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ارزیابی توانهای اکولوژیکی و پهنهبندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی
3

*علی اشرفی ،1جواد میکانیکی 2و مرتضی دهقانی

1عضو هیاتعلمی دانشگاه بیرجند2 ،عضو هیاتعلمی دانشگاه بیرجند،
3کارشناسارشد اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی،
تاريخ دريافت 22/4/1 :؛ تاريخ پذيرش22/11/22 :

چکیده
رشد روزافزون جمعیت ،افزايش تقاضا ،محدود بودن منابع آبی و اراضی سبب شده است که تعیین
الگوي مناسب کشت در مناطق مختلف با توجه به محدوديتهاي اقلیمی ،ادافیكی ،خاکی و آبی ،يكی از
دغدغههاي اصلی مديران بخش کشاورزي باشد .انتخاب يك گونهي مناسب با توجه به شرايط حاکم و
پتانسیل منطقه میتواند عالوه بر افزايش راندمان تولید بسیاري از هزينههاي سربار و غیرضروري از جمله
هزينههاي مرتبط با تنشهاي محیطی ،آفات و بیماريها را از دوش کشاورزان و باغداران بردارد .اين
تحقیق با هدف مكانيابی و پتانسیليابی اراضی مستعد کشت عناب در استان خراسان جنوبی ،با استفاده
از علم سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی و همچنین تكنیك آماري و تحلیلی انجام شده است.
ازآنجا که ارتفاع ،يك پارامتر فیزيكی ثابت در گذر زمان و همچنین مؤثر در شرايط و پارامترهاي اقلیمی،
خاکسازي و ...است ،در اين تحقیق با استفاده از نقشههاي توپوگرافی  1:25111سازمان نقشهبرداري
کشور و همچنین تصاوير سنجنده  ،ASTERمدل ارتفاع رقومی کل استان با دقت ارتفاعی  15متر به
عنوان مبناي کار تهیه شد .با استفاده از تحلیلهاي اقلیمی ،ارتباط میان پارامترهاي مختلف اقلیمی با
نقشه رقومی ارتفاع تعیین شد و با استفاده از توابع تحلیلی موجود در نرمافزار کاربردي ،ArcGIS
نقشههاي مرتبط تولید شد .از نقشههاي منابع آب ،تیپ خاک و کاربري اراضی نیز استفاده شد .با استفاده
از تحلیل سلسله مراتبی ،اهمیت نسبی پارامترهاي مؤثر بر رشد و تولید گونه عناب تعیین و در نهايت
نقشههاي اهمیت نسبی هر پارامتر تهیه شد و با همپوشانی اين نقشهها ،نقشه پتانسیل کشت عناب در
استان خراسان جنوبی بهدست آمد .صحت خروجی مدلها با استفاده از 1بازديدهاي میدانی ،نقشههاي
کاربري موجود و محاسبهي ضريب کاپا ارزيابی شد .نتايج نشان داد که نقشهي تولیدي دقت الزم را دارد
و از کل مساحت خراسان جنوبی ( 24112کیلومترمربع) حدود  21درصد آن ( 12251کیلومترمربع)
داراي قابلیت مناسب و بسیار مناسب براي کشت عناب میباشد.
واژههاي کلیدي :پهنهبندي اکولوژيكی ،عناب ،خراسانجنوبی ،سیستم اطالعات جغرافیايی ،تحلیل سلسله مراتبی
*مسئول مكاتبهaashrafi@birjand.ac.ir :
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مقدمه
کشاورزي به عنوان يكی از مهمترين بخشهاي اقتصادي کشور ،نقش مهمی در رسیدن به توسعهي
پايدار دارد .توجه به اين بخش عالوه بر خودکفايی در تولید مواد غذايی و صادرات آن میتواند
پاسخگوي مسايل ناشی از افزايش جمعیت کشور بوده و به کاهش مهاجرت روستايیان به شهرها منجر
شود .اين مسأله مستلزم استفاده از اصول و روشهاي علمی و شناخت توانها و قابلیتهاي محیطی هر
منطقه است (برزگر .)23 :1332 ،براي رسیدن به حداکثر توان تولیدي و کاهش هزينههاي سربار الزم
است هر گونه گیاهی در دامنهي مطلوب بردباري خود نسبت به عوامل محیطی و اقلیمی کشت شود تا
حداقل تنشها و استرسهاي محیطی را متحمل گردد .بنابراين الزم است دامنه مطلوب بردباري هر
گونه مشخص و سپس با ابزارهاي علمی و مهندسی ،مناطق مستعد و با تولید باال مشخص شود.
مدلسازي فضايی از مهمترين راهکارهايی است که میتواند با روشی علمی شرايط بهتري را در زمینه
سنجش تناسب اراضی براي کشت محصول خاص به وجود آورد (مخدوم.)312 :1323 ،
در تحقیق حاضر از روش تحلیل سلسله مراتبی براي پهنهبندي کشت عناب استفاده شده است.
براي اين منظور ابتدا ويژگیهاي طبیعی و اقلیمی منطقه ،سپس شرايط اکولوژيكی کشت عناب مورد
مطالعه دقیق قرار گرفته و با مشخص شدن نیازهاي اولیه کشت عناب ،پتانسیلهاي منطقه در زمینه
کشت اين محصول بررسی شده است.
طرح مساله و پیشینه تحقیق
رشد روزافزون جمعیت ،افزايش تقاضا ،محدود بودن منابع آبی و اراضی سبب شده است که تعیین
الگوي مناسب کشت در مناطق مختلف با توجه به محدوديتهاي اقلیمی ،ادافیكی ،خاکی و آبی يكی از
دغدغههاي اصلی مديران بخش کشاورزي باشد .انتخاب يك گونه مناسب با توجه به شرايط حاکم و
پتانسیل منطقه میتواند عالوه بر افزايش راندمان تولید ،بسیاري از هزينههاي سربار و غیرضروري از
جمله هزينههاي مرتبط با تنشهاي محیطی ،آفات و بیماريها را از دوش کشاورزان و باغداران بردارد.
با توجه به اينکه استان خراسان جنوبی ،رتبهي اول تولید محصول عناب را در سطح کشور دارد ،در
اين پژوهش به دنبال بررسی توانهاي اکولوژيكی محیط طبیعی و تناسب آن با نیازهاي درخت عناب
و تهیه نقشههاي پهنهبندي نواحی مستعد براي اين گیاه در اين استان هستیم.
در مورد پهنهبندي نواحی مستعد کشت عناب ،با استفاده از  1GISهیچ تحقیقی صورت نگرفته و
اين تحقیق ،اولین کاري است که با استفاده از شاخصهاي مناسب و  GISدر اين منطقه انجام
میگیرد .ولی در مورد محصوالت ديگر در ايران و خارج از کشور ،تحقیقات زيادي صورت گرفته که به
شرح ذيل میباشد:
1- Geographic Information System
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سیتا پريا 1براي پهنه بندي محصول گندم ديم در کشور هند ،از عوامل و عناصر آب و هوايی ،نظیر
ارتفاع از سطح دريا ،شیب ،نوع خاک ،بارش و دماي هوا استفاده کرده است .نامبرده به اين نتیجه
رسیده است که ت وزيع بارش ماهانه و ارتفاع منطقه ،عامل مؤثري در تعیین مناطق مساعد براي کشت
گندم ديم است (رسولی.)124 :1324 ،
فرجزاده و میرزا بیاتی ( ،)1323در دورهي آماري  1221-2112با استفاده از عوامل مؤثر محیطی
در کشت زعفران (عوامل اقلیمی ،خاک ،شیب ،آبهاي زيرزمینی ،آبهاي سطحی و سطوح ارتفاعی) و
تهیهي نقشه و تلفیق آنها با استفاده از نرمافزار  GISنواحی مستعد کشت زعفران را در دشت نیشابور
تعیین کردند.
کاظمی ( )1323در استان اصفهان ،بر اساس عناصر اقلیمی  21ايستگاه سینوپتیك و کلیماتولوژي
در دورهي آماري  1221-2112و پارامتره اي محیطی شرايط کشت زيتون را مطالعه و با استفاده از
 ،GISنواحی مستعد براي کشت زيتون را تعیین کرد.
علیجانی و دوستان ( ، )1325به تعیین نواحی مستعد کشت زرشك در استان خراسان جنوبی با
استفاده از  GISپرداختند و به اين نتیجه رسیدند که در بین عوامل مؤثر در تولید و گسترش کشت
زرشك ،شرايط اقلیمی نقش برجستهاي دارد.
صادقی( ،)1321به پهنهبندي توان اکولوژيكی کشاورزي شهرستان ايذه براي کشت کلزا با سامانه
اطالعات جغرافیايی اقدام کرده است  .در اين پژوهش دوازده عامل محیطی مورد بررسی قرار گرفته و
پس از اخذ نظر کارشناسان درباره اولويتبندي عوامل ،نسبت به وزندهی به روش تحلیل سلسله
مراتبی اقدام شده است .در اين پژوهش معیار خاک با وزن  ،1/241بیشترين وزن و معیار شیب با وزن
 ،1/112کمترين امتیاز را کسب نموده است.
چهرازي ( ،)1322در پژوهشی با عنوان «پهنهبندي نواحی مستعد کشت انگور به روش تحلیل
سلسله مراتبی در محیط  ،»GISنه عامل محیطی را بررسی کرده است و پس از اخذ نظر کارشناسان
دربارهي اولويتبندي عوامل ،نسبت به وزندهی و استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی اقدام کرده
است .در اين پژوهش معیار بارش با وزن نسبی  1/313بیشترين و معیار ارتفاع با وزن نسبی ،1/112
کمترين امتیاز را کسب کردند.
اهداف ،سؤاالت و فرضیات تحقیق
اهداف متصوره براي اين تحقیق عبارتند از:
 بررسی پارامترهاي مؤثر طبیعی و اقلیمی در کاشت عناب1 - Sitaperia
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 ارائه توان اکولوژيكی استان براي کاشت عناب پهنهبندي توان اکولوژيكی استان براي کشت عنابسؤاالت و فرضیات تحقیق در راستاي اهداف فوق عبارتند از:
سؤاالت:

 در منطقه مورد مطالعه سازگاري عوامل محیطی براي کاشت درخت عناب چگونه است؟ چه پتانسیلهاي بالقوه و بالاستفادهاي براي کاشت عناب در استان وجود دارد؟فرضیات:

 عوامل محیطی در منطقه مورد مطالعه با نیازهاي اکولوژيكی عناب سازگار است. توانهاي طبیعی بالقوه و بالاستفادهاي در محدوده مورد مطالعه براي کاشت عناب وجود دارد.مبانی نظري
فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ،يكی از جامعترين سیستمهاي طراحیشده براي تصمیمگیري با
معیارهاي چندگانه است که ساعتی ( )1221آن را طرح کرد و بر پايه سه اصل قرار دارد :تجزيه،
قضاوت مقايسهاي و ترکیب اولويتها (پرهیزگار .)364 :1325 ،اين فرايند ،گزينههاي مختلف را در
تصمیمگیري دخالت داده ،امكان تحلیل حساسیت بر معیارها و زير معیارها را دارد .از ديگر مزاياي مهم
اين فن ،آشكارسازي میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیمگیري ،شناسايی و اولويت عناصر تصمیمگیري
است (بیگلو .)5 :1323 ،با وجود مزاياي زياد روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)1AHPاشكاالتی مانند
ابهام در معناي اهمیت نسبی يك عنصر از سلسله مراتب ،تصمیم به هنگام مقايسه با عنصر ديگر ،تعداد
مقايسهها در مسائلی با اندازه بزرگ و استفاده از مقیاسی در دامنه بین  1تا  11در اين روش وجود دارد
(پرهیزگار.)332 :1325 ،
عناب گیاهی درختی و چندساله باا ناام علمای  ziziphusjujubamillاز تیاره  Rhamnaceaeو از
راسته  Rhamnalesاست که گسترش جغرافیايی وسیعی را از آرژانتین تاا چاین در برگرفتاه اسات.
اينگونه در ايران در استانهاي اصفهان ،فارس ،قزوين ،قم ،گلستان ،لرستان ،مازندران ،مرکزي ،همدان،
يزد ،خراسان رضوي و شمالی کشت میشود .اينگونه نقش عمدهاي در صادارت غیر نفتی اياران داشاته
و از اين نظر محصولی استراتژيك محساوب مایگاردد (جهاانی و ديگاران .)36 :1322 ،میاوه عنااب از
ويتامینها بهويژه ويتامین  Cبسیار غنی است و از آن براي تهیه انواع نوشابهها اساتفاده مایکنناد (آذر
پژوه .)124 :1326 ،کاشت عناب از گذشته هاي دور در ايران و به خصوص در خراساان جناوبی متاداول
1- Analytic Hierarchy Process
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بوده است و تكثیار آن از طرياق پااجوش معماول اسات و باا ساطح زيار کشات  542هكتاار ،سااالنه
 3222111کیلوگرم عناب تولید می شود (عصاره .)3 :1323 ،در حال حاضار عملكارد عنااب در حادود
 6111کیلاوگرم در هكتاار اسات (وبگااه  .)http://ghasedaknews.irنیازهااي اکولاوژيكی و دامنااهي
بردباري گونه عنااب نسابت باه عوامال مختلاف اقلیمای و ادافیكای بار اسااس مقااالت علمای ،مناابع
کتابخانهاي ،دانش بومی ،مصااحبه باا تولیدکننادگان عمادهي عنااب اساتان و همچناین وبگااههااي
تخصصی اينگونه تعیین شد که در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .2نیازها و محدودیتهاي اکولوژیکی درخت عناب
عوامل اصلی

عوامل فرعی
دما

عناصر اقلیمی

مزايا
بارندگی
روشنايی

گسترش
جغرافیايی

حد مقاومت شوري
براي آبهاي سطحی
اراضی با آب زيرزمینی

ويژگیهاي خاک

گرما
حساسیتها

رطوبت خاک
خاک

عوامل توپوگرافی

دامنهي بارندگی
مقدار ساعات روشنايی
در عرض جغرافیايی  25تا  35درجه

نیاز آبی
ويژگیهاي آب

شرح مورد
دماي مناسب رشد و میوهدهی
میانگین دما براي گلدهی
حداقل دماي قابلتحمل

ارتفاع

نیاز خالص آبیاري آن حدود  4511متر
مكعب در هكتار است.
 3میلی موز بر سانتیمتر
نسبت سديم به کلسیم برابر با 12/35
عمق
PH
کلريد سديم
کربنات سديم
سولفات سديم
وجود گرماي شديد همراه با باد که مصادف
با زمان تلقیح يك محدوديت است
محتواي نسبی آب در خاک کمتر از 61
درصد يك محدوديت است
خاکهاي اسیدي و خاکهاي آبگیر را
دوست ندارد و در زمینهاي باتالقی خوب
نمیرويد
ارتفاع باالتر تولید ،محصول بیشتر

مآخذ :منابع مختلف استفاده شده در اين پژوهش و نظر کارشناسان

دامنه
 5.5تا  22درجه سانتیگراد
کمتر يا مساوي  22تا  24درجه سانتیگراد
کمتر يا مساوي  – 32.2درجه سانتیگراد
هم از سرماي ديررس بهاره و هم از سرماي
زودرس پايیزه مصون است.
شرايط خشكی و درجه حرارت باال را در
محیطهاي بیابانی تحمل میکند.
بین  23تا 2111میلیمتر
کمتر يا مساوي 1111ساعت
توضیح اينکه در بسیاري از مناطق با بارندگی
متوسط  211میلیمتر (به صورت ديم) درخت
عناب به خوبی رشد میکند .پس نیاز آبی
 451میلیمتر نیاز به بازنگري دارد.

≥ 30 cm
4.5تا 2.4
≤ 0.15 %
≤ 0.3 %
≤ 0.5 %
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در اين پژوهش در مناطقی که اليههاي اطالعاتی نقشههاي  1:25111سازمان نقشهبرداري موجود
نیست ،براي ساخت مدل ارتفاع رقومی ( )1DEMاز تصاوير ماهوارهاي سنجنده  ،Asterاز نرمافزار
 ENVIاستفاده شده است .تحلیلهاي مختلف اقلیمی در نرمافزار  HYFAانجام شده و بهترين معادله
براي برازش دادهها با استفاده از تحلیلهاي موجود در اين نرمافزار صورت گرفته است .در بخشهاي
مختلف اين پژوهش از نرمافزار  ARCGISاستفاده شده است .براي ساخت مدل ارتفاع رقومی با
استفاده از نقشههاي توپوگرافی ،از محیط  WorkStationنرمافزار  ARCGISو الگوريتم Topo grid
استفاده شده است .براي اعمال معادالت همبستگی و نیز تهیه نقشه خروجی و کارتوگرافی آن نیز از
نرمافزار  ARCGISاستفاده شده است .نرمافزار ( )Expert choiceبراي اعمال وزن هر يك از اليهها و
نیز تحلیل هاي مختلف سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است.
روش تحقیق
اين پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات
کاربردي است .در اين تحقیق ابتدا با استفاده از مقاالت علمی ،منابع کتابخانهاي ،دانش بومی ،مصاحبه
با تولیدکنندگان عمده عناب استان و نظرات کارشناسی ،حد مطلوب عوامل اقلیمی و ادافیكی براي
گونه عناب تعیین شد .سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ،اهمیت نسبی هر پارامتر مشخص
گرديد .در گام بعدي با استفاده از نقشههاي توپوگرافی 1:25111سازمان نقشهبرداري کشور و همچنین
تصاوير ماهوارهاي سنجنده  2ASTERنقشه ارتفاع رقومی کل استان ،نقشه طبقات ارتفاعی ،نقشه شیب
و جهت شیب استان تولید شد .با استفاده از تحلیلهاي اقلیمی ،ارتباط بین ارتفاع با پارامترهاي اقلیمی
تعیین گرديد ،سپس نقشههاي مختلف اقلیمی از جمله نقشههاي بارش ،دما ،رطوبت ،يخبندان و...
محاسبه و تولید شد.
در گام بعدي با استفاده از اطالعات موجود در شرکت آب منطقهاي ،سازمان جهاد کشاورزي و
استانداري خراسان جنوبی ،نقشههاي موقعیت منابع آبی ،تیپ خاک و کاربري اراضی تهیه شد .با
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ،اهمیت نسبی پارامترهاي مؤثر بر رشد و تولید گونهي عناب تعیین و
در نهايت نقشههاي اهمیت نسبی هر پارامتر تهیه شد و با همپوشانی اين نقشهها ،نقشه پتانسیل کشت
عناب در استان خراسان جنوبی بهدست آمد .در پايان نتايج بازديدهاي متعدد میدانی با خروجی مدل
استفاده شده در اين پژوهش ،مورد مقايسه قرار گرفت و میزان دقت و صحت نتايج بهدست آمده از اين
پژوهش ارزيابی شد.
1- Digital Elevation Model
2- Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer
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تعیین پارامترهاي فیزیکی و فیزیوگرافی
تهیه مدل رقومی ارتفاعی ،شیب و جهت :از آنجا که تغییرات ارتفاعی نقش بسیار مهم و مستقیمی
بر میزان بارش ،نوع بارش ،نوسانات دمايی ،رطوبت نسبی ،يخبندان و ساير پارامترهاي اقلیمی دارد
(مهدوي .)44 :1332 ،در اين تحقیق با استفاده از نقشههاي توپوگرافی با مقیاس  1:25111و براي
مناطق مرزي شرق استان به علت نبود اليههاي مذکور ،از تصاوير ماهوارهاي  ASTERبراي ساخت
مدل رقومی ارتفاع استفاده شده است .گیاهان بر اساس نیازهاي اکوفیزيولوژي خود طبقات ارتفاعی
خاصی را براي زيستگاه انتخاب میکنند (عبداللهی.)311-222 :1326 ،
در اين تحقیق با استفاده از نقشه ارتفاع رقومی ،نقشه طبقات ارتفاعی تهیه شد و با توجه به ارتفاع
رويشگاههاي فعلی عناب در استان و همچنین دامنهي ارتفاعی کل استان ،نقشه طبقات ارتفاعی در سه
طبقه کمتر از  1111متر 1111 ،تا  2111متري و بیشتر از  2111متري طبقهبندي شد .شیب و
جهت شیب ،نقش بسیار مهمی در سهولت تردد ،درصد رطوبت ،میزان تابش خورشید ،تبخیر و تعرق،
خاکسازي ،ماندگاري برف و ...دارد .بهطورکلی در نیمکرهي شمالی در دامنههاي رو به شمال ،میزان
تابش نور خورشید نسبت به ساير جهات کمتر است .به همین دلیل در اين دامنهها رطوبت خاک،
تنوع و تولید پوشش گیاهی ،خاکسازي ،ماندگاري برف ،بیشتر و تبخیر و تعرق کمتر است ( فرشی و
ديگران .)56 :1332 ،با در نظر گرفتن فاکتورهاي يادشده ،نقشهي شیب استان در سه کالس کمتر از
 11درصد 11 ،تا  21درصد و بیشتر از  21درصد و نقشهي جهت شیب در  5کالس شمالی ،جنوبی،
شرقی ،غربی و مسطح طبقهبندي شده است.
تحلیلهاي اقلیمی :گونههاي مختلف گیاهی نسبت به پارامترهاي مختلف اقلیمی ،دامنه بردباري
خاصی دارند .عموماً وقتی شرايط و تنش هاي اقلیمی در دامنه مطلوب براي يك گونه قرار دارد ،میزان
رشد ،ماندگاري و تولید آن حداکثر میگردد  .در اين تحقیق پارامترهاي مختلف اقلیمی با استفاده از
تحلیلهاي اقلیمی و امكانات نرمافزارهاي مذکور براي هرسلول محاسبه شد .ابتدا کلیه آمار هواشناسی
ايستگاههاي سینوپتیك ،کلیماتولوژي ،تبخیرسنجی و بارانسنجی داخل استان و خارج استان (تا شعاع
تأثیرگذار و شامل ايستگاههاي گناباد ،بجستان ،گردنه کالت و طبس) از ادارات کل هواشناسی ،شرکت
آب منطقهاي و سازمان جهاد کشاورزي استانهاي خراسان جنوبی ،يزد و خراسان رضوي اخذ گرديد و
تجزيه و تحلیل شد .دوره آماري مورد استفاده در تحقیق به گونهاي انتخاب شد که سالهاي ترسالی و
خشكسالی را در بر داشته باشد .چنانچه دوره آماري فقط شامل ترسالی يا خشكسالی باشد ،نتايج و
تحلیل هاي انجام شده فاقد ارزش علمی خواهد بود .بهطور کلی حداقل طول دورهي آماري مورد نیاز
بستگی به اين دارد که بخواهیم نتايج در چه سطح آماري پذيرفتنی باشد (علیزاده.)534 :1321 ،
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در اين تحقیق براي بررسی و انتخاب دورهي آماري مناسب ابتدا باراگراف ايستگاهها تهیه شد و
سپس با در نظر گرفتن نواقص آماري ،تعداد سالهاي آماري هر ايستگاه و در نظر گرفتن سالهاي
ترسالی و خشكسالی دوره آماري ،1361-21بهعنوان دورهي آماري مناسب انتخاب شد .بررسی و
تحلیل آمار بدون بررسی صحت و دقت دادهها ،نتايج غیرقابل اطمینانی را به همراه خواهد داشت .در
تحقیق حاضر کیفیت ،صحت و همگنی دادههاي مورد استفاده ،اهمیت بسیار زيادي دارد .با توجه به
اينکه در ايستگاههاي غیر ثبات عالوه بر خطاهاي ابزاري در مراحل مختلف برداشت ،انتقال و يا تايپ و
ورود اطالعات به رايانه ،امكان خطا وجود دارد (میرباقري ،)56 :1362 ،براي بررسی صحت ،دقت و
همگنی دادهها ،ابتدا با مشاهدات چشمی و مقايسه نظري دادههاي همزمان ايستگاههاي مختلف،
دادههاي مشكوک بررسی و حذف گشد .در نهايت همگنی دادهها با آزمون جرم مضاعف مورد بررسی
قرار گرفت و مشخص شد که تمامی ايستگاهها از صحت کافی برخوردارند .بهعنوان نمونه در شكل (،)1
منحنی جرم مضاعف ايستگاه بیرجند در استان ارائه شده است.
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شکل  .2منحنی جرم مضاعف براي ایستگاه بارانسنجی بیرجند

بازسازي دادهها :با توجه به دوره آماري و استفاده از نرمافزار آماري  ،SPSSماتريس همبستگی بین
ايستگاههاي مختلف تعیین شد .سپس نواقص آماري با توجه به ايستگاه داراي بهترين همبستگی و
معادالت مرتبط تخمین زده شد .از آن جايی که در منابع مختلف علمی ،سن درخت عناب  111سال و
سن مفید آن  51سال اعالم شده است ،در اين تحقیق براي بررسی تنشهاي محیطی بر رشد و عملكرد
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درخت و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان ،دورهي بازگشت  25ساله بهعنوان دوره بازگشت محاسباتی
تعیین شد و پس از بررسی آمار هر ايستگاه از نظر دقت ،صحت و همگنی با آزمونهاي مناسب و با توجه
به آمار در هر ايستگاه در دوره آماري (ساالنه و ماهانه) و نرمافزار  ،HYFAپارامترهاي بارندگی ماهانه و
ساالنه ،دماي حداقل ،حداکثر ،رطوبت نسبی و يخبندان براي تمامی ايستگاهها با توزيعهاي آماري مختلف
برازش داده شد و با انتخاب توزيع مناسب آماري ،مقادير هر پارامتر در دوره بازگشت مختلف تعیین
گرديد .براي کاهش حجم محاسبات نصف عمر مفید گونه عناب ( 25سال) به عنوان دوره بازگشت مهم
انتخاب شد و مبناي محاسبات قرار گرفت که به شرح زير ارائه شده است.
با استفاده از آمار بارندگی ايستگاههاي مختلف در داخل و خارج از استان ،رابطهي گراديان بارندگی
ساالنه براي کل استان تعیین گرديد و با امكانات تحلیلهاي مكانی نرمافزار  ،ArcGISمقدار بارش
براي هر پیكسل از کل استان بهصورت ماهانه و ساالنه تعیین شد .نتايج نشان میدهد که حداکثر و
حداقل بارش ساالنه با دوره بازگشت  25ساله در استان بهترتیب برابر با  553و  111میلیمتر است.
مطابق با روش محاسبهي بارش ،ابتدا گراديان حرارتی براي دماي متوسط حداقل و حداکثر تعیین
گرديد و سپس با استفاده از تحلیلهاي مكانی ،اين معادالت بر مدل رقومی ارتفاع اعمال و نقشههاي
دماي متوسط حداقل و حداکثر تولید شد .دماي متوسط نیز از متوسطگیري حسابی دماي متوسط
حداقل و حداکثر بهدست آمده است .براي محاسبه دماي حداکثر و حداقل مطلق ،ابتدا با استفاده از
آمار ايستگاه سینوپتیك بیرجند (اين ايستگاه ،اختالف ارتفاع کمی با ارتفاع متوسط استان داشته و
عالوه بر اين از نظر شرايط اقلیمی میتواند بهعنوان معرف استان در نظر گرفته شود) ،ارتباط میان
دماي حداکثر مطلق با دماي متوسط حداکثر و همچنین ارتباط میان دماي حداقل مطلق با دماي
متوسط حداقل تعیین گرديد و سپس اين روابط روي نقشههاي تولید شدهي قبلی اعمال شد و
نقشههاي دماي حداکثر و حداقل مطلق استان محاسبه گرديد .مطابق مراحل قبلی ،ابتدا ارتباط میان
ت عداد روز يخبندان با دماي متوسط تعیین گرديد و سپس براي تعیین تعداد روز يخبندان کل استان،
اين رابطه روي مدل ارتفاع رقومی اعمال گرديد.
با استفاده از آمار رطوبت نسبی ايستگاههاي مورد استفاده ،ابتدا ارتباط میان رطوبت نسبی حداکثر
با دماي متوسط حداقل و ارتباط میان رطوبت حداقل با دماي متوسط حداکثر تعیین شد و سپس براي
تعیین رطوبت نسبی حداقل و حداکثر ،اين روابط روي مدل رقومی دماي متوسط حداقل و حداکثر
استان اعمال گرديد .رطوبت نسبی متوسط نیز از متوسطگیري رطوبت نسبی حداقل و حداکثر بهدست
آمده است.
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تهیه نقشه پراکنش منابع آبی استان :چون نیاز آبی گیاه در برخی از مناطق استان بیش از میزان
بارندگی است ،با استفاده از اطالعات موجود در سازمان جهاد کشاورزي و شرکت آب منطقهاي استان
خراسان جنوبی ،نقشه پراکنش منابع آبی (چشمه ،چاه و قنوات) استان تهیه شد و بر اساس آن
اليههاي اطالعاتی مانند هدايت الكتريكی ،دبی و فاصله نسبت به منابع آب تهیه گرديد .از آنجا که روند
تغییرات پارامترهاي 2TDS ،1ECمنابع آبی استان يكسان و بر همديگر منطبق است ،در اين تحقیق،
پارامتر  ،ECمعیار کیفیت آب در نظر گرفته شده است.
تهیه نقشه خاك و کاربري اراضی استان :خصوصیات فیزيكی و شیمیايی خاک ،نقش مهم و
مؤثري بر پراکنش گیاهان دارد .اهمیت ساختمان خاک ،نیاز اساسی براي تولید زراعی پربازده آن است.
در اين تحقیق ،از نقشه خاک استان با مقیاس  1:251111مربوط به سازمان جهاد کشاورزي خراسان
جنوبی و نقشه کاربري اراضی که سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور تهیه کرده ،استفاده شده
3
است.
محدوده مورد مطالعه
محدوده اين پژوهش استان خراسان جنوبی ،بین طولهاي جغرافیايی  53درجه و  41دقیقه تا 61
درجه و  56دقیقه شرقی و عرضهاي جغرافیايی  31درجه و  31دقیقه تا  34درجه و  15دقیقه شمالی
قرار دارد (پايگاه دادههاي علوم زمین ايران) .اين استان در شرق ايران واقع شده و مرکز آن ،شهر
بیرجند است .مساحت اين استان  25325کیلومترمربع است که از اين نظر ،هشتمین استان ايران
است .استان خراسان جنوبی ،داراي  11شهرستان 22 ،بخش و  25شهر است (بانك اطالعات تقسیمات
کشوري .)1321 ،بر اساس نقشههاي موجود و استفاده شده در اين پژوهش ،مساحت استان خراسان
جنوبی  24112کیلومتر مربع محاسبه شده است .اين استان ،رتبهي اول تولید محصوالت باغی زرشك
و عناب و رتبه دوم تولید زعفران را در سطح کشور دارد .محدودهي مورد مطالعه در شكل ( )2آورده
شده است.

1- Electrical Conductivity
2- Total Dissolved Solids

 -3به علت رعايت فرمت مجله در تعداد صفحات مقاله ،از آوردن نقشههاي تهیه شده در هر مرحله صرف نظر شده است.
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شکل  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیري
در اين تحقیق ابتدا با استفاده از مقاالت علمی ،منابع کتابخانهاي ،دانش بومی ،مصاحبه با
تولیدکنندگان و نظرات کارشناسی ،حد مطلوب و حد بردباري عوامل اقلیمی و ادافیكی براي
پارامترهاي مختلف ( 12عامل) بارش زمستانی ،بارش ساالنه ،بارش در فصل رشد ،دما در دوره گلدهی،
دماي میانگین ساالنه ،دماي متوسط حداقل و حداکثر ساالنه ،دم اي حداقل و حداکثر مطلق ساالنه،
تعداد روز يخبندان ساالنه ،يخبندان زودرس بهاره و دير رس پايیزه ،رطوبت نسبی ،EC ،فاصله از منابع
آبی ،دبی منابع آبی ،تیپ خاک ،شیب و جهت شیب و طبقات ارتفاعی مشخص و اهمیت نسبی هر يك
با استفاده از نرمافزار ( )Expert Chooseتعیین شد .در جدول ( )2اهمیت نسبی عوامل ارائه شده
است.
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جدول  .1خالصه نتایج وزندهی به عوامل مؤثر در کشت عناب
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ادامه جدول  .1خالصه نتایج وزندهی به عوامل مؤثر در کشت عناب

مأخذ :محاسبات آماري نگارندگان

محاسبه نرخ ناسازگاري :پس از وزندهی و قبل از بهکارگیري وزنها ،بايد از سازگاري مقايسات
اطمینان يافت و نرخ سازگاري محاسبه گردد .در تحلیل شاخص سازگاري ،چنانچه اين مقدار ،کمتر از
 1/1باشد ،مقايسات از سازگاري قابل قبولی برخوردار است و در غیر اين صورت انجام تجديد نظر در
مقايسات (وزنها) الزم است .مقدار ناسازگاري محاسباتی در اين تحقیق از حداقل  1/11براي عوامل
اصلی سطح اول يا عوامل اصلی شامل اقلیم ،تیپ خاک ،توپوگرافی و منابع آب تا حداکثر  1/13براي
 ECبوده است .نتايج در شكل ( )3آورده شده است.
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شکل  .9مقادیر وزن و نرخ ناسازگاري براي  4طبقه اصلی

تهیه نقشه اهمیت نسبی عوامل :با توجه به تعیین اهمیت نسبی عوامل مختلف شامل بارش
زمستانی ،بارش ساالنه ،بارش در فصل رشد ،دما در دوره گلدهی ،دماي میانگین ساالنه ،دماي متوسط
حداقل و حداکثر ساالنه ،دماي حداقل و حداکثر مطلق ساالنه ،تعداد روز يخبندان ساالنه ،يخبندان
زودرس بهاره و دير رس پايیزه ،رطوبت نسبی EC ،فاصله از منابع آبی ،دبی منابع آبی ،تیپ خاک،
شیب و جهت شیب و طبقات ارتفاعی و همچنین نقشههاي تولید شده به شرح قبل و با توجه به
امكانات نرمافزارهاي  ،ArcGISنقشههاي اهمیت نسبی پارامترهاي فوق تهیه شد.
پهنهبندي اراضی استان خراسان جنوبی از نظر قابلیت براي کشت عناب :تلفیق نقشهها از
همپوشانی نقشههاي وزندار بهدست میآيد (عظیمی حسینی .)36 :1332 ،بعد از تولید نقشههاي مورد
نیاز ،نقشهها مورد همپوشانی قرار گرفتند و نقشهاي تولید شد که ارزش هر پیكسل آن نمايانگر میزان
پتانسیل نسبی آن نقطه براي کشت عناب میباشد؛ به عنوان مثال ارزش باالتر ،نشاندهنده پتانسیل
نسبی باالتر آن سلول ،براي کشت عناب است .نقشهي نهايی مدل ( ،)AHPپس از تشكیال سلسله-
مراتب و محاسبهي وزنها از طريق ضرب متوالی ماتريسهاي وزنها انجام شده است.
نقشه نهايی بر اساس ق ابلیت کشت در پنج طبقه بسیار مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب و بسیار
نامناسب کالسهبندي شد .نتايج در شكل ( )4آورده شده است.
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شکل  .4نقشه نهایی پهنهبندي نواحی مستعد کشت عناب در استان خراسان جنوبی

در ادامه مساحت هر يك از طبقات محاسبه و در جدول ( )3به همراه درصد مساحت هر کالس
آورده شده است.
جدول  .9مساحت کالسهاي قابلیت کشت در نقشه نهایی
طبقه
محدوده

بسیار نامناسب
1-1

نامناسب
1-2

متوسط
2-3

مناسب
3-4

بسیار مناسب
4-5

مساحت ()km2

12223

31223

25632

16212

2642

درصد

12

33

23.3

13.2

2.2

مأخذ :يافتههاي تحقیق
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براي صحتسنجی و تعیین اعتبار مدل هاي مورد استفاده در اين تحقیق به صورت سیستماتیك
تصادفی از هر کالس قابلیت کشت و تولید عناب محاسباتی ،سه منطقه انتخاب شد و با استفاده از
بازديدهاي میدانی نتايج با دقت کلی و شاخص کاپا تحلیل شد .شاخص محاسباتی ( )1/66بهدست آمد.
در منابع و متون آماري مقدار کاپا  1/6و باالتر را توافق قابل قبول در نظر میگیرند .نتايج اين آزمون
نشان میدهد که خروجیهاي مدل دقت الزم را براي تعیین مناطق مستعد کشت عناب دارد.
نتايج کالسهبندي و استعداديابی مناطق مستعد کشت عناب به شرح زير است:
گروه اول ،شامل مناطق بسیار مناسب براي کشت اين محصول است که بهدلیل داشتن شرايط
محیطی مناسب ،ارزش و عملكرد بااليی دارد .منطقه مورد مطالعه ،حدود  2642کیلومترمربع است که
اين طبقه ،حدود  2/2درصد از مساحت محدودهي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است .مناطق
بسیار مناسب براي کشت عناب ،بهصورت عرضی در مرکز خراسان جنوبی و به صورت بخشهاي جدا از
يكديگر قرار گرفته است.
گروه دوم ،مناطقی هستند که از نظر کشت عناب ،از شرايط مناسبی برخوردارند .اين مناطق ،حدود
13/2درصد و مساحت  16212کیلومترمربع از استان را در بر گرفته است .اين اراضی ،از نظر
پراکندگی ،تا حدود زيادي منطبق بر اراضی کشاورزي موجود می باشند .قسمت کمی هم مربوط به
ارتفاعات میباشد .اين طبقه بهصورت هالهاي طبقهي اول را در بر گرفته و شامل دشتهاي بیرجند،
مختاران ،سربیشه ،نمايشان و بخش زيادي از ارتفاعات مابین اين دشتهاي را شامل میشود.
گروه سوم ،پهنههايی از استان خراسان جنوبی را در بر میگیرد که داراي پتانسیل متوسط براي
کشت عناب میباشند .اين طبقه شامل  23/3درصد و مساحت  25632کیلومتر مربع از استان خراسان
جنوبی است .از نظر موقعیت ،اراضی با کیفیت متوسط براي کشت عناب است .اين طبقه در محدودهي
خارجی و به مقدار کم بهصورت پراکنده در قسمت هاي داخلی دو گروه قبلی قرار گرفته است .عامل
اصلی براي قرار گرفتن اين مناطق در طبقهي سه دسترسی به منابع آب مناسب است.
گروه چهارم ،شامل مناطق نامناسب کشت عناب است که بخشهاي وسیعی از محدوده مورد
مطالعه را شامل میشود .همچنان که در نقشه مشاهده میشود ،اين اراضی ،بهصورت محدودههاي
وسیعی از نواحی شمال ،شرق ،جنوب و جنوب غربی استان و نیز بهصورت پراکنده محدودههاي
مرکازي استان را شامال میشود .اين طبقه ،حدود  33درصد و مساحت  31223کیلومتر از استان
خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده است .اين اراضی ،با اينکه بیشترين وسعت را دارد ،از نظر
استقرار روستاها و شهرها ،تعداد محدودي را در خود جاي داده است .بر اساس نتايج بهدست آمده ،اين
مناطق ،پتانسیل پايینی براي کشت عناب دارند.
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گروه پنجم ،پهنههايی از استان خراسان جنوبی را در بر میگیرد که به دلیل نداشتن شرايط
محیطی مناسب ،کشت عناب در اين محدودهها  ،مقرون به صرفه نیست و فاقد شرايط الزم براي کشت
است .اين محدودهها ،حدود  12درصد و مساحت  12223کیلومترمربع از استان خراسان جنوبی را
شامل میشود که بهصورت محدودههايی وسیع در شمال غربی در حوالی شهر بشرويه ،در بخشی از
غرب استان در حوالی شهر خور ،جنوب غربی ،جنوب در حوالی ده سلم و چارويی ،جنوب شرقی در
حوالی طبسین ،شرق در حوالی طبس مسینا و شمال شرقی ،بخشی در حوالی شرق شاهرخت را شامل
میشود .روستاها و شهرها با فاصله زيادي نسبت به اين مناطق قرار دارند .بر اساس نتايج بهدست آمده
از تحلیلهاي فضايی ،عوامل مختلفی ،سبب نامناسب بودن اين مناطق شده است .در اين نواحی،
محدوديتهاي عمدهي محیطی ،گرماي هوا ،آب و خاک نامناسب ،کمبود بارش و در نتیجه آن فاصله
نسبت به مناطق مسكونی ،مانع عمدهاي براي کشت عناب در اين مناطق محسوب میشود.
امید است که تحقیق حاضر ،گامی در جهت پرداختن عمیقتر ،به مسائل اکولوژيكی و کشاورزي در
سطح کشور باشد .مقايسهي نقشه نهايی با نقشه کاربري اراضی موجود و موقعیت باغات نشان میدهد
که توان بالقوه زيادي براي کشت اين محصول وجود دارد.
نتايج تحلیلهاي مكانی که از انطباق اليه کاربري اراضی و اطالعات موجود در اليهي منابع آب که
در آن کارشناسان منابع آب استان ،تمامی کشتها بهويژه کشت عناب را ثبت کردهاند و نیز
پیمايشهاي میدانی که در آن مناطق عمده کشت عناب در استان خراسان جنوبی مشخصشده ،با
نقشهي تهیه شده در اين پژوهش ،انطباق زيادي دارد .مقدار متوسط  3/3از  5محاسبه شده که با توجه
به جدول ( )3نشان میدهد .اراضی کشاورزي در نقشهي استخراج شده در گروه  4و طبقه مناسب قرار
میگیرد .در اين خصوص ضريب کاپا نیز محاسبه شده که مقدار آن  1/66است که معرف دقت باالي
نقشه تهیه شده به اين روش است.
پیشنهادها
امروزه بهدلیل اهمیت ويژه بخش کشاورزي در اقتصاد کشور و اينکه در اينگونه مطالعات ،همواره
با طیف وسیعی از معیارهاي تأثیرگذار و تصمیمگیريهاي مختلف روبهرو هستیم ،لذا جهت سهولت و
دقت مديريت تصمیمگیريها ،ناچار به استفاده از روش هاي ارزيابی چند معیاره ،علم سنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیايی به همراه استفاده از تكنیكهاي آماري و نرمافزاري میباشیم .در مجموع،
تحقیقاتی که در زمینهي مسائل اکولوژيكی و کشاورزي ،در داخل کشور صورت گرفته است ،توجه کمی
به ايجاد پايگاه داده هاي کامل مشتمل بر شرايط اقلیمی ،محیطی ،فنولوژيكی گیاهان زراعی و باغی و ...
شده است .در اين راستا بر پیشنهادهاي زير تاکید میشود:
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بهکارگیري صحیح و همزمان تكنیكهاي آماري ،علم  GISو سنجش از دور ،براي انجام پژوهشهاي
مشابه.
تهیه زيرساخت داده مكانی براي انجام پژوهشهاي مرتبط با دادههاي مكانی .مشكل اصلی در انجام
پژوهشهايی که به دادههاي مكانی و جغرافیايی نیاز دارند ،نبود دادههاي مناسب و با دقت کافی
است.
با توجه به مقاومت و سازگاري درخت عناب با شرايط نامساعد محیطی ،آموزش و ترويج کاشت و
بهرهبرداري توسط واحدهاي ترويجی مورد توجه قرار گیرد.
انجام کارهاي تحقیقاتی براي تصحیح آستانههاي اکولوژيكی براي درخت عناب.
انجام کارهاي تحقیقاتی دربارهي آفات و بیماريهاي مرتبط با درخت عناب مانند مگس میوه عناب.
از آنجا که ارتفاع بلند برخی از درختان عناب و نیز خاردار بودن برخی از درختان ،مشكل برداشت
محصول را براي کشاورزان در حین برداشت و سمپاشی زياد میکند ،پیشنهاد میشود دربارهي
تولید گونههاي پاکوتاه و در عین حال سازگار با شرايط آب و هوايی تحقیقاتی انجام شود.
اين میوه ،ارزش اقتصادي بااليی دارد و سرمايهگذاري در امر احداث باغهاي عناب و تعیین مكان
بهینه براي اين امر در جهت کمك به تولید و اقتصاد جامعه ،بهويژه جامعه روستايی پیشنهاد
میشود .چوب منحصر به فرد اين درخت نیز جزء ارزشهاي اقتصادي اين درخت میباشد.
پرورش زنبور عسل در باغات عناب
استفاده صحیح از دادههاي مكانی و نرمافزارهاي سیستم اطالعات جغرافیايی در پژوهشهاي مشابه؛
براي مثال در بسیاري از پژوهشها شاهد استفاده از مدل ارتفاع رقومی استخراج شده از تصاوير
راداري هستیم که نمونهاي از آن براي ايران با اندازه سلول  21متر میباشد ،درحالیکه اين دادهها
در مطالعاتی با مقیاسهاي بزرگ استفاده میشود .موضوع ديگر استفاده از تصاوير ماهوارهاي بدون
انجام تصحیحات میباشد .اين موضوع خارج از بحث است و در پژوهشی بهصورت جداگانه بايد
بررسی شود.
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براي کشت گندم ديم با استفاده از ( GISمطالعهي موردي :استان اردبیل) ،مجله جغرافیا و توسعه.
-11صادقی ،حجتاله .1321 .پهنهبندي توان اکولوژيكی کشاورزي شهرستان ايذه براي کشت کلزا با سامانه
اطالعات جغرافیايی ،پاياننامه کارشناسی ارشد.
-11عبداللهی ،جالل و همكاران .1326 .محدوديت ايجاد نقشه پوشش گیاهی توسط تصاوير ماهوارهاي لندست
 ETM+در خشكسالیها ،فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ايران ،جلد  ،14شماره .3
-12عصاره ،م.ح .1323 .ويژگیهاي زيستی درختان کنار در ايران و معرفی ساير گونههاي جنس زيزيفوس.
انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
-13علیجانی ،بهلول و رضا دوستان .1325 .تعیین نواحی مستعد کشت زرشك در استان خراسان جنوبی با
استفاده از رابطه عناصر اقلیمی با ارتفاع با استفاده از  ،GISمجله جغرافیا و توسعه ناحیهاي ،شماره .2
-14عظیمی حسینی ،محمد و ديگران .1332 .کاربرد  GISدر مكانيابی ،انتشارات مهرگان قلم.
-15علیزاده ،امین .1321 .اصول هیدرولوژي کاربردي ،انتشارات آستان قدس رضوي.
-16غوث ،کمال  .1322عناب ،میوه فراموش شده .سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی.
-13فرج زاده ،منوچهر و رضا میرزا بیاتی .1326 .امكانسنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور با
استفاده از  ،GISفصلنامهي مدرس علوم انسانی ،دوره  ،11شماره .1
-12فرشی و ديگران .1332 .برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور .مرکز نشر آموزش
کشاورزي.
-12قدسیپور ،سیدحسن .1321 .مباحثی در تصمیمگیري چند معیاره :فرايند تحلیل سلسله مراتبی (.)AHP
تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-21کاظمی نجفآبادي ،مهدي .1323 .امكانسنجی کشت زيتون در استان اصفهان با استفاده از  .GISپاياننامه
کارشناسیارشد جغرافیاي طبیعی .دانشگاه تهران ،دانشكده جغرافیا.

67

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل هفتم/بهار 92

-21کرم ،امیر . 1323 .کاربرد روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر ارزيابی زمین براي توسعه کالبدي بر
پايه عوامل طبیعی ( مطالعه موردي :مجموعه شهري شیراز) ،نشريه علوم جغرافیايی دانشگاه تربیتمعلم
تهران ،جلد  ،2شماره .11
-22کوزهگران ،سعیده .1322 .پهنهبندي آگروکلیماتولوژي زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیايی ( .)GISپاياننامه کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزي ،دانشگاه فردوسی مشهد.
-23مخدوم .مجید و همكاران .1323 .ارزيابی و برنامهريزي محیطزيست با سامانههاي اطالعات جغرافیايی
) ،(GISانتشارات دانشگاه تهران.
-24مهدوي ،مهدي .1332 .هیدرولوژي کاربردي .انتشارات دانشگاه تهران.
-25میرباقري ،احمد .1362 .روشهاي تهیه و تصحیح آمار دبی رسوبات حوزه آبريز و انتخاب دبی طرح .اولین
کنفرانس ملی هیدرولوژي ،دانشكده فنی دانشگاه تهران.
-26وبگاه .http://ghasedaknews.ir
-23وبگاه .http://ziziphus-jujube.ir
 -22پايگاه دادههاي علوم زمین ايران . http://ngdir.ir
-22وبگاه رسمی وزارت کشور ،بازديد در تاريخ ديماه .1321 ،بانك اطالعات تقسیمات کشوري
.http://portal2.moi.ir/Portal.
-31وبگاه سازمان توسعه و تجارت ايران .http://www.tpo.ir
-31وبگاه هواشناسی استان خراسان جنوبی .http://www.s-khorasanmet.ir
-32وبگاه رسمی روزنامه خراسان .http://www.khorasannews.com

