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  اصفهان  استان در دما اساس بر آفتابگردان کاشت هاي تاریخ بندي پهنه

     

  چکیده

با وجود  است؛هاي روغنی کشت شده در جهان است که داراي سازگاري دمایی باالیی  ترین دانه آفتابگردان یکی از مهم

یک محصول  آفتابگردانبا توجه به این که  .نیستنتیجه مطلوب و اقتصادي  داراد در بسیاري از مناطق کشت آن ،این

در عملکرد نهایی آن دارد. دماهاي مناسب در مراحل مختلف  اي کننده تعیینفاریاب در استان اصفهان است، دما نقش 

در استان  آفتابگردانکشت  حرارتیبندي  . به منظور پهنهیابند می جلوههاي مناسب رشد و نمو گیاه در تاریخ کاشت

تا  تأسیس آن از سال جوارهماصفهان و  هاي استان آب و هواشناسیو  همدیدایستگاه  41دمایی  هاي دادهز اصفهان، ا

به سه ناحیه دمایی  1و به روش کریجینگ روزي شبانهمیالدي استفاده شد. پهنه استان با استفاده از میانگین دماي  2010

 15بهاره و تابستانه آفتابگردان در استان اصفهان، متوسط براي تعیین تاریخ کشت مناسب اول، دوم و سوم تقسیم شد. 

در هر روزه دماي میانگین از نیمه اول بهمن تا آخر آبان محاسبه و معادله رگرسیونی بین ارتفاع و دما گرفته شد. سپس 

ده از مدل رقومی با استفامربوطه  هاي نقشهبا توجه به نیازهاي حرارتی گیاه، تاریخ کاشت مناسب تعیین و  ناحیه دمایی

دست آمده از ابتداي اسفند کشت آفتابگردان از شرق  بر اساس نتایج به ترسیم شدند. 2اس .آي .ارتفاعی در محیط جی

با توجه به نیازهاي کنند.  کشت را کسب می براينقاط درجه حرارت الزم   و تا خردادماه همه شودمی استان شروع

با دماهاي  ،دشومناسب خود کشت  کاشت هاي تاریخچنانچه این گیاه در مناطق مختلف اصفهان در  ،آفتابگردان حرارتی

در نواحی مرکزي و  ،همچنین .دشو میاز لحاظ اقلیمی بازده مناسب حاصل  ،رو نخواهد شد و در نتیجههروب بحرانی

کشت آفتابگردان در نواحی مرکزي گیرد و در تیر و مردادماه هم  اطراف اصفهان کشت دوم آفتابگردان صورت می

  پذیر است. استان امکان

  درجه حرارت  استان اصفهان،  تاریخ کاشت،  آفتابگردان، هاي کلیدي: واژه

  

  

  

                                                
1- Kriging 
2-GIS 
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  مقدمه

هاي خوراکی  زراعی مهم جهان براي تولید روغن ) یکی از گیاهان1آفتابگردان با نام علمی (هلینوس آنوس

 ،اینبا وجود  ؛دشو می کشت شمالی درجه 55 تا جنوبی درجه 40 از گیاه این ).2002،1191و همکاران، 2(دالوگااست

 3،1991ویس( آید می دست به عرض جنوبی درجه 40 تا 20 و عرض شمالی درجه 50 تا 20 در بین آن تولید ترین بیش

 در هکتار در روغن عملکرد باالترین معموالً اما ؛شود می کاشته دریا سطح از متر 2500 تا صفر ارتفاع از گیاه این).  45:

 است. گراد سانتی درجه6 در حدود آفتابگردان رشد براي پایه دماي. گردد می حاصل متر 1500 از کمتر ارتفاع

 درجه 30 از بیش و 10 از کمتر هوا روزي شبانه حرارت میانگین که صورتی در و بوده گرمادوست گیاهی آفتابگردان

درجه  -2براي آفتابگردان سرما باید کمتر از  ).272 :1370پور، خواجه( داشت نخواهد مطلوبی رشد ،باشد گراد سانتی

درجه 4دانه آفتابگردان در حرارت  ).719: 1373هاي در حال رسیدن آسیب برساند(عرشی، سانتیگراد باشد تا به بوته

زدن رضایت بخش امري ضروري  براي جوانهدرجه سانتیگراد  10تا  8 کمینههاي  ؛ ولی حرارتزند سانتیگراد جوانه می

 اي دانه توسعه خاص سهامی درجه سانتیگراد است(شرکت 24تا  21است. دامنه حرارت بهینه براي تولید دانه 

  ).26: 1350روغن،

گرفته توسط  به کارهاي صورت توان یمکشاورزي  -آب و هواییي ها پهنهدر زمینه  شده انجامي ها پژوهشاز 

 آب و هواییمتغیر  123از میان  4ي اصلیها مؤلفه) ابتدا با استفاده از تجزیه 71، 1382( پژوه نیداشاره کرد.  پژوهشگران

 ها دادهدرصد تعداد  88نشان داد که دو عامل دما و بارش تا حدود  ،ایستگاه هواشناسی کشور 77جغرافیایی مأخوذ از  –

 به دست آب و هواییگروه  هفتاي استفاده از روش تجزیه خوشه. سپس با  کنند یمرا براي اهداف کشاورزي توجیه 

فتابگردان در جلگه شرق آبراي شناخت نواحی مستعد کشت گیاه صنعتی  )127 :1386راد ( میظرمضانی و کاآورد. 

سنجی در داخل محدوده مطالعاتی و دو ایستگاه رایستگاه کلیماتولوژي و تبخی 14مار و اطالعات هواشناسی آگیالن از 

نتایج استفاده کردند.  ها دادهرشت و رامسر در داخل این محدوده به همراه مشاهدات و عملیات میدانی و تحلیل  همدید

و  التدرازشرق گیالن به مرکزیت جنوب الهیجان تا در که مناطق جنوبی جلگه  دهد مینشان  پژوهشحاصل از این 

منظور  راي اینتا ساحل دریاي خزر ب هیاشرف  ولی نواحی شمال آستانه ؛استناسب کشت گیاه آفتابگردان رامسر م

 بندي پهنه) به منظور 1388،5ساري صراف( مستعد هستند. شرایط نیمه هم داراي. بقیه نواحی میانی استنامناسب 

ایستگاه و  26هاي بارش از  فراسنجکشت گندم دیم در استان آذربایجان غربی براي بررسی  آب و هواییي ها لیپتانس

از  کیهر نتایج کار او نشان داد که نقش . ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه استفاده کرد 13هاي دما از  فراسنجبراي 

جهانبخش  لف استان متفاوت است.بارش و دما، متناسب با مراحل مختلف رشد، در مناطق مخت آب و هواییعناصر 

 آببندي زراعی آن در شمال آذربایجان غربی با توجه به شرایط  ) به بررسی کشت زیتون و پهنه5، 1388وگریگوریان (

 آب و هوایی -و مطابقت آن با نیازهاي زیست آب و هواییو هوایی آن پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عناصر 

زمان دقیق کاشت و برداشت محصول  ،که این گیاه به کاهش دما حساس بوده، همچنین دهد یمدرخت زیتون نشان 

                                                
1-Helianthus annuus 
2-De La Vega 
3-Weiss 
4- PCA 
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ثر بر محصوالت کشاورزي ؤهاي گرمایی متنش بندي پهنه) به بررسی و 104 :1388آبادي و همکاران(د. میانشمشخص 

اي بیشتر از آستانه تحمل پرداختند. ساله تعداد روزهاي با دم 13ي هواشناسی ها از دادهاستان خراسان رضوي با استفاده 

غرب ایران و با  واقع در جنوب و جنوب همدیدایستگاه  44) با استفاده از آمار هواشناسی 47 :1388عظیمی و همکاران (

 آب و هواییه پهن 9ساله،  20ثر بر محصوالت کشاورزي براي یک دوره ؤم آب و هوایی فراسنج 15ي ها دادهتوجه به 

ي مربوط به خود ها گروهبه طور صحیح در  ها ستگاهیادرصد از  7/97نشان دادکه  ها آنمشخص کردند و نتایج کار

ي در استان لرستان ا دانهاراضی مستعد کشت ذرت  بندي پهنه) به منظور 49: 1391. شاهرخوندي و همکاران(اند قرارگرفته

هاي محیطی فراسنج در سطح استان و  همدیدشد ده ایستگاه درجه روز ر ،دما، رطوبت نسبی آب و هواییاز عناصر 

 کشت مستعد مناطق بندي پهنه به) 75 :1391(همکاران و زاده . فیضیاند کردهشیب و میزان یون هیدروژن خاك استفاده 

 اساس بر ،پژوهش این در .پرداختند اسآيجی مکانی يها لیتحل از استفاده با شرقی آذربایجان سطح در دیم گندم

 و یشناس خاك ،آب و هوایی شرایط به مربوط معیارهاي با متناسب دیم گندم رشد براي الزم شرایط يساز مدل

 و دما داد نشان نتایج. دندش مشخص متوسط و مناسب مناسب، بسیار مناطق شرقی، آذربایجان استان سطح توپوگرافی

) با استفاده از جامعه  33: 1391بلیانی و همکاران (. شوند یم محسوب گندم کشت فرایند در ثرؤم يها شاخص از بارش

کشاورزي کشت گندم دیم پرداختند. بر  آب و هوا بندي پهنهدر استان فارس، به  آب و هواییساله عناصر 20آماري 

شمال  ،درصد از مساحت استان که در قسمت غرب 54/41از سامانه اطالعات جغرافیایی  شده استخراجي ها نقشهاساس 

داراي استعداد  ،استزرقان و فیروزآباد  ،شیراز ،یی از مرکز و جنوب غرب که شامل شهرهاي کازرونها قسمتغرب و 

ي کاشت گلرنگ بهاره را در استان اصفهان با استفاده از ها خیتار بندي پهنه) 171 :1392. یساري(ندهستبسیار مناسب 

در محیط  یابی کریجینگداد. وي با استفاده از روش میان اور آن انجامایستگاه استان و نواحی مج 51ي دمایی ها داده

و با توجه به نیازهاي حرارتی گیاه در سه منطقه گرم، معتدل و سرد، تاریخ کاشت مناسب را  جغرافیایی اطالعات سامانه

 استان در يا دانه ذرت کشت مستعد اراضی بندي پهنه به) 195 :1392( همکاران و براي هر منطقه پیشنهاد داد. شاهیوند

 مناسب، بسیار کشت براي منطقه چهار پژوهش این طی. پرداختند جغرافیایی اطالعات سامانه تکنیک از استفاده با لرستان

ي مناسب کشت زیتون ها مکانبندي ) به پهنه11 :1981(1یورك .شدند داده تشخیص نامناسب و متوسط قابلیت مناسب،

ي مختلفی از قاره آفریقا کشت ها بخشي و ا حارهي و ا ترانهیمدکه این گیاه در نواحی  دارد یمو اظهار  پردازد یم

برزیل را براي محصول ذرت بر پایه درجه روزهاي رشد و  آب و هوا کشاورزيبندي  ) پهنه261: 1986(2مالوف. شود یم

) با استفاده 307 :1992و همکاران( 3واالني کشت مناسب را پیشنهاد کرد. ها خیتارمیزان کمبود آب منطقه انجام داد و 

نمودند. ی تولید محصول در نواحی مختلف اروپا ابی لیپتانساقدام به  اسآيی و کیفی و استفاده از جیي کمها روشاز 

و و تجزیه  ها هیالدر این بررسی گندم به عنوان گیاه مرجع براي ارزیابی پتانسیل تولید در نظر گرفته شد. از همپوشانی 

حی داراي درصد و در نوا 65تحلیل اطالعات این نتیجه حاصل شد که تولید گندم در نواحی داراي محدودیت آبی تا 

تولید گندم  آب و هوا کشاورزي بندي پهنه) به 55 :1998( 4. اوچهدهد یمدرصد افزایش نشان 120ذخایر مناسب آبی تا 

                                                
1- York 
2- Maluf 
3- Valane 
4- Oche 
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 آب و هوا ،مانند نیجریه حاره ايساواناي نیجریه پرداخت و نتایج حاصل از مطالعات وي نشان داد که در یک منطقه در 

ي ا مالحظه قابلمهم است و میزان تولید محصول با نزدیک شدن به استوا به علت افزایش دما و رطوبت به طور  عاملیک 

  .ابدی یمکاهش 

تعیین  ،هدف از این بررسی .زراعت آفتابگردان کشت بموقع آن است یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت

رشد و نمو محصول است  برايهاي مناسب کشت آفتابگردان روغنی در پهنه استان اصفهان با توجه به دماي الزم  تاریخ

  ت.ثري برداشؤهاي م اساس آن بتوان با افزایش میزان تولید و در نتیجه روغن استحصالی از آن گام تا بر

  

   پژوهش  ها و روش داده

 چونکه حال. است روز طول و دما تابع کاشت تاریخ ،شود می انجام نیز اصفهان استان در که فاریاب کشاورزي در

 آفتابگردان جدید ارقام عالوه به و نیست روهروب روز طول محدودیت با منطقه جغرافیایی عرض به توجه با آفتابگردان

دارد.  کننده تعیین نقش رابطه این در دما ،بنابراین ؛ندارند روز طول به حساسیتی ،گیرند می قرار کار و کشت مورد که

ستقر در استان اصفهان و نواحی و کلیماتولوژي م همدیدایستگاه  41هاي دمایی از آمار فراسنج پژوهشاین  براي انجام

موقعیت مکانی ) 1(. شکلشدمیالدي از سازمان هواشناسی کشور أخذ و استفاده  2010جوار از سال تأسیس تا هم

شناسی  آب و هواایستگاه  7و  همدیدایستگاه  34ایستگاه مورد استفاده  41دهد. از تعداد  هاي مذکور را نشان می ایستگاه

 9/9شهر با میانگین دماي ساالنه  درجه سلسیوس و فریدون 1/20بیابانک با میانگین دماي ساالنه  و ایستگاه خور .است

  شوند. ترین و سردترین نقاط استان محسوب می درجه سلسیوس به ترتیب گرم

  

   
  استان اصفهان 1) نقشه مدل رقومی ارتفاعی2شکل             مورد مطالعهاسی هاي هواشن ) نقشه موقعیت ایستگاه1شکل

  

متر  2000تا ی و گاه متر 1500ارتفاع متوسط منطقه  .دهد یمي استان اصفهان را نشان ها يناهموارنقشه  )2(شکل

 2290از نظر ارتفاعی داران با ارتفاع  ی دارد.جنوب شرق -ی شمال غربشده است و اغلب ارتفاعاتی داراي جهت  برآورد

  .استتر  ارتفاع متر از همه کم 845انک با ارتفاع تر و خوروبیاب متر از همه مرتفع

  

                                                
1- DEM 
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میالدي براي  2010و متوسط روزانه دما از تاریخ تأسیس تا سال  بیشینه، کمینههاي  از داده ،براي انجام این پژوهش

 هر ایستگاه بیشینه و میانگین ،کمینه دماي میانگین 1افزار متلب ایستگاه هواشناسی استفاده شد. سپس با استفاده از نرم 41

آبان  30از نیمه دوم بهمن تا  روزه پانزده هاي د. سپس میانگینش محاسبه شمسی تاریخ حسب بر سال روزهاي تمام براي

 مستقل) متغیرهاي عنوان به ارتفاع( و جغرافیایی عرض و طول مختصات با تابع) متغیر عنوان (به دما بین رابطه. محاسبه شد

مدلی است که مدل رگرسیون خطی چندگانه  .آمد دست به اساسپیافزار اس با استفاده از نرم اي مرحله رگرسیون در

متغیر رگرسیونی وابسته باشد. شکل  kمتغیر وابسته ممکن است به  ،بین داشته باشد. در حالت کلی بیش از یک متغیر پیش

   به صورت زیر است: x1,x2,….xkمتغیر مستقل kکلی مدل رگرسیون خطی چندگانه با 

1(Y=β0,β1X1+…+βKXK+ε               

 به ؛است Xi در تغییر واحد یک ازاي به پاسخ متغیر انتظار مورد تغییرات  دهنده نشان ها، βj هاي فراسنج آن در که

 اثر مدل این در). 127 :1389صادقی، و پناه یزدان( باشند ثابت مدل در مانده باقی رگرسیونی متغیرهاي همه شرطی که

 هاي دوره براي معادالتی ،ترتیب این به .است شده ارزیابی% 5 احتمال سطح در دما بر جغرافیایی عرض و طول و ارتفاع

 مدل از استفاده با سامانه اطالعات جغرافیایی محیط در سپس. شد حاصل مکانی متغیرهاي حسب بر روزه پانزده زمانی

 مناطق در کاشت تاریخ شروع. شد ترسیم شهریور تا اسفند مربوطه از هاي نقشه و استفاده فوق معادالت از ارتفاع رقومی

 حرارت درجه میانگین رسیدن با ،ترتیب به) اول دمایی ناحیه(سرد و) دوم دمایی ناحیه(معتدل ،)سوم دمایی ناحیه(گرم

شد  گرفته نظر سلسیوس در درجه صفر از کمینه حرارت درجه بودن باالتر و سلسیوس درجه 14 و 12 ،10 به روزي شبانه

درجه و درجه حرارت میانگین باالي 37باالي  بیشینه. همچنین دماهاي بحرانی رشد گیاه آفتابگردان(درجه حرارت 

 دماي و سلسیوس درجه 30 از باالتر میانگین دماي که مناطقی اطالعاتی هاي الیه تلفیق با درجه سلسیوس) تعیین و30

  ).72 :1370 پور، خواجه( دندش شناسایی ،داشتند سلسیوس درجه 37 از باالتر بیشینه

  

  هاي پژوهش یافته

 درجه رسیدن با سرد و معتدل گرم، دمایی منطقه سه از یک هر در آفتابگردان گیاه ،است داشته اظهار پور خواجه چنانکه

 و آب شرایط و اصفهان استان وسعت به توجه با لذا. است کشت قابل سلسیوس درجه 14و 12، 10به ترتیب به حرارت

 نمو، با استفاده از ابزار کریجینگ در محیط مراحل از یک هر در حرارت الزم درجه به گیاه نیاز ،همچنین ؛آن هوایی

  ).  1د( جدولشبندي  اس استان اصفهان به سه ناحیه دمایی گرم، معتدل و سرد تقسیم.آي.جی

  هاي اصلی نواحی دمایی استان اصفهان ) ویژگی1جدول 

  گراد) ی(سانت میانگین دما  ناحیه

1  11  

2  7/15  

3  5/19  

  3/15  استان اصفهان

                                                
1- Matlab 
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نواحی دمایی استان اصفهان عبارتند از: ،بر این اساس   

. دماي سـردترین روز آن  استدرجه سلسیوس  11قسمت غربی استان اصفهان، دماي میانگین این ناحیه :1ناحیه دمایی

درجـه سلسـیوس در تیـر     35روز آن در گلپایگان به  نیتر گرمو دماي  ماه بهمندرجه سلسیوس در  -10در ایستگاه داران 

  ).3(شکل استناحیه طبیعت کوهستانی و ارتفاع باالي آن  نیدر ا. علت سردي هوا رسد یمماه 

. دمـاي  اسـت درجـه سلسـیوس    7/15میـانگین دمـاي ایـن ناحیـه     .شـود  بخش مرکزي استان را شامل می :2ناحیه دمایی

تـرین روز آن در   ماه و دمـاي گـرم   درجه سلسیوس در بهمن -5ر این ناحیه مربوط به ایستگاه ابیانه با سردترین روز سال د

  ).3رسد (شکل درجه سلسیوس در تیرماه می40بانی به  جنگل ایستگاه

 در این ناحیه در سال روز ترین گرم درجه سلسیوس است. دماي5/19: میانگین دماي این ناحیه 3ناحیه دمایی

 غرب قسمت در سال روز سردترین و سلسیوس در تیرماه درجه40 وبیابانکبیابانک و خور بیاضه یعنی ؛نقطه ترین شرقی

  ).3(شکل رسد درجه سلسیوس در بهمن ماه می -1 اردستان به منفی یعنی ؛ناحیه

  
  بندي نواحی دمایی استان اصفهان ) پهنه3شکل

   

این سه ناحیه باید  دست آمد. در هر یک از دمایی براي کل استان اصفهان بهدست آمده سه ناحیه  بر اساس نتایج به

استان  سهدست آورد. در ناحیه دمایی  د تا بتوان عملکرد مناسبی براي آن بهشونیاز حرارتی گیاه آفتابگردان تأمین 

التر از صفر درجه سلسیوس با کمینهدرجه سلسیوس و دماي  10هاي اطالعاتی مناطقی که دماي میانگین باالتر از  الیه

و  ستادرجه سلسیوس  10در نیمه اول و دوم بهمن در تمامی نقاط استان دما باالتر از  ،تلفیق شدند. بدین ترتیب ،داشتند

اي از استان نیاز حرارتی الزم براي  ها در هیچ نقطه غرب دما زیر صفر درجه است. در این تاریخدر مناطق غرب و جنوب

  ). 4شود (شکل ن تأمین نمیکاشت آفتابگردا



  
  

 57/ دما در استان اصفهانهاي کاشت آفتابگردان بر اساس  بندي تاریخ پهنه

 

  

  
  ) توزیع دماي میانگین در نیمه دوم بهمن4شکل

  

بیابانک و بیاضه بیابانک و رشده مناطق شرقی استان، شامل: خورودر نیمه اول اسفند با توجه به اعمال شروط ذک

  ).5(شکل  استبخش کوچکی از شمال استان از حیث دما مناسب 

  

 
 مناسب کشت آفتابگردان در نیمه اول اسفند آب و هوایی) منطقه 5 شکل
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  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه دوم اسفند آب و هوایی) منطقه 6 شکل

  

 در را نطنز جنگلبانی و اردستان کاشان، هاي ایستگاه تا و یافته افزایش نظر مورد منطقه وسعت ،اسفند دوم نیمه در

  .)6 شکل( داد انجام را آفتابگردان کشت مناطق این در توان می زمان این در. گیرد برمی

 از باالتر کمینه دماي سلسیوس و درجه 12 میانگین دماي که مناطقی اطالعاتی هاي الیه استان) 2( دمایی ناحیه در

 به استان مرکز و شرقی جنوب از مناطقی ماه فروردین اول نیمه در ،ترتیب بدین. شدند تلفیق ند،داشت سلسیوس درجه صفر

  ).7 شکل( شد اضافه قبلی محدوده

وسعت مناطق . دشهاي جدیدي به مناطق قبلی اضافه  گرفتن شروط ذکرشده قسمتماه با درنظر نیمه دوم فروردین در

شرق  آباد،نجف اصفهان، شهرضا، ورزنه، هاي باالن،یافته و ایستگاه افزایش ،گردندمرکزي که مشمول شروط فوق می

  ).8شکل( ندهستو کبوترآباد در این زمان از نظر دما مناسب کشت آفتابگردان گلپایگان  خورت، مورچه اصفهان،

  

  
  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه اول فروردین آب و هوایی) منطقه 7شکل 



  
  

 59/ دما در استان اصفهانهاي کاشت آفتابگردان بر اساس  بندي تاریخ پهنه

 

  
  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه دوم فروردین آب و هوایی) منطقه 8 شکل

  

درجه سلسیوس و دماي  14هاي اطالعاتی مناطقی که دماي میانگین باالتر از  ) استان اصفهان الیه1( در ناحیه دمایی

گرفتن شروط فوق وسعت نظرماه با در تلفیق شدند. در نیمه اول اردیبهشت ،باالتر از صفر درجه سلسیوس داشتند کمینه

  ).9شکل( افزوده شدمناطق قابل کشت بیشتر شد و به مناطق قبلی ایستگاه سمیرم نیز 

  

  
  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه اول اردیبهشت آب و هوایی) منطقه 9شکل 
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  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه دوم اردیبهشت آب و هوایی) منطقه 10شکل 

  

 مناطق و میمه ایستگاه شامل که اصفهان مرکز از جدیدي مناطق مذکور شروط به توجه با ماه، اردیبهشت دوم نیمه در

  ).10 شکل( شدند اضافه قبلی مناطق به ،هستند اصفهان غرب از اي پراکنده

 به شهر فریدون و خوانسار چادگان، داران، هاي ایستگاه شدن اضافه باعث خردادماه اول نیمه در مذکور شروط اعمال

 دارند متر 2000 باالي ارتفاع شهرکه فریدون اطراف و سمیرم شمال از کوچکی هاي قسمت از غیر به. شود می قبلی مناطق

  ).11 شکل( استدار کشت براي را الذکر فوق شرایط اصفهان استان همه

  

  
  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه اول خرداد آب و هوایی) منطقه 11 شکل



  
  

 61/ دما در استان اصفهانهاي کاشت آفتابگردان بر اساس  بندي تاریخ پهنه

 

  
  مناسب کشت آفتابگردان در نیمه دوم خرداد آب و هوایی) منطقه 12شکل 

  

 شایان). 12کشت آفتابگردان دارند(شکل  برايهاي استان اصفهان شرایط فوق را  در نیمه دوم خردادماه همه ایستگاه

 به آن کشت یا دشون کشت مناسب تاریخ در آفتابگردان استان، گرم مناطق در خصوصاً ؛اي ناحیه در چنانچه است ذکر 

 37 باالي بیشینه و درجه 30 باالي روزانه میانگین( دماهاي بحرانی با آن هاي دانه پرشدن و دهی گل مرحله ،افتد تأخیر

 هاي الیه تلفیق با ،ترتیب بدین. گردد می روغن و دانه عملکرد افت باعث امر این که شده رو هروب) سلسیوس درجه

 دماي میانگین خردادماه اول نیمه در). 19-13اشکال( دندش شناسایی ،داراي دماي بحرانی هستند که مناطقی اطالعاتی

  ).13 شکل( است درجه 37 باالي استان شرقی مناطق از بعضی در بیشینه دماي اما ؛است سلسیوس درجه 30 زیر روزانه

  

  
  در نیمه اول خرداد بیشینه) توزیع دماي 13شکل 

  

 که بیاضه و نوار باریکی از شمال استان بیابانک، و هاي خور از نیمه دوم خرداد مناطقی از شرق استان شامل ایستگاه

 گیرد برمی را در ،درجه سلسیوس است 37باالتر از  بیشینهدرجه سلسیوس و دماي  30داراي دماي میانگین روزانه باالي 

  ).14 شکل(
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کاشان، ابیانه و  هاي اردستان، ایستگاه ،شده در نیمه اول تیر بر وسعت مناطق با شرایط بحرانی افزوده ،به این ترتیب

از وسعت  ،). این روند تا نیمه دوم مردادماه ادامه دارد و پس از آن15 گیرد (شکل میمرکز استان را دربرهایی از  قسمت

  ).19-16شود و تا نیمه اول شهریورماه این کاهش ادامه دارد (اشکال مناطق با دماي بحرانی کاسته می

  

  
  تیر ) توزیع دماي بحرانی در نیمه اول15شکل           دوم خرداد) توزیع دماي بحرانی در نیمه 14شکل 

  

  
  ) توزیع دماي بحرانی در نیمه اول مرداد17شکل         ) توزیع دماي بحرانی در نیمه دوم تیر   16شکل 

  

  
  شهریور) توزیع دماي بحرانی در نیمه اول 19شکل         ) توزیع دماي بحرانی در نیمه دوم مرداد 18شکل 



  
  

 63/ دما در استان اصفهانهاي کاشت آفتابگردان بر اساس  بندي تاریخ پهنه

 

از نیمه دوم  .گردد در تاریخ نامناسب باعث برخورد به دماي سرد مهر و آبان می در صورت کاشت محصول ،همچنین

زیر صفر درجه  کمینهدرجه سلسیوس و دماي  10مهر مناطقی از غرب استان که داراي دماي میانگین روزانه زیر 

  ).22تا 20گیرد(اشکال برمی شود) را در سلسیوس است(دمایی که رشد و نمو آفتابگردان در آن متوقف می

  

  
  آبان بحرانی در نیمه اول ) توزیع دماي21شکل                         در نیمه دوم مهر دماي بحرانی ) توزیع20شکل 

 

 
  دوم آبان) توزیع دماي بحرانی در نیمه 22شکل 
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  هاي کاشت پیشنهادي کشت آفتابگردان در مناطق مختلف استان اصفهان ) تاریخ2جدول

 وضعیت کشت فعلی ي پیشنهادي کشتها خیتار ناحیه دمایی منطقه ردیف

 شود ینمکشت  نیمه دوم اسفند اول ابیانه  1

 شود ینمکشت  نیمه دوم اسفند سوم اردستان 2

 شود ینمکشت  خرداد نیمه اول اول بدیجان 3

 شود ینمکشت  نیمه دوم فروردین اول باالن 4

 شود ینمکشت  نیمه اول اسفند سوم بیاضه بیابانک  5

 شود ینمکشت  نیمه اول خرداد اول چادگان  6

 شود ینمکشت  نیمه اول خرداد اول دامنه فریدن  7

 شود ینمکشت  نیمه اول خرداد اول داران  8

 شود ینمکشت  نیمه اول خرداد اول شهر دونیفر  9

 شود ینمکشت  نیمه دوم فروردین دوم گلپایگان  10

 شود ینمکشت  نیمه دوم فروردین سوم جنگلبانی نطنز  11

 شود ینمکشت  نیمه دوم اسفند سوم کاشان  12

 شود ینمکشت  نیمه اول خرداد اول خوانسار  13

 شود ینمکشت  نیمه اول اسفند سوم خوروبیابانک  14

 شود ینمکشت  نیمه دوم اردیبهشت اول میمه  15

 شود ینمکشت  نیمه دوم اردیبهشت اول و دوم خورت مورچه  16

 شود ینمکشت  نیمه دوم اسفند و نیمه اول فروردین دوم نایین  17

 شود ینمکشت  نیمه دوم فروردین دوم آباد نجف  18

 شود ینمکشت  نیمه اول فروردین دوم نطنز  19

 شود ینمکشت  نیمه اول اردیبهشت اول و دوم سمیرم 20

 شود ینمکشت  نیمه دوم فروردین دوم ورزنه 21

 شود یمکشت  نیمه دوم اردیبهشت دوم شهر نیشاه 22

 شود یمکشت  نیمه اول اردیبهشت اول و دوم برخوار 23

 شود یمکشت  نیمه دوم اردیبهشت دوم مبارکه 24

 شود یمکشت  نیمه دوم فروردین دوم اصفهان 25

 شود یمکشت  نیمه دوم فروردین دوم شهرضا 26

 شود یمکشت  نیمه دوم فروردین دوم شرق اصفهان 27

 شود یمکشت  نیمه دوم فروردین دوم پاالیشگاه اصفهان 28

 شود یمکشت  نیمه دوم فروردین دوم کبوترآباد 29



  
  

 65/ دما در استان اصفهانهاي کاشت آفتابگردان بر اساس  بندي تاریخ پهنه

 

  

  گیري نتیجه

 ارائه شده است. طبق این جدول )2(منطقه مشخص و در جدول هربندي، تاریخ کاشت براي  هاي پهنه بر اساس نقشه

  .ناحیه دمایی، تاریخ کشت و وضعیت کشت فعلی براي هر منطقه مشخص شده است

هاي کشت پیشنهادي دماي مناسب براي کشت آفتابگردان از نیمه اول اسفندماه از شرق استان(ناحیه بر اساس تاریخ -

  د.شو) شرایط مساعد فراهم می2نیمه دوم فروردین ماه در نواحی مرکزي استان(ناحیه دماییگردد و تا ) آغاز می3دمایی

با افزایش درجه حرارت هوا از نیمه اول اردیبهشت ماه تا نیمه اول خرداد، امکان کشت آفتابگردان در نواحی غربی  -

  د.شوفراهم می ) نیز1استان(ناحیه دمایی

توان به عنوان کشت دوم بعد از غالت از نیمه دوم فروردین ماه ، این محصول را میبا توجه به تعیین تاریخ کاشت -

روز  55دهی حدود  در مناطق مرکزي استان کشت نمود. با شروع کشت آفتابگردان در این زمان، چون تا مرحله گل

) به دماي بحرانی برخورد دهی و گرده افشانی (که مرحله بسیار حساس به دماست در مرحله گل ،کشد، بنابراینطول می

به  ؛توان کشت آفتابگردان را انجام دادهاي اصفهان و اطراف آن در تیر و مرداد میدر ایستگاه ،کند. همچنیننمی

  کند.که مرحله گلدهی آن به دماي سرد مهر و آبان برخورد نمیطوري

  

  هاپیشنهاد

د که کشت آفتابگردان در هر منطقه از استان اصفهان شو عملکرد دانه و روغن توصیه می بیشینهدست آوردن  براي به -

  در تاریخ کاشت مناسب آن انجام گیرد.

هاي کشاورزي استان اصفهان با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد شده  تاریخ مناسب کاشت آفتابگردان براي مدیریت -

  است.
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