
 
 مقاله پژوهشی

 نگری تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حالوی در ایران در قرن بیست و یکمپیش

 
 3عزیز تراهی -*2جواد خوشحال دستجردی -1سیده مریم افضلی

 71/60/7066تاریخ دریافت: 

 61/60/7066تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

معیت رو به رشد جهان است. اقلیم هر منطقه اهمیت بسزایی در بخش کشااورزی و  غذایی بیشتر برای ج یکی از مسائل مهم کنونی بشر تولید مواد
باشد. این گیاه میزان تولیدات آن دارد. کشور ایران یکی از کشورهای خرماخیز جهان است که از نظر تولید و صادرات خرما در جهان، رتبه دوم را دارا می

تواند در محل مناسب خود بیشاترین تولیاد و   ای از مناطق خشک را دارد و مییی تطبیق با منطقهگونه است که هر کدام توانا ۰۲۲۲جنس و  ۰۲۲دارای 
ریزان در تالش هستند با آگااهی از شارای    آمده ناشی از آن، برنامههای پیشو چالش جهانی گرمایش یپدیدهبا توجه به بازده اقتصادی را داشته باشد. 

هاا جهات   تر حداکثر بازدهی اقتصادی را از هر منطقه به دست آورند. لذا یکی از بهتارین ماد   ان پایا با عمر طوالنیاقلیمی کنونی و آتی و انتخاب گیاه
و  RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP6.0باا ساناریوهای    CCSM4های بالقوه کشت، مد  حداکثر آنتروپی است. در تحقیق حاضر، ماد   شناخت رویشگاه

RCP8.5 گرفتاه اسات. نتاای      مناطق مختلف کشور برای دو رقم خرمای حالوی و گنطار انتخاب و مورد استفاده قارار  نگری و استعدادیابیبرای پیش
های آتی سطح مطلوب کشت رقم گنطار کاهش و ساطح  نشان داد که پراکنش و سطح زیر کشت ارقام خرمای گنطار و حالوی متفاوت است و در دوره

ساطح زیار    اساا  معیاار   کشت برقلمرو مطلوب بینی مد  در پیشاین نایف نشان داد که جکآزمون مطلوب کشت رقم حالوی افزایش خواهد یافت. 
 (.۰۲/۲)باالتر از  بوده است ( موفق۰AUCنمودار )

 
 ، مطلوبیت قلمرو کشتCCSM4مد  گنطار، حالوی،  (، ایران،MaxEntتروپی حداکثر )آن کلیدی: هایواژه
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های گیااهی تثییرگاذار اسات و    گونه بر توزیعبه شدت  تغییراقلیم
هاای  های پیچیده و گاهی اختال  در سیستممنجر به ایجاد اکوسیستم

ها ارتباط تنگاتنگی با اقلیم هار  کشت گونه از آنجا که .شودموجود می
های اقلیمی عدم قطعیت یاک مساهله   منطقه دارد و در ماهیت سیستم

ائل مهام بخاش کشااورزی    هاا یکای از مسا   پاراکنش آن  ذاتی است،
شاناخت بیشاتر از    باه منظاور  در هماین راساتا و   شاود.  محسوب می
مختلااف  هااایهااا و ارقااام گیاهاان مختلااف، تکنیااک گونااهپاراکنش  

 اطالعاتبه دلیل عدم وجود شناخت و که  است سازی ابداع شدهمد 
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4- AUC: area under the receiver operating curve 

ز این مختلف گیاهی، استفاده ا هایگونهپراکنش پیرامون قلمرو کافی 
ها، اسا  کار برخی از این مد  مورد توجه قرار گرفته است. اهتکنیک
های حضور و هام باه   های حضور است و بعضی دیگر هم به دادهداده
( GAMو  GLMهای رگرسایونی مانناد   های عدم حضور )روشداده

 ساازی، باه طاور کلای    نیازمند هستند. از آنجاا کاه در مباحاد ماد     
هاای  ها بوده و دادهحضور گونه اطالعات در دستر ، بیشتر مربوط به

عاادم حضااور بناادرت در دسااتر  هسااتند و گاااهی هاام در صااورت 
ها با شک و تردید همراه اسات یاا اینکاه امکاان     دسترسی، مقادیر آن

لاذا   دارد یک گونه در یک مکان حضور داشته باشد اما مشاهده نشود،
)مانند  گونه نیاز دارندهای حضور سازی که فق  به دادهمد  هایروش

MaxEnt ،GARP ،DOMAIN  وBIOCLIM) از اهمیت بیشتری ،
ها، روش آنتروپی حاداکثر  از جمله این روش (.۰ و ۷) برخوردار هستند

های رایا  یاادگیری   این الگوریتم یکی از الگوریتم است. MaxEnt یا
یان  ارائه شده اسات. ا  MaxEnt افزاریماشینی است که در بسته نرم

بیسات و  توسا  فیلیا س در    ۰۲۲۰ولین باار در ساا    برای ا افزارنرم
. (۰ و 13) استفاده قرار گرفت کنفرانس فراگیری ماشینی مورد یکمین

 ؛نادارد  الزمزیاادی   هاای داده، هاا روشاین روش در مقایسه با سایر 
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 عاالوه حضور به وجود آورده است.  کم هایدادهبرای  حلیراهبنابراین 
 برای تماام منطقاه ماورد    زمینهپسستی محی  زی هایالیهبر این از 

عناوان یکای از    به کارایی این مد  .(۰ و 1۱کند )میمطالعه استفاده 
هاا خاوب   ساازی پاراکنش در مقایساه باا ساایر روش     های مد روش
بینای  ای در زمینه پیش(. مطالعات گسترده1۷ و 1۰)شده است ارزیابی

اقلایم در کشاور    تغییرمطالعات  گرفته است؛ها انجامقلمرو کشت گونه
آن که نشانگر افزایش قلمرو مناسب کشات خرماا در    اس انیا عالوه بر

اسات، دارای اطالعاات مفیادی در زمیناه      ۰1۲۲آن کشور تاا ساا    
ریزی استراتژیکی کشور در بخش کشاورزی خواهد بود تا ضمن برنامه

کشت ایان محصاو  ساودآور، منااطقی کاه باه        شناسایی مناطق زیر
(. 13) یشتری نیاز دارند، بیش از قبل مورد توجه قرار گیرناد رسیدگی ب

و بررسای   CMPI5هاای  ( با استفاده از خروجی3) باعقیده و همکاران
هاای آتای در منااطق مرکازی     کندا  نشان دادند که در دورهروند من

ایران، قلمرو کشت خرما افازایش خواهاد یافات. در مطالعاه دیگاری      
 کشت خرما که در زمان کنونی معااد   تخمین زده شد مناطق مناسب

میلیون هکتار خواهد  3/31به  ۰1۲۲میلیون هکتار هستند تا سا   ۸/۰
 (.1۰رسید )

نخل یا درخت خرما یکای از درختاان مهام و اساتراتژیک ایاران      
به علت دارا بودن شرای  مناسب کشت خرما، بر اسا   . کشور مااست

نظار   جهاان و از  او قاام  کشت دارای م یرنظر سطح ز آمار موجود از
درصاد صاادرات جهاان، دارای     ۵/1۱ برخوداری ازتولید و صادرات با 

کند و برخی از اناواع  عمر میین قرن چند این گیاهباشد. یم دوممقام 
اند اما عمر مفیاد و اقتصاادی   سالگی نیز میوه داده ۰۲۲ها تا حدود آن
ر اسات ایان   سا  اسات. الزم باه ذکا    ۵۲طور متوس  حدود  ها بهآن

کند و باه  سالگی نیز محصو  اقتصادی تولید نمی 1۲درخت تا قبل از 
؛ خصوص شرای  آب و هوایی بسیار حسا  استه شرای  محیطی و ب
های باالی تغییر رقم و تفاوت قیمت میوه نقاش  ینههزاز سویی دیگر 

احادا    ینبناابرا ؛ (۰) گاذاران دارد یهسرماای در سوددهی کنندهیینتع
پذیر در کشاور بحسااب   گذاری بلندمدت ریسکسرمایهیک ان نخلست
 باه و به نسبت گیاهان زراعی، انتخاب رقام در گیاهاان بااغی     آیدمی

جملاه محصاوالت    ، خرماا از هاا یان عالوه بار ا دشوارتر است.  مراتب
کشاورزی است که به علت مازاد تولید، پتانسیل باالیی جهت صادرات 

محصاوالت صاادراتی کشاور     ینتار دارد و بدین دلیال یکای از مهام   
در نظر گرفتن اصل مزیت نسبی در کشات   ؛ بنابراینشودیمحسوب م

برتر و تجاری خرماا، نقاش مهمای در ارزآوری، ایجااد اشاتغا ،       ارقام
امنیت غذایی و در سطوح جهانی تقویت قابلیت رقابت از طریق  ینتثم
 .درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی را داراست ینتثم

و گنطار، ارقام منتخب ایان پاژوهش هساتند کاه علات       حالوی
را  هاآنکه  هاستآنی داخلی و خارجی خوب بازارپسند، هاآنانتخاب 

ی هاتفاوتبه ارقام تجارتی خرما در کشور تبدیل کرده است. عالوه بر 
 ازخشک خرما و رقام گنطاار   یمهن ارقام جمله ازحالوی  رقم ظاهری،
لذا هاد  پاژوهش حاضار، تعیاین قلمارو      ارقام تر کشور است.  جمله

 منظاور  باه رقم در سطح کشور در شرای  کنونی و آتای  دو کشت این 
، جلاوگیری از اتاال  عمار و سارمایه     هانخلستانی از وربهرهحداکثر 
 ان، تضمین درآمد تجاری و پایداری صنعت خرماست.نخلکار

 

 هامواد و روش

 منطقه پژوهش

در جناوب منطقاه    3۰°تاا   ۰۵°هاای جغرافیاایی   ایران در عرض
طاو  شارقی واقاع     ۱3°تا  ۰۰°معتدله نیمکره شمالی و همچنین در 

البرز  ترین بخش کشور مربوط به ارتفاعاتمرتفع. (1شده است )شکل 
 متر است. در محادوده دماوناد ارتفااع    ۰۲۲۲مرکزی با ارتفاع بیش از 

در سبالن  مناطق شما  غرب ایران، در استان اردبیل، متر و در ۵۱1۲
ترین بخش متر است. پست ۰۲۲۲و آذربایجان شرقی و سهند بیش از 

متار   -3۲ای اساتان مازنادران باا ارتفااع     جلگه کشور هم در محدوده
کناار و بنادر   فریادون  هاای شهرستان های آزاد درتر از سطح آبپایین
 شده است. و حوالی آن واقع انزلی

 

 
 (14۱۱ یسندگان،نو وده مطالعاتی )منبع:نقشه موقعیت جغرافیایی محد -1شکل 

Figure 1- Map of the geographical location of the study area (Authors, 1400) 
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 هاداده

هااای روزانااه دمااای حااداقل، حااداکثر و اطالعااات اقلیماای: داده -1
 ایستگاه همدید با طاو  دوره آمااری   میانگین و بارش مربوط به

ز ساازمان هواشناسای کشاور اخاذ     ( که ا13۰۵-13۷۱سا  ) ۰۲
 گردید.

های مربوط به نقاط حضور ارقاام  آمار و اطالعات کشاورزی: داده -۰
های گرمسایری  خرما در سطح کشور که از موسسه خرما و میوه

 اهواز اخذ گردید.

 

 
 آن شده در ساخت مدل پراکنش ارقام حالوی و گنطار در ایران و یکاهایمتغیرهای محیطی استفاده -1جدول 

Table 1- Bioclimatic variables used in constructing the distribution model of Halawi and Gantar cultivars in Iran and its 

units 
Unit Environmental layers Abbreviation 

 Degrees Celsius (°C) Average annual temperature Bio 1 
سیو درجه سل نهمیانگین دمای ساال  1بیو   

Degrees Celsius (°C) Average daily temperature range Bio 2 
سیو درجه سل ۰بیو میانگین دامنه دمای روز   

Degrees Celsius (°C) Isothermal (Bio2/Bio7*100) Bio 3 
سیو درجه سل 3بیو شاخص ایزوترمالیتی   

Degrees Celsius (°C) Seasonal temperature Bio 4 
سیو سلدرجه  ۰بیو تغییرات فصلی دما   

Degrees Celsius (°C) Minimum temperature in the coldest month Bio 5 
سیو درجه سل ین ماهترگرمحداکثر دمای   ۵بیو   

Degrees Celsius (°C) Maximum temperature in the warmest month Bio 6 
سیو درجه سل ۱بیو حداقل دمای سردترین ماه   

Degrees Celsius (°C) Annual temperature range Bio 7 
سیو درجه سل ۷بیو دامنه ساالنه دما    

Degrees Celsius (°C) Average temperature of the wettest season Bio 8 
سیو درجه سل متوالی ماههسهدمای متوس  پربارش ترین   ۸بیو   

Degrees Celsius (°C) Average temperature of the driest season of the year Bio 9 
سیو درجه سل متوالی ماههسهدمای متوس  کم بارش ترین   ۰بیو   

Degrees Celsius (°C) Average temperature of the warmest season of the year Bio 10 
سیو درجه سل متوالی ماههسهین ترگرمدمای متوس    1۲بیو   

Degrees Celsius (°C) Average temperature of the coldest season of the year Bio 11 
سیو درجه سل متوالی  ماههسهدمای متوس  سردترین   11بیو   

Millimeter (mm) Annual precipitation Bio 12 
متریلیم 1۰بیو مجموع بارندگی ساالنه   

Millimeter (mm) Precipitation of the warmest month of the year Bio 13 
متریلیم ین ماهترگرممجموع بارندگی   13بیو   

Millimeter (mm) Precipitation of the driest month of the year Bio 14 
متریلیم ین ماهترخشکمجموع بارندگی   1۰بیو   

Millimeter (mm) Seasonal precipitation Bio 15 
متریلیم 1۵بیو تغییرات فصلی بارش   

Millimeter (mm) Precipitation of the driest season of the year Bio 16 
متریلیم ین فصل ترخشکمجموع بارندگی   1۱بیو   

Millimeter (mm) Precipitation of the wettest season of the year Bio 17 
متریلیم ین فصل ترمرطوبمجموع بارندگی   1۷بیو   

Millimeter (mm) Precipitation of the warmest season of the year Bio 18 
متریلیم ین فصل ترگرممجموع بارندگی   1۸بیو   

Millimeter (mm) Precipitation of the coldest season of the year Bio 19 
متریلیم ین فصل سردترمجموع بارندگی   1۰بیو   
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از های مربوط به ارتفاع مناطق کشت که اطالعات ارتفاعی: داده -3
بارداری کشاور باا مقیااا     نقشاه ماد  رقاومی ساازمان نقشاه     

برداشت گردید. عاالوه بار آن از ایان ماد  جهات       ۰۵۲۲۲۲/1
 ترسیم نقشه شیب نیز استفاده شد.

اقلیماای کااه از سااایت متغیاار زیساات 1۰هااای محیطاای: الیااه -۰
www.worldclim.org  1 انیااه )تقریباااًی 3۲بااا دقاات مکااانی 

های ماذکور از  کیلومتر( در سطح جهان دانلود گردید. پایگاه داده
 1۰۷۲ هایمتوس  ماهیانه درجه حرارت و بارندگی در طو  سا 

های بارنادگی و درجاه   اند که شامل شاخصایجاد شده ۰۲۲۲ تا
باشاند  حرارت متوس ، متغیرهای فصلی حاداکثر و حاداقلی مای   

 (.1 )جدو 

نیز پیرامون میوه خرماا و ارقاام منتخاب باه صاورت      اطالعاتی  -۵
 .ای گردآوری شدکتابخانه مکتوب و

 

 هاروش

ای انجاام  این تحقیق به روش میدانی، آمار توصایفی و کتابخاناه  
گرفت. نخست با مراجعه به مناابع موجاود، مصااحبه باا کارشناساان،      

و  ها، رفتاار درخات  متخصصان، باغداران و حضور میدانی در نخلستان
میوه خرما و عوامل محیطی و اقلیمی محدودکننده رشد خرما در طو  

ها برای هر بینیفرآیند رشد شناخته شد. به منظور کاهش خطای پیش
قبیال   از)تواند محدودکنناده رشاد خرماا باشاد     یک از عواملی که می

ای جداگاناه در  ارتفاع، بارش، دمای فرین باال و پاایین شایب(، نقشاه   
دهناده نقشاه   نشان ۰ ترسیم گردید. شکل ARCGIS10.2.2محی  
متار، خرماا    1۰۲۲بندی ارتفاعات است که در ارتفاعات بیشتر از طبقه

هاای ساه   اسا  مجماوع باارش   نقشه بارش بر غیرقابل کشت است.
ترسایم   ۰۲1۱تاا   1۰۰۷های ماهه اوت، س تامبر و اکتبر در طو  سا 

بارندگی در طو  هر که  بندی آن مناطقی(. برای طبقه۰ گردید )شکل

برساد،   متار یلای م ۵۲اوت، س تامبر و اکتبار کمتار از    ماههسه از  یک
 متریلیم ۵۲اگر این مقدار به بیشتر از ، خوب تا متوس  طبقه عنوانبه

متوس  تا ضعیف و اگر باه بایش از    طبقهماه برسد،  سهاز  یکدر هر 
 جهت کشت خرماا یف ضعطبقه  عنوانبه، ماه برسد دودر  متریلیم ۵۲
اسات کاه    یمناطقیرنده هم دربرگخیلی ضعیف  و طبقهی شد گذارنام

س س با استفاده . (۱) باشد متریلیم ۵۲ماهه بارش بیشتر از  سهدر هر 
از منابع و مصاحبه با متخصصان و باغاداران، نیازهاای حرارتای گیااه     
 و محاسبه و دماهای فرین باال و پایین تعیین شد. دماهای فارین بااال  

گراد و کمتار از آن در  درجه سانتی ۰و  ۰۸پایین برای خرما به ترتیب 
تاا   ۰۲۰۲ی هاا دوره، در هانیفرتعیین  منظور به(. 13گرفته شد ) نظر

، مقدار کاهش در مقدار مطلق دمای فارین پاایین هار    ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲
کدام یک درجه سلسیو  در نظر گرفته شد و مناطق دارای دماهاای  

ی پایین باالتر از این مقادیر را غیرقابل کشات در نظار   اهنیفرمطلق 
حذ  شد. در مرحلاه بعاد باا     MaxEntی تولیدی هانقشهگرفته و از 

شیب زمین  معموالًوجودی که برای محصوالت باغی یا درختان میوه 
خودرو درختانی  طور بهو یا حتی  رندیگیمدرصد در نظر  1۵را حداکثر 

تر هم رشد کنناد، اماا در ماورد درخات     ی باالهابیش درممکن است 
اماا   (1۰ و 13اسات )  ذکرشدهدرصد  1۲ی تا هابیش خرما در منابعی

ی کاه در ایان ماورد    امطالعاه دلیلی در مورد آن بیان نگردید. بهترین 
که در عربستان صعودی برای کشت خرماا   استتحقیقی  گرفته انجام
 کاه  چرا؛ دینمایمدرصد پیشنهاد  ۷است و شیب مناسب را  شده انجام

 درصاد  ۷درصد اراضی مناسب کشت خرما شیب کمتار از   ۰۲بیش از 
و شیب بیشتر باعد افزایش سرعت رواناب و فرسایش خاک  اندداشته

(. لذا در این پژوهش نیز مقدار ماذکور توسا  محققاان    1خواهد شد )
 MaxEntی بارآوردی  هاا نقشاه شده و مناطق باالتر از آن، از یرفتهپذ

 ده است.کسر ش

 

  

 یسندگان،نو منبع:) بندی کشور برحسب ارتفاعنقشه طبقه -2 شکل

14۱۱) 

Figure 2- Iran classification map in terms of height (Author, 

1400) 

 یسندگان،نو منبع:) بندی کشور برحسب شیبنقشه طبقه -3شکل 

14۱۱) 

Figure 3- Iran classification map in terms of slope (Author, 

1400) 

http://www.worldclim.org/
http://www.worldclim.org/
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 یسندگان،نو ماهه )منبع: 3بندی کشور برحسب بارش نقشه طبقه -4 شکل

14۱۱)  

Figure 4- Iran classification map in terms of rainfall (Author, 

1400) 

 یندی کشور برحسب دماهای فرین باال و پایبننقشه طبقه -۵ شکل

(14۱۱ یسندگان،نو منبع:)  

Figure ۵- Iran classification map in terms of temperature 

(Author, 1400) 
 

یانیاه و   3۲پذیری اقلیمی با قدرت تفکیکزیست متغیر 1۰س س 
صورت ریزمقیا  شده بر مبنای سناریوهای جدید انتشار برای مد  به

برای کشور ایران  ArcGISاز سایت اخذ و با کمک  CCSM4 اقلیمی
)کاه طباق آن    RCP2.6از آن تفکیک شد. سناریوهای مذکور شامل 

رسایده و سا س    1/3واداشت تابشی در اواس  ایان قارن باه حادود     
رساد(،  مای  ۰1۲۲مرباع در ساا     وات بار متار   ۱/۰یافته و به کاهش

RCP4.5 ای قبل از از گازهای گلخانه که در آن واداشت تابشی ناشی
 RCP6.0ماناد،  وات بر مترمربع یابات مای   ۵/۰در مقدار  ۰1۲۲سا  

وات بر مترمربع و بعد از  ۱کمتر از  ۰1۲۲)واداشت تابشی قبل از سا  
)کاه   RCP8.5و  (ماندرسد و یابت میوات بر مترمربع می ۱به  ۰1۲۲

شاود.  می ۰1۲۲ا  وات بر مترمربع در س ۵/۸واداشت تابشی به میزان 
رساد و  مای  ppm 1۲۲۲کاربن باه    اکساید در این هنگام غلظات دی 

نساخه   ،نیاز  CCSM4همچنان روند افزایش خواهاد داشات(. ماد     
هاای  شده مرکز پاژوهش چهارم مد  سامانه جامع اقلیم و مد  تدوین

هواشناساای آمریکاساات. ایاان مااد  اقلیماای از پاان  مااد  جداگانااه  
یخ بعالوه یک مؤلفه  -یخ و دریا –ی، زمین اتمسفری، اقیانوسی، زمین
اقلیمی (. س س متغیرهای زیست1۲شده است )ترکیبی مرکزی تشکیل

وارد  تبدیل و ASCIIبه فرمت  ARCGIS10.2.2 افزاردر نرم مذکور
های شد. درنهایت عوامل محدودکننده رشد از نقشه MaxEntافزار نرم

پراکنادگی اساتعدادهای   های نهاایی  خروجی مد  کسر گردید و نقشه
با توجه  ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲کشت ارقام منتخب خرما در زمان کنونی، سا  

ترسیم و با اساتفاده   ۵۲۲۲۲۲/1به تقسیمات سیاسی کشور در مقیا  
مساحت طبقات کشت خرماا در ساطح    ARCGIS10.2.2 افزاراز نرم

 کشور به تفکیک استان و شهرستان محاسبه شد.
و ماد  اقلیمای    MaxEntافازار  نارم د ارزیاابی عملکار   به منظور

 دو باه تصادفی  نقاط حضور ارقام منتخب به صورت هایداده، منتخب
درصاد   ۰۵و  ساازی هاا بارای ماد    درصاد داده  ۷۵قسمت تقسایم و  

در اجارای   اسات  شایان ذکار استفاده شد.  سنجیاعتبار برایباقیمانده 
ی و سانج بارای حساسایت   انتحااب شاد و  تکارار   بار 1۲۲۲ این مد 

مشخص کردن متغیرهای مهم در پراکنش از تحلیل جکنایف اساتفاده  
کام یوتری برای تعیاین   –آماری  -شد. جکنایف یک روش محاسباتی

میزان دقت برآوردگرهای حاصل داده نمونه است. در این تکنیک فق  
هاای  ای از توزیع دادهتوان تقریباً هر آمارهبا یک روش خیلی ساده می

 معیاار از  ماد  برای ارزیابی دقت و صاحت   (.1۱ین زد )نمونه را تخم
پیشانهادی بارای    AUCارزش شد.  استفاده AUCزیر منحنی  سطح
( دقات  ۰/۲-1)شاامل   AUCبندی مد  با اساتفاده از مسااحت   طبقه

( دقات  ۷/۲-۸/۲( دقت خیلی خوب، دقات خاوب، )  ۸/۲ -۰/۲عالی، )
برگزیاده ایان   (. مد  1۵ ،1۲ ،۰( دقت کم است )۵/۲-۱/۲متوس  و )
اسا  آزمون و خطا نسبت به سایر  بوده، چرا که بر CCSM4مطالعه 
ایان   AUCنگری قلمرو کشت خرماا مقادار   های اقلیمی در پیشمد 

 AUC، بعلت آن کاه  RCP4.5 مد  بیشتر بوده است. از سویی دیگر
آن نسبت به سایر سناریوها بیشتر بوده است، به عنوان سناریو منتخب 

 ته شد.گرف در نظر

 

 نتایج و بحث

 دهنده پراکنش خرمای ارقام گنطاار و حاالوی  نشان ۷ و ۱ شکل
در شرای  کنونی است. ارقاام ماذکور باه علات داشاتن خصوصایات       

 متفاوت، پراکندگی یکسانی در سطح کشور ندارند.
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 یسندگان،نو بع:من) نقشه پراکنش رقم گنطار در ایران -۶ شکل

14۱۱) 

Figure 6- Distribution map of Gantar cultivar in Iran 

(Source: Authors, 1400) 

 (14۱۱ یسندگان،نو منبع:) نقشه پراکنش رقم حالوی در ایران -۷شکل 
Figure 6- Distribution map of Gantar cultivar in Iran (Source: 

Authors, 1400) 

جدو   باشد.مربع می کیلومتر ۸3/1۸33۵و  1۵/3۷۰۰۰ پتانسیل سطح مطلوب کشت ارقام گنطار و حالوی در کشور به ترتیبدر شرای  کنونی  
 دهد.مقادیر سطح زیرپوشش ارقام مذکور در شرای  کنونی را برحسب استعدادهای رشد در سطح کشور نشان می ۰

 
 MaxEntاساس خروجی  حالوی در شرایط کنونی برارقام گنطار و  مقادیر سطوح دارای پتانسیل کشت -2جدول 

Table 2- Values of potential area of Gentar and Halawi cultivars in the current conditions based on MaxEnt output 

 مساحت رقم حالوی

Halawi area 
 مساحت رقم گنطار

Gantar area 

 طبقات

Classes 

1538784.21 1458617.58 
 کشت غیرقابل

Non-cultivable 

36949.65 69966.64 
 ضعیف

Low 

30345.82 49139.15 
 متوس 

Medium 

23782.49 33042.49 
 خوب

Good 

18335.83 37429.15 
 مطلوب

Suitable 

 
 مطلوب کشت رقم گنطار را اساتان خوزساتان باا    بیشترین سطح

هاای  اساا  تقسایمات شهرساتان    مربع داراست. بار  کیلومتر 3۲3۰۰
 ۵1۵۸، شهرستان ایرانشهر در استان سیساتان و بلوچساتان باا    کشور
مربع بیشترین سطح مطلوب را برای کشات ایان رقام را دارد     کیلومتر
 (.۸)شکل 
بیشترین سطح مطلوب کشت رقم حالوی را استان هرمزگان باا   
های کشاور،  اسا  تقسیمات شهرستان بر مربع دارد و کیلومتر ۰۰۰1

 کیلاومتر  3۸1۱ تان سیستان و بلوچستان باا شهرستان ایرانشهر در اس
 (.۰شکل ) مربع بیشترین سطح مطلوب را برای کشت این رقم دارد

های مد  در ارقاام گنطاار و حاالوی بیشاترین     اسا  خروجی بر
دارند که مقدار  1و بیو 1۲تثییر در پراکنش ارقام مذکور را به ترتیب بیو

 1و بیاو  1۲ت. مقادیر بیاو درصد اس 1/۷3و  ۰/۷۷برابر با  آن به ترتیب
درجه سلسایو  اسات و    ۸/3۰و  ۷/۰۱ در شهرستان ایرانشهر برابر با

بندی آب و هوایی آمبرژه اقلیم شهرستان ماذکور بیاباانی   طبق تقسیم
متار از ساطح    ۵۰1(. ارتفاع ایان شهرساتان نیاز    11گرم شدید است )

زای شارح داده شاده )از قبیال شارای      عوامال محادودیت   دریاست و
مااایی، بارشاای، شاایب زمااین و ...( باارای کشاات ایاان رقاام در ایاان د

 باشد.می پذیرشهرستان وجود ندارد، لذا تفسیر فوق از نظر علمی توجیه
در ارزیابی استعدادهای رشد رقام گنطاار در کشاور ایاران ماد        

MaxEnt   اسااا   باار ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲ هاااینشااان داد کااه در سااا
مساااحت  RCP8.5و  RCP2,6 ،RCP4.5 ،RCP6.0سااناریوهای 

طبقات مطلوب، خوب، متوسا  و ضاعیف، کااهش و مسااحت طبقاه      
مقاادیر مسااحت    3 جدو  .(1۲ یابد )شکلغیرقابل کشت افزایش می

سطوح طبقات غیرقابل کشت، ضعیف، متوس ، خوب و مطلوب بارای  
 .دهدکشت را نشان می
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نقشه پراکندگی استعدادهای رشد رقم گنطار در شرایط  -۸شکل 

 (14۱۱ یسندگان،نو منبع:) MaxEnt اساس خروجی بر کنونی

Figure 8- Distribution map of Gantar cultivar growth 

talents in the current situation based on MaxEnt output 

(Authors, 1400) 

رشد رقم حالوی در شرایط  نقشه پراکندگی استعدادهای -۹شکل 

 (14۱۱ یسندگان،نو )منبع: MaxEnt اساس خروجی بر کنونی

Figure 9- Distribution map of Halawi cultivar growth 

talents in the current situation based on MaxEnt output 

(Authors, 1400) 
 

 MaxEntاساس خروجی  بر 2۱۷۱و  2۱۵۱ال مقادیر سطوح دارای پتانسیل کشت ارقام گنطار در س -3جدول 
Table 3- Values of potential area of Gantar cultivars in 2050 and 2070 based on MaxEnt output 

 طبقات
Classes 

2050 
RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

 غیرقابل کشت
Non-cultivable 

1۵۰۷۰۸۵2۲۵ 1527985.5 1535115.8 1538069.2 

 ضعیف

Low 
۰۵۰۰۰21۵ 45929.15 37723.32 35846.65 

 متوس 

Medium 
۰۷1۸۱2۱۱ 27186.66 27458.32 26629.16 

 خوب

Good 
۰۰۲۰۰23۰ 21094.16 23777.49 22042.49 

 مطلوب

Suitable 
۰۰۰۰۰2۷۱ 25999.99 24119.99 25607.49 

 طبقات
Classes 

2070 

RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

 غیرقابل کشت
Non-cultivable 

1503237.5 1511243.3 1508954.2 1513361.6 

 ضعیف

Low 
22493.32 31136.65 33939.15 28731.66 

 متوس 

Medium 
54577.48 32464.15 44574.15 32969.99 

 خوب

Good 
37531.65 36643.32 29997.49 37087.49 

 مطلوب

Suitable 
30354.99 36707.48 30729.99 36044.21 
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 بر 2۱۷۱و  2۱۵۱در سال  RCP8.5و  RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP6,0های پراکندگی استعدادهای رشد رقم گنطار با سناریوهای نقشه -1۱شکل 

 (14۱۱ یسندگان،نو )منبع: MaxEntاساس خروجی 

Figure 10- Distribution maps of Gantar cultivar growth talents with scenarios of RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 in 

2050 and 2070 based on MaxEnt output (Authors, 1400) 

 
ستعدادهای رشد رقام گنطاار )شاکل    با توجه به نقشه پراکندگی ا

 ،۰۲۷۲و  ۰۲۵۲ هااای کشااور، در سااا ( و تقساایمات شهرسااتان1۲

بیشترین سطح مطلوب کشت رقم گنطار را در ساطح   اهواز شهرستان
و  ۰۲۵۲ هایهای مد  در سا اسا  خروجی داشت. بر کشور خواهد

 درصد تثییرگذاری در پراکنش رقم مذکور بیشترین ۰۰با  1۲، بیو۰۲۷۲
درجاه   ۰/31در شهرساتان اهاواز برابار باا      1۲مقدار بیو نقش را دارد.

سلسیو  است و اقلیم منطقه خشاک و گرمسایری اسات کاه دارای     
متر از سطح دریاسات   1۰ارتفاع آن  های طوالنی و گرم است.تابستان

در ایان   زای دیگار نیاز بارای کشات ایان رقام      و عوامل محادودیت 
 پاذیر نظر علمی توجیاه  تفسیر فوق از شهرستان وجود ندارد، بنابراین

 باشد.می

شارای    ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲ هاای ، در ساا  ۵اسا  یافتاه شاماره    بر
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کشت رقم حالوی نسبت به شرای  کنونی مساعدتر خواهاد شاد. باه    
مساحت طبقه مطلوب کاه در شارای     ۵/۰اسا  سناریو  شکلی که بر

مربع و  رکیلومت ۱۱/۰۵1۰1به  ۰۲۵۲بوده در سا   ۸3/1۸33۵کنونی 
(. 11مربع خواهد رسید )شاکل   کیلومتر 1۱/۰۰۰۱۰به  ۰۲۷۲در سا  
یر مسااحت و درصاد ساطوح طبقاات غیرقابال کشات،       مقاد ۰جدو  

ضعیف، متوس ، خوب و مطلاوب بارای کشات ایان رقام را در ساا        
 دهند.نشان می ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲

 رقم حالوی )شکل های پراکندگی استعدادهای رشدنقشه براسا 
 ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲، در سااا  کشااور هااایتقساایمات شهرسااتان  ( و11

جاسک بیشترین سطح مطلوب کشت رقم مذکور را خواهاد   شهرستان
 ۰/۸۱ با ۸و بیو ۱( بیو1 اقلیمی )جدو از میان متغیرهای زیست داشت.

و  ۰۲۵۲ هاای درصد تثییرگذاری بیشاترین نقاش را در ساا     ۷/۸۸و 
حاداکثر دمااا در  اشات.  بار روی پاراکنش ایان رقاام خواهناد د     ۰۲۷۲
ترین فصال در ایان شهرساتان    و دمای متوس  مرطوب ترین ماهگرم
متار از ساطح    ۸/۰ درجه سلسایو  اسات. ارتفااع آن    ۰/۰۰ و 3/3۲

نیز برای کشت این رقم در این  زای دیگردریاست و عوامل محدودیت
 باشد.می پذیرشهرستان وجود ندارد، لذا تفسیر فوق از نظر علمی توجیه

 

 گیرینتیجه

تواناد گاام   نگری پراکنش ارقام گیاهی باارزش در کشور مای پیش
بلندی در جهت مدیریت بخش کشاورزی و تثمین معاش مردم باشاد.  

نگری دو نمونه از ارقام مهم خرما پژوهش حاضر نیز که با هد  پیش
انجااام شااد، مؤیااد عملکاارد عااالی مااد  انتخااابی اساات.   در کشااور
 RCP4.5در ساناریو   AUCباالترین مقدار  های مد  نشانگرخروجی

عناوان ساناریو   نسبت به سایر سناریوهاست بنابراین ایان ساناریو باه   
اسا  آن، سطح مطلاوب کشات    منتخب این پژوهش قرار گرفت. بر

 11۰۰۰درصاد )  ۱/۲باه ترتیاب    ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲رقم گنطاار در ساا    
ساطح  مرباع( نسابت باه     کیلاومتر  ۷۰1درصاد )  ۰/۲مربع( و  کیلومتر

مطلوب کشت در شرای  کنونی کاهش خواهد یافت اما سطح مطلوب 
نسبت به مساحت مطلاوب   ۰۲۷۲و  ۰۲۵۲کشت رقم حالوی در سا  
 ۰/۲مرباع( و   کیلومتر ۱۷۸۵درصد ) ۰1/۲در شرای  کنونی به ترتیب 

 افزایش خواهد یافت. مربع( کیلومتر ۱۱33درصد )
 

 
 اساس خروجی مکسنت بر 2۱۷۱و  2۱۵۱ هایرقم حالوی در سال مقادیر سطوح دارای پتانسیل کشت -4جدول 

Table 4- Values of areas with cultivation potential of Halawi cultivar in 2050 and 2070 based on MaxEnt 
 طبقات

Classes 

2050 
RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

 غیرقابل کشت
Non-cultivable 

1522590.88 1529638.38 1510695.6 1521107.55 

 ضعیف

Low 
46821.65 44957.48 48182.48 61493.31 

 متوس 

Medium 
36467.49 26514.99 37154.15 20884.99 

 خوب

Good 
16959.16 21962.49 27897.49 18388.33 

 مطلوب

Suitable 
25355.82 25121.66 24265.82 26320.82 

 طبقات
Classes 

2070 

RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

 غیرقابل کشت
Non-cultivable 

1521440 1521485.88 1521653 1503202.56 

 ضعیف

Low 
51401.94 55757.48 59661.42 43599.15 

 متوس 

Medium 
29694.45 30699.99 37032.26 58791.31 

 خوب

Good 
23999.45 15282.49 9028.33 20791.66 

 مطلوب

Suitable 
21659.16 24969.16 20819.99 21803.32 
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 بر 2۱۷۱و  2۱۵۱در سال  RCP8.5 و RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP6.0های پراکندگی استعدادهای رشد رقم حالوی با سناریوهای نقشه -11شکل 

 (14۱۱ یسندگان،نو )منبع: MaxEntاساس خروجی 

Figure 11- Distribution maps of Halawi cultivar growth talents with scenarios of RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 in 

2050 and 2070 based on MaxEnt output (Source: Authors, 1400) 
 

اساا  مطالعاه    موطن اصلی رقم گنطار در غرب کشور است و بر
باه مراتاب افازایش     ۰۲۷۲دارند و حمیدی نیمه غربی کشور تا ساا   

( ۵دمای بیشتری را نسبت به نواحی دیگر کشور تجربه خواهاد کارد )  
تواناد  در فصال رسایدن خرماا مای     1۲بنابراین سیر صعودی متغیر بیو

و  های خرماطبیعی خرماها، خسارت به میوه ازحدمنجر به ریزش بیش

کاهش سطح مطلاوب کشات آن شاود. ساطح مطلاوب کشات رقام        
یاباد زیارا ایان رقام ازجملاه ارقاام       افزایش می ۰۲۷۲حالوی تا سا  

های گرمایی خسارت چندانی باه آن  زودر  و مقاوم خرماست و تنش
 .کندوارد نمی
صعودی دماا، قلمارو    آینده با توجه به سیر هایطورکلی در دههبه
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منااطق   خصوص بهی از کشور مناطق جا خواهد شد وکشت خرما جابه
. در زماان کناونی   شوندیمی کشت آن مستعدتر برای دشتی کوهیپا

برای ارقام گنطار و حالوی حداکثر ارتفاعی که رقام ماذکور اساتعداد    
از سطح دریاست ولای   متری ۷۲۲ رشد به صورت مطلوب دارد، ارتفاع

توانند رشد مطلوبی حداکثر ارتفاعی که ارقام مذکور می ۰۲۷۲  در سا
متااری از سااطح  1۰3۲و  11۲۲داشااته باشااند بااه ترتیااب در حاادود 

 worldclimهاای  همچناین مشاخص شاد اساتفاده از داده     دریاست.
برای گیاهان چندساله و به خصوص پایا با عمر طاوالنی، باه تنهاایی    

دماهاای فارین بااال و پاایین کاه      هاا،  کافی نیست؛ زیرا در ایان داده 
و یا عمر آن را کوتاه  تواند گیاه را در طو  زندگی خود نابود گرداندمی

کرده و یمره اقتصادی کشت و کار را کمتر کند، لحاظ نشاده اسات و   
گذاری بلندمدت اسات  البته چون باغداری و درختان میوه یک سرمایه

ه بار ایان، تحقیاق حاضار     گذاری را زیاد نمود. عالونباید خطر سرمایه
سنجی مناطق از لحاظ شرای  آب و هوایی نشان داد برای کاربرد توان

اسا  نیازها و خصوصیات کلای   های گیاهان پایا بربرای کاشت گونه

سانجی باا توجاه باه     کند و بهتر است تاا تاوان  یک گونه کفایت نمی
ف یاک  های ارقام مختلف آن گونه انجام گیرد زیرا ارقام مختلا ویژگی

گیاه رفتارهای فنولوژیک یکسانی ندارند و همین امر بار دوره رشاد و   
ها تثییرگذار است. مطالعات پیشین حکایات  های مستعد رشد آنمکان

( اماا  1۵دارند ) ۰1۲۲از افزایش سطح مطلوب کشت خرما در کشور تا 
( عالوه بر استفاده 1۵و  13، 3) تمایز این مطالعه نیز نسبت به سایرین

، RCP2.6سااناریوهای جدیااد انتشااار ) و CCSM4مااد  اقلیماای از 
RCP4.5 ،RCP6.0  وRCP8.5پراکنش خرما با توجاه   نگری(، پیش

ترین اساتان و شهرساتان   به ارقام آن در سطح کشور و تعیین مطلوب
که در مطالعات گذشاته  کشور جهت کشت ارقام منتخب است. درحالی

 قاام آن تاوجهی نشاده باود؛    بینی پراکنش خرماا، باه ار  پیرامون پیش
تار بارای بخاش    تار و کااربردی  بنابراین، تحقیق حاضر نتای  مطمهن
ایان روش بارای کااربران انتخااب      کشاورزی کشور به هماراه دارد و 

 کند.بهترین رقم از هر گونه را در محل کشت فراهم می
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Introduction: One of the most critical human issues globally is producing more food for the world's growing 
population. The climate of each region is an effective factor in the agricultural sector and the amount of its 
production. Iran is one of the world's date-producing countries, which ranks second in terms of date production 
and exports. This plant has 200 genera and 4000 species, each of which can adapt to arid regions and can have 
the highest production and economic efficiency in its proper place. It is a monocotyledonous plant from the 
Palmaceae family that needs at least 10 degrees Celsius for continued growth. Growth will stop at temperatures 
below 10 degrees Celsius, and temperatures below 4 degrees Celsius will encounter cold stress. This plant is 
sensitive to environmental conditions and cannot live qualitatively and quantitatively in all hot and dry regions. 
On the other hand, the palm tree is a plant that lives up to several hundred years, and some of its varieties bear 
fruit up to 200 years old, but their valuable and economic life is on average about 50 years. It is noteworthy that 
this tree did not produce an economic crop until ten years ago. Dates have an important role in currency 
exchange, job creation, food security, and strengthening global competitiveness by providing income from non-
oil exports. Therefore, the construction of a palm tree is a risky long-term investment in the country. Dates have 
different varieties, each capable of adapting to a region of arid regions and can produce the most production and 
economic efficiency in its proper location. Global warming, its impact on different regions of the earth in the 
future, and the response of the living creatures of these regions in the last century have led planners and 
scientists of many disciplines, especially climatology researchers, and in particular agricultural climatologists, to 
understand climate conditions and design long-lived sustainable plants that can survive in future environmental 
conditions and have good economic returns, design programs, and awareness algorithms.  

Materials and Methods: One of the best is the maximum entropy model (MaxEnt). By applying this 
algorithm, it can be predicted how the species will exist in different regions based on the presence of the species. 
The present study was conducted by field method, descriptive, and library statistics. The data used included 
WordClim site data (bioclimatic variables), presence data of two cultivars of date palm, Gantar and Halawi, daily 
meteorological data, elevation, and land slope based on the suitable land slope for palm tree cultivation, high and 
low temperatures, and phonological data. CCSM4 model with quadratic scenarios of 2.6, 4.5, 6.0, and 8.5 was 
used to predict and estimate different country regions in terms of talent for cultivation of two selected date 
varieties. Due to the higher value of AUC in Scenario 4.5, this scenario was considered as the selected scenario. 
This study is different from previous studies using the CCSM4 climatic model, new diffusion scenarios (RCP), 
and prediction of date distribution concerning its cultivars, while previous studies on prediction of date 
distribution have not paid any attention to it. 

Results and Discussion: The results showed that the distribution and cultivation area of Gantar and Halawi 
are different, and in the future, the suitable area of cultivation of Gantar cultivar will decrease, and the suitable 
area of cultivation of Halawi cultivar will increase. Jacknife test showed that the model successfully predicted 
the potential of cultivation area based on the AUC criterion and temperature-related biological variables (Bio 1, 
Bio 6, Bio 8, and Bio 10) had the most significant impact on the distribution modeling of cultivars. Therefore, 
with the rising temperature, parts of the country, especially the foothills of the plains, become more susceptible 
to cultivation. So that at present, when the maximum height for the optimal growth of cultivars is about 700 
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meters, it will reach about 1200 meters in the coming decades. At present, Iranshahr city in Sistan and 
Baluchestan province has the most desirable area of Gantar and Halawi cultivar cultivation. However, in the next 
decade, the most desirable cultivation area will be the Gontar cultivar in Ahvaz city and Halawi cultivar in Jask 
city. It was also found that using WorldClim site data for perennial and especially long-lived plants was not 
sufficient. Because in these data, high and low temperatures that can destroy the plant during its life or shorten 
its life and reduce the economic fruit of cultivation are not included, and of course gardening and fruit trees are a 
long-term investment. The risk of investing should not be increased. 
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