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*دكتر بهمن رمضاني
1 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت   دانشيار جغرافيا، 
 زهرا كاظم نژاد

 كارشناس ارشد اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي 
 
  

  25/5/1390 :تاريخ پذيرش      14/4/1390 :تاريخ دريافت

  
  

  چكيده
اين مطالعه با هدف تعيين رابطه خشكسالي با ميزان توليد محصول زيتون در رودبار بعنوان گونه معرف 

بدين . شهرستان و تطبيق شرايط بارشي ايستگاههاي منتخب با حجم آماري يك دوره سي ساله انجام شد
تا  1358طي دوره آماري ( هسالهاي خشك ومرطوب منطق SPIمنظور با استفاده از شاخص بارش استاندارد 

و نقشه هاي مورد نياز  Excelو  Accessعمليات آماري با استفاده از نرم افزارهاي . استخراج گرديد)  1388
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اين . ترسيم گرديد  Arc GISجهت تجزيه وتحليل با استفاده از نرم افزار 
به ترتيب با خشكسالي و  73  -72و  87  -86ري، در سالهاي شهرستان از نظر فراواني وقوع طي دوره آما

از طرفي بين ميزان توليد محصول با خشكسالي و ترسالي رابطه معناداري وجود . ترسالي مواجه بوده است
تن و بيشترين آن  3294هكتار و  6270با 87  -86دارد ؛ بطوري كه كمترين ميزان توليد مربوط به سال 

  .تن مي باشد 6200هكتار و 2149با  73  -72مربوط به سال 
  

  .، خشكسالي، زيتون، رودبارSPIشاخص بارش استاندارد :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
نگاهي به تاريخ زيست در روي كره زمين حاكي از آن است كه بشر همواره در معرض انواع بالياي طبيعي قرار گرفته و بخشي 

در دهه اخير در بين بالياي طبيعي، وقوع خشكسالي ها به كرات و بيش از . اقليمي مي باشداز اين باليا مربوط به عوامل و نوسانات 
  . ساير حوادث طبيعي به چشم مي خورند كه در زمان هاي مختلف رخ داده و اثرات مخربي برجاي گذاشته اند

                                                           
 bahmanr2000@gmail.com نويسنده رابط   *
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تمر از اقليم است ولي از آنجايي برخالف تصور اكثر افراد، خشكسالي رخدادي نادر و تصادفي نيست بلكه حالتي نرمال و مس

قرباني ( كه به صورت تدريجي ظاهر مي شود روند آهسته تر و نامحسوس تري نسبت به ساير بالياي طبيعي دارد
بررسي علمي اين بالي طبيعي يكي از نيازهاي اساسي برنامه ريزان كشور مي باشد تا به منظور بهره ). 417،ص1389وهمكاران،

در تعريف خشكسالي اختالف نظرهايي وجود دارد كه بعضاً . نابع آب وخاك مورد استفاده قرار گيردبرداري بهينه از م
در كنارهم قرار مي دهند درحاليكه خشكي نوعي مشخصه دائمي آب و هوايي ) Drought(را با خشكسالي ) Aridity(خشكي

و توسعه حيات در آن منطقه مي باشد ولي خشكسالي در يك منطقه بوده كه نشان دهنده عدم كفايت بارش درحد الزم براي رشد 
عبارتست از كاهش غيرمعمول بارش در مدت معين در منطقه اي كه لزوماً خشك نيست و ميزان كاهش بارندگي تاثيري در روند 

تحده بنا به اعالم دفتر هواشناسي اياالت م). 159، ص1386دانشور و همكاران، (عادي رشد و توسعه حيات در منطقه دارد
انصافي (ميانگين نزول كند% 30روزه يا بيشتر به ميزان 21خشكسالي آنگاه به وقوع مي پيوندد كه ميزان بارندگي براي يك دوره 

  ). 274،ص1388مقدم ورفيعي امام،
خشكسالي هواشناسي شامل بارش كمتر از . خشكسالي به سه نوع هواشناسي، هيدرولوژيكي وكشاورزي دسته بندي مي شود

ط بارش ساالنه در طول يك سال آبي است، خشكسالي هيدرولوژيك نيز باعث كاهش جريانات سطحي، آب درياچه ها و متوس
مخازن سدها مي شود و خشكسالي كشاورزي در اثر كمبود آب طي يك دوره خاص از رشد محصول يا كل دوره رشد آن اتفاق 

بدون شك رويش گياهان در سطح جهان تا حد بسيار . مي شود مي افتد كه باعث ايجاد تنش در گياه و كاهش عملكرد محصول
زيادي متاثر از نوسانات آب و هوايي است و در اين ميان بارندگي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر بخش كشاورزي اعم از زراعي و 

بارندگي . ده مي شودباغي محسوب مي شود و همچنين اصلي ترين و مهمترين متغيريست كه در تعريف خشكسالي از آن نام بر
مطلوب و به موقع باعث افزايش مرغوبيت پوشش گياهي و محصوالت كشاورزي است و بالعكس بارش هاي كمتر از ميانگين 

  .مطلوب، شرايط خشكسالي و از بين رفتن پوشش گياهي و تغيير در ميزان توليد محصول را به همراه دارد
ايران است، وقوع پديده خشكسالي نيز در ايران محتمل است و در سال هاي  جداي از خشكي كه جزء ذات اقليم مناطقي نظير

به ). 122،ص1386يوسفي وهمكاران،(اخير به دليل افزايش تعداد وقوع، مطالعه خشكسالي در ايران مورد توجه قرار گرفته است
بارندگي عامل اصلي آن محسوب مي شود،  منظور اتخاذ اقدامات مناسب براي مقابله با آثار زيان بار ناشي از خشكسالي كه كاهش

سامانه هاي پايش خشكسالي يكي از ابزارهاي مهمي مي باشند كه قادر به ارائه اطالعات شامل شدت، مدت و توسعه جغرافيايي 
  .از اين جمله مي باشند EDIوPI ،MCZI ،SIAP، SPI ، DIشاخص. خشكسالي در يك ناحيه هستند

خانواده اولئاسه اكثراً در مناطق گرمسيري دنيا پراكنده اند و به . است Oleaو از جنس  Oleaceaزيتون گياهي از خانواده 
دركشور ما زيتون يكي از . داراي ميوه خوراكي است Europea Oleaفقط گونه زيتون . صورت درختان زينتي و صنعتي هستند

ش زيتون كاري در كشور با توجه به پتانسيل هاي اقليمي محصوالت مهم و استراتژيك بوده و دولت نيز در سالهاي اخير براي گستر
  ).124،ص1386محمدي وهمكاران،(ومحيطي، اقدامات وسيعي را آغاز نموده است

زيتون يكي از درختان هميشه سبز است كه در مناطق اطراف درياي مديترانه به خوبي رشد مي كند و در مناطقي كه داراي 
محصول اقتصادي زيتون در نقاط گرم ونيمه گرمسيري، جايي كه خطر . ي خوبي نشان مي دهدشرايط اقليمي مناسب باشند سازگار

گياه زيتون مقاوم به خشكي است و به هشت گرم نمك در يك . يخبندان هاي شديد زمستانه وجود نداشته باشد به دست مي آيد
. ك در يك كيلوگرم خاك را مي تواند تحمل كندليتر آب آبياري مقاومت داشته و نيز تا ده گرم در عصاره خاك و دو گرم نم
درجه سانتي گراد را مي تواند تحمل نمايد  -10تا  -7زيتون در شرايط اقليمي معتدل و نيمه مرطوب به خوبي رشد مي كند و دماي 

 ميليمتر مي باشد 500ا ت 400ميزان بارندگي ساليانه نيز بايستي . درجه سانتيگراد به پايين دچار سرمازدگي مي شود -10و در دماي 

  ).123،ص1389ميرموسوي واكبري،(
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درصد، ميانگين بارش  60درجه سانتيگراد، متوسط رطوبت نسبي  17شهرستان رودبار با داشتن ميانگين دماي ساليانه حدود 

زيتون مي باشد، روز يكي از مناطق مستعد و شاخص براي كشت گياه  1/14ميليمتر و تعداد روزهاي يخبندان  210ساليانه حدود 
بنابراين مطالعه و شناخت عوامل تاثيرگذار بر ميزان توليد و كيفيت . بطوري كه زيتون بعنوان گونه معرف رودبار به شمار مي رود

اين محصول داراي اهميت زيادي است و از آنجايي كه آب اولين و مهمترين عامل محدوديت در افزايش توليدات كشاورزي مي 
. وسانات بارش و خشكسالي نقش بسيار مهمي را در توليد و كيفيت اين محصول در منطقه مورد مطالعه ايفا مي كندباشد بنابراين ن

تاكنون مطالعات متعددي در ارزيابي خشكسالي وتاثير آن برروي محصوالت كشاورزي توسط محققين در مناطق مختلف انجام 
  :ره مي شودشده است كه در زير به چند نمونه از اين تحقيقات اشا

با هدف شناخت عوامل و عناصر اقليمي تاثيرگذار در كشت زيتون در استان اصفهان و پهنه بندي ) 1386(محمدي وهمكاران
نتايج تحقيق حاكي از عدم انطباق مكاني شرايط اقليمي و محيطي . نواحي مستعد كشت اين محصول از نظر اقليمي پرداخته اند

. به امكان سنجي اقليمي كشت زيتون در استان كرمانشاه پرداخته اند) 1389(ميرموسوي واكبري .استان جهت كشت زيتون مي باشد
نتايج تحقيق نشان داد كه ايستگاههاي منتخب به لحاظ بارش براي تامين نياز آبي و آبياري براي توليد محصول با كيفيت با كمبود 

به بررسي تاثير  SIAPبا استفاده از شاخص) 1389(ي وهمكاران نور. مواجه است ولي يك عامل محدودكننده به شمار نمي آيد
با ) 1389(نوري و همكاران. پرداختند) شهرستان ايرانشهر(نوسانات بارش بر ميزان توليد محصول كشاورزي در جنوب شرق ايران

) شهرستان ايرانشهر(بلوچستانبه تعيين رابطه خشكسالي با تغييرات ميزان توليد مرتع در استان سيستان و PNPIاستفاده از شاخص
و تاثيرات آن برروي محصول برنج و سطح  DRIو  SIAPبه بررسي خشكسالي با استفاده از دو مدل ) 2010(رمضاني. پرداختند

) 1385(اسالميان وهمكاران) 1384(از ديگر مطالعات در اين زمينه مي توان به تحقيقات رمضاني. آب در منطقه شفت پرداخته است
فتاحي وصداقت ) 1386(سلطاني وسعادتي) 1386(دربندي وهمكاران) 1386(انصاري وداوري) 1385(ودوستان  عليجاني

) 1388(عليمرادي) 1388(خسروي واكبري) 1387(واثقي واسماعيلي) 1387(كمالي وهمكاران ) 1386(مريد وپايمزد) 1386(كار
  .اشاره كرد) 2008(و پاشيارديز وميكائيل ديز) 2005(كيدينگز وسوتو) 1998(رودريگزپابال و همكاران) 1990(تي سوله

 
  مواد و روش ها

اين  .است  واقع شده طول شرقي º50 5´تا  º49 11´و عرض شمالي º37 7´ تا º36 32´شهرستان رودبار در مختصات جغرافيايي
 -185ن بارش ساالنه آن بين وميانگي كيلومتر مربع دومين شهرستان استان گيالن به لحاظ وسعت است 2574شهرستان با وسعت 

اين تحقيق بر روي هفت ايستگاه بارانسنجي متعلق به سازمان آب منطقه اي استان گيالن طي دوره آماري . ميليمتر مي باشد 1520
مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفته Access و Excelسپس به وسيله نرم افزارهاي  صورت پذيرفته و 1387 -88تا  1358 -59

  .آمده است 1و شكل  1مشخصات و موقعيت قرارگيري ايستگاه هاي مورد مطالعه به ترتيب در جدول  .است
  

  مشخصات ايستگاههاي بارانسنجي مورد مطالعه -1 شماره جدول
  ارتفاع از سطح دريا به متر  عرض جغرافيايي طول جغرافياايي  ايستگاه
  1 301537 423649  رشت
  495 263636 344349  پارودبار
  232 544536 252349  منجيل
  311 424636 580749  گيلوان

  140 350037 233849  شهر بيجار
  185 080437 265249  توتكي
  260                     495036               303449  توتكابن
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  شبكه ايستگاههاي بارانسنجي مطالعاتي  -  1 شماره شكل

  
براساس اختالف بين مقادير بارش و ميانگين بارش براي يك بازه زماني  1993توسط مك كي وهمكاران در سال  SPIنمايه 

اساس نمايه بارش استاندارد بر محاسبات احتماالت وقوع بارندگي . مشخص و تقسيم اين مقدار بر انحراف معيار بارش پيشنهاد شد
نمايه صرفاً از داده هاي بارندگي ماهانه استفاده مي كند و براي تشخيص كمبود ميزان  اين. براي هر مقياس زماني استوار است

شامل برازش تابع چگالي احتمال  SPIمحاسبه . طراحي شده است) ماه 48و24، 12، 6، 3(بارندگي در مقياس هاي زماني چندگانه 
در جهان بدليل داشتن مزايايي چون  SPIاربرد نمايه ك. گاما بر توزيع فراواني بارندگي كل براي يك ايستگاه معين مي باشد

سادگي در محاسبات، نياز نداشتن به داده هاي زياد و مستقل بودن از ميانگين بارش روبه افزايش بوده و براي مقايسه دامنه وسيعي از 
مي باشد و اين مساله براي دوره هاي زماني از معايب اين نمايه درنظر گرفتن توزيع نرمال براي داده ها . اقليم ها قابليت استفاده دارد

از آنجايي كه اين شاخص ). 418،ص1389قرباني وهمكاران،(كوتاه مدت چندان مورد قبول نيست و باعث بروز اشكاالتي مي شود
شتري بي بعد مي باشد، مي توان به كمك آن اطالعات مناطق مختلف را با هم مقايسه و نقشه هاي گستره خشكسالي را با دقت بي

در مقياس زماني ساالنه از به منظور بررسي روند خشكسالي و ترسالي ها  در اين تحقيق). 57،ص1388خسروي واكبري،(توليد نمود
 .دسته طبقه بندي شده است در نه 2رابطه زير استفاده شده كه براساس جدول 

                                                                                                     SPI    

Pi : ، بارندگي در سال هيدرولوژيP : ميانگين بارش هاي ساالنه وSD :انحراف استاندارد بارش هاي ساالنه مي باشد .  
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  SPI طبقات نمايه خشكسالي:  2شماره جدول 
  نماد مقادير نمايه   ويژگي بارشي
   2تر ازبزرگ ترسالي بسيار شديد
   9/1تا5/1 ترسالي شديد
   49/1تا1 ترسالي متوسط
   99/0تا5/0 ترسالي ضعيف

   49/0تا -49/0  نرمال
   -99/0تا -5/0 خشكسالي ضعيف
   -49/1تا -1 خشكسالي متوسط
   -9/1تا -5/1 خشكسالي شديد

   -2بزرگتر از خشكسالي بسيار شديد
  

درطول دوره دراز مدت، در محيط نرم  SPIن مطالعه به منظور تجزيه وتحليل شدت تغييرات مكاني شاخص همچنين، در اي
اقدام به تهيه نقشه هاي پهنه بندي خشكسالي و ترسالي اقليمي در  Krigingبا استفاده از روش ميان يابي  Arc viewافزاري 

  .گستره مورد مطالعه شد
 

  يافته ها
در ايستگاههاي محدوده مورد مطالعه مورد تحليل آماري  قرار گرفت و سپس پارامتر هاي مختلف آن ساله  30مشاهدات بارش 

  ).3جدول(استخراج شد
  1358تا  1388ويژگي هاي آماري بارش ساالنه در طي دوره آماري  -3شماره  جدول

انحراف  بارش  ايستگاه
  معيار

ضريب
  تغييرات

دامنه  كمترين بيشترين
  تغييرات

  تابستان  بهار  تانزمس  پاييز

  250  4/168  2/372  6/516  711 5/985 5/1696 8/12 4/167  2/1307  رشت
  4/8  4/113  3/98  8/92  488 146 626 9/33 106  9/312  پارودبار
  10  6/76  5/90  9/82  2/386 8/97 484 4/33 9/86  1/260  منجيل
  5/6  9/63  8/55  1/59  4/304 4/90 8/394 4/34 8/63  2/185  گيلوان

  4/296  2/215  2/299  7/416  806 801 1607 3/15 3/188  5/1227  شهر بيجار
  4/372  9/236  9/315  4/565  1278 955 2233 3/19 7/293  6/1520  توتكي
  8/78  2/118  7/163  8/165  9/528 5/259 37/788 5/24 129  5/526  توتكابن

  
ان بارش را كه از ويژگيهاي اقليمي كشور ايران است بررسي ويژگي هاي بارندگي در گستره محدوده مورد نظر ناهمگوني زم

حادث مي شود و فصل تابستان از ) پاييز و زمستان(نشان مي دهد، بطوريكه حداكثر بارش در منطقه مورد مطالعه در نيمه دوم سال 
ني را نشان مي دهد، حداقل بارش برخوردار است كه اين امر لزوم ذخيره سازي زمستانه و تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزمي

حداكثر و حداقل بارش ثبت شده به ترتيب براي . چرا كه نوسانات بارندگي نهايتاً مي تواند منجربه ايجاد خشكي و خشكسالي شود
بيشترين انحراف معيار براي ايستگاه توتكي و . ميليمترگزارش شده است 185و ايستگاه گيلوان با مقدار1520ايستگاه توتكي با مقدار

بيشترين مقدار ضريب تغييرات بارش در ايستگاه گيلوان و حداقل آن در  .رين آن براي ايستگاه گيلوان محاسبه شده استكمت
اين امر نشانگر عدم ثبات بارشهاي ايستگاه گيلوان و ثبات و نظم پذيري بارش در ايستگاه . ايستگاه رشت قرائت گرديده است

  .  رشت است
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محمدي و همكاران در پژوهشي رابطه بين . ست كه بركيفيت محصول زيتون تاثير داردمقدار بارش يكي از عواملي ا

بنابراين معيار، نقشه ). 4جدول(پارامترهاي محيطي را بركيفيت زيتون بررسي كرده اند كه پارامتر بارش يكي از اين موارد مي باشد
  ).2شكل (نطقه ايجاد شدپهنه بندي شهرستان براساس رابطه بين بارش و عملكرد زيتون در سطح م

  
  رابطه بين پارامتر بارش و عملكرد محصول زيتون -  4 شماره جدول

  غيرقابل قبول  ضعيفمتوسط        خوببسيار خوب    پتانسيل عملكرد
  150كمتر از         150 -300      400-300      500-400    500بيشتر از      mmبارش ساالنه 

  

  
  نقشه پهنه بندي شهرستان براساس رابطه بين بارش و عملكرد زيتون طي دوره آماري - 2 شماره شكل

  
نشان دهنده آن است كه بخش هاي شمالي تر شهرستان با توجه به ميانگين بارش ساالنه درطي دوره  2نتايج حاصل از شكل

هرچه از اين قسمتها دور شويم عملكرد ضعيف تري را از ديدگاه بارش براي  ساله عملكرد بهتري را دارا هستند و 30آماري 
  . محصول باكيفيت تر خواهيم داشت

با خشكسالي و ترسالي ) 1388تا 1358(شهرستان رودبار در طول دوره آماري  SPIبراساس نتايج حاصل از محاسبه شاخص 
و  SPIيج حاصل نشان دهنده رابطه معني دار بين دو متغير نمرات نتا. هاي متفاوتي همراه با شدت هاي مختلف روبرو شده است

، در سال خشك با كاهش بارش و افزايش شدت 6و 5براساس بررسي هاي انجام شده و با استناد به جدول. ميزان توليد مي باشد
هكتار  2149ن با سطح زيركشت ت 6200برابر يا  73 -72بطوريكه بيشترين توليد در سال. خشكسالي، ميزان توليد كاهش يافته است

با توسعه )  87 -86(مربوط به بيشترين بارش طي دوره آماري موردمطالعه است وميزان پايين توليدمربوط به سال بسياركم بارش
  .سطح زير كشت و با افزايش تقريباً سه برابري سال پربارش مي باشد
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  87 - 86و  73 - 72هرستان براي سالهاي آماري انتخابي ميزان توليد زيتون به نسبت سطح زيركشت ش -  5 شماره جدول

  توسعه سطح زيركشت  )تن(توليد ميوه زيتون )هكتار(سطح زيركشت وضعيت كيفي  سال زراعي
  107  6200 2149 ترسالي  73 -72
  6/317  3294 6270 خشكسالي  87 - 86

  
قبل از تهيه . هنه بندي خشكسالي صورت گرفتپ Arc GISجهت ارزيابي وضعيت خشكسالي منطقه، با استفاده از نرم افزار 

محاسبه ) 87 -1386(وخشك) 73 -1372(براي ايستگاههاي مورد مطالعه براي سالهاي تر SPIنقشه هاي پهنه بندي مقادير شاخص 
  .ارائه شده 6گرديد كه نتايج حاصل درقالب جدول 

  
  87 - 86و  73 -72دبار براي سالهاي آماري انتخابي ايستگاههاي شهرستان رو SPI مقادير حاصل از شاخص -  6 شماره جدول

  )87 -86(خشكسالي  )73- 72(ترسالي 
  وضعيت كيفي  SPI  ميانگين بارش وضعيت كيفي SPI ميانگين بارش  ايستگاه
  خشكسالي متوسط  -4/1  164 ترسالي بسيار شديد 3  626  پارودبار
  خشكسالي شديد  -5/1  128 ترسالي متوسط 3/1  376  منجيل

  خشكسالي ضعيف  -8/0  134 ترسالي بسيار شديد 3/3  394  وانگيل
  خشكسالي شديد  -7/1  901 ترسالي ضعيف 8/0  1378  شهربيجار
  خشكسالي شديد  -9/1  959 نرمال 3/0  1605  توتكي
  خشكسالي شديد  -9/1  279 ترسالي شديد 7/1  745  توتكابن
  خشكسالي شديد  -9/1  985 ترسالي متوسط 1/1  1490  رشت

  

  
   87  -86نقشه پهنه بندي خشكسالي سال آبي  -  3شماره  شكل
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   73  - 72نقشه پهنه بندي ترسالي سال آبي  -  4شماره  شكل

  
اين مناطق جزء مناطق مرتفع . قسمت هاي وسيعي از شهرستان با خشكسالي شديد روبرو شده است 87 -86سال  3برطبق شكل

برابر  87 - 86بطوريكه ميانگين بارش ايستگاه شهربيجار در سال . ترين مي باشدمنطقه بوده و نسبت به ساير بخش هاي آن پربارش 
مي باشد، كه بيشترين بارش اين سال در داخل منطقه وضعيت خشكسالي شديد را به خود اختصاص  -7/1ميليمتر با شاخص  901

 3ميليمتر و مقدار شاخص  626ا ميانگين بارش از ميان ايستگاههاي داخل منطقه شهرستان، ايستگاه پارودبار ب 4طبق شكل. داده است
  به ترتيب ترسالي بسيارشديد و ترسالي ضعيف را  8/0ميليمتر و مقدار شاخص  1278و ايستگاه شهربيجار با ميانگين بارش 

  . گذرانده اند
  

  نتيجه گيري
با خشكسالي و  87 -86قوع، در سال ، شهرستان رودبار براساس بيشترين فراواني وSPIباتوجه به مقادير بدست آمده از شاخص 

براساس نتايج تحقيق سال خشكسالي برابر با كمترين ميزان توليد و سال مرطوب برابر با . با ترسالي مواجه بوده است 73 -72در سال 
يد و سال تن بعني كمترين ميزان تول 3294چنانكه برداشت محصول زيتون در سال خشك برابر با . بيشترين ميزان توليد مي باشد

اين درصورتي است كه . تن به خود اختصاص داده است 6200در شرايط ترسالي بيشترين توليد دوره آماري را با مقدار  73 -72
به مقدار حدود سه برابر افزايش يافته است و اين  73 -72نسبت به سال  87 -86ميزان توسعه سطح زيركشت شهرستان در سال 

همچنين نقشه پهنه بندي دوره . شرايط خشكي و يا ترسالي با بازدهي محصول زيتون است مسئله مويد وجود رابطه ميان
نشان مي دهد كه ترسالي از قسمتهاي مركزي ايران روندي به سمت شمال شهرستان دارد بطوريكه قسمت هاي ) 4شكل(ترسالي

نيز روند خشكسالي را از قسمت هاي ) 3شكل(جنوبي شهرستان ترسالي بسيار شديد را نشان مي دهد، و نقشه پهنه بندي خشكسالي
  .شمال ايران به سمت داخل اين شهرستان نشان مي دهد

همينطور با استناد به نقشه پهنه بندي شهرستان براساس رابطه ببن بارش و عملكرد زيتون به اين نتيجه مي رسيم كه اين شهرستان 
  .دارا مي باشدبهترين شرايط را از نظر بارشي براي كشت زيتون باكيفيت 
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