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 نمک دریاچه آبریز حوضه های دشت سطح در دارویی گونه چهار کشت بندی پهنه
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 چکیده
 آب منابع از رویه بی های برداشت دیگرسوی  از و بوده روبرو آسمانی نزوالت کاهش و نوسان با همواره ایران سرزمين که آنجا از    

 نماید. کمک آبی کم بحران وضعيت از خروج به تواند یم دارویی گياهان کشت است، شده منجر زیرزمينی آب منابع شدید کاهش به

 زعفران ،(Rosa damascena Mill.) محمدی گل شامل دارویی گونه چهار کشت اکولوژیک تناسب تعيين هدف با پژوهش این

(Crocus sativus L.،) آویشن (Thymus vulgaris L.) اسطوخودوس و (Lavandula angustifolia L.) حوضه در واقع دشت 76 در 

 محاسبه اقليمی، سازی شبيه و اطالعات کيفی کنترل و بازسازی آوری، جمع شامل پژوهش شناسی روش .دش انجام نمک دریاچه آبریز

 بيالن تعيين گياه، آبی نياز برآورد همچنين و دشت هر تفکيک به آبی منابع از کشاورزی سهم برآورد و اگروکليماتولوژی های شاخص

 کشت برای مناسب زراعی اراضی توليد و ها الیه گذاری هم روی نهایت در و کشت مطلوبيت عدم و مطلوبيت های الیه تهيه رطوبتی،

 .شد انجام 1172 -1111 دوره طی مختلف سناریوهای توليد برای هدفمند گيری بازنمونه روش با اقليمی سازی شبيه بود. گياهان این

 تحت EC-EARTH مدل کردند. بينی پيش را کمينه و بيشينه دمای افزایش و بارندگی کاهش مختلف، سناریوهای تحت ها مدل همه

 دشت کشاورزی اراضی .کرد بينی پيش را دما افزایش بيشترین و (%17 )حدود بارندگی کاهش درصد بيشترین RCP2.6 سناریوی

 اراضی و کاشان دشت شمالی اراضی ساوه، دشت شرقی اراضی کهک، - قم دشت کشاورزی اراضی شمالی های بخش ،آباد شریف

بيشتر  در محمدی گل و زعفران کشت بودند. نامطلوب گونه چهار هر کشت برای گرمایی تنش و شوری دليل هب ورامين دشت جنوبی

 .شتدا مطلوب بسيار یا مطلوب وضعيت نمک دریاچه آبریز حوضه های دشت
 

 .دارویی گياهان ،دما اکولوژیک، تناسب م،ياقل تغيير بارندگی، :کلیدی های واژه

 

 همقدم
 زیآبر حوضه رمجموعهیز نمک اچهیدر زیآبر حوضه

 11267 حوضه نیا مساحت .است ایران یمرکز فالت

 نمک اچهیدر به که است ییرودها شامل و مربع لومترکي
 های کوه به شمال از نمک اچهیدر حوضه .شوند یم یمنته

 و کرکس کوه به جنوب از زاگرس، های کوه به غرب از البرز،
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 از ییها بخش و شود یم محدود ریکو دشت به شرق از
 همدان، ،یمرکز زنجان، ن،یقزو البرز، تهران، یها استان

 نیا یجیتدر بيش .رديگ یدربرم را قم و سمنان اصفهان،
 شامل آن یاصل چاله سه و است شرق یسو به حوضه

 هستند غانيم ریکو و سلطان حوض اچهیدر نمک، اچهیدر
(Rezaei et al., 2017.) 

 دارویی های گونه باغی، و زراعی های گونه انواع کنار در
 ها گونه این. هستند برخوردار خاصی وری بهره و اهميت از

 شرایط با باالیی سازگاری و کم آبی نياز دارای عموماً
 .(Das et al., 2016؛ Harish et al., 2012) هستند خشکی

 نزوالت کاهش با اخير های سال طی ایران که آنجا از
 از رویه بی های برداشت دیگرسوی  از و بوده روبرو آسمانی

 است، شده منجر منابع این شدید کاهش به زیرزمينی منابع
 برای جایگزینی عنوان به دارویی یها گونه کشت توصيه

 از خروج به توجهی قابل حد تا تواند می بر آب محصوالت
 آبی نياز مثالعنوان  به .کند کمک آبی کم بحران توضعي

 در است، رشد دوره طی هکتار در مترمکعب 7111 زعفران
 مترمکعب 11111 و 6111 ترتيب به یونجه و گندم حاليکه

 همچنين .(Heuze & Tran, 2019) دارند نياز آب هکتار در
 در مصرف تقاضای نيز و تجاری جنبه از دارویی گياهان
 انواع از بسياری هستند. برخوردار سزایی به اهميت از جامعه
 وجود ها دشت سطح در خودرو صورت به دارویی گياهان

 نياز از توجهی قابل ميزان تواند می آنها وسيع کشت و دارند
 های رویشگاه و مراتع بر فشار و نموده مرتفع را جامعه
  دهد. کاهش را طبيعی

 پایه بر باید کشاورزان به جایگزین کشت پيشنهادالبته 
 کشت تناسب بررسی شامل پشتوانه این .باشد علمی پشتوانه

 .است اقتصادی و اکولوژیک نظر از پيشنهادی های گونه
 خاک، های ویژگی شامل گونه یک کشت اکولوژی های جنبه
 از .است دسترس در آب منابع کيفيت و تيمّک و اقليم

 افزایش علت به جهانی اقليم رود می انتظار که جایی آن
 ای گلخانه گازهای سایر و اکسيدکربن دی سطوح مستمر
 ميزان و آبی ذخایرسویی  از و باشد داشته داری معنی تغيير

 تغييرات غيرمستقيم و مستقيم تأثير  تحت زراعی عملکرد

 خوبی هب اقليمی تغييرات ضروریسترو  ازاین هستند، اقليم
  .انجام شود نآ براساس کشت بندی پهنه و شده بينی پيش

Shahoei تغيير تأثير بررسی به (1111) همکاران و 
 سنجابی روانسر حوضه در باران و دما های داده بر اقليم

 از استفاده با منظور این برای پرداختند. کرمانشاه استان
 1131-1112 های سال طی بارندگی و دما اقليمی های داده

  های سال در متغيرها این مقادیر مشاهداتی(، )دوره
 سناریوی سه تحت (بينی پيش )دوره 1111-1101

RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6 جو عمومی گردش مدل و 
CanESM2 مقادیرکه  داد نشان نتایج شد. بينی پيش 

 در ساالنه حداقل و حداکثر دماهای ساالنه، بارندگی ميانگين
 خواهند افزایش بينی پيش دوره در سنجابی روانسر حوضه
  یافت.
 (1113) همکاران و Gholami دیگری تحقيق در

 گردش های مدل از استفاده با را آینده اقليمی تغييرات
 تاالر آبخيز حوزه در مختلف سناریوهای تحت جو یعموم
 می های ماه ،نتایج براساس کردند. بينی پيش مازندران استان

 و جوالی های ماه و بارش تغييرات بيشترین دارای اکتبر و
 دوره درویژه  به کاهشی شدید ييراتتغ دارای آگوست
 از بودند.  مطالعاتی هحوزآینده  های دوره در 1112-1181
 با سپتامبر و آگوست جوالی، ژوئن، های ماه نيز ییدما لحاظ

 و ژانویه های ماه وآینده  های دوره در حرارت هدرج افزایش
آینده  هشد سازی شبيه دمای ميانگين کمترین دارای نيز فوریه
  بودند.

Izadi گياهی رشد مدل از (1111) همکاران و 
AquaCrop محصول عملکرد سازی شبيه منظور به 

 نياز درصد 62 و 81 ،111 آبياری سطوح در زمينی سيب
 استفاده شهرکرد منطقه در اقليم تغيير شرایطدر  گياه آبی

 محصول، عملکرد بر اقليم تغيير تأثير بررسی رایب کردند.
 دو تحت HadCM3 عمومی گردش مدل خروجی های داده

 و 1111-1171 های دوره برای B1 و A2 سناریوی
 LARS-WG آماری مدل توسط 1162-1106

 برده بکار رشد مدل های ورودی عنوان به و نمایی ریزمقياس
 زمينی سيب محصول عملکرد داد نشان سازی شبيه نتایج شد.
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 تحت 1106-1162 و 1111-1171 های دوره برای
 B1 سناریو تحت و %2/10 و %8/12 ترتيب به A2 سناریو

 افزایش پایه دوره به نسبت %0/11 و %8/11 ترتيب به
 د.یاب می

 کشت بندی پهنه تعيين برای اقليمی های داده از استفاده
 انجام کشور در نامحقق برخی توسط مختلف محصوالت

 های داده براساس بيشتر موضوع این چند هر است. شده
 این در اقليمی بينی پيش از کمتر و بوده گذشته و موجود

 اغلب تحقيقات این در همچنين است. شده استفاده زمينه
 است. شده انجام باغی و زراعی محصوالت کشت بندی پهنه

Sharokhvandi کشت بندی پهنه برای (1117) همکاران و 
 روز درجه نسبی، رطوبت دما، اقليمی عناصر از ای دانه ذرت
 محيطی پارامترهای و سينوپتيک ایستگاه ده در موجود رشد
 اراضی بندی پهنه نقشه و هنمود استفاده خاک pH و شيب

 د.نردک تهيه لرستان استان دررا  ای دانه ذرت کشت مستعد
 رایب استان مساحت از درصد 70/1 داد نشانآنان  یجانت

 با %18/17 مستعد، نيمه %22/8 مستعد، ای دانه ذرت کشت
 .بود نامناسب شرایط دارای %17/36 و ضعيف استعداد

Mirmousavi و Mirian (1110) بندی پهنه تحقيقی در 
 های سيستم از استفاده با را زنجان استان در پسته کشت

 جغرافيایی و هواشناسی های داده براساس و دور از سنجش
 از زنجان استان مختلف مناطقآنان  گزارش در دادند. انجام
 گردید. تعيين پسته کشت توسعهبرای  استعداد نظر

Mirmohammadsadeghi منظور به (1111) همکاران و 
 معيارهای ،محمدی گل گياه کشت مستعد مناطق ییاب مکان

 عنوان به را اقتصادی -اجتماعی و توپوگرافی اقليمی،
 کمک به و انتخاب مذکور گياه کشت در ثرمؤ معيارهای

 سامانه از سپس نمودند. دهی وزن ای شبکه تحليل یندافر
 ها الیه تلفيق و سازی رقومی برای جغرافيایی اطالعات

 فضایی اطالعات پایگاه تشکيل از پس و نموده استفاده
 شد. اضافه آنها به ها نقشه توصيفی اطالعات منطقه،

 نهایت در و انجام گردید GIS محيط در وزنی پوشانی هم
 نتایج شد. انجام محمدی گل کشت مستعد مناطق بندی پهنه

 ميانگين دمای و ارتفاع ساليانه، بارش عامل سه داد نشان

 بر را أثيرت کمترین شيب پارامتر و ثيرأت بيشترین ساالنه،
 براساس همچنين داشتند. محمدی گل گياه کيفيت و يتکمّ

 استان غربی نواحی و مرکز شمال، نواحی ،بندی پهنه نقشه
 مستعد مناطق بيشترین %11 و 6/12 ،78 با ترتيب هب اصفهان

 .دادند جای خود در را گياه این کشت
Pourhadian (1113) هر استعداد شناخت است معتقد 

 بهينه استفاده به شایانی کمک مناسب گياه کشت برای منطقه
 کمک به امر این کند. می محصول توليد بر ثرؤم عوامل از

 در او است. پذیر امکان خوبی به GIS از استفاده با بندی پهنه
 دارویی گياه دیم کشت برای مازندران استان استعداد تحقيقی

 دمای بارش،مانند  اقليمی عوامل کمک به را گاوزبان گل
 قرار پژوهش مورد حداقل دمای و حداکثر دمای متوسط،

 سينوپتيک های ایستگاه از یادشده اقليمی طالعاتا ابتدا داد.
 فاصله یابی ميان کمک به و آوری جمع مازندران استان

 .شدند تبدیل رستری الیه به GIS محيط در دار وزن معکوس
 .گردید بندی طبقه گاوزبان گل گياه اکولوژیکی نياز براساس

 منطقه استعدادسنجی نهایی الیه ها، الیه این ترکيب با سپس
 نسبتاً مطلوب، طبقه چهار به الیه این نهایت در .آمد بدست

 داد نشان نتایج شد. تقسيم نامناسب و ضعيف مناسب،
 استعداد دارای استان این زراعی اراضی از هکتار 108768
 و مناسب نسبتاً استعداد دارای هکتار 768112 مطلوب،

 گياه دیم کشت برای نامناسب استعداد دارای هکتار 1111
 در نامناسب و ضعيف طبقات بودند. گاوزبان گل دارویی

 دمای بودن پایين دليل به سوادکوه و نوشهر نور، شهرستان
 .شدند ایجاد حداقل دمای و متوسط

Mehrabi توليد ميزان معتقدند (1110) همکاران و 
 و جوی نزوالت با باالیی همبستگی کشاورزی محصوالت

 در آنان دارد. سال هر در هوایی و آب شرایط بودن مناسب
 کشت اقليمیهای  قابليت بندی پهنه برای پژوهشی

 را یخبندان و بارندگی دما، احتمال هم های نقشه بيان، شيرین
 به ها الیه این تلفيق از قبل و داده پوشانی هم یکدیگر با

 از پس آنان دادند. اصاختص وزنی فاکتور آنها از هریک
 Arcافزار نرم از استفاده با آنها تحليل و ها الیه تلفيق

GIS9.3 را بيان شيرین کشت مناسب های مکان نهایی نقشه 
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 استخراج اراک شهرستان در اقليمیهای  قابليت براساس
 مطالعه مورد منطقه اقليمی منابع وضعيت تحقيق این نمودند.

 داد. نشان مناسب بيان شيرین کشت توسعه برای را
Abbaszadeh هدف با تحقيقی (1111) همکاران و 

  حيدریه تربت اراضی اقتصادی و یکمّ تناسب تعيين
 گندم محصوالت برای رضوی خراسان رخ( )جلگه

(Triticum aestivum) زعفران و (Crocus sativus) انجام 
 خاک خصوصيات و اقليمی مشخصات منظور بدین دادند.
 کمّی تناسب و گردید مقایسه محصول هر نيازهای با منطقه

 ارزیابی و اراضی واحد هر در واقعی عملکرد ميزان براساس
 .شد انجام سطح واحد در ناخالص سود براساس اقتصادی

 منطقه در آنکهبا وجود  داد، نشان کيفی تناسب نتایج
 ولی بود باالتر محصوالت توليدقابليت  و اقليم شاخص

 اراضی کيفی تناسب خاک، های ویژگی محدودیت دليل به
 بيشتر زعفران برای محدودیت این البته بود. (S2) متوسط

 بود.
 اکولوژیک تناسب تعيين پژوهش این اجرای از هدف

 Rosa) محمدی گل :شامل دارویی گياهان گونه چهار کشت

damascena Mill،) زعفران (Crocus sativus L.،) آویشن 
(Thymus vulgaris L.) اسطوخودوس و (Lavandula 

angustifolia L.) حوضه در واقع ایران مهم دشت 76 در 
 ترین راهبردی از یکی عنوان به نمک دریاچه آبریز

 است. کشور آبریز های حوضه

 
 ها روش و مواد

 شامل مرحله دو دارای پژوهش شناسی روش

 و اطالعات کيفی کنترل و بازسازی ،آوری جمع
 اقليم، تغيير سناریوهای براساس اقليمی های سازی شبيه

 سهم برآورد و اگروکليماتولوژی های شاخص محاسبه
 مطالعاتبعد  و دشت هر تفکيک به آبی منابع از کشاورزی

 تعيين گياه، آبی نياز برآورد شامل و ویژه گياه صورت به
 کشت مطلوبيت عدم و مطلوبيت های الیه تهيه رطوبتی، بيالن

 اراضی نقشه توليد و ها الیه گذاری هم روی نهایت در و

 .بود بررسی مورد های گونه کشتبرای  مناسب زراعی
 مطالعاتی محدوده 76 دارای نمک دریاچه آبریز حوضه

 در .شود انجام می کشاورزی فعاليت نهاآبيشتر  در که است
 رقومی های ادهد :شامل ها داده از وسيعی طيف پژوهشاین 

 خروجی ،سينوپتيک ایستگاه 11 های داده ،ها دشت و حوضه
  های داده ،مختلف سناریوهای تحت اقليمی های مدل
 دریاچه آبریز حوضه دهنده پوشش هيدرومتری هایستگا 110
 و چشمه چاه، شامل زیرزمينی آب مصارف های داده ،نمک
 ،دشت تفکيک به آب منابع شوری ميزان های داده ،قنات

 و نظر مورد دارویی گياهان توصيفی و ای آستانه اطالعات
 اطالعات این از برخی .بود LANDSAT8 ماهواره تصاویر
 صورت هب ابتدا از نمک دریاچه آبریز حوضه نقشهمانند 

 طی یا و الف( -1 )شکل بودند دسترس در رقومی های داده
 شامل که ندشد تبدیل رقومی فرمت به سازی رقومی یندافر

 نقشه و (ب -1 )شکل حوضه در واقع های استان نقشه
  شامل نمک دریاچه آبریز حوضه مطالعاتی های محدوده

 .بود محدوده 76
 آمار کيفيت براساس سينوپتيک های ایستگاه انتخاب

 1186-1111) ساله 12 مشترک آماری دوره در موجود
 پایه دوره براساس بود. ها ایستگاه مناسب پراکنش و ميالدی(

 دوره برای روزانه های داده زمانیمجموعه  ،(1111-1186)
 یندافر در و شده سازی شبيه( 1111-1172) ساله 12

 گرفت. قرار استفاده مورد پژوهش
عنوان  به GFDL-M2Mدر این پژوهش خروجی مدل 

خروجی مدل اقليمی انتخاب شد. این خروجی که با عنوان 
MENA شود، با استفاده از نسخه اول مدل  نيز شناخته می
RCA4  برای منطقه خاورميانه و شمال آفریقا و با دقت
درجه در امتداد طول و عرض جغرافيایی و  11/1مکانی 

دقت زمانی روزانه ریزمقياس شده است. با استفاده از مدل 
مذکور سه پارامتر بارش، دمای کمينه و دمای بيشينه 

ها  بندی شدند. داده برای رفع خطاهای مدل دستهبارگذاری و 
بينی آینده  به دو دسته کلی شامل دوره تاریخی مدل و پيش

 RCP8.5و  RCP2.6 ،RCP4.5اقليمی تحت سناریوهای 
 بندی شدند. طبقه
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 )ب( )الف(

  
 حوضه داخل های استان و نمک دریاچه آبریز حوضه نقشه( ب، ایران فرعی های حوضه رقومی نقشه( الف -1 شکل

 

 و 1112 تا 1121 سال از مدل تاریخی دوره های داده
 بازه بررسی مورد سناریو تحت آینده بينی پيش های داده

 ,.Giorgi et al) دهند می پوشش را 1111 تا 1116 زمانی

 1172 تا 1111 های داده از فقط پژوهشاین  در .(2009
 ميزان استخراج ها داده این بکارگيری از هدف .شد استفاده
  دوره به نسبت 1111-1172 دوره اقليمی تغييرات
 زمانیمجموعه  به تغييرات این اعمال و 1111-1186

 صورت هب ها داده این .بود سينوپتيک های ایستگاه های داده
 مکانی ميانگينبعد  و هشد استخراج حوضه برای شبکه نقطه
 آمد. بدست آماری دوره دو و متغير هر برای شبکه  نقطه
 آب منابع حجم ميزان از دقيقی برآورد به دستيابی رایب

 سال پنج متوسط دبی حجم دشت، هر تفکيک به سطحی
 شد محاسبه هيدرومتری های ایستگاه (1717-1781)
(Ensafi Moghadam, 2004)، از برخی اینکه به توجه با 

 ،اند گرفته قرار مشترک رودخانه یک روی ها ایستگاه
 مشخصات از اوليه آگاهی و آنها جغرافيایی موقعيت براساس

 ایستگاه و شده ادغام ها ایستگاه این آبریز، حوضه توپوگرافی
 گرفته نظر در رودخانه آن معرف عنوان به دبی بيشترین با

 .شد
 آبریز حوضه در آبی منابع از برداشت سهم بيشترین

 قنات چاه، از اعم زیرزمينی منابع به مربوط نمک دریاچه

 حوضه این در زیرکشت اراضی بيشتر است. چشمه و
 رو ازاین ،کنند می برداشت چاه از را آب خاص طور به

 بخش دسترس در آب منابع ميزان به دستيابی برای
 اطالعات به دستيابی مهمهای  مؤلفه از یکی کشاورزی

 حجم استخراج برای است. زیرزمينی منابع از آب برداشت
 هر برای کشاورزی بخش دسترس در زیرزمينی آب

 برداشتی آب های داده ساالنه ميانگين مطالعاتی، محدوده
 یا آماربرداری بدو از چشمه و قنات چاه، تعداد هر از

 آب حجم عنوان به و محاسبه فعلی زمان تا تأسيس
 .شد منظور کشاورزی بخش در مصرفی

 معرف تواند می گذشته سال چند شوری ميانگينالبته 
 ای نقطه های دادهاز  باشد. محدوده آن شوری از مناسبی

 شوری تغييرات رقومی نقشه به دستيابی برای شوری ميزان
 کشور از منطقه هر برای نيرو وزارت شد. استفاده آب منابع

 است داده ارائه شوری معرف عدد تيسن روش به سال هر در
(Qureshi et al., 2007.) رستری الیه توليد برای 

 اطالعات بر عالوه نمک دریاچه آبریز حوضه دهنده پوشش
 محدوده 16 شوری اطالعات حوضه، در موجود محدوده 76

 گردید. استخراج نيز همسایه های حوضه به مربوط مطالعاتی
 به یغرب شمال از شوری تغييرات که داد نشان شواهد
 کمترینکه  نحوی به داشت، افزایشی الگوی یشرق جنوب
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 حدود شوری ميزان بيشترین و 0/1 به نزدیک شوری ميزان
 و شناسی گياه مشخصات .بود متر بر زیمنس دسی 12

 یها آستانه مانند بررسی مورد دارویی گياهان اکولوژیک
 ,Heuze & Tran) شد دریافت معتبر مراجع از تحمل

 برای پایه های داده عنوان به اطالعات این از .(2019
 شد. استفاده مطلوبيت های نقشه استخراج

 

 اقلیمی سازی شبیه

 مولدهای و مقياس  بزرگ های مدل خروجی تلفيق با
 دست واقعيت به نزدیک سازی شبيه به توان می هواشناسی

 روش از پژوهش این در .(Sharif & Burn, 2006) یافت
 طی ایستگاهی سناریوهای توليد برای هدفمند گيری بازنمونه

 مولد کارایی به توجه با شد. استفاده 1111-1172 دوره
 و اقليمی درازمدت نرمال مناسب سازی شبيه در هواشناسی

 اعمال تغييرات ميزان تاریخی، نرمال با آن دار معنی انطباق
 باز تکنيک طریق از شده مشاهدهمجموعه  در شده

 به مذکور مولد اجرای با تواند می هدفمند، گيری نمونه
 و یابد انتقال هواشناسی های داده شده سازی شبيهمجموعه 

 اقليم تغيير اعمال با مصنوعیهای  مجموعه ساخت بهمنجر 
 اقليم مدل سه خروجی در فقط ایران پروژه این در .شود

 پژوهش این در که گرفته قرار نمایی ریزمقياس مورد جهانی
 .گرفت قرار استفاده مورد
 و اقليمی مدل سه با CORDEX های داده دانلود -1
 با (1111-1172)آینده  دوره مختلف سناریوهای تحت
 ؛(1186-1111) تاریخی دوره

 حوضه به مربوط های شبکه نقطه مکانی استخراج -1
 ؛نمک دریاچه آبریز

 روزانه، بارندگی متغير سه تغييرات ميزان بررسی -7
 دوره به نسبتآینده  دوره در کمينه دمای و بيشينه دمای

 ؛تاریخی

 ایستگاهی های دادهمجموعه  به تغييرات اعمال -0
 ؛هدفمند گيری بازنمونه روش  به سناریو ترین بدبينانه براساس

 با های داده توليد برای هواشناسی مولد اجرای -2

 .تصادفی ماهيت
 

 اگروکلیماتولوژی های شاخص

 در سرمایی، و گرمایی های تنش الیه به دستيابی برای
 پایين، و باال دمایی آستانه تحمل ميزان براساس نخست گام

 از سرمایی و گرمایی های تنش وقوع فراوانی درصد
 مولد خروجی یهوا دمای های داده زمانیمجموعه 
 همه برای (1111-1172 آماری دوره) هواشناسی

مجموعه  دامنه مالک آمد. بدست سينوپتيک های ایستگاه
 و گياه رشد دوره ساله یک گياهان برای سال طول در زمانی
 به درصدی نگاه مزیت .بود سال کل چندساله گياهان برای
 توليد امکان که است این سرمایی و گرمایی های تنش وقوع
 مطلوبيت درجه اختصاص .شود می ایجاد مطلوبيت های نقشه

 .شد مشخص 1 جدول براساس
 

 نظر از دارویی گیاهان کشت مطلوبیت بندی درجه -1 جدول

 سرمایی و گرمایی های تنش

 مطلوبیت کد مطلوبیت میزان )%( دامنه

 1 مطلوب بسيار 12-1

 1 مطلوب 21-16

 7 مطلوب نيمه 32-21

 0 نامطلوب 111-36

 

 در کریجينگ یابی درون روش کمک با یبعد گام در
 های تنش وانیفرا درصد پراکنش نقشه ArcMap افزار نرم

بعد  و توليد رستری الیه یک صورت به سرمایی و گرمایی
 الیه از نمک دریاچه آبریز حوضه به مربوط رستری الیه

 الیهدوباره  بندی طبقه آن از پس د.ش استخراج اصلی
 به مربوط رستری الیه جدول های آستانه براساس رستری
 .انجام گردید طبقه چهار در نمک دریاچه آبریز حوضه

 برای هم و گرمایی های تنش برای همفرایند  این
 سطح در شوری نقاط شبکه .شد اجرا سرمایی های تنش
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 کریجينگ روش کمک با و تهيه نقطه( 21) آبریز حوضه
 رستری الیه روی استخراجفرایند  .انجام شد یابی درون
 و رستری الیه ،دوباره بندی طبقه برای .انجام گردید اصلی

 .(1 جدول) شد توليد گياه هر برای مطلوبيت های گون پلی
 

 شوری نظر از دارویی گیاهان کشت مطلوبیت بندی درجه -2 جدول

 مطلوبیت کد مطلوبیت میزان رستری الیه محدوده

ECcrop < 61% 1 مطلوب بسيار 

32% < ECcrop > 61% 1 مطلوب 

11% < ECcrop > 32% 7 مطلوب نيمه 

ECcrop > 11% 0 نامطلوب 

ECcrop : شوری گياهآستانه تحمل 

 

 آب بیالن الیه

 کشت برای مناسب بستر کننده تعيين عامل مهمترین
 عامل این .است آب منابع به دسترسی ميزان ،گياه یک
 آبی بيالن شود. یکمّ آب بيالن نام به متغيری با تواند می
 هاست. خروجی و ها ورودی بين اختالف مزرعه یک در

 دسترسی و ثرؤم بارش شامل مزرعه یک به ورودی آب
 نياز مورد آب شامل خروجی آب و است آب منابع به

 این بر است. برداشت و داشت ،کاشتفرایند  انجام برای
 & Amiri) شد محاسبه 1 رابطه براساس آبی بيالن اساس

Rezaei, 2013). 
 

WB= Input – Output 

 

WB= (P+Vg+Vs) - ETc 

 1 رابطه

 

 زیرزمينی آب منابع حجم :Vg مؤثر، بارش :P آن در که
 یک ازای به آبی بيالن است. سطحی آب منابع حجم :Vs و

 یا صفر اگر .بود خواهد صفر یا و منفی یا مثبت خاص، گياه
 مثبت اگر و ندارد وجود گياه آن کشت شرایط ،باشد منفی
  است. مساعد شرایط باشد

 زراعی اراضی استخراج

 دریاچه آبریز حوضه در کشت زیر اراضی استخراج برای
 به مربوط LANDSAT8 ای ماهواره تصاویر از نمک
 استفاده سبزینگی فصل و ميالدی 1116 و 1112 های سال
 National Aeronautics and Space) شد

Administration, 2020.) شاخص از منظور این برای 
 ENVI افزارهای نرم و NDVI دور از سنجش گياهی پوشش

 ای ماهواره تصاویر ابتدا شد. استفاده ARCMAP و
LANDSAT8 OLI رشد فصل در خاص روزهای برای 

 در تصاویر بازکردن از پس و دانلود خرداد( و )اردیبهشت
 و اعمال تصاویر بر رادیومتریک تصحيحات ENVI محيط

 حاسبهم چهار و سه باندهای براساس NDVI شاخص
 NDVI شاخص تصویردوباره  بندی طبقه سپس گردید.
 محيط به شده بندی طبقه تصویر ارسال ،(7/1 آستانه )مقدار

ARCMAP، توليد و وکتوری محيط به رستری محيط تبدیل 
 زراعی اراضی به مربوط های گون پلی جداسازی و گون پلی

 مستخرج های گون پلی پيوستن هم به با نهایت در شد. انجام
 آبریز حوضه زراعی اراضی گون پلی فایل ،مختلف تصاویر از

 شد. توليد نمک دریاچه
 

 گذاری هم روی یندافر

 براساس ابتدا .شد انجام ویژه گياه صورت هب یندافر این
 چهار محدودکننده عامل هر برای گياه، هر تحمل آستانه
 برای وکتوری نقشه یک سپس گردید. تعيين مطلوبيت سطح

 با ییها گون پلی آن در که محدودکننده عامل هر و گياه هر
 برای یندافر این شد. استخراج ،داشت چهار تا یک ارزش
 بيشينه دمای و کمينه دمای آب، بيالن شوری، عامل چهار
 چهار با هریک و نقشه چهار آن نتيجه که گردید انجام
 با آن از پس بود. مطلوبيت سطح براساس گون پلی

 هر که آمد دستب  پنجم نقشه اول، نقشه چهار گذاری هم روی
 را فوق عامل چهار به مربوط ارزش چهار آن در گون پلی

 های گون پلی توان می گذاری شرط باکه  طوری به .داشت
 وقوع براساس گذاری شرط این .نمود بندی تقسيم را مربوط
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 ارزش یک حداقل وجود ،دیگر معنای به .بود حداقلی
 .شود می آن شدن نامطلوب باعث گون پلی یک در نامطلوب

 مناطق شد. تشکيل گانهچهار مناطق ها شرط این اعمال با
 دارای عامل چهار هر که است مناطقی مطلوب بسيار

 هستند مناطقی مطلوب مناطق .بودند مطلوب بسيار وضعيت
 عوامل سایر و داشته مطلوب وضعيت عامل یک حداقل که
 مناطق .ندتنداش نامطلوب و مطلوب نيمه وضعيت نيز

 و داشته مطلوب نيمه وضعيت عامل یک حداقل مطلوب نيمه
 مناطق نهایت در و نداشتند نامطلوب وضعيت عوامل سایر

 نامطلوب وضعيت عوامل از یکی در حداقل نامطلوب
 مطلوبيت های گون پلی گذاری هم روی با پایان در .داشتند
 مطلوبيت های نقشه زراعی، اراضی های گون پلی با اراضی
 طور هب دارویی گونه هر کشت توسعه برای زراعی اراضی

  .گردید استخراج جداگانه
 

  نتایج
 منطقه کشاورزی و اقلیمی وضعیت

  آماری دوره در هواشناسی های داده براساس
 تا 112 از مطالعه مورد حوضه در بارندگی 1186 - 1111
 و شرقی جنوب در ترتيب به سال در متر ميلی 021
 تا 10 از ساالنه یدما بيشينه .بود متغير حوضه یشرق شمال

 شرقی جنوب و شرقی شمال در ترتيب به سلسيوس درجه 16
 کمينه همچنين .نشان داد متغير نمک دریاچه آبریز حوضه
 و غرب در ترتيب هب سلسيوس درجه 11 تا 0 از دما ساالنه
 اراضی مساحت بود. متغير نمک دریاچه آبریز حوضه شرق

 67/1 از بيش نمک دریاچه آبریز حوضه در زیرکشت
 کل مساحت هفتم یک تقریبی طور به که بود هکتار ميليون
  .دبو حوضه
 

 اقلیم تغییر رخداد چگونگی

 و بارندگی کاهش مختلف، سناریوهای تحت ها مدل همه
 دریاچه آبریز حوضه در را کمينه و يشينهب دمای افزایش

 مورد در کردند. بينی پيش 1111-1172 دوره طی نمک
 کمترین RCP4.5 سناریو تحت GFDL مدل بارندگی،

 تحت EC-EARTH مدل و (%11 حدود) کاهش درصد
 را (%17 حدود) کاهش درصد بيشترین RCP2.6 سناریوی

 بيشترین EC-EARTH مدل دما مورد در کرد. بينی پيش
 خروجی پژوهشاین  در (.7 )جدول کرد بينی پيش را کاهش

 برای RCP2.6 سناریوی تحت EC-EARTH مدل
 دمای همچنين .شد گرفته نظر در ها ایستگاه اقليم سازی شبيه

 حدود کمينه دمای و سلسيوس درجه 1/1 حدود بيشينه
  داشت. دنخواه افزایش سلسيوس درجه 1/1

 

 اقلیمی ریزمقیاس مدل سه براساس 1891-2313 دوره به نسبت 2311-2332 دوره در اقلیمی متغیرهای تغییر -3 جدول

 CNRM GFDL EC-EARTH مدل

 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 سناریو

 -1/11 -8/13 -1/17 -7/16 -1/11 -1/13 -0/16 )%( بارندگی

 1/1 1/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 سلسیوس(درجه ) بیشینه دمای

 1/1 1/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 سلسیوس( )درجه کمینه دمای

 

 کشت های محدودیت

 آبی نياز :(Rosa damascena Mill). محمدی گل
 شوری و است هکتار در مترمکعب 0111 حدود محمدی گل

 تغييرات دامنه کند. می تحمل را متر بر زیمنس دسی 3 تا آب
 ولی است. سلسيوس درجه 00 تا (-11) گياه این دمایی

 درجه 16 گياه رشد دوره طول در مناسب دمای ميانگين
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 باعث سلسيوس درجه 78 از بيشتر دمای و است سلسيوس
 سنگين نيمه و شنی یا سبک خاک .شود می گل کيفيت کاهش

 با لیآ مواد و غذایی عناصر از غنی خوب، یزهکش اب
 ایستابی شرایط و است مناسب گياه برای 3 تا 2/6 اسيدیته

 آن قارچی بيماری مهمترین نيست. مناسب آن برای خاک
  (.Tavakoli Neko et al., 2019) است پودری سفيدک

 آبریز حوضه های دشتبيشتر  در محمدی گل کشت
 عوامل ثيرأت با .شتدا بسيارمطلوب وضعيت نمک دریاچه
 دشت کشاورزی اراضی گرمایی، های تنش و شوری
 -قم دشت کشاورزی اراضی شمالی های بخش ،آباد شریف

 محمدی گل کشت برای ورامين دشت جنوبی اراضی و کهک 
 شمالی اراضی و ساوه دشت شرقی اراضی .بودند نامطلوب

 ایدار محمدی گل کشت برای شوری دليل به نيز کاشان دشت
 و لنگرود آستانه، آوج، های دشت .بود مطلوب نيمه وضعيت
 مطلوب نيمه وضعيت دارای آبی بيالن عامل دليل به نهرميان

 دليل به بهار -همدان دشت اراضی از هایی بخش .بود
 اراضی ند.بود مطلوب نيمه وضعيت دارای سرمایی های تنش
 و وبمطل وضعيت محمدی گل کشت برای ها دشت سایر

 (.1 )شکل ندداشت مطلوب بسيار عمدتاً

 

 
 (Rosa damascena Mill). محمدی گل اکولوژیک تناسب -2 شکل

 

 خشک و معتدله مناطق :(.Crocus sativus L) زعفران
 بادهای از دور و متوسط حرارت رجهد ،فراوان آفتاب با

 نياز است. مناسب زعفران رشد برای مرطوب خاک و سرد
 هکتار در مترمکعب 1111 حدود در و پایين نسبتاً گياه آبی

 تحمل را متر بر زیمنس دسی 6 تا آب شوری گياه .است
 درجه 71 تا (-18) گياه این دمایی تغييرات دامنه کند. می

 گياه رشد دوره طول در مطلوب دمای ولی ،است سلسيوس
 و است مقاوم سرما به گياه است. سلسيوس درجه 13 تا 17

 با آهکی خاک هواست. دمای از مهمتر خاک دمای اثر
 برای خوب زهکشی با شنی رسی بافت با 8 تا 3 اسيدیته

 آفات و زعفران زوال بيماری .است مناسب زعفران کشت
 خسارت زعفران مزارع به خرگوش و صحرایی موش کنه،
 ,Fooladi Toroghi & Hosseini Mazinani) دنزن می

2013.) 
 کشت برای نمک، دریاچه آبریز حوضه های دشتبيشتر 

 در .شتنددا مطلوب بسيار یا و مطلوب وضعيت زعفران
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 شرقی اراضی کاشان، دشت کشاورزی اراضی از هایی بخش
 قم،  کهک های دشت کشاورزی اراضی ساوه، دشت

 اراضی و ورامين دشت جنوبی اراضی مسيله، و آباد شریف
 وجود نامطلوب شرایط کرج -تهران دشت غربی جنوب

 در ای نقطه صورت به نامطلوب شرایط همچنين .شتدا
 وجود هشتگرد و اشتهارد چهار، قطعه ساوه، زرند های دشت
 این در مطلوب نيمه و نامطلوب شرایط وجود علت .داشت

 دشت در .بود گرمایی تنش و شوری ميزان ها، دشت
 کشت برای سرمایی، های تنش وقوع دليل به بهار -همدان
 در عموماً ها دشت سایر .بود مطلوب نيمه وضعيت زعفران
 که دشتی تنها .گرفت قرار مطلوب بسيار و مطلوب شرایط

 قرار مطلوب بسيار محدوده در آن زراعی اراضی همه
 دریاچه آبریز حوضه غربی شمال در ابهررود دشت گرفت،

 .(7 )شکل بود نمک
 

 
 (.Crocus sativus L) زعفران اکولوژیک تناسب -3 شکل

 
 و ای مدیترانه گياهی :(.Thymus vulgaris L) آویشن

 پوشيده اگر زمستان سرمای در که است غرقابی به حساس
 هوای به .دارد وجود گياه شدن خشک امکان نباشد برف از

 ها تپه جنوبی دامنه و آفتابی مناطق در کافی نور و گرم
 مناسب آویشن برای زیاد آبياری و رطوبت است. نيازمند
 را خشکی و آبی کم و است دوست خشکی گياهی نيست.
 است هکتار در مترمکعب 2111 گياه آبی نياز .کند می تحمل

 دامنه کند. می تحمل را متر بر زیمنس دسی 0 تا آب شوری و
 خاک .است سلسيوس درجه 07 تا (-11) دمایی تغييرات

 االرض سطح زیاد عمق با و کلسيم های ترکيب حاوی سبک
 است مناسب آویشن کشت برای 8 تا 2/0 اسيدیته با

(Lawrence & Tucker, 2002.)  
 و کهک  -قم کاشان، مانند هایی دشت در آویشن

 دارای بيشينه دمای و شوری عوامل نظر از آباد شریف
 زراعی اراضی در همچنين .بود کشت نامطلوب وضعيت

 جنوبی اراضی در نيز و ساوه زرند و ساوه های دشت شرق
 آویشن گياه کشت نيز کرج و تهران ،ورامين های دشت

 نهرميان، آستانه، دشت چهار .گزارش شده است نامطلوب
 اراضی زیاد مساحت وجود ليلد به نيز لنگرود و آوج

 عامل با آبی منابع از هکتار هر سهم بودن کم و زیرکشت
 .بودند نامطلوب آویشن کشت برای و هدش محدود آبی بيالن

 -همدان و ساوه قزوین، های دشت در مطلوب نيمه اراضی
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 گياه کشت برای شرایط ها دشت سایر در .شتدا وجود بهار
 (.0 )شکل بود مطلوب بسيار و مطلوب آویشن

 از :(.Lavandula angustifolia L) اسطوخودوس
 بهار فصل در که است خشک نيمه و خشک مناطق گياهان

 بسيار سرما به برگ و شاخ توليد و گياه رویش با زمان هم
 سرد مناطق و گود های زمين در گياه کشت است. حساس
 برای کم رطوبت و گرم هوای ،فراوان نور. نيست مناسب

 حدود اسطوخودوس آبی نياز است. مناسب گياه رشد
  تا آب شوری گياه و است هکتار در مترمکعب 2111

 تغييرات دامنه کند. می تحمل را متر بر زیمنس دسی 2
 .است سلسيوس درجه 02 تا (-12) گياه این دمایی

 و است رویش به قادر خاکی نوع هر در اسطوخودوس
 از غنی و کلسيم های ترکيب یحاو سبک های خاک

 را 1/8 تا 0/6 اسيدیته با خوب یزهکش و غذایی عناصر
 های گونه روی خاصی بيماری یا آفت دهد. می ترجيح
-Seidler) است نشده مشاهده اسطوخودوس مختلف

Lozykowska et al., 2014.)  
 مرکزی اراضی آباد، شریف های دشت در اسطوخودوس

 کهک، -قم دشت شمالی اراضی کاشان، دشت شمالی و
 ساوه، زرند دشت شرقی اراضی ساوه، دشت شرقی اراضی
 دشت غربی جنوب اراضی و ورامين دشت جنوبی اراضی
 با دارویی گونه این کشت شوری دليل به کرج -تهران

 موردی طور به همچنين .بود روبرو نامطلوب وضعيت
 قزوین دشت غربی اراضی و هشتگرد دشت جنوبی اراضی

 این کشت نامطلوب وضعيت .شتدا را مشابه وضعيت نيز
 عامل دليل به لنگرود و نهرميان آستانه، های دشت در گياه

 در کشت نامطلوب وضعيت همچنين است. آبی بيالن
 کشت مطلوب نيمه وضعيت نيز و بهار -همدان دشت

 آبریز حوضه غربی نيمه های دشت در اسطوخودوس
 .بود سرمایی های تنش وقوع دليل به عمدتاً نمک دریاچه
 سلفچگان، -نيزار دليجان، -محالت های دشت اینباوجود
 دشت شرقی اراضی و ساوه دشت غربی اراضی تفرش،
 کشت برای آبریز حوضه این شمالی های دشت و نوبران

 مطلوب بسيار هشتگرد دشت در و مطلوب دوسواسطوخ
 (.2 شکل) بود

 

 
 (.Thymus vulgaris L) آویشن اکولوژیک تناسب -4 شکل
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 (.Lavandula angustifolia L) اسطوخودوس اکولوژیک تناسب -2 شکل

 

 بحث
 که دارد مطالعاتی محدوده 76 نمک دریاچه آبریز حوضه

 هستند. کشاورزی های دشت دارای آنها اتفاق به قریببيشتر 
 اراضی را آبریز حوضه مساحت هفتم یک به نزدیک

 قزوین، ورامين، های دشت که دهد می تشکيل کشاورزی
 مساحت نسبت بيشترین دارای نهرميان و آستانه لنگرود،
 هستند. دشت مساحت به کشاورزی اراضی

 مختلف، سناریوهای تحت ها مدل همه پژوهش این در
 بينی پيش را کمينه و بيشينه دمای افزایش و بارندگی کاهش
 بر قطع طور به دما افزایشی و بارندگی کاهشی شرایط .کردند

 مقدار بر خاص طور به و اگروکليماتولوژی های شاخص
 خواهد توجهی قابل تأثير آب بيالنرابطه  در مؤثر بارش

 خروجی و هوا دمای افزایشی روند به توجه با داشت.
 های تنش فراوانی (،1111-1172) سال 12 طول در ها مدل

 های تنش فراوانی و افزایشی روند یک زمان گذر با گرمایی
 ،دیگر عبارت به .داشت خواهد کاهشی روند یک سرمایی

 کاهش و گرمایی های تنش تشدید باعث اقليم تغيير
 بارندگی و دما مکانی تغييرات .شد خواهد سرمایی های تنش

 جنوبی -  شمالی گرادیان یک نمک دریاچه آبریز حوضه در

 بارندگی کاهش جنوب سمت به شمال از که طوری به ،دارد
 تنش تشدید باعث اقليم تغيير شود. می مشاهده دما افزایش و

 تنش اثر همچنين ،هشد باال دماهای درویژه  به گرمایی
 .یابد می کاهش کمتری شيب با سرمایی

 نامحقق سایر توسط اقليمی پارامترهای وضعيت ارزیابی
 و بارندگی کاهش و شده انجام کشور مختلف مناطق در

 است. شده گزارش نامحقق بيشتر توسط دما افزایش
 خود تحقيق در (1111) همکاران و Shahoei که طوری هب

 دماهای ساالنه، بارندگی ميانگين مقادیر که گرفتند نتيجه
 دوره در سنجابی روانسر حوضه در ساالنه حداقل و حداکثر

 بيشترین بود. خواهند افزایشی 1111-1101 بينی پيش
 سناریوی به مربوط متغيرها این شده بينی پيش مقادیر

RCP8.5 .بود Taghinejad ( 1111و همکاران )کاهش نيز 
 افزایش و زاهدان و اهواز رشت، های ایستگاه در بارش
 و مشهد یزد، شهرکرد، اصفهان، بندرعباس، تهران، در بارش
 آنان دند.نمو گزارش اقليمی مختلف سناریوهای دررا  تبریز
 دما و بارش برای افزایشی روند تهران ایستگاه برای
  کردند. بينی پيش

 و اکولوژیکی نيازهای فنولوژیکی، های ویژگی به توجه با
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 و آویشن زعفران، کشت منطقه، اقليمی های ویژگی
 دریاچه آبریز حوضه کشاورزی اراضی بيشتر در محمدی گل

 سطح واقع در شد. ارزیابی مطلوب بسيار یا مطلوب نمک
 مطلوبيت حوضه این های دشت کشاورزی اراضی از کمی
 بنابراین نداشت. ها گونه این کشت توسعه برای را الزم

 های برنامه در را ها گونه این کشت توسعه برنامه توان یم
 مطلوب و جدید های گونه نمودن وارد و کشت الگوی اصالح

 داد. قرار مورد توجه منطقه در
 اراضی از هایی بخش در اسطوخودوس گياه کشت
 یا مطلوب وضعيت نمک دریاچه آبریز حوضه کشاورزی

 توسعه برای مطلوب سطوح چند هر .شتدا مطلوب بسيار
 مناطق در اما بود،ن دیگر گونه سه اندازه به گونه این کشت

 مورد های دشت از وسيعی نسبتاً سطح شامل که مستعد
 .شده بود فراهم کشت توسعه امکان بود، بررسی
 نهرميان و لنگرود آستانه، آوج، مانند هایی دشت در

 زیرکشت اراضی مساحت نسبت توجه قابل بودن باال دليل به
 آبی منابع از هکتار هر سهم مطالعاتی، محدوده مساحت به

 آبی بيالن عامل عمدتاً ها دشت این در .است محدود بسيار
 رقم را نامطلوب وضعيت که است محدودکننده عامل یک
 این در .دارد کمتری آبی نياز که زعفران مورد در زند. می

 این رفع برای .شتدا وجود مطلوب نيمه وضعيت ها دشت
 به اراضی از بخشی زراعی سال هر در شود می توصيه معضل
 دارویی گياهان بيشتر کشت اساس این بر درآید. آیش حالت
 بسيار یا مطلوب وضعيت ها دشت این در بررسی مورد

 در نيز (1111) همکاران و Balyani داشت. خواهد مطلوب
 تعيين و آنها گذاری وزن همچنين و اقليمی عناصر بندی پهنه

 دیم گندم کشت برای فارس استان نامناسب و مناسب مناطق
 نحوه و ساالنه بارش اقليمی عناصر بين در که ندداد نشان
 حرارت درجه همچنين رشد، فصل طول در آن توزیع

 عامل است. دیم گندم کشت فرایند در عامل مهمترین تراکمی
 و بارش کمبود ،مطالعه مورد منطقه در اصلی محدودکننده

 با زمان هم بهار فصل در ها ایستگاه بيشتر در آبی شدید نياز
 بود. دانه شدن پر مرحله

Sharokhvandi کشت بندی هنهپ نيز (1117) همکاران و 

 ،نسبی رطوبت دما، اقليمی عناصر براساس را ای دانه ذرت
 سطح در سينوپتيک ایستگاه ده در موجود رشد  روز درجه
را  خاک pH و شيب محيطی پارامترهای ،لرستان استان

 تعيين ار نامناسب و مستعد نيمه مستعد، مناطق و دادند نجاما
 پارامترهای تغييرات ثيرأت مورد در تحقيق این نتایج .کردند
  نتایج با زعفران کشت بندی پهنه وضعيت بر اقليمی

Maghmi Moghim آنان دارد. انطباق (1111) همکاران و 
 های  هداد و خاک و زمين به مربوط اطالعات از استفاده با

 استان کليماتولوژی و سينوپتيک های ایستگاه از اقليمی
 مجاور های استان سينوپتيک ایستگاه چهار و شمالی خراسان

 تحليل مدل از استفاده با پارامتر هر اهميت براساس و
 آنان، تحقيق نتایج براساس .کردند اعالم مراتبی سلسله

 زعفران کاشت برای مطالعه مورد استان اراضی از 1/03%
 تناسب دارای اراضی %11/72 مناسب، نسبتاً و مناسب کامالً

  هستند. نامناسب اراضی %81/16 و بحرانی
 ثيرأت مورد در تحقيقاز این  حاصل ایجنت همچنين

 نتایج با محمدی گل بندی پهنه بر اقليمی عوامل
Mirmohammadsadeghi وانیهمخ (1111) همکاران و 

 ،محمدی گل گياه کشت مستعد مناطق شناسایی در آنان دارد.
 را اقتصادی -اجتماعی و توپوگرافی اقليمی، معيارهای

 و انتخاب مذکور گياه کشت در ثرؤم معيارهای عنوان به
 تحقيق نتایج نمودند. دهی وزن ای شبکه تحليل یندافر کمک به

 ميانگين دمای و ساالنه بارش عاملکه  داد نشان آنان
 آنان .داشت محمدی گل گياه بندی پهنه بر را ثيرأت بيشترین
 مستعد مناطق انستندتو بندی پهنه نقشه براساس همچنين

 کنند. معرفی اصفهان استان دررا  محمدی گل کشت توسعه
 اقليمی عوامل نيز Pourhadian (1113) تحقيق براساس

 در حداقل دمای و حداکثر دمای متوسط، دمای بارش، مانند:
 مازندران استان در گاوزبان گل دیم کشت بندی پهنه مورد

 های الیه تحليل براساس نيز او داشتند. را ثيرأت يشترینب
 مناسب، نسبتاً مطلوب، طبقه چهار اقليمی اطالعاتی مختلف
 مازندران استان مختلف مناطق در را نامناسب و ضعيف
 بودن پایين دليل به نامناسب و ضعيف طبقات .نمود معرفی
 شدند. ایجاد حداقل دمای و متوسط دمای
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 در ييراتتغ بينی پيش با توانست خوبی به تحقيقاین 
 کشت بندی پهنه تغييرات، این اساسبر و اقليمی پارامترهای

 نمک دریاچه آبریز حوضه وسيع پهنه در دارویی مهم گياهان
 نتایج گرفتن نظر در با رود می انتظاربنابراین  نماید. عرضه را

 تأثير و آب منابع صحيح مدیریت راستای در و پژوهش این
 وضعيت بر درست اندازی چشم آینده در آن، بر اقليم تغيير
. گيرد قرار آب منابع مدیران روی پيش حوضه این آب منابع
 توسعه و انتخاب در مؤثر عوامل ،جامع نگاهی با تحقيق این

 وضعيت اقليمی، عوامل مانند دارویی گياه گونه یک کشت
 براساس و یکدیگر کنار در را یورش ثيرأت و آب منابع

 اینکه به توجه با و گرفته نظر در گياه هر تحمل های آستانه
 تواند می هستند، مناسبی مقياس دارای خروجی های نقشه

 قرار استفاده مورد کارشناسان و کشاورزان توسط خوبی هب
 آموزشی و ترویجی های برنامه اجرای با بنابراین گيرد.

 مناطق در دارویی گياهان کشت توسعه به نسبت توان می
 نمود. اقدام مناسب و مستعد

 

  سپاسگزاری
 و علوم توسعه ستاد حمایت با پژوهشی طرح این
 ریاست علمی معاونت سنتی طب و دارویی گياهان فناوری

 با و کشور مراتع و جنگلها تحقيقات سسهؤم و جمهوری
 طبيعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات مرکز همکاری

اندرکاران  دست از وسيله بدین است، شده اجرا قم استان
  گردد. می قدردانی و تشکرمراکز یادشده 
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Abstract 
     Since Iran has always faced fluctuations and decreases in the rainfall, and on the other hand, 

the uncontrolled harvest of water resources have led to a more severe decline in the groundwater 

resources, the medicinal plants cultivation can help overcome the water deficit crisis. This study 

aimed at determining the ecological suitability of cultivation of four medicinal plants including 

damask rose (Rosa damascena Mill.), saffron (Crocus sativus L.), thyme (Thymus vulgaris L.), 

and lavender (Lavandula angustifolia L.) in 36 plains located in the Salt Lake (Namak Lake) 

catchment. The research methodology included the collection, reconstruction, and quality 

control of the information, climatic simulation, calculation of the agro-climatological indicators, 

and estimation of the agriculture share of water resources separately for each plain, estimation 

of the plant water needs, determination of the moisture balance, preparation of the suitability 

layers of cultivation, and finally overlaying the layers to produce the suitable/unsuitable 

agricultural lands for the cultivation of these plants. The climate simulation was performed by 

the strategic re-sampling technique to generate the different scenarios during the period  

2011-2035. All the models under the different scenarios predicted a decrease in the rainfall and 

an increase in the maximum and minimum temperatures. The EC-EARTH model under the 

RCP2.6 scenario predicted the highest percentage of rainfall decrease (about 23%) and 

temperature increase. Due to the salinity and heat stress, the agricultural lands located at 

Sharifabad plain, northern parts of Qom-Kahak plain agricultural lands, eastern lands of Saveh 

plain, northern lands of Kashan plain, and southern lands of Varamin plain were unsuitable for 

the cultivation of all four medicinal species. The cultivation of saffron and damask rose in most 

of the plains of Salt Lake catchment was suitable or very suitable. 
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