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  چکیده

زنـی و  جوانـه دماي بهینه و در نتیجه استفاده کارآمدتر و تطابق بیشتر این منابع حین عملیات کاشـت،   شناخت چگونگی توزیع جغرافیایی بارندگی و
 دماي بهینه مرحله جغرافیایی احتمال بارندگی و باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی توزیعسبز شدن گیاهان زراعی، الزمه هرگونه عملیات زراعی می

ساله هواشناسی و هچنین  17هاي روزانه دیم در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش از داده) .Brassica napus L(کلزا  "شدن سبز تا کاشت"
 سـبز  تـا  کاشـت ") مناسب براي تکمیل مرحله GDDاستفاده گردید. درجه روز رشد ( )GDDپارامترهاي بارندگی مؤثر، تاریخ کشت و درجه روز رشد (

جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه میزان بارندگی بهینه و دماي بهینه براي آن مرحله، توزیع با توجه بهگردید و  استخراج مختلف منابع از کلزا "شدن
حاصل گردید. نتایج نشان داد که توزیع جغرافیایی احتمـال وقـوع بارنـدگی بهینـه و دمـاي       GISکلزا دیم در محیط  و دماي بهینه در این مرحله رشدي

مچنین نتایج نشان داد کـه نقـاط مختلـف اسـتان     باشد. هکلزا دیم در نقاط مختلف استان خوزستان متفاوت می "شدن سبز تا کاشت" بهینه براي مرحله
دلیـل وجـود شـرایط آب و هـوایی و     توانـد بـه  گیاه کلزا متفاوت می باشند که این مـی  "شدن سبز تا کاشت" خوزستان از نظر زمان شروع و پایان مرحله

  اقلیمی متفاوت در منطقه مطالعاتی باشد.
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از نظـر سـطح زیـر     کـه جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده 
 Glycine( روغن مصرفی پس از سویا تأمینکشت مقام دوم و از نظر 
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 رشد عدم به منجر هاویژگی این از یک هر نبود باشد کهمی خاص خود

گردد. از جمله این شرایط می کشور از مناطق بعضی در محصول نمو و
هـا اشـاره کـرد.    توان به بارندگی، دما و تأثیر مستقیم و متقابـل آن می

 500تا 400میزان بارندگی الزم براي کل دوره رشدي کلزا دیم حدود 
و بروز تنش رطوبتی در مرحله کاشـت  آب  کمبودباشد و متر می-میلی

د آمدن گیاهچه ضعیف و در نهایت کـاهش  وجوهموجب ب و سبز شدن
. درجـه حـرارت مطلـوب    )Saeedi Tabar, 2006(شـود  عملکرد می

باشـد و  گـراد مـی  درجـه سـانتی   30تـا   25براي رشد و نمو این گیـاه  
گراد سبب از بین رفتن قابلیت درجه سانتی 35دماهاي طوالنی باالي 

از بطـن  . )Qadami, 2010(گـردد  زنی و قابلیت دانه گرده مـی جوانه
تکامل زراعت توجه آدمی به درك ارتباط بین گیـاه زراعـی و عوامـل    

شناسـی  ه است کـه امـروزه تحـت عنـوان اقلـیم     محیطی معطوف بود
هاي اقلیمی گیرد. شناخت پتانسیلکشاورزي مورد توجه خاص قرار می
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ها با عوامل اقلیمی و در نهایت اقلیم زراعی هـر  هر منطقه و تطابق آن
باشد. شناسی کشاورزي میاي اقلیمهاز جمله مباحث و پیشرفت منطقه

صورت سـنتی  هدر بسیاري از مناطق کشاورزي، بیشتر گیاهان زراعی ب
و با اتکا به تجربه و بـدون بررسـی تطـابق نیازهـاي اقلیمـی مراحـل       

منجـر بـه     شـود کـه نهایتـاً   ها با عوامل محیطی انجام مـی رشدي آن
گـردد. بنـابراین بـه    رفتن منـابع اقلیمـی مـی   کاهش و عملکرد و هدر 

برداري مناسب از شرایط اقلیمی، شناخت دقیـق نیازهـاي   منظور بهره
اقلیمی گیاه و کشت آن در منطقه مناسب از اهمیت خاصی برخـوردار  

باشد. در واقع اگر بتوان بـا توجـه بـه نیازهـاي دمـایی و رطـوبتی       می
ا شناسایی کرد، در عمـل  ها رگیاهان زراعی، مناطق مناسب کشت آن

توان به عملکرد بیشتري در واحد سطح دست یافت که خود سـبب  می
بهبود وضعیت اقتصادي کشاورزان و سطح درآمـد ملـی خواهـد شـد.     

در پژوهشـی مشـابه،    )(Rasuoli & Qaemi, 2010ئمی رسولی و قا
هاي خراسان را مورد بررسی قرار دادنـد.  نیازهاي دمایی کلزا در استان

 کاشت"شان به این نتیجه رسیدند که احتمال وقوع دماهاي مناسب ای

باشد و نظـر بـه   در شهرستان بجنورد کمترین مقدار می "شدن سبز تا
باشد، باید تمهیـدات  که شرایط دمایی براي سبز شدن مناسب نمیاین

الزم از جمله شرایط بذري و خاکی مناسب در نظر گرفته شـود تـا بـه    
زنی و سبز شدن بهتر انجام گردد. همچنین در ایـن  ها جوانهکمک آن

پژوهش مشـخص گردیـد کـه در شهرسـتان بیرجنـد احتمـال وقـوع        
بیشترین مقدار بـوده و شـرایط    "شدن سبز تا کاشت"دماهاي مناسب 

باشد. ایشان در بررسی دمایی بسیار مطلوبی جهت کاشت کلزا مهیا می
در منطقـه   "شـدن  سـبز  تـا  کاشـت "احتمال وقوع دماهـاي مناسـب   

مطالعاتی خویش به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نقـاط مختلـف منطقـه        
 سـبز  تـا  کاشـت "دماهاي بهینه براي مرحله تأمینمطالعاتی از لحاظ 

کلزا متفاوت بوده و منطقه مطالعـاتی بـه چهـار قسـمت قابـل       "شدن
) Sarisaraf et al., 2009( همکاران ساري صراف و باشد.تفکیک می

 هاي اقلیمی کشت گنـدم بندي پتانسیلنوان پهنهدر پژوهشی تحت ع
)Triticum aestivum L.(     دیم در استان آذربایجان غربـی بـه ایـن

نتیجه دست یافتند که نقش هر یک از عناصر اقلیمـی دمـا و بـارش،    
-متناسب با مراحل مختلف رشد، در مناطق مختلف استان متفاوت می

 تـا  کاشت"مناسب مرحله باشد. ایشان اظهار داشتند که درجه حرارت 

گراد است و دمـا در مراحـل   درجه سانتی 8-14گندم دیم  "شدن سبز
اثر قابل توجه  "کاشت تا سبز شدن"ویژه در دوره هابتدایی رشد گیاه ب

هاي سـینوپتیک  بر گیاهان سبز دارد. بنابراین براي هر یک از ایستگاه

کاشـت تـا انتهـاي    و کلیماتولوژي منطقه مورد مطالعه از ابتداي تاریخ 
مرحله مورد نظر، شرایط دماي متوسط روزانه مورد بررسی قرار گرفت. 

زنـی محاسـبه گردیـد و در    سپس احتمال وقوع دماهاي مناسب جوانه
به نقشه رقومی تبدیل شد. در نهایت با توجه بـه شـرایط    GISمحیط 

زنـی،  اقلیمی مطلوب مورد نیاز براي کشت گندم دیم در موقـع جوانـه  
علیجـانی و   ها و مناطق داراي وضعیت مختلف تعریـف شـدند.  سهکال

در طـی شناسـایی نـواحی     )(Alijani & Doustan, 2006 دوسـتان 
در اسـتان خراسـان    ).Berberis vulgaris L( مستعد کشت زرشـک 

ـ     ـ أجنوبی مشخص کردند که عوامـل بـارش و دمـا ت سـزایی در  هثیر ب
باشـد.  استان متفاوت مـی  شناسایی مناطق مستعد دارند و در اکثر نقاط

ایشان با مقایسه نقشه نهایی با محدوده باغات منطقه بـه ایـن نتیجـه    
دست یافتند که در ناحیه جنوب خراسان مناطق مستعد کشت زرشـک  

باشـد و  شـود، مـی  چه که در شرایط فعلی کشت میبسیار بیشتر از آن
ی و رسـول  مناطق وسیعی در منطقه قابلیت کشت ایـن گیـاه را دارنـد.   

نقـش  در پژوهشی تحـت عنـوان    )(Rasouli et al., 2005 همکاران
بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مسـاعد بـراي کشـت گنـدم دیـم بـا       

جغرافیایی در استان اردبیل به ایـن نتیجـه    استفاده از سامانه اطالعات
ثر در کشت گنـدم  ؤم هايشاخص از ارتفاع و بارش رسیدند که مقادیر
 کشـف توانـایی   تحقیـق،  ایـن  دیگـر  نتایج شوند. ازدیم محسوب می

 بـا  فضـایی  اطالعـات  تولید و ترکیب در جغرافیایی اطالعات سیستم

-تصمیم و مدیران تواندمی که است فضاییغیر هاينمودن داده لحاظ
 نوع به توجه با و نموده اطالعات یاري به دسترسی براي را گیرندگان

ـ ارا اسـتفاده  بـراي  و ساخته متناسب مدل زراعی، ریزيبرنامه ه کنـد.  ئ
 از هواشناسی ایستگاه 15 بارندگی هايداده ابتدا منظور، این ایشان به

 با نمودند. سپس تحلیل و تجزیه و آوريرا جمع 1382 الی 1355 سال

توپوگرافی رقومی استان مناطق مساعد براي کشت  هنقش از گیريبهره
جغرافیایی را شناسایی کردنـد.   اطالعاتسامانه گندم دیم با استفاده از 

در این مطالعه نیز با استفاده از اطالعات هواشناسی و جغرافیایی اقدام 
به شناسایی منـاطق داراي شـرایط بهینـه دمـایی و رطـوبتی مرحلـه       

هـاي  تر فعالیـت کلزا دیم با هدف اجراي موفق "کاشت تا سبز شدن"
وزسـتان و سـایر منـاطق    زراعی در زمینه کشت کلزا دیم در اسـتان خ 

ز جمله محصوالت مـورد نیـاز و مهـم    داراي اقلیم مشابه گردید. کلزا ا
بخش زراعی بوده که جهت دستیابی به تولید اقتصـادي و استحصـال   
بهتر آن در واحد سطح و براي رسیدن به خودکفایی و قطع وابسـتگی  

وران بخـش  کاران و بهـره انـدر اردات روغن خـوراکی بایـد دسـت   به و
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 ،شاورزي توجه خاصی به ایـن محصـول معطـوف دارنـد. از طرفـی     ک
مشخص نبودن مناطق مستعد کشت دیم این محصـول از مشـکالت   

  باشد.مهم بر سر راه کشت مطمئن آن در کشور و استان خوزستان می
  

  هامواد و روش
درجـه و   47محدوده در استان خوزستان  موقعیت جغرافیایی:

 ینویچگر النهار نصفقیقه طول شرقی از د 39درجه و  50دقیقه تا  42

 خـط اسـتوا  دقیقه شمالی از  58درجه و  32دقیقه تا  58درجه و  29و 

گرفتـه   شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگـرس فـرا  . قراردارد
اسـتان   یابـد.  نوب غربی کاهش مـی است که ارتفاعات آن در جهت ج

بنـدي  طبـق طبقـه  کیلومتر مربع  67000بیش از  خوزستان با مساحت
و  خشکخشک، نیمه اقلیمی بر اساس روش دومارتن، داراي سه اقلیم

متوسـط  نشـان داده شـده اسـت.     1باشد که در شـکل  میاي مدیترانه
بارنـدگی  متـر و دوره  میلـی  266بارندگی سالیانه در این استان حـدود  

متوسـط درجـه حـرارت در     بین مهرماه تا اردیبهشت ماه است. معموالً
دوره گرما، که از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد، حدود 

درجـه   50گـراد و حـداکثر آن گـاهی بـه بـیش از      درجه سانتی 2/31
رسد. در طول زمستان متوسط درجه حـرارت حـدود    گراد نیز میسانتی

ندرت ممکن است به چند درجه هگراد و حداقل آن بدرجه سانتی 9/14
  .زیر صفر نیز برسد

  

  
  منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Fig. 1- The study area  
  

روزانـه،  پارامترهاي مورد مطالعه در این پژوهش شـامل بارنـدگی   
 17هـاي  دماي ماکزیمم روزانه و دماي مینیمم روزانه بودند که از داده

 آمار داراي استان خوزستان که در موجود هواشناسی ایستگاه 11ساله 

و  EXEL افزارهاي آماريدر نرم و بودند جمع آوري مدت بلند و کامل
SPSS  مشخصـات   .گرفتنـد  قـرار  تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  20نسخه
  نشان داده شده است. 1هاي منطقه مورد مطالعه در جدول ایستگاه

 :"کاشت تا سـبز شـدن  "تعیین شروع و پایان مرحله 
ایستگاه، بـا در نظـر گـرفتن     هر تاریخ دقیق شروع این مرحله کلزا در

متر و بیشتر در طـی  میلی 10زمان دقیق وقوع بارندگی مؤثر به میزان 
هاي آماري استخراج گردید. هرگیاه براي تکمیل یـک مرحلـه از   سال

رشد خود و ورود به مرحله بعد، با شرط فراهم بـودن رطوبـت و سـایر    

اي، نیازمند دریافت میزان حرارتی است که تحت عنـوان  عوامل مزرعه
 Koocheki(گردد درجه حرارت تجمعی یا درجه روز رشد تعریف می

& Sarmadnia, 2012(ه روز رشد مورد نیاز براي هـر مرحلـه   . درج
رشدي گیاه کلزا، میزان حرارتی است که باید طی یک دوره زمـانی در  

روز تجمع پیدا کنـد و موجـب عبـور گیـاه از یـک مرحلـه       طول شبانه
 ,.Azizi et al( رشدي به مرحله بعد و نهایتاً تکمیل سیکل رشد گردد

قیـق انتهـاي مرحلـه    . در این پژوهش نیز براي تعیین زمـان د )2006
) استفاده GDDکلزا از شاخص درجه روز رشد ( "کاشت تا سبز شدن"

گردید. درجه روز رشد مورد نیاز براي هر مرحله رشدي گیاه کلزا، طبق 
  باشد.می 2جدول 
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  هاي منطقه مورد مطالعهمشخصات ایستگاه - 1جدول 

Table 1- View stations in the study area 
 طول جغرافیایی

Latitude  
 عرض جغرافیایی

Longitude  
 دریا (متر) ارتفاع از سطح

Elevation (m)    
 ایستگاه
Station  

48  40  E  31  20  N  22.5  اهواز  
Ahvaz  

48  50  E  32   3  N  67  
  شوشتر
Shoushtar  

48  23  E  32  24  N  143  
  دزفول
Dezfoul  

48  15  E  30  22  N  6.6  
  آبادان
Abadan  

49  52  E  31  51  N  767  
  ایذه
Izeh  

49  17  E  31  56  N  320.5  
  مسجدسلیمان
Masjed soleyman  

50  14  E  30  36  N  313  
  بهبهان
Behbahan  

49  39  E  30  46  N  34.9  
  امیدیه
Omidieh  

49  36  E  31  16  N  150.5 
  رامهرمز
Ramhormoz  

48   0  E  31  43  N  7.8  
  بستان
Bostan  

49   9  E  30  33  N  6.2  
  ماهشهر
Mahshahr  

  
  )2003سیدالووسکاس و برنوتاس، ( گرادیدرجه سانت پنجبا در نظر گرفتن دماي پایه  -کلزا رشديرشد الزم مراحل  روز درجه - 2جدول 

Table 2- GDD necessary canola growth stages, considering the base temperature 5°C (Sidlauskas & Bernotas, 2003)  
  روز رشد درجه

GDD  
  مراحل نمو

Development stages  
  زنی وسبز شدن جوانهدوره  120

Germination period 

  دوره رویشی 360
Vegetative period 

  دوره زایشی 400
Reproductive period 

  رسیدگیدوره  320
Maturity  

  جمع 1200
Total 

  
کاشت تـا  "براي محاسبه درجه روز رشد تجمعی مورد نیاز مرحله 

 & Koochekiکلـزا از رابطـه زیـر اسـتفاده گردیـد (      "سـبز شـدن  

Sarmadnia, 2012.(  
퐺퐷퐷                    )     1معادله ( = 		 	 	  - Tb  

ـ ایـن  که در  درجـه روز رشـد (حـرارت تجمعـی)،     GDD:  ،همعادل

Tm،TM ، Tb روزانـه و   دمـاي  روزانـه، حـداکثر   دماي ترتیب حداقلبه
باشند. قابل ذکر است که دماي پایه،  گراد میپایه برحسب سانتی دماي
تر از آن رشدي وجـود   شود پایین ترین دمایی است که فرض می پایین

گراد تعیین شـده اسـت   درجه سانتی پنجندارد که این مقدار براي کلزا 
)Qadami, 2010(.  
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کاشت تا سـبز  "احتمال وقوع بارندگی بهینه در مرحله 
به منظور تعیین احتمال وقـوع بارنـدگی الزم بـراي مرحلـه     : "شدن

گیاه کلزا، با توجه به میزان بارندگی الزم بـراي   "کاشت تا سبز شدن"
، از )Saeedi Tabar, 2006(باشـد  متـر مـی  میلی 50این مرحله که 

توزیع لوگ پیرسون نوع سوم استفاده شد. به این منظـور، بـراي همـه    
سال  طی هر "کاشت تا سبز شدن"ها مجموع بارندگی مرحله ایستگاه

محاسبه گردید. سـپس لگـاریتم، میـانگین، انحـراف معیـار و ضـریب       
 ها براي این مرحله محاسبه شد. در مرحله بعد با اسـتفاده چولگی داده

از جــداول مربوطــه، احتمــال بــروز بارنــدگی بهینــه محاســبه گردیــد 
)Mahdavi, 2007(.  

کاشـت تـا سـبز    "احتمال وقوع دماي بهینه در مرحله 
کاشت تا "ساله مرحله  17 هاي دماییپس از استخراج داده :"شدن

هـا انجـام   هـا، تسـت نرمـال داده   مربوط به همه ایسـتگاه  "سبز شدن
ي مربوطه میانگین و انحراف معیار گرفته و بـا  هاگردید. سپس از داده

استفاده از رابطه توزیع نرمال و با توجه به دماي بهینه این مرحله کـه  
 Rasuoli & Qaemi(باشـد  گـراد مـی  درجـه سـانتی   25تا  10بین 

، احتمال وقوع دماي بهینه براي این مرحله تعیین شـد. بـراي   )2010
از  "کاشت تا سبز شـدن "مرحله محاسبه احتمال وقوع دماي بهینه در 

  .)Yazdisamadi et al. 2009(زیر استفاده شد  معادله
푍)                                                   2معادله ( =       

انحراف معیار،  :Sمیانگین،  :Xسطح احتمال، : Z، )2معادله (که در 
  باشد. به عنوان دماي مورد نظر می :Xو 

دماي بهینـه   جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و توزیع
براي ایـن منظـور، احتمـال     :"کاشت تا سبز شدن"در مرحله 

هاي مختلف، وقوع بارندگی بهینه و احتمال وقوع دماي بهینه ایستگاه
ـ   "کاشت تا سبز شدن"براي مرحله  صـورت بانـک   هگیاه کلزا دیـم، ب

، بـا  GIS 9.31اطالعاتی ذخیره گشـت. سـپس در محـیط نـرم افـزار      
احتمـال وقـوع بارنـدگی     الیـه استفاده از بانک اطالعاتی ایجاد شـده،  

-احتمال وقوع دماي بهینه استخراج شد. هر کدام از الیه بهینه و الیه
هاي تولید شده به ترتیب معرف نقـاط داراي قابلیـت بـارش و دمـاي     

کاشت "بوده و احتمال وقوع بارش و دماي بهینه براي مرحله  متفاوت
-کلزا دیم را در نقاط مختلف منطقه مطالعاتی نشان می "تا سبز شدن

 دهد. در انتها جهـت تولیـد و اسـتخراج نقشـه نهـایی احتمـال وقـوع       
                                                             
1- Geographical Information System 

کلـزا دیـم،     "کاشت تا سـبز شـدن  "دماي بهینه در مرحله  بارندگی و
انجـام   Arc GISو دماي بهینه در محیط  همپوشانی الیه بارش بهینه

گردید. نقشه نهایی معرف نقاط داراي پتانسیل و درجه اهمیت متفاوت 
 "کاشت تا سـبز شـدن  "از نظر وقوع بارش و دماي بهینه براي مرحله 

  باشد.کلزا دیم در استان خوزستان می
بـا اسـتناد بـه نقشـه      کاربري اراضی منطقه مورد مطالعـه: 

ستان خوزستان، نقاطی که قابلیـت زراعـت نداشـته و    کاربري اراضی ا
هـاي  باشند شناسایی گردیـد و در نقشـه  داراي کاربري غیر زراعی می

خروجی بصورت هاشور نمایش داده شده و تحت عنوان منـاطق غیـر   
  معرفی گردید. 2قابل زرع

  
  نتایج و بحث

کلـزا دیـم: بـر اسـاس      "کاشت تا سبز شـدن "بازه زمانی مرحله 
روز رشـد الزم بـراي مرحلـه     اي این تحقیق زمان تجمع درجههیافته

ها باهم متفاوت کلزا دیم در هر یک از ایستگاه "کاشت تا سبز شدن"
توانـد  هاي منطقه میباشد. متفاوت بودن این بازه زمانی در ایستگاهمی

 3 به جهت وجود شرایط آب و هوایی متفاوت باشد. با توجه به جـدول 
کلـزا   "کاشت تا سبز شـدن "عی الزم براي مرحله روز رشد تجم درجه

دیم در ایستگاه بستان دیرتر از بقیه مناطق و در ایستگاه ایذه زودتر از 
  شود.بقیه مناطق استان حاصل می

احتماالت وقوع بارندگی بهینه بـراي   جغرافیایی توزیع
جهـت بررسـی    کلـزا دیـم:   "کاشت تا سـبز شـدن  "مرحله 

کاشت تا "ف منطقه مطالعاتی براي مرحله وضعیت بارندگی نقاط مختل
کلزا دیم، ابتدا احتمال وقوع بارندگی بهینه در این مرحلـه   "سبز شدن

 تهیه هاي استان محاسبه شد سپس اقدام بهرشدي براي همه ایستگاه

وقـوع بارنـدگی بهینـه در ایـن مرحلـه       احتمال جغرافیایی توزیع نقشه
و  4گونه کـه در جـدول   گردید. همان GISرشدي کلزا دیم در محیط 

نشان داده شده است، بیشترین احتمـال وقـوع بـارش بهینـه      2شکل 
ترتیـب مربـوط بـه    کلـزا دیـم بـه    "کاشت تا سبز شدن"براي مرحله 

باشـد و در اکثـر نقـاط    هاي بهبهان، ایذه و غرب بسـتان مـی  ایستگاه
-زا دیم بهکل "کاشت تا سبز شدن"منطقه بارندگی بهینه براي مرحله 

توان به پـایین  گردد. در توجیه این مورد میطور چشمگیر حصول نمی
بودن میزان بارش و همچنـین عـدم پـراکنش مناسـب آن در منطقـه      
                                                             
2- Non Cultivable 



  1396، زمستان ، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     1012

 در هـوا  و آب تغییـرات  اهمیـت  بـه  توجـه  مطالعاتی اشاره نمـود. بـا  

 نـزوالت  بـه  زراعـی  محصوالت میزان عملکرد وابستگی و کشاورزي

باشد می دیم خصوص زراعتبه زراعت بر ثرؤم لعوام از جوي، رطوبت
مفیـد و   گذشته هايسال در بارندگی زمینه در اطالعات صحیح ارائه و

  .)Safikhani, 2007(باشد کارا می
  

کاشت تا "روز رشد الزم براي مرحله  تاریخ تجمع درجه - 3جدول 
  کلزا دیم در استان خوزستان "سبز شدن

Table 3- Join the accumulation of growing degree days for 
the "planting to emergence" of rainfed canola in 

Khuzestan province  
GDD= 120 ایستگاه 

Station  
  آذر 6آبان تا  28

19 Nov-27 Nov  
  اهواز
Ahvaz  

  آذر 12آذر تا  3
24 Nov-3 Dec 

  شوشتر
Shoushtar  

  اذر 3آبان تا  25
16 Nov-24 Nov 

  دزفول
Dezfoul  

  آذر 24آذر تا  13
4 Dec-15 Dec 

  آبادان
Abadan  

  آذر 2آبان تا  21
12 Nov-23 Nov 

  ایذه
Izeh  

  دي 5آبان تا  27
18 Nov-26 Dec 

  مسجدسلیمان
Masjed soleyman  

  آذر 20آذر تا  9
30 Nov-11 Dec 

  بهبهان
Behbahan  

  آذر 9آبان تا  30
21 Nov-30 Nov 

  امیدیه
Omidieh  

  آذر 8آبان تا  30
21 Nov-29 Nov 

  رامهرمز
Ramhormoz  

  آذر 26اذر تا  13
4 Dec-17 Dec 

  بستان
Bostan  

  آذر 24آذر تا  13
4 Dec-15 Dec 

  ماهشهر
Mahshahr  

  
نشان داده شـده اسـت، احتمـال بـروز      5گونه که در جدول همان

 "تا سبز شدنکاشت "متر و بیشتر) در مرحله میلی 50بارندگی بهینه (
درصـد   25-50درصد از اراضی قابـل کشـت اسـتان     14کلزا دیم در 

 86است که بیانگر تناسب ضعیف این قسمت در این مرحله بوده و در 
درصد است کـه بیـانگر    25درصد از اراضی قابل کشت استان کمتر از 

  باشد.تناسب خیلی ضعیف این قسمت در این مرحله می
-ارش در تمام نقاط منطقه مطالعاتی بهعامل ب 2با توجه به شکل 

گـردد و احتمـال بـروز بارنـدگی     صورت بهینه و یکنواخت تأمین نمـی 
درصـد   50متر و بیشتر) در کل نقاط منطقـه کمتـر از   میلی 50بهینه (

که باشد. نظر به اینبوده و داراي دو کالس خیلی ضعیف و ضعیف می
اعد کشـت دیـم و   تأمین رطوبت مهمترین عامل در تعیین نقـاط مسـ  

باشد، لذا توجه به این مهم بـراي مرحلـه   موفقیت این روش کشت می
کلزا دیم در اسـتان خوزسـتان و سـایر منـاطق      "کاشت تا سبز شدن"

  باشد.  داراي اقلیم مشابه معطوف می
  

در  متر و بیشتر)میلی 50بارندگی بهینه ( وقوع احتمال -4جدول 
  کلزا دیم "شدن سبز تا کاشت"مرحله 

Table 4- The probability of suitable rainfall (50 mm or 
more) in the "planting to emergence" of rainfed canola   

  احتمال وقوع (%)
 Probability (%)  

 ایستگاه
Station  

  اهواز  1.10
Ahvaz  

  شوشتر 18.00
Shoushtar  

  دزفول 3.50
Dezfoul  

  آبادان 22.00
Abadan  

  ایذه 29.00
Izeh  

  مسجدسلیمان 1.00
Masjed soleyman  

  بهبهان 36.00
Behbahan  

  امیدیه 6.20
Omidieh  

  رامهرمز 5.10
Ramhormoz  

  بستان 25.00
Bostan  

  ماهشهر 18.00
Mahshahr  

  
کاشت "وضعیت بارندگی اراضی قابل کشت براي مرحله  - 5جدول 

  کلزا دیم  "تا سبز شدن
Table 5- Rainfall arable land status in the "planting 

to emergence" of rainfed canola   
  (%)احتمال وقوع بارندگی بهینه 

Optimal rainfall probability (%)  
  (%) مساحت 

Area (%)  
  وضعیت
Status  

  ضعیف  14 25-50
Poor  

  خیلی ضعیف 86 25<
very poor  

  
در پژوهشی تحت  (Rasouli  et al., 2005)  رسولی و همکاران
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نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد براي کشت گنـدم  عنوان 
جغرافیایی در استان اردبیل بـه ایـن    دیم با استفاده از سامانه اطالعات

ـ  نتیجه رسیدند که عامل بارش و نحوه توزیع آن از شاخص ثر ؤهـاي م

منطقه مورد مطالعه باشد و در تمام نقاط در فرآیند کشت گندم دیم می
  گردد.نمی تأمینصورت بهینه و یکنواخت هب

  

  
  کلزا دیم "کاشت تا سبز شدن" بارندگی بهینه مرحله جغرافیایی احتمال وقوع توزیع - 2شکل 

Fig. 2- Geographical distribution of the suitable rainfall probability in the "planting to emergence" of rainfed canol  
  

احتماالت وقوع دمـاي بهینـه بـراي     جغرافیایی توزیع
براي این منظور ابتدا  کلزا دیم: "کاشت تا سبز شدن"مرحله 

هاي احتمال وقوع دماي بهینه در این مرحله رشدي براي همه ایستگاه
 احتمال جغرافیایی توزیع نقشه تهیه شد سپس اقدام بهاستان محاسبه 

 GISوقوع دماي بهینه در این مرحلـه رشـدي کلـزا دیـم در محـیط      
احتمال وقوع دمـاي بهینـه بـراي مرحلـه      6گردید. با توجه به جدول 

کلزا دیم در کل منطقه مورد مطالعـه وضـعیت    "کاشت تا سبز شدن"
ن مربوط به ایستگاه شوشتر به قابل توجهی نداشته و بیشترین مقدار آ

باشـد. نکتـه حـائز اهمیـت در ایـن مـورد وجـود        درصد می 58میزان 
کاشت تا سـبز  "ها با مرحله دماهاي باال در منطقه ولی عدم تطابق آن

  باشد.کلزا دیم می "شدن
 نشان داده شده اسـت احتمـال وقـوع    7گونه که در جدول همان

کاشـت تـا سـبز    "گراد) در مرحلـه  درجه سانتی 25تا  10دماي بهینه (
 50-75کلزا دیم، در شش درصد از اراضی قابل کشت اسـتان   "شدن

-درصد است، که بیانگر تناسب متوسط این قسمت در این مرحله مـی 
درصـد اسـت    25-50درصد از اراضی قابل کشت استان  60باشد، در 

 34که بیانگر تناسب ضعیف ایـن قسـمت در ایـن مرحلـه بـوده و در      
درصد است کـه بیـانگر    25د از اراضی قابل کشت استان کمتر از درص

  باشد.تناسب خیلی ضعیف این قسمت در این مرحله می

در  گراد)درجه سانتی 10- 25بهینه ( دماي وقوع احتمال - 6جدول 
  کلزا دیم "شدن سبز تا کاشت"مرحله 

Table 6- The probability of suitable temperature (25-
10°C) in the "planting to emergence" of rainfed canola   

  (%)احتمال وقوع 
Probability (%)  

 ایستگاه
Station  

  

  اهواز 27
Ahvaz  

  

  شوشتر 58
Shoushtar  

  

  دزفول 14
Dezfoul  

  

  آبادان 38
Abadan  

  

  ایذه 26
Izeh  

  

  مسجدسلیمان 40
Masjed soleyman  

  

  بهبهان 27
Behbahan  

  

  امیدیه 0
Omidieh  

  

  رامهرمز 36
Ramhormoz  

  

  بستان 25
Bostan  

  

  ماهشهر  41
Mahshahr  
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کاشت تا "وضعیت دمایی اراضی قابل کشت براي مرحله  - 7جدول 
  کلزا دیم  "سبز شدن

Table 7- Temperature arable land status e in the 
"planting to emergence" of rainfed canola  

 (%)احتمال وقوع دماي بهینه 
Optimal tempruture 

probability (%) 

 مساحت (%)
Area (%)  

 وضعیت
Status  

  متوسط 6  50-75
Intermediate  

  ضعیف  60 25-50
Poor  

  خیلی ضعیف  34  25<
Very Poor  

  

توان اذعان داشت که عامـل دمـا در تمـام    می 3با توجه به شکل 
گـردد و  نمـی  تـأمین نقاط منطقه مطالعاتی بصورت بهینه و یکنواخـت  

کلزا دیم  "کاشت تا سبز شدن"احتمال وقوع دماي بهینه براي مرحله 
درصد بوده و داراي سه کالس خیلـی   75در کل نقاط منطقه کمتر از 
    باشد.ضعیف، ضعیف و متوسط می

نیـز در پژوهشـی    )Kamali et al., 2008( رانکـاملی و همکـا  
یابی اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی جهت پتانسیل

هـاي  به این نتیجه رسیدند که توزیع جغرافیایی وقـوع درجـه حـرارت   
صورت غیر یکنواخت بوده و شـامل چهـار   هزنی بمناسب مرحله جوانی

  باشد.کالس متفاوت می

  

  
  کلزا دیم "کاشت تا سبز شدن" دماي بهینه مرحله احتمال وقوع جغرافیایی توزیع -3شکل 

Fig. 3- Geographical distribution of the suitable temperature probability in the "planting to emergence" of rainfed 
canola   

  
احتمال وقوع بارندگی و دماي بهینه براي مرحله  جغرافیایی توزیع 

 هـاي توزیـع  کلـزا دیـم: از همپوشـانی نقشـه     "کاشت تا سبز شدن"

احتمال وقوع بارندگی بهینه، احتمال وقـوع دمـاي بهینـه و     جغرافیایی
، نقشـه  Arc Mapافـزار   نـرم  نقشه کاربري اراضی اسـتان در محـیط  

توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمـاي بهینـه بـراي مرحلـه     
گیاه کلزا دیم در استان خوزستان حاصل شـد.    "کاشت تا سبز شدن"

، اراضی قابل کشت منطقـه مطالعـاتی بـه سـه قسـمت      8 طبق جدول
احتمال وقوع بارندگی و دماي  هاکه در آن بندي گردید. مناطقیتقسیم

درصـد اسـت و    25کمتـر از   "کاشت تا سبز شدن"براي مرحله بهینه 
شـود و بیـانگر   درصد از اراضی قابل کشت استان را شـامل مـی   7/33

-می "کاشت تا سبز شدن"تناسب خیلی ضعیف این مناطق در مرحله 
احتمال وقوع بارندگی و دمـاي بهینـه بـراي     انهآ در که باشد. مناطقی

 2/66باشـد و  مـی  درصـد  50تا  25 بین "کاشت تا سبز شدن"مرحله 
دهد و بیـانگر تناسـب   درصد از اراضی قابل کشت استان را پوشش می

احتمال وقوع بارندگی و  هاکه در آن ضعیف این مناطق است. مناطقی
درصـد   75تـا   50بین  "کاشت تا سبز شدن"دماي بهینه براي مرحله 
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-شـش مـی  درصد از اراضی قابل کشت استان را پو 01/0باشد که می
دمـا و بارنـدگی    تأمیندهد و معرف تناسب متوسط این مناطق از نظر 

  باشد.می "کاشت تا سبز شدن"بهینه براي مرحله 
  

بارندگی و دماي  احتمال وقوع جغرافیایی وضعیت توزیع -8جدول 
  کلزا دیم  "کاشت تا سبز شدن"بهینه براي مرحله 

Table 8- The geographical distribution of probability 
of suitable temperature and suitable rainfal in the 

"planting to emergence" of rainfed canola  
  (%)احتمال وقوع 

Probability (%) 
 (%)مساحت 

Area (%)  
 وضعیت
Status  

  متوسط  0.01 50-75
Intermediate  

  ضعیف  66.2 25-50
Poor  

  خیلی ضعیف  33.7 25<
Very Poor  

  

مـال حصـول   شـود احت مالحظـه مـی   4 طور کـه در شـکل  همان
ـ    -هپارامترهاي دما و بارش بهینه در همه نقاط منطقه مـورد مطالعـه ب

تـوان اذعـان   مـی  4شود. با توجه به شـکل  نمی تأمینآل صورت ایده
هـاي اندیمشـک، دزفـول، شـوش، امیدیـه،      داشت کـه در شهرسـتان  

بسـتان و اراضـی جنـوب     هاي اللی، ایذه،هندیجان، شمال شهرستان
غربی اهواز و بهبهان احتمال حصول دما و بارش بهینه بـراي مرحلـه   

درصـد بـوده و بیـانگر     25کلـزا دیـم کمتـر از     "کاشت تا سبز شدن"
هـاي اهـواز،   باشد. در شهرسـتان وضعیت خیلی ضعیف این مناطق می

شوشــتر، گتونــد، رامهرمــز، باغملــک، مسجدســلیمان، اللــی، آبــادان، 
هـاي ایـذه و   ر، شادگان، سوسنگرد، بهبهان و جنوب شهرستانخرمشه

کاشت تا سـبز  "بستان احتمال حصول دما و بارش بهینه براي مرحله 
درصد بوده و بیانگر وضعیت ضعیف ایـن   25-50کلزا دیم بین  "شدن

شـود تنهـا در   مشـاهده مـی   4طور که در شکل باشد. همانمناطق می
ادان احتمال حصـول دمـا و بـارش    بخش اندکی از جنوب شهرستان آب

درصد  50-75کلزا دیم بین  "کاشت تا سبز شدن"بهینه براي مرحله 
صورت دیم در ایـن  هبوده که مبین امکان موفقیت بیشتر کشت کلزا ب

هاي زیادي از قبیل باشد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشمنطقه می
رسـولی و   ، (Kamali et al., 2008) کـاملی و همکـاران   پـژوهش 

 Alijani) علیجانی و دوستان ،)(Rasuoli & Qaemi, 2010 قائمی

& doustan, 2006) ساري صراف و همکاران و (Sarsaraf et al., 

مطابقت دارد. ایشان نیز به این نتیجه دست یافتند که عوامـل   (2009
اقلیمی بارش و دما در مراحل رشدي مختلـف گیاهـان زراعـی داراي    

ـ پراکندگی غیر ی -هکنواخت بوده و در همه نقاط منطقه مورد مطالعه ب
  گردد.نمی تأمینصورت بهینه و یکنواخت 

  

  
  کلزا دیم "کاشت تا سبز شدن" بارندگی و دماي بهینه مرحله احتمال وقوع جغرافیایی توزیع - 4شکل 

Fig. 4- Geographical distribution of the probability of suitable temperature and suitable rainfall in the "planting to 
emergence" of rainfed canola 
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  گیرينتیجه

با توجه به اهمیـت عناصـر و عوامـل اقلیمـی در کشـت گیاهـان       
 زراعـی بـه   هوایی بـر روي محصـوالت   و آب زراعی، مطالعه تأثیرات

با توجه بـه   .است زیادي برخوردار اهمیت از روغنی هايخصوص دانه
کننـده در  بارندگی به عنوان یک عامل محدود نتایج این تحقیق عامل

کلزا دیم شناسایی شد و در اکثر منـاطق   "کاشت تا سبز شدن"مرحله 
اراضی قابل کشت استان، میزان رطوبت الزم براي این مرحله رشدي 

زنی لذا با توجه به اهمیت رطوبت براي جوانه ،شودنمی تأمین کلزا دیم
که شرایط رطوبتی موجـود در اسـتان   بذور گیاهان زراعی و نظر به این

شود باشد، توصیه میزنی و سبز شدن کلزا دیم مساعد نمیبراي جوانه
براي فراهم شدن نیاز آبی این مرحله رشـدي و جهـت اسـتقرار بهتـر     

د بهتر به مراحـل بعـدي رشـد و در نهایـت افـزایش      ها و وروگیاهچه
عملکرد، آبیاري با مدیریت صـحیح و در زمـان مناسـب انجـام شـود.      

توان نتیجه گرفـت کـه شـرایط دمـایی در     همچنین از این مطالعه می
نقاط مختلف استان خوزستان متفاوت بوده و هر نقطه از استان از نظر 

کلزا دیم  "کاشت تا سبز شدن"احتمال وقوع دماي بهینه براي مرحله 
تمهیـدات   ،شـود باشد. لذا پیشنهاد مـی داراي درجه اهمیت خاصی می

الزم براي سبز شدن این گیاه زراعی از قبیل شرایط خـاکی، بـذري و   
زنی و سبز ها جوانهمدیریتی مناسب در نظر گرفته شود تا به کمک آن

قرار یابـد. بـا   شدن بهتر انجام شود و گیاه زراعی به نحـو بهتـري اسـت   
تـوان دریافـت کـه بارنـدگی و دمـاي      می 4و شکل  8 توجه به جدول

هـاي  کلـزا دیـم در قسـمت    "کاشت تا سبز شدن"بهینه براي مرحله 
ل شمالی و قسمتی از جنوب اراضی قابـل کشـت اسـتان داراي احتمـا    

. در نتیجه نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه     باشنددرصد می 25وقوع کمتر از 
باشـد.  هاي مورد نیاز کشت دیـم کلـزا مـی   نهاده أمینتنحوه کشت و 
نشان دهنده این مهـم اسـت کـه قسـمت میـانی و       4 همچنین شکل

جنوب شرقی اراضی قابل کشت استان داراي احتمال وقوع بارنـدگی و  
باشد که ایـن منـاطق نیـز داراي    درصد می 50تا  25دماي بهینه بین 

کلزا  "کاشت تا سبز شدن" شرایط بهینه دمایی و بارندگی براي مرحله
نمایـان اسـت، تنهـا قسـمت      4طور که از شکل باشند. هماندیم نمی

کوچکی از جنوب شهرستان آبـادان داراي احتمـال وقـوع بارنـدگی و     
باشد که با رنگ سیاه نشان داده شـده  درصد می 75تا  50دماي بهینه 
شـود در هـیچ نقطـه از    مشـاهده مـی   4طور که در شکل است. همان

اراضی قابل کشت استان، احتمال وقوع بارندگی و دماي بهینـه بـراي   
که  باشددرصد نمی 100تا  75لزا دیم ک "کاشت تا سبز شدن"مرحله 

این بیانگر پتانسیل بسیار ضعیف منطقه براي این مرحله رشدي کلـزا  
بایست با اتکا به مـدیریت صـحیح سـایر شـرایط و     باشد و میدیم می

ي حصول بیشترین بازده در اراضی قابل کشت استان منابع موجود، برا
توان گفـت کـه   تالش نمود. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق می

نقاط مختلف استان خوزستان از لحاظ تـاریخ شـروع و پایـان مرحلـه     
 از باشـند و ایـن ناشـی   گیاه کلزا متفـاوت مـی   "کاشت تا سبز شدن"

بودن میـزان دمـاي هـوا در    اقلیمی موجود و همچنین متفاوت  تفاوت
دریـافتی در   انرژي حرارتی نقاط مختلف و در نتیجه تفاوت در مجموع

ه تجمع درجـه روز  کباشد. نظر به ایننقاط مختلف استان خوزستان می
-کننده ورود گیاهان زراعی از یک مرحله به مرحله بعد میرشد تعیین

ا دیـم بـراي   باشد، پس توجه بیشتر به انتخاب تاریخ کشت گیـاه کلـز  
تجمع درجه روز رشد الزم و مطابقت بیشتر مراحل حساس این گیاه با 

توان نتیجـه گرفـت   شود. در نهایت میهاي منطقه توصیه میبارندگی
که هر قسمت از استان از لحاظ شـرایط بهینـه بارنـدگی و دمـایی در     

کلزا دیم داراي درجـه اهمیـت خاصـی     "کاشت تا سبز شدن"مرحله 
باید با تالش فراوان و تعیین مناطق مختلف منطقه و فراتـر  باشد و می

از آن تمامی مناطق مناسب براي زراعت، بهترین محصول را در زمـان  
مناسب در آن منطقه کشت کـرد و از خطـرات احتمـالی کاسـت و بـا      
احتمال موفقیت بیشتر اقدام به کشـت نمـود تـا بـه بیشـترین سـطح       

  عملکرد دست یافت.
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Introduction 

Specific characteristics of canola and its adaptability to the various climatic conditions, have increased the 
importance of this product, and has turned it into a hope to supply the edible oil needs of the country. Canola, 
like other crops, with its own ecological characteristics, with the lack of any of these features lead to the 
development of the crop in some parts of the country. The total rainfall for the growing season dry land canola 
about 400-500 millimeters and lack of water and drought at planting and seedling emergence can result in a 
weak and ultimately reduce performance. The temperature suitable for the development of this plant is 25 to 30 ° 
C and temperatures over 35 ° C cause prolonged loss of germination ability and the ability of pollening. A study 
to compare the thermal needs of rape in the provinces of Khorasan came to the conclusion that different parts of 
the study area in terms of providing optimal temperatures are different for canola. Study as potential climatic 
zoning wheat cultivation in West Azerbaijan province, it concluded that the role of each of temperature and 
rainfall, according to the different stages of development in different regions is different.The study also aimed to 
assess the distribution of suitable rainfall and suitable temperature in the "planting to emergence" of rainfed 
canola was conducted in various parts of the Khuzestan province. 

 
Materials and Methods 

Khuzestan province in the range of 47 degrees and 42 minutes to 50 degrees and 39 minutes east of 
Greenwich and 29 degrees 58 minutes to 32 degrees and 58 minutes north of the equator is located. According to 
the climatic classification based on Domarten, the Khuzestan province has three arid, semi-arid and is 
Mediterranean. Parameters studied were daily maximum and minimum temperature, total daily precipitation, 
Growth Degree Day (GDD) and land topography condition.  

To determine the exact time of the end of "planting to emergence" rainfed canola index GDD was used. 
Rainfed canola GDD required for this stage is 120. 

 
In order to determine probability of rainfall for the "planting to emergence" of rainfed canola, according to 

the amount of precipitation for this period is 50 mm, the log-Pearson Type III distribution was used. 
To determine probability of suitable temperature stage "planting to emergence" of canola rainfed, normal 

distribution was used. Suitable temperature at this stage is between 10 and 25 °C, 
Z=  
Z= level probability, X= Average, S= standard deviation, and X as desired temperature us. 

The feasibility of canola 
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For this purpose, probability suitable rainfall and suitable temperatures of different stations in the GIS 
software was used. 

Results and Discussion 
Humidity is an important factor affecting agriculture, especially in rainfed agriculture, and correct 

information is useful in precipitation during the last few years. Geographical distribution of the suitable rainfall 
probability in the "planting to emergence” of canola rainfed was reached. Geographical distribution of the 
suitable temperature probability in the "planting to emergence" of rainfed canola was reached. The overlay map 
of the geographic distribution of probability of suitable rainfall, and map of the geographical distribution of 
probability of suitable temperatures, and land use map of the province, the software Arc Map, map of the 
geographical distribution of probability of suitable rainfall and temperatures for rainfed canola was obtained. 

Conclusion 
According to the results, arable land study area was classified into three parts. Very poor areas, which 

probability of suitable rainfall and temperatures for the "planting to emergence " is less than 25 percent, and 
33.7% of the arable land in the province are included. A poor area, which probability of suitable rainfall and 
temperatures for the "planting to emergence" is between 25 to 50 percent and 66.2% of the arable land covers the 
province. A middle-class area, which probability of suitable rainfall and temperatures for the "planting to 
emergence" of 50 to 75 percent, which is 0.01% of the arable land, covers the province. 

 
Keywords: Climate, GDD, Probability, Rainfed, Suitability, Temperature 
 
 
 


