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 وري بارش و عملکرد جو دیم  قش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهرهن

 3، امین علیزاده2، عبدالمجید لیاقت1×علیرضا توکلی

   سمنان استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز مهندسی و فنی تحقیقات بخش)  پژوهش استادیار(  علمی هیات عضو -1

  ) شاهرود( 

  استاد دانشگاه فردوسی مشهد -3استاد دانشگاه تهران    -2

  

  چکیده

وري بارش محصوالت دیم، ناشی از توزیع نامناسب بارش و عملیات  پایین بودن عملکرد و شاخص بهره

وري بارش و عملکرد اراضی جو دیم تا حدود زیادي با دو  بهره. مدیریت زراعی ضعیف در مزارع زارعین است

آمار عملکرد، بارش، ارتفاع و عرض بر این اساس . مولفه ارتفاع و عرض جغرافیایی قابل بررسی و ارزیابی است

 032/1کل اراضی دیم تحت بررسی . مورد استفاده قرار گرفت 1382- 86هاي  نقطه کشور طی سال 182جغرافیایی 

میلیارد متر مکعب است و متوسط عملکرد  726/4میلیون هکتار است و کل آب قابل مدیریت در این اراضی برابر 

بارش در تولید جو دیم کشور برابر وري   بهرهمتوسط شاخص . به دست آمد کیلوگرم در هکتار 1019جو برابر 

بارش وري   بهرهدرصد مناطق داراي شاخص  4/32از کل مناطق مورد بررسی، . کیلوگرم بر متر مکعب است 239/0

درصد  115و  85بارش بین وري   بهرهدرصد مناطق داراي شاخص  4/26درصد میانگین کشور،  85کمتر از 

در حالی . درصد میانگین کشور هستند 15بارش بیشتر از وري   بهرهدرصد مناطق نیز داراي شاخص  2/41نگین و میا

درصد مناطق  20کیلوگرم بر متر مکعب هستند، فقط  33/0بارش کمتر از وري   بهرهدرصد مناطق داراي  80که 

وري   بهرهدرصد مناطق که داراي  60در باشند و عملکرد  کیلوگرم در هکتار می 1303داراي عملکرد بیشتر از 

وري   بهرهشاخص . کیلوگرم در هکتار است 1027کمتر از باشد،  میکیلوگرم بر متر مکعب  28/0بارش کمتر از 

رابطه بین . ادامه دارد 5/37رو به افزایش نهاده و این افزایش تا عرض جغرافیایی  32بارش از عرض جغرافیایی 

متر واقع  1800تا  1200ارتفاع و عملکرد جو یک رابطه خطی نزولی است و بیشترین فراوانی در محدوده ارتفاعی 

متري بیشترین فراوانی و  1000-1800و در ارتفاع  بارش افزایش یافتهوري   بهرهبا افزایش ارتفاع، شاخص . است

 .دهد میبارش کاهش نشان وري   بهرهو پس از آن به تدریج شاخص شود  میتجمع نقاط مشاهده 

  عملکرد بارش، عرض جغرافیایی، وري اقلیم، بهره ارتفاع از سطح دریا،: هاي کلیدي واژه

  

  

  

          31/4/1392 :تاریخ پذیرش      22/1/1392:  تاریخ دریافت          art.tavakoli@gmail.com:  نویسنده مسئول× 
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  مقدمه 

زراعت دیم در مقابـل تغییـرات آب و هـوایی    

پذیر بوده و تولید آن عالوه بـر میـزان رطوبـت     آسیب

مـورد نیـاز، بـه تغییـرات     قابل دسترس و مـواد مغـذي   

توسـعه و اصـالح سـامانه    . عوامل اقلیمی بسـتگی دارد 

زراعت دیم مستلزم یافتن و معرفی راهکارهایی اسـت  

هاي آب و هوایی را در ایـن   تا فشارهاي ناشی از تنش

ها و یا در هرجاي دیگر به حـداقل رسـانده و یـا     دشت

براي شـناخت وضـعیت حاضـر زراعـت     . کاهش دهد

ــم، عــالو ــارش، بررســی  دی ــل عملکــرد و ب ــر تحلی ه ب

ــره  ــاخص بهـ ــارش شـ ــه  1وري بـ ــدیریت توجـ و 2، مـ

ــایی (اطالعــات مکــانی  ــرض جغرافی ــاع از  3ع و ارتف

نیز نیاز هست تا اثر تغییر ایـن عوامـل بـر    ) 4سطح دریا

ــین گــردد عملکــرد و شــاخص بهــره ــارش تعی . وري ب

منظور از مـدیریت توجـه، شاخصـی اسـت کـه نشـان       

منـاطق اولویــت و نیازمنــد توجــه  دهــد کــه کــدام  مـی 

مدیریتی براي اصالح و بهبـود شـرایط زراعـی اسـت     

دهــد کــه    مشــاهدات نشــان مــی   ). 1389تــوکلی، (

هاي شـمالی   ویژه در قسمت هاي وسیع آمریکا به دشت

کـه از لحـاظ اقتصـادي نقـش بسـیار مهمـی در تولیــد       

زراعت دیم دارد، بسـیار حسـاس بـه نوسـانات آب و     

این طریق شدیداً زراعـت دیـم را در    هوایی بوده و از

 popper and(دهـد   این مناطق تحت تـأثیر قـرار مـی   

popper, 1987; Worster, 1979  .(   از سـوي دیگـر

ــین   ــدن زم و ) Global warming(موضــوع گــرم ش

 Climate parameters(تغییــر پارامترهــاي اقلیمــی 

change (   مطرح است که با قبول این فرض  کـه کـره

زمین در حال گرم شدن بطئـی و تـدریجی بـوده و در    

                                                             
1  -  Rain Water Productivity 
2 - Attention Management (AM) 
3 - Latitude 
4 - Topography 

افتـد،   اثر فرآیند جهانی گرم شدن، خشکی اتفاق مـی 

بررسی این موضـوع تأکیـد بیشـتري بـر ادعـاي بـروز       

فشارهاي جدید بالقوه بر زراعت دیم در اغلـب نقـاط   

  ).Rosenzweig and Reibsame, 1989(دنیا دارد 

توزیع نامناسب بارش در طی سال و همینطور 

نوسان در مقدار بارش ساالنه، عمدتاً از عوامل اصلی 

هاست، به  ناکارآمدي کشت دیم در برخی سال

عالوه مقدار و زمان اولین بارش پاییزه از جمله 

رود  به شمار می) پاییزه(عوامل مهم در زراعت دیم 

دگی، تنها در هر نوبت از بارن). 1379عزیزي، (

گیرد و بقیه  قسمتی از نزوالت مورد استفاده قرار می

از طرق مختلف مانند تبخیر، رواناب و عبور از ناحیه 

شود و در واقع به دو  ریشه از دسترس گیاه خارج می

  .آید جزء مصارف مفید و غیرمفید درمی

) بارندگی و برف(میزان و پراکنش بارش 

اثر تغییرات . داردتاثیر بسزایی بر مقادیر عملکرد 

بارش بر محصوالت کشاورزي مطالعه و چنین نتیجه 

دیم با ) گندم(شد که افزایش و کاهش محصول 

مقدار بارش ساالنه و ماهانه ارتباط دارد 

)Lommasson, 1947 .( توزیع بارش در شرایط دیم

آباد به نحوي است که از کل بارش  منطقه خرم

درصد در  5/28، درصد در زمستان 54سالیانه، حدود 

عزیزي، (افتد  درصد در بهار اتفاق می 3/17پاییز و 

به طور کلی میزانی از بارندگی که بیشتر از ). 1379

حداقل الزم براي رسیدن محصول باشد، مقدار 

سرمدنیا و کوچکی، (کند  عملکرد را تعیین می

کاري  میزان حداقل بارش مورد نیاز براي دیم). 1374

توزیع مناسب عنوان شده است متر با  میلی 250

طی تحقیقی در ). 1374سرمدنیا و کوچکی، (

کرمانشاه گزارش گردید که اگر چه حداقل بارش 
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کاري در یک سطح  ساالنه مورد نیاز گیاه براي دیم

شود، ولی  اطمینان قابل قبولی در کل منطقه تامین می

بررسی موازنه آبی ساالنه، دالّ بر عدم تامین رطوبت 

میزان و توزیع زمانی بارش در طول سال است و 

زراعی مناسب نیست و این مساله به ویژه در دوره 

شود  پاییز و دوره تجدید کشت در بهار تشدید می

به طوري که زمان کشت ). 1381مظفري و قائمی، (

دهی به عنوان مراحل  و مرحله ظهور سنبله تا گل

توکلی، (حساس رشد در زراعت دیم معرفی شدند 

1389 ،Tavakoli et al., 2010 .(  

 و بارش طی پژوهشی گزارش شد که مقادیر

 دیم کشت فرآیند در هاي مؤثر شاخص از ارتفاع

و ) 1384رسولی و همکاران، (شوند  می محسوب

 از کشور هند در دیم گندم محصول بندي پهنه براي

 سطح از ارتفاع نظیر هوایی و آب عناصر و عوامل

 استفاده هوا دماي و بارش خاك، نوع شیب، دریا،

همچنین اثر  .)Satya and Ryosuke, 1999(شد 

عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد محصول دیم در 

استان لرستان، بررسی و تابع تولید اقلیمی استخراج 

ارتفاع اپتیمم ). 1392توکلی و همکاران، (گردید 

) رود ارتفاعی که پس از آن بارش رو به کاهش می(

متر و در منطقه کرمان  2500آلپ فرانسه هاي  در کوه

  ). 1371مهدوي، (متر ذکر شده است  3500حدود 

همواره با افزایش ارتفاع، بارش افزایش 

گیري  یابد و بسته به وضعیت رطوبی و جهت نمی

زا، رخ دادن  ها در برابر جریانات باران دامنه

با مطالعه ضرایب . هاي متفاوت وجود دارد وضعیت

نمرات استاندارد در رشته کوه البرز همبستگی و 

هاي بادگیر شمالی، با  چنین نتیجه شد که در دامنه

هاي  افزایش ارتفاع، بارش کاهش یافته و در دامنه

یابد که دلیل کاهش بارش  بادپناه جنوبی، افزایش می

هاي شمالی، دوري از منبع  به ازاي ارتفاع در دامنه

اي خزر به رطوبی و جلوگیري از ورود رطوبت دری

 داخل ایران به وسیله سد کوهستانی البرز است

همچنین اعتقاد دارند که ). 1375علیجانی، (

غرب به جنوب شرق رشته کوه   گیري شمال جهت

زاگرس در برابر جریانات مرطوب غربی باعث 

هاي غربی شده است  افزایش بارش در دامنه

در  با مطالعه رابطه بارش با ارتفاع). 1375علیجانی، (

هاي  هیمالیاي غربی بدین نتیجه رسیدند که در دامنه

. یابد رو به باد، بارندگی با افزایش ارتفاع افزایش می

رسد که نزدیک بودن به اقیانوس هند،  به نظر می

رطوبت بسیار باالي جریانات موسمی و در نتیجه 

ضخامت زیاد هواي مرطوب مانع از کاهش بارش به 

شود  اي رو به باد هیمالیا میه ازاي ارتفاع در دامنه

)Storr and Ferguson, 1973 .( مطالعات انجام

ایاالت متحده ) Blue Ridge(شده در منطقه بلوریج 

)Konrad, 1996( در منطقه کوهستانی غرب ،

و غرب کانادا ) Houghton, 1979(ایاالت متحده 

)Storr and Ferguson, 1973( حاکی از افزایش ،

  .ارتفاع استبارندگی به ازاي 

نتایج پژوهش در منطقه تالش نشان داد که 

هاي شرقی منطقه، بسیار بیشتر از  بارندگی دامنه

هاي غربی آن است و کوهستان تالش به  دامنه

هاي خزري عمل کرده،  صورت سدي در برابر بارش

هاي غربی تالش  از نفوذ هواي مرطوب به سمت دامنه

هاي غربی  امنهمتغیر ارتفاع در د. کند جلوگیري می

هاي شرقی رابطه کاهشی  رابطه افزایشی و در دامنه

). 1388ساري صراف و همکاران، (ها دارد  با بارش

همچنین اثر متغیرهاي توپوگرافی با جهت جغرافیایی 
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در ) Basist et al., 1994(بازیست . کند نیز تغییر می

المدارین همبستگی باالیی  بررسی خود در منطقه بین

از جمله . فاع و بارش مشاهده و گزارش کردبین ارت

راهکارهایی که براي سازگاري با میزان و زمان غیر 

کاهش : قابل کنترل بارش پیشنهاد کرده عبارتست از

رواناب سطحی، ذخیره آب جهت اوقات کم باران و 

هاي منطبق با رژیم  ریزي کشت براي گونه برنامه

  ). 1379عزیزي، (بارش 

نون شاخص عملکرد جو و از آنجایی که تاک

وري بارش و پراکنش آن در مناطق مختلف با  بهره

هاي جغرافیایی مورد  ارتفاع از سطح دریا و عرض

مطالعه قرار نگرفته، ضرورت دارد که این اطالعات 

تواند به محافل  نتایج تحقیق می. تعیین گردد

گیرنده، کمک نماید تا برنامه مناسب بهبود  تصمیم

  .ت جو دیم تدوین گرددتولید در زراع

هدف این پژوهش تعیین روابط بین عملکرد 

وري بارش با بارش، ارتفاع و  جو دیم و شاخص بهره

  .عرض جغرافیایی در سطح کشور است

 

  مواد و روش ها

براي بررسی روابط بین عملکرد جو دیم و 

وري بارش با ارتفاع از سطح دریا و عرض  بهره

هاي عملکرد  که داده) شهر(نقطه  182جغرافیایی، 

آنها  1382-86هاي زراعی  محصول و بارش سال

براي اینکه اثر . قابل دسترس بود، انتخاب شدند

گیري کاهش یابد، از میانگین  تغییرات سال بر نتیجه

. چهار سال متوالی براي عملکرد و بارش استفاده شد

ها  هاي عملکرد از وزارت جهادکشاورزي و داده داده

و آمار بارش از سازمان هواشناسی و یا از 

ها در محیط  داده. ربط تهیه گردید هاي ذي مجموعه

هاي  وارد و شاخصSPSS افزار  اکسل و نرم

و  وري بارش و مدیریت توجه تعیین گردید بهره

بارش، عملکرد  –روابط رگرسیونی حاکم بر ارتفاع 

وري  عملکرد و بهره –وري بارش  بارش، بهره–

در روابط . عرض جغرافیایی به دست آمد –بارش 

رگرسیونی حاص، قبل از اینکه ضریب همبستگی و 

شکل تابع مهم باشد، روند تغییرات و فراوانی نقاط 

ظر موضوع مورد داراي تفسیر و بیان بودند و از این من

از آنجایی که تحلیل پراکنش . توجه قرار گرفت

عوامل مورد بررسی اهمیت داشته، پراکنش عرض 

ارتفاع،  –وري بارش  عملکرد، بهره –جغرافیایی 

وري بارش و ارتفاع  بهره –ارتفاع، بارش  –عملکرد 

  . مدیریت توجه نقاط مورد بررسی، نشان داده شد –

وري بارش و  براي تعیین شاخص بهره

از روابط زیر استفاه ) 1389توکلی، (مدیریت توجه 

  :شد

)1            (

                            

                
avg

i

avg

i

A

A

RWP

RWP
AM    )2(                

   

وري بارش به  شاخص بهره: RWP :که در آن

عملکرد محصول به : Yieldکیلوگرم بر متر مکعب، 

کل بارش سال زراعی : .Preciکیلوگرم در هکتار، 

شاخص مدیریت : AMبه متر مکعب در هکتار، 

سطح زیر کشت محصول در هر یک از : Aتوجه، 

: avgاندیس معرف هر یک از نقاط، و : iمناطق، 

  .استاندیس معرف میانگین نقاط 

   

  

.Pr eci

Yield
RWP 
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  نتایج و بحث

طور که بررسی میزان و پراکنش بارش  همان

در یک نقطه داراي اهمیت است، در نگرش جامع 

بررسی اثر . باید به بررسی تغییرات مکانی پرداخت

مکانی بارش در قالب عرض جغرافیایی و ارتفاع 

فراوانی بارش نسبت به ارتفاع  1شکل . شود میسر می

ریاضی آن به صورت زیر  دهد و رابطه را نشان می

  :است

)3 (

1.072.271.1094.0.Pr 2  REleveci                                                                       

مطابق با این شکل، بخش عمده فراوانی بارش 

متر واقع است و بخشی نیز  1900تا  1000در ارتفاع 

البته بدیهی . در بخش ساحلی با ارتفاع کم قرار دارد

است که مقادیر بیشتر بارش در ارتفاعات به وقوع 

بپیوندد که این موضوع به جهت موانع و حرکت 

  . ها بستگی دارد توده

جغرافیایی و عملکرد جو در  رابطه بین عرض

بر اساس فراوانی . نشان داده شده است 2شکل 

توان آنها را در بین یک باند قرار  پراکنش نقاط، می

داد که در ابتدا پهناي باند اندك و در ادامه فاصله 

آنچه که در این شکل . یابد خطوط باند افزایش می

باشد که در یک  قابل دریافت است این موضوع می

جغرافیایی مشخص، محدوده وسیعی از  عرض

وري بارش وجود دارد که دالیل آن   عملکرد و بهره

توان در ارتفاع، مقدار و پراکنش بارش و نوع  را می

مدیریت زراعی حاکم بر این مناطق دانست، این 

وري بارش قابل انتظار داراي  موضوع از بعد بهره

رسد که عرض  به نظر می. اهمیت فراوان است

به خاطر دارا بودن عملکرد  38تا  33افیایی جغر

وري بارش  بیشتر، داراي مقادیر بیشتر شاخص بهره

  . باشد

  

  رابطه بین ارتفاع و بارش –1شکل 
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  رابطه بین عرض جغرافیایی و عملکرد جو دیم –2شکل 

  

بارش وري   بهرهبا افزایش ارتفاع، شاخص 

متري بیشترین  1000-1800افزایش یافته و در ارتفاع 

و پس از آن به شود  میفراوانی و تجمع نقاط مشاهده 

بارش کاهش وري   بهرهتدریج فراوانی شاخص 

  ). 3شکل (یابد  می

توان به دو  نقاط موجود در این وضعیت را می

بخش تفکیک کرد که بخش اول به ارتفاعات کم 

شود و داراي محدوده  ربوط مینوار ساحلی شمال م

 6/0تا  1/0(وري بارش است  وسیعی براي بهره

این نکته یک فرصت تلقی ). کیلوگرم بر متر مکعب

  .ها اقدام شود شود تا براي بهبود شاخص می

وري بارش در عرض جغرافیایی  شاخص بهره

درجه به طور نسبی در وضعیت مطلوب قرار دارد  27

گذارد و در عرض  و بعد از آن رو به نقصان می

رسد و سپس  درجه به حداقل خود می 30جغرافیایی 

 5/37رو به فزونی گذاشته و در عرض جغرافیایی 

رابطه ). 4شکل (رسد  درجه به حداکثر مقدار می

وري بارش به  بهره –م بر عرض جغرافیایی حاک

  :صورت زیر است

  

)4(         26.017381.1985.00159.00001.0 2234  RLatLatLatLatRWP  

  

، این 4و رابطه  4نکته حائز اهمیت در شکل 

است که در یک عرض جغرافیایی مفروض، 

بارش وجود دارد وري   بهرهاز  اي گستردهمحدوده 

که نشان دهنده تنوع بارش و پارامترهاي اقلیمی و 
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سطح مدیریت مصرف بارش است، این موضوع 

حاکی از وجود فرصت و امکان بهبود شاخص 

  .وري بارش است بهره

در خصوص رابطه بین ارتفاع با عملکرد نیز 

بایستی اضافه کرد که در سواحل شمالی و جنوبی 

وسیعی از عملکرد وجود دارد که مقادیر تغییرات 

اندك آن به سواحل جنوب و مقادیر بیشتر آن به 

اختصاص ) گلستان الخصوص علی(سواحل شمالی 

در خصوص رابطه بین ارتفاع و عملکرد . دارد

 1800تا  1200بیشترین فراوانی عملکرد در ارتفاع 

متر وجود دارد و در هر یک از این سطوح ارتفاعی 

یرات شدیدي از عملکرد قابل مشاهده است نیز تغی

نتایج دیگر محققین گواه نتایج این تحقیق  ).5شکل (

کنند که  بیان می) 1371(است، علیجانی و کاویانی 

 2000حداکثر بارش در منطقه حاره تا ارتفاع حدود 

. متري است و مقدار بارش در قله بسیار کمتر است

منه تا قله افزایش اما در منطقه برون حاره، بارش از دا

طی مطالعه صورت گرفته در استان همدان، . یابد می

ها را  متر که محدوده دشت 1700ارتفاعات کمتر از 

درصد از کل استان  9/21شود، و داراي  شامل می

همدان را شامل می شود، بهترین محدوده با قابلیت 

بعد از آن . شود توسعه کشت دیم محسوب می

متر قرار دارد که  1700-1900محدوده ارتفاعات 

دهد و مناطق  درصد کل استان را پوشش می 4/34

- 2200مناطق با ارتفاع . آیند مناسب به حساب می

درصد جزو مناطق ضعیف  8/34متر با فراوانی  1900

متر نامناسب  2200بوده و بقیه با ارتفاع بیش از 

  ).1380فرج زاده و تکلو بیغش، (شوند  محسوب می

  

  

  

  وري بارش در تولید جو رابطه بین ارتفاع و بهره –3شکل 
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  بارش در تولید جو وري رابطه بین عرض جغرافیایی و شاخص بهره –4شکل 

  

  

 

 و عملکرد جو دیم رابطه بین ارتفاع –5شکل 

در تحلیل صورت ) 1384(رسولی و همکاران 

گرفته براي استان اردبیل نشان دادند که تا ارتفاع 

 5/31(متر براي کشت دیم بسیار مناسب  1000

متر داراي شرایط مناسب  1000-1500، )درصد

متر داراي شرایط  1500- 2000، )درصد 8/30(

و بقیه ضعیف یا نامناسب ) درصد 8/26(متوسط 

  .هستند

بدیهی است که اگر مقدار اندکی از بارش 

بتواند عملکرد مطلوب و مناسبی ایجاد کند، که شاید 

ترین علت آن پراکنش مناسب باشد، داراي  مهم

هر چند . یی خواهد بودوري بارش باال  شاخص بهره

رود که با افزایش بارش میزان عملکرد  که انتظار می

نیز به تبع آن افزایش یابد اما عموماً به دلیل اینکه 

بخش مهمی از بارش به صورت رواناب سطحی یا 
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شود  تلفات نفوذ عمقی از دسترس محصول خارج می

تر از آن اینکه بخش مهمی از بارش در خارج  و مهم

ن رشد و نمو گیاه و در دوره خواب محصول از زما

وري بارش همسو با   افتد، شاخص بهره اتفاق می

لذا . افزایش بارش با همان شیب، افزایش ندارند

وري بارش یک رابطه   تغییرات بین بارش و بهره

، یعنی بدین گونه نبوده )6شکل (خطی نزولی است 

ارش وري ب که با افزایش بارش، الزاماً افزایش بهره

معناي این برداشت این است که حتی . رخ داده باشد

میزان عملکرد در مناطق با بارش مناسب نیز مطلوب 

. نیست

  

  بارش در تولید جو دیم وري رابطه بین بارش و شاخص بهره –6شکل 

وري بارش یک   رابطه بین عملکرد و بهره

  ).7شکل  (صورت زیر است رابطه خطی صعودي به 

)5               (303.0128.00001.0 2  RYieldRWPbarley    

  

  بارش در تولید جو وري رابطه بین عملکرد و شاخص بهره –7شکل 
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اساس بررسی چند متغیره بارندگی اذعان  بر

شده است که تغییرات مکانی بارش ایران با ارتفاع و 

داري ندارد ولی رابطه  عرض جغرافیایی رابطه معنی

بارش ساالنه و تغییرات طول جغرافیایی به لحاظ 

دار بوده است و کاهش بارش ساالنه به  آماري معنی

 97/23رابر ازاي افزایش هر درجه طول جغرافیایی ب

افزایش عرض ). 1381علیجانی، (باشد  متر می میلی

جغرافیایی از جنوب به شمال کشور و افزایش 

هاي روزانه  ارتفاع، سبب کاهش نسبت حداکثر بارش

بدین معنی که میزان این . شود به بارش ساالنه می

نسبت به فرض ثابت بودن طول جغرافیایی و ارتفاع 

 9/1رض جغرافیایی، به ازاي هر درجه افزایش ع

درصد و نیز به فرض ثابت بودن طول و عرض 

 9/0متر ارتفاع،  1000افزایش هر جغرافیایی به ازاي 

ذوالفقاري و همکاران، (یابد  درصد کاهش می

اگر آنچه که دستورالعمل موسسات . )1388

تحقیقاتی براي عملکرد قابل حصول براي جو دیم 

ار براي اقالیم کیلوگرم در هکت 2100(ترسیم کرده 

وري   مدنظر قرار گیرد بایستی بهره) سرد و نیمه سرد

کیلوگرم بر متر مکعب  338/0بارش به میزان 

شاخص مدیریت توجه براي . گذاري شود هدف

بندي اصالح شرایط زراعی به منظور بهبود  رتبه

  8رود و در شکل  وري آب به کار می عملکرد و بهره

توجه نشان داده شده  رابطه بین ارتفاع و مدیریت

مطابق با این شکل، عالوه بر مناطق ساحلی . است

شمالی، و البته پس از خال محدوده ارتفاعی، با 

افزایش ارتفاع به سمت مناطق کوهستانی، شاخص 

گذارد و حاکی از  مدیریت توجه رو به فزونی می

دیم در این مناطق و سهم قابل  وجود اراضی فراوان

وري بارش  و نقصان بهره مالحظه مساحت نسبی

  .نسبی است

 

  

  

  رابطه بین ارتفاع و شاخص مدیریت توجه در تولید جو –8شکل 
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وري بارش در تولید جو   متوسط شاخص بهره

کیلوگرم بر متر مکعب به دست  239/0دیم کشور 

چنین برداشتی قابل دریافت  9  آمد، با توجه به شکل

عملکرد جو دیم و  1: 4/2در ترسیم خط . است

متر بارش در  بارش، مفهوم آن این است که هر میلی

 5/2) متر مکعب بارش است 10که معادل (هکتار 

 .    کند کیلوگرم دانه جو تولید می

 1382-86بر اساس آمار بارش چهار ساله 

کشور و آمار تولید جو دیم طی این مدت وضعیت 

وري بارش و وزن مقداري بارش به   آماري بهره

  :صورت زیر بوده است

از نقطه نظر تحلیل آماري بارش در مناطق 

 درصد مناطق داراي بارشی کمتر 8/17مورد مطالعه، 

درصد مناطق داراي بارش  4/31متر،  میلی 250از 

درصد مناطق داراي  4/51متر،  میلی 300کمتر از 

درصد مناطق هم  5/21متر و  میلی 350بارش بیشتر از 

  .متر بوده اند میلی 500داراي بارش بیشتر از 

  

  

  بین عملکرد جو دیم و بارش 4/2به 1ترسیم خط  –9شکل 

طور که ذکر شد متوسط شاخص  همان

 239/0وري بارش در تولید جو دیم برابر   بهره

 4/32شهرستان،  182از . کیلوگرم بر متر مکعب است

وري بارش   درصد این مناطق داراي شاخص بهره

کیلوگرم  204/0(انگین کشور درصد می 85کمتر از 

درصد مناطق داراي شاخص  4/26، )بر متر مکعب

درصد میانگین و  115و  85وري بارش بین   بهره

وري   درصد مناطق نیز داراي شاخص بهره 2/41

 275/0(درصد میانگین کشور  15بارش بیشتر از 

 80در حالی که . هستند) کیلوگرم بر متر مکعب

 33/0وري بارش کمتر از   درصد مناطق داراي بهره

درصد مناطق  20کیلوگرم بر متر مکعب هستند، فقط 

کیلوگرم در هکتار  1303داراي عملکرد بیشتر از 

درصد مناطق که داراي  60عملکرد در . هستند

کیلوگرم بر متر مکعب  28/0وري بارش کمتر از   بهره

. کیلوگرم در هکتار است 1027باشد، کمتر از  می

وري بارش   رصد مناطق داراي بهرهد 1/45حدود 

درصد مناطق داراي  9/31کمتر از میانگین کشور و 

کیلوگرم بر متر مکعب  2/0وري بارش کمتر از   بهره

درصد مناطق کمتر از  7/57عملکرد در . باشند می
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درصد مناطق هم داراي  2/13یک تن در هکتار و در 

  .تن در هکتار هستند 5/0عملکردي کمتر از 

ز معضالت اساسی در زراعت دیم که یکی ا

سبب از دست رفتن بخش مهمی از بارش به صورت 

، پتانسیل تبخیر و توزیع بارش شود میتلفات تبخیر 

در کشور است به طوري که از کل بارندگی کشور 

درصد آن  70به دلیل پتانسیل تبخیري زیاد حدود 

شود  مستقیماً تبخیر و از دسترس خارج می

)Keshavarz et al., 2005 .(نشان تحقیق نتایج 

کشور در  مساحت از درصد 54 حدود دهد که می

 تغییرات این .اند گرفته قرار بارش نوسانات معرض

 کشور غربی نیز نیمه و کوهستانی نواحی در عمدتاً

 6/29این تغییرات شامل  .اند بیشتري داشته رخداد

 متر میلی 7/15متر افزایش بارش در کوهرنگ تا  میلی

  ).1386عساکره، (کاهش بارش در سراب بوده است 

طی پژوهشی در ایاالت متحده امریکا 

)Inland Pacific Northwest( تابع تولید اقلیمی ،

گندم زمستانه بر اساس پارامترهاي هواشناسی شامل 

هاي آوریل، می و ژوئن و بیالن آب  هاي ماه بارش

 )رطوبت خاك قابل دسترس ناشی از آیش تابستانه(

متر آب افزوده شده از  به دست آمد و براي هر سانتی

کیلوگرم در هکتار عملکرد  176طریق بیالن آب 

هر ). Schillinger et al., 2008(دانه افزایش یافت 

بارش در آوریل، می و ژوئن به ترتیب  متر سانتی

کیلوگرم در هکتار دانه تولید  323و  200، 117

  . کند می

 از کشور هند در دیم محصول بندي براي پهنه

 سطح از ارتفاع نظیر هوایی و آب عناصر و عوامل

و  استفاده هوا دماي و بارش خاك، نوع شیب، دریا،

 ارتفاع و ماهانه بارش توزیع رسیدند که نتیجه به این

 براي مساعد مناطق در تعیین مؤثري عامل منطقه،

  .)Satya and Ryosuke, 1999(باشد  می دیم کشت

آباد به نحوي است که از  توزیع بارش در خرم

درصد در زمستان،  54کل بارش سالیانه، حدود 

درصد در بهار اتفاق  3/17درصد در پاییز و  5/28

) 1379(از جمله راهکارهایی که عزیزي . افتد می

براي سازگاري با میزان و زمان غیر قابل کنترل بارش 

سطحی،  کاهش رواناب: پیشنهاد کرده عبارتست از

ریزي  ذخیره آب جهت اوقات کم باران و برنامه

میزان و . هاي منطبق با رژیم بارش کشت براي گونه

. توزیع بارندگی تأثیر بسزایی بر مقادیر عملکرد دارد

ممکن است حداقل بارش ساالنه مورد نیاز گیاه براي 

کاري در یک سطح اطمینان قابل قبولی در کل  دیم

بررسی موازنه آبی ساالنه دالّ  شود ولی منطقه تأمین 

بر عدم تأمین رطوبت باشد و میزان و توزیع زمانی 

بارش در طول سال زراعی به ویژه در دوره پاییز و 

مظفري و (دوره تجدید کشت در بهار مناسب نباشد 

  ) 1381قائمی، 

  گیري نتیجه

 032/1کل اراضی جو دیم تحت بررسی 

ریت در این میلیون هکتار است و کل آب قابل مدی

میلیارد متر مکعب است و  726/4اراضی برابر 

کیلوگرم به دست  1019متوسط عملکرد جو برابر 

وري بارش در تولید جو   متوسط شاخص بهره. آمد

. کیلوگرم بر متر مکعب است 239/0دیم برابر 

رو  32وري بارش از عرض جغرافیایی   شاخص بهره

جغرافیایی  به افزایش نهاده و این افزایش تا عرض

رابطه بین ارتفاع و عمکرد جو یک . ادامه دارد 5/37

رابطه خطی نزولی است و بیشترین فراوانی در 

با . متر واقع است 1800تا  1200محدوده ارتفاعی 
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وري بارش افزایش یافته   افزایش ارتفاع، شاخص بهره

متري بیشترین فراوانی و  1000- 1800و در ارتفاع 

شود و پس از آن به تدریج  یتجمع نقاط مشاهده م

این . دهد وري بارش کاهش نشان می  شاخص بهره

تواند براي مدیران در اتخاذ تصمیم به  تحلیل می

وري بارش،  منظور بهبود عملکرد و شاخص بهره

اصالح مدیریت زراعی متناسب با هر منطقه، 

سنجی توسعه  سنجی آبیاري محدود و نیز امکان امکان

آوري  هاي استحصال و جمع مانهباغات دیم تحت سا

 .آب باران مفید باشد

  سپاسگزاري

این مقاله مستخرج از نتایج پروژه تحقیقاتی 

است که با اعتبارات و  4-49- 15-89006شماره 

امکانات موسسه تحقیقات کشاورزي دیم و مرکز 

اجرا ) شاهرود(تحقیقات کشاورزي استان سمنان 

  .شود میگردید، بدین وسیله تشکر و قدردانی 

    :منابع مورد استفاده

وري آب با بکارگیري مدیریت تلفیقی آبیاري محـدود و عملیـات زراعـی برتـر      بهبود بهره. 1389.ر.توکلی ع 

  .ص212رساله دکتري گروه مهندسی آبیاري و آبادانی دانشگاه تهران، . در زراعت غالت دیم

بررسی نقش پارامترهاي اقلیمی بر عملکرد دانه گندم در منـاطق  . 1392. ، و زینب ا.لیاقت ع، .ر.توکلی ع 

 ).پذیرفته شده( ریزي محیطی جغرافیا و برنامهمجله . دیم کوهدشت و پلدختر استان لرستان

هـاي سـاالنه    هاي روزانه به بـارش  بررسی نسبت حداکثر بارش. 1388. و فشی م. ، هاشمی ر.ذوالفقاري ح 

  .165-188): 1(24، 92فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره . در ایران

 مسـاعد  منـاطق  تعیـین  در ارتفـاع  و بـارش  نقش. 1384. و سبحانی ب. گلعذانی ق ، قاسمی.ا.رسولی ع 

 توسـعه،  و جغرافیـا . اردبیـل  استان :مطالعه جغرافیایی مورد اطالعات سامانه از استفاده دیم با گندم کشت براي

  183-200: تابستان و بهار

بررســی رابطــه بــین بــارش و توپــوگرافی در . 1388. و مصــري علمــداري پ. ، رجــایی ع.صــراف ب ســاري 

  .63-84): 3(35، 20ریزي محیطی، سال  جغرافیا و برنامه. هاي شرقی و غربی منطقه کوهستانی تالش دامنه

، انتشـارات جهـاد   )ترجمـه ( هـاي فیزیولـوژیکی زراعـت دیـم     جنبـه . 1374. و کـوچکی ع .  ح.سرمدنیا غ 

  .ص424دانشگاهی مشهد، 

پـژوهش  . برآورد بارش موثر در رابطه با کشت گندم دیم، مطالعه موردي دشـت خـرم آبـاد   . 1379. عزیزي ق 

  .115-123: 39هاي جغرافیایی شماره 

: 10شـماره  جغرافیا و توسعه، . اخیر دهه هاي طی زمین ایران بارش مکانی -زمانی تغییرات. 1386. عساکره ح 

164-145.  

  .انتشارات دانشگاه پیام نور. آب و هواي ایران، جلد دوم. 1375. علیجانی ب 
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Abstract 

Low cereal and legumes yields and their RWP index are mainly due to poor distribution 
of rainfall and poor agronomic management practices. Rainfed barley yield and rain water 
productivity (RWP, defined as rainfed grain yield divided by the total crop season annual 
rainfall water) in the dry farming are considerable by topography and latitude. Yield data, 
rainfall, altitude and latitude of 182 points during the 2003-2007 were used. Total rainfed barley 
areas under consideration are 1.032 million ha, total rain water available at this area is 4.726 
billion cubic meters and barley yield was obtained equal to 1019 kg/ha. Average rain water 
productivity of rainfed barley was obtained 0.239 kg per cubic meter. Areas of study, 32.4% 
areas have less than 85 percent of the average rain water productivity, 26.4 % have between 85 
and 115 percent of of the average rain water productivity and 41.2% have more than 15 percent 
of the average rain water productivity. While, the rain water productivity of 80% areas less than 
0.33 kg per cubic meter, only yield of 20 % area are more than 1303 kg/ha. Yield of 60% area 
(with RWP less than 0.28 kg.m-3) is less than 1027 kg/ha. Rain water productivity on the rise 
from latitude 32 and this trend continues until latitude 37.5. Relationship between topography 
and barley yield is a negative linear and highest frequency is topography ranges from 1200 to 
1800 m. With increasing topography, RWP increased, and highest frequency is topography 
ranges from 1000 to 1800m and then gradually decreased rain water productivity. 

Keywords: Climate, Latitude, Rain Water productivity, Topography, Yield  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


