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  چکیده 

عـدس از  دارد ،  تـاثیر   و عملکرد محصوالت کشاورزي بر میزان رشد نوسانات اقلیمی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم      
در بین حبوبـات ایـن   . شود هاي نه چندان حاصلخیز کشت می اي و در خاك جمله گیاهانی است که غالباً در اراضی حاشیه

 در تامین غـذاي مـورد   هزار هکتار، پس از نخود از باالترین سطح زیر کشت برخوردار است و 250گیاه با سطح زیر کشت 
 اردبیلنیاز کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است  که تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم قرار دارد تحقیق حاضر  در شهرستان 

صورت گرفته است  و رطوبت اقلیمی از جمله دما و بارش میزان سازگاري کشت محصول عدس با شرایط به منظور مطالعه 
بر مبناي دسترسی به داده هاي میزان   1388تا  1355دوره آماري از سال   و براي همین منظور از داده هاي اقلیمی براي

تـا   18درصد، نور زیاد و درجه حرارت بین  50عدس براي رشد مناسب به رطوبت نسبی در نظر گرفته شد  عدسعملکرد 
زراعـی مناسـب و    درجه سانتیگراد احتیاج دارد و به سرماي زیاد و مناطق مرطوب حساس می باشد و براساس تقـویم  30

شت آن نیز اوایل تیر پیشنهادي زمان کاشت این محصول با توجه به شرایط اقلیمی از اوایل فروردین ماه شروع و موقع بردا
  .ماه می باشد

   اقلیمی ، سازگاريعدس ، تقویم زراعی، اردبیل شهرستان  :کلید واژه 
  
  مقدمه   -1
 یا زراعی گیاه یک رفتاري تفاوتهاي ، دارند گیاهی زندگی روي بر اي منطقه تاثیر اساًاس اقلیمی عوامل که آنجا از        

 که محدودیتهایی بدلیل همواره. دارد بستگی اقلیمی تحوالت به وسیع ناحیه یک سراسر در زراعی گیاهان از گروهی
 حد تا ارتباط این و دارد وجود تباطار زراعی گیاهان و اقلیم بین ، کنند می تحمیل زراعی گیاه رشد بر اقلیمی شرایط
 وسیله به کشت فصل یک موفقیت عدم یا موفقیت. باشد می محصول تولید و زراعی فعالیت الگوي کننده تعیین زیادي
 مقابل در گیاه العمل عکس لحاظ از موثر عامل بعنوان نور و آب ، دما عامل سه و شود می تعیین اقلیمی عوامل شدت
  . گردند یم محسوب رشد میزان
از اشتغال، % 25در حال حاضر بیش از . باشد کشاورزي یکی از ارکان اساسی در محور توسعه اقتصادي کشور می        

هاي کشاورزي  از نیازهاي صنایع کشور از طریق فعالیت% 90از صادرات غیرنفتی و % 35از نیازهاي اقتصادي، % 80بیش از 
توان گفت بدون در نظر  به ارتباط تنگاتنگی که بین کشاورزي و آب و هوا وجود دارد، میبا توجه . شود تأمین می

امروزه انجام کار کشاورزي با هدف . گرفتن شرایط اقلیمی امکان کشت بهینه محصوالت کشاورزي وجود نخواهد داشت
وایی از جمله شرایط دمایی، بارش، سود دهی و استفاده بهینه از امکانات طبیعی ،مستلزم دانستن اطالعات کافی آب و ه

باشد که  بنابراین اهمیت آگروکلیماتولوژي در امور کشاورزي دو چندان می. باشد رطوبت و سایر پارامترهاي دیگر می
تراکم مناسب ضمن استفاده با در عدس دستیابی به یک عملکرد خوببراي  .محصول عدس هم مستثنی این قضیه نیست

از سوي دیگر یکی از روشهاي مؤثر در مورد باال . مبارزه نمودبه خوبی با علفهاي هرز  بایستی رطوبت، کامل از مواد غذائی و

 

 



 

بطور کلی . استفاده از بارندگیها در فصل زراعی، انتخاب زمان کاشت مناسب است و راندمان محصول عدس بردن کارائی
را که در مراحل مختلف رشد، گیاه با  و افلیمی محیطی دارد، زیرا نوع شرایط عدس زمان کاشت تاثیر اساسی بر رشد گیاه

. آن مواجه خواهد شد تعیین خواهد کرد
در پایان با توجه به پیشینه این پژوهش به این جمع بندي می توان رسید که پژوهشگران زیادي محصوالت زراعی را از  

ازگاري کشت محصول عدس با شرایط اقلیمی لحاظ اقلیمی به وفور مطالعه نموده اند و چون انجام تحقیق در خصوص س
شرایط آب و هوایی  سازگاري  ر میتواند نخستین گام در امر بررسیضلذا تحقیق حا مختلف چندان مورد توجه نبوده است 

در منطقه بشمار آمده و به عنوان زیربناي مطالعات و برنامه ریزیهاي مربوط مورد توجه قرار گیرد  عدس محصول  کشتبا 
. 

  هامواد و روش - 2
اطالعاتی در زمینـه،نیازهاي آب و هـوایی و محیطـی مناسـب     ) 1.(در این تحقیق  دو گونه اطالعات مورد نیاز است         

اطالعـات  ) 2.(،سـطح زیـر کشـتبراي سـالهاي مختلـف     )عملکـرد در هکتـار  (رشدگیاه عدس و داده هاي آماري تولیدساالنه
ایستگاه هواشناسی و انواع نقشـه هـاي جغرافیـایی شـامل؛     ) زانه ، ماهانه و ساالنهرو(جغرافیایی که شامل داده هاي آماري

ــاس      ــا مقی ــه، ب ــورد مطالع ــه م ــین شناســی منطق ــاهی، هیــدرولوژیکی،خاك، زم ــوگرافی ، پوشــش گی ــاي توپ نقشــه ه
  .و مقیاس هاي دیگر تهیه گردید )1:50000و1:250000(هاي

اهها، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هواشناسی و همچنین مقاالتی که از سوي دانشگ  ابتدا با مراجعه به کتابخانه        
شناسی در  هاي مرتبط با کشاورزي و گیاه ها و سایت سازمانهاي مرتبط منتشر گردیده مانند مجالت کشاورزي، کتاب 

عملکرد و سطح زیر کشت  هاي فیزیولوژیکی گیاه عدس و آمارهاي تولید و شبکه اینترنت، شرایط مناسب اقلیمی و ویژگی
  .گرفت آوري گردیده و مورد بررسی قرار  ساالنه مزارع عدس براي دوره آماري مورد مطالعه جمع

شهرسـتان اردبیـل در شـمال غربـی ایرانـی ضـلع شـرقی فـالت آذربایجـان بـین کوههـاي سـبالن و بزقـوش در مغــرب               
ــع شــده اســت وســعت ایــن ش   ــاغرو در مشــرق واق ــوده کــه معــادل  2498هرســتان و کوههــاي  تــالش  و ب کیلــومتر  ب

ــایی    98/13 ــن محــدوده در مختصــات جغرافی ــا 48درصــد مســاحت اســتان اردبیــل اســت ای  30درجــه و  48درجــه  ت
واقـع شـده اسـت ارتفـاع متوسـط  آن        دقیقـه  عـرض شـمالی    30درجـه و   38درجـه  تـا     38دقیقـه  طـول شـرقی  و    

  .متر است 1320از سطح دریا حدودا ً 
ردبیل از شرق بـه شهرسـتان نمـین و اسـتان گـیالن و از غـرب بـه شهرسـتان نیـر و اسـتان آذربایجـان شـرقی و             شهر ا

  .از شمال  به شهرستان مشگین شهر و از جنوب به شهرستان کوثر  محدود می شود

  
  ایران غربجایگاه جغرافیایی دشت اردبیل در شمال ) : 1(نقشه

  نتایج تحقیق -3
  ب رشد و رویش محصول عدس در منطقهفصل مناس دوره یخبندان با 1-3
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ایستگاه اردبیل تعداد روزهاي همراه با پدیده ) 1(و طبق جدول شماره ) 1355-1388(طبق آمار هواشناسی دوره          
 هاي خرداد، تیر، مرداد در بقیه سال پدیده یخبندان باشد که به جز ماه روز در سال می 5/190یخبندان در منطقه حدود 

رسد در  رو به نظر می از این. روز وقوع این پدیده ثبت شده است 4/0مالحظه گریده است و حتی در شهریورماه حدود 
ترین زمان کشت این محصول از اوایل  مناسب. زمان کشت این محصول در منطقه با پدیده یخبندان مواجه می گردد

را با مشکل مواجه نخواهد هوا با پدیده یخبندان کشاورزان  گردد که در آن صورت برودت پیشنهاد می. فروردین ماه است
ساخت و در نتیجه موقع برداشت آن ازتیرماه  تاخرداد که در منطقه یخبندان وجود نداشته و دوره بدون یخبندان در 

هاي کشاورزي  گردد تا دوره کشت و کار کشاورزي همزمان بوده و مناسب براي فعالیت ماه محسوب می 4منطقه به مدت 
ترین فصل کشت و رشد و برداشت عدس در منطقه با توجه به مدت  نتیجه گرفت که مناسب توان بنابراین می. باشد می

هاي هواشناسی از اول فروردین ماه  هاي هواي سرد براساس داده زمان رشد محصول و احتمال خطر یخبندان و یورش توده
  .تواند در منطقه باشد هر سال می

  )1355 - 1388(تعداد روزهاي یخبندان در ایستگاه اردبیل طی دوره آماري از سال) 1(جدول 
  

گراد بوده و این  سه ماه  درجه سانتی 45/19خرداد، تیر و مرداد میانگین متوسط دما در سه ماه ) 2(براساس جدول شماره 
ساعت و میانگین  56/344هاي مذکور حدود  میانگین تابش آفتاب در ماه. هاي سال در منطقه است ترین ماه جزء گرم

دس در منطقه هاي مناسب کشاورزي و رویش محصول ع رو ماه از این. درصد است 8/0هاي فوق  براي ماه  مقادیر ابرناکی 
 . در صورتی که آب موردنیاز محصول نیز تأمین گردد. است

  
میانگین دما به   میانگین تابش آفتاب به ساعت  ها ماه

  گراد سانتی
میانگین ابرناکی به 

  درصد
  8/0  45/19  56/344  فروردین ، اردیبهشت خرداد، تیر

  تیر و ،خرداد اردیبهشت ، فروردین هاي ماه در) ناکی ابر و آفتاب تابش، دما،( اقلیمی پارامترهاي بررسی) 2( شماره جدول
  ارش در منطقههاي برگشت ب ها و دوره ها و ترسالی بررسی خشکسالی  3- 2

هاي اقلیمی این شهرستان بر روي هم اقلیم خشک تا نیمه خشک سرد داشته  بندي با توجه به نتایج حاصل از طبقه        
هاي مربوط به کشاورزي و زراعت را در  باشد که کلیه فعالیت ریزش نزوالت جوي مواجه می و غالباً با مسئله آب و چگونگی

  .دهد منطقه تحت تأثیر قرار می
ها به ترتیب نزولی نوشته شده و  هاي خشک و مرطوب منطقه میزان بارش سال جهت تعیین سال) 3(براساس جدول 

  . شود قی در آن ترسیم میمیزان بارش میانگین دوره آماري مذکور به صورت خط اف

مجموع روزهاي 
منبه دي یخبندان ساالنه بانآ مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند   آذر 

5/190  5/29  25 5/17  5/4  0 0 0 0 0 5/1  5/8  5/27  
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 در ایستگاه اردبیل) 1355-1388(هاي  میزان بارش ساالنه به صورت نزولی در سال) 3(جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مرطوب و خشک سال بین مرز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سـال مرطـوب کـه در     8سال خشک که در زیر خـط میـانگین و    18گردد که حدود مالحظه می) 3(طبق جدول شماره   

ساله حدود  15بدین ترتیب در هر مقطع زمانی . باالي خط میانگین قرار دارند در دوره مذکور در منطقه اتفاق افتاده است
ساله در  5درصد احتمال وقوع ترسالی وجود دارد و یا در هر مقطع  67/14ال وقوع خشکسالی و حدود درصد احتم 33/53

هـاي   تـوان گفـت کـه سـال     سال مرطوب وجود دارد، بر روي هم می 34/2سال خشک و حدود  66/2منطقه احتمال بروز 
  . درصد احتمال وقوع دارد 50مرطوب و خشک در منطقه کالً 

  
  

  بارش mm سال
1360  534 

1370  6/405 

1358 9/404 

1371  7/395 

1375  7/374 

1359  2/349 

1382  2/343 

1372  6/325 

1376  5/325 

1385  4/309 

1366  6/304 

1378  8/302 

1388  302 

1383  4/280 

1381  3/277 

1369  276 

1368  4/268 

1377  4/259 

1380  8/251 

1361  8/248 

1374  4/245 

1362  6/233 

1387  1/229 

1357 8/228 

1365  9/225 

1367  6/224 

1384  5/222 

1373  222 

1379  7/221 

1386  1/215 

1364  1/196 

1363  3/183 

 

 



 

  ک و مرطوب سال و کشت محصول عدس در اردبیل هاي خش دوره 3-3
مهر به مدت  گردد که از نیمه اردیبهشت تا نیمه ماه ، مالحظه می)1(با توجه به نمودار اقلیمی به روش آمبروترمیک         

ل در ماه دوران مرطوب سا 7ماه دوران خشک سال و از ماه دي تا نیمه اردیبهشت و از نیمه مهر تا آخر آذر به مدت  5
لکن به دلیل همزمان بودن دوره خشک سال با فصل کشت و کار کشاورزي مشکالت و مسائل مربوط به . باشد منطقه می

  .گردد هاي به موقع مزارع در منطقه مطرح می تأمین آب کشاورزي و آبیاري
آب الزم جهت . ودنی داردماه افز 5ماه بر دوره خشک سال به مدت  7که طول دوره مرطوب به مدت  الوصف به دلیل آن مع

تواند تأمین شود که الزاماً اقدامات اساسی جهت احداث  هاي زیرزمینی تا حدود موردنیاز می ها و آب مزارع از طریق رودخانه
نماید تا زارعین منطقه با  ها جهت آبیاري محصوالت در دوره خشک سال را ایجاب می سازي آب رودخانه سد و ذخیره

ی مواجه نگردیده و از تأثیرات منفی به دلیل نبودن آب قابل دسترس و امکان آبیاري بر عملکرد آب مشکل خشکی و کم
  .محصوالت کشاورزي ممانعت گردد

  

  
  )1355-1388(آمبروترمیک شهرستان اردبیل طی دوره آماري ) 1(نمودار 

  اردبیل منطقه در عدس محصول زراعی تقویم - 4
 وهـوایی  آب عوامـل  بـین  از و دارد محـل  هـر  وهـواي  آب و منطقه به بستگی عموالم عدس رشد دوره و کاشت زمان       
 دقیـق  رعایـت  دلیل همین به.  آید می شمار به محصوالت تولید کنترل اصلی عامل آن توزیع روند و بارندگی  و دما مقدار
 جملـه  از عـدس  فنولوژیکی مرحله در موقعیت بنابراین  . است اهمیت با بسیار عدس کشت براي باران اولین تاریخ و زمان

 کشـت )  3( جدول مطابق. شد خواهد دانه عملکرد افزایش وهمچنین رشد دوره طول افزایش باعث.... ، زدن ،جوانه کاشت
 جـوي  نیـاز  و منطقـه  اقلیمـی  مشخصـات  کـه   گیـرد  می انجام مرحله سه در اردبیل منطقه در عدس محصول برداشت تا

  . است دهش گنجانده جدول این در محصول
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  مراحل رویش محصول عدس طبق تقویم زراعی پیشنهادي و نیاز آب و هوایی محصول عدس در اردبیل) 3(جدول شماره 
  

  )1(مرحله   مراحل
  کاشت تا جوانه زدن

  )2(مرحله 
جوانه زدن تا ساقه 

  زدن

  )3(مرحله 
رسیدگی و برداشت 

  محصول

  پیشنهادي  پیشنهادي  پیشنهادي  عناصر اقلیمی

  اواخر خرداد تا اوایل تیر  اوایل اردیبهشت  فروردین اوایل  
میانگین 
اقلیمی 

منطقه در 
دوره 

)1388-
1355(  

  گراد درجه سانتی 21  گراد درجه سانتی 13  گراد درجه سانتی 9  دما

رطوبت 
  درصد 60  درصد 65  درصد 60  نسبی

  متر میلی 6/15  متر میلی 43  متر میلی 45  بارش

میانگین 
اقلیمی 
ز موردنیا

محصول 
)1388-

1355(  

  گراد درجه سانتی 22  گراد درجه سانتی 20  گراد درجه سانتی 20  دما

رطوبت 
  درصد 60  درصد 65  درصد 60  *نسبی

  متر میلی 55  متر میلی 60  متر میلی 40  بارش

 [1] .باشد می درصد 70 تا 40 فرنگی گوجه محصول نیاز مورد نسبی رطوبت بهترین*
  
  نتیجه گیري  - 5

با مطالعات و بررسی به عمل آمده در این پژوهش مشخص گردید که از لحاظ شرایط اقلیمی براي کشت عدس در          
اردبیل محدودیتی وجود ندارد و کشت محصول عدس کامالً با شرایط آب و هوایی هماهنگی الزم را دارد و زمان کاشت و 

صول و شرایط اقلیمی در مورد نیازهاي آب و هوایی مح و همچنینبرداشت محصول عدس کامال با اقلیم اردبیل همگونی دارد 
ترین  پیشنهادي براي کشت این محصول در اردبیل نیمه اول ماه فروردین و مناسبمان که بهترین زمعلوم گردید  شهرستان

ه اول فروردین و زمان باشد با این حال زمان کشت رایج و سنتی نیم زمان برداشت آن نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیرماه می
  . باشد دس نیز از اول خرداد میرایج برداشت محصول ع
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 .جاوید انتشارات ، »هوا و آب و کشاورزي« )1368( عوض، ، کوچکی ، امین ، علیزاده]1[
  ).1378 سال، ایران ملی اطلس ]2[  

 

 


