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 های سیستمی، تصویر ماهواره، دمای بحرانی  سازی، رهیافتذرت، شبیه هاي کلیدي:واژه

 35-523-4ه شماره شناسه  طرح تحقیقاتی ب منبع یافته:

 بخش، حسن مختارپورمحمدتقی فیض، بهنام کامکار نویسنده)گان(:

ضه کچلی بالل ناشی از دماهاای ناامولود در محادوده زماا  یابی عاربندی قابلیت کشت ذرت و نقشهپهنه :عنوان

 افشانی در اراضی زراعی آبی استا  گلستا  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاایی، سان ش از دور و مادلگرده

  DSSATسازی شبیه

 35-523-4 شماره:

 22/01/0534 تاریخ:

  علمی هاي کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

هاای مادیریتی جهات هاا و ارایاه راهکاارسازی مصرف نهادهتعیین مناطق پرعملکرد و کم عملکرد جهت بهینه

بندی اراضی آبی استا  گلساتا  جهات پهنهاین موالعه با هدف  های موجود است.بهبود وضعیت عملکرد از دغدغه

 افشانی در اراضی آبایای و شناسایی نقاط پرآسیب ناشی از دماهای نامولود در محدوده زما  گردهکشت ذرت دانه

   استا  گلستا  ان ام شد.

 )شرح مساله(مقدمه 

های هستند. بر اساس یافتهدر استا  گلستا  ذرت، سویا، برنج و پنبه مهمترین محصوالت کشاورزی تابستانه 

واملی هستند که بر روی کشت ذرت در استا  گلستا  تأثیرگذار یکی از مهمترین عدماهای بحرانی محققین 

تن در هکتار کاهش یافته  3های تابستانه به کمتر از که در سالیا  گذشته عملکرد ذرت در کشتطوریهستند به

ای و بررسی دماهای بحرانی در بندی اراضی آبی استا  برای کشت ذرت دانهاست بنابراین این تحقیق جهت پهنه

های متفاوت ان ام شد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق از سیستم اطالعات در تاریخو افشانی رحله گردهم

  استفاده شد. (RS) سن ش از دورو  CERES–Maize(، مدل GISجغرافیایی )

 هاترین یافتهمهم

درصد( از  7/42هکتار ) 1/57873طبقه مولوبیت برای کشت ذرت در استا  وجود دارد و  3نتایج نشا  داد که 

اسب هستند. همچنین نتایج نشا  داد که اراضی کشاورزی در اطراف اراضی آبی استا  برای کشت ذرت خیلی من

درجه  53شهرستا  کردکوی و برخی از اراضی اطراف شهرستا  گرگا  کمترین فراوانی روزهای با دمای بیشتر از 

 از گراد کمتر درجه سانتی 53ها فراوانی روزهای با دمای بیشتر از گراد را دارند و در همه تاریخ کاشتسانتی

افشانی و گراد در محدوده گردهدرجه سانتی 53درصد بود. همچنین بیشترین فراوانی روزهای با دمای بیشتر از  44

خرداد و  15های مناطق با ریسک باالتر روبرویی با عارضه کچلی بالل در اطراف شهرستا  گنبد و در تاریخ کاشت

شده و تصاویر عی زیر کشت ذرت با استفاده از روش نظارتدست آمد. انوباق نقشه تفکیک مزارع واقخرداد به 28

گراد نشا  داد که کشاورزا  هم به شکل درجه سانتی 53با نقشه فراوانی روزهای با دمای باالی  8ماهواره لندست 

هکتار از مزارع  12823گیرند و در حدود های مولوبی را در نظر میت ربی در نواحی مختلف استا  تاریخ کاشت

  فعلی زیر کشت این محصول در طبقات بسیار مناسب تا مناسب قرار دارند.
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 ها، جداول و سایر مستندات()مشتمل بر شکل اطالعات تکمیلی

 
 شناختی. بوم -( در استان گلستان از نظر اقلیمی414ای )سینگل کراس های تناسب رشد ذرت دانهنقشه پهنه -0شکل 

 
 . ایبندی اراضی آبی استان گلستان جهت کشت ذرت دانهطبقه -0جدول 

 درصد مساحت )هکتار( طبقه

S 11/157873)1(خیلی مناسب   7/42  

S 82/35738)2(مناسب   23 

S 57/53723)3(تا حدودی مناسب   11 

S 35/8428)4( تا حدودی ضعیف  3/2  

S 8/47244)5(ضعیف   25/14  
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