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 یخالء عملکرد محصول گندم آب نییتع يبرا یزراع یشناس اساس بوم بر يبند هیکاربرد روش ناح
 رانیا یمیاقل يها در گروه
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  چکیده
  

اساس عوامل  خالء عملکرد را به دست آورد و بر توان ياست که با محاسبه آن م يياز پارامترها يمحصول زراع ليپتانس ديتول
 ٣٠در  يگندم آب ليپتانس ديبا هدف محاسبه تول پژوهش نيمنابع آب و خاک پرداخت. در ا تيريبه مد د،يدر تول گذارتأثير

در چهار گروه  ياکز استانمر ،يميپارامتر اقل ٩نظر گرفتن  و با در يا و خوشه يعامل ليتحل ازکشور، ابتدا با استفاده  يمرکز استان
شد.  نييمحصول و خالء عملکرد تع ليپتانس ديتول ،يزراع يشناس اساس بوم بر يبند هيشدند. سپس با روش ناح يبند طبقه

محصول را برآورد  ليپتانس ديت تولنتوانس کشور بارش و کم شکبه دست آمده، روش مذکور در مناطق گرم خ جياساس نتا بر
عوامل  نيب مدل ازنشان داد که  جينتا نيتا مرطوب کشور، خالء عملکرد مشاهده شد. همچن خشک مهينکند؛ اما در مناطق 

 يها در گروه كردخالء عمل نيرا نسبت به ميانگين درجه حرارت دارد. اين امر سبب شده تا کمتر تيحساس نيشتريب ،يمياقل
پربارش  يميمعتدله در گروه اقل ميوجود اقل نيمچنشود. ه دهيد درصد -٥/٢٧ و -١٥ با خشک و بارش مرطوب کم يمياقل

عملکرد متوسط و عملکرد  نياختالف ب سببامر  نيکه ا هشدشدن فصل رشد  تر يطوالن و ها گونه شتريرشد ب سببکشور 
  درصد رسانده است. -٨/٥٥کشور را به  يشمال يساحل يها در استان دشده است و خالء عملكر ليپتانس

 
  .راندمان محصول گندم ،يهواشناس يها داده ،يمياقل راتييتغ ،يا و خوشه يعامل ليحلت: ي کلیديها واژه
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  مقدمه 
 راتييدر مورد وقوع تغ شايان توجهي يها يامروزه نگران

بشر به وجود آمده است.  يها تيفعال لهيبه وس يمياقل
را تحت  يبخش کشاورز ميبه طور مستق يمياقل راتييتغ

 يمياقل يها يناهنجار ديو مسلماً تشد دهد يقرار م تأثير
خواهد کرد  ديبشر را تهد ييغذا ازين نيأمت نده،يدر آ

 يها جنبه قتيحق). در ١٣٩٠ همکاران،و  يلي(اسماع
و عملکرد  ديرا بر تول ياثرات متفاوت م،ياقل رييمختلف تغ

با  بيعوامل در ترک نيخواهد کرد و ا جاديا يزراع اهانيگ
کاهش محصول  اي شيافزا سبب .ممکن است گريکدي

شناخت رابطه  ني). بنابرا١٣٨٧ ،يريو نص يد (کوچکشون
 يبرا يمياقل يبا پارامترها محصولعملکرد  زانيم نيب

به  دنيراندمان محصول و رس شيافزا يها روش ييشناسا
دانستن  ن،ياست. عالوه بر ا يعملکرد ضرور زانيحداکثر م

 يبرا يليچه پتانس يمکان اي تيموضوع که هر موقع نيا
استفاده  يکشاورز يها يزير در برنامه تواند يدارد، م ديتول

 عملکرد پتانسيل نشان ،يواقع ديبا تول سهي. در مقاشود
منطقه است که اختالف بين  يکشاورز ديتول بازده دهنده

. شود عملكرد پتانسيل و واقعي، خالء عملكرد ناميده مي
خالء عملكرد ناشي از شيوه مديريت و مجموعه عوامل  نيا

 توليد دهنده ي) و كاهشمحدود كننده (آب و عناصر غذاي
 ،يو کوچک يمحالت يرينص( است) هرز هاي و علف اتآف(

الزم است سهم نسبي هر يك از اين  ني). بنابرا١٣٨٨
 هاي حل عوامل در ايجاد خالء عملكرد تعيين شود و راه

 مشخص مختلف هاي پر كردن خالء در پهنه يبرا مناسب
  د.شو
گذار در عملکرد اثر يميعوامل اقل نيتر مهم ن،يب نيا در

 تشعشع حرارت، درجه بارش، از ندمحصول عبارت ليپتانس
 اسيکه در مق مياقل رييتغ مطالعات. رشد فصل طول و

تا  ٢٠و  يدرصد ٤٠تا  ١٠انجام شده است، کاهش  يجهان
سال  ٥٠در  يو آب ميغالت د يبرا بيترت را به يدرصد ٥٠

در  نيا). ٢٠٠٤و همکاران،  يپار( اند کرده زارشگ ندهيآ
 کيمحصوالت استراتژ نيتر است که گندم از مهم يحال

مقدار، قابل  نظرو هم از  يوزن نظراست که هم از  يجهان
 دياست. تول وانيتوجه بوده و مورد استفاده انسان و ح

به و  استتن  ونيليم ٦٠٠حدود  ايساالنه گندم در دن
 يازهايدرصد ن ٢٥و  يانرژ رصدد ٢٠ يبيتقرطور
زاده اصل و  (فرج کند يجهان را فراهم م تيمعج ينيپروتئ

 ،ييبه خودکفا دنيرس زهيانگ راني). در ا١٣٨٨همکاران، 

گسترده در  يها دخالتدولت را همواره مجبور به انجام 
 يها سالدر  ها تيحما نيا جهيبازار گندم کرده است. در نت

 طرفمحصول از  نيا ديولت شيبه افزا شيگرا ،رياخ
). ١٣٨٨ ،ينژاد و محتشم ميشده است (بر شتريکشاورزان ب

کشور به  ازيکه ن دهد يموجود نشان م يبرآوردها ياز طرف
تن در سال خواهد  ونيليم ٢٠از مرز  ١٤٠٠گندم تا سال 

از  ديمقدار با نيدرصد از ا ٧٠تا  ٦٥گذشت که حدود 
شود (زارع  نيمتأ ميد ياز اراض هيو بق يآب ياراض

  ).١٣٨٥و همکاران،  يآباد ضيف
 شيافزا يبرا يبخش کشاورز يها تيتوجه به محدود با

عمده  راتييو تغ ديتول يها گندم از راه توسعه عامل ديتول
کننده  ينيب شيمدل پ کيموجود، استفاده از  يدر فناور

نظر گرفتن  با در تواند يمحصول م ليپتانس زانيم
به  ،يمياقل يگوناگون، از جمله پارامترها يفاکتورها

از  يکيبپردازد.  ديدر تول تيريمد حوهن يازس شفاف
 يشناس اساس بوم بر يبند هيمناسب، روش ناح يها مدل
 يازهاياست که ن نياست که در آن فرض بر ا يزراع

 ،يشور ،ييمحصول فراهم بوده و آب، مواد غذا يمياقل
محصول  ليرشد و عملکرد پتانس يرو يها يماريبآفات و 

عملکرد  آوردبر يروش، برا نيا اساس  بر. گذارد ياثر نم
مشخص، از  مياقل کيمبنا در  اهيگ کيممکن  ليپتانس
و سپس با انجام  شود يتشعشع استفاده م يها داده
محصوالت  يبرا يالزم، رشد کنترل شده توارث حاتيتصح
 ت،يوي(د شود يداده م ميتعل يمشخص طيتحت شرا يزراع

١٩٦٧.(  
 يت زراععملکرد محصوال ليپتانس يمورد بررس در

و همکاران  يانجام شده است. ماوو يمختلف يها پژوهش
، دما CO2 زانيکه با دو برابر شدن م افتندي) در١٩٩٣(

 ٣٠ زيو عملکرد گندم ن شيافزا سلسيوس درجه ٤حدود 
) ١٩٩٨. الل و همکاران (کند يم دايپ شيدرصد افزا ٤٠تا 
ن بر عملکرد گندم و برنج نشا مياقل ريياثر تغ يبررسبا 

درجه  شيدادند که کاهش عملکرد محصول در صورت افزا
 شياست که همه اثرات مثبت افزا اديز چنان حرارت آن

CO2  افتي) در٢٠٠٥خواهد کرد. لوبل (ضايع  وجبران را 
عملکرد گندم به خاطر  شيبه بعد، افزا ١٩٨٠که از دهه 

) ٢٠٠٢( لف(دما و بارش) بوده است. وو يمياقل طيشرا
باال که  يها مناطق معتدله و عرض ميدر اقلگرفت  جهينت

 سببدما  شيدر آن قرار دارند، افزا شرفتهيپ يکشورها
 يول شود؛ يمحصوالت م يشدن دوره رشد بعض تر يطوالن
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 ها گونه شتريرشد ب سببدما  زانيم شيحال افزا نيدر ع
جه ي) نت٢٠٠٦( داک و همکارانمناطق خواهد شد.  نيا در

بر  يمياقل يپارامترها تأثير يبررس يکه برا ندگرفت
بارش در  يزمان يها يعملکرد محصول، استفاده از سر

 زي) ن١٣٨١( نيزر و اصل زاده است. فرج يضرور ها مدل
گرفتند پارامترهاي مقدار بارش و ميزان دماي دوره  جهينت

سرد سال، در تعيين ميزان عملكرد گندم ديم در منطقه 
 افتندي) در١٣٩١( انو همکار يخيلي مؤثر است. اجالل

 عملكرد افزايش سبب سازي،  هاي يكپارچه اجراي طرح
 نصيري و كوچكي. شد خواهد سطح واحد در برنج
 عملكرد بر آينده اقليمي تغييرات تأثير ارزيابي با) ١٣٨٧(

 گرمايشي، اثرات تداوم با كه دادند نشان ايران در گندم
كشور هاي شرقي  قسمت رد گندم عملكرد پتانسيل كاهش

خواهد بود. باتيا و  تر آشکار غربي هاي نسبت به بخش
که  افتندي) در مزارع هندوستان در٢٠٠٨همكاران (

 درصد ٧٠در حدود  ميد يايميانگين خالء عملكرد سو
 مزارع در پتانسيل عملكرد از درصد ٣٠ فقط و است

گرفتند  جهينت) ٢٠٠٨( همكاران و آبلدو. شود مي برداشت
، بيشتر از باال عملكرد پتانسيل با هاي سالخالء عملکرد در 

 همكاران و آگاروال. است پايين پتانسيل با هاي سال
 در گندم عملكرد پتانسيل كه دادند نشان) ١٩٩٥(

 و بوده پايين هاي عرض از بيشتر باال جغرافيايي هاي عرض
  دارند. بيشتري عملكرد خالء باال، پتانسيل داراي مناطق
عملکرد  ليپتانس زانيم نييتع ،ژوهشپ نياز انجام ا هدف

 يشناس اساس بوم بر يبند هيمحصول گندم با روش ناح
 اين کهکشور است؛ با توجه به  يمراکز استان يبرا يزراع

غالت در کشور  يديتوان تول يروش تاکنون در بررس نيا
خالء  انتو يم پژوهش نيبا انجام ا پسبه کار نرفته است، 

به  يکرد و تا حد يرا شناسائ يمياقل يها عملکرد در گروه
  کشور پرداخت. يزراع داتيتول تيرينحوه مد يساز شفاف

  
  ها مواد و روش

  ها داده يآور جمع
 يمرکز استان ٣٠از  يپارامتر هواشناس ٩ يها ابتدا داده در

دوره  کي يبرا ،بودند کينوپتيس ستگاهيا يکشور که دارا
شد  يورآ جمع ٢٠١٠ يالديبه سال م يساله منته ٣٠

 نيانگيم اسيدر مق يمورد بررس ي). پارامترها١(جدول 
شامل حداقل دما، حداکثر دما،  يساالنه از کل دوره آمار

 ،ينقطه شبنم، درصد رطوبت نسب يمتوسط دما، دما

تعرق  -ريو تبخ يآفتاب يها تسرعت باد، تعداد ساع رش،با
 يگندم آب يمتوسط عملکرد واقع ريمقاد نياست. همچن

وزارت اطالعات  يدفتر آمار و فناور تيتان از ساهر اس
  .دش يآور جمع يجهاد کشاورز

  
  يا خوشه لیبر اساس تحل یمراکز استان يبند گروه

و با استفاده  SPSS 17.0افزار  به کمک نرم ن پژوهشيا در
و  يعامل لي، بر اساس تحل۱جدول  يپارامتر هواشناس ٩از 

شدند. در  يبند روهگ ياستان مطالعات ٣٠ ،يا خوشه ليتحل
ها  مناسب بودن داده صيو تشخ نييتع يبرا يعامل ليتحل

از  ،ها استخراج عامل يبرااستفاده شد و  KMO بياز ضر
 لياستفاده شد. در تحل ياصل يها لفهؤم هيروش تجز

-Z روش به ها پس از استاندارد کردن داده يا خوشه

SCOREو محاسبه  يتجمع يبا روش طبقات يبند ، گروه
) ١٣٨٩پور،  رستم ي(فاضل wardبه روش  يدسيفاصله اقل

 نديفرآ يمشابه ط يها استان جيانجام شد و به تدر
  .قرار گرفتند گروه کيدر  ،يآور جمع

  
  محاسبه حداکثر محصول گندم

 ، پتانسيلشناسي زراعي ساس بوما بندي بر روش ناحيهدر 
 يک رقم پر محصول سازگار با محيط، بدون )Ymp( عملکرد
بر حسب  ،روزه Gدوره رشد  درگونه محدوديت  هيچ

  عبارت است از: کيلوگرم در هکتار
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توليد محصول به شكل ضريب تصحيح  cL باال معادالتدر 

است. در اين مورد، رشد  تابعي از زمان و سطح برگ
و يا به  استدوره رشد بطئي  هاي آخرل و محصول در اواي

درصد سرعت  ۵۰عبارتي متوسط سرعت آن در حدود 
سطح شاخص رشد حداکثر است. همچنين براي گياه مبنا، 

شاخص ). وقتي که LAI=5فرض شده است ( ۵برگ برابر 
براي د و شوتصحيح انجام  دباي ،باشد ۵سطح برگ کمتر از 

ح، م خواهد بود و از تصحيک ضريب تأثير ۵بيشتر از مقادير 
تصحيح  هاي ضريب ۲د. جدول کرنظر  توان صرف مي
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  دهد. نشان ميوضعيت توسعه محصول با توجه به شاخص سطح برگ را 
  

  هاي سینوپتیک در مقیاس میانگین ساالنه پارامترهاي مورد بررسی ایستگاه -1جدول 
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  ۶۴/۳  ۲۷۹۴  ۶  ۲۸۹  ۵۴  ۴/۱  ۵/۱۲  ۱۸  ۹/۶  تبريز  ۲
  ۲۱/۳  ۲۴۵۴  ۵/۷  ۳۰۴  ۷۱  ۳/۳  ۹  ۳/۱۵  ۸/۲  اردبيل  ۳
  ۲۵/۲  ۱۶۲۰  ۵/۲  ۱۳۵۹  ۸۱  ۶/۱۲  ۹/۱۵  ۶/۲۰  ۳/۱۱  رشت  ۴
  ۴۳/۲  ۱۹۸۷  ۸/۳  ۷۸۹  ۷۸  ۱/۱۳  ۹/۱۷  ۲/۲۲  ۵/۱۳  ساري  ۵
  ۶۴/۲  ۲۱۰۷  ۱/۲  ۶۰۱  ۷۰  ۴/۱۱  ۸/۱۷  ۸/۲۲  ۷/۱۲  گرگان  ۶
  ۲۴/۳  ۲۷۱۰  ۶/۴  ۲۵۷  ۵۸  ۲/۳  ۸/۱۳  ۷/۱۹  ۷/۶  بجنورد  ۷
  ۴۶/۳  ۲۸۹۲  ۱/۴  ۲۵۵  ۵۵  ۱/۳  ۱/۱۴  ۱/۲۱  ۱/۷  مشهد  ۸
  ۵۲/۳  ۲۸۷۳  ۹/۳  ۴۵۸  ۴۷  ۳/۰  ۴/۱۳  ۴/۲۱  ۵/۵  دجسنن  ۹
  ۰۶/۳  ۲۸۴۳  ۷/۳  ۳۱۳  ۵۴  ۸/۰  ۱۱  ۱۸  ۴  زنجان  ۱۰
  ۵/۳  ۲۹۵۵  ۹/۳  ۳۱۶  ۵۱  ۳/۲  ۱۴  ۲/۲۱  ۹/۶  قزوين  ۱۱
  ۲۵/۴  ۳۰۳۰  ۲/۵  ۲۳۲  ۴۱  ۵/۱  ۳/۱۷  ۷/۲۲  ۹/۱۱  تهران  ۱۲
  ۶۴/۳  ۳۰۲۶  ۷/۲  ۱۴۰  ۴۱  ۳  ۱/۱۸  ۸/۲۳  ۴/۱۲  سمنان  ۱۳
  ۸۶/۳  ۲۹۰۷  ۹/۴  ۴۴۵  ۴۷  ۷/۰  ۳/۱۴  ۶/۲۲  ۹/۵  کرمانشاه  ۱۴
  ۵۱/۳  ۲۹۴۵  ۲/۳  ۳۱۷  ۵۳  ۸/۰  ۳/۱۱  ۲/۱۹  ۳/۳  همدان  ۱۵
  ۳۳/۳  ۲۹۷۳  ۹/۲  ۳۴۱  ۴۶  ۰  ۷/۱۳  ۷/۲۰  ۷  اراک  ۱۶
  ۲۱/۴  ۳۱۵۲  ۹/۳  ۱۵۱  ۴۱  ۹/۱  ۱۸  ۹/۲۵  ۲/۱۰  قم  ۱۷
  ۸۳/۳  ۳۱۱۴  ۲/۴  ۶۱۶  ۴۰  ۳/۰  ۹/۱۶  ۳/۲۲  ۵/۱۱  ايالم  ۱۸
  ۷۱/۳  ۲۹۷۶  ۲/۳  ۵۰۹  ۴۶  ۲/۳  ۲/۱۷  ۲/۲۵  ۱/۹  خرم آباد  ۱۹
  ۰۲/۴  ۳۲۷۴  ۴  ۱۲۲  ۴۰  ۱/۰  ۲/۱۶  ۴/۲۳  ۱/۹  اصفهان  ۲۰
  ۸۴/۴  ۳۲۲۳  ۱/۵  ۶۰  ۳۱  -۸/۰  ۱/۱۹  ۵/۲۶  ۷/۱۱  يزد  ۲۱
  ۵۶/۴  ۳۲۲۵  ۱/۵  ۱۷۰  ۳۶  -۸/۰  ۵/۱۶  ۵/۲۴  ۴/۸  بيرجند  ۲۲
  ۵/۵  ۳۰۴۹  ۵  ۲۱۳  ۴۳  ۷/۹  ۳/۲۵  ۹/۳۲  ۶/۱۷  اهواز  ۲۳
  ۱۳/۳  ۳۱۶۰  ۳/۲  ۳۲۷  ۴۶  -۶/۰  ۸/۱۱  ۲/۲۰  ۴/۳  شهرکرد  ۲۴
  ۳۵/۳  ۳۱۹۰  ۶/۲  ۸۶۵  ۴۴  -۲/۰  ۲/۱۵  ۳/۲۲  ۸  ياسوج  ۲۵
  ۶۷/۴  ۳۱۱۰  ۹/۵  ۲۷۹  ۶۵  ۹/۱۶  ۶/۲۴  ۷/۲۹  ۵/۱۹  بوشهر  ۲۶
  ۴۴/۴  ۳۳۵۸  ۵/۴  ۳۴۶  ۴۱  ۸/۱  ۷/۱۷  ۶/۲۵  ۸/۹  شيراز  ۲۷
  ۸۵/۴  ۳۱۷۴  ۱/۶  ۱۵۲  ۳۲  -۶/۲  ۸/۱۵  ۷/۲۴  ۹/۶  کرمان  ۲۸
  ۸۵/۴  ۳۲۵۸  ۵/۶  ۹۱  ۳۳  -۵/۰  ۴/۱۸  ۸/۲۶  ۱/۱۰  زاهدان  ۲۹
  ۸۶/۴  ۳۱۰۱  ۶/۵  ۱۸۲  ۶۵  ۳/۱۹  ۲۷  ۱/۳۲  ۸/۲۱  باسبندرع  ۳۰
                      

تصحیح وضعیت توسعه محصول با توجه  هاي ضریب -2جدول 
  به شاخص سطح برگ

  ۴  ۳  ۲  ۱  شاخص سطح برگ
  ۴۸/۰  ۴۰/۰  ۳۰/۰  ۲۰/۰  ضريب تصحيح

  
ضريب تصحيح براي توليد ماده خشک  cN) ۲در رابطه (

 ۲۰ متر ازکخالص محصول است که در هواي خنک (
 ۲۰و در هواي گرم (باالي ۶/۰) مساوي سلسيوس درجه

ضريب تصحيح  cH. است ۵/۰) مساوي سلسيوسدرجه 
باشد. اين پارامتر  براي قسمت برداشت شده محصول مي

درجه  F. است ۳۵/۰-۴۵/۰براي محصول گندم بين 
ابرناکي روز که به صورت تجربي از رابطه زير محاسبه 

  :)۱۹۶۷ت، يوي(د شود مي

)۳ (                                              
Se

SSe

R
RRF

8.0
5.0−

=  
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حداکثر تشعشع فعالي است که با طول  RSe، باالدر رابطه 
متر  موج کوتاه به زمين رسيده و بر حسب کالري بر سانتي

گيري شده  : مقدار واقعي اندازهRS. استمربع در روز 
 RS. رسد مي اه به زمينتشعشع است که با طول موج کوت

که به ازاي  استمتر در روز معادل تبخير  بر حسب ميلي
کالري بر  ۵۹توان  مي متر تبخير هر يک ميلي

رابطه ديگر براي مربع را براي آن در نظر گرفت.  متر سانتي
  به صورت زير است: RS محاسبه

)۴ (                              RaNnRS )/5.025.0( +=  
تشعشع ماوراء زمين بر حسب  Ra ،ر اين رابطهکه د
بر تابش ممکن  مدت زمانحداکثر  Nمتر در روز،  ميلي

تابش واقعي  زمانمدت  nحسب ساعت در روز و 
  گيري شده بر حسب ساعت در روز است.  اندازه

yo  توليد ناخالص ماده خشک در يک منطقه در يک روز
سرعت توليد  ycابري بر حسب کيلوگرم در هکتار در روز؛ 

 مشخصناخالص ماده خشک گياه مبنا براي يک منطقه 
در يک روز کامالً صاف آفتابي بر حسب کيلوگرم در هکتار 

حداکثر سرعت توليد ناخالص ماده خشک  ymدر روز؛ و 
محصول در يک اقليم بر حسب کيلوگرم در هکتار در روز 
که براي محصول گندم بر اساس ميانگين درجه حرارت از 

  شود. محاسبه مي ۳ول جد

  
  سرعت تولید محصول گندم بر اساس میانگین درجه حرارت -3جدول 

  ۴۵  ۴۰  ۳۵  ۳۰  ۲۵  ۲۰  ۱۵  ۱۰  ۵  گراد) دما (سانتي
  سرعت توليد

  ۰  ۰  ۰  ۵  ۱۵  ۲۰  ۲۰  ۱۵  ۵  ساعت)/ هکتار/(کيلوگرم

  
داشتن  با لحاظ cL، مقدار ضريب مطالعاتيروش  اساس بر

 اساس برو سطح برگ  زمان دروضعيت توسعه محصول 
طور ه شاخص سطح برگ گندم ب اين کهو  ،۲جدول 

در نظر گرفته شد. براي  ۲۵/۰حدود  است، ۵/۱متوسط 
نيز ميانگين دمايي ايستگاه سينوپتيک مربوطه  cNضريب 

ه هم براي محصول گندم بcH تعيين شد. مقدار ضريب 
 ها در نظر گرفته شد. براي تمام ايستگاه ۴/۰طور متوسط 

حيدري و عليجاني  هاي پژوهش مطابق، Gاما براي تعيين 
بر اساس طول دوره رشد مرکز استان کشور  ۳۰)، ۱۳۷۸(

تقسيم  گياه گندم به سه دسته سردسير، معتدل و گرمسير
ماه تا ابتداي تير ماه که  سردسير از ابتداي مهر. گروه شدند
يل، و شامل مراکز استاني اروميه، تبريز، اردب استروز  ۲۷۳

بجنورد، سنندج، زنجان، قزوين، همدان، اراک، ياسوج و 
معتدل از ابتداي آبان ماه تا ابتداي گروه  شهرکرد است.

باشد و شامل مراکز استاني رشت،  روز مي ۲۴۳تير ماه که 
ساري، گرگان، مشهد، کرمانشاه، ايالم، خرم آباد، اصفهان، 

ذر ماه تا گرمسير: از ابتداي آگروه  کرمان و بيرجند است.
و شامل مراکز استاني  بودهروز  ۱۸۲ابتداي خرداد ماه که 

تهران، سمنان، قم، يزد، اهواز، بوشهر، شيراز، زاهدان و 
  بندرعباس است.

نيز با توجه به موقعيت ايران در نيمکره  ycو  RSe ،yoمقدار 
ها  شمالي و همچنين ميانگين درجه حرارت مراکز استان

مقدار  ،گيري با ميانگين وشد ص مشخهاي رشد  براي ماه
مربوط به مدت تشعشع  nد. پارامتر شساالنه آن محاسبه 

شده نيز از طريق آمار هواشناسي مربوط  گيري واقعي اندازه
شد. همچنين  در نظر گرفتههاي سينوپتيک  به ايستگاه

 ۳بر اساس ميانگين درجه حرارت از جدول  ymمقدار 
 پتانسيل عملکرده نهايت با محاسب در .شدمحاسبه 

شناسي  اساس بوم بندي بر ناحيه محصول گندم به روش
 تجزيه و تحليل ه، بواقعيزراعي و مقايسه آن با مقادير 

  هاي اقليمي پرداخته شد. در گروهخالء عملکرد 
  
  و بحث جینتا

ثر در ؤم يها عامل ژهيو ريو مقاد انسيدرصد وار ٤ جدول
که  يدر صورت. دهد يم نشان را ها استان يمياقل يبند گروه

 اطيبا احت توان يم ،باشد ٠,٦٩تا  ٠,٥ نيب KMOمقدار 
ج جدول يبا توجه به نتا پرداخت. يعامل ليبه تحل شتريب

ثر ؤچهار عامل م يبرا ۵۹۸/۰برابر  KMOمذکور، مقدار 
سرعت باد و  ،يمتوسط، درصد رطوبت نسب يشامل دما

  .باشد يمبارش 
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  اه استان یمیاقل يبند موثر در گروه يها عامل ژهیو ریمقاد و انسیدرصد وار -4جدول 
 هيژه اولير ويمقاد کل يتجمع درصد (درصد) انسيوار ثرؤعامل م لفهؤم

 ٥٨/٣ ٨٠/٣٩ ٨٠/٣٩ متوسط يدما ١
 ٧٦/٢ ٤٥/٧٥ ٦٥/٣٠ يدرصد رطوبت نسب ٢

 ٣٠/١ ٩٥/٨٤ ٤٩/١٤ سرعت باد ٣

 ٠١/١ ١٥/٩٧ ٢٠/١٢ بارش ٤

٥ KMO ٥٩٨/٠ 

  
 لياز تحل يمراکز استان يبند دندروگرام گروه جينتا ١شکل 
چهار عامل موثر که بر اساس  دهد يرا نشان م يا خوشه

، سرعت باد و بارش يرصد رطوبت نسبط، دمتوس ي(دما
خط تقاطع دندروگرام،  اساس برانجام شده است. ) ساالنه

 ).٥شدند (جدول  يبند گروه طبقه ٤به  يمراکز استان
 يا خوشه لي، روش به کار رفته در تحل٥جدول براساس 

کشور را با توجه  يمرکز استان ٣٠ يتوانسته است به خوب
کند. با توجه به  يبند گروه طبقه ٤در  يميپارامتر اقل ٩به 

 شود، يم دهيکشور د يآنچه که از آمار و اطالعات هواشناس
دقت  يدارا باال يا خوشه ليتحل اريکه مع رفتيپذ توان يم

  است. يبخو

  

  
  wardبه روش  یمیاقل ياز نظر پارامترها یدندروگرام مراکز استان -1شکل 

  
  يا ل خوشهیبا استفاده از تحل یمراکز استان یمیاقل يبند گروه -5جدول 

  مياقل  مرکز استان  گروه

  خشک  راز، تهران، سمنانيزد، زاهدان، قم، اصفهان، شيرجند، کرمان، يب  ۱

ه، يز، اراک، شهرکرد، زنجان، همدان، اروميد، سنندج، کرمانشاه، تبرن، بجنوريمشهد، قزو  ۲
  مرطوب مهيتا ن خشک مهين  لياسوج، اردبيآباد،  الم، خرميا

  بارش کم مرطوب  بوشهر، بندرعباس، اهواز  ۳

  پر بارش مرطوب  ، گرگانيرشت، سار  ۴

  
روش  يپارامترها يمحاسبات ريمقاد ۹تا  ۶ يها در جدول

 يواقع ريمقادو  يزراع يشناس اساس بوم رب يبند هيناح
)Yo ( ليپتانس) وYmp يميگروه اقل ۴) عملکرد گندم در 

 يدرصد خالء عملکرد ناش ۱۰جدول  نيآمده است. همچن
ل را از نظر کمبود ير پتانسيو مقاد ير واقعياز اختالف مقاد

  دهد. يم نشان يمياقل يازهاين
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  بارش مرطوب کم یمیدر گروه اقل یرد گندم آبعملک لیپتانسو  یواقع ریمقاد -6جدول 
  Yc (kg/ha/d)  Yo (kg/ha/d)  Ym (kg/ha/d)  cH  cL  cN  G  F  S  Ymp (kg/ha)  Yo (kg/ha)  ايستگاه

  ۱۷۵۴  ۲۰۶۴  ۱/۹  ۶۴/۰  ۱۸۲  ۵/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۵  ۱۸۱  ۳۵۲  بوشهر
  ۲۹۸۰  ۲۸۷۴  ۱/۹  ۶۹/۰  ۱۸۲  ۵/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۲  ۳۷۰  بندرعباس

  ۲۵۰۲  ۱۸۹۴  ۱/۹  ۶/۰  ۱۸۲  ۵/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۴  ۱۷۸  ۳۵۰  اهواز
  

  خشک یمیدر گروه اقل یعملکرد گندم آب لیپتانسو  یواقع ریمقاد -7جدول 
  Yc (kg/ha/d)  Yo (kg/ha/d)  Ym (kg/ha/d)  cH  cL  cN  G  F  S  Ymp (kg/ha)  Yo (kg/ha)  ايستگاه
  ۲۵۴۰  ۴۸۴۶  ۶/۱۴  ۶۹/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۴  ۳۹۰  بيرجند
  ۲۵۴۰  ۲۹۱۷  ۶/۱۴  ۶۳/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۰  ۳۸۳  کرمان
  ۳۲۶۳  ۲۷۹۶  ۱/۹  ۶۴/۰  ۱۸۲  ۵/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۲  ۳۷۰  يزد

  ۱۷۱۱  ۳۵۶۸  ۹/۱۰  ۷۵/۰  ۱۸۲  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۲  ۳۷۰  زاهدان

  ۳۷۴۱  ۳۵۴۳  ۹/۱۰  ۶۹/۰  ۱۸۲  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۸  ۳۸۰  قم

  ۳۹۷۷  ۴۶۶۰  ۶/۱۴  ۶۵/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۰  ۳۸۳  اصفهان

  ۳۵۹۷  ۳۴۸۲  ۹/۱۰  ۶۶/۰  ۱۸۲  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۸  ۳۸۰  شيراز

  ۳۶۲۵  ۳۶۱۷  ۹/۱۰  ۷۳/۰  ۱۸۲  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۸  ۳۸۰  تهران

  ۳۲۰۲  ۳۵۶۶  ۹/۱۰  ۷۰/۰  ۱۸۲  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱۹۸  ۳۸۰  سمنان
  

  مرطوب پربارش یمیدر گروه اقل یعملکرد گندم آب لیپتانسو  یواقع ریمقاد -8جدول 
  Yc (kg/ha/d)  Yo (kg/ha/d)  Ym (kg/ha/d)  cH  cL  cN  G  F  S  Ymp (kg/ha)  Yo (kg/ha)  ايستگاه

  ۱۷۱۴  ۵۵۰۳  ۶/۱۴  ۹۳/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۴  ۳۹۰  رشت
  ۲۳۵۷  ۵۵۳۰  ۶/۱۴  ۹۸/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱/۲۰۰  ۳۸۳  ساري
  ۳۰۷۹  ۵۲۳۲  ۶/۱۴  ۸۷/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۱/۲۰۰  ۳۸۳  گرگان

  
  مرطوب مهیتا ن خشک مهین یمیدر گروه اقل یعملکرد گندم آب لیپتانسو  یواقع ریمقاد -9جدول 

  Yc (kg/ha/d)  Yo (kg/ha/d)  Ym (kg/ha/d)  cH  cL  cN  G  F  S  Ymp (kg/ha)  Yo (kg/ha)  ايستگاه

  ٣١٩٩  ٥١١٠  ۶/۱۴  ۷۶/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۷  ۳۸۴  مشهد
  ۳۴۲۳  ۵۴۰۹  ۴/۱۶  ۷۴/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۹  ۲۰۷  ۳۸۴  قزوين
  ۲۹۸۹  ۵۳۱۲  ۴/۱۶  ۷۹/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۸  ۲۰۹  ۳۹۸  بجنورد
  ۲۶۰۵  ۵۳۹۴  ۴/۱۶  ۷۴/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۹  ۲۰۷  ۳۹۴  سنندج
  ۳۰۸۶  ۵۱۱۳  ۶/۱۴  ۷۶/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۷  ۳۹۴  کرمانشاه

  ۲۵۲۵  ۵۲۸۷  ۴/۱۶  ۷۸/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۸  ۲۰۹  ۳۹۸  تبريز
  ۳۰۴۷  ۵۵۲۱  ۴/۱۶  ۷۶/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۹  ۲۰۹  ۳۹۸  اراک

  ۲۹۶۲  ۴۵۳۱  ۴/۱۶  ۷۵/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۵  ۲۱۶  ۴۰۸  شهرکرد
  ۲۶۴۳  ۴۸۷۳  ۴/۱۶  ۷۹/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۶  ۲۱۴  ۴۰۶  زنجان
  ۳۰۸۶  ۵۲۰۰  ۴/۱۶  ۷۴/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۸  ۲۰۹  ۳۹۸  همدان
  ۲۵۲۵  ۴۸۴۳  ۴/۱۶  ۷۸/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۶  ۲۱۴  ۴۰۶  اروميه

  ۲۴۰۸  ۵۱۷۳  ۶/۱۴  ۷۲/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۴  ۳۹۰  مايال
  ۲۵۶۵  ۴۸۱۴  ۶/۱۴  ۷۱/۰  ۲۴۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۰  ۳۸۲  خرم آباد
  ۲۳۶۸  ۴۰۶۵  ۴/۱۶  ۷۱/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۲۰  ۲۰۷  ۳۹۵  ياسوج
  ۳۵۶۴  ۵۱۵۸  ۴/۱۶  ۷۸/۰  ۲۷۳  ۶/۰  ۲۵/۰  ۴/۰  ۱۵  ۲۱۶  ۴۰۸  اردبيل
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  کشور یمیاقل يها در گروه یگندم آبر درصد خالء عملکرد یمقاد -10جدول 

  

قم،  زد،ي يها ستگاهي، به جز ا١٠جدول  نتايج اساس  بر
 ديتول ها ستگاهيا ريتهران، بندرعباس و اهواز، در سا راز،يش

 نيکه در ا يمعن نياست؛ بد ليپتانس ديکمتر از تول يفعل
) وجود دارد. اما در يمنف ريخالء عملکرد (مقاد ها ستگاهيا
نشده است  مشاهدهعملكردي  ءخالذکر شده،  يها ستگاهيا

يا حتي توليد فعلي بيش از توليد پتانسيل برآورد شده به 
حالت محال است.  نيا تي؛ اما در واقعدست آمده است

 يزراع يشناس اساس بوم  بر يبند هيروش ناح نيبنابرا
 يمياقل يها که در گروه ها ستگاهيا نينتوانسته است در ا

داشته  يخوب حينتا هستند بارش خشک و مرطوب کم
  .باشد

حداقل و  مرطوب، مهيتا ن خشک مهين يميگروه اقل در
 ٥/٥٣و  ٩/٣٠با  بيترت حداکثر درصد خالء عملکرد به

است.  الميو ا لياردب يها ستگاهيدرصد مربوط به ا
گروه برابر  نيمتوسط درصد خالء عملکرد در ا نيهمچن

 که طور خشک، همان يميدرصد است. در گروه اقل ٢/٤٣
و تهران عملکرد  رازيقم، ش زد،ي يها ستگاهيا در شد اشاره
 مدل از شده محاسبه لياز عملکرد پتانس شتريب يواقع

 نيما از باست. ا رممکنيغ يزيچ نيچن عمل در که است؛
گروه، حداقل و حداکثر درصد خالء  نيا يها ستگاهيا ريسا

سمنان و زاهدان  يها ستگاهيمربوط به ا بيعملکرد به ترت

گروه برابر  نيخالء عملکرد ا دمتوسط درص نياست. همچن
 بارش مرطوب کم يميگروه اقل يدرصد است. برا -٥/٢٧

 ١٥ء عملکرد در بوشهر خال فقطکه  شود يم مشاهده
 زيبندرعباس و اهواز ن يها ستگاهيا درصد وجود دارد و در

. در شود يم دهيد لياز عملکرد پتانس شتريب يعملکرد واقع
 يها ستگاهيا رندهيبرگ درمرطوب پربارش که  يميگروه اقل

 اريکشور است، درصد خالء عملکرد بس يشمال يساحل
 ٩/٦٨گروه حداکثر خالء در رشت با  نيباالست. در ا

درصد است.  ٢/٤١و حداقل خالء در گرگان با درصد، 
 يميگروه اقل نيمتوسط درصد خالء عملکرد ا نيهمچن
  .درصد است ٨/٥٥برابر 

 ،يمياقل يپارامترها ازياز نظر ن ،يميگروه اقل ٤ نيب در
مرطوب پربارش حداکثر خالء عملکرد گندم  يميگروه اقل

 يمياقلخالء عملکرد مربوط به گروه  نيرا دارد و کمتر يآب
استان  ٣٠ نيدر ب يطرف از. است بارش مرطوب کم

مرطوب پربارش  يميرشت از گروه اقل ستگاهيا ،يمطالعات
سمنان از  ستگاهيخالء عملکرد است و ا نيشتريب يدارا

خالء عملکرد را دارد. از  نيکمترخشک  يمياقل يها گروه
آنجا که ميزان تشعشع خورشيدي تابع عرض جغرافيايي 

 کشور جنوبي هاي در قسمت روزانه تشعشع انميز و است
 عميزان تشعش يطرف از و است شمالي هاي بخش از بيشتر

  بارش پر مرطوب يميگروه اقل  بارش کم مرطوب يميگروه اقل  خشک يميگروه اقل  مرطوب مهيخشک تا ن مهين يميگروه اقل
  درصد خالء عملکرد  استان  درصد خالء عملکرد  استان  درصد خالء عملکرد  استان  عملکرد درصد خالء  استان
  -۹/۶۸ رشت  -۱۵ شهربو  -۶/۴۷ رجنديب  -۴/۳۷ مشهد

  -۴/۵۷ يسار  - بندرعباس  -۹/۱۲ کرمان  -۷/۳۶ نيقزو
  -۲/۴۱ گرگان  - اهواز  - زدي  -۷/۴۳ بجنورد
  -۸/۵۵  نيانگيم  -۱۵  نيانگيم  -۱/۵۲ زاهدان  -۷/۵۱ سنندج
  - قم  -۶/۳۹ کرمانشاه

  -۶/۱۴ اصفهان  -۲/۵۲ زيتبر
  - رازيش  -۸/۴۴ اراک

  - تهران  -۶/۳۴ شهرکرد
  -۲/۱۰ سمنان  -۸/۴۵ زنجان
  -۵/۲۷  نيانگيم  -۷/۴۰ همدان

  -۹/۴۷ هياروم
  -۵/۵۳ الميا

  -۷/۴۶ خرم آباد
  -۷/۴۱ اسوجي

  -۹/۳۰ لياردب
  -۲/۴۳  نيانگيم
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با عملكرد  ميجذب شده توسط گياهان زراعي ارتباط مستق
 نيکه ا شود يدارد، مشاهده م اهيدر شرايط پتانسيل گ

دارد. از  يبه طور کامل هماهنگ پژوهش جهيمطلب با نت
جنوب کشور  يها ستگاهيملکرد در اخالء ع نيرو کمتر نيا

 خشک و بارش مرطوب کم يمياقل يها هستند که در گروه
آگاروال و همكاران  يها پژوهش جي. در نتارنددا قرار
ه شد که در ديد زي) ن١٩٩٣و همکاران ( ي) و ماوو١٩٩٥(

  .خالء عملكرد بيشتر است نييپا جغرافيايي هاي عرض
 يميگروه اقل نيت بميانگين روزانه درجه حرار مقايسه

گروه  مخصوصبه  ها گروه ريسا با بارش مرطوب کم
نشان داد كه اختالف درجه حرارت  سرد مهيتا ن خشک مهين

ه تشعشع به بين مناطق شمالي و جنوبي کشور نسبت ب
 افزايش سبب پايين هاي درجه حرارتمراتب بارزتر است. 

 تشعشع جذب به قادر گندم كه شود مي اي رهدو طول
تا  خشک مهين ميدر گروه اقل ليپتانس عملکرد پس. تاس

مناطق  رندهيبرگدر به طور معمولسرد که  مرطوب مهين
مرطوب  يمياقل يها از گروه شترياست، ب زيسرماخ

 در عملکرد خالء که آنجا از. است خشک و بارش کم
و خشک که در  بارش کممرطوب  يمياقل يها گروه
 يها ستند، کمتر از گروهه زيخ گرم يها ستگاهيا رندهيبرگ
غرب و  يها ستگاهي(ا مرطوب مهيتا ن خشک مهين يمياقل

 يها ستگاهيشمال غرب کشور) و مرطوب پربارش (ا
 حرارت درجه كه رسد ) است، به نظر مييسواحل شمال

 مناطق در گندم پتانسيل عملكرد تعيين عامل ثرترينؤم
نشان  زين يعامل ليمربوط به تحل جياست. نتا ررسيب تحت

 يمياقل يبند گروه يعامل برا نيتر مهم دهد که دما يم
را به  تيحساس نيشتريمدل ب نيبنابرا. هاست استان

 يرينص يها پژوهش جيپارامتر درجه حرارت دارد که با نتا
) ١٩٩٥) و آگاروال و همكاران (١٣٨٨( يو کوچک يمحالت

خالء  نيشتري، ب١٠جدول  جينتا اساس بردارد.  يهماهنگ
 يشود؛ در حال يم دهيپر بارش د يميرد در گروه اقلعملک

 ياهيشدن دوره رشد گ تر يطوالن لي) دل٢٠٠٢که وولف (
 اين که. با توجه به داند يم معتدل مياز اقل يدر اروپا را ناش

مشابه اروپا  ميکشور از نظر اقل يشمال يساحل يها استان
وه به گر توان يرا م معتدل بودن اقليم ليدللذا هستند، 

باال بودن عرض  نيداد. همچن نسبتبارش کشور رپ يمياقل
دوره رشد اضافه  شدن يبه طوالن توان يم زيرا ن ييايجغراف
  کرد.

  

  يریگ جهینت
از  يکي يزراع يشناس اساس بوم بر يبند هيروش ناح

بيني عملكرد پتانسيل گندم و  مناسب براي پيش يهاابزار
توان  ق مياز اين طري که استخالء عملكرد  تعيين
اگرواكولوژيكي را از نظر استعداد توليد  هاي مختلف پهنه

ن يج اينتا اساس  براما  .کردو ارزيابي  گندم بررسي
 بارش کم، روش مذکور در مناطق گرم خشک و پژوهش

ها را نشان  ستگاهيا ينتوانسته خالء عملکرد تمام کشور
يرات عامل اصلي تغي، يمياقل ياز پارامترهايدهد. از نظر ن

اختالف در ميانگين درجه  از يناشپتانسيل عملكرد گندم 
خالء ن يکمتركه  شده است است. اين امر سبب حرارت

بارش و خشک  مرطوب کم يمياقل يها در گروهعملكرد 
پر  يميدر گروه اقل م معتدلين وجود اقليده شود. همچنيد

تر شدن  يو طوالنها  شتر گونهيرشد ب سبببارش کشور 
ن يشود اختالف ب ين امر باعث ميشود، که ا يمفصل رشد 

ن يشترياد شده و بيل زيعملکرد متوسط و عملکرد پتانس
کشور به وجود  يشمال يساحل يها در استانعملكرد  خالء

عملكرد واقعي در يك منطقه مشخص عالوه بر عوامل د. يآ
 عوامل مديريت تأثير اقليم و خاك، تحت مانندفيزيكي 

 مانند يتيريهاي مد روش سازي نهيهبرو  ني. از ااست
زمان کاشت و برداشت  انتخاب، يبودن اراض کپارچهي

 ها و مصرف نهاده ميزان دسترسي به آب آبياري، نه،يبه
استفاده از ارقام با عملکرد  يسنج  و امکان يبررسهمچنين 

 مياقل رييمقابله با اثرات تغ کارهاي راهء جز توانند يباالتر م
اد بودن يا زيل کم ي، دليبررسن يدر ا. ندريمدنظر قرار گ
 تأثيراز نظر  کشور يمياقل يها در گروه خالء عملكرد

 يمياقلدهنده  اي از عوامل محدودكننده و كاهش مجموعه
ست كه برآورد سهم نسبي هر ا اين در حالي شد. يبررس

شناخت تواند  يم يتيريو مد ي، خاکيمياقلعوامل  يك از
. دکنفراهم  راليد گندم در هر پهنه موانع تو تري از عميق

 اجراي از بهينسهم هر يك از اين عوامل  يساز اما شفاف
سازي رشد گندم در حضور عوامل  هايي براي شبيه مدل

رو انجام  نياز ا .استدهنده توليد  كننده يا كاهش محدود
هاي عملكرد  نقشهه يبه جهت ته يها پژوهشگونه  نيا

ه يکشور توصي اگرواكولوژيك ها پهنهدر  يمحصوالت زراع
  شود. يم
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