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  چكيده

بنـدي اقليمـي      ا پهنه با توجه به اينكه سطح زير كشت غالب محصوالت ديم در استان آذربايجان شرقي اختصاص به گندم دارد لذ                  
 ايـستگاه هواشناسـي داخـل       39براي اين منظور از آمار بلنـد مـدت          . كشت گندم ديم در اين استان هدف اين تحقيق قرار گرفت          

هـاي   در اين تحقيق با توجه به تاريخ آغاز بارش. پوشاني بهتر استفاده شد  ايستگاه سينوپتيك خارج از استان جهت هم7استان و 
سـپس از   . ر منطقه از استان تاريخ كاشتي پيشنهاد شد و با توجه به آن، مراحل مختلف رشد گندم ديم تعيـين شـد                     پاييزي براي ه  

و بارش دوره پـر شـدن       دوره گل دهي    در دوره جوانه زني، بارش       در ارزش اقليمي بارش ساالنه، بارش      هاي هم   عنصر بارش، نقشه  
هاي دمايي در  ارزش اقليمي دماي مناسب جوانه زني، تنش هاي هم  نيز نقشهچنين با توجه به عنصر دما هم. استخراج گرديددانه 

 نقـشه پهنـه بنـدي    GISها در محـيط     در نهايت با تلفيق اين نقشه     . طول دوره گل دهي و پر شدن دانه در سطح استان تهيه شد            
نقـشه  .  حـذف شـدند    كـشت نداشـتند،   ه به هيچ عنوان قابليت      اقليمي كشت گندم ديم استخراج گرديد كه از اين نقشه مناطقي ك           

شت نشان داد كه عمده مناطق بسيار مناسب ك      اين نقشه    .شدوسط و ضعيف ترسيم      پهنه بسيار مناسب، مناسب، مت     4نهايي شامل   
البته بعضي از  مناطق حفاظـت       . يمي جهت كشت ديم گندم مناسبند      و اين مناطق از لحاظ اقل      گندم ديم در شمال استان قراردارند     

چنين بيشتر مناطق در شمال و  هم.  در اين قسمت قرار دارندچنين مناطق جنگلي استان همواست  پناهگاه حيات وحش شده كه
 و بيشترين مركز تجمع مناطق متوسط و طبقه بندي شدند جهت كشت ديم گندم از لحاظ عامل اقليم در حد مناسب استانجنوب 

  .شده استضعيف به صورت نواري از شرق به غرب استان كشيده 
  

  پهنه بندي اقليمي، گندم ديم، آذربايجان شرقي:هاي كليدي واژه
  
  1    مقدمه

از جمله اركان اصـلي توسـعه پايـدار هـر كـشور، تـأمين                
. باشـد   غذاي كافي با قيمت مناسب براي افراد آن جامعـه مـي           

ــابع و افــزايش    ــه محــدوديت من ــا توجــه ب در عــصر حاضــر ب

                                                 
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشجوي سابق  به ترتيب دانشيار واحد علوم و تحقيقات -1

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي و استاديار پژوهشي پژوهشكده هواشناسي و 
  علوم جو، تهران

 :       نويسنده مسئول -* 

ــ  ــه افـ ــزون جمعيـــت و در نتيجـ ــراي روزافـ ــا بـ زايش تقاضـ
نـد كـه از منـابع محـدود بـه           ك  محصوالت غذايي، ايجاب مي   

نـوان  لذا توجه به شرايط اقليمـي بـه ع        .  استفاده شود  نحو بهينه 
 كـشاورزي بـه      توليد محـصوالت   يكي از عوامل تعيين كننده    

 از آنجـايي كـه      .نمود بيشتر ياري خواهد     خصوص  ديم ما را    
هـا     بـر اسـاس سـنت       ما بيشتر  تفكيك مناطق كشت در كشور    

 كشاورزي اكثر مناطق كشور در حال       - و پتانسيل اقليمي   بوده
معلوم است، سعي ما در اين تحقيق اين اسـت كـه بـا                حاضر نا 
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هاي اقليمي استان آذربايجان شرقي، از طريق         توجه به پتانسيل  
هاي بارش و دما، بتوان اين منطقه را در رابطه با توليـد               تحليل

با مـشخص كـردن منـاطق مـساعد       . ي كرد گندم ديم پهنه بند   
تـوان افـزايش عملكـرد        هاي الزم، عمـال  مـي       كشت و توصيه  

ه داد و ايـن     يـ محصول و استفاده بهينه از شرايط اقليمـي را ارا         
 را  در حيطـه كـشاورزي اسـتان      هـاي مناسـب       امر برنامه ريزي  

  .ميسر خواهد نمود
 با استفاده از مـدل رگرسـيوني بـه        ) 2(عزيزي و همكاران    

بررسي ارتباط بين پارامترهاي اقليمي و عملكـرد گنـدم ديـم            
ايـشان بـا بـه      . انـد   در دشت سيالخور اسـتان لرسـتان پرداختـه        

كــارگيري پارامترهــاي ميــزان بــارش پــاييزه و بهــاره، تعــداد  
روزهاي يخبندان بهاري، اولين بارش پاييزه و تعداد روزهاي         

شان دادنـد    نـ  ،متر دوره مرطـوب سـال       باراني باالي يك ميلي   
يرهاي ميران بـارش پـاييزه و       كه بين عملكرد گندم ديم و متغ       

 تعداد روزهاي بـاراني دوره مرطـوب سـال، ارتبـاط            چنين  هم
گيـري نمودنـد كـه        تيجـه  ن ها  چنين آن   هم .مستقيم وجود دارد  

 تعداد روزهاي يخبندان بهاري و تـأخير در اولـين بـارش             بين
نتها با توجه به شـاخص      م. پاييزه، ارتباط معكوس برقرار است    

R-Squar            در معادله رگرسيوني مذكور، مشخص شـد كـه تنهـا 
يرهاي اقليمـي    از تغييرات عملكرد گندم توسط متغ       درصد47

شـوند و   مورد استفاده در مـدل رگرسـيوني توضـيح داده مـي           
 از تغييــرات عملكــرد گنــدم ديــم بــه پارامترهــاي  درصــد53

  ).2(باشد  ديگري وابسته مي
هـاي   در رساله دكتري خود با استفاده از داده  ) 1(سبحاني  

ــدگي    ــاالنه، بارن ــدگي س ــدم ،   دربارن ــد گن ــول دوره رش ط
طول دوره رشد سـيب زمينـي ، سـاعات آفتـابي،            دربارندگي  

 طـول دوره     يخبندان، باد، دماي ساالنه، دما در      تعداد روزهاي 
رشد، تبخيـر، رطوبـت نـسبي، ارتفـاع، شـيب، جهـت، عمـق               

 بـا    كاربري اراضي و پوشـش گيـاهي، و        ي،خاك، تيپ اراض  
هـــاي  العـــات جغرافيـــايي، پهنـــهبـــه كـــارگيري ســـامانه اط

ليمايي اسـتان اردبيـل را بـراي گياهـان زراعـي سـيب         آگروك
گيـري از نيـاز       وي بـا بهـره    . زميني و گنـدم ديـم تعيـين كـرد         

هـاي    رويشي هر يـك از گياهـان زراعـي مـورد مطالعـه اليـه              
ها ارزش خـاص داده       سري از داده  اطالعاتي را توليد و به هر       

نتـايج نهـايي نـشان دهنـده ايـن          .  را طبقه بنـدي كـرد      ها   آن و
واقعيت است كه اوال  عناصر اقليمي و عوامل فيزيكي زمين به 
صورت توأم در فرايند پهنه بندي اگروكليمايي كاشت گندم         

 ثانيـا  سـهم     ،كننـد   ديم و سيب زميني نقش موثري را ايفاء مي        
عناصر اقليمي و عوامـل فيزيكـي زمـين در رونـد            هر كدام از    

ثالثـا  از   . باشـد   رشد گياهان زراعي مـورد بحـث يكـسان نمـي          
هاي مـوثر در فراينـد كاشـت گنـدم ديـم و               طريق انطباق اليه  

، امكـان شناسـايي منـاطق مـستعد         GISسيب زميني در محيط     
  ).1(براي كاشت اين گياهان زراعي وجود دارد 

هاي آب و هـوايي       ، متوسط داده  )11( و همكاران    نصيري
 منطقــه اصــلي 12 در 2000 تــا ســال 1968ماهيانــه را از ســال 

توليد گندم آبي در شمال غربي و غرب ايران به همـراه مـدل        
ــستان    ــي انگل ــازمان هواشناس ــي س ــراي ) UKMO(اقليم را ب

 2025هاي   توليد گندم براي سالبيني تأثير تغيير اقليم بر      يشپ
حاصل اين تحقيـق كـاهش   . اده قرار دادند مورد استف 2050و  

 درصـدي   24 و   2025 درصدي متوسط محصول در سـال        18
 درصـد 3/8( كه مربوط به كمبود بارندگي       2050آن در سال    

 36 تـا    8(و كوتاهي طـول دوره رشـد گنـدم          ) درصد7/17تا  
ــود) روز براســاس نتــايج ايــن مطالعــه عملكــرد   چنــين هــم. ب
ت ايـن سـناريو ممكـن       هاي زير كشت گنـدم آبـي تحـ          زمين

نتيجــه ها  آندرنهايــت.  كــاهش يابنــددرصــد40 تــا 15اســت 
تغيير گرفتند كه بهـسازي در زمينـه سازگارسـاختن گنـدم بـا            

ــدن موجــودات    ــران ممكــن اســت شــامل پروران ــيم در اي اقل
هاي كشاورزي مانند     هاي زراعي و تغيير روش      بيني خاك   ذره

  .)11(زمان كاشت باشد 
به اثـرات منفـي بـارش قبـل و در           ) 10(الندو و همكاران    

در ايـن   . شدن دانه اشاره كردنـد      طول دوره گل دهي و نيز پر      
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ي بهــاري، اثــر مثبــت درجــه هــا آنپــژوهش بــه خطــر يخبنــد
شدن دانه و نيز اثر مثبـت تـابش در طـول              حرارت در دوره پر   

دوره گل دهي اشاره شـده اسـت و بـا اسـتفاده از مـشاهدات                
 1976هاي  ه در انگلستان بين سال عملكرد گندم زمستان  2000

 يك مدل جديد براي بيـان اثـرات شـرايط جـوي بـر               1993تا
  ).10(ه دادند يعملكرد ارا
هـاي    در مورد كاشـت گنـدم ديـم در دشـت          ) 12(نورود  

او تـأثير   . بزرگ ايالت كانزاس آمريكا مطالعاتي را انجام داد       
 اطق كشت گنـدم ديـم مـورد   نپارامترهاي اقليمي را بر روي م 

هاي اقليمي نظير بارندگي،  وي با تحليل داده  . بررسي قرار داد  
دما، تبخير و خاك، نواحي مناسب براي كشت گندم ديـم را           
شناسايي كرد و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه تبخيـر و بارنـدگي                  
نسبت به ساير عناصر اقليمي، بيشترين تأثير را در طول مراحل 

  ).12(دارند رشد گندم ديم 
بينــي عملكــرد گنــدم را بــا  پــيش) 7(ران  و همكــابــازگير

ــتفاده از شــاخص ــشاورزي،   اس ــاوت هواشناســي ك ــاي متف ه
 در ناحيه هوشـيارپور پنجـاب       TEY و شاخص    NDVIشاخص  

.  انجام دادنـد   2002-2003 و   2001ـ2002هاي    هند براي سال  
ــستگي   ــر اســاس بررســي ضــرايب همب ــار )R(ب ، خطــاي معي

محاسبه شـده از    ) RD(و ميزان انحراف نسبي     ) SEOE(برآورد  
ــدل ــوا   م ــاي مختلــف آب و ه ــر  -ه ــرين زي ــشاورزي، بهت ك

چون حـداقل دمـا، حـداكثر دمـا و واحـدهاي             ها هم   مجموعه
بــراي ايــن ناحيــه انتخــاب ) HTU(نــوري حرارتــي تجمعــي 

هـاي ذكـر شـده بـه      جهت افزايش دقت مدل، شاخص   . شدند
رد هاي مستقل بـراي بـرآو       ير به عنوان متغ    TEY و   NDVIهمراه  

ــه توليــد   ــدم در مرحل ــه دوم مــارچ(عملكــرد گن مــورد ) هفت
 96نتـايج مـشخص كـرد كـه ايـن مـدل             . استفاده واقع شـدند   

ــه توضــيح  درصــد  تغييــرات عملكــرد گنــدم را در ايــن ناحي
  ).7(دهد  مي

  

  ها مواد و روش
شـرقي  ذربايجـان   منطقه مطالعاتي در اين تحقيـق اسـتان آ        

اسـتاني كـشور، بخـش      بندي مرزهـاي          در تقسيم   كه باشد  مي
مياني واحد بزرگ فالت آذربايجان در شمال غرب ايـران را           

 قلـه   ترين نقطـه در اسـتان       مرتفع. ه است به خود اختصاص داد   
تـرين نقطـه آن در كنـار           متـر و پـست     3707سهند بـا ارتفـاع      

هاي ساحلي رودخانه در شهرستان       رودخانه ارس، يعني زمين   
  .باشد  متر مي160كلبير با ارتفاع 

براي دستيابي به آمار ميانگين دماي روزانه، دماي حداقل         
 ايـستگاه سـينوپتيك و اقلـيم        39و حداكثر روزانه و بارش از       

طـول دوره   كه داراي    استان در  موجود ي سنج  شناسي و باران  
 اسـتفاده    بودنـد   آمـار و اطالعـات      و پيوسته   بلند مدت  آماري

 جهـت    نيز تان ايستگاه سينوپتيك خارج از اس     7 چنين  هم. شد
 در ايـن تحقيـق      .قـرار گرفـت   اسـتفاده   مـورد   پوشاني بهتر    هم

روش براي تكميل برخي از نواقص اطالعاتي بارش و دمـا از            
  .ها استفاده شده است ها و نسبت تفاضل

هـاي مختلـف      تاريخ كاشت گندم ديـم در قـسمت        سپس
 گنـدم زمـستانه     شرايط مساعد كـشت    .استان مشخص گرديد  

 با توجه به فراهم     و باشد  ميغير بارندگي و دما     وابسته به دو مت   
 بر  براي جوانه زني در اين تحقيق      بودن درجه حرارت مناسب   

تأكيد و از دما بـه عنـوان عامـل درجـه دوم     بيشترعنصر بارش  
در تحقيق حاضر با توجه به نـوع منطقـه و           . استفاده شده است  

اهميت بارش درديم كاري تعريف زير جهت محاسبه تـاريخ          
اولين تـاريخ وقـوع بـارش       «: ت مورد استفاده قرار گرفت    كش

متر كه در يك يا دو روز متـوالي و در              ميلي 5برابر و بيشتر از     
همچنـين درجـه    »  حـادث شـود    درصد75 بااحتمال فصل پاييز 

  تعيين گـشت   C    20  تا C   12 حرارت مناسب اين دوره نيز بين     
)3، 4 ،5 ،8.(   

هاي حرارتي گنـدم طـي      پس از اين مرحله با توجه به نياز       
مراحل مختلف رويشي اقـدام بـه تعيـين زمـان آغـاز و پايـان                
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) دهـي و پرشـدن دانـه        زنـي، گـل     جوانه(مراحل حساس رشد    
بدين ترتيب كه براي هر ايستگاه در هر سال تاريخ آغاز           . شد

ــا كمــك   و پايــان ايــن مراحــل محاســبه شــده و در نهايــت ب
رحلـه پذيرفتـه شـد      آغـاز م   تاريخي به عنوان     HYFAافزار  نرم

 پس از آن تـاريخ مرحلـه مـورد نظـر            درصد75كه با احتمال    
تاريخي به عنوان پايان مرحله پذيرفته شد كـه بـا            آغاز شود و  

 قبل از آن تـاريخ مرحلـه مـورد نظـر پايـان              درصد75احتمال  
  .يافته باشد

پس از تعيين تاريخ آغاز و پايان مراحل حـساس رشـد بـا     
تـرين    نه و چگونگي توزيع آن مهـم      بارش ساال توجه به اينكه    

متغير آب و هوايي و اقليمي دركـشت گنـدم ديـم محـسوب              
، كنـد   شود و ميزان آن كشت و كار هر منطقه را تعيين مي             مي

اقدام به بررسي ميزان بارش ساالنه استان و چگـونگي توزيـع            
ــل      ــي مراح ــزان آن در ط ــال و مي ــف س ــصول مختل آن درف

در محـيط  سطح منطقه  انه درزني، گل دهي و پرشدن د   جوانه
 در ايـن    چنـين   هـم  . شدند ه و طبقه بندي   گرديد GISافزار    نرم

 بــا بررســي منــابع مختلــف، و شــرايط اقليمــي منطقــه تحقيــق
متر در طول   ميلي300مطالعاتي حد توليد اقتصادي گندم ديم 

   .)4 (دوره رشد در نظر گرفته شد
 نـده در  با توجـه بـه اينكـه دمـا يكـي از عوامـل تعيـين كن                

جغرافيــاي گياهــان زراعــي اســت و بــراي هــر گونــه گيــاهي 
محدوده آستانه حرارتي معـين تعريـف شـده اسـت، و نيـز از               

هاي حرارتي و سرمايي نقش مهمي در كـاهش      آنجا كه تنش  
عملكرد محصوالت زراعي و باغي دارند، لذا در اين تحقيـق           
اين عامل نيز در طي مراحـل حـساس رشـد مـورد ارزيـابي و                

شرايط دماي متوسط   در دوره جوانه زني     . ليل قرار گرفت  تح
   تـا  C    12مـابين   روزانه مورد بررسي قـرار گرفـت و دماهـاي           

 C    20       قـرار گرفـت و      پذيرش به عنوان دماهاي مناسب مورد 
متوسط وقوع دماهاي مناسب جوانه زني براي هر ايـستگاه در    

ل در مرحلـه گـ     . شـد   ودسته بندي  طول دوره آماري محاسبه   

دهي با توجه به بررسي منابع متعدد و بر اساس شرايط اقليمي            
 عنـوان آسـتانه وقـوع تـنش سـرمايي و            بـه  C    9دمـاي    ،منطقه
د نظـر قـرار      م     به عنوان آستانه وقوع تنش گرمايي      C   25 دماي

تـر از     پـايين متوسط وقوع دماهاي     هاي  و پهنه ) 14 ،9(گرفت  
C    9  از  تر    و باالC    25  يستگاه در طول دوره آمـاري      ا  براي هر 

به همـين ترتيـب، در      .  بندي شدند  تهيه ودسته  GISدر محيط   
 به عنوان آسـتانه وقـوع تـنش    C   9 دوره پرشدن دانه نيز دماي 

گرمايي مـد    قوع تنش  به عنوان آستانه و    C    30دمايسرمايي و   
متوسـط وقـوع دماهـاي       هـاي    پهنـه  ).13 ،6 (نظر قرار گرفـت   

بـراي هـر ايـستگاه در طـول      C   30تـر از    و باال  C    9تر از     پايين
  .ه بندي شدندتسو د تهيه گرديد GIS در محيط دوره آماري

وزنـي طبقـه    « پوشاني   گيري از روش هم     با بهره در نهايت   
 متوســط هــاي هــاي مربــوط بــه نقــشه كليــه اليــه» بنــدي شــده

 بارش مرحله  ،ميزان بارش مرحله جوانه زني    ،  بارندگي ساليانه 
 ميـانگين وقـوع درجـه       ،شـدن دانـه      بارش مرحله پر   ،گل دهي 
ــي  حــرارت ــه زن ــوع درجــه  ،هــاي مناســب جوان ــانگين وق  مي
 ميــانگين ، در دوره گــل دهــيC   9تــر از  پــايينهــاي  حــرارت

 ، در دوره گـل دهـي      C    25هـاي بـاالتر       وقوع درجه حـرارت   
 در دوره   C    9هـاي پـايين تـر از          ميانگين وقوع درجه حـرارت    

هـاي     ميانگين وقـوع درجـه حـرارت       نهايتدر   و   شدن دانه   پر
  تلفيـق  GIS در محـيط     شـدن دانـه      در دوره پـر    C    30باالتر از   

شدند  و در نهايت نقشه پهنه بندي شده اراضـي اسـتان بـراي               
 دررابطه با دسته بنـدي منـاطق        .كاشت گندم ديم تهيه گرديد    

ازنظراســتعداد، چهارپهنــه زيــر بادرجــات چهارگانــه انتخــاب 
 :شدند

درجـه  ( منـاطق مناسـب      ،  )1درجـه   ( مناطق بسيار مناسب    
 )4درجــه ( منــاطق ضــعيف ، )3درجــه ( منــاطق متوســط ،)2

   .باشد مي
هـاي     بـر اسـاس نيازهـا و محـدوديت         نقشه استعدادسنجي 

اي كــه بــا   لــذا جهــت تهيــه نقــشه و تهيــه شــده اســتاناقليمـي 
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ــشتري داشــته باشــد    ــات منطقــه مطابقــت بي الزم اســت واقعي
 .حذف شـوند   هيچ عنوان قابليت كشت ندارند       قي كه به  مناط

هـاي     شـيب  ، متـر  2750 ارتفاعات باالتر از     : اين نواحي شامل  
 منـاطق شـهري و   ،  مناطق جنگلي  پوشش ،  درصد25باالتر از   
 منـاطق حفاظـت شـده، پناهگـاه حيـات وحـش و              ،  مسكوني

ــه   ــه ارومي ــي درياچ ــارك مل ــوب  ،پ ــا مرط ــور ي ،  اراضــي ش
  .باشد  ميگيرهاها و آب درياچه

  
  نتايج و بحث

تان بـر    و تهيه نقـشه پهنـه بنـدي اسـ          تاريخ كشت  محاسبه  
بـه خـوبي مـشخص       1نقـشه   اساس تاريخ شروع بارنـدگي در     

ود كه كشت گندم ديم در مناطق شمال شرقي اسـتان بايـد             نم
 از .شود ماه انجام ن و در دهه اول مهر  زودتر از ساير نقاط استا    
هـاي جنـوب غربـي اسـتان          به قـسمت  اين ناحيه به تدريج كه      

ام شود به طـوري كـه        با تأخير انج   بايدگندم   رويم كاشت   مي
تاريخ كشت دراين ناحيه بايستي در دهه دوم مهرماه صورت          

نهايت در ناحيه جنوب غربي استان اين تاريخ به         در  گيرد كه   
 الزم بـه ذكـر اسـت تـاريخ          .شـود   دهه سوم مهرماه خـتم مـي      
شير به دهه     غربي شهرستان عجب   كشت در بخشي از جنوب    

   . رسد مي  نيزاول آبان
 سـبز   ، جوانـه زدن،   موقع  ه داشت كه با كاشت ب     بايد توجه 

 قبـل از ريـزش    ديـم   گنـدم  شدن و سپس پنجه زدن بـه موقـع        
هــا در برابــر ســرما و بــرف مقــاوم    بوتــهبــرف انجــام شــده و

باقي مانده و با گرم شـدن       سالم  در زير برف     عمالشوند و     مي
د خـود را بـدون خـسارت        هوا در فصل بهار، گياه مراحل رش      

  .شود  و محصول بيشتري عايد ميادامه داده
  پهنه بندي توزيع جغرافيـايي بـارش اسـتان         )2نقشه(نتايج  
كـه در قـسمت كـوچكي از شـمال غـرب و غـرب               نشان داد   

) متـر    ميلـي  250كمتـر از    (استان ميزان بارش در حد ضـعيف        
 گنـدم ديـم      بـراي توليـد اقتـصادي      باشد كه محدوديت را     مي

ميـزان بـارش در بخـش وسـيعي از          چنـين     هـم . كنـد   ايجاد مي 
باشـد    مـي ) متـر    ميلي 300 تا   250(غرب استان در حد متوسط      

 گندم ديم كه حد پايين ميزان بارش براي توليد اقتصادي 

 
  توزيع جغرافيايي تاريخ آغاز كشت- ) 1نقشه (

 

ز اسـتان در شـمال و        امـا بخـش وسـيعي ا       .شـود   محسوب مـي  
 داراي  اسـتان اي هـم از مركز      هايي در جنوب و باريكه      قسمت

در .باشـد   مي) متر   ميلي 350 تا   300بين(بارشي در حد مطلوب     
هايي در شمال اسـتان    بخش وسيعي از جنوب شرقي و قسمت      

ــاالتر از    ــسيار مطلــوب ب ــارش ســاالنه در حــد ب ــزان ب  350مي
 بــاوليــد گنــدم ديــم  تكــه درايــن منــاطقباشــد  متــر مــي ميلــي

 .باشند  بسيارمناسب مي درنظرگيري بارندگي ساالنه به تنهائي      
هـا و     ها و ميزان ارزش وزنـي هريـك از كالسـه            تعداد كالسه 

) 1جـدول  (درصد مشاركت اين اليه در نقـشه نهـايي نيـز در      
  .ه گرديده استيارا

هـاي    توان دريافت كه نسبت بارش      مي) 3نقشه  (با بررسي   
هاي جنـوبي اسـتان پـايين و          ش ساالنه در قسمت   بهاري به بار  

. باشـد   بارش سـاالنه مـي     درصد40سهم بارش بهاري كمتر از      
هـاي بهـاري      با حركت به سمت شمال استان بـر سـهم بـارش           



  1387، سال 2، شماره22 ، جلد )علوم و صنايع كشاورزي(آب و خاك مجله      472

به طوري كه در گوشه شمال غربي استان بـه          . شود  افزوده مي 
باال بودن عرض جغرافيايي باعث     . رسد   مي درصد45باالتر از   

  هاي باران آور غربي بيشتر اين منطقه را ريانه جگردد ك مي
  

 
 )ميليمتر( توزيع جغرافيايي ميانگين بارش ساليانه -  )2نقشه (

  
 ارزش وزني مقادير بارش ساالنه  - )1جدول (

ميزان بارش  توصيف قابليتي
(mm) 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 نيوز

درصد 
 مشاركت اليه

 4 4/39 < 350 بسيار مناسب

 3 37/39 300 -350 مناسب

 2 04/18 250 -300 متوسط

 1 19/3 > 250 نامناسب

15 

  
هـا از      با شروع فصل گرما اين جريان      .تحت تاثيرقراردهند 

كنند به همين دليل نيـز از         سمت شمال منطقه عقب نشيني مي     
 بـه  . شـود  هاي بهاري افزوده مي  جنوب به شمال بر سهم بارش     

ايـن اسـتان، رژيـم      ل  شـما توان گفت كه در        مي عبارت ديگر 
ــت       ــوب از اهمي ــرف جن ــه ط ــه دارد و ب ــاري غلب ــارش به ب

هـاي    هاي بهاري كاسته شده و بر مقدار و درصد بارش           بارش
هـاي دريـاي خـزر بـه          نفـوذ جريـان   . شود  زمستاني افزوده مي  

توانـد در افـزايش سـهم         هاي شرقي اين ناحيه نيـز مـي         قسمت
  .هاي بهاري موثر باشد بارش

  

  
  درصدتوزيع جغرافيايي نسبت ميانگين بارش بهاره به -  )3نقشه (

   بارش ساالنه

  
هـاي تابـستانه را بـه         كـه نـسبت بـارش     ) 4نقشه  (با بررسي   

شود كه اين نسبت در       دهد مشخص مي    بارش ساالنه نشان مي   
استان پايين بوده و هر چه به طرف شمال          مناطق جنوب غربي  

نه افـزوده   هـاي تابـستا     رويـم بـر سـهم بـارش         استان پـيش مـي    
هاي شمالي اين مقدار به بيش    شود به نحوي كه در قسمت       مي
رسد كه علت اين امر در بخـش           بارش ساالنه مي   درصد10از  

  .هاي بهاري ذكر شد تحليل بارش
توان به اين مهم دست يافت كه بـر   مي) 5نقشه (با بررسي   

هاي فصول گرم، نـسبت بـارش پـاييزه بـه             خالف روند بارش  
در نواحي شمالي استان كمتر از نـواحي جنـوبي          بارش ساالنه   

 در مناطق شمالي و شمال شـرقي اسـتان ايـن            وعمالآن است   
 اسـتان   نسبت كمتر بوده و هر چه بـه سـمت جنـوب و غـرب              

  .شود  افزوده مييزهيي پاها  بارشرويم بر ميزان پيش مي
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(  
درصد  توزيع جغرافيايي نسبت ميانگين بارش تابستانه به -  )4نقشه (

   ارش ساالنهب
  

  
درصد  توزيع جغرافيايي نسبت ميانگين بارش پاييزه به -  )5نقشه (

   بارش ساالنه

  

 بـارش سـاالنه بـه       هـاي زمـستانه بـه       بررسي نـسبت بـارش    
بهــار و ( كــه فــصول گــرم ســال نمايــد  مــيوضــوح مــشخص

تـري نـسبت بـه        در نيمه شمالي استان فصول پر باران      ) تابستانه
پــاييز و ( در فــصول ســرد ســال نيمــه جنــوبي اســتان اســت و

نيمه جنوبي استان داراي نسبت بارندگي بيـشتري در      ) زمستان
كـه ايـن امـر بـه دليـل نـوع            .  استان دارد  مقايسه با نيمه شمالي   

 . ي تاثيرگذار دراين مناطق استها سامانه

  
درصد  توزيع جغرافيايي نسبت ميانگين بارش زمستانه به -  )6نقشه (

  بارش ساالنه

  
شـود بـه طـور        مـشاهده مـي   ) 7نقـشه   (  گونه كـه در    همان

محسوسي از طرف شمال استان به طرف جنوب آن بر ميـزان            
ــارش ــه زنــي افــزوده مــي  ب ــر اســاس . شــود هــاي دوره جوان ب
   :شود كه مشخص ميدر اين بخش هاي تعريف شده  كالسه
  جوانه زني   مرحله ه بسيار مناسب كه ميزان بارش      منطق -1
، در قسمت كوچكي از شرق متراست يلي م40 آن بيشتر از  در

 از مـساحت    درصـد  31/1و جنوب غربـي اسـتان قـراردارد و          
  . گيرد استان را در بر مي



  1387، سال 2، شماره22 ، جلد )علوم و صنايع كشاورزي(آب و خاك مجله      474

آن بـين   منطقه مناسب كه ميزان بارش ايـن مرحلـه در       -2
 عمـده منـاطق تمركـز ايـن ناحيـه در           و متربوده   ميلي 40 تا   30

مال جنوب استان واقع شده و همراه آن مناطق كوچكي در ش          
 از درصـد  45/46 شرق و شـمال غـرب اسـتان قـرار دارد كـه         

  . كند مساحت استان را احاطه مي
 منطقه متوسط كه ميزان بارش اين مرحلـه در آن بـين             -3

باشـد و مركـز و شـمال اسـتان و ناحيـه            متر مـي     ميلي 30 تا   20
 85/51گيـرد، و      كوچكي از جنوب  شـرقي آن را در بـر مـي            

  .شود  شامل مي از مساحت استان رادرصد
رحله كمتر   منطقه ضعيف كه در آن ميزان بارش اين م         -4

 از مساحت استان را در بـر        درصد 39/0 و   متراست   ميلي 20از  
گرفته و فقط قسمتي از شمال غـرب اسـتان و غـرب آن جـز                

  . باشد اين ناحيه مي
  

  
  )mm(  توزيع جغرافيايي ميانگين بارش مرحله جوانه زني-  )7نقشه (

  
هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       كالسهتعداد  

) 2جـدول   (و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيز در           
  .ه گرديده استيارا

  

  ارزش وزني مقادير بارش جوانه زني  - )2جدول (

ميزان بارش  توصيف قابليتي
(mm) 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

 4  31/1 <40 بسيار مناسب

  3  45/46  30 -40 مناسب
  2  85/51  20 -30 متوسط
  1  39/0 >20 نامناسب

15 

  

همانطور كه در نقشه پهنـه      بارش دوره گل دهي     در مورد   
مشخص است منـاطق شـمالي اسـتان از         ) 8نقشه  (بندي استان   

نظر ميزان بارش دوره گل دهـي در شـرايط بـسيار مناسـب و               
ز اين لحـاظ در     هايي از شرق و غرب ا       بقيه استان، جز قسمت   

هـاي تعريـف    بـر اسـاس كالسـه   . وضعيت مناسبي قرار دارنـد   
  : شود كه مشخص مي) 8نقشه (شده با توجه به 

لـه   ناحيه بسيار مناسب كه در آن ميزان بارش اين مرح          -1
، در قسمت شمالي اسـتان و بخـش         متر است    ميلي 50باالتر از   

ز  ا درصـد  55/17كوچكي از شرق استان قرار دارد و حـدود          
  .مساحت استان را به خود اختصاص داده است

 ناحيه مناسب كه در آن ميزان بارش ايـن مرحلـه بـين              -2
هايي از شـمال، مركـز        باشد و در قسمت     متر مي    ميلي 50 تا   35

و بخش وسيعي از جنوب استان قرار داشته و مساحتي حدودا            
  . دهد  از استان را به خود اختصاص ميدرصد 02/56

سط كه در آن ميزان بارش مرحله گل دهـي           ناحيه متو  -3
هاي غربـي و جنـوب        باشد و قسمت    متر مي    ميلي 35 تا   20بين  

هايي از شرق استان را در بـر گرفتـه و حـدود               غربي و قسمت  
 از مساحت اسـتان را بـه خـود اختـصاص داده             درصد 36/26

  . است
 ناحيه ضعيف كه در آن ميزان بارش اين مرحله كمتـر       -4

باشـد و فقـط دربخـش كـوچكي از شـرق              تر مي م   ميلي 20از  
 از  درصـد  07/0استان قرار گرفته و مساحت كمي در حـدود          

  .گيرد مساحت استان را در بر مي
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هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       تعداد كالسه 
) 3(و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيز در جـدول             

  .ه گرديده استيارا
  

   دهي گلني مقادير بارش  ارزش وز- )3جدول (

ميزان بارش  توصيف قابليتي
(mm) 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

  4  55/17 <50 بسيار مناسب

  3  02/56  35 -50 مناسب
  2  36/26  20 -35 متوسط

  1  07/0 >20 نامناسب

15 

 

شـود كـه در       مالحظـه مـي   ) 9(با توجه به نقشه پهنه بندي       
مال استان بـه سـمت جنـوب غربـي آن از            اين مرحله نيز از ش    

بـر ايـن    . شـود   شدن دانه كاسته مـي      هاي مرحله پر    ميزان بارش 
  :توان دريافت كه  كالسه تعريف شده مي4اساس از 

 مناسب كه ميزان بارش اين مرحله در آن         ر منطقه بسيا  -1
باشد و در نواحي شمالي استان حدود  متر مي  ميلي40باالتر از 

  . گيرد ساحت استان را در بر مي از مدرصد 04/17
 منطقه مناسب كه ميزان بارش ايـن مرحلـه در آن بـين        -2

مساحت اسـتان    از   درصد 87/16باشد و     متر مي    ميلي 40 تا   30
هايي از مركز استان را به صـورت         بخشرا در مناطق شمالي و    

 گيرد پراكنده در بر مي

 20آن ميزان بارش اين مرحله بينكه در منطقه متوسط  -3
متربوده وقسمت وسيعي ازمركزوجنـوب شـرقي و           ميلي 30تا  

 ازمـساحت   درصد 97/48ازغرب استان را درحدود    اي  باريكه
  .استان را شامل مي شود

 منطقه ضعيف كه در آن ميزان بارش اين مرحله كمتر           -4
هـايي از مركـز و جنـوب غربـي            متر بوده و قسمت      ميلي 20از  

مساحت استان را تشكيل     از   درصد 12/17استان را در حدود     
  .دهد مي

هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       تعداد كالسه 
) 4جـدول   (و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيز در           

  .ارائه گرديده است

  
  )mm(  توزيع جغرافيايي ميانگين بارش مرحله گل دهي-  )8نقشه (

  
   پرشدن دانهرزش وزني مقادير بارش ا - )4جدول (

ميزان بارش  توصيف قابليتي
(mm) 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

  4  55/17 <50 بسيار مناسب

  3  02/56  35 -50 مناسب
  2  36/26  20 -35 متوسط

  1  07/0 >20 نامناسب

15 

  

  
  )mm(  توزيع جغرافيايي ميانگين بارش مرحله پرشدن دانه-  )9نقشه (
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 شـود كـه     يـز مـشخص مـي     حاصـله ن  ) 10نقشه(با توجه به    
هـاي مناسـب      توزيع متوسط جغرافيايي وقوع درجـه حـرارت       

  :باشد  كالسه زير مي4جوانه زني شامل 
 از لحـاظ  درصد 09/66قسمت اعظم استان، در حدود  ) 1

وقوع دماي مناسب جوانه زني در وضعيت بسيار مناسب قرار          
 مواقـع دمـا در محـدوده مناسـب          درصـد  70داشته و بـيش از      

  . دباش مي
 درصــد 60-70وضــعيت مناســب كــه در آن حــدود  ) 2

 27/27دهـد، حـدود       مواقع دماي مناسب جوانه زني روي مي      
دهد كه عمـده مراكـز         از مساحت استان را تشكيل مي      درصد

  . تجمع آن در مركز و شمال استان واقع شده است
وضعيت متوسـط بخـش كمـي از اسـتان را در حـدود              ) 3

شـود كـه در       شرق شامل مـي    در قسمت مركز و      درصد 35/6
 درصد امكان وقوع دماي مناسب      50 -60آن به طور متوسط     

  . جوانه زني وجود دارد
ــسيار كمــي از اســتان، در  ) 4 وضــعيت ضــعيف درصــد ب

 از مساحت آن را در غـرب اسـتان شـامل         درصد 29/0حدود  
شود كه متوسط وقـوع دمـاي مناسـب جوانـه زنـي در آن                 مي

  . استدرصد 50كمتر از 
هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       اد كالسه تعد

) 5(و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيز در جـدول             
  .ارائه گرديده است

  

  
 مقادير متوسط وقوع دماهاي مناسب جوانه  ارزش وزني- )5جدول (

  زني

 توصيف قابليتي

متوسط وقوع دماهاي 
مناسب جوانه زني 

 )درصد(

درصد 
 مساحت

ارزش 
 يوزن

درصد 
 مشاركت اليه

  4  09/66 <70 بسيار مناسب

  3  27/27  60 -70 مناسب

  2  35/6  50 -60 متوسط
  1  29/0 >50 نامناسب

8 

  

  
توزيع جغرافيايي ميانگين وقوع دماهاي مناسب درصد  – )10نقشه (

  جوانه زني

 
متوسـط  توزيع جغرافيايي    از   حاصله) 11نقشه  (با توجه به    
 كالســه 4يي در مرحلــه گــل دهــي ، هــاي ســرما وقــوع تــنش

  :اند تعريف شده به قرار زير پهنه بندي شده
  

  
 C  9توزيع جغرافيايي ميانگين وقوع دماهاي كمتر از درصد  - )11نقشه (

  دهي  در طول مرحله گل
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 از مساحت استان    درصد 40وضعيت بسيار مناسب كه     ) 1
شد و  با  هاي غربي استان مي     دهد و شامل قسمت     را تشكيل مي  

 طـي مرحلـه گـل        در C    9كمتـر از    متوسط ميزان وقوع دماي     
   .باشد  ميدرصد30دهي در آن كمتر از 

 از مساحت استان را درصد 34/43وضعيت مناسب كه ) 2
هايي از شمال شرقي، مركـز و   دهد و شامل قسمت  تشكيل مي 

باشـد كـه متوسـط ميـزان وقـوع دمـاي              شمال غربي استان مي   
 30 -40ي مرحلـه گـل دهـي در آن بـين             طـ   در C    9كمتر از   

   .باشد درصد مي
 از مساحت اسـتان را      درصد 47/9وضعيت متوسط كه    ) 3

باشد و متوسط ميـزان       دهد و شامل شرق استان مي       تشكيل مي 
 مرحله گل دهـي در آن بـين          در طي  C    9كمتر از وقوع دماي   

  .باشد  درصد مي40 -50

 حـدود  وضعيت ضعيف كه درصد كمـي از اسـتان در         ) 4
  .دهد مي تشكيل  در شرق از مساحت استان رادرصد 19/7

هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       تعداد كالسه 
) 6جـدول   (و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيز در           

   .ارائه گرديده است
متوسـط  توزيع جغرافيايي   از   حاصله   )12 نقشه(با توجه به    

 كالســه 4 ه گــل دهـي ، رمــايي در مرحلـ گهـاي   وقـوع تــنش 
  اند به قرار زير پهنه بندي شده .تعريف شده

  
 در C  9كمتر از دماهاي  مقادير متوسط وقوع  ارزش وزني- )6جدول (

  طول مرحله گل دهي

 توصيف قابليتي
متوسط وقوع دماهاي 

 )درصد (C  9كمتر از 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

  4  40 >30 بسيار مناسب

  3  34/43  30 -40 ناسبم
  2  47/9  40 -50 متوسط

  1  19/7 <50 نامناسب

8 

  

 از مساحت اسـتان     درصد 42/5ناحيه بسيار مناسب كه     ) 1
اي در نقـاط مختلفـي از شـرق و غــرب و     را بـه صـورت لكـه   

دهـد و متوسـط ميـزان وقـوع           جنوب غربي استان تشكيل مـي     
  .باشد  ميدرصد30 از  در آن كمترC   25از دماي بيشتر 

 از مـساحت اسـتان را       درصـد  04/59ناحيه مناسب كه    ) 2
اي از جنوب شرقي و مركـز و قـسمتي از شـمال               جز در ناحيه  

دهـد و متوسـط ميـزان وقـوع دمـاي       غرب استان تـشكيل مـي    
 . باشد  درصد مي30 -40 آن بين  درC   25از بيشتر 

 از مـساحت اسـتان را       درصـد  85/31ناحيه متوسط كه    ) 3
از شــمال غــرب و جنــوب شــرقي و مركــز اســتان در قـسمتي  
 در  C    25دهد و متوسط ميزان وقوع دماي بيشتر از           تشكيل مي 

  .باشند  درصد مي40 -50آن بين 
 از مساحت اسـتان را بـه        درصد 69/3ناحيه ضعيف كه    ) 4

دهـد و     اي در قسمتي از شرق و مركز تشكيل مي          صورت لكه 
ــوع دمــاي   ــزان وق ــشتر از متوســط مي ــيش از  درC   25بي  آن ب

  .باشد  ميدرصد50
هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       تعداد كالسه 

) 7جـدول   (و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيـز در          
  .ارائه گرديده است

  
 در C  25 ارزش وزني مقادير متوسط وقوع دماهاي بيشتر از - )7جدول (

  طول مرحله گل دهي

 توصيف قابليتي
ع دماهاي متوسط وقو
 )٪ (C  25بيشتر از 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

  4  42/5 >30 بسيار مناسب

  3  04/59  30 -40 مناسب

  2  85/31  40 -50 متوسط
  1  69/3 <50 نامناسب

8 
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 Cتوزيع جغرافيايي ميانگين وقوع دماهاي بيشتر از درصد  - )12نقشه (

    در طول مرحله گل دهي25 
 

متوسـط  توزيع جغرافيايي   از   حاصله   )13 نقشه( توجه به    با
 كالسـه   4 ،پرشـدن دانـه   رمايي در مرحلـه     سـ هـاي     وقوع تنش 

  :تعريف شده به قرار زير پهنه بندي شدند
شـود جـز قـسمتي از شـرق           همان طور كه مالحظه مي    ) 1

 از مساحت استان درصد 81/91استان تمامي آن كه درحدود   
 بسيار مناسب قـرار دارد ايـن بـدان          شود در ناحيه    را شامل مي  

هـاي سـرمايي      شدن دانه تنش    معني است كه در طي مرحله پر      
افتد و متوسط ميزان وقـوع        ندرت در سطح استان اتفاق مي     به  

  . استدرصد15 اين مرحله كمتر از  درC   9كمتر از دماي 
ناحيه مناسب قسمت كوچكي از شرق استان را شـامل          ) 2
 از مساحت اسـتان را تـشكيل        درصد 19/8شود كه حدود      مي
 C    9كمتر از   در اين ناحيه متوسط ميزان وقوع دماي        . دهد  مي

  .باشد  درصد مي15-25بين 
هـاي متوسـط و ضـعيف         در اين كالسه بندي پهنـه     ) 4 و 3

  .وجود ندارند

هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       تعداد كالسه 
) 8(نيز در جـدول     و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي         

  .ه گرديده استيارا
حاصله از توزيع جغرافيايي متوسـط      ) 14نقشه  (با توجه به    

 كالسـه   4رشـدن دانـه،     گرمـايي در مرحلـه پ      هـاي   وقوع تنش 
  :رار زير پهنه بندي شدندق تعريف شده به

 از مــساحت درصــد 92/25 ناحيــه بــسيار مناســب كــه )1
 استان را در غرب و

  
 در C  9 مقادير متوسط وقوع دماهاي كمتر از  ارزش وزني- )8جدول (

  طول مرحله پرشدن دانه

 توصيف قابليتي
متوسط وقوع دماهاي 

 )درصد (C  9كمتر از 

درصد 
 مساحت

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

  4  81/91 >15 بسيار مناسب

  3  19/8  15 -20 مناسب
  2  0  25 -35 متوسط

  1  0 <35 نامناسب

8 

  

 

 
 C  9توزيع جغرافيايي ميانگين وقوع دماهاي كمتر از درصد  - )13نقشه (

  در طول مرحله پرشدن دانه
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در اين ناحيه متوسط ميـزان      . دهد  شمال شرقي تشكيل مي   
شدن   دوره پر در طولC   30بيشتر از هاي  وقوع درجه حرارت

  . است درصد30دانه كمتر از 
  از مـساحت اسـتان را      درصـد  89/61ناحيه مناسب كه    ) 2

در قسمت اعظمي از شمال غرب و مركز و جنوب و جنـوب             
در اين ناحيه متوسط ميـزان وقـوع        . دهد  غربي آن تشكيل مي   

 دوره پرشدن دانـه      در طول  C    30بيشتر از   هاي    درجه حرارت 
 .  درصد است40-30

 از مـساحت اسـتان را        درصـد  19/12ناحيه متوسط كه    ) 3
رقي، مركـز و  هايي از جنـوب شـ   اي در قسمت به صورت لكه  

در ايـن ناحيـه متوسـط       . شـود   شمال غربي استان را شامل مـي      
 طـول دوره   درC   30بيـشتر از  هاي  ميزان وقوع درجه حرارت  

  . باشد  درصد مي40-50شدن دانه بين  پر
همــان طــور كــه در نقــشه پهنــه بنــدي شــده مالحظــه  ) 4
  .باشد مناسب موجود نمي شود در اين نقشه پهنه نا مي

هـا   ها و ميزان ارزش وزني هريك از كالسـه       سهتعداد كال 
) 9جـدول   (و درصد مشاركت اين اليه در نقشه نهايي نيز در           

  .ه گرديده استيارا
  

 در C  30 ارزش وزني مقادير متوسط وقوع دماهاي بيشتر از - )9جدول (
  طول مرحله پرشدن دانه 

 توصيف قابليتي
متوسط وقوع دماهاي 

 )٪ (C  30بيشتر از 

درصد 
 ساحتم

ارزش 
 وزني

درصد 
 مشاركت اليه

  4  92/25 >30 بسيار مناسب

  3  89/61  30 -40 مناسب
  2  19/12  40 -50 متوسط
  1  0 <50 نامناسب

8 

  
پس از تهيه نقـشه نهـايي پتانـسيل اقليمـي گنـدم ديـم در                

 كالسه زير در سطح استان نمايان شد كه در ادامه به            4استان،  
  :دشو شرح هر كدام پرداخته مي

  

  
 Cتوزيع جغرافيايي ميانگين وقوع دماهاي بيشتر از  درصد - )14نقشه (

   در طول مرحله پرشدن دانه30 

  
بـه دليـل دارا بـودن       ): 1درجـه   ( مناطق بـسيار مناسـب       )1

ــدم داراي    ــول دوره رشــد گن ــرايط اقليمــي مناســب در ط ش
تواننــد چنــين عملكــردي را در  عملكــرد بــاال هــستند يــا مــي

. بودن ساير پارامترهاي مورد نياز داشـته باشـند     صورت فراهم   
اي در برخـي از       اين ناحيه عمدتا  در شمال و به صـورت تكـه          

ايــن نــواحي شــامل . نقــاط غــرب و جنــوب غربــي قــرار دارد
هاي مركزي و غربي شهرستان كليبر، شرق شهرسـتان           قسمت

جلفا، شمال غربي شهرستان اهر، شمال شرقي و برخـي نقـاط            
ن مرند، شمال غرب و جنوب شرقي شهرستان        جنوبي شهرستا 
 كـوچكي از شـرق شهرسـتان اسـكو و عجـب            ورزقان، بخش 

نهايت قسمت كوچكي از غـرب شهرسـتان مراغـه     در  شير، و   
تـوان بـه شهرسـتان        به عنوان نماينده ايـن ناحيـه مـي        . باشد  مي

كليبر اشاره كرد كه داراي عملكردي به طور متوسط برابر بـا            
  .باشد  سال اخير مي6كتار در  كيلوگرم در ه1115
از لحــاظ عوامــل اقليمــي ): 2درجــه ( منــاطق مناســب )2

تـري نـسبت بـه منـاطق      مناسب گندم ديم، در شرايط ضـعيف    
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ولي با كـشت گنـدم در ايـن منـاطق           . بسيار مناسب قرار دارد   
 انتظـار   هـا    آن نسبت خـوبي را از    به  توان عملكرد محصول      مي

 ناحيه عمده، يكي    2ان را در    اين ناحيه مساحتي از است    . داشت
بـه طـور    . دهـد   شمال استان و ديگري درجنـوب تـشكيل مـي         

مشروح اين قسمت شمال شرقي و جنـوب شهرسـتان كليبـر،            
غرب شهرستان جلفا، شهرستان اهر به غير از شمال غرب آن، 
شهرستان ورزقـان بـه غيـر از نـواحي شـمال غربـي و جنـوب                 

رقي و برخـي از     شرقي آن، شهرستان مرنـد بـه جـز شـمال شـ            
هاي هريس و  هاي شمالي شهرستان نواحي جنوبي آن، قسمت

هاي شمالي و جنوبي شهرستان تبريـز، نـواحي           شبستر، قسمت 
هــاي مركــزي و جنــوبي  جنــوبي شهرســتان ســراب، قــسمت 

هــاي  هــاي متعــددي از كنــاره شهرســتان بــستان آبــاد، بخــش
 هـاي مراغـه و      شهرستان ميانه، شهرسـتان هـشترود، شهرسـتان       

، نـواحي  هـا   آنهـايي از جنـوب   چاراويماق بـه غيـر از بخـش    
شـير و ملكـان را      هـاي اسـكو، بنـاب، عجـب         شرقي شهرستان 

تـوان بـه      بـه عنـوان نماينـده ايـن بخـش مـي           . شـود   شامل مـي  
كـرد كـه داراي عملكـردي بـه طـور            شهرستان هشترود اشاره  

 سـال اخيـر     6 كيلـوگرم در هكتـار در        1005متوسط برابـر بـا      
  .باشد مي

داراي پتانسيل اقليمي پـاييني     ): 3درجه( مناطق متوسط    )3
 هعمـد بـه طـور     ايـن ناحيـه     . باشـند   براي كشت گندم ديم مي    

هــايي از  نــواري از مركــز اســتان از شــرق بــه غــرب و بخــش
جنـوب و قــسمت كــوچكي از شـمال غــرب اســتان را در بــر   

گيــرد، و شــامل شــمال غــرب شهرســتان جلفــا، جنــوب   مــي
هاي  ر، هريس، چاراويماق و مراغه، بخش   هاي شبست   شهرستان

مركزي شهرستان تبريز، نواحي شمالي شهرستان بستان آبـاد،         
شهرستان سراب به غير از مركز، غـرب و جنـوب غربـي آن،              
نواحي مركزي و جنوبي شهرستان اسكو، شهرستان آذرشهر،        

در شـير و ملكـان، و      هاي بناب، عجب    نواحي غربي شهرستان  
هـايي از شـرق و غـرب     كـزي و بخـش  هـاي مر   نهايت قسمت 

توان به    به عنوان نماينده اين ناحيه مي     . شود  شهرستان ميانه مي  
كـرد كـه داراي عملكـردي بـه طـور             شهرستان هريس اشـاره   

 ســال اخيــر 6 كيلــوگرم در هكتــار در 851متوســط برابــر بــا 
  .باشد مي

به دليل عـدم وجـود شـرايط        ): 4درجه( مناطق ضعيف    )4
 گندم در اين منـاطق مقـرون بـه صـرفه            اقليمي مناسب كشت  

اين ناحيه مناطقي از شرق و مركـز اسـتان را           . اقتصادي نيست 
هــايي از شــرق شهرســتان تبريــز و  قــسمت. دهــد تــشكيل مــي

هايي از مركز و غرب شهرستان سراب شامل اين ناحيه            بخش
تـوان بـه شهرسـتان        به عنوان نماينده اين ناحيـه مـي       . باشند  مي

كه داراي عملكردي به طور متوسط برابر با        كرد    سراب اشاره 
  .باشد  سال اخير مي6 كيلوگرم در هكتار در 794

  

  
 از نظر  پهنه بندي نهايي اراضي استان آذربايجان شرقي- )15نقشه (

    ديم پتانسيل اقليمي كشت گندم
 

هـا     محدوده ارايه شده در بخـش مـواد و روش          7با اعمال   
  :طق تهيه شدندهاي اين منا  نقشهGISدر محيط 
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هاي استان در شمال شـرق اسـتان قـرار گرفتـه كـه               جنگل
توان بـه      كه از آن جمله مي     باشد  هاي تابستانه مي    داراي بارش 

 عمـده منـاطق شـور و        چنـين   هـم هاي كليبر اشاره كرد       جنگل
مرطوب هم در غرب اسـتان و در مجـاورت درياچـه اروميـه              

  .واقع گشته است
 غرب استان، در حاشيه ايـن     پارك ملي درياچه اروميه در    

ترين اراضي تجمع منـاطق حفاظـت         گشته و بيش   درياچه واقع 
هــاي كليبــر و جلفــا قــرار  شــده در شــمال اســتان و شهرســتان

 مناطق حيات وحش در شمال استان، به طور         چنين  همگرفته،  
عمــده در شهرســتان جلفــا و در جنــوب اســتان در شهرســتان 

  .بناب قرار گرفته است
هــاي بــاالتر از    متــر، شــيب 2750بــاالتر از ارتفاعــات 

ــهدرصــد25 ــا   و درياچ ــا و آبگيره ــه  ) ه ــه ب ــا توج ــرايط ب ش
ــتان  ــايي اس ــتان     جغرافي ــطح اس ــام س ــسبي در تم ــور ن ــه ط  ب

  .اند پراكنده
شـود    حاصل مي ) 16نقشه  (اطق با يكديگر    نبا تلفيق اين م   

كه در اين تحقيق از آن به عنوان مناطق حذف شـده اسـتفاده              
نقــشه نهــايي ) 15نقــشه ( از ادغــام ايــن نقــشه بــا .شــده اســت

  .يابي اقليمي كشت گندم ديم در استان بدست آمد پتانسيل
 عمده مناطق بسيار  با اينكه  شود  همان طور كه مالحظه مي    

مناسب كشت گندم ديم در شمال استان واقعند و اين منـاطق            
از لحاظ اقليمي جهت كشت ديم گنـدم مناسـبند امـا منـاطق              

ده، پناهگاه حيات وحش و منـاطق جنگلـي اسـتان     حفاظت ش 
چنـين ايـن منـاطق بـه دليـل            دارند هـم  نيز در اين قسمت قرار      

هاي فصول گرم سال داراي مراتع بسيار         برخورداري از بارش  
باشند و در اين منـاطق دامپـروري          خوبي جهت دامپروري مي   

  بيشتر منـاطق اسـتان     چنين  هم. از رونق خوبي برخوردار است    
ال و جنوب آن جهت كشت ديم گندم از لحاظ عامل           در شم 

 البته درشرايط فعلـي بيـشترين       اقليم در حد مناسب قرار دارند     
سطح زير كشت گنـدم ديـم در نـواحي جنـوبي اسـتان قـرار                

لحـاظ    از  بيشترين مركز تجمع مناطق متوسط و ضعيف       .دارد
 به صورت نواري از شرق به غرب استان كشيده شـده            اقليمي
  .است

  
 اراضي حذف شده نهايي از نقشه پتانسيل اقليمي كشت - )16نقشه (

  ديم   گندم

  

  
 پهنه بندي كاربردي اراضي استان آذربايجان شرقي از نظر - )17نقشه (

  پتانسيل اقليمي كشت گندم ديم
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The climatic zoning of dryland wheat in Eastern Azerbaijan 

 
Gh.Kamali1 – A.Sadaghiani – A.Sedaghatkerdar Poor 

 
Abstract: 

Since the majority of dryland farming area in eastern Azerbaijan is devoted to wheat production, 
therefore, climate zoning of dryland wheat was set as the goal of this research.  For this reason long 
term climatic data of 39 meteorological stations inside the province and 7 synoptic stations out of the 
province were used. The most proper planting date was suggested based on the commencement of 
rainy season in each part of the province, and the different growth stages of dryland wheat were 
determined.  Using the precipitation data, the climatic isohyetal maps of the following were derived: 
annual rain, rain during germination, rain during flowering, and rain during seed filling stage. In 
addition, using temperature data the climatic isothermal maps for germination, thermal stress during 
flowering and seed filling stages were developed for the province. Finally, these maps were compiled 
in GIS and afterward the climatic zoning of dryland wheat was derived. The areas with no potential of 
wheat dryland farming were omitted. The final map showed the most appropriate, appropriate, 
medium, and poor climatic zoning. The zoning in the map indicated that areas in the north part of the 
province had the most appropriate climatic conditions for dryland farming. The concentration of 
medium to poor climatic zoning was located in a strip which was stretched from east to west part of 
the province.   

 
  

                                                 
1 - Study on The Potentiol Climatic region for wheat dry farming in Cast Azarbayjan 


