
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                                                                                                           ملی چای                                                           همایش   اولین                       

 4931 اسفند   41 -الهیجان و مرکز تحقیقات چای کشوردانشگاه آزاد اسالمی واحد
                      

 GISبا استفاده از  مازندراندر استان  چایارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت 

 

 3، بهمن شفیعی2، مریم فهمیده عمادی1جعفر کریمی

 

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران1

 شناسی در برنامه ریزی محیطیکارشناس ارشد اقلیم 2

 مدرس دانشگاه پیام نور3

Jkarimi15@yahoo.com 

 

 

 چکیده
 های محدودیت و ها پتانسیل برای داشتن یک کشاورزی موفق، توجه به شرایط محیطی و بویژه آب و هوایی از مهمترین ارکان مطالعه است.

 می موجب غذایی امنیت و پایدار توسعه بحث به توجه با ای کشاورزی منطقه در شرایط این مالحظه ضرورت و اکولوژی واحدهای در اقلیمی

مورد  گوناگون جهات از اکولوژیکی واحدهای در کشاورزی محصوالت مستمر تولید توان ای، گذاری توسعه سرمایه گونه هر از قبل تا گردد

اورزی کش ،در دهه های اخیر به سوی صنایع و خدمات گرایش بیشتری پیدا کرده مازندرانکه استان  و از آنجاییکه  گیرد قرار تحقیق و مطالعه

در این پژوهش به پهنه بندی می باشد و به همین منظور  چای، مازندران. و از محصوالت مهم استان آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

پرداخته شده است. بدین منظور داده های مورد نیاز) حداقل دما ی ماه  مازندرانبه لحاظ شرایط دمایی  در استان  چایآگروکلیمای کاشت 

برای کلیه  مازندران( از سایت هواشناسی استان 2111-1991ساله) 11، حداکثر دمای ماه ژوئیه و حداقل دمای ماه ژانویه( طی دورهآوریل

با توجه به شرایط دمایی مورد نیاز درخت  GISایستگاه( اخذ و سپس با استفاده از نرم افزار  11)تعداد  کلیماتولوژیایستگاه های سینوپتیک و 

با توجه به  چاینقشه مناطق مستعد کاشت   Overleyنقشه های مورد نیاز ترسیم و سپس با استفاده از روش   Krigingوش ، با رچای

نتایج بیانگر آن بودند که بهترین منطقه برای کشت چای بر اساس فاکتورهای مدنظر)دما، رطوبت و شیب(  شرایط دمایی ترسیم گردیدند.

ر تا نکا می باشد. البته داده های زمینی نیز بیانگر آن است که قسمت عمده کشت چای در استان مازندران محدوده باریک خط ساحلی از رامس

 متعلق به دو شهرستان رامسر و تنکابن می باشد که دارای بیشترین میزان رطوبت می باشد.

 

 .مازندران، پهنه بندی، دما، چایآگروکلیما،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  
 پایدار توسعه بحث به توجه با ای کشاورزی منطقه در شرایط این مالحظه رتوضر و اکولوژی واحدهای در اقلیمی های حدودیتم و ها پتانسیل

 از اکولوژیکی واحدهای در کشاورزی محصوالت مستمر تولید توان ای، گذاری توسعه سرمایه گونه هر از قبل تا گردد می موجب غذایی امنیت و

 سرزمین آمایش نیاز پیش و مقدمه نظر، د مور محصول مناسب اقلیمی پتانسیل تعیین . گیرد قرار تحقیق و لعهمورد مطا گوناگون جهات

یکی از روش های کاربردی برای بهبود تولیدات کشاورزی، هم آهنگی با آب و هوای غالب در  .باشد می نیز ای منطقه کشت الگوی ومطالعات

ست. این کار از طریق در ک اقلیم کشاورزی غالب در منطقه امکان پذیر است)ضیائیان فیروزآبادی و منطقه به منظور استفاده بهینه از ان ا

 رشد گفت توان می که جایی تا آید می شمار به کشور اقتصادی های بخش مهمترین از یکی حاضرکشاورزی حال در(.22: 1319همکاران، 

 می را خاصی ومحیطی اقلیمی شرایط کشاورزی محصوالت از یک هر که نجاییآ از .نیست پذیر امکان کشاورزی رشد بدون کشور اقتصادی

-اکولوژیکی های مدل پایه بر و داشته سرزمین آمایش به ای ویژه توجه شناسان اقلیم و طبیعی منابع کارشناسان و محققان لذا طلبند،

)محمدی و نمایند می سنجی قابلیت خاصی ف اهدا منظور به و ارزیابی شناسایی، مناسب روشهای با را زمین اکولوژیکی منابع کشاورزی،

برای داشتن یک کشاورزی موفق، توجه به شرایط محیطی و بویژه آب و هوایی از مهمترین ارکان مطالعه است. براساس  (.123: 1311، همکاران
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فته شده تطبیق دارند انتخاب و معرفی نمود. این ویژگی ها می توان گونه های مختلف گیاهی را بررسی و مناسبترین آنها را که با شرایط گ

ورند که اصطالحا به آنها واحد های اقلیم زراعی گفته آترکیب فضایی ویژگی های اقلیمی با ویژگی های زمینی واحدهای همگنی را پدید می 

  (.221-222: 1311می شود)فرج زاده، 

به بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان  ( که1312الی وهمکاران)می توان به کار  کم در ایران در زمینه نقش اقلیم بر کشاورزی

( با عنوان ناحیه بندی آگروکلیمای استان همدان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی با 1311و فرج زاده و تکلوبیغش) آذربایجان شرقی

با  GISنی عملکرد کلزا با استفاده از رگرسیون چند متغیره در محیط ( در زمینه مدل سازی مکا1311تاکید بر گندم دیم و ادب و همکاران)

( با عنوان ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت گندم در استان گلستان، اشاره 1313مطالعه موردی شهرستان سبزوار و محمدی و مقتدری)

به   GISفاده از داده های سنجش از دور و قابلیتهای ( که با است1991داشت. از نمونه های خارجی می توان به کارهای زی رن و همکاران)

( در 2111و کالدیز و همکاران) پرداخته امکان سنجی کشت کتان در نواحی استان هنان کشور چین و بررسی تقویم کشت محصوالت عمده آن

اشاره ،  GISمینی با استفاده از کشاورزی و پتانسیل سنجی اراضی کشاورزی در کشت سیب ز –کشور آرژانتین به پهنه بندی اکولوژیکی 

 داشت.

 

 ویژگی های منطقه مورد مطالعه
درصد از مساحت کشور را در بر داشته است. دریای  21/1 کیلومتر مربع حدود 23231/ 2استان مازندران در شمال کشور و با وسعتی معادل 

مازندران بر اساس . استان قرار دارند به ترتیب در غرب و شرق تهران و سمنان در جنوب و استانهای یالن و گلستان خزر درشمال ، استانهای

،  بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنکابن ، جویبار ، چالوس ، رامسر ، ساری ، سوادکوه شهرستان به نام های آمل ،19آخرین تقسیمات کشوری دارای 

 آبادی می 3192دهستان و  113بخش،  29شهر،  31ر و عباس آباد ، فریدونکنا قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، میاندرود، نکا ، نور ، نوشهر،

نوار   مرتفع  البرز مانند دیواری  کوههای  شود. رشته می  تقسیم  و کوهستانی  ساحلی  جلگه  دو قسمت  به  از نظر طبیعی  مازندران  استان .باشد

خزر،   دریای  و شرقی  جنوبی  در سواحل  محلی  دریا و بادهای  مداوم  ر اثر نسیم. د است  خزر را محصور کرده  دریای  ای کناره  ای جلگه و  ساحلی

  تأثیر عرض  تحت  مازندران  استان  طبیعت  . است  آمده پدید  دریا و جلگه  بین ارتفاع  و کم  طبیعی  و سدی  شده  تشکیل  ای ماسه  های تپه

و   ای و ناحیه  محلی  بادهای  ، وزش ترکمنستان  جنوبی  های دریا، بیابان  به  و نزدیکی  دریا، دوری  از سطح  ارتفاع البرز،  جبال  ، سلسله جغرافیایی

  آن  و انواع  است  و گوناگون  متفاوت  جغرافیایی  مختلف  های در کانون  مازندران  و هوای  آب  جهت  همین  دارد. به قرار  و جنگلی  گیاهی  پوشش

  ، که کوهستانی  معتدل  و هوای  دارد. آب  مرطوب و  معتدل  های و زمستان  و مرطوب  گرم  های تابستان  ، که خزری  معتدل  وایو ه  عبارتند از: آب

 سرد و  های و زمستان  طوالنی  های یخبندان  که ، سرد کوهستانی  و هوای  دارد. آب  و کوتاه  معتدل  های و تابستان  یخبندان سرد با  های زمستان

  گرما نیز دوام  دوره  اواسط تا  که  است  برف  صورت  غالباً به  کوهستانی  جوی نواحی  های دارد. ریزش  و خنک  کوتاه  های تابستان

 ( موقعیت ایستگاه های مورد بررسی در مازندران را نمایش می دهد.1. شکل)(mazandaran.farhang.gov.ir)آورد می

 

 
 و ایستگاه های مورد مطالعه رانمازندموقعیت استان  -1شکل

 روش کار
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در این پژوهش به پهنه بندی شرایط محیطی کشت پنبه بر اساس شاخص های رطوبت، شیب و دما به عنوان مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار 

شرایط دمایی مناسب کشت بر کشت چای در استان مازندران پرداخته شده است. بدین ترتیب با بهره گیری از نقشه شیب استان، پهنه بندی 

درصد می باشد، و در نهایت ترکیب این نقشه ها در  23درجه می باشد و رطوبت مناسب که بهترین مورد، باالی  23چای که اغلب باالی 

 ایستگاه مورد بررسی از سایت 11بهترین پهنه های کشت چای در سطح استان شناسایی شدند. داده های رطوبت و دما برای  GISمحیط 

 هواشناسی کشور برداشت شد.

  

 کشت چای در کشور
به کشت  ( درصد در استان مازندران 11و حدود  استان گیالن درصد در 91هزار هکتار از اراضی شمال کشور )حدود  32هم اکنون در حدود 

درصد از مصرف کل چای را به خود اختصاص داده است و  3/2تا  2 از جمعیت کل جهان ، حدود 1۱ایران با جمعیتی حدود   چای رواج دارد .

فصل بهاره ، تابستانه و پاییزه    کشور در سه کنندگان عمده چای در جهان قرار دارد . برداشت برگ سبز چای در باغات چای در گروه مصرف

خرداد ادامه دارد و به اصطالح به آن چین بهاره گویند و  گیرد . در بهار برداشت برگ معموالٌ از نیمه دوم فروردین شروع تا پایان انجام می

ادامه دارد . مقدار   تا پایان شهریور مقدار تولید سال را به خود اختصاص می دهد . چین تابستانه از تیرماه شروع و درصد 31-22حدوداٌ 

می رسد . مقدار برگ  پایان و تا انتهای مهر ماه بهباشد . چین پاییزه ازابتدای مهر ماه شروع  درصد می 22-22محصول در این چین حدود 

هکتار می  تن در 2براساس آمارهای موجود ، متوسط تولید برگ سبز باغات چای حدود . می رسد درصد 13-12سبز در این چین به حدود 

ح زیر کشت چای در مناطق چایخیز مقدار سط. در مناطق متغیر است باشد که این رقم با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل مرتبط

 1211میگردد . همانطوریکه در جدول مشخص است ، شهرستان لنگرود با مساحت  مشاهده (1جدول شماره ) استانهای گیالن و مازندران در

 . کشت را به خود اختصاص داده است هکتار ، کمترین سطح زیر 1111سطح و شهرستان شفت با مساحت   هکتار ، بیشترین

 

 سطح زیر کشت چای در استان گیالن و مازندران-1ولجد

 سطح زیرکشت مناطق ردیف

 دیم و آبیــاری

 تعداد کارخانجات

برگ                     مقدار تولید

 سبز

kg 
 درصد آبیاری درصد دیم

 12ر322ر212 1 39/31 1223 21/23 933 2211 فومن 1

 3ر131ر292 1 12/23 313 11/21 1113 1311 رشت 2

 9ر121ر212 2 2/31 312 3/29 293 1111 شفت 3

 22ر121ر112 23 32/19 1111 11/11 2399 3211 الهیجان 2

 9ر311ر221 1 12/2 21 13/92 1332 1111 سیاهکل 3

 32ر331ر132 31 21/2 219 29/92 3131 1339 لنگرود 1

 31ر122ر211 32 22/21 1222 21/29 3113 1213 رودسر 2

 21ر121ر133 32 2/2 291 11/92 3233 2122 املش 1

 1ر313ر119 2 1/2 23 91/93 1232 1129 رامسر 9

 2ر332ر211 1 21/19 221 22/11 912 1123 تنکابن 11

 1۹۴ر۶۳۵ر۹۵۵ 1۲۲ ۶۶/1۳ ۰۰۰۳ ۷۲/۲۴ ۴۰۹۵1 ۷۴1۲۳ جمع کل

 .(http://irantea.org)منبع          

 

 شرایط محیطی مناسب کشت چای
شرقی دارد. بدین لحاظ البرز در مسیر عبور توده های مرطوب و باران زا، -البرز واقع در جنوب ناحیه مورد مطالعه، روند غربیتوده کوهستانی 

عامل  دیواره ای سد مانند ایجاد نموده که یکی از عوامل افزایش بارندگی در دامنه شمالی البرز بشمار می رود. عالوه بر آن، ارتفاع به عنوان
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شرایط اقلیمی مرطوب تا نیمه مرطوب و معتدل در ه دما، در فراهم نمودن زمینه مناسب برای رشد چای نقش داشته است. تعدیل کنند

درجه سانتیگراد در تابستان ها به همراه رطوبت نسبی باال)متوسط  23مازندران برای رشد و تولید چای مناسب است. از جمله دمای بیش از 

 (.9-11: 1313ی مناسب است)سرور، درصد( برای رشد چا21ساالنه 

 

 شرایط دمایی مناسب کشت چای 
درجه در نظر گرفت که در استان مازندران این دما برای اغلب ایستگاه ها  21درجه تا  21شرایط مناسب کشت چای را می توان دماهای باالی 

( پهنه بندی شرایط 2ران بیشتر به چشم می خورد. شکل)در فصول بهار و تابستان اتفاق می افتد که در ایستگاه های ساحلی و شرق مازند

 دمایی مناسب کشت چای را در استان مازندران نشان می دهد.

 
 شرایط دمایی مناسب کشت چای در سطح استان-۴شکل

 

 شرایط رطوبتی مناسب کشت چای در استان
های غربی نسبت به ایستگاه های شرقی رطوبت بیشتری وجود  شرایط رطوبتی از سمت ساحل تا کوه های البرز روند نزولی دارد و در ایستگاه

( گستره رطوبتی 3دارد که این امر می تواند به دلیل فاصله کم کوه تا ساحل می باشد که سبب فشردگی و تراکم رطوبت گشته است. شکل)

 .مناسب کشت چای را در سطح استان نشان می دهد
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 ستان مازندرانگستره مناسب رطوبتی کشت چای در  ا-۷شکل

 

 شرایط شیب برای کشت چای
شیب یکی از عناصر اصلی در موقعیت یابی سکونتگاهی و کشت محصوالت می باشد که اغلب گرایش به سمت زمین های مسطح وجود دارد. در 

در خط ساحلی وجود دارد.  استان مازندران هرچه از سمت دریا به سوی کوهستان پیش رویم، بر میزان شیب افزوده می شود و بهترین زمین ها

 ( گستره شیب در رنج های مختلف را نشان می دهد.2شکل)

 

 
 تغییرات شیب در گستره استان مازندران-۲شکل
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 بررسی نهایی
 نتایج نهایی از تحلیل نقشه های رطوبت، دما و شیب و ترکیب آنها حاصل می شود که برای دقت بیشتر تنها نقشه های دما و رطوبت با یکدیگر

 ( ترکیب دما و رطوبت را نشان می دهد.3ترکیب و با نقشه شیب مقایسه شده است. شکل)

 
 نقشه نهایی-۰شکل

 

 بحث و نتیجه گیری
ا نقشه ترکیب رطوبت و دما بیانگر آن است که تنها در نوار ساحلی از رامسر تا نکا شرایط برای کشت چای مناسب می باشد و به همین ترتیب ت

که شرایط برای کشت چای مناسب نمی باشد. از طرفی شکل شیب نیز بیانگر آن است که تنها در نوار ساحلی از رامسر تا منطقه کوهستانی 

بهشهر بهترین شرایط کشت چای می باشد. بنابراین بهترین منطقه برای کشت چای بر اساس فاکتورهای مدنظر)دما، رطوبت و شیب( محدوده 

می باشد. البته داده های زمینی نیز بیانگر آن است که قسمت عمده کشت چای در استان مازندران متعلق به  باریک خط ساحلی از رامسر تا نکا

 دو شهرستان رامسر و تنکابن می باشد که دارای بیشترین میزان رطوبت می باشد.

 

 منابع
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