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چکیده

درجه حرارت یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی موثر بر عملکرد محصوالت است .در پژوهش حاضر آستانه های بحرانی تنش

گرمایی جهت کشت گندم در استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس نتایج حاصله معادالتی جهت هریک از آستانه های
بحرانی ارائه گردیده است .بدین منظور اطالعات  41ايستگاه همديدي فعال استان فارس انتخاب گردید .با توجه به شرا طي
هوا يي منطقه سه آستانه دما يي

بآ

و

 35 ، 30و  40درجه سانتیگراد انتخاب شدند و روزها يي كه دماي بيشينه روزانه آن از اين آستانه ها

بيشتر بوده ،تحت بررسی قرار گرفتند .همچنين به دليل اهميت تنش گرما يي در شب ،تعداد روزها يي که دمای هواي كمينه از 20
درجه سانتیگراد بيشتر بود ،نيز تعیین گردیددر نهایت باتوجه به نتایج بدست آمده پهنه بندی تنش های گرمایی در استان فارس ارائه
گردید .نتایج نشان داد بخش های جنوبی استان فارس عمدتا شامل الرستان ،مهر و خنج و بخش های شمال غربی شامل ممسنی و
کازرون بيشتر در معرض تنش گرما يي قرار دارند و در اين ميان الرستان و ممسنی بیشتر از ساير مناطق از اين تنش آسيب مي
بينند .در عمده موارد ،دوره تنش گرمایی منطبق با دوره جوانه زنی و گلدهی کشت گندم در استان فارس است .لذا در برخی مناطق
تطابق مناسب اقلیمی با کشت گندم وجود ندارد .نقشه های ارائه شده و تحليل عوامل جوي و بررسي پيشينه اثرات اين عوامل به
مديران بخش كشاورزي كمك مي كند تا بتوانند ا تح مال رويدادهاي مطلوب يا نامطلوب جوي را در مراحل بعدي نمو گياهي
با دقت باال يي تخمين زنند.

واژگان کلیدی :درجه حرارت ،تنش گرمایی ،پهنه بندی ،استان فارس

( -1نویسنده مسئول) ashamsnia_82@ yahoo.com
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مقدمه
افزا شي

     

جمعيت جهان و نياز روز افزون به فرآوردههاي غذا يي براي مردم جه ونا شياديپ هنيمز نا ا شنت ع بر يا

گياهان را فراهم نموده است .بطور كلي به شرايط نامناسبي كه لزومًاًا مرگ آني را در پي نداشته باشد و بطور دائم اي
موقتي در كي

محل حادث شود ،تنش گفته می شود .حالت تنش در شرایطی پیش می آید ک یطیحم لماع کی ه     

خارج از حد نرمال بر گیاه اثر گذارد .رخداد تنش های گیاهی می تواند باعث از بین رفتن گیاه در ی ینامز هرود ک   
شود .عوامل آب و هوا يي و اقليمي نقش بسيار اساسي در رشد و توسعه گياهان دارند و از دستههه متغيرها ييي غيرقابللل
كنترل و اثرگذار بر كشاورزي محسوب مي شوند .درجه حرارت یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو
گیاهان است .دماهای باالتر از حد مقاومت گیاهان موجب کاهش فعالیت فیزیولوژیک آنها می گردد که ب شنت نآ ه
گرمایی گفته می شود .واکنش گیاهان به دماهای باال با نوع کشت و مرحله رشد متفاوت است .ب وط ه ر هرود لاثم     
بحرانی حساسیت برای گندم در زمان پرشدن دانه است به طوری که در طی مرحله رسیدن چنانچه دم زا هنیشیب یا   
 30درجه سلسیوس فراتر رود و رطوبت نسبی کمینه کمتر از  30درصد و همزمان وزش باد بیش از  3متر هیناث رب     
باشد ،سبب بروز تنش گرمایی در محصول می شود (نوحی و همکاران .) 51 : 387 1 ،چنانچه مجموع قوف لماوع ه    
در یک روز رخ بدهد آن روز به عنوان روز بحرانی نامیده می شود .در چنین حالتی گندم د م ییامرگ شنت راچ ی    
شود ،به طوری که دانه ها چروک خورده و وزن آنها کاهش می یابد .بررس یدمه یاه ی دی ب  ی گنا ر تسا نآ  هک   

   

احتمال رخداد چنین شرایطی در استان های جنوبی کشور در طی مرحله پرشدن دانه بس زا .تسا دایز رای ا ور نی

  

بررسی فراوانی وشدت تنش گرمایی جهت برنامه ریزی منطقه ای این محصول استراتژیک حایز اهمیت است.
آستانه تحمل گياهان در رابطه با هر كي

از پارامترهاي هواشناسي محدود است و هر گونه ناهنجاري در اين پارامترها

مي تواند به صورت مستق مي و غيرمستق مي بر توليدات كشاورزي اثرات قابل مالحظه اي بگذارد .درجه حر اه ترا ييييي
كمينه باالتر از  02درجه سلسيوس درشب مي تواند همراه با تشديد تنفس و كاهش انتقال مواد آلي از اندام هوا يي بههه
اندام ذخيره اي باشد .در نتيجه نقصان عملكرد درواحد سطح را فر ها ممم م اراکمه و یدابآ نایم( دزاس ی ننننن نننننن: 1388 ،
 .) 109همچنين درجه حرارت هاي بيشينه باالتراز  30درجه سلسيوس در روز به و ژي ه در گياهان سه كربنههه م ييي تواند
موجب بسته شدن روزنه ها شده و در نتيجه كاهش فتوسنتز را به همراه داشته باشد و يا باعث كمبود آب در گياه شود.
اینگونه می شود که در بسیاری موارد نیاز آبی گیاه بسیار بیشتر از نیاز آبی واقعی خواه و دش د

بآ دوبمک رثا رد

  

ناشی از رخداد تنش گرمایی گیاه شدیدا با کمبود آب روبرو شده و در نهایت کاهش عملکر دهاوخ لابند هب ار د     
داشت.
ت شن

ت اف شیاز
ت ،زماننن و سرعت ت
ت ،مدت ت
ی ت با ععع پیچی ا هد ييي از شدت ت
یامرگ یی یی

مد اا ااا ب دو ه ه و بس گت ییی بههه احتم لا

دوره اي داشته که در آن دماي باال اتفاق می افتد (کافی و همکاران . ) 2009 ،1در بررسی اثر رد ییامرگ شنت 

لاس     

زراعی  380 1- 1381بر محصول گندم ،کریمی و سید هادی (  )82 : 1382با استفاده از داده های روزانه دم و اوه یا
بارش و عملکرد گندم آبی و دیم نشان داده شده که گرچه در تعیین آثار عوامل اقلیمی بر عملکرد گندممم ،بیش هب رت   
-Kafi et al

1

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از1 43 ...

میزان و توزیع زمانی بارش توجه می شود ،ولی عوامل حرارتی بویژه دماهای بیش از  30درجه سلسیوس در برخی
از سال ها سبب رخداد تغییرات عمده در عملکرد گندم آبی و دیم کشور می شود .نوحی و همکاران ( )55 : 387 1با
استفاده از داده های روزانه اقلیمی ،تنش گرمایی برای گندم را بررسی نمودند .نتایج نشان داد میانگین تعداد روزهای
بحرانی در طول دوره پرشدن دانه در مناطق عمده استان خوزستان از  3تا  9روز و روزهای ش ینارحب ادید     2تا 4
روز است .میان آبادی و همکاران(  ) 109 : 1388نشان دادند در مورد گندم دماهاي باالتر از  30درجه سلسيوس باعث
محدود شدن فتوسنتز ،دماهاي  35تا  40درجه باعث تسر عي تنفس و احتمال كاهش وزن گياه می شود و دماي باالتر از
ت ذرت در اس ار نیوزق نات   
ی در کشت ت
 40درجه گرماي كشنده مي باشد .در تحقیقی ارزیابی تاثیرات تنش اه ييي گرم یا ی ی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد ،در ماههاي خرداد ،تیر و مرداد طی سالهاي  0 200 ، 1985و  2001بیش یرت ن ن
ن
ی اف شیاز
امواج گرمایی وجود داشته است .وقتی ام او ججج گرم یا ی ی

ل گی تالاب ها رر ررر رود ،بررو ييي
بای دد ددد و از آس نات ههه تحمل ل

محصوالت تأثیر منفی گذاشته و در نتیجه باعث کاهش میزان تولید و یا در مواردي باعث از بین رفتن محصوالت می
شود (احمدی و میرحاجی .) 1391:119 ،محم اکمه و ید را  ن (( ((( ) 15 :6931ب اد زا هدافتسا ا د  ه ه  یا ای ه هاگتس ای     
سینوپتیک و کلیماتولوژی در استان کرمانشاه ،نقشه های بارش ،دما و تنش ه  ار ییامد یا ا ختس ر و جا یدنب هنهپ      
نمودند .نتایج تحقیق نشان داد مناطق بسیار مناسب با مساحت  61/7درصد و در بخش هایی از شمال غرب ،غرب و
جنوب غرب و مناطق مناسب با مساحت  41/ 36درصد در شمال غرب ،غرب و جنوب غرب و من اب طسوتم قطا    
 15 / 27درصد در جنوب غرب ،غرب و مرکز ،شمال ،شمال شر د رارق قرش بونجو ق ارند  ...... .....ناتاللل و هم اراك ننن
(  ) 1992برآورد کردند كه كي

درجه سانتي گراد افزا شي

كلزاي تابستانه در غرب كانادا است ،كاهش 400

1

ِت حداكثر در ماه جوالي كه مصادف باا گل هد ييي
درجه حرار ِت

يك لوگرم در هكتار عملكرد دانه (ح ود دد ده درصددد از ركلمع لك دد ددد

ث خس را ت ت
ت
دانه) را به دنبال دارد .موريسون ) 306 : 1993 ( 2گزارش نمود كه تنش گرماا در ط هدلگ ي ييييي كلزاا باعث ث

بيشتري در مقايسه با مرحله رويشي يا مرحله رشد خورجين شده است .لی و همکاران )6 11 1 : 2007 ( 3نش دنداد نا   
که دمای هوا اثر قابل توجهی بر رخداد ،گسترش ،پراکندگی و تحرک حشره آفت دارد.
ل ارح هجرد ینارحب هناتسآ قیقد یسررب هلاسم اذ ر  شنت و ت ه گ یا ر تیمها ییام
می تواند باعث کاهش خسارات بر واشک تالوصحم  ر فرط زا .دوش یز

 هتشاد ییالاب وووووووووووووووووووووووووووو ووووووو
رگید

یاه لدم کمک هب

م یناک     

      

می توان نقشه هایی تهیه نمود که وضعیت تنش حرارتی در قسمت های مختلف منطقه مورد مطالعه را نش .دهد نا   
یکی از راههای تهیه نقشههای هم ارزش که براساس آن بتوان پدیده هه ار یکیژولوردیه و یسانشاوه فلتخم یا

  

مورد بررسی قرار داد استفاده از مدلهای زمین آماری و فناوری سیستمهای جغرافیایی است .در این راستا می ت ناو
ب،
نقشه های پهنه بندی ارائه نمود .در پهنهبندی هدف ای داد هک تسا ن ههه ههههه موقر تروص هب رادناکم یا يييييييييييکسب ب
نگهداری ،بازیابی ،مدل سازی و تجزیه و تحلیل گردند و نهایت به صورت متنی و گرافیکی نمایش داده شوند( .بیل
ی زم امآ نی ر نهپ رد ی ه یدنب      
و فریچ .) 994 1 ،4مهدی زاده و همکاران (  ) 111 : 1385به بررسی ک یارا ی اه شور  یی یی

1-Nuttal et al
2-Morison
3-Li et al
4- Bill and Fritsch
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اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال  84پرداخته اند .با اس زا هدافت  GISنقش یگدنراب یناکم عیزوت یاه ه      
ساالنه و مجموع ساالنه گرمای فعال ترسیم شده است و از روی هم گذاشتن آنها پهنه بندی اقلیمی حوضه مطالعاتی
ارومیه در دستگاه طبقه بندی سلیانوف به دست آمده است .بدین ترتیب اقلیم غالب حوض یمورا هچایرد زیربآ ه هههه ههههه،
نیمه خشک میانه و مرطوب تعیین شد .ن اکمه و یحو را  ن (( ((( )02 :1931وض اتسزوخ یاه ناتسا یمیلقا تیع ننننن نننننن،
هرمزگان ،بوشهر و سیستان و بلوچستان را که از نظر کشت مرکبات اهمیت دارند ،بررسی نموده و با بکارگیری داده
ن: 1998 ( 1
های روزانه دما و رطوبت نسبی تعداد روزهای بحرانی و شدیدا بحران یعت ار ی ی  ن ن ندوم د یو و ردلان  .ننننن ننننن
 ) 211توزیع مکانی بارندگی ودمای ماهانه در جنگل های شمال کانادا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج ای قیقحت ن   

ن ) 2007 ( 2ب لیلحت ا   
نشان داد که روش عکس مجذور فاصله ،از سایر روش ها مناسب تر است .هرناندز و گاس یک ن ن
زمانی – مکانی بارش ها و دماهای روزانه و ماهانه در حوضه مکزیک دریافتن  یاهامد یبای نورد هک د ر اب هنازو       
استفاده از عامل ارتفاع به عنوان متغیر دوم ،به صحت برآورد ها کمک می کند ،هرچند که ممکن است این دو متغیر،
همبستگی ضعیفی داشته باشند .اسماعیل نژاد (  ) 50 :61 20در تجزیه و تحلیل مکانی موج گرمایی در استان سیس نات
و بلوچستان نشان دادند روند افزایش موج گرمایی طی دوره مطالعه (  1961تا  )51 20به شکل معناداری به خصوص
در من برغ لامش قطا

غ و رب و زا و دراد دوج سال

می ش روشک یبونج یاه شخب هکیئاجنآ زا .دو

  

     

 2005ب هه ه بع  د د مه ر ه هدید دنور نیا قطانم       

      

شیازفا اب یدش یامد د ر نتسه وربو دددددددددددد ددددددددددددد ،ل ینچ تیمها اذ ن    

بررسی هایی بیشتر خود را نشان می دهد .هدف تحقیق حاضر بررسی آستانه های بحرانی تنش گرمایی جهت گن مد
در استان فارس ،ایجاد و ارائه معادالتی مناسب جهت هریک از آستانه های بحرانی و در نهایت پهنه بندی تنش های
گرمایی جهت تعیین مناطق آسیب پذیر استان فارس است.
معرفی منطقه مورد مطالعه
استان فارس یکی از  ۳۱استان ایران است که در بخش جنوبی کشور بین مدارهای  27درجه و  2دقیقه و  31درجه و
 42دقیقه عرض شمالی و  50درجه و  42دقیقه و  55درجه و  36دقیقه طول شرقی از نصف النه ارق چیونیرگ را ر    
گرفته است .این استان از شمال با استان اصفهان و یزد ،از مغرب ب هک یاهناتسا ا ک ب و هیولی و هشوب و دمحاری ررر رررررررر ،از
ب و هوای استان فارس در نق نیا فلتخم طا    
جنوب با استان هرمزگان و از مشرق با استان کرمان همسایه است .آ 
استان به سه دسته کوهستانی ،معتدل و گرم تقسیم میشود( .وزارت کشوررر .)0931 ،موقعی دروم هقطنم یناکم ت     
مطالعه (استان فارس) و استان های همجوار در شکل ( )1نشان داده شده است.
مهم ترين گياهان منطقه از نظر سطح زير كشت شامل گندم ،جو ،برنج ،ذرت ميباشد كه در این می لیلد هب مدنگ نا     
اهمیت استراتژیک و زیاد بودن سطح زیرکشت انتخاب گردید .جهت تعیین آستانه های بحرانی با توجه به وض تیع
دمای روزانه ایستگاه ها ،از تحقیقات انجام گرفته در زمینه محصوالت غالب (میان آب اکمه و یدا را نن ننن) 109 : 1388 ،
استفاده گردید .در مورد گندم ،دماهاي باالتر از  30درجه سلسيوس باعث محدود شدن فتوس تن ززز ،دماها ييي  35تاا 40
درجه باعث تسر عي تنفس و احتمال كاهش وزن گياه می شود و دماي باالتر از  40درجه گرماي كشنده مي باشد.
1-Nalder and Wein
2-Hernandez and Gaskin

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از433 ...

شکل  -1موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه (استان فارس) و استانهای همجوار (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس)

ت ماش ني ييي
براي استخراج داده هاي هواشناسي ،اطالعات  41ايستگاه همديدي فعال اس ات ننن ف را سسس  ،از بخ ششش خ امد ت ت
سازمان هواشناسي كشور اخذ و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .اين اطالعات شامل داده هاي دما تا پايان ساللل 90
مي باشد .الزم به ذكر است كه به دليل مك بودن سال هاي آماري موجود در بعضي از ايستگاه ها ،دوره آماري مش رت ككك
 18سال( ) 1373 -0931جهت  8ایستگاه انتخاب و جهت  6ایستگاه دیگر دوره آم زا رتمک( دوجوم یرا   

 18س )لا

انتخاب گردید .جهت بررسی دقیقتر موضوع و در نظر گرفتن اثر ایستگاه ها ،آنالیزهای الزم  2مرتب .تفرگ ماجنا ه    
مرتبه اول جهت  8ایستگاه با دوره آماری  18ساله و مرتبه دوم با در نظر گرفتن کلیه ایستگاه ها ضریب تبیین تعی نی
گردید و با توجه به نتایج بدست آمده تعداد ایستگاه های مورد مطالعه مشخص و در نهایت معادالت نهایی استخراج
گردید .پس از مشخص نمودن پایه آماری مشترک ،اقدام به ساخت الیه اطالعات مکانی جهت تعیین موقعیت مکانی
ایستگاهها در محیط  GISگردید .موقعیت مکانی ایستگاه های مورد مطالعه در شکل ( )2نشان داده شده است.
براي بررسي بهتر شرايط وقوع تنش گرما يي در هرمنطقه و مقايسه آن ها ،نواحي اقليمي استان مشخص گردید .به ا ني
ی،
ت س گدنراب و هنالا یی یی
منظور از روش طبقه بندي اقليمي دومارتن استفاده شد .در اين روش بين متوسط درجه حر را ت ت
رابطه ( )1برقرار است:
𝑃

𝑇+10

= 𝐼()1

ل دو ناحيههه اقليم ييي خش ككك و نيمههه خش ككك
ج ود للل ( )1نشاننن م ييي دهددد كههه اس ات ننن ف را سسس در مجم ماش عو لل لل
مي باشد.

با مطالعه اي كه بر روي داده هاي روزانه ايستگاه ها انجام شد ،با توجه به شرايط آب و هوا يي منطقه و بيشينه  35و 40
درجه ،سه آستانه دما يي

 35 ، 30و  40درجه سلسيوس انتخاب شدند و روزها يي كه دما ييي بيش ني ههه روزانههه آن از ا ني

آستانه ها بيشتر بوده ،تحت بررسی قرار گرفتند .همچنين به دليل اهميت تنش گرما يي در شب ،تع اد دد روزه ک ييا هه ههه
دمای هواي كمينه از  02درجه سلسيوس بيشتر بود ،نيز مشخص شد .سپس از تلفيق آن با تعداد روزه يا ييي كههه دما ييي
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بيشينه آن باالتر از  30درجه سلسيوس بوده ،تعداد روزها يي كه هم دماي بيشينه باالتر از  30درجه و هم دما ييي كمينه
باالتر از  02درجه بودند ،نیزتع يي ن گردید .سپس با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایستگاه ها و آستانه های دم یا ی
در دو حالت  41ایستگاه و  8ایستگاه به کمک نرم افزار ،SPSSمعادالت مربوطه استخراج گردید .برای هر معادله در
هر دو حالت ضریب تبیین نیز تعیین گردید .براساس نتایج حاصله پهنه بندی تنش گرم یا ی سراف ناتسا حطس رد      
انجام گرفت.

شکل  -2موقعیت مکانی ایستگاه های مورد مطالعه (منبع :یافته های پژوهش(
جدول  -1تع يي ن اقليم هر ايستگاه به روش دو مارتن
میانگین بارش

میانگین دما

( میلی متر )

(درجه سلسیوس)

نیمه خشک

11 / 31

321 /2

18 /4

شیراز

نیمه خشک

41/82

327 /1

12 /9

اقلید

خش ک

7/ 99

752/2

22 /2

داراب

خش ک

5/ 94

0 20 /1

23 /7

الرستان

نیمه خشک

11 / 35

943/5

02/8

نیمه خشک

13 / 85

434 /8

21 /4

ممسنی

خش ک

6/ 13

80 1/9

19 /5

نی ریز

خش ک

9/6

0 28 /3

19 /2

فس ا

خش ک

5/82

128 /8

41/4

آباده

خش ک

5/39

0 21 /5

25 /5

المرد

خش ک

7/ 63

217 /4

18 /5

ارسنجان

خش ک

7/ 24

225 /8

21 /2

جهرم

نیمه خشک

01/ 59

053/7

23.1

کازرون

نیمه خشک

01/ 03

330 /6

22.9

زرقان

اقلیم

ضریب

منبع :یافته های پژوهش

ایستگاه

فیر زو آآآ آ
ب اد

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از435 ...

جهت پهنه بندی و رسم نقشه هاي رقومي پهنه بندي از نرم اف از ررر ه يا

 ArcGIS 9.3و م یهد نزو یبای نورد لد    

معکوس فاصله استفاده شد.در این شیوه مقدار یک کمیت در نقاطی با مختصات معلوم ،ب ادقم زا هدافتسا ا ر نامه      
کمیت در نقاط دیگری با مختصات معلوم به دست ميآید .به عبارت دیگر در این روش ،ارزش یک متغییر براس سا
میانگین همسایهها در محدودههای معین محاسبه ميشود .به طوریکه معکوس فواص  لوهجم طاقن زا ل و یهد نز     
ميشود .هرچه فاصله نقاط مجهول از نقاط معلوم کاهش یابد ،وزن ارزش آن نق م شیازفا طا

يييييييیاب هک یطاقن و د    

ارزش آنها نا معلوم است ،با استفاده از نقاط اطراف در یک شعاع مشخص برآورد ميش اب(دو سسس  0 200 ،1؛ قهر یدو

تالی .) 384 1 ،اساس این روش بر مبنای این فرضیه است که در یک سطح درون یابی ،اثر یک پارامتر بر نقاط اطراف
یکسان نبوده و نقاط نزدیک ،بیشتر و نقاط دورتر ،کمتر تحت تاثیر قرار م يييگیرن زا هلصاف هچره .د بم دددد دددددا اف شیاز
ميیابد ،اثر پارامتر کمتر ميشود .تحقیقات نالدر و وین (  ،) 1998ب و یلامج قاد

 ناراکمه ((( (((( ) 381:14 1و حج یزا

جهرمی ( )2931دقت این روش و مناسب بودن آنرا به اثب هب .تسا هدناسر تا نیا وظنم رررر ررررررررر دادهه هب طوبرم یا    
مشخصات جغرافیایی و آستانه های بحرانی به عنوان ورودی به نرم افزار داده شد .براس لدم سا     IDWنقشهههه یا

پهنهبندی تنش گرمایی در استان فارس ترسیم گردید .پس از اجرای مدل ،خروجی به صورت نقشه رستررر 2حاصل
گردید .سپس تحلیلهای مختلفی بر روی نقشههای رستر حاصله انجام گرفت و نقشهها کالس بندی ش یارب و دند   
آنها رستر ُکُکد تعریف گردید .هدف از کالس بندی ،مشخص کردن وضعیت تنش گرمایی در مناطق مختلف ميباشد.
پس از کالس بندی ،تجزیه و تحلیلهای مکانی بر روی نقشهها انجام گرفت ،ت ب ضراوع نیب مزال طابترا ا ر

ارق ر      

شود .در نهایت ،نقشههای پهنهبندی حاصله با نقشه استان فارس انطباق داده شد .با توجه به این مساله مناطق آسیب
پذیر نسبت به تنش هایی حرارتی تعیین گردید.
تحلیل داده ها و ارائه یافته ها
میانگین تعداد روزهایی با دمای بیشینه  45 ، 35 ، 30و دمای کمینه بیشتر از  02درجه سانتیگراد و شرایطی ک یامد ه   
کمینه بیشتر از  02و دمای بیشینه بیشتر از  30درجه سانتیگراد باشد ،درشکل ه  یا ( ( 3تاا )7نش .تسا هدش هداد نا    
نتایج مذکور جهت تعیین معادالت مربوط به آستانه های بحرانی دما و تعیین نقشه های آس ریذپ بی ی هدافتسا زین      
گردید .همانگونه که مشاهده می شود در شهرستان های جنوبی شامل جهرم ،داراب ،فسا ،الر و المرد به طور متوسط
در بیشتر از نیمی از سال ،تعداد روزها با دمای بیشینه بیش از  30درجه سانتیگراد همراه است .ت و ینز هناوج خیرا
گلدهی گندم در مناطق مذکور به ترتیب آذرماه و اسفند تا فروردین ماه است .شروع دمای بیشینه بیشتر از  30درجه
سانتیگراد در مناطق مذکور از فروردین ماه است که منطبق با مرحله گلدهی گیاه اس  مدنگ هایگ .ت در م نیا ر هلح      
نسبت به تنش حرارتی حساس بوده و دمای بیشتر از  30درجه باعث کاهش فعالی م یاه ت تت ت تتتتابولیکی و در نهایت
کاهش عملکرد خواهد شد .اما در مرحله جوانه زنی (آذرماه) متوسط بیشینه دما کمتر از  30درجه سانتیگراد است.
عالوه بر مناطق مذکور ،دو منطقه کازرون و ممسنی نیز با وجود متفاوت بودن اقلیم شر قطانم .دنراد هباشم یطیا     
مذکور ،جزو محدوده های اصلی و مهم کشت گندم هستند و با توجه به اینکه ج تسا یلامش قطانم وز ا ف ن ا سر      
1-Booth
2-Raster

 436فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

هستند ،مرحله جوانه زنی و گلدهی به ترتیب در ماههای مهر و اردیبهشت ماه است .متوسط دم هاگتسیا هامرهم یا    
ممسنی  34 /9درجه سانتیگراد است و این زمان منطبق با مرحله جوانی گندم است .در اردیبهشت ماه نیز متوسط دما
 37درجه سانتیگراد است که این زمان منطبق با مرحله گلدهی گندم است .در کازرون نیز در ماه جوانه زنی متوسط
بیشینه دما  34 /7و در مرحله گلدهی متوسط بیشینه دما  34 /5در جه سانتیگراد است .لذا در دو منطقه مذکور ،گن مد
در مراحل حساس جوانه زنی و گلدهی دچار تنش حرارتی است.

شکل  -3تعداد روزهایي با دمای بیشینه ( )Maxبیشتر از  30درجه سانتیگراد در ایستگاه های مورد مطالعه

شکل  -4تعداد روزهایي با دمای بیشینه ( )Maxبیشتر از  35درجه سانتیگراد در ایستگاه های مورد مطالعه

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از437 ...

شکل  -5تعداد روزهایي با دمای بیشینه ( )Maxبیشتر از  40درجه سانتیگراد در ایستگاه های مورد مطالعه

شکل  -6تعداد روزهایي با دمای کمینه ( )Minبیشتر از  20درجه سانتیگراد در ایستگاه های مورد مطالعه

شکل  -7تعداد روزهایي با دمای کمینه ( )Minبیشتر از  20و بیشینه ( )Maxبیشتر از  30درجه سانتیگراد در ایستگاه های مورد مطالعه
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منبع :یافته های پژوهش
با استفاده از پارامترهاي به دست آمده از شکل های ( 3تا )7در هر ايستگاه و موقعيت مكاني ش افترا لما عع ععع ،طوللل و
عرض جغرافيا يي  ،معادالت مناسب براي پهنه بندي استخراج شد و همانگونه که ذکر گردید به دلیل مح داد تیدود ه ه،
دو حالت در نظر گرفته شد .در حالت اول تعداد  41ایستگاه (جدول ( ))2و در حالت دوم  8ایستگاه (آب دا ه ه ،اقلیددد،
داراب ،زرقان ،شیراز ،فسا ،الر و المرد) مورد استفاده قرار گرفت (جدول  .)3در هریک از حالت های فوق معادالت
استخراج و ضریب تبیین( ) R2نیز ارائه گردید.
جدول -2معادالت استخراج شده براي هر پارامتر و ضريب تب يي ن مربوط به هر معادله (  14ایستگاه)
پارامتر

معادالت جهت  14ایستگاه

R
0/ 798

2

تعداد روزهاي با دماي كمينه بيش از 20

I = 388.810 - 0.002x - 0.172y – 0.694h

تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از 30

I = -263.267 + 0.169x + 0.091y – 1.029h

0/ 966

تعداد روزهاي با دماي كمينه بيش از  20و دماي بيشينه بيش از 30

I = 434.987 – 0.040x – 0.210y – 0.659h

0/ 815

تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از 35

I = 111.960 + 0.44x + 0.001y – 0.986h

0/ 980

تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از 40

I = -551.464 + 0.153x + 0.298y – 1.131h

0/ 847

منبع :یافته های پژوهش
جدول -3معادالت استخراج شده براي هر پارامتر و ضريب تب يي ن مربوط به هر معادله ( 8ایستگاه)
پارامتر

معادالت جهت  8ایستگاه

تعداد روزهاي با دماي كمينه بيش از 20

I = -821.064 + 0.244x + 0.055y – 0.823h

0/ 904

تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از 30

I = -452.325 + 0.113x + 0.250y – 1.149h

0/ 974

تعداد روزهاي با دماي كمينه بيش از  20و دماي بيشينه بيش از 30

I = -821.064 + 0.244x + 0.055y – 0.823h

0/ 904

تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از 35

I = 156.973 + 0.74x - 0.200y – 0.746h

0/ 986

تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از 40

I = -242.663 + 0.107x + 0013y – 0.864h

0/ 860

2

R

منبع :یافته های پژوهش

ن در دو گزينههه ذكررر ش د هد ررر ج ود للل
ت آمده ه و باا توجههه بههه اين يرض هك بب ببب تب يي ن ن
باا توجههه بههه نت يا ججج بههه دست ت
(2و )3تفاوت معني داري نداشته و تقريبًاًا كي سان بود ،لذا  41ایستگاه در نظر گرفته شد و براساس آن نتایج حاصل از
پهنه بندی تنش گرمایی ارائه گردید.
همانطور که در شکل ( )8که مربوط به آستانه بحرانی دمای بیشینه بیشتر از  30درجه می باشددد ،مش دوش یم هدها    
شهرستان المرد ،بخش های جنوبی مهر و خنج ،شهرستان ممسنی بیشترین تعداد روز های بحرانی ب شیب یامد ا ی هن    
ب،
بیش از  30درجه را به خود اختصاص داده اند .به طور کلی در مورد قسمت مرکزی استان فارس به سمت جنوب ب
جنوب و جنوب شرق و بخش شمال غربی استان فارس می توان عنوان نمود که به طور متوس زا شیب ط   

 0 20روز

در سال با درجه حرارت بیشینه بیش از  30درجه سانتیگراد همراه است .با توجه به آم یزرواشک داهج نامزاس را     
استان فارس عمده سطح زیر کشت مناطق مذکور گندم می باشد .در مورد گندم ،دماهاي باالتر از  30درجه سلسيوس
باعث محدود شدن فتوسنتز می شود (میان آبادی و همکاران .) 10 1 : 1388 ،در بخش

یقرش لامش و لامش یاه      

تعداد روزهایی با دمای بیشتر از  30درجه سانتیگراد کمتر از  00 1روز است که عمده آن مربوط به ماههای تیر ،مرداد
و شهریور است که عمدتا مشکالت خاصی را در دوره جوانه زنی و گلدهی ایجاد نخواهد نمود .لذا من روکذم قطا   
جهت کشت گندم مناسب است.

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از439 ...

در بخش های جنوبی الرستان ،المرد و ممسنی و کازرون تعداد روزهای با دمای بیشتر از  35درجه بین  40 1تا 80 1
روز است .لذا در مناطق مذکور گندم در مراحل حساس جوانه زنی و گلدهی دچار تنش حرارتی اس قطانم اما .ت    
شمالی و مرکزی که تعداد روزهای بحرانی با دمای بیشتر ار  35درجه آنها کمتر از  40روز است ،جهت کشت گندم
مناسب هستند .تعداد روزهاي با دماي بیشینه ب شي

از  40درجه سانتیگراد تقریبا وضعیتی مشابه شکل ( )9دارد .عمدتا

در بخش های جنوبی و ممسنی تعداد روزهای با دمای بیشتر از  40درجه بین  00 1تا  40 1روز است .فقط در برخی
از قسمت ها که در شکل مشخص است امکان کشت گیاهان حساس به دمای بیشتر از  40درجه وجود ندارد .ام رد ا
بیشتر استان فارس تعداد روز با دمای بیشتر از  40درجه کم است که آن هم مربوط به فصل تابستان بوده و منطبق با
شرایط حساس گیاهی نمی باشد.

شکل  -8نقشه پهنه بندی تنش گرمایی در استان فارس براساس تعداد روزهایي با دمای بیشینه ( )Maxبیشتر از  30درجه سانتیگراد

 440فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

شکل  -9نقشه پهنه بندی تنش گرمایی در استان فارس براساس تعداد روزهایي با دمای بیشینه ( )Maxبیشتر از  35درجه سانتیگراد

شکل  - 10نقشه پهنه بندی تنش گرمایی در استان فارس براساس تعداد روزهایي با دمای بیشینه ( )Maxبیشتر از  40درجه سانتیگراد
منبع :یافته های پژوهش

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از1 44 ...

تعداد روزهاي با دماي کمینه ب شي

از  02درجه سانتیگراد در الرستان ،المرد ،مهر ،ممسنی و کازرون با شدت زی رد دا

شکل (  ) 11قابل مشاهده است .دمای کمینه عامل مهمی است که برخی از گیاهان که در روز به دلی و دایز یامد ل
تعرق آب زیادی از دست می دهند ،درشب به دلیل کاهش درجه حرارت تعرق را جبران می کنند .در مناطق م روکذ
عالوه بر اینکه درجه حرارت بیشینه به باال از  40درجه سانتگراد هم می رسددد ،از نظر تیعضو زین هنیمک یامد 

     

بحرانی وجود دارد به طوریکه کمینه دما نیز در  20 1تا  40 1روز از سال به طور متوسط بیش از  02درجه س دارگیتنا
است .لذا مناطق مذکور از نظر تنش های گرمایی در وضعیت بحرانی قر ما .دنراد را ا رد  یزکرم و لامش قطانم       
وضعیت دمای کمینه مساعد بوده و تعداد روزهایی با دمای کمینه بیشتر از  02درجه به طور متوس زا ط  02روز هم
کمتر است .شکل (  ) 12وضعیتی مشابه نقش پهنه بندی (  ) 11را نشان می دهد .نقشه مذکور نشان می دهد که من قطا
جنوبی و شمال غربی جهت گیاهانی که نسبت به بیشینه دمای بیشتر از  30درج و دارگیتناس ه

زا رتشیب هنیمک

درجه حساس هستند ،مناسب نبوده و در این مناطق کشت گیاهان مذکور توصیه نمی شود.

شکل  -11نقشه پهنه بندی تنش گرمایی در استان فارس براساس تعداد روزهایي با دمای کمینه ( )Minبیشتر از  20درجه سانتیگراد

   02
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شکل  - 12نقشه پهنه بندی تنش گرمایی در استان فارس براساس تعداد روزهایي با دمای کمینه ( )Minبیشتر از  02درجه سانتیگراد و دمای بیشینه بیشتر از  30درجه سانتیگراد

منبع :یافته های پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادات
تنش گرما يي از مهمترين پديده هاي زيان بخش جوي است كه مشكالت بسياري را براي محصوالت كشاورزي ايجاد
مي كند .به طور کلی در شهرستان های جنوبی جهرم ،داراب ،فسا ،الر و المرد به طور متوسط در بیش زا یمین زا رت   
سال ،دمای بیشینه بیش از  30درجه سانتیگراد است .با توجه به تاریخ جوانه زنی و گلدهی گندم در من روکذم قطا   
که به ترتیب آذرماه و اسفند تا فروردین ماه است ،شروع بیشینه دمای بیشتر از  30درجه سانتیگراد در مناطق م روکذ
از فروردین ماه است که منطبق با مرحله گلدهی گیاه است .گیاه گندم در این مرحله نسبت به تنش حرارتی حس سا
بوده و دمای بیشتر از  30درجه باعث کاهش فعالیت های متابولیکی و در نهایت کاهش عملکرد خواهد شد .ام رد ا
مرحله جوانه زنی (آذرماه) متوسط بیشینه دما کمتر از  30درجه سانتیگراد است .نقشه پهنه بندی آستانه بحرانی دمای
بیشینه بیش از  30درجه نشان داد شهرستان المرد ،بخش های جنوبی مهر و خنج ،شهرستان ممسنی بیش ادعت نیرت د   
روز های بحرانی با بیشینه دمای بیش از  30درجه را به خود اختصاص داده اند .به طور کلی در مورد قسمت مرکزی
استان فارس به سمت جنوب ،جنوب و جنوب شرق و بخش شمال غربی استان فارس می توان عنوان نمود ک هب ه   
طور متوسط بیش از  0 20روز در سال با درجه حرارت بیشینه بیش از  30درجه سانتیگراد همراه است .با توج هب ه   
آمار سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ،عمده سطح زیر کشت مناطق م  مدنگ روکذ م د .دشاب ی رررر ررررر م رو دد گندممم،
دماهاي باالتر از  30درجه سلسيوس باعث محدود شدن فتوسنتز می شود (میان آب اکمه و یدا را نن ننن .) 113 : 1388 ،در
بخش های شمال و شمال شرقی تعداد روزهایی با دمای بیشتر از  30درج زا رتمک دارگیتناس ه     00 1روز اس هک ت   

پهنهبندی تنش گرمایی با استفاده از443 ...

عمده آن مربوط به ماههای تیر ،مرداد و شهریور است که عمدتا مشکالت خاصی را در دوره جوانه زن یهدلگ و ی   
ایجاد نخواهد نمود .لذا مناطق مذکور جهت کشت گندم مناسب است .در م ادعت درو د ا رتشیب یامد اب زور  ر      
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درجه نیز در شهرستان المرد ،بخش های جنوبی مهر و خنج ،شهرستان ممسنی و کازرون ،گندم در مراح ساسح ل   
جوانه زنی و گلدهی دچار تنش حرارتی است .در مورد دمای کمینه بیشتر از  02درجه س ال رد زین دارگیتنا رر رررس ات ننن،
المرد ،مهر ،ممسنی و کازرون وضعیت بحرانی است .به طوریکه کمینه دما نیز در  20 1تا  40 1روز از س روط هب لا    
متوسط بیش از  02درجه سانتیگراد است .لذا مناطق مذکور از نظر تنش های گرمایی در وضعیت بحرانی قرار دارند.
اما در مناطق شمال و مرکزی وضعیت دمای کمینه مساعد بوده و تعداد روزهایی با کمینه دمای بیشتر از  02درجه به
طور متوسط از  02روز هم کمتر است.
تحليل عوامل جوي و بررسي پيشينه اثرات اين عوامل به محصوالت كشاورزي به مديران بخش كشاورزي كمك م ييي
كند تا بتوانند احتمال رويدادهاي مطلوب يا نامطلوب جوي را در مراحل بعدي نمو گياهي با دقت باال يي تخمين زنند.
اين پيشبيني ها مي تواند در عمليات مناسب زراعي و برنامه ريزي هاي طوالني مدت استفاده شود .باا توجههه بههه اين ن
ن
مسئله نتا جي بررسي در مورد پديده مخاطره آميز تنش گرما يي در استان فارس نشان داد كه بخش ه ناتسا یبونج یا    
فارس عمدتا شامل الرستان ،مهر و خنج و بخش های شمال غربی شامل ممسنی و کازرون بيشتر در معر ضضض تن ششش
گرما يي قرار دارند و در اين ميان الرستان و ممسنی بيشتر از ساير مناطق از اين تنش آسيب مي بينند .تحقيق حاضر باا
استفاده ازاطالعات و امكانات فعلي موجود دراستان فارس انجام شده است و به با داشتن اطالعات و امكانات بيشتر با
استفاده از روش هاي مناسب درون يابي مي توان انتظار نتا جي دقیق تری را داشت.
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