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 چكيده

و كه با شناخت ظرفيت هاي كشاورزي كشور به خصوص در زمينه زراعت ديم است آذربايجان يكي از قطبمنطقه ها
مي توان و استان04/7استان آذربايجان غربي.افزون اين منطقه موثر باشد توان در توسعه روز هاي محيطي آن درصد

ا24/8آذربايجان شرقي  به.اند ختصاص دادهدرصد سطح كشتزارهاي ديم كشور را به خود در اين تحقيق با توجه
و سطح باالي كشت آن در هر دو استان، الزم است پارامتر بارش؛ اهميت ديم در و غربي از آذربايجان شرقي كه يكي

در بنابراين،. پارامترهاي موثر در كشت ديم است، مورد بررسي قرار گيرد و ماهانه بارش ويژگي هاي ساالنه، فصلي
و روش آن توصيفي.منطقه ديم زار آذربايجان از لحاظ كمي مورد بررسي قرار گرفت تحليلي-نوع تحقيق كاربردي

و ايستگاه ايستگاه.است و مراغه از آذربايجان شرقي از هاي تبريز، اهر، جلفا و تكاب هاي اروميه، خوي، ماكو، پيرانشهر
نتايج تحقيق.انتخاب گرديد 1388-1389تا 1366-1367هاي آبي بايجان غربي براي دوره آماري مشترك سالآذر

و جلفا از نظم بارشي بهتري نسبت به ديگر ايستگاه ها برخوردار در آذربايجان شرقي،نشان داد كه،  ايستگاه هاي مراغه
براي ديم كاري در تمام ايستگاه هاي مورد مطالعه) مترميلي 250( درصد حداقل نياز آبي80براساس احتمال. است

با. تامين شده است بر در استان آذربايجان غربي،. ميلي متر دارد 435بهترين شرايط را در اين زمينه ايستگاه مراغه
را. درصد، حداقل نياز آبي ديم كاري براي تمام ايستگاه ها تامين مي شود80مبناي احتمال  ايستگاه بهترين شرايط

و در ايستگاه براساس تحليل نقشه هم بارش،. ميلي متر دارد 847پيرانشهر با  كمترين بارش در شمال غرب منطقه
و خوي با مقداري بين  و در ايستگاهوميلي متر 188- 244هاي ماكو، جلفا بيشترين بارش در جنوب غربي منطقه

شد 635- 691پيرانشهر با مقدار بين  توزيع بارش در سطح منطقه مورد مطالعه از افزايش.ه استميلي متر دريافت
به. بارش هاي به سمت جنوب غربي منطقه حكايت مي كند از جانب ديگر نيمه جنوبي منطقه بارش بيشتري نسبت

.بنابراين مناطق جنوبي از شرايط مساعدتري براي كشت ديم برخورداراست.منطقه شمالي دريافت مي كند

.، نياز آبيبارش، كشت ديمآذربايجان غربي،،شرقي آذربايجان:واژگان كليدي
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 مقدمه
ي هر منطقه از و ظرفيت مناسبي را براي توسعه كشور ايران داراي منابع طبيعي فراواني هستكه اين موضوع زمينه

با هاي كشاورزي كشور به خصوص در زمينه زراعت منطقه آذربايجان يكي از قطب.كند كشور فراهم مي ديم استكه
و توان شناخت ظرفيت مي ها اولين قدم در راه شناخت.توان در توسعه روزافزون اين منطقه موثر باشد هاي محيطي آن
و موثرترين متغير در زمينه كشاورزي ديم در اين هاي اقليمي آن استكه مهم ها، بررسي توانمندي اين ظرفيت ترين

).، به نقل از مظفري1966داس، رام(بارش است گي هايمنطقه، بررسي ويژ
هكتار تقريباً نصف زمين هاي 6378889هكتار است؛كه 12729169مجموع اراضي زير كشت در كشور معادل با

استان آذربايجان غربي.شود كشور به كشت ديم اختصاص پيداكرده كه اين از اهميت باالي ديم كاري در ايران ناشي مي
و استان آذربايجان04/7 از مجموع.اند درصد سطح كشتزارهاي ديم كشور را به خود اختصاص داده24/8شرقي درصد

هكتار به كشت ديم اختصاص پيدا كرده 525538هكتار سطح زير كشت استان آذربايجان شرقي، 792171
از.است كر 449123هكتار سطح زير كشت، 730992استان آذربايجان غربي نيز ده هكتار به كشت ديم اختصاصپيدا

از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه به موارد زير مي توان اشاره).89-88آمارنامه كشاورزي، سال زراعي(است 
:نمود
يويپالنو بوليآلتهاي آگروكليمايي براي كشاورزي ديم در منطقه، به بررسي محدوديت)2007(و همكاران1كارسيا
و به اين نتيجه رسيدند كه مدت پرداخته و مدت5اند ماه در جنوب منطقه براي كشت ديم مناسب4ماه در شمال

و مدت بارش رابطه منفي برقرار است و همچنين بين شروع بارش .است
اند،، اثراث متغيرهاي جوي در كشاورزي ديم در منطقه اردن را مورد بررسي قرار داده)2010(و همكاران2البكري

در4-8درصدي بارش، بازده محصول20تا10اين استكه؛ با كاهش نتايج حاصله از اين تحقيق بيان گر  درصد
و  مي20تا10محصول جو .يابد درصد در محصول گندم كاهش

و هوايي بر بهره)2010(و همكاران3لواكسا برداري كشاورزي ديم در كامرون را مورد مطالعه، تأثير متغيرهاي آب
اي. قراردادند و بايد براي افزايش آن،ن متغيرها تأثير منفي بر بهرهاين تحقيق ثابت كرد كه برداري كشاورزي دارد

و سازگاري زمان شروع بارش با زمان كشت روي آورد .بهروش مديريت كشاورزي
و مظفري نتايج اين. اند، به تحليل شرايط بارش در سطح نواحي ديم زار گندم شرق كرمانشاه پرداخته)1381( قائمي
م دهد، عليرغم تأمين شدن حداقل بارش مورد نياز ساالنه گندمدر سطح منطقه، به علت توزيع نامناسبيتحقيق نشان

.شود آن در طول سال زراعي، نياز آبي گندم ديم در برخي از سال ها به خوبي تأمين نمي
و نصيري و، در اين تحقيق از مدل تلفيقي پانل، براي بررسي ارتباط ميان پارا)1383( ياراحمدي مترهاي اقليمي

كه. عملكرد گندم ديمدر استان لرستان استفاده شده است درصد تغييرات عملكرد6/71نتايج اين تحقيق نشان داد
گندم ديم به پارامترهاي اقليمي از قبيل تاريخ اولين بارش موثر، تاريخ آخرين بارش موثر، ميزان بارش بهاره، ميزان 

و غيره وابسته است . بارش پاييزه
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و كاهه و جو در استان گلستان)1387( مساعدي ، در يك پژوهش، به بررسي تأثير بارندگي بر عملكرد محصوالت گندم
و آذر برا هاي يماهكه بارندگ دهدمينشان اين تحقيقجينتا. پرداخته اند ويخرداد، آبان و آخر دورههياول هاي ماهگندم

رو ترين بيشجويبراكشت .عملكرد دارندياثر را بر
و همكاران ، اطلس گندم ديم براي استان زنجان را به منظور شناسايي مناطق مناسب براي ديم كاري)1389( كمالي
و دما مورد مطالعه قرار گرفته است براي رسيدن به اين هدف، داده. تهيه كرده اند نتايج اين تحقيق نشان. هاي بارش

و مركزي خد و قسمتمي دهد كه مناطق شمالي مي ابنده .باشند هاي شرقي ايجرود، مناطق مستعد براي كشت ديم
و سطح باالي كشت آن در هر و غربي در اين تحقيق سعي بر آن است كه با توجه به اهميت ديم درآذربايجان شرقي

گ در اين. يرددو استان، الزم است پارامتر بارش؛كه يكي از پارامترهاي موثر در كشت ديم است، مورد بررسي قرار
و ماهانه تحقيق، ويژگي هاي  گدر منطقه ديم زار آذربايجان بارش ساالنه، فصلي .رفتاز لحاظ كمي مورد بررسي قرار

 روش تحقيق
و روش آن توصيفي و پهنه جغرافيايي مورد بررسي.تحليلي است- نوع تحقيق كاربردي استان هاي آذربايجان غربي

ابتدا ايستگاه هاي هواشناسي اين دو استان مورد. آذربايجان شرقي، به دليل سطح باالي اراضي ديم خيز برگزيده شد
و سپس از بين ايستگاه هاي موجود، ايستگاه هايي كه از دوره آماري طوالني تري برخوردار بودند انتخاب  شناسائي

و ايستگاههاي ايستگاه. گرديدند و مراغه از آذربايجان شرقي و تكاب تبريز، اهر، جلفا هاي اروميه، خوي، ماكو، پيرانشهر
.انتخاب گرديد 1388- 1389تا 1366-1367هاي آبي از آذربايجان غربي براي دوره آماري مشترك سال

 موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
 استان آذربايجان شرقي-1

و45مدارهاي. كيلومتر مربع در گوشه شمال غربي فالت ايرانقرار دارد 47830شرقي با وسعت استان آذربايجان درجه
و5 و47دقيقه و30درجه و36دقيقه و22درجه درجه مختصات جغرافيايي اين استان را مشخص  �� دقيقه

و ايا. ميكنند لت خود مختار نخجوان مشخص مي رود ارس حدود شمالي آن را باجمهوري هاي آذربايجان، ارمنستان
در جنوب كشيدگي رشتهكوهها، دره. رود قطور وآبهاي درياچه اروميه حدود غربي با استان آذربايجان غربي است. كند

و  و در شرق نيز دره و دشتها موجب پيوستگي توپوگرافيك استان با آذربايجان غربي وزنجان شده است ها، جلگه ها
و گردنهصائين اين خطه را از استان اردبيل جدا مي كندرودخانه دره رود، كوهها .4ي سبالن، چهل مند

 استان آذربايجان غربي-2
اين استان كه در شمال. كيلومتر مربع مساحت دارد 43660استان آذربايجان غربي با احتساب درياچة اروميه حدود

مي65/2غرب ايران است،  و درصد از مساحت كل كشور را تشكيل و35بين دهد تا58درجه و39دقيقه 46درجه
و و44دقيقه عرض شمالي تا3درجه و47دقيقه اين استان از طرف.دقيقه طول شرقي قرار گرفته است23درجه

و شمال شرقي با جمهوري و عراق، از جنوب با استان شمال و ارمنستان، از غرب با كشورهاي تركيه هاي نخجوان
ب و از شرق و زنجان همسايه استكردستان و خاكي استان با كشورهاي.ا استان آذربايجان شرقي طول مرز آبي
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كه 823همسايه مجموعاً و ارمنستان،) نخجوان(هاي آذربايجان كيلومتر آن مرز آبي با جمهوري 135كيلومتر است
و 488 .)انداري آذربايجان غربياست: منبع(كيلومتر مرز خاكي با عراق است 200كيلومتر مرز خاكي با تركيه

 ايستگاه هاي مورد مطالعه-3
و از ايستگاه هاي ماكو، خوي، و مراغه براي آذربايجان شرقي براي انجام اين تحقيق از ايستگاه هاي تبريز، اهر، جلفا

و تكاب براي آذربايجان غربي استفاده گرديده است و ارتف).1شكل(اروميه، پيرانشهر اع ايستگاه موقعيت جغرافيايي
.ارائه گرديده است1هاي مورد مطالعه در جدول شماره 

).پژوهش پژوهشگران: منبع(موقعيت ايستگاه هاي مورد مطالعه-3شكل

 مورد مطالعههاي مشخصات ايستگاه-1جدول

)متر(ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

 1361 شمالي38-5 شرقي46-14 تبريز1

 736 شمالي38-45 شرقي45-40 جلفا2

 1390 شمالي38-26 شرقي47-4 اهر3

 1477 شمالي37-24 شرقي46-46 مراغه4

 1411 شمالي39-20 شرقي44-26 ماكو5

 1103 شمالي38-33 شرقي44-58 خوي6

 1328 شمالي37-40 شرقي45-3 اروميه7

 1443 شمالي36-42 شرقي45-9 پيرانشهر8

 1817 شمالي36-24 شرقي47-6 تكاب9

).سازمان هواشناسي كشور: منبع(
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 بحث
 آذربايجان شرقي-1

 ساالنه ويژگي هاي بارش-1-1
در ايستگاه) ميلي متر 9/197(و كمترين ميانگين بارش) ميلي متر 314(بيشترين ميانگين بارش در ايستگاه مراغه

و مراغه به ثبت��بيشترين ضريب تغييرات در ايستگاه اهر با مقدار. جلفا مشاهده شده است در ايستگاه هاي جلفا
ميلي 132(و كمترين آن در ايستگاه جلفا) ميلي متر 231( درصد در ايستگاه اهر20باالترين احتمال. رسيده است

 274(و كمترين آن در ايستگاه جلفا) ميلي متر 435(درصد در ايستگاه مراغه80باالترين احتمال. وجود دارد) متر
و جلفا از نظم بارشي بهتري نسبت به ديگر ايستگاه ها برخورد. است) ميلي متر . ار استبنابراين ايستگاه هاي مراغه

براي ديم كاري در تمام ايستگاه هاي مورد مطالعه تامين) ميلي متر 250(درصد حداقل نياز آبي80براساس احتمال
با. شده است ).2جدول(ميلي متر دارد 435بهترين شرايط را در اين زمينه ايستگاه مراغه

 1384-1385تا 1365- 1366آماري شاخص هاي آماري ايستگاه هاي آذربايجان شرقي در دوره-2جدول

)محاسبات نگارنده: منبع(

 وضعيت بارش فصلي-1-2
در) فصل زمستان(بيشترين بارش فصلي در تمام ايستگاه ها به جز ايستگاه تبريز و كمترين بارش فصلي در فصل بهار

).3 جدول(بنابراين توزيع بارش فصلي مناسبي تمام ايستگاه ها برخوردار مي باشند. فصل تابستان اتفاق افتاده است

 بارش فصلي در ايستگاه هاي مورد مطالعه وضعيت-3جدول

 نام ايستگاه پاييز زمستان بهار تابستان

 تبريز 85 ��� �� 10

 اهر604030 10

 جلفا4858 8118

 مراغه 93112 7184

).محاسبات نگارنده: منبع(

 مراغه جلفا اهر تبريز شاخص هاي آماري
 314 9/197 290 8/250 ميانگين
 167 315 379 383 بيشينه
 538 109 212 148 كمبنه

�� ضريب تغييرات �� �� ��

 103 65 51 61 انحراف معيار
 205 132 231 195 درصد 20
 435 274 337 304 درصد 80
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 وضعيت بارش ماهانه-1-3
و در ايستگاه بيشترين بارش در ايستگاه تبريز در ماه اسفند، در ايستگاه اهر، دي ماه، در ايستگاه جلفا، در ماه خرداد

در تمام ايستگاه هاي مورد مطالعه بارش به صورت مناسب در تمام ماه. مراغه در ماه ارديبهشت به وقوع پيوسته است
مطبنابراين توزيع ماهانه مناسب. هاي سال توزيع داشته است ).4جدول(العه دارندي ايستگاه هاي مورد

ت بارش ماهانه در ايستگاه هاي مورد مطالعهيوضع-4جدول

 نام ايستگاه مهر آبان آذردي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

 تبريز������������� �� 20� ��

 اهر�������������������

 جلفا7214847231672536913

 مراغه12419053453711553126 10

)محاسبات نگارنده: منبع(

 استان آذربايجان غربي-2

 وضعيت بارش ساالنه-2-1
مشاهده) ميليمتر 6/188(و كمترين در ايستگاه خوي) ميلي متر 8/692(بيشترين ميانگين بارش در ايستگاه پيرانشهر

و كمترين در پيرانشهر به ثبت رسيده است. گرديد در20بيشترين احتمال. بيشترين ضريب تغييرات در خوي درصد
و بيشترين احتمال  درصد، حداقل نياز آبي ديم كاري80بر مبناي احتمال. درصد در تكاب وجود دارد80پيرانشهر

با. براي تمام ايستگاه ها تامين مي شود ).5جدول(ميلي متر دارد 847بهترين شرايط را ايستگاه پيرانشهر

.1384- 1385تا 1365- 1366شاخص هاي آماري ايستگاه هاي آذربايجان غربيدر دوره آماري-5جدول

).محاسبات نگارنده: منبع(

 وضعيت بارش فصلي-2-2
و پيرانشهر در فصل و در ايستگاه هاي اروميه و ماكو، بيشترين بارش در فصل بهار در ايستگاه هاي خوي، تكاب

كمترين بارش در ايستگاه هاي مورد مطالعه در ماه تابستان اتفاق افتاده. زمستان بيشترين بارش وقوع داشته است
).6جدول(است

 تكاب ماكو پيرانشهر خوي ميهارو شاخص هاي آماري
 400 4/234 8/692 6/188 308 ميانگين

 943 611 1129 611 490 بيشينه
 145 165 367 165 173 كمبنه

 44 43 29 54 34 ضريب تغييرات
 177 102 202 102 105 انحراف معيار

 228 213 494 213 206 درصد 20
 504 381 847 381 451 درصد 80



٧

 بارش فصلي در ايستگاه هاي مورد مطالعهيتوضع-6جدول

 نام ايستگاه پاييز زمستان بهار تابستان

 اروميه35 895126

 خوي37 104 9192

 ماكو5297 326 16

 پيرانشهر90 411 7180

 تكاب7999484

).محاسبات نگارنده: منبع(

 وضعيت بارش ماهانه-2-3
بيشترين بارش در ايستگاه اروميه در ماه فروردين، در ايستگاه خوي در ماه فروردين، در ايستگاه ماكو، در ماه خرداد،

و در ايستگاه تكاب در ماه ارديبهشت به وقوع پيوسته است ).7جدول(در ايستگاه پيرانشهر، در ماه بهمن

 مطالعهوضعبت بارش ماهانه در ايستگاه هاي مورد-7جدول
 نام ايستگاه مهر آبان آذردي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

 اروميه21126286826663411213

 خوي211625476512528131014

 ماكو6025161144152 119 3112147

 پيرانشهر48403614 87276 124346134

 تكاب1231�� ����� ��������� ��

).محاسبات نگارنده: منبع(

 وضعيت دريافت بارش در منطقه آذربايجان-3

با تحليل و خوي و در ايستگاه هاي ماكو، جلفا نقشه هم بارش نشان داد كه كمترين بارش در شمال غرب منطقه
و در ايستگاه پيرانشهر با بيشترين بارش. ميلي متر دريافت شده است 188-244مقداري بين  در جنوب غربي منطقه

به. ميلي متر دريافت شده است 635-691مقدار بين  توزيع بارش در سطح منطقه مورد مطالعه از افزايش بارش هاي
از جانب ديگر نيمه جنوبي منطقه بارش بيشتري نسبت به منطقه شمالي. سمت جنوب غربي منطقه حكايت مي كند

و مناطق جنوبي بارشي بين 300تا 188مناطق شمالي بارشي بين. دريافت مي كند ميلي متر 691تا 300ميلي متر
با توجه به موارد ذكر شده، مناطق جنوبي به ويژه مناطق جنوب غربي شرايط مساعدتري براي.دريافتي بارش دارند

و آب مورد نياز نيز تامين ميگردد ).5شكل(ديم كاري دارند



٨

).پژوهش پژوهشگران: منبع(نقشه همبارش منطقه آذربايجان-5شكل

 نتايج
و جلفا از نظم بارشي بهتري نسبت به ديگر ايستگاه ها برخوردار است در آذربايجان شرقي، براساس. ايستگاه هاي مراغه

براي ديم كاري در تمام ايستگاه هاي مورد مطالعه تامين شده) ميلي متر 250(درصد حداقل نياز آبي80احتمال 
با. است دا 435بهترين شرايط را در اين زمينه ايستگاه مراغه به.ردميلي متر بيشترين بارش فصلي در تمام ايستگاه ها

و كمترين بارش فصلي در فصل تابستان اتفاق افتاده است) فصل زمستان(جز ايستگاه تبريز  بنابراين. در فصل بهار
در تمام ايستگاه هاي موردمطالعه بارش به صورت. توزيع بارش فصلي مناسبي تمام ايستگاه ها برخوردار مي باشند

د در.هاي مورد مطالعه دارندي ايستگاهبنابراين توزيع ماهانه مناسب.ر تمام ماه هاي سال توزيع داشته استمناسب
. درصد، حداقل نياز آبي ديم كاري براي تمام ايستگاه ها تامين مي شود80بر مبناي احتمال استان آذربايجان غربي،

و ماكو، بيشترين بارش در فصل. ميلي متر دارد 847بهترين شرايط را ايستگاه پيرانشهر با ايستگاه هاي خوي، تكاب
و  و پيرانشهر در فصل زمستان بيشترين بارش وقوع داشته استدر بهار و. اروميه تمام ماه هاي سال داراي بارش بود

قه كمترين بارش در شمال غرب منطتحليل نقشه هم بارش نشان داد كه،.بارش از توزيع يكنواختي برخوردار مي باشد
و خوي با مقداري بين  بيشترين بارش در جنوب. ميلي متر دريافت شده است 188-244و در ايستگاه هاي ماكو، جلفا

و در ايستگاه پيرانشهر با مقدار بين  توزيع بارش در سطح منطقه. ميلي متر دريافت شده است 635- 691غربي منطقه
از جانب ديگر نيمه جنوبي منطقه. منطقه حكايت مي كندمورد مطالعه از افزايش بارش هاي به سمت جنوب غربي 
بيشترين ميانگين بارش ساالنه مي توان گفت كه، در مجموع.بارش بيشتري نسبت به منطقه شمالي دريافت مي كند

و كمترين ميانگين بارش ساالنه در شهر خوي وقوع داشته است در بيشترين تغيرات بارش.در شهر پيرانشهر ساالنه
خ و كمترين آن در شهر اهر شهر در منطقه مورد مطالعه آب مورد نياز ديم كاري تامين. به دست آمده است وي
و بدترين شرايط را شهر جلفا دارد80در اين زمينه، بهترين شرايط را براساس احتمال. ميگردد . درصد، شهر پيرانشهر

و .تامين آب مورد نياز آن وجود دارددر جنوب منطقه مورد مطالعه شرايط مساعدتري جهت ديم كاري
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