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  چکیده 
تغییر اقلیم  به صورت مستقیم و غیر مستقیمی تاثیراتی بر میزان رشد و عملکرد محصوالت کشاورزي متناسب با شرایط     

ماه بدون  5/3و در مناطقی که کمتر از محیطی هر منطقه دارد ، گوجه فرنگی از جمله گیاهانی است محصول فصل گرم بوده
و در تامین غذاي مورد نیاز کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است که تحت تاثیر . یخبندان باشند، محصول خوبی تولید می کند

ازگاري پدیده تغییر اقلیم قرار دارد تحقیق حاضر  در منطقه الهرود از توابع شهرستان مشگین شهر  به منظور مطالعه میزان س
کشت محصول گوجه فرنگی با شرایط  اقلیمی از جمله دما و بارش و رطوبت و یخبندان صورت گرفته است و براي همین منظور از 

بر مبناي دسترسی به داده هاي میزان عملکرد گوجه فرنگی در نظر )  1390تا 1374( داده هاي اقلیمی براي دوره آماري از سال 
درجه  30تا 16درصد ، نور زیاد و درجه حرارت بین  70تا  40رشد مناسب به رطوبت نسبی  گرفته شد گوجه فرنگی براي

سانتیگراد احتیاج دارد و براساس تقویم زراعی پیشنهادي زمان کاشت محصول گوجه فرنگی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه 
  .اه می باشدالهرود از نیمه اول خرداد  ماه شروع و موقع برداشت آن نیز اوایل مهر م

  
  سازگاري اقلیمی ،  منطقه الهرود  ، گوجه فرنگی ، تقویم زراعی :کلید واژه        

  
  مقدمه -1

در کشور ما تغییرات قابل مالحظه در فرایند بارندگی و نوسانات دمایی و عناصر اقلیمی، نقش ویژه اي در عملکرد تولیدات 
محصوالت کشاورزي همبستگی شدیدي با نزوالت جوي و نوسانات دما در هر کشاورزي ایفامی نماید به طوري که میزان تولید 

  .سال دارد
از % 80از اشتغال، بیش از % 25در حال حاضر بیش از . باشد کشاورزي یکی از ارکان اساسی در محور توسعه اقتصادي کشور می

شود هاي کشاورزي تأمین می از طریق فعالیتاز نیازهاي صنایع کشور % 90از صادرات غیرنفتی و % 35نیازهاي اقتصادي،   با
توان گفت بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی امکان کشت  توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین کشاورزي و آب و هوا وجود دارد، می

  از امکانات  امروزه انجام کار کشاورزي با هدف سود دهی و استفاده بهینه. بهینه محصوالت کشاورزي وجود نخواهد داشت
  

بنابراین . باشد مستلزم داشتن اطالعات کافی آب و هوایی از جمله شرایط دمایی، بارش، رطوبت و سایر پارامترهاي دیگر می طبیعی،
  .باشد که محصول گوجه فرنگی هم مستثنی این قضیه نیست اهمیت آگروکلیماتولوژي در امور کشاورزي دو چندان می

هایی که بشر در زمینه تکنولوژي تولید و  امروزه با وجود پیشرفت. هی بر عملکرد گیاهان زراعی دارد آب وهوا تاثیرات قابل توج
  اصالح گیاهان زراعی انجام داده است هنوزعوامل آب و هوائی در محدوده هاي وسیع از سطح کره زمین بصورت غیرقابل کنترل 

 

 



                        

٢ 
  

  
ع، سازمان هواشناسی جهانی وابسته به سازمان ملل یکی از هشت با درك اهمیت این موضو )1379پیتر، (باقی مانده است 

  .کمیسیون فنی خود را به هواشناسی کشاورزي اختصاص داده است
  
  مواد و روش ها -2

دانشگاهها، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هواشناسی و همچنین مقاالتی که از سـوي سـازمانهاي     ابتدا با مراجعه به کتابخانه      
شناسی در شـبکه اینترنـت، شـرایط     هاي مرتبط با کشاورزي و گیاه ها و سایت منتشر گردیده مانند مجالت کشاورزي، کتاب  مرتبط

هاي فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی و آمارهاي تولید و عملکرد و سـطح زیـر کشـت سـاالنه مـزارع گوجـه        مناسب اقلیمی و ویژگی
آوري  جهاد کشاورزي شهرستان مشگین شهر و مرکز خدمات کشاورزي شهر الهـرود جمـع  فرنگی براي دوره آماري مورد مطالعه  از 
  .گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است 

عناصر اقلیمی بارش ، درجه حـرارت ، رطوبـت نسـبی ، سـاعات     ) ساالنه -ماهانه –روزانه (اطالعات مورد نیاز شامل داده هاي آماري
سینوپتیک مشکین شـهر و ازنقشـه هـا و داده هـاي       براي ایستگاه) 1374-1390(ساله 17آماري آفتابی ، تبخیر و تعرق براي دوره 

آماري این ایستگاه در طول تحقیق استفاده می گردد  البته با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر بر روي منطقه  الهـرود مطالعـه   
کیلومتر با مشکین شهر فاصله دارد لذا به ناچار از داده هـاي   15می گردد این منطقه به ایستگاه هواشناسی مجهز نمی باشد و تنها 

تجزیـه و تحلیـل اطالعـات حاصـله در     نهایتـا   اقلیمی شهرستان مشگین شهر در بررسی شرایط اقلیمی شهر الهرود استفاده گردید
  :مراحل ذیل انجام گرفت

 spssمودن آنها در محیط نرم افزاريها و اطالعات مورد نیاز به کامپیوتر و مرتب ن وارد نمودن داده) الف
  .بررسی داده ها و اطالعات ایستگاه سینوپتیک از نظر همگنی و نقایص آماري  ) ب 
  تحلیل آماري داده هاي اقلیمی و راندمان محصول گوجه فرنگی ) ج

متـري از سـطح   1400دقیقه عرض شمالی  و در ارتفاع 23درجه و 38دقیقه طول شرقی و 41درجه و 47شهرستان مشگین شهر در 
آب و هـواي آن  . کیلومتري قله ي کوهستان سـبالن قـرار دارد   8مرکز این شهرستان در منطقه اي کوهپایه اي ودر . دریا واقع است

کیلومتر مربع درقسـمت شـرقی آذربایجـان ودرنـواحی مرکـزي       2/3615این شهرستان به مساحت . نسبتاً سرد و نیمه خشک است
است حدود این شهرستان از شمال به شهرستان گرمی از شمال شرقی  به جمهوري آذربایجـان وشهرسـتان    استان اردبیل واقع شده

  .نمین  و ازجنوب شرق به شهرستان اردبیل و از غرب وجنوب به شهرستان اهر و هریس محدوداست
متري از سطح دریـا واقـع   1400دقیقه عرض شمالی  و در ارتفاع 32درجه و 38دقیقه طول شرقی و 25درجه و 47شهر الهرود  در 

  .کیلومتر با مرکز شهرستان مشکین فاصله دارد 15این شهر قسمت شرقی شهرستان مشکین شهر واقع شده و حدود .است
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل و کشور:  1شکل 

  
  نتایج تحقیق -3
  درمنطقه الهروددوره بدون یخبندان وفصل مناسب رویش محصول  3-1

در ایسـتگاه  . تعداد روزهاي بدون یخبندان براي کاشت و بر نامه ریزي مراحل دوره رشد محصول از اهمیت زیـادي برخورداراسـت  
آخـرین  . روزاسـت 277تعـداد  1390الـی 1374سـاله ازسـال   17مورد مطالعه، میانگین تعدادروزهاي بدون یخبندان براساس آمـار  

ماه واولین یخبندان دراواسط مهرماه اتفاق افتاده یعنی از اوایل اردیبهشت  تا اواسط مهرماه که بـیش  یخبندان دراوایل اردیبهشت 
بـا توجـه بـه اینکـه در مراحـل کاشـت،       .روز می باشد یخبندانی بروز ننموده وفصل مناسب رویش محصول درمنطقه است 150از 

لذا در این منطقه مشکلی براي کاشت این محصـول ازلحـاظ    گلدهی و رسیدگی هیچ گونه یخبندانی در منطقه مشاهده نمی شود
نشان می دهد ازاواسط اردیبهشت تا اواسط مهر یخبندان درمنطقه مشاهده نگردیـده  ) 1(یخبندان وجود ندارد همانطورکه نمودار 
. فتـاده اسـت  روزدردیمـاه وکمتـرین آن بـه مـدت یـک روز دراردیبهشـت ومهراتفـاق ا       22وبیشترین روزهاي یخبنـدان بـه میـزان   

مـاه ازسـال ،ازمـاه    7ماه ازسال بدون یخبندان می باشد وروزهـاي یخبنـدان در   5درمجموع،براساس آمار دوره مورد مطالعه حدود 
بر اساس مطالعات انجام شده توسـط مـدیریت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان      .اردیبهشت تا ماه مهرپراکنده بوده واحتمال وقوع دارد

  . ی در نیمه اول  خرداد و رسیدگی آن در نیمه اول تیرماه تا اواخر شهریور ماه  صورت میگیردمشکین شهر گلدهی گوجه فرنگ

  
  )1374-1390(طی دوره آماري ) الهرود (یخبندان ماهانه در ایستگاه مشگین شهر) 1(نمودار 
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  دوره هاي خشک و مرطوب سال و کشت محصول در منطقه الهرود 2 – 3

نمـودار آمبروترمیـک   .ره هاي خشک و مرطوب سال ازنمودار آمبروترمیک اسـتفاده مـی کنـیم   دراین مرحله براي تعین دو
 )2( نمـودار  .نموداري است که درآن تغییرات دماي هوانسـبت بـه تغییـرات بارنـدگی درطـول سـال موردمقایسـه قرارمـی گیـرد         

درایـن  .نشـان میدهـد  1390الـی 1374ساله ازسال17نمودارآمبروترمیک رابراي ایستگاه هواشناسی مشکین شهردرطی دوره آماري 
لـذااین ماههـا رامـی تـوان     .شکل مشاهده می شودکه درماههاي خرداد،تیر،مرداد،شهریورونیمه اول مهر دمابربارنـدگی فزونـی دارد  

ن،آذر،دي،بهمن،اسفند،فروردین،اردیبهشت ونیمـه دوم مهربارنـدگی بـر دمـا فزونـی      ماههاي خشک بحساب آوردولی درماههاي آبا
درصـدماههاي سـال راماههـاي    5/62یعنی درایـن منطقـه   .داشته است بدین ترتیب این ماههارامیتوان ماههاي مرطوب سال نامید

  .درصدآن راماههاي خشک تشکیل می دهد5/32مرطوب و
آغاز دوره خشک درمنطقه مشگین شهر ماه خردادمی باشدوباتوجه به اینکه نیازبه  منحنی آمبروترمیک نشانگراین است که

هـاي زیرزمینـی تـا     هـا و آب  آب براي این محصول تامرحله رسیدگی ضروري است بنابرین آب الزم جهت مزارع از طریق رودخانه
هـا جهـت آبیـاري     سـازي آب رودخانـه   خیـره تواند تأمین شود که الزاماً اقدامات اساسی جهـت احـداث سـد و ذ    حدود موردنیاز می

آبی مواجه نگردیده و از تـأثیرات منفـی    نماید تا زارعین منطقه با مشکل خشکی و کم محصوالت در دوره خشک سال را ایجاب می
گوجـه فرنگـی  در ایـن منطقـه     . به دلیل نبودن آب قابل دسترس و امکان آبیاري بر عملکرد محصوالت کشاورزي ممانعـت گـردد  

نیمه دوم اردیبهشت کاشته شده ودرنیمه دوم تیر ماه  به مرحله رسیدگی می رسد لذا باهیچ مشکلی ازنظر کم آبی براي گوجـه  در
  .بنابراین دوره خشک سالی تاثیري برروندتولید این محصول نخواهد داشت.فرنگی  مواجه نخواهیم شد

  
  منحنی آمبروترمیک منطقه الهرود): 2(نمودار   

  هاي برگشت بارش در منطقه الهرود ها و دوره ها و ترسالی سی خشکسالیبرر  3 – 3
هاي اقلیمی این منطقه  بر روي هم اقلیم خشک تا نیمه خشک سرد داشته و غالباً با مسئله  بندي با توجه به نتایج حاصل از طبقه

زي و زراعت را در منطقه تحت تأثیر قرار هاي مربوط به کشاور باشد که کلیه فعالیت آب و چگونگی ریزش نزوالت جوي مواجه می
ها به ترتیب نزولی نوشته شده و میزان  هاي خشک و مرطوب منطقه میزان بارش سال جهت تعیین سال) 1(براساس جدول .دهد می

 )1374-1390(شود و بر این اساس در طول دوره آماري  بارش میانگین دوره آماري مذکور به صورت خط افقی در آن ترسیم می
  .می باشد   1384و بیشترین آن در سال  1374سال خشک می باشد که کمترین بارش مربوط به سال  7سال مرطوب و  10
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  )  الهرود(در ایستگاه مشگین شهر) 1374-1390(هاي  میزان بارش ساالنه به صورت نزولی در سال) 1(جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرز بین سال خشک و مرطوب             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تعیین درجه روز محصول گوجه فرنگی در منطقه الهرود - 4
در کشت محصول ،نمی توان طـول روز  . می گرددرجه روز در زراعت عامل مهم و نیز در تعیین مراحل کشت بسیار با اهمیت تلقید

را به اختیار تغییر داد اما این امکان وجود دارد که با انتخاب محصول مناسب براي هر منطقه جغرافیایی ، رشد و بـاروري گیاهـان را   
درجه روز مـی   2790مقدارواحدهاي حرارتی مورد نیاز گوجه فرنگی از مرحله کاشت تا برداشت را برابر با . با طول روز تطبیق نمود 

ماه یعنی اردیهشت ، خـرداد   6درجه روز براساس دوره رشد گوجه فرنگی از مرحله کاشت تا برداشت براي  )2(مطابق جدول . باشد 
ه گردیده است  با توجه به آمار مندرج سالنامه هواشناسی ، تعداد روزهاي آفتـابی  ، تیر ، مرداد و  شهریور و ده روز از مهرماه محاسب

بنابراین هیچ محـدودیتی از نظـر   . در تمام محدوده منطقه مشگین شهر بیشتر از حد آستانه مورد نیاز براي گوجه فرنگی  می باشد 
قات ،مطالعات وتجربه کشاورزان در ایـن زمینـه نشـان    نتایج بدست آمده ازتحقی.طول روز در منطقه مشگین شهر مشاهده نمی شود

  .مهر می باشد 10می دهد که مناسب ترین زمان  براي کشت گوجه فرنگی نیمه دوم  اردیبهشت و برداشت آن تا 
  

  

  

  

  بارش mm سال
1383  520 
1378  4/465 
1384 2/401 
1387  391 
1390  3/389 
1386  1/387 
1389  2/382 
1388  376 
1382  6/362 
1380  3/327 

1381  1/316 
1385  304 
1379  7/289 
1376  213 
1377  209 
1375  6/179 
1374  134 
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  تعیین درجه روز منطقه الهرود) 2(جدول

  

 تقویم زراعی محصول گوجه فرنگی در منطقه الهرود  - 5
زمان کاشت و دوره رشد گوجه فرنگی معموال بستگی به منطقه و آب وهواي هر محل دارد و از بین عوامل آب وهوایی مقدار دما و  

به همین دلیل رعایت دقیق زمان و تاریخ اولین . امل اصلی کنترل تولید محصوالت به شمار می آید بارندگی و روند توزیع آن ع
  .باران براي کشت گوجه فرنگی بسیار با اهمیت است 

بنابراین موقعیت در مرحله فنولوژیکی گوجه فرنگی از جمله کاشت ،جوانه زدن ،سبز کردن،سه برگی تا پنجه زنی خوب ، باعث 
کشت تا برداشت محصول گوجه فرنگی در )  3(مطابق جدول . ره رشد وهمچنین افزایش عملکرد دانه خواهد شدافزایش طول دو

  .منطقه الهرود در سه مرحله انجام می گیرد  که مشخصات اقلیمی منطقه و نیاز جوي محصول در این جدول گنجانده شده است 
  تقویم زراعی محصول گوجه فرنگی در منطقه الهرود)3(جدول 

  
  
  

  اردیبهشت  16*15  240

  خرداد  18*31  567
  تیر  21*31  651
  مرداد  22*31  682

  شهریور  18*31  558
  مهر  13*10  130

  درجه روز منطقه  2800:     مجموع 

  )1(مرحله   مراحل
  نشا کاري تا جوانه زدن

  )2(مرحله 
  جوانه زدن تا گلدهی 

 )3(مرحله 
  گل دهی تا برداشت محصول

مناسب   منطقهرایج   عناصر اقلیمی
مناسب   رایج منطقه  پیشنهادي

  مناسب پیشنهادي  رایج منطقه  پیشنهادي

نیمه دوم     نیمه اول  خرداد  نیمه دوم  اردیبهشت  
  نیمه اول  تیر  خرداد

 نیمه  دوم تیر
  تا اواخر 

  شهریور

نیمه اول مرداد ماه تا 
  نیمه اول مهرماه 

میانگین اقلیمی 
منطقه در دوره 

)1390- 1375(  

درجه  23  گراد درجه سانتی 19  ادم
  گراد سانتی

درجه  25
  گراد سانتی

درجه  27
  گراد سانتی

درجه  25
  27  گراد سانتی

  -  -  -  -  -  روز 1  یخبندان
  متر میلی 6/20  متر میلی 43  متر میلی 45  بارش

میانگین اقلیمی 
موردنیاز محصول 

)1390- 1375(  

  گراد درجه سانتی  18-26  گراد سانتیدرجه  22 - 30 گراد درجه سانتی 18 – 27  دما
  درصد 60تا  45  درصد  70تا  60  درصد 60تا  40  *رطوبت نسبی

  متر میلی 55  متر میلی 60  متر میلی 40  بارش
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  نتیجه گیري کلی - 6

با مطالعات و بررسی به عمل آمده در این پژوهش مشخص گردید که از لحاظ تمام شرایط اقلیمـی بـراي کشـت گوجـه فرنگـی در      
الهرود محدودیتی وجود ندارد و کشت محصول گوجه فرنگی کامالً با شرایط آب و هوایی همـاهنگی الزم را دارد و زمـان کاشـت و    

هـا و مطالعـات در مـورد نیازهـاي آب و      بررسـی . همگونی دارد ) الهرود(ول کامال با اقلیم منطقه مشگین منطقه برداشت این محص
دهد که زمان کشت سنتی محصول گوجه فرنگی با شـرایط اقلیمـی مـورد     هوایی محصول و شرایط اقلیمی منطقه الهرود  نشان می
و سنتی این محصول  نیمه اول اردیبهشت و زمـان رایـج برداشـت محصـول     نیاز این محصول مطابقت ندارد زیرا   زمان کشت رایج 

باشد بنابراین این تقویم متناسب با شرایط اقلیمی منطقه الهرود نبوده  و  گوجه فرنگی نیز از نیمه دوم تیر ماه   تا اواخر شهریور می
زمـان مناسـب و پیشـنهادي بـراي کشـت ایـن       در این پژوهش با توجه به نیازهاي اقلیمی محصول و شرایط محیطـی آن  بهتـرین   

ترین زمان برداشت آن نیمه اول مرداد تا نیمه اول مهر تعیین گردیـد  ،بنـابراین بـین     محصول در منطقه نیمه اول خرداد  و مناسب
  .ندارد تقویم زراعی تعیین شده توسط زارعین براي کشت گوجه فرنگی و شرایط اقلیمی منطقه الهرود  هماهنگی و مطابقت وجود

  منابع   - 7
  .انتشارات جهاد دانشگاهی ، ویرایش سوم، چاپ سوم : ،اصول و مبانی زراعت ، اصفهان )1382(خواجه پور ؛ محمد رضا ]1[
  ).1378اطلس ملی ایران سال،   ]2[
  .مشهد؛ آب هوایی و عملکرد گیاهان زراعی ،ترجمه محمد کافی؛ مشهد ،انتشارات جهاد دانشگاهی )1379(پیتر ،ج ]3[

 

 


