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 دهيچک
ثر ایي . رٍز رضذ ثرای ثیبى طَل هراحل ًوَ گیبّبى ًسجت ثِ تمَین زهبًی ترجیح دادُ هی ضَداستفبدُ از درجِ  

اسبض تؼییي ایي درجِ رٍز رضذّب ٍ پٌِْ ثٌذی هٌبطك ثر اسبض آًْب در اًجبم ػولیبت زراػی ثِ هَلغ ٍ صحیح ٍ ّوچٌیي 

تؼییي درجِ رٍز رضذّبی هَرد ًیبز هراحل هختلف ثرای . صُ ای است استفبدُ ثْتر از زهیي ّبی وطبٍرزی دارای اّویت ٍی

ًوَ ارلبم گلرًگ ثْبرُ از آزهبیطبت تبریخ وبضت ایي ارلبم وِ طی دٍ سبل در ایستگبُ تحمیمبت وطبٍرزی وجَترآثبد اصفْبى 

 51دهبیی پٌِْ ثٌذی استبى ثِ ووه درجِ رٍز رضذّبی هحبسجِ ضذُ ٍ ثب استفبدُ از دادُ ّبی . اًجبم ضذ، استفبدُ گردیذ

در سبهبًِ اطالػبت جغرافیبیی، هیبى یبثی . ایستگبُ سیٌَپتیه ٍ ولیوبتَلَشی استبى اصفْبى ٍ استبى ّبی ّوجَار اًجبم ضذ

ًمطِ ّبی هرثَط ثر اسبض اٍلیي تبریخ وبضت هٌبست گلرًگ در هٌبطك هختلف استبى ٍ ثب . ذیگرداًجبم درجِ رٍز رضذّب 

ثر اسبض ًتبیج ثذست . اض ترسین گردیذًذ.ای.ثب استفبدُ از جی سجس ضذىثرای ّر هرحلِ تَجِ ثِ درجِ رٍز رضذّبی الزم 

پٌِْ ثٌذی استبى ثر اسبض . درجِ رٍز رضذ هحبسجِ ضذ152وبضت تب سجس ضذى  ِآهذُ هیبًگیي درجِ رٍز رضذّبی هرحل

 ِ، درجِ رٍز رضذّبی الزم هرحلدرجِ رٍز رضذّبی هحبسجِ ضذُ ًطبى داد در صَرت استفبدُ از تبریخ وبضت ّبی هٌبست

ثذیي هٌظَر ثبیستی ثب تَجِ ثِ صفر رضذ ٍ ًوَ گیبُ در ّر هٌطمِ ًسجت ثِ . هی ضَد تبهیي در توبهی ًمبط استبى ضذى سجس

 .تٌظین تبریخ وبضت هٌبست الذام گردد

 ، پٌِْ ثٌذی، هیبى یبثیسجس ضذىدرجِ رٍز رضذ، گلرًگ،   :ٍاشُ ّبی ولیذی

 مقدمه

از . ًوَ گیبُ تبوٌَى ثىبر گرفتِ ضذُ است  هختلفی ثرای ارزیبثی اثر درجِ حرارت ثر رٍی هیساىّبی  رٍش

یب درجِ رٍزّبی رضذ از ّوِ هؼرٍفتر است  ّب، رٍش هجوَع درجِ حرارت هَثر یب زهبى حرارتی هیبى ایي رٍش

سبدگی رٍش . حرارت َّاست وِ هؼٌبی سبدُ آى ارتجبط رضذ ٍ ًوَ ٍ رسیذگی گیبُ ثب درجِ( 1983راثرتسَى، )

  (.1994 هبٍی،)ریسی وبرثری زهیي سبختِ است راٌّوبیی ػولیبت زراػی ٍ ثرًبهِ درجِ رٍز آى را رٍضی ػبم پسٌذ در

پٌِْ استتبى اصتفْبى    یگلرًگ ثْبرُ ٍ ثررسسجس ضذى  ِهرحل یي درجِ رٍز رضذّبییتؼ ي هطبلؼِیّذف از ا  

   .ثَد یزراػ یِ ّبیتَص ٍ یوطبٍرز یي ّبیتفبدُ ثْتر از زهاس ثِ هٌظَر ِي هرحلیاز لحبظ ٍلَع ا

 داده ها و روش ها 

ارلبم گلرًگ ثْبرُ از آزهبیطبتی وِ طتی ستبل ّتبی     الزم ثرای سجس ضذىثِ هٌظَر تؼییي درجِ رٍز رضذّبی 

 . در هسرػِ تحمیمبتی وجَترآثبد اصفْبى اًجبم ضذ استفبدُ ثِ ػول آهذ 1386-87ٍ  1385-86زراػی 
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ٍ ( رٍزاًِ)، دهبی حذاوثر (ضجبًِ)آى از دادُ ّبی دهبی حذالل  یدرجِ رٍز رضذّبثِ هٌظَر پٌِْ ثٌذی 

ایستگبُ سیٌَپتیه ٍ ولیوبتَلَشی استبى اصفْبى ٍولیِ استبى ّبی ّوجَاراز سبل  51دهبی ( ضجبًِ رٍز)هیبًگیي 

 . سبل ثَد 20یستگبُ ّب ثیص از درصذ ا 50طَل دٍرُ آهبری حذٍد . ضذهیالدی استفبدُ  2009تب  1961

از ًتَع   پبیتِ ضتؼبػی   تَاثتغ  ثتب استتفبدُ از رٍش   هیبى یبثی درجِ رٍز رضتذّب  ،در سبهبًِ اطالػبت جغرافیبیی

ٍ ثر  اسبض اٍلیي تبریخ وبضت هٌبست  گلرًگ در استبى ٍ ثب تَجتِ ثتِ درجتِ     صَرت گرفت اسپالیي وبهالً هٌظن

 .اض ترسین گردیذًذ. آی. ًمطِ ّبی هرثَط ثب استفبدُ از جیرٍز ّبی الزم ثرای ّر هرحلِ ًوَی 

 نتایج و بحث

. هحبستجِ وردیتذ   152ثر اسبض ًتبیج ثذست آهذُ هیبًگیي درجِ رٍز رضذّبی الزم ثرای وبضت تب سجس ضتذى  

در صَرت وطت گلرًگ در اٍل ثْوي هبُ لسوت ّبیی از ضرق استبى ضتبهل ایستتگبُ ّتبی خَرثیبثبًته ٍ ثیب تِ      

بًه اٍلیي هٌبطمی ّستٌذ وِ ثِ هرٍر تب پبًسدّن اسفٌذ، درجِ رٍز رضذ ّبی الزم ثترای ستجس ضتذى گلرًتگ در     ثیبث

ثب وطت گلرًگ در پبًسدّن اسفٌذ ثِ ٍسؼت هٌبطمی وِ گلرًتگ در آى هٌتبطك ستجس    (. 1ضىل )آًجب تأهیي هی گردد

وبضتبى ثتِ ایستتگبّْبی لجلتی ا تبفِ هتی        در ایي حبلت ایستگبُ ّبی اًبرن، اردستبى ٍ. هی ضًَذ ا بفِ هی گردد

 (. 2ضىل .)ذًگرد

ایص دادُ ثِ طَری وِ در ایتي حبلتت ایستتگبُ ّتبی ًتبییي،      وطت در آخر اسفٌذ ثبز ّن ٍسؼت هٌبطك را افس

جٌگلجبًی ًطٌس، ٍرزًِ، اصفْبى، وجَترآثبد، ضرق اصفْبى، پبالیطگبُ اصفْبى، ًجف آثبد، پل ولِ ٍ ضْر ب ثِ هحذٍدُ 

وبضت گلرًگ در پبًسدّن فرٍردیي توبم هٌبطك هروسی ثتِ جتس ایستتگبُ ثتبالى را     (. 3ضىل)ذًپیطیي افسٍدُ هی ضَ

در ایي ٌّگبم ایي هحصَل در ثیطتر هٌبطك ثِ غیر از ایستگبُ ّبی غرثی ٍ جٌَة غرثتی لبثتل ستجس    . بهل هی ضَدض

 (.4ضىل )ضذى هی ثبضذ

ٍ ؼیت استبى اصفْبى از لحبظ تأهیي درجِ رٍز رضذ تجوؼی ثرای ستجس ضتذى گلرًتگ ثتِ ضترط       5در ضىل

وِ در ضىل دیذُ هی ضَد د ر ایي حبلت وتل ستطح   وبضت در پبًسدّن اردیجْطت ًطبى دادُ ضذُ است ّوبى طَر 

استبى ثِ جس هٌطمِ وَچىی در اطراف ایستگبُ ّبی داهٌِ فریذى، فریذٍى ضْر سیٌگرد ٍ هْرگترد از ًظتر حرارتتی    

در ایي ٌّگتبم تىوتِ   . هٌبست هی ثبضٌذ ٍ درجِ رٍز رضذّبی الزم ثرای سجس ضذى گیبُ در آًْب فراّن گردیذُ است

 (. 5ضىل)ایي لسوت ایستگبُ خَرٍثیبثبًه را ضبهل هی ضَد. ى پذیذار هی گردددّی در ضرق استب

ثذیْی است در ایي لسوت درجِ رٍز رضذّبی الزم ثرای تىوِ دّی ٌّگتبهی  تتأهیي هتی ضتَد وتِ وبضتت       

ثب گرهتر ضذى َّا ثِ ٍسؼت هٌبطمی وِ در آًْب گلرًگ ثِ هرحلِ تىوِ دّی . گلرًگ در اٍل ثْوي هبُ صَرت گیرد

هی رسذ افسٍدُ ضذُ ثِ طَری وِ تب آخر اردیجْطت ػالٍُ ثر هٌبطك لجلی هٌبطك جذیذی ضبهل ایستتگبّْبی ثیب تِ   
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در ایي زهبى در ولیتِ  (.6ضىل )ثیبثبًه، اًبرن، اردستبى،  جٌگلجبًی ًطٌس ٍ وبضبى در رٍی ًمطِ لبثل هطبّذُ ّستٌذ

 . ُ فراّن هی ثبضذلسوت ّبی استبى درجِ رٍز رضذّبی الزم ثرای سجس ضذى گیب

 نتيجه گيري کلی

  ِ سجس ضذىثِ ػٌَاى ًتیجِ ًْبیی از ایي پصٍّص هی تَاى ثِ تأهیي درجِ رٍز رضذ ّبی الزم ثرای ٍلَع هرحل 

ثذیي هٌظَر ثبیذ ثب تَجِ ثتِ تتأهیي صتفر    . ارلبم ثْبرُ گلرًگ در توبهی ًمبط لبثل زراػت استبى اصفْبى اضبرُ ًوَد

 . ر هٌطمِ ًسجت ثِ تٌظین تبریخ وبضت هٌبست الذام گرددرضذ ٍ ًوَ گیبُ در ّ

  
 درجه روز رشدها از اول بهمن تا آخر اسفند  -2شكل درجه روز رشدها از اول بهمن تا پانسدهم اسفند  -1شكل 

  
 رورديندرجه روز رشدها از اول بهمن تا آخر ف -4شكل درجه روز رشدها از اول بهمن تا پانسدهم فروردين -3شكل 
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 درجه روز رشدها از اول بهمن تا آخر ارديبهشت -6شكل  درجه روز رشدها از اول بهمن تا پانسدهم ارديبهشت -5شكل 
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Abstract: 

 

Using of GDD for expression of plants developmental stages duration is more 

preferable than calendar time. Determining of GDD and zoning of regions according 

it, is very important for correct and on time agronomic practices and also for better 

using of land. Planting date trials that conducted in two years at the Kabotar Abad 

Agricultural Research Station of Esfahan was used for GDD calculating. Zoning of 

province was done by calculated GDD and using of data temperature of 51 synoptic 

and climatologic stations that located in and near of Esfahan province. Interpolation 

was done in GIS. Based on first suitable planting date in every region and required 

GDD, maps were drawn in GIS. GDD means for planting to emergence was 152. 
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Zoning of province showed that if safflower planted in suitable time, GDD for 

emergence stage will be provided in all parts of province. For this purpose by 

attention to plant's based temperature, in every region, suitable planting date must be                                               

considered.                                                                                        
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