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  چكيده 

باشد كه در نتيجه آن بتوان مناطق مستعد را جهـت             مي اقليميهاي    هدف  از اين بررسي تهيه اطلس گندم ديم  براي استان زنجان با استفاده از داده                
اقليمي بارندگي ودما نموده ودر گام اول تاريخ كاشت مناسب بـا توجـه بـه ميـزان                  هاي    كاشت گندم ديم مشخص نمود بدين منظور  اقدام به تحليل داده           

مراحـل   GDDحل مختلف رشد گندم ديـم بـر اسـاس محاسـبه              سپس مرا  . ميلي متر يا بيشتر باشد تعيين گرديد       5بارندگي كه در يك يا دو روز متوالي         
همچنـين احتمـال وقـوع دمـاي        . بهاره و خرداد ماه پرداخته و متوسط آنها تعيين گرديـد           ، پاييزه ،در مرحله بعد به بررسي بارش ساليانه      . مختلف بدست آمد  
 GISمقادير محاسبه شده  در محـيط        .پر شدن دانه  محاسبه گرديد      درجه سانتي گراد در مرحله گلدهي و مرحله          30و25دماي حداكثر    ،مناسب جوانه زني  

مختلف تبديل شده  و با بهره گيري از روش همپوشاني كليه اليه ها ابتدا ارزش وزني داده شد  و بعد تلفيق شـدند در نهايـت اطلـس گنـدم          هاي    به پهنه 
همانطور كه از نقشه پيداست مناسب ترين منـاطق  كاشـت گنـدم ديـم در                 .متوسط و ضعيف بدست آمد    ،مناسب، پهنه بسيار مناسب   4ديم استان زنجان با     

در انتها به بر آورد ميزان توليـد محـصول پرداختـه و بـا توجـه بـه ميـزان عملكـرد در                        .باشد  مي قسمتهاي شمال و مركز خدابنده و قسمت شرقي ايجرود        
وسط عملكرد براي استان زنجان محاسبه و ميـزان توليـد بـر آورد گرديـد كـه                  استانهاي همجوار كه داراي آب وهواي مشابه وعملكرد باالتري هستند مت          

  . در صد افزايش را نشان داد30نسبت به توليد واقعي 
 

  ، تاريخ كاشتGDDروزهاي رشد-، درجهGISاطلس، گندم ديم،: هاي كليدي واژه
  
  1مقدمه

عامل افـزايش محـصول در كـشورهاي توسـعه يافتـه،  شـناخت               
اقليمي و نيازهاي آب و هوايي گياهان و استفاده از اين           امكانات بالقوه   

 باشد شـناخت پارامترهـاي آب و        مي موضوع در جهت  افزايش كارايي     
هوايي و اثر آنها بر روي گياهان  يكي از مهمتـرين  عوامـل مـوثر در                  

باشـد و ايـن موضـوع         مـي  افزايش عملكرد به تبع آن باال بردن توليـد        
. يـم از اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت           بويژه در شرايط كشاورزي د    

ســطح زيــر كــشت گنــدم ديــم در كــشور بــاالترين ســهم از ســطوح 
محصوالت زراعي مختلف را دارد  بنابر اين  براي موفقيت در زراعـت               

دمـايي وبـارش  در منـاطق        هـاي     آگاهي در زمينـه ويژگـي     ،گندم ديم 

                                                            
 دانـشكده علـوم پايـه    ، وتحقيقـات تهـران   لـوم  دانشيار گروه هواشناسي واحـد ع      -1

        دانشگاه آزاد اسالمي
 )Email: a.kamali@srbiau.ac.ir:                     نويسنده مسئول-(*
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  اسالمي
 استاديار پژوهشكده هواشناسي وعلوم جو ،تهران-3

ز اهميت  باشد بسيار حائ    مي مختلف كه دو عامل تاثيرگذاردر كشت ديم      
 مناطق مـستعد كـشت   ، اگر بتوان با توجه به نيازهاي اكولوژيكي  .است

گندم ديم را شناسايي نموده و محـدوديت هـا و توانمنـديهايي را كـه                
تـوان بـه عملكـرد        مـي  اقليم ايجاد كرده است  شناسايي نمـود عمـال         

هدف از اين  بررسي تهيـه اطلـس         .بيشتري در واحد سطح دست يافت     
باشـد    مي اقليميهاي    ي استان زنجان  با استفاده از داده       گندم ديم  برا   

كه در نتيجه آن بتوان  مناطق مستعد  استان راجهت كشت گندم ديم              
مشخص كرده و تقويم زماني مناسب براي كاشت گندم ديم در سـطح   

  .منطقه تعيين نمود تا درنهايت بتوان ميزان عملكرد را افزايش داد
 سراسـر دنيـا بـر روي رابطـه بـين            مطالعات مختلف و متنوعي در    

 در زمينه گندم بـه      .عوامل اقليمي و رشد ونمو گياه صورت گرفته است        
خارجي و داخلـي    هاي     در مقاله  ،عنوان  مهمترين گياه مورد نياز انسان      

 :   خوريم كه درزير به برخي از آنها اشـاره شـده اسـت     مي به مطالبي بر  
بـزرگ ايالـت    هـاي     دشـت در مورد كاشت گنـدم ديـم در          )15(نورود  

 تاثير پارامترهاي اقليمي را بـر   او .مطالعاتي را انجام داد   كانزاس آمريكا   
 وي بـا تحليـل      .روي مناطق كشت گندم ديم  مورد بررسـي قـرار داد           

 تبخيـر از خـاك  نـواحي مناسـب           ، دما ،اقليمي نظير بارندگي  هاي    داده
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 رسـيد كـه   براي كشت گندم ديم را  شناسائي كرده و بـه ايـن نتيجـه      
تبخير و بارندگي نسبت به ساير عناصـر اقليمـي بيـشترين تـاثير را در                

  .طول مراحل رشد گندم ديم دارند
هـاي    اثر دماي باال بـر رشـد دانـه در رقـم           ) 17(شارما وهمكاران   

اين تحقيق نشان داد  كه كاشـت  ديـر           .مختلف گندم را بررسي كردند    
 درصد  40 تا   30ل گندم را    تواند محصو   مي )اواخر دسامبر (هنگام گندم   

كاشت دير هنگام بـر مراحـل        . در مقايسه با كاشت نوامبر كاهش دهد      
فنولوژيكي قبل از گرده افشاني كه مشخص كننده عملكـرد محـصول         

گذارد كه اين تاثيرات به مرحله رشد و پـر شـدن دانـه           مي هستند تاثير 
  .دهد ي مانتقال يافته و رشد و عملكرد دانه را  تحت تاثير قرار

مختلف كاشت  هاي     اثر استرس  آبي و تاريخ      )16(اودا و همكاران    
 تاثير  احتمالي شـش      .را بر توليد گندم در دلتاي جنوبي بررسي نمودند        

تاريخ كاشت به اضافه اثر اسـترس آبـي در مراحـل مختلـف رشـد بـا                  
در  مقايـسه بـين      .  بررسي شـد   ceresاستفاده از مدل شبيه ساز گندم       

اشت، بيشترين محصول گندم وقتي بدست آمد كـه  بـين            كهاي    تاريخ
همچنـين ايـن مـدل توانـست     .  نوامبر تا اول دسامبر كاشـته شـود      15

محصول گندم را كه تحت استرس آبي  رشـد كـرده بـود  در مراحـل                  
حذف شـشمين آبيـاري در اواخـر رشـد دانـه            .مختلف پيش بيني نمايد   

رصـدي مقـادير    درصد كاهش داد  امـا كـاهش ده د      11/9محصول را   
  درصـد كـاهش داد بنـابراين حـذف           60/10آبياري  محصول گندم را      

تـوان راهـي      مي ششمين آبياري و كاهش ده درصدي مقادير آبياري را        
  .براي صرفه جويي آب آبياري توصيه نمود

مدلي جهت  ارزيابي  اثرات تغيير عوامـل         ) 12( بريگنال و رانسول  
انسيل گندم زمستانه در انگلستان     اقليمي از سالي به سال ديگر روي پت       

ها به اين نتيجه  رسيدند كه با افـزايش ميـانگين               آن .و ولز ارائه دادند   
درجه سانتي گـراد  خطـر        درجه حرارت از يك درجه سانتي گراد به دو        

خشكي  افزايش يافته  و بدليل افزايش تبخير و تعرق پتانسيل، طـول              
در . يابد  مي  است، كاهش  دوره اي كه خاك  در حد ظرفيت  نگهداري         

شرق انگلستان  اين تغيير به دليـل خـشكي، تـاثير تعيـين كننـده اي                  
 از ديگر نتايج  اين تحقيـق      . روي پتانسيل كشت گندم  زمستانه داشت      

توان به تاثير بيشتر  تغييرات بارندگي نـسبت بـه تغييـرات  درجـه                 مي
مـستانه اشـاره   حرارت در ارتباط با ارزيابي تناسب اراضي براي گنـدم ز          

  .نمود
جهت ارزيابي اثر تـاريخ كـشت       ) 5(صادق زاده اهري و همكاران      

بر عملكرد  ارقام گندم ديم و تعيين تيپ رشد مناسب براي شرايط آب              
هـاي    رقم گندم در ايـستگاه 9و هوايي مناطق سردسير مطالعاتي روي       

) سـنندج (ديم مراغه  و تحقيقات كـشاورزي قـاملو    تحقيقات كشاورزي   
 ،نتايج اين تحقيق نشان داد كه اثرات مكان، تاريخ كـشت      .جام دادند ان

رقم بر عملكرد بسيار معني     –رقم وهمچنين اثرات متقابل تاريخ كشت     
دار است و بيشترين ميانگين عملكرد دانه در دو سـال و دو مكـان بـه             

و بـه رقـم   ) نيمـه اول مهرمـاه   (منطقه مراغـه بـه تـاريخ كـشت اول      

  .شود  ميسرداري مربوط
ناحيـه بنـدي آگروكليماتيـك  اسـتان         ) 8(فرج زاده و تكلـوبيغش      

 . با تاكيد بر كاشت گندم ديم انجـام داده انـد           GISهمدان را درمحيط    
ــدا عوامــل فيزيكــي  زمــين و عوامــل اقليمــي    ،در ايــن تحقيــق  ابت

 ، بارش ساالنه  ، بافت خاك  ، عمق خاك  ، تيپ اراضي  ، شيب ،توپوگرافي
 تحليل و ارزش گـذاري شـده و   GIS در محيط  تبخير   دماي ساالنه و  

فوق نقشه نهائي  مناطق مناسب بـراي        هاي    سپس با همپوشاني اليه     
 نتيجه اين تحقيق  بيـانگر ايـن واقعيـت           .كشت گندم ديم تهيه گرديد    

هـاي    است كه اوال پهنه بندي گياهان زراعي بـر اسـاس تحليـل داده             
العات جغرافيايي، مناسب   و ثانيا، سيستم اط   . اقليمي  امكان پذير است    

تواند نواحي همگن را با دقـت         مي ترين روش تحليل داده ها است كه      
  .بيشتري شناسائي نموده وپهنه بندي دقيقي را ارائه دهد

به منظور پهنه بندي  استان كردستان از نظر توان          )  1378(بازگير  
اه  ايـستگ  9اقليمي توليد گندم  ديم، اطالعات بارندگي و درجه حرارت           

طوالني آمار بودند،   هاي    هواشناسي كه در منطقه مطالعاتي واجد سري      
 معيـار   6در ايـن تحقيـق       .جمع آوري ومورد تحليـل قـرار داده اسـت         

اقليمي براي گندم ديم انتخاب شدند و سپس احتمال وقوع هر يك از             
هاي   معيارهاي مذكور را در مراحل مختلف فنولوژيكي گندم درايستگاه        

  . برآورد گرديدمورد مطالعه،
سطوح احتمال به چهار دسته بسيار مطلـوب، مطلـوب، ضـعيف، و             

براي پهنه بندي  شرايط فـوق وتعيـين توزيـع           . نامطلوب تقسيم شدند  
فــضائي آن هــا، ابتــدا همبــستگي بــين احتمــال وقــوع هــر يــك از   

فوق و ارتفاع تعيـين وهمچنـين خطـاي حقيقـي آن هـا         هاي    الگوريتم
له بعد براي هر حالـت اليـه مربـوط در سيـستم              در مرح . برآورد گرديد 

GIS1            هـاي    تعريف گرديده و با روي هم قرار دادن و هم پوشاني اليه
تهيه شده پهنه بندي استان كردستان از نظر پتانسيل كشت گندم ديم            

  ).1(تهيه گرديد 
  

  ها مواد و روش
 هزار كيلومتر   22اين تحقيق براي استان زنجان با وسعت بيش از          

 37 و ْ  15 تـا      َ        35 و ْ  33 َ   كشور بـين    غرب   شمال    كه در منطقه     مربع
 از  شـرقي   طـول 49 و 26ْ تـا َ 47 و 10ْ از خـط اسـتوا و َ      عرض شـمالي  

  ).13(دارد انجام پذيرفت   قرار النهار گرينويچ نصف
هــاي  پـس از جمـع آوري اطالعــات ابتـدا بـا توجــه بـه ايـستگاه      

ــا   ــه شـ ــه  كـ ــود در منطقـ ــي موجـ ــستگاههواشناسـ ــاي مل ايـ  ،هـ
 هـاي     بـاران سـنجي هواشناسـي  و ايـستگاه          ،كليماتولوژي،سينوپتيك

باران سنجي سازمان آب بود به بررسـي آمـار موجـود درمنطقـه طـي                
آمـاري نيـز بـا اسـتفاده از روش         هـاي     خال. سالهاي مشترك پرداختيم  

                                                            
1- Geographic Information System 
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 نيـز جهـت   RUN TESTالبته از آزمـون  .نسبتها و تفاضلها  پر گرديد
گني داده ها  استفاده و پس از تهيه داده هـا واطمينـان  از                بررسي هم 

صحت آن ها در مرحله اول اقدام به طبقه بندي اقليمي منطقـه مـورد               
روش اقليم نماي آمبرژه و دومارتن گـسترش يافتـه           با دو  نظرگرديد و 

پس از تعيين اقلـيم     ). 3(جاماب پهنه بندي منطقه مورد نظر انجام شد         
جمــع آوري شــده از هــاي   تحليــل پرســشنامهمنطقــه مــورد نظــر بــه

روستاييان محلي پرداخته و بـا تهيـه جـدولي از نتـايج ايـن فـرم هـا                   
. رسيدن به مراحل مختلف رشد در آن ها مـشخص گرديـد           هاي    تاريخ

 به ترتيب صعودي مرتب     HYFAپس از استخراج، داده ها  درمحيط          
تـرين تـاريخ    شده و پس از تعيين بهتـرين تـابع توزيـع احتمـاالتي به             

  .رسيدن به مراحل مختلف رشد بدست آمد
هـاي     بدست آمده  با توجه به داده       هاي    بعد از تعيين بهترين تاريخ    

 سـال هـر كـدام از    15مورد نظر بـراي    GDDدمايي ايستگاه زنجان 
 بـه ترتيـب    HYFAمراحل استخراج گرديد سپس  داده هـا توسـط    

تـابع توزيـع احتمـاالتي       صعودي مرتب شده  و پس از تعيين بهتـرين           
  ).2جدول شماره (بدست آمد    GDDمناسبترين 

هـاي مختلـف اسـتان        سپس تاريخ كاشت گنـدم ديـم در قـسمت         
براي گندم زمستانه شرايط مساعد كشت وابـسته بـه          . مشخص گرديد 

تعيين تـاريخ آغـاز بـارش در سـطح           .باشد  دو متغير بارندگي و دما مي     
ي برخوردار است نظر به اينكه آب مورد       مناطق ديم خيز از اهميت باالئ     

 نياز محصول در شرايط ديم  كاري تنها از طريق نزوالت جوي تـامين             
گردد بنابراين تاريخ كاشت و شروع فعاليت بيولوژيك  آن به تاريخ             مي

در تحقيق  حاضر بـا     . آغاز بارش در سطح نواحي ديم خيز بستگي دارد        
 زير مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه         توجه به اهميت تاريخ آغاز بارش معيار      

  .است
 ميلي متر كه در يك يا       5اولين تاريخ رخداد بارش برابر و بيش از         

علت انتخاب  دوره دو روزه   . دو روز متوالي و در فصل پاييز حادث شود        
 ميلي متـر آن اسـت كـه ايـن           5با ميزان آستانه بارش برابر و بيش از         

بذر و تامين رطوبت مورد نياز      ميزان بارش قادر به نفوذ تا عمق كاشت         
به منظور تعيـين بهتـرين زمـان كاشـت          ). 11(مرحله جوانه زدن است     

گندم ديم در منطقه مورد مطالعه اقدام به بررسي آمار روزانه بارنـدگي             
 با اسـتفاده از   .آماري موجود هر ايستگاه هواشناسي گرديد     هاي    در سال 

يـين اولـين روز كـه    اطالعات روزانـه بارنـدگي در هـر سـال بـراي تع          
 ميلي متـر شـده باشـد جـستجو          5بارندگي در يك يا دو روز  متوالي           

تاريخ ها را  تماما بر مبنـاي اول         . روز مورد نظر  مشخص شد      انجام  و  
 الزم را انجـام     هـاي     مهرماه وزن عددي داده تا بتوان تجزيه و تحليل        

   HYFAداد و پس از مرتب نمودن تاريخ ها اعـداد مـذكور در محـيط   
  . بر حسب مقادير  صعودي مرتب شد

هـر  هـاي     وبعد از تعيين بهترين تابع توزيع احتماالتي بـراي داده     
مـشخص  % 75 مناسب بر اساس احتمـال وقـوع         هاي     تاريخ ،ايستگاه  

نقشه هم ارزش احتماالت مزبور براي منطقه ترسـيم شـد، كـه             . شدند

  .ارائه گرديده است) 1(نتايج آن در شكل شماره 
هاي بدست آمده اقـدام بـه محاسـبه درجـه             ر اساس تاريخ كشت   ب

هاي تجمعي براي هر يك از مراحل رشد گندم كرديم تا تاريخ              حرارت
تـوان بـا در اختيـار         بدين ترتيب مي  . آغاز و پايان هر مرحله بدست آيد      

داشتن مقدار درجه حرارت الزم براي  رشد در هر مرحله، با توجـه بـه                
 منطقه مورد مطالعـه مراحـل  مختلـف فنولـوژي            آمار درجه حرارت در   

  .بيني نمود گياهان را پيش
حرارتي مورد نياز عبور گياه از مراحل  حساس رشـد بـه             هاي    واحد
  .باشد  ميشرح ذيل

  روز- درجه180كل واحدهاي حرارتي از تاريخ كاشت تاسبز شدن 
 1500كل واحدهاي حرارتي از تاريخ كاشـت تـا دوره گـل دهـي               

  ز  رو–درجه 
 2300كل واحدهاي حرارتي از تاريخ كاشت تا دوره پر شدن دانـه        

  ).2( روز –درجه 
 EXCELبه منظور انجام اين كار برنامه كامپيوتري با نـرم افـزار             

طوري نوشته شد كه بتواند در هر سال براي هر ايستگاه بعد از لحـاظ               
را محاسبه و بدين ترتيـب  روزهـاي رسـيدن بـه              GDDتاريخ كاشت   

  .ل مختلف  فنولوژي را تعيين نمايدمراح
بدين ترتيب كه براي هر ايستگاه در هر سال تاريخ آغـاز و پايـان               

 HYFAافـزار   اين مراحل محاسـبه شـده و در نهايـت بـا كمـك نـرم               
پـس از   % 75تاريخي به عنوان آغاز مرحله پذيرفته شد كه با احتمـال            

 پايـان مرحلـه     آن تاريخ مرحله مورد نظر آغاز شود و تاريخي به عنوان          
قبل از آن تاريخ مرحله مورد نظر پايان        % 75پذيرفته شد كه با احتمال      

 پس از  بدست آوردن تاريخهـاي مناسـب جهـت بررسـي              .يافته باشد 
نيازهاي دمايي و رطوبتي گندم ديم در مراحل مختلف به ترتيـب زيـر              

  .عمل گرديد
راي هر يك از    بهار و خرداد ماه  ب     ،ابتدا ميزان بارندگي ساالنه،پاييز   

 ساله آنهـا بدسـت      15ايستگاهها در هر سال زراعي محاسبه و متوسط         
مختلف تبـديل  هاي   به پهنه GISمقادير محاسبه شده در محيط  .آمد
 .شد

 درجـه   20 تـا    12 سپس احتمال وقوع دماهاي مناسب جوانه زني        
به شرطي كـه حـداقل  شـبانه روزي دمـا بـه زيـر صـفر              (سانتي گراد   
و همچنين احتمال وقوع درجه حرارتهاي حـداكثر روزانـه     )دنرسيده باش 

 درجه سانتيگراد و باالتر  درمرحله گلدهي   و احتمال وقوع درجـه               25
 درجه سـانتي گـراد و بـاالتر در مرحلـه پـر شـدن نيـز                   30حرارتهاي  

   .محاسبه گرديد
به  منظور تعيين دقيق تر پتانسيل اقليمـي كـشت گنـدم ديـم در                

 بـه نقـشه    GISحتمـاالت محاسـبه شـده در محـيط     استان زنجان  ا
رقومي تبديل گرديد سپس با توجه به شرايط اقليمي مطلوب مورد نياز            
  .براي كشت گندم ديم براي هركدام از نقشه ها كالسه ها تعريف شد
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مربوط به توزيع جغرافيايي عناصـر اقليمـي        هاي    پس از تهيه نقشه   
 بـارش پـاييزه، بـارش بهـاره و           ميـزان  ،مورد نياز ازقبيل بارش ساليانه    

ناسـب جوانـه زنـي،  احتمـال         احتمال وقوع دمـاي م    ،بارش خرداد ماه  
درجه سانتي گراد و باالتر در مرحله گلدهي و         25وقوع دماهاي باالي    

 درجـه سـانتي گـراد و بـاالتر در           30باالخره احتمال وقـوع دماهـاي       
هـاي   ه اليهمرحله پر شدن دانه،  با بهره گيري از روش همپوشاني كلي         

تلفيـق    GISمربوطه ابتدا ارزش وزنـي داده  شـد و بعـد در محـيط                
  .شدند در نهايت اطلس گندم ديم استان زنجان تهيه گرديد

  
  نتايج و بحث

پس از  تعيـين اقلـيم بـه روش اقلـيم نمـاي آمبـرژه و دومـارتن                   
، مشخص گرديد كه بيشترين تنوع اقليمي بر        )3(گسترش يافته جاماب  

رم حاكم بـوده كـه  ايـن مـسئله بـا توجـه بـه موقعيـت                   شهرستان طا 
باشد قسمتهاي شـمال     مي جغرافيايي و توپوگرافي منطقه كامال طبيعي     

شرقي اين شهرسـتان داراي آب وهـواي نيمـه مرطـوب سردقـسمت              
كوچكي در جنوب شرقي شهرستان مديترانـه اي معتـدل  قـسمتهاي             

 وجنوب غربـي   مركزي شهرستان  مديترانه اي سرد و قسمتهاي غربي        
اين شهرستان به همراه بيشتر قسمتهاي اسـتان زنجـان داراي اقلـيم               
نيمه خـشك سـرد بـوده و قـسمتهاي كـوچكي در غـرب شهرسـتان                 

كه . ماهنشان و خدابنده در محدود نيمه خشك فرا سرد قرار گرفته اند           
با توجه به اينكه بيشتر استان زنجان در محدوده نيمه خشك سرد قرار             

  . باشد  مييط مساعد جهت كشت گندم ديم را دارا دارد شرا
جمع آوري شده انجـام     هاي    طبق بررسي كه بر اساس  پرسشنامه      

  .بدست آمد)  1(پذيرفت نتايج حاصل مطابق با جدول شماره
  

جمع هاي  كاشت بدست آمده از پرسشنامههاي   تاريخ– 1جدول 
  آوري شده از روستاييان محلي

 )تحليل پرسشنامه ( كاشتتاريخ  نام شهرستان
  مهر9 زنجان
  مهر11 ماهنشان
  مهر4 طارم

  
تاريخ كاشت گندم در ايران با شرايط متفاوت جوي كامال متفاوت           

پـاييزه ديـم زمـاني اسـت كـه      هـاي     بهترين تاريخ كشت گنـدم    . است
رود و زمان كـاهش دمـاي هـوا فرارسـيده             مي احتمال شروع بارندگي  

اني پور كاشت گندم ديم در نقاط مختلف        بر طبق مطالعات  صدقي    .باشد
استان آذر بايجان شرقي از دهه اول مهرماه شروع و تا دهه اول آبـان               

در تحقيقي كه توسـط محمـدي  در مـورد اسـتان آذر              )6(يابد  مي ادامه
بايجان  غربي  به عمل آمده است مناسبترين تاريخ كاشت گندم ديـم              

  ).10( آبان  بر آورد شده است 8 مهر تا 28از 
اسـتان زنجـان    ) 1شـكل شـماره     (بررسي نقشه هم تاريخ كاشت      

شهرستان زنجـان و خدابنـده،     هاي    دهد كه در  بيشتر قسمت       مي نشان
قسمت غربي ابهر، قسمت شرقي ايجرود،قسمت غربي ومركزي طارم          
و قسمتي از غرب و قسمتي از شرق ماهنشان  تاريخ مطلـوب كاشـت               

 بيشترين مساحت استان رانيـز در بـر          مهرماه  بوده كه    18 تا   13مابين  
شرق ابهر،خرمـدره، قـسمت غربـي       ،در جنوب شرقي طارم   .گرفته است 

ايجرود و خدابنده و قسمت مركزي شهرستان ماهنشان  تاريخ كاشـت            
اسـتان كـه مـساحت      هـاي      مهر ماه و در ديگر قسمت      22 تا   18مابين  

 يا ديـر  13ر از بسيار كمي را نيز در بر گرفته است تاريخ مناسب  زود ت      
جمع آوري  هاي    با مقايسه نتايج پرسشنامه   .  مهرماه بدست آمد   22تر از   

رسد كه كشاورزان به علت       مي شده و نتايج حاصله از نقشه ها  به نظر         
عدم آگاهي از زمان  آغاز بارش، زودتر يا دير تـر  از موعـد  اقـدام بـه      

كاهش قوه ناميه   نمايند كه اين خود باعث از بين رفتن و  يا              مي كاشت
بذور و يا از دست دادن اولين باران پاييزه و در نهايت كاهش عملكـرد               

بايد توجه داشت كه كاشت به موقع در رشد دانـه و نهايتـا              . خواهد شد 
ميزان عملكرد تاثير به سزايي داشته ومي توان با يك مديرت  درسـت     

ان را   مختلف اسـت  هاي    و برنامه مدون   زمان مناسب كاشت در قسمت         
بصورت جدول زمان بندي شده در اختيار كشاورزان منطقه قرار داده تا            

  .نهايتا بيشترين بازده محصول  حاصل گردد
  

  
در % 75 نقشه مناطق هم تاريخ كاشت با احتمال وقوع -1شكل 

  استان زنجان
  

بعـد از   محلـي   هـاي     بدست آمده از پرسشنامه   هاي    با توجه به داده   
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دمـايي  هـاي      بدست آمده بـا توجـه بـه داده         هاي   تعيين بهترين تاريخ  
جدول (براي منطقه  بدست آمد   GDDايستگاه زنجان مناسب ترين  

2.(  
 

   مورد نياز تا مرحله پر شدن دانه  GDD  تعيين -2جدول 
 نوع توزيع  مورد نياز GDD مراحل مختلف رشد

 لوگ نرمال سه پارامتري 2983  %)25با احتمال (پرشدن دانه 
 
 ميلـي متـر      5 سـانتي متـري      5ندم  جهت جوانه زدن در عمـق         گ

بنابر اين جدول باال نمـي توانـد صـحت داشـته            ). 9(بارندگي نياز دارد    
باشد زيرا به علت  عدم بارش به موقع، بـذر در همـان زمـان كاشـت                  
جوانه نمي زند  و چون اطالعاتي كه كشاورز در اختيار ما قـرار داده از                

اخير اوست بنابراين زمان وقوع اولين بارندگي در          هاي  سالهاي    دانسته
 مـورد   GDDسه سال آخر را بررسي و زمان مناسب راتعيين و مجددا 

 آبـان   10وقوع اولين بارنـدگي روز      .نياز براي رويش گندم محاسبه شد     
 سـال  15 بـراي   GDDدمـا  هاي  ماه تعيين گرديدو با استفاده از داده

 بـه   HYFAسـپس  داده هـا توسـط      مرداد  بدست آمد 5براي روز 
ترتيب صـعودي مرتـب شـده  و پـس از تعيـين بهتـرين تـابع توزيـع                 

كـه ايـن   . درجه روز بدسـت آمـد  GDD ،2578احتماالتي  مناسبترين 
 ).2( باشد  ميمقدار به معيار تعيين شده در منابع  نزديك

همانطور كه گفتيم بـر اسـاس تـاريخ كاشـت بدسـت آمـده و بـا                  
روزهاي رشد تاريخ وقـوع مراحـل مختلـف رشـد بـه             –محاسبه درجه   

 ).10(آيد   ميدست
بازگير در مطالعه موردي خود براي  كردستان وقوع ايـن تاريخهـا             

  ).1(را به ترتيب زير مشخص نمود 
   آذر 26 تا 3روز  بين - درجه180تاريخ رسيدن به 
   تير19 ارديبهشت و 29 درجه روز  بين 1500تاريخ رسيدن به 

   مرداد 26 تير و 8 درجه روز  بين 2300يدن به تاريخ رس
در مطالعه اي ديگر صدقياني پور براي آذربايجان شرقي تاريخهـا           

  ).6(را به صورت ذيل بدست آورد 
  آغاز مرحله گلدهي  دهه اول ارديبهشت تا دهه دوم خرداد  

  پايان مرحله گلدهي دهه سوم ارديبهشت تا دهه اول تير
  دوم ارديبهشت تا دهه سوم خردادآغاز پرشدن دانه دهه 

  پايان مرحله پر شدن دانه  دهه سوم خرداد تا دهه دوم مرداد
 مـشخص )  2( براي استان زنجان  بـا توجـه بـه شـكل  شـماره              

 روز  - درجـه  180شود كه در مناطق شرقي استان تاريخ رسيدن به           مي
افتد  كـه ايـن قـسمت هـا بيـشتر شـامل         مي  مهر اتفاق 30زودتر  از    

شود و در نواحي مركزي استان  تاريخ رسـيدن بـه              مي رستان طارم شه
 آبـان بـوده و بيـشتر        3 مهـر تـا      30مقدار حرارت تجمعي  مذكور بين       

شـرقي ايجـرودو    هـاي     شهرستان  زنجـان، كـل خرمـدره   و قـسمت            
 3غربي ايـن تـاريخ مـابين        هاي    در قسمت . گيرد  مي خدابنده  را در بر    

تـد  كـه شـامل  ماهنـشان وشـرق ايجـرود              اف  مي  آبان اتفاق  6آبان تا   
كوچكي از جنوب غربي استان  واقع در        هاي    در قسمت . وخدابنده است 

 - درجـه  180شهرستان خدابنده  و جنوب ماهنشان  تاريخ رسيدن بـه            
  .گيرد  مي آبان ماه  صورت6روز بعد از 

توان ديد  كه داخل اسـتان زنجـان            مي )3شكل(با توجه  به  نقشه     
ريخ آغاز گل دهي  مربوط به قسمتهاي شرقي استان شامل           زودترين تا 
باشـد  وبـه       مـي  طارم  وقسمت شرقي خرمـدره و ابهـر        هاي    شهرستان

رويم آغاز مرحله گل دهي با        مي تدريج كه به سمت غرب استان پيش      
خدابنده، ماهنشان  هاي    شود به طوري كه در شهرستان       مي تاخير انجام 

  .شود  مي استان مرحله گل دهي آغازوايجرود   دير تر از ساير نقاط
  

  
   روز– درجه 180 نقشه توزيع جغرافيايي  تاريخ رسيدن به –2 شكل

  
) 4شـكل   (تهيه شده هاي    بدست آمده ونقشه  هاي    با توجه به تاريخ   

شود كه تاريخ وقـوع پايـان مرحلـه  گلـدهي در               مي به خوبي مشخص  
  .گل دهي  داردسطح استان نيز روندي  مشابه با تاريخ آغاز مرحله 

ديگـر بـه  پايـان       هاي    شرقي استان زود تر از قسمت     هاي    قسمت
رويم ايـن      مي مرحله گل دهي رسيده و هرچه كه به سمت غرب پيش          

 ،غربـي ماهنـشان   هـاي     افتد بطوري كه  قـسمت       مي مرحله  به تاخير     
خدابنده وايجرود  دير تر از ساير مناطق استان مرحله پايان گل دهـي              

كه اين نتايج با  شرايط اقليمـي نقـاط مختلـف      . گذارند مي را پشت سر  
  .استان همخواني دارد
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 نقشه توزيع جغرافيايي تاريخ آغاز مرحله گل دهي در استان -3شكل

  )روز - درجه 1300تاريخ رسيدن به (زنجان
  

  
 نقشه توزيع جغرافيايي تاريخ رسيدن به مرحله پايان –4شكل 

  ) روز - درجه1500خ رسيدن به تاري(گلدهي  در استان زنجان
  

شرقي استان زود تـر     هاي    پيداست  قسمت  ) 5شكل شماره (ازنقشه

از ساير نقاط به مرحله پرشدن دانه رسيده كـه   در درجـه اول شـامل                  
شرقي ابهر و شمال    هاي    شهرستان طارم ودر درجه دوم  شامل قسمت       

سمت خدابنده وقـ  ،غربي ماهنشان، ايجرود  هاي    قسمت.شود  مي خرمدره
جنوب شرقي زنجان دير تر از ساير نقاط به مرحله پر شدن دانه رسيده               

 ايـن امـر باعـث       .پـذيرد   مـي  وبرداشت محصول در آنها دير تر صورت      
حـساس گيـاه بـا دماهـاي بـاال گـشته و افـت               هاي    مواجه شدن دوره  

عملكرد را بدنبال خواهد داشت كه يكي از داليل اين قضيه تـاخير در              
  .باشد  ميتاريخ كاشت

در اين مرحله نيز با نزديك شـدن بـه نـواحي سردسـير تـاخير در                  
رسيدن به پايان مرحله پر شدن دانه به وضوح قابل مشاهده اسـت بـه               

 سردسـير طـوالني تـر از نـواحي          قنحوي كه طول دوره رشد در مناط      
  .باشد  ميگرمتر

  
 نقشه توزيع جغرافيايي  تاريخ پايان مرحله پر شدن دانه –5شكل  
  ) روز – درجه 2300تاريخ رسيدن به (ر استان زنجاند

  
 ميلـي   300 گندم در زراعت ديم حداقل بـه         ،از نظر ميزان رطوبت   

  ).2(متر باران در طول دوره رشد  احتياج دارد 
براين اساس صدقياني پور در مطالعه خود نشان دادكه  در قسمت            

در حـد   كوچكي از شمال غرب و غرب آذربايجان شرقي  ميزان بارش            
باشد و در ساير نقاط ميزان بارش در حـد مطلـوب و بـسيار                 مي ضعيف

  ). 6(مطلوب است 
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در ) ميلي متر (  نقشه توزيع جغرافيايي بارش ساليانه -6شكل 

  استان زنجان
  

  ارزش وزني وكالسه بندي  ميزان بارندگي ساليانه  - 3جدول شماره 
  در استان زنجان

  زش وزني براي گندم ديمار  ميزان بارندگي  ارزش كيفي
  1  >250  نامناسب
  2  > 300و <250  متوسط
  3  >400  و  <300  مناسب

  4  <400  بسيار مناسب
  

با توجه به نقشه پهنه بندي توزيع جغرافيايي بارش استان  زنجان            
شود  كمترين بارش ها در  قسمت هايي           مي مشاهده) 6شكل شماره   (

 قـسمت   ،شهرستان طـارم  هاي    از جنوب شهرستان ابهر، بيشتر قسمت     
 يك نوار مركزي    ،غربي و قسمت كوچكي از شرق  شهرستان خدابنده        

عمودي  ازشهرستان ماهنشان ويك نوار مركزي افقـي از  شهرسـتان             
 همچنـين  متوسـط بارنـدگي   در كليـه             .زنجان  اتفـاق افتـاده اسـت       

شهرستان هـا بـه صـورت پراكنـده بـوده ولـي در شهرسـتان زنجـان               
شـمال شهرسـتان    هاي     در قسمت  .خورد  مي  بيشتر به چشم   وماهنشان

غرب ايجـرود   ،غرب خرمـدره  ،شرقي و جنوبي خدابنده   هاي    قسمت،ابهر
وجنوب وشمال زنجان ميزان بارنـدگي مناسـب بـوده ونتـايج حاصـل              
بيانگر اين است  كه نـواحي شـرقي شهرسـتان ايجـرود و قـسمتي از                 

اطق ديگـر اسـتان  پـر    شمال و مركز  شهرستان خدابنده  نسبت به من   
باران بوده و احتمال بر آورده شدن نياز رطوبتي گندم در آن ها نـسبت               

شـود منطقـه از       مـي  همانطور كه مالحظـه   .به ساير مناطق بيشتر است    
 مناسـب و  ،متوسط،نظربارش به چهارطبقه با ميزان  بارندگي  نامناسب    

     .تقسيم شد) 3جدول شماره  (بسيار مناسب 
عات انجام يافته توسط محمدي در آذربايجان غربي        بر اساس مطال  

 ميلـي   155-120 %)75(مقادير  مناسب بارش پاييزه با احتمـال وقـوع         
استان زنجـان  از نظـر       ) 4جدول شماره (مطابق).  10(متر تعيين گرديد  

ميزان بارش  پاييزه به چهار طبقه  نامناسب با ميزان بارندگي كمتـر از             
مناسـب  ، ميلي متر  60-80ان بارندگي بين     متوسط با ميز   ، ميلي متر  60

 ميلي متر و بـسيار مناسـب بـا ميـزان     80-100با ميزان بارندگي  بين  
   . ميلي متر تقسيم شد100بارندگي بيشتر از 

  
 ارزش وزني وكالسه بندي ميزان بارش پاييزه در استان -4جدول 

  زنجان
  ارزش وزني براي گندم ديم  مقادير بارش  پاييزه  ارزش كيفي

  1  >60  نامناسب
  2  >80  و  <60  متوسط
  3  > 100  و <80  مناسب

  4  <100  بسيار مناسب
  

نشان داده شده است  الگـوي بـارش پـاييزه           ) 7( چنانچه در شكل  
 تقريبا در تمام استان     .باشد  مي تقريبا مشابه الگوي بارش ساالنه استان     

و بيشترين  گردد  مي حداقل نياز رطوبتي گندم ديم در فصل پاييز تامين        
قسمت شرقي  ،كوچكي  از جنوب زنجان    هاي    ميزان بارندگي در قسمت   

. ايجرود و قسمت مركزي شهرستان ابهر و خدابنده  اتفاق افتاده اسـت  
طارم و غـرب    ،كمترين ميزان بارندگي در قسمت هايي از شرق زنجان        

  خدابنده 
هاي   وجنوب ابهر  و شمال ماهنشان  بوده است  و دربقيه  قسمت             

  .ان بارندگي با ميزان  مناسب ومتوسط در فصل پاييز رخ داده استاست
هاي آمـاري و همچنـين تحليـل جريانـات جـوي  نـشان                 بررسي

دهد  بيشترين  سهم  از مقدار بارندگي ساالنه را در اسـتان بـارش                  مي
) 5(بر ايـن اسـاس مطـابق بـا جـدول شـماره            .بهاره تشكيل داده است   

ـ       ه چهـار  قـسمت نامناسـب بـا ميـزان            منطقه از نظر ميزان بارندگي ب
 80-110متوسط با ميزان بارندگي بـين       ، ميلي متر  80بارندگي كمتر از    

 ميليمتر و خيلي مناسـب    110-150مناسب با ميزان بارندگي     ،ميلي متر 
 بـا بررسـي     . ميلي تقـسيم شـده اسـت       150با ميزان بارندگي بيشتر از      

 شهرسـتان   توان در يافـت كـه  قـسمت هـايي از شـرق               مي) 8(شكل  
قسمت هايي از جنوب ماهنشان  و ناحيه    ، شرق شهرستان طارم   ،زنجان

كوچكي از غرب خدابنده از نظر ميزان بارش  داراي محدوديت شـديد             
 بيشتر مناطق استان  داراي محدوديت متوسط وبارش مناسـب            .هستند

 ميلــي متــر بــوده  و  در قــسمت هــايي ازشــمال و مركــز  80بــاالي 
هاي انـدكي از  جنـوب وشـمال زنجـان              قسمت،جرودشرق  اي  ،خدابنده
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همـان  .باشـد    ميلـي متـر  مـي       150بارش بهاره خيلي  مناسب وباالي       
الگوي بارش بهاره نيـز تقريبـا        )8شكل  (آيد    كه از شكل بر مي    طوري  

  . باشد مشابه الگوي بارش ساالنه استان مي
  

  
در ) تر ميلي م( نقشه توزيع جغرافيايي ميزان بارش پاييزه -7شكل 

  استان زنجان
  

  ارزش وزني وكالسه بندي ميزان بارش بهاره در استان -5جدول 
  زنجان

  ارزش وزني براي گندم ديم  مقادير بارش بهاره  ارزش كيفي
  1  >80  ناماسب
  2  < 110  و>80  متوسط
  3  > 150  و<110  مناسب

  4  <150  خيلي مناسب
  

 ميـزان عملكـرد     به دليل اهميت و نقش بارز بارش ماه خـرداد در          
شود محمـدي     گندم ديم مقدار اين پارامتر  به صورت مجزا بررسي مي          

براي آذربايجان غربي و صدقياني پور براي آذربايجان شـرقي  مقـادير             
  ). 6و10(  ميليمتر را مناسب  تعيين نموده اند35-50

به چهار طبقـه    )  6(در اين تحقيق استان زنجان  مطابق با جدول          
متوسـط بـا ميـزان      ، ميلـي متر   10زان بارندگي كمتـر از      نامناسب با مي  

 ميلي متـر  20-30مناسب با ميزان بارندگي     ، ميلي متر  10-20بارندگي  
  . ميلي متر تقسيم شد30و بسيار مناسب با ميزان بارندگي بيشتر از 

  
در )ميلي متر(  نقشه توزيع جغرافيايي ميزان بارش بهاره-8شكل 

  استان زنجان
  

وزني وكالسه بندي  ميزان بارندگي  خردادماه در  ارزش -6جدول 
  استان زنجان

  ارزش وزني براي گندم ديم  مقادير بارش پاييز  ارزش كيفي
  1  >10  نامناسب
  2  >20   و  <10  متوسط
  3  > 30   و  <20  مناسب

  4  <30  بسيار مناسب
  

مالحظـه گرديـد بيـشتر      )9شـكل شـماره   (همان طور كه در  نقشه     
ان از نظر ميزان بارندگي در  خـرداد مـاه داراي حـد          مناطق استان زنج  

مطلوب نبوده اما بصورت نسبي در داخل استان،   بيـشترين بارنـدگي                
در قــسمت شــمال اســتان شــامل قــسمتهاي از شهرســتان زنجــان و 

ــوده وقــسمت هــايي از مركــز شهرســتان زنجان  شــرق ،ماهنــشان  ب
نـوب ابهـر     شمالي خدابنـده وشـرق ماهنـشان وج       هاي    قسمت،ايجرود

اسـتان از نظـر     هـاي      بيـشتر قـسمت    .باشند  مي داراي بارندگي مناسب  
 ميزان بارندگي در حد متوسط بوده و قـسمت هـايي از شـرق طـارم و                

  باشند  ميزنجان وغرب خدابنده داراي محدوديت شديد
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) ميلي متر ( نقشه توزيع جغرافيايي ميزان بارش خردادماه -9شكل 

  در استان زنجان
  

حـد  ) كوانتا(اس مطالعات انجام گرفته در سازمان هواشناسي       بر اس 
  درجـه سـانتيگراد    20-12مساعد درجه حرارت براي مرحله جوانه زني        

منطقـه از نظـر     ) 7(بر اين اساس مطابق با جـدول شـماره        ). 4(باشد مي
دماي مناسب مرحله جوانه زني به چهـار طبقـه نامناسـب بـا احتمـال                 

 مناسب با احتمـال      ، درصد 40-50احتمال  متوسط با   ،درصد40كمتر از   
 درصد  تقـسيم     65 درصد و  بسيار مناسب با احتمال  بيشتر از            65-59
  .شد

  
 ارزش وزني احتمال وقوع دماهاي مناسب جوانه زني در -7جدول 

  استان زنجان
ارزش 
  كيفي

احتمال وقوع دماهاي مناسب 
  (%)جوانه زني 

ارزش وزني براي 
  گندم ديم

  1  >40  نامناسب
  2  >50 و <40  متوسط
  3  >65 و   <50  مناسب
بسيار 
  4  <65  مناسب

  
بررسي توزيع دما در مرحله جوانـه       ) 10شكل  ( هدف از تهيه نقشه   

چنانچه مـشخص اسـت در      .باشد  مي زني و سبز شدن در استان زنجان      
محدوده  مورد مطالعه  محدوديت شديد دمـايي در قـسمتي از  غـرب                

 كـوچكي در شـمال      هـاي     ته  وقـسمت   شهرستان ماهنشان وجودداشـ   
غربـي   هـاي     قسمت،غربي وجنوبي  خدابنده   هاي    قسمت،زنجان وطارم 

باشــند و بيــشتر   مــيماهنــشان و ايجــرود داراي محــدوديت  متوســط
ــسمت ــاي  ق ــان ه ــتان زنج ــارم،شهرس ــده و ،ايجرود، ط غرب خدابن
مركزي ماهنشان داراي شـرايط مناسـب  بـوده وقـسمت            هاي    قسمت

  شمال ، غربي شهرستان زنجانهايي از شمال
ــشان ــرقي ماهن ــسمت ،ش ــشتر ق ــرقي ايجــرود بي ــاي  جنوب ش ه

  .باشند  ميشهرستان ابهر وخدابنده  داراي شرايط بسيار مناسب
از ديگر مراحل حساس فنولوژي گندم دوره گلدهي اسـت در ايـن         

 درجـه   25مرحله از رشـد گنـدم چنانچـه دماهـاي حـداكثر روزانـه از                
گرددكـه    مـي  برود سب عقيمي اندامهاي نر در گنـدم       سانتيگراد باالتر   

محمدي هاي  بر اساس يافته).  14( گردد  مينهايتا باعث افت محصول 
در شـرايط بـسيار   ) درصـد 7/74(اكثر مناطق استان آذربايجـان غربـي       

ــط  ــوب وفق ــد1/11(مطل ــديد  )  درص ــدوديت ش ــوب داراي مح درجن
  ).10(هستند
  

  
حتمال  وقوع دماي مناسب جوانه  نقشه توزيع جغرافيايي ا- 10شكل 

  زني در استان زنجان
  

منطقه زنجان  از نظـر احتمـال وقـوع دمـاي            ) 8(مطابق با جدول    
 درجه سانتي گراد و بـاالتر  مرحلـه جوانـه زنـي بـه                25حداكثر روزانه   

متوسـط بـا احتمـال      ،درصد55چهار طبقه نامناسب با احتمال بيشتر  از         
 درصد و  بسيار مناسـب بـا         10-32 مناسب با احتمال       ، درصد 55-32
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  . درصد  تقسيم شد10احتمال  كمتر از 
  

 25  ارزش وزني احتمال وقوع دماهاي حداكثر  روزانه - 8جدول 
  درجه و باالتر در مرحله گلدهي در استان زنجان

ارزش 
  كيفي

 درجه 25احتمال وقوع دماهاي 
  وباالتر در مرحله گلدهي

ارزش وزني براي 
  گندم ديم

  1  <55  سبنامنا
  2  <32  و  >55  متوسط
  3  <10  و  >32  مناسب
  

نيز مشخص است اكثر منـاطق      ) 11شكل شماره   (چنانچه در نقشه  
استان زنجان در شرايط متوسط قرار گرفته اند  فقط قسمت هـايي در              
قسمت شرقي استان داراي وضعيت مناسب وقسمت هايي در قـسمت           

  .باشند  ميغربي داراي شرايط نامناسب
  

  
 نقشه توزيع جغرافيايي احتمال وقوع دماهاي حداكثر -11شكل 
باالتر در مرحله گلدهي گندم ديم در   درجه سانتيگراد و25روزانه 

  استان زنجان
  

 درجه سانتيگراد و باالتر در مرحلـه پـر شـدن            30درجه حرارتهاي   
گردد كه نتيجتا سـبب چروكيـده         مي دانه  سبب افت عملكرد محصول     

شده و باعث كاهش وزن هزار دانه  و نهايتا عملكـرد  در  شدن دانه ها  
منطقه از نظـر احتمـال   ) 9(مطابق با جدول    ). 14(گردد    مي واحد سطح 

 درجه سانتي گراد و باالتر  مرحله جوانه         30وقوع دماي حداكثر روزانه     
متوسـط بـا    ،درصد50زني به چهار طبقه، نامناسب با احتمال بيشتر  از           

 درصـد و  بـسيار       10-52 مناسب بـا احتمـال         ، درصد 35-50احتمال  
  . درصد  تقسيم شد10مناسب با احتمال  كمتر از 

  
 30  ارزش وزني احتمال وقوع دماهاي حداكثر  روزانه -9جدول 

درجه سانتي گراد و باالتر در مرحله پر شدن دانه گدم ديم در استان 
  زنجان

ارزش 
  كيفي

 درجه 25احتمال وقوع دماهاي 
   مرحله گلدهيوباالتر در

ارزش وزني براي 
  گندم ديم

  1  <50  نامناسب
  2  <35 و  >50  متوسط
  3  <10و  >35  مناسب

  4  >10  بسيار مناسب
  

هـاي    بيانگر آن است  كه قسمت     ) 12شكل  (نتايج حاصل از نقشه     
شـرقي  هـاي     غربي اسـتان داراي محـدوديت دمـايي بـوده و قـسمت            

بيـشترين احتمـال  وقـوع    .اشندب  ميوضعيت مناسبي را از نظر دما  دارا       
 درجـه در مرحلـه پـر شـدن دانـه  در قـسمت غربـي             30دماي باالي   

شهرستان ماهنشان وكمترين احتمال وقوع  حالت مـذكور در قـسمت            
  .شود  ميشرقي شهرستان طارم ديده

  

  
 نقشه توزيع جغرافيايي احتمال وقوع دماهاي حداكثر -12شكل 

  ر در مرحله پر شدن دانه درجه سانتيگراد وباالت30روزانه 
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مربوطـه  بـا بهـره گيـري از روش           هـاي     پس از تهيه كليه نقـشه     
تلفيـق شـوند    GIS همپوشاني،الزم است كه  كليه اليه ها در محـيط  

  .تا نقشه پهنه بندي اراضي براي كاشت گندم ديم تهيه گردد
 17بر اساس مطالعات محمـدي در آذربايجـان غربـي در نهايـت              

در جنـوب غـرب   (ن  داراي اراضي بـسيار مناسـب   درصد مساحت استا  
به صورت پراكنده در شـمال  ( درصد داراي وضعيت مناسب   31و)استان
و بقيه قـسمتها داراي شـرايط متوسـط و           )غرب و جنوب استان     ،غرب

صدقياني پور نيز در تحقيق خود براي آذربايجـان          ).10( ضعيف  بودند  
 برخي از نقاط غرب و      اي  قسمتهايي در  شمال و به صورت تكه       شرقي  

 ناحيه عمـده،  2جنوب غربي را بسيار مناسب و مساحتي از استان را در     
يكي شمال استان و ديگري در جنوب مناسب وبقيه قسمتها را متوسط            

  ).6(وضعيف  تعيين نمود 
از نظـر  شـرايط       ) 13شـكل   (نقشه نهايي  استان زنجان      در اينجا   

  :ل  بدست آمد پهنه  به شرح ذي4كاشت گندم ديم با 
اين ناحيه كـه در     ):   كيلومتر مربع    5/1152(اراضي بسيار مناسب    

درصد از مساحت استان را بـه خـود اختـصاص داده اسـت              )2/5( حدود
  و قـسمت شـرقي ايجـرود    ،شامل قسمتهاي شـمال و مركـز خدابنـده        

   .باشد مي
  

  
   اطلس گندم ديم استان زنجان-13شكل 

  
اين منطقه بـا وسـعتي       ):تر مربع    كيلوم 7/10494( اراضي مناسب 

مركـزي  هاي     بيشتر در قسمت   ،درصداز مساحت استان  ) 35/47(حدود  

شــمالي وجنــوبي هـاي   اسـتان زنجــان قــرار داشـته  وشــامل قــسمت  
ــتان زنجان ــسمت،شهرس ــاي  ق ــرب  ه ــشان،شمال و غ ــرقي ماهن ش

شرق  و مركز خدابنده وشمال و شـرق         ،خرمدرههاي    بيشتر قسمت ،ابهر
  .باشد  ميرودشهرستان ايج

شرايط ضـعيف تـري را      ) :  كيلومتر مربع    8/9891(مناطق متوسط 
درصـد از   ) 63/44( اين ناحيه      .باشند    مي نسبت  به مناطق مستعد دارا     

كشت گندم ديم در اين مناطق      .گيرد  مي مساحت استان زنجان را در بر     
توام با ريسك بوده و تنها در صورت وجود ترسـالي عملكـرد مناسـبي               

هاي   قسمت،  اين مناطق بيشتر شامل  شهرستان طارم          .د داشت خواهن
 قسمت غربي ماهنشان وقسمت     ،جنوب ابهر ،مركزي شهرستان زنجان  
  .باشد  ميغربي خدابنده و ايجرود

به دليل عدم وجود شـرايط      ) :  كيلومتر مربع    625(مناطق نامناسب 
  كاشت گندم  دراين منـاطق  نامناسـب بـوده و داراي             ،اقليمي مناسب 

درصـد از  )  82/2( وسـعت  ايـن منـاطق         .توجيه اقتصادي  نمي باشـد     
شود كه  در قسمت شرق شهرستان زنجان        مي مساحت استان را شامل   

  .و قسمت غربي شهرستان خدابنده  وجنوب ماهنشان  قرار دارند
براي اطمينان بيشتر از نتايج حاصله از تحقيق  و بررسي وضـعيت              

ن بـا كارشناسـان مركـز تحقيقـات         موجود گندم ديـم در سـطح اسـتا        
الزم انجام پذيرفت  و مناطق مستعد       هاي    كشاورزي استان  هماهنگي   

  .  كشت گندم ديم در استان توسط آنها بر روي نقشه استان پياده شد
با بررسي اين  نقشه و نقشه  حاصل از پهنه بندي اسـتان بوسـيله             

 يا نامـساعد    تحقيق حاضر متوجه  يكساني مناطق از نظر مساعد بودن         
شويم كه ايـن مـورد     ميبودن شرايط كاشت گندم ديم در هر دو نقشه       

فقـط در قـسمت     . باشـد   مـي  دليل بر صحت  نتايج حاصله اين تحقيق       
هايي از نقشه ها عدم هم پوشـاني وجـود دارد  كـه ناشـي از در نظـر                    
نگرفتن ساير پارامترهاي موثر در كاشت گندم ديم  از جملـه عـوارض              

وگرافي منطقـه، نـوع خـاك، عـدم يكپـارچگي  اراضـي و                زمين و توپ  
كـشاورزي، عـدم آگـاهي كـشاورزان،        هاي    كوچك بودن قطعات زمين   

در پهنـه    ... سـنتي، اسـتفاده از ارقـام نامناسـب و         هاي    استفاده از روش  
 از جملـه ايـن منـاطق    . باشـد   مـي اقليمـي هاي  بندي با استفاده از داده   

ستان ايجـرود  اشـاره نمـود كـه در           توان   به قسمت هايي در شهر        مي
نقشه حاصل از اين تحقيق مناسب براي كاشت گندم ديم بدست آمده             

بعمـل  هاي    ولي چندان مناسب براي كاشت گندم نيستند  و در بررسي          
شود كه زمين در آن قسمت هـا سـنگالخي بـوده  و                مي آمده مشاهده 

ل مناسب بـراي زراعـت نمـي باشـد و يـا در  قـسمت هـايي از شـما                    
شهرستان ابهر كه از نظر  آب و هوايي مناسب براي كاشت گندم ديم              

هـاي   تعيين شده، عمال با توجه به شرايط طبيعي منطقه و وجود سـفره      
 آب زيرزميني غني، در آن قسمت ها بيشتر كشت آبي و باغات مرسوم            

  .باشد مي
محلي و نتايج بدست آمده     هاي    بررسي نتايج حاصل از  پرسشنامه     
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اقليمــي نـشان دهنــده ايـن مطلــب هـستند كــه    هـاي    دادهاز تحليـل 
اطالعات حاصله از فرمها و نتايج اسـتخراج شـده  از ايـن تحقيـق بـا                  
يكديگر كامال هم خواني داشته و در واقع  اطالعات اين فـرم هـا نيـز        

 واختالف اندكي   .باشد  مي دليل بر صحت نتايج حاصله از تحقيق حاضر       
خورد  بدليل كمبـود بـارش در          مي مكه در مراحل مختلف رشد به چش      

ابتداي فصل پاييز و تاخير بارندگي اسـت زيـرا بارنـدگي بـا تـاخير در                 
شود كه عمل جوانه زني به تاخير افتـاده و            مي ابتداي فصل پاييز باعث   

به همين ترتيب ساير مراحل رشد نيز  به تعويق بيفتـد  الزم بـه ذكـر                  
  مربوط به سالهاي اخيـر       است كه اطالعات  بدست آمده از كشاورزان       

بوده و در اين چند سال تقريبا با  خشكسالي مواجه بـوده ايـم و چـون               
كشاورزان ريـسك از دسـت دادن بـاران را نپذيرفتـه و زود اقـدام بـه                  

نمايند و بارندگي در زمان مناسـب اتفـاق نمـي افتـد عمـال              مي كاشت
هم چنـين   .يابد  مي تعدادي از بذور از بين رفته يا قوه ناميه آنها كاهش          

در انتهاي كار و در زمان برداشت نيز  رسيدن فيزيولوژي خيلي زود تر              
از رسيدن مكانيكي محصول اتفاق افتاده ولي كشاورزان به علت عـدم             
ريسك و يا بخاطر وجود مشكالت از جمله نبود نيرو يـا ماشـين آالت                

  در قـسمت   .نماينـد   مـي  مورد نياز دير تر اقدام بـه برداشـت محـصول          
تحليل پرسشنامه ها براي  ايستگاه زنجـان  بـا اسـتفاده از اطالعـات                

 2550 مورد نياز براي رشد محـصول تقريبـا      GDDكشاورزان  كل  
 درجه روز كه در منابع      2300 روز بدست آمد كه در  مقايسه با            -درجه

 روز بيشتر بوده كه علـت       – درجه   250مختلف به آن اشاره شده است       
   .توان دانست  ميلب ذكر شده در باالاين امر را مطا

در انتها براي بررسي بيشتر صحت نتايج با توجه به اطلـس گنـدم              
مناسب ومتوسط بـه  ، ديم بدست آمده  و مساحت مناطق بسيار مناسب      

بر آورد ميزان  توليد محصول در استان پرداختـه و بـراي هـر قـسمت         
نطقـه ضـرب    را تعيـين و در مـساحت آن م        ) پنج ساله (عملكرد متوسط 

 ) سـاله 5متوسـط  (كرده  و ميزان توليد  تقريبـا برابـر بـاميزان توليـد                 

  .استان  بدست آمد
   هكتار 315578: سطح زير كشت استان ) پنج ساله (متوسط
   تن 250346: ميزان توليد  واقعي  استان ) پنج ساله (متوسط 
   كيلوگرم در هكتار93/815:عملكرد استان) پنج ساله( متوسط

ميزان توليد  واقعـي      ) پنج ساله   (متوسط  =  ن توليد بر آوردي     ميزا
  استان

كاشـت را بـا     هاي    رفت با توجه به اينكه مابهترين محل        مي انتظار
هواشناسي بدست آورده بوديم ميزان بـر آورد توليـد          هاي    توجه به داده  

 بيشتر از واقعيت باشد اما عمال بـه ايـن صـورت نبـود علـت را چنـين                
جيه كرد كه ما در  بـر آورد ميـزان توليـد از عملكردهـاي                توان  تو   مي

مختلف بدست آمده بود استفاده نموديم الزم       هاي    واقعي كه در قسمت   
 كاشت وبرداشـت گنـدم      ،به ذكر است  كه اگر با توجه به نتايج حاصله          

به موقع انجام شده  و نيز ساير  توصيه ها نيـز عمـل شـود در نتيجـه                    
ايش خواهد يافت  و خواهيم توانست  ميزان         عملكرد در واحد سطح افز    

همجـوار كـه داراي آب      هـاي     عملكردمان را به ميزان عملكرد اسـتان      
   .وهواي مشابه  و عملكرد باالتري هستند برسانيم

آذربايجان شـرقي و    ،همدان،براي اين منظور چهار استان كرمانشاه     
يـن  ا) پـنج سـاله     (كردستان  در نظر گرفته شده  و متوسـط عملكـرد             

   .استان ها بدست آمد
 كيلـوگرم در    1089:عملكرد استانهاي مـذكور     )پنج ساله   (متوسط  

  هكتار
اسـتان زنجـان    ) پنج سـاله  (سپس اين متوسط با متوسط  عملكرد        

مقايسه و با نسبت گيري ضريبي بدست آمد كه با اعمال ايـن ضـريب      
مناسـب ومتوسـط و بـر آورد      ،در ميزان عملكرد منـاطق بـسيار مناسب       

 تـن رسـيد كـه       328104باره ميزان  توليد، اين بارمقـدار توليـد بـه            دو
  . دهد  مي درصد افزايش را نشان30نسبت به ميزان توليد واقعي 
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Abstract 1 

The goal of this survey is to prepare the dry land wheat atlas for Zanjan province, according to the climate 
data. So we can recognize which areas are susceptible and to understand climate capabilities and limitations for 
dry land wheat. For reaching this purpose first raining and temperature datas of the research region were 
gathered and analyzed. At the first stage, proper  according to the first rain after Mehr which should have 
continued for 1 or 2 days and rained 5mm or more planting date was defined. Then the different levels of dry 
planting wheat's growth was calculated by the GDD method. At the next stage the annual , autumn, spring and 
Khordad's rainfall were reviewed and the average was calculated. The probability of germination temperatures, 
maximum temperature 25 and 30 degrees centigrade in the flowering stage and grain filling stage was also  
calculated. The calculated quantities in the GIS system were converted into different arenas and by using the 
overlap method all  layers were first given a weighing value and were incorporated afterwards. Finally Zanjan 
Provinces Dry Land  Wheat Atlas area with 4zones: very good, good, average and poor was prepared. As you 
can see in the map the most suitable regions for dry land wheat are in the center and north of Khodabandeh and 
east of Ijrood and of coarse the other parts of Zanjan province are suitable. At the  end the product  producing 
scale is calculated and according to the neighbor provinces turnover scale which have the same weather and a 
higher turnover, the medium turnover and producing scale for Zanjan was calculated which showed a 30% 
increase from the real production rate.  
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