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 چکیده

تا  1/07/1399ش کل کشور در سال زراعی )بار، شناسی مشهداقلیم  پژوهشکدهبراساس گزارش       

در مقایسه  ودرصد  42میلیمتر بوده است که در مقایسه با بلند مدت در همین بازه زمانی  129.7( 30/03/1400

ب و عوامل آدرصد کاهش داشته است. و بر اساس همین گزارش  53با مقدار آن در دوره مشابه سال گذشته 

راعی جاری تا بارش سال زی فصل بهار نشان می دهد که مجموع انتهاسال زراعی تا هوایی استان البرز از ابتدای 

ود را دریافت بارش خدرصد میلی متر بوده که این استان حدود صد  1/290حدود  در استان البرز ماه خردادپایان 

ت نموده دریاف یک سال آبی کامل رادرصد نسبت به  0/78بلند مدت استان بارش نموده است. همچنین نسبت به 

، مرداد، تیرمیزان بارش در  ،مرکز فوقیابی و مدل های آب و هواشناسی بر اساس نقشه های پیشضمناً  است.

 پیش بینی شده است.  ) بدون بارش( نرمال  در حدماه برای استان البرز شهریور و مهر 

ی کشور میانگین دماشناسی مشهد یابی و مدل های آب و هواشناسی پژوهشکده اقلیم بر اساس نقشه های پیش

لند بمشابه گرمتر از  3/1درجه سلسیوس بوده که  9/15( 30/03/1400تا  1/07/1399طی سال زراعی جاری )

سه سال مدت در همین بازه زمانی است. تفاوت دمای میانگین کشور و استانها طی سال زراعی جاری در مقای

برای  تیرماه  میزان دما دربر همین اساس پیش بینی  ه افزایش است.درج 0/1زراعی گذشته تا این تاریخ، نشانگر 

 تا 0/1ستان بین انیمه شمالی وضعیت دما در  مرداددرجه بیشتر از نرمال و در ماه  0/1تا  5/0استان البرز  بین 

 0/1ماه  بین  یورهرشدر درجه گرمتر از نرمال و  0/3تا  0/2در نیمه جنوبی استان بین درجه باالتر از نرمال و  0/2

 شده است.و در نهایت برای مهر ماه در حد نرمال پیش بینی  درجه باالتر از نرمال 0/2تا 

در لی بر اساس وضعیت بارشی و همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی استان، وضعیت استان از نظر خشکسا

یی از  استان و قسمتها شرقیاطق من جزبه می باشد. بر همین اساس  در نوسانشدید  یخشکسالحد نرمال تا 

حتی  وکمبود بارش و دمای بیشتراز نرمال در وضعیت خشکسالی جنوب استان تقریبا بقیه قسمتها به دلیل 

 خشکسالی شدید قرار دارد.

مین نیاز حرارتی در شهرستان کرج برای أعدم ت مین یاأاز وضعیت ت تحلیلی کلی، (GDD)نمودار درجه روز رشد 

را نشان می دهد. مقدار دریافتی درجه روز توسط محصول در طی این مدت در مواقعی با نرمال محصول گندم 

بلند مدت منطبق بر روی خط روند بوده که نشانگر این می باشد که محصول رشد نرمال خود را طی کرده است 

ار درجه روز کمتر از حد و در زمانی از خط روند بلند مدت پایین تر می باشد، بدان معنی می باشد که گیاه مقد

همچنین بر اساس نمودار فوق در  .نیاز خود را دریافت نموده که باعث عقب افتادن مراحل فنولوژی گردیده است

انتهای فصل خط روند دمایی در سال جاری از بلند مدت پیشی گرفته که نشان از دریافت درجه روز بیشتر از 

جبران عقب افتادگی هایی که بدلیل احتماالً و یا برای ادامه رشد گیاه روند به این معناست که نرمال می باشد و 

با توجه به وضعیت . مناسب می باشددر صورت وجود آب در دسترس کافی، شرایط نا مساعد جوی بوجود آمده، 

دوره و گیاه زود تر و با خواب کمتر پیش رفته مراحل فنولوژی به سرعت  ،دمایی در سطح استان و باال بودن دما

  .است پشت سر گذاشتهای مذکور را ه
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 مقدمه  –1

سال          شاورزی کرج در  سی ک شنا ستگاه هوا سی )    1350ای سمی و دوا  1971شم زده میالدی( فعالیت خود را بطور ر

ت بر روی محصااوال 13۶0ساااعته با تبت و گزارش وضااعیت جوی و پارامترهای هواشااناختی آداز کرد و از سااال   

سازگار با اقلیم منطقه ازج    ستراتژیک  صول بولتن های مختلف گندم، جو و ذرت کار نمود و از هر ممله: واریتها های ح

ست آمار موجود  اماهانه و فصلی تهیه و به اداره ایستگاههای هواشناسی کشاورزی ارسال نموده است. الزم به توضیح         

شناسی واقع    اه اقلیممربوط به آمار ایستگ  1350در اداره خدمات ماشینی سازمان هواشناسی مربوط به کرج از سال      

 علی تفاوت دارد.دانشکده کشاورزی است که از لحاظ موقعیت مکانی وارتفاع با موقعیت و ارتفاع ایستگاه فمزرعه در 

 شرقی هدقیق 57 و درجه 50:  جغرافیایی طول            ای از موقعیت و وضعیت ایستگاه کشاورزی کرج:خالصه

 ترم 9/1292:  دریا سطح از ارتفاع                      شمال قهدقی 48 و درجه 35:  جغرافیایی عرض

 رجک کشاورزی دانشکده: زمین مالکیت                      هکتار 200:  کشاورزی دانشکده مزارع مساحت

 شکخ نیمه:  اقلیمی ویژگی                               کیلومتر      3:  شهر تراکم مرز تا فاصله

 شنی ومیل:  خاك بافت/  رسوبی:  خاك نوع         کرج رودخانه(: فرعی/ ) نمک دریاچه(: اصلی) ریزآب حوضه

 فیعل گیاهان:  منطقه گیاهی پوشش نوع              البرز کوه رشته جنوبی دشت:  منطقه طبیعی وضعیت

 جاتصیفی ، سویا ، زمینیسیب ، آفتابگردان ، ذرت ، جو ، گندم:  منطقه در شده کشت محصوالت شده کشت نباتات

 انگور و گردو آلبالو، گیالس، زردآلو، هلو، سیب، درختان ، قند چغندر ، کلزا ، پنبه ، یونجه ،

 ذرت و جو گندم،:  ایستگاه در مطالعه مورد محصوالت

 خورطومیسار  نوز،می شاششاک،   اروپایی، قرمز کنه دار،دانه درختان آتشاک  گندم، سان :  منطقه مهم امراض و آفات

 قند چغندر آگروتیس و کک یونجه، خوارساقه کرم یونجه،

 خوب:  داخلی زهکش         بارانی   :  آبیاری روش         عمیق    چاه:  مصرفی آب منبع
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 جدول اطالعات اقلیمی  - 2

 میلیمتر. 237.3برابر است با  بهار مجموع بارش از شروع سال جاری تا پایان فصل

 زمستانفصل ول میانگین دما و رطوبت خاك ماهانه جد - 1 – 2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400فروردین  

 یدما یانگینم

 خاک

5 10 20 30 50 100 

1۶/9 15/8 15/8 14/8 13/9 13/3 

میانگین رطوبت 

 خاک

5 10 20 30 50 100 

-- -- -- -- -- -- 

 1400اردیبهشت  

 یدما یانگینم

 خاک

5 10 20 30 50 100 

23/0 22/9 22/۶ 21/4 19/9 17/8 

میانگین رطوبت 

 خاک

      

-- -- -- -- -- -- 

 1400خرداد  

 یدما یانگینم

 خاک

5 10 20 30 50 100 

30/0 30/0 29/5 27/2 25/3 22/1 

میانگین رطوبت 

 خاک

5 10 20 30 50 100 

-- -- -- -- -- -- 
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 ربهافصل جدول اطالعات اقلیمی ماهانه  - 2 – 2

 اداره هواشناسی کشاورزی کرج

 1400فروردین 
سال 

 جاری

سال 

 گذشته
 بلند مدت

اختالف با 

سال 

 گذشته

اختالف با 

 بلند مدت
 

  38/2- 91/4- 38/7 91/9 0/5 مجموع بارش

  93/0 119/8 88/0 ۶2/0 181/0 مجموع تبخیر

  25/7 48/7 223/7 200/7 249/4 مجموع ساعت آفتابی

  7/0- 2/0- 25/0 20/0 18/0 عت بادبیشینه سر

  2/7 5/5 12/7 9/9 15/4 میانگین دما

  2/3 4/2 ۶/7 4/8 9/0 میانگین دمای کمینه

  3/3 ۶/9 18/۶ 15/0 21/9 میانگین دمای بیشینه

  11- 33- 47 ۶9 3۶ میانگین رطوبت نسبی

 1400اردیبهشت 
سال 

 جاری

سال 

 گذشته
 بلند مدت 

اختالف با 

سال 

 گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  11/3- 39/9- 27/1 55/7 15/8 مجموع بارش

  20/2 34/3 191/5 177/4 211/7 مجموع تبخیر

  ۶/1 20/7- 257/5 284/3 2۶3/۶ مجموع ساعت آفتابی

  12/0- 5/0- 30/0 23/0 18/0 بیشینه سرعت باد

  3/2 3/۶ 17/9 17/5 21/1 میانگین دما

  2/5 2/9 11/1 10/7 13/۶ ینهمیانگین دمای کم

  4/2 4/4 24/5 24/3 28/7 میانگین دمای بیشینه

  4- 13- 45 54 41 میانگین رطوبت نسبی

 1400خرداد 
سال 

 جاری

سال 

 گذشته
 بلند مدت

اختالف با 

سال 

 گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  2/0 9/1 7/1 0/0 9/1 مجموع بارش

  15/7 2/۶- 294/۶ 312/9 310/3 مجموع تبخیر

  68/4 35/1 331/4 364/7 399/8 مجموع ساعت آفتابی

  ۶/0- 0/0 25/0 19/0 19/0 بیشینه سرعت باد

  3/0 1/2 23/6 25/4 26/6 میانگین دما

  2/6 1/4 15/6 16/8 18/2 میانگین دمای کمینه

  3/9 1/0 31/1 34/0 35/0 میانگین دمای بیشینه

  7- 2- 35 30 28 میانگین رطوبت نسبی
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 فصلی بارش و دمای هوا بینیپیش - 3 

ی شده است و پیش و اردیبهشت و خرداد برای استان البرز باال تراز نرمال پیش بینمیزان بارش در ماه فروردین 

 بینی برای تیر ماه در حد نرمال خواهد بود.

 دود نرمال خواهد بود.در فروردین و اردیبهشت و خرداد بیشتراز نرمال و در تیر ماه در ح دما

 کرججدول نرمال های اقلیمی بلند مدت اداره هواشناسی کشاورزی  – 1 – 3

 

 مهر شهریور مرداد تیر کرج 

 18/8 24/3 27/3 27/0 میانگین دما

 7/3 2/3 1/1 3/5 مجموع بارش
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                                   بلند مدتپیش بینی بارش  – 2 – 3

                                                                                                     

                      

 

                      

    

 

  تحلیل بارش:

 میلیمتر. 3/5میانگین بارش بلندمدت   –نرمال  در حد:   1400اه ار مااتیارش اب

 میلیمتر. 1/1میانگین بارش بلندمدت   –نرمال  در حد:  1400اه امرداد مارش اب

 میلیمتر. 2/3میانگین بارش بلندمدت   –: در حد نرمال  1400شهریور ماه  بارش

 .میلیمتر 7/3میانگین بارش بلندمدت   –حد نرمال در :   1400اه ار مامه ارشاب

1400 مرداد ماهبارش  1400 تیر ماهبارش    

1400 مهر ماهبارش  1400 اهشهریور مبارش    



 

۶ 

 

 دمای بلند مدتپیش بینی  – 3 – 3

                        

                         

                      

                          

 

 

 :تحلیل دما

پیش بینی می تر از نرمال االب درجه سلسیوس  1/0تا 0/5بین استان سطح  دردر این ماه وضعیت دما  : تیر ماه دمای

 درجه سانتی گراد. 27/0میانگین دمای بلند مدت . شود

و قسمت های جنوبی  نرمالدرجه باالتراز  2/0تا  1/0بین  در این ماه قسمت های شمالی استان : رداد ماهمدمای 

 درجه سانتی گراد. 27/3 میانگین دمای بلند مدت - درجه گرمتر پیش بینی می شود 3/0تا  2/0استان بین 

 درجه سانتی گراد. 24/3مای بلند مدت  میانگین د - نرمالاز  درجه باالتر  2/0تا   1/0بین  : شهریور ماهدمای 

  درجه سانتی گراد. 18/8میانگین دمای بلند مدت   - نرمالدر حد  :مهر ماه ماه دمای 

1400 مرداد دمای  

1400 مهر ماه دمای  

1400 تیر ماه دمای  

1400 شهریور ماه دمای  
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 پایش خشکسالی کشاورزی  - 4

 SPEIشاخص 

 .ارایه شد .2009Vicente - Serrano et alشاخص خشکسالی بارش استاندارد تبخیر تعرق توسط      

 SPEI   زیر بطهدهد و بوسیله را باشد که درجه خشکسالی و ترسالی را نشان می شکسالی اقلیمی مییک شاخص خ 

 :گردد محاسبه می

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝐷 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇0𝑖 

 𝑃𝑖 شاخص بارش استاندرد تبخیر تعرق، SPEI (day/mm) ف مقدار تبخیر ماهانه از مقدار بارندگیالاخت D که    

روش پنمن با  𝐸𝑇0 باشند. تبخیر و تعرق مرجع می (mm) تبخیر تعرق مرجع ماهانه 𝐸𝑇0𝑖 و( mm) بارندگی ماهانه

نه، سرعت متوسط باد، فشار بخار اشباع، میانگین دمای الهای مورد نیاز آن شامل آمار ماهانه و سا مانتیث فائو که داده

رطوبت  بت نسبی، شیب فشار بخار اشباع و حداکثرروزانه، ساعات روشنایی، انرژی تابشی، شار گرمایی، حداقل رطو

علت استفاده از تبخیر تعرق مرجع برای برآورد شاخص بارش استاندارد تبخیر تعرق با روش  محاسبه شد. باشد، می

 .باشد پنمن مانتیث فائو دخالت دادن پارامترهای گوناگون جوی می
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بر اساس شاخص  تان البرز شهرستان کرجاس پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح -1-4نقشه 

SPEI  1400اردیبهشت ماه ماهه تا پایان  3دوره 

 

 

 تفسیر :

سط تا خشکسالی متوبررسی نقشه های پهنه بندی خشکسالی نمایانگر آن است که بیشتر مناطق استان در وضعیت 

الغ و و شمالی شهرستان ساوج بقسمت های شرقی و های کرج ی شهرستانجنوب درب. قسمت های شدید قرار دارد

ستان شهربخشی از شمال دربی حتی و  قرار گرفته استشدید خشکسالی وده حدمدر  قسمت عمده شهرستان طالقان

غ، ساوجبال هایشهرستان یزمرکبخش هایی همچنین قرار گرفته، و  بسیار شدیدطالقان در محدوده خشکسالی 

 ف تا متوسط قرار دارند.و اشتهارد در خشکسالی خفیردیس نظرآباد، ف
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بر اساس شاخص  ستان البرز شهرستان کرجپهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح ا -2-4نقشه 

SPEI  1400ردیبهشت ماهه تا پایان ا 9دوره 

 

 تفسیر : 

در وضعیت استان از نظر خشکسالی  ،استانبر اساس وضعیت بارشی و همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی 

 شهرستان. بر همین اساس قسمتهای دربی و مرکزی نرمال تا خشکسالی بسیار شدید در نوسان می باشد یمحدوده

کرج و همچنین محدوده ایی در جنوب ساوج بالغ و مرکز شهرستان نظرآباد وبخش های شرقی شهرستان اشتهارد در 

ارد با خشکسالی درگیر بوده که شهرستان باشد. قسمت عمده شهرستان طالقان و ساوج بالغ و اشتهی نرمال میمحدوده

  اشتهارد عالوه بر خشکسالی متوسط و شدید به سمت خشکسالی بسیار شدید نیز میل می کند.طالقان و 
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 تحلیل کلی وضعیت خشکسالی کشاورزی شهرستان کرج :

وده است یلیمتر بم 129/7(  30/03/1400تا  1/07/1399) بارش سال زراعی جاری با توجه به اینکه در کل کشور 

 53سال گذشته  درصد و در مقایسه با مقدار آن در دوره مشابه 42که در مقایسه با بلند مدت در همین بازه زمانی 

ش از نرمال شور بارش بیهیچ یک از استانهای کفوق در دوره یاد شده و مطابق این بررسی  درصد کاهش یافته است.

 2۶7/5 خردادیان تا  پا 1399 -1400شهرستان کرج از ابتدای سال زراعی  مجموع بارش دربراین اساس  اند. نداشته

 58ه بوده ک، میلیمتر 4۶1/3مدت مشابه سال قبل  1398 – 1399میلیمتر که نسبت به مقدار بارش سال زراعی 

ر یم داین موضوع تأتیر مستقیم بر روی کشت های گندم و جو دمیلیمتر کاهش داشته است.  193/8 درصد معادل

سب خصوصاً سایر کشت های آبی و بادی در درجات بعدی خواهد گذاشت. کم بود بارش و عدم توزیع منادرجه اول و 

تابستان جهت تأمین  وزمستان کشاورزان اعم از زارعین و باددارن را وادار خواهد کرد که در فصل بهار پاییز و در فصل 

 .و سفره های زیر زمینی استفاده نمایندنیاز آبی محصوالت خود بیشتر از گذشته از آب چاه 
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  (GDD)درجه روز رشد  نمودارهای - 5

 (GDD) تعریف درجه روز رشد 

درجه روز  یاز داردنمراحل فنولوژی و در نهایت رسیدن کامل  از به مقدار دمایی که گیاه از زمان کاشت تا هر یک     

 .رشد و نمو و رسیدگی گیاه با دمای هوا است رشد اطالق می شود. معنای ساده درجه روز رشد، ارتباط

 های برآورد نیاز حرارتی روش

 ود :شبرای محاسبه حرارت مورد نیاز دوره های فنولوژیکی گیاه از دو روش متداول زیر استفاده می      

می شود  محاسبه در این روش از دمای پایه بیولوژیکی گیاه استفاده می گردد که با رابطه زیر: روز موثر  –درجه  – 1

فاصله دو مرحله نمو بر حسب روز هستند. دمای موتر همان  nدمای پایه و  𝑇𝑏 میانگین دمای روزانه و �̅�𝑖 و در آن

 دمای آستانه رشد گیاه می باشد.

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

Σ (𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐺𝐷𝐷) = 0  wℎ𝑒𝑛  �̅�𝑖 ≤ 𝑇𝑏 

می گیرد و با  در این روش بیشتر دمای صفر درجه به عنوان دمای پایه مورد استفاده قرار: روز فعال  –درجه  – 2

ای حرارتی بر مبنای دمای پایه صفر درجه زهمیانگین مجموع نیال روز فعا -رابطه زیر محاسبه می شود. درجه 

 می باشد.سانتیگراد 

Hu = ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1   if  𝑇𝑖   0 

غییر می کند. همچنین نکته : با توجه به اینکه دمای پایه از گیاهی به گیاه دیگر متغیر است، لذا درجه روز رشد نیز ت

رای هر گیاه به مجموع درجه روز رشد در گیاهان مختلف و در ارقام مختلف یک گیاه با یکدیگر متفاوت می باشد که ب

 عریف و محاسبه می شود.صورت جداگانه ت
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  (GDD)نمودار درجه روز رشد - 1 – 5

 

 1400 خردادتا پایان  1399ماه  آباناز  کرج کشاورزی هواشناسی ادارهنمودار درجه روز رشد 

 

 : درجه روز رشد تحلیل کلی نمودار

ندم را نشان می رای محصول گکرج ب شهرستاننمودار باال تحلیلی کلی از وضعیت تامین یا عدم تامین نیاز حرارتی در 

 و بلند 1400خرداد ( تا پایان آبان 15) تاریخ کاشتاز  محصول گندم ( GDD) رشداساس درجه روز همین بر دهد. 

 ساله محاسبه گردید.   35 مدت

بلند  مالهمانطور که مشاهده می گردد مقدار دریافتی درجه روز توسط محصول در طی این مدت در مواقعی با نر

زمانی و در  محصول رشد نرمال خود را طی کرده استکه منطبق بر روی خط روند بوده که نشانگر این می باشد  مدت

از حد نیاز خود  رکمتبدان معنی می باشد که گیاه مقدار درجه روز و این  ،دمی باش رپایین تبلند مدت از  خط روند 

ل منجر به وصف سایر ده است که همین امر می تواند درافتادن مراحل فنولوژی گردی عقبرا دریافت نموده که باعث 

در سال  خط روند دمایی)بهار( خسارت احتمالی به محصول گردد. همچنین بر اساس نمودار فوق در انتهای فصل 

دامه رشد گیاه اروند برای دریافت درجه روز بیشتر از نرمال می باشد و که نشان از پیشی گرفته بلند مدت  ازجاری 

  .می باشد مناسب
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  پایشتحت محصوالت  جداول نیاز حرارتی - 6

 

ر یک از مراحل رشد گیاه هو طول دوره  بیشینهو  کمینهو میانگین دمای روزانه،  گندمرشد گیاه  : تاریخ آداز و پایان مراحل 1جدول 

 کرجدر منطقه  گندم

 ردیف
مراحل رشد گیاه 

 گندم

تاریخ آغاز 

 مرحله

تاریخ خاتمه 

 مرحله

ی دما

پایه 

 مرحله

دوره 

رشد 

 )روز(

میانگین 

دمای 

 روزانه

میانگین 

دمای حداقل 

 دوره رشد

میانگین 

دمای حداکثر 

 دوره رشد

 16/0 7/1 11/6 11 5/0 1399/08/25 1399/08/15 کاشت 1

 11/1 4/4 7/8 7 5/0 1399/09/02 1399/08/26 جوانه زدن 2

 7/7 0/7 4/2 29 5/0 1399/10/01 1399/09/03 یک تا دو برگی 3

 8/5 2/7- 2/9 25 5/0 1399/10/26 1399/10/02 سه تا چهار برگی 4

 13/1 1/7 7/4 57 5/0 1399/12/23 1399/10/27 پنجه زنی  5

 20/0 8/1 14/1 31 5/0 1400/01/24 1399/12/24 ساقه رفتن 6

 24/7 9/7 17/2 8 5/0 1400/02/01 1400/01/25 شکم پر 7

 27/8 12/9 20/3 20 5/0 1400/02/21 1400/02/02 خوشه دادن 8

 30/1 14/4 22/3 8 5/0 1400/02/29 1400/02/22 گل دادن 9

 33/2 18/7 25/9 6 5/0 1400/03/04 1400/02/30 شیری شدن 10

 32/3 16/0 24/1 6 5/0 1400/03/10 1400/03/05 خمیری شدن 11

 36/4 18/2 27/3 18 5/0 1400/03/28 1400/03/11 رسیدن دانه 12

 36/4 18/5 27/5 1 5/0 1400/03/29 1400/03/29 برداشت 13
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 ر و فعالتروز مورد نیاز مراحل فنولوژیک گیاه گندم در منطقه کرج به دو روش مو –: درجه  2جدول 

 ردیف
مراحل رشد گیاه 

 گندم

میانگین 

دمای هر 

 مرحله

روز آستانه )دمای پایه(  –مجموع درجه  

 درجه سانتیگرادپنج 

درجه  صفرمیزان دمای فعال با آستانه 

 سانتیگراد

دمای 

پایه 

 مرحله

مطلق 

 مرحله

تجمعی 

تا شروع 

هر 

 مرحله

تجمعی 

تا پایان 

هر 

 مرحله

دمای 

پایه 

 مرحله

مطلق 

 مرحله

تجمعی 

تا شروع 

هر 

 مرحله

تجمعی تا 

پایان هر 

 مرحله

 127/1 0/0 127/1 0/0 72/1 0/0 72/1 5/0 11/6 کاشت 1

 181/4 127/1 54/3 0/0 91/4 72/1 19/3 5/0 7/8 زدن جوانه 2

 301/9 181/4 120/6 0/0 107/1 91/4 15/7 5/0 4/2 برگی یک تا دو 3

 375/0 301/9 73/1 0/0 111/0 107/1 3/9 5/0 2/9 چهار برگی سه تا 4

 800/8 375/0 425/8 0/0 290/6 111/0 179/7 5/0 7/4 پنجه زنی  5

 1236/5 800/8 435/7 0/0 573/4 290/6 282/8 5/0 14/1 رفتن اقهس 6

 1374/0 1236/5 137/6 0/0 671/0 573/4 97/6 5/0 17/2 شکم پر 7

 1780/7 1374/0 406/7 0/0 977/7 671/0 306/7 5/0 20/3 دادن خوشه 8

 1958/9 1780/7 178/2 0/0 1115/9 977/7 138/2 5/0 22/3 گل دادن 9

 2114/6 1958/9 155/7 0/0 1241/5 1115/9 125/7 5/0 25/9 دنشیری ش 10

 2259/2 2114/6 144/7 0/0 1356/2 1241/5 114/7 5/0 24/1 شدن خمیری 11

 2750/4 2259/2 491/2 0/0 1757/3 1356/2 401/2 5/0 27/3 دانه رسیدن 12

 2777/8 2750/4 27/4 0/0 1779/8 1757/3 22/5 5/0 27/5 برداشت 13
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 جداول : تحلیل

دمای موتر ز درجه رو 1779/8 به  برداشتکاشت تا زمان گیاه گندم برای تکمیل فعالیت های فنولوژیکی خود از  – 1

 درجه روز دمای فعال در منطقه کرج نیازمند است. 2777/8و 

که می باشد  هرسیدن دانمرحله مربوط به  برداشتاز شروع رشد تا  گندمگیاه بیشترین واحد حرارتی مورد نیاز  – 2

 کرجمنطقه  واحد حرارتی درجه روز دمای فعال در  2750/4واحد حرارتی درجه روز دمای موتر و  1757/3  برابر با

از کاشت تا جوانه ه مربوط به مرحل رسیدن کامل دانهنیاز دارد. کمترین واحد حرارتی مورد نیاز گیاه از شروع رشد تا 

 درجه روز دمای فعال می باشد. 127/1درجه روز دمای موتر و  72/1زدن بوده که برابر با 

 : استعبارت  مجموع واحد حرارتی درجه روز دمای موتر و فعال برای هر مرحله رشد به ترتیب – 3

و  111/0سه تا چهاربرگی  ،301/9و  107/1یک تا دو برگی ، 181/4و  91/4جوانه زدن  ،127/1و  72/1کاشت 

 977/7، خوشه دادن 1374/0و  ۶71/0شکم پر ، 123۶/5و  573/4ساقه رفتن ، 800/8و  290/۶زدن ، پنجه375/0

، رسیدن 259/22و  135۶/2، خمیری شدن 2114/۶و 1241/5، شیری شدن 1958/9و  1115/9گل دادن  1780/7و 

 18، ۶، ۶، 8، 20، 8، 31 ،57، 25، 29، 7، 11طول دوره مذکور برای هر مرحله به ترتیب و  2750/4و  1757/3دانه 

به  شد هر مرحلهنگین دمای روزانه دوره رو اینکه هر مرحله با رسیدن به چه دمایی شروع می شود. میاباشد روز می 

ل دوره دمای حداق میانگین 27/5و  27/3، 24/1، 25/9، 22/3، 20/3، 17/2،  14/1، 2/9،7/4، 4/2، 7/8، 11/۶ترتیب 

ن دوره به آحداکثر و میانگین  18/5و  18/2، 1۶/0، 18/7، 12/9،14/4، 9/7، 8/1 ،1/7، 2/7-، 0/7، 4/4، 7/1 رشد:

 می باشد. 3۶/4و  3۶/4، 32/3، 33/2، 30/1، 27/8، 24/7، 20/0، 13/1، 8/5، 7/7، 11/1، 1۶/0 ترتیب

است که برابر  رسیدن دانهمربوط به مرحله کامل بیشترین واحد حرارتی مورد نیاز گیاه از شروع رشد تا رسیدن  – 4

ع رشد تا درجه روز فعال می باشد. کمترین واحد حرارتی مورد نیاز گیاه از شرو 491/2درجه روز موتر و  401/2

 ال می باشد.درجه روز فع 73/1درجه روز موتر و  3/9است که برابر  سه تا چهار برگیمربوط به مرحله  کامل رسیدن

سه تا و  کامل رسیدنمیانگین دمای روزانه به ترتیب مربوط به مراحل  بیشترین میانگین دمای روزانه و کمترین – 5

 است.چهار برگی 

 می باشد. شیری شدن و خمیری شدن دانهو کوتاهترین دوره رشد مرحله  زدنپنجهبلندترین دوره رشد مرحله  – ۶

 روز نیاز دارد.22۶از شروع رشد تا پایان رشد به  گندمگیاه  – 7



 

1۶ 

 

 ایی محصوالت استراتژیک جدول نیاز سرم - 7 

 کرج هواشناسی کشاورزی اداره جدول نیاز سرمایی محصوالت تحت پایش

 گندم هواشناسی کشاورزی کرج ردیف

 اااا کل نیاز سرمایی محصول 1

 ۶38 0 - 7روش نیاز سرمایی دریافتی به  2

روش یوتانیاز سرمایی دریافتی به  3  454/5 

یتاریخ بیدار شدن یا بهاره ساز 4  اااا 

7تا  0 -بهمن  30میزان کمبود نیاز سرمایی تا  5  اااا 

وتای -بهمن  30میزان کمبود نیاز سرمایی تا  ۶  اااا 

آبان 15 زمان رخداد خطر سرمازدگی پاییزه 7  

فروردین 25 زمان رخداد خطر سرمازدگی بهاره 8  

  تاریخ خسارت 9

 

 معتدل اقلیم به با توجه و ت کارشناسان جهاد کشاورزی استانبا بررسی به عمل آمده در استان و همچنین نظرا

 .داردنیاز به سرما دهی ن  ، جو و ذرتمحصول گندمالبرز  استان
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 محصوالت تحت پایش تحلیل مراحل فنولوژی - 8

 گندممحصول آب و هوایی  نیازهای - 1

یل دانه و آب تشکمعتدل در دورانو هوایخنک در دوره رشد رویشی، آب گندم، آب و هوای شرایط ایده آل برای رشد

، کشت گندم های سخت دارندباشد. بنابراین در مناطقی که زمستانگرم و خشک در زمان برداشت محصول میو هوای

مقاومت چندانی  البته باید بدانیم که گندم در برابر خشکی. مشکالتی از قبیل سرمازدگی زمستانی مواجه می شودبا 

ط خشک تا حدی اند به مدت طوالنی، خشکی و کم آبی را تحمل نماید. اما قادر است خود را با شرایندارد و نمی تو

وزنه ها رتطبیق داده و با تشکیل یاخته های کوچکتر که در نهایت سبب تشکیل برگ های کوچک شده و در نتیجه 

ادر به رشد این گیاه ق. وظ بماندکوچک تر می شود. سطح تعریق را کاهش دهد و از اترات سوء کم آبی تا حدی محف

دگی ساالنه در محدوده وسیعی از انواع آب و هوا است. بیشترین مقدار گندم جهان در مناطق نیمه خشک )با بارن

 میلی متر( به عمل می آید. البته مقداری هم در مناطق 500- 700( و نیمه مرطوب )با بارندگیمیلی متر 250-500

 .ندارد میلیمتر تولید می شود. چون گندم سازگاری زیادی با رطوبت و دمای باال 200خشک با بارندگی حدود 

یط برای در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری در ارتفاعات و در مواقع سرد سال کشت می شود. مناسب ترین شرا

 8إلى  ۶رشد رضایت بخش گندم، آب و هوای مرطوب و سرد زمستان است که هوایی گرم، خشک و صاف به مدت 

 .درجه سانتی گراد را به دنبال دارد 19-18هفته، در طول دوره رسیدگی با میانگین حرارت 

 

 گندممحصول رشد  فنولوژیمراحل  - 2

 مراحل رویشی: -الف(

ل بذر آب جذب نماید. کدرصد وزن  55 – 50برای جوانه زدن گندم بطور عادی، الزم است که معادل  : جوانه زدن-

طوبت رمیلیمتر  20 – 15سانتیمتری( حداقل  10عی تأمین است که الیه رویی خاك )صفر تا چنین شرایطی موق

د، با افزایش اگر شرایط رطوبتی و تهویه خاك مناسب باش قابل دسترس داشته باشند و دارای هوای الزم نیز باشد.

 درجه حرارت خاك تا حدمعینی، جوانه زنی تسریع می گردد.

یین تر باشد درجه گزارش شده است. هرچه دما از این حد پا 22تا  20انه زدن گندم بین حد مطلوب حرارت برای جو

واهد شد و در خدرجه سانتی گراد این فرایند کامالً متوقف  4سرعت جوانه زنی کاهش می یابد. در حرارت کمتر از  

مورد حجوم عوامل  ر جوانه زده نیزدرجه سانتی گراد جوانه زدن گندم نا منظم می شود و بذو 22حرارت های باال تراز 

 بیماریزا قرار خواهند گرفت.

نتی گراد، درجه سا 22تا  12درجه سانتی گراد به ترتیب به عنوان دمای حداقل و حداکثر و دمای  25و  4دمای 

 درجه حرارت مطلوب برای جوانه زدن گندم می باشد. 

نور خورشید  ن برگهای اولیه )برگ های لشه( در معرضخروج گیاهچه از سطح خاك و قرار گرفت :برگی دویک تا  -

 سانت رسیده باشند. 2تا  5/1گیاه سر از خاك بر آورده باشند و به ارتفاع  4تا  3آداز این مرحله زمانیست که  .می باشد

 .سانتی متر مشخص می شود 2این مرحله با ظاهر شدن برگ چهارم و رسیدن آن به اندازه  :سه تا جهار برگی -
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زدن می فعاالت پنجهدرجه حرارت، نور، رطوبت هوا و خاك عوامل کلیماتولوژی تعیین کننده فعل و ان :زدنپنجه -

رجه درصد رطوبت قابل دسترس در سطح خاك و د 30باشند. با درجه حرارت و شرایط حرارتی مناسب )بیش از 

ر گیاهچه در روز پس از ظهو 8 – 7قه اصلی، درجه سانتی گراد(، تشکیل گره پنجه مربوط به سا 14 – 8حرارت بین 

شود  زدن یک عمل بیولوژیکی است که طی آن اولین ساقه های جانبی تشکیل میپنجه سطح خاك شروع می شود.

. درجه زدن می کندهوای سرد و خنک کمک زیادی به پنجه .)اولین ساقه جانبی از شاخه اصلی منشعب می شود(

د می ادرجه سانتی گر 25درجه و حداکثر  5درجه، حداقل درجه حرارت  14الی  8حرارت مناسب در این مرحله 

تجمع کربو  زنی شده و بهزنی مناسب بود و باعث کوتاه شدن دوره پنجهباشد. روزهای صاف و آفتابی برای پنجه

ل شده و تشکیهیدراتها در بوته کمک می کند. همچنین نور کافی باعث می شود گره ساقه دهنده در عمق بیشتری 

 به این ترتیب خطر از بین رفتن گیاه کاهش می یابد.

ره زیر دالف برگ پنهان گساقه رفتن با پدیدار شدن اولین گره روی ساقه اصلی آداز می شود. این  :ساقه رفتن -

ساقه رشد  واست و به سادگی با فشار آوردن روی آن مشخص می شود. این مرحله با افزایش تعداد برگ همراه است 

ان دمای حداقل و درجه سانتی گراد به عنو 4در این مرحله از نمو گندم تعیین دمای  تا زمان گلدهی ادامه دارد.ها 

 ظر می رسد.درجه سانتیگراد به عنوان حداکثر دما، منطقی به ن 25تا  22درجه سانتی گراد و بالخره  1۶تا  10

قاومت ساقه در برابر تیر گذار می باشد، نور می باشد. نور بر روی ماز دیگر پارامترهای هواشناسی که در این مرحله تأ

نمی تواند نفوذ کرده  خوابیدگی تأتیر بسیار دارد. لذا موقعی که محصول با تراکم زیادی کاشته شده باشد، نور به آسانی

اقه های س شود. و به پایین ساقه ها برسد در چنین وضعی ادلب امکان دارد خوابیدگی محصول در مزرعه مشاهده

    رشد کرده تحت چنین شرایطی دارای بافت های چوبی بسیار نازکی می باشند.

 مراحل زایشی: -ب(

بیرون  این مرحله زمانیست که خوشه درون دالف تشکیل شده اما هنوز تاژك های خوشه از زیر برگشکم پر:  -

 می شود قابل تشخیص است.. این مرحله با تورم کوچکی که در کنار ساقه ایجاد نیامده اند

الف برگ ها ظاهر شوند. این مرحله از زمانی آداز می شود که نخستین تارهای نوك خوشه بر روی د :خوشه رفتن -

افی در خاك کدرجه سانتی گراد، نور شدید و رطوبت  22تا  20در طی این مرحله میانگین درجه حرارت روزانه بین 

ز، در طی مرحله بیشترین حساسیت را بوته ها به طول رو نمو بوته ها می باشند.مساعد ترین شرایط جوی برای رشد و 

ه کردن یا اولیه متمایز شدن خوشه ها نشان می دهند. در طی این مدت تعداد ساعات روشنایی روزانه برای کوتا

یل خوشه ل تشکساعت عم 14روزهای بلند تراز  طوالنی کردن مرحله تشکیل خوشه و سشس رشد آن تأتیر می گذارد.

ملکرد می را تسریع می کند ولی موجب کاهش تعداد سنبلچه ها و دانه های پر خوشه ها می شود که باعث کاهش ع

  گردد.

گل دهی گندم با باز شدن شاخه های کالله و خروج پرچم های زرد رنگ و عمل گرده افشانی همراه  :گل دادن -

. این مرحله نیز به شدت تحت تأتیر حرارت و طول روز قرار می است. در این مرحله رشد خوشه بسیار سریع است

درجه کیسه های گرده  9درجه سانتی گراد است. در دمای کمتراز  23تا  18دمای مطلوب برای این مرحله بین  گیرد.
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ی کم )کمتراز درجه چنانچه با رطوبت نسب 35نمی توانند باز شوند تا دانه های گرده را رها سازند و در دمای باال تراز 

از  )بیش هوادرصد( عمل تلقیح به دلیل پژمرده شدن کالله در گل ماده نمی تواند انجام شود. با رطوبت نسبی  30

و رطوبت خاك کافی گل دادن و عمل تلقیح بطور عادی انجام می شوند، حتی اگر درجه حرارت هوا نسبتاً درصد(  50

طور کامل متوقف می بداز گل دادن، رشد برگ ها، ساقه و ریشه ها تقریباً درجه سانتی گراد(. بع 35باال باشد)بیش از 

 شود.

 مراحل رسیدن: -ج(

سبز گیاه،  و شروع به پر شدن می کند. رنگ بالفاصله بعداز باروری دانه تشکیل شده :شیری شدنل دانه و یتشک-

رز این شردن دانه از مشخصات بافرسودگی و مرگ برگ های پایینی و خروج مایع شفاف و شیری رنگ به هنگام ف

 مرحله می باشد.

ت خاتمه می یابد و دلظت در این مرحله از نمو دانه، از خمیری نرم شروع و به خمیری سخ :خمیری شدن دانه-

ری نرم گفته آب دانه به تدریج کاهش می یابد ولی حالت نرم و خمیری دانه حفظ می شود. در مراحل اولیه که خمی

  کل می گیرد.شو بیشتر وزن خشک دانه در این مرحله  د مغذی دانه به سرعت افزایش می یابدو موا نشاستهمی شود، 

رد مرحله خمیری سخت می در پایان این مرحله رنگ سبز دانه به تدریج کاهش می یابد و دانه وا :پرشدن دانه -

 رسد. درصد وزن دانه می 30شود. در این مرحله میزان آب تقلیل یافته و به حدود 

 

  یجو یبر اساس پارامترهاگندم محصول  یومتریب و  یفنولوژ تیوضع لیتحل - 3

اشد، با بمحصول مورد برسی که در اداره هواشناسی کشاورزی کرج مورد برسی می باشد، گندم واریته رخشان می 

ل جاری ان ماه ساآب 15بیاری آن در تاریخ آتوجه به این که این محصول بصورت خشکه کاری کشت شده و اولین 

 انجام شده است لذا این تاریخ را بعنوان تاریخ کاشت در نظر گرفته ایم.

نمو مناسب  دیر بوده زیرا گندم برای رشد وبرای این منطقه چنین به نظر می رسد تاریخ فوق برای کشت گندم   

و برودت زمستان  ر برابر کاهش دماوارد مرحله پنجه زنی شده باشد تا دالزم است قبل از شروع فصل سرما و یخبندان 

 مقاومت الزم را داشته باشد.

آذر ماه یعنی یک هفته به طول انجامیده که در این مدت  2آبان ماه آداز گردید و تا  2۶مرحله جوانه زدن از    

درجه  19/3و درجه روز واحد حرارتی فعال  54/3بوده که محصول  درجه سانتی گراد 7/8میانگین دمای روزانه برابر با 

با توجه به اینکه تمامی عوامل محیطی در این  درجه سانتی گراد( دریافت نموده و 5روز واحد حرارتی موتر )باالی 

است، که این مرحله نیز تا تاریخ  وارد مرحله یک تا دوبرگی شده 3/09/1399در تاریخ گیاه مناسب بوده نسبتاً مرحله 

درجه  120/۶درجه و محصول  4/2میانگین دمای روزانه ی مرحله طول این  به طول انجامیده است. در 1/10/1399

درجه روز واحد حرارتی موتر دریافت نموده است. با توجه به اینکه در طی این بازه  15/7روز واحد حرارتی فعال و 

به طول انجامیده روز  29زمانی شرایط دمایی برای محصول مناسب نبوده بنابراین این مرحله بسیار طوالنی و حدود 
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زدن نرسیده است. محصول مورد بررسی در زمان شروع سرما در مرحله دو برگی بوده که هنوز به مرحله پنجه است.

 .زدن گیاه داردهجینده بستگی مستقیم به تعدد پنآمیزان و مقدار محصول سال 

یانگین دمای مروز طول کشیده  25له بوده که این مرح 2۶/10/1399الی  2/10/1399 آداز مرحله سه برگی از تاریخ 

رارتی حروز واحد  –درجه  3/9روز واحد حرارتی فعال و  –درجه  73/1و درجه بوده  2/9روزانه در طی این مدت 

 درجه سانتی گراد( دریافت نموده است. 5موتر)باالتراز 

ر طی این دجه حرارت روزانه بطول انجامیده که میانگین در 23/12/1399لغایت  27/10/1399زنی از مرحله پنجه

روز  –درجه  179/7روز واحد حرارتی فعال و  –درجه  425/8روز بوده که  57درجه بوده و طول دوره نیز  7/4مرحله 

 واحد حرارتی موتر دریافت نموده است.

مرحله  یزن 24/01/1400آداز نموده و در تاریخ  24/12/1399محصول مورد بررسی مرحله ساقه رفتن را در تاریخ 

روز  –درجه  437/5 درجه بوده است که 14/1روز و میانگین دمای روزانه  31فوق تکمیل شده که این مرحله در 

 روز واحد حرارتی موتر دریافت نموده است. –درجه  282/8واحد حرارتی فعال و 

روز  8ن ه در طی ایطول کشیده است که میانگین دمای روزان 01/02/1400تا  25/01/1400مرحله شکم پر نیز از 

د حرارتی موتر روز واح –درجه  97/۶روز واحد حرارتی فعال و  –درجه  137/۶درجه سانتی گراد بوده و  17/2برابر با 

 دریافت نموده است.

یانگین دمای روز و م 20یعنی در طول  21/02/1400آداز شده و لغایت  02/02/1400مرحله خوشه دادن که از تاریخ 

 –رجه د 30۶/7روز واحد حرارتی فعال و  –درجه  40۶/77درجه تکمیل شده است که این مرحله با  20/33روزانه 

 روز واحد حرارتی موتر دریافت نموده است.

وز و میانگین ر 8به طول انجامیده که این مرحله در طی  29/02/1400تا  22/02/1400مرحله گل دادن نیز از تاریخ 

رارتی حروز واحد  –درجه  138/2روز واحد حرارتی فعال و  –درجه  178/2تساب درجه و با اح 22/3درجه روزانه 

 موتر دریافت نموده است.

مای دکه میانگین  04/02/1400لغایت  30/02/1400روز طول کشیده یعنی از تاریخ  ۶مرحله شیری شدن دانه 

رارتی روز واحد ح –درجه  125/7روز واحد حرارتی فعال و  –درجه  155/7درجه و  25/9روزانه در طی این مدت 

 فعال دریافت نموده است.

درجه  144/7و  24/1با میانگین دمای روزانه  10/03/1400تا  05/03/1400روز یعنی از  ۶مرحله خمیری شدن دانه 

 روز واحد حرارتی موتر دریافت نموده است. –درجه  114/7روز واحد حرارتی فعال و  –
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 18ی در طی به پایان رسیده است یعن 28/03/1400آداز و  11/03/1400که از تاریخ و بالخره مرحله رسیدن دانه 

 401/2 وروز واحد حرارتی فعال  –درجه  491/2درجه سانتی گراد و  27/3روز و میانگین دمای روزانه این مدت 

 روز واحد حرارتی موتر دریافت نموده است. –درجه 

میزان روز دوره رشد  22۶طی برداشت گردید که  29/03/1400خ در تاری)گندم رخشان( محصول مورد بررسی 

 تن در هکتار بوده است. 3/8تن در هکتار و میزان عملکرد کاه  7عملکرد دانه 
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 تصاویر

 

 

 اداره هواشناسی کشاورزی کرج - دادن خوشهگندم رخشان در مرحله  : 1عکس 

 

 

 

 اداره هواشناسی کشاورزی کرج  - سیدن دانهرآداز گندم رخشان در مرحله  : 2عکس
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)توصیه برای آینده( جمع بندی - 9  

م واریته رخشان با توجه  به وضعیت اقلیمی و رویشی محصول مورد مطالعه که در اداره هواشناسی کشاورزی کرج ، گند

آبان ماه  15 آن در تاریخمی باشد و با عنایت  به این که این محصول بصورت خشکه کاری کشت شده و اولین ابیاری 

 سال جاری انجام شده است لذا این تاریخ را بعنوان تاریخ کاشت در نظر گرفته ایم.

است قبل از  چنین به نظر می رسد تاریخ فوق برای کشت گندم دیر بوده زیرا گندم برای رشد و نمو مناسب الزم  

قاومت الزم را مدر برابر کاهش دما و برودت زمستان  شروع فصل سرما و یخبندان وارد مرحله پنجه زنی شده باشد تا

 داشته باشد.

ست. میزان ازدن نرسیده محصول مورد بررسی در زمان شروع سرما در مرحله دو برگی بوده که هنوز به مرحله پنجه

ن به بعد ز ایدمایی ا زدن گیاه دارد و چنانچه اگر روندد پنجهاینده بستگی مستقیم به تعدآو مقدار محصول سال 

ت که با توجه به مناسب باشد و باز هم چنانچه تنش های دمایی به گیاه وارد نشود میتوان عملکرد نرمال انتظار داش

و  پیش بینی های فصلی صادره در خصوص روند دما و بارش استان که در خصوص وضعیت دما پیش بینی نرمال

ینده جبران کشت آبا توجه به روند افزایشی دما در ماههای  بیشتر از نرمال را دارند می توان امید داشت که محصول

 شاهد عملکرد قابل قبولی باشیم .  ،دیرهنگام خود را بنماید و در انتهای دوره رشد

 آینده نگری

عدم  که، طح استانسفصل بهار در  اوایل اواخر زمستان و مخصوصاً در) باالبودن میزان دما( با توجه به وضعیت دمایی 

به سرعت  و رشد محصولمراحل فنولوژی لذا ، را در پی داشته سرما های دیر رس بهارهسرما زدگی و وقوع رخداد 

تادگی های طوری که عقب اف است شتهگذاپشت سرکور را ذصورت گرفته و گیاه زود تر و با خواب کمتر دوره های م

مطلوب بوده و ه عملکرد این واریتی رسد که به نظر ملذا  ،شده استقابل مالحظه ای جبران به نحورشد اولیه مراحل 

  .دگردمی برآورد  نرمال در حد


