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   قال  تغییرنما، آق ، نیمآمار یابی، زمین  بارش، درون: کلیديهاي واژه

کـشاورزي و   دانـشگاه علـوم      وفناوري معاونت پژوهشی   92-314-37   به شماره   طرح پژوهشی مصوب   :منبع یافته 
  منابع طبیعی گرگان

  جاوید قرخلو ،حسین کاظمی ):گان(نویسنده

  

بندي بارش مـوثر در اراضـی کـشاورزي شهرسـتان      ن و پهنه یابی جهت تخمی    هاي مختلف درون    ارزیابی روش  :عنوان
  قال  آق
  

  92- 314-37 :شماره

  13/11/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian



  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

 

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي مختلف  ریزي ها و برنامه هاي اقلیمی است که در فعالیت ترین مولفه  عامل بارش یکی از مهم،در بین عوامل اقلیمی

کمیت بخشیدن به  مکانی و زمانی برخوردار بوده و این عامل از بیشترین تغییرات. هاي مستقیمی است کشاورزي داراي کاربرد
معموالً از اطالعات بارندگی در مطالعات نیاز آبی گیاهان موجود . باشد  می مورد توجه محققان مختلفآن در مکان و زمان همواره 

  .شود  میبینی به هنگام سیالب استفاده سالی و ترسالی و پیش اي، تجزیه و تحلیل خشک در الگوي کشت، تحلیل منطقه

سنجی در ثبت بارش از سوي دیگر،  هاي باران یستگاهتغییرات قابل مالحظه بارندگی در زمان و مکان از یک سو و کمی ا
). 2010میرموسوي و همکاران، (نماید  ناپذیر می هاي تخمین بارش را در زمان و مکان امري اجتناب ضرورت تبین مدل

باران را در منطقه مورد نظر استخراج کرد، اما  توان خطوط هم وجود دارند که با کمک آنها مییابی متنوعی  هاي درون روش
این . بخش نیست ها چندان رضایت ها در برخی روش گیري، تخمین هاي موجود و دقت پایین اندازه دلیل نابسندگی آمار و داده به

هاي کالسیک  روش. گردند هاي کالسیک تقسیم می آماري و روش هاي زمین بندي کلی به روش ها در یک تقسیم روش
اساس آماري، تخمین بر هاي زمین در روشکه  کنند، در صورتی هایی هستند که از آمار کالسیک براي تخمین استفاده می روش

و توانایی یافته   آمار به خوبی گسترش  هاي اخیر مبانی زمین در دههآمار  زمین. گیرد ساختار مکانی موجود در محیط صورت می
 امروزه ).2008نیا و پیرمرادیان،  شمس(بینی متغیرهاي مکانی مشخص شده است   شاخه از آمار در بررسی و پیشاین

هاي مختلف   در شاخهGISو  +GS افزارهاي قوي مانند دلیل کاربرد نرم رغم پیچیدگی آنها به هاي زمین آماري علی روش
ین روش آماري در برآورد یک متغیر، به نوع متغیر و تر در کل مناسب.  دارندخصوص علوم محیطی کاربرد فراوانی علوم به

  .توان روش منتخب در یک منطقه را به سایر مناطق تعمیم داد اي تأثیرگذار بر آن بستگی دارد و نمی عوامل منطقه

  ها ترین یافته مهم
 همه  تخمین جهتبهترین الگو) 2 و 1درجه (اي موضعی  جمله نشان داد که روش چند در این پژوهشها نتایج ارزیابی

.  زیرا این روش داراي بیشترین دقت و کمترین خطا بودباشد،  بهاره و بارش خرداد ماه میجز بارش متغیرهاي بارش به
 تجزیه و تحلیل . شناخته شداکثر این متغیرهاترین الگو جهت تخمین   نامناسب،کریجینگ سادهچنین روش هم
هاي پاییزه، بهاره، آذرماه و اردیبهشت  بارش با مدل نمایی و متغیرهاي بارش ساالنه و خرداد ماهنماها نشان داد که  تغییر نیم
هاي ساالنه، پاییزه، آبان،  هاي نهایی نشان داد که میزان بارش نقشه تحلیل  همچنین. با مدل کروي بهترین برازش را دارندماه

 درصد از اراضی 62/65در این مطالعه مشخص شد که حدود . آذر و خرداد ماه در اراضی شمالی کمتر از مناطق جنوبی است
 در این ،تغییرات بارش پاییزههمچنین دامنه . باشند متر می  میلی400 تا 300 بین  مناسبکشاورزي داراي بارش ساالنه

 این  ساالنه و پاییزه گیاهان دیم رایج در از نظر برآورد نیاز رطوبتی.متر مشاهده شد   میلی08/166 تا 11/101منطقه بین 
  . منطقه مثل گندم، جو و کلزا، این مقادیر بارش مناسب است، اما از نظر میزان بارش بهاره و خرداد ماه ناکافی است
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  اهمیت موضوع
احل رشد بر عملکرد محصول  عالوه بر مجموع بارندگی ساالنه، نحوه توزیع آن در طول مر،در زراعت دیم

تواند  این تغییرات می. باشد زیرا غالباً توزیع بارندگی از لحاظ زمانی و مکانی بسیار نامنظم می. سزایی دارد تاثیر به
قال یکی از مراکز تولید  شهرستان آق. ها به طول انجامد هاي خشکی باشد که ممکن است ماه عامل ایجاد دوره

سطح زیر کشت گندم و جو دیم در این شهرستان در سال . باشد ه غالت دیم میمحصوالت کشاورزي از جمل
 هکتار بوده، اما متوسط عملکرد این محصوالت در این شهرستان 5534 و 28465ترتیب   به1389- 90زراعی 

  طور مثال متوسط عملکرد گندم دیم در سال زراعی  هب. متغیر و وابسته به عوامل اقلیمی از جمله بارش است
 کیلوگرم در هکتار 1641 از آن قبل کیلوگرم و سال 2630، 1388- 89 کیلوگرم، در سال 818، 1389- 90

 در هاي موثر بارشتغییرات مکانی بنابراین اطالع از ). 2012سازمان جهاد کشاورزي گلستان، (گزارش شده است 
 به یک الگوي یابی ، در دستیابی مختلف درونهاي  اساس روش  برقال شهرستان آقمحدوده اراضی کشاورزي 

تواند   در منطقه می تولید محصوالت کشاورزي بهتر مدیریتبراينقشه  استفاده از آن در قالب وبارش صحیح 
  .موثر باشد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

   .قال بندي میزان بارش بهاره در اراضی کشاورزي شهرستان آق پهنه- 1 جدول
  ارزش کیفی براي کشت دیم  )درصد( نسبت به کلمساحت هر پهنه   )هکتار( مساحت  )متر میلی(میزان بارش 

  نامناسب  99/63  50/70044  41/40- 80
  متوسط  80/34  30/38094  110-80
  مناسب  19/1  17/1309  118-110

  

  

  . قال  نقشه تخمین بارش خرداد ماه در اراضی کشاورزي شهرستان آق- 14- 3 شکل

  


