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ستفاده ابررسی اثر تغییرات آب و هوایی بر روی عملکرد گیاه ذرت با 

 AquaCrop مدلاز 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه  -رسول پردل نوقابی

 فردوسی مشهد

 شهدمدانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی -فاطمه عطارزاده

 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی -حسین انصاری
 :پست الكترونيكي:  97577999390تلفن نويسنده اصلي@stu.um.ac.irra.pordelnughabi  

 

 چکیده

بروز هرگونه تغییر احتمالی اقلیمی، آینده  .بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین بخشهای متأثر از تغییر اقلیم است

 در مناطق خشک و نیمه خشکتولیدات کشاورزی را در سطوح مختلف دستخوش تغییرات جدی کرده است. 

 ارتقای کارآیی مصرف آب در این یکی از محدودیت های اصلی توسعه کشاورزی بوده و لذاکمبود آب همواره 

یک ابزار قدرتمند و با ارزش برای بهبود مدیریت  AquaCropمدل .مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دی و دقت قابل قبول مدل . سادگی، نیاز به حداقل داده وروآب در مزرعه و محاسبه ی بهره وری آب می باشد

از داده های مزرعه ای  AquaCropاز مزایای استفاده از آن می باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی مدل 

در واکنش  AquaCropهدف از این تحقیق ارزیابی مدل کشت گیاه ذرت  در منطقه مشهد استفاده شد. تحت 

 شان داد که بانتایج ن باشد.گیاه ذرت می برای تغییرات آب و هوایی  مثل تغییر در متوسط دمای و بارندگی  به

 .کاهش بارندگی ساالنه و افزایش متوسط دمای ساالنه، عملکرد محصول گیاه ذرت کاهش می یابد

 متوسط دمای ساالنه، بارنذگی، گیاه ذرت، AquaCrop، مدل آب و هوا ها:کلید واژه

 

 مقدمه: .1

امروزه در بسياری از مناطق دنيا به خصوص مناطق خشک و نيمه خشک، مسئله ی کمبود آب به دليل استفاده ی بيش از حد 

 با توجه به کاهش منابع آب، تغييرات اقليمي و کاهش سهم بخش به يک بحران تبديل شده است.منابع آب و افزون جمعيت 

آب موجود به علت رشد صنعت و جمعيت شهری، بهبود کارآيي مصرف آب مبتني بر توليد بيشتر به ازای هر  از کشاورزی

 واحد آب مصرفي بسيار با اهميت است.
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کشاورزی بنا به تعريف عام آن فعاليتي اقتصادی است که در جهت توليد غذا مي باشد و در نتيجه امنيت غذايي حال و آينده 

د های علمي و تكنولوژيكي در زمينه افزايش عملكراين فعاليت خواهد بود. با وجود تمامي پيشرفت جهان در گرو موفقيت

و توليد محصوالت زراعي، کشاورزی به شدت به اقليم وابسته است و از اين رو تنوع اقليمي و تغييرات آن چه در کوتاه 

موفقيت توليد دارد. به همين دليل تاثير تغييرات مدت )در طول فصل رشد( و چه در درازمدت، سهم تعيين کننده ای در 

 .[1]آن مورد توجه جوامع علمي بين المللي قرارگرفته است اقليمي آينده بر کشاورزی و توليدات

افزايش غلظت گاز کربنيک و اثبات نظريه اثر گلخانه ای که براساس آن نوع و ترکيب گازهای موجود در آتمسفر به شدت 

سناريوهای .[9] اندگذارند حقايقي انكارناپذير هستند که وقوع تغييرات آينده اقليمي را محتمل ساختهاثير ميبر دما کره زمين ت

موجود در مورد افزايش غلظت گازهای گلخانه ای در آتمسفر برآوردهای مختلفي را از تغييرات دما آينده ارائه کرده اند. 

  1های مختلف گردش عمومي ، ولي مدل[5]بين پيش بيني ها موثر استباوجوديكه مقياس زماني برآورد در بروز اختالف 

. همچنين آخرين [4]درجه سانتي گراد برآورد کرده اند 3/5تا  9ميالدی را بين 9909کره زمين برای سال  یافزايش دما

درجه سانتي گراد  9/5را در حدود  9939ميانگين افزايش دمای جهان برای سال  9(IPCC)گزارش هيئت بينالدول تغيير اقليم 

چنانچه غلظت گازهای گلخانه ای باسرعت فعلي [3]درجه سانتيگراد برآورد کرده است  3/4و در پايان قرن حاضر حدود 

(ppm 1.7 افزايش يابد، تقريب )ميالدی  9199کره زمين تا سال های موجود برای افزايش ميانگين دمای اغلب مدل ادر سال

با وجودعدم قطعيت در اين پيش بيني ها بايد به خاطر داشت که چنانچه دما فعلي [. 0]درجه سانتيگراد است 3/4-3/3حدود 

  .[9]گذشته خواهد رسيد هزار سال 19گرم ترين دمای خود در طي  کره زمين به درجه سانتيگراد افزايش يابد، 1تنها 

های هيدرولوژيكي کره زمين، الگوهای بارش را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. با وجوديكه تأثير بر چرخه گرمای جهاني با

، ولي [0]ها نشان داده است که ميانگين بارش جهان در شرايط اقليمي آينده تا حدودی افزايش مي يابدنتايج اکثر پيش بيني

اين افزايش عمدتاً در عرض های جغرافيايي شمالي بوده و مناطق خشک و نيمه خشک جهان با کمبود جدی بارش مواجه 

از آنجا که تقريبا تمامي شاخص های اقليمي مرتبط با کشاورزی بر اساس دما و بارش محاسبه مي شوند، [.0]خواهند بود 

 .ها شرايط رشد و نموگياهان زراعي را تحت تأثير قرار خواهند دادآينده با تأثير بر اين شاخص تغييرات اقليمي

در مقياس منطقه ای تكامل اکوسيستم های کشاورزی و تنوع آنها در جهان تابع اقليم است، در حاليكه در مقياس کوچكتر 

توان براين اساس مي[. 7]گرددنمو گياهان توسط شرايط آب و هوايي کنترل مي تغييرات درون فصلي و بين فصلي، رشد و

يرات آينده توليدات کشاورزی را در سطوح مختلف دستخوش تغيتغيير احتمالي اقليمي،  گيری کرد که بروز هرگونهنتيجه

ای هاند، بطور قابل مالحظهای زراعي فعلي را که تحت شرايط اقليمي رايج تكامل يافتهخواهد بود نظام جدی کرده و قادر

است ميزان اين تاثير تابع مستقيمي از شدت تغييرات ا قليمي آينده خواهد بود. مقابله با اين تغييرات متحول سازد. بديهي 

 های فعلي توليد با اين تغييرات مستلزم شناخت دقيق علل بوجودهايي جهت سازگار کردن سيستمحلاحتمالي و يافتن راه

يابي های برونبا وجوديكه محققين با استفاده از روشباشد. ده ميآورنده اين تغييرات و پيش بيني احتمال وقوع آنها در آين

ای بويژه درکشورهای در حال توسعه از ولي انجام مطالعات منطقه [،0]های خود در مقياس جهاني دارندسعي در تعميم يافته

                                                           
1 General Circulation Model (GCM) 
2 Intergovermental Panel for Climate Change 
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شورهای به تغيير اقليم در کمطالعات مربوط . باشدالمللي ميهای بينشده توسط سازمانهای پژوهشي تعيينجمله اولويت

 اند. مختلف بسته به هدف مطالعه در ابعاد مختلفي اجرا شده

گروهي از اين تحقيقات به پي آمدهای تغيير اقليم بر رشد و عملكرد گياهان زراعي مختلف پرداخته اند که از جمله اين 

(، 9999چميلفسكي و همكاران ( چاودار ) 1777 برون و همكارانها مي توان به تأثير تغيير اقليم بر ذرت وگندم ) پژوهش

 .کرد (، اشاره9999ميجلتا و همكاران (،گياهان ريشه و غده ای )9995هلدن و همكاران سيب زميني و جو ) 

مرطوب گرمسيری است ليكن به دليل قدرت سازگاری باال کشت آن در مناطق  ذرت از غالت عمده مناطق مرطوب و نيمه

فرآورده  1399است. موارد متعدد مصرف ذرت در تغذيه انسان، دام و طيور و استخراج حدود گرديدهسردسير نيز ميسر 

دستيابي  برای .ها در صنايع مختلف موجب شده که اين محصول به عنوان مهمترين غالت شناخته شودمتفاوت و کاربرد آن

يولوژيكي های فيز ناپذير است. واکنش امری اجتناب بهينه از منابع محدود آبي ی به توليد مطلوب در زراعت ذرت استفاده

و بيوشيميايي گياهان به کمبود آب به عوامل متعدد از جمله شدت تنش، طول دوره تنش و همچنين مرحله رشد گياه بستگي 

 داداهش داری کبا تأمين آب کافي در مراحل حساس به کمبود آب، ميتوان اثر نامطلوب تنش خشكي را تا حد معنيدارد. 

[19.] 

است. اين مسئله همراه با تقاضای شديد برای به طور محسوسي توسعه يافته 1797درك روابط آب، خاك و گياه از سال  

آبي، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو را به باز سازی و ارزيابي وری آب به عنوان ابزار کنترل کمافزايش بهره

های مهم علمي، دانشگاهي و دولتي جهان انجام  کار از طريق مشورت با متخصصان سازمانوادارکرد. اين  55مجدد نشريه 

برای شبيه سازی واکنش محصوالت زراعي به مقدار آب مصرفي شد.   AquaCrop شد. اين مشورت منجر به توسعه مدل

توانمندی و سهولت استفاده بر قرار  يک توازن منطقي بين سادگي، دقت، ،55های نشريه با حفظ قابليت  AquaCropمدل 

شد. ه شرح داد،  [11]استديو و همكارانتوسط  AquaCrop هایويژگي ای، اصول اساسي اجزای آن وکند. مفاهيم پايهمي

 است. نتايج مطالعه هسيائو و همكارانگزارش شده[19]ها توسط رايز و همكاراندر حالي که جزئيات ساختاری و الگوريتم

به صورت مناسبي پوشش تاجي، رشد وزني زيست توده بخش هوائي و عملكرد دانه را   AquaCropنشان داد که مدل [15]

برای چهار رقم ذرت در شش فصل رشد مختلف با تراکم، تاريخ کاشت و نياز تعرقي مختلف با تيمارهای مختلف آبياری 

 .شبيه سازی کرده است

نقش تغييرات آب و هوايي  منطقه ی کشت گياه  در عملكرد محصول و با توجه به کارهای پيشين، الزم به نظر مي رسد که 

در واکنش به تغييرات آب و  AquaCropهدف از اين تحقيق ارزيابي مدل بهره وری مصرف آب بررسي گردد. بنابراين 

 باشد.گياه ذرت ميهوايي  مثل تغيير در متوسط دمای و بارندگي  برای 
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 مواد و روش ها  -2

 : AquaCropتئوری مدل  -2-1

آبياری و زهكشي فائو يک منبع مهم برای تعيين پاسخ عملكرد به آب در مزارع،  55واکنش عملكرد به آب، در نشريه 

  .است ( 1). معادله ارائه شده توسط فائو به صورت معادله [14]شود ها و درختان محسوب مي سبزيكاری

(
𝑌𝑥−𝑌𝑎

𝑌𝑥
) = 𝐾𝑦 (

𝐸𝑇𝑥−𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑥
)                                                                                                                                          (1)   

                                                                                                                   

𝐸𝑇𝑎تبخير و تعرق حداکثر،  𝐸𝑇𝑥عملكرد واقعي،  𝑌𝑎 عملكرد حداکثر، 𝑌𝑥در اين معادله  ضريب  𝐾𝑦تبخير و تعرق واقعي و    

آب  -وابط گياههای علمي و تجربي در رباشد. با پيشرفتعملكرد نسبي و کاهش نسبي تبخير و تعرق ميتناسب بين کاهش 

خود را اصالح و تكميل نموده و بصورت مدل  55وری آب، فائو، نشريه ، همراه با نياز مبرم به بهبود بهره1797از سال 

AquaCrop د.ارائه دا 

 AquaCrop با مجزا کردن تبخير و تعرق (ET) به تعرق از سطح محصول ،(Tr)  و تبخير از سطح خاك  (E)شود ، سبب مي

ياهي ويژه زماني که هنوز پوشش گه که بخش غير مؤثر آب )تبخير( در توليد محصول در نظر گرفته نشود. اين موضوع ب

 CO2، و غلظت (WP) وری آببهرهروزانه و  𝐸𝑇𝑜با استفاده از  (Tr𝑖) اهميت است. تعرق روزانه تكميل نگرديده، حائز

 .باشدشود. معادله زير بيان رياضي اين رابطه مياتمسفر نرمال شده به وزن قسمت هوايي گياه تبديل مي

𝐵𝑖 = 𝑊𝑃 (
𝑇𝑟𝑖

𝐸𝑇𝑜,𝑖

)                                                                                                                                                        (2) 

رف آيي مصوری آب، کاروری آب که مقدار آن در شرايط اقليمي مشابه ثابت است. به پارامتر بهرهبهره 𝑊𝑃دراين معادله

( داللت بر صحت و عموميت مدل دارد. برتری ديگر 9به معادله ) ( 1)شود. بنابراين گام گذاشتن از معادله مي آب نيز گفته

سازی فرآيندهای رشد گياه در اين است که شبيه ( 1)(، نسبت به معادله 9معادله )  AquaCropمعادله مورد استفاده در مدل

قابليت  AquaCrop شود. مدلسازی به صورت ماهانه يا فصلي انجام ميشبيه (1)آن به صورت روزانه است، اما در معادله 

بيني شو پي (HI) ، شاخص برداشت(B)، ماده خشک بيوماس(Y) سازی عملكردچون شبيه بيني مواردی همسازی و پيششبيه

ی سازی و تحليل اثرات تنش آبي بر پوشش تاجي گياه، پيرهای آبي مختلف، شبيهتحت شرايط رژيمکارآيي مصرف آب 

سازی مقدار آب ذخيره شده در تمام دوره رشد گياه، در ناحيه ريشه از پوشش تاجي گياه، تعرق از سطح محصول و شبيه

نفوذ عمقي و تبخير و تعرق( در ناحيه ريشه و طريق بيالن آبي جريان آب ورودی )آبياری و بارندگي( وخروجي )رواناب، 

 .ريزی مناسب جهت مديريت بهتر آبياری را داردبرنامه

 های ورودی مدل:داده -2-2

 داده های اقلیمی الف(

های حداکثر و حداقل دمای روزانه، تبخير و تعرق گياه های اقليمي مورد نياز مدل عبارتند از دادهمهمترين داده 

و بارندگي. مدل از داده های حداکثر و حداقل دمای روزانه برای محاسبه درجه روز رشد  به منظور تعديل  (ET𝑜) مرجع
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های دمای روزانه، مقدار بارندگي روزانه و همه داده [.4]کند عملكرد زيست توده بر اثر خسارات ناشي از سرما، استفاده مي

 .ايستگاه هواشناسي مشهد استخراج گرديد 9914آماری سال از اطالعات 𝐸𝑇𝑜 اطالعات مورد نياز برای محاسبه

𝐸𝑇𝑜  محاسبه گرديد . ميانگين ساليانه غلظت  [13]مانتيث  -پنمن -با استفاده از روش فائوCO2   به صورت آماده در مدل

بسيار نامنظم  خراسان که توزيع بارندگياستان در هاوايي( وجود دارد. در  Loa Maunaگيری شده در رصدخانه  )اندازه

 شود.کوتاه مدت روزانه توصيه مي است، استفاده از داده های

 های مربوط به خاك دادهب( 

تواند باشد. مدل همه های مختلف مي اليه با بافت 3به صورت يک سيستم پراکنده تا   AquaCropؤلفه خاك درمدلم

تواند ترکيب بافت خاك مورد نظر است. اما کاربر ميرا درنظر گرفته USDAهای بافت خاك موجود در مثلث بافت کالس

، (T)  خود را به مدل وارد نمايد. برای هر کالس بافت خاك، مدل تعدادی از خصوصيات هيدروليكي شامل ضريب زهكشي

، رطوبت حجمي (θFC)  رطوبت حجمي ظرفيت زراعي،(θsat)، رطوبت حجمي اشباع (Ksat) هدايت هيدروليكي اشباع

را دارد. در پروفيل خاك منطقه ريشه، مدل يک توازن آب، که دربرگيرنده رواناب، نفوذ، توزيع  (θPWP)پژمردگينقطه 

ورد برای شرايط مهای مورد نياز خاك دادهگيرد.  مجدد، نفوذ عمقي، صعود کاپيالری، جذب، تبخير و تعرق را در نظر مي

 .نظر در جدول زير آمده است

 

 مشخصات اليه های خاك -1 جدول

PWP (%) FC(%) 𝐾𝑠𝑎𝑡 بافت خاك (cmعمق )  (mm/day) 

9-13  Silt loam 15 55 139 

10-59 Silt loam 15 55 139 

51-43 loam 15.9 99.7 939 

40-93 loam 14.9 59.0 939 

90-139 loam 13 55 939 

 

 های گیاهی دادهج( 

ه زني، توليد مادهای ديناميكي فنولوژی، کانوپي، عمق ريشهاز پنج جزء پاسخ AquaCropسيستم گياهي مدل کامپيوتری  

ای، يا  گياهان ميوه-1سه نوع محصول اصلي  AquaCropخشک و عملكرد اقتصادی تشكيل شده است. مدل کامپيوتری 

شود  گياهاني که از برگ آنها استفاده مي -5شود و  اقتصادی ميگياهاني که از ريشه و غده آنها استفاده  -9ای،  دانه

 باشند. هر کدام از اين گياهان مراحل نموی خود را دارا مي  .دهد)سبزيجات( را بر اساس عملكرد تشخيص مي

أثير تاست زيرا توسعه کانوپي، افزايش سن گياه و پيری گياه عمل تعرق آب را تحت   AquaCropکانوپي يک ويژگي مهم 

بيان  (𝐶𝐶) نمايد. نمو کانوپي از طريق پوشش گياهيدهد؛ اين به نوبه خود مقدار ماده خشک توليد شده را تعيين ميقرار مي

گردد سازی مياست که سبب سادگي در شبيه  AquaCropهای و اين يكي از ويژگي (LAI) شود نه شاخص سطح برگمي
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حتي با تخمين  CCدهد که مقدار واقعي شود و به کاربر اجازه ميمنحصر مي و گسترش کامل کانوپي به يک تابع رشدی

های گياهي ورودی به مدل شامل پارامترهای داده AquaCropدر مدل کامپيوتری . بصری برآورد نموده و وارد مدل نمايد

 .باشندهای ويژه کاربر ميثابت و داده

ثابت برای اکثر گياهان زراعي به عنوان پيش فرض در مدل وجود مقادير پارامترهای گياهي : پارامترهای ثابت -

ای رشد ه کنند. اين پارامترها با استفاده از داده دارد. اين پارامترها با گذشت زمان يا موقعيت جغرافيايي تغيير نمي

طريق  آبي ازاند و برای کاربرد آنها در شرايط وجود تنش گياه در شرايط مطلوب و بدون محدوديت واسنجي شده

های زراعي مهم شوند. اين پارامترها به عنوان پيش فرض در مدل و برای گونهتأثير ضريب پاسخ به تنش تعديل مي

زميني، گندم، ذرت، برنج و پنبه( وجود دارد. در اين آزمايش برای ارزيابي مدل کامپيوتری  )مانند سيب

AquaCrop عضي موارد خاص از پارامترهای پيش فرض مدل پارامترهای حاصل از آزمايش صحرايي و در ب

 . استفاده شد

، های آب و خاك، تراکم گياه ها و پارامترهای مخصوص کاربر: پارامترهای ويژه گياهي طرح از قبيل ويژگيداده -

حداکثر عمق ريشه، زمان کاشت و مديريت آبياری و همه پارامترهای مربوط به مكان در گروه پارامترهای 

  .بندی ميشوند ر طبقهمخصوص کارب

 های ورودی مربوط به مدیریت دادهد( 

مربوط  هایگزينهشامل شود. مديريت آب مؤلفه مديريت به دو گروه اصلي مديريت آب و مديريت مزرعه طبقه بندی مي

آبياری با انتخاب روش آبياری )آبياری باراني، قطرهای، جوی و پشتهای و غرقابي(  -9کشاورزی ديم )بدون آبياری(، -1به 

گزينه آبياری برای شبيه سازی پاسخ گياه تحت شرايط آبياری تكميلي و يا کم آبياری بسيار مناسب است. مدل مي باشدرا 

کند. موتور محرك رشد در مدل  بت سطحي خاك را محاسبه ميکامپيوتری بر اساس تعيين نوع آبياری درصد رطو

آب است. آب مصرفي توسط گياه بر اساس دور آبياری در طول فصل رشد با واحد ميليمتر به مدل  AquaCropکامپيوتری 

های ديريتم. شود بايد در همين قسمت به مدل کامپيوتری لحاظ گرددشود. همچنين تنش آبي که به گياه اعمال ميداده مي

اقدامات مربوط به سطح خاك مانند . گيردهای مربوط به سطح حاصلخيزی را در طي شبيه سازی در نظر ميمزرعه گزينه

 .شوددهي برای کاهش تبخير و يا استفاده از پشته برای کنترل رواناب سطحي و نفوذ نيز در مدل در نظر گرفته ميمالچ

 داده های اقلیمی: -2-3

 به صورت، برای شهر مشهد، 9915تا  1731طي سال های  متر( )بر حسب ميليسط ساالنه و بارندگي ساالنه دمای متوتغييرات 

 شود. مشاهده مي  9و  1در شكل های نمودار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 تغييرات دمای متوسط ساالنه ی شهر مشهد-1شکل 

 

 

 تغييرات متوسط بارندگي ساالنه شهر مشهد-2شکل

 

خط  بای ساالنه متوسط بلند مدت دمااين نمودار، . در باشدسط دمای ساالنه ميوی تغييرات متنشان دهنده 1شكل شماره 

به تدريج متوسط دمای ساالنه  9915تا  1775در طي سال های . به وضوح مشخص است که شده استمشخص چين 

 کند.افزايش پيدا مي

در  متوسط بلند مدت بارندگي شود.متر( مشاهده ميبر حسب ميلي) نيز نمودار تغييرات بارندگي ساالنه 9در شكل شماره

له اخير رو به کاهش است و سا 19که ميزان يارندگي در طي  مي شودمشاهده   شهر مشهد با خط چين مشخص شده است.
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سال اخير  15. اگر متوسط بارندگي بوده استدر چند سال اخير اکثرا کمتر از متوسط بلند مدت بارندگي  ميزان بارندگي 

 .(، وجود  داردشده استمشخص که با خط ممتد)ميزان بارندگي ميليمتری در  59کاهش محاسبه شود 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -3

با استفاده از ) 9915-1775سال های طي در  AquaCropافزار گياه ذرت، نرمبرای ارزيابي تاثير تغييرات اقليمي بر عملكرد 

 اجرا شده و نتايج زير حاصل شد. (های اقليمي مشهد و مدل کاليبره شده برای اين شرايطداده

 

 

 در يک دوره بيست ساله در شهر مشهد گياه ذرت تغييرات عملكرد زيست توده-3شکل

 

 

 تغييرات عملكرد محصول دانه ای گياه ذرت در يک دوره بيست ساله در شهر مشهد -4شکل
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 برای يک دوره بيست ساله  AquaCrop تفاده از مدلشبيه سازی شده گياه ذرت با اس نتايج-1جدول

عملكرد زيست توده 

 )کيلوگرم(

 محصول دانه ایعملكرد 

 )کيلوگرم(

 مصرف آب محصول     کارايي 

 )کيلوگرم بر متر مكعب(

 سال

 )ميالدی(

27939 11496 1.55 1993 
28483 11684 2.24 1994 

28414 11661 1.68 1995 

27245 11596 1.27 1996 

28110 11541 1.3 1997 

28517 11698 1.69 1998 

28133 11612 1.44 1999 

24985 10045 0.95 2000 

25254 10360 0.97 2001 

25242 10685 0.98 2002 

26000 10979 1.14 2003 

25379 10785 0.97 2004 

25430 10730 1.04 2005 

28803 11814 1.69 2006 

28537 11714 1.5 2007 

28815 11821 1.95 2008 

28761 11809 1.89 2009 

26674 11418 1.11 2010 

22789 9895 0.87 2011 

23924 9992 0.89 2012 

26773 11419 1.19 2013 

 

دليل  مي دهد.را نشان برای  عملكرد پاييني افزار نرم  9911، و  9991، 9999 ، مثل سال هابعضي در ،  1 جدولبا توجه به 

 کاهش بارندگي در اين سال ها و همچنين افزاش دما و تبخير و تعرق گياه باشد.تواند اين امر مي

يي مصرف آب کاهش چشمگيری در متوسط کارا 9999های بعد از به وضوح مشخص است که در سال با توجه به نتايج

ای را ت توده و دانهتوان کاهش در ميزان عملكرد زيس مي 4و  5های با توجه به شكل برای محصول وجود دارد. همچنين

هتر است به بافزايش جمعيت(  دليل مود، بنابراين با توجه به افزايش ميزان تقاضا برای محصوالت کشاورزی )بهمشاهده ن

 محصوالت کشاورزی بود.، که تحت تاثير شرايط اقليمي نباشند، برای توليد تریمطمئن هایروشدنبال 

 

 منابع: -4
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