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چکيده
در شهرستان گنبد کاووس که يکي از قطبهای توليد گندم کشور به شمار ميرود ،اصولاً اين محصول به صورت ديم
کاشته ميشود و کشاورزان برای انجام کشت منتظر ميمانند تا اولين بارش مناسب ،قبل از کاشت نازل شود و ذخيرهی
آبي برای جوانهزني و مراحل بعد از آن تا بارش بعدی فراهم گردد .بنابراين برای تنظيم تقويم زراعي کشاورزان ،نيازمند
مطلع بودن از تاريخهای احتمالي چنين نزولات خواهند بود .همچنين هنگام برداشت نيز روزهای بدون باران و يا با باران
بسيار کم ،اهميت حياتي دارد ،زيرا باعث نم کشيدن و زمينهساز آفات خواهد بود .از اينرو هدف از اين بررسي ،ارائهی
جداولي زماني است که کشاورزان بتوانند از آن به عنوان تقويم زراعي کاشت و برداشت استفاده کنند .برای تهيهی اين
جداول ،آمار بارندگيهای بيش از پنج ميليمتر و کمتر از يک ميليمتر به ترتيب برای آغاز دورههای کاشت و برداشت از
نه ايستگاه مستقر در منطقه در طي يک دوره پانزده ساله از سازمانهای ذیربط اخذ شد .سپس تاريخ روزهای باراني در
هر سال در زمان کاشت و داشت ،مشخص و به روز ژوليوسي تبديل شد .ارقام حاصل با توزيعهای مختلف آماری برازش
داده شد و بهترين توزيع انتخاب گرديد .آنگاه تاريخ احتمالي وقوع ريزشهای مورد نظر در ماههای آغازين فصل پاييز و
ماههای آخرين فصل بهار محاسبه شد .برای صحت سنجي ،پنج درصد از روزهای برآوردی به صورت تصادفي انتخاب شد.
ميزان بارش اين روزها از ايستگاههای مستقر در منطقه استخراج شد .همچنين اطلاعات سينوپتيکي شش ساعت به شش
ساعتهی اين روزها نيز از سه روز قبل از سايت  C.D.Cاخذ و نقشههای صحت ترازهای مختلف آن به کمک نرمافزار
گرادس ترسيم شد .منشأ سامانههای ،موجد بارش ،مسير و منابع رطوبتي آنها و همچنين چگونگي فرايندهای عامل
ريزش باران در منطقه تحليل شد .نتايج نشان داد که با استفاده از تاريخ و مقدار بارشهای فروريخته شده در دورههای
گذشته و به کمک قانون احتمالات با دقت بالايي ميتوان زمان وقوع ،مقدار بارشها و منشأ و مسير سامانههای بارشزا را
در ابتدا و انتهای فصل کشت محصول (گندم) برآورد نمود و بر اساس آن ،تقويم زراعي را تنظيم کرد.
واژههاي کليدي :گنبد کاووس ،گندم ديم ،تقويم زراعي ،تحليل آماری و سينوپتيکي ،اولين بارش در زمان کاشت.
مقدمه و طرح مسأله

4

گندم ،پرمصرفترين غله جهاان و خاوراا اصالي
مردم ايران و بسياری از کشورهای دنيا است که باه دو
طريق فارياب و ديم کشت ميشود .در کشت ديام ناه
*نويسنده مسئولJavad khoshhal@yahoo.com :

تنها مجموع کل حجم آب مورد نياز در مراحل مختلف
رشد گياه از طريق بارش بايد تأمين گردد ،بلکه توزياع
مناسب آن در اين مراحل و باه خصاو در مرحلاهی
کاشت و برداشت ،اهميات بسازايي دارد .در مرحلاهی
کاشت ،مقدار اولين ريزش باران بايد به اندازهای باشاد
که بتواند رطوبات خااا و ذخيارهی آب را در آن باه
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اندازهای برساند که بذور را خيساانده و آب ماورد نيااز
آنها را برای جواناه زدن ،سار از خااا بيارون آوردن و
سبز شدن تا ريزش مجدد باران تاأمين کناد .اگار آب
ذخيره شده در خاا در اين مرحله به انادازهی کاافي
نباشد ،يا بذور جوانه نميزنند و سبز نميشاوند کاه در
اين حالت احتمال پوسيده شدن آنها زياد است و يا هر
چند قادر به جوانه زدن و سبز شدن باشند ،در صورتي
که فاصالهی زمااني باارش اول و دوم باه درازا بکشاد،
دچار تنش آبي شده و امکاان تلافشادن آنهاا فاراهم
ميگردد .در اين شرايط ،اگر قادر به پشت سر گذاشتن
اين تنش نيز باشند ،گياهاني ضعيف باوده و علااوه بار
آن که قادر به توليد محصول با کيفيت خوب نخواهناد
بود ،توان توليد محصول زياد و اقتصادی را نيز نداشته،
از اينرو ميزان عملکرد محصول در هکتار بسيار پاايين
خواهد بود.
برخلاف مرحله کاشت ،در مرحلهی برداشات عادم
ريزش باران و يا مقدار بسيار کم آن نياز اهميات دارد.
در اين مرحله ،رخداد بارش مايتواناد در انجاام اماور
مربوط به درو ،خرمن و انتقال محصول به انبار ،اختلال
ايجاد نموده ،مهمتار از آن ،باعاث خشاک نشادن ،نام
کشيدن و حتي سبز شدن محصول شود و زمينۀ لاازم
را برای ايجاد آفات آن فراهم سازد .باارش و مقادار آن
در اين دو مرحله از توليد گندم برای کشاورزان بسايار
شناخته شده است .هر چند آنها ممکان اسات از نظار
علمي به مقدار بارش مورد نياز گياه از نظر مترياک در
مراحل مختلاف رشاد آگااهي نداشاته باشاند ،از روی
تجربه و با توجه به امکانات در دسترسشان واحادهايي
را به کار ميبرند که بسايار جالاب اسات .بارای م اال
کشاورزان ميگويند اولين بارش در زمان کاشات باياد
حداقل به اندازهای باشد که اگر بيال را در زماين فارو
کنيم ،تا انتهای قسمت فلزی آن در خاا مرطوب فرو
رود و در زمان برداشت بايد مقدار آن آنقدر کام باشاد
که حتي نتواند شاخ يک بز را خيس کند.
شهرستان گنبدکاووس ،يکي از شهرستانهای مهم
حاشيه جنوبي دريای خزر است که مهمترين محصاول
کشاااورزی آن ،گناادم اساات .بخااش عماادهای از اياان
محصول باه طرياق ديام کشات مايشاود .کشااورزان

هميشه برای برآورد زمان انجاام کشات و برداشات باا
مشکل روبهرو هساتند؛ از ايانرو هادف از انجاام ايان
تحقيق ،ارائه جدول زماني رخداد اولاين ريازش کاافي
برای کشت و آخرين و کمترين ميزان ريزش بااران در
مرحلهی برداشت با احتمالاات مختلاف و ارائاه آن باه
کشاورزان و دستاندرکاران کشاورزی اين شهرساتان و
تأييد وقوع اين احتمالات به روش سينوپتيکي است.
پيشينه پژوهش
در مورد اثر عوامل و عناصر اقليمي بر کشت گنادم
و پهنهبندی مناطق مساعد آن در سراسر جهان و ايران
تحقيقات زيادی انجام شده است که در زير به برخي از
آنها اشاره ميشود ،امّا در مورد تاريخ کاشت و ريازش
باران و پيشبيني وقاوع باارانهاای مناساب ،تااکنون
کارهاای زياادی انجاام نشاده اسات و تحقياق حاضار
مي تواند اولين تحقيق در اين مورد در کشور اياران باه
حساب آيد که تا حدودی باا تحقياق علايزاده کاه در
ماورد زماان کاشات و ريازش بااران اسات ،همخاواني
بيشتری دارد .عليزاده و همکاران ( )1383در مقالهای
با عنوان بررسي خصوصيات بارش بارای اساتفادههاای
زراعي ،اثر تغيير اقليم را بار تااريخ شاروع و پاياان در
فصل بارش در شهر مشهد بررسي کردند و شروع فصل
بارش را در اين شهر ،ششم آذر ماه گزارش نمودند.
پرنيان ( )1335تقويم کشت گندم ديم در منطقه
گرگان و دشت را مطالعه نمودند و به اين نتيجه
رسيدند که شرايط کشت گندم ديم با وضعيت اقليمي
منطقه گرگان و بويژه از نظر درجه حرارت و بارش
مطابقت دارد و بر اساس آن تقويم کشت مناسب ارائه
دادند .در اين مطابقت درجه حرارت هوا در اولويت
قرار دارد .طبق نتايج مناسبترين زمان کاشت در
منطقه دهه سوم آبانماه و زمان برداشت دهه اول
خرداد ماه ميباشد .محمدی ( )1384تقويم مناسب
کشت گندم ديم در استان ايلام با استفاده از شاخص
شروع بارندگي مورد بررسي قرار داد و نتايج تقويم
کاشت گندم ديم در استان ايلام حکايت از متفاوت
بودن تاريخ کاشت در مناطق مختلف استان ايلام دارد.
عزيزی و ياراحمادی ( )1382باا اساتفاده از مادل
رگرساايوني ،ارتباااط عملکاارد گناادم دياام در دشاات
سيلاخور استان لرستان را با پارامترهای اقليمي بررسي
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کردند و در بين اين پارامترها ،نقش اولين بارش پاييزه
و بارشهای بالاتر از يک ميليمتر را در ميزان عملکارد
محصااول تأييااد نمودنااد .کمااالي و همکاااران ()1383
ضمن پهنهبندی اقليمي کشات گنادم ديام در اساتان
آذربايجان شرقي ،تاريخهايي را برای کشت گندم ديام
مناطق مختلف اين اساتان پيشانهاد دادناد .همچناين
کماالي و همکااران ( )1383بارای کشات گنادم ديام
استان زنجان ،اطلس تهياه نماوده و منااطق مسااعد و
نامساعد را مشخص کردند.
فيضي اصل و همکاران ( ،)1383اثر عناصر اقليمي
را بر عملکرد گندم ديم رقم سرداری بررساي کردناد و
اعلام نمودند که نقش ميزان تبخير از تشت و مجماوع
بارش سالانه و متوساط دماای ساالانه و حاداک ر آن از
ديگر پارامترها برجستهتر بوده اسات .فارجزاده اصال و
همکااااران ( 1381و  ،)1388تغييرپاااذيری محصاااول
گندم ديام را باا رويکارد تغييارات اقليماي در اساتان
خراسان رضوی و نيز مدلساازی ميازان عملکارد ايان
ناوع گنادم در اسااتان آذربايجاان غرباي بااا توجاه بااه
معيارهای اقليمشناسي بررسي کردند و نتاايج ايان دو
تحقيق را بهترتيب تغييرات  222تاا  534کيلاوگرم در
ميزان عملکرد و نقش معيارهاای برجساتهتار مجماوع
بارش و تعداد روزهای يخبندان ذکر نمودند.
همچنين فرج زاده اصل و همکاران ( )1332تاأثير
پارامترهاااای اقليماااي و شااااخصهای اقليمشناساااي
کشاورزی بر مراحل مختلاف فنولاوژی گنادم ديام در
استان کردستان مورد بررساي قارار دادناد و نتاايج آن
نشااان داد کااه نتااايج اياان تحقيااق نشااان داد کااه در
نخستين مرحلۀ فنولوژيکي ،يعناي مرحلاۀ کاشات تاا
سهبرگي شدن (شانزدهم مهر تا شانزدهم آبان) ،عامال
دما؛ در دومين مرحلۀ فنولوژيکي ،يعناي مرحلاۀ رشاد
اوليۀ قبل از مرحلۀ خواب (هفده آبان تا 21آذر) ،عامل
بارش؛ در ساومين مرحلاۀ فنولاوژيکي ،يعناي مرحلاه
خواب ( 22آذر تا 25اسفند) ،نوساانهاای دماايي؛ در
پنجمين مرحلۀ فنولوژيکي ،يعني مرحلاۀ زايشاي (22
ارديبهشت تا بيست خارداد) ،عامال رطوبات نسابي و
حداقل مطلق دما؛ در ششمين مرحلاۀ فنولاوژيکي ياا
مرحلۀ رسايدگي ( 21خارداد تاا بيسات تيار) ،عامال

979

رطوباات نساابي؛ در عماالکرد گناادم دياام در اسااتان
کردستان تأثيرگذار بودهاند.
قائمي و مظفری ( )1381نيز قابليتهای محيطاي
کشت گندم ديم را در کرمانشاه ارزيابي و مدل عملکرد
گندم ديم را با توجه به پارامترهای باارش ،يخبنادان و
غيره تهيه کردناد .رساولي و سابحاني ( ،)1384نقاش
بارندگي را در تعيين مناطق مسااعد و تااريخ مناساب
کشت گندم ديم در استان اردبيل بررسي نموده ،ضمن
معرفي مناطق مساعد و نامساعد ،بهترين تاريخ کشات
را در تمامي استان ،ماه اکتبر اعلام کردند.
محمدی و همکارانش ( )1333تاثير تغيير اقلايم را
بر زمان کاشت و طول دورۀ رشد گندم ديم مطالعۀ در
ايستگاه سرارود کرمانشاه مطالعه نمودند و نتايج نشاان
داد که تحت شرايط تغيير اقليم در آيناده ،طاول دورۀ
رشد 25روز کوتاهتر خواهد شد و دورۀ زمااني مناساب
برای کشت گندم ديم باين  3-22روز کااهش خواهاد
يافت.
آرورا و همکاران ( ،)1338عکسالعمل توليد گنادم
را نسبت به عوامل اقليمي و شيوههای آبياری از طريق
مادلي کااه ميازان تبخياار آب از خااا و گياااه ،عمااق
زهکشي و تعرق در آن تأثير ميگذارند ،ماورد مطالعاه
قرار دادند .کيمورا و تاناکامارو ( ،)1333مدلي را کاه از
همبستگي بين ميزان بارندگي ،درجهی حرارت ،تعاداد
روزهای باراني و ساعات آفتاابي باه دسات آماد ،بارای
تعيين شاخص وضع محصول گندم و جو در منطقاهی
اکايامای ژاپن ارائه نمودند.
نااورود ( )2222در مااورد کاشاات گناادم دياام در
دشتهای بزرگ ايالات کاانزاس آمريکاا ،مطالعااتي را
انجااام داده اساات .او تااأثير پارامترهااای اقليمااي را باار
مناطق کشت گندم ديم بررسي کرد و باه ايان نتيجاه
رسيد کاه تبخيار و بارنادگي نساب باه سااير عناصار
اقليمي ،بيش ترين تأثير را در طول مراحل رشد گنادم
ديم دارند .کوارد و همکاران ( ،)1332تأثير عوامال آب
و هوايي را بر عملکرد گندم ديم بررسي کردند و ساهم
هر يک از عوامل آب و هوايي مؤثر را بار ميازان تولياد
گندم ديم مشاخص نمودناد .آنهاا در ايان تحقيقاات
مشخص کردند که بارندگي ،دماهای حداقل و حداک ر
و ميزان ذخيرهی رطوبتي (خااا) از عوامال ماؤثر در
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عملکرد گندم ديم به شمار ميآيناد .لاناد و همکااران
( )2222به بررسي مدلهای رگرسيوني چندگانه بارای
برآورد محصاول گنادم تحات تاأثير شارايط محيطاي
پرداخته ،مدل مناسب آن را ارائه کردهاند.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
رويش ،رشد ،زايش و ثمرهدهي هار گيااه نيازمناد
کسااب مقاادار معينااي اناارژی در غالااب نااور و گرمااا
(بهترتيب به صورتهای ميکرواينشتين بر متر مربع در
ثانيه و يا فتاو پرياود بار حساب سااعت و در چاه روز
رشد) ،مواد معدني بر اساس ميلي گرم يا گرم و آب ،بر
حسب ميلي متر ارتفااع ،در هرياک از مراحال چرخاه
زندگي آن گياه از محيط است ،فقدان ،کمبود يا ماازاد
هريک از اين نيازمندهای گياهان مايتواناد منجار باه
عدم روش يا رويش خفيف ،توقف رشد و يا کاهش آن،
عدم بااروری و يابااروری ناکاافي و نياز زميناه ساازی
حمله آفات و بيماریها و در نتيجه ،عدم ميوه دهاي و
يا کاهش ميزان آن و حتي مرگ گياه در طي هريک از
مراحل چرخه زندگيش گردد.
انسان اوليه باا شاناخت چرخاه حيااتي گياهاان و
نيازمندیهای آنها به محايط ،در پاي آن برآماد تاا باا
روياندن آنها در محيط خاود از جساتجوی ميوههاای
خااودرو باارای برطاارف کااردن نيازمناادیهای خااويش
رهايي يابد و به اين طريق علام زراعات را بناا نهااد .او
بذر را درون خاا قرار مي داد و به انتظار مي نشسات
تا عوامل اقليمي دست بکار شده ،آنها را رويانده ،رشده
داده ،بارور ساخته و به ميوه تبديل کنند و او اقدام باه
برداشت محصول بعمل آمده نمايد .اماا از آنجاا کاه در
بين عناصر اقليمي بارش مهم ترين عنصری اسات کاه
در طي زمان پيوسته نيسات و زماان رخاداد ،مقادار و
فواصل بين رخدادهای آن ،بسيار متغير و گااه طولااني
است که ريسک خطر فراهم سازی نيااز آباي گيااه را،
بخصاو در منااطق کاام بااران و يااا خشاک بشاادت
بالامي برد و همين امر باعث ،بدست نيامادن محصاول
يا مقدار آن از حد قابل انتظار خواهد شد .لذا تصاميم
گرفت تا خود ،به شيوههای مختلف ،آب مورد نياز گياه
را فراهم نماوده و در اختياار آن قارار دهاد و باه ايان
ترتيب زراعت فارياب پي نهااده شاد و کشااورزی ناوع

اول به زراعات ديام مشاهور گشات .تاامين آب و باه
تدريج فراهم سازی ديگر نيازمندیهای گياه نظير مواد
معدني و جلوگيری و مقابلاه باا آفاات و بيماریهاا در
دوره رش اد مرحلااه ديگااری را بااين مراحاال کاشاات و
برداشت برای دخالت انسان بوجود آورد که باه مرحلاه
داشت معروف شد و به اين ترتيب زراعات شاامل ساه
مرحله کاشت ،داشت و برداشت گرديد .اماروزه در هار
دو نوع زراعت ،اين مراحال وجاود دارد و تنهاا تفااوت
آنها چگونگي تامين نياز آبي اسات .باا افازايش داناش
بشر در علم آمار و احتمالاات و نياز در علام فيزياک و
همچنين زيست و خاا شناسي و همکاری دانشمندان
اين علوم برای ارائه راه حلهايي بارای تاامين نيازهاای
بشر شاخههای علوم اقليم و هواشناساي کشااورزی در
قارن اخياار بسايار سااريع رشااد نماوده اساات .امااروزه
محققاان اقلايم کشاااورزی قادرناد باا اسااتفاده از داده
اقليمي و فنولوژيک چه بصاورت خاام و چاه بصاورت
نقشهها و تصاوير ماهواره ای و باه کماک علام آماار و
احتمالات و باا اساتفاده از فان آوریهاای ديجيتاال و
ديگاار تکنيکهااای پاايش بينااي ،شاارايط جااوی را ،در
هريک از مراحل سه گانه کاشات ،داشات و برداشات و
همچنين فازهای فنولوژيک ،شبيه سازی و پيش بيناي
نموده و انحراف آنها را از حالت نرمال ،از چندماه قبال،
معين کرده و در اختياار کااربران قارار دهناد تاا آنهاا
بتوانند برای رفع معزل از چنادماه قبال برناماه ريازی
نمايند( .خوشحال دستجردی و همکاار ( .)1333يکاي
از ساده ترين اين روشها پيش بيناي اولاين و آخارين
بارش به ترتيب برای تاريخ کاشت و برداشت محصاول
گندم ديم است.
روش تحقيق
اين تحقياق در ساال  1331در دانشاگاه اصافهان
انجام گرفت .ابتدا اطلاعات مربوط به بارش نه ايساتگاه
هواشناسااي و بااارانساانجي مسااتقر در شهرسااتان
گنبدکاووس ،روزانه در طي يک دورهی آماری حاداقل
پانزده ساله از ادارهی هواشناسي اساتان گلساتان اخاذ
شد .جدول ( ،)1شناسنامه آماری ايساتگاههاای ماورد
استفاده را نشان ميدهاد .پاس از آن ،ايان دادههاا باا
توجه به فصل کاشت و برداشت مرتب شادند و تااريخ
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وقوع اولين باارشهاای پانج ميلايمتار و بيشاتر هار
ايسااتگاه باارای دورهی کاشاات و آخاارين بااارش يااک
ميليمتر و بيشتر از آن برای فصال برداشات اساتخراج
شد .سپس اين تاريخها به تقويم ژوليوسي تبديل شاد
و ارقام حاصله باا توزياعهاای مختلاف بارازش داده
شدند و بهترين برازش را با توزيع نرمال از خود نشاان
دادنااد .از اياانرو توزيااع يادشااده باارای باارآورد تاااريخ
احتمالي وقوع ريزشهاا انتخااب شاد و تااريخ رخاداد
بارشها با احتمالاات مختلاف بارای مراحال کاشات و
برداشت محاسبه و جداول مربوطه تهيه شد.
در پايان برای آزمون دقت اين تاريخها ،حدود پانج
درصاد از آنهاا باه طاور تصاادفي انتخااب و باا تاااريخ
آمارهای بارانهای رخداده در منطقه تطبيق داده شاد
که همگي آنها با حداقل يک و با حاداک ر ناه ايساتگاه
برحسب بزرگي درصاد احتماال مطابقات داشاتند .در
بخش دوم ،تحقيق اطلاعات مربوط به دادههای (تابش،
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دما ،بارندگي و )...و الگوهای سينوپتيکي ايان روزهاا از
سايت  c.d.cبرای سطوح مختلف جو اخذ و نقشههاای
آنها با نرمافزار  GRADSترسيم شد و سپس منشاأ و
مسير رطوبت و الگوهای موجد بارشهای فارو ريختاه
شده در منطقه از روی اين نقشهها شناسايي شد.
محدوده و قلمرو پژوهش
پژوهش حاضر در شهرساتان گنباد کااوس انجاام
گرديده که در شرق استان گلستان و در جنوب شارقي
دريای خزر بهترتيب در باين طولهاای جغرافياايي 54
درجاه و  31/3دقيقاه تااا  55درجاه و  33/1دقيقااه از
نصااف النهااار گرينااوي و در عاار  33درجااه و 3/6
دقيقه تاا  38درجاه و  6/3دقيقاه از اساتوا قارار دارد.
(شکل  )1موقعيت اين شهرستان را در استان و کشاور
به نمايش ميگذارد.

شکل  -4نقشه موقعيت محدوده مورد مطالعه
جدول  -4مشخصات ايستگاههاي منتخب مستقر در شهرستان
نام ايستگاه

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ارتفاع ايستگاه (متر)

گنبد کاووس
آبه پلنگ
داشلي برون
اقری بوغاز
قره کسلخه قورق
قره ماخر
ملک علي تپه
کاکا
دولت نظر نظری

55/12
54/54
54/43
55/43
54/53
54/56
55/13
55/26
54/53

33/15
33/26
33/33
33/25
33/21
33/32
33/24
33/23
33/46

33/2
38
22
62
26
51
82
52
62
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بحث اصلي
يافتههاي پژوهش
بر اساس محاسبات انجام گرفته در اين تحقيق:
الف) در شهرستان گنبد ،رخداد اولين ريزش بارانهای
بيش از پنج ميليمتر در ايستگاههای نهگاناه در فصال
کشت ،با احتمال  33درصد قبل از  23شهريور تا قبال
از  22مهرماه خواهد باود .احتمالاات ديگار بارای ايان
پارامتر در جدول ( )2درج شده است.
ب) در اين شهرستان ،رخداد آخرين باارشهاای ياک
ميليمتر و بيشتر در هفتاههاای اول تاا چهاارم فصال
برداشت در جداول ( )3تا ( )6درج شده است.
ج) عامل ريزش باران در فصل کاشت در منطقه ،نفاوذ
زبانه پرفشاار اروپاايي و برخاورد آن باا هاوای گارم و
مرطوب سامانه سوداني است که در اين موقاع از ساال
تقريباً منظم رخ مايدهاد و مايتاوان زماان آن را باا
استفاده از نقشههای پيشيابي به دقت برآورد کرد.
چون در هر سال زارعان در منطقه منتظار ريازش
باران کافي در مزرعه ميمانند و به عبارت ديگر تقاويم
زراعي با آغاز فروريزی بارانهاای فصال کشات شاروع
ميشود ،برای ارائه تقويم زراعي نيازمند دانستن زماان
وقوع احتمالي بارشهای اين فصل خواهيم بود .منظور
از باران کافي ،مقدار باراني است که حاداقل نيااز آباي
گياه را به اندازه يکبار آبياری تأمين کناد .باه هماين
منظور با توجه به تاريخ و ميزان بارانهای باريده شاده
در ايستگاههای مستقر در منطقه در آغاز فصل کشات،
اقدام به تعيين تاريخ احتمالي رخداد بارانهای يادشده
نمودهايم .برحسب گازارش مناابع مختلاف کشااورزی،
حداقل مقدار بارش مورد نياز برای آنکه يکبار نياز به
آبياری را برطرف کند ،پنج ميلايمتار خواهاد باود .از
اينرو ما در اين تحقياق تااريخ رخاداد اولاين ريازش
بارانهای بيش از پنج ميليمتر و بيشتر را با احتمالاات
مختلف و دورههای بازگشت آنها بارای ايساتگاههاای
مستقر در منطقه محاسابه کارده ،در جادول ( )2درج
نمودهايم .برای م ال اگر کساي بخواهاد بداناد کاه در

ايستگاههای گنبد و داشليبرون ،تااريخ رخاداد اولاين
بارش پنج ميليمتر و بيشتر در آغاز فصل کاشت گندم
ديم با احتمال هشتاد درصد چقدر است ،باا رجاوع باه
جدول ( )2و پيدا کردن رديف هشتاد درصاد و ساتون
مربوط به اين دو ايستگاهها ،درمييابد که تاريخ رخداد
اين دو پديدهها بهترتيب  5و  1آباانمااه و قبال از آن
تاريخها خواهد بود.
همچنين در فصل برداشت و درو بايد هاوا خشاک
بوده و رطوبت هوا به حاداقل برساد ،تاا محصاول نام
نکشيده و آسيب و آفت نبيناد .دانساتن زماان رخاداد
بارش در اين هنگام ضروری است ،زيرا بايد قبل از آن،
محصول برداشت شاده و باه انبارهاا منتقال گاردد .از
اينرو پيشبيني رويداد تاريخ وقاوع باارشهاا در ايان
فصل بسيار اهميت دارد .ميزان بارش در فصل برداشت
نسبت به فصل آغاز کشت ،اهميت بسيار کمتاری دارد
و به قول زارعان در فصل آغااز کشات ،باارشهاا باياد
حداقل به اندازهای باشد که اگر بيال را در زماين فارو
کناايم ،تااا انتهااای قساامت فلاازی آن (حااداقل 35
سانتيمتر) در خاا مرطاوب فارو رود و در فصال درو
حتااي بارشااي کااه بتوانااد شاااخ يااک بااز را تاار کنااد
(بارشهای جني يا بارشهای غيرقابل اندازهگيری) نيز
زيانآور خواهد بود (نظری .)1331 ،به همين دليال در
اين تحقيق ،تاريخ رخداد آخرين بارش يک ميليمتار و
بيشتر را  -که در فصل برداشت که در منطقه با توجاه
بااه تاااريخ فاااز رساايدن کاماال گناادم در اواخاار ماااه
ارديبهشت و خرداد است .برای چهار هفته خردادماه به
تفکيک هفتاه اول تاا چهاارم باا احتمالاات مختلاف و
دورههای بازگشت آنها با استفاده از تاريخ بارشهاای
اين فصل محاسبه نموده و در جاداول ( )3تاا ( )6درج
کاردهايام .م لااً بار اسااس جادول ( ،)4در هفتااه دوم
خردادماه با احتمال هشتاد درصد تاريخ رخداد ريازش
بارانهای يک ميليمتر و بيشتر در ايستگاههاای گنباد
و داشليبرون بهترتيب  31و  32ارديبهشتمااه و قبال
از آن خواهد بود.
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جدول  -2احتمال رخداد بارش بالاي پنج ميليمتر براي پيشبيني تاريخ کاشت گندم ديم در شهرستان گنبدکاووس
ايستگاهها
گنبد

آبه پلنگ

احتمال

داشلي

اقري

قرهکسلخه

برون

بوغاز

قورق

قره ماخر

ملک
علي تپه

کاکا

دولت نظر
نظري

*1

 24آذر

 3آذر

 5آذر

 22دی

 23آذر

 6آذر

 28آبان

 4آذر

 32آذر

*5

 13آذر

 26آبان

 23آبان

 5دی

 12آذر

 23آبان

 23آبان

 23آبان

 13آذر

*12
*22

 3آذر

 23آبان

 25آبان

 23آذر

 16آذر

 26آبان

 22آبان

 23آبان

 12آذر

 23آبان

 18آبان

 21آبان

 16آذر

 23آبان

 21آبان

 13آبان

 13آبان

 5آذر

*32

 24آبان

 15آبان

 18آبان

 8آذر

 23آبان

 18آبان

 14آبان

 15آبان

 23آبان

*42

 13آبان

 13آبان

 16آبان

 1آذر

 13آبان

 16آبان

 12آبان

 13آبان

 24آبان

*52

 15آبان

 12آبان

 13آبان

 25آبان

 15آبان

 13آبان

 12آبان

 12آبان

 22آبان

**62

 11آبان

 3آبان

 12آبان

 13آبان

 11آبان

 12آبان

 8آبان

 3آبان

 16آبان

**32
**82

 6آبان

 5آبان

 8آبان

 12آبان

 3آبان

 8آبان

 6آبان

 5آبان

 11آبان

 1آبان

 2آبان

 5آبان

 4آبان

 1آبان

 5آبان

 3آبان

 1آبان

 5آبان

**32

 23مهر

 23مهر

 1آبان

 23مهر

 24مهر

 32مهر

 32مهر

 23مهر

 28مهر

**35

 13مهر

 24مهر

 23مهر

 15مهر

 18مهر

 23مهر

 23مهر

 23مهر

 21مهر

**33

 6مهر

 13مهر

 21مهر

23شهريور

 3مهر

 22مهر

 22مهر

 16مهر

 12مهر

*به احتمال ا درصد اين تاريخ و بعد از آن **به احتمال -درصد اين تاريخ و قبل از آن
جدول  -9احتمال رخداد بارش بالاي يک ميليمتر به بالا براي پيشبيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتهه اول در شهرسهتان
گنبد کاووس.
ايستگاهها
احتمال

گنبد

آبه پلنگ

داشلي

اقري بوغاز

برون

قرهکسلخه
قورق

قره ماخر

ملک علي
تپه

کاکا

دولت نظر
نظري

*1
*5

 3خرداد

 5خرداد

 6خرداد

 12خرداد

 4خرداد

5خرداد

 8خرداد

 8خرداد

31ارديبهشت

 6خرداد

 4خرداد

 5خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 4خرداد

 6خرداد

 6خرداد

 31ارديبهشت

*12

 5خرداد

 3خرداد

 4خرداد

 5خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 5خرداد

 5خرداد

 31ارديبهشت

*22

 4خرداد

 2خرداد

 3خرداد

 4خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 4خرداد

 4خرداد

 31ارديبهشت

*32

 3خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 4خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 31ارديبهشت

*42

 3خرداد

 2خرداد

 1خرداد

 3خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 31ارديبهشت

*52
**62

 2خرداد

 1خرداد

 1خرداد

 2خرداد

 1خرداد

 1خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 31ارديبهشت

 1خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 1خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 1خرداد

 1خرداد

 31ارديبهشت

**32

 1خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 1خرداد

 1خرداد

 31ارديبهشت

**82

31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 32ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

**32

32ارديبهشت

 32ارديبهشت

 23ارديبهشت

 32ارديبهشت

 32ارديبهشت

 32ارديبهشت

 32ارديبهشت

 32ارديبهشت

 31ارديبهشت

**35

23ارديبهشت

 23ارديبهشت

 28ارديبهشت

 28ارديبهشت

 32ارديبهشت

 23ارديبهشت

 23ارديبهشت

 23ارديبهشت

 31ارديبهشت

**33

28ارديبهشت

 28ارديبهشت

 23ارديبهشت

 25ارديبهشت

 23ارديبهشت

 28ارديبهشت

 23ارديبهشت

 23ارديبهشت

 31ارديبهشت

* به احتمال -درصد اين تاريخ و بعد از آن

** به احتمال ا درصد اين تاريخ و قبل از آن
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جدول  -1احتمال رخداد بارش بالاي يک ميليمتر به بالا براي پيشبيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتهه دوم در شهرسهتان
گنبد کاووس .
داشلي

ايستگاهها
گنبد

آبه پلنگ

برون

احتمال

اقري

قرهکسلخه

بوغاز

قورق

ملک

قره ماخر

عليتپه

کاکا

دولت نظر
نظري

*1

 22خرداد

 16خرداد

 3خرداد

 12خرداد

 31ارديبهشت

 11خرداد

 15خرداد

 13خرداد

 3خرداد

*5
*12

 16خرداد
 13خرداد

 12خرداد
 11خرداد

 5خرداد
 4خرداد

 3خرداد
 6خرداد

 31ارديبهشت
 31ارديبهشت

 8خرداد
 3خرداد

 11خرداد
 12خرداد

 13خرداد
 11خرداد

 3خرداد
 6خرداد

*22

 12خرداد

 8خرداد

 3خرداد

 4خرداد

 31ارديبهشت

 5خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 4خرداد

*32

 8خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 31ارديبهشت

 4خرداد

 6خرداد

 3خرداد

 3خرداد

*42

 3خرداد

 5خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 31ارديبهشت

 3خرداد

 4خرداد

 6خرداد

 2خرداد

*52

 5خرداد

 4خرداد

 1خرداد

 1خرداد

 31ارديبهشت

 2خرداد

 3خرداد

 4خرداد

 1خرداد

**62

 3خرداد

 3خرداد

31ارديبهشت

31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 1خرداد

 2خرداد

 2خرداد

 31ارديبهشت

**32

 2خرداد

 1خرداد

32ارديبهشت

32ارديبهشت

 31ارديبهشت

31ارديبهشت

31ارديبهشت

 1خرداد

 32ارديبهشت

**82

 31ارديبهشت

31ارديبهشت

32ارديبهشت

23ارديبهشت

 31ارديبهشت

32ارديبهشت

32ارديبهشت

 32ارديبهشت

 23ارديبهشت

**32

 28ارديبهشت

28ارديبهشت

23ارديبهشت

23ارديبهشت

 31ارديبهشت

28ارديبهشت

23ارديبهشت

 28ارديبهشت

 23ارديبهشت

**35

 25ارديبهشت

23ارديبهشت

28ارديبهشت

26ارديبهشت

 31ارديبهشت

23ارديبهشت

26ارديبهشت

 26ارديبهشت

 26ارديبهشت

**33

 21ارديبهشت

23ارديبهشت

26ارديبهشت

23ارديبهشت

 31ارديبهشت

24ارديبهشت

22ارديبهشت

 22ارديبهشت

 24ارديبهشت

** به احتمال ا درصد اين تاريخ و قبل از آن

* به احتمال ا درصد اين تاريخ و بعد از آن

جدول  -5احتمال رخداد بارش بالاي يک ميليمتر به بالا براي پيشبيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتهي سوم در شهرستان
گنبد کاووس
ايستگاهها
گنبد

آبه پلنگ

احتمال

داشلي

اقري

قرهکسلخه

برون

بوغاز

قورق

قره ماخر

ملک
عليتپه

کاکا

دولت نظر
نظري

*1
*5

 23خرداد

 28خرداد

 31ارديبهشت

 13خرداد

 18خرداد

 13خرداد

 23خرداد

 25خرداد

 22خرداد

 23خرداد

 22خرداد

 31ارديبهشت

 12خرداد

 14خرداد

 12خرداد

 18خرداد

 22خرداد

 15خرداد

*12

 22خرداد

 13خرداد

 31ارديبهشت

 8خرداد

 11خرداد

 8خرداد

 15خرداد

 13خرداد

 12خرداد

*22

 16خرداد

 15خرداد

 31ارديبهشت

 6خرداد

 3خرداد

 6خرداد

 12خرداد

 13خرداد

 3خرداد

*32

 13خرداد

 13خرداد

 31ارديبهشت

 5خرداد

 3خرداد

 5خرداد

 3خرداد

 12خرداد

 3خرداد

*42

 12خرداد

 12خرداد

 31ارديبهشت

 3خرداد

 5خرداد

 3خرداد

 3خرداد

 8خرداد

 5خرداد

*52

 8خرداد

 8خرداد

 31ارديبهشت

 2خرداد

 3خرداد

 2خرداد

 5خرداد

 6خرداد

 3خرداد

**62

 6خرداد

 6خرداد

 31ارديبهشت

 1خرداد

 1خرداد

 1خرداد

 3خرداد

 4خرداد

 1خرداد

**32

 3خرداد

 3خرداد

31ارديبهشت

32ارديبهشت

32ارديبهشت

32ارديبهشت

 1خرداد

 2خرداد

 32ارديبهشت

**82

 31ارديبهشت

 1خرداد

 31ارديبهشت

 23ارديبهشت

28ارديبهشت

23ارديبهشت

23ارديبهشت

32ارديبهشت

28ارديبهشت

**32

 23ارديبهشت

 28ارديبهشت

 31ارديبهشت

 23ارديبهشت

26ارديبهشت

23ارديبهشت

26ارديبهشت

26ارديبهشت

25ارديبهشت

**35

 24ارديبهشت

 25ارديبهشت

 31ارديبهشت

 25ارديبهشت

23ارديبهشت

25ارديبهشت

23ارديبهشت

23ارديبهشت

22ارديبهشت

 31ارديبهشت

 22ارديبهشت

13ارديبهشت

22ارديبهشت

18ارديبهشت

18ارديبهشت

13ارديبهشت

**33
* به احتمال ا درصد اين تاريخ و بعد از آن
 18ارديبهشت

 13ارديبهشت

** به احتمال ا درصد اين تاريخ و قبل از آن
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جدول  -6احتمال رخداد بارش بالاي يک ميليمتر به بالا براي پيش بيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتهي چهارم در
شهرستان گنبد کاووس
ايستگاهها
گنبد

آبه پلنگ

احتمال

داشلي

اقري

برون

بوغاز

قره
کسلخه

قره ماخر

قورق

ملک
عليتپه

کاکا

دولت نظر
نظري

*1

 13تير

 13تير

 23خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 1تير

 15تير

 3تير

 32خرداد

*5

 6تير

 4تير

 13خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 24خرداد

 5تير

 31خرداد

 22خرداد

*12
*22

 1تير

 23خرداد

 14خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 22خرداد

 31خرداد

 26خرداد

 18خرداد

 26خرداد

 23خرداد

 12خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 15خرداد

 24خرداد

 22خرداد

 13خرداد

*32

 21خرداد

 13خرداد

 8خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 11خرداد

 13خرداد

 16خرداد

 12خرداد

*42

 13خرداد

 15خرداد

 5خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 8خرداد

 15خرداد

 13خرداد

 3خرداد

*52

 13خرداد

 11خرداد

 3خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 5خرداد

 11خرداد

 3خرداد

 4خرداد

**62

 3خرداد

 3خرداد

 1خرداد

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 2خرداد

 3خرداد

 5خرداد

 1خرداد

**32
**82

 5خرداد

 3خرداد

 23ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 32ارديبهشت

 3خرداد

 2خرداد

 23ارديبهشت

 31ارديبهشت

 32ارديبهشت

 23ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 26ارديبهشت

 23ارديبهشت

 23ارديبهشت

 26ارديبهشت

**32

 25ارديبهشت

 24ارديبهشت

 23ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 21ارديبهشت

 22ارديبهشت

 23ارديبهشت

 21ارديبهشت

**35

 22ارديبهشت

 18ارديبهشت

 22ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 13ارديبهشت

 13ارديبهشت

 18ارديبهشت

 13ارديبهشت

**33

 3ارديبهشت

 3ارديبهشت

 14ارديبهشت

 31ارديبهشت

 31ارديبهشت

 3ارديبهشت

 3ارديبهشت

 3ارديبهشت

 3ارديبهشت

*به احتمال ا درصد اين تاريخ و بعد از آن

**به احتمال ا درصد اين تاريخ و قبل از آن

تحليل نقشههاي همديدي
برای تحليل همديدی بارشهای زمان آغاز کشات،
تاريخهاای احتمالااتي پايشبيناي اولاين رخادادهای
بارندگي پنج ميليمتر به بالا از جدول احتمالاتي اولين
وقوع بارندگيهای فصل کشت (جادول  )2باا احتماال
چهل تا هفتاد درصد استخراج شد .سپس با مراجعه به
جاادول ارقااام تصااادفي از بااين دوره آماااری بااهطااور
تصادفي ،يکي از سالها انتخااب و بارشهاايي کاه در
فاصله زماني بين يک روز تا سه روز قبال و ياا بعاد از
اين روزهای بارآوردی باود ،از آماار روزهاای بارنادگي
ايسااتگاههااا اسااتخراج ش اد .در نتيجااه سااال  1385و
روزهاااای 28 ،23 ،26 ،25 ،24 ،23 ،18 ،13 ،16 ،15
و  23آبان حاصل شد .ساپس دادههاای همديادی باه
صورت  6ساعت به  6ساعت 12 ،ساعت به  12سااعت
و  24ساعت به  24ساعت ،از  c.d.cاز سه روز قبال تاا
يک روز پس از رخداد بارندگيها ،از تراز ساط زماين
تاا تااراز  222هکتوپاساکالي اخااذ ،ترسايم و تجزيااه و
تحليل شد .در اينجاا بارای اختصاار تنهاا نقشاههاای
ترازهای سط زمين 852 ،و  522هکتوپاسکالي و شار

رطوبتي بارندگي روزهاای  13 ،16 ،15و  18آباانمااه
 1385بهعنوان نمونه ارائه ميشود.
الف) الگوهاي تراز  4111هکتوپاسکالي :در شاکل (،)2
نقشههای تراز  1222هکتوپاساکالي روزهاای ،16 ،15
 13و  18به نمايش گذاشته شده است .همانطاور کاه
در اين تصوير ديده ميشاود ،در روز پاانزدهم ساامانه
فشار زياد اطلس شمالي که در روزهای قبل ،از غرب و
شمال غارب و از بالاای مادارات  52تاا  55درجاه در
جهت جنوب و جنوب شرق و با فشاار مرکازی 1232
هکتوپاسکالي روی اروپا گسترش يافته بود ،در اين روز
به سمت شرق گسترش خود را ادامه داد؛ فشار مرکزی
آن 5 ،هکتوپاسکال کاهش دارد و زبانهی آن باه شارق
دريای خزر رسيده است .در جنوب اين ساامانه ،فشاار
زياد که ما آن را پرفشار اروپايي ميناميم ،ياک ساامانۀ
فشار کم روی آفريقا قرار دارد که جهات آن در جهات
جنوب غرب به شمال شارق اسات و در امتاداد سالول
مادر ،بقايای زباناۀ جناوب غرباي و شامال شارقي آن،
مراکزی باه صاورت سالولهای منفارد از روی درياای
س رخ و عربستان گذشته و به خليج فارس و شرق ايران
ماايرسااد .مااا اياان سااامانه را نيااز کاامفشااار سااوداني
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نامگذاری ميکنيم .در ايان محال ،ياک نااوه از مرکاز
فرعي و شرقي کمفشاری که در شمال اوراسيا اساتقرار
دارد ،به اين سامانه نزديک شاده ،باعاث جادايي و دور
شدن پرفشار اروپاايي از پرفشاار آسايايي مايگاردد و
الگوهای ايزوباری باه نحاوی اسات کاه بياانگر ريازش
هوای سرد از شمال روی دريای خزر است و هوای گرم
نيز از جنوب غرب به سوی آن گسيل ميشود.
الگوهااای ايزوباااری روز شااانزدهم ،تقريب ااً مشااابه
الگوی ايزوباری روز قبل (پانزدهم) است ،با اين تفااوت
که سامانۀ پرفشار اروپايي به پيشروی خاود روی اروپاا
ادامه داده اسات ،باهطاوریکاه زباناۀ آن روی شامال
دريای خزر بسته شده و فشار مرکزی آن پنج ميليباار
افاازايش يافتااه اساات .در اياان روز ،سااامانۀ فشااار کاام
سوداني نيز در همان جهت روز قبل به پيشاروی خاود
ادامه داده است .در ايان روز در منطقاۀ ماورد مطالعاه
(يعني شهرستان گنبد) ،دو ايستگاه گنبد و دولت نظار
نظری بهترتيب  1/4و  13ميليمتار باارش را گازارش
دادهاند.

الگوهای ايزوباری روز هفدهم ،تشاابه بساياری باه
الگوهای ايزوباری روز قبل از خود دارد ،به طاوری کاه
در اين نقشه ديده ميشود سامانۀ فشاار زيااد اروپاايي
علاوه بر آن که فشار مرکزی آن در جنوب دريای سياه،
پنج هکتوپاسکال افزايش يافته است ،باز هم به سامت
شرق به حرکت خود ادامه داده اسات ،باه طاوری کاه
ايزوبارهای انتهای شرقي آن از جهت شمال به جناوب
از روی خزر عبور ميکنند .اين الگو بيانگر آن است که
هاوای سارد از سامت شامال روی خازر لغزياده و باار
رطوبت آن افزوده شده و هنگام برخورد با هوای گرم و
مرطوب جنوبي باه عناوان ياک جبهاۀ نسايم درياا از
قدرت بيشتری برای ريزش برخوردار شده است.
در جدول ( ،)3نام و ميزان ايستگاههايي که در اين
روز بارناادگي دريافاات کااردهانااد ،درج شااده اساات.
همانطور که در اين جدول ديده ميشود ،در ايان روز
کليۀ ايستگاههای مساتقر در منطقاه ،ريازش بااران را
گزارش نمودهاناد و بالااترين ميازان بارنادگي گازارش
شده ،برابر با  31/5ميليمتر است.

جدول  -7مقدار بارندگي ايستگاه مستقر در شهرستان در روز  47آبان 4935
نام ايستگاه

ميزان بارندگي

ملکعلي
تپه

آبه پلنگ

کاکا

13

4

12

داشلي

قره

قره کسلخه

برون

ماخر

قورق

15

31/5

3

مقايسه الگوهای نقشهی ايزوباری روز هجادهم باا
نقشااهی الگوهااای ايزوباااری روز قباال از خااود ،تشااابه
الگوهای ايزوباری را در اين دو روز به خوبي به نماايش
ميگذارد .تفاوتي که بين اين دو الگو وجاود دارد ايان
است که سامانه فشار زياد اروپايي در روز هجده ،ضمن
تقويت ،گسترش بيشتری باه سامت شارق دارد و نياز

گنبد

16/1

دولت نظر

اقري

نظري

بوغاز

3

8/3

محل برخورد سامانهی کمفشار سوداني با آن به سمت
شرق جابهجا شده است .در اين روز همانگوناه کاه در
جدول ( )8دياده مايشاود ،از شادت باارش و تعاداد
ايستگاههايي که بارش را گزارش کردهاند ،کاسته شاده
است.

جدول  -3مقدار بارندگي ايستگاه مستقر در شهرستان در روز  43آبان 4935
نام ايستگاه

ملکعلي تپه

آبه پلنگ

کاکا

داشلي برون

قره ماخر

قره کسلخه قورق

اقري بوغاز

ميزان بارندگي

4

2/5

12

13

4/4

3/6

4/6
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شکل  -2تصوير نقشههاي تراز  4111هکتوپاسکالي روزهاي  47 ،46 ،45و  43آبان 4935

ب) الگوهاي شار رطوبتي :در شاکل ( ،)3نقشاههاای
رطوبت روزهای  13 ،16 ،15و  18در ساعات  12زولاو
ترسيم شده است .همانطور که در اين نقشههاا دياده
ميشاود ،در روز پاانزدهم ،رطوبات از درياای ساياه از
جهاات شاامال غاارب و از اقيااانوس هنااد (در جهاات
عقربههای ساعت به روی سودان منتقل شاده از آنجاا)
در جهت جنوب غرب ا شمال شرق روی دريای خزر و
نااواحي اطااراف آن انتقااال مااييابااد .در نقشااهی روز
شانزدهم ،رطوبتهای منتقلشده روی درياای خازر از
دو منبع يادشده به خوبي ادغام شدهاند .در شاکل (،)3
نقشه منباع رطوبات روز هفادهم در سااعت  12زولاو

ترسيم شده است .همانطور کاه در ايان نقشاه دياده
ميشود ،منبع رطوبتي ايان باارش مرباوط باه هماان
منابع روز قبل است ،با اين تفاوت کاه نقاش اقياانوس
هند در ايان روز برجساتهتار شاده اسات و همچناين
بالاترين ميازان رطوبات در جناوب شارقي خازر و در
شمال شرق کشور وجود دارد.
در نقشه الگوهای رطوبتي روز هجادهم باه خاوبي
ميتوان فاصله گرفتن مراکز رطوبات را از روی منطقاه
مشاهده کارد .هماين امار نياز باعاث کااهش و قطاع
ريزشها در اين روز است.
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نقشه روز  15آبان 1385

نقشه روز  16آبان 1385

نقشهی روز  13آبان 1385

نقشهی روز  18آبان 1385

شکل  -9تصوير نقشههاي رطوبت روزهاي  47 ،46 ،45و  43در ساعات  42زولو آبان 4935

ج) الگوهاي تراز  351هکتوپاسهکالي :در شاکل (،)4
الگوهای پربندی روزهاای 13 ،16 ،15و  18آباان مااه
 1385در تراز  852هکتوپاسکال باه نماايش گذاشاته
شده است .مقايسهی الگوهای اين نقشهها باا الگوهاای
نقشههای تراز  1222هکتوپاسکالي ،همانند بودن آنها
را بااه خااوبي نشااان ماايدهااد .از اياانرو از چگااونگي

تغييراتشان در روزهای مختلاف بارای اختصاار پرهياز
ميشود و به اين بسنده ميشود کاه ساامانههاای کام
فشار حرارتي تراز  1222هکتوپاسکالي در اين تراز باه
صورت ناوه خود را نشاان دادهاناد .بناابراين ساامانهی
کمفشار سوداني به شکل انتهايي نااوه جلاوهگار شاده
است.
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919

شکل  -1تصوير نقشههاي الگوهاي پربندي روزهاي  47 ،46 ،45و  43آبان ماه  4935در تراز  351هکتوپاسکال

د) الگوهاي تهراز  511هکتوپاسهکالي :در شاکل (،)5
الگوهای پربندی روزهاای  13 ،16 ،15و  18آباانمااه
 1385در تراز  522هکتوپاسکالي ترسايم شاده اسات.
در اينجا نيز همانندی اين نقشهها باا نقشاههاای تاراز
 852هکتوپاسااکالي بااه خااوبي مشااخص اساات .تنهااا
تفاوتي که وجود دارد اين اسات کاه در ايان نقشاههاا
سامانهی فشار زياد اروپايي بيشتر به صورت فراز خاود
را نشان داده است و حکايت از آن دارد که اين ساامانه
هر چند در تراز سط زمين به صاورت ياک ساامانهی
حرارتي ظاهر شده است ،يک سامانه ديناميکي است.
با ترسيم محور ناوهها در اين تراز به خوبي ميتوان
ديد که چگونه وقتي قسمت شرقي اين محور و ياا باه
عبارت بهتر ،جهت جات اساتريک باه منطقاه نزدياک

ميشود ،ريزشها در منطقه شروع شده ،شدت يافتاه و
خاتمه مييابد.
در نقشه روز پانزدهم ،محور تراف به حد کاافي باه
منطقااه نزديااک نشااده اساات .بنااابراين باااراني نيااز
نداشتهايم .در حالي که در روز شانزدهم ،تنها باا کماي
حرکت به شرق ،بارندگي در منطقه شروع شاده اسات.
اين در حالي اسات کاه در روز هفادهم ،باا نزدياکتر
شدن محور ناوه به خازر ،بالااترين ميازان بارنادگي را
داريم و در روز هجدهم نيز با وجود اينکه محور ناوه از
روی خزر عبور کرده اسات ،بااز هام تعاداد زياادی از
ايستگاه ريزش باران را گزارش کردهاناد .باا توجاه باه
اينکه آمارهای بارندگي صحي است ،بايد گفت زماان
ايان رياازش از سااعت  18زولااو روز شاانزدهم (يعنااي
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شبهنگام روز  )16تا سااعت  18روز هفادهم (يعناي
شبهنگام روز  )13ميبايست فارو ريختاه باشاد .اماا
دياادهبانها اياان رياازشهااا را صااب روز بعااد گاازارش
کااردهانااد .شااکل ( ،)5الگوهااای ساااعات  18زولااو روز

شانزدهم و  12 ،6و  18روز هفدهم را نشان مايدهاد.
مشاهدهی قرارگياری محاور نااوه در ايان سااعات باه
خوبي زمان رخداد بارش را مشخص ميسازد.

نقشه ساعت  18زولو  16آبان 1385

نقشه ساعت  6زولو  13آبان 1385

نقشه ساعت  12زولو  13آبان 1385

نقشه ساعت  18زولو  13آبان 1385

شکل  -5تصوير نقشههاي الگوهاي پربندي روزهاي  46و 47آبان ماه  4935در تراز  511هکتوپاسکالي

جمعبندي و نتيجهگيري
کشت محصولات به شيوه ديم بهويژه گندم ،بايش
از هاار عاااملي وابسااته ب اه شاارايط آب و هااوايي و ب اه
خصو مقدار و زمان بارندگي و توزيع مناساب آن در
دوره رشد است .زمان آغاز کشت ،نياز شديد به ريازش
باران فراوان و به موقع و زمان برداشت ،نيااز مبارم باه
عدم ريزش باران و يا باران نابهنگام است .در حالي کاه
در ميان فراسنجهای اقليمي ،باران يکي از نامنظمترين

و سرکش ترين عناصار از لحاام مقادار و زماان وقاوع
اساات .تحقيااق حاضاار نشااان داد کااه بااا وجااود اياان
ويژگيهای بارش ميتوان با استفاده از تااريخ و مقادار
بارشهای فرو ريخته شده در طي دورههای گذشاته و
به کمک قانون احتمالات ،با دقت بالاايي زماان وقاوع،
مقدار بارشها و منشأ و مسير سامانههای بارشزا را در
ابتدا و انتهای فصل کشت محصول (گندم) برآورد نمود
و بر اساس آن ،تقويم زراعي را تنظيم کرد.
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