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  دهیچک

  
 .دش يابيارزن يدشت قزو يو زهکش ياريآب هشبک ياراض هدر محدود يکال محصوالت زراعيزيوفيب يها لي، پتانسپژوهشن يدر ا

 يافزار نرم هبست ياهيگ يها با مدل يبررسمورد  يد محصوالت زراعيرشد و تول يساز هيشب ،ياراض يم واحدهايپس از ترس
DSSAT ٣تا  ٢همراه ه فشار) ب و تحت يسطح ياري(معرف آب ياريم آبيهر محصول، دو رژ يبرا يساز هين شبي. در اانجام شد 

خ کشت و يمختلف تار يمارهاياز تفاوت عملکرد محصوالت در ت نشانج يل نتايتحل. در نظر گرفته شدخ کشت مختلف يتار
گندم و جو در سطح متوسط قرار دارد، در  يرات مکانييب تغيضر دارمنطقه، مق هن محصوالت عمدي. در ببود ياريآب يها ميرژ

، پنبه و يفرنگ مانند گوجه ي. در ارتباط با محصوالتاسترات ييب تغيتر ضر ر کوچکامقد يدارا يا که محصول ذرت دانهيحال
 نيکشت ا ين الگوييد در تعيبا مسألهن يوجود دارد و ا يمختلف اراض ين عملکرد محصول در واحدهايب ياديزا، اختالف يسو

سک موجود در ياز ر يعنوان شاخصه تواند ب يز ميمحصوالت ن يرات زمانييب تغيرد. شاخص ضريمناطق مورد توجه قرار گ
بان يپشتمدل ک ي يبرا الزم ياطالعات ورود ،يبررسن يج اينتارد. ين محصوالت مورد توجه قرار گيارتباط با کاشت ا
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  مقدمه
 يزير از برنامه يا بخش عمدهکال، يزيوفيل منابع بيتحل

ل ي. تحلاستن بخش يا يها استين سيو تدو يکشاورز
انجام  يمختلف يمکان يها اسيکال، در مقيزيوفيمنابع ب يکم

ا جهان (ونکولن، ي، مثل پالت، مزرعه، منطقه شود يم
در حال توسعه، منابع  ياز کشورها ياري). در بس٢٠٠٧

(الل،  شوند يمش از حد استفاده يتوسط کشاورزان ب يعيطب
م، ير اقلييو تغ يدر کنار خشکسال مسألهن ي) که ا٢٠٠٩
شود  يم يدات کشاورزيتول يفيو ک يکاهش کم سبب

 يها ياز است که کاربرين، ني). بنابرا٢٠٠٩بانسوله،  ي(فرهاد
دات يتول يبرا الزم يها مناسب مشخص شده و نهاده ياراض

، با استفاده از يبررسن يشوند. در ان ييتع يدار کشاورزيپا
تحت  يک، مقدار محصوالت کشاورزياگرواکولوژ يها مدل
 يبرا ياريمختلف آب يها ميل و تحت رژيط پتانسيشرا
، مطالعهن يج ايد. نتاشو يبرآورد م ياراض يواحدها يتمام
ک يکال در يتکن يها بين ضريتخم يالزم برا يها يورود

ب ي. ترک)١٣٩١، يي(آبابا كنند يم را فراهم يزير  مدل برنامه
را  ي، فرصت مناسبساز رشد هيشب يها و مدل GISامکانات 

ن يکال منطقه و تخميزيوفيمنابع ب يمکان يها    ليتحل يبرا
و همکاران،  ينياند (باد جاد کردهيا يديزان محصول توليم

  ).٢٠٠٦وو و همکاران،  و ١٩٩٧؛ بوما، ١٩٩٧
  

  ها مواد و روش
  یمطالعات همحدود

به  ن،يدشت قزو يو زهکش ياريآب ه، شبکپژوهشن يدر ا
 از آن به %٥٠که هكتار  ٥٨٠٠٠حدود   خالص  مساحت

  از آبي(با ن بهاره  كشتبه % ٢٥تا  ١٥ ،) (غالت  زهييپا  كشت
 يبررس  ابدي ياختصاص م شيآبه % ٣٥تا  ٢٥ و )در تابستان

  .شد
  

  یبررسروش 
 يهمگن (واحدها يواحدها، به يمناطق مستعد کشاورز

. )٢٠١٤و همکاران،  يي(آبابا شدند يبند  مي) تقسLU، ياراض
 يو کودده ياز آبيمارها، نيل تيمقدار عملکرد پتانس

 DSSAT يافزار نرم هبست با استفاده از ياراض يواحدها
مدل  ٢٠ن بسته شامل ياد. شبرآورد  ٥/٤و  ٠/٤ هنسخ

رشد  هاساس مرحل توده را بر ستيد زيکه تول است ياهيگ
) Nتروژن (يالن آب و انتقال نيها، ب رمدلياه و زيک گيفنولوژ

 يساز هياه را شبيگ تروژن بايدر خاک و جذب آب و ن

 ياساس اطالعات گردآور بر ياهيگ يپارامترهاکنند.  يم
 يکه اطالعات کاف يشدند. در مورد محصوالت يشده، واسنج

ار نبود، از يدر اختها  آن ياهيگ يپارامترها يواسنج يبرا
ها به  آن ياهيگ يها بيمدل که ضر يبانک اطالعات

 يمطالعات هارقام مورد کاشت در منطق ياهيگ يها بيضر
  .استفاده شد ،ک استينزد
  

  یاراض يم واحدهایترس
 يها يمنطقه با روش چندضلع ياطالعات هواشناس هشبک

 ياراض يم شدند. واحدهاي) ترس١٩١١سن و آلتر، يسن (تيت
)LUsيها (کالس يشناس خاک يها نقشه ينه )، با برهم 

با استفاده از امکانات  ياطالعات هواشناس هخاک) و شبک
  م شدند.ي) ترسGIS( يياياطالعات جغراف هسامان

  
  یاهیگ يها مدل یواسنج

مورد  هچهار محصول عمد يها برا مدل ياهيگ يها بيضر
) با يفرنگ و گوجه يا کشت در منطقه (گندم، جو، ذرت دانه

در سطح منطقه و  يشياستفاده از اطالعات مزارع آزما
  ).١٣٩١، ييشدند (آبابا يمناطق مجاور واسنج

  
  DSSATمحصوالت  یاز آبین همحاسب

 ) وSR( يسطح ياريآب يمارهايت يارياز آبيبرآورد ن يبرا
ش خاک و درصد کمبود ي)، عمق پاSPتحت فشار ( ياريآب

محصوالت  ياريخودکار زمان و عمق آبن ييتع يرطوبت برا
 ٣٠کشت،  يمارهايت يتمام ين شد. براييمختلف تع

ب) در زمان کاشت در نظر اه (خاکياول ياريمتر آب يليم
عنوان کشت دوم بعد از ه ب ٢ يا ذرت علوفه فقطگرفته شد. 

 يبرا گندم و جو در نظر گرفته شده است.برداشت 
هر محصول حداقل دو  ي، براعملکرد محصوالت يساز هيشب
  ).١جدول خ کشت متفاوت در نظر گرفته شد (يتار
  
  ج و بحثینتا

 يرات زمانييب تغين و ضريانگيم دار، مق٢و شکل  ١شکل 
محصول جو  يبرخ يکشت برا يمارهايک از تي عملکرد هر

رات ييب تغين متوسط ضريشتريدهند. ب يو گندم را نشان م
با  ، برابرTM-01-SR( يفرنگ مار گوجهيمربوط به ت يزمان
مربوط به  يرات زمانييب تغين متوسط ضري%) و کمتر٣٩

 MZ-02-SRک و دو (از جمله ي يا مار از ذرت علوفهيچند ت
منطقه  همحصول عمد ٣ت ي. با توجه به اهماست%) ٦برابر با 



 171                                                                                                      1395/ پاییز 22یاپی / پ3/ شماره 10مجله پژوهش آب ایران/ جلد 

شتر يل بين بخش به تحلي) در ايا (گندم، جو و ذرت دانه
متوسط  ١شکل شود.  ين محصوالت پرداخته ميج اينتا

محصول جو را  يمارهايت يرات زمانييب تغيعملکرد و ضر
 يمارهاين متوسط عملکرد مربوط به تيشتريدهد. ب ينشان م
BA-01 ن ين در بيشوند. همچن يکه زودتر کشت م است

 يدار ياختالف معن يباران ياريو آب يسطح ياريآب يمارهايت
توان مقاومت جو در برابر  يل آن را ميشود که دل يده نميد

 ياريآب يمارهايدار آن به ت يو عدم واکنش معن يخشک
ب ي). در ارتباط با ضر۱۳۷۷بانسوله،  يدانست (فرهاد

 يرات زمانييتغ يدارا BA-01 يمارهاي، تيرات زمانييتغ
 يعملکرد جو برا يرات مکانييب تغيند. ضرهست يکمتر
ن يده است. کمترشبرآورد  ۱۵/۰مارها در حدود يت يتمام

که در مجموع  است ۱۵و  ۱عملکرد جو مربوط به دو واحد 
خود اختصاص ه شبکه را ب ي% از کل اراض۷/۰کمتر از 

 ياديزدانه، شامل درصد  ن واحدها درشتيدهند. خاک ا يم
و  يدرصد کم مواد آل يو دارا يسطح يها هيال زه درير سنگ

ها کم  ن خاکيدر ارطوبت  يت نگهداري. ظرفاستتروژن ين
ن واحدها يخشک در ا هد مادياه و توليگ بوده و جذب آب با

  .است ياريبارش و آب ير الگويتحت تأث
متوسط عملکرد و ضريب تغييرات زماني تيمارهاي  ٢شکل 

دهد. بيشترين متوسط عملکرد  محصول گندم را نشان مي
ماه زودتر کشت  است که يک WH-01مربوط به تيمارهاي 

ه داري ديد شوند. در بين تيمارهاي آبياري اختالف معني مي
توان مقاومت گندم در برابر  شود که دليل آن را مي نمي

دار آن به تيمارهاي آبياري  خشکي و عدم واکنش معني
). در ارتباط با ضريب ۱۳۷۷دانست (گلکار حمزئی يزدي، 
داري بين تيمارهاي مختلف  تغييرات زماني، اختالف معني

شود. ضريب تغييرات مکاني  کشت گندم مشاهده نمي
-WHو  WH-01م براي تيمارهاي تاريخ کشت عملکرد گند

برآورد شده است. مشابه با  ۱۷/۰و  ۱۳/۰در حدود  02
و  ۱محصول جو، کمترين عملکرد گندم مربوط به دو واحد 

  است. ۱۵
  

 تروژن مصرف شده)یزان نیکاشت و م يها خی(تار یمطالعات يمارهایمشخصات ت -1جدول 

 خ کاشتين تارياول  مارينام ت نام محصول
 لوگرم در هکتار)يتروژن (کين
 مجموع يکودده يالگو

 گندم
WH-01  ١٤٠ ٥٠-٩٠ ٠١/١١/٢٠٠١ 
WH-02  ١٤٠ ٥٠-٩٠ ٠١/١٢/٢٠٠١ 

 جو
BA-01  ٩٠ ٣٠-٦٠ ٠١/١١/٢٠٠١ 
BA-02  ٩٠ ٣٠-٦٠ ٠١/١٢/٢٠٠١ 

 ١ يذرت علوفه ا
MZ1-01  ١٧٠ ٥٠-٦٠-٦٠ ٠١/٠٥/٢٠٠١ 
MZ1-02  ١٧٠ ٥٠-٦٠-٦٠ ٢٠/٠٥/٢٠٠١ 

 ٢ يذرت علوفه ا
MZ2-01  ١٧٠ ٥٠-٦٠-٦٠ ١٠/٠٦/٢٠٠١ 
MZ2-02  ١٧٠ ٥٠-٦٠-٦٠ ٠١/٠٧/٢٠٠١ 

 يا ذرت دانه
CR-01  ١٦٠ ٥٠-٥٠-٦٠ ٠١/٠٥/٢٠٠١ 
CR-02  ١٦٠ ٥٠-٥٠-٦٠ ٢٠/٠٥/٢٠٠١ 

 پنبه
CT-01  ١٥٠ ١٥٠ ٠١/٠٥/٢٠٠١ 
CT-02  ١٥٠ ١٥٠ ٢٠/٠٥/٢٠٠١ 

 سورگوم
SG-01  ١٤٠ ٤٠-١٠٠ ٠١/٠٥/٢٠٠١ 
SG-02  ١٤٠ ٤٠-١٠٠ ٢٠/٠٥/٢٠٠١ 

 يگوجه فرنگ
TM-01  ١٤٠ ٤٠-٤٠-٦٠ ١٠/٠٤/٢٠٠١ 
TM-02  ١٤٠ ٤٠-٤٠-٦٠ ١٠/٠٥/٢٠٠١ 

 ينيب زميس
PT-01  ١٢٥ ١٢٥ ١٠/٠٣/٢٠٠١ 
PT-02  ١٢٥ ١٢٥ ١٠/٠٤/٢٠٠١ 
PT-03  ١٢٥ ١٢٥ ١٠/٠٥/٢٠٠١ 

 ايسو
SY-01  ٢٠ ٢٠ ٠١/٠٦/٢٠٠١ 
SY-02  ٢٠ ٢٠ ٠١/٠٧/٢٠٠١ 
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ن متوسط عملکرد مربوط يشتري، بيا در ارتباط با ذرت دانه
ن ين در بي. همچناست يسطح ياريآب يمارهايبه ت

شتر از يب CR-01 يمارهايخ کشت عملکرد تيتار يمارهايت
شوند.  يرتر کشت ميروز د ۲۰که  است CR-02 يمارهايت

ي ماه م يشتر در ابتدايب ي، وقوع بارندگمسألهن يل ايدل
. استخرداد)   يآن (ابتدا يسه با انتهايبهشت) در مقا(اردي

ن يب يدار ي، اختالف معنيرات زمانييب تغيدر ارتباط با ضر
(در حدود  شود مشاهده نمي يا کشت ذرت دانه يمارهايت

 در يا ذرت دانهعملکرد  ضريب تغييرات مكاني). ۱۱/۰
 يمارهايکمتر از ت يحدودتا ) CR-01 )۰۸/۰ يمارهايت

ن ياست. کمتر شده) برآورد CR-02 )۱/۰خ کشت يتار
و در مورد  ۱۵و  ۱مربوط به دو واحد  يا ذرت دانهعملکرد 

بافت که از نظر  است ۱۷مربوط به واحد  CR-02-SPمار يت
 يا ، خالصه٢جدول  .است ۱۵و  ۱ ي، مشابه واحدهاخاک
 هيکل يعملکرد محصوالت را برا يساز هيج شبياز نتا

ن جدول، يج اينتا بر اساسدهد.  يکشت نشان م يمارهايت
مار يمربوط به ت يمکانرات ييب تغين ضريشتريب

ن ي%) و کمتر٢٧برابر با  TM-02-SRمار ي(ت يفرنگ گوجه
-PT( ينيزم بيمار سيمربوط به ت يرات مکانييب تغيضر

01-SR  در ارتباط با محصول جو، اختالف است%) ٤برابر با .

رات ييب تغينظر ضر کشت از نقطه يمارهاين تيب يدار يمعن
 يا دانه در ارتباط با ذرت يمشابه هجيوجود ندارد. نت يمکان

شتر در ارتباط با روش يات بييجز يبرا افت است.يقابل در
  د.يينمامراجعه  ٤و  ١ هشمار مراجعج، به يو نتا پژوهش

  
  گیري نتیجه

تحليل نتايج نشان از تفاوت عملکرد محصوالت در 
هاي مختلف آبياري  تيمارهاي مختلف تاريخ کشت و رژيم

است. در بين محصوالت عمده منطقه، مقدار ضريب 
سطح متوسط قرار دارد، در  تغييرات مکاني گندم و جو در

تر ضريب  اي داراي مقدار کوچک حاليکه محصول ذرت دانه
دهد که در ارتباط  تغييرات است. نتايج اين بررسي نشان مي

فرنگي، پنبه و سويا، اختالف  با محصوالتي مانند گوجه
زيادي بين عملکرد محصول در واحدهاي مختلف اراضي 

عيين الگوي کشت اين وجود دارد و اين مسأله بايد در ت
مناطق مورد توجه قرار گيرد. شاخص ضريب تغييرات زماني 

تواند به عنوان شاخصي از ريسک موجود  محصوالت نيز مي
  در ارتباط با کاشت اين محصوالت مورد توجه قرار گيرد.
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  ل گندمیعملکرد پتانس یرات زمانییب تغین و ضریانگیم -2شکل 

 
 مختلف کشت يمارهایج تینتا هخالص -2جدول 

 يا ذرت دانه   جو 

 BA-01-SR BA-01-SP BA-02-SR BA-02-SP  CR-01-SR CR-01-SP CR-02-SR CR-02-SP 
Min 4569 4405 3311 3469  11389 11750 11537 10963 

Mean 8043 8017 6377 6555  14765 13830 14404 13227 
Max 9854 9772 7325 7397  17566 16538 17306 16131 
Cv 0/15 0/15 0/16 0/15  0/08 0/08 0/09 0/10 

 2 يذرت علوفه ا   1 يذرت علوفه ا 

 MZ1-01-SR MZ1-01-SP MZ1-02-SR MZ1-02-SP  MZ2-01-SR MZ2-01-SP MZ2-02-SR MZ2-02-SP 
Min 74733 77345 77460 80041  83351 82014 79115 80103 

Mean 91855 88040 93172 87850  94674 90875 93600 88922 
Max 104684 99536 107155 100857  113343 106456 109501 103254 
Cv 0/07 0/05 0/06 0/06  0/07 0/06 0/07 0/06 

   ینیب زمیس   
 PT-01-SR PT-01-SP PT-02-SR PT-02-SP  PT-03-SR PT-03-SP   
Min 35744 32744 28534 26028  24012 18635   

Mean 39325 37500 34074 30180  30093 25281   
Max 42325 41833 39781 36731  35949 32518   
Cv 0/04 0/06 0/08 0/09  0/11 0/14   
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  -2جدول ادامه  

 گندم   یگوجه فرنگ 

 TM-01-SR TM-01-SP TM-02-SR TM-02-SP  WH-01-SR WH-01-SP WH-02-SR WH-02-SP 
Min 26442 46863 14379 28936  4706 4498 3453 3297 

Mean 65850 74613 50209 59959  7932 7846 7269 7161 
Max 90167 97467 68414 73049  9276 9194 8732 8644 
Cv 0/25 0/19 0/27 0/19  0/13 0/14 0/17 0/17 

 سورگوم   پنبه 

 CT-01-SR CT-01-SP CT-02-SR CT-02-SP  SG-01-SR SG-01-SP SG-02-SR SG-02-SP 
Min 1226 3516 1192 3366  6128 6616 5642 6457 

Mean 4198 4198 4034 4077  7980 7699 8164 7958 
Max 4952 4762 4866 4725  9165 8761 9320 8949 
Cv 0/20 0/08 0/21 0/10  0/07 0/06 0/09 0/07 

  لوگرم در هکتار)ي(ک ياراض ين واحدهاي: حداقل عملکرد در بMin   ایسو 
Maxلوگرم در هکتار)ي(ک ياراض ين واحدهاي: حداکثر عملکرد در ب  

Meanلوگرم در هکتار)ي(ک ياراض ين واحدهاي: متوسط عملکرد در ب  
Cvعملکرد محصوالت يرات مکانييب تغي: ضر  

  ن عملکرديانگير مي(نسبت انحراف استاندارد مقاد
 ر)ين مقادين ايانگيواحدها به م همار در هميهر ت

 SY-01-SR SY-01-SP SY-02-SR SY-02-SP  
Min 1269 2269 896 1914  

Mean 3519 4007 2761 3229  
Max 4544 4670 3656 3781  
Cv 0/21 0/13 0/22 0/13  
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