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تحلیل مخاطرات باد سام بر کشت ذرت پاییزه و تعیین تقویم مناسب کاشت گیاه در شهرستان 
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 چکیده

عمده کشت ذرت به ترتیب  سرپل ذهاب  به عنوان مناطق یکی از مهمترین عناصر اقلیمی موثر بر میزان عملکرد ذرت است. استان کرمانشاه و شهرستانباد 

ام این پژوهش، ابتدا آمار رای انجی تولید ذرت پاییزه مواجه هستند. بای به نام باد سام به عنوان یک عامل محدودکنندهمسئله در کشور و استان مطرح بوده که با

های اقلیمی بحرانی ذرت پرداخته ( از سازمان هواشناسی اخذ شد، سپس به بررسی آستانه1374-1385ساله ) 12روزانه دما، رطوبت نسبی و سرعت باد طی یک دوره 

های شروع وزش باد سام معرفی گردید. ها به عنوان آستانهین آستانههای مذکور با زمان وزش باد سام تطابق زمانی داشت، اهای گذر از آستانهشد و از آنجا که تاریخ

وی بین عناصر اقلیمی و عملکرد قبا استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون به بررسی همبستگی عناصر اقلیمی با عملکرد ذرت پرداخته شد که نتیجه آن ارتباط معنادار 

اسب زمانی برای کاشت ذرت ترین تاریخ کاشت برای پیشگیری از مخاطرات باد سام به تعیین تقویم منمناسبذرت بود. همچنین با بررسی و تحلیل عناصر اقلیمی 

 پاییزه اقدام گردید که این زمان نیمه اردیبهشت ماه تعیین گردید.

 

 ذرت، باد سام، اقلیم کشاورزی، سرپل ذهاب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هننای محیطننی مهمتننرین عامننل کنناهش دهنننده عملکننرد محرننوحت کشنناورزی در سننط  جهننان هسننتند.  تنننش

شندند، عملکردهنای واقعنی بایند برابنر بنا عملکردهنای پتانسنیل گیناه بنود           هنای محیطنی دنادم نمنی    چنانچه تنش

 سنننازی اننننر یتنننرین گیاهنننان زراعنننی در جنننذب و ذخینننره (. ذرت از قنننوی 1: 1388) کنننا می و دزبننناوی، 

اننند. طبننق آمننار منتشننر شننده توسنن   موجننود در زمننین اسننت کننه بننه ایننن خنناطر بننه آن لقننب سننلطان غننالت داده  

میلیننون تننن بننوده  640، بننالب بننر 2006( میننزان تولینند جهننانی آن در سننال 2007سننازمان خننوار و بننار جهننانی )فننائو،

اده خشننک تولینند وادنند منن 400تننا  370وادنند آب مرننرفی بننه طننور متوسنن ،    1000اسننت. ذرت بننه ازای هننر  

(. کشنننت ذرت درجهنننان روز بنننه روز در دنننال   1376و نورمحمننندی و همکننناران،   3،1983کنننند )دینننناردمنننی

باشنند. یکننی از عوامننل مننوثر بننر تولینند ذرت و عملکننرد   ی آن مننیهننم ارزش اسننتفادهافننزایش اسننت و علننت آن

کننند، تنننش ذرت را تهدینند مننی(. از مسننائلی کننه محرننول 1992، 4گننردد )هننان ویآن بننه شننرای  اقلیمننی بننر مننی

( معتقنند اسننت تنننش خشننکی 62: 1387خراسننانی خشننکی و کمبننود رطوبننت اسننت. )تامیسننون بننه نقننل از خنناوری

در طننی مرادننل اولیننه رشنند رویشننی، بننر عملکننرد دانننه تنناثیر دارد. از جملننه عناصننر آب و هننوایی تاثیرگننذار بننر    

ه طنور مسنتقیم و غینر مسنتقیم بنر گیناه و دینوان        محروحت زراعی و بناغی، بناد اسنت. بناد بنه طنرف مختلن  و بن        

(. بنناد عامننل مهمننی در نقرننان دننرارت گینناه بننوده و بننه   2006، 5گننذارد )پارمسننانای تننیثیر مننیدر سننط  منطقننه

کننند: اولب بننا افننزایش سننرعت تعننرف و دومب بننا نقرننان مقاومننت در مقابننل انتقننال دننرارت از  دو طریننق عمننل مننی

گنردد،  هنا منی  مینزان تعنرف باعنق نقرنان مینزان آب گیناه و بسنته شندن روزننه          سط  گیاه. بناد شندید بنا افنزایش    

، 6،1997آینند ) کننوکس کنناهش سننرعت فتوسنننتز و بنناحخره پژمردگننی گینناه بننه دنبننال کمبننود آب پننیش مننی       

(. یکنننی از بادهنننای محلنننی کنننه در غنننرب اسنننتان کرمانشننناه و 109: 1384و بحراننننی،  53: 1387پنننور، خواجنننه

وزد، بنادی اسنت بنا عننوان بناد سنموم )در اصنطالح        ذهناب و سنرپل ذهناب( منی    تان )سنرپل ارتفناع اسن  مناطق کنم 

گویننند(. بنناد سننموم بننر اثننر اسننتقرار مرکننز کننم فشننار بننر روی خلننی  فننارس بننه وجننود محلننی بننه آن بنناد سننام مننی

(. ایننن بنناد بننه دلیننل گرمننای    93: 1374آورد )علیجننانی، آینند و هننوای خشننک عربسننتان را بننه ایننران مننی    مننی

گننردد، همچنننین بننه محرننوحت کشنناورزی در هنگننام  هننا مننیفرسننای آن، سننبب بننروز برخننی از بیمنناری اقننتط

کنند. از جملنه اینن محرنوحت، ذرت اسنت کنه       وزیدن خنود )اواینل تینر تنا اواسن  شنهریور( خسنارت وارد منی        

شنناه در سننال مرادننل فنولننو ی آن بننا زمننان وزینندن ایننن بنناد تقریبنناز همزمننان اسننت.  از آنجننا کننه اسننتان کرمان      

تننن دانننه ذرت در هکتننار از نظننر سننط   8/8هننزار هکتننار سننط  زیننر کشننت و متوسنن  تولینند  30بنا بننیش از   1386
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4 .Hanway 

5. Parmesan 

6. Cox 



تولینند و سننط  زیننر کشننت بننه ترتیننب دننائز رتبننه دوم و سننوم در کشننور بننوده و همننواره ایننن بنناد بننه عنننوان یننک  

دارای اهمیننت اسننت، بننه  بننالی طبیعننی بننرای ایننن محرننول در منطقننه سننرپل ذهنناب کننه از لحننا  کشننت ذرت   

آورد. در ایننن پننژوهش سننعی شننده  هننایی را بننه مننزارع ایننن منطقننه وارد مننی  آینند و سنناحنه خسننارت شننمار مننی

هننای ایننن بنناد و اثننرات آن بننر روی محرننول ذرت پنناییزه در منطقننه مننذکور پرداختننه  اسننت، بننه بررسننی ویژگننی

بننه صننورت جداگانننه انجننام گرفتننه اسننت.   هننای زیننادی امنناشننود. در رابطننه بننا دو موتننوع ذرت و بنناد، پننژوهش 

( طننی تحقیقننات خننود بننه ایننن نتیجننه رسننیدند کننه بننا انتخنناب مناسننب عوامننل زراعننی  1991و همکنناران ) 7مننالرینو

تننوان عملکننرد کمننی و کیفننی مانننند تننراکم بوتننه، کودهننای شننیمیائی و در نظننر گننرفتن عوامننل آب و هننوایی مننی 

هننا را بننا توجننه بننه علننل و عوامننل عمننومی مننوثر بننر بادهننا مانننند شننیب    ( باد1992) 8ذرت را افننزایش داد.  اسننترالر

( در تحقیقننی 2000و همکنناران )9فشننار، نیننروی کوریننولیس و اخننتالز از تننراز دریننا بررسننی نمننود. کننانترائو       

گنزارش دادنند کننه بنا تناخیر در تنناریخ کاشنت ذرت تعنداد بننالل در بوتنه و تعنداد دانننه در بنالل کناهش و نهایتننا           

(بیننان کردننند کننه تننراکم مطلننوب ذرت از محلننی بننه   2003و همکنناران)  10کننند. کگننبیننل پینندا مننی عملکننرد تقل

ی رسننیدگی آن واریتننه ذرت فننرف دارد.   محننل دیگننر متفنناوت اسننت و بسننته بننه عننادت رشنند وطننول دوره        

ای بنننه بررسنننی واکننننش سنننورگوم نسنننبت بنننه سنننرمازدگی پرداخنننت و در شنننرای  (در مقالنننه2004)  11ارکنننولی

ریافننت کننه ایننن گینناه در مقابننل سننرمازدگی و دماهننای پننایین دسنناس اسننت و بننه شنندت آسننیب   آزمایشننگاهی د

( بننه ارزیننابی منندل شنناو در شننبیه سننازی تعننادل انننر ی، دمننای بننر  و        2006و همکنناران )  12بیننند. زیننائو مننی

( بنننه 2006و همکننناران )  13بنننان ذرت در چنننین پرداختنننند. فردریکنننو  متغیرهنننای میکرواقلیمنننی در درون سنننایه 

گیننری در جهننت چگننونگی افننزایش عملکننرد و در نتیجننه افننزایش      هننای اقلیمننی جهننت ترننمیم  سننی دادهبرر

( بننه بررسننی اثننر تنناریخ کاشننت بننر     1374دزفننولی و همکنناران ) تولینند ذرت در آر انتننین پرداختننند. هاشننمی   

ر ( د1386پتانسننیل عملکننرد دو رقننم ذرت شننیرین در شننرای  آب و هننوایی خوزسننتان پرداختننند. افشننارمنش )      

ای بننه بررسننی تنناریخ کاشننت بننر روی عملکننرد دانننه ارقننام ذرت در کشننت زودهنگننام بهنناره در جیرفننت     مقالننه

پرداخننت و نتیجننه گرفننت در کشننت زودهنگننام بهنناره در جیرفننت تنناریخ کاشننت مناسننب بننرای ارقننام دیننررس     

، 14نزتنننوان بنننه کارهنننای)ایوا  تحقیقنننات بننناد و ذرت  منننی   اسنننفند اسنننت. در اینننن زمیننننه    10بهمنننن تنننا   10
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( 1386( و براتنننننی و عاشنننننوری )1998، 17(،)درینننننوتن1984، 16()داوتنننننری1983و همکننننناران،  15(،)آلنننننن1975

 اشاره کرد.

یی، آب و هننوا هنندز از انجننام ایننن تحقیننق بررسننی و تحلیننل بنناد سننام و شننناخت آن بننا توجننه بننه پارامترهننای 

ر دد مطالعننه در منطقننه مننور شننناخت تننیثیرات منفننی ایننن بنناد بننر روی ذرت و تعیننین تنناریخ مناسننب کاشننت ذرت 

 باشد.جهت جلوگیری از مخاطرات باد سام بر روی این گیاه می

 
 هاها و روشداده

 34رقی و دقیقننه طننول شنن  45درجننه و  45محنندوده مننورد مطالعننه: محنندوده مننورد مطالعننه، سننرپل ذهنناب در    

مربنني  کیلننومتر 1919دقیقننه عننرا شننمالی در غننرب کشننور واقنني شننده اسننت. ایننن شهرسننتان کننه      31درجننه و 

لننومتری مننرز  کی 20کیلننومتری کرمانشنناه و   180متننر از سننط  دریننا در فاصننله     300مسننادت دارد بننا ارتفنناع   

 (.1ایران و عراف قرار گرفته است )شکل

-سننبت بننه جمنني ای بننا مرننادبه و مشنناهدات مینندانی ن بننرای انجننام ایننن تحقیننق از طریننق مطالعننات کتابخانننه  

ظیننر سننابقه  نآوری آمننار و اطالعنناتی  گردینند. تننمن جمنني از تحقیننق اقنندام  آوری آمننار و اطالعننات مننورد نینن  

سننط   هننای منناهیتی بنناد، وتننعیتخسننارت ایننن بنناد روی محرننوحت کشنناورزی، شننرای  تشننکیل بنناد، ویژگننی 

 ت.گرفها و اطالعات فنولو یکی گیاه مورد شناسایی قرار زیر کشت، نیازهای اقلیمی، داده

 

                                                 
1 5 Allen 

1 6 Doughtry 

1 7 Dreveton 



 

 (: موقعیت شهرستان سرپل ذهاب در استان و کشور1شکل )

اطالعننات مربننوط بننه ذرت: اطالعننات مننورد نینناز در خرننون نیازهننای هواشناسننی ذرت در طننی مرادننل        

-زراعننت مننورد شناسننائی قننرار گرفننت. داده  مختلنن  فنولننو ی آن از طریننق منننابي مکتننوب و نظننر کارشناسننان    

( از وزات جهننناد 1374-1385سننناله ) 12هنننای مربنننوط بنننه سنننط  زینننر کشنننت و عملکنننرد ذرت طنننی دوره    

 کشاورزی کشور اخذ گردید. 

هننای هواشناسننی: بننرای انجننام ایننن تحقیننق از عناصننر دمننا )دننداکزر و دننداقل دمننای روزانننه، ماهانننه و       داده

دمننای روزانننه، ماهانننه و سنناحنه( و سننرعت بنناد )متوسنن  دمننای روزانننه، ماهانننه   سنناحنه(، رطوبننت نسننبی )متوسنن 

اسننتفاده  1374-1385هننای سنناله در طننول سننال 12سننینوپتیک سننرپل ذهنناب طننی یننک دوره   و سنناحنه( ایسننتگاه

 به عمل آمد. 

 سننازی، بازسننازی و تکمیننل نننواقط  هننای عناصننر هواشناسننی، همگننن  در ابتنندا تلخننیط و طبقننه بننندی داده  

-هننای اقلیمننی بننه صننورت سنناحنه، ماهانننه و روزانننه بررسننی شنندند. داده   آمنناری انجننام پننذیرفت. در ادامننه، داده 

هننای روزانننه اقلیمننی ابتنندا طننی دوره رویشننی ذرت )تیننر تننا آبننان( در هرسننال مننورد بررسننی قننرار گرفتننند و         

هننای فاده از دادهوتننعیت اقلننیم منطقننه در محنندوده زمننانی رویشننی ذرت بررسننی گردینند. همچنننین بننا اسننت         

درصنند(،  40درجننه سننانتیگراد(، رطوبننت نسننبی ) زیننر    40هننای بحرانننی دمننا )بنناحی   روزانننه بننه یننافتن آسننتانه  

هننای بحرانننی اقنندام نننات( بننرای رشنند ذرت و اسننتخراگ تنناریخ گننذر هننر یننک از آسننتانه  17سننرعت بنناد )بنناحی 



هننای از عناصننر اقلیمننی مننذکور از آسننتانهگردینند. بننرای تعیننین ماهیننت اقلیمننی بنناد سننام از زمننان گننذر هننر یننک  

بحرانننی بننرای رشنند ذرت اسننتفاده شنند و بنناد سننام تعرینن  گردینند. شنندت بنناد سننام بننا توجننه بننه تعننداد روزهننایی  

هننای بحرانننی آنهننا فراتننر رفتننه بننود در هننر سننال مشننخط شنند. بننا اسننتفاده از    کننه دنند عناصننر اقلیمننی از آسننتانه 

بننه بررسننی   spssیننل همبسننتگی و رگرسننیون در نننرم افننزار     هننای آمنناریب نظیننر آمننار توصننیفی، تحل    روش

همبسننتگی بننین هرکنندام از عناصننر اقلیمننی در هریننک از مرادننل رویشننی گینناه و شنندت بنناد سننام بننا عملکننرد       

هننای گننذر آورد بننا توجننه تنناریخذرت پرداختننه شنند. بننا توجننه بننه مشننکالتی کننه ایننن بنناد بننرای ذرت پننیش مننی  

ی منورد نیناز بنرای رشند گیناه، تقنویم زمنانی مناسنب بنرای کاشنت آن           مشخط شده و بنا توجنه بنه وادند گرمنای     

 تعیین گردید.

 
 های پژوهشیافته

 دوره رویشی ذرت در منطقه مورد مطالعه

هننر منطقننه اسننت. ذرت در منطقننه   دوره رویشننی ذرت در هننر منطقننه تننابعی از زمننان کاشننت ایننن گینناه در      

روز  10تیننر منناه کاشننت شننده و دنندوداز  25تننا  15سننرپل ذهنناب طبننق نظننر کارشناسننان زراعننت ایننن منطقننه بننین  

شننهریور  25تننا  15دهننی ) روز بعنند از جوانننه 50گننردد سننپس دهننی آغنناز مننیمننرداد (، جوانننه 5تیننر تننا  25بعنند ) 

آبننان نیننز برداشننت ذرت  25تننا  15ینناه (. بننه طننور تقریبننی گننردد ) دو منناه پننس از کاشننت گ(، گلنندهی آغنناز مننی

 انجام می پذیرد.
 درجه سانتیگراد 40تاریخ گذر دمای 

، 1379درجننه سننانتیگراد و دماهننای بنناحتر از آن بننرای رشنند ذرت بسننیار م ننر اسننت )صننادقی،         40دمننای 

گردینند . نتننای  گننذر ایننن دمننا بننه تفکیننک بننرای هننر یننک از سننالها مشننخط      (. در ایننن قسننمت تنناریخ 14ن

درجننه سننانتی گننراد تقریبنناز بننا شننروع بنناد   40داصننل از ایننن بررسننی نشننان داد کننه میننانگین تنناریخ  گننذر دمننای  

 (.1سام و زمان کاشت ذرت تطابق زمانی دارد )جدول 
 درجه برای ذرت درسرپل ذهاب 40های دمای های گذر آستانه(: تاریخ 1جدول )

 درجه 40دمایخاتمه   درجه 40آغاز دمای  سال

 شهریور  15 تیر  4 1374

 شهریور  26 خرداد  28 1375

 شهریور  27 تیر  1 1376

 شهریور 29 خرداد  29 1377

 مهر  2 خرداد  25 1378

 شهریور  27 خرداد  30 1379

 مهر  4 خرداد  24 1380

 مهر  3 خرداد  18 1381



 مهر  7 خرداد  24 1382

 مهر 10 خرداد  17 1383

 شهریور  30 تیر   3 1384

 مهر  6 خرداد 19 1385

 شهریور  31 خرداد  26 متوس  تاریخها

 شهریور  15 خرداد  17 زودترین تاریخ

 مهر  10 تیر  4 دیرترین تاریخ

 
 درصد 40تاریخ گذر رطوبت نسبی 

رطوبننت نسننبی اسننت کننه ذرت طننی مرادننل  درصنند ، دنند بحرانننی  40میننزان رطوبننت نسننبی برابننر و کمتننر از 

(. تنناریخ گننذراین آسننتانه رطننوبتی در   15،ن1379مختلنن  رویشننی خننود بنندان دسنناس مننی باشنند )صننادقی،     

سنناله تعیننین گردینند نتننای  داصننل از ایننن بررسننی نشننان داد کننه میننانگین تنناریخ  گننذر ایننن آسننتانه   12طننی دوره 

ریخ نینز بنا زمنان شنروع بناد سنام و کاشنت ذرت تطنابق         خنرداد بنه وقنوع پیوسنته و اینن تنا       10به طور متوسن  در  

 (.2زمانی دارد )جدول 
 های بحرانی برای ذرت در سرپل ذهابهای رطوبتهای گذر آستانه(: تاریخ 2جدول)

 درصد 40گذر از زیر  درصد 40گذر از باحی  سال

 خرداد 11 شهریور  30 1374

 خرداد 3 مهر 3 1375

 خرداد 13 شهریور 28 1376

 خرداد 5 مهر 26 1377

 خرداد 11 مهر 29 1378

 خرداد 5 مهر 10 1379

 خرداد 1 مهر 8 1380

 خرداد 16 مهر 12 1381

 خرداد 1 مهر 11 1382

 خرداد 25 آبان 3 1383

 اردیبهشت 19 مهر 4 1384

 خرداد 7 مهر 4 1385

 خرداد 10 مهر 8 متوس  تاریخها

 خرداد 25 شهریور 28 زودترین تاریخ

 اردیبهشت 19 آبان 3 دیرترین تاریخ

 
 

 



 نات )باد شدید( 17تاریخ گذر سرعت باد  

باشنند. از آنجاییکننه آسننتانه بنناد نننات، یعنننی بنناد شنندید مننی 17سننرعت بنناد بحرانننی ذرت بننه گفتننه کارشناسننان، 

و بناحتر بنه عننوان آسنتانه بحراننی سنرعت بناد بنرای گیناه ذرت          ننات    27تنا   17ننات بنوده، بنین     27خیلی شندید  

شننهریور، کننه بننا شننروع و    26خننرداد و خاتمننه آن   29در نظننر گرفتننه شننده اسننت. میننانگین تنناریخ شننروع آن،    

 (.3خاتمه باد سام تطابق زمانی بسیار نزدیک دارد )جدول 

 
 نات 27تا  17(:  آغاز و خاتمه سرعت باد در آستانه  3جدول )

 نات17گذر از باحی سال
گذر از 

 نات 27-22باحی

خاتمه باحی 

 نات27

 شهریور 10 تیر 13 تیر 8 1374

 شهریور 22 تیر 5 تیر1 1375

 شهریور 7 تیر 9 تیر 4 1376

 شهریور 24 تیر 4 خرداد 27 1377

 شهریور 17 تیر 2 خرداد 24 1378

 شهریور 12 تیر 8 تیر 9 1379

 شهریور 28 تیر 2 خرداد 22 1380

 مهر 2 تیر 5 خرداد 25 1381

 مهر 8 خرداد 24 خرداد 22 1382

 مهر 13 خرداد 18 خرداد 15 1383

 مهر 11 تیر7 تیر 6 1384

 مهر 9 تیر 5 خرداد 28 1385

 شهریور 26 تیر 4 خرداد 29 متوس  تاریخها

 شهریور10 خرداد 24 خرداد 15 زودترین تاریخ

 مهر 13 تیر 13 تیر 9 دیرترین تاریخ

 دوره حاکمیت باد سام

آغنناز وزش بنناد سننام در منطقننه سننرپل ذهنناب، تقریبنناز بننا شننروع تابسننتان گنناهی زودتننر و گنناهی دیرتننر            

رطوبنت نسنبی   همزمان است. اما از آنجنا کنه آغناز تناریخ گنذر هنر ینک از عناصنر اقلیمنی منورد بررسنی ) دمنا،             

و سننرعت بنناد ( از آسننتانه بحرانننی آنهننا بننرای رشنند ذرت بننا شننروع بنناد سننام ) شننروع تابسننتان ( همزمننان اسننت،    

هننای بحرانننی بننرای رشنند ذرت، مشننابه در نظننر گرفتننه شنند. پننس بننادی کننه دمننای آن  آسننتانه بنناد سننام بننا آسننتانه

نننات باشنند، بننه    17د آن بنناحی درصنند و سننرعت بننا   40درجننه سننانتیگراد، رطوبننت نسننبی آن زیننر     40بنناحی 

 40( شندت بناد سنام را بنا توجنه بنه تعنداد روزهنایی کنه دمنا، بناحی            4شنود. جندول )  عنوان بناد سنام شنناخته منی    



هننای مننورد نننات اسننت را درسننال  17درصنند و سننرعت بنناد، بنناحی   40درجننه سننانتیگراد، رطوبننت نسننبی، زیننر   

 دهد.بررسی نشان می
 های بحرانی عناصر اقلیمی در طی دوره مورد مطالعهتوجه به تعداد روزهای گذر از آستانه(: شدت باد سام با 4جدول)

 سال
تعداد روزهای سرعت باد باحی 

 نات 17

 40تعداد روزهای رطوبت نسبی زیر 

 درصد

 40تعداد روزهای دمای باحی 

 درجه

1374 64 125 75 

1375 83 156 94 

1376 66 137 83 

1377 90 145 93 

1378 89 154 101 

1379 61 142 90 

1380 79 139 95 

1381 73 132 87 

1382 82 139 86 

1383 110 151 117 

1384 89 135 85 

1385 89 140 98 

 
ــین ویژگــی  ــتگی  ب ــل همبس ــرد ذرت در کــل دوره   تحلی ــا  عملک ــاد ب ــبی و ســرعت ب ــت نس ــاو رطوب ــای دم ه

 رویشی

اننند، بنننابراین جهننت گیننری شنندهای ) کمّننی ( اننندازهبننا توجننه بننه اینکننه هننر چهننار متغیننر فننوف در سننط  فاصننله

سنننجش رابطننه بننین آنهننا از تننریب همبسننتگی پیرسننون اسننتفاده شنند. خروجننی تننریب همبسننتگی بیننانگر ایننن     

و عملکننرد  درصنند بننین دمننای دوره کاشننت  95اسننت کننه رابطننه قننوی، معنننا دار و معکننوس  در سننط  اطمینننان   

-محرننول در شهرسننتان سننرپل ذهنناب وجننود دارد یعنننی بننا افننزایش میننزان دمننا عملکننرد ذرت کنناهش پینندا مننی  

کننند. همچنننین تننریب همبسننتگی میننان دو متغیننر رطوبننت نسننبی در دوره کاشننت بننا عملکننرد ذرت بیننانگر          

مبسننتگی میننان سننرعت باشنند. در ارتبنناط بننا هدرصنند مننی 99رابطننه قننوی، معنننا دار و مسننتقیمی در سننط  اطمینننان 

باد و عملکنرد محرنول رابطنه معنناداری بنین اینن دو متغینر وجنود نندارد. داصنل تنریب همبسنتگی بینانگر اینن               

دهننی و درصنند بننین دمننای دوره جوانننه    99اسننت کننه رابطننه قننوی، معنننا دار و معکوسننی در سننط  اطمینننان       

دو متغیننر رطوبننت نسننبی   عملکننرد محرننول در شهرسننتان سننرپل ذهنناب وجننود دارد. تننریب همبسننتگی میننان    

دهننی و عملکننرد محرننول در شهرسننتان سننرپل ذهنناب مبننین رابطننه قننوی، معنننا دار و مسننتقیم در    در دوره جوانننه

باشنند. همبسننتگی میننان سننرعت بنناد و عملکننرد محرننول بیننانگر رابطننه معننناداری    درصنند  مننی 99سننط  اطمینننان 



ی دوره گلنندهی و عملکننرد محرننول در بننین سننرعت بنناد و عملکننرد محرننول نبننود. تننریب همبسننتگی بننین دمننا

درصنند  99شهرسننتان سننرپل ذهنناب بیننانگر ایننن اسننت کننه رابطننه قننوی، معنننا دار و معکوسننی در سننط  اطمینننان    

وجنننود دارد. تنننریب همبسنننتگی مینننان دو متغینننر رطوبنننت نسنننبی در دوره گلننندهی و عملکنننرد محرنننول در   

درصنند اسننت. در ارتبنناط  99سننط  اطمینننان  شهرسننتان سننرپل ذهنناب بیننانگر رابطننه قننوی، معنننادار و مسننتقیمی در

بننا همبسننتگی میننان سننرعت بنناد و عملکننرد محرننول رابطننه معننناداری در ایننن مردلننه از رشنند گینناه در شهرسننتان  

سرپل ذهناب وجنود نندارد. نتیجنه تنریب همبسنتگی بینانگر اینن اسنت کنه رابطنه قنوی ، معننا داری و معکوسنی               

رداشننت و عملکننرد محرننول وجننود دارد. تننریب همبسننتگی   درصنند  بننین دمننای دوره ب  99در سننط  اطمینننان 

میننان دو متغیننر رطوبننت نسننبی در دوره برداشننت و عملکننرد محرننول در شهرسننتان سننرپل ذهنناب بیننانگر رابطننه     

باشنند. در ارتبنناط بننا همبسننتگی میننان سننرعت بنناد و درصنند مننی 99قننوی، معنننا داری و مسننتقیم در سننط  اطمینننان 

 .( 5رابطه معناداری در منطقه مورد مطالعه  وجود ندارد ) جدول عملکرد محرول در مردله برداشت 

 
 (: تحلیل همبستگی بین دما، رطوبت نسبی، سرعت باد با عملکرد محرول در دوره رویشی 5جدول )

 متغیر
 عملکرد محرول

تریب 
 پیرسون

 داریسط  معنی

 036/0 -598/0* دمای دوره کاشت
 000/0 898/0** رطوبت نسبی دوره کاشت
 362/0 247/0 سرعت باد دوره کاشت
 009/0 -718/0** دهیدمای دوره جوانه

 000/0 893/0** دهیرطوبت نسبی دوره جوانه
 304/0 324/0 دهیسرعت باد دوره جوانه
 0/000 -841/0** دمای دوره گلدهی

 0/001 841/0** رطوبت نسبی دوره گلدهی
 0/334 0/306- سرعت باد دوره گلدهی
 009/0 -714/0** دمای دوره برداشت

 001/0 863/0** رطوبت نسبی دوره برداشت
 0/329 -105/0 سرعت باد دوره برداشت

 01/0داری سط  معنی **05/0داری سط  معنی  *

 

 تحلیل همبستگی بین پارامترهای مؤثر باد سام با عملکرد ذرت 

همانگونه کنه گفتنه شند، بنرای بررسنی شندت تنیثیر بناد سنام بنر روی عملکنرد محرنول ، از تعنداد روزهنایی               

کننه عناصننر اقلیمننی مننورد بررسننی در منندت وزش بنناد سننام از دنند بحرانننی فراتننر رفتننه اننند، اسننتفاده شننده و معنننا  

( 6ررسننی در جنندول )داری بننین ایننن تعننداد روزهننا و عملکننرد در هننر سننال بررسننی شنند. نتننای  داصننل از ایننن ب  

 ارائه گردیده است.



درجنه سنانتیگراد طنی دوره وزشنی بناد سنام        40نتای  تنریب همبسنتگی بنین تعنداد روزهنای بنا دمنای بناحی         

درصنند  95و عملکننرد محرننول، بیننانگر ایننن اسننت کننه رابطننه قننوی، معننناداری و معکننوس در سننط  اطمینننان      

درصنند و  40داد روزهننای بننا رطوبننت نسننبی زیننر   وجننود دارد، همچنننین تننریب همبسننتگی میننان دو متغیننر تعنن   

 95عملکننرد محرننول در شهرسننتان سننرپل ذهنناب بیننانگر رابطننه قننوی، معنننا دار و مسننتقیم در سننط  اطمینننان        

نننات و عملکننرد محرننول، همبسننتگی قننوی،   17درصنند وجننود دارد. بننین تعننداد روزهننای بننا سننرعت بنناد  بنناحی  

 (.3و1،2ود دارد )نمودارهای درصد وج 95معنادار و معکوس در سط  اطمینان 

دهنند، نتننای  رگرسننیون چندگانننه بیننانگر ایننن اسننت کننه از بننین متغیرهننای ( نشننان مننی7همانگونننه کننه جنندول )

دهننی تننیثیر معننناداری بننر عملکننرد محرننول ذرت  وارد شننده در منندل رگرسننیون تنهننا متغیننر دمننا در دوره جوانننه 

نس متغیننر وابسننته یعنننی عملکننرد محرننول ذرت را     درصنند از واریننا  2/80دارد. ایننن متغیننر در سننرپل ذهنناب    

تبیین کنرده اسنت. بقینه وارینانس متغینر وابسنته )عملکنرد محرنول ذرت( مربنوط بنه عوامنل ینا متغیرهنایی اسنت               

 که در این پژوهش لحا  نشده است. 
 (: خروجی تریب همبستگی جهت رابطه میان شدت باد سام و عملکرد محرول6جدول)

 متغیر
 عملکرد محرول

 داریسط  معنی تریب پیرسون
تعداد روزهای دمای باحی 

 درجه طی دوره وزشی باد سام40
**746/0- 005/0 

تعداد روزهای رطوبت نسبی زیر 
 درصد طی دوره وزشی باد سام 40

**729/0 007/0 

 17تعداد روزهای سرعت باحی 
 نات باد طی دوره وزشی باد سام

*632/0- 021/0 

 05/0داری سط  معنی *    01/0داری سط  معنی  **

 

 (: رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل بر عملکرد ذرت7جدول )

 Beta sig Adjusted R2 متغیر مستقل

 802/0 000/0 -906/0 دهیدما در دوره گل

 



 
 های رشد ذرت )تیر تا آبان( در سرپل ذهاب: رابطه بین عملکرد در هکتار و میانگین دما در ماه1نمودار 

 
 ن( در سرپل ذهابهای رشد ذرت )تیر تا آبا:رابطه بین عملکرد در هکتار و میانگین رطوبت نسبی در ماه2نمودار 

 
 های رشد ذرت )تیر تا آبان( در سرپل ذهاب:رابطه بین عملکرد در هکتار و میانگین سرعت باد در ماه 3نمودار 

 تعیین تاریخ کاشت مناسب با توجه با شرایط اقلیمی محدوده مورد مطالعه

ریخ کاشنت موجنود در منطقنه، وتنعیت عناصنر اقلیمنی، منورد مطالعنه         برای اینن منظنور، ابتندا بنا توجنه بنه تنا       

 40درجننه سننانتیگراد(، رطوبننت نسننبی )آسننتانه     40هننای گننذر از دماهننا )آسننتانه   قننرار گرفننت. سننپس تنناریخ  

نننات( کننه ذرت بننه آنهننا دسنناس اسننت، در هننر سننال مشننخط و میننزان     17-27درصنند( و سننرعت بنناد )آسننتانه  

دوده زمننانی رویشننی گینناه در شننرای  موجننود بننرای هننر سننال بننه دسننت آمنند.  وادنند گرمننایی مننورد نینناز در محنن



سنپس محنندوده زمننانی تنناریخ کاشننت مناسننب بننا توجننه بننه فاکتورهننای اقلیمننی منطقننه بررسننی شنند کننه نتیجننه آن  

 مشخط کردن تاریخ کاشت مناسب برای ذرت در منطقه است.

درجنه سنانتیگراد و    35دهنی یعننی   تناریخ آغناز گنذر و خاتمنه دو دمنا را کنه گیناه یکنی در مردلنه جواننه           دما:

درجننه سننانتیگراد بننه آنهننا دسنناس اسننت بررسننی شنند کننه نتننای     40دیگننری در تمننام طننول دوره رویشننی یعنننی  

 ( آمده است.8آن در جدول )

ای دهننی گینناه در محنندوده زمننانی دهنند کننه در شهرسننتان سننرپل ذهنناب آغنناز جوانننه   ( نشننان مننی8جنندول )

درجننه سننانتیگراد بیشننتر شننده کننه بننرای گینناه م ننر اسننت. بننه گفتننه    40گیننرد کننه دمننای محننی  از صننورت مننی

هننای تننازه از خننان بیننرون آمننده ذرت م ننر بننوده و در نهایننت درجننه بننرای جوانننه 40کارشناسننان، دمننای بنناحی 

دهنی بندین دلینل مهنم اسنت کنه گیناه در        جواننه شنود. اینن دمنا در مردلنه     موجب کاهش عملکنرد محرنول منی   

ایننن مردلننه از رشنند، در مقابننل شننرای  محیطننی بسننیار کننم مقاومننت بننوده امننا در مردلننه گلنندهی گینناه مقاومننت  

تننوان بننا بیشننتر کننردن تعننداد دفعننات آبینناری در مقابننل دماهننای بنناح و کمبننود رطوبننت در پینندا مننی کننند کننه مننی

 ا مقاوم کرد.مقابل شرای  بحرانی محیطی، گیاه ر

 
 های دماهای بحرانی برای ذرت در سرپل ذهابهای گذر آستانه(: تاریخ8جدول )

 سال
 35آغاز دمای 

 درجه

 40آغاز دمای 

 درجه

 40خاتمه  دمای

 درجه

 شهریور  15 تیر  4 خرداد  4 1374

 شهریور  26 خرداد  28 اردیبهشت  31 1375

 شهریور  27 تیر  1 خرداد  5 1376

 شهریور 29 خرداد  29 اردیبهشت  28 1377

 مهر  2 خرداد  25 اردیبهشت  29 1378

 شهریور  27 خرداد  30 خرداد  4 1379

 مهر  4 خرداد  24 خرداد  3 1380

 مهر  3 خرداد  18 خرداد  2 1381

 مهر  7 خرداد  24 خرداد  6 1382

 مهر 10 خرداد  17 اردیبهشت  25 1383

 شهریور  30 تیر   3 خرداد  8 1384

 مهر  6 خرداد 19 خرداد  1 1385

 شهریور  31 خرداد  26 خرداد  2 متوس  تاریخها

 شهریور  15 خرداد  17 اردیبهشت  25 زودترین تاریخ

 مهر  10 تیر  4 خرداد  8 دیرترین تاریخ



دهنی کنه گیناه بنا     درصند خروصناز بنرای جواننه     40بندین منظنور از تناریخ گنذر رطوبنت نسنبی        رطوبت نسبی:

درصند کنه گیناه در اینن      35شنود اسنتفاده شند. بنرای گلندهی نینز از مینزان        کمتر از این مقندار دچنار مشنکل منی    

 ( شرح آن آمده است.9تواند تا این دد را نیز تحمل کند استفاده شد که در جدول )مردله می

درصند کناهش    40افتند کنه رطوبنت بنه زینر      دهنی گیناه زمنانی اتفناف منی     دهند کنه جواننه   ( نشان می9ول )جد

درصند   35افتند و هننوز رطوبنت بناحی     درصند اتفناف منی    35یافته است. گلدهی گیناه نینز در زمنان گنذر بنه زینر       

 آغاز نشده است.

 
 ت در سرپل ذهابهای بحرانی برای ذرهای رطوبتهای گذر آستانه(: تاریخ9جدول)

 سال
 35گذر از زیر 

 درصد

گذر از 

 درصد35باحی

 40گذر از زیر 

 درصد

 40گذر از باحی 

 درصد

 شهریور  30 خرداد 11 شهریور 24 خرداد 20 1374

 مهر 3 خرداد 3 شهریور 28 خرداد 11 1375

 شهریور 28 خرداد 13 شهریور 26 خرداد 14 1376

 مهر 26 خرداد 5 شهریور 29 خرداد 10 1377

 مهر 29 خرداد 11 شهریور 30 خرداد 11 1378

 مهر 10 خرداد 5 شهریور 25 خرداد 17 1379

 مهر 8 خرداد 1 شهریور 24 خرداد 10 1380

 مهر 12 خرداد 16 شهریور 23 خرداد 19 1381

 مهر 11 خرداد 1 شهریور 25 خرداد 28 1382

 آبان 3 خرداد 25 شهریور 29 خرداد 9 1383

 مهر 4 اردیبهشت 19 شهریور 22 خرداد 28 1384

 مهر 4 خرداد 7 شهریور 25 خرداد 13 1385

 مهر 8 خرداد 10 شهریور 26 خرداد 18 متوس  تاریخها

 شهریور 28 خرداد 25 شهریور 22 خرداد 9 زودترین تاریخ

 آبان 3 اردیبهشت 19 شهریور 30 خرداد 28 دیرترین تاریخ

دهنی بندان دسناس اسنت     ننات کنه گیناه در مردلنه جواننه      17هنای بناد بناحی    بدین منظنور سنرعت   سرعت باد: 

نننات کننه نشننانگر آغنناز بنناد سننام اسننت، منند نظننر قننرار گرفتننه کننه در جنندول   27تننا  22و بادهننای بننا سننرعت بننین 

 ( شرح داده شده است.10)

شنود کنه   خنرداد شنروع منی    29از تقریبناز  ننات   17دهند کنه گنذر سنرعت بناد بنه بناحی        ( نشنان منی  10جدول )

افتنند کننه هننای شنندید بناد و همچنننین بناد سننام اتفنناف منی   دهنی و . . . همگننی در محنندوده سنرعت  کاشنت و جوانننه 

 باشد.برای گیاه م ر می

 



 های باد بحرانی برای ذرت در سرپل ذهابهای سرعتهای گذر آستانه(: تاریخ10جدول )

 نات 27-17خاتمه باحی  نات 27-22ر از باحیگذ نات17گذر از باحی سال

 شهریور 10 تیر 13 تیر 8 1374

 شهریور 22 تیر 5 تیر1 1375

 شهریور 7 تیر 9 تیر 4 1376

 شهریور 24 تیر 4 خرداد 27 1377

 شهریور 17 تیر 2 خرداد 24 1378

 شهریور 12 تیر 8 تیر 9 1379

 شهریور 28 تیر 2 خرداد 22 1380

 مهر 2 تیر 5 خرداد 25 1381

 مهر 8 خرداد 24 خرداد 22 1382

 مهر 13 خرداد 18 خرداد 15 1383

 مهر 11 تیر7 تیر 6 1384

 مهر 9 تیر 5 خرداد 28 1385

 شهریور 26 تیر 4 خرداد 29 متوس  تاریخها

 شهریور10 خرداد 24 خرداد 15 زودترین تاریخ

 مهر 13 تیر 13 تیر 9 دیرترین تاریخ

 

دهننی، گلنندهی و برداشننت محرننول، میننزان درجننه  هننای زمننانی جوانننهبنندین منظننور در محنندوده درجــه رو : 

روز گرمننا محاسننبه شنند و بننا میننزان حزم بننرای گینناه مقایسننه گردینند. میننزان درجننه روز دننرارت در مرادننل         

 (:427، ن1369مختل  رشد گیاه به شرح زیر است)خدابنده، 

 گراددرجه سانتی 90 -100از کاشت تا تولید جوانه ددود  -

 گراددرجه سانتی 2200 -2220از تولید جوانه تا گل کردن ددود -

 گراددرجه سانتی 950-980از تولید گل تا رسیدن کامل ددود -

( وتننعیت موجننود شننرح داده   11درجننه روز دننرارت نینناز دارد. در جنندول )   3300کننه گینناه مجموعنناز بننه   

( نشنانگر اینن اسننت کنه در دو مردلنه کاشننت تنا جواننه زدن و گلنندهی تنا برداشنت نینناز         11اسنت. جنندول )  شنده 

برابننر  3بینننیم در مردلننه کاشننت تننا جوانننه زدن ایننن نینناز دنندوداز شننود. دتننی مننیدرارتننی گینناه تقریبننا تننیمین مننی

ا گلندهی اینن نیناز برطنرز     دهنی تن  نیاز گیاه است که ممکنن اسنت بنرای گیناه مفیند نباشند. امنا در مردلنه جواننه         

 شود و گیاه با کمبود درارت مواجه است.نمی

هننای مختلنن  سننال، بهتننرین موقنني بننرای  در ادامننه بننا توجننه بننه وتننعیت اقلیمننی منطقننه مننورد مطالعننه در منناه  

کاشننت گینناه بنندین جهننت کننه در مرادننل مختلنن  رویشننی بننا شننرای  بحرانننی اقلیمننی برخننورد نکننند و دننرارت  

ین شننود، اواسنن  اردیبهشننت تشننخیط داده شنند. بنندین صننورت کننه همانگونننه کننه از جنندول   مننورد نینناز آن تننیم



باشنند کننه اگننر گینناه نیمننه   درجننه سننانتیگراد بننه طننور متوسنن  دوم خننرداد مننی    35( پیداسننت، تنناریخ گننذر  9)

زنننی را آغنناز و تننا دوم خننرداد ایننن مردلننه را پشننت سننر اردیبهشننت جوانننه 25اردیبهشننت کاشننته شننود تننا دنندود 

درصنند عبننور نکننرده کننه در مردلننه   35( بننه زیننر 10ه اسننت. رطوبننت نسننبی در ایننن زمننان طبننق جنندول ) گذاشننت

( سننرعت 10جوانننه زدن خیلننی مهننم اسننت اسننت. در مننورد سننرعت بنناد نیننز بننه همننین شننکل کننه مطننابق جنندول ) 

 تننوان مشننکالت ناشننی از دماهننای بنناح و  نننات بیشننتر نشننده اسننت. در مرادننل دیگننر رشنند گینناه مننی     17بنناد از 

رطوبننت پننایین را بننا افننزایش تعننداد دفعننات آبینناری تننا دنندودی مرتفنني سنناخت و مشننکل سننرعت بنناد را نیننز       

همانگونننه کننه ذکننر شنند بننا افننزایش تننراکم کاشننت تننا دنندی مرتفنني سنناخت. همچنننین مبحننق مربننوط بننه درجننه  

تیننر منناه کننه گینناه در ( آمننده اسننت، زمننانی11طننور کننه در جنندول )روز دننرارت مننورد نینناز بننرای گینناه، همننان 

شنود. ولنی نیناز    شنود دنرارت منورد نیناز در طنول دوره رویشنی تنیمین نمنی        کاشت شده و در آبنان برداشنت منی   

( 12شنود. جندول )  درارتی آن در فاصنله کاشنت تنا برداشنت  اردیبهشنت تنا شنهریور تقریبناز بنه خنوبی تنیمین منی            

زمننانی اسننت کننه گینناه در    بیننانگر وتننعیت درجننه دننرارت مننورد نینناز گینناه در مرادننل مختلنن  رشنند آن در     

 شود.اردیبهشت ماه کاشت می

 
 1374-85(: میزان واددهای گرمایی از زمان کاشت)تیر( تا برداشت ) آبان(طی دوره 11جدول )

 سال
درجه روز از کاشت تا 

 دهیجوانه
 درجه روز از جوانه
 دهی تا گلدهی

درجه روز از گلدهی تا  
 برداشت

 مجموع درجه روز

1374 256 1593 888 2737 
1375 313 1670 920 2903 
1376 269 1550 911 2730 
1377 312 1706 964 2982 
1378 300 1612 961 3078 
1379 317 1665 915 2897 
1380 315 1661 971 2947 
1381 296 1594 968 2858 
1382 283 1632 971 2886 
1383 303 1694 981 2978 
1384 285 1584 891 2940 
1385 289 1700 967 2856 
 2924 952 1667 281 میانگین

 
 1374-85(: میزان واددهای گرمایی از زمان کاشت) اردیبهشت( تا برداشت ) شهریور(طی دوره 12جدول )

 سال
درجه روز از کاشت تا 

 دهیجوانه
 درجه روز از جوانه
 دهی تا گلدهی

درجه روز از گلدهی تا           
 برداشت

 مجموع درجه روز

1374 121 2022 1076 3219 
1375 136 2096 1120 3352 
1376 125 2036 1049 3210 



1377 140 2101 1116 3356 
1378 142 2130 1132 3404 
1379 130 2039 1046 3215 
1380 122 2051 1030 3203 
1381 127 2067 1026 3220 
1382 126 2016 1017 3159 
1383 144 2147 1139 3430 
1384 119 2014 1002 3135 
1385 127 2041 1041 3209 
 3259 1066 2063 129 میانگین

 

 
 نتیجه گیری

بننا اسننتناد بننه تنناریخ تجربننی شننروع بنناد سننام، از آنجننا کننه بنناد سننام در منطقننه سننرپل ذهنناب تقریبنناز بننا شننروع    

-هنای آغناز آسنتانه   شنود و تناریخ  زودتنر ینا دیرتنر شنروع منی     فرل تابستان )اوایل تیر تنا اواخنر شنهریور( گناهی     

درجننه سننانتیگراد و  40خننرداد، آغنناز دمننای   19هننای بحرانننی اقلیمننی بننرای رشنند ذرت نیننز اسننتخراگ گردینند.    

 10درصنند بننه عنننوان رطوبننت بحرانننی بننرای کشننت ذرت،  40مهننر، آغنناز گننذر رطوبننت نسننبی زیننر  6خاتمننه آن 

 26خننرداد و پایننان آن  29نننات(،  17شنند و تنناریخ گننذر از سننرعت بحرانننی بنناد ) بامهننر مننی 8خننرداد و پایننان آن 

هننای بحرانننی اقلیمننی هننای گننذر از آسننتانهشننهریور اسننت، نشننان از همزمننانی تقریبننی شننروع بنناد سننام بننا تنناریخ  

هنای بحراننی اقلیمنی    هنای اقلیمنی بناد سنام بنا آسنتانه      برای رشد ذرت منی باشند. بنر همنین اسناس، شنروع آسنتانه       

درجنه، رطوبنت نسنبی آن زینر      40شد ذرت یکنی در نظنر گرفتنه شند. در نتیجنه هنر بنادی کنه دمنای آن بناحی           ر

هننای نننات بننود بننه عنننوان بنناد سننام تعرینن  گردینند. پننس از بررسننی داده   17درصنند و سننرعت بنناد آن بنناحی  40

هننای تننریبهننای هریننک و بننا توجننه بننه   هننا و متوسنن اقلیمننی منطقننه و بننه دسننت آوردن دننداکزرها، دننداقل  

درصنند بننین عملکننرد محرننول و    99و  95همبسننتگی بننه دسننت آمننده )همبسننتگی قننوی و معنننادار در سننطوح     

عناصننر اقلیمننی و همچنننین همبسننتگی قننوی بننین شنندت بنناد سننام و عملکننرد محرننول( و بننا توجننه بننه اینکننه         

دیبهشننت منناه، از شننود. نیمننه ارهننای بحرانننی بننا شننروع کاشننت در منطقننه همزمننان مننیهننای گننذر از آسننتانهتنناریخ

کننند دهننی ( بننا بنناد سننام برخننورد نمننی   آن جهننت کننه گینناه در مرادننل اولیننه رشنند ) خروصنناز مردلننه جوانننه    

)همانطور که ذکنر گردیند آغناز شنروع وزش بناد سنام تقریبناز اواینل تینر مناه اسنت( و نیناز گرمنایی آن طنی اینن                

 طبننق  ذرت،  روز –درجننه  3300رارتننی شننود، طننی دوره رشنند از نینناز د دوره رشنند )تیننر تننا آبننان( تننیمین نمننی 

 3259 شننهریور تننا اردیبهشننت رشنند دوره طننی و شننودمننی تننیمین آن روز - درجننه 2924 سنناله، 12 میننانگین



 کننه پنناییزه، ذرت کاشننت مناسننب تنناریخ عنننوان بننه منناه اردیبهشننت نیمننه پننس شننود،مننی تننیمین آن روز – درجننه

 گردد:ر این رابطه پیشنهادات زیر ارائه مید. شودمی معرفی منطقه در تابستانه ذرت گفت باید

 آبیاری به موقي و کافی مزارع ذرت   -1

 تاریخ مناسب کاشت که به آن پرداخته شد  - 2
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