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 مقدمه  –1

الوندکوهاست.اينشهردردامنه استانهمدان يکيازشهرهايغربيوکوهستانيايرانومرکزشهرستانو شهرهمدان

ايستگاهتحقیقات .آيدميشماربهايرانسردسیرشهرهايازواستشدهواقعدرياسطحازمتري1900بلندايدرو

دقیقه32درجهو48درطولجغرافیائيکیلومتريازمرکزشهرهمدانو15فاصلهدرهواشناسيکشاورزياکباتان

درمحوطه1357مترازسطحمتوسطدريادرسال1730دقیقهشماليباارتفاع52درجهو34شرقيوعرضجغرافیائي

هدفاصليازراهاندازيايستگاهتحقیقاتهواشناسيکشاورزيمطالعهدهاستشتاسیسمرکزتحقیقاتکشاورزيهمدان

وبهدلیلشرايطشرايطآبوهواييدروبررسيپیشبینيهايهواشناسيبررفتارمحصوالتکشاورزياستانميباشد.

روزميباشد127طورمتوسطيخبندانبهجغرافیائيوتوپوگرافيدارايآبوهواينسبتامتغیرميباشددورهسرماو

متوسطبارندگيبلندمدتساالنهدرايستگاه.میلیمتربودهاست1555مجموعتبخیرساالنهدرايندورهآماريبرابربا

میلیمتر513بهمقدار1397میلیمتربودهکهبیشترينمقداربارندگيبهسال6/313اکباتاندرايندورهآماريبرابربا

میلیمتروکم48ماهبااسفندپربارانترينماهسال.میلیمتربودهاست206بهمقدار1377وکمترينمربوطبهسال

4/5میلیمتروکمبارانترينفصلتابستانبا112میلیمترپربارانترينفصلزمستانبا8/0بارانترينماهمردادبا

درجهسلسیوسبوده،گرمترينسال9/10سالبرابربا23مدتساالنهدمايهوادراينمتوسطبلندمیلیمترميباشد.

درجهسلسیوسمربوطبه8درجهسلسیوسوخنکترينسالبامیانگینساالنه13هبامیانگینساالن1377نیزسال

-8/33حداقلمطلقدمايهوااشد.ميباشد.ماهبهمنسردترينماهسالوماهمردادگرمترينماهسالميب1361سال

درصداست55ميباشد.متوسطساالنهرطوبتنسبيدورهبلندمدتدرجهسلسیوسدر40وحداکثرمطلقدمايهوا

بیشترينسرعت.ساعتبودهاست2963ومجموعساعتآفتابيساالنهدرايندورهآماري65ومجموعروزهايباراني

متردرساعتوبیشترينجهتوزشبادجنوبغربيميباشد.براساسطبقهبندياقلیميبلورکیلو110باددرحدود

بااينحالاقتصاداستانمتکيبهکشاورزي.ودمارتناقلیمايستگاهاکباتانجزاقلیمنیمهخشکسردمحسوبميشود

4/4کشور، درصدازوسعت1.2همدانيکيازقطبهايکشاورزيکشورمحسوبميشودکهعليرغمداشتنبودهو

هزار117بخشکشاورزيدراستانهمداندارايدرصدازتولیداتبخشکشاورزيکشوررابهخوداختصاصدادهاست

هزارهکتارباغي(77/5هزارهکتارزراعيو619هزارهکتارسطحزيرکشتمحصوالتزراعيوباغي)692بهرهبردار،

کهبخشکشاورزياستان.میلیونتنانواعمحصوالتکشاورزياست4/9هزارهکتارآيشباتولیدساالنهقريببه293و

زدرصدا3/4درصدازتولیداتو4/5درصدارزشافزودهفعالیتهاياقتصادياستانو25 درصداشتغالو29همدان،

هزارتن406همداندارايتولیدساالنهدرحدوداستان.ارزشافزودهبخشکشاورزيکشوررابهخوداختصاصدادهاست

هزارتنگیاهاندارويي15و هزارتنجو340هزارتنسیر،50هزارتنسیبزمیني،920هزارتنگردو،54انگور،

 .است
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 جدول اطالعات اقلیمی  - 2

 میلیمتر7/186برابراستباتابستانبارشازشروعسالجاريتاپايانفصلمجموع

 

تابستانفصلجدولمیانگیندماورطوبتخاکماهانه-1–2



 





















 

 

 

 

 فروردین ماه 

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

35/732/229/729/128/625/8

 میانگین رطوبت خاک 
510203050100

5/266/6789

 اردیبهشتماه 

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

36/633/531/430/630/528/3

 میانگین رطوبت خاک 
510203050100

5/15/86/46/87/99

 خرداد ماه 

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

30/7 28/0 27/1 27/0 25/5 26/8 

 میانگین رطوبت خاک 
5 10 20 30 50 100 

55/6 6/2 6/7 7/6 8/8 
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تابستانفصلاقلیميماهانهجدولاطالعات-2–2



 اکباتاننام ایستگاه 

  بلند مدت   سال گذشته   یسال جار فروردین ماه 
اختالف با 

  سال گذشته 

اختالف با 

   بلند مدت 
 3/1-0 3/1 0 0 مجموع بارش 

 33/339/1- 321 360/1393/4 مجموع تبخیر

 6/113/3- 357 370/3376/4 مجموع ساعت آفتابی 

 9-5 29 2015 بیشینه سرعت باد

 0/21/2 23/8 2524/8 میانگین دما 

 0/10/9- 13/6 14/514/6 میانگین دمای کمینه

 2/13/3- 34 37/339/4 میانگین دمای بیشینه

 6-2 33 2725 میانگین رطوبت نسبی 

  بلند مدت   سال گذشته   یجار سال اردیبهشتماه 
اختالف با 

  سال گذشته 

اختالف با 

  بلند مدت 

 

 

  7- 1/8- 7 01/8 مجموع بارش 

  53/6 34/8 326 379/6344/8 مجموع تبخیر

  21/9 38/5 333 354/9316/4 مجموع ساعت آفتابی 

  6- 3 24 1815 بیشینه سرعت باد

  1/3 0/8 24/4 25/724/9 میانگین دما 

  1/5 0/6 14 15/514/9 میانگین دمای کمینه

  3/5 0/4-34/8 38/7 38/3 میانگین دمای بیشینه

  3- 2- 31 2830 میانگین رطوبت نسبی 

  بلند مدت   سال گذشته   یجار سال خرداد ماه 
اختالف با 

  گذشته سال 

اختالف با 

  بلند مدت 

 

 

  2/1- 0/1 2/2 0/10 مجموع بارش 

  31/4 9/1 258 289/4280/3 مجموع تبخیر

  1/6 14/4- 330 331/6346 مجموع ساعت آفتابی 

  14- 8- 22 816 بیشینه سرعت باد

  0/7 0/8- 20/5 21/222 میانگین دما 

  1 0/2 9/6 10/611 میانگین دمای کمینه

  2/7 1/4- 31/3 3435/4 میانگین دمای بیشینه

  8- 1- 32 2425 میانگین رطوبت نسبی 
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 فصلی بارش و دمای هوا   بینیپیش  - 3

،بارشپیوندهاياثرگذاربررويايرانوخروجيمدلهايپیشبینيفصليباتوجهبهآخرينبهروزرسانيدور 

ازکمترمیلیمتر10تا5آبانتانیمهاولمهردوموليازنیمهنرمالدرحدمهرمهاولیتانتیرنیمهاولدر

ميبهاينکهماهیتايننوعازپیشبینيهابصورتتجمعيميباشدانتظارهباتوجنيشدهاست.یپیشبنرمال

گردد.کمترازنرمالدراستانوضعیتبارندگيپايیزفصلماهدومیندررود

نیمهدوممردادتادرجه،2تا1نیمهدومتیرتانیمهاولمردادهمچنینبررسينقشههايپیشبینيدمابراي

اولمهرتانیمهدومنیمهدرجهو1تا5/0نیمهدومشهريورتانیمهاولمهردرجه،2تا5/0نیمهاولشهريور

نرمالپیشبینيشدهاست.ازبیشترسلسیوسدرجه5/0حددرآبان

 

اکباتانجدولنرمالهاياقلیميبلندمدتادارههواشناسيکشاورزي– 1–3

 

از دهم ماه  نام ایستگاه اکباتان

 مهر

از دهم ماه 

 آبان 

از دهم ماه 

 آذر

از دهم ماه 

 دی

از دهم ماه 

 بهمن

-1/1-6/125/69/08/2 میانگین دما 

1/257/385/422/335/41 مجموع بارش
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 بارش بلند مدت بینیپیش  – 2 – 3

  
آبان)اکتبر(9مهرتا9 آذر)نوامبر(9آبانتا10   

  
دي)دسامبر(10آذرتا10 (2023بهمن)ژانويه11ديتا11   
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(2023اسفند)فوريه9بهمنتا12  



 تحلیل بارش:

مترمیلي1/25بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالازکمترمیلیمتر10تا5حدآبان:در9مهرتا9بارش

مترمیلي7/38بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالازمیلیمترکمتر10تا5حددرآذر:9آبانتا10بارش

مترمیلي5/42بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالحددي:در10آذرتا10بارش

مترمیلي2/33بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالازحدبهمن:در11ديتا11بارش

مترمیلي5/41بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالازحداسفند:در9بهمنتا12بارش













بارشپیش-شکل نرمال از انحراف کشوربیني

(mmاز تانهم( تااسفندنهممهر اکتبر معادل

 (ECMWF)ازمدل2023فوريه



7 

 

 دمای بلند مدت بینیپیش - 3 – 3

  
آبان)اکتبر(9مهرتا9 آذر)نوامبر(9آبانتا10   

  
دي)دسامبر(10آذرتا10 (2023بهمن)ژانويه11ديتا11   
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(2023اسفند)فوريه9بهمنتا12  

 

  تحلیل دما : 

درجهسلسیوس6/12بابرابربلندمدتدمايمیانگین-نرمالازبیشتردرجه1حدآبان:در9مهرتا9دماي

درجهسلسیوس5/6بابرابربلندمدتدمايمیانگین-نرمالازدرجهبیشتر2تا1حددرآذر:9آبانتا10دماي

درجهسلسیوس9/0بابرابربلندمدتدمايمیانگین-نرمالازدرجهبیشتر2تا1حددردي:10آذرتا10دماي

درجهسلسیوس-8/2بابرابربلندمدتدمايمیانگین-نرمالازبیشتردرجه2تا1درحدبهمن:11ديتا11دماي

درجهسلسیوس-1/1بابرابربلندمدتدمايمیانگین-نرمالازدرجهبیشتر2تا1درحداسفند:9بهمنتا12دماي



 









مهرتانهمبینيانحرافازنرمالدماازپیش-شکل

فوريهنهم تا اکتبر معادل مدل2023اسفند )از

ECMWF) 
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 پایش خشکسالی کشاورزی   - 4 

 SPEIشاخص 

  SPEI.ارايهشد  .2009Vicente - Serrano et alتوسطشاخصخشکساليبارشاستانداردتبخیرتعرق

اقلیميمي زيردهدوبوسیلهرابطهباشدکهدرجهخشکساليوترساليرانشانمييکشاخصخشکسالي

 .گرددمحاسبهمي



𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝐷 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇0𝑖 

 

شاخصبارشاستاندردتبخیرتعرق،  SPEI(day/mm)فمقدارتبخیرماهانهازمقداربارندگيالاخت  Dکه

𝑃𝑖بارندگيماهانه(mm  )و𝐸𝑇0𝑖تبخیرتعرقمرجعماهانه(mm)باشند.تبخیروتعرقمرجعمي𝐸𝑇0با

نه،سرعتمتوسطباد،فشاربخاراشباع،الهايموردنیازآنشاملآمارماهانهوساروشپنمنمانتیثفائوکهداده

روزانه،ساعاتروشنايي،انرژيتابشي،شارگرمايي،حداقلرطوبتنسبي،شیبفشاربخاراشباعمیانگیندماي

علتاستفادهازتبخیرتعرقمرجعبرايبرآوردشاخصبارشاستانداردمحاسبهشد.باشد،رطوبتميوحداکثر

 .باشدتبخیرتعرقباروشپنمنمانتیثفائودخالتدادنپارامترهايگوناگونجويمي
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  3دورهSPEIشهرستانهمدانبراساسشاخصوپهنهبنديخشکساليهواشناسيدرسطحاستانهمدان

 1401(شهريورتاپايانتیر)تابستانماهه



   تفسیر : 

استاندرگیرخشکسالينیمهجنوبيتقريباهمدان، دراستانبهارسهماههفصلماههخشکسالي3نقشه اساس بر

الزمبهذکر.استواقعشدهتانرمالدروضعیتخشکساليخفیفنیمهشماليوتاخشکساليشديدمتوسط

شرقيشهرستانهمداندروضعیتترساليواقعشدهکهبراساسدادههايکوچکيازمناطقبخشهايياست

خشکساليباايناثراتانجامگردد.يستيبازنگريمجددبارشدراينفصلامکانبروزخطادورازذهننیستکهبا

خشککاهشعملکردغالتديموهمچنین.ميباشدمشهودمراتعبرمحصوالتکشاورزيوبرمنابعآبيو

ازنشانههاياينپديدهدراستانهمدانميباشد.تابستانحيورودخانههايفصليدرفصلطآبهايسشدن
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12دورهSPEIشهرستانهمدانبراساسشاخصوخشکساليهواشناسيدرسطحاستانهمدانپهنهبندي

1401(شهريورتاپايانمهرماهه)

 

 
 

 تفسیر :   

افزايشهمدانبیانگر دراستان1401شهريورتاپايانماه1400ازابتدايماهمهرماههخشکسالي12نقشه بررسي

نقشهمذکورنشانمیدهدکهدرتماميشهرستانهاياستانبخشاستانميباشد.تماممناطقشدتخشکساليدر

خشکساليدچارازمساحتاستاندوسومتقريبادرواقعتاشديدشدهاندمتوسطکهدچارخشکساليديدهمیشودهايي
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12ماههبانقشه3درمقايسهنقشهواقعشدهاست.متوسطوضعیتخشکساليمحدودهسايرمناطقاستاندرشديدو

بروزتنشهايخشکساليبرشدهاست.بااينشرايطشديدشدتومساحتبیشتريازاستاندچارخشکساليماهه

وازشدهاستنمايانباشدتبیشتريوپوششگیاهيدرعرصههايمنابعطبیعيبويژهغالتديممحصوالتکشاورزي

دورهرويشمحصوالتکشاورزيوکاهشکیفیتمحصوالتينظیرگردووسیبطولاثراتاينپديدهمیتوانبهکاهش

اشارهکرد.ارهيدرباغاتجنوبياشتدرخ

 

 :  همدان  شهرستانتحلیل کلی وضعیت خشکسالی کشاورزی 

درشهرستانهمدانمشاهده1401شهريورماهانيبهپايماههمنته3 يخشکسالينقشههايباتوجهبهبررس

دراکثرمناطقشهرستانگسترشيافتهومساحتتابستاندرسهماههفصلخفیفتامتوسطيخشکسالشودیم

وسايرمناطقدروضعیتخشکساليواقعشدهکهعلتآنخطايآماريمیباشدترساليدرمحدودهماندکي

مشاهده1400-1401سالزارعيماههخشکساليدرطي12بررسينقشههمچنینباشدهاست.خفیفواقع

نیميازمساحتشهرستاندروضعیتخشکساليخیليشديدتاشديدونیميديگردروضعیتخشکساليمیشود

وقوعحتشهرستاناادامهروندکمبارشيوگسترشخشکساليدرتماميمستوجهبالذا.متوسطواقعشدهاست

فصلدرابتدايمحصوالتاستراتژيکشهرستاننظیرغالتديم)گندموجو(،سیروکلزاتنشهايخشکيبر

درخصوصکمیتوکیفیتمحصوالتباغيمیتوانبهکاهشعملکرد.بودقابلمشاهده)زمانبرداشت(تابستان

اشارهکرد.نیزوروچروکیدهشدنوسیاهشدنمغزگردودرباغاتشهرستانهمدانانگ
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 (  GDDدرجه روز رشد ) نمودارهای - 5

 (GDD) تعریف درجه روز رشد

درجهمراحلفنولوژيودرنهايترسیدنکاملنیازداردازبهمقداردماييکهگیاهاززمانکاشتتاهريک

روزرشداطالقميشود.معنايسادهدرجهروزرشد،ارتباطرشدونموورسیدگيگیاهبادمايهوااست.

 های برآورد نیاز حرارتی  روش

استفادهميشود:برايمحاسبهحرارتموردنیازدورههايفنولوژيکيگیاهازدوروشمتداولزير

دراينروشازدمايپايهبیولوژيکيگیاهاستفادهميگرددکهبارابطهزيرمحاسبهمي:  روز موثر    –درجه    –  1

فاصلهدومرحلهنموبرحسبروزهستند.دمايموثرnدمايپايهو𝑇𝑏میانگیندمايروزانهو�̅�𝑖شودودرآن

 شد.هماندمايآستانهرشدگیاهميبا

GDD = ∑  ( �̅�𝑖 − 𝑇𝑏  )𝑛
𝑖=1   if  �̅�𝑖   𝑇𝑏 

Σ (𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐺𝐷𝐷) = 0  wℎ𝑒𝑛  �̅�𝑖 ≤ 𝑇𝑏 

دراينروشبیشتردمايصفردرجهبهعنواندمايپايهمورداستفادهقرارميگیردو: روز فعال  –درجه   – 2

ايحرارتيبرمبنايدمايپايهصفردرجهزهمیانگینمجموعنیاروزفعال-بارابطهزيرمحاسبهميشود.درجه

 ميباشد.سلسیوس

Hu = ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1   if  𝑇𝑖   0 

باتوجهبهاينکهدمايپايهازگیاهيبهگیاهديگرمتغیراست،لذادرجهروزرشدنیزتغییرميکند.نکته :

همچنینمجموعدرجهروزرشددرگیاهانمختلفودرارقاممختلفيکگیاهبايکديگرمتفاوتميباشدکه

 برايهرگیاهبهصورتجداگانهتعريفومحاسبهميشود.
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   (GDD)نمودار درجه روز رشد  - 1 – 5

)20/08/1400 (محصولکاشتتاريخدرجهروزرشدادارهتحقیقاتهواشناسيکشاورزياکباتاناز نمودار



 :  درجه روز رشد تحلیل کلی نمودار

کاشتيازابتدايافتيدريدمازانیکهمدهدیاکباتاننشانميکشاورزيهواشناسقاتینموداردرجهروزرشدادارهتحق

درجهروزرشدموثربررشدونمومحصول1731بهمیزان(25/04/1401روزبرداشت)پايانتا(20/08/1400)محصول

خطقرمزنمودار)کوتاهنکهيباشدبعلتايازدورهمشابهبلندمدتمشتریبوسیدرجهسلس84ازشیببودهاستکه

رانسبتبهيشتریبرشدموثردرجهروزاهیسالجلواستوگيعنيباشديمباالترنمودار)بلندمدت(يمدت(ازخطآب

کهاز.بااينحالبررسيدقیقنمودارنشانمیدهد،باشدميجلونیزآنيومراحلفنولوژاستکردهافتيبلندمدتدر

بعلتاينکهاززمانزمانجوانهزنيخطقرمزنمودارزيرخطآبينموداراستآذر10آبانتا20محصولزمانکاشت

درجهسلسیوسبودهودراينمدتجوانهزنيهمبه5درجهروزرشدموثرکمترازروز12محصولدرمدتکاشت

بعدازگذشتدهروزازمشاهدهجوانهزنيگیاهچههايگندمازرشدبسیارکنديبرخورداربودندوکنديانجامشده

ومشاهدهمرحلهتکولدرجهروزرشدتوسطگیاهچههايگندمدريافتشدهکهموجبسبزشدنمحص35بذورگندم

بعدازجوانهزنيومشاهدهاولینبرگدرگیاهتاپايانماهاسفندروندافزايش.درمزرعهميباشد(12/09/1400)برگي

اينروندتاابتدايماهارديبهشتاستافتادهدرجهروزرشدبیشترشدهومراحلرويشگیاهازشرايطبلندمدتجلوتر

ادامهداشتهوليبعدازبارشهايهفتهدومماهارديبهشتروندافزايشدمابیشترازشرايطبلندمدتمتوقفشدهو

وليباشروعفصل.واينروندتاپايانماهخردادادامهيافتهاستدريافتدرجهروزرشدمطابقباشرايطبلندمدتشده

84رونددريافتدرجهروزرشدموثرتوسطگیاهاندکيافزايشيافتهبطوريکهتازمانبرداشتاينافزايشبهتابستان

آمدهازشرايطآبواندازهگیريهايبعملوهاهمچنینبازديددرجهروزرشدتازمانبرداشتمحصولرسیدهاست.

وبهلطفشرايطتقريبامطلوبيبرخورداراست.ازکهمزرعهنشانمیدهدزمانبرداشتهواييورشدمحصولدرمزرعهتا

درصدبیشترازسالگذشتهبدستآمدهاست.20تقريبابارشهايماهارديبهشتعملکردمحصول



15 

 

 پایشتحت  محصوالت  جداول نیاز حرارتی - 6

وبیشینهوکمینهومیانگیندمايروزانه،(صدرارقم)گندمديمرشدگیاه:تاريخآغازوپايانمراحل1جدول

همدانطولدورههريکازمراحلرشددرمنطقه

مراحلرشد
تاريخآغاز

مرحله

تاريخخاتمه

مرحله

دمايپايه

مرحله

دورهرشد

)روز(

میانگین

دماي

روزانه

میانگین

کمینهدماي

دورهرشد

میانگیندماي

دورهبیشینه

رشد

8/ 1- 1/ 31/ 485/ 1400/08/201400/08/270کاشت 

11/ 6- 1/ 50/ 4203/ 1400/08/281400/09/170جوانه زنی 

 9/ 6 - 3/ 3 3/ 1 32 4/ 0 1400/10/19 1400/09/18 یک تا دو برگی 

 6/ 9 -5/ 6 0/ 7 35 4/ 0 1400/11/24 1400/10/20 سه تا چهار برگی 

 12/7 0/2 6/4 39 4/ 0 1401/01/04 1400/11/25 پنجه زنی  

 19/9 2/7 11/3 25 4/ 0 1401/01/29 1401/01/05 ساقه دهی 

 21/9 6/7 14/3 20 4/ 0 1401/02/18 1401/01/30 شکم پر 

 23/1 3/6 13/4 9 4/ 0 1401/02/27 1401/02/19 خوشه دهی

 26/6 7/2 16/9 12 4/ 0 1401/03/08 1401/02/28 گلدهی 

 32/2 10/8 21/5 21 4/ 0 1401/03/29 1401/03/09 شیری شدن 

 34.7 14.6 24.6 27 4.0 1401/04/25 1401/03/30 رسیدن 
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بهدوروشهمداندرمنطقهصدراگیاهگندمديم)رقمروزموردنیازمراحلفنولوژيکگیاه– :درجه2جدول

موثروفعال

مراحلرشدگیاهگندم

ديم

میانگین

دماي

هر

مرحله

(چهاردمايپايهروزآستانه)–مجموعدرجه

سلسیوسدرجه
سلسیوسمیزاندمايفعالباآستانهصفردرجه

دمايپايه

مرحله

مطلق

مرحله

تجمعيتا

شروعهر

مرحله

تجمعيتا

پايانهر

مرحله

دماي

پايه

مرحله

مطلق

مرحله

تجمعيتا

شروعهر

مرحله

تجمعيتا

پايانهر

مرحله

3/54/03/20/03/20/027/90/027/9کاشت 

5/34/038/33/241/50/0106/927/9134/7جوانه زنی 

234/ 99134/76/ 34/012/841/554/10/09/ 1یک تا دو برگی 

 308 234/ 6 73/ 4 0/0 70/ 8 54/ 2 16/ 6 4/0 0/7 تا چهار برگی  سه

 559/5 308 251/5 0/0 176/2 70/8 105/4 4/0 6/4 پنجه زنی  

 841/4 559/5 281/9 0/0 360/6 176/2 184/5 4/0 11/3 ساقه دهی 

 1128/1 841/4 286/8 0/0 567/4 360/6 206/8 4/0 14/3 شکم پر 

 1248/4 1128/1 120/3 0/0 651/6 567/4 84/2 4/0 13/4 خوشه دهی

 1451/4 1248/4 203/1 0/0 806/7 651/6 155/1 4/0 16/9 گلدهی 

 1903/2 1451/4 451/8 0/0 1174/4 806/7 367/8 4/0 21/5 شیری شدن 

 2568.5 1903.2 665.4 0.0 1731.8 1174.4 557.4 4.0 24.6 رسیدن 

 

 جداول : تحلیل

يکتادوسبزشدن)مرحله ؛3/38برايمرحلهجوانهزني،دمای موثر مجموعدرجهروزهايرشدبرحسب– 1

 مرحله؛5/184ساقهدهي، مرحله؛4/105،پنجهزني مرحله؛6/16چهاربرگي،سهتامرحله ؛8/12،برگي(برگي

،رسیدنمرحلهو8/367 ،شیريشدن مرحله؛1/155گلدهي،مرحله ؛2/84خوشهدهي،مرحله ؛8/206شکمپر،

 ميباشد.)درجه روز( 4/557

سبزشدن)يکتادوبرگي؛مرحله9/106مرحلهجوانهزني،برايدمای فعالمجموعدرجهروزهايرشدبرحسب 

شکمپر،؛مرحله9/281ساقهدهي،؛مرحله5/251پنجهزني،؛مرحله4/73سهتاچهاربرگي،؛مرحله9/99برگي(،

)درجه  4/665،ورسیدن8/451،شیريشدن؛مرحله1/203گلدهي،؛مرحله3/120خوشهدهي،؛مرحله8/286

 ميباشد.روز( 



17 

 

درجهروز8/1731مرحله رسیدن،  ازشروعرشدتامرحلهدمای موثر مجموعدرجهروزرشدبرحسب– 2

 است.

درجهروزاست.5/2568مرحله رسیدن، ازشروعرشدتامرحلهدمای فعالمجموعدرجهروزرشدبرحسب

سهتاچهاربرگي،؛1/3سبزشدن)يکتادوبرگيبرگي(،؛3/5،مرحلهجوانهزنيمیانگین دمای روزانه –3

5/21،شیريشدن؛9/16گلدهي،؛4/13خوشهدهي،؛3/14شکمپر،؛3/11ساقهدهي،؛4/6پنجهزني،؛7/0

ميباشد.درجه سلسیوس 6/24ورسیدن

سبزمیانگیندمايروزانهمربوطبهمرحلهکمترین ورسیدنمیانگیندمايروزانهمربوطبهمرحلهبیشترین

ميباشدشدن

سهتاچهاربرگي،؛مرحله32سبزشدن)يکتادوبرگيبرگي(،؛مرحله20جوانهزني،مرحلهطول دوره رشد– 4

؛12گلدهي،؛مرحله9خوشهدهي،؛مرحله20شکمپر،؛مرحله25ساقهدهي،؛مرحله39پنجهزني،؛مرحله35

ميباشد.)روز( 227،رسیدنمرحلهو21،شیريشدنمرحله

است.خوشهدهيدورهرشدمربوطبهمرحلهکوتاهترین وپنجهزنيدورهرشدمربوطبهمرحلهبلندترین

مربوطبهمرحلهرسیدناستکهتا پایان فصل رشدواحدحرارتيموردنیازگیاهازشروعرشدبیشترین – 5

ميباشد.فعالدمایدرجهروز4/665وموثر دمای درجهروز4/557برابر

سبزشدن)يکتادومربوطبهمرحلهتا پایان فصل رشد واحدحرارتيموردنیازگیاهازشروعرشدکمترین  

ميباشد.فعالدمای درجهروز9/99وموثر دمایدرجهروز8/12استکهبرابري(برگيبرگ

درجه8/1731بهتا پایان فصل رشدبرايتکمیلفعالیتهايفنولوژيکيخودگندمديمرقمصدراگیاه– 6

نیازدارد.دمای فعال روزدرجه5/2568ودمای موثر روز

نیازدارد.روز248بهپایان فصل رشدتاازشروعرشدگیاهگندمديمرقمصدرا– 7
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 جدول نیاز سرمایی محصوالت استراتژیک   - 7

تامینشدهاست.محصولتحتمطالعهنیازسرمايي

 اکباتان هواشناسی کشاورزی جدول نیاز سرمایی محصوالت تحت پایش اداره 

رديف نامايستگاهاکباتان  سیب بادام گردو

نیازسرماييمحصولکل 1 1600 900 1600 

0-7روشنیازسرماييدريافتيبه 2 1390 1390 1390 

روشيوتانیازسرماييدريافتيبه 3  443/5 443/5 443/5 

02/01 تاريخبیدارشدنيابهارهسازي 4  12/25 01/25 

7تا0-بهمن30میزانکمبودنیازسرماييتا 5  290-  -202 290-  

يوتا-بهمن30میزانکمبودنیازسرماييتا 6  5/1156-  - 5/456  5/1156-  

05/09 زمانرخدادخطرسرمازدگيپايیزه 7  15/08  05/09  

15/01 زمانرخدادخطرسرمازدگيبهاره 8  01/01  25/01  

26/12/1400 تاريخخسارت 9  26/12/1400  26/12/1400  

 

 تحلیل : 

بررسیيجدولنیازسیرمايينشیانمیدهدکهباغاتاسیتاننسیبتبهشیرايطنرمالنیازسیرماييکمتريدريافت

نمودهاند.اينشیرايطنشیانمیدهدباغاتگردو،سییبوبادامدرمعرضخسیارتسیرمازدگيبهارهميباشیند.و

گلدهيباغاتباداماعالموتايیدسیازمانجهادکشیاورزيسیرمازدگيپیشبهارهوخسیارتآنبربراسیاسگزارش

شدهاست.
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 محصوالت تحت پایش  تحلیل مراحل فنولوژی  - 8



 گندم دیممحصول آب و هوایی  نیازهای - 1

همچنیندرمراحلرشدگیاهانبسیاردرطبیعتعواملزياديوجوددارندکهدرتولیدجوانهازبذرگیاهانو

کهبرخيازاينعواملموجبافزايشرشدوهمچنینافزايشمقدارمحصولوکیفیتمحصولشدهو موثربوده

کاهشرشدوگاهيازبینرفتنکاملگیاهخواهدشد.حالبهشرحمهمترينعواملآبوهواييبرخيموجب

 ميپردازيم:کهبرزراعتگندمديماثرميگذارند

 

پارامتراينکهبهطورياستاصليارکانازيکي،بارشديمگندمزراعتدر :(Perecipitation) بارش  (الف

.مقداربارشوروندتوزيعآنيکيازعواملاصليمیشودمحسوبديمکاريدرآبتأمینمنبعتنهابهعنوان

ميباشندهمدانمنطقهگندم،کهازعمدهترينمحصوالتديمبهطورکليکنترلتولیدمحصوالتديماست.

،بامقداروتوزيعمناسبنزوالتارتباطمستقیمدارد؛زيراکهباافزايشبارشبازدهمحصولتوامباتوزيعمناسب

اراندرسالهاييبرداشتشدهاستکهپراکندگيبمنطقهبارانمیسراست،يعنيبهترينمحصولگندمديمدر

وزنيجوانهزماندرزيادبارندگيتراولینبارانموثردرزمانمناسبيباريدهاست.مناسببودهوازهمهمهم

اثرمحدودهازهانیتراتشستشويوخاکتهويهرويبرتاثیربارشداوايل محصولرويبرنامطلوبريشه

شد.اولینومهمترينعاملخواهددانهکلتعدادکاهشبهمنجرهاگلشدنباززماندررطوبتيتنش.دارند

طبیعيبرايفعالشدنجنینيبذرگندموجودرطوبتوياآبکافيدراطرافبذرميباشد.درمناطقديمچون

هنگامقراردادنبذردرخاکرطوبتوياآبکافيدراطرافبذروجودندارد،درنتیجهمدتزمانتولیدجوانهاز

ینگیاهانينسبتاًطوالنيبودهوازطرفديگرچونممکناستبافتخاکدرمناطقمختلفيکزمینبذرچن

متفاوتباشد،درنتیجهزمانتولیدجوانهازبذرگیاهانيکههمزمانودريکمنطقهکشتگرديدهاندبرابر

لیدبرگوهمچنیناندامهايزايشينخواهدبود.پسازتولیدجوانهمراحلبعديرشدگیاهمانندريشه،ساقه،تو

وبخصوصمرحلهتشکیلدانههايگردهوگردهافشانيمربوطبهوجودرطوبتکافيدراطرافريشهخواهد

بود.رشدمیوهوجذبموادغذاييازخاک،همچنینتنفسگیاهوانجامعملفتوسنتزوجودرطوبتکافيخواهد

بارانوبرفميباشد.کهميتوانددرمناطقديم،رطوبتموردنیازجنینگیاهانبود.بارشهاعمدتاًبصورتريزش

ذوبآراميبهبرفچون.دارندگیاهوخاکدرمفیديوخوبتاثیربرفشکلبههايراتامیننمايد.بارندگي

بهبرفهمچنین.داشتنخواهیمآبروانمشکلواستبیشترخاکدرآنيذخیرهونفوذمیزانشودمي

بارانهايتندوکوتاهمدت.شودمييخبندانخسارتازمانعوکردهعملگیاهرويحرارتيعايقيکصورت

اثرچندانيبرروياينگیاهانندارند.بارانهرگاهباماليمتوبهمدتطوالنيريزشنمايدبهتدريجذخیره

 ینبذرگیاهانميشود.رطوبتخاکراافزايشدادهوموجبفعالشدنجن
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سانتيمتريخاکنفوذنمودهکهاين12الي10حداقلبارشيکهبتواندتاعمق:  باران های موثر عبارتند از

تخمینزدهشدهاست.وبطورمعمولمقداربارندگيموثردرساعت72مدتمیليمتردر20الي15مقداربین

بارشدرموضوعقابلاهمیتمقداربارش،نوعبارش،پراکندگيساليکسومکلبارندگيهاراشاملميشود.

دورهرشدونمومحصولميباشد.کهنقشهواشناسيدرپیشبینيدقیقزمانبارندگيبرايتنظیموانجامبه

 موقععملیاتزراعيميتواندبسیارباارزشباشد.

 

گندمعاملحرارتنقشاساسيدرارتباطباکوتاهياطوالنيشدنهريکازمراحلفتولوژي:درجه حرارت    (ب

پسازکاشتگندم،درابتدانقشدرجهحرارتخاکعاملمهميمحسوبميگردد.اگربذرکشت.ديمدارد

روزمرحلهجوانهزدنبهطولميانجامد.ايندامنه40الي8شدهبامحدوديترطوبتمواجهنباشددرمدت

اشد.افزايشدرجهحرارت،طولهريکتغییراتجوانهزدندررابطهمستقیمباافزايشدرجهحرارتخاکميب

ازدورههايفتولوژيراکوتاهمينمايد.ايندامنهتغییراتجوانهزدندررابطهمستقیمباافزايشدرجهحرارت

خاکميباشد.افزايشدرجهحرارت،طولهريکازدورههايفتولوژيراکوتاهمينمايد.اثردرجهحرارت

بدينمعنيکهدرسالهاييکههوابهتدريجسرد،چهتدريجيباشدخسارتبارنخواهدبودپايیندرگندمچنان

درجهسلسیوسرانیزبهراحتيتحملميکندوليچنانچههواسريعاًسرد-35حرارتهميشود،گندمتادرج

ب کلي طور به . آورد بار به را استخساراتي ممکن باشد زياد نیز سرما دوام و ،شود حرارت درجه بودن اال

فرآيندهايرشدراافزايشميدهدوبهندرتمشاهدهميگرددکهدرجهحرارتباالسببازبینرفتننبات

قرارگیرد.البتهاگردرجهحرارتازحديتجاوزکندميتواندبربشود،بهشرطآنکهآبکافيدراختیارگیاه

تانهحرارتيرشدگیاهصفرتادهدرجهسلسیوسبودهوموعدکاشتبايد.آسمحصولگندماثرمنفيداشتهباشد

طوريتعیینگرددکهپسازکاشت،دمايهوادرمحدودهذکرشدهقرارداشتهباشد.الزمبذکراست،کهگیاهدر

ادندمتريخاکودرمراحلبعدي)بعدازساقهسانتي5-10اوايلفصلرشدبیشترازدمايسطحوعمقخاک

ميسلسیوسيدرجه25تا20رويیشگندمبیرايحیرارتدرجیهترينپذيرد.مناسب(ازدمايهواتأثیرمي

    .تحمیلنمايدنییزراسلسیوسيدرجیه55تیا50دمیايتوانیدميگرممناطقدرگندم.باشد

 



 گندم دیم محصول رشد  فنولوژي مراحل   - 2

 

 گندم  مراحل فنولوژیکی

واکنش گیاهان زراعی به نهاده های کشاورزی از قبیل آب، کود و آفت کش ها و غیره به مرحله رشد و نمو بستگی داشته و  
ارتباطی با تاریخ های تقویمی ندارد. عدم دقت در زمان استفاده از نهاده ها ممکن است اثر آنها را کاهش و یا در برخی موارد  
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ه همین دلیل تشخیص مراحل مختلف رشد گندم نقش بسزایی در انجام عملیات داشت  صدماتی نیز به محصول وارد آورد. ب
 مراحل مهم رشد و نمو گندم به شرح زیر می باشد:   براساس تصویر ذیل به ویژه آبیاری، مصرف کودها و سموم شیمیایی دارد.  

 

 

 :  : ( Germination ) مرحله جوانه زني -1

 

درجه سانتی گراد( پس از جذب آب رشد خود را آغاز کرده و شروع به جوانه     5تا   1دانه گندم در دمای نزدیک صفر )
تا   8درجه سانتی گراد و مناسبترین آن    22می کند. حداقل و حداکثر درجه حرارت برای جوانه زنی گندم صفر و    زدن 
 درجه سانتی گراد می باشد.  10
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 (:   SEEDLING)  برگ  نمو يا سبزکردن مرحله -2

 
جنین دانه گندم دارای سه سلول آغازین برگ است که پس از جوانه زدن مریستسم رویشی راس ساقه شروع به تقسیم  
نموده و منجر به ظهور برگ می گردد. میزان سطح برگ نمو یافته تاثیر بسیار مهم و قابل مالحظه ای در تولید دارد.  

درجه     38زم برای آن صفر و حداکثر دما برای ظهور برگ  ظهور برگ عمدتا تحت تاثیر حرارت بوده و حداقل دمای ل 
 . سانتی گراد می باشد

 
 

 ( :   Tillering) زني  مرحله پنجه-3
 

ظرفیت پنجه دهی بسته به نوع واریته متفاوت بوده و یک وسیله فیزیولوژیک سازگاری به تغییرات شرایط محیطی بشمار می  
آید. عالوه بر نوع رقم، عوامل دیگری نیز در پنجه دهی موثر هستند که مهمترین آنها عبارتند از: فضای تحت اختیار گیاه،  

دانه درشت تر پنجه بیشتری تولید می کند(، عمق کاشت )عمق بیشتر، پنجه کمتر(،    رطوبت و مواد غذایی، بزرگی دانه بذر ) 
زمان کاشت، حرارت ) در دمای کمتر تعداد پنجه بیشتری تولید می شود(، نور) روزهای روشن و آفتابی دوره پنجه زنی را کم  

ه کمتری تولید می کند(. در شرایط تنش گیاه  می کند( و تیپ رشد گندم ) تیپ رشد بهاره در مقایسه با تیپ رشد زمستانه پنج
 تعداد پنجه کمتری تولید می کند و ممکن است حتی بعضی از پنجه های تولید شده سقط گردند.  
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 :  (Elongation)  دهي مرحله  ساقه-4     

تشکیل غالف در قسمت  با بال رفتن درجه حرارت، مرحله ساقه رفتن از تشکیل اولیه گره در قسمت پایین ساقه شروع و تا  
فوقانی ادامه می یابد. طویل شدن ساقه با طویل شدن میان گره ها انجام میشود که با افزایش تعداد برگ همراه همراه است.  
در این مرحله نیاز گیاه به آب روز به روز بیشتر میشود و کمبود آب در این مرحله باعث کاهش شاخ و برگ شده و در نهایت  

 ملکرد می گردد. منجر به کاهش ع



 :   پر يا شکم(Booting)رفتن مرحله غالف-5

برگ پرچم آخرین برگی است که قبل از خوشه دهی خارج می گردد. خروج این برگ شاخص ظاهری برای آن است که گیاه  
فته از آن  بزودی وارد مرحله بوتینگ ممی شود. به دنبال نموبرگ پرچم، غالف این برگ و پدانکل طویل شده و خوشه نمو یا

خارج می شود. غالف متورم شده برگ پرچم بوت را تشکیل می دهد. مرحله بوتینگ هنگامی تکمیل می شود که ریشکها  
 )خوشه در ارقام بدون ریشک( در یقه برگ پرچم مشاهده گردد. 
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: (Heading) مرحله خوشه دهي يا ظهورسنبله-6

سنبله برای خروج از غالف برگ پرچم فشار آورده و سنبله ظاهر می  هنگامی که پدانکل به طویل شدن ادامه می دهد به  
شود. سنبله گندم چندین سنبلچه دارد که هر کدام معمول از سه گل تشکیل یافته است گلهای یک سنبلچه معمول همزمان  

الئا و سه پرچم و یک  نمی رسند و گلهای داخلی دیرتر می رسند. هر گل معمول از یک گلوم، دو گلومل به نامهای لما و پ
مادگی تشکیل شده است. گندم گیاهی است هرمافرودیت )خودبارور( و به دلیل نداشتن کاسبرگ و گلبرگ، گل آن ناقص  
است. دو عامل دما و طول روزنقش مهمی در ظهور سنبله دارند. اگر نمو گل آذین خیلی زود شروع شود ممکن است در اثر  

جوان برسد و اگر خیلی دیر آغاز شود ممکن است در اثر دمای زیاد و یا کمبود آب دوره پر  سرما آسیب زیادی به خوشه های 
 . شدن دانه کوتاه شده و عملکرد کاهش یابد



 

 : (Flowering)  مرحله گل دهي-7
 

 3با اتمام مرحله سنبله رفتن، مرحله رشد رویشی به پایان رسیده و مرحله زایشی با گلدهی شروع می شود. گلدهی در گندم 
روز پس از خروج سنبله انجام میشود. گلدهی از قسمت میانی محور اصلی سنبله شروع و به دو طرف بال و پایین ادامه   4تا  

اثیر دما و طول روز قرار می گیرد. درجه حرارت پایین، تاریخ گلدهی را به تاخیر انداخته  می یابد. این مرحله نیز به شدت تحت ت
 . و دمای بسیار بال به عقیمی دانه های گرده منجر می شود. طول روز بلند رشد و نمو گل را تسریع می کند
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 (: (Fillingمرحله پر شدن دانه-8

افشانی( دانه تشکیل شده و شروع به پر شدن می گردد. در مرحله پر شدن دانه دو حالت دیده  بالفاصله بعد از باروری )گرده  
 می شود: 

حالت شیری: در این مرحله اندازه دانه به سرعت افزایش می یابد ولی تجمع ماده خشک در این مرحله زیاد نمی باشد.  -1
و شیری رنگ به هنگام فشردن دانه از خصوصیات این    رنگ سبز گیاه، فرسودگی و مرگ برگهای پایینی و خروج مایع شفاف 

 مرحله می باشد، در پایان این مرحله جنین تشکیل شده ولی تکامل نیافته است. 

حالت خمیری: در این مرحله آندوسپرم شروع به سفت شدن می نماید. و مواد مغذی دانه به سرعت افزایش یافته و رنگ  -2
میشود. در پایان این مرحله جنین تکامل یافته و قادر به جوانه زدن می باشد )در واقع دانه از نظر  سبز دانه تا حدودی ناپدید  
 . فیزیولوژیکی رسیده است(

 (hard dough)مرحله سخت شدن دانه-9

فته  درصد کاهش یا   25تا    20در این مرحله گیاه کامال به رنگ زرد درآمده و دانه ها سفت می شوند. غلظت آب در دانه به 
و در صورت وجود وسایل خشک کن می توان کوبیدن و باد دادن محصول را انجام داد. البته غلظت بالی آب مانع از سیلو  

 شدن دانه می گردد. 

 (  (Ripeningمرحله رسیدن کامل  -10

در این مرحله گیاه خشک و شکننده شده و دانه سخت می شود. خراش دانه با هر وسیله ای منجر به شکستن آن می شود.  
 درصد بوده و محصول آماده برای برداشت با کمباین و سیلو کردن می باشد.  14-13غلظت آب دانه در این مرحله  
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 گندم  برداشت
 

.  شود   می  آن  کیفیت   شدن کاسته  موجب  محصول،  موقع  از  دیرتر   یا   زودتر  برداشت.  گیرد   صورت  موقع  به   باید  گندم  برداشت

  یابد،   می   افزایش  دانه رسیدن  زمان   تا   ها  دانه  وزن .  میگردد  گندم کیفیت  آمدن پایین   موجب   هم   محصول   هنگام  زود  برداشت

  در   چه   و  مزرعه   در   چه  شوند،   می   برداشت  هنگام  زود   که  نارسی  های  دانه  همچنین  . گذارد  می  کاهش  به   رو  آن   از   پس   ولی

  دانه،   برای برداشت  مناسب  زمان .  گیرند  می   قرار  زدگی  کپک  جمله  از  آفات  و  گرما   از   ناشی  های   آسیب  درمعرض  بیشتر  انبار

  درصد می  14  دانه   رطوبت   و شوند   نمی   ناخن تقسیم   با   دیگر  که  طوری   شده   سفت   گندم  های  دانه   آندوسپرم  که  است  موقعی 

 .  دارد  نیاز خشک و  هوای گرم و  آب به برداشت فصل  در گندم  همچنین.  باشد

 

   یجو یبر اساس پارامترها صدراگندم دیم رقم محصول  یومتریب و  یفنولوژ  تی وضع لی تحل - 3

روزوبهمقدار2ي.بارشهادرطديهاکشتگرديآبانوقبلازشروعبارندگ20خيمحصولتحتمطالعهدرتار

مرحلهشروعروز)8بعدازروگندمازبذيهااچهینامساعدموجبظهورگبًايتقريهوايبههمراهدمامتریلیم21

4.1افتيدراهدمزرعهشروزبهطولانجامیددرطياينمدت20بهمدتيمرحلهجوانهزنپايان(شد.يجوانهزن

بهنظرمیرسدطوالنيشدنتکمیلمرحلهجوانهزنيبدلیلپايینبودندمايهواوبارشاندکبود.يبارندگلمتریم

آذرماهمشاهدهگرديداين18درتاريخ(يکتادوبرگيبااينحالمرحلهسبزشدن)درطولاينمرحلهميباشد.

میلیمترو1/43طولاينمرحلهبهمیزاندربارشهامرحلهازنموگیاهتاپايانماهآذرادامهداشت،الزمبذکر

وپايینبودندرجهحرارتهواازمهمترينبارشهادرجهسلسیوسبود.توزيعزمانينامناسب6/4میانگیندمايهوا

اماروندماليمکاهشتدريجيدماومتناسبشدنتوزيعبرفوباراندردرفصلپايیزبود.داليلروندکندرويش

نموجببهبودروندرويشگیاهچههايگندمگرديدبطوريکهمرحلهسهتاچهاربرگيدرتاريخمديوبهماههاي

مشاهدهوتکمیلمرحلهپنجهزنيدرپايانماهاسفندثبتگرديد.25/11ومرحلهآغازپنجهزنيدرتاريخ20/10

درفصلزمستانعمیلیمتربودودرمجمو8/65ومجموعبارشدراينفصل2/3میانگیندمايهوادرفصلزمستان

درجهسلسیوسودر3/15میانگیندمايهوافصلبهاربااينحالدرمیلیمتررخدادهاست.8بارشبیشتراز6

میلیمتربارشبوديم.درطولاينفصلعدمتوزيعمناسببارشوقطعبارشهاازنیمهدومماه1/32مجموعشاهد

یاهچههايبود.گبرمحصولتحتمطالعهازمهمترينعواملتنشهاياقلیميزمانبرداشتارديبهشتتاپايان

مراحلساقهدهي،شکمپر،خوشهدهي،گلدهيوشیريشدنرامطابقباشرايطبلندمدتدراينفصلگندم

تیرماهادامه25مرحلهرسیدنتاشدندفیزيولوژيکيسپريکردندودرروزهايآخرماهخردادواردمرحلهرسیدن

نسبتبهسالگذشتهوضعیترويشيبوتههايگندميافتودراينتاريخمحصولتحتمطالعهبرداشتگرديد.

بدستآمد.بیشترازسالگذشتهدرصد20بهمیزانتقريبانیزمحصولعملکردمطلوبترو
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تصاویر 

 

  جمع بندی - 9

-1401سالزراعيآبان(در20زمانکاشت)ازابتدايبررويمحصولتحتمطالعهشرايطآبوهوايينتايجبررسي

بیشتردرجهسلسیوس84درمقايسهبادورهمشابهبلندمدتحاکيازدريافتمحصولزمانبرداشتپايانتا1400

ینتادهمدريافتدرجهروزرشداززمانکاشتالزمبهذکراستکههمچنین.ميباشدبلندمدتنرمالشرايطاز

لبیشترازشرايطنرمابهتدريجدرجهروزرشددريافتخودبودهوليازاينتاريخروندلآذرکمترازنرماروزماه

دهاولماهارديبهشتتاپايانماهخردادروندوليازواينروندتاآخرينروزهايماهاسفندمشاهدهگرديدشدهخود

یرتازمانبرداشتمحصولدريافتدرجه،ازابتدايماهتدريافتدرجهروزرشدمنطبقباشرايطنرمالخودشده

روندتدريجيکاهشدمايبعلتالزمبهذکراست.روزرشدباشیببیشترينسبتبهشرايطنرمالخودشدهاست

برخوردارلوبطوتقريبامگیاهچههايگندمازرشدبسیارکندفصلپايیزدربارشهاتوزيعومتعادلشدنهوا

مرحلهپنچهزنيدرفصلزمستانمتعادلبودنشرايطدماييموجبتوسعهبوتههايگندمومشاهدهتکمیل.شدند

نیمهاولماهارديبهشتومتعادلشدنروندهمچنیندرفصلبهاروبويژهبارشهاي.هاستشددرپايانماهاسفند

شرايطمذکورموجبافزايشعملکردمراحلرشدگندمشدهاست.ترافزايشدمايهواموجبمشاهدهرويشمطلوب

متعادلشدناندکينیزبعلتهمچنیندرسطحاستاندرصدبیشترازسالگذشتهشدهاست.20محصولبهمیزان

بلندمدترويشگیاهچهباشرايطمطابقبههمراهدريافتدرجهروزرشددرماهارديبهشتهاتوزيعبارشومقدار

وضعیتبرتنشاقلیميمهمترينعاملهمچنانالزمبهذکراستبرخوردارشد.متوسطايگندمازوضعیتتقريباه

 رويشيمزارعگندمديماستاناستمرارتنشهايحاصلازخشکساليميباشد.


