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 چکیده
حدود زيادي با  محصوالت كشاورزي تا توليد بازدهمی آيد.   به شمار مهمترين بخشهاي اقتصادي يك كشور كشاورزي يكی از حال حاضر در

ترين كمك موثري به انتخاب مناسب تواندمی محصوالت كشاورزي ميزان توليد ارتباط است. بررسی اثرات شرايط اقليمی بر شرايط اقليمی در
 در .ي محصوالت كشاورزي استرو عوامل آب و هوايی بر هواشناسی كشاورزي، اثر گياه براي كشت محصول بنمايد. امروزه بزرگترين مسأله در

از پارامتر هاي هواشناسی ميانگين ، سبزوار هوايی بر عملكرد محصول بادام در سطح شهرستان اين تحقيق، براي بررسی اثر پارامترهاي آب و
ايستگاه همديد سبزوار اد حداقل دما، ميانگين حداكثر دما، ميانگين دما، بارش، ساعات آفتابی، دماي تر، دماي خشك، رطوبت نسبی و سرعت ب

اين تحقيق براي بررسی ارتباط بين پارامترهاي هواشناسی و عملكرد بادام از روش  در. استفاده شده است 0930-0931 ي زمانیدر بازه
بيشترين  دماي بيشينههمبستگی پيرسون  در بازه هاي زمانی مختلف استفاده شده است. نتايج نشان می دهد  كه از بين پارامتر آب هوايی 

مراحل فنولوژي محصول  با  تغييرات آغاز اين تحقيق روند درداشته است.   بادام ی دار را با توليد و عملكرد محصولهمبستگی منفی معن
زمان آغاز . نتايج تحليل نشان می دهد مورد ارزيابی قرار گرفته است  تی تست و آزمون پارامتري من كندال  مون ناپارامترياستفاده از آز

 .در هر دو روش داراي روند كاهشی معنی دار می باشددر پاسخ به گرمايش جهانی مراحل فنولوژي 
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 مقدمه 
ام آب و هوا یکی از عوامل اساسی محیطی است که تم

ر آب و از میان عناص .مظاهر حیات را تحت کنترل دارد

عنوان ه هوایی دما و بارش نقش تعیین کننده ای دارند. دما ب

شاخصی از شدت گرما یکی از عناصر اساسی شناخت آب 

و هواست و نظر به دریافت انرژی خورشید توسط زمین 

دستخوش تغییرات بسیاری است که به نوبه خود سبب 

گردد تغییرات گسترده در سایر عناصر هواشناسی می

بررسی تاثیر عوامل آب و هوایی بر روی  (.4184 ،کمالی)

عملکرد محصوالت کشاورزی از اهمیت فوق العاده ای بر 

خوردار می باشد. بنابراین اگر در برنامه ریزیهای کشاورزی 

نسبت به نقش عوامل و عناصر جوی آگاهی کافی وجود 

نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد، زیرا ثابت 

در بیشتر موارد بازده کم محصوالت شده است که 

کشاورزی نتیجه عدم وجود شرایط متعادل جوی است. با 

وجود این که کنترل عوامل جوی و اقلیمی توسط انسان 

دانش  ناممکن است، اما انسان با تالشی که در جهت ارتقاء

خود نسبت به تاثیر عوامل جوی دارد و با به کاربردن نتایج 

روند تغییرات عوامل جوی انجام  هایی که بر رویبررسی

می تواند توانمندی خود را در  جهت کاهش  ،شده است

خسارات ناشی از عوامل جوی به مرحله اجرا در آورد. یکی 

رزی، انطباق تکنولوژی از راه های افزایش محصوالت کشاو

های اقلیمی در نواحی کشت می باشد. دانستن با پارامتر

دوره ای ساالنه و چند ساله  وضع هوا  و اقلیم و تغییرات

پدیده های هواشناسی و انحرفات آنها از مقدار معمول از 

 جمله نیاز های عمده در کشاورزی مدرن است )شناور،

4131.) 

 ،باغیمحصوالت  در بین عوامل مختلف تاثیر گذار در تولید

. های محیط طبیعی استرترین متغیشرایط جوی از مهم

دار نور را به عنوان عامل اقلیمی مق(  Ryugo ,1982)ریوگو

موثر بر رشد درختان گردوی کشت شده در باغ های 

مطالعه قرار داد و نشان داد فاصله ی کم بین  مورد کالیفرنیا،

درختان و ایجاد سایه سبب ریزش ادامه دار گل های ماده 

( تاثیر پارامترهای Norwood, 2000) دورونُ می شود.

دم دیم در دشت های بزرگ اقلیمی را برروی کاشت گن

این نتیجه و به  ایالت کانزاس امریکا مورد بررسی قرارداد.

 عناصر اقلیمی،سایر  و بارندگی نسبت به رسید که تبخیر

 بیشترین تاثیر را در طول مراحل رشد گندم دیم دارد.

به مطالعه  (Westcott et al., 2005) وستکات و همکاران

ارندگی های تخمین زده ب با ترکرد محصول ذلواکنش عم

ایالت از ایالت  3شده توسط سرویس آب هوایی ملی در 

 های مرکزی آمریکا پرداختند تا از طریق اطالعات به هنگام،

در اثر کاهش یا افزایش بارندگی را عملکرد محصول  میزان

 ,.Lobell et al)همکاران ولوبل .در تابستان فراهم آورند.

بر عملکرد گیاهان را  6020 وره اثر تغییر اقلیم در د (2006

در  و آوکادو گردو،، پرتقال ،بادام ،چند ساله از جمله انگور

و دریافتند که اثر منفی تغییر  ندبررسی کرد کالیفرنیای امریکا

حتمی و کاهش محصول تا  اقلیم بر عملکرد این محصوالت،

  درصد قابل پیش بینی می باشد. 10بیش از 

ی مطالعه با استفاده از داده های ( ط4131) جهان بخش اصل

اگرو کلیمیایی از قبیل بارش و تابش، دما، رطوبت، باد، 

توپوگرافی و نوع خاک، ارتباط بین تولیدات کشاورزی و 

توان با که میاست به نتیجه رسیده و را بررسی کرده  اقلیم

تحلیل داده های اقلیمی به افزایش عملکرد بهروری مناسب 

د مدیریت کشاورزی اقدام نمود. اسماعیل و در نهایت بهبو

( به مطالعه خصوصیات و ویژگی برخی از ارقام 4132) پور

پسته در ایران پرداخته است و تاریخچه، منشا کشت و 

است. ایشان بررسی کرده را ارزش اقتصادی هر رقم 

مورفولوژیکی و فنولوژی  ،همچنین ویژگیهای فنولوژیکی

دهی و برگ دهی تا  گلارقام پسته از زمان شروع

 است. داده مورد مطالعه قرارکیفی را  و خصوصیات کمی

 کشت توسعه در اقلیمی عناصر نقش (4138)نی اردکا قانعی

 توجه با است. وی کرده بررسی اردکان -یزد دشترا  پسته

 غالب کشت باالخص کشاورزی اهمیت و طوالنی سابقه به

 و تولید در وثرم انسانی و طبیعی عوامل تاثیر(منطقه)پسته

 فنولوژیکی مراحل اقلیمی مدل ساخت پسته، کشت توسعه

 و پایه نر های واریته مختلف سنین رشد( برای فازهای)

 از یك هر رابطه تعیین رطوبتی، و حرارتی آستانه تعیین ماده،

 در جهت سطح واحد در محصول با عملکرد اقلیمی عناصر

 اقلیمی شرایط خاک، و آب منابع از بهینه استفاده و شناسایی

 محصوالت دیگر با پسته محصول زمینه رقابتی همچنین

درآمد  افزایش تولید(، و کشت زیر سطح لحاظ )از کشاورزی
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 تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را مندی کشاورزان عالقه و

 عناصر و عوامل نتایج او نشان می دهد. است داده قرار

 این در پسته تکش امکان توسعة ،اردکان یزد دشت اقلیمی

 خاکهای خصوصیات همچنینسازد. می  میسر را دشت

 ،کندمی ایجاد محدودیت کشت پسته برای اردکان یزد دشت

 دیگر به نسبت پسته کشت توسعه امکان که حالی در

( نقش 4186) مومنی .باشدمی بیشتر منطقه غالب محصوالت

مورد  تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر ناپایداری اکولوژیکی را

بررسی قرار داد و نتیجه گرفت تغییر اقلیم بر ناپایداری 

اکولوژیکی موثر بوده و نظام طبیعی آن را دگرگون ساخته 

ارزبایی به ( در پژوهشی 4181) است. محمدی و مقتدری

های اقلیمی کشت نخل در استان گلستان پرداخته و پتانسیل

ای کشت شرایط نسبتا مساعدی براز که منطقه  دادندنشان 

 برخوردار است.نخل خرما 

  مواد و روشها

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهر سبزوار یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی 

کیلومتری غرب مشهد واقع شده  610است که در فاصله 

است. از شمال و شمال غرب به استان خراسان شمالی و از 

تان بردسکن و از غرب به شاهرود و از جنوب به شهرس

جنوب شرقی به شهرستان کاشمر و از شرق به شهرستان 

شهرستان سبزوار در عرض  .شودنیشابور محدوده می

درجه  23دقیقه و طول جغرافیایی 46درجه و  12جغرافیایی 

متری از سطح  333دقیقه واقع شده است  و در ارتفاع  13و 

در سال دریا قرار دارد. براساس آخرین تقسیمات سیاسی 

بخش است. شکل  1شهر و  1شهرستان سبزوار دارای  30

دهد.می نشان رامطالعه مورد ( نقشه منطقه4)

 

 
 (1331)نقشه منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

 

 روش تحقیق
، دمای میانگین دما، دمای تر یداده ها از این تحقیقدر 

خشك، رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی و سرعت باد 

اده گردیده است. مقادیر متغیرهای فوق در بازه زمانی استف

هواشناسی شهرستان سبزوار  ادارهاز  4124-4130سالهای 

ها کنترل کیفی شدند و مقادیر پرت دادهبتدا ا. اخذ شده است

از سری زمانی عناصر اقلیمی حذف شد. در مرحله بعد، 

ی هاپارامترمفادیر بین عملکرد محصول و ضریب همبستگی 

ق در بازه های زمانی مختلف یك ماهه، دو ماهه، سه فو

محاسبه شد.در ادامه داده های  ماهه، شش ماهه و ساالنه

 از هر گذر برای مربوط به درجه روزهای رشد الزم محصول
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رشد از اداره هواشناسی  مختلف مراحل در فنولوژی مرحله

 مراحل پایان و آغاز تاریخ کشاورزی گلمکان اخذ گردید و

 محاسبه شد. مطالعه مورد  ایستگاه در فنولوژی فمختل

سپس برای بررسی ارتباط عناصر اقلیمی در مراحل مختلف 

فنولوژی با عملکرد محصول بادام، مقادیر عناصر اقلیمی 

فنولوژی محاسبه و ضریب هر یك از مراحل  در فوق

مقادیر  همبستگی آنها با عملکرد بادام به دست آمد. سپس

در سطوح  ،نظری توزیعهای بر برازش از سپ عناصر اقلیمی

 33 و 32، ،30، 82،  80، 32، 30، 22، 20، 22، 20احتمالی 

تا میزان  محاسبه شد  SMADAدرصد در محیط نرم افزار  

عناصر اقلیمی در سطوح احتماالتی مختلف در منطقه مورد 

سپس برای تحلیل روند عناصر . مطالعه شناسایی گردد

به تقویمی و مراحل مختلف فنولوژی،  اقلیمی در ماه های

-tاز آزمون های پارامتری و ناپارامتری من کندال و ترتیب 

test  استفاده شد. در آزمون های ناپارامتری فرض نرمال

بودن داده ها وجود ندارد و می توان از آن برای داده هایی 

با مقادیر پرت نیز استفاده نمود اما از آزمون های پارامتری 

زمانی استفاده می شود که داده ها دارای توزیع نرمال تنها 

ادامه  درباشند و مقادیر پرت در داده ها وجود نداشته باشد. 

یی که با عملکرد بادام همبستگی متغیرهاتعداد  برای کاهش

بدین  استفاده شد. عاملی تحلیل از روش اند،دار داشتهمعنی

ارای همبستگی اقلیمی که د آن دسته از عناصر منظور ابتدا

 معنی دار با عملکرد محصوالت باغی بودند، انتخاب و

 با  SPSSدر ادامه در داخل نرم افزار  استاندارد شدند.

چرخش داده شدند و در  واریماکس متغیرها روش از استفاده

، عوامل اصلی استخراج گردید. در ادامه با استفاده از نهایت

ریس بارهای بر روی مات خوشه بندی وارد اجرای روش

قرار  شناساییاصلی مورد  هایخوشه، عاملی چرخش یافته

عوامل اقلیمی تاثیر گذار بر روی در نهایت گرفت و 

 گردید.شناسایی  در منطقه مورد مطالعهبادام محصول 

 روز رشد -درجه
 رشد، جوانه زنی، جهت معینی گرمایی واحد تعداد به هرگیاه

 واحد تعداد ج دارد. ایناحتیا رسیدن و بلوغ رفتن، ساقه به

 دیگر گیاه به گیاهی از که نامندمی حرارتی ثابت را گرمایی

 هواشناسی، و آب در مهم از مباحث یکی می کند. فرق

 فیزیولوژیکی تحوالت می باشد. اکثر روزها درجه بررسی

 مانند هیدرولوژیکی پدیده های برخی و رشد گیاهان مانند

 می باشند. برای این طمحی حرارتی توان تابع برف ذوب

 استفاده گرما شاخص عنوان به روز -درجه نمایه از منظور

 می شود، فعال یدمایی معین آستانه در فرایند می شود. هر

 و سانتیگراد درجه صفر برف ذوب برای فعالیت آستانه مثال

 می باشد. بنابراین سانتیگراد درجه 3برای بادام رشد آستانه

کشت  مختلف دوره های تعیین برای روز -درجه برآورد

  می باشد. ضروری بسیار کارهای از یکی

از  باالتر روزانه دمای متوسط از عبارتست روز - درجه یك

 مرحله شروع که آنجا از .(4138 بازیگر، و پایه)کمالی دمای

 روزانه دمای میانگینکه  شودمی آغاز بادام زمانی فعال رشد

 این در لذا نماید، تجاوز ادسانتیگر درجه 3 آستانه مقدار از

، دمای پایه یا درجه روز رشدGDDبرای محاسبه  تحقیق

  در نظر گرفته شد:درجه سانتی گراد  3محصول 

 به شرح زیر است:GDDفرمول محاسبه    

 (4        )                                              
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 minT و maxT درجه روز رشد، GDDدر رابطه فوق ، 

، )روزانه )بر حسب درجه سانتی گرادبیشینه و کمینه دمای 

bT  و  )درجه سانتی گراد 3دمای مبنا )دراینجاa و b  تاریخ

، ریگی است )کمالی و بازهر مرحله فنولوژ شروع و پایان

4183.) 

 تحقیق در استفاده مورد فنولوژی مراحل
 (4در جدول) بادام مراحل فنولوژی و نیازهای آب هوایی

 مرحله شامل فنولوژی بادام  نشان داده شده است. مراحل

سوم  شکفتن جوانه(، مرحله) دوم مرحله جوانه(، اول)ظهور

 پنجم )رسیدن مرحله و چهارم )رشد میوه( )گلدهی(، مرحله

 از گذر برای شود،نطور که مالحظه میمیوه( است. هما

 است. الزم روز – درجه  3/11 دوم، مرحله به اول مرحله

به  است. روز - درجه 13دوم  مرحله برای نیاز مورد حرارت

 مراحل برای نیاز مورد روز - درجه میانگین ترتیب، همین

و  3/4362، 4/432برابر به ترتیب سوم، چهارم و پنجم رشد 

 انتی گراد است.درجه س 2/264
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 (1331مراحل فنولوژی و نیازهای آب هوایی بادام ) -1جدول 

میانگین درجه  شرح نام مرحله فنولوژی

 حرارت مطلوب

واحدهای حرارتی 

 مورد نیاز

واحدهای 

حرارتی 

 تجمعی

 3/11 3/11 2/41 تشکیل جوانه اول

 3/81 13 2/66 شکفتن جوانه دوم

 623 4/432 2/63 گلدهی سوم

 3/6482 3/4362 2/63 رشد میوه رمچها

 2/6803 2/264 2/14 رسیدن میوه پنجم

 

 ضریب همبستگی پیرسون
-میاین ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر را محاسبه  

اگر مقدار بدست  .می باشد  -4+ و 4مقدار آن بین  نماید و

در است که تغییرات دو متغیر  آنبه معنی  ،آمده مثبت باشد

متغیر، متغیر  یكیعنی با افزایش  ،فاق می افتدجهت ات یك

 ،منفی شد rاگر مقدار  .دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس

دو متغیر در جهت عکس هم عمل می  که بدین معنی است

مقادیر  ،با افزایش مقدار یك متغیر به عبارت دیگر ،کنند

اگر مقدار بدست  متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.

دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر نشان می ود،شآمده صفر 

همبستگی  ،+ شد4 ضریب همبستگی برابر اگر .وجود ندارد

 است.و همبستگی منفی  شد، -4 برابر کامل و اگر و مثبت

ضریب همبستگی پیرسون مبتنی بر کوواریانس دو متغیر و  

انحراف معیارهای آنها می باشد، بنابراین می توان از برآورد 

ی آنها برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده ها

 نمود:

(2                                         )
yx

n

i

ii

xy
SS

yyxx

r
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))(( 

و  xضریب همبستگی بین متغیرهای  xyrدر رابطه فوق، 

y ،n  ،تعداد مشاهداتxS  انحراف معیار مشاهداتx 

 (.4188)حافظ نیا، است yانحراف معیار مشاهدات  ySو 

 آزمون من کندال
 سری های زمانی دروجود یا عدم وجود روند برای بررسی 

-. روشنمایندمی پارامتری و ناپارامتری استفاده از دو روش

اساس رابطه رگرسیونی بین سری  عمدتا بر های پارامتری

از  ار می باشند. روش های ناپارامتریداده ها با زمان استو

تری نسبت به روش های تر و چشمگیرکاربرد نسبتا وسیع

ری هایی که توزیع آمابرخوردارند. برای سری پارامتری

خاصی بر آنها قابل برازش نیست و چولگی یا کشیدگی 

تر مناسب ، استفاده از روش های ناپارامتریزیادی دارند

ترین روش های پرکاربرد یکی ازاست. آزمون من کندال 

 .دوند سری های زمانی به شمار می روتحلیل ر ناپارامتری

ارائه و ( Mann, 1945) کندال ابتدا توسط من-آزمون من

. افتبسط و توسعه ی (Kendall, 1975)توسط کندالسپس 

این روش بطور متداول و گسترده در تحلیل روند سری 

-های هیدرولوژیکی و هواشناسی بکار گرفته می

. از نقاط قوت این روش (Lettenmaier et al., 1994)شود

سری آن دسته از می توان به مناسب بودن کاربرد آن برای 

 ،آماری خاصی پیروی نمی کنند های زمانی که از توزیع

اشاره نمود. اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که 

در برخی از سری های زمانی مشاهده می گردند نیز از دیگر 

 ,Turgay and Ercan) ده از این روش استمزایای استفا

. فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم (2005

لت دارد  پذیرش فرض یك وجود روند در سری داده ها دال

)رد فرض صفر ( دال بر وجود روند در سری داده ها می 

 .باشد

مراحل انجام آزمون من کندال برای محاسبه روند به شرح 

 زیر است:

 و همدیگر با مشاهدات تك تك بین اختالف محاسبه الف(

 :به شرح زیر sپارامتر استخراج و عالمت تابع اعمال
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به ترتیب داده  jx و ix تعداد مشاهدات سری، n که

سری می باشند. تابع عالمت نیز به شرح  امjام و iهای

 :زیر قابل محاسبه است
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برای متغییر های تصادفی مسقل و دارای توزیع یکنواخت و 

بدون گره)دو یا چندین داده با مقادیرعددی مساوی که در 

سری مرتب شده به دنبال هم قرار می گیرند( میانگین و 

 :به صورت زیر است  sواریانس 

0)(SE  
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تعداد داده های سری مشاهدات است. اگر در  nکه در آن 

سری مشاهدات داده های تکراری وجود داشته باشد مقدار 

 :واریانس از رابطه زیر محاسبه می شود

 (2)
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تعداد   ptی جفتی وتعداد گروه ها qکه در آن 

های اگر تعداد داده امین گروه می باشد. pمشاهدات در 

از توزیع نرمال تبعیت  S ،یك سری بیش از ده عدد باشد

به صورت  Z)(خواهد کرد و مقدار معیار آماری استاندارد

 :خواهد بود زیر
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طرفه است. بنابراین در صورتی که  6یك آزمون  این آزمون،

2/zz   باشد، فرض صفر پذیرفته می شود. این بدین

محاسبه شده مثبت باشد، روند  zمعنی است که اگر 

کاهشی و اگر محاسبه شده منفی باشد روند  zافزایشی، اگر 

z  محاسبه شده صفر باشد، نشان دهنده عدم وجود روند می

باشد. الزم به یادآوری است که در این آزمون اعداد بین 

961/  درصد معنی دار نیستند، اما اعداد  2در سطح

582و  /961بیشتر از بازه های  /  به ترتیب در

)فالح درصد معنی دار می باشند 33و  32سطح اطمینان 

 .(4130قالهری و همکاران، 

testt آزمون   
testt آزمون   بوده و برای  جزء آزمون های پارامتری

یك نمونه به  ی و به منظور بررسی میانگین درداده های کمّ

شود که محقق آزمون زمانی استفاده میاز این  .کار می رود.

آیا میانگین یك متغیر از حدود خاصی  خواهد بداند،می

این آزمون در واقع رابطه میان دو  یا خیر؟ رودفراتر می

. بهترین آزمونی که برای مقایسه .متغیر را بررسی می کند

. ،میان داده های مقیاسی در دو گروه متغیر اسمی وجود دارد

testtآزمون   دار بودن اختالف است که در واقع معنی

 (.4131 بابایی،علی میان دو میانگین را بررسی می کند)

خواهیم ببینیم باشد. میدر این آزمون دو نمونه در دست می

یعنی آیا در  ؟باشند یا خیردو با هم مرتبط می که آیا این

 دیگر آیا بیانبه  .1H یاشود انتخاب می 0Hزمون فرضیه آ

داری با صفر نیمیانگین این دو متغیر به صورت مع اختالف

 در این آزمون به عبارت دیگر فرض صفر. برابر است یا خیر

00به صورت   :H  به صورت  فرض مقابلو

01  :H  .می باشد 

از این آزمون وجود دارد، فرض هایی که برای استفاده 

 :عبارتست از

و   مشاهدات دارای توزیع نرمال با میانگین -4

 ..باشند 2واریانس

 اشند.              مستقل باز هم مشاهدات  -6

 تواند برای دو نوع مطالعه یعنی روشاین آزمون می 

های جور شده مورد های تکراری و روش آزمودنیاندازه

های تکراری، هر آزمودنی در روش اندازه .استفاده قرار گیرد

کننده در آزمون( در دو نوبت یا در دو موقعیت با )شرکت

یرد. برای انجام گمورد سنجش قرار می یك معیار،

testtآزمون  هر آزمودنی دارای دو داده  ،با دو نمونه

دهنده مقدار کسب متغیر اول نشان .باشدبرای دو متغیر می

دهنده اندازه شده بر اساس اولین معیار و دومین متغیر نشان

 .بدست آمده به ازای معیار دوم است

testtروش پارامتری آزمون     .به صورت زیر می باشد 

(3                                       )
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مجموع  xSS انحراف معیار و sتعداد نمونه، n که در آن

 ,Onoz and Bayazitمربعات متغیر مستقل می باشد)

2003.) 

 

 یتحلیل عامل
تحلیل عاملی بر اساس همبستگی بین متغیرها استوار است، 

ها تعیین ر اساس  میزان همبستگی بین متغیریعنی عاملها ب

است که  آنمی شوند. مهترین ویژگی روش تحلیل عاملی 

های اولیه و عاملهای ایجاد شده را به بتواند رابطه بین متغیر

کند و عاملهای ایجاد شده از نظر صورت واضح و ساده بیان 

تحلیل عاملی از جمله  علمی قابل تفسیر یا توجیه باشند.

ی است که برای کاهش تعداد متغیرها به وجود آمده یروشها

در این تحقیق ارزش ویژه هر عامل  .(4184 )علیجانی،است

در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر هر عامل باید حداقل  4

 هر ویژة متغیر را تبیین نماید. مقداربتواند تغییرات یك 

 عامل آن توسط که متغیرهاست کل واریانس از نسبتی عامل،

 مجموع مجذورات طریق از ویژه می شود. مقدار تبیین

 قابل عامل آن در متغیرها تمام به مربوط عاملی بارهای

 اکتشافی عامل اهمیت ویژه، مقادیر رو این از است، محاسبه

 این بودن می دهد. پایین نشان متغیرها با ارتباط در را ها

نقش  عامل آن که است معنی این به عامل یك برای مقدار

است. در این تحقیق  داشته متغیرها واریانس تبیین در اندکی

متغیرهایی در نظر گرفته شدند که ضریب همبستگی آنها با 

درصد و مقدار واریانس تبیین  20عامل مورد نظر حداقل 

درصد بوده است. همچنین از  2نها بیش از شده توسط آ

روش واریماکس برای چرخش دادن عامل ها استفاده شد 

تا ضریب همبستگی هر متغیر با تنها یك عامل بیشترین 

 مقدار باشد.

 

 

 های تحقیقیافته

محصول بادام  عملکرد نتایج تحلیل همبستگی

 1331-1331با عناصر اقلیمی در سالهای 

محصول  عملکرد پارامترهای اقلیمی بر راث بررسی منظور به

پیرسون  همبستگی شهرستان سبزوار از آزموندر  بادام

قرار  مورد بحث جداگانه بطور یك هر که نتایج شد استفاده

( میانگین ماهیانه همبستگی عناصر 6جدول ). گیردمی

همانطور که اقلیمی را با عملکرد بادام نشان می دهد. 

مبستگی دمای بیشینه در ماههای ضریب هشود، مالحظه می

درصد منفی  2اسفند و فروردین با عملکرد بادام در سطح  

این ماهها در  در نیز آماره آزمون من کندال معنی دار است.و 

به عبارت دیگر  .درصد مثبت و معنی دار است 2سطح 

این ماهها  چون ضریب همبستگی دمای بیشینه با عملکرد در

ون من کندال مثبت است، نتیجه می منفی است و آماره آزم

گیریم با افزایش دمای بیشینه عملکرد بادام کاهش می یابد و 

نتیجه می  ،این بازه زمانی مثبت است چون روند تغییرات در

دمای بیشینه دارای اثر منفی بر عملکرد  روند افزایشی گیریم

است. اما در آذر ماه ضریب همبستگی مثبت است  بوده بادام

و دما وجود دارد و چون بادام اط مستقیم بین عملکرد و ارتب

روند منفی بدست آمده است، کاهش دمای بیشینه عملکرد 

را کاهش می دهد. این موضوع برای دمای کمینه و خشك 

هم صادق است، اما چون روند مثبت شده است این دو 

متغیر در تیر ماه دارای تاثیر مثبت بر عملکرد هستند و با 

مبستگی معکوس بین دمای تر، دمای خشك، توجه به ه

دمای کمینه و دمای بیشینه با عملکرد بادام و وجود روند 

افزایشی در پارامترهای اقلیمی فوق نتیجه می گیریم که 

وقوع روند افزایشی بین پارامترها در این بازه زمانی عملکرد 

را کاهش داده است. به عبارت دیگر وجود روند افزایشی 

تر ها با توجه به رابطه معکوس آنها با عملکرد یك این پارام

 عامل محدود کننده برای کشت بادام در این شهرستان است.
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مقادیرضریب همبستگی ماهیانه بین عملکرد بادام با عناصر اقلیمی و آماره آزمون من کندال برای بررسی تحلیل روند ماهیانه  -2جدول 

 1331-31 سری زمانی عناصراقلیمی طی سالهای

دمای  آماره ها ماه

 بیشینه

دمای 

 کمینه

دمای 

 خشک

ساعات  دمای تر

 آفتابی

رطوبت 

 نسبی

سرعت  بارندگی

 باد

دامنه 

 تغییرات دما

 r         *01/1 مهر
z         302/1 

         r *33/1 آذر
z 903/1-         

       -r *03/1- *01/1- *03/1 اسفند
z 

*03/2 *01/2 **30/2       
         -r *33/1 فروردین

z 13/2*         
       r  **03/1 **03/1 تیر

z  301/1 210/1       

 درصد 4درصد، **( معنی دار در سطح  2*( معنی دار در سطح 

 دو ماهه مقیاس زمانی
( نتایج به دست آمده را در مقیاس دو ماهه نشان 1جدول )

اسفند ماه  -در بازه زمانی بهمنمی دهد. با توجه به جدول 

، دمای خشك و دمای تر دارای دمای کمینهدمای بیشینه، 

همبستگی منفی معنی دار بوده است و در بقیه ماههای سال 

همبستگی معنی داری وجود نداشته است. پارامترهای 

اسفند دارای همبستگی معنی  -اقلیمی مربوط به دما در بهمن

اند که حاکی از تاثیر دما بر هداری با عملکرد بادام بود

نتایج آزمون من کرد بادام در این بازه زمانی است. عمل

اسفند دمای بیشینه،  –کندال نشان می دهد که در بهمن 

در سطح  را دمای خشك و دمای تر روند افزایشی معنی دار

دمای کمینه نیز دارای روند  .دندرصد از خود نشان می ده 4

 .درصد می باشد 2 سطحافزایشی معنی دار در 

 

ضریب همبستگی میانگین دو ماهه عناصر اقلیمی با عملکرد بادام و آماره آزمون من کندال برای بررسی تحلیل روند میانگین  -3جدول 

 1331-31دو ماهه عناصراقلیمی طی سالهای

دمای  آماره ها ماه

 بیشینه

دمای 
 کمینه

دمای 

 خشك

ساعات  دمای تر

 آفتابی

رطوبت 

 نسبی

سرعت  بارندگی

 باد

دامنه 

 تغییرات دما

 -بهمن

 اسفند

r *14/0- *12/0- *11/0- *12/0-      

z **21/6 *13/6  **21/6 **23/1      

 درصد 4درصد، **( معنی دار در سطح  2*( معنی دار در سطح 

 مقیاس زمانی چهار ماهه
نشان ( 1نتایج بدست آمده در مقیاس چهار ماهه )جدول 

در ماههای بهمن تا اردبیهشت دمای تر دارای  می دهد که

همبستگی منفی معنی دار بوده است، اما در دیگر ماهها هیچ 

نوع همبستگی وجود نداشته است. نتایج آزمون من کندال 

اردبیهشت دمای تر  -نشان می دهد که در ماههای بهمن

درصد است. با  4دارای روند افزایشی معنی دار درسطح 

همبستگی معکوس بین دمای تر و عملکرد و توجه به وجود 

دمای تر  ،وجود روند افزایشی دمای تر در این مقیاس زمانی
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 را در این بازه زمانی کاهش داده است. به عبارت دیگر عملکرد  .تاثیر منفی بر عملکرد داشته است

 

ره آزمون من کندال برای بررسی تحلیل روند ضریب همبستگی میانگین چهار ماهه عناصر اقلیمی با عملکرد بادام و آما -0 جدول

 1331-31میانگین چهار ماهه عناصراقلیمی طی سالهای
دمای  آماره ها فصل

 بیشینه

دمای 

 کمینه

دمای 

 خشك

ساعات  دمای تر

 آفتابی

 رطوبت

 نسبی

سرعت  بارندگی

 باد

دامنه 

 تغییرات دما

      -r    *16/0 بهمن اردبیهشت

z    **12/1      

 درصد 4درصد، **( معنی دار در سطح  2نی دار در سطح *( مع

 مقیاس زمانی شش ماهه 
همبستگی عناصر اقلیمی با عملکرد به صورت شش ماهه 

مشاهده   (2همانطور که در جدول )نیز  محاسبه گردید. 

زمستان دمای بیشینه دارای  -در فصول پاییز می شود 

ون من کندال همبستگی منفی معنی دار می باشد. نتایج آزم

زمستان دمای بیشینه  -نشان می دهد که در فصول پاییز

درصد معنی دار  2دارای روند افزایشی است. اما درسطح 

نیست.  با توجه به همبستگی منفی بین دمای بیشینه و 

عملکرد و روند افزایشی دمای بیشینه، این پارامتر باعث 

 کاهش عملکرد بادام شده است. 

 
مبستگی میانگین شش ماهه عناصر اقلیمی با عملکرد بادام و آماره آزمون من کندال برای بررسی تحلیل روند ضریب ه -0جدول 

 1331 -31 میانگین شش ماهه عناصراقلیمی طی سالهای

دمای  آماره ها فصل

 بیشینه

دمای 

 کمینه

دمای 

 خشك

ساعات  دمای تر

 آفتابی

 رطوبت

 نسبی

دامنه  سرعت باد بارندگی

تغییرات 

 دما

–پاییز 

 زمستان

r *10/0-         

z 34/4         

 درصد 2*( معنی دار در سطح 

 فصلی و ساالنه  مقیاس زمانی
 جدولدر  فصلی و ساالنه در مقیاسنتایج به دست آمده 

در فصل زمستان دمای خشك  .است داده شدهنشان  (2)

، اما در فصول استدارای همبستگی منفی معنی دار بوده 

داری ، بهار و ساالنه هیچ نوع همبستگی معنیتابستان پاییز،

وجود نداشته است. دمای خشك در فصل زمستان دارای 

داری با عملکرد بادام بوده است که حاکی از همبستگی معنی

 تاثیر دما بر عملکرد بادام در این بازه زمانی می باشد. نتایج

دمای در فصل زمستان  دهد کهکندال نشان میمن آزمون 

درصد  2دارای روند افزایشی معنی دار در سطح خشك 

گی معکوس بین دمای . با توجه به وجود همبستباشدمی

روند افزایشی دمای خشك حاکی از تاثیر  خشك و عملکرد،

دمای خشك در فصل زمستان است. به عبارت دیگر، منفی 

عملکرد بادام  ،روند افزایشی دمای خشك در فصل زمستان

اده است. شاید یکی از دالیل آن باز شدن جوانه کاهش درا 

گرمای زیاد و در نتیجه وقوع های گل بادام به دلیل 

در  علت کاهش عملکرد بادام زدگی زود رس بهاره سرما

 بوده است. این بازه زمانی
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کندال بررسی تحلیل روند ضریب همبستگی میانگین فصلی و ساالنه عناصر اقلیمی با عملکرد بادام و آماره آزمون من  -3 جدول

 1331 -31میانگین فصلی و ساالنه عناصراقلیمی طی سالهای

 

 فصل

دمای  آماره ها

 بیشینه

دمای 

 کمینه

دمای 

 خشك

ساعات  دمای تر

 آفتابی

 رطوبت

 نسبی

سرعت  بارندگی

 باد

دامنه 

تغییرات 

 دما

       -r   *14/0 زمستان

z   *33/4
       

 ددرص 2*( معنی دار در سطح 

ب همبستگی بین عملکرد محصول ضرائ نتایج حاصل از

بادام با عناصر اقلیمی در بازه های زمانی مختلف نشان می 

دما بیشترین همبستگی منفی  مربوط به دهد که پارامترهای

تاثیر این  از حاکی اند کهبا عملکرد بادام داشته را دارمعنی

 نیز من کندالنتایج آزمون  باشد.میبر عملکرد بادام متغیر 

دارای روند عمدتا دما  ی مربوط بهمتغیرهادهد که نشان می

با افزایش دما عملکرد محصول  کاهش یافته  باشد.مثبت می

است بنابراین متغیرها دما عامل محدود کننده برای عملکرد 

 بادام است.

در فنولوژی در هر سال روز شمار مراحل 

 ایستگاه سبزوار
طی سالهای را احل فنولوژی بادام روز شمار مر( 3جدول )

مراحل  تاریخ آغاز( 8جدول ) دهد.نشان می 4130-4124

در سطوح احتمالی مختلف و محصول بادام را فنولوژی 

طوبت رمتغیر های دما، بارش، مقادیر (  41( تا )3جدول )

نسبی، دمای خشك، دمای تر و سرعت باد را در سطوح 

-می نشانفنولوژی احتماالتی مختلف در مراحل مختلف 

ن مقدار دما، بیشتری ،مشاهده می شود که . همان طوردهد

خشك و ساعات آفتابی در  دمای سرعت باد، دمای تر،

بیشترین مقدار ولی مرحله چهارم فنولوژی رخ داده است، 

  .دهدبارش و رطوبت نسبی در مرحله اول فنولوژی رخ می

با را  ضریب همبستگی عملکرد بادام میزان (42) جدول

طی سالهای  فنولوژی عناصر اقلیمی در مراحل مختلف

همان طور که مشاهده می شود  دهد.نشان می 4130-4124

هیچ یك از عناصر اقلیمی در مراحل فنولوژی با عملکرد 

  .انددار نداشتهبادام همبستگی معنی

 

 نسبت به اول ژانویه ان سبزوارر شهرستد 1331-1331فنولوژی بادام طی سالهای  مراحل روز شمار  -9جدول 

گلدهی و -مرحله سوم رشد میوه-مرحله چهارم رسیدن میوه-مرحله پنجم

 تشکیل میوه

شکفتن -مرحله دوم

 جوانه

 سال تشکیل جوانه-مرحله اول

614 603 442 38 34 26-24 

611 602 404 32 28 21-26 

610 604 401 82 33 21-21 

616 646 442 38 31 22-21 

663 601 404 22 20 22-22 

616 601 408 81 32 23-22 

668 604 401 80 28 28-23 

662 604 401 36 22 23-28 

612 608 408 83 86 30-23 

621 664 464 401 30 34-30 

610 644 440 32 30 36-34 

661 438 400 31 22 31-36 



 511                                 5131بهار و تابستان  |هفدهم و هجدهم شماره  | پنجمسال  |نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 

 

گلدهی و -مرحله سوم رشد میوه-مرحله چهارم رسیدن میوه-مرحله پنجم

 تشکیل میوه

شکفتن -مرحله دوم

 جوانه

 سال تشکیل جوانه-مرحله اول

662 604 400 84 31 31-31 

613 640 441 38 83 32-31 

663 601 402 81 23 32-32 

662 433 33 84 31 33-32 

610 601 401 82 36 38-33 

660 431 33 86 31 33-38 

641 488 30 22 23 80-33 

668 604 38 33 23 84-80 

616 602 400 86 32 86-84 

616 602 33 23 24 81-86 

616 601 400 23 26 81-81 

661 433 32 30 26 82-81 

618 608 403 31 86 82-82 

648 436 83 36 21 83-82 

614 602 31 36 22 88-83 

648 434 82 22 22 83-88 

664 432 402 83 84 30-83 

432 412 28 13 11 34-30 

 

 نسبت به اول ژانویه در سطوح احتمالی مختلف بادام مراحل فنولوژی تاریخ آغاز -3 جدول

 احتمال
 مراحل فنولوژی

 

20 
 

22 
 

20 
 

22 
 

30 
 

32 
 

80 
 

82 
 

30 
 

32 
 

33 

 88/33 11/34 31/82 3/81 13/84 16/33 22/33 81/32 6/31 26/36 03/34 اول

 36/408 11/400 3/32 81/36 16/30 11/88 12/82 31/81 08/81 2/84 31/33 دوم

 2/463 31/443 28/442 83/446 22/440 32/408 01/403 12/402 32/401 2/406 03/404 سوم

 22/663 44/664 2/642 22/641 41/644 02/603 6/603 13/602 81/601 62/606 3/600 چهارم

 11/623 34/618 02/611 36/610 11/618 63/612 13/611 23/616 3/610 63/663 23/663 پنجم

 

 دما بر حسب درجه سانتی گراد  در  سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی بادام میانگین -3جدول 
 احتمال

 مراحل

 فنولوژی

 

20 
 

22 
 

20 
 

22 
 

30 
 

32 
 

80 
 

82 
 

30 
 

32 
 

33 

 18/43 3/43 8/42 6/42 36/42 14/42 31/41 23/41 63/41 32/41 21/41 اول

 82/60 11/43 26/48 38/43 21/43 43/43 81/42 21/42 61/42 32/42 23/42 دوم

 22/68 32/63 28/63 11/63 46/63 32/62 33/62 22/62 24/62 18/62 62/62 سوم

 83/11 8/16 66/16 81/14 21/14 63/14 01/14 86/10 24/10 14/10 64/10 مچهار

 4/63 13/68 38/63 36/63 24/63 11/63 43/63 06/63 88/62 31/62 24/62 پنجم

 

 

 

 



 مطالعه موردی: سبزوار عملکرد محصول بادام نقش پارامتر های آب هوایی بر                                                            511

 بارش بر حسب میلی متر در  سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی بادام میانگین مجموع - 11جدول
 احتمال

 مراحل فنولوژی

 

20 
 

22 
 

20 
 

22 
 

30 
 

32 
 

80 
 

82 
 

30 
 

32 
 

33 

 61/1 63/1 38/6 12/6 48/6 32/4 31/4 22/4 12/4 43/4 06/4 اول

 26/6 03/6 81/4 23/4 21/4 11/4 11/4 62/4 42/4 08/4 33/0 دوم

 81/0 28/0 23/0 21/0 18/0 11/0 14/0 13/0 11/0 14/0 68/0 سوم

 38/6 01/6 21/4 12/4 42/4 33/0 80/0 22/0 24/0 13/0 61/0 چهارم

 81/0 34/0 21/0 20/0 22/0 21/0 20/0 18/0 12/0 11/0 10/0 پنجم

 

 رطوبت نسبی بر حسب درصد در  سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی بادام میانگین -11 جدول

 احتمال

 مراحل فنولوژی

 

20 

 

22 

 

20 

 

22 

 

30 

 

32 

 

80 

 

82 

 

30 

 

32 

 

33 

 21/32 38/23 28/21 32/20 2/28 23/22 38/21 61/21 34/24 61/20 33/18 اول

 32/24 11/23 82/21 43/21 83/24 31/20 36/13 33/18 88/13 04/13 42/12 دوم

 82/10 31/13 03/12 32/11 02/11 1/11 24/16 38/14 13/14 33/10 66/10 سوم

 18/16 23/63 62/68 63/63 26/62 83/62 63/62 31/61 64/61 3/61 64/61 چهارم

 31/14 33/18 21/13 21/12 32/12 03/12 13/11 31/11 1/11 83/16 18/16 پنجم

 

 دمای خشک بر حسب درجه سانتی گراد  در  سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی بادام میانگین -12 جدول
 احتمال

 مراحل فنولوژی

 

20 

 

22 

 

20 

 

22 

 

30 

 

32 

 

80 

 

82 

 

30 

 

32 

 

33 

 32/42 22/42 3/41 12/41 46/41 86/41 22/41 1/41 03/41 81/46 24/46 اول

 03/43 81/43 43/43 36/42 13/42 02/42 33/42 21/42 1/42 03/42 81/41 دوم

 48/68 13/63 03/63 81/62 21/62 12/62 14/62 42/62 01/62 3/62 33/62 سوم

 62/10 01/13 14/12 42/11 66/11 11/16 36/14 02/14 11/10 81/63 61/63 چهارم

 14/63 11/62 86/62 13/62 43/62 32/61 31/61 21/61 12/61 43/61 33/61 پنجم

 

 در سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی بادامدمای تر بر حسب درجه سانتی گراد  میانگین -13 جدول
 احتمال

 مراحل فنولوژی

 

20 

 

22 

 

20 

 

22 

 

30 

 

32 

 

80 

 

82 

 

30 

 

32 

 

33 

 12/44 63/40 23/3 62/3 36/8 21/8 18/8 42/8 36/3 3/3 33/3 اول

 42/46 43/44 23/40 16/40 02/40 84/3 2/3 1/3 64/3 01/3 82/8 دوم

 22/42 42/42 83/42 23/42 21/42 16/42 14/42 6/42 4/42 04/42 34/41 سوم

 01/43 13/48 01/48 8/43 24/43 12/43 14/43 48/43 02/43 31/42 84/42 چهارم

 26/42 33/41 31/41 28/41 12/41 11/41 61/41 42/41 02/41 38/41 3/41 پنجم

 

 در  سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی بادام ناتسرعت باد برحسب  میانگین -10 جدول
 احتمال

 مراحل فنولوژی

 

20 

 

22 

 

20 

 

22 

 

30 

 

32 

 

80 

 

82 

 

30 

 

32 

 

33 

 38/3 24/2 88/2 18/2 33/1 22/1 12/1 03/1 8/1 22/1 1/1 اول

 21/8 44/3 63/2 31/2 1/2 36/1 23/1 63/1 38/1 23/1 14/1 دوم

 64/40 13/8 22/3 36/2 16/2 2 24/2 62/1 36/1 2/1 68/1 سوم

 28/40 83/8 34/3 63/3 32/2 14/2 34/2 21/2 6/2 82/1 21/1 چهارم

 81/3 42/8 68/3 28/2 6/2 33/2 16/2 08/2 32/1 12/1 41/1 پنجم
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 فنولوژی مختلف لکرد بادام با عناصر اقلیمی در مراحلمعبین ضریب همبستگی  میزان -10 جدول

 مراحل

 فنولوژی

دمای 

 بیشینه

دمای 

 کمینه

دمای 

 خشك

ساعات  دمای تر

 آفتابی

رطوبت 

 نسبی

سرعت  بارندگی

 باد

دامنه 

 تغییرات دما

 

 اول

 1/46 31/6 11/4 2/24 28/2 26/2 2/40 21/1 4/42 متغیر مقدار

 -066/0 -623/0 430/0 021/0 -488/0 -10/0 -102/0 -123/0 -106/0 ضریب همبستگی

 

 دوم

 2/44 6/1 13/4 2/24 63/2 82/2 2/40 63/2 3/42 مقدار متغیر

 -042/0 -161/0 063/0 081/0 -0124/0 -081/0 -403/0 -026/0 -031/0 ضریب همبستگی

 

 سوم

 2/46 42/1 60/4 4/18 6/3 33/3 2/41 22/3 60 مقدار متغیر

 -063/0 -113/0 008/0 424/0 -080/0 022/0 -018/0 446/0 -063/0 ضریب همبستگی

 

 چهارم

 4/41 34/1 166/0 3/14 82/3 2/41 62 22/3 16 مقدار متغیر

 -448/0 -142/0 -680/0 -614/0 -021/0 -432/0 011/0 446/0 -010/0 ضریب همبستگی

 

 پنجم

 3/41 48/1 0628/0 2/61 1/44 2/42 3/63 6/64 12 غیرمقدار مت

 -026/0 -110/0 -618/0 -024/0 -442/0 -024/0 411/0 661/0 624/0 ضریب همبستگی

 

تحلیل روند عناصر اقلیمی در مراحل نتایج 

مختلف فنولوژی بادام با استفاده از آزمون من 

  t-testکندال و 
روند مراحل فنولوژی  های تحلیل( نتایج بررسی42)جدول 

نشان می دهد. همان  t-testبادام را با آزمون من کندال و 

شود تاریخ آغاز مراحل اول، دوم، ه میطور که مالحظ

دار در چهارم و پنجم فنولوژی دارای روند کاهشی معنی

درصد می باشد، اما تاریخ  آغاز مرحله سوم  2سطح 

درصد  4طح دار در سفنولوژی دارای روند کاهشی معنی

نشان می دهد تاریخ آغاز   t-testباشد. نتایج آزمون می

مراحل اول، چهارم و پنجم فنولوژی دارای روند کاهشی 

درصد می باشد، اما تاریخ آغاز مرحله  2دار در سطح معنی

 4دار در سطح سوم فنولوژی دارای روند کاهشی معنی

یچ نوع درصد بوده است. تاریخ آغاز مرحله دوم فنولوژی ه

 .دار از خود نشان نداده استروند کاهشی یا افزایشی معنی

در بادام را متغیرهای موثر بر رشد  تغییرات روند 43 جدول

دهد. آزمون من کندال نشان می با استفاده ازمراحل فنولوژی 

دمای بیشینه در مرحله دوم  ،همان طور که مشاهده می شود

درصد از  2ار در سطح دو سوم فنولوژی روند افزایشی معنی

خود نشان می دهد. در مراحل اول، چهارم و پنجم فنولوژی 

دار مشاهده نمی هیچ نوع روند کاهشی یا افزایشی معنی

دارای روند  فنولوژی گردد. دمای کمینه فقط در مرحله سوم

باشد و در بقیه درصد می 2دار در سطح افزایشی معنی

دار ا افزایشی معنیمراحل دارای هیچ نوع روند کاهشی ی

دمای خشك در مرحله اول و سوم دارای روند  نمی باشد.

در  این متغیر درصد می باشد.  2دار در سطح افزایشی معنی

از درصد  4معنی دار در سطح مرحله دوم روند افزایشی

در مرحله چهارم و پنجم هیچ نوع  لیو خود نشان داده است

. نداده استخود نشان  روند کاهشی یا افزایشی معنی دار از

دمای تر در مرحله دوم دارای روند افزایشی معنی دار در 

درصد و در مرحله  سوم دارای روند افزایشی معنی  4سطح 

درصد می باشد. در بقیه مراحل هیچ نوع  2دار در سطح 

مشاهده نمی شود.  روند کاهشی یا افزایشی معنی دار

فزایشی معنی دار ساعات آفتابی فقط در مرحله اول روند ا

درصد از خود نشان می دهد. در بقیه مراحل  2در سطح 

دارای هیچ نوع روند کاهشی یا افزایشی معنی دار نمی باشد. 

رطوبت نسبی در هیچ کدام از مراحل روند کاهشی یا 

. بارندگی فقط در از خود نشان نداده استافزایشی معنی دار 

درصد از  2طح مرحله اول روند افزایشی معنی دار در س

خود نشان می دهد و در بقیه مراحل دارای هیچ نوع روند 

 کاهشی یا افزایشی معنی دار نمی باشد.

دامنه تغییرات دما در مرحله اول و سوم روند افزایشی معنی 

دارای درصد از خود نشان می دهد در بقیه  2دار در سطح 

نمی مراحل هیچ نوع روند کاهشی یا افزایشی معنی دار 

د. سرعت باد در تمام مراحل فنولوژی دارای روند اشب

  .درصد است 4افزایشی معنی دار در سطح 
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 t-testمراحل فنولوژی بادام  با آزمون من کندال و تاریخ آغاز بررسی روند  -13جدول 

مراحل 

 فنولوژی

 t- test من کندال

P-

Value 
z P-Value t 

 *-43/6 013/0 *-13/6 0081/0 مرحله اول

 -31/4 021/0 *-10/6 0402/0 مرحله دوم

 **-33/1 004/0 **-28/1 0004/0 مرحله سوم

 *-11/6 066/0 *-21/6 0023/0 مرحله چهارم

 *-61/6 012/0 *-10/6 0081/0 مرحله پنجم

 درصد 1معنی دار در سطح  **درصد،  0معنی دار در سطح  *

 
 با استفاده از آزمون من کندال بادامفنولوژی محصول  بررسی روند عناصر اقلیمی در مراحل مختلف -19جدول 

 
 

بر روی متغیرهای تحلیل عاملی نتایج انجام 

 اقلیمی موثر بر عملکرد بادام
تحلیل عاملی  ،بحث کردیم همان طور که در مواد و روشها

ی است که برای کاهش تعداد متغیرها به یاز جمله روشها

عاملی شناسایی  وجود آمده است. هدف از انجام تحلیل

 .عوامل اصلی موثر بر عملکرد محصوالت باغی است

ضریب  ،ه شدهمانطور که در بخش های قبل مالحظ

ح ودر سط با عملکرد بادام همبستگی عناصر مختلف اقلیمی

درصد معنی دار بود و در نظر گرفتن آنها به صورت  4و  2

 ،لذا سعی شد با انجام تحلیل عاملی .تك تك مشکل است

 بخشهایبا توجه به مل همسان در یك عامل قرار گیرند. عوا

قبل، از بین تمامی متغیرهایی که همبستگی آنها با عملکرد 

متغیر با  42بادام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، تنها 

نتایج انجام عملکرد بادام همبستگی معنی دار داشته اند.. 

ان داده نش 48متغیر در جدول  42تحلیل عاملی بر روی این 

همانطور که در این جدول مشاهده می شود، شده است. 

بیشترین  3درصد و ارزش ویژه  3/18عامل اول با واریانس 

سهم را در تبیین تغییرات متغیرها داشته است. همانطور که 

 84اند بیش از عامل شناخته شده توانسته 1شود، می مشاهده

 .نمایند تبیین را درصد تغییرات متغیرها

 

 در شهرستان سبزوار بادام محصول برای 1 استخراج شده بر اساس مقدار ویژه بیشتر ازعوامل  -13جدول 

 وارایانس تجمعی تبیین شده توسط عامل واریانس تبیین شده توسط عامل مقادیر ویژه اولیه عامل

 مجموع

در صد 

 واریانس

واریانس 

 مجموع تجمعی

در صد 

 واریانس

واریانس 

 در صد واریانس مجموع تجمعی

واریانس 

 تجمعی

4 326/3 233/24 233/24 326/3 233/24 233/24 141/3 321/18 321/18 

6 306/4 284/46 128/21 306/4 284/46 128/21 422/6 112/41 430/21 

1 131/4 861/3 484/31 131/4 861/3 484/31 112/4 216/3 866/36 

1 082/4 616/3 141/84 082/4 616/3 141/84 683/4 234/8 141/84 
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2 318/0 622/2 223/83       

2 321/0 060/2 230/36       

3 241/0 143/1 403/32       

8 662/0 138/4 203/33       

3 428/0 021/4 224/38       

40 404/0 232/0 113/33       

44 013/0 144/0 218/33       

46 014/0 603/0 823/33       

41 043/0 442/0 331/33       

41 001/0 062/0 333/33       

42 224/8- 004/0 400       

 

ای را بر روی عوامل اصلی خوشه تحلیلانجام نتایج  6 شکل

، با توجه به این شکل .دهدموثر بر عملکرد بادام نشان می

خوشه  1توان در عوامل اصلی موثر بر عملکرد بادام را می

 ار داد:مجزا به شرح زیر قر

اسفند،  -خوشه اول شامل پارامترهای دمای خشك بهمن

اردبیهشت، دمای خشك اسفند، دمای تر  -دمای تر بهمن

 -اسفند، دمای کمینه اسفند و دمای کمینه بهمن -بهمن

این عامل بیشتر تغییرات دمای مربوط به  اسفند می باشد.

 کند.اوایل فصل رشد و تاثیر آن را بر عملکرد بازگو می

خوشه دوم شامل متغیرهای دمای بیشینه آذرماه، دمای 

اسفند، دمای بیشینه  -خشك زمستان، دمای بیشینه بهمن

این عامل بیشتر  مهر است. یاسفند و دامنه تغییرات دما

تغییرات متغیرهای مربوط به دما را در انتهای فصل رشد و 

 نماید.  هنگام رکود درختان بادام بازگو می

دمای بیشینه فروردین، دمای خشك  خوشه سوم شامل

این عامل نیز تغییرات  .تیرماه و دمای کمینه تیرماه است

از نماید. متغیرهای دما را در فصل بهار و تابستان بیان می

مجموع موارد یاد شده می توان این طور نتیجه گیری نمود 

که از بین تمامی عناصر اقلیمی مورد بررسی در این تحقیق، 

مربوط به دما بیشترین نقش را  بر روی عملکرد متغیر های 

آن مخصوصآ  ،این محصول  به خود اختصاص داده اند

 ومربوط به اوایل فصل بهار  که متغیرهای دمادسته از 

-نقش تعیین کنندهصادف با گلدهی این محصول می باشد، م

پیشنهاد . بنابراین در عملکرد این محصول بر عهده دارند ای

نسبت به کشت ارقام  ،نظر گرفتن این نتایجبا در  شودمی

 .شوددیر گل در این منطقه اقدام 

. 

 محصول بادام در شهرستان سبزوار موثر بر عملکرد اقلیمی عناصربندی خوشه درخت -2 شکل
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 نتیجه گیری
 و آیدمی شماره ب یاقتصاد مهم هایبخش از یکی کشاورزی

دارد.  کشاورزی اتتولید در مهمی بسیار نقش اقلیمی شرایط

 یابی استعداد و تنوع برای مناطق اقلیمی هایپتانسیل شناخت

 با .است برخوردار زیادی اهمیت از کشاورزی محصوالت

 در اقلیمی تغییرات و جهان جمعیت افزایش روند به توجه

سازگاری  و انسانها نیاز مورد غذایی مواد تامین اخیر، سالهای

 از آگاهی با .است زیادی اهمیت دارای اقلیمی شرایط با

-می مناطق، کشاورزی اقلیمی هایپتانسیل و جوی شرایط

 و زاده استفاده نمود )حجازی باالتری بازدهی با منابع از توان

 .(4182 ،مقیمی

 ،همبستگی پیرسون، با استفاده از ضریب دراین تحقیق

 به دست آمد.اقلیمی  عناصربا  بادام عملکرد محصولارتباط 

ی بیشینه دارای بیشترین همبستگی که دما دادن نتایج نشا

این تحقیق روند  در .می باشدبا عملکرد بادام دار منفی معنی

من  با استفاده از آزمون ناپارامتری مراحل فنولوژی محصول 

مورد ارزیابی قرار گرفت.   t-test ریکندال و آزمون پارامت

ای روند دارتاریخ آغاز مراحل فنولوژی که  دادنتایج نشان 

، مراحل فنولوژی به عبارت دیگر .دار می باشدکاهشی معنی

   شود.زودتر آغاز می
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