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 سازیمدل شبیه -عملکرد بالقوه -Cuminum cyminum -تناسب اراضی :کلیدي هايواژه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - 99-692-33 طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 طر

 نسیم مقدادی -بهنام کامکار نویسنده)گان(:

های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی با در اراضی مستعد کشت در استان ارزیابی پتانسیل عملکرد زیره سبز عنوان:

 CUMMODمدل از سامانه اطالعات جغرافیایی و  استفاده

 99-692-33  شماره:

 81/9/8396    تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

تر گزاران کمک خواهد کرد تا طرح توسعه کشت گیاه زیره سبز در این سه استان را راحتهای تولید شده به سیاستنقشه

ده فاصله عملکرد واقعی از پتانسیل آن )خالء عملکرد( را به عنوان شاخصی های تعیین شمدیریت کنند. همچنین با توجه به پتانسیل

برای سنجش کیفیت مدیریت اراضی زیر کشت این گیاه مدنظر قرار دهند. همچنین مشخص شدن عوامل محدودکننده کشت این 

 های مدیریتی در راستای حصول عملکرد بهتر کمک نماید.سازی گزینهتواند در بهینهگیاه می

 )شرح مساله( مقدمه

توسعه و یا گیری در زمینه سبب تسهیل تصمیم تعیین مناطق مستعد کشت یک گیاه و تعیین پتانسیل عملکرد این اراضی

سازی و سامانه اطالعات جغرافیایی های شبیههای سیستمی از جمله مدلشود. در این راستا، رهیافتعدم توسعه کشت آن می

توجهی کاهش دهند. در این تحقیق نیز سعی شده با استفاده از ها را نیز به شکل قابلتوانند ضمن کاهش زمان الزم، هزینهمی

 شمالی، رضوی و جنوبی تعیین شود. راضی و پتانسیل تولید گیاه زیره سبز در سه استان خراساناین دو رهیافت تناسب ا

 

 هاترین یافتهمهم

درصد از  62/64درصد و بارش با  25/56درصد، جهت شیب با  29/55در استان خراسان شمالی شیب خاک با 

در خراسان و  درصد از کل اراضی 99/69درصد و دمای حداکثر با  8/66جهت شیب با  خراسان رضوی در، اراضی

اساس نتایج بر عنوان مهمترین عوامل محدودکننده شناخته شدند.بهدرصد موارد  65/86دمای حداکثر منطقه در جنوبی 

مناطق جنوبی، بخشی از مناطق مرکزی و بخشی از مناطق شمالی خراسان شمالی قابلیت باالیی در ، CUMMODمدل 

ای است این منطقه تنها منطقهو  تن برآورد شده است 5/6-3اطق بین به نحوی که میزان تولید در این من؛ تولید دارند

تن  5/6-6در دو طبقه بین در استان خراسان رضوی، پتانسیل تولید  تن زیره سبز را داراست. 3که پتانسیل تولید باالی 

عملکردهای کمتر یا  یاین در حالی است که در استان خراسان جنوب گیرد.تن در هکتار قرار می 6در هکتار و کمتر از 

تن برای مناطق شمالی استان خراسان  5/6-6تن برای مناطق مرکزی و جنوب استان، و عملکردهای بین  6مساوی 

 دور از انتظار نیست. جنوبی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 .در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی CUMMODبینی شده توسط مدل نقشه پتانسیل عملکرد پیش. 1 شکل

 

بتاً شرایط نس گرافیککه عوامل کلیماتولوژیک و توپوهای خراسان رضوی و جنوبی با ایندر استاننتایج نشان داد که 

های قارچی به تر شدن فصل رشد از یک سو، و احتمال آلودگی به بیماریاما کوتاه ،مطلوبی جهت کشت زیره سبز دارند

شود که این مناطق از تولید کمتری در مقایسه با خراسان شمالی ویژه در استان خراسان رضوی از سوی دیگر موجب می

توجه به کاهش طول فصل رشد گیاه زیره سبز از سمت خراسان شمالی به رضوی که با نشان داد  برخوردار باشند. این نتایج 

 .شودو رضوی به سمت خراسان جنوبی از پتانسیل تولید این گیاه کاسته می

 

 

 


