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 چکیده

 ایان آذردر سطح کشور تا پبارش دریافتی سال زراعی  براساس گزارش پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، میانگین

سال  م.م. کاهش نسبت به دوره مشابه بلندمدت و27.9و  20.8م.م. است که به ترتیب  40حدود  1400ماه 

 هوای کشور شود، میانگین دمایبینی میبارش در فصل زمستان در محدوده نرمال پیش دهد.گذشته را نشان می

ه حدود یک دو ماه آیند درجه کمتر از آن خواهد بود که کاهش در 1در فصل زمستان در محدوده نرمال تا  نیز

 درجه خواهد بود.

ست ، مناطق جنوب و همینطور غرب استان در محدوده ترسالی قرار گرفته اSPEIبر اساس شاخص خشکسالی 

 رار دارد.قو از سوی دیگر در مناطق شمالی شاهد خشکسالی خفیف هستیم. سایر مناطق استان در محدوده نرمال 

ر نیمه که در تاریخ اول مهرماه کاشته شده است، حاکی از آن است که د( گیاه کلزا GDDشاخص درجه روز )

د نرمال کاسته ونراول فصل پاییز مقدار این شاخص تقریباً مطابق با روند نرمال است، اما در نیمه دوم اندکی از 

 میت محصول تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.کیفیت و ک شده است که در صورت ادامه این روند،

 گی است.بر 12روزت دمای روزانه مرحله میانگین دمای روزانه مرحله جوانه زدن وکمترین میانگین بیشترین

وژی انجام شده مطالعات فنول بلندترین دوره رشد مرحله روزت و کوتاهترین دوره رشد مرحله جوانه زدن می باشد.

ام نشده است و نیازهای گرمایی و نه انجه در زمان بهیدهد که کشت کلزا در این منطقبر روی کلزا نشان می

ژی و رشد محصول با مراحل فنولو مطالعات انجام شده،با توجه به  باشد.سرمایی گیاه منطبق بر نمودار رشد نمی

وتر از شرایط جوی و اقلیمی هماهنگ نبوده که باعث می شود اکثر اوقات به اصطالح محصول مورد بررسی جل

 تر از استانداردهای مورد نظر باشد.ل تولید شده پایینهد شد کیفیت محصوموجب خوادر نهایت  فصل باشد که 

کرج برای  مین نیاز حرارتی در شهرستانأعدم ت ، تحلیلی کلی از وضعیت تأمین یا(GDD)نمودار درجه روز رشد

رمال نبا بررسی چنانچه روز توسط محصول در طی مدت -را نشان می دهد. مقدار دریافتی درجه  کلزامحصول 

ر زمانی که محصول رشد نرمال خود را طی کرده و د استنشانگر این  باشدبلند مدت منطبق بر روی خط روند 

د نیاز خود را حاز خط روند بلند مدت پایین تر باشد، بدان معنی می باشد که گیاه مقدار درجه روز کمتر از که 

تا فصل ابتدای  ازبر اساس نمودار فوق  بنابراین .ده استدریافت نموده که باعث عقب افتادن مراحل فنولوژی گردی

ین است بلند مدت )خط آبی رنگ( و خط نمودار کوتاه مدت برهم منطبق می باشند که بیانگر اخط اواسط آن 

ریافت نموده دنرمال  معادلدرجه روز با هم برابر بوده و محصول کلزا بلند مدت  وروند دمایی در سال جاری که 

عقب رمال بوده که دریافتی کلزا تقریبا کمتر از نبه این معناست که سط فصل تا انتها فاصله بوجود آمده و از اوا

در  ،سطح استان باال بودن وضعیت دمایی در با توجه بهو افتادگی هایی بدلیل شرایط نا مساعد جوی بوجود آمده، 

دوره  گیاه با خواب کمترواهد داشت و رشد رویشی همچنان ادامه خمراحل صورت وجود آب در دسترس کافی، 

 گذاشت. خواهد ای مذکور را پشت سر ه
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 مقدمه  –1

وازده میالدی( فعالیت خود را بطور رسمی و د  1971شمسی )   1350ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج در سال       

والت بر روی محصاا 1360ساااعته با ثبت و گزارش وضااعیت جوی و پارامترهای هواشااناختی آغاز کرد و از سااال 

محصاااول  کار نمود و از هر  های مختلف گندم، جو و ذرت  اساااتراتژیک ساااازگار با اقلیم منطقه ازجملهت واریته       

ست. الز           بولتن سال نموده ا شاورزی ار سی ک شنا ستگاههای هوا صلی تهیه و به اداره ای ضیح  های ماهانه و ف م به تو

مار ایستگاه آمربوط به  1350است آمار موجود در اداره خدمات ماشینی سازمان هواشناسی مربوط به کرج از سال 

و ارتفا   کشاااورزی اساات که از لحاق موقعیت مکانی وارتفا  با موقعیت دانشااکدهمزرعه اقلیم شااناساای واقع در 

 ایستگاه فعلی تفاوت دارد.

 شرقی یقهدق 57 و درجه 50ت  جغرافیایی طول            ای از موقعیت و وضعیت ایستگاه کشاورزی کرجتخالصه

 متر 9/1292ت  دریا سطح از ارتفا                       شمال دقیقه 48 و درجه 35ت  جغرافیایی عرض

 کرج کشاورزی دانشکدهت زمین مالکیت                      هکتار 200ت  کشاورزی دانشکده مزار  مساحت

 خشک هنیمت  اقلیمی ویژگی                               کیلومتر      3ت  شهر تراکم مرز تا فاصله

 شنی لومی ت خاك بافت/  رسوبیت  خاك نو          کرج رودخانه(ت فرعی/ ) نمک دریاچه(ت اصلی) آبریز حوضه

 لفیع گیاهانت  منطقه گیاهی پوشش نو               البرز کوه رشته جنوبی دشتت  منطقه طبیعی وضعیت

 ، سااویا ، زمینیساایب ، آفتابگردان ، ذرت ، جو ، گندمت  منطقه در شااده کشاات محصااوالت شااده کشاات نباتات

 انگور و گردو آلبالو، گیالس، زردآلو، هلو، سیب، درختان ، قند چغندر ، کلزا ، پنبه ، یونجه ، جاتصیفی

 ذرت و جو گندم،ت  ایستگاه در مطالعه مورد محصوالت

 سرخورطومی  نوز،می شپشک،   اروپایی، قرمز کنه دار،دانه درختان آتشک  گندم، سن ت  منطقه مهم امراض و آفات

 قند چغندر آگروتیس و کک یونجه، خوارساقه کرم یونجه،

 خوبت  داخلی زهکش         بارانی   ت  آبیاری روش         عمیق    چاهت  مصرفی آب منبع
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 جدول اطالعات اقلیمی  - 2

 میلیمتر. 3/102  برابر است با پاییز فصلمجمو  بارش از شرو  سال جاری تا پایان 

 پاییزفصل جدول میانگین دما و رطوبت خاك ماهانه  - 1 – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1400مهر ماه  

 میانگین دمای خاک
5 10 20 30 50 100 

6/22 6/22 22/6 21/9 23/4 24/3 

 میانگین رطوبت خاک
5 10 20 30 50 100 

2 8 8 15 12 10 

  1400آبان ماه 

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

6/11 8/11 8/11 9/11 3/15 3/19 

 میانگین رطوبت خاک
5 10 20 30 50 100 

6 15 14 18 12 10 

   1400ماه آذر 

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

6/6 9/6 8/6 6/6 2/9 9/13 

 میانگین رطوبت خاک
5 10 20 30 50 100 

10 22 22 23 15 10 
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 پاییزفصل جدول اطالعات اقلیمی ماهانه  - 2 – 2

 

 نام ایستگاه اداره هواشناسی کشاورزی کرج

 بلند مدت سال گذشته سال جاری 1400مهر 
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

  بلند مدت

  -1/7 -6/9 2/7 7/9 1/0 مجموع بارش

  -0/179 7/59 0/365 0/127 0/187 مجموع تبخیر

  -4/48 -3/35 0/344 0/331 0/296 آفتابیمجموع ساعت 

  -0/10 -0/3 0/23 0/16 0/13 بیشینه سرعت باد

  -5/0 6/0 8/18 6/17 3/18 میانگین دما

  -1/1 1/0 1/12 9/10 0/11 میانگین دمای کمینه

  -1/0 2/1 6/25 3/24 5/25 میانگین دمای بیشینه

  0/10 -0/3 0/34 0/47 0/44 میانگین رطوبت نسبی

 بلند مدت  سال گذشته سال جاری 1400آبان  
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  1/31 1/30 9/34 9/35 0/66 مجموع بارش

  -1/261 -1/17 5/348 5/104 4/87 مجموع تبخیر

  -8/161 -0/3 3/348 5/189 5/186 مجموع ساعت آفتابی

  -0/12 -0/1 0/25 0/14 0/13 بیشینه سرعت باد

  -8/1 -6/3 0/12 8/13 2/10 میانگین دما

  -5/1 -6/3 6/6 7/8 1/5 میانگین دمای کمینه

  -8/1 -6/3 2/17 9/18 4/15 میانگین دمای بیشینه

  0/13 0/15 0/74 0/72 0/87 میانگین رطوبت نسبی

 بلند مدت سال گذشته سال جاری 1400آذر 
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  -3/4 -2/46 9/31 4/82 2/36 مجموع بارش

  -7/285 -1/18 7/285 1/18 0/0 مجموع تبخیر

  -0/124 0/33 0/323 0/166 0/199 مجموع ساعت آفتابی

  -0/10 0/5 0/25 0/10 0/15 بیشینه سرعت باد

  2/2 6/3 8/5 4/4 0/8 میانگین دما

  5/1 9/1 4/1 0/1 9/2 میانگین دمای کمینه

  9/2 3/5 1/10 7/7 0/13 میانگین دمای بیشینه

  0/25 -0/28 0/36 0/89 0/61 میانگین رطوبت نسبی
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 فصلی بارش و دمای هوا  بینیپیش - 3

تر کاهش نسبت میلیم 2/10میلیمتر بوده که  7/0در سطح استان البرز  1400میزان بارش دریافتی مهر ماه         

تر نسبت به میلیم 2/17وبیشترین مقدار کاهش بارش مربوط به شهرستان طالقان با  را نشان میدهد.به بلند مدت 

 7/46اشد که میلیمتر می ب 5/72برابر با  1400بلند مدت می باشد. میزان بارش دریافتی کل استان در آبان ماه 

درصد  138وط به شهرستان اشتهارد میلیمتر افزایش نسبت به بلند مدت را نشان میدهد که بیشترین افزایش مرب

میلیمتر  7/40ا ببطور کلی میزان بارش دریافتی در سطح استان برابر  1400نسبت به بلند مدت می باشد. در آذر ماه 

ه شهرستان میلیمتر افزایش را نشان میدهد که بیشترین مقدار افزایش مربوط ب 5/7بوده که نسبت به بلند مدت 

 درصد نسبت به بلند مدت می باشد. 7/32اشتهارد به میزان 

من ماه در حد میلیمتر بیشتراز نرمال و در به 10تا  5پیش بینی بارش در سطح استان برای نیمه دوم دی ماه بین 

 می گردد.  میلیمتر بیشتراز نرمال پیش بینی 10تا  5نرمال و برای نیمه دوم اسفند تا نیمه دوم فروردین هم 

کلی  همه شهرستان ها نسبت به بلند مدت کاهش داشتند و بطوردر مهرماه سال جاری یی، دماوضعیت از نظر 

ر آبان ماه نیز ددرجه کاهش نسبت به بلند مدت داشته است و  6/0درجه بوده که  8/16میانگین دمای استان برابر با 

انگین دما در اشته است. میدرجه نسبت به بلند مدت د 1درجه که کاهشی معادل  6/9میانگین دمای استان برابر با 

ر این اساس پیش بدرجه نسبت به بلند مدت گرمتر بوده است. لذا  6/2درجه بوده که  3/6آذر ماه سال جاری برابر با 

ل و برای بهمن ماه در حد نرمال و برای کمتراز نرما -2تا  -1وضعیت دمایی استان در دی ماه بین  بینی می شمو که

 .باشددر حد نرمال ن ماه های اسفند و فروردی

 

 کرججدول نرمال های اقلیمی بلند مدت اداره هواشناسی کشاورزی  – 1 – 3

 

 1400دی  1400آذر  1400آبان  1400مهر  اداره هواشناسی کشاورزی کرج

 9/2 7/5 0/12 8/18 میانگین دما

 3/25 3/33 9/34 3/7 بارش مجموع
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 بارش بلند مدت بینیپیش – 2 – 3

 1400ماه  دینیمه دوم بارش                                                    1400ماه  بهمننیمه دوم بارش                   

 1400 اسفندنیمه دوم رش با                                                    1400 فروردیننیمه دوم بارش                 

  بارش:تحلیل 

 متر میلی 3/25 با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  از بیشترت  دی نیمه دوم بارش

 متر میلی 5/30 با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  حد درت  بهمن نیمه دوم بارش

 متر میلی 3/33 با برابر بلندمدت بارش میانگین - نرمال از بیشترت  اسفند نیمه دوم بارش

 متر میلی 7/38 با برابر بلندمدت بارش میانگین -نرمال  از بیشترت  فروردین نیمه دومبارش 
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 بلند مدت یدما بینیپیش - 3 – 3

 دینیمه دوم دمای بهمن                                                                      نیمه دوم دمای 

 اسفندوم دنیمه دمای                                                    فروردین             نیمه دوم دمای  

 دما : تحلیل 

 سلسیوس درجه 9/2 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  از کمترت  دی نیمه دوم دمای

 درجه سلسیوس 3/3 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  از کمترت  بهمن نیمه دوم دمای

 درجه سلسیوس 5/7 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  درحدت اسفند  دومنیمه  دمای

 سلسیوس درجه 7/12 با برابر بلندمدت دمای میانگین -نرمال  حد درت  فروردین نیمه دوم دمای
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  خشکسالی کشاورزیپایش  - 4

 SPEIشاخص 

 SPEI. ارایه شد .2009Vicente - Serrano et alشاخص خشکسالی بارش استاندارد تبخیر تعرق توسط      

 رزی وسیله رابطهدهد و ب باشد که درجه خشکسالی و ترسالی را نشان می یک شاخص خشکسالی اقلیمی می

 ت گردد محاسبه می

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝐷 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇0𝑖 

 استاندرد تبخیر تعرق،شاخص بارش  SPEI (day/mm) ف مقدار تبخیر ماهانه از مقدار بارندگیالاخت D که    

𝑃𝑖 بارندگی ماهانه (mm) و 𝐸𝑇0𝑖 تبخیر تعرق مرجع ماهانه (mm) باشند. تبخیر و تعرق مرجع می 𝐸𝑇0  روش با

نه، سرعت متوسط باد، فشار بخار اشبا ، الهای مورد نیاز آن شامل آمار ماهانه و سا پنمن مانتیث فائو که داده

روشنایی، انرژی تابشی، شار گرمایی، حداقل رطوبت نسبی، شیب فشار بخار اشبا  و میانگین دمای روزانه، ساعات 

علت استفاده از تبخیر تعرق مرجع برای برآورد شاخص بارش استاندارد  محاسبه شد. باشد، رطوبت می حداکثر

 .باشد تبخیر تعرق با روش پنمن مانتیث فائو دخالت دادن پارامترهای گوناگون جوی می
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ا ت ماهه 3دوره  SPEIبر اساس شاخص کرج شهرستان  البرزپهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان 

 1400 آذرپایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر : 

که بیشتر مناطق استان در محدوده نرمال و ترسالی  بررسی نقشه های پهنه بندی خشکسالی نمایانگر آن است

استان و جنوب شهرستانهای کرج و فردیس و همچنین  اشتهارد در جنوب، قسمت عمده شهرستان قرار دارد

جنوب و شمال ساوج بالغ و بخش های مرکزی نظر آباد، در محدوده ترسالی ضعیف و متوسط و حتی شدید هم 

بخش هایی شمالی طالقان و شمال شرقی ساوجبالغ و قسمت های در رابطه با خشکسالی می توان از می باشند. 

به خشکسالی خفیف و بعضاً تا خشکسالی متوسط می  مناطق محدودجزو را مشخص نمود که کرج از مرکز 

 باشند.
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  : کرج شهرستانتحلیل کلی وضعیت خشکسالی کشاورزی 

تا  1/07/1400سال زراعی جاری )  درکل کشور میانگین بارش گزارش پژوهشکده اقلیم شناسی، با توجه به 

در و  میلیمتر 8/20 میلیمتر بوده است که در مقایسه با بلند مدت در همین بازه زمانی 0/40  برابر (30/09/1400

و  بارش در براین اساس مجم کاهش یافته است. میلیمتر 9/27 مقایسه با مقدار آن در دوره مشابه سال گذشته 

وده که در مقایسه با بمیلیمتر  3/102  برابر باآذرماه تا  پایان  1400 -1401شهرستان کرج از ابتدای سال زراعی 

درصد  20 معادل میلیمتر تقریباً 7/25، که بوده میلیمتر 0/128 برابر 1399 – 1400مقدار بارش سال زراعی 

 8/26فزایش امیلیمتر می باشد که  5/75و مقدار بارش بلند مدت در همین بازه زمانی معادل  کاهش داشته است.

اقلیم  با این اوصاف وضعیت خشکسالی پایش شده توسط پژوهشکده باشد. درصد می 74میلیمتر تقریبا معادل 

دید قسمت شرایط خشکسالی بسیار ش 1400شناسی مبین این واقعیت می باشد که در سه ماهه منتهی به مهر ماه 

قه این دو طب عمده ی سطح استان را فراگرفته و شرایط نرمال نیز در قسمت شرقی استان دیده می شود که در مرز

 1400نماه بندی را خشکسالی متوسط فرا گرفته است. با مراجعه به نقشه های خشکسالی سه ماهه منتهی به آبا

رمال نشرایط کل استان به صورت خوشبختانه دیده می شود که از شدت خشکسالی سه ماهه قبل کاسته شده و 

دد. و شکسالی شدید مشاهده می گرتا خشکسالی شدید در آمده است که فقط در بخش غربی شهرستان طالقان خ

دید در بخش شرایط نرمال تا خشکسالی ش 1400بالخره با مالحظه در نقشه خشکسالی سه ماهه منتهی به آذر ماه 

 های شمالی استان و شرایط نرمال تا ترسالی بسیار شدید در نیمه جنوبی استان حاکم می باشد.
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 ( GDDدرجه روز رشد ) نمودارهای - 5

 (GDD) تعریف درجه روز رشد

درجه  ل نیاز داردمراحل فنولوژی و در نهایت رسیدن کام از مقدار دمایی که گیاه از زمان کاشت تا هر یکبه      

 است.ا وو نمو و رسیدگی گیاه با دمای هی ساده درجه روز رشد، ارتباط رشد معنا. اطالق می شود روز رشد

 های برآورد نیاز حرارتی روش

 ی شود تبرای محاسبه حرارت مورد نیاز دوره های فنولوژیکی گیاه از دو روش متداول زیر استفاده م     

در این روش از دمای پایه بیولوژیکی گیاه استفاده می گردد که با رابطه زیر محاسبه می : روز موثر  –درجه  – 1

دو مرحله نمو بر حسب روز هستند. دمای موثر  فاصله nدمای پایه و  𝑇𝑏میانگین دمای روزانه و  �̅�𝑖شود و در آن 

 همان دمای آستانه رشد گیاه می باشد.

GDD = ∑  ( �̅�𝑖 − 𝑇𝑏  )𝑛
𝑖=1   if  �̅�𝑖   𝑇𝑏 

Σ (𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐺𝐷𝐷) = 0  wℎ𝑒𝑛  �̅�𝑖 ≤ 𝑇𝑏 

ار می گیرد و در این روش بیشتر دمای صفر درجه به عنوان دمای پایه مورد استفاده قر: روز فعال  –درجه  – 2

مبنای دمای پایه صفر درجه ای حرارتی بر زهمیانگین مجمو  نیاوز فعال ر -با رابطه زیر محاسبه می شود. درجه 

 می باشد.راد سانتیگ

Hu = ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1   if  𝑇𝑖   0 

تغییر می کند.  دیگر متغیر است، لذا درجه روز رشد نیزگیاه با توجه به اینکه دمای پایه از گیاهی به  : نکته

اشد که بهمچنین مجمو  درجه روز رشد در گیاهان مختلف و در ارقام مختلف یک گیاه با یکدیگر متفاوت می 

 برای هر گیاه به صورت جداگانه تعریف و محاسبه می شود.
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  (GDD)نمودار درجه روز رشد  - 1 – 5

 

 1400پاییز  فصل پایان تا 01/07/1400کاشت تاریخ   کرج کشاورزی هواشناسی ادارهنمودار درجه روز رشد 

 

 : درجه روز رشد تحلیل کلی نمودار

را نشان  کلزامین نیاز حرارتی در شهرستان کرج برای محصول أمین یا عدم تأنمودار باال تحلیلی کلی از وضعیت ت

 و بلند 1400آذر ( تا پایان مهر1 از تاریخ کاشت ) کلزامحصول ( GDD) می دهد. بر همین اساس درجه روز رشد

 ساله محاسبه گردید.   15 مدت

در مواقعی با نرمال بلند فصل پاییز همانطور که مشاهده میگردد مقدار دریافتی درجه روز توسط محصول در طی 

باشد که محصول رشد نرمال خود را طی کرده است میموضو  خط روند بوده که نشانگر این  یکمدت منطبق بر 

بدان  اگر چنانچه این اختالف زیاد باشد،واز خط روند بلند مدت پایین تر می باشد،  همتقریباً از اواسط فصل و 

باعث عقب افتادن والنی مدت در طکه گیاه مقدار درجه روز کمتر از حد نیاز خود را دریافت نموده که است معن

 ل منجر به خسارت احتمالی به محصول گرددوفص سایر که همین امر می تواند در گردیدخواهد مراحل فنولوژی 

 . و گیاه را با دوره رکود رویشی کوتاه و خواب کمتر، اما دوره رویشی بیشتر مواجه نماید
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  پایشتحت محصوالت  جداول نیاز حرارتی - 6

و طول دوره هر یک  نهبیشیو  کمینهو میانگین دمای روزانه ، کلزا رشد گیاه  تاریخ آغاز و پایان مراحلت  1جدول 

 کرجدر منطقه کلزا از مراحل رشد گیاه 

 ردیف

مراحل 

رشد گیاه 

 کلزا

تاریخ آغاز 

 مرحله

تاریخ خاتمه 

 مرحله

دمای 

پایه 

 مرحله

دوره 

رشد 

 )روز(

میانگین 

دمای 

 روزانه

میانگین 

دمای 

حداقل 

 دوره رشد

میانگین 

دمای 

حداکثر دوره 

 رشد

 32.2 13.3 22.8 1 5.0 1399/07/01 1399/07/01 کاشت 1

 29.2 14.2 21.7 8 5.0 1399/07/09 1399/07/02 جوانه زدن 2

 24.0 9.5 16.7 13 5.0 1399/07/22 1399/07/10 سبز کردن 3

4 
برگ دهی  

 )روزت(
1399/07/23 1399/09/30 5.0 68 10.0 4.7 15.3 

 

 

 ش موثر و فعالبه دو رو کرجدر منطقه  کلزامورد نیاز مراحل فنولوژیک گیاه  (GDD) رشد روز –ت درجه  2جدول 

ف
دی

ر
 

مراحل رشد گیاه 

 کلزا

میانگین 

دمای هر 

 مرحله

 5روز آستانه )دمای پایه(  –مجموع درجه  

 درجه سانتیگراد

میزان دمای فعال با آستانه صفر درجه 

 سانتیگراد

دمای 

پایه 

 مرحله

مطلق 

 مرحله

تجمعی 

تا شروع 

هر 

 مرحله

تجمعی تا 

پایان هر 

 مرحله

دمای 

پایه 

 مرحله

مطلق 

 مرحله

تجمعی 

تا شروع 

هر 

 مرحله

تجمعی تا 

پایان هر 

 مرحله

 22.8 0.0 22.8 0.0 17.8 0.0 17.8 5.0 22.8 کاشت 1

 196.3 22.8 173.5 0.0 151.3 17.8 133.5 5.0 21.7 زدن جوانه 2

 413.9 196.3 217.7 0.0 303.9 151.3 152.7 5.0 16.7 سبز کردن 3

 1093.6 413.9 679.7 0.0 647.6 303.9 343.7 5.0 10.0  )روزت( برگ دهی 4
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 جداول : تحلیل

 6/647 خوابتا آغاز مرحله  کاشتبرای مرحله  دمای موثرمیزان مجمو  درجه روز های رشد بر حسب  – 1

 خوابه تا آغاز مرحلکاشت برای مرحله  دمای فعالدرجه روز است. میزان مجمو  درجه روزهای رشد بر حسب 

 درجه روز است. 6/1093

دمای روز  -رجه دواحد حرارتی  -به حدوداً  تا پایان رشدبرای تکمیل فعالیت های فنولوژیکی خود کلزا گیاه  – 2

 نیاز دارد.  کرج در منطقه  دمای فعالروز  -واحد حرارتی درجه  -و  موثر

ز جوانه او  5/133جوانه زدن کاشت تا از  برای هر مرحله رشد دمای موثرمجمو  واحد حرارتی درجه روز  – 3

 .گراد می باشددرجه سانتی 7/343و از سبز شدن تا رکود زمستانه  7/152سبز شدن زدن تا 

و  5/173 به ترتیب رکود زمستانهتا  کاشت از  برای هر مرحله رشد دمای فعالمجمو  واحد حرارتی درجه روز 

  است.  7/679و  7/217

  .روز می باشد 68و  13و  8و 1به ترتیب  هر مرحلهرشد طول دوره 

 شرو  می شود.  0/10 ( روزتبرگ دهی ) و 7/16و  7/21 با رسیدن به دمای هر مرحله

و  7/21 نه زدنبرای جوا به ترتیبو میانگین حداقل و حداکثر آن دوره  هر مرحلهمیانگین دمای روزانه دوره رشد 

رجه سانتی د 3/15و  7/4و  0/10 ( روزتبرگ دهی )و برای  0/24و  5/9و  7/16برای سبز کردن  و 2/29و  2/14

 می باشد.گراد 

ست که برابر اسبز کردن مربوط به مرحله  تا پایان رشدمورد نیاز گیاه از شرو  رشد  واحد حرارتیبیشترین  – 4

 رارتیحواحد کمترین می باشد.  فعال دمایدرجه روز  --و  موثر دمایدرجه روز  --است که برابر  درجه --

درجه  --و  موثر دمایدرجه روز  --است که برابر   --مربوط به مرحله  تا پایان رشدمورد نیاز گیاه از شرو  رشد 

 می باشد. فعال دمایروز 

 (روزتی )برگ دهمرحله  دمای روزانهمیانگین کمترینوجوانه زدن مرحله  میانگین دمای روزانه بیشترین – 5

 است.

 می باشد. جوانه زدندوره رشد مرحله  کوتاهترینو  روزت دوره رشد مرحله بلندترین – 6

 نیاز دارد. روز --به حدوداً  رشد پایان تااز شرو  رشد کلزا گیاه  – 7
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 رمایی محصوالت استراتژیک سجدول نیاز  - 7

 

 کرج هواشناسی کشاورزی اداره جدول نیاز سرمایی محصوالت تحت پایش

 کلزا  کشاورزی کرجهواشناسی  ردیف

 اااا محصول کل نیاز سرمایی 1

 564 0 - 7روش نیاز سرمایی دریافتی به  2

روش یوتانیاز سرمایی دریافتی به  3  564 

 اااا تاریخ بیدار شدن یا بهاره سازی 4

7تا  0 -ن بهم 30میزان کمبود نیاز سرمایی تا  5  اااا 

وتای -ن بهم 30میزان کمبود نیاز سرمایی تا  6  اااا 

پاییزهزمان رخداد خطر سرمازدگی  7  آذر 16 تا آبان 29 

بهارهزمان رخداد خطر سرمازدگی  8  اردیبهشت 30 تا اسفند 26 

 اااا تاریخ خسارت 9

 

محاسبه  طی بررسی های بعمل آمده از ادارات جهاد کشاورزی استان، تا کنون نیاز کل سرمایی گیاه کلزا بطور مشخص

 نشده است.
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 محصوالت تحت پایش تحلیل مراحل فنولوژی - 8

  کلزا محصولآب و هوایی  نیازهای - 8 - 1

شرز )انجمن دانه های روغنی غرب کانادا      سیله کرو ست که به و ست    (واژه کلزا نامی ا شده ا کلزا محصول  انتخاب 

. ساارد نیز گسااترش یافته اسااتمناطق معتدله می باشااد اما با اصااالح ارقام جدید، سااازگاری این گیاه به مناطق 

مایشاااات نشاااان     ند  دادهآز مای  در کلزابذور  %90از بیش که ا جه  25تا    20 د مای  ساااانتیگراددر  مطلوب()د

صد کاهش   67و  37ترتیب  به سانتیگراد درجه  2تا  3 دماهای در حالیکهدر، میزنند جوانهروز  2تا  1 مدت در در

سیار         .می یابد شد و در حالت روزت، تحمل آن ب سرما مقاوم می با سبت به  شد تا حدودی ن کلزا در تمام مراحل ر

درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود. درجه حرارت    5زیاد می گردد. درجه حرارت پایه برای این گیاه معموالً 

درجه سااانتی گراد برای مدت  40مای درجه ولی قادر به تحمل د 25 -30مطلوب برای رشااد و نمو کلزا معموال  

کوتاهی نیز می باشاد. و چنانچه درجه حرارت رویشای باالتر از مرحله گلدهی و دانه بساتن باشاد، عملکرد نهایی     

چرخه زندگی کلزای پاییزه دارای دو مرحله مشااخص اسااتت مرحله رویشاای که اندام های    افزایش خواهد یافت.

شکل می گیرند و با   شی در پاییز  شرو  کرده        روی سریع خود را در بهار  ستانه، گیاه رشد   گذشت مرحله خواب زم

که این مرحله همراه با تمایز اندام های زایشی است. کلزا طی فرایندهای سازگاری در فصل پاییز به درجه حرارت     

های مجدد  های پایین مقاوم می شاااود، وقتی درجه حرارت در اوایل بهار تغییر می کند بویژه وقتی که یخبندان     

 -6پس از یک دوره کوتاه گرما رخ میدهد، اغلب باعث کاهش این مقاومت شاده و ایجاد خساارت می کند )دمای   

سازگاری و رقم،         -12تا  شد و نمو و درجه  ضعیت ر سته به و سرمای  سانتی گراد(. ب را  -20تا  -15کلزا می تواند 

سر      شده اند، به  شیده  ماهای پایین تر نیز مقاوم هستند. دماهای کمتر از  تحمل نماید و حتی وقتی توسط برف پو

سعه یافته و نقاط            -15تا  -7 شه آنها به خوبی تو ستم ری سی ست اما گیاهانی که  شنده ا سانتی گراد برای برگها ک

رشدی توسط برگ ها پوشیده شده است، در دماهای پایین نیز زنده می مانند. سرمای دیر رس در اواخر فروردین       

شکل در آورده و همچنین در    sیبهشت ماه در مناطق سرد طی رشد طولی گیاه، ساقه ها را به شکل      و اوایل ارد

سازد. رکود       صلی، خسارت عمده ایی به محصول وارد می  هنگام گلدهی با از بین بردن گل آذین بویژه گل آذین ا

در بهار زمانی که متوسط دما به  و درجه سانتی گراد می رسد 2زمستانه از زمانی که متوسط حرارت روزانه به زیر 

درجه سانتی گراد می رسد پایان می یابد، با این حال مرحله روزت نمی تواند به مفهوم رشد مطلق باشد.      5باالی 

عدد اسااات. در بین تمامی عوامل آب و هوایی دما  8-10تعداد مطلوب برگ های حقیقی در پایان رشاااد پاییزه  

ه کلزا را دارد به گونه ای که بیشااترین مقدار روغن تحت شاارایط روزهای کوتاه،  بیشااترین اثر را روی کیفیت دان

درجه حرارت های معتدل و رطوبت نسبی پایین تر تولید می شود و بیشترین میزان پروتئین وقتی تولید می شود 

ید ماده خشک که روزها کوتاه و درجه حرارت باالست. کمبود رطوبت سبب کوتاه شدن عمر گیاه کلزا و کاهش تول

و بازدهی محصااول می شااود. تحقیقات نشااان داده اساات که آبیاری از مرحله ساااقه رفتن تا گلدهی از نقطه نظر 

کپسول های نارس کلزا در اثر خشکی خاك به زمین می ریزند، همچنین نقل و  سطح برگ حائز اهمیت می باشد.

انتقال مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه متوقف می شود. در نتیجه عملکرد دانه و شاخص برداشت محصول کاهش        
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 درصااد کل آب مصاارفی گیاه بعد از گلدهی برای تولید حداکثر ماده خشااک و شاااخص 75تا  70می یابد. تأمین 

کمبود آب در این برداشت، مناسب است. حساس ترین مرحله رشد و نمو کلزا به کمبود آب، مرحله گلدهی است.       

مرحله، سبب افت شدید تعداد گل، کپسول و دانه شده و وزن هزار دانه و میزان روغن دانه را کاهش میدهد. کلزا      

طوبت زیاد سبب توسعه ی بیماری های   در خاك هایی که رطوبت شان زیاد است دچار ورس می شود. همچنین ر   

قارچی گردیده و مقاومت به سرما را کاهش میدهد. بنابر این در خاك های سنگین با رطوبت زیاد باید به زهکشی    

 خاك برای خارج ساختن آب اضافی توجه کرد.

سیار گسترده است بطوری که می توان در دامنه        نایی قادر به روش  ساعت  24الی  10دامنه فتوپریود برای کلزا ب

شوند          سازگار  شرایط محلی  شد. با این وجود تیپ های منطقه ایی می توانند با  شد با توپریود های و خارج از ف ر

    کند.  معمول خود، مراحل نمو را طی نکنند. این مورد در مورد واریته های پاییزه و بهاره نیز صدق می

 کلزامحصول رشد  فنولوژیمراحل  - 8 – 2

طبق روش  مراحل رشد و نمو کلزا می توان از روش کد گذاری استفاده نمود، کلزا به طور کلی و تشریحبرای 

 مرحله فنولوژی می باشد که عبارتند ازت 6(، شامل 1998کدگذاری انجمن کلزای کانادا )

س مرحله ز شرو  کاشت بذر تا خروج ریشه چه اولیه و افزایش طول ساقه چه و سپاجوانه زنیت  -مرحله صفر

روز  4تا  1ن است . ظهور جوانه اولیه ممکانجامدهای اولیه به طول میها تا رشد برگرشد اولیه از شکافتن لپه

 خاکزی حساس است.طول بکشد. در طی این دوره، گیاهچه به عوامل بیماری زای

تشخیص می شود و با مرحله لین میان گره قابل از شرو  تولید برگ تا زمانی که او سبز شدنت –مرحله اول  -2 

 روزت )در کلزای زمستانه( کامل می گردد. در این مرحله به علف های هرز حساس می باشد.

شود و برگ های حقیقی ظاهر می شوند. رحله روزتت بین لپه ها و نقاط رشد فاصله ایجاد میم -رحله دومم-3 

رگ می بژگی این مرحله، افزایش شاخص سطح میان گره قابل تشخیص است. وی 20حدود در انتهای این مرحله 

زایش طول روز و باشد. گیاه چند هفته تا چند ماه )در ارقام زمستانه( در این مرحله باقی خواهد ماند و با اف

 افزایش دما برای مرحله سوم تحریک می شود.

اند، در انتهای بیش از رحله غنچه دهیت پژوهشگران این مرحله را مرحله جوانه سبز نامیده م -رحله سومم -4 

ین مرحله خود انیمی از جوانه های گل، زرد هستند و پایین ترین جوانه ها به گلدهی می رسند. به عبارت دیگر 

االتر بگل آذین به  -سط روزت قابل رویت می شود. بوگل آذین در  -به سه مرحله دیگر قابل تفکیک استت الف

 -60یینی به زردی می گرایند. در انتهای این مرحله از رشد، گیاه اغنچه های پ -از سطح روزت رشد می کند. ج

 درصد از کل ماده خشک را تولید کرده است. 30

گلدهیت این مرحله با ظهور اولین گل، آغاز و با ظهور خورجین ها)غالف ها( پایان می پذیرد.  -مرحله چهارم -5 

ای بوته کلزا، ابتدا غالف های پایینی دراز شده و شرو  به گونه ایی که پس از شکوفا شدن تعداد زیادی از گل ه
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خوشه، گل داده های درصد از کل جوانه 80ها متورم می شوند. در این مرحله بندی می کنند سپس دانهبه دانه

 یا در حال گلدهی هستند. 

بعداز افتادن سانتی متری را 1های بارور شده، یک نیام یا تخمدان یت گلمرحله رسیدگ -مرحله پنجم -6 

ل دارند به اتمام سانتی متر طو 2گذارند و تا زمانی که تمام نیام های بالقوه خوشه، بیش از ها باقی میگلبرگ

بز، زرد، متمایل های پایینی رسیده و به رنگ شفاف در می آیند سپس به رنگ سمی رسد. در این مرحله ابتدا دانه

 گردد.وند و بوته می میرد و آماده برداشت میای می شای و در نهایت قهوهبه رنگ قهوه

یشی، رشد زایشی مرحله اصلی رشد رو 3به عبارت بهتر کلزا نیز همانند سایر گیاهان زراعی، به طور کلی دارای  

ت خالصه و و رسیدن می باشد. هرکدام از این مراحل دارای مراحل فرعی نیز می باشند که در ادامه، به صور

 و تکامل انجمن کلزای کانادا به روش کد گذاری آورده شده است. رشدطبق جداول مراحل 

 

  مرحله رشد رویشی:  -8-2-1

  نیت بیرون آمدن ریشه چه یا جوانه اولیه از بذر، جوانه زنی گفته می شود.زجوانه  - الف

اولیه در روی بز شدن )تشکیل گیاهچه( ت تشکیل گیاهچه و خروج گیاه از خاك و ظاهر شدن برگ های س -ب 

 خاك را تا زمان تشکیل برگ های حقیقی، سبز شدن می گویند.

 (ت روزت )تولید برگ های اصلی -ج 

 

 خستین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می یابد.ن                                        2-1

 ی یابد.رگ حقیقی تشکیل و گسترش مبدومین                                        2-2

 سومین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می یابد.                                       2-3

                                                       

 ابدیششمین برگ حقیقی تشکیل و گسترش می                                       2 -6

                                                      

 حتی دوازدهمین برگ حقیقی نیز تشکیل می شودو ا دهمین تگاهی                                  2-(12-10)    
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 مرحله رشد زایشیت  -8-2-2

 غنچه دهیت  –الف 

 وسط روزت، قابل رویت می شود آذین درگل                                              -3-1

 ل آذین به باالتر از سطح روزت رشد می کندگ                                             -3-2

 نچه های پایینی به زردی می گرایند.غ                                             -3-3

 گل دهیت  -ب

 خستین گل می شکفد.ن                                             -4-1

 عداد زیادی گل ها می شکفند و غالف های پایینی دراز می شوند.ت                                             -4-2

 الف های پایینی شرو  به دراز شدن می کنند.غ                                             -4-3

 ایان گلدهی و متورم شدن دانه غالف های پایینی.پ                                             -4-4

 

 ت مرحله رسیدن -8-2-3

 انه های غالف پایینی به حد نهایی رشد رسیده وحالت شفاف دارند.د                                            -5-1

 الف های پایینی سبز رنگند.های غدانه                                             -5-2

   اندای یا سبزمتمایل به زرد شدهزردمتمایل به قهوه الف پایینیغهای دانه                                             -5-3

 ای شده اندپایینی زرد یا قهوه های غالفدانه                                           -5-4

 میرد.ای شده و بوته میهای کلیه غالف ها، قهوهانهد                                           -5-5

 

  یجو یبر اساس پارامترها کلزامحصول  یومتریب و  یفنولوژ تیوضع لیتحل - 8 – 3

که این می باشد،  گابریالواریته کلزا ر اداره هواشناسی کشاورزی کرج، دمحصول مورد مطالعه عنایت به اینکه با   

و با  است سال جاری انجام شدهبیاری آن در تاریخ اول مهر ماه آشده و اولین محصول بصورت خشکه کاری کشت 

می شود، فته گرتوجه به اینکه در کشت خشکه کاری کلزا همیشه تاریخ اولین آبیاری بعنوان تاریخ کاشت در نظر 

 .لذا اول مهر ماه تاریخ کاشت در نظر گرفته ایم

بدلیل اینکه در مهر ماه بارشی نداشتیم، لذا با آبیاری مرتب و به موقع کمبود رطوبت مورد از نظر وضعیت جوی   

نیاز گیاه جبران گردید و در ماه های آبان نزوالت جوی بیشتر از مقدار سال گذشته و بلند مدت بوده و در آذرماه 

ما نسبت به میزان بلند مدت افزایش داشته بنابراین محصول نیز مقدار بارش اگرچه نسبت به سال گذشته کم بود ا

از نظر رطوبت و آبیاری دچار تنش و کمبودی نگردیده و اما با بررسی وضعیت دمایی نیز می توان گفت  مورد نظر

ی که مهرماه از مدت مشابه سال قبل گرمتر بوده و تقریبا معادل با مقادیر بلند مدت بوده و در بررسی وضعیت دمای

آبان ماه بطور کلی در مقایسه با بلند مدت و سال گذشته محصول مورد بررسی ماه خنک تری را سپری نموده، اما 

برخالف دو ماه قبل در آذر ماه هم نسبت به سال گذشت و هم نرمال های بلند مدت گیاه ماه گرمی را تجربه نموده 
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طوری انتخاب کنیم تا در پاییز رشد کافی نموده و  خیلی مهم است که تاریخ کاشت کلزا رااست. از آنجایی که 

مرحله روزت خود را قبل از فرا رسیدن سرمای شدید در زمستان کامل کند، در این صورت از خطر سرما زدگی در 

امان خواهد بود. در عین حال وجود ماه های گرم یا رخ ندادن سرما های الزم نیز برای گیاه خطراتی را در بر خواهد 

 داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 داره هواشناسی کشاورزی کرجا -برگی(  2روزت )در مرحله  مزرعه کلزا ت 1عکس 
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 اسی کشاورزی کرجاداره هواشن -روزت )برگ دادن( در مرحله  مزرعه کلزا ت 2عکس 
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 (توصیه برای آینده) جمع بندی - 9

تان در سطح استان، که دمایی ) باالبودن میزان دما( در اواخر پاییز و مخصوصاً اوایل فصل زمس با توجه به وضعیت

لوژی و رشد عدم رخداد سرمای مورد نیاز و وقو  سرما های دیر رس را در پی خواهد داشت، لذا مراحل فنو

ورد بررسی ح محصول ممحصول با شرایط جوی و اقلیمی هماهنگ نبوده که باعث می شود اکثر اوقات به اصطال

گرفته و  جلوتر از فصل باشد که موجب خواهد شد رشد گیاه نسبت به روند معمول، با سرعت بیشتری صورت

همچنین کیفیت  گیاه زود تر و با خواب کمتر دوره های مذکور را پشت سربگذارد، طبیعتا در عملکرد نهایی و

 .محصول تولید شده تأثیراتی خواهد گذاشت

شت این گیاه با ه مطالعات انجام شده و اهمیت استراتژیک کشت کلزا ضروری است که بهترین تاریخ کبا توجه ب

جر وهوای منطقه و تطبیق آن با مراحل فنولوژیک گیاه تعیین گردد. این کار منانجام مطالعات دقیق بر روی آب

 ا در استان البرز خواهد شد.وری و کیفیت محصول کلزبه افزایش بهره

های زودهنگام یا توانند با مطالعه کشتریزان کالن کشور میحوزه کشاورزی و برنامهاندرکاران دست سوی دیگراز 

ا در دیرهنگام این محصول در مناطق مختلف کشور، تأثیرات کیفیتی و کمیتی آن را مشخص نمایند، ت

  های کالن لحاق نمایند.گذاریسیاست


