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Introduction 
For optimal production and maintaining its stability, environmental and weather conditions must be 

determined from the perspective of capabilities and limitations. For this purpose, it requires reliable regional data 
such as planting date, ripening time, plant density, soil and meteorological information, which are generally not 
available for most regions. Obtaining this information is very time-consuming and expensive in many areas and 
is often simply not possible. Therefore, zoning can facilitate access to this information on a large scale. In other 
words, if the regions that are similar in terms of climate, soil and management conditions are identified, the time 
and cost needed to collect information on a wide scale will be minimal           

Materials and Methods 
The present study was conducted for the agro-ecological zoning of the country. In this research, the existing 

climatic zones of the country were analyzed based on GYGA and the existing soil zones of the country were 
analyzed based on the HC27 method.  

Results and Discussion 
The combination of climatic zones and soil, 198 polygons or agro-ecological zones were obtained for all 

agricultural lands of the country. The zones in which more than 1% of the country's agricultural lands are located 
include 28 zones, and in total, about 80% of the agricultural lands are located in these zones. The highest 
frequency percentage is related to agro-ecological zone 4103-5 with a frequency of 85.11%. Also, the frequency 
of agro-ecological codes (climate code 5003 with soil code 5) 5003-5 (28.7%) and (climate code 4003 with soil 
code 5) 5-4003 (93.4%) were placed next. Zoning can facilitate the selection of points for plant studies and other 
planning. 

Conclusion 
Each of these areas has a different climate and soil code, which indicates the specific production conditions 

of that area. From these agro-ecological zones, in order to improve studies and make agricultural management 
decisions, it is possible to prepare and complete the climate and soil information bank in each zone for use in 
simulation models of plant production, to facilitate the collection of information (such as management 
information, cultivar information plant) and the implementation of plant production simulation model in order to 
be used in studies related to the food security of the country. The current research was conducted with the aim of 
determining the main agro-ecological areas of agricultural production in the country so that simulation studies 
and other studies can be carried out in the main production location in each province. Therefore, it is necessary 
to know where the main production centers of each province were, what kind of climate and soil it has, and 
which meteorological station is the indicator of that region. In this research, the climate zones of irrigated, 
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rainfed, garden and pasture lands of the country were determined by using Giga climate map. Based on this, 
more than 50% of water lands are located in climates 5003, 4003, 5002, 8003 and 6003, respectively. Also, the 
rainy lands are located in 4103, 4003 and 3103 climates respectively. Also, by using the HC27 soil map, the soil 
areas in the irrigated, rainfed, garden and pasture lands of the country were determined. Therefore, more than 
50% of water lands in soil codes 5 and 17; Rainy lands in Kodkhak 5 and 12; Garden lands were located in soil 
codes 5 and 12 and pastures were located in soil codes 5 and 17. By combining climatic zones and soil zones, 
agricultural-ecological zoning of the country was done, and finally 198 zones were obtained. The zones in which 
more than 1% of the country's agricultural lands are located include 28 zones, in total, about 80% of the 
agricultural lands are located in these zones (Figure 7). The highest frequency percentage (11.85%) was related 
to the area with agro-ecological code 4103-5, which covered 1789965.8 hectares of agricultural land. Also, after 
that, the agro-ecological code 5003-5 has the highest frequency (7.28 percent), which covers 1100599.25 
hectares of agricultural lands in the country.In this research, after the agro-ecological zoning of the country's 
agricultural lands, a number of 198 zones were obtained, and after calculating the area covered by each zone, 
finally, 28 agro-ecological zones have an abundance percentage of more than 1%, and together they are about 
80% (11813518.66 hectares). They cover the country's agricultural lands. These climate zones obtained can be 
used for food security studies and calculating and determining the production capacity of each region. On the 
other hand, considering that in agricultural studies, extensive and comprehensive information about climate and 
soil is needed for each region and access to this information is usually expensive and time-consuming, the use of 
agro-ecological zones resulting from this research can be necessary.  
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 مقاله پژوهشی

 281-141، ص 2041، تابستان 1، شماره 12جلد 

 

 بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی پهنه

 

 0امیر دادرسی ،3حسین کاظمی ،3ابراهیم زینلی ،*1، افشین سلطانی2عفت پراور

 60/60/1061تاریخ دریافت: 
 06/60/1061تاریخ پذیرش: 

  چکیده

 به جهت این امر نیازمندد  ها باید مشخص شوند. ها و محدودیت تولید مطلوب و حفظ پایداری آن، شرایط محیطی و آب و هوایی از بعد قابلیتبرای 

 ها داده این ی همه طورکلی به که است هواشناسی و خاك اطالعات بوته، تراکم رقم، رسیدگی زمان کاشت، تاریخ ازقبیل ای منطقه اعتماد قابل های داده

 پدذیر  سادگی امکدان  به اغلب و بوده پرهزینه و بر زمان بسیار مناطق از بسیاری در اطالعات این آوردن دست هباشد. ب نمی دسترس قابل مناطق اکثر برای

 اقلیمی، نظر شرایط از که مناطقی که صورتی در عبارتی، به .کند تسهیل را وسیع سطح در اطالعات این به دسترسی تواند می بندی بنابراین پهنه .باشد نمی

ی  مطالعه        .رسید خواهد مقدار حداقل به وسیع سطح در آوری اطالعات جمع برای نیاز مورد هزینه و زمان شوند، شناسایی د،هستن مشابه مدیریتی و خاك
های خاك  و پهنه  GYGAموجود کشور براساس پروتکلهای اقلیمی  بندی اگرواکولوژیک کشور انجام شد. دراین تحقیق ابتدا پهنه منظور پهنه حاضر به

کدل   یبدرا اگرواکولوژیک پهنه  یاگون  یپل 101های اقلیمی و خاك،  ترکیب پهنه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. HC27موجود کشور براساس روش 
 مجموع در باشدکه پهنه می 81 شامل دارند قرار آن در کشاورزی کشور اراضی از درصدیک  از بیش که هایی پهنه دست آمد. هبکشور کشاورزی  یاراض

درصد  15/11با فراوانی  0160-5 ی اگرواکولوژیک دارد. بیشترین درصد فراوانی نیز مربوط به پهنه ها قرار اراضی کشاورزی در این پهنه درصد 16حدود 
به همدراه   0660درصد( و )کد اقلیمی  81/7) 5660-5( 5د خاك به همراه ک 5660باشد. همچنین درصد فراوانی کدهای اگرواکولوژیک )کد اقلیمی  می

هدا را   ریزی تواند انتخاب نقاط برای مطالعات گیاهی و سایر برنامه بندی صورت گرفته می درصد( بعد از آن قرار گرفت. پهنه 00/0) 5-0660( 5کد خاك 
                                                           تسهیل کند. 

 

 مرکز تولید، نقشه پراکنش، نقشه خاك : اقلیم، سطح زیرکشت اراضی،کلیدیهای  واژه
 

    2  مقدمه

ای از زمین که اثرات عوامل اقلیمی بر آن موجب برقدراری   منطقه
شرایط اقلیمی نسبتاً همگنی شده باشد را اصطالحاً یک پهنده اقلیمدی   
نامند. اثرات متقابل درازمدت عوامل اقلیمی و خاکی، شدرایط زیسدتی   

آورد و در هر اقلیم گیاهدان معیندی بدا     یوجود م ثابت و مشخصی را به
شود که دارای خصوصیات رشدی و نموی  سازگاری خاص مشاهده می

                                                           
دانشدگاه علدوم کشداورزی و     ،دانشجوی دکتری زراعت )گدرایش اگرواکولدوژی(   -1

 ، گرگان، ایرانمنابع طبیعی گرگان

  ایران، گرگان، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -8

   ، گرگان، ایراندانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -0
، گرگدان،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعدی گرگدان  آموخته دکتری،  دانش -0

 ایران
 ( :afshin.soltani@gmail.comEmail:              نویسنده مسئول -*)
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مشابه و مشخص بوده و حدود تحمل به عوامل محیطی خاص خود را 
های زراعی  گیری (. به این ترتیب، تصمیمKhajehpour, 2006دارند )

اهان زراعی، باید براساس شناخت اقلیمی که تولید و مدیریت تولید گی
پددذیرد اسددتوار باشددد. بدددون شددناخت محددیط،    در آن صددورت مددی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           گیری زراعی صحیح و دقیق میسر نیست. تصمیم
آن، شدرایط محیطدی و آب و    برای تولید مطلوب و حفظ پایداری

ها باید مشخص شوند. پد  از آن   ها و محدودیت هوایی از بعد قابلیت
های موجود، منداطق همسدان در یدک گدروه قدرار       با توجه به شباهت

شدود.  بنددی اقلیمدی انجدام مدی     بندی یا پهنده  گیرند و نوعی طبقه می
های اقلیمی و هم خاکی باشد،  بندی هم بر مبنای شاخصه چنانچه پهنه                                                                                                                         

 نامند اکولوژیک می –شناختی یا زراعی بوم -زراعی را بندی مذکور پهنه

 در زمیندی  مندابع  هدای  محددودیت  و ها پتانسیل شناسایی منظور به          که

 (.Williams et al., 2008) باشدد  می کشاورزی تولیدات جهت بهبود
 بیدان  زیدر  شدر   بده  تدوان  مدی  را بنددی  پهنده  مزایدای  طدورکلی،  بده 
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 ;Soltani, & Sinclair, 2012; Williams et al., 2008)کدرد 

Geerts, Raes, Garcia, Del Castillo, & Buytaert, 2006; 

Seppelt, 2000)( :1شناسایی ) مقاصد برای متفاوت یا مشابه نواحی 

 دار جهت (0) ،منطقه هر در محیطی های اولویت شناسایی (8مختلف، )

 روی بدر  تنش بروز دوره طول و وقوع زمان تعیین (0)، تحقیقات شدن

 بندی پهنه                                                         تحقیقاتی. های یافته یا تکنولوژی ( تسهیل انتقال5) گیاهان،

 سدازمان  توسط بار اولین برای میالدی 76 دهه در شناختی بوم زراعی

 تولیدد  پتانسدیل  تعیین و ها زمین ارزیابی جهانی )فائو( برای بار و خوار

 ,FAOشد ) ملی پیشنهاد و ای منطقه مقیاس در کشاورزی محصوالت

 کدردن  کمدی  اسداس  بدر  و جدیدد  کدامالً  استفاده مورد روش .(1978

 روش این ادامه، در .بود فیزیکی عوامل سایر و اقلیمی، خاك اطالعات

 & ,Fisher, Francis) یافدت  تکامدل  سایر محققین نیز و فائو توسط

Johnson, 2000) راهکارهدای  تدرین  راید   جملده  از حاضر حال در و 

 جغرافیدایی  وسدیع  منداطق  در شدناختی  بوم -زراعی های ویژگی تعیین

                                                                                                                                                                                  .است زراعی محصوالت تولید برای
 از دارد برخدی  وجدود  اقلیمدی  بندی پهنه برای فیلمخت های روش

 شدامل  جهدانی  اقلیمدی -زراعدی  بنددی  پهنده  های پرکاربردترین روش

 FAO ،CGIAR-TAC،Prentice ، Pappadakisاقلیمی  بندی پهنه

Köppen-Geiger ،Holdridge ،GAEZ-LGP ،HCAEZ ،
SAGE  ،GLI  و Gensمی ( باشندKoo & Dimes, 2013 بده .)   جدز

بنددی   پهنده  بدرای  GYGAتوسط  جدیدی روش موارد ذکرشده اخیرا
 شدده  عملکرد ارائه خأل جهانی اطل  یابی برون دامنه عنوان با اقلیمی

 هدای  روش از ای شدده  سداده  روش، ترکیدب  ایدن  واقدع  در کده  اسدت 

 بدرای  کده  GLIو  SAGEهدای   روش بدرخال   .باشد می بندی پهنه

کنندد، در   مدی  زراعی استفاده گیاه هر پایه دمای از دمایی واحد محاسبه
GYGA-ED گراد( اسدتفاده  سانتی درجهصفر پایه ) دمای یک از تنها 

 اقلیمدی  منداطق  از واحد مجموعه یک حالت این در بنابراین، .شود می

 تدر  سداده  را آن از کده اسدتفاده   شود می تهیه زراعی گیاهان تمام برای

 خاصدی  گیاه مخصوص GEnSو  GYGA-EDروش  دو هر .کند می

 & Kooباشدد )  می زیاد اقلیمی طبقه هر در همچنین همگنی و نبوده

Dimes, 2013). روش  در همچنینGYGA-ED خشکی شاخص از 

 هواشناسدی  اطالعات پایگاه متغیرهای از مستقیماً که شود استفاده می

 باشدد. تعدداد   مدی  اقلیمدی  پهنه 805 روش دارای این .آید می دست هب

روش  در هدا  آن بدودن  تدر  کوچدک  نتیجده  در و اقلیمی های پهنه بیشتر
GYGA-ED   جملده  شدود. از   مدی  بنددی  دقدت پهنده   افدزایش  باعد

اسدتفاده شدده اسدت     GYGAبنددی   مطالعاتی کده در ایدران از پهنده   
زمیندی   توان بده بررسدی عملکدرد و پتانسدیل و خدال تولیدد سدیب        می
(Dadrasi, Torabi, Rahimi, Soltani, & Zeinali, 2022 سویا ،)
(Nehbandani, Soltani, Rahemi-Karizaki, Dadrasi, & 

Noubakhsh, 2021.اشاره نمود ) 
 و ظرفیت هر کدام از مناطق کشور برای مقدار تولید مطالعه لزوم

 مدیریتی شرایط اقلیمی، شرایط به با توجه کشاورزی محصوالت تولید

دقیق  ریزی برنامه و غیره و دسترس قابل آب دسترس، قابل زمین تولید،
 در توانند می سازی شبیه های مدل از باشد. استفاده می محسوس کامال

 های هزینه کاهش در کشور، غذایی تسریع روند مطالعات امنیت جهت

 طدر   این مجریان به کار، انجام دقت افزایش همچنین و طر  اجرای

  .کنند کمک شایانی
 نیازمند هدفی، هر با گیاهان تولید سازی شبیه های مدل از استفاده

 رسدیدگی  زمدان  کاشدت،  تاریخ ازقبیل ای منطقه اعتماد قابل های داده

 طدورکلی  به که باشد می هواشناسی و خاك اطالعات بوته، تراکم رقم،

 باشدد  نمدی  دسدترس  قابدل  منداطق  اکثدر  بدرای  هدا  داده ایدن  ی همده 
(Ramirez-Villegas, Challinor, 2012 پهنده .)   بنددی زراعدی- 

 را وسدیع  سدطح  در اطالعدات  ایدن  به دسترسی تواند می شناختی، بوم
  .کند تسهیل

 یابی پتانسیل و بندی پهنه با ارتباط در ایران در شده انجام تحقیقات

 صدورت  اقلیمدی  بنددی  پهنه مبنای عمده بر طور به زراعی محصوالت

 در ارتباط کوچک مناطق برای محدودی بسیار مطالعات و است گرفته

 اسدت  حالی در این .است شده انجام شناختی بوم -زراعی بندی پهنه با

 اثدر  همچندین  و منطقده  یدک  اقلدیم  همانند نیز خاك خصوصیات که

کشداورزی  محصدوالت   تولیدد  بر زیادی نقش توانند می دو، این متقابل
 -زراعدی  بنددی  پهنده بدا هدد     مطالعه حاضدر  ینبنابرا داشته باشند.

 باغی دیم، آبی، زراعی درصد فراوانی اراضی کشور، تعیین شناختی بوم

 باندک  تکمیل و ، تهیهشناختی بوم -زراعی پهنه هر در موجود مراتع و

 هدای  مددل  در اسدتفاده  بدرای  پهنده  هدر  در خداك  و اقلیمی اطالعات

 محصدوالت  تولیدد  مهدم  مراکدز  تولیدد گیاهدان و تعیدین    سازی شبیه

محصدوالت   و آبدی  و دیدم  تفکیدک  بده  زراعی )محصوالت کشاورزی
 اطالعات قبیل اطالعات )از آوری جمع تسهیل جهت در مراتع و باغی(

 سازی های شبیه مدل اجرای و (غیره و ارقام گیاهی اطالعات مدیریتی،

 در کشور انجام شد.  گیاهی تولید
 

 ها مواد و روش

اگرواکولوژیک اراضی کشاورزی  بندی پهنهمنظور  در این مطالعه به
های اقلیمی و خاك موجود کشور تجزیه و تحلیل شدد   کشور ابتدا پهنه

ها مشدخص گردیدد. همچندین نقشده      و درصد فراوانی هرکدام از پهنه
هدای   های اقلیمی و خاك تهیه شد. سپ  با ترکیب پهنه پراکنش پهنه
های اگرواگولوژیک اراضدی کشداورزی    های خاك، پهنه اقلیمی و پهنه
هددای  مددده از پهنددهآ دسددت هدسددت آمددد. سددپ  نتددای  بدد  هکشددور بدد

اگرواکولوژیددک تجزیدده و تحلیددل شددد و درصددد فراوانددی هرکدددام از  
 هددای پهنددهاگرواکوژیددک محاسددبه و نقشدده پددراکنش    هددای پهندده

توضیح بیشتر به تفکیک ارائده شدده    اگرواکولوژیک رسم شد. در ادامه
 است. 
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 اقلیمیکشوربهروشگیگابندیپهنه

GYGAرویکرد 
بنددی بده    ترکیبی پهنهگیری از یک طر   بهره 1

کده در واقدع   باشدد   یابی اطل  جهانی خأل عملکرد مینام دامنه برون
(. www.yieldgap.orgبنددی اسدت )   پهنه های ترکیبی از دیگر روش

هدای اقلیمدی بدا حدداقل      به دنبال ایجاد پهنده  GYGAدر این راستا، 
ه غیریکنواختی آب و هوایی است تا نیاز به اطالعات هواشناسدی را بد  

های اقلیمی بر اساس اطالعات سده   حداقل برساند. در این روش، پهنه
 شددددددوند متغیددددددر زیددددددر از هددددددم تفکیددددددک مددددددی   

(www.yieldgap.org/web/guest/cz-ted:) 
 گرادبا دمای پایه صفر درجه سانتی 8واحد دمایی -1
  0نوسانات دمای فصلی -8
  0شاخص خشکی سالیانه -0

دهدد کده    مدی بیشدتر نشدان    GDDبرای یک پهنه اقلیمی مقدار 
 ایی آن پهنه اقلیمی در کل سال باالتر است. متوسط دم

متغیر نوسانات دمای فصلی در واقع همان انحرا  معیار میدانگین  
 باشد. دمای ماهانه می

رگتر، برای یک پهنه اقلیمی مقدار ضریب نوسانات دمای فصلی بز
  موید این موضوع است که نوسانات دمایی در طول سدال در آن پهنده  

اختال  دمدایی بدین سدردترین و     ،تر بیان سادهاقلیمی بیشتر است. به 
 بیشتر است.ترین ماه از سال  گرم

روش دامنده  بنددی بده    شاخص سوم مدورد اسدتفاده بدرای پهنده    
ت کده  یابی اطل  جهانی خأل عملکرد، یک شاخص خشکی اسد  برون

با تقسیم متوسط بارندگی سالیانه بر متوسط تبخیر سالیانه و ضرب آن 
 AI. در یدک پهنده اقلیمدی هرچده مقددار      شدود  حاصل می 16666در 

الزم به توضدیح اسدت کده در    تر است.  خشکآن پهنه  تر باشد کوچک
برای حذ  اعداد اعشار و گِرد کردن مقددار   16666این رابطه ضریب 

 ه شده است.عددی شاخص، استفاد
برای محاسبه متغیرهای مدورد اسدتفاده بدرای     GYGAدر پروژه 

هدای واقعدی در    هدای هواشناسدی ایسدتگاه    دادهبنددی اقلیمدی از    پهنه
هدا از باندک اطالعداتی     سرتاسر جهان استفاده شدده اسدت. ایدن داده   

WorldClim   اندد  اسدتخرا  شدده (Hijmans, Cameron, Parra, 

Jones, & Jarvis, 2005) .های هواشناسی مورد استفاده در این  داده
باشد. جهدت کسدب    میالدی می 1001-1006روش برای دوره زمانی 

تدوان بده   اقلیمی جهدت مدی   بندی پهنهاطالعات بیشتر در مورد نحوه 
 .( مراجعده نمدود  www.yieldgap.org/web/guest/cz-tedسایت )

شددده بددرای هریددک از متغیرهددای   هددای تعریددف کددالس 1جدددول 
 دهد.  را نشان می GYGAبندی اقلیمی به روش  مورداستفاده در طبقه

                                                           
1- Global Yield Gap Atlas Extrapolation Domain 
2- Growing Degree Days (GDD) 
3- Temperature Seasonality 
4- Annual Aridity Index (AI) 

 HC27بندیخاکبراساسپهنه

ترین  سازی یکی از کلیدی های شبیه اطالعات خاك در بیشتر مدل
دست آوردن این اطالعدات در سدطح    باشد، اما به یاطالعات ورودی م

منظدور حدل مشدکل محددودیت      باشدد. بده   گسترده بسیار دشدوار مدی  
اطالعات پروفیل خاك و محدودیت مکانی اطالعات برای استفاده در 

 ,Koo & Dimesسازی گیاهان زراعی، کدو و دیمدز )   های شبیه مدل

سده معیدار   های عمومی خاك بر اسداس  پروفیل( اقدام به تهیه 2013
بافت خاك، عمق ریشده و کدربن آلدی کردندد کده پاسدخگوی اکثدر        

 HC27سازی گیاهان زراعی است. ایدن نقشده بدا ندام      های شبیه مدل
-SSMمددل   بدا  ایدران  برای شرایط HC27ارزیابی شود.  شناخته می

iCrop2  همکداران )  و نهبنددانی  توسدطNehbandani, Soltani, 

Rahemi-Karizaki, Dadrasi, & Noubakhsh, 2020 گدزارش ) 

 ایدران  بدرای  اطالعدات خداك   بانک این ارزیابی داد نشان نتای  و شد

این نقشه بر اساس بافت خاك، سه گروه رس، سیلت  .است قبول قابل
و شن، بر اساس عمق خاك، در سه گروه عمیق، متوسط و سطحی و 

ر اساس حاصلخیزی به سه گروه حاصدلخیزی زیداد، متوسدط و کدم     ب
ندوع   87های عمومی خاك شدامل   بندی شد. در مجموع، پروفیلطبقه

که بر اساس فرمدت   اند گذاری شده شماره 87تا  1پروفیل است که از 
تهیده   APSIMو  DSSAT سدازی  هدای شدبیه   استفاده در مددل  قابل
است که فرمت اطالعات تهیه شده (. الزم به توضیح 8)جدول  اند شده

 SSM (Soltaniسازی  استفاده در مدل شبیه در این نقشه خاك، قابل

& Sincler, 2012باشد. ( نیز می 
های به  با شبکه جهانمناطق  همه HC27برای تهیه نقشه خاك 

. در شدده اسدت  بندی  کیلومتر( شبکه 16×16دقیقه )در حدود  5 اندازه
سه متغیر مدورد نظدر )بافدت خداك،     های  هر شبکه با توجه به کالس

 ( تولید شد. 0عمق خاك و حاصلخیزی خاك( این نقشه خاك )شکل 

هدای   دسدت آوردن پهنده   های اقلیمدی و خداك و بده    ترکیب پهنه
در ایددن مطالعدده بددا اسددتفاده از نقشدده اقلیمددی اگرواکولوژیددک کشددور 

GYGA و نیز نقشه خاكHC27 پوشانی این دو نقشه  و ترکیب و هم
دست آمد.  برای کل اراضی کشور بهاگرواکولوژیک  های در نهایت پهنه
بنددی   شدناختی کده ترکیبدی از پهنده     بوم -های زراعی به عبارتی پهنه

 HC27بده روش   بندی خداك  و پهنه GYGAاقلیمی کشور به روش 
 باشد.    می

 

 نتایج و بحث

بندیاقلیمیاراضیکشاورزیایرانبراساسگیگاپهنه

 اقلدیم  نوع 78 دارای ایران کشور گیگا، اقلیمی بندی پهنه براساس

 .اند گرفته قرار اقلیم 01 در ایران (. اراضی کشاورزی8باشد )شکل  می
 آن کشدور در  آبدی  زراعدت  اراضی از درصد یک از بیش که هایی اقلیم

 درصدد  56 حددود  مجمدوع  در کده  باشد می اقلیم 15 شامل دارند قرار

http://www.yieldgap.org/web/guest/cz-ted
www.yieldgap.org/web/guest/cz-ted
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و  1660، 5668، 0660، 5660 هدای  در اقلدیم  ترتیدب  بده  آبدی  اراضی
 اراضدی  درصد 56 بیش از اقلیمی کدهای به توجه قرار دارند. با 0660

 از بدیش  که هایی دارند. اقلیم قرار خشک و گرم اقلیمی شرایط در آبی

 اقلیم 10 شامل دارند قرار آن در کشور دیم زراعت از اراضی درصد یک

 در ترتیدب  بده  دیدم  درصدد اراضدی   56 حددود  مجموع در که باشد می

 (.1قرار دارند )شکل  0160، 0660، 0160های  اقلیم
 

عملکردخأل یابی اطلس جهانی دامنه برونبندی اقلیمی به روش  شده برای هر یک از متغیرهای مورد استفاده در طبقه های تعریف کالس -2جدول   

Table 1- Defined classes for each variable used in climate classification using the global atlas performance gap extrapolation 

domain method. 
GDD کد گیگا

*
**شاخص خشکی کد گیگا    

Dryness index 
***نوسانات دمای فصلی کد گیگا   

Seasonal temperature changes 
1000 0-2670  0 0-2695  1 0-3832 
2000 2671-3169  100 2696-3893  2 3833-8355 
3000 3170-3791  200 3894-4791  3 >8359 
4000 3792-4829  300 4792-5689    

5000 4830-5949  400 5690-6588    

6000 5950-7111  500 6589-7785    

7000 7112-8564  600 7786-8685    

8000 8565-9311  700 8686-10181    

9000 9312-9850  800 10182-12876    

10000 <9851   900 <12877    

 گراد * محاسبه واحد دمایی بر اساس دمای پایه صفر درجه سانتی
 **Dryness index ، شود بارندگی سالیانه بر پتانسیل تبخیر سالیانه حاصل می شوند نسبت 16666در صورتی که این اعداد تقسیم بر. 

 ***Seasonal temperature Changes  شود تقسیم شود مقدار انحرا  معیار دمای ماهانه از متوسط دمای سالیانه حاصل می 1666در صورتی که این اعداد بر. 

 
 HC27ها در نقشه خاک  و کد آن 2 موجود در جدولهای متغیرهای  های خاک حاصل از ترکیب کالس پروفایل -1جدول 

Table 2- Soil profiles resulting from the combination of variable classes in Table 2 and their codes in the HC27 soil map 
پروفیلشماره  کد پروفیل شماره پروفیل پروفیلکد   پروفیلشماره   پروفیلکد    

1 Clay HF180 10 Loam HF180 19 Sand HF180 
2 Clay HF120 11 Loam HF120 20 Sand HF120 
3 Clay HF060 12 Loam HF060 21 Sand HF060 
4 Clay MF180 13 Loam MF180 22 Sand MF180 
5 Clay MF120 14 Loam MF120 23 Sand MF120 
6 Clay MF060 15 Loam MF060 24 Sand MF060 
7 Clay LF180 16 Loam LF180 25 Sand LF180 
8 Clay LF120 17 Loam LF120 26 Sand LF120 
9 Clay LF060 18 Loam LF060 27 Sand LF060 

 
 و سرد اقلیمی شرایط در دیم اراضی درصد 56از بیش اساس براین

 باغی اراضی درصد ازیک از  بیش که هایی اقلیم .دارند قرار خشک نیمه

از  بدیش  درمجمدوع  که باشد می اقلیم 86شامل  دارند قرار آن در کشور
 و 0660، 0160، 0160هدای   اقلیم در ترتیب به باغی اراضی درصد 56

 (. 0 قرار دارند )شکل 5668
 شدرایط  در بداغی  اراضدی  درصد 56 از بیش اساس بنابراین براین

 از بدیش  کده  هایی همچنین اقلیم. دارند قرار خشک نیمه و سرد اقلیمی

 که باشد می اقلیم 15 شامل دارند قرار آن در کشور مراتع از درصد یک

، 0660هدای   اقلدیم  در ترتیدب  بده  مراتدع  درصدد  56 از درمجموع بیش
 از بدیش  اقلیمدی  کدهای به توجه قرار دارند. با 0668 و 5668، 7668

  .(1 دارند )شکل قرار خشک و گرم اقلیمی شرایط در مراتع درصد 56

 خداك  کدد  0دارای  ایران کشور ،HC27خاك بندی پهنه براساس

 اراضدی  از از یدک درصدد   بیش که هایی (، کد خاك0باشد )شکل  می

 در باشددکه  مدی  خداك  کد 0 شامل دارند قرار آن در کشور آبی زراعت

 و داشته قرار 17 و 5 خاك کد در آبی اراضی درصد 56 از بیش مجموع
 از بدیش  که هایی خاك است. کد لومی و ها رسی آن غالب خاك بافت

 کدد  5 شدامل  دارند آن قرار در کشور دیم زراعت اراضی از درصد یک

 کدد  در دیدم  اراضدی  درصدد  56 از بیش مجموع در که باشند می خاك

 است کدد  لومی و رسی ها آن غالب خاك بافت و داشته و قرار 5 خاك

 قدرار  آن در کشدور  بداغی  اراضی از از یک درصد بیش که هایی خاك

 اراضی درصد 5از  بیش درمجموع که باشد می خاك کد 0 شامل دارند

 هدا  آن غالدب  خداك  بافت و داشته قرار 18 و 5 های خاك کد در باغی
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 از درصدد  یک از بیش که هایی خاك کد است. همچنین، لومی و رسی

 درمجمدوع  باشدد   مدی  کد خاك 5 شامل دارند قرار آن در کشور مراتع

 بافدت  و داشدته  قرار 17 و 5 های خاك کد در مراتع درصد 56 از بیش

 (.0است )شکل  لومی و رسی ها آن خاك غالب
 

 بندیاگرواکولوژیکپهنه

و نیدز نقشده    GYGAدر این مطالعه با استفاده از نقشده اقلیمدی   
پلدی   101پوشانی این دو نقشه در نهایت  و ترکیب و هم HC27خاك 

(. به عبارتی 5دست آمد )شکل  گون یا پهنه برای کل اراضی کشور به
بندی اقلیمی کشور به  شناختی که ترکیبی از پهنه بوم -های زراعی پهنه
(. 5باشد )شکل  می HC27بندی خاك به روش  و پهنه GYGAروش 

کولوژیددددک کشددددور   هددددای اگروا پهنددددهمجمددددوع مسدددداحت  
 دست آمد.  هکتار به00/15600055

و اقلدیم   HC27کشدور بدر اسداس خداك      بنددی  پهنده  براسداس 
GYGA،  باشدد،   پهنده اگرواکولدوژیکی مدی    101دارای  ایدران  کشدور
 قرار آن در کشاورزی کشور اراضی از از یک درصد بیش هایی که پهنه

اراضدی   درصدد  16حددود   مجموع در باشد که پهنه می 81شامل دارند
(. بیشترین درصد فراوانی 0دارد )شکل  ها قرار در این پهنه کشاورزی و

بود کده    0160-5درصد( مربوط به پهنه با کد اگرواکولوژیک  15/11)
هکتار از اراضی کشاورزی را پوشش داد. همچنین پد    1/1710005

دارای بیشددترین درصددد فراوانددی  5660-5از آن کددد اگرواکولوژیددک 
هکتار از اراضدی کشداورزی    85/1166500باشد که   صد( میدر81/7)

-5هدای اگرواکولوژیدک    گیرد. نتای  نشان داد پهنه کشور را در بر می
هددای  درصددد از کددل پهندده05/0و  00/0ترتیددب  بدده 0160-5و  0660

و 00/705801ترتیب شامل  گیرند و به اگرواکولوژیک کشور را در برمی
باشدند. پد  از آن    رزی کشدور مدی  هکتار از اراضی کشاو50/057187

 17-1660درصد(،  50/0) 0660-10درصد(،  51/0) 0660-5کدهای 
درصدد(  81/0) 0860-18درصدد( و   06/0) 17-5668درصد(،  07/0)

 (. 0بیشترین درصد فراوانی را داشتند )شکل 
-5، 1660-1هدای اگرواکولوژیدک    همچنین درصد فراوانی پهنده 

 18/8ترتیددب  بدده 0660-17و  5-5668، 1-1668، 17-5660، 7668
 80/8هکتدار(،  06/080106درصد ) 16/8هکتار(، 07/080660درصد )
 60/8هکتدار(،  00/006600درصد ) 85/8هکتار(، 50/008080درصد )
هکتدار( بدود.   87/010010درصد ) 61/8هکتار( و 05/010870درصد )

نشدان داده شدده    0در شدکل  های اگرواکولوژیک  نمودار فراوانی پهنه
 است. 

 

 
 کشور مراتع و دیم باغی، آبی، اراضی در گیگا اقلیمی کدهای فراوانی درصد -2شکل 

Figure 1- Percentage of Giga climate codes in irrigated, garden, rainfed and pasture lands of IRAN 
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  گیگا براساس ایران اقلیمی بندی پهنه -1 شکل

Figure 2- Climaticzoning of Iran based on GYGA (Soltani, 2018) 
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 نقشه مربوط به اطالعات و بافت خاک کشور  -3شکل 

Figure 3- Map related to information and soil texture of IRAN (Koo & Dimes, 2013) 

 

 
 کشور مراتع و دیم باغی، آبی، اراضی در HC27 خاک کدهای فراوانی درصد -4شکل 

Figure 4- The frequency of HC27 soil codes in irrigated, garden, rainfed and pasture lands of IRAN  
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 اگرواکولوژیک اراضی کشاورزی کشور بندی پهنه -5شکل 

Figure 5- Agro-ecological zoning of agricultural lands in IRAN 

 

 
 کشوراگرواکولوژیک  های پهنه فراوانی درصد -6شکل 

Figure 6- Frequency percentage of agro-ecological zones in IRAN 
 

 بنددی  پهنده  جهدانی،  بدار  و خدوار  سدازمان  تعریدف  اسداس  بدر 

 اسداس  بدر  اراضدی  واحددهای  تفکیک :از است عبارت اگرواکولوژیک

نیازهای  به توجه با اقلیمی های ویژگی اراضی، شکل خاك، های ویژگی
 مدورد  منطقده  در موجدود  کشداورزی  مدیریت سامانه و زراعی گیاهان
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 از مشدابه  یترکیبد  دارای واحد اکولوژیک هر .(FAO, 2002مطالعه )

 هر واحد در تولید پتانسیل تعیین که باشد می ها پتانسیل و ها محدودیت

 هدای،  ویژگدی  اسداس  بدر  واحددها  ایدن  از اسدتفاده  ریدزی  برنامده  و

(. FAO, 1996گیدرد )  مدی  موجود انجدام  های پتانسیل و ها محدودیت
 و تلفیق در مختلف های تکنیک کارگیری به با اگرواکولوژیک بندی پهنه
 چدارچوبی  اگرواکولوژیدک،  مهندسی اساس روش بر و اطالعات تولید

 .کندد  مدی  فدراهم  را اراضی از بهینه استفاده و ریزی برنامه برای علمی
 و ها داده تلفیق اصلی مرحله چهار شامل کشاورزی اکولوژی بندی پهنه

 نظدر،  مدورد  هدد   به توجه با جدید تولید اطالعات موجود، اطالعات

 کشدور  است. در اراضی از استفاده ریزی برنامه و تولید پتانسیل ارزیابی

منطقده و  هدر   در اگرواکولوژیدک  هدای  ویژگی شناخت عدم دلیل به ما
 و کشدت  الگدوی  تعیدین  امکدان  اراضدی،  عدم رعایت عوامل تناسدب 

 راستای کشداورزی  در کشاورزی های فعالیت برای مناسب ریزی برنامه

 بخدش  بده  زیدادی  خسدارت  سداله  هدر  نظر این از و ندارد وجود پایدار

 و اراضدی  تخریدب  پدیدده  بدا  زمان گذشت با و گردیده وارد کشاورزی
 در قدم اولین کلی طور شد. به خواهد مواجه سطح واحد در تولید کاهش
 و بلندمددت  هدای  ریدزی  برنامده  بدا  رابطده  در موجدود  چدالش  رفدع 

 اسدت  اگرواکولوژیدک  بندی پهنه کشاورزی، بخش های گذاری سیاست

 ایدن  ایدران  کشور در .انجامد می کشاورزی منابع پایدار مدیریت به که

 تشدکیل  را زراعدی  هدای  ریزی برنامه و توسعه اساس که مطالعات نوع

 کده  است الزم و است نگرفته انجام محدود بسیار موارد جز به دهد، می

 کاشدت  توسدعه  تدا  گیدرد  انجدام  کشداورزی  مستعد مناطق تمام برای

 تعیدین  کاشدت،  الگدوی  اصدال   عملکرد، افزایش زراعی، محصوالت

 پتانسدیل  تعیدین  و وسیع منطقه یک در جدید گیاهان سازگاری میزان

 .گردد میسر مدت طوالنی ریزی برنامه نهایت در و مختلف مناطق تولید
 در تدوان  مدی  را اگرواکولوژیدک  بنددی  پهنده  از حاصدل  نتای  همچنین

 .دارد قرار استفاده مورد آینده شرایط در کشاورزی توسعه ریزی برنامه
بندی در تعمیم و کاربرد این نتای  در ندواحی مشدابه کمدک     پهنه

تکنولدوژی یدا یافتده تحقیقداتی را تسدریع و تسدهیل       نموده و انتقدال  
نماید. اگر کشت یک رقم خاص در یک پهنده مناسدب باشدد، بده      می

مشدابه نیدز مناسدب     هدای  پهنهاحتمال زیاد کشت همین رقم در سایر 
های مشابه، عملکدرد   ای مشابه در پهنه که با توصیهخواهد بود و یا این

شدابه باشدد. نصدیری محالتدی و     هدا م  قاعدتاً باید در همه ایدن پهنده  
از مدل ( با استفاده Nasiri Mahalati & Kokhaki, 2009کوچکی )
های آمار هواشناسدی درازمددت درجده     و داده WOFOSTسازی  شبیه

حرارت حداقل و حداکثر روزانده، تشعشدع روزانده و خصوصدیات گیداه      
گندم در استان خراسان نمودندد و بدا   سازی تولید  زراعی اقدام به شبیه
سازی استان خراسدان را از نظدر پتانسدیل تولیدد      استفاده از نتای  شبیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بندی کردند. گندم پهنه
 بدرآورد  شدناختی،  بدوم  -زراعی بررسی خصوصیات هد  محققان

 بندی پهنه و آن افزایش های محدودیت و زمینی سیب عملکرد پتانسیل

 بنددی  پهنده  کده  داشدتند  بیدان  آرژانتدین،  در آن کاشدت  منداطق 

 کاشت تاریخ تخمین عملکرد،برآورد  برای مناسبی اگرواکولوژیک ابزار

 ,Caldiz) اسدت  غدده  عملکدرد  پتانسدیل  تخمین و مختلف مناطق در

 بدا  سدریالنکا  در آبدی  مندابع  از اسدتفاده  ریدزی  برنامده  بدرای  .(2001

 گیداهی، بیدان   پوشش دارای مناطق شناختی بوم-کشاورزی بندی پهنه

و  بدوده  محیطدی  عوامل تاثیر تحت شدت هب مناطق این اوالً که داشتند
 در خصدوص  به هیدرولوژی، چرخه با مناطق این ارتباط به توجه با ثانیاً

 مناسدبی  اگرواکولوژیدک ابدزار   بندی پهنه ها، رودخانه آبریز های حوضه

 آن اهمیدت  مقابل در غذا، تولید برای آب مصر  ضرورت تعیین برای

 .(Muthuwatta, & Chemin, 2003) شدبا می برای طبیعت
 را کرمانشاه استان طبیعی فصول ای خوشه تحلیل روش با محققان

 چهار روزانه متوسط و حداقل حداکثر، درجه حرارت های داده مبنای بر

 کردندد و  مطالعه ساله پانزده آماری دوره طی نماینده عنوان به ایستگاه

 و گدرم  طدوالنی  نسبتاً فصل دو به سال که یافتند دست نتیجه این به
 ای خوشده  از تحلیدل  اسدتفاده  با ایشان همچنین  شود می تقسیم سرد

 میدانگین  دماهدای  مبنای بر کشور غرب شمال در را آذربایجان منطقه

 ندکرد تقسیم ناحیه چهار به ماهانه دماهای میانگین و حداکثر و حداقل
(Zolfaqhari & Moradi, 2005).  

 سیسدتم  رهیافدت  از اسدتفاده  بدا  هندد  پدرادش  هیماچال ایالت در

 غدالت  کشت پتانسیل دارای اراضی بندی پهنهبه  جغرافیایی اطالعات

-)گندم
-جو 1

0ذرت 8
شدد   مشدخص  پژوهش این در. پرداختند (0برن  و 

 در است، هکتار هزار 016معادل  گندم کشت پتانسیل واجد نواحی که

 هدزار  006 ایالدت  ایدن  محصول در این زیرکشت سطح عمالً که حالی

 ایدن  زیرکشدت  سطح در درصدی 10 افزایش بنابراین باشد، می هکتار

 محصدوالت  مورد در رقم این مشابه طور به .انتظار است قابل محصول

 عک  سطح بر. شد برآورد هکتار هزار 88 و 010 ترتیب به برن  و جو

 از بدیش  هکتدار(  هدزار  01 )معادل درصد 16 میزان به ذرت زیرکشت

 Bagat et)شدد   داده بود تشخیص محصول این کشت مناسب چه آن

al., 2009.) 
زمیندی در اسدتان    در بررسی عملکرد پتانسیل و خال عملکرد سیب

 88استفاده نمودند و با انتخداب   GYGAبندی اقلیمی  گلستان از پهنه
توانسدتند بدرآورد    Arc GIS فدزار  یدابی در ندرم   ایستگاه و روش درون

درستی از مقدار عملکرد واقعی بدرای هدر شهرسدتان و بده دنبدال آن      
 ,Dadrasi, Torabi)عملکرد پتانسیل و خال عملکدرد داشدته باشدند   

Rahimi, Soltani, & Zeinali, 2021) .ای  محققددان در مطالعدده
 اگروکلیماتیدک  هدای  شداخص  اسداس  بدر  را فدارس  استان دیم مناطق

                                                           
1- Triricum aestivum 
2- Hordium Vulgar 
3- Zea Mayz 

4- Oryza sativa 
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-Sadeghi, Kamgar) کردندد  بنددی  پهنده  (تعرق و تبخیر و بارندگی)

Haghighi, Sepaskhah, Khalili, & Zand-Parsa, 2002).   
 بنددی  پهنده  جهدانی  بدار  و خدوار  سدازمان  مدیالدی  76 دهده  در

 و زراعدی  هدای  قابلیدت  تعیدین  برای روشی عنوان به را اگرواکولوژیک
 روش ایدن  ادامه در. نمود پیشنهاد ملی و ای منطقه مقیاس در محیطی

 & Bouman)محققدین  سدایر  نیدز  و (FAO, 1996) فدائو  توسدط 

Lansigan, 1994; Fischer et al., 2000; Caldiz et al., 2001) 
 تعیدین  راهکارهدای  تدرین  راید   جمله از حاضر حال در و یافت تکامل

 تولیدد  بدرای  جغرافیدایی  وسدیع  منداطق  در اگرواکوژیدک  خصوصیات

 گیاهدان،  رشد سازی شبیه های مدل توسعه با .است زراعی محصوالت

 سیسدتم  و اقلیم و خاك و آب های داده به مربوط اطالعاتی های بانک

 بنددی  پهنده  بدرای  را ای گسترده تالش محققین جغرافیایی، اطالعات

 اندد  کدرده  آغاز ای منطقه مقیاس در مختلف محصوالت اگرواکولوژیک

(Van Lanen, Van DiepenReinds, De Koning, Bulens, & 

Bregt, 1992)، جغرافیدایی  منطقه یک کردن تقسیم با روش این در 

 خصوصدیات  نظدر  از شدباهت  حداکثر با همگن یهای پهنه یا واحدها به

 وسدیله  بده  پهنه هر در زراعی محصول پتانسیل عملکرد اقلیم، و خاك

 GIS محدیط  بده  نتای  انتقال با و شده بینی پیش سازی شبیه مدل یک

 Fischer). شدود  می تهیه ای منطقه مقیاس در عملکرد پتانسیل نقشه

et al., 2000) 
 کند می ایجاد جامع اطالعاتی پایگاه آگرواکولوژیک یک بندی پهنه               

 هدای  فعالیدت  انطبداق  ریدزی  برنامده  به اقدام آن اساس بر توان می که

 ,Ghaffari) نمدود  منطقده  هر در موجود شناختی بوم شرایط زراعی با

 ارزیابی، برای ابزاری عنوان به تواند می اگرولوژیک بندی پهنه (2008.

 گیدرد  قدرار  استفاده مورد نابع و اراضیم از بهتر مدیریت و ریزی برنامه

(FAO, 2002)  آوردن یدک   فراهم اگرواکولوژیکی بندی پهنه از هد
 و ریزی برنامه منظور به زمینی منابع های ویژگی از کامل و جامع پایگاه
 و هدا  ویژگدی  تعیدین  طریدق  از ها آن از بهینه برداری بهره دهی سازمان
 باشدد  مدی  اراضدی  هدای  محدودیت و موجود پتانسیل نمودن مشخص

(FAO, 1996 .) 
اگرواکولوژیک اراضی کشداورزی   بندی پهنهاین تحقیق پ  از  در

ی مسداحت   دست آمدد کده پد  از محاسدبه     هپهنه ب 101کشور تعداد 
پهنه اگرواکولوژیدک دارای   81تحت پوشش هر پهنه، در نهایت تعداد 

درصد  16درصد بوده و روی هم رفته حدود  یکدرصد فراوانی باالی 
هکتار( از اراضی کشداورزی کشدور را تحدت پوشدش     00/11110511)
تدوان بدرای    آمدده مدی   دسدت  هاقلیمی ب های پهنهدهند. از این  رار میق

مطالعات امنیت غذایی و محاسبه و تعیین ظرفیدت تولیدد هدر منطقده     
که در مطالعات کشاورزی نیاز بده   استفاده کرد. از طرفی باتوجه به این

اطالعات وسیع و جامع درمورد اقلیم و خاك برای هرکددام از منداطق   
گیدر   بدر و وقدت   سی به این اطالعدات معمدوال هزینده   ردستباشد و  می
اگرواکولوژیدک حاصدل از ایدن تحقیدق      های پهنهباشد، استفاده از  می

 تواند نیاز به این اطالعات را مرتفع کند.  می
توانند از این  گذاران و مدیران بخش کشاورزی می بنابراین سیاست

مراکدز مهدم تولیدد     ها در مطالعات تحلیل امنیت غذایی و تعیدین  پهنه
گیاهی )باتوجده بده خصوصدیات اگرواکولوژیدک هدر پهنده( و تعیدین        
ظرفیت تولید و نوع محصول مناسب هر پهنه در کشدور بهدره گیرندد.    

عندوان   توانند از نتای  حاصل از ایدن تحقیدق بده    همچنین محققان می
سدازی گیداهی    های شبیه سازی با مدل اطالعات پایه در مطالعات شبیه

در  غیدره وری آب و  ستای تعیین عملکدرد، میدزان تولیدد و بهدره    در را
 اگرواکولوژیک استفاده کنند.   های پهنههرکدام از این 

و کاربردهای متعددد آن دارای سدابقه    بندی پهنهبا توجه به فواید 
ی حاضر نیز در همین راستا انجدام شدد    العهطباشد. م مدتی می طوالنی

 اراضی درصد کشور، تعیین شناختی بوم -یزراع بندی پهنهکه نتای  آن 

، شناختی بوم -زراعی پهنه هر در موجود مراتع و باغی دیم، آبی، زراعی
 بده  زراعدی  )محصوالت کشاورزی محصوالت تولید مهم مراکز تعیین

مددیریت و   جهدت  در مراتدع  محصوالت باغی( و و آبی و دیم تفکیک
 باشد. می ریزی بهتر منابع و اراضی کشاورزی کشور برنامه
 

   گیری نتیجه

 تولید اصلی اگرواکولوژیک های پهنه تعیین هد  با حاضر پژوهش

 سازی شبیه مطالعات بتوان تا انجام شد کشور در کشاورزی محصوالت

داد.  انجدام  اسدتان  هدر  در تولیدد  اصدلی  مکدان  در را مطالعدات  سایر و
 چه بوده، کجااستان  هر تولید اصلی مراکز بدانیم که است نیاز بنابراین

 منطقده  آن شداخص  هواشناسدی  ایسدتگاه  چده  و داشته خاکی و اقلیم

 هدای  پهنده  گیگدا،  اقلیمدی  نقشه از استفاده تحقیق با این در .باشد می

 بدر ایدن   .شدد  مشدخص  کشور مراتع و باغی دیم، آبی، اراضی اقلیمی

، 5660هدای   اقلدیم  در ترتیدب  بده  آبی اراضی درصد 56 از بیش اساس،
 ترتیب به دیم قرار دارد. همچنین اراضی 0660و  1660، 5668، 0660

 از استفاده با قرار دارند. همچنین، 0160 و 0660، 0160های  اقلیم در

 مراتع و باغی دیم، آبی، اراضی در خاك های پهنه ،HC27خاك  نقشه

 کد در آبی اراضی درصد 56 از بیش اساس، براین. شد مشخص کشور

 کدد  در بداغی  اراضدی   18 و 5 خاك کد در دیم اراضی  17 و 5 خاك

بدا   .داشدتند  قدرار  17 و 5 هدای  خاك کد در مراتع و 18 و 5 های خاك
-زراعدی  بنددی  پهنده  خداك،  هدای  پهنده  و اقلیمدی  هدای  پهنده  ترکیب

ی های پهنهدست آمد.  هپهنه ب101شد که نهایتا  انجام کشور شناختی بوم
 دارندد  قدرار  آن در کشدور کشداورزی   اراضی از درصد یک از بیش که

اراضدی   درصدد  16حددود   مجمدوع  در کده  باشدد  پهنده مدی   81 شامل
(. بیشدترین درصدد   7دارد )شدکل   قدرار  هدا   در این پهنده  کشاورزی و
 0160-5درصد( مربوط به پهنه با کد اگرواکولوژیدک   15/11فراوانی )

هکتار از اراضی کشاورزی را پوشش داد. همچنین 1/1710005که  بود
دارای بیشترین درصد فراواندی   5660-5ز آن کد اگرواکولوژیک پ  ا
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هکتدار از اراضدی کشداورزی    85/1166500باشد که   درصد( می81/7)
 گیرد. کشور را در بر می

ها دارای کد اقلیمی و خاك متفاوت هستند که  هرکدام از این پهنه
 هدای  پهنده باشد. از این  ی شرایط خاص تولید آن پهنه می دهنده نشان

تدوان جهدت بهبدود مطالعدات و اتخداذ تصدمیمات        اگرواکولوژیک می

 هر در خاك و اقلیمی اطالعات بانک تکمیل و زراعی، تهیه -مدیریتی

 تولیدد گیاهدان، تسدهیل    سدازی  شدبیه  های مدل در استفاده برای پهنه

 ارقام گیاهی اطالعات مدیریتی، اطالعات قبیل اطالعات )از آوری جمع

اسدتفاده در   منظدور  بده  گیداهی  تولید سازی شبیه مدل و اجرای (غیره و
 کشور استفاده نمود.  غذایی مطالعات مرتبط با امنیت
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