخ كشت گندم  - 1جدول

  ايستگاه  رديف
  تاريخ كشت

  ايستگاه  رديف
  تاريخ كشت

  ايستگاه  رديف

تاريخ 

  كشت

  ماه روز   ماه روز   ماه  روز 

  8  23  قوچان  29  8 15 درگز 15  8  19 آبشار  1
  9  7  يين نوال  30  8 26 دهنه شور 16 8 16 ارداك  2
  8  13  مارشك  31  8 7 زشك 17 8 14 اريه  3

  8  29  مزدوران  32  9 13 سبزوار 18 9 27 النگ اسدي  4
  10  5  مزينان  33  9 25 سد طرق 19 8 24 بار نيشابور  5
  9  8  مشهد  34  9 7 سد كارده 20 10 1 بجستان  6

  9  21  ملك آباد  35  9  8  سرخس 21 8 24 بزنگان  7
  8  18  نهر كالته   36  10 5 ان خوافسنگ  22 8 15 بكاول  8

  9  8  نيشابور  37  8 4 شمخال 23 9 26 تايباد  9
  9  22 كاشمر  38  8 18 صنوبر 24 8 7 تبرك آباد  10
  9  14  گلمكان  39  9 16 اسد آباد 25 9 27 تربت جام  11

  10  1  گناباد  40  10  11  فديشه  26  9  15  تربت حيدريه  12

          8  20  فريمان  27  9  29  جنت آباد  13

          8  23  قدير آباد  28  9  27 درونه  14

  1389 ،نگارندگان: مأخذ

  بيشتر و متر ميلي 250 بارش وقوع احتمال اساس بر استان بارش جغرافيايي توزيع - 2- 1- 3

 درصـد  40 از بيش استان شمالي و مركزي هاي بخش در بارش ميزان احتمال، )3(شـكل براساس 
 87 تـا  80 بـه ميزان آن  شمخال زشك، نيشابور، بار مارشك، نشيب، جمله از نقاط برخي در كه است
  . رسد مي نيز درصد
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   استانسطح  در پائيزهتوزيع بارش  - 3- 1- 3
 4شكل  مطابق كه شخصم درصد 75 بيش از وقوع احتمال با بارش مقاديرمناطقي با  كار براي اين

 بـااليي  بسـيار  اهميـت  از ديـم  زراعـت  در سـال  طـي  در بـارش  توزيـع  .شد ترسيم GIS  محيط در
 سـازمان . گرديـد  بررسـي  نيـز  خرداد وماه بهار پائيز، بارندگي وضعيت دليل همين به ،است برخوردار
 پيشـنهاد  متر ميلي 60 تا 40 را)  زني پنجه و زني جوانه بارش(  پائيزه مناسب بارش مقدار هواشناسي

 تعيـين  متـر  ميلـي  95 تـا  45 يزهپـائ  بارش ترين مناسب، )1376(گيون مطالعات اساس بر. است كرده
  .)78- 79: 1376، گيوي( است گرديده

  
  درصد 75 بيش از پاييز با احتمال بارش: 4شكل       ميليمتر و بيشتر 250 بارشاحتمال :  3شكل

  1390، گاننگارند ؛مأخذ
  توزيع بارش بهاره در سطح استان 3-1-4

 اسـت  دهشـ  پيشـنهاد  متـر  ميلـي  170 تـا  115 بندي دانه و گلدهي مرحله در بهاره مناسب بارش
 بـراي  را سـاليانه  بـارش  بـه  بهاره سهم بارش ،بارش مقدار به اشاره بدون بازگير. )81: 1376 ،گيوي(

 بـا  بهـاره  بـارش  ميـزان  5 شكل). 61: 1379 ،بازگير( است دانسته مناسب درصد 40 تا 37 ديم گندم
   . را نشان مي دهد درصد 75 بيش از احتمال

   زيع بارش خرداد در سطح استانتو 3-1-5
 مطالعات اساس بر .شود مي ها دانه وزن و تعدادتعيين  باعث كه است عاملي خرداد ماه در بارش

 مرحله در ماه اين در ديم گندم غربي آذربايجان استان در همچنين و كشور غرب شمال درانجام شده 
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 ،)10- 15 :1377، راد كـاظمي ( و )25- 36: 1375 ،دانـش  موحـد  و پـروژه ديـن  (اسـت  دانه شدن پر
 نقـش  و اهميـت  دليل به. شود مي ها دانه وزن و تعداد كاهش سبب رطوبت كاهش يا كمبود براينابن

 75 بـيش از  وقوع احتمال با ،ماه اين در آن پراكنش و مقدار ديم گندم عملكرد ميزان در خرداد بارش
  .نشان داده شده است 6شكل در كه محاسبه درصد

  
  % 75بيش از خرداد با احتمال  بارش: 6شكل     % 75 بيش از بهار با احتمال بارش:  5شكل 

  1390، نگارندگان ؛مأخذ
  توزيع بارش در مرحله جوانه زني 3-1-6

 خـالف  بـر  پيداست كه همانگونه. دهد مي نشان را زني جوانه مرحله در بارش ميزان، ) 7(شكل 
 از بيشـتر  جنوبشـرق  و شـرق  حـدودي  تـا  و مركـزي  جنوب نواحي در بارش مقدار قبلي هاي نقشه

   است استان شمالي نواحي
  توزيع بارش در مرحله گلدهي 3-1-7

ـ  اسـتان  تمـامي  در شود مي مشاهده 8شكل در كه طورهمان دهي گل دوره بارش مورد در  جـز ه ب
 در شـد، ميبا متر ميلي 11 از بيشتر مناسب بارش داراي كهاستان  شمال ناحيه در كوچكي بسيار بخش
 و شـرق  شـمال  منـاطق  عمـدتا  كه باشند مي ضعيف بارش داراي استان مساحت از سوم يك حدود
   .دهند مي پوشش را غرب جنوب ناحيه از بخشهايي و استان شمال
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  بارش در مرحله گل دهي :  8شكل               بارش در مرحله جوانه زني: 7شكل 

  1390، نگارندگان ؛مأخذ
  ش در مرحله پر شدن دانهتوزيع بار 3-1-8

 و شـمال  سـمت  از كه شود مي مشاهده دانه شدن پر مرحله بارش با ارتباط در 9شكل به توجه با
   .شود مي كاسته بارش ميزان از غرب جنوب و جنوب سمت به استان شرق شمال

  
   بارش در مرحله پر شدن دانه:  9شكل

  )1390، نگارندگان ؛مأخذ(
در اين مرحله براسـاس شـرايط   . ندم، دوره گل دهي گندم مي باشداز مراحل حساس فنولوژي گ

درجه سـانتيگراد بـه عنـوان     25به عنوان آستانه وقوع تنش سرمايي و دماي  0C 9اقليمي منطقه دماي 
درجه  8- 14در دوره جوانه زني درجه حرارت مناسب . آستانه وقوع تنش گرمايي مد نظر قرار گرفت

از ديگر مراحل حساس دوره . كه درجه ي حرارت روزانه به صفر نرسدي سانتيگراد است به شرطي 
چنانچه درطول اين دوره درجه حرارت ماكزيمم روزانه بيشتر . رشد گندم، دوره پرشدن دانه مي باشد
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 0C 9همچنين در دوره پرشدن دانه نيـز دمـاي  . درجه باشد شاهد افت شديد محصول مي باشيم 30از 
به همين دليل براي هريك از ايستگاهها احتماالت . دريگمي مايي مدنظر قرار به عنوان آستانه تنش سر

در دوره پرشـدن   0C 9و دماي پايين تر از درجه  30 مختلف وقوع درجه حرارتهاي حداكثر بزرگتر از
  :كه نتايج آن به شرح زير مي باشديد دانه محاسبه گرد

  يتوزيع جغرافيايي وقوع دماهاي مناسب جوانه زن 3-1-9
شرق  نواحي شمال. توزيع متوسط جغرافيايي وقوع دماهاي مناسب جوانه زني مي باشد 10شكل 

  .و شمال استان در محدوده دمايي مناسب مي باشند
  توزيع جغرافيايي وقوع تنش هاي سرمايي در مرحله گلدهي -3-1-10

 بـراي  دمـايي در تمامي مناطق استان محدوديت قابل توجهي از نظر  11شكل  مطابق بطور كلي
 .وقوع تنش سرمايي در مرحله گلدهي در اين مرحله مشاهد نمي شود

  
 حله رم در  درجه و كمتر  9 ياحتمال وقوع دما: 11شكل           مناسب  احتمال وقوع دماي: 10شكل

  )درصد(يهگلد                                                        جوانه زني                       
  1390، نگارندگان ؛مأخذ

 

  ع تنش هاي گرمايي در مرحله گلدهيتوزيع جغرافيايي وقو -3-1-11
ناحيه . استتوزيع جغرافيايي متوسط وقوع تنش هاي گرمايي در مرحله گل دهي  12شكل 

بخش هايي از شهرستان هاي مشهد، سرخس،  ،درصد بوده 60مناسب كه احتمال آن كمتر از 
  . را شامل مي شودكالت و درگز 
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  توزيع جغرافيايي وقوع تنش هاي سرمايي در مرحله پر شدن دانه -3-1-12
. مي باشدتوزيع جغرافيايي متوسط وقوع تنش هاي سرمايي در مرحله پر شدن دانه  13شكل 

كوچكي در غرب  قسمتتقريبا در اكثر مناطق استان بجز محدوده كوچكي در مركز و شمال و 
دمايي از نظر تنش سرمايي در اين مرحله وجود ندارد و احتمال وقوع هيچگونه محدوديت 

 .درصد مي رسد 2درجه در اين مناطق به كمتر از  9دماي كمتر از 

    
  درجه وكمتر  9 ياحتمال وقوع دماها: 13شكل   شتريدرجه و ب 25 ياحتمال وقوع دما:  12شكل

  1390، نگارندگان ؛مأخذ
  قوع تنش گرمايي در مرحله پر شدن دانهتوزيع جغرافيايي و 3-1-13
اسـت كـه   توزيع جغرافيايي متوسط وقوع تنش گرمايي در مرحله پر شدن دانـه   14شكل  در

و  درجـه  30احتمـال وقـوع دمـاي     وشمالي ترين نقاط استان را پوشش داده آن  ناحيه مناسب
  .درصد است 30بيشتر در آنها كمتر از 

  
   درجه و بيشتر در مرحله پر شدن دانه 30احتمال وقوع دماهاي :  14شكل 

  )1390، نگارندگان ؛مأخذ(
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  و پيشنهادات يريگ جهينت - 4

مشخص نمودن و  GIS طيآنها  در مح قيشده و تلف ادي ينقشه ها هيدر خاتمه پس از ته
مراتع و  شوره زارها، ،يمناطق شهر لياز قب ،نبوده سريكشت در آنها م تيكه قابل يمناطق

از نظر  ياستان خراسان رضو ياراض يينها ينقشه پهنه بند ،متر 2500 يالارتفاعات با
   .ديگردتهيه  15مطابق شكل  ميكشت گندم د يمياقل ليپتانس
  :ذيل مي باشداست كه به شرح  انيكالسه مشخص نما 4نقشه  نيا در
 در يمـ يمناسب اقل طيكه به سبب داشتن شرا كيمناطق درجه  يبعبارت اي :مناطق مناسب- 1

منـاطق عمـدتا    نيـ ا .باشـند  يدارا م دياز نظر تول ينسبتا خوب ليطول دوره رشد گندم پتانس
و  هيـ دريتربـت ح  ،مـان يفر يعنـ ي ،استان يمركز ناطقدر م يكوچك يها قسمتهايبصورت 

دهند كـه   يشرق پوشش م آن سراسر منطقه شمال استان را تا محدوده شمال هيو بق شابورين
از  يو بخـش كـوچك   يچناران، قوچان، درگز، كالت نادر نالود،يب مشهد، يشامل شهرستانها

  .درصد مساحت استان است 26منطقه برابر با  نيمجموع مساحت ا. باشند يسرخس م
 ،دارنـد  يتـر  نييپا طيشرا ينسبت به مناطق قبل يميمناطق از نظر اقل نيا :مناطق متوسط- 2

شـده   اديـ مناطق نسبتا كمتر از منـاطق   نيعملكرد محصول در ا زانيم روديانتظار م جهيدر نت
، زاوه ، جنوب تربت  مانياز تربت جام ، فر يباشد، قسمت عمده شهرستان سرخس و بخش

قـرار   كـه يبار نيـ شهرستان تخت جلگه در ا نيو همچن شابورياز كاشمر و ن يشبخ  ،هيدريح
  .باشد يدرصد مساحت استان م 21 هيناح نيمجموع مساحت ا. رنديگيم
تواٌم با مشكالت خواهد  ميمناطق جهت كشت گندم د نيا يمياقل ليپتانس  :فيضعمناطق - 3

. باشد يم ياقتصاد ريغ و نييپا اريعملكرد محصول بس زانيامر م نيدرصورت تحقق ا بود و
ـ   و تربت جام شروع يجنوب مهيو ن باديتا يعنيمناطق از قسمت شرق  نيا  يواربه صـورت ن

ركز استان به سمت غرب و تـا حـدود شـمالغرب اسـتان     م يجنوب ينواح يپس از ط كيبار
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 درصــد مســاحت اســتان 24محــدوده معــادل  نيــمجمــوع مســاحت ا .ابــدي يگســترش مــ

  .است 
دمـا   شيمناسـب و افـزا   بـارش عدم وجـود   ليمناطق به دل نيدر ا :فيضع يليمناطق خ- 4

نوب استان و سراسر منطقه ج هيناح نيا. باشد يمقدرو و مقرون به صرفه نم ميكشت گندم د
 ندرصـد مسـاحت اسـتا    29مناطق معادل  نيمجموع مساحت ا .شوديآنرا شامل م ينوار غرب

  . است
  

  
همراه  ميكشت گندم د يمياقل لياز نظر پتانس يخراسان رضو ياراض يينها يپهنه بند: 15شكل 

  قابل حذف ياراض ييبا شناسا
 1390، نگارندگان ؛مأخذ
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