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   چکیده

 و سرد يهوا و آب يدارا که یمناطق یکل طور به. است مید زراعت در تیموفق مهم عوامل از یکی سـاالنه  یبارندگ

 نیا ،بود خواهد مساعد مید صورت به گندم زراعت يبرا باشد متریلیم 300 از شیب انهیسال یبارندگ مقدار و بوده معتدل

 در تحقیق حاضر امکان است.بوده  متریلیم 5/248 ریاخ سال 30 در زیتبر شهرستان یبارندگ متوسط که اسـت  یدر حال

 يآمار يهاداده از پژوهش  نیاانجام  يبرابا توجه به دو عامل بارش و دما بررسی شد.  کشـت گندم دیم در دشت تبریز 

کشت  تیشد و احتمال موفق میساله تقس 5 یبازه زمان 6دوره مورد مطالعه به  .گردید استفاده) 2015تا  1985 (سـال   30

 يضرور مطالعه مورد منطقهدر  یلیتکم ياریانجام آب ،به دست آمده جیاساس نتا. بر گردید یبررس مید طیگندم در شـرا 

 ریقادم با و محاســبه بهاره بارش و زهییپا بارش ریمقاد زین یلیتکم ياریآب يبرا مناســب زمان نییتع منظور به. باشــدیم

 يهابارش زانیم با آن ســهیمقا و یآب تنش به نسـبت  گندم حســاس مراحل یبررســ با تینها در. شــد ســهیمقا ازین مورد

سال بارش خرداد  29در  شـد.  نییتعخرداد ماه  یعنیمرحله پر شـدن دانه   در یلیتکم ياریزمان مناسـب انجام آب  ،یفصـل 

هاي پاییزه نیز به توان از بارشزمان کاشت می دقیقکه با مدیریت کمتر از حداقل مقدار مورد نیاز بوده اسـت. ضـمن این  

ــتفاده کرد؛  ــال از هر دوره  8/3که در  يبه طورنحو مطلوب اس ــت.   5س ــاله مقادیر بارش پاییزه مطلوب بوده اس  يبراس

 به توجه) اسـتفاده شـد. با   GDD( رشــد - روز –مراحل مختلف رشــد گندم از شـاخص درجه  به  دنیرسـ  خیتار محاسـبه 

ــد ندیفرآ در دما تیاهم ــرا زین ییاز نظر دما ،مید گندم رش ــ منطقهگندم در  یکیدر مراحل مختلف فنولوژ طیش  و یبررس

  .شد سهیمطلوب مقا ریبا مقاد جینتا

  

  میگندم د ،یتنش آب ،یبارندگ ،یلیتکم ياریآب: کلیدي يهاهواژ
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Abstract 
Regions Annual precipitation is one of the important factors for successful rainfed agriculture. 
Generally, cold and moderate climate regions with annual precipitation of 300 mm or more are 
suitable for rainfed wheat cultivation. Wherever, this amount is averagely 248.5 mm in Tabriz region 
over the last 30 years. In this research the possibility of rainfed wheat cultivation in the Tabriz plain 
based on precipitation amount and air temperature factors was investigated. For this purpose a set of 
30 years data (1985-2015) was applied. The studied period was devided into 6 sub-perids of 5 years 
and the probability of success in wheat cultivation was evaluated in the rainfed condition. Results 
clarified that the supplemental irrigation was inevitable in the studied area. In order to determine the 
suitable time for supplemental irrigation practice, the autumn and spring precipitation amounts were 
calculated and subsequently these values were compared with corresponding crop water 
requirements. Finally, with investigation of wheat sensitive stages to water stress and comparison 
with seasonal rains, the suitable time of supplemental irrigation was proposed for June during filling 
stage. Over the recent 29 years the precipitation amounts of June have been less than minimum crop 
water requirement. Furthermore, the accurate management of the planting time can improve autumn 
precipitation utilization, as the autumn precipitations have been satisfactory in 3.8 years of each 5 
years sub-period, averagely. The Growing-Degree-Days (GDD) index was applied for calculating the 
date of different growing stages of wheat. Also regarding to the importance of temperature in rainfed 
wheat growing process, the different phenological stages of the wheat from temperature view were 
investigated and the results were compared with required values.  
 
Key words: Precipitation, Rainfed wheat, Supplemental irrigation, Water stress     

 

  مقدمه

به  ییغذا تیامن نیتأم در يکشاورز بخش تیهما

ــرف نیبزرگتر عنوان  به توجه با یآب منابع کنندهمصـ

 ندکیم جابیا یفیک و یکم نظر از آب منابع یکاهش روند

 بآ منابع نهیبه صیتخص و مصرف يالگو اصالح به که

ــود توجه در کنار  یجهان شیو گرما یمیاقل راتییتغ .شـ

ــع زین يکاهش نزوالت جو را در اکثر  یمنابع آب تیوضـ

مسائل  نیکرده است. با توجه به ا یمناطق کشـور بحران 

 يکشاورز بخش در آب مصرف يوربهره شیافزا يبرا

 آب واحد يازا به دیـ تول ییکـارآ  شیافزا جز ياچـاره 

ــرف ــتین یمص ــتفاده. س  و آب محدود منابع از نهیبه اس

 بآ مصرف ییکارآ بهبود و یفصل پراکنده يهایبارندگ

 در که چرا ؛اســـت يضـــرور يامر مید گندم دیتول در

 عیتوز نحوه ساالنه، یبارندگ زانیم بر عالوه مید زراعت

 دارد ییبســزا ریتأث عملکرد بر رشــد مراحل طول در آن

ــرمدنیا و کوچکی ( ــ). 1368س عملکرد  یبه منظور بررس

ــرا میگندم د ــورت  یمطالعات مختلف تنوعم طیدر شـ صـ

 اســاس بر) 1375( دانش موحد و پژوهنیگرفته اســت. د

ــاالنه بارش ریمقاد  هیژوئن و ژوئ يهاماه بارش و سـ

در  میکشــت غالت د جهت مناطق مســاعد (خرداد و تیر)
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ان مطالعه نش نیا جینتاکردند. را  نییتع جانیمنطقه آذربا

 ریسا از شـتر یب بارش نقشکاري مید که در شـرایط  داد

ــت یمیاقل يهاپارامتر  بارش مقدار نکهیا به توجه با. اس

ــمال يهامزارید در خرداد ماه به  جانیآذربا منطقه شـ

ــوارلهیب و مغان آبادپارس ژهیو ــ س رود ارس  هیو حاش

ــتریب در مرحله  تیرماهمناطق در  نیبوده و گندم در ا شـ

ــت قرار دارد، لذا کمبود بارش  ریتأث در این مناطق برداش

ــت.  میگندم د دیتول رب یچندان در  کهیدرحالنخواهد داش

 کمتردارا بودن احتمال  لیبه دل جانیآذربا یمناطق جنوب

ــک تنش، احتمال وقوع خردادبـارش در ماه   يبرا  یخشـ

 قابل چندان خرداد يهابارش با تنش نیا و داشته وجود

ــت؛ین جبران خرداد  در مید غالت ینواح نیا در رایز س

 به منجر یخشک وقوع و باشندیم یدهگل مرحله در ماه

 .شودیم محصول دیشد افت جهینت در و هاگل حیتلق عدم

و دما را بر  یبارندگ میرژ ری) تأث1990(و همکـاران رس 

ــتان  میعملکرد گندم د يرو ــتان پاکسـ در منطقه بلوچسـ

 یبارندگ وقوع احتمال نـامبرده مورد مطـالعـه قرار داد.   

را  گندم نمو و رشــد جهت مختلف فصــول در ازین مورد

 سرما به مقاوم ارقام کاشت نمود و دریافت که محاسـبه 

 یشــرق ینواح يبرا زمســتانه محصــوالت و یخشــک و

ــتند   منطقـه  ــب هسـ  يهاشیآزما) 1994( انگژ. منـاسـ

 يرو یبارندگ و دما راتییتغ اثرات نییتع يبرا يمتعدد

ــد ــتانه گندم نمو و رش ــور در زمس . داد انجام نیچ کش

ــان قیتحق نیا جینتا  حرارت درجه راتییتغ که داد نشـ

ــبت ــتریب تیاهم از یبارندگ به نس  عملکرد يرو بر يش

ــت برخوردار دانـه   نییتع يبرا) 1377( رادیکاظم. اسـ

ــب مکـان  و زمـان  ــت يبرا منــاسـ  در مید گندم کشـ

 یقیتحق دما و بارش عیتوز از استفاده با یغربجانیآذربا

 یشـــمال يهاســـتگاهیا آن اســـاس بر که داد انجام را

 صیمناسب تشخ میکشــت گندم د يبرا یغربجانیآذربا

ــد.  ــت در )2000( نروودداده شـ  التیا بزرگ يهادشـ

 يرو بر را یمیاقل يهاپارامتر ریتـأث  کـا، یآمر کـانزاس 

 يهاداده لیتحل با نمود و یبررس مید گندم کشت مناطق

ــتعد  ینواح ریدما و تبخ ،یاز جملـه بـارنـدگ    یمیاقل مسـ

ــت گندم د يبرا ــا  میکش ــناس  کهنمود  و گزارش ییرا ش

ــبت یبـارندگ  و ریتبخ  یمیاقل پارامترهاي گرید به نسـ

 مید گندم رشد مختلف مراحل طول در را نقش نیشـتر یب

ــطح نظر از گندم .دارند ــت ریز س  نیترمهم دیتول و کش

 محصــول کی به عنوان و اســت رانیا یزراع محصــول

 هکتار ونیلیم 6/6 از شیب کشت ریز سطح با کیاستراتژ

 خود به را رانیا یزراع يهانیزم مساحت از یمین حدود

). 1389مقدم و همکاران  ی(نخجوان است داده اختصاص

ــرورت ،موجود يهاتیمحدودبـا توجـه به     یمبرم ضـ

 با آب از که بیترت همان به یآب زراعت که دارد وجود

ا آب ب دیتول يراســتا در ،کندیم اســتفاده مطلوب تیفیک

 یاراض ياریآب هااز راهکار یکی کمتر سـوق داده شـود.  

 یبارندگ زانیم که شودیم هیتوص یزمان و باشدیم مید

ــول یآب ازیبـا توجـه به ن   کمتر  ینیمع حد کیاز  محصـ

ــد. تـأم    میمحدود در زراعت د ياریآب يآب برا نیبـاشـ

 از یکی کــه ،بخش اســـت  نیدر ا تیــمحــدود نیمهمتر

 زراعت در آب ییجوصرفه موضـوع  نیا يبرا هاراهکار

 دباشمی مید یآن به اراض صیو تخص ياریآبکم با یآب

ــان ــیآزما در). 1391و همکاران  یاعتدال ی(رمض  در یش

) امکان 1392( یتوکل ان،تاستان لرس سلسله شـهرسـتان  

ــ ياریآب ــ ياریآبکم با را مید یاراض  يبرا یآب یاراض

 جینتا. کرد یابیارز مختلف طیشــرا تحت گندم محصــول

 یعنی موجود طیشــرا به نســبت هاگزاره تمام داد نشــان

 مجاورت در مید یاراض وجود و یآب گندم کامل ياریآب

 طیشــرا  در کرد گزارش نیهمچن يو. دارند يبرتر آن

ــطح ياریآب ــد 22 با بهاره ياریآب نیاول قطع یس  درص

ــرفه ــرف در ییجوص ــمن ياریآب آب مص  افت نکهیا ض

 عملکرد يدرصد 3/3 شیافزا سـبب  بلکه ندارد يعملکرد

ــودیم زین ــکل در تهو جادیکه علت آن ا ش خاك و  هیمش

دهقانی و همکاران  .باشــدیمفتوســنتز  ندیآن فرآ یدر پ

) به بررسی اثر دما و توزیع بارش روي گندم در 2014(

ــمال ــرق ایران پرداختند. آنمنطقه شـ ا به این نتیجه هشـ

ــیـدنـد که تغییرات    ــالرسـ هاي مورد بارش در مدت سـ

داري داشــته به عملکرد گندم تأثیر معنی يبر رومطالعه 
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 22الی  21متر و دمــاي میلی 28طوري کـه وقوع بـارش   

ــانتی  گذار بر افزایش گراد را در این منطقـه اثر درجـه سـ

) 2005کوکیک و همکاران (. اندعملکرد گندم گزارش کرده

ات آب و هوایی روي به بررسی اثرات طوالنی مدت تغییر

ها در این محصـوالت اسـاسـی در استرالیا پرداختند. آن   

راستا دو سناریوي مختلف تغییر اقلیمی را مورد مطالعه 

هاي محیط را براي محصوالت توانایی قرار داده و دامنه

کشـاورزي مختلف که ممکن اســت در این شرایط کشت  

ــخص کردند.   ــوند، مشـ و  ها انجام آبیاري تکمیلیآنشـ

را  مقاوم به خشــکی يهاگونهاســتفاده از محصــوالت با 

 پذیري درهایی که براي کاهش آسیباستراتژي به عنوان

پیشـنهاد کردند. الکساندروف   کاهش مقادیر بارشمقابل 

) نیز تغییرات اقلیمی در طی قرن 2001و هـونـگـبوم (   

ــتم و رابطه ــاناتبیس ــوالت  ي آن با نوس عملکرد محص

در ایالت جورجیاي آمریکا  و ذرت را گندم ی مـاننـد  مهم

بــه کــاهش بــارنــدگی  هــاآنمورد مطــالعــه قرار دادنــد. 

ــوص را در نزول عملکرد گندم  یدهگـل در دوران  خصـ

 بــه توجــه بــا. انــدنمودهثر گزارش ؤدیم آن منطقــه م

 تکشریسک  یبررس مقاله نیا کردیرو نیشـ یپ مطالعات

ــت در مید گندم با توجه به دو عامل بارش و  زیتبر دشـ

و در صورت لزوم، تعیین زمان مناسب براي آبیاري دما 

 .باشدیمتکمیلی 

  

  هاروش و مواد

  مطالعه مورد منطقه یمعرف

ــامل یمطالعات محدوده ــت  ش  به عنوان زیتبردش

که در  باشدیم هیاروم اچهیدر زیآبر حوضـه  از یبخشـ 

 تا 37° 45'و  یشرق طول 46° 51' تا 45° 48'حد فاصـل  

ــمال عرض °38 28' ــ واقع یش ــت دهش  محدوده نیا. اس

ــعت دارد که  لومترمربعیک 5481 یمطـالعـات    3778وسـ

آن  لومترمربعیک 1703آن ارتفــاعــات و  لومترمربعیکـ 

مورد مطالعه در  منطقه ییایجغراف تیموقعدشــت اســت. 

نشان داده  1در شکل  یشرق جانیکشـور و استان آذربا 

ــت.   ــده اسـ  محدوده دومارتن ينما میاقل با مطـابق شـ

 نیگانیم .باشدیمخشـک  نیمه میاقل يدارا زیتبر یمطالعات

 متریلیم 250حدود  زیمنطقه ن ساالنه یبارندگ درازمدت

  .)1394هادي و همکاران ( باشدیم

  

  
   .زیتبر دشت ییایجغراف تیموقع -1شکل

  

  کاشت زمان

کاشت بذر ، مید زراعت در مهم فاکتورهاي از یکی

 عملکرد در کاشت زمان رایز. است مناسب زمان در

 در و موقع به کاشت لذا. دارد میمستق ریتأث محصول

 رد مسأله نیمهمتر زییپا فصل در ممکن فرصت نیاول

-مهین و خشک مناطق در .گرددمحسوب می يکارمید

 يوالگ میتنظ قیطر از مناسب کاشت خیتار انتخاب خشک

 خاك در موجود رطوبت ای یآسمان نزوالت با اهیگ رشد

 عملکرد و آبراندمان مصرف  يرو يامالحظه قابل اثر

 در یکل طور به رانیا يهامزارید در. دارد ياقتصاد
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 است ماه مهر دوم مهین کاشت زمان نیبهتر گرم مناطق

 زود شود، کاشته زود مید گندم بذر مناطق نیا در اگر و

- هجوان بذر یبارندگ افتادن ریتأخ علت به و زندیم جوانه

 يهاکشت در برعکس. رودیم نیب از و دهید بیآس ،زده

 سبز زده جوانه بذر و شده کرپه گندم موقع از رترید

و تک برگ  فیضعو اگر هم سبز شود به سبب  شودینم

 را زهییپا يهاگندم. دیدر اثر سرما صدمه خواهد دبودن 

 و شده تمام تابستان يگرما که کاشت دیبا یزمان معموالً

رستگار ( باشد نشده شروع زمستان يسرما هنوز

 یمحل تجارب و شده انجام مطالعات اساس بر). 1387

 مهر دوم مهینمورد مطالعه  منطقه در گندم کشت خیتار

 مهر) 18( اکتبر 10 روزمطالعه  نیا در. لذا باشدیم(اکتبر) 

 آن يو محاسبات بر مبنا نییتع کاشت خیتار عنوان به

  صورت گرفت.

  گندم رشد مراحل

 از يکشاورز يهانهاده به یزراع اهانیگ واکنش

 نمو و رشــد مرحله به رهیغ و هاکشآفت کود، آب، لیقب

بق ط .ندارد یمیتقو يهاخیتار با یارتباط داشــته یبســتگ

ــد گندم  نـد ی) فرآ1974( و همکـاران  زادوکسروش  رشـ

 برگ، نمو ،یزنجوانــه شــــامــلمرحلــه مهم  10 يدارا

ــاقه ،یزنپنجه ــه رفتن، غالف ،یدهس  ظهور ای یدهخوش

پر شــدن دانه، ســخت شــدن دانه و در   ،یدهگل ســنبله،

ــمرحله  تینها ــدیم کامل یدگیرسـ در این مطالعه  .باشـ

 بــه عنوانو پر شــــدن دانــه دهی ، گــلجوانــهمراحــل 

 و شرایط دمایی ترین مراحل نسبت به تنش آبیحسـاس 

 اهیـ هر گ .)1391عینی و همکـاران  قرار گرفتنـد ( مـد نظر  

 دازمنیخود ن یکیکامل کردن مراحل مختلف فنولوژ يبرا

ــت. در ا ییواحـد گرما  ینیمقـدار مع   يمطالعه برا نیاسـ

به مراحل مختلف رشد  دنیرسـ  قیدق خیبه تار یابیدسـت 

ــد يهــاروز –از روش درجــه  میگنــدم د ) GDD(  1رشـ

 شــودیممحاســبه  1رابطه  قیاســتفاده شــد که از طر 

  ):1997هاندل و همکاران (

 

                                                 
1- Growing degree days 

GDD = 	∑ ��
���������

�
� − T��																					 [1]				

�
�   

  

ــد يروزها - درجه GDDدر آن  که (حرارت  رش

 بر روزانه نهیشیب و نهیکم يهادما���� و  ���� )،یتجمع

بر حسب  هیدرجه حرارت پا �� گراد،یسانت درجه حسب

مرحله  انیشروع و پا يهازمان bو  a، گرادیسانتدرجه 

 ،هیذکر است درجه حرارت پا انیهسـتند. شا  یکیفنولوژ

 در شــودیم فرض که اســت یحرارت درجه نیترنییپا

. دماي ردیگینم صــورت يرشــد آن از ترنییپا يهادما

ــانتی 4تا  0پـایـه براي گنـدم بین     گراد گزارش درجه سـ

��گندم  يبرا پژوهشدر این  که شـده است  = در نظر  0

ــد  ــورت)1391(عینی و همکاران  گرفتـه شـ که  ی. در صـ

ــط روزانه برابر  يدما ــد، مقدار  ��کمتر از  ایمتوس باش

GDD شـــارما و ( شـــودیدر نظر گرفته مصــفر   معادل

 خیتار از ازین مورد زمان محاسبه يبرا). 2004همکاران 

 شدن پر و یدهگل شدن، سبز مراحل به دنیرس تا کشت

در  يابرنامه ازین مورد یحرارت يهاواحد يمبنا بر دانه

ــته لبمت افزارنرم طیمح ــد نوش  مذکور يهازمان و ش

 خیاز تار ازین مورد یحرارت يهاواحد .دیگرد محاســـبه

روز، تا دوره  –درجه  180سـبز شدن   مرحله تا کاشـت 

ــدن دانه   –درجـه   1400 یدهگـل  روز و تـا دوره پر شـ

  ).1379 ریبازگ ،1376 ای(بهن باشدیروز م –درجه  2200

 ستگاهیا اطالعات از استفاده با که پژوهش نیا در

ــ ــده انجام زیتبر کینوپتیس ــت، ش  يدما يهاداده از اس

 بر یهمگ ،یو بارندگ نهیشیب يدما نه،یکم يمتوسط، دما

ــاله از  30 يدوره آمار کیدر  روزانه، ریمقاد يمبنا سـ

پس از  .است شـده  اسـتفاده  2015تا  1985 یسـال زراع 

ــد    نییتع  يدر گام بعد مـدت زمـان مراحـل مختلف رشـ

 بارشبارش بهاره و  زه،ییبارش ساالنه، بارش پا ریمقاد

(که با توجه به چرخه رشــد گندم اهمیت بیشتري  خرداد

ــبـت بـه بــارش   ــت دارد) نسـ  هـاي فروردین و اردیبهشـ

ــبه  ــده براي هر مرحله   محـاسـ ــیه شـ و با مقادیر توصـ

 دما متوسط شامل دما يهاریمتغ نیشدند. همچن مقایسه
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ــیب يدما ،یزنجوانه مرحله در  مرحله در روزانه نهیشـ

روزانه در مرحله پر شــدن دانه  نهیشــیب يو دما یدهگل

ــدند نییتع ــناخت به منظور .ش ــرا ش  يبرا موجود طیش

 ،آن تیموفق یســنجامکان و منطقه در مید گندم کاشــت

شــده و  میســاله تقســ 5 یبازه زمان 6به  یدوره مطالعات

ــرا ــمورد  یزمان يهادر آن دوره طیش  لیتحل و یبررس

  .گرفت قرار

  

  بحث و نتایج

  گندم یآب ازین

 گندم کشت توسعه در یمهم اریبسـ  نقش رطوبت

 مکرهین در گندم کشت ینواح نیترمناسـب . دارد ایدن در

 تا 250 انهیسال یبارندگ با خشکمهین ینواح در ،یشـمال 

 یبــارنــدگ بــا مرطوبمــهین ینواح در و متریلیم 500

 مناطق در. شــودیم دهید متریلیم 760 تا 500 انهیســال

 .باشدیم ریپذامکان ياریآب انجام با گندم کشـت  خشـک، 

 زانیم ،یطیمح طیبه شــرا یبســتگ ازیمقدار آب مورد ن

ــ یبارندگ ــتمیو پراکنش آن، س کشــت، جنس خاك و  س

 زمان تا کاشــت يابتدا از گندم یآب ازینارقام گندم دارد. 

 که است هکتار در مکعبمتر هزار 8 تا 4 حدود برداشـت 

 دفعات تعداد. کندیم رییتغ منـاطق  میاقل بـه  توجـه  بـا 

 معموالً. اســت ریمتغ بار 8 تا 5 نیب گندم مزرعه ياریآب

 تابســتان لیاوا و بهار در هیبق و زییپا در آن نوبت دو

ــت در زراعت گندم  ياریمراحل مهم آب یکل به طور. اسـ

مرحلـه جوانـه زدن (خـاك آب)، مرحله پنجه دادن (پنجه    

ــنبله رفتن    ــاقاب)، مرحله س ــاقه رفتن (س آب)، مرحله س

(گل آب) و مرحله دانه بستن  یده(خوشـاب)، مرحله گل  

گندم، آب خالص مورد  ی(دان آب) هســتند. در زراعت آب

 هکتار در مکعبمتر 5120در منطقـه مورد مطالعه   ازیـ ن

ــده برآورد متریلیم 512 عادلم ــت ش نجفی میرك ( اس

1383(.  

  ساالنه بارش

 مید گندم کشت در یمیاقل ریمتغ نیمهمتر ساالنه بارش

 رطوبت، زانیم نظر از). 1387(رستگار  شودیم محسوب

 طول در باران متریلیم 300 به حداقل مید زراعت در گندم

 طبق که یحال در). 1376 ای(بهن دارد اجیاحت رشد دوره

 يدارا که یمناطق در گندم دیتول) 1352( یهاشم مطالعات

 با تنها هستند سال در متریلیم 225 از کمتر یبارندگ

 30 طول در ساالنه بارش متوسط. گرددیم ممکن ياریآب

 نی. اباشدیم متریلیم 5/248 مطالعه مورد یزراع سال

 اریعموماً بس یبارندگ یزمان عیاست که توز یطیدر شرا

 بارش مدتبلند متوسط عیتوز 2 شکل درنامنظم است. 

ه با ک است شده ارائه زیتبر کینوپتیس ستگاهیا در ماهانه

توجه به آن حداقل مقدار بارندگی ماهانه مربوط به ماه 

متر و حداکثر آن میلی 7/3آگوست (مرداد) با مقدار 

متر میلی 9/46مربوط به ماه آوریل (فروردین) با مقدار 

 بارش عیتوز کهنیا رغمیعل است ممکن لذاباشد. می

 مید گندم يبرا ازین مورد مقدار حداقل از کمتر ساالنه

آن در طول مراحل مختلف رشد  یفصل عیتوز اما باشد

 یفصل عیتوز 3 شکل درسازد.  سریامکان رشد را م

 شده داده نشان مطالعه مورد منطقه يبرا بلندمدت بارش

فصل بهار بیشترین و در تابستان این اساس در بر . است

 يهاشکلبا توجه به  .افتدکمترین مقادیر بارش اتفاق می

پراکنش ماهانه بارش در فصل پاییز یکنواخت بوده  3و  2

مقدار بارندگی در ماه خرداد که است، اما در فصل بهار 

گندم در مرحله پر شدن دانه قرار دارد افت قابل 

فروردین و اردیبهشت داشته هاي نسبت به ماه يامالحظه

 است.
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  .مدت بارش ماهانهمتوسط بلند -2شکل 

  

  
  .متوسط بلندمدت بارش فصلی -3شکل 

  

 از کمتر ساالنه بارش با يهاسـال  تعداد 4شـکل  

ــاله  5 دوره هر در متریلیم 300  با. دهدمینشــان  راس

 2/4 در سال 5 هر از متوسط به طورشـکل   این توجه به

مورد  قدارســاالنه کمتر از حداقل م یبارندگ زانیســال م

 از زیتبر دشت نیبنابرا. باشـد یم مید طیشـرا  يبرا ازین

 يبرا یمطلوب طیشرا ساالنه یبارندگ مجموع زانیم نظر

 نهیبه دیتول يو برا ندارد مید طیشـــرا در گندم کشـــت

  خواهد بود.   یکمک ياریبه آب ازیعملکرد ن

  

 
  .دوره هر در متریلیم 300 از کمتر ساالنه بارش با يهاسال تعداد نمودار -4شکل
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  زهییپا بارش

 طول نییتع يبرا زهییپا بارش ریمقـاد  مطـالعـه  

 طیشــرا در. دارد ياژهیو تیاهم مید گندم رشــد مدت

 از قبل و زییپا فصــل اواخر تا زمســتانه  گندم مطلوب

 بتواند تاباشد  پنجه 4 تا 3تی داراي سیبا خبندانی شروع

 نی(زر کند يسپر یبه خوب را زمستان صفر ریز يسرما

در فصــل  یزنپنجه و جوانه مراحل دیبا نیبنابرا). 1379

ــورت گ زییپــا جهــاد اعالم ســــازمــان  مطــابق. ردیصـ

 و هجوان يبرا زهییمقدار مناســـب بارش پا ،کشـــاورزي

بر اساس  .باشدیم متریلیم 60 تا 40 مید گندم یزنپنجه

 هزییپا بارش متوسط ،پژوهش نیا از آمده دستبه جینتا

 ساالنه بارش درصد 9/26 معادل که است متریلیم 9/66

 6 ســاله مورد بررســی نیز که به 30دوره  در. باشــدیم

متوسط  به طور تقسـیم شـده است،   سـاله  5 بازه زمانی

ســال میزان بارش پاییزه کمتر از  5در هر  ســال 2/1در 

ــد و متر میمیلی 40 ــرا بـاشـ بارش  زانیاز نظر م طیشـ

ــکل   تیمحدود دچار زهییپا ــت (ش ــط  ).5بوده اس متوس

ــال هر در دادیرو 7/26 زهییپا بارش يهـا دادیـ رو  سـ

 متریلیم 5 از کمتر ریمقاد با آن دادیرو 1/22 که باشدیم

 يهادادیرو نیب یزمان فواصل گرید ییسـو  از .باشـد یم

ــت. چرا که م تیـ حـائز اهم  زیبـارش ن  نفوذ آب  زانیاسـ

ــتگ زین بارش وعوق از قبل خاكباران به رطوبت   یبسـ

 يبرا يادیز تیمحدود زهییدر کـل از نظر بارش پا  .دارد

زمان  حیصــح تیریوجود ندارد و با مد میکشــت گندم د

 مطلوب به صــورت زهییپا يهابارش از توانیکاشــت م

کاشت دیرتر از  لیبه دلاما در مواقعی که  .نمود اسـتفاده 

ــکســــالی میزان بــارش پــاییزه براي   موعــد و یــا خشـ

  زنی کفایت نکند الزم است آبیاري صورت گیرد.جوانه

  

  
  .دوره هر در متریلیم 40 از رکمت زهییپا بارش با يهاسال عدادت نمودار -5شکل

  

 بهاره بارش

 اب همراه که بهار فصل در یمیاقل نامساعد طیشرا

-یم هاگلچه شدن میعق باعث باشدیم گندم یدهسنبله

 در یخاص تی). لذا بارش بهاره اهم1376 ی(کمال شود

خواهد داشت. بر اساس  يوربهره و عملکرد شیافزا

بارش مناسب  در ایرانگندم  يرومطالعات انجام گرفته 

 را یدهدانه و یدهگل مراحل بارش مجموع کهبهاره 

 باشدیممتغیر  متریلیم 170 تا 115 بین شودیم شامل

مقدار بارش مطلوب  زین )1379( ریبازگ). 1376گیوي (

اشاره به  بدوندرصد بارش ساالنه  40تا  37بهاره را 

) 1391زاده و همکاران (فیضی .است کرده نییتع آنمقدار 

شرقی متر را در استان آذربایجانمیلی 90بارش بهاره 

 بهاره بارش متوسط پژوهش نیا در اند.پیشنهاد داده

درصد  9/41که معادل  آمد به دست متریلیم 2/104

 نمودار اساس بر. باشدیم زیتبرمتوسط بارش ساالنه 

 هر از سال 5/3 در متوسط به طور زیساله ن 5 يهادوره

 مقدار حداقل از کمتر بهاره یبارندگ زانیم سال 5

در  که یحالدر  ).6(شکل  باشدیم گندم يبرا شدههیتوص

دو ماه اول فصل بهار (آوریل و می) بیشترین مقادیر 

) و کمبود بارش بهاره 2شود (شکل بارش ماهانه نازل می

0

1

3

0

2

1 1.2

0

1

2

3

4

5

ره
دو

ر 
 ه

ل
سا

د 
دا

تع

دوره هاي زراعی پنج ساله

1985-1990         1990-1995         1995-2000          2000-2005         2005-2010         2010-2015             Avrage



  315                                                      ...                             زیتبر دشتدر  میگندم د یلیتکم ياریزمان مناسب آب نییکاشت و تع سکیربررسی 

 

مورد  در باشد.می خرداد کمبود شدید بارش در لیبه دل

 از یبزرگ بخش زهییپا بارش همانند زین بارش بهاره

 متریلیم 5 از کمتر يمقدار يدارا بارش يهادادیرو

 6/37 بهار فصل در یباران يهاروز تعداد متوسط .هستند

 5 از کمتر بارش مقدار آن روز 5/30 در که باشدیم روز

.است بوده متریلیم

  

  
  .دوره هر در متریلیم 115 از کمتر بهاره بارش با يهاسال تعداد نمودار -6شکل

  

 بهار لیاوا در و ماه اسفند در اگر یکل به طور

و گندم در آستانه تنش آبی کافی نباشد  یبارندگ مقدار

 شروع و یزنپنجه مرحله اواخر در مزرعه وقرار گیرد 

 طیشرا نیا در مزارع ياریآب باشد، یدهساقه مرحله

 در اگر گندم اهیگ ).1392(حق پرست  است يضرور

 یخشک دچار رفتن ساقه شروع و یزنپنجه اواخر مرحله

 يهاپنجه تعداد نیهمچن و سنبله در دانه تعداد شود،

-یم کاهش باشندیممهم عملکرد دانه  يبارور که از اجزا

 یلیتکم ياریآب یبررس از پس) 1386( امام و نیتد. ابدی

 ياریآب که دندیرس جهینت نیا به رشد مختلف مراحل در

 مرحله در و ریتأث نیشتریب رفتن ساقه مرحله در یلیتکم

 بتنس عملکرد شیافزا بر را ریتأث نیکمتر دانه کردن پر

-یبارندگ که عنوان نمودندایشان . داشت مید طیشرا به

 گردیدندمصادف  اهیگ رفتن ساقه مرحله با که بهاره يها

 شیافزا و موجود آب از گندم اهیگ مؤثر استفاده به منجر

 يرایآب ماریت در هم گندم يهابوته يفتوسنتز تیفعال

 تیلذا با توجه به اهم .بود شده مید ماریت در هم و یلیتکم

مرحله از رشد گندم و نظر به کمبود قابل توجه  نیا ادیز

در  یلیتکم ياریانجام آب زیبارش بهاره، در دشت تبر

البته با توجه به مطلوب  .باشدیم يفصل بهار ضرور

در  هاي فروردین و اردیبهشت،بودن میزان بارش در ماه

  محدودیتی وجود ندارد. هاردو ماه اول فصل ب

  خرداد بارش

ــدن پر مرحله در خرداد ماه در مید گندم  دانه ش

 وزن نییتع باعث که است یعامل خرداد بارش. دارد قرار

 آب کاهش لذا. شودیم گندم محصول در هادانه اندازه و

 قرار ریتأث تحت را يبنددانه يهـا نـد یفرآ هیـ کل بـاً یتقر

 تینها در و ییغذا مواد جذب کاهش موجب و دهدیم

ــبحان شـــودیم هادانه کل وزن کاهش ). بر 1384 ی(سـ

ــاس تحق انجــام داد،  رانیا در) 1376( يویکــه گ یقیاسـ

ــ مرحله در آلدهیا بارش  متریلیم 80 تا 55 دانه دنیرس

 پژوهش نیا يهاافتهی اســاس بر. اســت شــده شــنهادیپ

 متوسط .است زیناچ اریبس زیتبر دشت در خرداد بارش

سال مورد  30در  .باشـد یم متریلیم 6/17 خرداد بارش

 بوده یکاف به اندازهسال بارش خرداد  1تنها در  یبررس

سال  8/4 در نیانگیم به طور زیسـاله ن  5در هر دوره  و

 باشدیم شدههیبارش خرداد کمتر از حداقل مقدار توصـ 

 رشد از مرحله نیا در بارش تیاهم به توجه با). 7(شکل 

ــد تیمحدود و  ياریآب یک نوبت انجام ،منطقه در دیشـ

ــمگ کاهش از يریجلوگ يبرا خرداد در یلیتکم  ریچشـ

مقدار آب مورد نیاز  .بود خواهد رینـاپذ اجتنـاب  عملکرد

نیز بـا توجـه بـه رطوبت خاك و میزان کمبود بارش در    

  شود.این مرحله تعیین می
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  .دوره هر در متریلیم 55 از کمتر خرداد بارش با يهاسال تعداد نمودار -7شکل

  

  حرارت درجه

ــد از مهمتر درجــه  نیحرارت در طول دوره رشـ

ــترش و تع ــوالت  نییعوامل مؤثر بر گسـ ــت محصـ کشـ

ــمار به مختلف مناطق در یزراع  در تیموفق. رودیم ش

 به تنها منطقه کی در نیمع محصــول کی دیتول و کشــت

 مدت و مقدار به بلکه ندارد؛ یبستگ متداول حرارت درجه

به  را نمو مراحل که نییپا ای باال حرارت درجه اســتمرار

 نیب نیا در. دارد ارتباطکند، یم یطوالن ای کوتاه بیترت

 به نسبت اهیگ تیحسـاس  لیدل به که دارد وجود یمراحل

 .است برخوردار يشتریب تیاهم از ییهوا و آب راتییتغ

ــرا قیتحق نیا در لذا  يهاازین به توجه با ییدما طیشـ

 پر و یدهگل ،یزنجوانه مراحل در مید گنـدم  یحرارت

ي هاو نتایج در شکل گرفته قرار یبررس مورد دانه شدن

به  اهیرشــد گ ییدما در مراحل ابتدا .آمده اســت 10تا  8

. دارد یتوجهقابل اثر شدن سبز تا کاشـت  دوره در ژهیو

 درصــد  50 تا 40 زانیم به آب جذب از پس گندم دانه

 از طیشرا ریسا بودن فراهم شرط به و خود خشک وزن

ــب، هیـ تهو و حرارت درجـه  نظر  .زندیم جوانه مناسـ

به  بیبه ترتگراد را درجه سانتی 25و  4) 1376رادمهر (

 22تا  12هـاي حـداقـل و حداکثر و نیز دماي    دمـا  عنوان

ــانتی  گراد را حرارت مطلوب براي جوانه زدن درجـه سـ

 گرید از زین یدهدوره گــل گنــدم معرفی کرده اســــت.

 نیا در. شودیم محسوب گندم يفنولوژ حسـاس  مراحل

 درجه 25 از روزانه نهیشیب يدما چنانچه رشد از مرحله

ــانت  در نر يهااندام یمیعق موجب کند تجاوز گرادیسـ

اســتفاده  با ).1977 وارینگتون و همکاران( گرددیم گندم

ــ زمانمدت GDDاز رابطه   مرحله زمان آغاز به دنیرس

 درجه متوسط. شـد  نییتع  1400 معادل  GDD  ،یدهگل

 باًیتقر که یدهگل مرحله مدت طول در نهیشــیب حرارت

 دانه شدن پر مرحله در. دیگردمحاسبه  باشدیم روز 15

ــانت درجه 30 از باالتر يهاحرارت درجه زین  گرادیسـ

 و یآب تنش بروز و اهیگ تعرق - ریتبخ شیموجب افزا

 گرددیم عملکرد افت و هادانه شــدن دهیچروک جهینت در

ــبه دما ي). برا1376 ی(کمـال  ــیب يمحاسـ  نیا در نهیشـ

ــ زمانمدت مرحله،  که 2200 معادل  GDD به دنیرسـ

 و شــده محاســبه اســت دانه شــدن پر مرحله آغاز زمان

ــط ــیب حرارت درجه متوس  که مرحله نیا طول در نهیش

به  جینتا اســاس بر. شــد محاســبه اســت روز 20 حدوداً

ــت  مرحلــهدر منطقــه مورد مطــالعــه طول  آمــده دســ

روز و آغاز  209دهی روز، آغاز مرحله گل 12 زنیجوانه

ــدن دانـه    ــت  250مرحلـه پر شـ روز پس از تــاریخ کشـ

در مراحل مختلف رشـــد و نمو  ییاز نظر دما باشـــد.می

 و فقط دماي بیشینهحاکم است  یمطلوب طیشرا میگندم د

ــدن دانه حدود  ــانتی 1در مرحله پر شـ گراد از درجه سـ

با  ).9درجه حرارت توصــیه شــده بیشــتر اســت (شــکل 

ــکل  مدت هاي کمینه نیز در بلنداز نظر دما 10توجه به ش

رسد که باید تا آن ماه دما به زیر صفر میاز اواسـط دي 

ــد 4تـا   3زمـان گنـدم    تا بتواند در برابر  پنجه زده باشـ
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ــحیح    ــتان مقاومت کند که با مدیریت صـ یخبنـدان زمسـ

 جیمز زمان کاشت محدودیتی در این مورد وجود ندارد.

ــتنــد دمــاي مطلوب قبــل از 1991و راجر ( ) اظهــار داشـ

ــت بین  تا  5/15درجه فارنهایت (معادل  70تا  60برداشـ

در فصــل گراد) اســت. در صــورتی که درجه ســانتی 21

گراد باشد. در درجه سانتی 5/13تا  8رشـد بایستی بین  

 درجــه و 24/24دمــاي قبــل از برداشــــت  این پژوهش

ــت نیز   ــت تا برداش ــط دماي روزانه از تاریخ کاش متوس

  باشد.گراد میدرجه سانتی 94/8

  
  .تبریزمیانگین بلندمدت دماي متوسط روزانه دشت  -8شکل 

 
  .میانگین بلندمدت دماي بیشینه روزانه دشت تبریز -9شکل 
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14/99مرحله جوانه زنی با میانگین دماي متوسط روزانه  

16/56مرحله گل دهی با میانگین دماي متوسط روزانه  

24/24مرحله پر شدن دانه با میانگین دماي متوسط روزانه 
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21/7جوانه زنی با میانگین دماي بیشینه روزانه    مرحله

22/71گل دهی با میانگین دماي بیشینه روزانه  مرحله

31/03پر شدن دانه با میانگین دماي بیشینه روزانه  مرحله
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  .میانگین بلندمدت دماي کمینه روزانه دشت تبریز -10شکل 

  

  کلی يریگجهینت

در این تحقیق امکان کشت گندم دیم در دشت تبریز 

ساله مورد  30مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آمار 

استفاده، مقدار بارش منطقه مورد مطالعه کفایت الزم 

هاي رشد را نداشته و نیاز آبی گندم در ماه نیتأمجهت 

باشد. اما شناسایی انجام آبیاري تکمیلی ضروري می

ان براي انجام آبیاري تکمیلی به منظور ترین زممناسب

بهترین استفاده از آب بکار برده شده مد نظر قرار گرفت. 

بر این مبنا ماه خرداد انتخاب گردید زیرا هم از نظر 

هاي کم آب مقادیر بارش و کمبود آب مورد نیاز جزو ماه

باشد و هم از نظر حساسیت مراحل رشد در منطقه می

-هاست و جزو حساسدانه پر شدن گندم مقارن با مرحله

ها از نظر بررسیباشد. ترین مراحل رشد این گیاه می

 از مراحل رشد نشان داد که کیهر دمایی و مدت زمان 

 ییاز نظر دما میدر مراحل مختلف رشد و نمو گندم د

 پردر منطقه وجود دارد و تنها در مرحله  یمطلوب طیشرا

گراد از درجه سانتی 1 حدود دماي بیشینه هادانه شدن

  مقادیر توصیه شده بیشتر است.

  

  منابع مورد استفاده

نامه کارشناسی ارشد . بررسی پتانسیل اقلیمی زراعت گندم دیم (مطالعه موردي استان کردستان). پایان1379بازگیر س، 

  کشاورزي، دانشگاه تهران.

    صفحه. 610سردسیري، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران. . غالت 1376ر، بهنیا م

ــرایط دیم. مجله پژوهش  1386ر و امـام ي،  تـدین م  هاي . واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد گنـدم بـه آبیاري تکمیلی در شـ

     .269تا  259هاي صفحه ،2، شماره 5زراعی ایران، جلد 

ــر   میو د یگندم آب یلیتکم ياریآب تیریو مد ياری. کم آب1392 ،رع یتوکل ــله. نش ــلس ــتان س ــهرس پژوهش آب در  هیدر ش

  .600تا  589 هاي، صفحه4، شماره 27جلد  ،يکشاورز

  صفحه. 119. اصول زراعت گندم دیم، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزي. 1392حق پرست ر، 

ــاعــد براي تولیــد غالت دیم بــا1375ا، دانش عپژوه ي و موحــددین هــاي مــاهــانــه توجــه بــه بــارش . تعیین منــاطق مسـ

  .38تا  25هاي صفحه ،3شماره  ،شرقی، غربی و اردبیل. مجله نیوارآذربایجان

  صفحه. 201. تأثیر تنش گرما بر فیزیولوژي رشد و نمو گندم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 1376رادمهر م، 
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روزھای سال

9/38جوانه زنی با میانگین دماي کمینه روزانه    مرحله

10/68گل دهی با میانگین دماي کمینه روزانه  مرحله

17/89پر شدن دانه با میانگین دماي کمینه روزانه  مرحله
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  صفحه. 368. دیمکاري. انتشارات برهمند. 1387ع، رستگار م

 یآب در اراض نهیبه صیتخص مدل توسعه. 1391 ،ا حداد ر و بزرگع ینژاد م، توکل یع، پارسـ  اقتیه، ل یاعتدال یرمضـان 

 ،يکشاورز يو فناور یدانشکده مهندس ،یو زهکش ياریآب ي. رساله دکترياقتصاد يوربهره شیجهت افزا میو د یآب

  .تهران شگاهدان

شــناســی کشــاورزي در استان هاي اقلیمگندم دیم با توجه به پارامتر سـازي میزان عملکرد محصـول  . مدل1379زرین آ، 
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