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  چكيده

هاي حرارتي، توليد اي است كه وجود رطوبت كافي و نبود محدوديتبردورهدوره رشد، مشتمل

درصورتي كه دماي محيطي كمتر از حد بحراني رشد باشد، . سازدمي محصوالت زراعي را ممكن

هدف . تواند برپايه نوع محصول تعيين شودبحراني مي اين مقدار. شودباعث توقف رشد محصول مي

گراد در درجه سانتي 10و  5هاي دمايي بندي طول فصل رشد برمبناي پايهمقاله حاضر بررسي و پهنه

ساله و با استفاده از درجه حرارت  20آماري مشترك ايستگاه سينوپتيك ايران است كه طي دوره 31

شروع دوره رشد، . استانجام شده 1385 - 1386تا  1366 - 1367هاي هاي حداقل روزانه طي سال

است و  شده گرفته نظر عنوان آغاز دوره دربه Tmin≤10و ≤Tmin 5روزه است كه در آن  6اولين دوره 

با . استشده به عنوان پايان طول دوره رشد محسوب >Tmin 10و >5Tminروزه با  6آخرين دوره 

هاي گراد و محاسبه طول فصل رشد، نقشهدرجه سانتي 10و  5ان دماهاي هاي آغاز و پايبررسي تاريخ

آمده نشان داد طول فصل رشد دستنتايج به. ترسيم شد گروه 5در  بندي طول فصل رشد كشور،پهنه

كه در بين طورياست، بهمطالعه از جنوب به سمت غرب و شمال غرب كاهش يافته در منطقه مورد

است و  ترين طول فصل رشد بودهبررسي، ايستگاه بندرعباس داراي طوالني دهاي دمايي مورآستانه

  . استها را داشتهترين طول فصل رشد در بين ساير ايستگاهايستگاه شهركرد كوتاه

  بندي اقليمي، ايرانهاي دمايي، پهنهطول فصل رشد، آستانه: هاكليد واژه

 مقدمه - 1

هاي حيـات را تحـت كنتـرل    كه تمامي جلوهآب وهوا يكي از عوامل اساسي محيطي است 

شـوند از شـرايط مطلـوب اقليمـي     شـيوه سـنتي كشـت مـي    از محصوالتي كه بـه  بسياري .دارد
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را كاهش مي دهند واز سوي ديگر منجـر   سو بازده محصول يكاز براين اساس. شوندبرخوردار نمي

درجـه   قـش ن ).406 :1382ظفري، م(شوندتوليدي آب وهوا ميهاي به استفاده نادرست از توانمندي

دامنه تغييـرات درجـه حـرارت هـر     . استروشني شناخته شدهحرارت در رشد گياهان و جانوران به

تواننـد براسـاس آن بـه كشـت     هاي گياهي و زراعي است كـه كشـاورزان مـي   منطقه، شاخص گونه

درجـه حـرارت    ها و انتخاب گياهـان زراعـي سـازگار بـا    با شناخت اين شاخص. محصول بپردازند

ديـدگي محصـول بـر اثـر     احتمال آسيب هاي زراعي مختلفي را گسترش داد تاتوان سيستممنطقه مي

دوره رشـد،   ).103: 1380 ،و همكـاران  نصيري محالتـي (يابدتغييرات طبيعي درجه حرارت كاهش 

ي را هاي حرارتي، توليد محصوالت زراعـ كافي و نبودمحدوديت اي است كه رطوبتمشتمل بردوره

كه دماي محيطي كمتر از حد بحراني رشد باشد، باعث توقف رشد محصـول  درصورتي. سازدممكن

طـول   ). (Anon, 1978: 58گـردد يـين تواند برپايه نـوع محصـول تع  مي اين مقدار بحراني. شودمي

هـاي دمـايي بهـاره و پـاييزه     فصل رشد بيشتر گياهان زراعي مشخص است و به زمان وقوع آسـتانه 

 . گي داردبست

  

  پيشينه پژوهش - 2

اهميت دما و طول فصل رشد،مطالعات متعددي درمورد رقابـت و سـازگاري گياهـان،     بهباتوجه

تأثير دما برگسترش رشـد گنـدم و تـأثيرتغييرات اقليمـي و      2و گويث1پورتراست؛ در دنيا انجام شده

 3جـونز  ).Porter & Gawith, 1999: 23-36(انـد بررسـي كـرده   راگسترش رشد گندم باارتباط آن 

 ,Jones(اسـت بنـدي دمـايي دراسـتراليا پرداختـه    به ناحيـه  هاي اصليبا روش تحليل مولفه) 1999(

آوردن مدل رشد گنـدم در اسـپانيا، از   دستهبراي ب )2000(و همكاران 4ايگلسياس. )11-31 ,1999

- س تجزيه وتحليل خوشـه به ميزان توليد محصوالت براساهاي مربوطمتغيرهاي دما، بارندگي و داده

و  5تـاكر  ).Iglesias & et al., 2000: 96-80(انـد نمـوده اقليمـي اسـتفاده  -اي هفت منطقه كشـاورز 
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حاصل ماهواره هـاي هواشناسـي و    1NDVIبا توجه به تفاوت داده هاي شاخص ) 2001(همكاران 

ول دوره رشـد در  تنوع قابل توجهي را در فعايت فتوسنتزي و ط 1982- 1999اقيانوسي از سال هاي 

  .Tucker & et al, 2001: 184-190)(درجه نشان دادند 35عرض هاي باالتر از 

2چميلوسكي
اي فصـل  برپايه تغييرات دماي هوا به بررسي ارتبـاط بـين تغييـرات سـاالنه و دوره     

بـا   در اروپـا،  1989- 1998هـاي  است، نتايج پژوهش وي نشان داد طـي سـال  رشد در اروپا پرداخته

 شـد روز زودتر محقـق  8گرادي متوسط دما در دهه اخير، آغاز فصل رشد درجه سانتي 8/0ش افزاي

(Chemielewski, 2002: 257-264). شـاخص دمـاو    10بااسـتفاده از  ) 2002(و همكـاران  3فريچ

 انـد كـه نتـايج پـژوهش آنـان     پرداختـه  20ها در نيمه دوم قرن بررسي تغييرات اين شاخصبارش به

ويژه افزايش گرماي شبانه تابستان، كاهش تعداد روزهـاي  هاي دمايي بهييرات شاخصدهنده تغنشان

 4ليندر هـوم  .)Fritch & et al., 2002: 193-212(استيخبندان و كاهش دماي حداكثر ساالنه بوده

با بررسي تغييرات طول دوره رويشي در قرن اخير دريافت افزايش طـول دوره رويشـي بـا    ) 2006(

- در ايران نيز مطالعـاتي در زمينـه پهنـه    .)Linderholm, 2006: 1-14(ي ارتباط داردگرمايش جهان

سـميعي اطالعـات اقليمـي و احتمـال      اسـت؛ شـده هاي دمايي وطول فصل رشد انجامبندي شاخص

هاي بحراني دمـا و طـول دوره رويـش در    هاي پاييزه و بهاره در آستانهتاريخ شروع و پايان يخبندان

تغييـرات  ) 1382(مجرد و قبـادي دارابخـاني  ). 12 :1367سميعي، (استه و تحليل كردهايران را تجري

آسـتانه دمـايي    3ايسـتگاه غـرب كشـور در     10رابـراي   1976- 1995هاي سال بينطول فصل رشد 

محاسبات آنان مشخص شـد طـول فصـل رشـد در نـواحي مركـزي منطقـه         برپايه. اندبررسي كرده

- يافتـه كـه مقـدار آن در نـواحي شـمالي و جنـوبي كـاهش      ت درحـالي اسـ موردمطالعه افزايش يافته

بـه منظـور گسـترش محصـوالت      )1385(ايوبي ).267- 273: 1382مجرد و قبادي دارابخاني، (است

 بـه بررسـي تغييـرات زمـاني طـول دوره رشـد،      5با استفاده از تئوري فراكتال ديم در استان مازندران،

برپايه شاخص حدي طـول دوره   زادهكردار و رحيمصداقت ).300- 311: 1385ايوبي، (استپرداخته
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سـال   50ايستگاه كشـور، رونـد تغييـرات دوره رويشـي در      16رويش و تعداد روزهاي يخبندان در 

كمالي و همكاران بـا اسـتفاده    ).182- 192: 1386زاده، كردار و رحيمصداقت(انداخير را بررسي كرده

فرارفتـي و   - به مقايسـه يخبنـدان فرارفتـي و يخبنـدان تابشـي      از تاريخ هاي آغاز و خاتمه يخبندان

بـا  ) آخرين يخبندان بهاره فرارفتي و اولين يخبنـدان پـاييزه فرارفتـي   (مقايسه طول فصل رشد بالقوه 

فاصله زماني آخرين رخداد دماي صفر يا كمتر در بهار تـا اولـين دمـاي صـفر يـا      (طول فصل رشد 

- 85: 1386كمـالي و همكـاران،   (ذربايجان غربي و شـرقي پرداختنـد  آ در استان هاي) كمتر در پاييز

روز و  رجـه عناصـر اقليمـي ماننـد دمـا، بـارش، د      )1389(آبـادي و همكـاران  فيـروز  ضـيائيان . )78

پارامترهاي محيطي را به عنوان فاكتورهاي موثر در پهنه بندي اراضي مستعد مركبات اسـتان لرسـتان   

اســـماعيلي و ). 1- 34: 1389فيروزآبـــادي و همكـــاران، ضـــيائيان( انـــدداده مورداســـتفاده قـــرار

عنوان شاخصه نوسـانات اقليمـي در خراسـان    طول دوره رشد ودوره يخبندان را به )1389(همكاران

- بر بهـره در پژوهش حاضر، عالوه). 69- 82: 1389اسماعيلي و همكاران، (استكردهرضوي بررسي

هـاي  در مطالعات ايراني و غيرايراني، برپايـه داده  ورداستفادههاي مها و مدلاز تجربيات، روشگيري

- هاي گذشته كمتر بدان پرداختـه بندي شد كه در پژوهشرويشي در سطح كشور پهنهدما، طول دوره

 .استشده

 
 

 تحقيقروش - 3

ايستگاه هواشناسي سينوپتيك كشور در طـول   31هاي حداقل دماي روزانه داده پژوهش، در اين

تـا   1366- 1367هـاي  شد كـه طـول فصـل رشـد طـي سـال      كارگرفتهبه ساله20مشترك  آماريدوره

- دادههـاي مورداسـتفاده در پـژوهش حاضـررا نمـايش     ايستگاه) 1(جدول .شد محاسبه 1385- 1386

بـراي  . شـد گـراد تعيـين  درجه سـانتي  10و  5همچنين طول فصل رشد براي دو آستانه دمايي . است

گـراد بـا اسـتفاده    درجه سانتي 10و  5هاي دمايي آستانه يخ آغاز و پايانمحاسبه طول فصل رشد، تار

1كدبندي ژيلوسي از
سـپس در محـيط   . استخراج گرديد) 365دي با كد  30اول بهمن با كد يك و ( 

Arc GISشدها ترسيمشده براي هريك ازشاخصبنديهاي پهنهنقشه.  
 

                                                           

1. Julius coding  
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   مباني نظري - 4

همچنين طول واقعي فصل رشد از سـالي  . استشدهشد ارايهتعاريف متعددي درباره طول فصل ر

ست فقط به بخشـي از فصـل   ا ممكن و رشد محصول زراعي استبه سال ديگر اختالف پيداكرده

 .رشد محدودشده يا حتي خارج از آن محدوده باشد

  

 تعريف معيار براي تعيين طول فصل رشد - 1- 4

ـاي   قم آن، تعيين زمان كاشت و ساير تصميمبرانتخاب محصول، ر هرمنطقهتعيين فصل رشد در  گيريه

اي  آنـون، فصـل رشـد را دوره    زمينه تعاريف متعددي وجود دارد؛ ينادر .استزراعي نقش موثري داشته

 هاي حرارتي، توليد محصـوالت زراعـي را ممكـن   محدوديت و نبودكه وجود رطوبت كافي  است دانسته

 .شـوند  دوره رشدمحسـوب مـي   دوعامـل مهـم درزمينـه    افي،رطوبت ك بنابراين دماي مناسب و .سازدمي

شـددر   ارايه سازمان هواشناسي جهاني1شناسيگروه تغييرپذيري كميسيون اقليم براساس تعاريفي كه توسط

ـاي    6حـداقل  ) دهم تيـر (نيمكره شمالي فاصله زماني بين اولين دوره پس از اول جوالي روز متـوالي و دم

روزه، دماي ميانگين روزانـه   6همچنين دراولين دوره . است گراد بودهجه سانتيدر 5نگين روزانه بيش از ميا

ـاني   در .شود درجه سانتيگرادبودكه طول دوره رويشي محسوب مي 5كمتراز  ـله زم نيمكره جنوبي اين فاص

ـاالي  6دوره  اولين) 2002(فريچ و همكاران .ودشاول ماه ژانويه درنظر گرفته مياز  5 روزه با ميانگين دماي ب

روزه  6ند و آخرين دوره اكرده درجه سانتيگراد پس ازآخرين يخبندان بهاره را به عنوان آغازدوره محسوب

در اين پـژوهش،  . اندعنوان پايان طول دوره رشد درنظرگرفته را به گراددرجه سانتي 5با ميانگين دماي زير 

هاي ده از آمار طول فصل رشد در كاشت گونهمنظور استفا دليل تنوع شرايط اقليمي مناطق موردمطالعه، بهبه

ـيري  (گـراد درجه سانتي 5هاي گياهي سازگار با آستانه ـان سردس ـانتي   10و ) گياه ـان  (گـراد درجـه س گياه

ـاي حـداقل روزانـه، بـزرگ     6صورت جداگانه، شروع دوره رشد، اولين دوره به) گرمسيري تـر  روزه با دم

براي شروع رشد گياهان رسيدن (عنوان آغاز دوره به)Tmin≤10و ≤Tmin 5(گراد درجه سانتي10و  5مساوي 

و  5روزه با دماي حداقل كمتر از  6شد و آخرين دوره درنظرگرفته) گراد الزامي استدرجه سانتي 5دما به 

 .عنوان پايان طول دوره رشد محسوب شدبه )>Tmin 10و>5Tmin(گراد درجه سانتي 10

  

                                                           

1. CCL/CLIVAR: Commission for Climatology\ Climate Variabilty 
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  هاي تحقيقيافته -5

  گراددرجه سانتي 5ز دماي تاريخ آغا -1- 5

ميـانگين  . گـراد ازجنبـه كـاربردي اهميـت فراوانـي دارد     درجه سـانتي  5شناخت تاريخ گذر دماي 

بهمـن در ايسـتگاه    1هـاي موردمطالعـه بـين     گراد در سطح ايسـتگاه درجه سانتي 5رخداد تاريخ آغاز 

يسـتگاه بنـدرعباس تـاريخ آغـاز     در ا. اسـت ارديبهشت در ايستگاه شهركرد متغير بوده 16بندرعباس تا 

است و انحـراف معيـار    بهمن ثابت بوده 1درجه سانتيگراد در طول دوره آماري موردمطالعه در  5دماي 

هـاي  ويژگـي  .بررسي نيست بنابراين مقادير آن در سطوح احتماالتي مختلف قابل. آمد دستهآن صفر ب

اسـت و   شـده  ارايـه ) 1(مطالعه درجدول اي موردهگراد ايستگاهدرجه سانتي 5آماري تاريخ آغاز دماي 

اسـت كـه   شـده نشـان داده ) الـف - 1(گراد درسطح كشور در شـكل درجه سانتي 5بندي آغاز دماي پهنه

شده و هرچه بـه سـمت نـواحي غربـي و     آن،در نواحي جنوبي كشور فصل رشد زودتر شروعبراساس

دليل وجود رطوبت و دماي بيشتر، فصـل رشـد   به. شودرويم، فصل رشد ديرتر آغاز ميشمال غربي مي

 .شوددر نواحي شمالي نسبت به نواحي غربي زودترشروع مي

  

  گراددرجه سانتي 5تاريخ خاتمه دماي  -2- 5

 12هاي موردمطالعه بـين  درجه در سطح ايستگاه 5رخداد اولين تاريخ خاتمه دماي  ميانگين

هاي آبادان و اهواز، در ايستگاه .استربودهدي در ايستگاه انزلي متغي 9مهر درايستگاه شهركردتا 

رسـد و  روز مي 365طول فصل رشد به  مورد مطالعهآماري هاي  بندرعباس و بوشهر طي دوره

هـاي  ويژگـي  . محاسـبه نيسـت  طول فصل رشد در اين منـاطق قابـل   دقيق پايان بنابراين تاريخ

-نشـان داده ) ب-1(و شـكل   )1(درجه سـانتيگراد درجـدول   5مه دماي بندي خاتآماري و پهنه

تر از مناطق دليل كاهش زودتر دماي هوا، فصل رشد سريع در نواحي غربي كشور به .استشده

 دليل داشتن رطوبت و دماي بيشـتر   است و نواحي جنوبي و شمالي كشور به يافته ديگر خاتمه

 .استاتمام رسيدهفصل رشد ديرتر به
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  درايستگاه هاي منتخب كشور 1366- 1386درجه سانتي گراد طي سال هاي  5و خاتمه دماي  ويژگي هاي آماري تاريخ آغاز: 1جدول  

  
  1391نگارندگان، : مأخذ

 

 گراددرجه سانتي 5رشد در دماي  فصل طول - 3- 5

ـاي ايستگاه سطح در گرادسانتي درجه 5 دماي براي رشد فصل طول ميانگين ـين  موردمطالعـه  ه  151 ب

ـتگاه د). 2جدول(استمتغيربوده بندرعباس درايستگاه روز 365 شهركردتا روزدرايستگاه ـاي اهـواز،   ر ايس ه

ـانتي  5دماي  آبادان، بوشهر و بندرعباس براي محاسبه دقيق طول فصل رشد، پايان  گـراد، آخـرين  درجه س
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ايستگاه بندرعباس خاتمـه   در. گرديدميانگين طول فصل رشد محاسبه شد ودرنظرگرفته) 365(روزدي ماه 

بوده وانحراف معيارآن صفر دي ماه ثابت 30در طول دوره آماري موردمطالعه در  گرادجه سانتيدر 5دماي 

- 1(همانطور كه در شـكل . بررسي نيستبنابراين مقادير آن در سطوح احتماالتي مختلف قابل .آمددستبه

دليـل  بهدر نواحي شمالي . استيافته جنوب به غرب كاهش شود طول فصل رشداز سمتميمشاهده ) ج

بنـدي  پهنـه ) د- 1(شـكل . تر از نـواحي غربـي اسـت   وجود رطوبت ودماي بيشتر طول فصل رشد طوالني

ـايش درجه سانتي 5ضريب تغييرات طول فصل رشد دردماي  اسـت كـه تغييرپـذيري طـول     دادهگراد را نم

تـوان بـه   ن مـي است وبرپايه آدادهگراد درمناطق مختلف كشور را نشاندرجه سانتي 5فصل رشد در دماي 

  .كاشت گياهان سازگار با شرايط اقليمي منطقه اقدام نمود

  هاي منتخبايستگاه در1366- 1386طي سالهاي  5هاي آماري طول فصل رشد دماي ويژگي: 2جدول

  
  1391نگارندگان، : ماخذ
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 5ب خاتمه دماي - 2شكل . گراددرجه سانتي 5آغاز دماي : الف- 1هاي منتخب كشور؛ شكل بندي ايستگاهنقشه پهنه: 1شكل 

  .گراددرجه سانتي 5ضريب تغييرات طول فصل رشد در دماي : د- 2شكل . طول فصل رشد:  ج- 1شكل . گراددرجه سانتي

  1391نگارندگان، : ماخذ

 گراددرجه سانتي 10تاريخ آغاز دماي  - 4- 5

هاي گرمسيري اهميـت  فرآورده ويژهدرجه سانتيگراد براي بيشترتوليدات به 10بررسي تاريخ گذر دماي 

ميانگين رخـداد  . گرديدپژوهش، طول فصل رشد براي اين پايه حرارتي محاسبه اين بنابراين در. بسياري دارد

ـا   19مطالعه، بين  هاي مورددرجه سانتيگراد در سطح ايستگاه 10تاريخ آغاز  تيـر   6بهمن در ايستگاه بوشهر ت
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ـاي    هاي آماري و پهنهويژگي. استهدر ايستگاه شهركرد متغير بود ـاز دم ـانتي   10بنـدي آغ گـراد در  درجـه س

ـاي  ) الف- 3(براساس شكل. است شده نشان داده) الف- 2(و شكل) 3(جدول  درجـه   10پراكندگي آغاز دم

  .استتري داشتهگراد روند يكنواختدرجه سانتي 5با آغاز دماي گراد در سراسر كشور درمقايسهسانتي
 

  درجه سانتي گراد 10اتمه دماي تاريخ خ - 5- 5

ـتگاه  ـاي موردمطالعـه طـي    با تعيين آخرين تاريخي كه دماي هوا در ايس درجـه   10روز بـه كمتـر از    6ه

ـاي   .آيددست ميگراد بهدرجه سانتي 10گراد برسد، طول فصل رشد در دماي  سانتي ميانگين رخداد خاتمه دم

ـين  هاي موردمطدرجه سانتيگراد در سطح ايستگاه 10 ـا      13العه، ب ـتگاه شـهركرد ت دي در  13شـهريور در ايس

ـاي  گراد در ايستگاهدرجه سانتي 10خاتمه دماي  )ب- 2(در شكل ).3جدول (استايستگاه بوشهر متغير بوده ه

ـاي     و در ايستگاه مختلف كشور تنوع زماني بيشتري داشته  10هاي غربي مانند همـدان و شـهركرد خاتمـه دم

ـادان، بوشـهر و بنـدرعباس و       است و در ايستگاهتر محقق شدهگراد زوددرجه سانتي ـيري مثـل آب ـاي گرمس ه

ـاده   درجه سانتي 10هاي شمالي مانند بابلسر، رشت، انزلي و رامسر خاتمه دماي ايستگاه ـاق افت - گراد ديرتـر اتف

   .است

 ايستگاههاي منتخبدر1366- 1386طي سالهاي  10ويژگيهاي آماري آغاز وخاتمه دماي :  3جدول 
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 درجه سانتي گراد 10طول فصل رشد در دماي  - 6- 5

هـاي  درجـه، در سـطح ايسـتگاه    10ميانگين طـول فصـل رشـد در دمـاي      ،)4(جدول براساس

. اسـت روز در ايستگاه بنـدرعباس متغيـر بـوده    347روز در ايستگاه شهركرد تا  69موردمطالعه بين 

درجـه   10ل رشد و ضريب تغييـرات آن را در دمـاي   بندي طول فصپهنه) د- 2(و ) ج- 2(هايشكل

- ها، طول فصل رشد در نواحي جنوبي كشور طـوالني شكل براساس اين .استدادهگراد نشانسانتي

يافته و ضـريب تغييرپـذيري آن   رويم اين مقدار كاهشاست و هر چه به طرف غرب پيش ميتربوده

  .استافزايش يافته
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در 1366- 1386هاي گراد طي سالدرجه سانتي 10دماي  فصل رشد هاي آماري طولويژگي: 4جدول 

 هاي منتخب كشورايستگاه

  
  1391نگارندگان، : ماخذ
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- 2شكل. گراددرجه سانتي 10آغاز دماي : الف- 2هاي منتخب كشور؛ شكلبندي ايستگاهنقشه پهنه:  2شكل 

ضريب تغييرات طول فصل : د- 2شكل. طول فصل رشد: ج- 2شكل. گراددرجه سانتي 10خاتمه دماي : ب

  .گراددرجه سانتي 10رشد در دماي 

  1391نگارندگان، : ماخذ

 10و  5هـاي دمـايي   هاي منتخب كشور بر پايهبندي طول فصل رشد در سطح ايستگاهطبقه - 7- 5

 گراددرجه سانتي

- درجـه سـانتي   10و 5هاي حرارتي هاي همگن در طول فصل رشد،براي پايهبه منظور تعيين گروه

توانند با شناسايي طول فصل رشد گياهان در هر منطقه، كشاورزان مي. بندي شدندناحيه هاييراد،گروهگ
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در ايـن  . نمايند و تاريخ كشت و برداشت محصول خـود را تعيـين كننـد    به كاشت گياهان زراعي اقدام

ند در يـك  گراد شرايط همگنـي داشـت  درجه سانتي 5پژوهش مناطقي كه از نظر طول فصل رشد برپابه 

طول فصل رشـد بـراي   . اندشدهنشان داده) 5(نتايج بررسي اين شاخص در جدول. شدندگروه قرارداده

  . استبندي شدهگراد به پنج گروه در سطح كشور تقسيمدرجه سانتي 10و  5پايه حرارتي 

 گراددرجه سانتي 10و  5هاي حرارتي طول فصل رشد براي پايهبندي گروه: 5جدول

 1391نگارندگان، : ماخذ

  گيري و پيشنهاداتنتيجه - 6

ـايي  بندي طول فصل رشد در ايران، برپايه آستانهنتايج پهنه ـانتي   10و  5هاي دم ـان   درجـه س گـراد نش

اسـت و  درجه در نواحي جنوبي كشور، شروع فصل رشد زودتر بـوده  10و  5دهد براساس آغاز دماي  مي

در نواحي شمالي . شودرويم فصل رشد ديرتر آغاز ميسمت نواحي غربي و شمال غربي پيش ميهرچه به

در . اسـت وع فصـل رشـد زودتـر بـوده    نيز به دليل وجود رطوبت و دماي باال نسبت به نواحي غربي، شر

  گروه

يانگين طول م

فصل رشد دماي 

درجه سانتي  5

 )روز(گراد

 هاي هواشناسيايستگاه

ميانگين طول فصل 

درجه  10رشد دماي 

 )روز(سانتي گراد

 ايستگاه هاي هواشناسي

1 200 -150  
اروميه، خوي، سنندج، شهركرد، 

 كرمانشاه، همدان
100 -50  شهركرد، همدان 

2 250 -200  

م اراك، اصفهان، بيرجند، تبريز، خر

آباد، سبزوار، قزوين، كرمان، مشهد، 

 ياسوج

150 -100  
اراك، اروميه، خوي، قزوين، 

 كرمان، كرمانشاه، سنندج

3 300 -250  
تهران، رشت، زاهدان، شيراز، 

 گرگان، يزد
200 -150  

اصفهان، بيرجند، تبريز، خرم 

آباد، زاهدان، سبزوار، شيراز، 

 قم، مشهد، ياسوج

4 350 -300 200- 250 ، بابلسر، رامسرآبادان، انزلي، بم   
انزلي، بابلسر، تهران، رامسر، 

 رشت، گرگان، يزد

5 >350 250- 365 اهواز، بندرعباس، بوشهر   
آبادان، اهواز، بم، بندرعباس، 

 بوشهر
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به دليل كاهش زودتر دماي  ،نواحي غربي كشورگراد دردرجه سانتي 10و  5بندي تاريخ خاتمه دماهاي  پهنه

است و در نـواحي جنـوبي و شـمالي كشـور      تر از ديگر مناطق صورت گرفتههوا، پايان فصل رشد سريع

طـول فصـل رشـد از    ل فصل رشد مشـخص شـد   در بررسي طو. شودخاتمه فصل رشد ديرتر انجام مي

 5پايـه حرارتـي   طول فصـل رشـد در    .يابدغربي كاهش ميغربي و شمالنواحي جنوبي به سمت نواحي

ـتاني كشـور   نخست شامل ايستگاه گروهگروه تقسيم كرد؛ 5توان به درجه را مي هاي واقع در مناطق كوهس

شرقي، مركـزي و غـرب   هاي شمالاقع در دشتهاي وروز است وگروه دوم ايستگاه 150- 200كه شامل 

ـيراز،     . روز را دربردارد 200- 250كشور  گروه سوم مشتمل بر شمال شهرهاي تهـران، رشـت، زاهـدان، ش

و  روز شامل شهرهاي شـمالي و بـم اسـت    300- 350گروه چهارم با . روز است 250- 300گرگان، يزد با 

ـند روز طول فصل رشد مـي  350 گروه پنجم شامل شهرهاي جنوبي با بيش از درنهايت طـول فصـل   . باش

. گروه تقسيم كرد 5توان به هاي كشور را ميگراد در سطح ايستگاهدرجه سانتي 10رشد براي پايه حرارتي 

ـا  . روز است 50- 100يك شامل شهركرد و همدان با  گروه  100- 150گروه دوم شامل شهرهاي سردسير ب

ـاد،    روز 150- 200گروه سوم طول فصل رشد بين  روز و شامل شهرهاي اصفهان، بيرجند، تبريز، خـرم آب

گروه چهارم شامل شهرهاي شمالي، تهران و يزد است . باشدميزاهدان، سبزوار، شيراز، قم، مشهد، ياسوج 

طـوركلي  به.  باشدروز مي 250- 365و گروه پنجم شامل شهرهاي گرمسير جنوبي با طول فصل رشد بين 

ـانتي  10و  5هاي دمايي آغاز و پايان فصل رشد گياهان در آستانه شناخت دقيق طول و زمان گـراد  درجه س

ـا ايـن     ريزي در زمينه كشاورزي در كاشت و برداشت محصوالت و انتخاب گونهبه برنامه ـازگار ب ـاي س ه

 . كندهاي دمايي و شرايط منطقه كمك ميآستانه

  كتابنامه

ارزيابي تغييرات طول دوره رشد و «). 1389. (لهري، غالمعلياسماعيلي، رضا؛ حبيبي نوخندان،مجيد وفالح قا .1

. فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي طبيعي .»)مطالعه موردي استان خراسان(يخبندان ناشي از نوسانات اقليمي 

 .69- 82صص . 73
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 .300- 311صص ). 4(8 .مجله علوم زراعي ايران. »از تئوري فراكتال درمنطقه قائم شهر استان مازندران
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