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 وهاي بارش و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس دادهکاشت هاي بندي تاریخپهنه

  تان گلستان دما در اس

کامی کابوسی
  2، عثمان مجیدي1*

  .گروه کشاورزي، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران -1

  .اداره کل هواشناسی استان گلستان، گرگان، ایران -2

  

  چکیده

هاي هاي کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم در استان گلستان از دادهبندي تاریخبه منظور پهنه

با . استفاده شد 1370-1394ي مشترك دوره آمارهواشناسی در  ایستگاه 30 دماي کمینه و بیشینه و بارش روزانه

درصد تهیه  75بندي بر اساس سطح احتمال وقوع هاي پهنهتوجه به وابستگی کشت دیم به پارامترهاي اقلیمی، نقشه

در ماه آذر  روزه متوالی 10طی یک دوره  مترمیلی 25 از بیشتر و تاریخ کاشت بر اساس وقوع اولین بارش برابر. شد

به منظور بررسی صحت نتایج و اعتبارسنجی . روز رشد انتخاب گردید - و طول مراحل رشد بر اساس مفهوم درجه

هاي مختلفی که در مقیاس مزرعه در استان گلستان انجام شده بود، هاي پژوهشبندي با یافتههاي پهنهآن، نقشه

نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی و میانگین وزنی تاریخ کاشت گندم دیم در مناطق مختلف استان به . دمقایسه ش

طول دوره . باشدخرداد می 26و  31تا  21آذر و تاریخ برداشت به ترتیب در فاصله  21و  25تا  16ترتیب در فاصله 

روز  147تا  106طول دوره سبز شدن تا گلدهی بین  روز، 47روز با میانگین وزنی  89تا  34کاشت تا سبز شدن بین 

و طول دوره  37روز با میانگین وزنی آن  68تا  31روز، طول دوره گلدهی تا رسیدگی بین  122با میانگین وزنی 

با توجه به وقوع بیشتر و . روز به دست آمد 187روز با میانگین وزنی  244تا  170بین ) کاشت تا رسیدگی(رشد 

هاي پائیزه و فرا رسیدن دوره سرما در نیمه جنوبی و ارتفاعات استان در مقایسه با مناطق دشتی شمال زودتر بارش

. رسداستان، تاریخ کاشت زودتر و تاریخ برداشت دیرتر در نیمه جنوبی نسبت به نیمه شمالی منطقی به نظر می

بندي هاي پهنهمزرعه نشان داد که نقشههاي زراعی در مقیاس هاي پژوهشسنجی نتایج این پژوهش با یافتهصحت

  .باشدتهیه شده از دقت مناسبی برخوردار می

  روز رشد، رسیدگی، سبز شدن، گلدهی -احتمال، درجه: هاي کلیديواژه

                                                              
  13/6/1396: تاریخ پذیرش                  20/12/1395: تاریخ دریافت         kkaboosi@yahoo.com:   نگارنده مسئول *
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  مقدمه

گندم از مهمترین غالت است به طوري که بیش 

درصد  26درصد سطح زیرکشت و نزدیک به  30از 

 ,FAO(اص دارد گندم اختص از کل غالت جهان به

در ایران نیز گندم مهمترین گیاه زراعی به ). 2017

 1393-94اي که در سال زراعی رود به گونهشمار می

از اراضی زیرکشت ) درصد 24/50(بالغ بر نیمی 

به ) میلیون هکتار 72/5حدود (گیاهان زراعی کشور 

کشت گندم اختصاص داشت که بخش عمده آن 

استان ). 1395نام، بی(دیم بود ) درصد 61حدود (

هاي مهم تولید گندم در کشور گلستان یکی از قطب

هزار هکتار سطح  400است و با داشتن حدود 

زیرکشت و تولید بیش از یک میلیون تن گندم، مقام 

سوم را از نظر سطح زیرکشت و تولید در بین 

  ). 1395نام، بی(باشد هاي کشور دارا می استان

در تولید هر محصول یک عامل مهم مدیریتی 

؛ احمدامینی و 1394عبداللهی، (تاریخ کاشت است 

که بر ) Dobor et al., 2016؛ 1390همکاران، 

دار دارد کمیت و کیفیت تولید محصول اثر معنی

 ,.Bannayan et al؛ b1393نکاحی و همکاران، (

تاریخ کاشت بهینه هر گیاه درون یک پنجره ). 2013

قرار دارد که شروع و  )sowing window(کاشت 

پایان آن بر اساس دستیابی به عملکرد قابل قبول تعیین 

در بین عوامل ). Bussmann et al., 2016(گردد می

مختلف مدیریت زراعی گندم، تاریخ کاشت 

). 1392نادري، (موثرترین عامل شناخته شده است 

تاریخ کاشت زمان وقوع مراحل نموي، طول دوره 

شی و توازن بین آنها و در نهایت رشد رویشی و زای

؛ 1394آقایاري و همکاران، (کند تولید را کنترل می

تغییر عوامل اقلیمی ). 1390احمدامینی و همکاران، 

تواند عالوه بر کمیت همراه با تغییر تاریخ کاشت می

تولید بر کیفیت توزیع ماده خشک نیز تاثیر گذارد 

). 1390ن، ؛ احمدامینی و همکارا1394عبداللهی، (

تاریخ کاشت به دلیل اثر بر طول دوره زندگی و به 

روز رشد دریافتی توسط گیاه  -عبارتی میزان درجه

- کالته(اي بر عملکرد گندم دارد تاثیر قابل مالحظه

). Hundal et al., 1997؛ 1390عربی و همکاران، 

گزارش شده است که یک و دو ماه تاخیر در کشت 

روز کاهش طول  22جب گندم دیم به ترتیب مو

درصد  13- 53و ) Khan et al., 2010(دوره رشد 

) Bannayan et al., 2013(تعرق  - افزایش تبخیر

دهد که تأخیر در کاشت ها نشان میبررسی. گرددمی

گندم موجب کاهش عملکرد و اجزاء عملکرد شده و 

گذارد هاي رشد و توسعه آن تاثیر میبر دیگر جنبه

؛ Zheng et al., 2017؛ 1393ان، نادي و همکار(

Andarzian et al., 2015؛ Nleya and 

Rickertsen, 2014؛ Ottman et al., 2012 ( که این

روز رشد باشد  - تواند ناشی از کاهش درجهامر می

)Darapuneni et al., 2016 .( کاشت دیرهنگام

اندازد و با تاثیر بر عمدتاً گلدهی را به تاخیر می

نولوژیکی موثر بر عملکرد دانه پیش از مراحل ف

افشانی و انتقال این تاثیر به دوره پر شدن دانه، گرده

نادي و (دهد رشد و عملکرد دانه را کاهش می

؛ Bannayan et al., 2013؛ 1393همکاران، 

Sharma Natu et al., 2006 .( تاریخ کاشت

تواند بر همزمانی مراحل رشد و گلدهی گیاهان با  می

رایط مطلوب محیطی و جلوگیري از برخورد گیاه با ش

هاي محیطی مختلف مانند تنش خشکی و دمایی تنش

؛ نظري و همکاران، 1394عبداللهی، (موثر باشد 

و عامل مهمی در ) Bannayan et al., 2013؛ 1394
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وري بارش در زراعت دیم است افزایش بهره

 ژانگ و). Nouri et al., 2017؛ 1392توکلی، (

که  ندنشان داد) Zheng et al., 2017(همکاران 

وري بارش را  تاخیر در کاشت گندم دیم کاهش بهره

کاشت زودهنگام گندم زمستانه موجب . به دنبال دارد

تر سیستم ریشه و تخلیه بیشتر رطوبت رشد عمیق

خاك نسبت به کاشت دیرهنگام گردید 

)Darapuneni et al., 2016 .(رد و معموالً بین عملک

طول دوره رشد همبستگی مثبتی وجود دارد اما در 

برخی موارد این همبستگی به دلیل مصادف شدن 

بندي با گرما و تنش خشکی آخر فصل دوره دانه

لذا ). 1390عربی و همکاران، کالته(شود  منفی می

کاشت خیلی زودهنگام الزاماً موجب افزایش عملکرد 

به افزایش خطر  تواند منجرگردد زیرا می گندم نمی

؛ Bussmann et al., 2016(هاي خشک وقوع دوره

Bannayan et al., 2013 ( و کاهش نسبت تعرق به

دار بر توزیع بارندگی در تعرق و اثر معنی -تبخیر

. شود) Nouri et al., 2017(مراحل مختلف رشد 

همچنین کاهش عملکرد محصول در هر دو سمت 

ش شده است تاریخ کاشت بهینه گندم گزار

)Andarzian et al., 2015 .( احمدامینی و همکاران

، احمدي و )1387(، احمدي و همکاران )1390(

 Olivier and(و اولیور و آناندل ) 1389(همکاران 

Annandale, 1998 ( نشان دادند که اثر عوامل

اقلیمی به ویژه دما و طول روز بر سرعت نمو و میزان 

متاسفانه . یر زیادي داردتولید ماده خشک گندم تاث

کشاورزان به دلیل انتخاب زمان نامناسب کاشت 

فرجی و (بینند گندم خسارات قابل توجهی می

تاریخ شروع بارش یکی از ). 1391همکاران، 

مهمترین عوامل تعیین تاریخ کاشت غالت زمستانه 

گزارش شده است که از بین ). 1384نوحی، (است 

تاریخ کاشت، شرایط آب عوامل اصلی موثر بر تعیین 

و هوایی به ویژه بارش بیشترین تاثیر را بر آن دارد 

)Bussmann et al., 2016 .( براي تعیین تاریخ

هاي متعددي ارائه شده است که در هر کاشت روش

شود  یک پارامترهاي مختلفی در نظر گرفته می

)Bussmann et al., 2016 ؛Dobor et al., 2016 .(

 30وقوع  - چهار گزاره الف AquaCropدر مدل 

متر بارش میلی 25وقوع  - متر بارش تجمعی؛ بمیلی

- میلی 40وقوع حداقل  - روز متوالی؛ ج 5تجمعی در 

وقوع بارش به میزان حداقل  -متر بارش در ده روز؛ د

تعرق پتانسیل در ده روز تعریف  -درصد تبخیر 50

عزیزي و ). 1392توکلی و همکاران، (شده است 

سه تعریف ) 1384(و محمدي ) 1382(حمدي یارا

متر بارش از اول مهر به تاریخ وقوع پنج میلی - الف

 - شرط آن که پانزده روز بعد از آن خشک نباشد؛ ب

تاریخ  - متر بارش از اول مهر؛ جمیلی 15تاریخ وقوع 

بر اساس توصیه . متر بارش از اول مهرمیلی 20وقوع 

FAO (1983) اهان اولین تاریخ کاشت مناسب گی

 Sys et(متر بارش رخ دهد میلی 30اي است که دهه

al., 1991b .( نوحی)براي تعیین تاریخ ) 1384

اولین روز از آغاز مهر  -کاشت گندم سه تعریف الف

 - متر باشد؛ بمیلی 10که بارش طی یک یا دو روز 

روز بعدي دوره  30عالوه بر وقوع شرط الف، در 

اولین روز  -نشود؛ ج روز حادث 10خشک بیش از 

متر میلی 20از اول مهر که طی پنج روز مجموعاً 

کمالی و همکاران . بارش نازل شود، را ارائه نمود

، عباسی و )1389(و کمالی و همکاران ) 1387(

تاریخ ) Hanafi, 2015(و حنفی ) 1392(همکاران 

طی یک  مترمیلی 5 از بیشتر و وقوع اولین بارش برابر
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طلیعی و در فصل پاییز و اشرف توالییا دو روز م

 و بیشتر اولین تاریخ وقوع بارش برابر) 1382(بهرامی 

در  روزه متوالی 10طی یک دوره  متر کهمیلی 25 از

ماه آذر را به عنوان تاریخ کاشت گندم دیم در نظر 

پژوهشگران علوم زراعی بهترین تاریخ . گرفتند

، اهواز )1385ممتازي و امام، (کاشت گندم در شیراز 

امیري و (، منطقه بردسیر کرمان )1388سالمات، (

؛ 1388جعفرنژاد، (، نیشابور )1389همکاران، 

، منطقه مغان )1389الحسینی، جعفرنژاد و شریف

حجارپور و (، گرگان )1389مهرپویان و همکاران، (

توکلی، (، مراغه )1390نام، ؛ بی1394همکاران، 

باد غرب استان آ، اسالم)1391؛ توکلی، 1392

، اردبیل )1391فرد و همکاران، نیازي(کرمانشاه 

نادري، (و استان خوزستان ) 1391قنبري و همکاران، (

همچنین . را در مقیاس مزرعه تعیین نمودند) 1392

بهترین تاریخ ) 1384(و محمدي ) 1384(نوحی 

کاشت گندم دیم به ترتیب در کرج و استان ایالم و 

تاریخ کاشت و ) 1392(ان مقیم و همکارمقامی

- برداشت گندم در خراسان شمالی را بر اساس داده

 .هاي بارش به دست آوردند

برنده نمو گیاه به شمار دما مهمترین عامل پیش

براي تشریح ). 1389احمدي و همکاران، (رود می

روز  -رابطه بین طول دوره رشد و دما مفهوم درجه

رائه شده ا) Growing Degree Day or GDD(رشد 

). Bazgeer et al., 2007؛ Nuttonson, 1955(است 

روز بهترین شاخص  -گزارش شده است که درجه

باشد بینی مراحل نموي مختلف گندم میپیش

)Hodges, 1991 ؛Hundal et al., 1997 ؛Bazgeer 

et al., 2007 ،که ) 1389؛ احمدي و همکاران

 Khan et( داري با عملکرد دانه داردهمبستگی معنی

al., 2010 (هاي زراعی معتبر مانند و در مدل

DSSAT  ماهرو (مورد استفاده قرار گرفته است

این شاخص وجود یک ). 1389کاشانی و همکاران، 

- کالته(دهد رابطه خطی بین رشد و دما را نشان می

تلفیق دما و زمان در ). 1390عربی و همکاران، 

آن نسبت به  روز رشد دلیل برتري -محاسبه درجه

باشد بینی مراحل نموي میتقویم زراعی در پیش

 - مقدار درجه). 1390معینی و همکاران، باشیمین(

امام، (گردد می محاسبه) 1(روز با استفاده از رابطه 

 Hundal et؛ 1388صراف و همکاران، ؛ ساري1383

al., 1997 ؛Bazgeer et al., 2007.(  

    )1(رابطه 

هاي درجه حرارت Tminو  Tmaxدر این رابطه 

درجه  Tbaseو ) گرادسانتی(حداکثر و حداقل روزانه 

درجه  ترینپایین(حرارت پایه یا دماي آستانه گیاه 

رشدي  آن از ترپایین شودمی فرض که حرارتی

چنانچه میانگین دماي روزانه برابر . است) وجود ندارد

وز ر - یا کمتر از دماي آستانه گردد، مقدار درجه

به عبارت دیگر روزهایی . شودصفر در نظر گرفته می

روز رشد صفر یا منفی باشد، در  - که در آن درجه

دماي پایه براي گیاهان . رشد گیاه تاثیري ندارد

 5/6گراد و عموماً درجه سانتی 10مختلف بین صفر تا 

). Sys et al., 1991a(باشد گراد میدرجه سانتی

گراد درجه سانتی 5صفر تا براي گندم این دما بین 

در عین حال، دماي پایه ). Sys et al., 1991a(است 

 ,.Dobor et al(گندم توسط دوبور و همکاران 

- ، ساري)1386(کمالی و همکاران ، جالل)2016

عربی و همکاران ، کالته)1388(صراف و همکاران 

، عینی و )1390(معینی و همکاران باشی، مین)1390(
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، عباسی و )1391(، باي و همکاران )1391(همکاران 

دماي ) 1394(و آشنا و همکاران ) 1392(همکاران 

گراد، توسط پناهی و همکاران صفر درجه سانتی

براي هشت رقم مختلف گندم در منطقه ) 1393(

گراد، توسط درجه سانتی 22/0گرگان دماي 

درجه  5/1دماي ) 1392(نژاد و همکاران  نوذري

براي ) 1389(توسط زینلی و همکاران گراد،  سانتی

گراد، توسط درجه سانتی 2- 9/2رقم بین  12براي 

درجه  3-5براي گندم و جو بین ) 1392(توکلی 

به نقل از بیدادي و  1387(گراد، توسط احمدي  سانتی

براي رقم کوهدشت که بیشترین ) 1394همکاران، 

سطح زیر کشت را در استان گلستان دارد، دماي 

 4دماي ) 1383(گراد، توسط امام رجه سانتید 42/3

اصل و همکاران زادهگراد، توسط فرجدرجه سانتی

 5/4دماي ) Nuttonson, 1955(و ناتنسون ) 1390(

زاده گراد، توسط سبحانی و کریم درجه سانتی

، )2007(، بازگیر و همکاران )1392(، جودي )1394(

 و) Sharma et al., 2004(شارما و همکاران 

 ,Doorenbos and Kassam(دورنبوس و کاسام 

گراد و توسط اندرزیان و درجه سانتی 5دماي ) 1979

 5/9دماي ) Andarzian et al., 2015(همکاران 

همچنین . گراد گزارش شده است درجه سانتی

 عبور گیاه نیاز روز مورد - پژوهشگران مقدار درجه

 رشد را متفاوت گزارش مراحل از یک هر گندم از

) 1394(رحمانی و همکاران ). 1جدول (اند کرده

روز  -درجه 2300طول دوره رشد گندم را بر اساس 

) Khan et al., 2010(خان و همکاران . تعیین نمودند

روز رشد در تاریخ کاشت بهینه که  - میزان درجه

بدست  2095موجب بیشینه عملکرد گندم گردید را 

شت تا رسیدگی روز مورد نیاز براي کا -درجه. آورد

آشنا و ( 2363تا  2300گندم براي شش رقم بین 

- رقم آزاد شده در سال 81، براي )1394همکاران، 

جودي، ( 2265تا  2076بین  1385تا  1309هاي 

هاي مختلف ، براي چهار رقم در تاریخ کاشت)1392

و ) 1391قنبري و  همکاران، ( 2570تا  1985بین 

در اقلیم گرم و خشک براي ارقام دیم و رقم زاگرس 

کمالی و جالل( 2280و  2392شمال به ترتیب 

عربی و همچنین کالته. گزارش شد) 1386همکاران، 

روز مورد نیاز دو رقم گندم  - درجه) 1390(همکاران 

در منطقه گرگان را براي ظهور سنبله و رسیدگی 

به دست  2060و  1220فیزیولوژیکی به ترتیب 

بینی مراحل نموي در یشنظر به اهمیت پ. آوردند

معینی و باشیمین(سازي مدیریت مزرعه بهینه

بندي ، پژوهش حاضر به منظور پهنه)1390همکاران، 

هاي کاشت و برداشت و زمان وقوع مراحل تاریخ

نموي و طول دوره آنها در سطح اراضی کشاورزي 

هاي بارش و دما و میزان استان گلستان بر اساس داده

هاي زراعی در مقیاس مزرعه پژوهشانطباق آن با 

  .صورت گرفت

  هامواد و روش

پس از : هاي منتخبدوره آماري و ایستگاه

هاي هواشناسی بررسی پراکندگی جغرافیایی ایستگاه

هاي استان گلستان و طول دوره آماري آنها، داده

 ایستگاه 30روزانه  بیشینه و دماي کمینهبارش 

یک و سه ایستگاه پنج ایستگاه سینوپت(هواشناسی 

ایستگاه  22سنجی سازمان هواشناسی و باران

ي دوره آماردر ) ايتبخیرسنجی شرکت آب منطقه

) 1(شکل  .اخذ شد) سال 25( 1370-1394مشترك 

 .دهدها در سطح استان را نشان میپراکندگی ایستگاه

ها در دوره آماري با استفاده از تکمیل و تطویل داده
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بوانی، آشفته و مساح(ها ضلها و تفاروش  نسبت

. بر مبناي ماتریس همبستگی صورت گرفت) 1388

ها به ترتیب با و نرمال بودن دادههمگنی همچنین 

و ) Run Test(ها دنبالهاز آزمون استفاده 

 -Kolmogorov(اسمیرنوف  -کلموگروف

Smirnow (افزاري توسط بسته نرمSPSS  21نسخه 

  .گردید تائیددرصد  95 احتمال در سطح

 رشد مراحل از یک هر گندم براي عبور از گیاه نیاز روز مورد -مقدار درجه -1جدول 

  دوره رشد
رادمهر 

)1376(  

امام 

)1383(  

Hanafi (2015)،  

Nonhebel (1996) 
، )1392(عباسی و همکاران  

)1388(صراف و همکاران  ساري  

کمالی و همکاران 

و عینی و ) 1389(

 )1391(همکاران 

لچی دستما

و همکاران 

)1390(  

دوگونچی 

و همکاران 

)1394(  

Darapune
ni et al. 
(2016)  

)Dobor 

et al., 
2016(  

  -   130  116  130  180  180  150  105  شدن سبز تا کاشت

  950  -   1273  900  1500  1300  1350  1134  گلدهی تا کاشت

  -   2000- 2500  1863 1800  2300  2100  2300  1565  رسیدگی تا کاشت

  

 .  

  

  هاي مورد مطالعه در استان گلستانموقعیت ایستگاه -1شکل 

  

  سطح احتمال

 50ها که معادل احتمال استفاده از میانگین داده

ها از توزیع نرمال تبعیت اگر داده(باشد درصد می

رسد ولی در در کشت آبی مناسب به نظر می) کنند

کشت دیم که عملکرد مناسب متکی به بارش است، 

لذا در کشت دیم . باشدتمال کافی نمیاین سطح اح

بسته به حساسیت گیاه به تنش آبی، عموماً سطح 

 Sys(شود درصد در نظر گرفته می 80تا  60احتمال 

et al., 1991a .( بر این اساس در پژوهش حاضر

براي این . درصد استفاده گردید 75سطح احتمال 
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تاریخ (منظور پارامترهاي اگرواکولوژي مختلف 

و تاریخ وقوع هر یک از مراحل نموي شامل  کاشت

) تاریخ سبز شدن، تاریخ گلدهی و تاریخ رسیدگی

هاي مورد ها و هر یک از ایستگاهبراي هر یک از سال

هاي بدست آمده به سپس تاریخ. مطالعه تعیین گردید

ها به در مرحله بعد داده. تاریخ ژیلیوسی تبدیل گردید

افزاري نرماز بسته  DISTRIBمحیط ماژول 

SMADA 6 هاي احتماالتی وارد شد و توزیع

سپس بر اساس . مختلف بر آنها برازش داده شد

توزیعی که بر اساس آزمون نکوئی برازش بیشترین 

ها داشت، مقدار پارامتر مورد نظر با تطابق را با داده

  .درصد برآورد شد 75احتمال وقوع 

  تاریخ کاشت

اساس معیار در پژوهش حاضر تاریخ کاشت بر 

 مترمیلی 25 از بیشتر و اولین تاریخ وقوع بارش برابر

در ماه آذر انتخاب  روزه متوالی 10طی یک دوره 

هاي مهر و آبان در ذخیره رطوبتی اگرچه بارش. شد

هاي پایین خاك تاثیر دارد ولی براي به وبژه در الیه

زنی بذر وقوع حداقل بارش در ماه آذر جهت جوانه

  . وبت الیه باالیی ضروري استافزایش رط

  طول مراحل رشد

 تعیین تاریخ دقیق وقوع مراحل مختلف جهت

روز رشد کمالی و  -نموي گندم دیم از معیار درجه

و درجه حرارت پایه صفر درجه ) 1389(همکاران 

  گراد استفاده شدسانتی

  و اعتبارسنجی نتایج سنجیصحت

ن، به منظور بررسی صحت نتایج و اعتبارسنجی آ

هاي مختلفی که در مقیاس مزرعه در زمینه پژوهش

هاي تعیین تاریخ کاشت و زمان وقوع و طول دوره

در ) هاي متداول گندم دیمبه ویژه رقم(نموي گندم 

هاي مختلف استان گلستان توسط شهرستان

آوري پژوهشگران زراعی انجام شده بود، جمع

زم به ال. گردید و با نتایج این پژوهش مقایسه گردید

ذکر است که به دلیل نوع پژوهش امکان تحلیل 

آماري کالسیک وجود ندارد و معیار ارزیابی و 

سنجی نتایج تعیین میزان انحراف یا تطابق صحت

بر (اي مقدار متغیر مورد بررسی در پژوهش مزرعه

اساس محل انجام آزمایش و مختصات جغرافیایی 

  .باشدهش میبندي حاصل از این پژوبا نقشه پهنه) آن

  بندينقشه پهنه ترسیم

پس از تعیین تاریخ کاشت و برداشت و زمان 

وقوع مراحل نموي و محاسبه طول هر یک از مراحل 

هاي درصد در ایستگاه 75رشد با احتمال وقوع 

بندي در هواشناسی استان، جهت ترسیم نقشه پهنه

نسخه  ArcGISافزار سطح کل اراضی استان از نرم

استفاده ) IDW(دهی معکوس فاصله زنو روش و 13

- این روش توسط پژوهشگران مختلف براي میان. شد

اقلیمی مورد استفاده قرار  -یابی متغیرهاي محیطی

؛ کاظمی و 1394بیدادي و همکاران، (گرفته است 

؛ باي و 1391؛ عینی و همکاران، 1392همکاران، 

ها بر اساس در پایان تمامی نقشه). 1391همکاران، 

الزم به . قشه اراضی کشاورزي استان برش خوردن

ذکر است که در این پژوهش نقشه اراضی کشاورزي 

استان از روي نقشه کاربري اراضی استان، که بر 

ماهواره  TMاي سنجنده اساس تصاویر ماهواره

تهیه شده بود، استخراج گردید  2010سال  5لندست 

ه بر مبناي این نقش). 1392کاظمی و همکاران، (

 763وسعت کل اراضی کشاورزي استان گلستان 

  .باشدهزار هکتار می
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  و بحث نتایج

هاي مختلف تاریخ کاشت و مساحت پهنه

هاي مختلف استان و برداشت گندم دیم در شهرستان

هاي مختلف نموي و کل فصل رشد و طول دوره

و ) 2(بندي آنها به ترتیب در جدول نقشه پهنه

  . ائه شده استار) 4(تا ) 2(هاي  شکل

  تاریخ کاشت

تاریخ کاشت مناسب گندم دیم با احتمال وقوع 

متر بارش در ده میلی 25درصد بر اساس وقوع  75

 10روز متوالی در سطح اراضی کشاورزي استان از 

پنجره تاریخ (دي ماه ادامه دارد  2آذر آغاز شده و تا 

در همین راستا، حجارپور و ). روز 23کاشت 

بهترین تاریخ کشت گندم در ) 1394(همکاران 

 10شهرستان گرگان را با استفاده از آنالیز خط مرزي 

آذر بدست آورند که با نتایج این پژوهش همخوانی 

همچنین پنجره تاریخ کاشت . بسیار نزدیکی دارد

روز گزارش شد  30بهینه گندم در اهواز 

)Andarzian et al., 2015 .( گزارش شده است که

ر در کشت گندم در گرگان و بندرگز هر روز تاخی

و  22موجب کاهش عملکرد دانه به میزان به ترتیب 

حجارپور و (گردد کیلوگرم بر هکتار می 47

تاریخ ). b1393؛ نکاحی و همکاران، 1394همکاران، 

از وسعت اراضی ) درصد 4(کاشت درصد کمی 

همچنین . باشدآذر می 26کشاورزي استان پس از 

درصد  91حدود (ی تاریخ کاشت بیشترین فراوان

آذر و میانگین  25تا  16در فاصله ) وسعت استان

بر اساس نتایج، . باشدآذر می 21وزنی آن در استان 

در حالی که تاریخ کاشت در نیمه شمالی و مناطق 

باشد، در مناطق جنوبی دشتی استان نیمه دوم آذر می

د که رسو ارتفاعات این زمان در نیمه اول آذر فرا می

هاي پائیزه در نیمه علت آن وقوع بیشتر و زودتر بارش

جنوبی در مقایسه با مناطق دشتی نیمه شمالی استان 

محدوده تاریخ ) 1391(ترابی و همکاران . است

 10آبان تا  23کاشت گندم شهرستان گرگان را بین 

آذر  26تا  15درصد آن را  50دي و احتمال وقوع 

این پژوهش در محدوده گزارش کردند که با نتایج 

 16که تقریباً تمام شهرستان در بازه (شهرستان گرگان 

. همخوانی بسیار نزدیکی دارد) باشدآذر می 25تا 

نتایج بررسی شش تاریخ کاشت گندم در منطقه 

گرگان نشان داد که تاریخ کاشت نیمه آذر از برتري 

هاي انتهاي آذر و داري نسبت به تاریخ کاشتمعنی

آبان برخوردار است که با نتایج این پژوهش انتهاي 

بهترین تاریخ کاشت ). 1390نام، بی(مطابقت دارد 

گندم در استان گلستان نیمه اول آذر اعالم شده است 

همچنین تاریخ کشت گندم توسط ). 1390نام، بی(

طی مستندسازي ) 1395(طلب و همکاران رضوان

ي مختلف هامزرعه در شهرستان 140فرآیند تولید در 

آذر تا اول دي و توسط نکاحی  15استان گلستان بین 

در بررسی مدیریت زراعی ) a,b1393(و همکاران 

دي  10آذر و  10مزرعه در شهرستان بندرگز بین  45

گزارش ) آذر 18تا  15درصد کشاورزان بین  50(

توان اظهار داشت که نتایج بر این اساس می. گردید

بندي تاریخ کشت گندم پژوهش حاضر در زمینه پهنه

اي و میدانی مطابقت بسیار هاي مزرعهبا نتایج پژوهش

  . نزدیکی دارد

  تاریخ برداشت

گندم ) رسیدگی(بر اساس نتایج، تاریخ برداشت 

دیم در سطح مناطق کشاورزي استان با احتمال وقوع 

  طول دوره (تیر  28خرداد تا  13درصد بین  75
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هاي کاشت و برداشت و طول مراحل نموي گندم دیم در سطح اراضی کشاورزي استان ف تاریخهاي مختلمساحت پهنه -2جدول 

  )کیلومترمربع(گلستان 

تر
رام

پا
  

وه  حدود پهنه
را

م
په

ت
  

الله
ک

  

س
وو

کا
د 

گنب
  

ق
آ

ال
ق

ان  
یش

گم
ن  

کم
تر

در
بن

  

گز
در

بن
ي  

کو
رد

ک
  

ان
رگ

گ
  

ی
عل

اد
آب

  

ان
امی

ر
هر  

دش
زا

آ
ت  

دش
نو

می
  

ش
ک

الی
گ

  

ان
ست

ا
  

ت
اش

 ک
خ

ری
تا

  

 409 69 20 3 31 107 10 17 0 0 0 45 5 101 0  ذرآ 15تا  10

 2696 205 276 121 150 225 283 171 12 53 0 346 345 479 31  آذر 20تا  16

 4235 0 1 65 118 148 290 73 97 185 495 709 1319 53 682  آذر 25تا  21

 287 0 0 0 10 24 0 0 24 8 24 80 113 4 0  آذر 30تا  26

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  دي 2تا  1

ی
دگ

سی
 ر

خ
ری

تا
  

 20تا  13

  خرداد

0 105 35 176 3 63 134 49 0 26 0 3 43 68 705 

 31تا  21

  خرداد

145 334 1747 1004 517 183  212 522 456 269 169 250 130 5939 

 587 51 4 7 28 21 53 0 0 0 0 0 0 99 323  تیر 10تا  1

 381 14 0 10 11 0 7 0 0 0 0 0 0 94 245  تیر 20تا  11

 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0  تیر 28تا  21

ن 
شد

ز 
سب

ره 
دو

ل 
طو

)
وز

ر
(

  

 886 117 62 0 0 131 43 115 134 32 0 106 20 126 0  40تا  34

 4810 125 107 62 131 348 540 146 0 198 477 1029 1221 405 21   50تا  41

 1522 31 129 125 158 24 0 0 0 16 43 46 541 67 344  60تا  51

 265 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 30 211  70تا  61

 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 137  80تا  71

 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   89تا  81

ی 
ده

گل
ره 

دو
ل 

طو
)

وز
ر

(
  

 26 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  110تا  106

 2589 1 1 150 160 0 58 24 0 74 31 270 1173 61 586  120تا  111

 4768 263 163 18 111 457 504 237 133 173 489 910 609 577 126  130تا  121

 229 10 121 15 15 47 22 0 0 0 0 0 0 0 0  140تا  131

 21  13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  147تا  141

دن
سی

 ر
ره

دو
ل 

طو
  

)
وز

ر
(

  

 6295 3 57 176 309 483 476 256 133 247 519 1180 1768 152 536  40تا  31

 1274 245 240 14 0 21 98 5 0 0 0 0 14 460 177  50تا  41

 55 17 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 29 0  60تا  51

 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  68تا  61

د 
رش

ل 
ص

ل ف
 ک

ل
طو

)
وز

ر
(

  

 1405   7 11 11 98 41 126 93 21 279 720 0 0   180تا  170

 4588 123 100 113 215 336 383 220 7 154 499 901 1062 366 108   190تا  181

 893 56 36 48 56 146 90 0 0 0 0 0 0 137 323   200تا  191

 574 72 40 11 27 10 9 0 0 0 0 0 0 122 282   210تا  201

 112 16 70 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0   220تا  211

 48 6 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   230تا  221

 13 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   244تا  231
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  گندم دیم در استان گلستان) چپ(و برداشت از مبدا خرداد ) راست(بندي تاریخ کاشت از مبدا آذر پهنه -2شکل 

  

  
  انگندم دیم در استان گلست) چپ(و گلدهی ) راست(بندي طول دوره سبز شدن پهنه -3شکل 

  

   

  گندم دیم در استان گلستان) چپ(و کل فصل رشد ) راست(بندي طول دوره رسیدن پهنه -4شکل 

خرداد به  26و میانگین وزنی آن ) روز 46برداشت 

 5در عین حال، تاریخ برداشت فقط در . دست آمد

درصد از وسعت اراضی کشاورزي استان پس از دهه 

است که یا اول تیر است که عمدتاً شامل مناطقی 

وقوع بارش مناسب براي کاشت آنها نیز با تأخیر 

همراه بوده است یا شامل مناطق مرتفع استان است که 
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باشند و در نتیجه از دماي پایین تري برخوردار می

روز رشد  - تعداد روزهاي بیشتري نیاز دارند تا درجه

مورد نیاز براي رسیدگی فیزیولوژیکی را دریافت 

درصد از وسعت  78تاریخ برداشت همچنین . نمایند

. باشداراضی کشاورزي استان در دهه آخر خرداد می

محدوده تاریخ ) 1391(در پژوهشی ترابی و همکاران 

 31تا  13گرگان را بین  برداشت گندم در شهرستان

 25تا  18درصد آن را  50خرداد و احتمال وقوع 

 خرداد گزارش کردند که با نتایج این پژوهش مبنی بر

 90وقوع این مرحله در دهه آخر خرداد در حدود 

گان، درصد از وسعت اراضی کشاورزي شهرستان گر

همچنین نکاحی و . همخوانی بسیار نزدیکی دارد

 45تاریخ برداشت گندم در ) a,b1393(همکاران 

 50(خرداد  29تا  15مزرعه شهرستان بندرگز را بین 

 گزارش) خرداد 25تا  23درصد کشاورزان بین 

  . کردند که مطابقت نزدیکی با نتایج این پژوهش دارد

طول دوره سبز : زمان وقوع و طول مراحل نموي

شدن گندم دیم در مناطق کشاورزي استان گلستان 

. باشدروز می 47وزنی  میانگینروز با  89تا  34بین 

طول دوره سبز ) درصد 63(همچنین بیشترین فراوانی 

روز و کمترین  50 تا 41شدن مربوط به طول دوره 

در (روز  60فراوانی مربوط به طول دوره بیشتر از 

) درصد وسعت اراضی کشاورزي استان 5مجموع 

تپه هاي کالله و مراوهاست که متعلق به شهرستان

نشان ) راست - 3(و ) راست - 2(مقایسه شکل . است

دهد که مناطقی که تاریخ کشت زودتري دارند می

در . سبز شدن کمتري هستندعموماً داراي طول دوره 

گزارش ) 1393(همین راستا، پناهی و همکاران 

داري بر روز تا سبز  کردند که تاریخ کشت اثر معنی

شدن ارقام مختلف گندم در منطقه گرگان دارد به 

طوري که بیشترین تعداد روز تا سبز شدن به دلیل 

هاي دي و تر هوا مربوط به تاریخ کشتدماي پایین

طول دوره سبز شدن تا گلدهی گندم دیم  .بهمن بود

روز با  147تا  106در اراضی کشاورزي استان بین 

بر اساس نتایج . روز به دست آمد 122وزنی  میانگین

درصد از وسعت استان بیشتر  3طول این دوره فقط در 

روز است که در مناطق کوهستانی و مرتفع  130از 

حال، در  در عین. نیمه جنوبی استان واقع شده است

درصد از مساحت اراضی کشاورزي  34و  63حدود 

استان داراي طول دوره سبز شدن تا گلدهی به ترتیب 

همچنین . باشندروز می 120تا  111و  130تا  121

طول دوره گلدهی تا رسیدگی گندم دیم در سطح 

طول . روز است 68تا  31اراضی کشاورزي استان بین 

ز وسعت اراضی درصد ا 83این مرحله در حدود 

 17روز، در حدود  40تا  31کشاورزي استان بین 

روز و در کمتر از یک درصد  50تا  41درصد بین 

همچنین میانگین وزنی طول . روز است 50بیشتر از 

طول دوره . باشدروز می 37دوره رسیدگی در استان 

گندم دیم در مناطق ) کاشت تا رسیدگی(رشد 

تا  170لستان بین مختلف اراضی کشاورزي استان گ

بیشترین . روز است 187وزنی  میانگینروز با  244

طول دوره رشد مربوط به طول ) درصد 60(فراوانی 

 10روز است در حالی که کمتر از  190تا  181دوره 

درصد از وسعت اراضی کشاورزي استان داراي طول 

عربی و کالته. باشدروز می 200دوره رشد بیشتر از 

تعداد روز تا رسیدگی دو رقم ) 1390(همکاران 

 10هاي کاشت گندم در منطقه گرگان را براي تاریخ

روز به دست  5/165و  182آذر به ترتیب  30و 

تعداد روز تا ) 1381(عطارباشی و همکاران . آوردند

رقم گندم دیم  11گلدهی و تا تعداد روز تا برداشت 
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در گرگان را براي یک فصل رشد با دماي باالتر و 

درصد بارش کمتر نسبت به میانگین درازمدت  27

که منجر به تنش خشکی و کوتاه شدن فصل رشد (

. روز به دست آوردند 162و  121به ترتیب ) گرددمی

طول دوره  میانگیننیز ) 1391(ترابی و همکاران 

کاشت تا برداشت گندم در مناطق مختلف شهرستان 

هاي نتایج پژوهش. روز گزارش نمود 184گرگان را 

وزنی  میانگینهاي این پژوهش که مورد اشاره با یافته

طول دوره رشد گندم دیم در شهرستان گرگان را با 

- روز برآورد می 185درصد حدود  75احتمال وقوع 

دستمالچی و همکاران . کند همخوانی نزدیکی دارد

تعداد ) 1389(و ماهرو کاشانی و همکاران ) 1390(

ی گندم در منطقه کالله روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

تعداد روز تا . روز گزارش کردند 180را حدود 

گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی و طول دوره 

) 1394(رسیدگی گندم توسط دوگونچی و همکاران 

، 126براي رقم کوهدشت در منطقه گنبد به ترتیب 

کاریزکی و همکاران روز، توسط راحمی 29و  155

ده در گرگان در فاصله رقم آزاد ش 16براي ) 1394(

، 110- 131به ترتیب بین  1385تا  1347هاي سال

داز و روز، توسط یوسفی 29-35و  149- 166

براي رقم مروارید طی دو سال ) 1393(همکاران 

 48و  176، 128زراعی در منطقه گرگان به ترتیب 

رقم  5براي ) 1389(روز، توسط شهبازي و همکاران 

رقم والین مورد  62ن رقم ضعیف از بی 5برتر و 

 122، 169و  158بررسی در منطقه گرگان به ترتیب 

روز، توسط صالحی و مساوات  33و  36و  136و 

قال و ژنوتیپ در منطقه شور آق 25براي ) 1387(

، 111- 119و  114-123غیرشور گرگان به ترتیب 

روز و توسط  46و  38و  164-168و  157- 161

چهار رقم مختلف در  براي) 1394(سوقی و همکاران 

روز بدست  48و  170، 122آباد به ترتیب منطقه علی

آمد که عموماً با نتایج این پژوهش مشابهت نزدیکی 

  .دارد

  گیرينتیجه

بیشترین فراوانی و میانگین وزنی تاریخ کاشت 

درصد بر اساس وقوع  75گندم دیم با احتمال وقوع 

دوده متر بارش در ده روز متوالی در محمیلی 25

 16-25اراضی کشاورزي استان گلستان به ترتیب بین 

) رسیدگی(تاریخ برداشت گندم . باشدآذر می 21و 

تیر و  28خرداد تا  13در مناطق مختلف استان بین 

طول دوره . خرداد به دست آمد 26میانگین وزنی آن 

 47روز با میانگین وزنی  89تا  34سبز شدن گندم بین 

 146تا  106دن تا گلدهی بین روز، طول دوره سبز ش

روز و طول دوره گلدهی  122روز با میانگین وزنی 

 37روز با میانگین وزنی آن  68تا  31تا رسیدگی بین 

طول دوره کاشت تا رسیدگی گندم دیم در . روز بود

روز به  244تا  170مناطق مختلف استان گلستان بین 

. روز است 187دست آمد که میانگین وزنی آن 

هاي سنجی نتایج این پژوهش با یافتهصحت

پژوهشگران علوم زراعی در مقیاس مزرعه نشان داد 

بندي تهیه شده از دقت مناسبی هاي پهنهکه نقشه

بندي، در هاي پهنهبر اساس نقشه. باشدبرخوردار می

حالی که تاریخ کاشت در نیمه جنوبی و ارتفاعات 

ق شمالی باشد، در مناطاستان دهه دوم آذر ماه می

رسد که استان این تاریخ در دهه سوم آذر ماه فرا می

هاي پائیزه در نیمه علت آن وقوع بیشتر و زودتر بارش

. جنوبی در مقایسه با مناطق دشتی شمال استان است

هاي کمی از همچنین تأخیر در برداشت در بخش

تر مناطق جنوبی و شرقی استان به واسطه دماي پایین
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در نتیجه افزایش تعداد روزهاي الزم مناطق مرتفع و 

روز رشد مورد نیاز براي رسیدگی  -براي تأمین درجه

  .افتدفیزیولوژیکی اتفاق می

    

 منابع

اثر تاریخ کاشت بر ضرائب تخصیص ماده خشک در ارقام . 1390. احمدامینی طوبی، کامکار بهنام، سلطانی افشین

  131-150): 1(4تولید گیاهان زراعی . مختلف گندم

تعیین مهمترین جزء عملکرد دانه گندم در . 1387. احمدي منصوره، کامکار بهنام، سلطانی افشین، زینلی ابراهیم

  1- 13): 3(15علوم کشاورزي و منابع طبیعی . هاي کاشت مختلفتاریخ

ریخ کاشت بر طول تأثیر تا. 1389. عامري راحلهاحمدي منصوره، کامکار بهنام، سلطانی افشین، زینلی ابراهیم، عرب

  109- 122): 2(17هاي تولید گیاهی پژوهش. هاي فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرددوره

بررسی تاثیر بارندگی و درجه حرارت بر عملکرد گندم دیم در استان . 1382. طلیعی علی، بهرامی نوذراشرف

 106- 113): 1(17مجله علوم خاك و آب . کرمانشاه

تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در . 1388. رضابوانی علیپریساسادات، مساحآشفته 

  .85-98): 2(19- 1دانش آب و خاك . میالدي 2040-2069دوره 

بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل . 1394. آشنا محمد، کافی محمد، جعفرنژاد احمد، شریفی حمیدرضا

  143-162): 4(8تولید گیاهان زراعی . رقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزاي عملکرد در منطقه نیشابورنموي ا

بررسی واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سویا به . 1394. رضاآقایاري فیاض، فرجی ابوالفضل، کردکتولی علی

  547- 562): 4(7شناسی کشاورزي بوم. تاریخ کاشت، دما و ساعات آفتابی

  ص 173چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز، . زراعت غالت. 1383. امام یحیی

بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و . 1389. نژاد قاسماهللا، جواهري محمدعلی، محمديامیري عادل، توحیدي عنایت

  11- 19): 1(12زراعی کشاورزي به. ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر

مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان . 1391. جید، گندمکار امیر، عطایی هوشمندباي ناصر، منتظري م

 19-42): 4(2مجله آمایش جغرافیایی فضا . گلستان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی

دم دیم ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گن. 1394. بیدادي محمدجواد، کامکار بهنام، عبدي امید، کاظمی حسین

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار ). سومطالعه موردي حوضه قره(با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

25)1 :(143 -131  

انتشارات مرکز تحقیقات . دستورالعمل فنی مرحله کاشت و داشت زراعت گندم در استان گلستان. 1390. نامبی

  ص 35کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان، 

انتشارات وزارت جهاد . محصوالت زراعی: ؛ جلد اول1393-94آمارنامه کشاورزي سال زراعی . 1395. نامبی

  ص163کشاورزي، 
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سازي واکنش مدل. 1393. رضابندانی علیعربی مهدي، نهپناهی محمدحسن، سلطانی افشین، زینلی ابراهیم، کالته

   61- 70): 2(4تحقیقات بذر . سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه

. مستندسازي فرآیند تولید گندم در گرگان. 1391. ترابی بنیامین، سلطانی افشین، گالشی سراله، زینلی ابراهیم

  19-42): 4(19هاي تولید گیاهی پژوهش

. هاثر تاریخ کاشت و آبیاري محدود بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم گندم در مراغ. 1391. توکلی علیرضا

  87-96): 6(2تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی 

زراعت . بررسی اثر تاریخ کاشت و تک آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم جو دیم. 1392. توکلی علیرضا

  53-68): 4(1دیم ایران 

عملکرد گندم با  بررسی موازنه آب خاك، تاریخ کشت و. 1392. رضا، لیاقت عبدالمجید، علیزاده امینتوکلی علی

  41- 56): 4(14تحقیقات مهندسی کشاورزي . در شرایط دیم و آبیاري محدود AquaCropاستفاده از مدل 

هاي رشد متفاوت در ترین تاریخ کاشت براي ارقام گندم نان داراي تیپتعیین مناسب. 1388. جعفرنژاد احمد

  117-135): 2(25-2زراعی نهال و بذر به. نیشابور

هاي متفاوت کاشت پائیزه در العمل ارقام بهاره گندم به تاریخعکس. 1389. الحسینی محمداحمد، شریف جعفرنژاد

  983-994): 6(8هاي زراعی ایران پژوهش. نیشابور

. 1386. کمالی محمدرضا، شریفی حمیدرضا، خدارحمی منوچهر، جوکار رامبد، ترکمان هما، قویدل ناصرجالل

نهال و بذر . فنولوژي: Iبط آن با عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه تغییرات مراحل نمو و روا

23)4 :(472 -445  

بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموي با توان تولید دانه در ارقام زراعی . 1392. جودي مهدي

  99-116): 4(6تولید گیاهان زراعی . هاي ایرانگندم

مطالعه : استفاده از آنالیز خط مرزي در مطالعات خالء عملکرد. 1394. انی افشین، ترابی بنیامینحجارپور امیر، سلط

  183- 201): 4(8تولید گیاهان زراعی . موردي گندم در گرگان

-CropsSystبرآورد پارامترها و ارزیابی مدل . 1390. دستمالچی علی، سلطانی افشین، لطیفی ناصر، طینلی ابراهیم

Wheat  63-80): 2(4تولید گیاهان زراعی . ارقام استان گلستانبراي  

زاده عبداللطیف، محمداسمعیلی مجید، رومانی اعظم، دوگونچی عبدالرحمان، بیابانی عباس، صبوري حسین، قلی

تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتري آزوسپریلیوم بر عملکرد و اجزاي . 1394. جعفرزاده محمدرضا

  41- 53): 1(1هاي تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی یافته. دم نانعملکرد گن

ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی . 1394. کاریزکی علی، گالشی سراله، سلطانی افشینراحمی

  23- 38): 1(22هاي تولید گیاهی پژوهش. فرآیندهاي اصالحی در ارقام گندم

  ص 201انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، . ي رشد و نمو گندمفیزیولوژ. 1376. رادمهر محمد

تأثیر تغییر اقلیم بر طول . 1394. ازغندي مصطفیزادهاالحمدي مجید، شهیدي علی، هاديرحمانی میترا، جامی
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  443- 460): 4(7شناسی کشاورزي بوم). دشت بیرجند: مطالعه موردي(مراحل رشد و نیاز آبی گیاه گندم و جو 

مستندسازي فرآیند تولید گندم در استان . 1395. صالحی رضالب نصیبه، سلطانی افشین، زینلی ابراهیم، دیلمطرضوان

  1- 16): 2(2هاي تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی یافته. گلستان

دما و دامنه دماهاي کاردینال، واکنش به . 1389. زینلی ابراهیم، سلطانی افشین، گالشی سراله، ساداتی سیدجعفر

   23-42): 3(3تولید گیاهان زراعی . زنی بذر در ارقام گندمبردباري دمایی جوانه

هاي اقلیمی کشت گندم دیم در بندي پتانسیلپهنه. 1388. حسنصراف بهروز، بازگیر سعید، محمدي غالمساري

 5- 26: 13جغرافیا و توسعه . استان آذربایجان غربی

هاي اقلیمی در تعیین نواحی آگروکلیمایی کشت گندم دیم بر مبناي شاخص. 1394. ارازاده سسبحانی بهروز، کریم

 17-32: 15اي منطقه - جغرافیا و آمایش شهري. استان کردستان

فیزیولوژي گیاهان زراعی . اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام دیررس گندم. 1388. سالمات ناجیه

1)3 :(50 -37  

هاي امیدبخش گندم نان در شرایط زارعین مقایسه الین. 1394. له، کریمی احمدرضا، سهرابی علیاسوقی حبیب

  31- 38): 2(1هاي تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی یافته. آباد استان گلستانشهرستان علی

ان در اراضی شور استان هاي بومی ایرمطالعه گندم. 1389. محمدفر علیعربی مهدي، حسنیشهبازي مریم، کالته

  447-458): 3(41علوم گیاهان زراعی ایران . گلستان

. هاي گندم تحت تنش شوري در استان گلستانمعیار گزینش ژنوتیپ. 1387. صالحی معصومه، مساوات سیدافشین

   19-33): 4(1تولید گیاهان زراعی 

یابی مکان. 1392. سهراب، اثمري مرتضی داري لیلی، محمدنیا قراییعباسی فاطمه، احترامیان کوروش، خزانه

): 13-14(4شناسی هاي اقلیمپژوهش). استان خراسان شمالی: مطالعه موردي(ترین مناطق کشت گندم دیم مناسب

72 -57  

بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندم نان در . 1394. عبداللهی عبدالوهاب

 99-221): 2(4دیم ایران  زراعت. شرایط دیم

بررسی ارتباط پارامترهاي اقلیمی و عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل . 1382. عزیزي قاسم، یاراحمدي داریوش

  23- 29: 44هاي جغرافیایی پژوهش). مطاله موردي دشت سیلخور(رگرسیونی 

ارتباط فنولوژي و صفات فیزیولوژیک با  .1381. عطارباشی محمدرضا، گالشی سراله، سلطانی افشین، زینلی ابراهیم

 21- 28): 1(33علوم کشاورزي ایران . عملکرد دانه گندم در شرایط دیم

هاي توپوکلیمایی کشت گندم دیم در بندي پتانسیلپهنه. 1391. زاده سیدرضاعینی حسن، صادقی سلیمان، حسین

  21- 45: 19اي جغرافیا و توسعه ناحیه. استان کرمانشاه
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  29- 42): 4(35تولیدات گیاهی . نسبت به تاریخ کاشت در نورآباد ممسنی
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  894- 907): 5(24آب و خاك نشریه . GISاقلیمی و 

برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی . 1389. عربی مهديماهرو کاشانی امیرحسین، سلطانی افشین، گالشی سراله، کالته
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ر استان ایالم با استفاده از شاخص شروع تعیین تقویم مناسب کشت گندم دیم د. 1384. مرادمحمدي حسین

  15-31: 51هاي جغرافیایی پژوهش. بارندگی

تعیین معیارهاي ارزیابی به منظور . 1392. حسین، دوراندیش آرشنیا غالمرضا، حقمقیم فرشته، کریمی علیمقامی

): 2(5ی کشاورزي شناسنشریه بوم. شناسایی اراضی مناسب کشت محصوالت دیم منطقه روئین خراسان شمالی
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تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم زمستانه رقم . 1385. ممتازي فرحناز، امام یحیی

  1-11): 1(37-1علوم کشاورزي ایران . شیراز

هاي اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر ویژگی. 1389. رضازاده غالممهرپویان مهدي، تیماس غالم، امین

  37- 49): 9(3پژوهش در علوم زراعی . مورفولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان در منطقه مغان

محمد، خیرخواه میرمسعود، مشهدي حمید، باغستانی محمدعلی، علیزاده حسنمعینی مهدي، رحیمیانباشیمین

ات جغرافیایی براي مدیریت تعیین فنولوژي و کاربرد سامانه اطالع. 1390. جی احمدناظرکاخکی سیدحسین، دیه

  145-160): 2(80هاي گیاهی آفات و بیماري. یوالف وحشی زمستانه در مزارع گندم

. هاي وایازيهاي گندم با استفاده از روشتحلیل اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتیپ. 1392. نادري احمد

  5- 14): 20(5فیزیولوژي گیاهان زراعی 

هاي ارزیابی تأثیر تغییر عامل. 1393. زاده سعید، مهدوي دامغانی عبدالمجیدجعفر، صوفینادي محمدرضا، کامبوزیا 

  72-85): 1(4شناختی کشاورزي بوم. زمینی در استان همدانآب و هوایی بر عملکرد گندم، جو و سیب

اهان زراعی دیم برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد گی. 1394. نظري محمدرضا، حسینی سید صفدر، لیاقتی هومان
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  51-63): 2(5شناختی کشاورزي بوم. شناختی شمال غرب ایرانبوم - هاي زراعیدر پهنه

بررسی عوامل موثر بر تراکم جمعیت . a1393. نکاحی محمدزمان، سلطانی افشین، سیاهمرگویی آسیه، باقرانی ناصر

. روستاي سرمحله بندرگز - ان گلستانمطالعه موردي است: هاي هرز و کاهش عملکرد ناشی از آنها در گندمعلف

  393-405): 2(6شناسی کشاورزي بوم

خأل عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی . b1393. نکاحی محمدزمان، سلطانی افشین، سیاهمرگویی آسیه، باقرانی ناصر

  135- 156): 2(7تولید گیاهان زراعی ). بندرگز - استان گلستان: مطالعه موردي(در گندم 

  95- 103: 58نیوار . تحلیل بارندگی کرج به منظور تعیین تاریخ کاشت گندم دیم. 1384 .نوحی کیوان

زنی سازي واکنش جوانهکمی. 1392. نژاد مهین، زینلی ابراهیم، سلطانی افشین، سلطانی الیاس، کامکار بهنامنوذري

   117- 135): 4(6تولید گیاهان زراعی . گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاي . 1391. زاد عباسبیدي اسداهللا، رضاییسیاهشیر، زارعیفرد علیينیاز
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سازي مدیریت نیتروژن کودي گندم در بهینه. 1393. داز مینا، سلطانی افشین، گالشی سراله، زینلی ابراهیمیوسفی
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Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed 

wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province 
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Abstract 

In order to zoning of planting and harvesting dates and the length of growth stages of rainfed 

wheat in Golestan province, daily data of maximum and minimum temperatures and 

precipitation of 30 meteorological stations were used during the statistical period of 1991-2015. 

Due to the dependence of rainfed cultivation on the meteorological parameters, zoning maps 

were produced based on the probability level of 75%. Planting date and length of growth stages 

were determined based on the occurrence of the first precipitation equal to or more than 25 mm 

during a 10- day period in December and concept of Growing Degree-Days (GDD), respectively. 

To verify and check the validity of the results, zoning maps were compared with the various 

research findings obtained from farm-scale studies in Golestan province. Results showed that the 

highest frequency (area) and weighted average of rainfed wheat planting date in different regions 

were between 7th to 16th and 12th of December and for harvesting date were between 11th to 21th 

and 16th of June, respectively. Time duration of planting to emergence was between 34 to 89 

days with a weighted average of 47 days, emergence to flowering was between 106 to 147 days 

with a weighted average of 122 days, flowering to maturity was between 31 to 68 days with a 

weighted average of 37 days and planting to maturity (total growing season) was between 170 to 

244 days with a weighted average of 187 days. Regarding the occurrence of more and earlier 

precipitation and early appearance of cold season in the southern half and highlands of province 

compared to the northern plain areas, earlier planting and later harvesting dates in the southern 

half seem reasonable. Verification of these results with the findings of farm scale research 

showed that the prepared zoning maps had a good accuracy. 
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