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 دهیچک
تاثیر زیاد تاریخ و زمان انجام عملیات مختلف شالیکاري بر کیفیت و کمیت  با توجه به تاثیر زیاد وضعیت آب و هوا در مراحل مختلف تولید برنج و همچنین  

ی و  محصول، در این پژوهش سعی شده است که نوسانات پارامترهاي مختلف هواشناسی در سطوح مختلف احتماالتی در مراحل مهم در تقویم زراعی بررس
از سنتی  زراعی  تقویم  ابتدا  مطالعه  این  انجام  براي  شود.  همکاري    مطالعه  و  شالیکاران  با  مصاحبه  کمک  با  و  آمل  برنج  تحقیقات  مرکز  گزارشهاي  طریق 

مرحله به عنوان مراحل اصلی  شامل: آماده سازي زمین،  خزانه، نشاءکاري،    5کارشناسان امور زراعی برنج تهیه شد. در بین مراحل مختلف در تقویم زراعی،  
ایستگاه هواشناسی    9سپس داده هاي  دما، بارش، رطوبت، سرعت باد، ساعت آفتابی و دماي سطح زمین در    گلدهی و رسیدن دانه و برداشت انتخاب شدند .

از سازمان هواشناسی  دریافت گردید. . با توجه به تقویم زراعی و بازه    2020تا    2005به عنوان معرف مناطق  عمده برنجکاري در استان .براي دوره  آماري   
هاي مناسب و شرایط آب و هوایی در آن زمان، مطابقت شرایط مساعد براي عملیات شالیکاري در مراحل مختلف  ه نام برده و آستانه مرحل  5هاي زمانی براي  

التی  ستانه هاي احتمابا شرایط واقعی بررسی و مقادیر مورد انتظار هر پارامتر در هر دوره در سطوح احتماالتی مختلف محاسبه شد. نتایج نشان دهنده میزان و آ
رفتار شالکیاران و تجربه هاي ارزشمند آنها در طول فصل کشت به زبان علمی وارد    .گانه تقویم کشت شالیزاري می باشند  5فراسنج هاي اثر گذار در مراحل  

یگراد می باشد که در محدوده  درجه سانت  4/31و  20/ 7،  18/ 7،  3/14،  12/ 8تحقیق شده است. نتایج نشان داد که متوسط دما در پنج مرحله نام برده به ترتیب  
ناي تحقیقات آتی  آستانه حرارتی مطلوب براي تمام عملیات زراعی بوده و شرایط مناسبی براي رشد برنج فراهم است. همچنین این نتایج میتوانند به عنوان مب

 گیرد.   در زمینه اثر تغییر اقلیم بر تغییرات احتمالی تقویم کشت برنج در مازندران مورد استفاده قرار
 

 .  ، پارامترهاي هواشناسی، مازندرانبرنج، تقویم زراعی، تحلیل احتماالتی  کلمات کلیدي:
 

 مقدمه 
هاي اصلی در فرآیند  متغیرهاي اقلیمی به عنوان یکی از ورودي
می محسوب  زراعی  محصوالت  در  تولید  تغییر  لذا  شوند، 

آن معیار  انحراف  و  میمیانگین  و  ها  تولید  میزان  در  تواند 
باشد. جنبه  تغییر  عملکرد محصوالت زراعی مؤثر  هاي مختلف 

اقلیم اثرات متفاوتی را بر تولید و عملکرد گیاهان زراعی ایجاد 
است   ممکن  یکدیگر  با  ترکیب  در  عوامل  این  و  کرد  خواهند 

ول را موجب شوند(گارگ و دادهیچ،  افزایش یا کاهش محص 
تغ  ).2014 زم  اقلیمی  راتییامروزه،  کره  شدن  گرم  با   ن یکه 

م تبدیمشخص  برابحران  نیتراز مخرب  یکیبه    لیشود،    ي ها 

(یانگ و  شده است   یجهان  داریو توسعه پا  ی جهان  ست یز  طیمح
بخش  2021  همکاران، بخش   يکشاورز ).  سایر  از  به  ها  بیش 

هوا  راتییتغ و  است  ییآب  تواند  یم  اقلیمی  راتییتغ.  حساس 
بر    جه یدر نت.  بگذارد  یبر عملکرد محصوالت زراع  ي ادیز  ریتأث

کشاورز محصوالت  امن  ریتأث   ي عرضه    یی غذا  ت یگذاشته، 
  -  یاجتماع  ي بالقوه جد  يامدهایاندازد و پیرا به خطر م  یجهان

پ  ياقتصاد در  همکاران،  دارد  یرا  و  و  2021(جینگ  گویال  ؛ 
کشورها2018همکاران،   دل  ي).  به  توسعه  حال    ل یدر 

فناور  ه استفاد  تیمحدود در    يشتریب  يفشارها  ،یقی تطب  ياز  را 
امن  با  م  ییغذا  ت یارتباط  همکاران،  کنندیتجربه  و  (جینگ 
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  ت یجمع  ي براي از محصوالت غالت ضرور  یکیبرنج  ).  2021
دما دامنه  کاهش  با  که  است  هوا  ییجهان  و  در آب    ي روزانه 

ز  نده،یآ گزارش   يشتری ب  انباریعواقب  شد.  خواهد  متحمل  را 
ا که  است  توجه  نیشده  قابل  طور  به  دما  ور  یاثر    ي بهره 

).  2021کومار و همکاران،  دهد (یمحصول غالت را کاهش م
دل  یکی  رانیا به  و  است  جهان  آب  کم  مناطق    یوابستگ  لیاز 

کشاورز  ادیز اقل  يبه  به  اثرات    م،ی حساس  برابر  در  شدت  به 
).   2021ضیایی و همکاران،  است (   ر یپذ  ب یآس  اقلیمی   راتییتغ

در همین زمینه تغییر در مدیریت مربوط به آبیاري، خاك، رقم 
فعالیت فناوري محصول،  و  کشت  ها  در  استفاده  مورد  هاي 

می زراعی  اثرات  گیاهان  کاهش  در  توجهی  قابل  نقش  تواند 
ل شرایط اقلیمی در هر منطقه داشته باشد  تغییرات اقلیمی و کنتر

و همکاران،   پژوهش2017(مال  راستا  بسیاري  ). در همین  هاي 
در زمینه کاهش اثر تغییرات اقلیمی بر محصول برنج در ایران و  

همکاران( و  زنگیر  صفریان  است.  شده  انجام  با  1395جهان   (
به    بررسی نقش پارامترهاي اقلیمی بر عملکرد برنج استان گیالن 

توان از   یمریزي کشت  این نتیجه رسیدند که با ارائه یک برنامه
ناش برنج    دی تول  زانیکاست و م  یم یاقل  يهااز بحران   یخسارت 

ا افزا  نیدر  را  همکاران  داد.    شیشهرستان  و  بایگی  موسوي 
فراسنج 1396( مقایسه  به  اندازه )  دمایی  در  هاي  شده  گیري 

ایستگاه   و  این  شالیزار  براي  پرداختند.  کشاورزي  هواشناسی 
سانتی متري (ارتفاع میانگین    65منظور دماي شالیزار در ارتفاع  

داده  با  برنج)  انداز  مقایسه سایه  مزرعه  مجاورت  ایستگاه  هاي 
شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات دما در دو حالت مزرعه و  

افز میزان  بود.  افزایشی  بیشینه ایستگاه،  در  از  هایش  بیشتر  ا 
آمدن  کمینه وجود  به  کوجب  انداز  سایه  توسعه  بود.  ها 

اختالفات معنی دار در اندازه گیري مزرعه و ایستگاه می شود و  
بیشینه بیشتر از کمینه هستند، یعنی اقلیم   اختالفات دما در  خرد 

بیشینه    یانتیولی  نتایآستر  تر است.اي دما موثرهمزرعه بر کاهش 
) همکاران  در2016و  معرف  يامقاله  )  عنوان   يفناور  یتحت 

به عنوان    يبرا   یزراع  میاطالعات تقو  ستمیس   کیکشت برنج 
سازگار حل  تغ  يراه  اند  یمیاقل  راتییبا  طراح  ،يونزدر    یبه 

در    ییهاه یتوص  ي برنج حاو  یزراع  میتقو  یاطالعات  ستمیس  کی
آب و هوا پرداختند و    ینیب  ش یکشت و پ   يالگو   زمان کاشت،

تحل  هی ته  یزراع  میتقو و  ترجمه  ط  یهواشناس  لیشده  و    ی شد 
مطاب  يهاینظرسنج توصقمتعدد  با    يکشاورز  يهاه یت  را 

م  یبررس  یواقع  طیشرا بوگاندرا  همکاران   شرایکردند.    و 
ها  )2021( داده  (دادها  ش سنج  يبراساس  دور  ساله    ي از  چند 

MODISتقو برا   یزراع  می)  روز    ا یآس  يبرنج  به  هدف  با  را 
زم  یزراع  يها  میتقو  یرسان مشاهدات  اساس  طراحینیبر   ی، 

کشاورزان   نگرش  )2018و همکاران (  کا اي دي سوسا  کردند.
تغ  يمرکز  يکایآمر با  رابطه  در  اقلیمیرییرا    ن یهمچن  ات 

را    راتییتغ  نیبا ا  يسازگار  ي برا  يکشاورز  ي هاانتخاب روش
آکردند  بررسی انتخاب  لذا  براي  .  کشاورزي  هاي  شیوه  از  نها 

راهنمایی   و  آموزش  جنگل  احیاي  اقلیمی،  تغییرات  با  انطباق 
بود.   معرفی محصوالت جدید  و  مدیریت خاك  و    یلطففنی، 

اقل1393(  همکاران استان    می)  در  برنج  کشت  بر  حاکم 
  ي کشاورز  ي ها  ي زیربا برنامه  ارتباط را در    ياریچهارمحال بخت 

پروژه  کش  ي هاو  تولياورزتوسعه  مخصوصا  کشت    د ی ،  و 
بررس برنج   با  1399(  و همکاران  ییاسکو.  کردند  یمحصول   (

ت به  تول  يجو   ت یوضع  ادیز  ر یثأتوجه  مختلف  مراحل    د ی در 
توص سامانه  توسعه  به  و    يکشاورز  یهواشناس  يها هی برنج، 

شمال  يکاریشال مناطق  ارز  یدر  پرداختند.    یابیکشور 
حاک   يهاه ی توص شده  باال  یصادر  مطابقت    ي درصد  75  ي از 
واقع  يهاه ی توص با  شده  همکاران    ییاسکو  بود.  ت یصادر  و 

بر  ریثأت  )1400( در  متفاوت  احتماالت    ی آب  از ین  وردآ سطوح 
استان  در  برنج  ا  یبررس  رانیا  یشمال  يهاخالص  به    نیکردند. 

  خ یبرنج را در سه تار  اه یو تعرق گ  ریتبخ  ریمقاد  راتییمنظور تغ
با    ستگاه یا  10کشت متفاوت با چهار احتمال وقوع متفاوت در  

نت  2020تا    1990  يدوره آمار نشان داد در    ج ایمحاسبه کردند. 
پ وجود  فصل    یمی اقل  ي ها  ینیب   ش یصورت  بودن  گرم  بر  دال 

مد  ،يبرنجکار نوع  است  با    ياریآب   تیریبهتر  موجود  آب  با 
   .ق متناسب شودپر تعر يهامحاسبات سال

 
 داده ها و روش شناسی

 منطقه مورد مطالعه 
 46′  ییایاستان مازندران با مختصات جغرافمنطقه مورد مطالعه،  

طول    54°  08′تا    50°  21′و    یعرض شمال  36°  /  58′تا    °35  /
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وسعت  یشرق با  کشور  شمال   مربع  لومتریک   23756معادل    یدر 
بر گرفته  ادرصد مس  1.46حدود    است که و  حت کشور را در 

باشد می  مرطوب  و  معتدل  اقلیم  و  (.داراي  اسکویی  اسعدي 
تراین    )2022همکاران   عمده  در    دکننده یتول   نیاستان  برنج 

سطح  .باشدیم  رانیا که  طوري  استان    ریز  به  در  برنج  کشت 
با  مازندران   د یدرصد تول   45باشد که    یهکتار م   215000  برابر 

مب دارا  را  کشور  ا  یرنج  جلگه  منطقه  که    ي باشد.  مازندران 
برن عمده کشت  م  ج مناطق  ب  شودیرا شامل  توجه  در    شتری مورد 

   باشد. یم قی تحق نیا
 

 داده ها 
ا سینوپتیک شامل  ستگاه یا  9مطالعه    نیدر  گلوگاه،    هواشناسی 

سار  ریام ناز،  دشت  و    ل،یقراخ  ،يآباد،  نوشهر  آمل،  بابلسر، 
غرب   تا  شرق  از  برنج  کشت  عمده  مناطق  معرف  که  رامسر 

منطقه مورد    تیموقع  1استان مازندران انتخاب شدند. در شکل  
ایستگاه   مطالعه   از  هاي هواشناسی  و  بعد  است.  داده شده  نشان 

سطح    ي دما  هوا،   يدما  شامل  یهواشناس  ي رهایمتغ  هايداده آن  
و    یابرناک   ،یسرعت باد،ساعت آفتاب  ساعته،  24  یبارندگ  ن،یزم

موجود    یزمان  ي در بازه ها  2020تا    2005سال  از   ،یرطوبت نسب
تقو ا  ي برا  یزراع  م یدر  زمانی روزانه    هاستگاه یتمام  مقیاس  در 

 مختلف محاسبه شدند.  یو در سطوح احتماالت  يجمع آور
 

 مراحل تولید برنج و تنظیم تقویم زراعی موجود 
  ي و گزارش ها  يمنابع کتابخانه ا  ق یمنطقه از طر  یاعزر  میتقو

و کارشناسان    کارانیبرنج آمل و مصاحبه با شال  قاتیمرکز تحق
ته  یامور زراع و    هی برنج مناطق    ي برا  ي برا  یبازه زمان  کیشد 

تا برداشت برنج در نظر گرفته شد.    هر کدام از مراحل کاشت 
مرحله    5آمده است،    یعزرا  م یکه در تقو  یمراحل زراع  ن یاز ب 

ت و  مهمتر  مراحل  عنوان  شرا  نسبت  رتری پذریث أبه  و    ط یبه  آب 
انتخاب شدند. مراحل مورد نظر،    یهواشناس  ل یتحل  ي برا  ییهوا

ساز کار  ن،یزم  يآماده  نشاء  خزانه،  تا    یگلده  ،ياحداث 
در   نیزم  يباشند. مرحله آماده ساز  یدانه و برداشت م  دنیرس

زمان م  بهشتیارد  5  تااسفند    20  یفاصله  مرحله    یانجام  شود. 
زمان فاصله  در  خزانه    بهشت یارد15تا    نیفرورد  10  یاحداث 

کار  شود.می  انجام نشاء  زمان  يمرحله  فاصله  در   25  یرا 
  دن یتا رس  یانجام داد. مرحله گلده  توان یخرداد م  5تا    نیفرورد

باشد و    یقابل انجام م  ریت  10خرداد تا    10  یدانه در فاصله زمان
زمان  مرحله فاصله  در  م  20تا    ریت  20  یبرداشت  انجام   یمرداد 

 . )1(جدول   شود
 

 روش کار
 75،  50،  25،  10  یسطح احتماالت  5مذکور در    ستگاه یا  9  يبرا
مورد نظر در   یهواشناس  يدرصد، احتمال وقوع پارامتر ها  90و  
اصل  5 تاث  یمرحله  ها  ریو  بازه  در  برنج  کشت    ی زمان  يگذار 

تقو در  وقوع    یزراع  میمربوط  احتمال  شدند.  محاسبه 
  ي . برادیدگر  رآورد ی  بول یمذکور بر اساس فرمول و  يپارامترها

ها داده  احتمال  و  یتجرب  يمحاسبه  فرمول  م  بول یاز    یاستفاده 
آن  ،  شود در   و    pکه  وقوع   رد  mاحتمال    nو    فیشماره 

   . محاسبه شد ریاز رابطه زو تعداد  داده هاست 

𝑃𝑃 =
𝑚𝑚

𝑛𝑛 + 1
 

 
 تقویم زراعی مراحل عملیات زراعی برنج در استان مازندران -1جدول 

 تاریخ میالدي  تاریخ شمسی  مرحله زراعی 
 آوریل 25مارس تا  11 اردیبهشت  5اسفند تا  20 آماده سازي زمین

 می 5مارس تا  30 اردیبهشت  15فروردین تا  10 خزانه
 می 26آوریل تا  14 خرداد  5فروردین  تا  25 نشاء 

 جوالي  1می تا  31 تیر  10خرداد تا  10 گلدهی تا رسیدن دانه 
 آگوست   11جوالي تا  11 مرداد  20تیر تا  20 برداشت 
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 جغرافیایی منطقه مورد مطالعهموقعیت   -1شکل 

 
 نتایج

مرحله مهم و تأثیر پذیر شالیکاري، در    5پژوهش براي  در این  
در    9 گذار  تاثیر  پارامترهاي  وقوع  احتمال  سطح    5ایستگاه، 

از   بیش  به صورت  نتیجه محاسبات  و  احتماالتی محاسبه شدند 
جدول تدوین شد. با توجه به تعداد زیاد جداول و کوچکی    40

بین   در  ها  داده  میانگین  از  از  9انحراف    9میانگین    ایستگاه، 
این مقاله استفاده شده است. در جداول   ارائه در  براي  ایستگاه 

پارامترهاي    5و    4،  3،  2،  1 و  زراعی  مرحله  تفکیک  به 
تأثیرگذار در هر   پارامترهاي  احتمال وقوع  هواشناسی، میانگین 

 دهند.  ایستگاه نام برده را نشان می 9مرحله در 
 

 سازي زمینمرحله آماده
ده سازي زمین، بستر شخم زده شده و آماده نشاء  در مرحله آما

آماده می و  مرحله شخم  در  گردد.  کشاورز  توسط  زمین  سازي 
زمانی   بازه  در  مطالعه  مورد  منطقه  تا    20سطح    5اسفند 

حداقل و حداکثر دماي مشاهده شده   شود.اردیبهشت انجام می
سلسیوس  درجه  12و  2براي مرحله آماده سازي زمین به ترتیب 

شکل   در  سطح   2است.  در  دما  بیشینه  و  کمینه  مکانی  توزیع 
منطقه مورد مطالعه در بازه زمانی مرحله آماده سازي زمین نشان 

، بیشینه، کمینه و متوسط دما  2داده شده است. با توجه به شکل
سازي زمین در محدوده آستانه دمایی مناسب براي مرحله آماده 

اس مطالعه  مورد  منطقه  سطح  تمام  منطقه  در  دماي  متوسط  ت. 
زراعی   مرحله  این  در  مطالعه  است  درجه  8/12مورد  سلسیوس 

ایستگاه  از  تدریج  به  جلگهکه  ایستگاه هاي  سمت  به  هاي  اي 
می کاهش  کوهستانی  و  جدول  مرتفع  در  وقوع    2یابد.  تاریخ 

با   دما  متوسط  و  حداکثر  حداقل،  دماي  بیشترین  و  کمترین 
با    90و    75،  50،  25،  10احتمال   است.  داده شده  نشان  درصد 

درصد از    75احتمال  در سطح  حداکثر    يدما،  2توجه به جدول  
نم  سلسیوس  درجه  9/13 سطحو    شودیکمتر    25احتمال    در 

از     يدما  نیهمچن  .شودیم  شتری ب  سلسیوسدرجه  20درصد 
احتمال   به  کمتر   سلسیوسدرجه  9/7از    رصدد  75حداقل 

میشودینم بنابراین  و  توان  .  بهینه  دماي  محدوده  که  گفت 
براي برنج در مرحله آماده  باشد.  سازي زمین فراهم میمطلوب 

 باشد.هاي مؤثر بر محصوالت زراعی میسرعت باد یکی مؤلفه

مرحله کمتر از    ن یچنانچه سرعت باد در ادر این مرحله از رشد  
، هیچ محدودیتی براي عملیات آماده سازي  باشد هی متر بر ثان  10

نمی  زمین حداکثر  رخ  متوسط  مکانی  توزیع  بررسی  دهد. 
متوسط   که  داد  نشان  مطالعه  مورد  منطقه  سطح  در  باد  سرعت 

متر بر ثانیه    2/5حداکثر سرعت باد در سطح منطقه مورد مطالعه  
کننده باشد  می عامل محدود  ساز  ات یعمل  ي برا  ي اکه    يآماده 
زمان  نیزم بازه  نم  یدر  شکباشدی مذکور  به  توجه  با    2ل  . 

آفتابی  بخش ساعات  میزان  مطالعه  مورد  منطقه  شرقی  هاي 
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بخش  سمت  به  تدریج  به  و  بوده  دارا  را  از  بیشتري  غربی  هاي 
  2ساعت و رامسر با  5شود. ایستگاه بابلسر با میزان آن کاسته می

ساعت به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ساعات آفتابی را در 
ایستگاه  موارد  بین  به  نظر  داشتند. در مجموع  مطالعه  هاي مورد 

برنج  ذکر شده، می از رشد گیاه  این مرحله  در  توان گفت که 
شرایط اقلیمی منطقه  مناسب مزرعه و  طیشرا ن یب ییمطابقت باال
 .وجود دارد مورد مطالعه

 

 
-2005دوره آماري در اردیبهشت (مرحله آماده سازي زمین)  15اسفند تا  20 یدر بازه زمان  توزیع مکانی متغیرهاي اقلیمی -2شکل 

2002 
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سطح   5در اردیبهشت (مرحله آماده سازي زمین)  15اسفند تا  20 یدر بازه زمان پارامترهاي هواشناسیاحتمال وقوع  -2جدول 
 یاحتماالت

 ن یسطح زم يآماده ساز مرحله 
پارامترهاي 
 هواشناسی 

  راتییتغ بیضر احتمال وقوع (درصد) 
)CV( 90 75 50 25 10 

 0.31 0.4±13.3 0.5±11.6 0.5±9.7 0.7±7.9 1.0±5.4 دماي حداقل 
 0.27 2.5±24 2.3±20.2 1.3±16.6 0.8±13.9 0.5±12 دماي حداکثر
 0.24 1.3±17.5 1.02±15 0.6±12.8 0.5±10.9 0.4±9.4 دماي میانگین 

 0.24 1.8±5.75 0.5±0.75 0±0 0±0 0±0 ساعته  24باران 
 0.81 0.2±10.3 0.7±8.4 0.8±3.7 0.1±0.11 0±0 ساعت آفتابی 

حداکثر سرعت 
 

3.2±0.6 4.2±0.6 5.2±0.6 6.7±0.6 9.2±1.3 0.48 
میانگین سرعت  

 
1±0.2 1.4±0.2 2±0.3 2.8±0.4 3.7±0.5 0.5 

 

 مرحله خزانه 
برنج است.   تولید  از مراحل بسیار مهم  برنج یکی  مرحله خزانه 
زمین   قطعه  در یک  شرایط خاصی  بذرها تحت  مرحله  این  در 
به   نشاها  رشد  و  شدن  آماده  از  پس  و  شده  کشت  کوچکتري 

  برنج   خزانه تهیه  براي  زمان مناسب  شوند.  زمین اصلی منتقل می
باشد.  می  برخوردار  بسزایی  اهمیت  بررسی  از  هاي  براساس 

از   موردمطالعه  منطقه  سطح  در  برنج  خزانه  شده،   10انجام 
تا   می  5فروردین  تهیه  جدولاردیبهشت  در  احتمال  3شود.   ،

داده  نشان  مختلف  احتمال  سطوح  در  اقلیمی  متغیرهاي  وقوع 
اقلیمی  ، توزیع مکانی م3شده است. همچنین در شکل تغیرهاي 

نشان   مطالعه  مورد  منطقه  در سطح  برنج  مرحله خزانه  طول  در 
، میانگین دماي حداقل ناحیه  3داده شده است. با توجه به شکل

خزانه مرحله  طول  در  مازندران  استان  برنج    10گیري  کشت 
 4/12باشد که در این میان ایستگاه بابلسر با  سلسیوس میدرجه
و  درجه بیشترین  با  ایستگله سلسیوس  گلوگاه  و  ناز  دشت  هاي 

دارند.  درجه  8/10 را  حداقل  دماي  میزان  کمترین  سلسیوس 
که   داد  نشان  خزانه  مرحله  در  حداکثر  دماي  مکانی  توزیع 

هاي شرقی ناحیه کشت برنج مقادیر دماي باالتري را دارا  بخش
شود.  تدریج به سمت نیمه غربی از مقدار دما کاسته میبوده و به
دماي حداکثر منطقه مورد مطالعه در این مرحله زراعی متوسط  

ایستگاه درجه    18 که  است  با  سلسیوس  قراخیل   4/19هاي 
با  درجه رامسر  و  ترتیب  درجه  8/15سلسیوس  به  سلسیوس 

بیشترین و کمترین میزان دماي حداکثر را دارا بودند. همچنین  

دم متوسط  و  حداکثر  حداقل،  متغیرهاي  وقوع  احتمال  ا  نتایج 
شود.  نشان داد که مرحله خزانه برنج در شرایط دمایی انجام می

به جدول توجه  احتمال    3با  حداقل،    75به  دماي  میزان  درصد 
از   ترتیب  به  متوسط  و  درجه   5/12،    5/15،  5/9حداکثر 

با توجه به شکلسلسیوس کمتر نمی بنابراین    3و جدول  3شود. 
محدوده   دماي  متوسط  و  حداکثر  حداقل،  برنج  میزان  کشت 

مرحله   این  براي  دمایی  مطلوب  آستانه  در  مازندران  استان 
مناسب  درجه  18تا    12رشد( باد  دارند. سرعت  قرار  سلسیوس) 

متر بر ثانیه است و چنانچه وزش    5تا    2براي مرحله خزانه برنج  
هم به  موجب  رود،  فراتر  آستانه  این  از  نشاهاي  باد  خوردگی 

شود. بررسی توزیع مکانی سرعت برنج و آسیب به محصول می
این مرحله از   نشان داد که در  باد در سطح منطقه مورد مطالعه 

باد   ثانیه و متوسط حداکثر    2تا    1رشد، متوسط سرعت  بر  متر 
 متر بر ثانیه است.   1/5سرعت باد 

درصد از مواقع، حداکثر    25همچنین نتایج نشان داد که تنها در  
به   باد  ثان  7/6سرعت  بر  میمتر  مییه  بنابراین  گفت  رسد.  توان 

که در مرحله خزانه، سرعت باد مناسب بوده و محدودیتی براي  
نمی ایجاد  زراعی  عملیات  بسیار  انجام  نقش  نور  شدت  کند. 

دوره  پایین  نور  شدت  دارد.  برنج  کیفیت  و  عملکرد  بر  مهمی 
اندازد و ارتفاع و سطح برگ برنج را  رشد برنج را به تأخیر می

دهد. خزانه برنج نیز باید در مکانی احداث شود که  می  افزایش
بهره  خورشید  نور  میزان  حداکثر  مکانی  از  توزیع  شود.  مند 

که،   داد  نشان  رشد  از  مرحله  این  در  آفتابی  ساعات  متوسط 
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به بخش مطالعه  مورد  منطقه  شرقی  بندر  هاي  ایستگاه  ویژه 
یشتري را دارا  ساعت میزان ساعات آفتابی ب 5امیرآباد و بابلسر با 

به  و  میزان  بوده  مطالعه  مورد  منطقه  غربی  نیمه  به سمت  تدریج 
یابد. همچنین نتایج نشان داد که در این مرحله از  آن کاهش می

ساعات  رشد   م  12/4آفتابی  متوسط  در    یساعت  و    25باشد 
به   مواقع  م  8/8درصد  روز  در  نتایج  رسیساعت  همچنین  د. 

نسب درصد    83ی در مرحله خزانه  نشان داد که متوسط رطوبت 

بیانگر آهنگ منظم رطوبت نسبی و مرطوب بودن   است و این 
ایستگاه  است.  برنج در مرحله خزانه  و  ناحیه کشت  رامسر  هاي 

نوشهر واقع در نوار ساحلی غربی منطقه مورد مطالعه به ترتیب  
دارا    6/86و    8/86با   را  نسبی  رطوبت  میزان  بیشترین  درصد 

توان گفت که در  نظر به موارد ذکر شده، می  بودند. در مجموع 
نیز   برنج  خزانه  تهیه  باالمرحله  مناسب    ط یشرا  ن یب  ییمطابقت 

 .وجود دارد شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعهمزرعه و 
 

 
 2020-2005 ي(مرحله خزانه) در دوره آماربهشتیارد 15تا   نیفرورد  10 ی در بازه زمان یمیاقل يرهایمتغ ی مکان عی. توز3شکل 
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 یسطح احتماالت 5(مرحله خزانه)  در بهشتیارد  5تا  نیفرورد 10ی در بازه زمان  ی هواشناس  ي. احتمال وقوع پارامترها3جدول 
 خزانهمرحله 

 ی هواشناسپارامترهاي 
  بیضر احتمال وقوع (درصد) 

 CV ( 90 75 50 25 10( راتییتغ

 0.23 0.5±14.1 0.5±12.8 0.5±11.2 0.7±9.4 0.9±7.8 دماي حداقل 

 0.21 2.4±24.8 2.3±21.1 1.6±18.2 0.8±15.5 0.7±13.4 دماي حداکثر

 0.20 1.4±18.6 1.05±16.4 0.7±14.3 0.5±12.6 0.5±11 دماي میانگین 

 3.20 1.7±4.3 0.4±0.57 0±0 0±0 0±0 ساعته  24باران 

 0.88 0.3±10.7 0.6±8.8 0.9±4.1 0.4±0.28 0±0 ساعت آفتابی 

 0.47 1±9 0.6±6.7 0.6±5.1 0.6±4.1 0.7±3.4 حداکثر سرعت باد

 0.50 0.5±3.7 0.4±2.7 0.3±2 0.2±1.4 0.2±1 میانگین سرعت باد 

 0.09 1.8±91.2 2.0±87.2 2.6±83 3.5±77.7 4.7±70.4 رطوبت نسبی 

 0.34 0.5±12.4 0.6±11.1 0.5±9.4 0.8±6.7 0.8±4.6 دماي سطح زمین 

 
 مرحله نشاء 

توزیع مکانی متغیرهاي اقلیمی براي مرحله نشا نشان    4در شکل  
متغیرهاي اقلیمی  احتمال وقوع    4داده است. همچنین در جدول

ها نشان  در بازه زمانی عملیات نشاکاري ارائه شده است. بررسی
  25داد که در استان مازندران عملیات نشاکاري در بازه زمانی  

تا   می  5فروردین  انجام  از  خرداد  نشاها  مرحله  این  در  شود.  
می منتقل  اصلی  زمین  به  و  خزانه  مطلوب  دمایی  آستانه  شود. 

مرحل براي  بین  مناسب  نشا  زراعی  سلسیوس  درجه  22تا    13ه 
باشد. توزیع مکانی متوسط دماي حداقل در مرحله نشا نشان  می

ایستگاه  که  شامل  داد  مطالعه  مورد  منطقه  مرکزي  بخش  هاي 
با   ترتیب  به  آمل  و  و  درجه  5/15و    2/16بابلسر  سلسیوس 

سلسیوس  درجه  6/15همچنین بندر امیر آباد در ساحل شرقی با  
رین میزان دماي حداقل را دارا بودند.  همچنین نتایج نشان  باالت

  9/14داد که متوسط دماي حداقل در سطح منطقه مورد مطالعه  
احتمال  سلسیوس میدرجه به  و  از    75باشد  درجه    8/10درصد 

میزان دماي حداکثر   4شود. با توجه به شکلسلسیوس کمتر نمی
ا بیشتر  مطالعه  مورد  منطقه  شرقی  سواحل  به  در  هرچه  و  ست 

میزان  از  کنیم  حرکت  مطالعه  مورد  منطقه  غربی  بخش  سمت 
متوسط دماي    4شود. با توجه به جدول  دماي حداکثر کاسته می

سلسیوس است  درجه 1/23حداکثر در سطح منطقه مورد مطالعه 
به احتمال   به ترتیب از    75و    25،  10که  و   8/25،  2/28درصد 

میدرجه  8/19 فراتر  شکل  رود.سلسیوس  به  توجه  تحلیل    4با 
هاي شرقی  توزیع مکانی مقادیر متوسط دما نشان داد که بخش 

منطقه دماي  میانگین  با  مطالعه  مورد  -درجه  2/19اي  منطقه 
تدریج به سمت نیمه  سلسیوس مقادیر دماي بیشتري را دارند؛ به

شده   کاسته  دما  متوسط  میزان  از  مطالعه  مورد  منطقه  غربی 
در    4  و جدول   4سیوس). با توجه به شکل  سل  درجه  3/17است(

زمین   سطح  دماي  متوسط  زراعی،  مرحله  -درجه  7/12این 
می و  سلسیوس  احتمال  باشد  از    75به  -درجه  5/10درصد 

نمسلسیوس   این  شودیکمتر  در  که  داد  نشان  نتایج  همچنین   .
آفتابی   ساعات  متوسط  سطوح   6مرحله  در  که  است  ساعت 

تر  25و    10احتمال   به  ساعت فراتر    9/9و    5/11تیب از  درصد 
رود. بنابراین در بازه زمانی عملیات نشاکاري نور کافی براي  می

تأمین می برنج  این مرحله  رشد  در  ابرناکی  میزان  متوسط  شود. 
زراعی   عملیات  در  می  8/4از  توجهی  قابل  نقش  که  باشد 

افزایش ارتفاع و سطح برگ برنج دارد. عمدتاً در این مرحله از  
مفید  عملی برنج  محصول  براي  ضعیف  باد  وزش  زراعی،  ات 

باالي   با سرعت  بادهاي  و  به   10است  موجب  ثانیه  بر  -هممتر 
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  4شود. با توجه به شکلخوردگی نشاها و آسیب به محصول می
آهنگ   با  مطالعه  مورد  منطقه  سطح  در  باد  سرعت  حداکثر 

ثانیه است که    6تا    4منظمی   بر  درصد مواقع ممکن    25در  متر 
. همچنین براي این مرحله،  متوسط  برسد هی متر برثان  6/6ست تا  ا

بین   باد در سطح منطقه مورد مطالعه  ثانیه    3تا    1سرعت  بر  متر 
بازه زمانی محدودیتی  بود که نشان می این  باد در  دهد سرعت 

نمی ایجاد  نشاکاري  زراعی  عملیات  انجام  مساعد  براي  و  کند 

متوسط   مکانی  توزیع  میزان  است.  تأمین  بیانگر  نسبی  رطوبت 
بخش بود.  نشاکاري  عملیات  انجام  براي  الزم  هاي  رطوبت 

با   مطالعه  مورد  منطقه  رطوبت    85غربی  میزان  باالترین  درصد 
داد که   نشان  نتایج  بودند. همچنین  دارا  این مرحله  در  را  نسبی 

-متر میمیلی  5میزان بارش دریافتی در این بازه زمانی کمتر از  
نشاکاري    باشد  زراعی  عملیات  انجام  براي  را  محدودیتی  که 

 کند.ایجاد نمی
 

 2020-2005دوره آماري در  خرداد(مرحله نشا) 5فروردین تا  25یدر بازه زمان . توزیع مکانی متغیرهاي اقلیمی 4شکل 
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 سطح احتماالت  5در   خرداد(مرحله نشا) 5فروردین تا  25یدر بازه زمان پارامترهاي هواشناسیاحتمال وقوع  .4جدول 
 نشاء مرحله 

پارامترهاي 
 هواشناسی 

 راتییتغ بیضر احتمال وقوع (درصد) 
)CV( 90 75 50 25 10 

 0.15 0.6±18.6 0.7±17 0.7±14.9 0.7±12.6 0.7±10.8 حداقل  يدما
 0.18 1.9±28.2 1.8±25.8 1.6±23.1 1.3±19.8 0.8±16.7 حداکثر يدما
 0.19 1.2±22.9 1.1±28.1 0.9±18.7 0.7±16.2 0.5±13.8 ن یانگیم يدما

 3.49 1.0±2.57 0.3±0.25 0±0 0±0 0±0 ساعته  24 باران
 0.81 0.2±11.5 0.5±9.9 1.1±6.1 1.0±1.5 0.0±0.3 ی آفتاب ساعت

 0.54 1.2±8.7 0.5±6.6 0.5±5 0.6±4.1 0.7±3.3 سرعت باد حداکثر
 0.47 0.5±3.5 0.4±2.7 0.36±2 0.2±1.4 0.2±1 سرعت باد  نیانگیم

 0.1 1.9±88.8 2.3±84.8 3.3±80.1 4.5±74.4 5.4±68.2 ی نسب رطوبت 
 0.27 0.7±16.8 0.7±14.8 0.8±12.7 0.7±10.5 1.1±8.3 دماي سطح زمین 

 
 مرحله گلدهی و رسیدن 

گل   ظهور  با  همزمان  برنج  در  گلدهی  به  مرحله  غالباً  و  آذین 
می انجام  بسته  تا  صورت  گلدهی  از  نیز  رسیدن  مرحله  گیرد. 

شدن،   شیري  مرحله  سه  شامل  و  دارد  ادامه  کامل  رسیدن 
ها نشان داد که این  خمیري شدن و رسیدن کامل است. بررسی

از   مطالعه  مورد  منطقه  سطح  در  رشد  اردیبهشت    10مراحل 
تا   و  دارد.    10شروع شده  ادامه  میانگین دماي موردنیاز  خرداد 

باشد.  سلسیوس میدرجه  30تا    21برنج در این مراحل رشد بین  
از   به کمتر  دما در مرحله گلدهی  درجه سلسیوس    12-13اگر 

گیرد و موجب کاهش  تنزل یابد، لقاح به طور کامل انجام نمی
می برنج  عملکرد  فصل  شدید  اوایل  در  دما  بودن  پایین  شود. 

مز آبیاري  یا  میزراعی  سبب  سرد  آب  با  زمان رعه  که  شود 
دانه  وقوع رسیدن  به طورکلی  افتد.  تأخیر  به    30  ي باال  يدما  ها 

عملکرد  درجه کاهش  و  محصول  به  آسیب  موجب  سلسیوس 
ها باید باز  شود که در صورت وقوع این شرایط دمایی کرتمی

،  متوسط دماي حداقل در  5و جدول   5شوند. با توجه به شکل  
سلسیوس است که  درجه  18تا    16رد مطالعه بین  سطح منطقه مو

سلسیوس باالترین میزان  درجه    18در این میان ایستگاه بابلسر با  
پهنه بود.  دارا  را  حداقل  در  دماي  حداکثر  دماي  متوسط  بندي 

بخش که  است  این  مراحل رشد گویاي  منطقه  این  شرقی  هاي 
دماي   میانگین  با  مطالعه  میزان درجه  26مورد  دماي    سلسیوس 

به  بوده و  دارا  را  بیشتري  با  حداکثر  نیمه غربی  به سمت  تدریج 

منطقه دماي  دماي  درجه  6/22اي  متوسط  میزان  از  سلسیوس 
در این مراحل رشد    5شود. با توجه به جدول  حداکثر کاسته می

در   حداکثر  دماي  به  25و    10میزان  مواقع  از  به  درصد  ترتیب 
میدرجه  4/27و  7/29 داد    رسد.سلسیوس  نشان  نتایج  همچنین 

 7/20که متوسط دماي منطقه مورد مطالعه در این مراحل رشد  
تدریج از شرق به غرب منطقه مورد سلسیوس است که به درجه

می کاسته  آن  میزان  از  ذکر مطالعه  موارد  به  نظر  بنابراین  شود. 
محدوده   در  زمانی  بازه  در  رسیدن  و  گلدهی  مراحل  شده، 

مطلو حرارتی  و  درجه  30تا    21ب(آستانه  بوده  سلسیوس) 
باران شدید   شرایط مناسبی براي رشد برنج فرهم است. ریزش 
محدود   عامل  و  بوده  زیانبار  بسیار  رسیدن  و  گلدهی  زمان  در 

صورت  کننده  در  است.  رشد  مراحل  این  در  برنج  براي  اي 
باران شدید( باید کرتمیلی  50تا    20ریزش  هاي خروجی  متر) 
خ کاهش  منظور  جدولبه  به  توجه  با  شود.  باز  میزان    5سارت 

مختلف  احتمال  سطوح  در  زمانی  بازه  این  در  دریافتی  بارش 
از   میمیلی  5کمتر  دریافتی متر  بارش  میزان  بنابراین  باشد. 

نمی ایجاد  مناسبی محدودیتی  زمانی شرایط  بازه  این  در  و  کند 
فراهم   رسیدن  و  گلدهی  مراحل  طول  در  برنج  رشد  براي 

برنج  حساس  باشد.می نوري  نیاز  مرحله  از    20ترین  قبل  روز 
باشد. در شدت نور پایین  روز بعد از گلدهی می  20گلدهی تا  

تواند  ها) نمیها، ساقه و غالفهاي منبع مواد غذایی(برگاندام
مقدار کافی مواد فتوسنتزي جهت ظهور پنجه و رشد دانه را به  
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کاهش   موجب  و  کنند  فراهم  فتوسنتزي  مواد  دلیل محدودیت 
می دانه  عملکرد  کمیت  و  کیفیت  که  در  داد  نشان  نتایج  شود. 

اي ساعات آفتابی در طول مراحل رشد گلدهی و  میانگین منطقه
می  8/6رسیدن   به  ساعت  توجه  با  هاي  ایستگاه   5شکلباشد. 

به بندرامیرآباد  و  با  بابلسر  ایستگاه    8/8و    8/ 1ترتیب  بیشترین و 
با   دارا    4/5گلوگاه  را  آفتابی  ساعات  میزان  کمترین  ساعت 

باالي   با سرعت  بادهاي شدید  در    10بودند. وزش  ثانیه  بر  متر 
و خسارت   و رسیدن، موجب محدودیت رشد  مراحل گلدهی 

جه به شکل سرعت باد در سطح منطقه  شود. با توبه محصول می
به   توجه  با  است.  برخوردار  یکنواختی  توزیع  از  مطالعه  مورد 

متر بر    2متوسط سرعت باد در سطح منطقه مورد مطالعه    5شکل
می طور    داد   شانن   ج ینتاباشد.  ثانیه  به  باد  سرعت  حداکثر  که 
برثان  5متوسط   احتمال    است   هی متر  به  به  25و    10که  -درصد 
می  4/6و    7/8از  ترتیب   فراتر  ثانیه  بر  ا  ن یبنابرا  رود.متر    ن یاز 

محدود شرا  ي برا  ی تینظر  و  نداد  وجود    یمناسب  ط یمحصول 
 .فراهم است

 

 
-2005دوره آماري در خرداد(مرحله گلدهی و رسیدن)   10اردیبهشت تا  10 یدر بازه زمان . توزیع مکانی متغیرهاي اقلیمی 5شکل 

2020 
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سطح   5در خرداد(مرحله گلدهی و رسیدن)  10اردیبهشت تا  10 یدر بازه زمان پارامترهاي هواشناسی احتمال وقوع. 5جدول 
 یاحتماالت

 گلدهی تا رسیدن دانه مرحله 
پارامترهاي 
 هواشناسی 

  راتییتغ بیضر (درصد) احتمال وقوع 
)CV( 90 75 50 25 10 

 0.16 0.6±20 0.6±18.4 0.6±16.8 0.8±15 0.8±13.3 حداقل  يدما
 0.14 1.9±29.7 1.9±27.4 1.6±22.1 1.4±22.4 0.9±20 حداکثر يدما
 0.14 1.2±24.33 1.1±22.7 0.9±20.7 0.7±18.7 0.6±17 ن یانگیم يدما

 3.77 0.8±1.45 0.1±0.26 0±0 0±0 0±0 ساعته  24 باران
 0.66 0.2±11.7 0.4±10.4 1.1±6.8 1.1±2.4 0.3±0.17 ی آفتاب ساعت

 0.43 1.2±8.7 0.5±6.4 0.5±5 0.6±4.1 0.7±3.3 سرعت باد حداکثر
 0.46 0.5±3.4 0.5±2.6 0.3±2 0.3±1.4 0.21±1 سرعت باد  نیانگیم

 
 برداشت مرحله 

توزیع مکانی متغیرهاي اقلیمی براي مرحله برداشت    6در شکل  
است. همچنین در جدول داده  متغیرهاي    6  نشان  احتمال وقوع 

اقلیمی در بازه زمانی عملیات برداشت ارائه شده است. یک ماه  
زمانی گلدهی،  پایان  از  اندام پس  رشد  کامل  که  هوایی  هاي 

تغ زرد  به  سبز  از  آنها  رنگ  و  میشده  برنج  ییر  برداشت  کند 
هاي انجام شده، برداشت برنج  گیرد. براساس بررسیصورت می

زمانی   بازه  در  مازندران  استان  تا    20در  انجام    20تیر  مرداد 
بر  می تأثیرگذار  متغیرهاي  مهمترین  از  یکی  بارندگی  گیرد. 

عملیات برداشت برنج است. وقوع بارندگی در زمان برداشت،  
تأخیر  عملیات   به  را  آن  شدن  خشک  و  محصول  برداشت 

اگر مجموع  شود.  انداخته و موجب کاهش کیفیت محصول می
باال  3  یبارندگ قبل  برداشت    ،باشد  متریلیم  10  ي روز  امکان 

در سطوح   دریافتی  بارش  میزان  بررسی  ندارد.  وجود  محصول 
سطح   در  دریافتی  باران  میزان  که  داد  نشان  مختلف  احتمال 

مورد   براي  منطقه  محدودیتی  مذکور،  زمانی  بازه  در  مطالعه 
نتایج نشان داد  برداشت محصول برنج ایجاد نمی کند. همچنین 

ي زراعی میزان حداقل، حداکثر و متوسط دما  که در این مرحله
به مطالعه  مورد  منطقه  سطح  درجه  4/31،  4/23ترتیب  در  -و 

ساعس میزان  مکانی  توزیع  است.  مرحلهلسیوس  در  آفتابی    ات 
سطح   در  آفتابی  ساعات  متوسط  که  داد  مشان  برنج  برداشت 

بین   مطالعه  مورد  این    10/ 4تا    9/7منطقه  در  که  است  ساعت 
ساعت    9/10و رامسر با    4/10هاي بندر امیرآباد  با  میان ایستگاه 

به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ساعات آفتابی را دارا بودند.  
ت آفتابی نشاندهنده شرایط  در مجموع نتایج توزیع دما و ساعا 

مطلوب محیطی براي خشک کردن مزرعه و برداشت محصول  
از سرعت   باد  برنج  برداشت  مرحله  در  به شکل  توجه  با  است. 
مناسبی برخوردار بوده و متوسط و حداکثر سرعت باد در سطح  

 متر بر ثانیه است.   5و  2ترتیب منطقه مورد مطالعه به

 
 

 ی سطح احتماالت  5در مرداد(مرحله برداشت)  20تیر تا  20زمانی در بازه   پارامترهاي هواشناسیاحتمال وقوع  -6جدول 
 برداشت مرحله 

  راتییتغ بیضر احتمال وقوع (درصد)  پارامترهاي هواشناسی 
)CV( 90 75 50 25 10 

 0.06 0.5±25.6 0.5±24.5 0.5±23.4 0.6±22.2 0.5±21.2 حداقل  يدما
 0.08 1.6±34.1 1.7±32.9 2.3±31.4 2.4±29.7 2.2±27.8 حداکثر يدما
 0.06 0.9±29.6 0.8±28.8 0.8±27.5 0.7±26.5 0.7±25 ن یانگیم يدما

 5.05 1±1.5 0±0 0±0 0±0 0±0 ساعته  24 باران
 0.50 0.1±11.8 0.2±9.9 0.8±8.9 1.4±3.9 0.6±0.4 ی آفتاب ساعت

 0.36 1.1±7.3 0.7±6 0.6±4.8 0.6±4.1 0.7±3.3 سرعت باد حداکثر
 0.44 0.9±3.4 0.8±2.7 0.63±2 0.4±1.5 0.3±1.1 سرعت باد  نیانگیم
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 2020-2005دوره آماري در در  مرداد(مرحله برداشت)   20تیر تا  20زمانی در بازه . توزیع مکانی متغیرهاي اقلیمی 6شکل 

 
 گیرينتیجه

فراهمی  و  تولید  کلیدي  عامل  هوا  و  آب  اقلیمی  عوامل 
هاي مورد نیاز(آب، نورخورشید و دما) براي رشد گیاهان  نهاده 

ترین محصول زراعی  مهمپس از گندم به عنوان   باشد. برنج می
با آب و    رانیا  ی شمال  ي استان هادر جهان محسوب شده است.  

معتدل   ي هوا و  ز  یبارندگ   و  مرطوب  تر  اد، یساالنه    نیعمده 
رشد برنج به   د. از آنجایی کههستن  رانیبرنج در ا دکنندگانی تول

هوا و  آب  استبسیار    یینوسانات  بین  حساس  انطباق  درك   ،
زرا عملیات  انجام  اقلیمی زمان  شرایط  با  کشاورز  توسط  عی 

ضروري است. از این رو در این پژوهش از طریق جمع آوري  
گزارش مراکز اطالعات  و  کشاورزي  هواشناسی  مراکز  هاي 
و  برنج  بازه   تحقیقات  کشاورزان  با  مصاحبه  و  هاي  پرسشنامه 

آماده  شامل  برنج  زراعی  عملیات  انجام  زمین، زمانی  سازي 
رسیدن دانه  و برداشت تعیین شد. سپس    خزانه، نشا، گلدهی و

میانگین متغیرهاي اقلیمی براي هریک از مراحل زراعی محاسبه 
زراعی   عملیات  انجام  زمان  میان  سازگاري  و  انطباق  میزان  و 

شد.    بررسی  اقلیمی  شرایط  با  کشاورز  طول  توسط  در  برنج 
  دوره رویش خود به دماي مناسب و مقدار آب کافی نیاز دارد.

برنج است    ي وربهره   ن ییتع  يبرا ي  رهایمتغ  نیاز مهمتر  یکی  دما
نت در  فرا  جهیکه  اکثر  برنجکیولوژیزیف   ي ندهایبر  جمله    ی  از 

تأثیرگذار  و پر شدن دانه    گلدهیبرگ، فتوسنتز، تنفس،    سطح
برنج زراعی  عملیات  چنانچه  دما  است.  مطلوب    يدر محدوده 

اباالتر عمو  يدما،  انجام شوددر مرحله رشد   را    ندهایفرا  نیماً 
  د یشد  ياما دما  . بخشد  یرا بهبود م  يکند و بهره ور  یم  عیتسر
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ا از  رشد  مرحله  هر  در  کمتر    ن یکه  مطلوب    شتریب   ایمحدوده 
را کاهش    ي را مهار کرده و بهره ور  ندها یفرا  ن یتواند ا  یباشد م

آماده دهد مراحل  در  دما  متوسط  که  داد  نشان  نتایج  سازي . 
خزانه، نشا ، گلدهی و  رسیدن و برداشت به ترتیب برابر  زمین،  

می  درجه  31/ 4و    7/20،  7/18،  3/14،  8/12با   باشد  سلسیوس 
مراحل  تمام  براي  مطلوب  حرارتی  آستانه  محدوده  در  که 
فراهم   برنج  رشد  براي  مناسبی  شرایط  و  بوده  زراعی  عملیات 

مرا تمام  در  ویبول  احتمال  توزیع  نتایج  همچنین  حل  است. 
تجاوز   مطلوب  حرارتی  آستانه  از  دما  که  داد  نشان  نیز  زراعی 

باقی می برنج    اه یگ   ماند.  نکرده و در محدوده مطلوب حرارتی 
بر عملکرد و کیفیت آن    دارد و شدت نور  ییباال  یحرارت  ازین

اندام پایین  نور  شدت  در  است.  مواد  تأثیرگذار  منبع  هاي 
غالف غذایی(برگ و  ساقه  نمیها،  مواد  تها)  کافی  مقدار  واند 

به دلیل محدودیت   پنجه و رشد دانه را  فتوسنتزي جهت ظهور 
کنند.   فراهم  فتوسنتزي  در  مواد  آفتابی  ساعات  توزیع  نتایج 

نشان داد که بخش هاي شرقی منطقه سطج منطقه مورد مطالعه 
به   و  بوده  دارا  را  بیشتري  آفتابی  ساعات  میزان  مطالعه  مورد 

بخش به سمت  میهاتدریج  کاسته  آن  میزان  از  غربی  شود. ي 
،  سازي زمین، خزانه، نشامتوسط ساعات آفتابی در مراحل آماده 

با   برابر  ترتیب  به  برداشت  و  رسیدن  و  ،  6،  4/ 12،  7/3گلدهی 
دهد نور کافی براي رشد در  ساعت بود که نشان می  9/8و    8/6

هاي شرقی منطقه مورد  ویژه در قسمتمراحل مختلف زراعی به
) در پژوهشی اثر  1396بخشنده  و همکاران(العه فرهم است.  مط

شدت تشعشع خورشیدي و دما را بر عملکرد برنج در سه منطقه  
بابلسر، آمل و پل سفید واقع در استان مازندران بررسی نمودند  
برنج   تمام صفات مورد بررسی  یافتند که  نتیجه دست  این  به  و 

تر بود که  بابلسر پایین   در مزارع پل سفید نسبت به مزارع آمل و
پایین دماي  و  تشعشع  آن شدت  پلعلت  مزارع  در  در  تر  سفید 

طول دوره رشد برنج بود. همچنین در همین زمینه کوچکی و  
مهمترین  1396همکاران( تابش  و  دما  که  نمودند  تأکید  نیز   (

هاي  عوامل آب و هوایی مؤثر بر عملکرد پتانسیل  گندم استان
می افزاخزر  و  بر  باشد  مثبتی  نقش  تابش  و  دما  میزان  در  یش 

عملکرد غالت دارد. گیاه برنج به رطوبت بسیار باالیی در طول  
تمام مراحل زراعی نیاز دارد و چنانچه تحت تنش رطوبتی قرار 

می دست  از  را  خود  بالقوه  عملکرد  سرعت  به  دهد.  گیرد 
مراحل  تمام  در  مطالعه  مورد  منطقه  نسبی  رطوبت  متوسط 

زر بین  عملیات  برنج  نشاندهنده    86تا    70اعی  که  بود  درصد 
انجام   زمان  در  برنج  نیاز رطوبتی  تأمین  و  منطقه  بودن  مرطوب 

سرعت باد یکی  هاي زراعی برنج توسط کشاورز است.  عملیات
  ضعیف  باد  وزش باشدهاي مؤثر بر محصوالت زراعی میمؤلفه
  سرعت  بررسی  راستا   همین   در   است.   مفید   برنج   محصول  براي

انجام    که  داد  نشان  مطالعه  مورد  منطقه  سطح  در  باد زمان  در 
که    باشد  هیمتر بر ثان  10کمتر از    تمام مراحل زراعی سرعت باد

ایجاد نمی تنشی را  به  هیچ محدودیتی و  نظر  کند.  در مجموع 
توان گفت که در این مرحله از رشد گیاه  موارد ذکر شده، می

شرایط اقلیمی مناسب مزرعه و    طیشرا  نیب  ییمطابقت باالبرنج  
مطالعه  مورد  دارد  منطقه  پژوهش  وجود  نتایج  زمینه  همین  در   .

) عسکریان  و  مراحل  1392صادقی  تمام  در  که  داد  نشان  نیز   (
اقلیمی در آستانه مطلوب    رشد برنج در استان مازندران شرایط 

 باشد. و مساعد می
 

 منابع 

اسماع .۱ فتحلیبخشنده،  پدی ناه  ،ی.،    اهللا،   همت   ،یردشتی.، 

. اثر دما و شدت تشعشع  1396.  یمرتض  ،يریو نص  یردشتپی

اجزا و  عملکرد  شرا  يبر  در  برنج   یمیاقل  طیعملکرد 

 .176-163:  1. يکشاورز زراعی مازندران. به 

عسگریان.  سلیمان،  .۲ مریم،  بندي    .1392  صادقی؛  پهنه 

با   مازندران  استان  در  برنج  کشت  .  GISآگروکیلیماي 

 نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی کرمان. 

منصوريمهد  ،یمحالت  يرینص  ؛رضایعل  ،یکوچک .۳   ، ي.، 

و    هوایی  و   آب  عوامل  اثر).  1396.(اهللاروح  ،يحامد و مراد

با استفاده   رانیو خأل عملکرد گندم در ا  ل یبر پتانس  یتیریمد

-256:  2  ران،یا  یزراع  هاي  پژوهش. WOFOST از مدل

244.  



 51                                                                                                                          (دو فصلنامه) 1401 زمستانو   پائیز ،118-119، شماره  46دوره  وار،ین

 

حاکم بر کشت    میاقل  ،1393  ،یمرتض  ،یو خداقل  ال یل  ،یلطف .۴

بخت  و  چهارمحال  استان  در  آب،    یمل  شیهما  ،ياریبرنج 

 .اصفهان  ،نیانسان و زم

فر  يریصن .۵ افشار   بایهندخاله،  و    يو  محمدرضا  آزاد، 

نورحس  ،یگوراب  یرمضان و   ، 1390،یعل  د یس  ،ینیبهمن 

کشت برنج در شهرستان    میآن در تقو  ریبهاره و تاث  يسرما

 . تهران  در زراعت، نینو   يدستاوردها یمل ش یهما رشت،

محموح  .۶ در،دسینی،  برنج  کشت  اقلیمی  وضعیت   گزارش 

  استان   ازندران وگلستان(طرح کوانتا)، اداره کل هواشناسیم

 .مازندران

فاطمه؛   ،یروح  د؛یفر  ، يشکر  د؛یوح  ر،یزنگ  انیصفر .۷

بررس1395بهروز.    ،ينادر پارامترها  ی.  و    یمیاقل  ينقش 

گ استان  در  برنج  عملکرد  کشت،  مطالعه    النی مخاطرات 

ب   يمورد در    ي نوآور  ی الملل  ن یشهرستان رودسر. کنفرانس 

 .1395مهر  ي علوم و تکنولوژ

اسعدي   .۸ رضا،  ابراهیم،  محمد  شکوهی؛  مجتبی،  اسکویی؛ 

کاسانی.   اکبرزاده  ابراهیم،  پنجاه؛  پور  توسعه 1399محمد   .

توصیه  در  سامانه  شالیکاري  کشاورزي  هواشناسی  هاي 

کشور.مجله   برنج  تحقیقاتی  موسسه  کشور.  شمالی  مناطق 

شالیزار.دوره  پیاپی  2، شماره  2  ترویجی  و  4، شماره  پاییز   ،

 .18-27، صفحه 1399زمستان 

ضا،   .۹ محمد  گران؛  کوزه  اسکویی؛ سعیده،  اسعدي  ابراهیم، 

رحمانی.   اصغر،  مشهد.  1400یزدانی؛  فروسی  دانشگاه   .

،آذر  79، شماره پاپی  5، شماره  35مجله آب و خاك. دوره  

 .659-671، صفحه 1400و ئی 

یزدانی،   .۱۰ ابراهیم؛  اسکویی،  اسعدي  بیگی،محمد؛  موسوي 

پژوهش هاي حفاظت آب  . 1396محمدرضا؛ علیزاده، امین. 

 . 5 ، شماره 24و خاك. دوره 

11. Bhogendra Mishra, Lorenzo Busetto , Mirco 

Boschetti, Alice Laborte , Andrew Nelson.A rice 

crop calendar for Asia based on MODIS multi 

year data. 2021. International Journal of Applied 

Earth Observations and Geoinformation . 

12. Goyal, M., Goswami,U., Hazra,B., 2018, 

Copula-based probabilistic characterization of 

precipitation extremes over North Sikkim 

Himalaya, Atmospheric Research. 212, 273-284. 

13. Jing, ZH., Jian-zhai, W., Zhang-ming, G., LI, X., 

SHU, H., Chen, SH., Fan, K. 2021. Impact of 

climate change on maize yield in China from 

1979 to 2016. Journal of integrative Agriculture, 

20: 289-299. 

14. Sousa,F.Casanoves,J.Sellara,A.Ospina.2018.Ho

w climate awareness influences farmers 

adaptation decisions in Central America. Jornal 

of Rural Studies.11-19 14 

15. Kumar, N., Jeens, N., Kumar, A., Khwairakpam, 

R., Singh, H. 2021. Comparative response of 

rice cultivars to elevated air temperature in 

Bhabar region of Indian Himalaya: status on 

yield attributes. Heliyon, 74: 1-15. 

16. Mall R k, Gupta A, Sonkar G .(2017). Effect of 

Climate Change on Agricultural Crops. Current 

Developments in Biotechnology and 

Bioengineering, 10: 23-46. 

17. Ying, C., Lin, F., Shu-Ya, K., Hao, G. 2021. 

Index for climate change adaptation in China 



 تحلیل پارامترهاي هواشناسی اثر گذاردر مراحل اصلی تقویم کشت برنج در مازندران                                                                                             52

  

and its application. Advances in Climate 

Research, 12: 723-733. 

18. Ziaee, S., Kalbali, E., Mardani Najafabadi., 

Zakerinia, M. 2021. Approaches to adapting to 

impacts of climate change in northern Iran: The 

application of a Hydrogy-Economics model. 

Journal of cleaner production, 280: 124-140. 

19. Ebrahim Asadi Oskouei  , Bahareh Delsouz 

Khaki, Saeedeh Kouzegaran, Mir Naser Navidi, 

Masoud Haghighatd, Naser Davatgar, and 

Ernesto Lopez-Baeza. Mapping Climate Zones 

of Iran Using Hybrid Interpolation Methods. 

Remote Sens. 2022, 14, 2632. 
 
 

 
 

 


