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 چکیده

کشت دیم مناطق مختلف بر اساس بارش، فاصله   تیابی ظرفیبرای ارز   (RPI)در این مطالعه، شاخص پتانسیل دیم  

یابی دیم از اهمیت  عرق ارائه گردید. این شاخص به دلیل در نظر گرفتن ماند بارش در پتانسیلت-رخداد بارش و تبخیر

ار خواهد گذباالیی برخوردار است. چرا که ماند بارش با ذخیره رطوبت خاک مرتبط بوده و بر عملکرد محصوالت دیم اثر

پرداخته شد و برای   RPIدر مقابل تغییرات شاخص    شرقیبود. لذا به تحلیل رفتار عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان

متوسط   مقدار  بیشترین  که  دهد  می  نشان  نتایج  گردید.  ارائه  شاخص  این  به  وابسته  مدلی  دیم  گندم  عملکرد  تخمین 

پتانسیل دیم   سهند بوده است.    مراغه و کمترین آن در دشت  ر آن در دشتازاد بهای مRPIو فرکانس    () شاخص 

آباد با دهنده پتانسیل باال برای دیم نیست، چراکه منطقه بستانای آنست که رخداد بارش به تنهایی نشان ها گویبررسی

دلیل این امر باال ( عملکرد خوبی نداشته که  2006-2013بار( در طول دوره آماری )  945وجود بیشترین مقدار رخداد ) 

باشد. در کل نتایج نشان می دهد که مناطق جنوبی روز( می  میلیمتر در   4/1خاصیت )کمتر از  های کمبودن فرکانس باران

و پتانسیل باال و مناطق غربی دارای پتانسیل دیم ضعیف بودند. همچنین ضرایب واسنجی مدل ارائه    RPIاستان دارای  

سی های هواشنادیم بر پایه شاخص جدید، هم در سطح استان و هم در تک تک ایستگاه  شده برای تخمین عملکرد گندم

 باشد.  دارای اعتبار می  05/0یا  01/0کمتر از  P-valueبجز ایستگاه سهند با مقادیر 
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Abstract 
In this study, a Rainfed Potential Index (RPI) was introduced to assess the capacity of dryland farming 

areas based on precipitation  amounts, precipitation time intervals occurrence and evapotranspiration. This 

index is very important in considering rainfall holding capacity in rainfed potential. To containing the impact 

of precipitation remaining in soil; since precipitation remaining related to soil water content capacity and will 

be effective on yield production, therefore, behavior of rainfed wheat yield was discussed against RPI index 

various in the East Azerbaijan province and a model were developed to estimate the rainfed wheat yield 

using PRI. The results showed that the highest and lowest mean rainfed potential index ( ) and 

frequencies of RPI with more than  amount were in Maragheh and Sahand plains, respectively. 

Investigations showed that the precipitation occurrence multiplicity is not representing a high potential alone 

for rainfed farming. Since, Bostanabad area with the highest occurrence value (945 times) due to high 

frequency of trace rains (less than 1.4 mm/d) was not showed good yield production in during the study 

years. Generally, according to that the southern and western regions of province have high and low rainfed 

farming potential and RPI, respectively. Also, the proposed model calibration coefficients, both in the 

province scale and all stations except Sahand with P-value less than 0.01 or 0.05 were valid  to estimate the 

wheat yield based on the new presented index. 
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 مقدمه 

 است  جهان استراتژیک  محصوالت  ترینمهم  از گندم

دارد.   نقش بسزایی جهان غذایی امنیت و انرژی در تأمین  که

بین تحقیقات سیاطبق گزارش موسسه  های غذایی ستالمللی 

(IFPRI1( جهانی  در سطح  گندم  تقاضای  از 2020-1993(   )

یافت    775به    552 خواهد  افزایش  سال  در  تن  میلیون 

(. همچنین در کشور ایران نیاز  2010انت و آگکایلی  )روسگر

سال   تا  گندم  مرز    2025به  خواهد   20از  سال  در  مگاتن 

-65 این درحالی است که  (،2006گذشت )نصیری و همکاران 

گندم در کل کشور مبتنی بر پایه  درصد سطح زیر کشت    60

پاسخگوی تنها  مقدار  این  و  بوده  درصد    35-30باران 

محص ملی  است  تقاضای  همکاران  ول  و  بیگی  )موسوی 

محصوالت  (2016 غالب  کشت  زیر  سطح  اینکه  به  توجه  با   .

آذربایجان استان  در  دارد دیم  اختصاص  گندم  به  شرقی 

و همکارا اقلیمی کشت    (،2008ن  )کمالی  پتانسیل  بررسی  لذا 

راستای   در  منطقه  دیم  سیاست گندم  کنونی رویکرد  های 

باشد، اراضی آبی به دیم می  احیای دریاچه ارومیه که تبدیل

می  نظر  به  بر  تا  رسد  ضروری  موثر  عوامل  شناخت  با 

عملکرد  با  محصول  به  بتوان  دیم،  کشاورزی  محصوالت 

تاکنون یافت.  دست  گندم  تح  باالتر  زمینه  در  زیادی  قیقات 

کشاورزی با تأکید بر نقش عناصر  -حول محور هواشناسی

طلیعی و رای مثال،  جوی بر روی عملکرد انجام گرفته است. ب

درجه    منظور  به(،  2003)بهرامی   و  بارندگی  تأثیر  بررسی 

ارائه  به  کرمانشاه  استان  در  دیم  گندم  عملکرد  بر  حرارت 

پیش جهت  عملمدلی  آن   کردبینی  اساس  بر  که  پرداختند 

از اثر بیشتر  دیم  گندم  محصول  عملکرد  بر  بارندگی  بخشی 

دشت گردید.  ارزیابی  حرارت  همکدرجه  و  )ی  به 2018اران   )

روی   بر  دسترس  در  اقلیمی  عوامل  و  اقلیم  تغییر  بررسی 

عملکرد گندم دیم در منطقه اهر پرداختند و نتیجه گرفتند که 

  منفی بر   از افزایش دما تأثیر  اشیافزایش قدرت تبخیر جو ن

. همچنین دارد استگندم دیم در منطقه مورد مطالعه    عملکرد

بلند مدت   باعث محدود شدن آب در کاهش مقدار بارش در 

داشت.   خواهد  عملکرد  بر  منفی  تاثیر  و  و  دسترس  بازگیر 

بینی عملکرد گندم دیم با در پژوهشی به پیش(  2008)کمالی  

 
1- International Food Policy Research Institute 

متغیره از  واستفاده  مختلف  شاخص  ا  هواشناسی  های 

آن تحقیق  نتایج  دادپرداختند،  نشان  عملکرد   ها  تغییرات  که 

انشاه و کنگاور متأثر  محصول گندم دیم مناطق سنندج، کرم

شاخص و  هواشناسی  پارامترهای  هواشناسیاز   -های 

تایج نباشد.  درصد می  81و    91،  68کشاورزی بترتیب برابر  

پژوهش   از  تأثیر (  2000)نورود  حاصل  تحلیل  به  که 

در   دیم  کشت  مناطق  روی  بر  مختلف  اقلیمی  پارامترهای 

نشان داد   های بزرگ ایالت کانزاس آمریکا پرداخته بود،دشت

تعرق نسبت به سایر عناصر اقلیمی از   -که بارندگی و تبخیر

برخوردار   دیم  گندم  رشد  مراحل  طول  در  تأثیر  بیشترین 

از بین عناصر اقلیمی   (2013) است. موسوی بیگی و همکاران  

با تأکید بر عنصر بارش و تعیین حداقل آستانه ریزش جوی  

بندی مناطق به پهنهمتر(  میلی  300مورد نیاز کشت گندم دیم )

ها زار استان خراسان رضوی پرداختند. نتایج مطالعه آندیم

شهرستان استان،  مناطق  مستعدترین  که  داد  های نشان 

ها به جز گناباد و  ایر شهرستانو سقوچان و نیشابور بوده  

شناسایی  دیم  کشت  جهت  مستعد  نیمه  مناطق  جز  سرخس 

همکاران   و  نصیری  اساس (  2006)شدند.  اطالعات   بر 

دوره  در  کشور  هواشناسی  ایستگاه  چندین  هواشناسی 

کاهش    2000تا    1968آماری   با  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

رد گندم دیم ملکتر شدن طول دوره رشد، عبارندگی و کوتاه

می یاراحمدی  کاهش  و  عزیزی  کارگیری  (  2003)یابد.  به  با 

دم دیم مدل رگرسیونی میان پارامترهای اقلیمی و عملکرد گن

سیال رابطه دشت  که  دادند  نشان  لرستان  استان  خور 

عملکرد بارش با  بارانی  روزهای  تعداد  و  بهاره  پاییزه،  های 

( همکاران  و  نیا  صالح  است.    سازی   شبیه  (2020مستقیم 

از  دیم  گندم  عملکرد استفاده  با    خشکسالی   های  شاخص  را 

ن  اقلیمی  و  اقتصادی  متغیرهای   هواشناسی، تایج انجام دادند. 

 ماه  SPI  و  آفتابی  ساعات  ساالنه،  بارندگی  که  داد   آنها نشان

عملکرد  متغیرهای  موثرترین  عنوان   به  اکتبر بر   گندم   مؤثر 

باشد.  سبزچی و همکاران میشرق ایران دیم در منطقه شمال

جدیدی2021) الگوریتم  دیم   گندم   مزارع  بندیپهنه  برای  ( 

  تصاویر   از  استفاده  با  بازده  کم  های پر ومنطقه اهر به گروه

بر   ماهواره ارائه شده  روش  آنها  تحقیق  در  دادند.  ارائه  ای 

تبخیر برخوردار  -پایه  قبولی  قابل  تخمین  دقت  از  گیاه  تعرق 

و عملکرد دیم  کال  بود  گندم  پر محصول  درصد   33س های 
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بررسی   شد.  زده  تخمین  بازده  کم  های  کالس  از  بیشتر 

-رش بر عملکرد و تبخیردهد که بامطالعات گذشته نشان می

مالحظه قابل  اثرات  دیم  محصوالت  بنابراین تعرق  دارد،  ای 

 تأثیر بیشترین که کشاورزی هایمتغیر و هاشاخص معرفی

این را می به الزم ،درندا خصوص در  در    لذارسد.  نظر 

پتانسیل  شاخص  معرفی  با  بار  اولین  برای  حاضر  پژوهش 

( ب  RPI)1دیم  اثرات  توأم  ارزیابی  رخداد  به  فاصله  ارش، 

تبخیر  و  استان -بارش  در  دیم  گندم  عملکرد  بر  تعرق 

مناسب آذربایجان مدل  بعدی  گام  در  شد.  پرداخته  شرقی 

مقیاس استانی ارائه   در  تخمین عملکرد بر پایه شاخص جدید

 .ندشناسایی شد  گندم دیم کشت  مستعد مناطقو  

 

 ها مواد و روش

 

استفاده در این  های مورد  منطقه مورد مطالعه و داده 

 تحقیق

پژوهش حاضر بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی  

شرقی انجام  ایستگاه سینوپتیک واقع در استان آذربایجان  13

بتته مستتاحت    شتترقیجانیذربان آاستتتا(.  1گرفته است )شکل  

درجتته و   45 ییایتت مربع و با مختصتتات جغرافلومتریک  49287

درجتته و    36و    یقطول شتتر قهیدق 43درجه و  47تا  قهیدق 30

  لغربشمادر    ،یعرض شمال  قهیدق  42درجه و   38تا  قهیدق 47

بتته طتتور معمتتول خشتتک و  کتته اقلتتیم آن    کشتتور قتترار دارد

های روزانه هواشناستتی  داده  اندر این می باشد.خشک مینیمه

های هواشناستتی در طتتول دوره آمتتاری مشتتترک  ایستتتگاه

شتتدند. ایتتن  از سازمان هواشناسی استان اخذ    (2013-2006)

متر(، حتتداقل و حتتداکثر  ، میلیPآمار و اطالعات شامل بارش )

،  n، درجتته سلستتیوس(، ستتاعات آفتتتابی )دما )

دو متتتری از ستتطح زمتتین    فتتاعساعت(، سرعت باد باد در ارت

متتتر بتتر ستتاعت( و حتتداقل و حتتداکثر رطوبتتت نستتبی    ،)

  -محاستتبه تبخیتتر  ، درصد( بودند که در)

مانتیتتث )آلتتن و   -پتتنمن -( بتته روش فتتائوتعرق مرجتتع )

های عملکرد  ( به کار گرفته شدند. همچنین داده1998همکاران 

جهتتاد کشتتاورزی استتتان در   از ستتازمانیتتم محصول گندم د

 
Rainfed Potential Index -2 

مشخصتتات  . طتتول دوره آمتتاری متتورد مطالعتته تهیتته شتتدند

های  ایستتتگاهجغرافیتتایی و برختتی مشخصتته هتتای آمتتاری  

  ارائه شده است.  1هواشناسی مورد مطالعه در جدول  

 

 
ایستگاه  -1شکل   جغرافیایی  های  موقعیت 

 هواشناسی منطقه مورد مطالعه 

 

 عملکرد  دیم و مدل تخمینیل توسعه شاخص پتانس

)،  2در شکل   روزانه  بارش  تبخیرPمتوسط  الف(،  تعرق    -، 

( زمانی  مرجع  فواصل  ) بارش، ب(،  و عملکرد ها  ج(   ،

مورد مطالعه با در طول دوره آماری  ، د( منطقه  Yگندم دیم )

از   بررسبندی  پهنه  ArcGIS  افزارنرماستفاده  است.  ی  شده 

عملکرد محصول گندم دیم  دهد که  ان مید نش  -2تایج شکل  ن

ترتیب بیشترین و کمترین  های مراغه و سهند بهدر شهرستان

سطح آذربایجان  در  میاستان  درصد باشدشرقی  تحلیل   .

سال طول  در  گندم  عملکرد  در  مقادیر  بررسی  مورد  های 

درصد از   46/38های استان نشان می دهد که  سطح ایستگاه

  54/61تر از متوسط کل و  ت استان دارای عملکرد پایینساحم

( استان  متوسط  از  باالتر  عملکرد  دارای  Kg ha-درصد 

د، نیز چنین   -2بندی عملکرد در شکل  . پهنهباشد( می11300

می تایید  میانگین  به  نسبت  را  نتایج کند.  توزیعی  اساس  بر 
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بارش   زیع، توزیع مکانی عملکرد با الگوی تو2بندی شکل پهنه

تبخیر و  است.  -روزانه  متناسب  در    تعرق  است  ذکر  قابل 

دلیل روزانه بودن مقیاس زمانی، روزهای  تمامی محاسبات به

اساس بد این  بر  و  نشده  گرفته  نظر  در  بارش  رخداد  ون 

 4یا    3های استان در دو دسته  متوسط فواصل زمانی بارش

یکی فوق،  فیزروزه قرار گرفته است. در ادامه با لحاظ واقعیت  

دیم پتانسیل  جدید  )  (RPI)  شاخص  بارش  اساس  (،  Pبر 

ارائه   ET)0(تعرق مرجع  -و تبخیر  (D)فاصله رخداد بارش  

 : گردید

 
 

 

یابی دیم بوده این شاخص یک شاخص عمومی برای پتانسیل  

نیست گیاه خاصی  عملکرد   .و مختص  تخمین  برای  همچنین 

و ضرایب ثابت  ئه  گندم دیم، مدلی وابسته به این شاخص ارا

. ها و کل استان واسنجی گردیداین مدل برای تک تک ایستگاه

ی بررسی  دقت مدل ارائه شده با استفاده از ضریب همبستگ

معنی با و  ایستگاه،  هر  شده  واسنجی  روابط  ضرایب  داری 

 مورد آزمون قرار گرفت.   tتست    P-valueاستفاده ازمقادیر  

 

 
 

 

 های هواشناسی مورد مطالعه رخی  شاخص های  آماری ایستگاهو بمختصات جغرافیایی    -1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مشخصات                            

ایستگاه 

 هواشناسی 

 افیاییطول جغر

 درجه 

 عرض جغرافیایی

 درجه 

ارتفاع از    

سطح دریا  

(m)   

متوسط 

 بارش ساالنه 

(mm) 

متوسط دمای  

 ساالنه

C)o( 

 اهر
  

1361 5/287 71/10 

 آباد بستان
  

1750 8/257 43/8 

 بناب
  

1290 3/259 01/15 

 تبریز 
  

1364 8/284 10/12 

 جلفا
  

736 199 76/14 

 سراب
  

1682 9/243 23/8 

 سهند
  

1641 1/205 06/12 

 کلیبر
  

1210 1/398 5/12 

 مراغه 
  

1344 2/305 72/12 

 مرند
  

1550 368 7/12 

 ملکان 
  

1302 6/272 3/14 

 انه یم
  

1110 8/279 22/14 

 هریس
  

1950 2/339 78/8 
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 )الف( 

 
 )ج(

 
 )ب(

 
    )د(

 

ها )د( و عملکرد گندم دیم )د( منطقه  تعرق مرجع )ج(، فواصل زمانی بارش  -الف(توزیع مکانی متوسط بارش روزانه )ب(، تبخیر-2شکل  

 مورد مطالعه

 RPIخص شا -رابطه عملکرد 

تغییرات عملکرد گندم دیم  RPIشاخص   منطقه    (Y)و 

طبقه کالس  پنج  در  مطالعه  جدول  مورد  در  و  ارائه   2بندی 

  سطح   ید. اساس تقسیم بازه تغییرات عملکرد محصول درگرد

بازه  (2005)کای  تأمین    درصد  75  احتمال با طول  در   200، 

جدول   اطالعات  اساس  بر  شد.  گرفته  افزایش    2نظر  با 

می افزایش  عملکرد  دیم،  پتانسیل  بین  شاخص  واقع  در  یابد. 

دی  پتانسیل  و عمشاخص  برقرار است.  م  رابطه مستقیم  لکرد 

)  رابطه به  RPI  شاخص   با   (Yعملکرد  استانی  مقیاس   در 

 صورت زیر ارائه گردید: 
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بر اساس تغییرات عملکرد   RPIبندی شاخص  قه طب  -2جدول  

 گندم دیم منطقه مورد مطالعه

 
2mm d) )   

  

  

  

  

  

 نتایج و بحث

 

این مطالعه شاخص معرفی شده         ماهیت   RPIدر  از نظر 

عنوان معیاری برای سنجش پتانسیل دیم یک منطقه  به  فیزیکی

مستقیمی ارتباط  مهم،  نکته  و باشد.  بارش  با  این شاخص  م 

با    -تبخیر دیدگاه کشاورزی  از  که  مفهوم  بدین  است،  تعرق 

تعرق، فعالیت فیزیولوژیکی گیاه افزایش یافته    -افزایش تبخیر

افزایش عملکرد می  نتیجه آن  بارکه  ش  باشد و در خصوص 

است.  روشن  کامالً  ارتباط  این  وقوع    نیز  صرف  همچنین 

پتانسیل دیم کافی نبو  به مسئله ماند بارش در  بایستی  ده و 

بارش که متأثر از فاصله زمانی بارش است نیز توجه گردد.  

ماند بارش   (D)چنانچه با کاهش فاصله رخدادهای بارندگی  

(P/D)  افزایش منیز افزایش می اند بارش باعث افزایش یابد. 

مثبت  اثر  دیم  محصوالت  عملکرد  بر  و  رطوبت شده  ذخیره 

، فرکانس RPIشت. مقادیر متوسط روزانه شاخص  خواهد گذا

RPI  متوسط بارش ساالنه و فرکانس بارش  های باالی ،

ارائه   3در جدول    برای طول دوره آماری به تفکیک ایستگاه

های مازاد بر میانگین RPIو فرکانس    شده است. مقادیر  

داده موراز  دوره  طول  برای  روزانه  هر  های  در  مطالعه  د 

نشان داد که   3ایستگاه مشخص شدند. بررسی نتایج جدول  

های های مازاد بر آن در دشتRPIو فرکانس    بیشترین  

دشت در  و  آمده  بدست  کلیبر  و  سهند مراغه  و  بناب  های 

مقادیر  ک است.  شده  برآورد  مقادیر  شش   مترین  در 

متوسط از  باالتر  مطالعه ایستگاه    ایستگاه  مورد  های 

می07/5) فرکانس  (  بیشترین  فوق  جدول  اساس  بر  باشد. 

بستان در  میبارش  میانه  در  آن  کمترین  و  نکته آباد  باشد. 

اینکه رابطه بین فرکانس بمهم دیگر  ارش و مقدار ساالنه ای 

بارش مشاهده نگردید که علت آن در فرایند تصادفی توزیع  

های کم خاصیت و پر شدت در دوره ساالنه یا رشزمانی با

می آماری  دوره  طول  مکانی شاخص  در  توزیع    باشد. 

نشان داده شده است که   3برای منطقه مورد مطاله در شکل  

ها به دریاچه تر شدن ایستگاهدیکبا نزبر اساس این توزیع،  

 یابد.  ارومیه، میزان شاخص کاهش می

 
بندی منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص پهنه  -3شکل  

RPI 
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 و فرکانس آن مازاد بر میانگین منطقه مورد مطالعه      مقادیر  -3جدول

 

 ایستگاه
    ( (2mm d (mmبارش )

 کانس )%(فر   مقدار فرکانس )%( مقدار  

 54/23 58/6 68/30 48/275 اهر

 20/19 28/4 36/32 85/345 آباد بستان

 84/18 68/3 29/22 65/263 بناب

 37/22 00/4 85/30 79/236 تبریز 

 61/21 81/5 95/25 58/239 جلفا

 71/22 81/3 07/29 41/243 سراب

 51/17 42/3 10/29 57/204 سهند

 00/24 98/6 81/31 64/405 کلیبر

 36/26 21/7 32/23 35/247 مراغه 

 06/23 98/3 30/30 73/392 مرند

 12/22 30/6 78/25 03/266 ملکان 

 85/22 61/5 12/22 60/270 میانه 

 51/23 26/4 30/30 40/294 هریس

 13/22 07/5 28 54/283 متوسط

 

یکی از اهداف تحقیق حاضر تعین رابطه عملکرد با     

بخش مواد    3رابطه در معادله    شاخص جدید فوق بود که این

روش گردیدو  ارائه  ای  .  ها  کلیه  برای  فوق  ها ستگاهمعادله 

(  bو  aبصورت جداگانه واسنجی و مقادیر پارامترهای رابطه )

جدول   مقادیر    4در  است.  شده  داده  و    P-valueنشان 

ایستگاه در  را  مدل  کاربرد  اعتبار  همبستگی،  های ضرایب 

د. مطابق جدول بیشترین و کمترین  دهمورد مطالعه نشان می

ن  هرستابترتیب متعلق به ش  57/0و    91/0ضرایب همبستگی  

ها نشان داد که اگرچه تعداد باشند. بررسی مراغه و سهند می

 945آباد بیشترین مقدار )رخداد بارش در شهرستان بستان

این با  است،  بوده  آماری  دوره  طول  در  عملکرد    بار(  حال 

ارش نبوده و حتی کمتر از شهرستان میانه همسو با تعداد ب 

دلیل این امر باال اشد،  ببار( می  464با کمترین تعداد رخداد )

باران فرکانس  )بارانبودن  اثر  کم  و های  کم  شدت  با  های 

های کمتر از بسته به ماهیت مطالعه، باران  .تعداد زیاد( است

ند که در گیرمتر را باران کم اثر در نظر میمیلی  5/2تا    25/0

)لو و همکاران  شود  گرفته می  4/1مطالعات دیم بطور متوسط  

ا(،  2015 توبا  از  ضیح که تکرار بارشین  با مقدار کمتر  های 

در شهرستانمیلی  4/1 بستانمتر  بههای  میانه  و  ترتیب  آباد 

های مازاد درصد است، همچنین نوسان بازه بارش  51و    58

باشد، لذا پراکنش از میانه میآباد بیشتر بر میانگین در بستان

باراننامنظم فرکانس  و  کاهش  تر  سبب  اثر  کم  د  عملکرهای 

بستان کمترین شهرستان  با  میانه  شهرستان  به  نسبت  آباد 

   . تعداد بارش شده است

 

 گیری کلی نتیجه 

تحلیل  هدف  با  بار  نخستین  برای  پژوهش  این  در 

آذربایجان استان  اقلیمی  کشت  پتانسیل  برای  دیم شرقی 

که دربرگیرنده متغیرهای اقلیمی   RPIشاخصی تحت عنوان  

روزانه،   بارش  بارش  فواصلمقادیر  و  زمانی  روزانه  های 

باشد، معرفی گردید و بر مبنای تعرق مرجع منطقه می  -تبخیر

 13های غیرخطی با عملکرد برای هر کدام از مناطق  آن مدل

ق این روابط  گانه  و همینطور هر ایستگاه استخراج شد. بر طب

استان   همبستگی  ضرایب  شهرستان  89/0مقادیر  های و 

 ( )   مراغه  کلیبر  و  و  (  بیشترین   )

 ( ( و سهند ) های  بناب )شهرستان
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های واقع در  کمترین برآورد شد، به همین دلیل بخش

ین مناطق کشت دیم ترعنوان مستعدجنوب و شمال استان به

به  ارومیه  دریاچه  با  همجواری  بدلیل  غربی  نوار  عنوان و 

ضعیفمناط کلی   ق  درحالت  شدند.  شناسایی  دیم  کشت  در 

به شاخص  این  در کاربرد  عمومی  شاخص  یک  عنوان 

یابی دیم بوده و مختص گیاه خاصی نیست، لذا برای پتانسیل

ود تا از این ها و گیاهان مختلف قابل استخراج خواهد باقلیم

مناطق  حاکم  از شرایط جوی  بهینه  استفاده  از  طریق عالوه 

کش دیم  مستعد  در ت  اساسی  گامی  و  کرده  شناسایی  را 

 مدیریت آن برداشت.
  

 های هواشناسی منطقه مورد مطالعهو عملکرد گندم دیم ایستگاه  های غیرخطی میان شاخص تلفیقی  ضرایب مدل  -4جدول  

 a b r P (value) هایستگا

 0047/0 85/0 -973/2148 366/1287 اهر

 0052/0 68/0 -767/5776 029/2010 آباد بستان

 0058/0 69/0 -000/4558 335/1795 بناب

 0355/0 76/0 -874/2926 549/1465 تبریز 

 0283/0 77/0 -009/3375 437/1352 جلفا

 0353/0 74/0 -712/2628 125/1102 سراب

 119/0 57/0 -610/1551 202/1070 سهند

 0018/0 89/0 -144/8884 132/2473 کلیبر

 0015/0 91/0 -102/2416 409/1241 مراغه 

 0.0032 70/0 -069/6427 114/2110 مرند

 0021/0 82/0 -888/4602 856/1692 ملکان 

 0292/0 76/0 -563/2794 420/1459 میانه 

 0041/0 75/0 -744/1479 181/1322 هریس
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