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 چکیده

بوده م.م.  7/95حدود در فصل زمستان امسال  کشوربارش دریافتی جموع ، ممرکز ملی خشکسالیبراساس گزارش 

که بر همین  کاهش نشان می دهد. %9/7ت به بلندمدت افزایش و نسب % 9/55سال گذشته به نسبت است که 

درصد کاهش  -5/21میلی متر) 110و میزان بارش سال گذشته میلی متر  5/90 با اساس میزان بارش استان البرز

 کاهش نسبت به بلند مدت( داشته است. درصد 6/33میلی متر بارش بلند مدت ) 3/136نسبت به سال گذشته( و 

بلند اختالف با درجه سلسیوس  5/1 مجموع با  میانگین دمای هوای کشور در فصل زمستان دربا توجه به اینکه 

بر همین  استان البرز نیز .استاز وضعیت متوسط و بلند مدت خود را تجربه کرده شرایط دمایی گرمتری را  ،مدت

 باالتراز نرمال بوده است.درجه  6/0 میانگین دمایبا اساس 

اکثر مناطق در  متوسط در، نشانگر رخداد خشکسالی 1400در سه ماهه زمستان ، SPEIشاخص خشکسالی 

 .استسطح استان 

حاکی از آن است که در نیمه اول فصل مقدار برای سه ماهه فصل زمستان ( گیاه کلزا GDDشاخص درجه روز )

که در صورت به شدت افزایش یافته نرمال  تالف ازاخاین شاخص تقریباً مطابق با روند نرمال است، اما در نیمه دوم 

 در اثر سرماهای دیر رس بهاره امکان ایجاد تنش در مزرعه وجود دارد. ادامه این روند، 

 برگی است. 12روزت دمای روزانه مرحله مرحله جوانه زدن وکمترین میانگین ،بیشترین میانگین دمای روزانه

مطالعات  و کوتاهترین دوره رشد مرحله جوانه زدن می باشد. (روزتبرگ دهی )بلندترین دوره رشد مرحله 

نیازهای  ،دوکشت کلزا در این منطقه در زمان بهینه انجام نشاگر دهد که فنولوژی انجام شده بر روی کلزا نشان می

شرایط جوی مراحل فنولوژی و رشد محصول با بنابراین . خواهد بودگرمایی و سرمایی گیاه منطبق بر نمودار رشد ن

 و اقلیمی هماهنگ نبوده که باعث می شود اکثر اوقات به اصطالح محصول مورد بررسی جلوتر از فصل باشد که 

 تر از استانداردهای مورد نظر باشد.ل تولید شده پایینموجب خواهد شد کیفیت محصودر نهایت 

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

با نرمال بررسی چنانچه روز توسط محصول در طی مدت -را نشان می دهد. مقدار دریافتی درجه  کلزامحصول 

که محصول رشد نرمال خود را طی کرده و در زمانی  استنشانگر این  باشدبلند مدت منطبق بر روی خط روند 

باشد، بدان معنی می باشد که گیاه مقدار درجه روز کمتر از حد نیاز خود را  از خط روند بلند مدت پایین ترکه 

تا فصل ابتدای  ازبر اساس نمودار فوق  بنابراین .دریافت نموده که باعث عقب افتادن مراحل فنولوژی گردیده است

نگر این است بلند مدت )خط آبی رنگ( و خط نمودار کوتاه مدت برهم منطبق می باشند که بیاخط اواسط آن 

دریافت نموده نرمال  معادلدرجه روز با هم برابر بوده و محصول کلزا بلند مدت  وروند دمایی در سال جاری که 

به دلیل باال تر از نرمال بوده که بیشو از اواسط فصل تا انتها فاصله بوجود آمده به این معناست که دریافتی کلزا 

در بهاردچار تنش  اشد که در صورت مواجه گیاه با سرماهای دیر رسبودن وضعیت دما نسبت به بلند مدت می ب

 . های سرمایی خواهد شد
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 مقدمه  –1

میالدی( فعالیت خود را بطور رسمی و دوازده   1971شمسی )   1350ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج در سال       

بر روی محصااوالت  1360ساااعته با ثبت و گزارش وضااعیت جوی و پارامترهای هواشااناختی آداز کرد و از سااال 

کار نمود و از هر محصاااول   های مختلف گندم، جو و ذرت  اساااتراتژیک ساااازگار با اقلیم منطقه ازجملهت واریته       

ضیح             بولتن ست. الزم به تو سال نموده ا شاورزی ار سی ک شنا ستگاههای هوا صلی تهیه و به اداره ای های ماهانه و ف

مربوط به آمار ایستگاه  1350است آمار موجود در اداره خدمات ماشینی سازمان هواشناسی مربوط به کرج از سال 

کشاااورزی اساات که از لحاق موقعیت مکانی وارتفاع با موقعیت و ارتفاع  دانشااکدهمزرعه اقلیم شااناساای واقع در 

 ایستگاه فعلی تفاوت دارد.

 شرقی دقیقه 57 و درجه 50ت  جغرافیایی طول            ای از موقعیت و وضعیت ایستگاه کشاورزی کرجتخالصه

 متر 9/1292ت  دریا سطح از ارتفاع                      شمال دقیقه 48 و درجه 35ت  جغرافیایی عرض

 کرج کشاورزی دانشکدهت زمین مالکیت                      هکتار 200ت  کشاورزی دانشکده مزارع مساحت

 خشک نیمهت  اقلیمی ویژگی                               کیلومتر      3ت  شهر تراکم مرز تا فاصله

 شنی لومیت  خاك بافت/  رسوبیت  خاك نوع         کرج رودخانه(ت فرعی/ ) نمک دریاچه(ت اصلی) آبریز حوضه

 علفی گیاهانت  منطقه گیاهی پوشش نوع              البرز کوه رشته جنوبی دشتت  منطقه طبیعی وضعیت

 ، سااویا ، زمینیساایب ، آفتابگردان ، ذرت ، جو ، گندمت  منطقه در شااده کشاات محصااوالت شااده کشاات نباتات

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

 ذرت و جو گندم،ت  ایستگاه در مطالعه مورد محصوالت

شک  گندم، سن ت  منطقه مهم امراض و آفات شک،   اروپایی، قرمز کنه دار،دانه درختان آت  سرخورطومی  نوز،می شپ

 قند چغندر آگروتیس و کک یونجه، خوارساقه کرم یونجه،

 خوبت  داخلی زهکش         بارانی   ت  آبیاری روش         عمیق    چاهت  مصرفی آب منبع
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 جدول اطالعات اقلیمی  - 2

 میلیمتر. 148/0  برابر است با زمستانفصل جاری تا پایان زراعی مجموع بارش از شروع سال 

 زمستانفصل جدول میانگین دما و رطوبت خاك ماهانه  - 1 – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1400ماه  دی

 میانگین دمای خاک
5 10 20 30 50 100 

9/3 2/4 2/4 2/4 6/6 1/11 

 میانگین رطوبت خاک
5 10 20 30 50 100 

30 28 24 24 16 10 

  1400ن ماه بهم

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

0/4 3/4 4/4 0/4 0/6 3/9 

 میانگین رطوبت خاک
5 10 20 30 50 100 

28 27 23 24 16 10 

   1400ماه  اسفند

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

4/9 5/9 6/9 1/9 2/10 0/11 

 میانگین رطوبت خاک
5 10 20 30 50 100 

29 28 23 25 16 10 
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 زمستانفصل جدول اطالعات اقلیمی ماهانه  - 2 – 2

 

 نام ایستگاه اداره هواشناسی کشاورزی کرج

 بلند مدت سال گذشته سال جاری 1400 دی ماه 
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

  بلند مدت

  -11 -11 3/25 3/25 3/14 مجموع بارش

  /// /// /// /// /// مجموع تبخیر

  1/9 -50 9/164 224 174 مجموع ساعت آفتابی

  -2 1 0/17 0/14 0/15 سرعت بادبیشینه 

  3/2 9/1 9/2 3/3 2/5 میانگین دما

  1/2 7/2 -6/1 -2/2 5/0 میانگین دمای کمینه

  7/2 8/0 1/7 0/9 8/9 میانگین دمای بیشینه

  -8 -1 65 58 57 میانگین رطوبت نسبی

 بلند مدت  سال گذشته سال جاری 1400  ماه نبهم
اختالف با 

 سال گذشته

با  اختالف

 بلند مدت

 

 

  -9/15 -3/51 5/30 9/65 6/14 مجموع بارش

  /// /// /// /// /// مجموع تبخیر

  -0/4 -8/1 6/210 4/208 6/206 مجموع ساعت آفتابی

  -5 0/0 0/20 0/15 0/15 بیشینه سرعت باد

  4/1 -3/3 3/3 9/7 7/4 میانگین دما

  -8/2 -0/1 -5/1 3/2 -5/0 میانگین دمای کمینه

  -4/7 -8/3 2/17 6/13 8/9 میانگین دمای بیشینه

  -11 2 63 50 52 میانگین رطوبت نسبی

 بلند مدت سال گذشته سال جاری 1400 اسفند ماه 
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  -5/16 -6 3/33 8/22 8/16 مجموع بارش

  /// /// /// /// /// مجموع تبخیر

  -6/5 -7/39 1/186 2/220 5/180 مجموع ساعت آفتابی

  -5 -2 0/20 0/17 0/15 بیشینه سرعت باد

  4/2 1/2 5/7 8/7 9/9 میانگین دما

  4/2 3/2 1/2 2/2 5/4 میانگین دمای کمینه

  4/2 8/1 8/12 4/13 2/15 میانگین دمای بیشینه

  -4 0 54 50 50 میانگین رطوبت نسبی
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 فصلی بارش و دمای هوا  بینیپیش - 3

میلیمتر کاهش نسبت به بلند  2/0که میلیمتر بوده  5/92در سطح استان البرز  1400میزان بارش دریافتی دی ماه 

نسبت به بلند مدت  میلیمتر 6/11با مدت را نشان میدهد. و بیشترین مقدار کاهش بارش مربوط به شهرستان کرج  

کاهش  میلیمتر 6/92که میلیمتر می باشد  2/46برابر با  1400می باشد. میزان بارش دریافتی کل استان در بهمن ماه 

میلیمتر نسبت به بلند  3/37نسبت به بلند مدت را نشان میدهد که بیشترین کاهش مربوط به شهرستان طالقان با 

میلیمتر بوده که  4/122ور کلی میزان بارش دریافتی در سطح استان برابر با بط 1400مدت می باشد. در اسفند ماه 

میلیمتر کاهش را نشان میدهد که بیشترین مقدار کاهش مربوط به شهرستان هشتگرد به  7/13نسبت به بلند مدت 

متر بوده که نسبت میلی 7/60میلیمتر نسبت به بلند مدت می باشد، ضمنا بارش طالقان در این ماه برابر  8/13میزان 

 میلیمتر افزایش داشته است. 1/9به مقدار بلند مدت 

میلیمتر کمتراز  20تا  10پیش بینی بارش در سطح استان برای سه ماهه آتی قسمت شمالی و شرقی استان بین 

  د.میلیمتر کمتراز نرمال پیش بینی می گرد 10تا  5نرمال و قسمت های جنوب و جنوبغرب استان کاهشی معادی  

درجه نسبت به بلند مدت کاهش داشته اما  3/1در دی ماه سال جاری شهرستان طالقان از نظر وضعیت دمایی، 

درجه افزایش نسبت به میانگین داشته اند. میانگین دمای دی ماه استان برابر  6/0و کرج  2/0شهرستان هشتگرد 

است . در بهمن ماه نیز میانگین دمای استان درجه کاهش نسبت به بلند مدت داشته  1/0درجه بوده که  4/3با 

درجه نسبت به بلند مدت داشته است. میانگین دما در اسفند ماه سال  1درجه که کاهشی معادل  6/2برابر با 

 درجه نسبت به بلند مدت کمتر بوده است. 1/0درجه بوده که  7/7جاری برابر با 

 

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

 

اداره هواشناسی 

 کرجکشاورزی 

دی ماه 

1400 

 ماه بهمن

1400 

اسفند ماه 

1400   

ماه فروردین 

1401 

 7/12 5/7 3/3 9/2 میانگین دما

 7/38 3/33 5/30 3/25 بارش مجموع
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 بارش بلند مدت بینیپیش – 2 – 3

  1401تا نیمه اول فروردین  1400نیمه دوم اسفند  نیمه دوم فروردین تا نیمه اول اردیبهشت 

 نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد   نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیر

 

  بارش:تحلیل 

 متر میلی 5/36 با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  از کمترت  اسفندنیمه دوم  بارش

 متر میلی 3/168 با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  از بیشترت  فروردین نیمه دوم بارش

                                                                                                                                                 متر میلی 6/121  با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  حد درت  اردیبهشتنیمه دوم  بارش

 متر میلی 0/36 با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  حد درت  خرداد بارش نیمه دوم
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 بلند مدت یدما بینیپیش - 3 – 3

1401تا نیمه اول فروردین  1400نیمه دوم اسفند    نیمه دوم فروردین تا نیمه اول اردیبهشت  

ه دوم خرداد تا نیمه اول تیر نیم  نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد  

 

 دما : تحلیل 

 سلسیوسدرجه  8/7 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  از بیشترت  اسفندنیمه دوم  دمای

 درجه سلسیوس 9/11 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  از بیشترت  فروردیننیمه دوم  دمای

 درجه سلسیوس 0/18 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  از بیشتر حد درت  اردیبهشتنیمه دوم  دمای

 درجه سلسیوس 1/24 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  از بیشتر درجه 2تا  1ت  خردادنیمه دوم  دمای
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  خشکسالی کشاورزیپایش  - 4

 SPEIشاخص 

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

محاسبه  زیر وسیله رابطهدهد و ب باشد که درجه خشکسالی و ترسالی را نشان می یک شاخص خشکسالی اقلیمی می

 ت گردد می

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝐷 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇0𝑖 

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

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

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

میانگین دمای روزانه، ساعات روشنایی، انرژی تابشی، شار گرمایی، حداقل رطوبت نسبی، شیب فشار بخار اشباع و 

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

 .باشد تبخیر تعرق با روش پنمن مانتیث فائو دخالت دادن پارامترهای گوناگون جوی می
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 1400 اسفندتا پایان  ماهه 3دوره  SPEIپهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان البرز براساس شاخص 

 

 

 تفسیر : 

که بیشتر مناطق استان در محدوده خشکسالی خفیف  خشکسالی نمایانگر آن استبررسی نقشه های پهنه بندی 

نیمه شرقی استان واقع در محدوده کرج در وضعیت نرمال قرار داشته اما شهرستان فردیس و جنوب قرار دارد، 

 مرکزیقسمت های اما . خشکسالی متوسط تا شدید قرار دارندمحدوده در اشتهارد و درب شهرستان طالقان 

 .جای دادخشکسالی متوسط می شود در محدوده را ساوج بالغ و بخش دربی نظر آباد 
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 1400 اسفندتا پایان  ماهه 6دوره  SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان البرز براساس شاخص پهنه 

 

  تفسیر :

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

ی نرمال تا  خشکسالی بسیار شدید در نوسان می باشد. بر همین اساس قسمت عمده ی سطح استان در محدوده

محدوده نرمال قرار داشته و جنوب شهرستان های ساوجبالغ و اشتهارد و در محدوده ترسالی ضعیف و متوسط و 

و طالقان و جنوب کرج را میتوان در محدوده خشکسالی حتی شدید قرار گرفته و بخش شرقی شهرستان ساوجبالغ 

 خفیف تا شدید طبقه بندی نمود. 
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 :  البرز ستاناتحلیل کلی وضعیت خشکسالی کشاورزی 

میلیمتر در واحد سطح در پهنه کشور  7/95بارش تجمعی به  1400زمستان با توجه به اینکه در کل کشور درفصل 

استان کشور با بی هنجاری منفی بارش نسبت به بلند مدت مواجه بوده اند، در مجموع کل کشور نسبت  19رسید و 

 نشان میدهد. را درصد کاهش در زمستان -9/7و نسبت به بلند مدت درصد افزایش  9/55به سال گذشته 

 3/136میلیمتر و بلند مدت آن  5/90به میزان  1400ستان زمرز در براین اساس مجموع بارش در استان الب 

 تفاوت با سال گذشته دارد. درصد -5/12میلیمتر که  0/110میلیمتر بوده که مقدار بارش سال گذشته آن 

تأثیر مستقیم بر روی کشت های گندم و جو دیم در درجه اول و سایر متأسفانه کاهش نزوالت جوی خصوصاً باران  

های آبی و بادی در درجات بعدی خواهد گذاشت. کم بود بارش و عدم توزیع مناسب خصوصاً در فصل پاییز  کشت

و زمستان کشاورزان اعم از زارعین و باددارن را وادار خواهد کرد که در فصل بهار و تابستان جهت تأمین نیاز آبی 

 استفاده نمایند.محصوالت خود بیشتر از گذشته از آب چاه و سفره های زیر زمینی 
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 ( GDDدرجه روز رشد ) نمودارهای - 5

 (GDD) تعریف درجه روز رشد 

درجه  مراحل فنولوژی و در نهایت رسیدن کامل نیاز دارد از مقدار دمایی که گیاه از زمان کاشت تا هر یکبه      

 است.ا رسیدگی گیاه با دمای هوو نمو و ی ساده درجه روز رشد، ارتباط رشد معنا. اطالق می شود روز رشد

 های برآورد نیاز حرارتی روش

 برای محاسبه حرارت مورد نیاز دوره های فنولوژیکی گیاه از دو روش متداول زیر استفاده می شود ت     

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

فاصله دو مرحله نمو بر حسب روز هستند. دمای موثر  nدمای پایه و  𝑇𝑏میانگین دمای روزانه و  �̅�𝑖شود و در آن 

 همان دمای آستانه رشد گیاه می باشد.

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

Σ (𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐺𝐷𝐷) = 0  wℎ𝑒𝑛  �̅�𝑖 ≤ 𝑇𝑏 

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

درجه مبنای دمای پایه صفر ای حرارتی بر زهمیانگین مجموع نیاروز فعال  -با رابطه زیر محاسبه می شود. درجه 

 می باشد.راد سانتیگ

Hu = ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1   if  𝑇𝑖   0 

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

همچنین مجموع درجه روز رشد در گیاهان مختلف و در ارقام مختلف یک گیاه با یکدیگر متفاوت می باشد که 

 هر گیاه به صورت جداگانه تعریف و محاسبه می شود. برای
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  (GDD)نمودار درجه روز رشد  - 1 – 5

 1400زمستانپایان فصل  تا 01/07/1400کاشت تاریخ   کرجنمودار درجه روز رشد اداره هواشناسی کشاورزی 

 

 : درجه روز رشد تحلیل کلی نمودار

را نشان  کلزامین نیاز حرارتی در شهرستان کرج برای محصول أعدم تمین یا أنمودار باال تحلیلی کلی از وضعیت ت

و  1400 اسفند( تا پایان مهر1 از تاریخ کاشت ) کلزامحصول ( GDD) می دهد. بر همین اساس درجه روز رشد

 ساله محاسبه گردید.   20 مدت بلند

در مواقعی با نرمال بلند فصل پاییز همانطور که مشاهده میگردد مقدار دریافتی درجه روز توسط محصول در طی 

باشد که محصول رشد نرمال خود را طی میموضوع خط روند بوده که نشانگر این  یکبر و تقریباً مدت منطبق 

کمبود دمایی برطرف نه تنها با آداز فصل زمستان ز خط نرمال بوده که در مواقعی هم پایین تر ا. اما کرده است

 و، پیشی گرفتهخط بلند مدت زمستان یعنی در بهمن ماه خط کوتاه مدت از تقریباً از اواسط فصل ، بلکه شده

که گیاه مقدار درجه روز است بدان معناین ، تر نیز می گرددزیادبه مرور  ن اختالفای همچنانکه مالحظه می شود

ن نکته است که در اواسط زمستان به دلیل باال یبین اامر م است، که اینحد نیاز خود را دریافت نموده بیشتر از 

ه این امر ممکن است در بهار بودن حرارت رشد گیاه همچنان ادامه داشته و به اصطالح گیاه جلو تر از فصل بوده، ک

 .و با رسیدن سرماهای دیر رس بهاره گیاه را در معرض تنش های سرمایی قرار دهد
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  پایشتحت محصوالت  جداول نیاز حرارتی - 6

 

و میانگین دمای روزانه ، کمینه و بیشینه و طول دوره هر یک کلزا ت تاریخ آداز و پایان مراحل رشد گیاه  1جدول 

 کرجدر منطقه کلزا از مراحل رشد گیاه 

 ردیف
مراحل رشد گیاه 

 کلزا

تاریخ آغاز 

 مرحله

تاریخ خاتمه 

 مرحله

دمای 

پایه 

 مرحله

دوره 

رشد 

 )روز(

میانگین 

دمای 

 روزانه

میانگین 

دمای حداقل 

 دوره رشد

میانگین 

دمای 

حداکثر 

 رشددوره 

 29.2 13.7 21.4 10 5.0 1400/07/10 1400/07/01 کاشت 1

 23.2 9.2 16.2 23 5.0 1400/08/03 1400/07/11 سبز کردن 2

 12.7 2.9 7.8 83 5.0 1400/10/26 1400/08/04 برگ دهی )روزت(  3

 10.2 0.1 5.2 40 5.0 1400/12/06 1400/10/27 رکود زمستانه 4

 15.3 4.7 10.0 23 5.0 1400/12/29 1400/12/07 رویش مجدد 5

 

 

 عالفبه دو روش موثر و  مورد نیاز مراحل فنولوژیک گیاه کلزا در منطقه کرج (GDD)روز رشد  –ت درجه  2جدول 

 ردیف
مراحل رشد گیاه 

 کلزا

میانگین 

دمای هر 

 مرحله

 5روز آستانه )دمای پایه(  –مجموع درجه  

 درجه سانتیگراد

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

 214.4 0.0 214.4 0.0 164.4 0.0 164.4 5.0 21.4 کاشت 1

 587.4 214.4 373.0 0.0 422.4 164.4 258.0 5.0 16.2 سبز کردن 2

 1238.4 587.4 651.0 0.0 673.9 422.4 251.5 5.0 7.8 (روزت)برگ دهی   3

 1451.3 1238.4 212.9 0.0 727.2 673.9 53.3 5.0 5.2 زمستانه رکود 4

 1680.7 1451.3 229.4 0.0 844.6 727.2 117.4 5.0 10.0 مجدد رویش 5
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 جداول : تحلیل

 9/673 خوابتا آداز مرحله  کاشتبرای مرحله  دمای موثرمیزان مجموع درجه روز های رشد بر حسب  – 1

 خوابتا آداز مرحله  کاشتبرای مرحله  دمای فعالدرجه روز است. میزان مجموع درجه روزهای رشد بر حسب 

 درجه روز است.4/1238

 دمای موثربه ... واحد حرارتی درجه روز  تا پایان رشدبرای تکمیل فعالیت های فنولوژیکی خود  کلزاگیاه  – 2

 در منطقه ... نیاز دارد.   دمای فعالو ... واحد حرارتی درجه روز 

سبز کردن، برگ دهی، رکود زمستانه و  برای هر مرحله رشد دمای موثرمجموع واحد حرارتی درجه روز  – 3

 .است 4/117و  3/53و 5/251و  0/258به ترتیب ش مجدد روی

 4/229و  9/212و  0/651و  3/273به ترتیب  برای هر مرحله رشد دمای فعالمجموع واحد حرارتی درجه روز 

  است.

  .روز می باشد 23و  40و  83و  23به ترتیب  هر مرحلهرشد طول دوره 

 شروع می شود.  10و  2/5و  8/7و 2/16 با رسیدن به دمای هر مرحله

و  2/16برای جوانه زدن  به ترتیبو میانگین حداقل و حداکثر آن دوره  هر مرحلهمیانگین دمای روزانه دوره رشد 

 3/15و  7/4و  0/10رویش مجدد  2/10و  1/0و  2/5و رکود زمستانه  7/12و  9/2و  8/7برگ دهی و  2/23و  2/9

 می باشد.

 برگ دهی استمربوط به مرحله مجدد  رویشآغاز تا مورد نیاز گیاه از شروع رشد  واحد حرارتیبیشترین  – 4

مورد  واحد حرارتیکمترین می باشد.  فعال دمایدرجه روز  7/1680و موثر دمایدرجه روز   6/844که برابر 

 دمایدرجه روز  2/727است که برابر  رکود زمستانه مربوط به مرحله رویش مجددتا نیاز گیاه از شروع رشد 

 می باشد. فعال دمایدرجه روز  3/1451و  موثر

رکود مرحله  میانگین دمای روزانه کمترینکاشت تا سبز کردن و مرحله  میانگین دمای روزانه بیشترین – 5

 است.زمستانه 

 می باشد.دوره رشد مرحله کاشت  کوتاهترینو  برگ دهیدوره رشد مرحله  بلندترین – 6

 نیاز دارد. روزبه ...  رشد پایان تااز شروع رشد کلزا گیاه  – 7
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 جدول نیاز سرمایی محصوالت استراتژیک  - 7

 

 کرج هواشناسی کشاورزی اداره جدول نیاز سرمایی محصوالت تحت پایش

 کلزا  هواشناسی کشاورزی کرج ردیف

 اااا محصول کل نیاز سرمایی 1

 564 0 - 7روش نیاز سرمایی دریافتی به  2

روش یوتانیاز سرمایی دریافتی به  3  564 

 اااا تاریخ بیدار شدن یا بهاره سازی 4

7تا  0 -ن بهم 30میزان کمبود نیاز سرمایی تا  5  اااا 

یوتا -ن بهم 30میزان کمبود نیاز سرمایی تا  6  اااا 

پاییزهزمان رخداد خطر سرمازدگی  7 آذر 16 تا آبان 29   

بهارهزمان رخداد خطر سرمازدگی  8 اردیبهشت 30 تا اسفند 26   

 اااا تاریخ خسارت 9

 

طی بررسی های بعمل آمده از ادارات جهاد کشاورزی استان، تا کنون نیاز کل سرمایی گیاه کلزا بطور مشخص محاسبه 

 نشده است.
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 محصوالت تحت پایش تحلیل مراحل فنولوژی - 8

  کلزا محصولآب و هوایی  نیازهای - 8 - 1

شرز )انجمن دانه های رودنی درب کانادا      سیله کرو ست که به و ست    (واژه کلزا نامی ا شده ا کلزا محصول  انتخاب 

مناطق معتدله می باشااد اما با اصااالح ارقام جدید، سااازگاری این گیاه به مناطق ساارد نیز گسااترش یافته اساات. 

مایشاااات نشاااان     ند  دادهآز مای  در کلزابذور  %90از بیش که ا جه  25تا    20 د مای  ساااانتیگراددر  مطلوب()د

صد کاهش   67و  37ترتیب  به سانتیگراد درجه  2تا  3 دماهای در حالیکهدر، میزنند جوانهروز  2تا  1 مدت در در

سیار         .می یابد شد و در حالت روزت، تحمل آن ب سرما مقاوم می با سبت به  شد تا حدودی ن کلزا در تمام مراحل ر

درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود. درجه حرارت    5می گردد. درجه حرارت پایه برای این گیاه معموالً  زیاد

درجه سااانتی گراد برای مدت  40درجه ولی قادر به تحمل دمای  25 -30مطلوب برای رشااد و نمو کلزا معموال  

گلدهی و دانه بساتن باشاد، عملکرد نهایی   کوتاهی نیز می باشاد. و چنانچه درجه حرارت رویشای باالتر از مرحله   

افزایش خواهد یافت. چرخه زندگی کلزای پاییزه دارای دو مرحله مشااخص اسااتت مرحله رویشاای که اندام های   

شروع کرده            سریع خود را در بهار  شد  ستانه، گیاه ر شت مرحله خواب زم شکل می گیرند و با گذ شی در پاییز  روی

ندام های زایشی است. کلزا طی فرایندهای سازگاری در فصل پاییز به درجه حرارت     که این مرحله همراه با تمایز ا

های پایین مقاوم می شاااود، وقتی درجه حرارت در اوایل بهار تغییر می کند بویژه وقتی که یخبندان های مجدد      

 -6)دمای  پس از یک دوره کوتاه گرما رخ میدهد، ادلب باعث کاهش این مقاومت شااده و ایجاد خسااارت می کند

سرمای           -12تا  سازگاری و رقم، کلزا می تواند  شد و نمو و درجه  ضعیت ر سته به و را  -20تا  -15سانتی گراد(. ب

ستند. دماهای کمتر از         سرماهای پایین تر نیز مقاوم ه شده اند، به  شیده  سط برف پو تحمل نماید و حتی وقتی تو

ست اما گ     -15تا  -7 شنده ا سعه یافته و نقاط      سانتی گراد برای برگها ک شه آنها به خوبی تو ستم ری سی یاهانی که 

رشدی توسط برگ ها پوشیده شده است، در دماهای پایین نیز زنده می مانند. سرمای دیر رس در اواخر فروردین       

شکل در آورده و همچنین در    sو اوایل اردیبهشت ماه در مناطق سرد طی رشد طولی گیاه، ساقه ها را به شکل      

سازد. رکود       صلی، خسارت عمده ایی به محصول وارد می  هنگام گلدهی با از بین بردن گل آذین بویژه گل آذین ا

درجه سانتی گراد می رسد و در بهار زمانی که متوسط دما به  2زمستانه از زمانی که متوسط حرارت روزانه به زیر 

پایان می یابد، با این حال مرحله روزت نمی تواند به مفهوم رشد مطلق باشد.    درجه سانتی گراد می رسد   5باالی 

عدد اسااات. در بین تمامی عوامل آب و هوایی دما  8-10تعداد مطلوب برگ های حقیقی در پایان رشاااد پاییزه  

های کوتاه، بیشااترین اثر را روی کیفیت دانه کلزا را دارد به گونه ای که بیشااترین مقدار رودن تحت شاارایط روز 

درجه حرارت های معتدل و رطوبت نسبی پایین تر تولید می شود و بیشترین میزان پروتئین وقتی تولید می شود 

که روزها کوتاه و درجه حرارت باالست. کمبود رطوبت سبب کوتاه شدن عمر گیاه کلزا و کاهش تولید ماده خشک 

بیاری از مرحله ساااقه رفتن تا گلدهی از نقطه نظر و بازدهی محصااول می شااود. تحقیقات نشااان داده اساات که آ
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سطح برگ حائز اهمیت می باشد. کپسول های نارس کلزا در اثر خشکی خاك به زمین می ریزند، همچنین نقل و 

انتقال مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه متوقف می شود. در نتیجه عملکرد دانه و شاخص برداشت محصول کاهش        

درصااد کل آب مصاارفی گیاه بعد از گلدهی برای تولید حداکثر ماده خشااک و شاااخص  75تا  70می یابد. تأمین 

برداشت، مناسب است. حساس ترین مرحله رشد و نمو کلزا به کمبود آب، مرحله گلدهی است.کمبود آب در این        

هش میدهد. کلزا مرحله، سبب افت شدید تعداد گل، کپسول و دانه شده و وزن هزار دانه و میزان رودن دانه را کا     

در خاك هایی که رطوبت شان زیاد است دچار ورس می شود. همچنین رطوبت زیاد سبب توسعه ی بیماری های      

قارچی گردیده و مقاومت به سرما را کاهش میدهد. بنابر این در خاك های سنگین با رطوبت زیاد باید به زهکشی    

 خاك برای خارج ساختن آب اضافی توجه کرد.

سیار گسترده است بطوری که می توان در دامنه     دامنه فت   ساعت روشنایی قادر به    24الی  10وپریود برای کلزا ب

شوند و خارج از فتوپریود های           سازگار  شرایط محلی  شد. با این وجود تیپ های منطقه ایی می توانند با  شد با ر

 زه و بهاره نیز صدق می کند.    معمول خود، مراحل نمو را طی نکنند. این مورد در مورد واریته های پایی

 

 کلزامحصول رشد  مراحل فنولوژی - 8 – 2

مراحل رشد و نمو کلزا می توان از روش کد گذاری استفاده نمود، کلزا به طور کلی و طبق روش  برای تشریح

 مرحله فنولوژی می باشد که عبارتند ازت 6(، شامل 1998کدگذاری انجمن کلزای کانادا )

جوانه زنیت از شروع کاشت بذر تا خروج ریشه چه اولیه و افزایش طول ساقه چه و سپس مرحله  -مرحله صفر

روز  4تا  1انجامد. ظهور جوانه اولیه ممکن است های اولیه به طول میها تا رشد برگرشد اولیه از شکافتن لپه

 خاکزی حساس است.طول بکشد. در طی این دوره، گیاهچه به عوامل بیماری زای

از شروع تولید برگ تا زمانی که اولین میان گره قابل تشخیص می شود و با مرحله  سبز شدنت –مرحله اول  -2 

 روزت )در کلزای زمستانه( کامل می گردد. در این مرحله به علف های هرز حساس می باشد.

حقیقی ظاهر می شوند. شود و برگ های مرحله روزتت بین لپه ها و نقاط رشد فاصله ایجاد می -مرحله دوم-3 

میان گره قابل تشخیص است. ویژگی این مرحله، افزایش شاخص سطح برگ می  20در انتهای این مرحله حدود 

باشد. گیاه چند هفته تا چند ماه )در ارقام زمستانه( در این مرحله باقی خواهد ماند و با افزایش طول روز و 

 افزایش دما برای مرحله سوم تحریک می شود.

مرحله دنچه دهیت پژوهشگران این مرحله را مرحله جوانه سبز نامیده اند، در انتهای بیش از  -مرحله سوم -4 

نیمی از جوانه های گل، زرد هستند و پایین ترین جوانه ها به گلدهی می رسند. به عبارت دیگر این مرحله خود 

گل آذین به باالتر  -ابل رویت می شود. بگل آذین در وسط روزت ق -به سه مرحله دیگر قابل تفکیک استت الف

 -60دنچه های پایینی به زردی می گرایند. در انتهای این مرحله از رشد، گیاه  -از سطح روزت رشد می کند. ج

 درصد از کل ماده خشک را تولید کرده است. 30
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دالف ها( پایان می پذیرد. گلدهیت این مرحله با ظهور اولین گل، آداز و با ظهور خورجین ها) -مرحله چهارم -5 

به گونه ایی که پس از شکوفا شدن تعداد زیادی از گل های بوته کلزا، ابتدا دالف های پایینی دراز شده و شروع 

های خوشه، گل داده درصد از کل جوانه 80ها متورم می شوند. در این مرحله بندی می کنند سپس دانهبه دانه

 یا در حال گلدهی هستند. 

سانتی متری را بعداز افتادن 1های بارور شده، یک نیام یا تخمدان مرحله رسیدگیت گل -حله پنجممر -6 

سانتی متر طول دارند به اتمام  2گذارند و تا زمانی که تمام نیام های بالقوه خوشه، بیش از ها باقی میگلبرگ

می آیند سپس به رنگ سبز، زرد، متمایل  های پایینی رسیده و به رنگ شفاف درمی رسد. در این مرحله ابتدا دانه

 گردد.ای می شوند و بوته می میرد و آماده برداشت میای و در نهایت قهوهبه رنگ قهوه

مرحله اصلی رشد رویشی، رشد زایشی  3به عبارت بهتر کلزا نیز همانند سایر گیاهان زراعی، به طور کلی دارای  

و رسیدن می باشد. هرکدام از این مراحل دارای مراحل فرعی نیز می باشند که در ادامه، به صورت خالصه و 

 اری آورده شده است.طبق جداول مراحل رشد و تکامل انجمن کلزای کانادا به روش کد گذ

 

 مرحله رشد رویشی:   -8-2-1

  جوانه زنیت بیرون آمدن ریشه چه یا جوانه اولیه از بذر، جوانه زنی گفته می شود. - الف

سبز شدن )تشکیل گیاهچه( ت تشکیل گیاهچه و خروج گیاه از خاك و ظاهر شدن برگ های اولیه در روی  -ب 

 ، سبز شدن می گویند.خاك را تا زمان تشکیل برگ های حقیقی

 روزت )تولید برگ های اصلی(ت  -ج 

 

 نخستین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می یابد.                                        2-1

 دومین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می یابد.                                       2-2

 سومین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می یابد.                                       2-3

                                                       
 ششمین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می یابد                                      2 -6

                                                      
 گاهی تا دهمین و حتی دوازدهمین برگ حقیقی نیز تشکیل می شود                                 2-(12-10)    

 مرحله رشد زایشیت  -8-2-2

 دنچه دهیت  –الف 

 گل آذین در وسط روزت، قابل رویت می شود                                             -3-1

 گل آذین به باالتر از سطح روزت رشد می کند                                             -3-2

 دنچه های پایینی به زردی می گرایند.                                             -3-3

 گل دهیت  -ب
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 نخستین گل می شکفد.                                             -4-1

 تعداد زیادی گل ها می شکفند و دالف های پایینی دراز می شوند.                                             -4-2

 دالف های پایینی شروع به دراز شدن می کنند.                                             -4-3

 پایان گلدهی و متورم شدن دانه دالف های پایینی.                                             -4-4

 

 مرحله رسیدنت  -8-2-3

 دانه های دالف پایینی به حد نهایی رشد رسیده وحالت شفاف دارند.                                            -5-1

 دانه های دالف های پایینی سبز رنگند.                                            -5-2

 اند  ای یا سبزمتمایل به زرد شدههای دالف پایینی زردمتمایل به قهوهدانه                                             -5-3

 ای شده اندهای دالف پایینی زرد یا قهوهدانه                                           -5-4

 میرد.بوته میای شده و های کلیه دالف ها، قهوهدانه                                           -5-5

 

  یجو یبر اساس پارامترها کلزامحصول  یومتریب و  یفنولوژ تیوضع لیتحل - 8 – 3

که این گابریال می باشد، واریته کلزا ر اداره هواشناسی کشاورزی کرج، دمحصول مورد مطالعه عنایت به اینکه با   

و با  سال جاری انجام شده استشده و اولین آبیاری آن در تاریخ اول مهر ماه محصول بصورت خشکه کاری کشت 

می شود، گرفته توجه به اینکه در کشت خشکه کاری کلزا همیشه تاریخ اولین آبیاری بعنوان تاریخ کاشت در نظر 

 لذا اول مهر ماه تاریخ کاشت در نظر گرفته ایم.

ه بارشی نداشتیم، لذا با آبیاری مرتب و به موقع کمبود رطوبت مورد از نظر وضعیت جوی بدلیل اینکه در مهر ما  

نیاز گیاه جبران گردید و در ماه های آبان نزوالت جوی بیشتر از مقدار سال گذشته و بلند مدت بوده و در آذرماه 

براین محصول نیز مقدار بارش اگرچه نسبت به سال گذشته کم بود اما نسبت به میزان بلند مدت افزایش داشته بنا

مورد نظر از نظر رطوبت و آبیاری دچار تنش و کمبودی نگردیده و اما با بررسی وضعیت دمایی نیز می توان گفت 

که مهرماه از مدت مشابه سال قبل گرمتر بوده و تقریبا معادل با مقادیر بلند مدت بوده و در بررسی وضعیت دمایی 

و سال گذشته محصول مورد بررسی ماه خنک تری را سپری نموده، اما آبان ماه بطور کلی در مقایسه با بلند مدت 

برخالف دو ماه قبل در آذر ماه هم نسبت به سال گذشت و هم نرمال های بلند مدت گیاه ماه گرمی را تجربه نموده 

ده و است. از آنجایی که خیلی مهم است که تاریخ کاشت کلزا را طوری انتخاب کنیم تا در پاییز رشد کافی نمو

مرحله روزت خود را قبل از فرا رسیدن سرمای شدید در زمستان کامل کند، در این صورت از خطر سرما زدگی در 

امان خواهد بود. در عین حال وجود ماه های گرم یا رخ ندادن سرما های الزم نیز برای گیاه خطراتی را در بر خواهد 

 داشت.
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 اداره هواشناسی کشاورزی کرج -روزت )برگ دهی( در مرحله  مزرعه کلزا ت 1عکس 
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 (توصیه برای آینده) جمع بندی - 9

در سطح استان، که عدم رخداد سرمای مورد نیاز و وقوع  زمستانبا توجه به وضعیت دمایی ) باالبودن میزان دما( 

را در پی خواهد داشت، لذا مراحل فنولوژی و رشد محصول با شرایط جوی و اقلیمی بهاره  سرما های دیر رس

این موضوع بررسی جلوتر از فصل باشد که  هماهنگ نبوده که باعث می شود اکثر اوقات به اصطالح محصول مورد

موجب خواهد شد رشد گیاه نسبت به روند معمول، با سرعت بیشتری صورت گرفته و گیاه زود تر و با خواب خود 

کمتر دوره های مذکور را پشت سربگذارد، طبیعتا در عملکرد نهایی و همچنین کیفیت محصول تولید شده 

 .تأثیراتی خواهد گذاشت

به مطالعات انجام شده و اهمیت استراتژیک کشت کلزا ضروری است که بهترین تاریخ کشت این گیاه با با توجه 

وهوای منطقه و تطبیق آن با مراحل فنولوژیک گیاه تعیین گردد. این کار منجر انجام مطالعات دقیق بر روی آب

 وری و کیفیت محصول کلزا در استان البرز خواهد شد.به افزایش بهره

های زودهنگام یا توانند با مطالعه کشتریزان کالن کشور میاندرکاران حوزه کشاورزی و برنامهسوی دیگر دستاز 

دیرهنگام این محصول در مناطق مختلف کشور، تأثیرات کیفیتی و کمیتی آن را مشخص نمایند، تا در 

 های کالن لحاق نمایند.گذاریسیاست


