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هاي غييرپذيريي تأثير بلند مدت تبررسي و مقايسه .1395. زاده، ا. زند و م. رضائيرحیمي جهانگیرلو، م.، ج. كامبوزیا، س. صوفي

 .118 -134 (:1) 6مجله كشاورزي بوم شناختي.  .ان و فارسهاي خوزست( در استان.Zea mays Lاي )بر عملكرد ذرت دانه دما

ت و هاي اخير، عملكرد گياهان بيش از هر عامل ديگري تحت تأثير سه عامل بوده است، ژنتيك، مديريدر دهه: سابقه و هدف

ت م، برنج و ذرد سه محصول گندهوايي بر بيش از هر محصول ديگري، بر عملكروهاي آبهوايي،  تأثير تغييرپذيريوهاي آبتغييرپذيري

 ني بر عملكردوهوايي را در مقياس جهاهاي تجربي تأثير منفي اثرگذاري آببه طوركلي نتايج به دست آمده از مدل. گزارش شده است 

اي از دماهاي اراي دامنهگياه زراعي د دارد  و هر گونهگياهان ترين تأثير را بر رشد هاي اقليمي، دما مهماند. در ميان عاملذرت نشان داده

ت ر عملكرد ذربقابل تحمل در طول فصل رشد است. در اين زمينه، اين پژوهش با هدف بررسي تاثير دماهاي كمينه، بيشينه و ميانگين 

 ترين مناطق توليد كننده ذرت، انجام پذيرفت.آبي در دو استان خوزستان و فارس به عنوان مهم

دمدت عملكرد در هشت شهرستان در دو استان خوزستان و فارس انجام پذيرفت. اطالعات بلن 1394سال  آزمايش در اينها: مواد و روش

ن نه و ميانگيهاي كمينه، بيشيوهوايي مشتمل بر دماهاي مورد بررسي از وزارت كشاورزي و اطالعات بلندمدت آبذرت آبي در شهرستان

 Tametبرنامه  هوايي با استفاده ازوي اطالعات آبآوري شد. همهاسي كشور گرددر مقياس روزانه براي دوره همسان از سازمان هواشن

ي مناسب براي هاي مورد بررسي، بازههاي پرت حذف شد. سپس بر پايه دوره رشد ذرت در هر يك از شهرستانكنترل كيفي شده و داده

هاي مربوط به ههاي ناشي از بهبود ژنتيكي و مديريتي از دادهوايي انتخاب شد. همچنين به منظور حذف اثرگذاريوهاي آببررسي داده

اي ههاي گذشته در شهرستان وهوايي در سالعملكرد، از روش هموارسازي نمايي دوگانه استفاده شد. براي محاسبه روند تغييرپذيري آب

ها از رگرسيون خطي در هريك از شهرستان هوايي مورد بررسيوهاي آبي بين عملكرد ذرت آبي و عاملمورد بررسي و همچنين رابطه

 انجام پذيرفت. Sigma Plotو  Excelافزار ها با استفاده از نرمساده استفاده شد. در نهايت، رسم نمودارها و شكل

هاي يب خطاند. همچنين با توجه به شهاي مورد بررسي افزايش يافتهها در غالب شهرستاني دمانتايج نشان داد كه همهنتایج و بحث: 

هاي مورد ي شهرستاندر همهتوان اظهار كرد كه افزايش دماي ميانگين، بيشتر ناشي از افزايش دماي كمينه بوده است. محاسبه شده، مي

توان دليل باالتر بودن ي دماي قابل تحمل براي ذرت بوده است كه ميبررسي در استان فارس، در همه روزهاي رشد، دما در محدوده

هاي استان خوزستان تر در طول فصل رشد ذرت نسبت به شهرستانهاي اين استان، وجود دماي مطلوبذرت را در شهرستان عملكرد

 ( و پس از آن شيراز C 87/22 °ترين ميانه ميانگين دما متعلق به شهرستان فسا )دانست. با توجه به نتايج به دست آمده پايين
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(° C 42/25بوده است. همچنين باالت )كيلوگرم در هكتار( و شيراز ) 11/8539هاي فسا ) رين ميانه عملكرد در شهرستان 

كيلوگرم در هكتار( مشاهده شد. در مقابل باالترين ميانه ميانگين دما و كمترين ميانه عملكرد ذرت در دو شهرستان شوشتر  و 42/7934

ب وهوايي نيز نشان داد آهاي ي بين عملكردهاي هموار شده و عاملهاي رگرسيوناهواز مشاهده شد. نتايج به دست آمده از محاسبه ضريب

 داري را بر عملكرد ذرت نداشته است.ها جز شهرستان مرودشت، تأثير معنيي شهرستانكه تغييرپذيري دما در همه

يب شبا توجه به  بوده است، امادار نهاي مورد بررسي معنياگرچه تأثير تغييرپذيري دما بر عملكرد ذرت در غالب شهرستانگیري: نتیجه

هاي شكارگيري روتوان با بههاي آينده وجود دارد. ميها در سالهاي مورد بررسي، احتمال تشديد اثرگذاري آنافزايشي دما در شهرستان

م ها گارگذارياين اثهاي كاشت در راستاي سازگاري و كاهش هاي باال و تنظيم دقيق تاريخهاي متحمل به دمامناسب همچون اصالح رقم

 برداشت.

 .ذرت، دما، عملكرد، هموارسازي نمايي دوگانه :هاي كلیديواژه

 

 مقدمه
ي اخير به دليل اصالحات در دو عملكرد ذرت در سده

كراس و همچون هيبريدهاي دابل) عامل ژنتيك

هاي اصالح شجره مكرر ،اصالح به كراس، روشسينگل

همچون ) مديريت و (نشانگر فناوري تراريخته روش

ورزي، تاريخ هاي خاككودهاي شيميايي، روش آبياري،

افزايش يافته ( كاشت، تراكم بوته، مديريت تلفيقي آفات

همچنين به تازگي  .(Ciampitti and Vyn, 2012) است

اثرگذاري عامل سوم يعني تغيير در شرايط اقليمي نيز 

 قابل چشم پوشي نبوده و تأثير مثبت يا منفي آن بر

با . عملكرد، به طور خاص در هر منطقه بايد تعيين شود

 هايرقمو اصالح  فناوريدر  يادز هاييشرفتوجود پ

 هايعامل يرگذارترينثأهنوز ت يمهوا و اقل ياهي،متحمل گ

 Li etد )هستن يكشاورز يداتكنترل بر تول يرقابلغ ياصل

al., 2010.) و  يمدلساز يزمينهچه در  هابررسي يهمه

 ييرپذيريتغ يمنف يرگذاريثأت ي،تجرب يزمينهدر چه 

را نشان  يجهان ياسبر عملكرد ذرت در مق ييهواوآب

 يامنطقه ياساما در مق، (Lobell et al., 2011) اندداده

 ي يافتنبرا هاتغييرپذيري ينا يقاست تا سازوكار دق يازن

 يوجود آمده بر عملكرد ذرت بررسهبي مكاني هاتفاوت

هاي عملكرد در (. تغييرپذيريWang et al., 2014) شود

توان به تغييرپذيري در دو عامل گياهان را بيشتر مي

(. از Wallach et al., 2009بارندگي و دما نسبت داد )

آنجايي كه در كشت آبي محصوالت عامل بارندگي اهميت 

كمتري دارد بيشتر تغييرپذيري مشاهده شده در عملكرد 

 سدهاز اواخر ييرپذيري دمايي نسبت داد. توان به تغرا مي

 يدرجه 2از  يشطور ميانگين بهوا به دماي يستمب

آن بر عملكرد  يمنف يرثأاست كه ت يش يافتهسلسيوس افزا

 يگريد يزراع ياهاز هر گ يشگندم، برنج و ذرت ب ياهسه گ

ي و ل. (Griggs and Mania., 2001است ) گزارش شده

ي بررس با( Li et al., 2011) 2011همكاران در سال 

ين و آمريكا درچ ذرت برعملكرداثرگذاري تغيير اقليمي 

 كاهش به منجر 2030 گزارش كردند، افزايش دما تا سال

 23و  8 اين مناطق به ترتيب حدود در ذرت عملكرد

  يكل گذارياثر بنابراين شد. خواهد درصد

 است يذرت منف يددر تول ييتغييرپذيري آب و هوا

  (Li et al., 2011.)  پاسخ رشد و نمو گياهان به افزايش

دما به طورمعمول به اين صورت است كه با افزايش دما از 

صفر فيزيولوژيك گياه تا رسيدن به دماي مطلوب به 

، سرعت رشد 1صورت غير خطي با پاسخ شبه نمايي اوليه

يابد، اما پس از گذر از دماي مطلوب، رشد به افزايش مي

به سرعت كاهش مي يابد، اين پاسخ صورت خطي و 

ي تابع توزيع بتا قابل زيستي )بيولوژيك( در گياه به وسيله

(. دماي كمينه Kim and Reddy, 2004توضيح است )

ي قابل تحمل براي )پايه(، دماي بهينه و دماي بيشينه

و  34، 10زني تا ظهور گل تاجي به ترتيب، ذرت از جوانه

 ,.Brich et alشده است )ي سلسيوس گزارش درجه 40

1988 .) 

رود مير شماان به يردر ا عي مهمزرا نجمله گياهاذرت از 

 دكاشته ميشوانيرا ضياز ارا رهكتاار هز 700حدوددر  كه

داده  صختصاا دبهخورا  تكلغالاز  صددر 2/8 توليدو 

                                                 
1 Initial quasi-exponential 
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 ياذرت دانه يدتول يزانم يشترينب .(FAO, 2002) ستا

و پس از آن  76/34ن با كشور متعلق به استان خوزستا

 Gholizadeh et) باشديدرصد م 18/17فارس با استان 

al., 2014 .) ،به دليل اهميت اين مناطق در توليد ذرت

بر عملكرد  يياز تغييرپذيري آب وهوا به دست آمده نتايج

ياستگذاران س يدانشمندان و هم برا يهم برااين گياه 

در سال پژوهش دارد. در اين زمينه، اين  كشور اهميت

ناشي از تغييرپذيري  گذارياثر با هدف بررسي 1393

اي آبي در ذرت دانهبر عملكرد وهوايي هاي آبعامل

شهرستان اهواز، دزفول،  8در ي رشد اين محصول دوره

شوشتر، بهبهان در استان خوزستان و شيراز، فسا، 

بلند مدت ي دورهمرودشت و داراب در استان فارس در 

 رفت.پذيصورت 

 هامواد و روش
با مساحت به مركزيت شهر اهواز استان خوزستان 

 يدر كرانه يرانا يمربع در جنوب غرب يلومترك 057/64

اين استان از لحاظ  فارس و اروندرود قرار دارد. يجخل

 90اي دارد. بيش از كشت ذرت جايگاه و اهميت ويژه

درصد كشت ذرت در شمال و شمال غرب اين استان 

شهرستان است  28استان خوزستان داراي ز است. متمرك

هاي دزفول و شوشتر در شمال استان كه شهرستان

هاي انديمشك و خوزستان قرار دارند و به همراه شهرستان

سطح زير كشت ذرت استان را تشكيل  %90شوش حدود 

دهند، شهرستان بهبهان در شرق استان خوزستان نيز مي

اي استان است، اي و علوفهههاي مهم ذرت دانيكي از قطب

اي كه شهرستان اهواز در مركزيت استان به عنوان منطقه

هاي اخير در آن رو به افزايش است، كشت ذرت در سال

در حدود  ياستان فارس با مساحتجايگاه مهمي دارد. 

است  يراناستان بزرگ ا ينمربع، چهارميلومترك 607/122

در استان . تاسكشور واقع شده  يكه در بخش جنوب

براي كشت ذرت را به سه  يمناطق زراع توانيفارس م

كرد، مناطق گرم استان، مناطق  يمتقس يكل يمنطقه

داراب و  يهاشهرستان معتدل استان و مناطق سرد استان.

و مرودشت  يرازش يهافسا جزء مناطق گرم و شهرستان

سطح  يشترينب آيند،شمار ميبهجزء مناطق معتدل استان 

 يهامربوط به شهرستانذرت در استان فارس كشت  ريز

مكاتبات صورت  (.Chokan, 2012) است يرازمرودشت و ش

گرفته با مسئوالن بخش توليدات گياهي وزارت جهاد 

هاي ياد شده را از نظر كشاورزي كشور نيز شهرستان

اهميت در توليد ذرت و پوشش مناسب كل استان و تنوع 

و عرض جغرافيايي و ارتفاع از جغرافيايي از لحاظ طول 

توان اين كه مي( تأييد كرد به طوري1سطح دريا )جدول 

هاي خوزستان اي از كل استانهشت شهرستان را نماينده

 و فارس دانست.

 هوايي برومنظور بررسي اثرگذاري تغييرپذيري آببه

 اينعملكرد بلند مدت اطالعات  اي آبي،عملكرد ذرت دانه

هاي منتخب در استان خوزستان ر شهرستانگياه زراعي د

 و اطالعات هواشناسي از وزارت جهاد كشاورزيو فارس 

روزانه بهينه در مقياس كمينه، بيشينه و  شامل دماهاي

 آوري شد.گرد سازمان هواشناسياز  همسان يبراي دوره

 1هاي اقليمي همگن بودنهاي مهم دادهيكي از ويژگي 

هاي اقليمي يعني تغييرپذيري دههمگن بودن دا  .آن است

و ها تنها ناشي از تغييرپذيري آبمشاهده شده در داده

هوايي باشد نه خطاي ابزاري و ثبت داده. در اين آزمايش 

وهوايي هاي آببراي يافتن اطمينان از همگن بودن داده

هاي بلندمدت با ي دادههاي مورد بررسي، همهشهرستان

يكي از برنامه Tametيفي شدند. كنترل ك Tametي برنامه

است كه خطاهاي موجود در  APSIM2هاي نرم افزار 

مجموعه داده هاي آب و هوايي را بر پايه دو ويژگي 

ناپيوستگي و خارج بودن از مرزهاي طبيعي اقليمي در 

نظر گرفته شده براي هر منطقه شناسايي مي كند. اين 

اده هاي آب اي از دبرنامه توانايي بررسي طيف گسترده

ترين زمان ممكن دارد. ميانگين دماي وهوايي را در كوتاه

ي تغييرپذيري ميانگين و دامنه 3(TAVي محيط )ساالنه

دو شاخص مهم مورد نياز  4(AMPدماي ماهانه در سال )

ها در ي آنباشند كه براي محاسبهمي  Tametي در برنامه

پس از  د.استفاده ش TavAmpGUEي اين بخش، از برنامه

هاي با توجه به تاريخوهوايي، هاي آبكنترل كيفي داده

ذرت در هريك از كاشت و برداشت، طول دوره رشد 

  .تعيين شدها شهرستان
 ينترمناسبي سال متوال يندر استان خوزستان در چند

و  يرماه)كشت دوم( اواخر ت ييزهكاشت ذرت پا يختار

، در نهايت است آذر يآبان تا ابتدا يبرداشت از ابتدا

آذرماه در چهار شهرستان اهواز، ابتداي  تا يرماهتابتداي 

                                                 
1 Homogeneous 
2 Agricultural Production Systems sIMulator 
3 annual average ambient temperature 
4 annual amplitude in mean monthly temperature 
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مناسب  يزمان يعنوان بازهدزفول، شوشتر و بهبهان به

رشد  يدورهبا  سازگار ييوهواآبهاي عامل يبررس يبرا

 ترينيطوالنبه طور كامل دوره  ينا .ذرت انتخاب شد

شده در  متداول كشت يررسد هايرقمرشد در  يدوره

 هاييختارهمچنين . دهديسطح شهرستان را، پوشش م

استان فارس كاشت و برداشت متداول در مناطق گرم 

آذر،  يتماه لغامرداد يلتا اوا يراز تهمچون داراب و فسا 

ماه است و در مناطق معتدل تا بهمن يگاه تيو ح يد

در خردادماه كشت و در آبان و همچون شيراز و مرودشت 

هاي تاريخ در نهايت بر پايه بررسي .شوديداشت مآذر بر

هاي اخير اي در سالكاشت و برداشت متداول ذرت دانه

هاي استان فارس، اول تيرماه تا اول يك از شهرستانهر

آذرماه در دو شهرستان داراب و فسا و اول خردادماه تا اول 

 يعنوان بازهماه در دو شهرستان شيراز و مرودشت، بهآبان

وهوايي منطبق با آبهاي عاملزماني مناسب براي بررسي 

ي رشد ذرت در هر منطقه انتخاب شد، كه اين دوره دوره

ي رشد در ترين دورهن طوالنيبا فرض در نظر گرفت

هاي ديررس متداول كشت شده در سطح شهرستان رقم

 بود.

آب و هوايي هاي عاملهر يك از  ميانگيندر گام بعدي 

در روزانه ميانگين كمينه، بيشينه و  دماهايمشتمل بر 

 Excel افزارتوسط نرمآبي  ايمقياس فصل رشد ذرت دانه

هاي بررسي روند تغييرپذيري دمابه منظور و  محاسبه شد

بيشينه، كمينه و ميانگين از رگرسيون خطي ساده 

هاي پيشرفت ژنتيكي و گاه اثرگذارياستفاده شد. آن

اي در هر شهرستان با دانه مديريتي از عملكرد ذرت

سازي نمايي دوگانه حذف شد تا استفاده از تكنيك هموار

هاي عاملبتوان تغييرپذيري عملكرد را به تغييرپذيري 

 Rي وهوايي نسبت داد. براي انجام اين كار از برنامهآب

ي تأثير دما بر استفاده شد. همچنين به منظور محاسبه

فصل رشد ذرت اقدام به اي در طول ذرت دانهعملكرد 

هاي رگرسيوني و تبيين بين ي ضريبمحاسبه

عملكردهاي هموارشده و دماهاي بيشينه، كمينه و 

ها با استفاده از نرم ي اين ضريبميانگين شد. محاسبه

رسم   انجام شد. Minitab v17( Minitab Inc, 2013افزار )

جام ان SigmaPlot v12.5و  Excelافزار نمودارها با نرم

 پذيرفت.

 

 .بررسي  مورد هاي دریاي شهرستان سطح از ارتفاع و جغرافیایي عرض و طول، استان در موقعیت -1 جدول
Table 1. Location in the province and longitude, latitude and altitude of the studied locations. 

 استان
Province 

 شهرستان

City  
 

 موقعیت در

 استان
Position in 

the province 

 عرض

 جغرافیایي

Latitude 

 

 طول

 جغرافیایي

Longitude 

 

 ارتفاع از

سطح 

دریا 

 )متر(

Altitude 

 ي فراهميطول دوره

هاي آب وهوایي داده

 )سال(

Duration of climatic 

data availability 

(year) 

 ي فراهميطول دوره

  )سال(هاي عملکردداده
Duration of climatic 

data availability 

(year)  

 

 

 خوزستان

Khuzestan 
 

 اهواز
Ahvaz  

 مركز
Center 

31°20'N 48°40'E 18 24 20 

 دزفول
Dezful 

 شمال
North 

32°20'N 48°30'E 140 24 23 

 شوشتر
Shushtar 

 شمال
North 

31°36'N 45°38'E 150 21 20 

 بهبهان
Behbahan 

 شرق
East 

30°30'N 50°15'E 325 20 18 

 

 

 ارسف

Fars 
 

 شيراز
Shiraz 

 مركز
Center 

29°36'N 52°33'E 1486 24 23 

 فسا
Fasa 

 مركز
Center 

29°00'N 53°39'E 1450 12 23 

 مرودشت
Marvdasht 

 شمال
North 

29°50'N 52°40'E 1620 24 23 

 داراب
Darab 

 جنوب شرق
South East 

28°50'N 54°30'E 1182 19 23 
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 نتایج و بحث
هاي مورد پذيري دماي بيشينه در شهرستانروند تغيير

( 1هاي خوزستان و فارس در شكل )بررسي در استان

هاي مورد ي شهرستاننشان داده شده است. در همه

هاي خوزستان و فارس دماي بيشينه در بررسي در استان

اي شيب افزايشي داشته است اما در فصل رشد ذرت دانه

 وايش اين متغير آب فزها، شيب ايك از شهرستانهيچ

دار نبود. به طوركلي، ميانگين هوايي از نظر آماري معني

هاي مورد ي فصل رشد ذرت طي سالدماي بيشينه

هاي استان خوزستان، بيشتر ي شهرستانبررسي، در همه

هاي واقع در استان فارس بود. شهرستان اهواز از شهرستان

سيوس، ي سلدرجه 67/37ي با ميانگين دماي بيشينه

ترين شهرستان استان خوزستان بود. پس از آن گرم

ي درجه 18/37شهرستان شوشتر با ميانگين دماي 

سلسيوس قرار گرفت. ميانگين دما بيشينه فصل رشد 

هاي دزفول و بهبهان به ترتيب اي در شهرستانذرت دانه

ي سلسيوس بود. همچنين ميانگين درجه 56/36و  95/36

هاي شيراز، فسا، مرودشت و ستاندماي بيشينه در شهر

 52/32و  92/32، 91/31، 34/33داراب به ترتيب 

( تغييرپذيري دماي 2ي سلسيوس بود. شكل )درجه

هاي مورد بيشينه را در فصل رشد ذرت در شهرستان

ي( دماي كند. بيشترين ميانگين )ميانهبررسي مقايسه مي

واز واقع ي رشد نيز مربوط به شهرستان اهي دورهبيشينه

ي سلسيوس(. پس درجه 85/37در استان خوزستان بود )

ي درجه 12/37ي از آن شهرستان شوشتر با ميانه

ي دماي بيشينه در ميانه سلسيوس قرار گرفت.

 65/36و  82/36هاي دزفول و بهبهان به ترتيب شهرستان

ي دما بيشينه در ترين ميانهي سلسيوس بود. كمدرجه

 93/31ع در استان فارس مشاهده شد )شهرستان فسا واق

ي دماي بيشينه در ميانه ي سلسيوس(.درجه

هاي مرودشت، شيراز و داراب به ترتيب  شهرستان

ي سلسيوس بود. افزايش درجه 47/33و  48/33، 85/32

دماي بيشينه منجر به افزايش ميانگين دما به بيش از حد 

در پي  شود و عوارض منفي را براي رشد ذرتمطلوب مي

ي درجه 34دارد. ميانگين دماي مطلوب رشد ذرت 

باشد و باالتر از آن رشد گياه كند شده و در سلسيوس مي

 Brich etشود. )ي سلسيوس متوقف ميدرجه 40دماي 

al., 1988هاي دمايي (. برابر تابع بتا، پس از گذر ميانگين

ي سلسيوس(، سرعت درجه 34از حد مطلوب در ذرت )

 (.Kim and Reddy, 2004يابد )دت كاهش ميرشد به ش

ي ي طول دوره( روند تغييرپذيري دماي كمينه3شكل )

هاي گذشته و در شهرستان هاي رشد ذرت را در سال

شهرستان مورد  8دهد. از ميان مورد بررسي نشان مي

هاي مورد بررسي، تغييرپذيري دماي كمينه در سال

. دار بوده استمعني شهرستان از نظر آماري 6بررسي، در 

ميانگين دماي كمينه نيز همچون ميانگين دماي بيشينه 

ها جز شيراز روند افزايشي داشته ي شهرستاندر همه

 است.

بيشترين شيب افزايش اين متغير در شهرستان مرودشت 

ي سلسيوس( مشاهده شد كه ضريب تبيين درجه 17/0)

نه را درصد، شيب افزايش دماي كمي 70محاسبه شده تا 

(. همچنين P≤ 0.01در اين شهرستان توجيه كرد )

ي درجه 69/14ميانگين دما كمينه در اين شهرستان 

 باشد.سلسيوس مي

پس از آن شهرستان فسا بيشترين شيب افزايش دماي  

(، ضريب تبيين محاسبه P≤0.01 0.08كمينه را داشت )

درصد، شيب هشت درصدي افزايش دما  59شده تا 

شهرستان فسا توجيه كرد. ميانگين دماي  كمينه را در

ي سلسيوس بوده درجه 24/13كمينه در اين شهرستان 

است. همچنين شيب افزايش دما در شهرستان اهواز در 

هاي بهبهان و شوشتر در سطح يك درصد و در شهرستان

ر بود. در شهرستان شيراز، در دادرصد معني 5سطح 

اي كمينه در ، ميانگين دم1392الي  1369هاي سال

 (.P≤0.05كاهش يافته است ) 05/0فصل رشد ذرت 

ي رشد ي دورههاي دماي كمينه( تغييرپذيري4شكل )

كند. هاي مورد بررسي، مقايسه ميذرت را در شهرستان

ي دماي كمينه نيز به ترتيب در بيشترين و كمترين ميانه

درجه سلسيوس( و فسا  92/23هاي شوشتر )شهرستان

جه سلسيوس( مشاهده شد. افزايش دماي در 13 /22)

ي هاي روزانهكمينه نيز ممكن است با افزايش ميانگين

تر شدن شرايط رشد و يا تأثير منفي دمايي موجب مطلوب

( روند تغييرپذيري ميانگين دما را 5بر رشد شود. شكل )

هاي مورد بررسي در مقياس فصل رشد ذرت در شهرستان

ي رشد در طول دوره دهد. ميانگين دمانشان مي

هاي بهبهان استان خوزستان، و داراب استان شهرستان

ها روند افزايشي فارس روند كاهشي و در ديگر شهرستان

 هاي را داشته است. روند كاهش ميانگين دما در شهرستان
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 دار(.غیر معني  nsهاي مورد بررسي )ي رشد ذرت در شهرستانروند تغییرپذیري میانگین دماي بیشینه طول دوره -1شکل 
Fig. 1- The trend of maximum temperature changes during the maize growing season in the studied cities (ns non-significant ( . 
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 هاي مورد بررسي.اني رشد ذرت در شهرستمقایسه تغییرپذیري دماي بیشینه طول دوره -2شکل 

 = داراب(.8= مرودشت، 7= فسا، 6= شیراز، 5= شوشتر، 4= بهبهان، 3= دزفول، 2= اهواز، 1)
Fig. 2- Comparison of maximum temperature changes during the maize growing season in the studied 

locations. 

(1- Ahvaz, 2- Dezful, 3- Behbahan, 4- Shushtar, 5- Shiraz, 6- Fasa, 7- Marvdasht, 8- Darab) 
 

دار نبود. در شهرستان فسا، ميانگين دما ياد شده معني

ي سلسيوس به ازاي درجه 04/0ي رشد ذرت طول دوره

 (.P≤0.01هر سال افزايش يافته است )

هاي مرودشت و اهواز به ترتيب همچنين در شهرستان

 هر سال افزايش يافتهبه ازاي  04/0و  06/0ميانگين دما 

ي رشد در (. باالترين ميانگين دماي دورهP≤0.05است )

هاي مورد بررسي متعلق به شهرستان شوشتر با سال

ي سلسيوس و پس از آن اهواز درجه 76/30ميانگين دما 

ي سلسيوس(  استان خوزستان بوده است. درجه 67/29)

ي رشد در شهرستان فسا همچنين كمترين دماي دوره

ي درجه 44/25ي سلسيوس( و شيراز )درجه  82/22)

 سلسيوس( استان فارس مشاهده شد.

هاي ميانگين ( كه تغييرپذيري6همچنين برابر شكل )

هاي مورد بررسي ي رشد را در شهرستاندماي دوره

 ي رشد نيزمقايسه كرده است، باالترين ميانگين دما دوره

س(  و اهواز ي سلسيودرجه 59/31در شهرستان شوشتر )

ي ميانگين ي سلسيوس( و كمترين ميانهدرجه 87/29)

 22 /87هاي فسا )ي رشد نيز در شهرستاندما دوره

ي سلسيوس( درجه 42/25ي سلسيوس( و شيراز )درجه

 مشاهده شد.

با توجه به نتايج به دست آمده، شيب تغييرپذيري دماي 

ها از ي شهرستانهاي مورد بررسي در همهكمينه طي سال

شيب تغييرپذيري دما بيشينه بيشتر بوده است. با توجه به 

گونه اظهار كرد كه افزايش اين مسئله، شايد بتوان اين

هاي مورد ي رشد در شهرستانميانگين دماي طول دوره

بررسي، بيشتر متأثر از افزايش دماي كمينه بوده است، با 

هنگام  هاي كمينه بيشتر در شبتوجه به اينكه رخداد دما

تواند به مفهوم افزايش تنفس است، چنين افزايشي مي

 گياه و افزايش سهم فتوسنتز )نورساخت( ناخالص باشد.

ي ذرت را در ( تغييرپذيري ميانگين عملكرد دانه7شكل )

كند. برابر شكل، هاي مورد بررسي، مقايسه ميشهرستان

ي ي عملكرد دانههاي استان فارس ميانهي شهرستانهمه

هاي استان خوزستان باالتري را نسبت به شهرستان

ي هاي فسا و شيراز به ترتيب با ميانهاند. شهرستانداشته

كيلوگرم در هكتار باالترين  42/7934و  11/8539عملكرد 

هاي مورد بررسي داشتند. ميانه را در بين شهرستان

ي( عملكرد ذرت مربوط به كمترين ميانگين )ميانه

كيلوگرم در هكتار و پس از  91/5184با  شهرستان اهواز

كيلوگرم در هكتار بود. وجود  31/5287آن شوشتر با 

هاي ي شهرستاني ذرت در همههاي باالتر دانهعملكرد

مورد بررسي در استان فارس نسبت به استان خوزستان 

ها در تر اين شهرستانتواند به دليل وجود اقليم خنكمي

از آنجايي كه در بررسي هر طول فصل رشد ذرت باشد. 

هاي كمينه، بيشينه و ميانگين ، همواره سه نوع دما

بيشترين دماهاي مشاهده شده متعلق به دو شهرستان 

گونه اظهار توان ايناهواز و شوشتر بود، در اين مورد مي

تواند يكي از كرد كه باال بودن دما در اين دو شهرستان مي

 اي باشد. باال رفتن رت دانهوجود عملكرد پايين ذهاي عامل
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  دار(.و غیر معني 05/0، 01/0دار در سطح احتمال به ترتیب معني nsهاي مورد بررسي )*، ** و ي رشد ذرت در شهرستانروند تغییرپذیري میانگین دماي كمینه طول دوره -3شکل 

Fig. 3- The trend of minimum temperature changes during the maize growing season in the studied locations (*.** and ns respectively significant at 1%, 5% and 

non-significant ( . 
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اي خوزستان و ههاي مورد بررسي در استاني رشد ذرت در شهرستانمقایسه تغییرپذیري دماي كمینه طول دوره -4شکل 

  .فارس

 = داراب(.8= مرودشت، 7= فسا، 6= شیراز، 5= شوشتر، 4= بهبهان، 3= دزفول، 2= اهواز، 1)
Fig. 4- Comparison of minimum temperature changes during the maize growing season in the studied 

locations. 
(1- Ahvaz, 2- Dezful, 3- Behbahan, 4- Shushtar, 5- Shiraz, 6- Fasa, 7- Marvdasht, 8- Darab) 

 

راي ي قابل تحمل بدما در مناطق مختلف تا فراتر از آستانه

ي پر ي سلسيوس( منجر به كاهش دورهدرجه 34ذرت )

شود شدن دانه و در نتيجه كاهش وزن نهايي و عملكرد مي

(Fokar et al., 1998توانايي جوانه زني دانه .)ي ي گرده

ر هاي فراتاي در دمات روي ابريشم به طور قابل مالحظهذر

 (. Barsa, 2001يابد )ي سلسيوس كاهش ميدرجه 32از 

هاي ها نشان داد به طور كلي هر سه نوع دمابررسي

بيشينه، كمينه و ميانگين روزانه )جز دماي كمينه در 

ه شيراز و ميانگين دما در بهبهان و داراب(، افزايش يافت

افزايش ميانگين دما اغلب متأثر از افزايش دماي است و 

ي كمينه بوده است. نتايج به دست آمده از محاسبه

هاي رگرسيوني بين عملكردهاي هموار شده به ضريب

وهوايي آبهاي عاملروش هموارسازي نمايي دوگانه و 

( 2مورد استفاده در اين پژوهش طبق آنچه در جدول )

هاي عامله تأثير هيچ يك از آورده شده است، نشان داد ك

ها جز دماي وهوايي بر عملكرد در هيچ يك از شهرستانآب

دار نبوده كمينه و ميانگين در شهرستان مرودشت معني

 است.

ه در شهرستان اهواز دماي بيشينه، كمينه و ميانگين روزان

هاي مورد بررسي روند افزايشي داشته است، شيب در سال

دار، اما ر اين شهرستان غير معنيافزايش دماي بيشينه د

 دار بوده است.شيب افزايش دماي كمينه و ميانگين معني

در بعد افزايش دماي تأثير گذار بر عملكرد محصوالت دو 

مسئله وجود دارد: اول اينكه ميزان افزايش دما چقدر 

(. دوم اينكه اين Schlenker and Roberts, 2009باشد. )

ن هاي بيشينه، كمينه و ميانگيماافزايش در كدام يك از د

 (.Schlenker and Roberts, 2006رخ داده است  )

هاي مورد بررسي در اين ي ذرت در سالعملكرد دانه

هاي شهرستان افزايش يافته است اما برابر ضريب

هاي بيشينه، رگرسيوني محاسبه شده تغييرپذيري دما

ي در اين اكمينه و ميانگين تأثيري بر عملكرد ذرت دانه

شهرستان نداشته است. به طوركلي نقش سه عامل دماي 

بيشينه، كمينه و ميانگين روزانه در تغيير شرايط اقليمي 

تر تغيير اقليم كه بيشباشد به طوريبسيار مهم مي

توان به تغيير در اين سه عامل نسبت مشاهده شده را مي

و  داد. و از اين ميان، تغيير در دو عامل دماي بيشينه

درصد اثرگذاري ناشي از تغييرپذيري اقليمي را  50كمينه 

( چرا كه Lobell et al., 2007aبه خود اختصاص مي دهد )

تبخير و تعرق و سرعت فتوسنتز در گياه بيشتر تحت تاثير 

 ,Dhakhwa and Campbellاين دو عامل قرار دارند )

(. تغييرپذيري دماي بيشينه در مدل هاي بررسي 1998

تر از تغييرپذيري اقليمي بر عملكرد گياهي مهم تأثير

طورمعمول تأثير تغييرپذيري دماي كمينه هستند چون به

منفي افزايش دماي بيشينه بر عملكرد گياهان بيشتر از 

( Schlenker and Roberts, 2006تأثير دماي كمينه است )
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 .(دارو غیر معني 05/0، 01/0دار در سطح احتمال به ترتیب معني nsهاي مورد بررسي بررسي )*، ** و ي رشد ذرت در شهرستاننگین دماي طول دورهروند تغییرپذیري میا -5شکل 

Fig. 5- The trend of Average temperature changes during the maize growing season in the studied locations (*.** and ns respectively significant at 1%, 5% and non-

significant ( . 
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هاي خوزستان هاي مورد بررسي در استاني رشد ذرت در شهرستانمقایسه تغییرپذیري میانگین دماي طول دوره -6شکل 

  .و فارس

 = داراب(.8= مرودشت، 7= فسا، 6= شیراز، 5= شوشتر، 4= بهبهان، 3= دزفول، 2= اهواز، 1)
Fig. 6- Comparison of average temperature changes during the maize growing season in the studied 

locations. 

(1- Ahvaz, 2- Dezful, 3- Behbahan, 4- Shushtar, 5- Shiraz, 6- Fasa, 7- Marvdasht, 8- Darab) 
 

 

 
 

 

= 1هاي خوزستان و فارس )هاي مورد بررسي در استانرستاني ذرت در شهمقایسه تغییرپذیري عملکرد دانه -7شکل 

 = داراب(.8= مرودشت، 7= فسا، 6= شیراز، 5= شوشتر، 4= بهبهان، 3= دزفول، 2اهواز، 
Fig. 7- Comparison of grain yield changes in the studied locations (1- Ahvaz, 2- Dezful, 3- Behbahan, 4- 

Shushtar, 5- Shiraz, 6- Fasa, 7- Marvdasht, 8- Darab  ( . 

 

به گونه اي كه  در بررسي اثرگذاري تغيير روند دماي 

كمينه و بيشينه در كمربند ذرت اياالت متحده گزارش 

شد نقش افزايش دماي بيشينه در كاهش عملكرد ذرت 

تر است چون رشد و نمو دانه در ذرت و بسيار پررنگ

االيي به افزايش دماي كارايي مصرف آب هر دو حساسيت ب

 (.Lobell et al., 2007bبيشينه دارند )

هاي بيشينه، كمينه و در شهرستان دزفول، هر سه نوع دما

هاي مورد بررسي شيب افزايشي بسيار ميانگين در سال

اند كه تغييرپذيري هر سه از نامحسوس و كمي را داشته

آبي  ايدار بوده است. همچنين عملكرد ذرت دانهغير معني

داري افزايش يافته است. در اين شهرستان به طور معني

برابر ضرايب رگرسيوني مشاهده شده تأثير هيچ يك از 
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 هاي مورد بررسي.هاي بیشینه، كمینه و میانگین در مقیاس ساالنه در شهرستانهاي رگرسیوني و تبیین بین عملکرد و دماضریب – 2جدول 
Table 2. Regression and regression coefficients between yield and maximum, minimum and average temperatures on an annual scale in the studied 

locations. 

 

 استان
Province 

 

 

  شهر

City 

 

  دماي میانگین )درجه سلسیوس(
Average temperature (oC) 

 

  دماي كمینه )درجه سلسیوس(
Minimum temperature (oC) 

 

  دماي بیشینه )درجه سلسیوس(

Maximum temperature (oC) 

 ضریب تبیین )درصد(
Coefficient of  

determination 

 ضریب رگرسیوني
Regression  

coefficient (%) 

 ضریب تبیین )درصد(
Coefficient of  

determination 

 ضریب رگرسیوني
Regression  

coefficient (%) 

 )درصد( ضریب تبیین
Coefficient of  

determination 

 ضریب رگرسیوني
Regression  

coefficient (%) 

 

 
 

 

 خوزستان
Khuzestan 

 اهواز
Ahvaz 

 

0.28 ns103- 4.36 ns406+ 4.96 ns271- 

 دزفول
Dezful 

 

2.54 ns247- 1.25 ns126+ 1.67 ns154- 

 بهبهان
Behbahan 

 

0.37 ns198- 1.11 ns2- 4.04 ns356- 

 رشوشت
Shushtar 

 

1.88 ns19+ 2.33 ns28+ 1.71 ns16+ 

 

 

 

 فارس

Fars 

 شيراز
Shiraz 

 

6.89 ns739- 1.01 ns9+ 5.86 ns583- 

 فسا
Fasa 
 

0.00 ns12+ 1.47 ns226+ 1.12 ns224+ 

 مرودشت
Marvdasht 

 

54.03 **2102+ 47.98 **1042+ 31.68 ns1731+ 

 داراب
Darab 

 

2.42 ns414+ 2.86 ns560+ 6.73 ns524+ 

ns, * and ** non-significant, significant at 1 and 5 %. ns** درصد. 5و  1به ترتيب عير معني دار، معني دار در سطح  ، * و 
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هاي بيشينه، كمينه و ميانگين نيز بر عملكرد ذرت دما

 دار نبوده است.اي آبي در اين شهرستان معنيدانه

هاي بيشينه و يرپذيري دمادر شهرستان بهبهان، شيب تغي

هاي مورد بررسي افزايشي، اما شيب كمينه در سال

تغييرپذيري ميانگين دما منفي بوده است، شيب افزايشي 

دار بوده است. دماي كمينه در اين شهرستان معني

داري همچنين عملكرد دانه در اين شهرستان به طور معني

ي محاسبه هاي رگرسيونافزايش يافته است. برابر ضريب

هاي بيشينه، كمينه و شده تغييرپذيري هر سه نوع دما

 ميانگين در اين شهرستان، تأثير منفي را بر عملكرد ذرت

ها از نظر در اين شهرستان گذاشته است كه هيچ يك از آن

 دار نبوده است و شايد بتوان افزايش عملكردآماري معني

چون همها عاملذرت را در اين شهرستان،  به ديگر 

 بهبود ژنتيكي و مديريتي نسبت داد.هاي عامل

شوشتر، روند تغييرپذيري هر سه نوع  شهرستاندر 

ت. دماهاي بيشينه، كمينه و ميانگين دما، افزايشي بوده اس

هاي مورد افزايش دماي بيشينه در اين شهرستان در سال

ي ذرت دار بوده است. همچنين عملكرد دانهبررسي معني

ذشته در اين شهرستان افزايش يافته است. هاي گدر سال

هاي رگرسيوني محاسبه شده اثر تغييرپذيري برابر ضريب

هر سه نوع دما بر عملكرد ذرت در اين شهرستان 

 دار بوده است.غيرمعني

ير هاي بيشينه و ميانگين به طور غدر شهرستان شيراز، دما

 رشداند اما دماي كمينه در فصل معني داري افزايش يافته

 طورهاي گذشته در اين شهرستان بهذرت در سال

 داري كاهش يافته است.معني 

هاي رگرسيوني محاسبه شده تأثير افزايش برابر ضريب

هاي بيشينه و ميانگين بر عملكرد ذرت در اين دما

شهرستان منفي و تأثير كاهش دماي كمينه بر عملكرد 

ك از ذرت در اين شهرستان مثبت بوده است كه هيج ي

رسد در اين اند. به نظر ميدار نبودهنظر آماري معني

ي شهرستان، نزديك شدن دماي بيشينه به محدوده

 ( در فصل رشد اين گياه درCo 34بحراني براي گياه ذرت )

هاي گذشته، بر عملكرد تأثير منفي داشته است. سال

ي درجه 55/33ي دماي بيشينه در اين شهرستان ميانه

 باشد.سلسيوس مي

هاي كمينه، بيشينه و ميانگين در درشهرستان فسا، دما

رغم اينكه هاي گذشته روند افزايشي داشته است كه بهسال

هاي كمينه و ميانگين در اين شهرستان تغييرپذيري دما

هاي رگرسيوني محاسبه دار بوده است اما برابر ضريبمعني

شهرستان داري را بر عملكرد ذرت در اين شده تأثير معني

هاي مورد بررسي در نداشته است چون تغييرپذيري دما

ي دماهاي هاي گذشته در اين شهرستان در دامنهسال

 قابل تحمل براي ذرت بوده است. 

هاي كمينه، بيشينه و ميانگين در شهرستان مرودشت، دما

هاي گذشته روند افزايشي داشته است كه در سال

 نگين در اين شهرستان ازتغييرپذيري دماهاي كمينه و ميا

دار بوده است. همچنين در اين شهرستان نظر آماري معني

هاي گذشته كاهش يافته است. طبق عملكرد ذرت در سال

بر  ضرايب رگرسيوني محاسبه شده، تأثير تغييرپذيري دما

هاي گذشته )از عملكرد ذرت در اين شهرستان در سال

اي كه گونه ( مثبت بوده است به1392الي  1381سال 

هاي كمينه و ي سلسيوس دماافزايش هر يك درجه

كيلوگرم  2102و  1042ميانگين به ترتيب موجب افزايش 

در هكتار عملكرد ذرت در اين شهرستان شده است و شايد 

كاهش عملكرد ذرت در اين شهرستان را بتوان به ديگر 

ت هاي نامناسب و يا مشكالهمچون استفاده از رقمها عامل

 ديريتي نسبت داد.م

 وهاي كمينه، بيشينه در شهرستان داراب، تغييرپذيري دما

هاي مورد بررسي بسيار اندك و غير ميانگين در سال

ي ذرت دار بوده است. در اين شهرستان عملكرد دانهمعني

هاي هاي گذشته افزايش يافته است، برابر ضريبدر سال

يري دما بر رگرسيوني محاسبه شده نيز تأثير تغييرپذ

دار عملكرد ذرت در اين شهرستان مثبت ولي غير معني

 بوده است.

 گیري نتیجه

هاي ها نشان داد به طور كلي هر سه نوع دمابررسي

بيشينه، كمينه و ميانگين روزانه جز دماي كمينه در شيراز 

و ميانگين دما در بهبهان و داراب، افزايش يافته است و 

ب متأثر از افزايش دماي كمينه افزايش ميانگين دما اغل

بوده است. به طور كلي در هر چهار شهرستان استان فارس 

ميانگين هر سه دماي بيشينه، كمينه و ميانگين در 

هاي دماهاي قابل تحمل و بهينه براي ذرت بود، محدوده

ي ي ذرت نيز در همههاي باالتر دانهوجود عملكرد

ارس نسبت به هاي مورد بررسي در استان فشهرستان

تر اين تواند به دليل وجود اقليم خنكاستان خوزستان مي

اي كه ها در طول فصل رشد ذرت باشد به گونهشهرستان

ي رشد نيز در ي ميانگين دما دورهكمترين ميانه
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ي سلسيوس( و شيراز درجه 22 /87هاي فسا )شهرستان

يوس( مشاهده شد و باالترين ي سلسدرجه 42/25)

هاي فسا و شيراز به عملكرد نيز در شهرستان يميانه

كيلوگرم در هكتار مشاهده  42/7934و  11/8539ترتيب 

ي رشد در شد. در مقابل باالترين ميانگين دما دوره

ي سلسيوس(  و اهواز درجه 59/31شهرستان شوشتر )

ي سلسيوس( مشاهده شد و كمترين درجه 87/29)

مربوط به شهرستان  ي( عملكرد ذرت نيزميانگين )ميانه

كيلوگرم در هكتار و سپس شوشتر با  91/5184اهواز با 

كيلوگرم بود. با اين حال نتايج به دست آمده از  31/5287

هاي رگرسيوني بين عملكردهاي هموار ي ضريبمحاسبه

هاي بيشينه، شده به روش هموارسازي نمايي دوگانه و دما

هاي عامليك از  كمينه و ميانگين نشان داد كه تأثير هيچ

ها جز دماي وهوايي بر عملكرد در هيچ يك از شهرستانآب

دار نبوده كمينه و ميانگين در شهرستان مرودشت معني

وهوايي در بيشتر است. هر چند تأثير تغييرپذيري آب

دار هاي مورد بررسي از ديدگاه آماري معنيشهرستان

ه و نبوده است اما از نظر امنيت غذايي اهميت داشت

احتمال تشديد آن در آينده با توجه به شيب افزايشي آن 

تر هاي گرموجود دارد. اين مسئله به ويژه در شهرستان

اكنون نيز عملكرد ذرت در همچون اهواز و شوشتر كه هم

ها به دليل وجود دماهاي باال بسيار پايين است داراي آن

هاي تخفيف و اهميت بوده و مستلزم به كارگيري روش

وهوايي است. با سازگاري با اثرگذاري تغييرپذيري آب

هاي سازگار با شرايط اقليمي جديد كه تحمل انتخاب رقم

هاي محيطي از جمله دماهاي بيشتري نسبت به تنش

باالتر دارند و دقت در انتخاب بهترين تاريخ كاشت در 

توان اثرگذاري منفي تغييرپذيري ها ميهريك از شهرستان

 را بر عملكرد اين گياه تعديل كرد.وهوايي آب

 سپاسگزاري

وسيله از كارمندان بخش آمار وزارت جهاد كشاورزي بدين

و سازمان هواشناسي كشور به سبب در اختيار نهادن 

هاي اطالعات مربوط به عملكرد ذرت آبي و مشخصه

هاي مورد بررسي صميمانه وهوايي در شهرستانآب

 شود.قدرداني مي
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Introduction: In recent decades, plant yield is said to have been affected by three major factors: genetics, 

management and climate change (Ciampitti and Vyn, 2012). However, climate change has been reported as the 

most effective factor on the yield of wheat, rice and maize crops (Li et al., 2010). Both modeling and empirical 

studies have indicated that maize yield is negatively affected by climate change at the global scale (Lobell et al., 

2011). Among climatic factors, temperature plays a significant role on crop growth (Wallach et al., 2006) and 

each species has a specific temperature range represented by a minimum, maximum, and optimum (Hatfield and 

Prueger, 2015). This study was performed to investigate the effect of these factors on grain yield of irrigated 

maize in two provinces of Iran, Khuzestan and Fars, which include the largest area of maize cultivation. 

Materials and methods: The present experiment was conducted in 2014 and by study of eight locations in 

Khuzestan and Fars Provinces. The long-term data of irrigated maize yield in the studied cities were collected 

from the Ministry of Agriculture and the long-term weather data including minimum temperature, maximum 

temperature and average temperature were collected from the Iranian Meteorological Organization. Total 

weather data were controlled by the Tamet program and outliers were deleted. Then, the appropriate period for 

investigating weather data was selected based on maize growth period in each city. Also, in order to eliminate 

the effects of genetic improvement and management, the double exponential smoothing method was employed. 

To calculate weather parameter changes, trend and the relationship between maize yield and weather parameters 

were used as a simple linear regression. Finally, drawing graphs and Fig.ures was performed using Microsoft 

Excel 2003 and SigmaPlot v.11. 

Results and discussion: The results of present study showed that the minimum, maximum and average 

temperatures increased in most of the cities studied. Also, it can be stated that a rise in the average temperature 

has been more greatly affected by the minimum temperature than the maximum temperature. Generally, in all 

cities of Fars province the temperature throughout the maize growing season was in the optimal range for maize 

and higher yields in these cities could be due to a more favorable temperature. The results showed that the lowest 

median average temperature during growth period belonged to Fasa (22.87 ° C) and Shiraz (25.42 ° C). 

Similarly, the highest median yield was also belonged to Fasa and Shiraz with 8539.11 and 7934.42 kg ha-1, 

respectively. In contrast, Shushtar and Ahvaz showed the highest median average temperature and had the lowest 

yield among the studied cities. In general, it seems that higher grain yield in the locations studied in Fars 

province could be because of a lower temperature in the maize growing season compared with Khuzestan 

province. Results of the double exponential smoothing method and regression analysis indicated that the 

regression coefficients between smoothed maize yield and maximum, minimum and average temperature were 

not significant in any cities except in Marvdasht where there was a negative relationship between rising 

temperature and maize yield.  

Conclusion: Despite the non-significant statistical relationship between maize yield and weather parameters in 

the studied locations, it is important to consider national food security which will probably be affected by rising 

temperatures in the future. This negative effect may be overcome by developing and using suitable new methods 

for adaptation and mitigation in face of climate change. 

Keywords: Maize, Temperature, Yield, double exponential smoothing. 
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