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فاطمه عباسي* ،1كوروش احترامیان ،2لیلي خزانه داري ،3سهراب محمد نیا قرايي ،4مرتضي اثمري

5

 1و  -3کارشناس ارشد هواشناسی ،پژوهشکده اقلیم شناسی
 -2دکترای اقلیم شناسی ،دانشگاه آزاد شیروان
 -4دکترای اقلیم شناسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
 -5کارشناس ارشد هواشناسی ،اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
تاریخ وصول92/9/22 :

تاریخ پذیرش92/8/22 :

چكيده
با توجه به اهميت عوامل اقليمي در توليد محصوالت كشاورزي ديم و نيز توانايي هاي بالقوه استان خراسان شمالي ،پهنه بندي اقليمي
كشت گندم ديم در اين استان هدف اصلي اين تحقيق قرار گرفت .براي اين منظور از آمار بلندمدت  71ايستگاه باران سنجي ،اقليمشناسي،
سينوپتيك 5 ،ايستگاه تبخيرسنجي داخل استان و  6ايستگاه سينوپتيك در خارج از اين استان جهت هم پوشاني بهتر استفاده شد .در اين
تحقيق با توجه به تاريخ آغاز بارش هاي پاييزي براي هر منطقه از استان تاريخ كاشتي پيشنهاد شد .سپس مراحل مختلف رشد گندم ديم بر
اساس محاسبه درجه -روزهاي رشد ) (GDDمراحل مختلف بدست آمد .در مرحله بعد ،احتمال وقوع بارش ساالنه  033ميلي متر و بيشتر،
مقادير بارش پاييزه ،بهاره و خرداد با احتمال وقوع  %15بررسي شد .همچنين احتمال وقوع دماي مناسب جوانه زني گندم ديم ،دماي حداكثر
 55و  03درجه سانتي گراد در مرح له گل دهي و مرحله پرشدن دانه محاسبه گرديد .سپس با بهره گيري از نيازهاي رويشي (شرايط اقليمي
مطلوب) گندم ديم ،اليه هاي اطالعاتي تهيه و كالسه بندي شده و ارزش وزني هر كدام از پهنه ها مشخص شد .در نهايت با تلفيق نقشه ها در
محيط  GISنقشه پهنه بندي اقليمي كشت گندم ديم در استان خراسان شمالي استخراج گرديد .اين نقشه نشان داد كه مناسبترين مناطق
كشت گندم ديم در قسمتهاي شمال استان ميباشد و مناطق ضعيف در جنوب غربي و جنوب شرقي استان واقعند .همچنين اين تحقيق نشان
داد كه با انطباق اليه هاي موثر در فرآيند كشت گندم ديم در محيط  ،GISامكان شناخت مناطق مستعد كشت براي اين گياه زراعي وجود
دارد.
واژگان كليدي :پهنه بندي ،گندم ديم ،GIS ،پتانسيل اقليمي ،خراسان شمالي

*. Email: abbasi9999@yahoo.com

مكانیابی مناسب ترین مناطق كشت گندم دیم (مطالعه موردی :استان خراسان شمالی)

85

زانگ ) (Zhang, 1994آزمایشات مت،ددی ارای ت،یلین

مقدمه
عاملل ازللشایح مح للول در کشلورهای توسلل ،یازتل ،
شناخت امکانلات الاوقوه اقلی لی و نیازهلای آ

و هلوایی

گیاهان و استفاده از این موضوع در جهلت ازلشایح کلارایی
است .شناخت پارامترهای آ

و هوایی و اثر آن ها ار روی

گیاهان یکی از مه ترین عوامل موثر در ازلشایح ع لکلرد و
ا تبع آن ااالاردن تووید می ااشد و ایلن موضلوع الویژه در
شرایط کشاورزی دیم از اه یت ویلژه ای ارخلوردار اسلت
) .(Kamali et al 2009در ع للر حاضللر اللا توج ل ا ل
محدودیت منااع و ازشایح روزازلشون ج ،یلت و در نتی ل
ازشایح تقاضا ارای مح والت غذایی ،ای ا

می کند ک از

منااع محدود ا نحو اهین استفاده شود .وذا توج ا شلرایط
اقلی للی الل عنللوان یکللی از عوامللل ت،یللین کننللده توویللد
مح والت کشاورزی ا خ وص دیم ،ملا را ایشلتر یلاری
خواهد کرد .در اسیاری از مناطق کشور ملا ،ع لده گیاهلان
زراعی اطور سنتی و تنها اا اتکاء ا ت را و الدون اررسلی
انطباق آن اا نیازهای ایوکلی ایی کشت میشلوند .در نتی ل
ع لکرد آن ها کم و نهایتا این امر ال هلدر رزلتن امکانلات
اقلی ی می ان امد .انااراین ،ا منظور اهره الرداری اهینل از
شرایط اقلی ی کشاورزی شناخت دقیق نیازهای اقلی ی گیلاه
و کشت آن در منطق مناسب از اه یلت خاصلی ارخلوردار
است.
ااتوج ال اسلتراتژیب الودن گنلدم و اینکل مه تلرین
مح للول زراعللی کشللور اسللت ،اگللر اتللوان اللا توج ل ا ل
نیازمندیهای گرمایی و رطواتی این مح ول ،مناطق مساعد
کشت گنلدم دیلم را شناسلایی ن لوده و محلدودیتهلا یلا
توان ندی هایی کل اقللیم در محلیط ای لاد کلرده اسلت را
شناسایی کرد ،ع ال میتوان ا ع لکلرد ایشلتری در واحلد
سطح دست یازت ک ایلن املر خلود سلبب اهبلود شلرایط
اقت ادی کشاورزان و سطح در آمد ملی خواهد شد.
مطاو،ات مختلل

و متنلوعی در سراسلر دنیلا الر روی

رااط این عوامل اقلی ی و رشد و ن و گیاهان در شرایط دیم
کللاری صللورت گرزتل اسللت .در زمینل گنللدم ،ال عنللوان
مه ترین گیاه مورد نیلاز انسلان ،در مقاول هلای خلارجی و
داخلی ا مطاوبی اشاره شده کل در زیلر ال ارخلی از آنهلا
پرداخت شده است.

اثرات تغییرات دما و اارندگی الر روی رشلد و ن لو گنلدم
زمستان در کشور چین ان ام داد .نتایج این تحقیق نشان داد
ک تغییرات دما نسبت ا اارندگی از اه یت ایشتری ار روی
ع لکرد دان ارخوردار است .ازشایح دملای ناشلی از تغییلر
عوامل اقلی ی از ساوی ا سال دیگر ،میلشان ن لو را سلرعت
اخشیده و دورههای زنوووژیکی را کاهح میدهد و از سوی
دیگر سرما و خشکی ،ع لکرد دان را کاهح میدهد .نورود
) (Norwood et al, 2000در تحقیقلی تلاثیر پارامترهلای
اقلی ی را ار روی کاشت گندم دیم در دشلت هلای الشر
کانشاس آمریکا مورد اررسی قرار داد و ا این نتی ل رسلید
ک تبخیر و اارندگی نسبت ا سایر عناصر اقلی لی ایشلترین
تاثیر را در طول مراحل رشلد گنلدم دیلم دارنلد .ویلرون و
ه کاران ) (Veron et al, 2004ار اسلاس مقلادیر الارش،
منطق کشت گندم پامپاس را ا  5ناحی تقسیم کردند .راتلو
) (Rathove, 2005اا تحلیل مقادیر اارش ساالن و ماهانل ،
هندوسللتان را الل  9ناحیلل اگللرو کلی للایی کشللت گنللدم
تقسیماندی کرده است.

نانهبل ) (Nonhebel, 1996تاثیر ازشایح دما و غلظلت
 CO2را ار روی توویلد گنلدم در چنلد ناحیل اروپلا ملورد
اررسی قرارداد .او داده هلای روزانل  13ایسلتگاه در غلر
اروپا را مورد ت شی و تحلیل قرار داد و ا این نتی

رسلید

ک ار اثر ازشایح  3درج سانتی گراد دما ،دوره رشد کوتلاه
گردیللده و ااع ل

کللاهح ع لکللرد مح للول گنللدم کلی ل

ایستگاهها شده است .گاالن ) (Galant, 1996طی سالهای
 1992تا  1992رااط این ع لکرد گنلدم زمسلتان و اهلاره،
جو ،شلغم و سیب زمینی را اا دما و اارندگی ملورد اررسلی
قللرار داد ،از نتللایج ایللن تحقیللق مللیتللوان ال وجللود یللب
ه بستگی منفی این میانگین دمای ساالن و تووید دان گنلدم
اشاره ن ود.
الاال و ه کلاران ) (Balla et al 1975طلی سلالهلای
 1922تللا  1992در منطق ل مللارتون واسللار م ارسللتان اثللر
متغیرهای اقلی ی ار روی ع لکلرد گنلدم زمسلتان را ملورد
اررسی قرار دادند .متغیرهای ملورد نظلر شلامل اارنلدگی و
ساعات آزتاای در منطق مطاو،اتی اودند .نتلایج ایلن تحقیلق
نشان داد ک یب ه بستگی منفی الین اارنلدگی و ع لکلرد
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مح ول وجود داشت و میانگین دمای ساالن نیش ه بسلتگی

زاده اهری و ه کلاران ( )1382جهلت ارزیلاای اثلر تلاریخ

مثبتی را اا ع لکرد مح ول داشت است.

کشت ار ع لکرد ارقام گندم دیم و ت،یین تیپ رشد مناسب

غفاری ) (Ghaffari, 2000در حوزه آاریلش  Stourدر
ایاوت  Kentواقع در جنو

ارای شرایط آ

و هوایی مناطق سردسیر مطاو،لاتی روی 9

شرق انگلستان ،مناطق مناسلب

رقم گندم در ایستگاههای تحقیقات کشاورزی دیم مراغل و

کشت سیب زمینی و گندم را اا استفاده از اطالعلات اقللیم،

تحقیقات کشاورزی قاملو (سنندج) ان ام دادند .نتلایج ایلن

خاك و توپوگرازی منطق ت،یین کرد.

تحقیق نشلان داد کل اثلرات مکلان ،تلاریخ کشلت ،رقلم و

در ایران ا عنوان اووین تحقیقات در زمین اقلیمشناسلی

ه چنین اثرات متقاال تاریخ کشت -رقم ار ع لکلرد اسلیار

کشاورزی میتوان ال طلرم مطاو،لاتی سلازمان هواشناسلی

م،نی دار است و ایشترین میانگین ع لکرد دان در دو سلال

کشور الا ه کلاری شلرکت کوانتلا درسلال  1354الر روی

و دو مکان ا منطق مراغ ا تلاریخ کشلت اول (نی ل اول

شرایط کشت  15مح ول مهم زراعی ایران اشلاره کلرد .در

مهر ماه) مراوط میشود.

این تحقیق نقح عناصر اقلی ی و عوامل زیشیکلی زملین الر

اازگیر ( ،)1398مخدوم ( ،)1381زرج زاده و تکلوایغح

روی مح والت اررسی و اا تحلیلل دادههلا ،نقشل منلاطق

( ،)1381رسووی ( )1384و ک اوی ( )1388اا تحلیل عناصر
و هلوایی در محلیط  GISپهنل انلدی کشلت

مست،د ارای کشت تهی شده است .این تحقیق اا توجل ال

و عوامل آ

گستردگی منطق مورد مطاو ،و محدودیت دادههای اقلی لی

گندم دیم را ال ترتیلب در اسلتانهلای کردسلتان ،ه لدان،

یب تحقیق مناسب ا نظر میرسد (.(IRIMO, 1975

اردایل و زن لان ان لام داده و ال ایلن نتی ل رسلیدند کل

دین پژوه و موحلد ( )1392دانلح تحقیقلی الا عنلوان
ت،یین مناطق مساعد ارای کشت غالت دیم ار اساس مقادیر

پهن اندی آگرو کلی ایی الا تحلیلل عناصلر و عواملل آ

و

هوایی در محیط  GISامکان پذیر است.

اارش ساالن و اارش ماههای ژوئن و ژوئیل در آرراای لان

تووید گندم خ وصا گندم دیم ،ا علت نوسانات عوامل

ان ام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد کل نقلح الارش در

اقلی ی (ع دتاً میشان و پراکنح نلشوالت) ،تغییلرات زیلادی

مناطق اا رژیم کشت دیم ایشتر از سایر پارامترهلای اقلی لی

دارد .یکی از مهم ترین عوامل موثر در کیفیلت گنلدم ی،نلی

است .کاظ ی راد ( )1398در تحقیقی زمان و مکان مناسلب

درصد پروتئین موجود در دان گندم ،شلرایط آ

و هلوایی

ارای کشت گندم دیم را در آرراای ان غرالی الا اسلتفاده از

است .وقوع یب سرمای نامناسب و یا ریشش ایح از انلدازه

توزیع اارش و دما ت،یین کرد .در این مطاو ، ،الا اسلتفاده از

ااران و خشکی آخر دوره رشد دان میتواند ااعل

کلاهح

مشللاهدات  9ایسللتگاه هواشناسللی در طللول دوره آمللاری

م،نی دار کیفیت گندم شود.

سالهای  1982تا  ،1995روند توزیع اارش و نوسانات دملا

از آن ایی ک گندم نقلح اساسلی را در امنیلت غلذایی

در مراحل کاشت ،گرده ازشانی و سنبل تحلیل گردید .نتایج

کشور ایفا میکند ،اررسی پتانسیلهای اقلی ی مناطق ا نظور

نشللان دادنللد کل ایسللتگاههللای شل اوی اسللتان در اووویللت

اهره ارداری اهین از شرایط اقلی ی کشاورزی اا اکلارگیری
روشهای مناسب عل ی در مناطق مختل

ارنام ریشی ارای زراعت گندم دیم میااشد.

سللید جالوللی ( )1398ارزیللاای تناسللب و ت،یللین مللدل
پتانسیل تووید اراضی ارای گندم در منطق میان آ

شوشلتر

کشلور ضلروری

ا نظر میرسد .در اررسی منااع داخلی مالحظ میشود کل
در ا،ضی از استانها این مطاو،ات ان ام شده است اما اسلتان

را در استان خوزستان ا روش پارامتریب ان ام داد .سبحانی

مورد نظر در تحقیق حاضر ،مورد اررسی کامل قرار نگرزتل

( )1384در رسللاو دکتللری خللود اللا اسللتفاده از دادههللای

است.

اارندگی ساالن  ،اارندگی در طول دوره رشد سیب زمینلی و

هدف از اجرای این تحقیق ،شناسایی و ت،یین امکانلات

رشد گندم ،ساعات آزتاای ،ت،لداد روزهلای یخبنلدان ،الاد،

ااوقوه اقلی ی و ت،یین چگونگی انطباق آنها اا نیازهای گنلدم

شیب و  ...پهن های آگلرو کلی لایی اسلتان اردایلل را الرای

دیم (پاییشه) در استان خراسان ش اوی است .ارای دستیاای ا

گیاهان زراعی سیب زمینی و گندم دیم ت،یلین کلرد .صلادق

این هدف ،پس از اررسیهای اقلی ی منطق و انطباق آنها الا
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نیازهای زیشیوووژی گندم و تحلیلهای اارش و دما اقدام ال

زرصت ایشتری ارای جذ

پهن اندی استان خراسان ش اوی از نظر پتانسیل کشت گندم

رو ح م پروتئینی ک در واحد سطح تووید میکنند ایشتر از

دیم شده است ک در نتی

آن میتوان مناطق مست،د کشلت

گندم دیم را در این استان مشخص کرد تا در نهایلت اتلوان
میشان ع لکرد این مح ول را ازشایح داد .ادیهی است کل

گون های اهاره است.

موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه
استان خراسان ش اوی اا وس،تی م،ادل  28199کیللومتر

استفاده اهین از شرایط اقلی ی ،ارنام ریشیهلای مناسلب در
حیط کشاورزی استان را میسر خواهد ن ود.

آ

و مواد غذایی دارند ،از این

مراع در ش ال شرقی ایران قرار دارد .استان خراسان شل اوی

اا توج ا آمار منتشر شده از سازمان جهاد کشاورزی سطح

این مدارهای َ 32ْ 32تلا َ 38ْ 29علر

زیر کشت گنلدم دیلم در اسلتان خراسلان شل اوی در سلال

اونهارهای َ 55ْ 48تا َ 58ْ 24طول شرقی قرار گرزت است.

زراعی  128222 ،1392-91هکتار و در سالهای قبل ( 84تا

آ

و هوای استان خراسان ش اوی ا دویل وسل،ت ،عواملل

 )92این  122222تا  112222هکتلار متغیلر الوده اسلت و

طبی،ی و عوامل محلی متغیلر و متنلوع اسلت .دویلل اصللی

میانگین ع لکرد استانی  1122کیلوگرم در هر هکتار است و

تغییرات آ

شل اوی و ن ل

و هوایی این استان تداخل تلودههلای مختلل

و هوایی است ک از غر  ،ش ال غر

و ش ال شلرق

طبق آمار منتشر شده در سال زراعی  1392-91این استان از

آ

نظر تووید گندم دیم در مقام چهلاردهم قلرار داشلت اسلت.

وارد استان میشوند .ا،الوه وجود کوههای مرتفع و منلاطق

تحقیق حاضر ار روی گندمهای پاییشه در این اسلتان ان لام

پست نیش در تغییلر و تحلوالت آ

و هلوایی اسلتان نقلح

گرزت است .گندمهای پاییشه ال دویلل طلوالنی الودن دوره

مؤثری دارد .خراسان ش اوی ع دتاً از آ

رویح و این ک مدت زمان ایشتری ار روی زملین هسلتند

کوهستانی ارخوردار است.

و هلوای م،تلدل

شكل -1موقعیت جغرافیايي استان خراسان شمالي در كشور

مواد و روشها
در ایللن پللژوهح ،از آمللار  19ایسللتگاه اللاران سللن ی،
سللینوپتیب ،اقلللیمشناسللی و  5ایسللتگاه تبخیرسللن ی و 2
ایستگاه سینوپتیب خارج از استان در دوره آملاری  1982تلا
 2225میالدی استفاده شد .ارای ای اد ه لاهنگی در تلفیلق

دادهها و ای اد نقاط ک کی ارای پیدا کردن مناطق هم الاران
و هم دما ،از آمار و اطالعات ا،ضی از ایستگاههای خارج از
محدوده طرم ک نشدیب منطق مورد مطاو ،اودند و کشلت
این مح ول در این مناطق متداول اسلت ،اسلتفاده گردیلد.
جدول  1مشخ لات ایسلتگاههلای هواشناسلی و شلکل 2
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ایستگاههای محدوده مورد مطاو ،را نشان میدهلد .پلس از

تحقیق خالهلای آملاری الا اسلتفاده از روش تفاضللهلا و

ج ع آوری آمار و اطالعات کنترلهای اووی صورت گرزت

نسبتها پر گردید .ه چنین ا منظور کنترل ت لادزی الودن

آن حذف آمار ایسلتگاههلایی الود کل دارای آملار

ه گنی آمار از آزمونهای آملاری از ج لل آزملون (Run

ک نتی

ناقص اودند و یا طول دوره آملاری آنهلا کلم الود .در ایلن

) Testاستفاده گردید.

جدول -1موقعیت جغرافیايي ايستگاه هاي تحت مطالعه
رديف

ايستگاه

نوع ايستگاه

عرض جغرافیايي

طول جغرافیايي

1

اشرف دره

باران سنجي





2

بلغان

باران سنجي





3

فجرآباد

باران سنجي





4

فاروج

باران سنجي





5

گلیان

باران سنجي





6

حاجرم

باران سنجي





7

كالته بهار

باران سنجي





8

لنگر

باران سنجي





9

منگولي

باران سنجي





11

مخابرات

باران سنجي





11

سرداب

باران سنجي





12

سرچشمه

باران سنجي





13

سیساب

كلیماتولوژي





14

تكاله غوز

باران سنجي





15

تازه قلعه

باران سنجي





16

ينگه قلعه

باران سنجي





17

بجنورد

سینوپتیک





18

قوچان

سینوپتیک





19

كاشمر

سینوپتیک





21

مشهد

سینوپتیک





21

سبزوار

سینوپتیک





22

سمنان

سینوپتیک





23

تربت حیدريه

سینوپتیک





24

آق مزار

تبخیرسنجي





25

اسدلي

تبخیرسنجي





26

رسالت

تبخیرسنجي





27

شیروان

تبخیرسنجي





28

خوش

تبخیرسنجي
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اانبهای اطالعاتی مورد نیاز این تحقیق (ک ین  ،ایشین
و میانگین دمای روزان و میشان اارندگی) ،موق،یت مکانی
(طول و عر

جغرازیایی) و نیازهای اکوووژیب مح ول

ا عنوان مثال  5آاان  35و  ...آنگاه نسبت ا استخراج
متغیرهای اارش (اارش ساالن  ،اارش پاییشه ،اارش اهاره و
اارش خرداد و متغیرهای دما (میانگین دما درمرحل جوان

اودند ک از منااع مت،دد ج ع آوری و محاسبات الزم ان ام

زنی ،دمای حداکثر روزان در مرحل گلدهی ،دمای حداکثر

و در  GISرخیره شدند ،ا وحاظ اینک دادهها ا دو

روزان در مرحل پرشدن دان و ه چنین احت ال دمای ک تر

صورت ش سی و میالدی ثبت شده اودند کل دادهها

از  9درج سانتیگراد در مرحل گلدهی و پر شدن دان )

اراساس تاریخ ژیلوسی مرتب شدند ،در کداندی ژیلوسی

اقدام گردید.

اول مهر کد  1و  31خرداد ک  292در نظر گرزت میشود

شكل  -2موقعیت و نوع ايستگاههاي مطالعاتي

در این مطاو ،ارای محاسلب  GDDدملای پایل الرای

ارای دستیاای ا تاریخ دقیق رسیدن ا مراحل مختلل
رشد گندم دیلم در منلاطق مختلل

اسلتان از روش درجل

گندم صفر درج در نظر گرزت شد و چنانچ دمای میلانگین

روزهای رشد ( )GDDاستفاده گردید ک از طریق رااط زیر

روزان اراار یا ک تر از دمای پای ااشلد مقلدار  GDD=2در

محاسب میشود ).(Behnia, 1997

نظر گرزت شده است (اازگیر .)1398 ،جهلت ت،یلین تلاریخ

Tmax  Tmin
]  Tb
2

[ GDD  a
b

در این رااط :
 = GDDدرج روزهای رشد (حرارت ت

،لی) Tmax ،و

 Tminدماهای حداکثر و حداقل روزانل (ارحسلب درجل
سانتیگراد) Tb ،دمای پایل (ارحسلب سلسلیوس)  aتلاریخ
شروع مرحل زنوووژیکی b ،تاریخ پایان مرحلل زنوولوژیکی
هستند .قاال رکراست ک دمای پای  ،پایینترین دمایی اسلت
ک زر

میشود پایینتر از آن رشدی وجود ندارد.

مراحل مختلل

رشلد از دماهلای ت

،لی آسلتان اسلتفاده

میشود .ادین منظور اا توج ا زمان رسیدن گیاه ا دماهای
ت

،ی موردنظر اا توج ال نیازهلای حرارتلی گنلدم طلی

مراحل مختل

رویشی زمان آغاز و پایلان مراحلل حسلاس

رشد (جوان زنی ،گل دهی و پرشدن دان ) ت،یین می گلردد.
ادین ترتیب ک ارای هر ایستگاه در هر سال تلاریخ آغلاز و
پایان این مراحل محاسب شلده و در نهایلت الا احت لال 95
درصد تاریخی ا عنوان آغاز و پایان مرحل ارای هریلب از
مراحل مختل

رشد استخراج شد.
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ارای تحلیل دادهها ،نرمازشارهای  Arc/viewو

ااید توج داشت ک اا کاشت ا موقع ،جوان زدن،

 Arc/GISا عنوان سامان های اطالعات جغرازیایی ا کار

سبش شدن و سپس پن

زدن ا موقع گندم دیم قبل از

گرزت شد در نهایت اا اهرهگیری از روش همپوشانی (وزنی

ریشش ارف ان ام شده و اوت ها در اراار سرما و ارف مقاوم

طبق اندی شده) کلی الی های مراوط ا نقش های زوق در

میشوند و ع الً در زیر ارف ساوم ااقی مانده و اا گرم شدن

محیط  GISتلفیق شده و نقش پهن اندی اراضی استان ارای

هوا در ز ل اهار ،گیاه مراحل رشد خود را ادون خسارت

کاشت گندم دیم تهی گردید.

ادام داده و مح ول ایشتری عاید میشوند .یکی از
پارامترهای مشخص کننده پتانسیل دیم کاری ،م وع
اارندگی ساویان است .گندم در زراعت دیم حداقل ا 322

نتايج و بحث

میلی تر ااران در طول دوره رشد احتیاج دارد (Behnia,

بارش
در تحقیق حاضر ،اا توج ا نوع منطق و اه یت اارش
در دیم کاری ت،ری

زیر جهت محاسب تاریخ کاشت مورد

استفاده قرار گرزت .اووین تاریخ وقوع اارش اراار و ایشتر
از  5میلیمتر ک دریب یا دو روز متواوی و در ز ل پاییش اا
احت ال  95درصد حادث شود .ه چنین دمای مناسب این

) .1997ا ه ین دویل ارای محاسب احت االت وقوع اارش
ساالن

 322میلیمتر و ایشتر ،مقادیر اارش ساالن

ایستگاههای مورد مطاو ،مورد ت شی و تحلیل قرار گرزت و
ارای ایستگاههای مورد مطاو ،احت االت وقوع اارندگی
ایح از  322میلی متر محاسب گردید.

دوره  8تا  14درج سلسیوس ت،یین گشت (جدول .)2
جدول  -2تاريخ كاشت گندم ديم

ردی

شهر

تاریخ مناسب ارای کشت
اا احت ال  95درصد

1

ا نورد

 9آاان

2

مشهد

 18آاان

3

قوچان

 22آاان

4

کاش ر

 18آاان

5

سبشوار

 23آاان

2

ترات حیدری

 18آاان

9

س نان

 19آاان

8

خوش

 22آاان

9

شیروان

 22مهر

12

آق مشار

 22آاان

11

رساوت

 15آاان

12

اسدوی

 1آاان
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شكل  -3احتماالت وقوع بارش ساالنه  311میلي متر و بیشتر در استان خراسان شمالي

نتایج حاصل (شکل  )3ایانگر این است ک نوار جنوای
و اخحهای کوچکی در شرق و مرکش استان ،زاروج،

و خرداد ه چنین نسبت اارندگی اهار ،پاییش و زمستان ا
اارندگی ساویان نیش مطاو ،گردید.

خوش ،آغ شار ،منگووی ،ونگر و جاجرم نسبت ا سایر

سازمان هواشناسی مقدار اارش مناسب پاییشه (اارش

مناطق کم ااران تر اوده و احت ال اارش  322میلی متر در

جوان زنی و پن

زنی) را  42تا  22میلی متر پیشنهاد کرده

این مناطق ک تر از  32درصد است .در مقاال نواحی ش ال

است .اراساس مطاو،ات ان ام یازت توسط گیوی ()1392

و ش ال غرای و ش ال شرقی و شرق استان اارش ساالن

مناسب ترین اارش پاپیشه  45تا  95میلی متر ت،یین گردیده

ایشتری دریازت میکنند و اخشی در غر

استان ایستگاه

است ( .)Givi, 1997ارای اررسی نحوه پراکنح اارش

مخاارات اارش اسیار مطلوای دریازت میدارد اطوری ک

پاییشه در مناطق مختل

احت ال اارش ایشتر از  322میلی تر تا نشدیب  92درصد نیش

وقوع  95درصد محاسب شد و در محیط  GISاحت االت

میرسد .اخح وسی،ی از استان در حد متوسط ( 252تا 322

مذکور ترسیم شدند (شکل  .)4چنانچ در شکل  4نشان

میلی متر) اارندگی دارند ک حد پایین میشان اارش ارای

داده شده است ،علیرغم تامین شدن حداقل نیاز رطواتی

تووید اقت ادی گندم دیم محسو

میشود.

در زراعت دیم عالوه ار م وع اارندگی ساالن  ،نحوه
توزیع آن در طول مراحل رشد ار ع لکرد تاثیر اسشایی
دارد .در ا،ضی از ایستگاهای مورد مطاو ، ،علیرغم اینک

استان ،مقادیر اارش پاییشه اااحت ال

گندم دیم در ز ل پاییش در مناطق مختل
محدودیتهایی در مناطق جنو

استان،

شرق استان وجود دارد.

اقی مناطق از نظر اارش پاییشه در حد متوسط تا اسیار
مطلو

توزیع اارش ساالن ک تر از حداقل مورد نیاز ارای گندم دیم

میااشند.

اراساس مطاو،ات گیوی ( )1392اارش مناسب اهاره
وع اارش مرحل گلدهی و دان دهی)  115اوی 192

است ووی توزیع روزان اارش در طول مراحل رشد امکان

(م

کشت را میسر میسازد .از اینرو ،نحوه توزیع اارش در طول

میلیمتر پیشنهاد شده است .اازگیر ( )1398ادون اشاره ا

دوره رشد در استان خراسان ش اوی ،اارندگی در پاییش ،اهار

مقدار اارش  39تا  42درصد ،نسبت اارش اهاره ا اارش
ساویان را ا عنوان اارش مناسب اهاره ت،یین کرده است.

نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | سال چهارم | شماره سیزدهم و چهاردهم | بهار و تابستان 2931

08

غرای و ایستگاه ونگر از نظر اارش اهاره

ارای مطاو ،مقدار و پراکنح اارش اهاره در استان خراسان

شرقی و جنو

ش اوی میشان اارش اهاره ایستگاههای مورد مطاو ،اا احت ال

دارای محدودیت اوده و اکثر مناطق استان ( 29درصد)

وقوع  95درصد محاسب گردید .سپس مقادیر ادست آمده ا

مناطق مرکشی دارای محدودیت متوسط و مناطق ش ال

محیط  GISمنتقل و نقش اارش اهاره (شکل  )5تهی شد.

شرقی و شرق استان دارای اارش اهاره مناسبند.

ه انطور ک در این شکل مشاهده میشود مناطق جنو

شكل -4نقشه توزيع جغرافیايي مقادير بارش پايیزه در استان خراسان شمالي با احتمال وقوع %75

شكل -5نقشه توزيع جغرافیايي مقادير بارش بهاره در استان خراسان شمالي با احتمال وقوع %75

اارش در ماه ژوئن (خرداد) عاملی است ک ااع

ت،یین

ت،داد و وزن دان ها میشود ) .(Dinpazhoh, 1997ا دویل

ار اررسی میشان اارش اهاره ،مقدار و پراکنح اارش ژوئن
در استان خراسان ش اوی نیش مورد اررسی قرار گرزت.

اه یت و نقح اارز اارش ژوئن (خرداد) در میشان ع لکرد

شکل  2توزیع جغرازیایی اارش خرداد اا احت ال وقوع

گندم دیم و شرایط متفاوت اقلی ی استان در این ماه عالوه

 95درصد را نشان میدهد .ه انطور ک در این شکل
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مشاهده میشود اخح وسی،ی از استان ( 22درصد) از وحاظ

میشان اارشهای پاییشه ازشوده میشود .اا اررسی شکل 8

توزیع اارش در خرداد ماه دارای محدودیت (ک تر از 15

میتوان دریازت ک نسبت اارشهای اهاری ا اارش ساالن
غر

استان ا مراتب ایشتر از سایر مناطق است.

میلی متر) و  12هکتار دارای شرایط متوسط و اقی مناطق

در جنو

دارای شرایط خیلی مناسبند.

در نواحی شرقی و جنو

غرای استان این نسبت ایشتر از

شکل  9نسبت اارش پاییشه ا اارش ساالن را نشان

 32درصد ووی در سایر مناطق ک تر از  32درصد میااشد.

میدهد ه انطور ک مشاهده میشود در ش ال و ش ال

اا اررسی شکل  9میتوان دریازت ک نسبت اارشهای

غرای استان نسبت اارشهای پاییشه ا اارش ساالن ایشتر از

زمستان ا اارش ساالن ارخالف اارش پاییشه از ش ال ا

سایر مناطق استان است هر چ ا س ت ش ال میرویم ار

جنو

استان و از غر

ا شرق ازشایح مییااد.

شكل  -6نقشه توزيع جغرافیايي مقادير بارش خرداد در استان

شكل  -7نقشه توزيع جغرافیايي مقادير بارش پايیزه به درصد

خراسان شمالي با احتمال وقوع %75

بارش ساالنه

شكل  -8نقشه توزيع جغرافیايي مقادير بارش بهاره به درصد

شكل  -9نقشه توزيع جغرافیايي مقادير بارش زمستانه به درصد

بارش ساالنه

بارش ساالنه

ایشتری ارخوردار است ک حساسترین آنها عبارتند از :سبش

دما
دما در هر یب از مراحل رشد از اه یت ویژهای ارخوردار
میااشد ووی در این این مراحلی وجود دارد ک ا دویل
حساس اودن گیاه ا تغییرات آ

و هوایی از اه یت

شدن ،دوره گل دهی و دوره پر شدن دان  .ارای دستیاای ا
تاریخ رسیدن ا مراحل زوق از درج  -روزهای رشد
) (GDDاستفاده شد .واحدهای حرارتی مورد نیاز عبور گیاه
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از هر یب از مراحل زوقاوذکر ا شرم زیر میااشند
)(Behnia, 1997

کل واحدهای حرارتی از تاریخ کاشت تا سبش شدن 182
درج  -روز
کل واحدهای حرارتی از تاریخ کاشت تا دوره گل دهی
 1322درج – روز
کل واحدهای حرارتی از تاریخ کاشت تا دوره پر شدن دان
 2122درج – روز.
دما در مراحل ااتدایی ،رشد گیاه ا ویژه در دوره کاشت تا
سبششدن ،اثر قاال توج ار گیاهان دارد .ا هنگام جوان زنی
دمای مناسب  8-14درج سلسیوس است ا شرطی ک
دمای ک ین ا صفر و زیر صفر نرسیده ااشد (اازگیر،

06

جوان میزند ک دمای مناسب جوان زنی نیش ه شمان رخ
داده ااشد .انااراین ارای هر یب از ایستگاههای سینوپتیب،
اقلیمشناسی و تبخیرسن ی مورد مطاو ،از تاریخ کاشت
محاسب ( )GDDآغاز و تا تاریخ رسیدن ا  182درج روز
شرایط دمای میانگین روزان مورد اررسی قرار گرزت .در
این مورد نیش احت االت مختل

دمای مناسب جوان زنی

( 8°Cتا  )14°Cا شرطی ک دمای روزان ا صفر نرسیده
ااشد ،محاسب میگردد .احت االت محاسب شده در محیط
 GISا نقش رقومی تبدیل گردید (شکل .)12سپس اا
توج ا شرایط اقلی ی مورد نیاز ارای کشت گندم دیم در
موقع جوان زنی کالس ها ت،ری

شدند.

 .)1398ی،نی گیاه در حضور رطوات کازی در شرایطی

شكل -11توزيع جغرافیايي احتماالت وقوع دماهاي مناسب جوانه زني

شکل  12نشان میدهد ک در محدوده مورد مطاو،

در این مرحل از رشد گندم چنانچ دماهای حداکثر

محدودیت شدید دمایی در این مرحل از رشد گندم وجود

روزان از  25 0Cااالتر ارود ،سبب عقی ی اندامهای نر در

ندارد و زقط در  2درصد مساحت استان در شهرستان خوش

گندم میگردد ک

نهایتاً ااعت ازت ع لکرد مح ول

دارای محدودیت جشئی میااشند و  98درصد مساحت

میگردد .ارای اررسی و پهن اندی دمای استان خراسان

استان در شرایط مست،د و نی

مست،د قرار دارند.

ش اوی در مرحل گلدهی گندم دیم ،دستیاای ا تاریخ

از مراحل حساس زنوووژی گندم ،دوره گل دهی گندم

رسیدن ا این مرحل از رشد گندم در ایستگاههای مورد

میااشد  .در این مرحل اراساس شرایط اقلی ی منطق  ،دمای

مطاو ،ضروری است .ا این منظور درج  -روزهای رشد از

 9 0Cا عنوان آستان وقوع تنح سرمایی و دمای  25 0Cا

تاریخ کشت تا تاریخ رسیدن ا  1322درج روز ،ارای هر

عنوان آستان وقوع تنح گرمایی مد نظر قرار گرزت و

یب از سالها و ارای هر یب از ایستگاهها محاسب گردید.

پهن های متوسط وقوع دماهای پایینتر از  90Cو ایشتر از

سپس تاریخهای ادست آمده ا تاریخ ژیلوسی منظم و در

 250Cارای هر ایستگاه در دوره آماری استخراج شد.

محیط  Smadaاحت ال  95درصد وقوع ارای هر یب از

مكانیابی مناسب ترین مناطق كشت گندم دیم (مطالعه موردی :استان خراسان شمالی)

05

ایستگاههای مورد مطاو ،استخراج شد .در مرحل ا،د

توزیع جغرازیایی میانگین وقوع تنحهای سرمایی در

احت االت وقوع درج حرارت های حداکثر  25درج

مرحل ی گلدهی نیش ترسیم شد (شکل  .)12ه انطور ک

سلسیوس و ااالتر در طول دوره گلدهی ارای هر یب از

مالحظ میشود ا ش اخح کوچکی از استان ( 3درصد) ک

ایستگاهها محاسب شد .ه چنین احت االت وقوع دمای ک تر

وض،یت متوسط دارد و متوسط میشان وقوع دمای ک تر از

از  90Cنیش در مرحل گلدهی گندم دیم محاسب گردید.

 90Cطی مرحل گل دهی در آن این  15-25درصد میااشد.

نقش پهن اندی احت االت وقوع مذکور طی مرحل

احت ال وقوع دمای ک تر از  90Cطی مرحل گل دهی در

گلدهی گندم دیم در محیط  GISتهی گردید (شکل .)11

سایر مناطق استان ک تر از  15درصد میااشد و از اینرو

ه انطور ک در نقش نیش مشخص است اکثر مناطق استان

میتوان گفت محدودیت دمایی از این نظر در استان وجود

(حدود  98درصد) در شرایط متوسط و مناسبند .زقط در

ندارد.

شهرستان خوش محدودیت دمایی جشئی مشاهده میشود.

شكل  -11احتماالت وقوع دماي حداكثر روزانه  25درجه

شكل  -12درصد توزيع جغرافیايي میانگین وقوع دماهاي كمتر

سلسیوس و بیشتر در مرحله گلدهي گندم ديم

از  9درجه سلسیوس در طول مرحله گلدهي

از دیگر مراحل حساس دوره رشد گندم ،دوره پرشدن
دان (شروع تا پایان پرشدن دان ) میااشد .چنانچ در طول

حداکثر اشرگتر از  32 0Cو دماهای پایینتر از  9 0Cدر
دوره پرشدن دان محاسب میگردد.

این دوره دماهای ایشین روزان ایشتر از  32 0Cااشد ،شاهد

ارای اررسی چگونگی توزیع دماهای  32درج و

ازت شدید مح ول میااشیم زیرا ازشایح دما سبب

ایشتر در منطق مورد مطاو ،در مرحل پر شدن دان  ،تاریخ

چروکیده شدن دان ها شده و کاهح وزن هشار دان و نهایتاً

رسیدن گندم دیم ا این مرحل (تاریخ رسیدن ا 2122

ع لکرد در واحد سطح میگردد ).(Bazgir., 1999

درج – روز) اا استفاده از ارنام رایان ای تهی شده ارای

ه چنین در دوره پر شدن دان نیش دمای  90Cا عنوان

هریب از سالها و ارای ایستگاههای سینوپتیب ،اقلیمشناسی

آستان وقوع تنح سرمایی مدنظر قرار گرزت (IRIMO,

و تبخیرسن ی محاسب گردید .ا،د از تبدیل تاریخهای

) .1975ا ه ین دویل ارای هریب از ایستگاههای منطق

مذکور ا تاریخ ژپلوسی ،احت ال  95درصد وقوع آن در

مطاو،اتی احت االت مختل

وقوع درج

حرارتهای

ایستگاههای مختل

ادست آمد .در مرحل ا،د احت ال

وقوع دماهای  32درج و ااالتر در طول دوره پرشدن دان

نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | سال چهارم | شماره سیزدهم و چهاردهم | بهار و تابستان 2931

ارای هریب از ایستگاههای مورد مطاو ،محاسب و در محیط

03

ه چنین توزیع جغرازیایی احت ال میانگین وقوع دماهای
0

ک تر از  9 Cدرمرحل پرشدن نیش محاسب و نقش آن رسم

 GISترسیم گردید (شکل .)13
ه ان طور ک در شکل نیش مشاهده میشود مناطق ش ال

گردید (شکل  .)14ه ان طور ک مالحظ میشود در طی

و مرکش استان در مرحل پرشدن دان از نظر دما در شرایط

مرحل پرشدن تنحهای سرمایی ا ندرت در سطح استان

هستند ( 43درصد) ،در اخح کوچکی از

اتفاق میازتد متوسط میشان وقوع دمای ک تر از  9 0Cدراین

استان ( 2درصد) در شهرستان خوش دما در مرحل پرشدن،

مرحل ک تر از  15درصد است و هیچگون محدودیتی در

محدودیت دارد و سایر مناطق تقریباً شرایط متوسط دارند و

این مرحل مشاهده ن یشود.

اسیار مطلو

 55درصد از مساحت استان از نظر کشت گندم دیم نی
مست،د میااشند.

.

شكل -13احتماالت وقوع دماي حداكثر روزانه  31درجه ساانتیگراد

شكل -14درصد توزيع جغرافیايي میانگین وقوع دماهاي كمتر

و بیشتر در مرحله پرشدن گندم ديم

از  9درجه سلسیوس در طول مرحله پرشدن گندم ديم

پهنه بندي اراضي استان خراسان شمالي از
نظر پتانسیل اقلیمي كشت گندم ديم
ا،د از استخراج پارامترهای مورد استفاده ارای هریب
از ایستگاهها و انتقال آنها ا محیط  GISاا توج ا منااع
عل ی و ه چنین شرایط اقلی ی منطق مورد مطاو ، ،چهار
کالس ارای هر یب از الی ها ت،ری

شد (جدول .)3

ه چنین ارای هم مقیاس کردن الی ها جهت ان ام
ه پوشانی اا توج ا شرایط مطلو

اقلی ی کشت گندم

دیم و ه چنین نظرخواهی از کارشناسان مراوط  ،ا هر یب
از پهن ها وزن عددی از  2تا  122اخت اص یازت (جدول
 )4اا اهرهگیری از روش ه پوشانی (وزنی طبق اندی شده)
کلی الی های مراوط ا جدول زوق در محیط  GISتلفیق
شدند و در نهایت نقش پهن اندی اراضی ارای کشت گندم
دیم در استان تهی گردید (شکل .)15

جدول  -3كالسههاي تعريف شده براي هريک از اليه ها
ارزش کیفی

ض،ی

متوسط

مناسب

احت ال وقوع اارش  3222میلی تر و ایشتر ()%

>32

32-52

52-92

<92

مقادیر اارش پاییشه ()mm

>85

85-122

122-155

<155

مقادیر اارش اهاره ()mm

>125

125-152

152-192

<192

پارامترهای اقلی ی

نامناسب

مكانیابی مناسب ترین مناطق كشت گندم دیم (مطالعه موردی :استان خراسان شمالی)

66
مقادیر اارش ژوئن ()mm

>22

22-35

35-52

<52

احت ال وقوع دماهای مناسب جوان زنی ()%

>52

52-22

22-92

<92

احت ال وقوع دماهای  25درج و ایشتر در مرحل گلدهی

<52

39-52

25-39

>25

احت ال وقوع دماهای  32درج و ایشتر در مرحل پرشدن دان

<52

39-52

25-39

>25

احت ال وقوع دماهای ک تر از  9ocدر طول مرحل گلدهی

<35

25-35

15-22

>15

احت ال وقوع دماهای ک تر از  9ocدر طول مرحل پرشدن دان

<35

25-35

15-25

>15

جدول  -4وزن عددي اختصاص يافته به هريک از كالسهها

اارش

اارش

دمای مرحل

دمای مرحل

دمای مرحل

ژوئن

جوان زنی

گلدهی

پرشدن دان

-

92

92

92

92
52
25

اارش پاییشه

اارش اهاره

نامناسب

22

32

25

15

ض،ی

52

55

55

52

25

متوسط

95

82

92

25

95

52

مناسب

95

122

92

85

92

25

ساالن

ماخذ :اررسیهای کارشناسی
 -1اراضی مناسب :ا دویل دارا اودن شرایط اقلی ی مناسب

منطق ضر

کرده و میشان تووید ارآوردی ( 221929تن)

در طول دوره رشد گندم دارای ع لکرد ااال هستند .این

ادست آمد ک ایشتر از میشان تووید واق،ی دیم (متوسط)

ناحی  2223کیلومتر مراع ( 22درصد) مساحت استان را

استان میااشد.

ا خود اخت اص داده است و در نواحی ش ال شرقی

متوسط (شح ساو ) سطح زیر کشت استان 125222 :هکتار

و ش ال غر
 -2اراضی نی
ض،ی

تا غر

متوسط (شح ساو ) میشان تووید واق،ی دیم استان 114222 :تن

استان میااشد.

مناسب :نسبت ا مناطق مست،د شرایط

متوسط (شح ساو ) ع لکرد استان 1122 :کیلو گرم در هکتار

تری دارند ووی اا کشت گندم دیم در این مناطق

میتوان ع لکرد مح ول نسبتاً خوای را از آنها انتظار
داشت .این ناحی  19534کیلومتر مراع ( 22درصد) را
در ارگرزت است.
 -3اراضی ض،ی  :داری پتانسیل اقلی ی پایینی ارای کشت
گندم دیم میااشند .این مناطق در قس ت های جنو
شرقی و جنو

غرای استان ناشی از اارندگی ساویان

ک تر و محدودیتهای دمایی در مراحل گلدهی و پر
شدن دان ا وجود آمدهاند .این ناحی دارای مساحت
ک ی  4884کیلومتر ( 12درصد) میااشند ک شامل
ایستگاههای جاجرم -منگووی و خوش میااشد.
ارای اررسی ایشتر صحت نتایج اا توج ا پهن اندی گندم
دیم ادست آمده و مساحت مناطق مناسب و نی

مناسب ا

ارآورد میشان تووید مح ول در استان پرداخت و ع لکرد
متوسط استانی ( 1122کیلوگرم در هکتار) را در مساحت هر

نتیجه گیري
در این تحقیق ،اا تحلیل عناصر اقلی ی ،آناویشهای
آماری ،پهن اندی اقلی ی -کشاورزی استان خراسان ش اوی
ارای کشت گندم در محیط  GISصورت گرزت .ارای این
منظور دادههای اارش و دما ایستگاههای مورد مطاو ،طی
دوره آماری مورد استفاده قرار گرزت و اا اهرهگیری از
روش درونیاای و ه پوشانی در محیط  GISنقش نهایی
مناطق هم پتانسیل اقلی ی کشت گندم در استان تهی گردید.
نتایج حاصل نشان داد ک ا ش اخح کوچکی در جنو

و

جنو

شرق استان ( 19درصد) ک ارای کشت گندم دیم

ض،ی

مست،دند.

می ااشند سایر مناطق استان مست،د و نی

اخحهای ش ال شرقی ،شرق و غر

استان درحدود 22

درصد از مساحت استان ارای کشت گندم دیم اسیار
مطلواند و حدود  22درصد دارای شرایط نی

مست،دند.
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نتایج این تحقیق نشان داد ک شناخت محدودیتها و
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