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 چکيده

صورت ديم ه اين محصول ب اصولاً ،رودشمار ميه های توليد گندم کشور باز قطب کاووس که يکي در شهرستان گنبد

 یتا اولين بارش مناسب، قبل از کاشت نازل شود و ذخيره مانندشود و کشاورزان برای انجام کشت منتظر ميکاشته مي

نيازمند  ،بنابراين برای تنظيم تقويم زراعي کشاورزان زني و مراحل بعد از آن تا بارش بعدی فراهم گردد.رای جوانهآبي ب

همچنين هنگام برداشت نيز روزهای بدون باران و يا با باران . های احتمالي چنين نزولات خواهند بودمطلع بودن از تاريخ

 یارائه ،هدف از اين بررسي رواز اينساز آفات خواهد بود. نم کشيدن و زمينهباعث  ، زيرااهميت حياتي دارد ،بسيار کم

اين  یند. برای تهيهيم زراعي کاشت و برداشت استفاده کنعنوان تقوه از آن ب ي زماني است که کشاورزان بتوانندجداول

های کاشت و برداشت از برای آغاز دورهمتر به ترتيب ميلي يکمتر و کمتر از ميلي پنجهای بيش از بارندگي آمار ،جداول

د. سپس تاريخ روزهای باراني در شربط اخذ های ذیساله از سازمان پانزده ايستگاه مستقر در منطقه در طي يک دوره نه

های مختلف آماری برازش د. ارقام حاصل با توزيعشمشخص و به روز ژوليوسي تبديل  ،هر سال در زمان کاشت و داشت

يز و های آغازين فصل پايهای مورد نظر در ماهريزش بهترين توزيع انتخاب گرديد. آنگاه تاريخ احتمالي وقوع داده شد و

د. شصورت تصادفي انتخاب ه درصد از روزهای برآوردی ب پنج، سنجي صحت های آخرين فصل بهار محاسبه شد. برایماه

 ششساعت به  ششتخراج شد. همچنين اطلاعات سينوپتيکي های مستقر در منطقه اسميزان بارش اين روزها از ايستگاه

افزار ترازهای مختلف آن به کمک نرمصحت های اخذ و نقشهC.D.C اين روزها نيز از سه روز قبل از سايت  یساعته

ها و همچنين چگونگي فرايندهای عامل ، موجد بارش، مسير و منابع رطوبتي آنیهاسامانه . منشأگرادس ترسيم شد

های ريخته شده در دورههای فروه از تاريخ و مقدار بارشبا استفاد که د. نتايج نشان دادشش باران در منطقه تحليل ريز

زا را های بارشسامانه و مسير  أها و منشتوان زمان وقوع، مقدار بارشگذشته و به کمک قانون احتمالات با دقت بالايي مي

 تقويم زراعي را تنظيم کرد.  ،اساس آن دم( برآورد نمود و بردر ابتدا و انتهای فصل کشت محصول )گن

 

 اولين بارش در زمان کاشت.    ،کاووس، گندم ديم، تقويم زراعي، تحليل آماری و سينوپتيکي گنبد :هاي کليديواژه

 

 4و طرح مسأله مقدمه

جهاان و خاوراا اصالي  ترين غلهپرمصرف ،گندم

که باه دو  استنيا مردم ايران و بسياری از کشورهای د

شود. در کشت ديام ناه طريق فارياب و ديم کشت مي

                                                             
  hhal@yahoo.comkhosJavadنويسنده مسئول: *

تنها مجموع کل حجم آب مورد نياز در مراحل مختلف 

بلکه توزياع  ،رشد گياه از طريق بارش بايد تأمين گردد

 یخصاو  در مرحلاهه مناسب آن در اين مراحل و با

 ی. در مرحلاهدارداهميات بسازايي  ،کاشت و برداشت

ای باشاد اولين ريزش باران بايد به اندازه مقدار ،کاشت

آب را در آن باه  یکه بتواند رطوبات خااا و ذخياره

mailto:khoshhal@yahoo.com
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ای برساند که بذور را خيساانده و آب ماورد نيااز اندازه

آنها را برای جواناه زدن، سار از خااا بيارون آوردن و 

کناد. اگار آب سبز شدن تا ريزش مجدد باران تاأمين 

کاافي  یرحله به انادازهشده در خاا در اين م ذخيره

شاوند کاه در زنند و سبز نمييا بذور جوانه نمي ،نباشد

هر اين حالت احتمال پوسيده شدن آنها زياد است و يا 

 در صورتي ،قادر به جوانه زدن و سبز شدن باشند چند

 ،زمااني باارش اول و دوم باه درازا بکشاد یکه فاصاله

راهم شادن آنهاا فاامکاان تلافو دچار تنش آبي شده 

اگر قادر به پشت سر گذاشتن  ،گردد. در اين شرايطمي

گياهاني ضعيف باوده و علااوه بار  ،اين تنش نيز باشند

که قادر به توليد محصول با کيفيت خوب نخواهناد  آن

 ،توان توليد محصول زياد و اقتصادی را نيز نداشته ،بود

ميزان عملکرد محصول در هکتار بسيار پاايين  رواز اين

 بود.  خواهد

برداشات عادم  یدر مرحله ،کاشت برخلاف مرحله

ريزش باران و يا مقدار بسيار کم آن نياز اهميات دارد. 

تواناد در انجاام اماور رخداد بارش ماي ،در اين مرحله

اختلال  ،به درو، خرمن و انتقال محصول به انبار مربوط

باعاث خشاک نشادن، نام  ،تار از آنمهم ،ايجاد نموده

لاازم  ۀبز شدن محصول شود و زمينکشيدن و حتي س

باارش و مقادار آن  .را برای ايجاد آفات آن فراهم سازد

در اين دو مرحله از توليد گندم برای کشاورزان بسايار 

آنها ممکان اسات از نظار  هر چندشناخته شده است. 

از نظر مترياک در علمي به مقدار بارش مورد نياز گياه 

از روی  ،ندآگااهي نداشاته باشا مراحل مختلاف رشاد

تجربه و با توجه به امکانات در دسترسشان واحادهايي 

برند که بسايار جالاب اسات. بارای م اال را به کار مي

گويند اولين بارش در زمان کاشات باياد کشاورزان مي

ای باشد که اگر بيال را در زماين فارو حداقل به اندازه

تا انتهای قسمت فلزی آن در خاا مرطوب فرو  ،کنيم

ر زمان برداشت بايد مقدار آن آنقدر کام باشاد رود و د

 د. کنکه حتي نتواند شاخ يک بز را خيس 

های مهم يکي از شهرستان ،شهرستان گنبدکاووس

ترين محصاول جنوبي دريای خزر است که مهم حاشيه

ای از اياان . بخااش عماادهاسااتگناادم  ،کشاااورزی آن

شاود. کشااورزان محصول باه طرياق ديام کشات ماي

برآورد زمان انجاام کشات و برداشات باا  هميشه برای

هادف از انجاام ايان  رواز ايان ؛رو هساتندهمشکل روب

جدول زماني رخداد اولاين ريازش کاافي  تحقيق، ارائه

ترين ميزان ريزش بااران در برای کشت و آخرين و کم

آن باه  برداشت با احتمالاات مختلاف و ارائاه یمرحله

اين شهرساتان و  اندرکاران کشاورزیکشاورزان و دست

 .استتأييد وقوع اين احتمالات به روش سينوپتيکي 

 

 پژوهش پيشينه
در مورد اثر عوامل و عناصر اقليمي بر کشت گنادم 

بندی مناطق مساعد آن در سراسر جهان و ايران و پهنه

است که در زير به برخي از  شدهتحقيقات زيادی انجام 

خ کاشت و ريازش امّا در مورد تاري ،دشوها اشاره ميآن

کنون ، تااهاای مناسابباارانبيني وقاوع باران و پيش

کارهاای زياادی انجاام نشاده اسات و تحقياق حاضار 

ه تواند اولين تحقيق در اين مورد در کشور اياران بامي

زاده کاه در حساب آيد که تا حدودی باا تحقياق علاي

همخاواني  اسات،ماورد زماان کاشات و ريازش بااران 

ای ( در مقاله1383ده و همکاران )زابيشتری دارد. علي

هاای اساتفاده بارایعنوان بررسي خصوصيات بارش  با

زراعي، اثر تغيير اقليم را بار تااريخ شاروع و پاياان در 

فصل بارش در شهر مشهد بررسي کردند و شروع فصل 

 ششم آذر ماه گزارش نمودند.  ،بارش را در اين شهر
تقويم کشت گندم ديم در منطقه ( 1335پرنيان )

را مطالعه نمودند و به اين نتيجه  گرگان و دشت
شرايط کشت گندم ديم با وضعيت اقليمي رسيدند که 

منطقه گرگان و بويژه از نظر درجه حرارت و بارش 
و بر اساس آن تقويم کشت مناسب ارائه دارد مطابقت 
مطابقت درجه حرارت هوا در اولويت  . در ايندادند
رين زمان کاشت در مناسبت نتايج. طبق داردقرار 

منطقه دهه سوم آبانماه و زمان برداشت دهه اول 
تقويم مناسب  (1384محمدی ). باشدميخرداد ماه 

کشت گندم ديم در استان ايلام با استفاده از شاخص 
ويم نتايج تقمورد بررسي قرار داد و  شروع بارندگي

کاشت گندم ديم در استان ايلام حکايت از متفاوت 
 بودن تاريخ کاشت در مناطق مختلف استان ايلام دارد.

( باا اساتفاده از مادل 1382) ياراحمادیعزيزی و 
ارتباااط عملکاارد گناادم دياام در دشاات  ،رگرساايوني

سيلاخور استان لرستان را با پارامترهای اقليمي بررسي 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/74750
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/74750
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/74750
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يزه پاينقش اولين بارش  ،رهاو در بين اين پارامت کردند
متر را در ميزان عملکارد های بالاتر از يک ميليو بارش

( 1383محصااول تأييااد نمودنااد. کمااالي و همکاااران )
بندی اقليمي کشات گنادم ديام در اساتان ضمن پهنه

هايي را برای کشت گندم ديام تاريخ ،آذربايجان شرقي
 مناطق مختلف اين اساتان پيشانهاد دادناد. همچناين

( بارای کشات گنادم ديام 1383کماالي و همکااران )
اطلس تهياه نماوده و منااطق مسااعد و  ،استان زنجان

 نامساعد را مشخص کردند. 
اثر عناصر اقليمي  ،(1383فيضي اصل و همکاران )
داری بررساي کردناد و را بر عملکرد گندم ديم رقم سر

که نقش ميزان تبخير از تشت و مجماوع  اعلام نمودند
لانه و متوساط دماای ساالانه و حاداک ر آن از بارش سا

زاده اصال و تر بوده اسات. فارجديگر پارامترها برجسته
تغييرپاااذيری محصاااول  ،(1388و  1381همکااااران )

گندم ديام را باا رويکارد تغييارات اقليماي در اساتان 
ساازی ميازان عملکارد ايان خراسان رضوی و نيز مدل

توجاه بااه ناوع گنادم در اسااتان آذربايجاان غرباي بااا 
شناسي بررسي کردند و نتاايج ايان دو معيارهای اقليم
کيلاوگرم در  534تاا  222ترتيب تغييرات تحقيق را به

تار مجماوع ميزان عملکرد و نقش معيارهاای برجساته
 بارش و تعداد روزهای يخبندان ذکر نمودند. 

تاأثير ( 1332و همکاران )فرج زاده اصل همچنين 
شناساااي های اقليمپارامترهاااای اقليماااي و شااااخص

کشاورزی بر مراحل مختلاف فنولاوژی گنادم ديام در 
مورد بررساي قارار دادناد و نتاايج آن  استان کردستان
کااه در  دادنتااايج اياان تحقيااق نشااان نشااان داد کااه 

نخستين مرحلۀ فنولوژيکي، يعناي مرحلاۀ کاشات تاا 
برگي شدن )شانزدهم مهر تا شانزدهم آبان(، عامال سه

رحلۀ فنولوژيکي، يعناي مرحلاۀ رشاد دما؛ در دومين م
آذر(، عامل 21اوليۀ قبل از مرحلۀ خواب )هفده آبان تا 

بارش؛ در ساومين مرحلاۀ فنولاوژيکي، يعناي مرحلاه 
هاای دماايي؛ در اسفند(، نوساان25 آذر تا  22خواب )

 22پنجمين مرحلۀ فنولوژيکي، يعني مرحلاۀ زايشاي )
ي و ارديبهشت تا بيست خارداد(، عامال رطوبات نساب

حداقل مطلق دما؛ در ششمين مرحلاۀ فنولاوژيکي ياا 
خارداد تاا بيسات تيار(، عامال  21مرحلۀ رسايدگي )

کرد گناادم دياام در اسااتان رطوباات نساابي؛ در عماال
 .اندگذار بودهکردستان تأثير

های محيطاي ( نيز قابليت1381قائمي و مظفری )
کرمانشاه ارزيابي و مدل عملکرد کشت گندم ديم را در 

ديم را با توجه به پارامترهای باارش، يخبنادان و گندم 
نقاش  ،(1384) سابحانيغيره تهيه کردناد. رساولي و 

بارندگي را در تعيين مناطق مسااعد و تااريخ مناساب 
ضمن  ،کشت گندم ديم در استان اردبيل بررسي نموده

معرفي مناطق مساعد و نامساعد، بهترين تاريخ کشات 
 دند. کراعلام ماه اکتبر  ،را در تمامي استان
 راتغيير اقلايم  ( تاثير1333و همکارانش )محمدی 

 درمطالعۀ  ديمبر زمان کاشت و طول دورۀ رشد گندم 
نتايج نشاان مطالعه نمودند و  ايستگاه سرارود کرمانشاه

داد که تحت شرايط تغيير اقليم در آيناده، طاول دورۀ 
تر خواهد شد و دورۀ زمااني مناساب روز کوتاه25رشد 
روز کااهش خواهاد  3-22کشت گندم ديم باين  برای
 يافت.

 العمل توليد گنادمعکس ،(1338و همکاران )آرورا 
های آبياری از طريق نسبت به عوامل اقليمي و شيوه را

مادلي کااه ميازان تبخياار آب از خااا و گياااه، عمااق 
رد مطالعاه ماو ،گذارندزهکشي و تعرق در آن تأثير مي

مدلي را کاه از  ،(1333) ماروقرار دادند. کيمورا و تاناکا
حرارت، تعاداد  یهمبستگي بين ميزان بارندگي، درجه
دسات آماد، بارای ه روزهای باراني و ساعات آفتاابي با

 یتعيين شاخص وضع محصول گندم و جو در منطقاه
 اکايامای ژاپن ارائه نمودند. 

( در مااورد کاشاات گناادم دياام در 2222نااورود )
مطالعااتي را  ،مريکااهای بزرگ ايالات کاانزاس آدشت

انجااام داده اساات. او تااأثير پارامترهااای اقليمااي را باار 
و باه ايان نتيجاه  کردمناطق کشت گندم ديم بررسي 

رسيد کاه تبخيار و بارنادگي نساب باه سااير عناصار 
ترين تأثير را در طول مراحل رشد گنادم اقليمي، بيش

تأثير عوامال آب  ،(1332ديم دارند. کوارد و همکاران )
و ساهم  کردندايي را بر عملکرد گندم ديم بررسي و هو

هر يک از عوامل آب و هوايي مؤثر را بار ميازان تولياد 
در ايان تحقيقاات  هااآن. نادگندم ديم مشاخص نمود

که بارندگي، دماهای حداقل و حداک ر  ندمشخص کرد
)خااا( از عوامال ماؤثر در  رطوبتي یو ميزان ذخيره
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د. لاناد و همکااران ناآيشمار ميه عملکرد گندم ديم ب
های رگرسيوني چندگانه بارای ( به بررسي مدل2222)

برآورد محصاول گنادم تحات تاأثير شارايط محيطاي 
 اند.مدل مناسب آن را ارائه کرده ،پرداخته

  

 ها و مباني نظريمفاهيم، ديدگاه
دهي هار گيااه نيازمناد رويش، رشد، زايش و ثمره

و گرمااا کسااب مقاادار معينااي اناارژی در غالااب نااور 
های ميکرواينشتين بر متر مربع در ترتيب به صورت)به

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 

تواناد منجار باه نيازمندهای گياهان مايهريک از اين 
عدم روش يا رويش خفيف، توقف رشد و يا کاهش آن، 
عدم بااروری و يابااروری ناکاافي و نياز زميناه ساازی 

و در نتيجه، عدم ميوه دهاي و  هاحمله آفات و بيماری
يا کاهش ميزان آن و حتي مرگ گياه در طي هريک از 

 مراحل چرخه زندگيش گردد.
باا شاناخت چرخاه حيااتي گياهاان و  انسان اوليه
ی آنها به محايط، در پاي آن برآماد تاا باا هانيازمندی
ی هاادر محيط خاود از جساتجوی ميوه هاروياندن آن

ی خااويش هاخااودرو باارای برطاارف کااردن نيازمناادی
رهايي يابد و به اين طريق علام زراعات را بناا نهااد. او 

نشسات  بذر را درون خاا قرار مي داد و به انتظار مي
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 

ن رخدادهای آن، بسيار متغير و گااه طولااني فواصل بي
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 

مورد نياز گياه ی مختلف، آب هاگرفت تا خود، به شيوه
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 
ی گياه نظير مواد هاتدريج فراهم سازی ديگر نيازمندی

در  هاامعدني و جلوگيری و مقابلاه باا آفاات و بيماری
د مرحلااه ديگااری را بااين مراحاال کاشاات و دوره رشاا

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 

يش داناش آنها چگونگي تامين نياز آبي اسات. باا افازا
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 

ی علوم اقليم و هواشناساي کشااورزی در هابشر شاخه
قارن اخياار بسايار سااريع رشااد نماوده اساات. امااروزه 

ی قادرناد باا اسااتفاده از داده محققاان اقلايم کشاااورز
اقليمي و فنولوژيک چه  بصاورت خاام و چاه بصاورت 

و تصاوير ماهواره ای و باه کماک علام آماار و  هانقشه
ی ديجيتاال و هاااحتمالات و باا اساتفاده از فان آوری

ی پاايش بينااي، شاارايط جااوی را، در هاااديگاار تکنيک
هريک از مراحل سه گانه کاشات، داشات و برداشات و 

ين فازهای فنولوژيک، شبيه سازی و پيش بيناي همچن
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 

(. يکاي 1333نمايند. )خوشحال دستجردی و همکاار )
پيش بيناي اولاين و آخارين  اهاز ساده ترين اين روش

بارش به ترتيب برای تاريخ کاشت و برداشت محصاول 
 گندم ديم است.

 

 روش تحقيق
در دانشاگاه اصافهان  1331اين تحقياق در ساال 

ايساتگاه  نهانجام گرفت. ابتدا اطلاعات مربوط به بارش 
نجي مسااتقر در شهرسااتان سااهواشناسااي و باااران

آماری حاداقل  ی، روزانه در طي يک دورهگنبدکاووس
هواشناسي اساتان گلساتان اخاذ  یساله از اداره پانزده
هاای ماورد آماری ايساتگاه شناسنامه ،(1د. جدول )ش

هاا باا ايان داده ،از آن پاسدهاد. استفاده را نشان مي
توجه به فصل کاشت و برداشت مرتب شادند و تااريخ 
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متار و بيشاتر هار ميلاي پانجهاای وقوع اولين باارش
 يااککاشاات و آخاارين بااارش  یباارای دورهايسااتگاه 
متر و بيشتر از آن برای فصال برداشات اساتخراج ميلي
 شاد ها به تقويم ژوليوسي تبديلد. سپس اين تاريخش

هاای مختلاف بارازش داده توزياع   و ارقام حاصله باا 
شدند و بهترين برازش را با توزيع نرمال از خود نشاان 

ای باارآورد تاااريخ باار يادشاادهتوزيااع  رواز ايااندادنااد. 
د و تااريخ رخاداد شاهاا انتخااب احتمالي وقوع ريزش

ها با احتمالاات مختلاف بارای مراحال کاشات و بارش
 برداشت محاسبه و جداول مربوطه تهيه شد. 
 پانجها، حدود در پايان برای آزمون دقت اين تاريخ

طاور تصاادفي انتخااب و باا تاااريخ ه درصاد از آنهاا با
داده در منطقه تطبيق داده شاد های رخآمارهای باران

ناه ايساتگاه که همگي آنها با حداقل يک و با حاداک ر 
داشاتند. در  حسب بزرگي درصاد احتماال مطابقاتبر

های )تابش، تحقيق اطلاعات مربوط به داده ،بخش دوم

های سينوپتيکي ايان روزهاا از دما، بارندگي و...( و الگو
هاای شهبرای سطوح مختلف جو اخذ و نق c.d.cسايت 
أ و ترسيم شد و سپس منشا GRADSافزار نرم باها آن

های فارو ريختاه های موجد بارشمسير رطوبت و الگو
  .ها شناسايي شدشده در منطقه از روی اين نقشه

 

 حدوده و قلمرو پژوهشم
پژوهش حاضر در شهرساتان گنباد کااوس انجاام 
گرديده که در شرق استان گلستان و در جنوب شارقي 

 54ترتيب در باين طولهاای جغرافياايي زر بهدريای خ
دقيقااه از  1/33درجاه و  55دقيقاه تااا  3/31درجاه و 

 6/3 درجااه و 33نصااف النهااار گرينااوي  و در عاار  
دقيقاه از اساتوا قارار دارد.  3/6درجاه و  38دقيقه تاا 
( موقعيت اين شهرستان را در استان و کشاور 1)شکل 

 گذارد.به نمايش مي

 

 
 مورد مطالعه موقعيت محدوده نقشه -4شکل 

 

 هاي منتخب مستقر در شهرستانمشخصات ايستگاه -4جدول 
 ارتفاع ايستگاه )متر( عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

 2/33 15/33 12/55 گنبد کاووس
 38 26/33 54/54 آبه پلنگ
 22 33/33 43/54 داشلي برون
 62 25/33 43/55 اقری بوغاز
 26 21/33 53/54 خه قورققره کسل

 51 32/33 56/54 قره ماخر
 82 24/33 13/55 ملک علي تپه
 52 23/33 26/55 کاکا

 62 46/33 53/54 دولت نظر نظری
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 بحث اصلي

 هاي پژوهشيافته
 :اساس محاسبات انجام گرفته در اين تحقيق بر
های رخداد اولين ريزش باران ،در شهرستان گنبد (الف

گاناه در فصال های نهمتر در ايستگاهميلي پنجبيش از 
شهريور تا قبال  23درصد قبل از  33با احتمال  ،کشت
مهرماه خواهد باود. احتمالاات ديگار بارای ايان  22از 

 ( درج شده است.2پارامتر در جدول )
 ياکهاای رخداد آخرين باارش ،شهرستان اين در (ب
هاای اول تاا چهاارم فصال متر و بيشتر در هفتاهميلي

 ( درج شده است.6)تا  (3برداشت در جداول )
عامل ريزش باران در فصل کاشت در منطقه، نفاوذ  (ج

زبانه پرفشاار اروپاايي و برخاورد آن باا هاوای گارم و 
سوداني است که در اين موقاع از ساال  مرطوب سامانه

تاوان زماان آن را باا دهاد و مايتقريباً منظم رخ ماي
 د.کربه دقت برآورد يابي های پيشاستفاده از نقشه

چون در هر سال زارعان در منطقه منتظار ريازش 
رت ديگر تقاويم مانند و به عباباران کافي در مزرعه مي

هاای فصال کشات شاروع ريزی بارانزراعي با آغاز فرو
تقويم زراعي نيازمند دانستن زماان  برای ارائه ،شودمي

های اين فصل خواهيم بود. منظور وقوع احتمالي بارش
مقدار باراني است که حاداقل نيااز آباي  ،از باران کافي

بار آبياری تأمين کناد. باه هماين گياه را به اندازه يک
های باريده شاده منظور با توجه به تاريخ و ميزان باران

 ،های مستقر در منطقه در آغاز فصل کشاتدر ايستگاه
يادشده های اقدام به تعيين تاريخ احتمالي رخداد باران

 ،حسب گازارش مناابع مختلاف کشااورزیايم. برهنمود
بار نياز به که يکحداقل مقدار بارش مورد نياز برای آن

از  .متار خواهاد باودميلاي پنج کند،طرف اری را برآبي
ما در اين تحقياق تااريخ رخاداد اولاين ريازش  رواين
متر و بيشتر را با احتمالاات ميلي پنجهای بيش از باران

هاای ها بارای ايساتگاهبازگشت آن هایمختلف و دوره
( درج 2در جادول ) ،مستقر در منطقه محاسابه کارده

ايم. برای م ال اگر کساي بخواهاد بداناد کاه در دهنمو

داد اولاين ، تااريخ رخابرونهای گنبد و داشليايستگاه
متر و بيشتر در آغاز فصل کاشت گندم ميلي پنجبارش 

ا رجاوع باه با ،درصد چقدر است هشتادديم با احتمال 
درصاد و ساتون  هشتاد( و پيدا کردن رديف 2جدول )

يابد که تاريخ رخداد مي، درهامربوط به اين دو ايستگاه
مااه و قبال از آن آباان 1و  5ترتيب ها بهاين دو پديده

 ها خواهد بود. تاريخ
همچنين در فصل برداشت و درو بايد هاوا خشاک 

حصاول نام تاا م ،بوده و رطوبت هوا به حاداقل برساد
نکشيده و آسيب و آفت نبيناد. دانساتن زماان رخاداد 

 ،بايد قبل از آن زيرا ،بارش در اين هنگام ضروری است
از  .محصول برداشت شاده و باه انبارهاا منتقال گاردد

هاا در ايان بيني رويداد تاريخ وقاوع باارشپيش رواين
فصل بسيار اهميت دارد. ميزان بارش در فصل برداشت 

 دارداهميت بسيار کمتاری  ،آغاز کشتنسبت به فصل 
هاا باياد باارش ،و به قول زارعان در فصل آغااز کشات

ای باشد که اگر بيال را در زماين فارو حداقل به اندازه
 35تااا انتهااای قساامت فلاازی آن )حااداقل  ،کناايم
و در فصال درو  متر( در خاا مرطاوب فارو رودسانتي

حتااي بارشااي کااه بتوانااد شاااخ يااک بااز را تاار کنااد 
گيری( نيز های غيرقابل اندازههای جني يا بارشرش)با
(. به همين دليال در 1331آور خواهد بود )نظری، زيان

متار و ميلي يکتاريخ رخداد آخرين بارش  ،اين تحقيق
که در فصل برداشت که در منطقه با توجاه  - بيشتر را

بااه تاااريخ فاااز رساايدن کاماال گناادم در اواخاار ماااه 
ماه به خرداد برای چهار هفته .ارديبهشت و خرداد است

اول تاا چهاارم باا احتمالاات مختلاف و  تفکيک هفتاه
هاای ها با استفاده از تاريخ بارشهای بازگشت آندوره

( درج 6)تاا  (3و در جاداول ) نمودهاين فصل محاسبه 
وم د در هفتااه ،(4اسااس جادول ) م لااً بار .ايامکارده
خداد ريازش درصد تاريخ ر هشتادبا احتمال  ماهخرداد
هاای گنباد متر و بيشتر در ايستگاهميلي يکهای باران

مااه و قبال ارديبهشت 32و  31ترتيب برون بهو داشلي
 از آن خواهد بود.
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 بيني تاريخ کاشت گندم ديم در شهرستان گنبدکاووسمتر براي پيشميلي پنجاحتمال رخداد بارش بالاي  -2جدول 

دولت نظر 

 نظري
 کاکا

ملک 

 تپه علي
 قره ماخر

کسلخه قره

 قورق

اقري 

 بوغاز

داشلي 

 برون
 گنبد آبه پلنگ

 هاايستگاه

 

  احتمال

 1* آذر 24 آذر 3 آذر 5 دی 22 آذر 23 آذر 6 آبان 28 آذر 4 آذر 32

 5* آذر 13 آبان 26 آبان 23 دی 5 آذر 12 آبان 23 آبان 23 آبان 23 آذر 13

 12* آذر 3 آبان 23 آبان 25 آذر 23 آذر 16 آبان 26 آبان 22 آبان 23 آذر 12

 22* آبان 23 آبان 18 آبان 21 آذر 16 آبان 23 آبان 21 آبان 13 آبان 13 آذر 5

 32* آبان 24 آبان 15 آبان 18 آذر 8 آبان 23 آبان 18 آبان 14 آبان 15 آبان 23

 42* آبان 13 آبان 13 آبان 16 آذر 1 آبان 13 آبان 16 آبان 12 آبان 13 آبان 24

 52* آبان 15 آبان 12 آبان 13 آبان 25 آبان 15 آبان 13 آبان 12 آبان 12 آبان 22

 62** آبان 11 آبان 3 آبان 12 آبان 13 آبان 11 آبان 12 آبان 8 آبان 3 آبان 16

 32** آبان 6 آبان 5 آبان 8 آبان 12 آبان 3 آبان 8 آبان 6 آبان 5 آبان 11

 82** آبان 1 آبان 2 آبان 5 آبان 4 آبان 1 آبان 5 آبان 3 آبان 1 آبان 5

 32** مهر 23 مهر 23 آبان 1 مهر 23 مهر 24 مهر 32 مهر 32 مهر 23 مهر 28

 35** مهر 13 مهر 24 مهر 23 مهر 15 مهر 18 مهر 23 مهر 23 مهر 23 مهر 21

 33** مهر 6 مهر 13 مهر 21 وريشهر23 مهر 3 مهر 22 مهر 22 مهر 16 مهر 12

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

 

اول در شهرسهتان  بيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتههمتر به بالا براي پيشميلي يکاحتمال رخداد بارش بالاي  -9جدول 

 .کاووس گنبد

دولت نظر 

 نظري
 کاکا

ملک علي 

 تپه
 قره ماخر

کسلخه قره

 قورق
 ي بوغازاقر

داشلي 

 برون
 گنبد آبه پلنگ

 هاايستگاه

 احتمال
 1* خرداد 3 خرداد 5 خرداد 6 خرداد12 خرداد 4 خرداد5 خرداد 8 خرداد 8 ارديبهشت31
 5* خرداد 6 خرداد 4 خرداد 5 خرداد 3 خرداد 3 خرداد 4 خرداد 6 خرداد 6 ارديبهشت 31

 12* خرداد 5 خرداد 3 خرداد 4 خرداد 5 خرداد 3 خرداد 3 خرداد 5 خرداد 5 ارديبهشت 31

 22* خرداد 4 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 4 خرداد 2 خرداد 2 خرداد 4 خرداد 4 ارديبهشت 31
 32* خرداد 3 خرداد 2 خرداد 2 خرداد 4 خرداد 2 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 3 ارديبهشت 31

 42* خرداد 3 خرداد 2 ادخرد 1 خرداد 3 خرداد 2 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 3 ارديبهشت 31

 52* خرداد 2 خرداد 1 خرداد 1 خرداد 2 خرداد 1 خرداد 1 خرداد 2 خرداد 2 ارديبهشت 31
 62** خرداد 1 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 1 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 1 خرداد 1 ارديبهشت 31

 32** خرداد 1 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 1 خرداد 1 ارديبهشت 31

 82** ارديبهشت31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 32 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31
 32** ارديبهشت32 تارديبهش 32 ارديبهشت 23 ارديبهشت 32 ارديبهشت 32 ارديبهشت 32 ارديبهشت 32 ارديبهشت 32 ارديبهشت 31

 35** ارديبهشت23 ارديبهشت 23 ارديبهشت 28 ارديبهشت 28 ارديبهشت 32 ارديبهشت 23 ارديبهشت 23 ارديبهشت 23 ارديبهشت 31

 33** ارديبهشت28 ارديبهشت 28 ارديبهشت 23 ارديبهشت 25 ارديبهشت 23 ارديبهشت 28 ارديبهشت 23 ارديبهشت 23 ارديبهشت 31

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

 



 19مجله آمايش جغرافيايی فضا /سال پنجم /شماره مسلسل شانزدهم/ تابستان                                                                                     976

دوم در شهرسهتان  بيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتههمتر به بالا براي پيشميلي يکاحتمال رخداد بارش بالاي  -1جدول 

 .کاووس  گنبد

دولت نظر 

 نظري
 کاکا

ملک 

 تپهعلي
 قره ماخر

سلخه کقره

 قورق

اقري 

 بوغاز

داشلي 

 برون

 

 گنبد آبه پلنگ

 هاايستگاه

 

 احتمال
 1* خرداد 22 خرداد 16 خرداد 3 خرداد 12 ارديبهشت 31 خرداد 11 خرداد 15 خرداد 13 خرداد 3

 5* خرداد 16 خرداد 12 خرداد 5 خرداد 3 ارديبهشت 31 خرداد 8 خرداد 11 خرداد 13 خرداد 3

 12* خرداد 13 خرداد 11 خرداد 4 خرداد 6 ارديبهشت 31 خرداد 3 خرداد 12 خرداد 11 خرداد 6

 22* خرداد 12 خرداد 8 خرداد 3 خرداد 4 ارديبهشت 31 خرداد 5 خرداد 3 خرداد 3 خرداد 4

 32* خرداد 8 خرداد 3 خرداد 3 خرداد 3 ارديبهشت 31 خرداد 4 خرداد 6 خرداد 3 خرداد 3

 42* خرداد 3 خرداد 5 خرداد 2 خرداد 2 ارديبهشت 31 ردادخ 3 خرداد 4 خرداد 6 خرداد 2

 52* خرداد 5 خرداد 4 خرداد 1 خرداد 1 ارديبهشت 31 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 4 خرداد 1

 62** خرداد 3 خرداد 3 ارديبهشت31 ارديبهشت31 ارديبهشت 31 خرداد 1 خرداد 2 خرداد 2 ارديبهشت 31

 32** خرداد 2 خرداد 1 ارديبهشت32 ارديبهشت32 ارديبهشت 31 ارديبهشت31 تارديبهش31 خرداد 1 ارديبهشت 32

 82** ارديبهشت 31 ارديبهشت31 ارديبهشت32 ارديبهشت23 ارديبهشت 31 ارديبهشت32 ارديبهشت32 ارديبهشت 32 ارديبهشت 23

 32** ارديبهشت 28 ارديبهشت28 تارديبهش23 ارديبهشت23 ارديبهشت 31 ارديبهشت28 ارديبهشت23 ارديبهشت 28 ارديبهشت 23

 35** ارديبهشت 25 ارديبهشت23 ارديبهشت28 ارديبهشت26 ارديبهشت 31 ارديبهشت23 ارديبهشت26 ارديبهشت 26 ارديبهشت 26

 33** ارديبهشت 21 ارديبهشت23 ارديبهشت26 ارديبهشت23 ارديبهشت 31 ارديبهشت24 ارديبهشت22 ارديبهشت 22 ارديبهشت 24

 به احتمال ا درصد اين تاريخ و قبل از آن **            تمال ا درصد اين تاريخ و بعد از آنبه اح *
 

سوم در شهرستان  يبيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتهبراي پيشمتر به بالا ميلي يکاحتمال رخداد بارش بالاي  -5جدول 

 کاووس گنبد

دولت نظر 

 نظري
 کاکا

ملک 

 تپهعلي
 قره ماخر

کسلخه قره

 قورق

اقري 

 بوغاز

داشلي 

 برون
 گنبد آبه پلنگ

 هاايستگاه

 

  احتمال
 1* خرداد 23 خرداد 28 ارديبهشت 31 خرداد 13 خرداد 18 خرداد 13 خرداد 23 خرداد 25 خرداد 22
 5* خرداد 23 خرداد 22 ارديبهشت 31 خرداد 12 خرداد 14 خرداد 12 خرداد 18 خرداد 22 خرداد 15
 12* خرداد 22 خرداد 13 ارديبهشت 31 خرداد 8 خرداد 11 خرداد 8 خرداد 15 خرداد 13 خرداد 12
 22* خرداد 16 خرداد 15 ارديبهشت 31 خرداد 6 خرداد 3 خرداد 6 خرداد 12 خرداد 13 خرداد 3
 32* خرداد 13 خرداد 13 ارديبهشت 31 خرداد 5 خرداد 3 خرداد 5 خرداد 3 خرداد 12 خرداد 3
 42* خرداد 12 خرداد 12 ارديبهشت 31 خرداد 3 خرداد 5 خرداد 3 خرداد 3 دادخر 8 خرداد 5
 52* خرداد 8 خرداد 8 ارديبهشت 31 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 2 خرداد 5 خرداد 6 خرداد 3
 62** خرداد 6 خرداد 6 ارديبهشت 31 خرداد 1 خرداد 1 خرداد 1 خرداد 3 خرداد 4 خرداد 1
 32** خرداد 3 خرداد 3 ارديبهشت31 ارديبهشت32 ارديبهشت32 ارديبهشت32 خرداد 1 خرداد 2 ارديبهشت 32
 82** ارديبهشت 31 خرداد 1 ارديبهشت 31 ارديبهشت 23 ارديبهشت28 ارديبهشت23 ارديبهشت23 ارديبهشت32 ارديبهشت28
 32** ارديبهشت 23 ارديبهشت 28 ارديبهشت 31 ارديبهشت 23 ارديبهشت26 ارديبهشت23 ارديبهشت26 ارديبهشت26 ارديبهشت25
 35** ارديبهشت 24 ارديبهشت 25 ارديبهشت 31 ارديبهشت 25 ارديبهشت23 ارديبهشت25 ارديبهشت23 ارديبهشت23 ارديبهشت22
 33** ارديبهشت 18 ارديبهشت 13 ارديبهشت 31 ارديبهشت 22 ارديبهشت13 ارديبهشت22 ارديبهشت18 ارديبهشت18 ارديبهشت13

 به احتمال ا درصد اين تاريخ و قبل از آن **           مال ا درصد اين تاريخ و بعد از آنبه احت *
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چهارم در  يبيني تاريخ برداشت گندم ديم در هفتهبراي پيشمتر به بالا ميلييک احتمال رخداد بارش بالاي  -6جدول 

 کاووس  شهرستان گنبد

دولت نظر 

 نظري
 کاکا

ملک 

 تپهعلي
 قره ماخر

ه قر

کسلخه 

 قورق

اقري 

 بوغاز

داشلي 

 برون
 گنبد آبه پلنگ

 هاايستگاه

 

  احتمال
 1* تير 13 تير 13 خرداد 23 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 تير 1 تير 15 تير 3 خرداد 32
 5* تير 6 تير 4 خرداد 13 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 24 تير 5 خرداد 31 خرداد 22
 12* تير 1 خرداد 23 خرداد 14 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 22 دخردا 31 خرداد 26 خرداد 18
 22* خرداد 26 خرداد 23 خرداد 12 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 15 خرداد 24 خرداد 22 خرداد 13

 32* خرداد 21 خرداد 13 خرداد 8 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 11 خرداد 13 خرداد 16 خرداد 12
 42* خرداد 13 خرداد 15 خرداد 5 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 8 خرداد 15 خرداد 13 خرداد 3
 52* خرداد 13 خرداد 11 خرداد 3 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 5 خرداد 11 خرداد 3 خرداد 4
 62** خرداد 3 خرداد 3 خرداد 1 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 5 خرداد 1
 32** خرداد 5 خرداد 3 ارديبهشت 23 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 32 خرداد 3 خرداد 2 ارديبهشت 23
 82** ارديبهشت 31 ارديبهشت 32 ارديبهشت 23 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 26 ارديبهشت 23 ارديبهشت 23 ارديبهشت 26
 32** ارديبهشت 25 ارديبهشت 24 ارديبهشت 23 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 تارديبهش 21 ارديبهشت 22 ارديبهشت 23 ارديبهشت 21
 35** ارديبهشت 22 ارديبهشت 18 ارديبهشت 22 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 13 ارديبهشت 13 ارديبهشت 18 ارديبهشت 13
 33** ارديبهشت 3 ارديبهشت 3 يبهشتارد 14 ارديبهشت 31 ارديبهشت 31 ارديبهشت 3 ارديبهشت 3 ارديبهشت 3 ارديبهشت 3

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

 

 هاي همديديتحليل نقشه
های زمان آغاز کشات، تحليل همديدی بارش برای

بيناي اولاين رخادادهای هاای احتمالااتي پايشتاريخ

به بالا از جدول احتمالاتي اولين  مترميلي پنجبارندگي 

( باا احتماال 2های فصل کشت )جادول وقوع بارندگي

سپس با مراجعه به  .درصد استخراج شد هفتادتا  چهل

طااور آماااری بااه جاادول ارقااام تصااادفي از بااين دوره

هاايي کاه در ها انتخااب و بارشيکي از سال ،تصادفي

ا بعاد از روز قبال و يا سهزماني بين يک روز تا  فاصله

از آماار روزهاای بارنادگي  ،اين روزهای بارآوردی باود

و  1385د. در نتيجااه سااال شااهااا اسااتخراج ايسااتگاه

 28، 23، 26، 25، 24، 23، 18، 13، 16، 15روزهاااای 

هاای همديادی باه آبان حاصل شد. ساپس داده 23و 

سااعت  12ساعت به  12ساعت،  6ساعت به  6صورت 

روز قبال تاا  سهاز  c.d.cساعت، از  24ساعت به  24و 

ها، از تراز ساط  زماين از رخداد بارندگي پسيک روز 

هکتوپاساکالي اخااذ، ترسايم و تجزيااه و  222تاا تااراز 

هاای اختصاار تنهاا نقشاه بارای. در اينجاا شدتحليل 

هکتوپاسکالي و شار  522و  852ترازهای سط  زمين، 

مااه آباان 18و  13، 16، 15رطوبتي بارندگي روزهاای 

 .شودمي ارائهعنوان نمونه هب 1385

 ،(2) شاکلدر : هکتوپاسکالي 4111هاي تراز الف( الگو

، 16، 15هکتوپاساکالي روزهاای  1222های تراز نقشه

 طاور کاه. همانبه نمايش گذاشته شده است 18و  13

م ساامانه پاانزدهدر روز  ،شاوددر اين تصوير ديده مي

از غرب و  ،فشار زياد اطلس شمالي که در روزهای قبل

درجاه در  55تاا  52شمال غارب و از بالاای مادارات 

 1232جهت جنوب و جنوب شرق و با فشاار مرکازی 

در اين روز  ،هکتوپاسکالي روی اروپا گسترش يافته بود

به سمت شرق گسترش خود را ادامه داد؛ فشار مرکزی 

آن باه شارق  یههکتوپاسکال کاهش دارد و زبان 5 ،آن

فشاار  ،. در جنوب اين ساامانهدريای خزر رسيده است

 ۀياک ساامان ،ناميمزياد که ما آن را پرفشار اروپايي مي

فشار کم روی آفريقا قرار دارد که جهات آن در جهات 

و در امتاداد سالول  اساتجنوب غرب به شمال شارق 

شامال شارقي آن، و  جناوب غرباي ۀمادر، بقايای زبانا

های منفارد از روی درياای مراکزی باه صاورت سالول

رخ و عربستان گذشته و به خليج فارس و شرق ايران س

فشااار سااوداني مااا اياان سااامانه را نيااز کاام .رساادمااي
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ياک نااوه از مرکاز  ،کنيم. در ايان محالگذاری مينام

فشاری که در شمال اوراسيا اساتقرار فرعي و شرقي کم

باعاث جادايي و دور  ،به اين سامانه نزديک شاده ،دارد

گاردد و رفشاار آسايايي ماياز پشدن پرفشار اروپاايي 

نگر ريازش بيااهای ايزوباری باه نحاوی اسات کاه الگو

و هوای گرم  استهوای سرد از شمال روی دريای خزر 

 شود. نيز از جنوب غرب به سوی آن گسيل مي

تقريباااً مشااابه شااانزدهم، هااای ايزوباااری روز الگو

با اين تفااوت  است،( پانزدهمالگوی ايزوباری روز قبل )

خاود روی اروپاا  يشرویپپرفشار اروپايي به  ۀکه سامان

آن روی شامال  ۀکاه زباناطاوریهبا اسات، ادامه داده

باار ميلي پنجدريای خزر بسته شده و فشار مرکزی آن 

فشااار کاام  ۀسااامان ،افاازايش يافتااه اساات. در اياان روز

خاود  يشارویپسوداني نيز در همان جهت روز قبل به 

ماورد مطالعاه  ۀطقاادامه داده است. در ايان روز در من

دو ايستگاه گنبد و دولت نظار  ،)يعني شهرستان گنبد(

متار باارش را گازارش ميلي 13و  4/1ترتيب نظری به

 اند. داده

هفدهم، تشاابه بساياری باه های ايزوباری روز الگو

کاه  طاوریه ب ،های ايزوباری روز قبل از خود داردالگو

روپاايي فشاار زيااد ا ۀشود ساماندر اين نقشه ديده مي

 ،که فشار مرکزی آن در جنوب دريای سياهعلاوه بر آن

باز هم به سامت  ،هکتوپاسکال افزايش يافته است پنج

کاه  طاوریه با اسات، شرق به حرکت خود ادامه داده

ايزوبارهای انتهای شرقي آن از جهت شمال به جناوب 

کنند. اين الگو بيانگر آن است که از روی خزر عبور مي

مت شامال روی خازر لغزياده و باار هاوای سارد از سا

رطوبت آن افزوده شده و هنگام برخورد با هوای گرم و 

نسايم درياا از  ۀعناوان ياک جبهاه مرطوب جنوبي با

 قدرت بيشتری برای ريزش برخوردار شده است. 

هايي که در اين نام و ميزان ايستگاه ،(3در جدول )

 .درج شااده اساات ،اناادروز بارناادگي دريافاات کاارده

شود، در ايان روز در اين جدول ديده مي ور کهطهمان

های مساتقر در منطقاه، ريازش بااران را ايستگاه ۀکلي

اناد و بالااترين ميازان بارنادگي گازارش گزارش نموده

 متر است. ميلي 5/31 با برابر ،شده

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

 نام ايستگاه
لي عملک

 تپه
 کاکا آبه پلنگ

داشلي 

 برون

قره 

 ماخر

قره کسلخه 

 قورق
 گنبد

دولت نظر 

 نظري

اقري 

 بوغاز

 3/8 3 1/16 3 5/31 15 4 13 12 ميزان بارندگي
 

باا  هجادهمايزوباری روز  یهای نقشهالگو مقايسه

باااری روز قباال از خااود، تشااابه هااای ايزوی الگونقشااه

ز به خوبي به نماايش های ايزوباری را در اين دو روالگو

گذارد. تفاوتي که بين اين دو الگو وجاود دارد ايان مي

ضمن  هجده،فشار زياد اروپايي در روز  است که سامانه

تقويت، گسترش بيشتری باه سامت شارق دارد و نياز 

فشار سوداني با آن به سمت کم یمحل برخورد سامانه

 گوناه کاه درجا شده است. در اين روز همانهشرق جاب

از شادت باارش و تعاداد  ،شاود( دياده ماي8جدول )

کاسته شاده  ،انددهکرهايي که بارش را گزارش ايستگاه

 است.

 

 4935آبان  43مقدار بارندگي ايستگاه مستقر در شهرستان در روز  -3جدول 
 اقري بوغاز قره کسلخه قورق قره ماخر داشلي برون کاکا آبه پلنگ علي تپهملک نام ايستگاه

 6/4 6/3 4/4 13 12 5/2 4 ن بارندگيميزا
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 1385آبان  15روز  ینقشه 1385آبان  16روز  ینقشه

  

 1385آبان  13روز  ینقشه 1385آبان  18روز  ینقشه

 4935آبان  43و  47، 46، 45هکتوپاسکالي روزهاي  4111هاي تراز تصوير نقشه -2شکل 
 

هاای نقشاه ،(3) شاکلدر : هاي شار رطوبتيب( الگو

زولاو  12در ساعات  18و  13، 16، 15رطوبت روزهای 

هاا دياده در اين نقشه طور کههمان ترسيم شده است.

رطوبات از درياای ساياه از  پاانزدهم،در روز  ،شاودمي

جهاات شاامال غاارب و از اقيااانوس هنااد )در جهاات 

های ساعت به روی سودان منتقل شاده از آنجاا( عقربه

ال شرق روی دريای خزر و در جهت جنوب غرب ا شم

روز  یيابااد. در نقشااهنااواحي اطااراف آن انتقااال مااي

روی درياای خازر از شده های منتقلرطوبت شانزدهم،

 ،(3) شاکلاند. در شده به خوبي ادغام شدهدو منبع ياد

زولاو  12در سااعت  هفادهممنباع رطوبات روز  نقشه

کاه در ايان نقشاه دياده طور همان .ترسيم شده است

منبع رطوبتي ايان باارش مرباوط باه هماان  ،دشومي

با اين تفاوت کاه نقاش اقياانوس  ،منابع روز قبل است

تار شاده اسات و همچناين هند در ايان روز برجساته

بالاترين ميازان رطوبات در جناوب شارقي خازر و در 

 شمال شرق کشور وجود دارد.

باه خاوبي  هجادهمای رطوبتي روز الگوه در نقشه

مراکز رطوبات را از روی منطقاه  توان فاصله گرفتنمي

هماين امار نياز باعاث کااهش و قطاع . کاردمشاهده 

 .استها در اين روز ريزش
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 1385آبان  16روز  نقشه 1385آبان  15روز  نقشه

  

 1385آبان  18روز  ینقشه 1385آبان  13روز  ینقشه

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

 

، (4) شاکلدر : هکتوپاسهکالي 351هاي تراز ج( الگو

آباان مااه  18و 13، 16، 15الگوهای پربندی روزهاای 

هکتوپاسکال باه نماايش گذاشاته  852در تراز  1385

ای ها باا الگوهای الگوهای اين نقشهشده است. مقايسه

ها همانند بودن آن ،هکتوپاسکالي 1222های تراز نقشه

از چگااونگي  رواز اياان .دهاادرا بااه خااوبي نشااان مااي

پرهياز اختصاار  بارایتغييراتشان در روزهای مختلاف 

 هاای کامشود کاه ساامانهو به اين بسنده مي شودمي

تراز باه هکتوپاسکالي در اين  1222فشار حرارتي تراز 

 یساامانه . بناابراينانادصورت ناوه خود را نشاان داده

گار شاده شکل انتهايي نااوه جلاوهفشار سوداني به کم

 است.
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 1385آبان  16روز  ینقشه 1385آبان  15روز  ینقشه

 
 

 1385آبان  18روز  ینقشه 1385آبان  13روز  ینقشه

 هکتوپاسکال 351در تراز  4935آبان ماه  43و  47، 46، 45بندي روزهاي وهاي پرهاي الگتصوير نقشه -1 شکل

 
، (5) شاکلدر : هکتوپاسهکالي 511از هاي تهرالگو د(

مااه آباان 18و  13، 16، 15های پربندی روزهاای الگو

هکتوپاسکالي ترسايم شاده اسات.  522در تراز  1385

هاای تاراز ها باا نقشاهدر اينجا نيز همانندی اين نقشه

تنهااا  .هکتوپاسااکالي بااه خااوبي مشااخص اساات 852

ا هاتفاوتي که وجود دارد اين اسات کاه در ايان نقشاه

فشار زياد اروپايي بيشتر به صورت فراز خاود  یسامانه

را نشان داده است و حکايت از آن دارد که اين ساامانه 

 یدر تراز سط  زمين به صاورت ياک ساامانه هر چند

 يک سامانه ديناميکي است. ،حرارتي ظاهر شده است

توان اين تراز به خوبي ميها در با ترسيم محور ناوه

باه ياا  تي قسمت شرقي اين محور وچگونه وق ديد که

جهت جات اساتريک باه منطقاه نزدياک  ،عبارت بهتر

ها در منطقه شروع شده، شدت يافتاه و ريزش ،شودمي

 يابد. خاتمه مي

محور تراف به حد کاافي باه  پانزدهم،روز  در نقشه

 بنااابراين باااراني نيااز  .منطقااه نزديااک نشااده اساات

تنها باا کماي  زدهم،شاندر حالي که در روز  .ايمنداشته

بارندگي در منطقه شروع شاده اسات.  ،حرکت به شرق

تر باا نزدياک هفادهم،کاه در روز  اساتاين در حالي 

بالااترين ميازان بارنادگي را  ،شدن محور ناوه به خازر

که محور ناوه از نيز با وجود اين هجدهمداريم و در روز 

بااز هام تعاداد زياادی از  ،روی خزر عبور کرده اسات

اناد. باا توجاه باه دهکرتگاه ريزش باران را گزارش ايس

بايد گفت زماان  ،که آمارهای بارندگي صحي  استاين

)يعنااي  شاانزدهمزولااو روز  18ايان رياازش از سااعت 
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يعناي ) هفادهمروز  18( تا سااعت 16هنگام روز شب

بايست فارو ريختاه باشاد. اماا مي (13هنگام روز شب

روز بعااد گاازارش  هااا را صااب ها اياان رياازشبانديااده

زولااو روز  18الگوهااای ساااعات  ،(5) شااکلانااد. دهکاار

دهاد. را نشان ماي هفدهمروز  18و  12، 6و شانزدهم 

قرارگياری محاور نااوه در ايان سااعات باه  یمشاهده

 سازد.خوبي زمان رخداد بارش را مشخص مي

    

   

 1385ان آب 13زولو  6ساعت  نقشه  1385آبان  16زولو  18ساعت  نقشه

 

 

 1385آبان  13زولو  18ساعت  نقشه 1385آبان  13زولو  12ساعت  نقشه

 هکتوپاسکالي 511در تراز  4935آبان ماه   47و 46بندي روزهاي هاي الگوهاي پرتصوير نقشه -5شکل 

 

 گيرينتيجهبندي و جمع
بايش  ،ويژه گندمهديم ب کشت محصولات به شيوه
ه ه شاارايط آب و هااوايي و باااز هاار عاااملي وابسااته باا

خصو  مقدار و زمان بارندگي و توزيع مناساب آن در 
نياز شديد به ريازش  ،رشد است. زمان آغاز کشت دوره

نيااز مبارم باه  ،باران فراوان و به موقع و زمان برداشت
عدم ريزش باران و يا باران نابهنگام است. در حالي کاه 

ترين از نامنظم باران يکي ،های اقليميفراسنج مياندر 

ترين عناصار از لحاام مقادار و زماان وقاوع و سرکش
بااا وجااود اياان  کااه اساات. تحقيااق حاضاار نشااان داد

توان با استفاده از تااريخ و مقادار های بارش ميويژگي
های گذشاته و های فرو ريخته شده در طي دورهبارش

زماان وقاوع،  با دقت بالاايي ،به کمک قانون احتمالات
در را زا های بارشهو مسير سامان أها و منشمقدار بارش

)گندم( برآورد نمود  ابتدا و انتهای فصل کشت محصول
 تقويم زراعي را تنظيم کرد. ،اساس آن و بر
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