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چکیده
 یکی از عوامل مهم مؤثر بر این شاخص.) شاخصی مهم برای کمیسازی اثربخشی عوامل ذاتی بر بهرهوری فیزیکی استPCWP( پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی
 برای هشت تقویم زراعی و پنج مزرعه ذرت در سالPCWP  شاخص، با توجه به اهمیت زراعت ذرت و ضرورت ارتقای بهرهوری آب.تقویم زراعی است
 از مدل رشد فائو (عملکرد) و روشPCWP اجزای. تقویمهای زراعی از منابع رسمی موجود و جلسات کارشناسی احصا شد. بررسی شد1394-95 زراعی
 درصد افزایش داشت و از23  در کشت دوم نسبت به کشت اولPCWP  برای ذرت علوفهای میانگین. تعرق) تعیین شد- فائو (تبخیر- مانتیث-استاندارد پنمن
 استفاده از تقویمهای کشت، در کشت دوم ذرت دانهایPCWP  درصدی13/7  با وجود افزایش.منظر ارتقای بهرهوری آب تقویمهای کشت دوم توصیه میشود
 و متناسب با تقویم زراعی ضروریETc  تخصیص آب و برنامهریزی آبیاری بر مبنای،) و اجزای آنWP(  با توجه به تغییرات بهرهوری آب.اول توصیه میشود
 برPCWP  و عملکرد واقعی مناسب نبوده و الزم است از مقادیرETc  بر مبنایWP  استفاده از، برای مقایسه و تحلیل درست در انتخاب تقویم زراعی.است
. استفاده شودETc ) وIPP( ) در شرایط آبیCPP( مبنای پتانسیل تولید اقلیمی
.)WUE(  کارایی مصرف آب،)ET(  تعرق- تبخیر، تاریخ کاشت،)CPP(  پتانسیل تولید اقلیمی،)WP(  بهرهوری آب:کلیدواژهها
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Abstract
The Potential Climatic Water Productivity (PCWP) is an important indicator to quantify the effect of intrinsic factors on physical water productivity.
The crop calendar is one of the important factors affecting this index. Considering the importance of maize farming and the necessity of improving
water productivity, PCWP index has been investigated for eight agronomic calendars and five maize farms between 2015 and 2016. Crop calendars
were extracted from available official sources and expert meetings. The PCWP components are determined from the FAO Growth Model (yield) and
the standard FAO Penman-Monteith method (evapotranspiration). The mean PCWP for maize forage in the second crop cultivation has increased by
23%, compared to the first cultivation; therefore, the use of second cultivation calendars is recommended in regard to the promoting water
productivity. In spite of a 13.7% increase in PCWP in the second maize-grain cultivation, the use of the first cultivation calendars is recommended.
Due to changes in water productivity (WP) and its components, water allocation and irrigation scheduling based on ETc appropriate to the crop
calendar is essential. However, WP based ETc and actual yield are not appropriate for correct comparison, analysis, and crop calendar selection, so it
is necessary to use PCWP values based on climatic potential production (CPP) under water conditions (IPP) and ETc.
Keywords: Climatic production potential (CPP), evapotranspiration (ET), planting date, water productivity (WP), water use efficiency (WUE).
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.1مقدمه 

عملکرد آمارنامهها بهعنوان ستانده استفاده شده و بیشینه

بهمنظور دستیابی به هدفهای تولید کشاورزی در افق

ممکن بهرهوری آب و سهم عوامل مختلف مؤثر بر آن ،در

 1404باید شاخص فیزیکی بهرهوری آب به حداقل دو

نظر گرفته نشده است.

برابر مقدار سال  1386برسد ( .)Heidary, 2011ارتقای

عوامل مختلفی بر شاخص بهرهوری آب محصولها

سطح بهرهوری ،نتایجی از قبیل استفاده بهینه از منابع،

مؤثر است )2019( Azizi Zohan et al. .عوامل مؤثر بر

کاهش هزینهها ،افزایش سودآوری و رشد اقتصادی پایدار

فرایند تولید در نظام کشاورزی را به دو گروه

را بهدنبال دارد ( .)Azizi Zohan et al., 2014ارتقای سطح

مدیریتپذیر و ذاتی تقسیم و عوامل عمده ذاتی مؤثر بر

بهرهوری آب برای محصولهای مختلف از جمله ذرت

 WPرا مطابق نیازهای رویشی گیاهان که توسط

Givi

ضرورت دارد .ذرت با میانگین سطح کشت ذرت علوفهای

( )1997و  )1991a, b( Sys et al.ارائه شده ،به دو گروه

و دانهای در کشور و استان اردبیل بهترتیب  10/9 ،223/3و

الف -موقعیت جغرافیایی ،اقلیم و گیاه و ب -خصوصیات

 158/5و  8/3هزار هکتار و میانگین عملکرد آنها در کشور،

زمین ،خاک و گیاه ،تقسیم کردند .سپس شاخص پتانسیل

استان اردبیل و منطقه مغان بهترتیب  48/1 ،41/3 ،50/5و

بهرهوری آب اقلیمی )PCWP( 4را برای کمیسازی اثر

Ministry of Agriculture

عوامل گروه «الف» بر بهرهوری فیزیکی آب ،تعریف و

 7 ،7/4و  7/4تن در هکتار (

 )Jihad, 2017از محصولهای مهم است.

روش تعیین آن را ارائه نمودند.

پژوهشهای زیادی در خصوص بهرهوری آب)WP( 1

با بررسی انجامشده برای تعیین  PCWPذرت و

و کارایی مصرف آب )WUE( 2در تولید محصوالت

کمیسازی اثر تقویم زراعی بر مقدار آن ،پژوهشی یافت

کشاورزی از جمله ذرت انجام شده است .3از جمله؛

نشد ،اما در خصوص اجزای آن شامل  ETcو پتانسیل

 )2004( Zwart & Bastiaanssenبا بررسی پژوهشهای

تولید اقلیمی )CPP( 5بهطور جداگانه و با هدفهای

کشورها دامنه  WPذرت دانهای را  1/1تا  2/7کیلوگرم بر

دیگر،

است.

مترمکعب گزارش کردند WP ،)2011( Heidary .ذرت

پژوهشهای  CPPبیشتر با هدف برآورد تولید پتانسیل با

علوفهای در مزارع کشاورزان را  5/6کیلوگرم بر مترمکعب

مدلهای همانندسازی رشد گیاه و تولید محصول در

گزارش کرد WP ،)2017( Galebi .ذرت علوفهای در

شرایط مختلف اقلیمی بودهاست (.)Toscano et al., 2012

مزارع کشاورزان قزوین را  6تا  7/3کیلوگرم بر مترمکعب

از جمله ،پتانسیل تولید اقلیمی ذرت علوفهای  52تن در

WP

& Mashayekhi

گزارشکرد،)2017(Yadollahi Noshabadi et al. .

پژوهشهای

زیادی

گزارش

هکتار برای خداآفرین دشت مغان (

شده

ذرت علوفهای در منطقه هشتگرد را  6/6کیلوگرم بر

 107 ،)Torabi, 2014تن در هکتار برای شهرکرد

مترمکعب گزارش کردند .نتایج بررسیها نشان داد که در

( )Etedali et al., 2012و  75تن در هکتار برای هشتگرد

محاسبههای بزرگ مقیاس برای  WPعموماً از تبخیر-

( )Yadollahi Noshabadi et al., 2017و هشت تن در

تعرق گیاه در شرایط استاندارد( )ETcبهعنوان نهاده و از

Fatehi et al.,

)1. Water Productivity (WP
)2. Water Use Efficiency (WUE

هکتار برای ذرت دانهای در کرمانشاه (

 )2007گزارش شده است)2017( Izadfard et al. .

 .3در برخی از پژوهشها نسبت محصول به آب مصرفی با  WUEبیان شده ولی در

)4. Potential Climatic Water Productivity (PCWP
)5. Climatic Production Potential (CPP

این مقاله یکسان سازی انجام و از شاخص  WPاستفاده شد.
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بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPذرت در دشت مغان
بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل 

پتانسیل تولید حرارتی -تابشی ذرت را با مدل فائو و

( )2016اثر تاریخ کاشت برای کشت اول و دوم هیبریدهای

 Aquacropبرای منطقه مغان بررسی و بهترتیب برابر 20

ذرت را در مغان بررسی و تاریخ کاشت دهم اردیبهشتماه

و  15/5تن در هکتار گزارش کردند.

را توصیه کردند )2017( Izadfard et al. .با مدل آکواکراپ

براساس تعریف فائو نیاز آبی گیاه در شرایط تولید

برآورد تاریخ کاشت ذرت در دشت مغان را انجام و بازه

 CPPبرابر  ETcاست .پژوهشهای  ETcبیشتر با هدف

کشت بهاره را طوالنیتر از بازه معمول و برای کشت دوم

برآورد تبخیر -تعرق گیاه برای شرایط مختلف است .از

همسان با بازه کشت منطقه گزارشکرد .برای استان اردبیل

جمله؛  ETcذرت دانهای برابر  901 ،1053و  913میلیمتر

تاریخ کاشت و برداشت ذرت دانهای بهترتیب فروردینماه و

بهترتیب برای کرج ( ،)Shariati et al., 1993مغان

اول مردادماه تا پایان شهریورماه پیشنهاد شده است

( )Ahmadi Adli, 2007و ماهیدشت کرمانشاه ( Bafkar et

( )1997( Farshi et al. .)Ministry of Agriculture, 1994و

ETc )1997( Farshi et al.

نرمافزار  )Anonymous, 2002) Netwatبا لحاظ تقویمهای

ذرت علوفهای و دانهای برای  47و  36شهر را بهترتیب بین

زراعی نیاز آبی ذرت در منطقه را تعیین کرده که مالک

 323تا  982و  449تا  1001میلیمتر گزارش کردند.

تخصیص و تحویل آب به کشاورزان میباشد.

 )al., 2013گزارش شده است.

 )2013( Khazaei et al.آب مصرفی ذرت علوفهای در

جمعبندی بررسیها نشان داد که در پژوهشهای

دشت لوئین ساوه را با دادههای بههنگام هواشناسی و

تاریخ کاشت و تقویم زراعی ،تغییرات  ETcو  CPPمورد

بلندمدت بهترتیب  538و  631میلیمتر گزارش کردند.

توجه نبوده و فقط عملکرد واقعی مدنظر است و به اثر

 WPذرت علوفهای  7/6و  4/8کیلوگرم در مترمکعب بود.

متقابل آنها پرداخته نشده است .همچنین در پژوهشهای

تقویم زراعی یکی از عوامل مهم مؤثر بر ستانده

 WPکه عوامل مختلف مؤثر در فرایند تولید مدنظر است،

(عملکرد) و نهاده (آب مصرفی)  PCWPدر زراعت ذرت

عموماً ستانده (عملکرد) و نهاده (آب مصرفی) با هم بهکار

است .تقویم زراعی عبارت از تاریخ کاشت و برداشت

نرفته و اثر تقویم زراعی بر مقدار آن بررسی نشده است.

( Khayamim

با توجه به اهمیت تولید انواع ذرت در منطقه ،ضرورت

 .)& Fathelah Taleghani, 2008در خصوص اثر تقویم

ارتقای  WPو با نظر به اینکه هنوز اثر تقویمهای مختلف

زراعی بر عملکرد ذرت پژوهشهای زیادی انجام شده است.

زراعی ذرت در منطقه بر شاخص بهرهوری آب ارزیابی

از جمله )2010( Estakhr & Dehghanpour ،با بررسی

نشده است ،تعیین شاخص  PCWPمعرفیشده توسط

تاریخ کاشت ارقام ذرت برای کشت دوم ،اثر بسیار معنیدار

 )2020( Azizi Zohan et al.برای انواع ذرت و بررسی

آن بر عملکرد را گزارش و بیان داشتند رقم  KSC 704در

اثر تقویم زراعی بر آن برای تعیین تقویم با بهرهوری آب

Anvari et

باال ضرورت دارد .لذا ،هدف اصلی از این پژوهش تعیین

 )2012( al.با بررسی اثر تاریخ کاشت بر هیبریدهای ذرت

شاخص پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPذرت

دانهای در میاندوآب 30 ،اردیبهشتماه را بهترین تاریخ

علوفهای ،دانهای و بذری در اراضی شبکه آبیاری و

کاشت معرفی کردند)2013( Sobhani & Omidzada .

زهکشی مغان است .همچنین اثر تقویمهای مختلف

بهترین زمان کاشت و برداشت ذرت در خرمآباد را 20

زراعی بر شاخص  PCWPبرای انواع ذرت بررسی

محصول و از مهمترین متغیرهای تولید است

کاشت با تأخیر دچار سرمازدگی آخر فصل شد.

اردیبهشتماه و  16شهریورماه تعیین

کردندShiri et al. .

خواهد شد.
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.2موادوروشها 

زراعی مناسب ذرت علوفهای ،دانهای و بذری برای کشت-

دشت مغان بین طول جغرافیایی  47درجه و  25دقیقه تا

های اول و دوم با برگزاری جلسههایی با کارشناسان مرکز

 48درجه و  25دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  39درجه

تحقیقات کشاورزی مغان ،مدیریت جهاد کشاورزی مغان و

و  23دقیقه تا  39درجه و  42دقیقه شمالی قرار دارد.

شرکت کشت و صنعت پارس ،برای منطقه مشخص شد.
Farshi et

ارتفاع منطقه از سطح دریا  50تا  600متر و اقلیم آن

عالوه بر آن از تقویمهای ارائهشده توسط

نیمهخشک معتدل است .براساس آمار آبوهوایی ایستگاه

 )1997(al.و Ministry of Agriculture Jihad and Iranian

هواشناسی سینوپتیک پارسآباد ،این منطقه جزو اقلیم

 )2002( Meteorological Organizationنیز استفاده شد .طی

نیمهبیابانی خفیف بوده ،دارای زمستانهای مالیم و

جلسات کارشناسی پنج مزرعه نیز به گونهای که معرف

تابستانهای گرم میباشد .متوسط بارندگی سالیانه منطقه

شرایط مختلف مدیریتی مزارع ذرت منطقه باشد انتخاب و

موردمطالعه  281میلیمتر گزارش شده است.

برای آن دادههایی از قبیل نوع ذرت ،تاریخ کاشت و برداشت
مزرعه ،مساحت مزرعه ،عملکرد ،طول دوره رشد و تراکم،

پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPذرت برابر

یادداشتبرداری یا اندازهگیری شد (جدول .)3

نسبت پتانسیل تولید اقلیمی ( )CPPدر شرایط آبی ()IPP
به آب مصرفی گیاه تحت شرایط استاندارد ()ETc

با توجه به استفاده و تأیید مدل رشد فائو برای مناطق

Azizi Zohan

( Yadollahi

بهصورت رابطه (یک) تعریف شده است (

و محصوالت مختلف از جمله ذرت در ایران

.Noshabadi et al., 2017; Izadfard et al., 2017; Etedali

 .)et al., 2020برای تعیین  PCWPدر تقویمهای مختلف

;.et al., 2012; Fatehi et al., 2007; Khaghani, 2010

زراعی انواع ذرت مراحل زیر انجام شد.
IPP

رابطه ()1

ETc

; ،)Mashayekhi & Torabi, 2014در این پژوهش برای

= PCWP

دادههای اقلیمی و هواشناسی الزم برای محاسبه  ETcو

برآورد  CPPذرت در شرایط آبی ( )IPPاز مدل فائو ( Sys

 IPPبهصورت روزانه در سال زراعی  1394-95از ایستگاه

 )et al., 1991aو نیازهای رویشی گیاه ذرت ( ;Givi, 1997

هواشناسی سینوپتیک پارسآباد تهیه شد (جدول  .)1تقویم

 )Sys et al., 1993استفاده شد.

جدول  .1خالصه دادههای هواشناسی ایستگاه پارسآباد مغان برای دوره رشد ذرت در سال زراعی 1394-95
ماه

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

)Tmin (oC

5/7

8/1

13/9

17/7

20/4

20

16/7

9/7

2/6

)Tmax (oC

15/6

20/2

26/1

31/3

30/1

35/6

25/7

16/6

12/4

)Tday (oC

12/9

16/5

22/2

26/8

27/0

30/8

23/2

14/9

10/4

)RH (%

77/8

77

72

63

66/8

61

77

86

80

)U2 (m/s

2/5

2/1

2/2

2/4

2/5

2

1/5

1/6

2

)N (hr

3/6

5/7

7/3

7/6

5/1

10

6

3/7

4/6

)N (hr

11/8

13/1

14/2

14/8

14/4

13/6

12/2

10/9

9/7

پارامتر
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بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPذرت در دشت مغان
بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل 

در این مدل زیستتوده خالص ( )Bnو عملکرد پتانسیل

تمام تقویمهای زراعی ذرت از رابطه ( )8محاسبه شد .عالوه

( )Ypبا روابط ()2و( )3برآورد میشود (.)Sys et al., 1991a

بر این از مقادیر گزارششده توسط  )1997( Farshi et al.و

= Bn

نرمافزار  )Anonymous, 2002( Netwatبرای تقویمهای

0.36∗bgm∗KLAI

رابطه ()2

1
L

)(( )+0.25ct

Yp = Bn × Hi

رابطه ()3

که در آن bgm ،میزان حداکثر تولید ناخالص زیستتوده

متناسب استفاده شد.
رابطه ()8

که در آن Kc ،ضریب گیاهی هر محصول و

(رابطههای  4و  ct ،)5ضریب تنفس (رابطه  L ،)6تعداد
روزهای بین کاشت و برداشت (رسیدن محصول)،

KLAI

ETc = ETo × Kc
ETo

تبخیر -تعرق گیاه مرجع در اقلیم موردنظر است .برای

Kc

عامل تصحیح شاخص سطح برگ (در این پژوهش برابر

ذرت از مقادیر )1998( Allen et al. ،)1997( Farshi et al.

 0/9195محاسبه شد) و  Hiشاخص برداشت است .مقدار

و نتایج تحقیقات محلی ( )Ahmadi Adli, 2007استفاده و

 LAIو  Hiبرای ذرت رقم ( 704رقم غالب منطقه) در منطقه

با توجه به بافت خاک ،مدیریت آبیاری منطقه و دادههای

موردمطالعه از ( )Beheshti et al., 2007استخراج شد.

هواشناسی به روش ارائهشده در نشریه  56فائو اصالح شد.

bgm = f × bo + (1 − f) × bc

 EToبا استفاده از روش استاندارد فائو پنمن -مانتیث با

با توجه به اینکه حداکثر میزان فتوسنتز برگ ()Pm

استفاده از پارامترهای هواشناسی مؤثر از رابطه ( )9محاسبه

رابطه ()4

ذرت در مقابل دمای روز به مقدار  yدرصد نسبت به
مقدار  Pm =20 kgCH2O. ha-1.hr-1افزایش دارد .رابطه

شد (.)Allen et al., 1998

رابطه ()9

( )4برای محاسبه  bgmبه شکل رابطه ( )5تغییر مییابد.
رابطه ()5

)△+γ(1+034 U2

= ETo

که در آن Rn ،تابش خالص در سطح گیاه G ،شار

= bgm

گرمای خاک T ،دمای هوا و  u2سرعت باد در ارتفاع دو

.f

)(es-ea

)× bo × (1 + 0.002 y) + (1 − f) × bc × (1 + 0.005 y

) Ct = C30 (0.044 + 0.0019 t + 0.001 t 2

رابطه ()6

900
)0.408△(Rn−G)+γT+273U2(es−ea

که در آنها f ،نسبت روزهایی که هوا ابری است،

bo

متری es ،فشار بخار اشباع ea ،فشار بخار واقعی،

کمبود فشار بخار اشباع ∆ ،شیب منحنی فشار بخار و γ
ضریب ثابت سایکرومتری است.

حداکثر میزان کل تولید بیوماس ناخالص در هوای ابری،

پس از محاسبه تبخیر -تعرق ذرت در شرایط استاندارد

 bcحداکثر میزان کل تولید بیوماس ناخالص در هوای

( )ETcو پتانسیل تولید اقلیمی ذرت در شرایط آبی ()IPP

صاف C30 ،ضریب تنفسی گیاه که برای ذرت برابر

برای تقویمهای مختلف زراعی ،مقدار شاخص پتانسیل

 0/0108میباشد و  tمتوسط درجه حرارت روز در طول

بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPدر هر تقویم با رابطه ()1

سیکل رشد گیاه (رابطه  )7است.
رابطه ()7

)

(Tmax −Tmin ) 46−N
N

(

4π

+

) (Tmax +Tmin
2

محاسبه و ارائه شد .عالوه بر این  WPبرای پنج مزرعه
= Td

که در آن Tmax ،و  Tminبهترتیب دمای حداکثر و

واقعی بر مبنای عملکرد واقعی اندازهگیریشده ،محاسبه و
ارائه شد.

حداقل N ،طول روز و  πبرابر  3/1416است .ضرایب الزم
برای مدل فائو و مقادیر  Bnو  Ypکه برابر  IPPبهترتیب

.3نتایجوبحث 

برای ذرت علوفهای ،دانهای و بذری میباشد ،محاسبه شد.

تقویمهای مختلف زراعی برای انواع ذرت از منابع و

 ETcبا استفاده از دادههای هواشناسی روزانه منطقه برای

جلسات کارشناسی که برابر هفت ،چهار و دو تقویم بهترتیب
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برای ذرت علوفهای ،دانهای و بذری بود بههمراه مقادیر ETo

تقویمهای مختلف زراعی انواع ذرت محاسبه و در

در هر تقویم برای سال زراعی  1394-95در جدول ( )2آمده

جدولهای ( )5( ،)4و ( )6آمده است .کمینه و بیشینه کل

است .این جدول دامنه وسیع تاریخهای کاشت و برداشت و

زیستتوده خالص ذرت علوفهای برابر  15/9و  21/7تن در

 EToرا برای هر نوع ذرت نشان میدهد .مقدار  EToدر

هکتار و بهترتیب مربوط به طول دوره رشد ( 86تقویم )6-F

طول دوره رشد انواع ذرت بهویژه ذرت علوفهای بسیار متأثر

و ( 133تقویم  )1-Fروز است .بهطورکلی ،زیستتوده

از تقویم زراعی انتخاب شده بود و درنهایت اثر آن به  ETcو

خالص ( )Bnذرت علوفهای با طوالنیشدن طول دوره رشد

 PCWPمنتقل خواهد شد .ریز مشخصات پنج مزرعه

افزایش یافته است (جدول  .)4تقویم  6-Fکشت دوم

موردمطالعه شامل تقویم زراعی ،روش آبیاری ،طول دوره

تأخیری داشته که مربوط به یک مزرعه استیجاری است و

رشد ،عملکرد ،مساحت و نوع مدیریت در جدول ( )3آمده

تقویم  1-Fبیشترین طول دوره رشد را دارد و براساس

است .از نظر عملکرد ،مزارع کشت و صنعت بهترین و

بررسی انجامشده کشت با این تقویم در این منطقه معمول

مزرعه بخش دولتی بدترین شرایط را دارد.

نیست ،اگرچه که تقویم پیشنهادی نرمافزار

ضرایب مدل فائو برای محاسبه عملکرد پتانسیل در

) )Anonymous, 2002است.

Netwat

جدول  .2تقویمهای مختلف زراعی استفادهشده برای مزارع ذرت علوفهای ،دانهای و بذری
کشت

نوع ذرت

کشت اول
ذرت علوفهای
کشت دوم

ماخذ تقویم
سند ملی آب ()Netwat
پژوهش حاضر
)1997( Farshi et al.
پژوهش حاضر
P5-F
Salemi
Arjangi

کشت اول
ذرت دانهای
کشت دوم
ذرت بذری†

سند ملی آب ()Netwat
پژوهش حاضر
پژوهش حاضر
Lys

پژوهش حاضر
P5-S

کد تقویم
1-F
2-F
3-F
4-F
5-F
6-F
7-F
1-G
2-G
3-G
4-G
1-S
2-S

کاشت ()Month/Day
12/21
2/15
4/15
3/25
4/1
5/5
4/10
2/1
2/15
3/25
4/2
2/15
2/22

† در مأخذهای موجود برای تقویم زراعی ذرت ،تقویمی برای ذرت بذری پیشنهاد نشده است.

برداشت ()Month/Day
4/31
5/16
7/5
6/16
7/15
7/28
7/12
6/20
6/15
8/15
8/20
7/15
6/15

(ETo )mm

536
484
390
456
500
311
442
688
630
572
536
714
606

جدول  .3مشخصات عمومی مزارع موردمطالعه
مزرعه
P5-F
Salami
Arjangi
Lys
P5-S

نوع مدیریت
5 -F
6 -F
7 -F
4 -G
2 -S

کشت و صنعت پارس
کشاورز -مستاجر
کشاورز -مالک
دولتی
کشت و صنعت پارس

مساحت
()ha
17
9/7
1/5
1/4
17

روش
آبیاری
بارانی -سنترپیوت
سطحی -فارویی
سطحی -فارویی
سطحی -فارویی
بارانی -سنترپیوت

تاریخ
کاشت
1395/4/1
1395/5/5
1395/4/10
1395/4/2
1395/2/22
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تاریخ
برداشت
1395/7/15
1395/7/28
1395/7/12
1395/8/20
1395/6/15

طول
دوره رشد
108
86
96
142
118

عملکرد
()Kg.ha-1
66582
42670
33750
2121
4477

بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPذرت در دشت مغان
بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل 

جدول  .4ضرایب محاسبهشده برای تعیین پتانسیل تولید با مدل فائو در تقویمهای مختلف زراعی ذرت علوفهای
1-F

2-F

3-F

4-F

5-F

6-F

7-F

 :Pmحداکثر میزان فتوسنتز برگ ()kg CH2O.ha-1.h-1

56/5

65

65

95

65

65

65

 :yدرصد افزایش ( )+یا کاهش ( Pm )-از مقدار 20 kg CH2O.ha-1.h-1

182/5

225

225

225

225

225

225

 :bcحداکثر میزان کل تولید زیستتوده ناخالص در هوای صاف()kg.ha-1.day-1

456/5

491/7

448/5

475/6

446

404/8

444/5

 :boحداکثر میزان کل تولید زیستتوده ناخالص در هوای ابری ()kg.ha-1.day-1

239/5

259/9

234/8

250/8

233/6

209/1

232/5

 :fنسبت روزهایی که هوا ابری است.

0/52

0/5

0/41

0/43

0/39

0/43

0/46

) :(1-fنسبت روزهایی که هوا صاف است.

0/48

0/5

0/59

0/57

0/61

0/57

0/54

 :bgmحداکثر تولید زیستتوده ناخالص ()kg CH2O.ha-1.h-1

590/2

707/7

701/1

730/4

708/3

618/5

665/9

0/00595

0/00828

0/00954

0/00984

0/00915

0/00776

0/00883

133

95

84

85

108

86

96

21691/2

18599/5

16241/7

16997

20306/4

15091/6

17460/7

ضرایب مدل فائو

 :Ctضریب تنفس
 :Lتعداد روز تا رسیدن (یا برداشت) محصول
 :Bnمیزان کل تولید زیستتوده خالص ()kg.ha-1

جدول  .5ضرایب محاسبهشده برای تعیین پتانسیل تولید با مدل فائو در تقویمهای مختلف زراعی ذرت دانهای
ضرایب مدل فائو
 :Pmحداکثر میزان فتوسنتز برگ ()kg CH2O.ha-1.h-1
 :yدرصد افزایش ( )+یا کاهش ( Pm )-از مقدار

.h-1

-1

20 kg CH2O.ha
-1

 :bcحداکثر کل تولید زیستتوده ناخالص هوای صاف (

.day

-1

1-G

2-G

3-G

4-G

65

65

64

63

225

220

225

215

)kg.ha

473/1

480/3

419/4

408/4

 :boحداکثر کل تولید زیستتوده ناخالص هوای ابری ()kg.ha-1.day-1

249/3

253/4

217/5

211

 :fنسبت روزهایی که هوا ابری است.

0/48

0/47

0/5

0/5

) :(1-fنسبت روزهایی که هوا صاف است.

0/52

0/53

0/5

0/5

 :bgmحداکثر تولید زیستتوده ناخالص ()kg CH2O.ha-1.h-1

697/9

715/6

597/6

576/6

0/00830

0/00884

0/00722

0/00683

 :Ctضریب تنفس
 :Lتعداد روز تا رسیدن (یا برداشت) محصول
 :Bnمیزان کل تولید زیستتوده خالص ()kg.ha-1
 :HIشاخص برداشت
 :Yعملکرد پتانسیل ()kg.ha-1

144

125

145

142

25610/4

23198/9

22737/5

21814

0/4

0/4

0/4

0/4

10244/2

9279/6

9095

8725/6

جدول  .6ضرایب محاسبهشده برای تعیین پتانسیل تولید با مدل فائو در تقویمهای مختلف زراعی ذرت بذری
1-S

2-S

 :Pmحداکثر میزان فتوسنتز برگ ()kg CH2O.ha-1.h-1

65

65

 :yدرصد افزایش ( )+یا کاهش ( Pm )-از مقدار 20 kg CH2O.ha-1.h-1

225

225

 :bcحداکثر کل تولید زیستتوده ناخالص هوای صاف ()kg.ha-1.day-1

495/6

480/3

 :boحداکثر کل تولید زیستتوده ناخالص هوای ابری ()kg.ha-1.day-1

241/2

253/4

 :fنسبت روزهایی که هوا ابری است.

0/46

0/42

ضرایب مدل فائو

) :(1-fنسبت روزهایی که هوا صاف است.

0/54

0/58

 :bgmحداکثر تولید زیستتوده ناخالص ()kg CH2O.ha-1.h-1

689/5

747/5

0/00831

0/00943

 :Ctضریب تنفس
 :Lتعداد روز تا رسیدن (یا برداشت) محصول
 :Bnمیزان کل تولید زیستتوده خالص ()kg.ha-1
 :HIشاخص برداشت
-1

 :Yعملکرد پتانسیل ( )kg.ha

156

118

26893/6

22843/4

0/3

0/3

8068/1
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عملکرد پتانسیل ذرت دانهای در چهار تقویم زراعی

هکتار در تقویم  6-Fرسیده است .بهعبارتی با کاهش یک

از  8/7تا  10/2تن در هکتار متغیر بود (جدول  .)5که

درصد در پتانسیل تولید اقلیمی در شرایط آبی (1/8 ،)IPP

براساس اطالعات آمده در جدول ( )2این تغییر 17

درصد در مقدار  ETcصرفهجویی شده است.

درصدی متأثر از طول دوره رشد و تاریخ کاشت در هر

با کاهش کم تر نهاده (تبخیر -تعرق گیاه ذرت در

تقویم است .حداقل عملکرد برآوردشده نیز بیشتر از

شرایط استاندارد ( ))ETcنسبت به ستانده (پتانسیل

عملکرد گزارششده توسط  )2007( Fatehi et al.با مدل

تولید اقلیمی در شرایط آبی ( ))IPPدر تقویمهای

فائو برای ذرت دانهای بود که حکایت از تناسب اقلیمی

کشت دوم نسبت به کشت اول ،شاخص بهرهوری آب

بهتر این منطقه و تقویمهای انتخابشده نسبت به منطقه

در تقویم های کشت دوم افزایش نشان داد .بهطوری که

موردمطالعه آنها دارد.

میانگین  PCWPاز  15/3کیلوگرم در مترمکعب در

پتانسیل عملکرد ذرت بذری برای تقویم پیشنهادی این

تقویم های کشت اول به  18/8کیلوگرم در مترمکعب در

پژوهش ( )1-Sبرابر  8/1تن در هکتار و  19درصد بیشتر

تقویم های زراعی کشت دوم رسیده که  23درصد

از تقویم واقعی استفاده شده در مزرعه  )2-S( P5 -Sاست

افزایش نشان می دهد (شکل  .)1حداکثر  PCWPبرابر

(جدول  .)6اگرچه که پژوهش برای برآورد عملکرد پتانسیل

 27/5است که در تقویم  6-Fبا دیرترین تاریخ کاشت

ذرت بذری با مدل فائو یافت نشد ،اما با توجه به تفاوت

(پنجم مردادماه) حاصل شده است .اگرچه که

CPP

هفت روز در تاریخ کاشت ذرت بذری در دو تقویم تفاوت

حداقل نیز در این تقویم اتفاق افتاده اما کاهش  ETcدر

یکماهه در تاریخ برداشت زیاد به نظر میرسد.

طول دوره رشد آن به حدی بوده که باعث افزایش 42/5

در جدولهای ( )8( ،)7و ( )9بهترتیب مقادیر
زیستتوده شش تقویم زراعی ذرت علوفهای ،چهار تقویم

درصد  PCWPنسبت به بیش ترین مقدار قبل از خود
شده است.

ذرت دانهای و دو تقویم زراعی ذرت بذری آمده است.

بنابراین از منظر  PCWPبرای تولید ذرت علوفهای در

تبخیر -تعرق گیاه ذرت در شرایط استاندارد ( )ETcبرای هر

درجه اول تقویمهای کشت دوم بر کشت اول برتری دارد

Farshi

و در درجه بعدی در کشت دوم نیز کاشت تأخیری تا

 )1997( et al.و نرمافزار  )Anonymous, 2002) Netwatدر

حدی که محصول متأثر از محدودیتهای سرمازدگی و

صورت وجود ،در جدولهای ( )7تا ( )9آمده است .در

بارندگی پاییزه (بهویژه برف) نشود ،توصیه میشود .با

جدول ( )7متوسط مقدار  ETcتقویمهای کشت دوم نسبت

توجه به متوسط کاهش  ETcکه برابر  145میلیمتر در

به کشت اول  27/7درصد کاهش یافته است و از حداکثر

شرایط توصیهشده نسبت به کشت اول است ،پتانسیل نیاز

 466میلیمتر در تقویم  2-Fبه حداقل  194میلیمتر در

آبی ذرت علوفهای برابر  1450مترمکعب در هکتار کاهش

تقویم  6-Fرسیده است .با اینحال ،متوسط پتانسیل تولید

یافته و لذا تخصیص و تحویل آب به مزارع نیز باید به

اقلیمی در شرایط آبی ( )IPPتقویمهای کشت دوم نسبت به

تناسب اصالح شود .بنابراین در عمل ضمن ارتقای

کشت اول  15/3درصد کاهش یافته و از حداکثر 76786/8

 ،PCWPآب مازاد ذخیره شده و به شکل مناسب قابل

کیلوگرم در تقویم  1-Fبه حداقل  53424/3کیلوگرم در

مدیریت و برنامهریزی در تولید خواهدبود.

تقویم زراعی و همینطور  ETcگزارش شده توسط
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بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPذرت در دشت مغان
بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل 

جدول  .7پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPتقویمهای مختلف زراعی برای ذرت علوفهای
ماخذ

کد تقویم

)IPP (kg.ha-1

)PCWP (kg.m-3

)Etc (mm

نوع کشت

Bn

پژوهش

مأخذ

 ETcپژوهش

 ETcمأخذ

1-F

سند ملی آب ()Netwat

اول

76786/8

-

465

-

16/5

2-F

تحقیق حاضر

اول

65842/2

466

-

14/1

-

3-F

)1997( Farshi et al.

دوم

57495/6

332

418

17/3

13/8

4-F

تحقیق حاضر

دوم

60169/4

372

-

16/2

-

5-F

P5-F

دوم

71884/7

383

-

18/8

-

6-F

Salemi

دوم

53424/3

194

-

27/5

-

7-F

Arjangi

دوم

61810/9

321

-

19/3

-

جدول  .8پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPتقویمهای مختلف زراعی برای ذرت دانهای
)IPP (kg.ha-1

-3

) PCWP (kg.m

)Etc (mm

کد تقویم

ماخذ

نوع کشت

Bn

Y

پژوهش

مأخذ

 ETcپژوهش

 ETcمأخذ

1-G

سند ملی آب ()Netwat

اول

90668

10542

-

641

-

1/6

2-G

تحقیق حاضر

اول

82124

9549/4

600

-

1/6

-

3-G

تحقیق حاضر

دوم

80491

9359/4

458

-

2

-

4-G

Lys

دوم

77222

8979/3

549

-

1/6

-

جدول  .9پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPتقویمهای مختلف زراعی برای ذرت بذری†
)IPP (kg.ha-1
Y
Bn

Etc
)(mm

PCWP
)(kg.m-3

1-S

تحقیق حاضر

اول

95203

9302/6

665

1/2

2-S

P5-S

اول

80866

7052/2

520

1/4

کد تقویم

نوع کشت

ماخذ

† نیاز آبی ذرت بذری توسط  )1997( Farshi et al.و نرمافزار  )Anonymous, 2002) Netwatارائه نشده است.

60/4

71/3

)ETc (cm

46/6

)CPP(ton.haˉ¹

15/32

18/8

22/7

33/7

)PCWP(kg.mˉ³

-15/3

-27/7

80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
00
--10
10
--20
20
--30
30
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جدول ( )8نشان میدهد که متوسط  IPPدر تقویمهای

مواجه میشود ،لذا ریسک خسارت به محصول افزایش
مییابد.

زراعی کشت اول و دوم ذرت دانهای بهترتیب برابر
 10045/6و  9169/4کیلوگرم در هکتار دانه است .عملکرد

بنابراین تقویمهای زراعی کشت اول برای ذرت دانهای

کشت دوم نسبت به کشت اول  8/7درصد کاهش نشان

توصیه میشود .در مصاحبه با تعدادی از ذرتکاران و

میدهد .همچنین متوسط  ETcبا  18/9درصد کاهش از

کارشناسان منطقه مشخص شد که معموال در کشت دوم

 620/5در کشت اول به  503/5میلیمتر در کشت دوم رسیده

ذرت دانهای برای کاهش ریسک خسارت سرما و بارش،

است .پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPاز متوسط 1/6

تراکم کاشت را بیشتر میگیرند (حدودا متوسط دانهای و

در کشت اول به  1/8کیلوگرم در مترمکعب در کشت دوم

علوفهای) تا در صورت مواجهه با شرایط آبوهوایی

ارتقا یافته است .اگرچه که ستانده کشت دوم نسبت به کشت

نامناسب ،برداشت ذرت را بهصورت علوفهای انجام دهند.

اول ( )IPPکاهش  8/7درصدی داشته ولی به دلیل کاهش

به هر حال برای کاهش ریسک خسارت و داشتن عملکرد

شدیدتر نهاده ( )ETcدر کشت دوم ( 18/9درصد) ،شاخص

و شاخص  PCWPمناسب ،تاریخ کاشت دیرتر از تقویم

 PCWPافزایش  13/7درصدی داشته است (شکل .)2

زراعی  3-Gبرای ذرت دانهای توصیه نمیشود.

در مجموع ،با وجود افزایش  PCWPدر کشت دوم

مقادیر  ETc ،IPPو  PCWPذرت بذری در دو تاریخ

ازآنجاکه در کشت دوم تاریخ برداشت در اواخر مهرماه تا

کشت (که هر دو از نوع کشت اول است) در جدول ()9

دهه دوم آبانماه قرار میگیرد و با افزایش رطوبت ،بارشهای

آمده است .متوسط آنها بهترتیب برابر  8177کیلوگرم در

پاییزه و کاهش دمای انتهای فصل در منطقه موردمطالعه

هکتار 587 ،میلیمتر و  1/3کیلوگرم در مترمکعب است.
62/1

)PCWP(kg.mˉ³

)ETc (cm

)CPP(ton.haˉ¹

70
70

50/4

60
60
50
50
40
40

30
30
13/69
9/2

10/04

20
20

1/84

1/62

10
10
00

-8/72

-18/9

--10
10
--20
20
--30
30

شکل  .2مقایسه شاخص پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPو اجزای آن در کشت اول و دوم ذرت دانهای
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اراضی (از جمله زهدارشدن اراضی در منطقه) و افزایش

با توجه به طوالنیبودن طول دوره رشد ذرت بذری و

تلفات در سایر منابع (مانند کود و غیره) نیز خواهد شد.

حساسیت باالی آن در انتهای فصل به درصد رطوبت و
بارندگی امکان زراعت آن بهصورت کشت دوم در منطقه

از نظر فنی امکان اصالح مقادیر  ETcمتناسب با تقویم

وجود ندارد .بهدلیل هزینه باال در واحد سطح و نیاز به

زراعی واقعی در فصل موردنظر در  )1997( Farshi et al.با

ارتقای کیفیت بذر تولیدی ،توصیه میشود که نهاده آب

توجه به وجود اطالعات پایه الزم وجود دارد ،اما انجام آن

در حد پتانسیل موردنیاز برای گیاه تأمین شده و جهت

برای نرمافزار  )Anonymous, 2002) Netwatبهدلیل عدم

کاهش احتمال خسارت در انتهای فصل تاریخ کاشت

ارائه اطالعات پایه در آن ،وجود ندارد WP .ارائهشده بر

پیشنهادی در تقویم  1-Sرعایت شود.

مبنای  ETcمأخذ در این جدول معادل  WPمحاسبهشده در
منابعی مانند  )2003( Farshi et al.و

در جدول ( )10عملکرد واقعی ( ETc ،)Yaواقعی

Azizi Zohan et al.

برای سال موردمطالعه و مأخذ ( )1997( Farshi et al.و

( )2014است که در آن ستانده واقعی و نهاده پتانسیل بهکار

نرمافزار  ))Anonymous, 2002) Netwatو  WPبر مبنای

رفته است .در  WPارائهشده بر مبنای  ETcبرآورد شده در

عملکرد واقعی برای پنج مزرعه (4-G ،7-F ،6-F ،5-F

این پژوهش اگرچه که مقدار  ETcمتناسب با شرایط اقلیمی

و  ،)2-Sآمده است Ya .مزارع بهترتیب برابر ،55 ،80 ،93

فصل زراعی اصالح شده است ،اما همچنان تولید واقعی و

 24و  63درصد مقدار  IPPمحاسبهشده برای تقویم

آب مصرفی پتانسیل است .لذا ،ازآنجاکه نهاده متناسب با

زراعی آنهاست .متناسب با تاریخ کاشت و طول دوره

ستانده اصالح نشده ،مقدار  WPکمتر از واقعیت بوده و

رشد در هر مزرعه بین  ETcواقعی و  ETcمأخذ از  35تا

هرچه که تفاوت  Yaو  IPPبیشتر باشد ،برآورد انجامشده

 224میلیمتر تفاوت وجود دارد .این نشان میدهد که

ETc

برای  WPنیز کمتر خواهد بود .کاهش  WPبرمبنای

ETc

پژوهش ( )WP1نسبت به  PCWPکه در آن ستانده و نهاده

متناسب با تقویم زراعی بوده و در صورت استفاده از

متناسب با هم استفاده شده برابر  1/2 ،8/8 ،5/5 ،1/4و 0/54

مقادیر ارائهشده در  )1997( Farshi et al.یا نرمافزار

کیلوگرم بر مترمکعب بهترتیب برای تقویمهای ،6-F ،5-F

 )Anonymous, 2002) Netwatباید آنها را متناسب با

 4-G ،7-Fو  2-Sاست .این تفاوت ناشی از اصالحنشدن

تقویم زراعی واقعی در فصل موردنظر اصالح کرد .در غیر

 ETcمتناسب با کاهش تولید واقعی نسبت به پتانسیل تولید

اینصورت تخصیص و مصرف آب مازاد بر نیاز بوده و یا

اقلیمی در شرایط آبی ( )IPPاست .در  WPبر مبنای

ETc

متناسب با زمان موردنیاز گیاه نخواهد بود .مصرف آب

مأخذ ( )WP2بهدلیل اینکه  ETcمتناسب با فصل و تقویم

اضافی و بیموقع عالوه بر هدردادن آب باعث تخریب

زراعی اصالحنشده تفاوت آن با  PCWPبیشتر شده است.

مالک تخصیص آب و برنامهریزی آبیاری باید

جدول  .10بهرهوری آب ( )WPمزارع ذرت موردمطالعه بر مبنای  ETcو عملکرد واقعی
کد تقویم

مزرعه

نوع ذرت

Ya
)(kg.ha-1

5-F
6-F
7-F
4-G
2-S

P5-F

علوفهای2-
علوفهای2-
علوفهای2-
دانهای2-
بذری

66582
42670
33750
2121
4477

Salemi
Arjangi
Lys
P5-S

)ETc (mm

پژوهش ()1
383
194
321
549
520
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ماخذ ()2
418
418
418
641
--

)WP (kg.m-3
WP2
WP1

17/4
22
10/5
0/39
0/86

15/9
10/2
8/1
0/33
--
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.4نتیجهگیری 

بهصورت علوفهای انجام شود .با توجه به ویژگیهای زراعی

بهطورکلی ،شاخص پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ()PCWP

و اقتصادی ذرت بذری ،طول دوره رشد و حساسیت آن در

اثر عوامل ذاتی موقعیت جغرافیایی ،اقلیم و گیاه را بر بهره-

انتهای فصل به درصد رطوبت و بارش ،از منظر شاخص

وری فیزیکی آب کمی میسازد .در این شاخص ستانده و

پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ( )PCWPزراعت ذرت بذری

نهاده بهترتیب پتانسیل تولید اقلیمی در شرایط آبی ( )IPPو

بهصورت کشت اول و با تاریخ کاشت دهه دوم

پتانسیل تبخیر -تعرق گیاه در شرایط استاندارد ( )ETcاست

اردیبهشتماه توصیه میشود .برای ذرت بذری تأمین تأمین

که باید متناسب با هم و متناسب با دوره رشد گیاه در نظر

نهاده آب در حد پتانسیل نیاز گیاه و اجتناب از کمآبیاری

گرفته شود .از جمله عوامل مهم که بر مقدار شاخص

توصیه میشود.

 PCWPاثر میگذارد تقویم زراعی اعمالشده برای محصول

برای نزدیکشدن  WPبه  PCWPمشروط به اینکه

است که ستانده و نهاده را متأثر میسازد .در منابع مختلف

ویژگیهای خاک محدودیت ایجاد نکند ،تخصیص آب و

تقویمهای مختلفی برای زراعت انواع ذرت پیشنهاد شده

برنامهریزی آبیاری باید متناسب با  ETcتعیین یا اصالحشده

است .تغییر تقویم زراعی بر طول دوره رشد ،پتانسیل تولید

برای تقویم زراعی واقعی در دوره رشد باشد .در مدیریت

ذرت و پتانسیل تبخیر -تعرق گیاه ( )ETcمؤثر است .نسبت

آبیاری اصالح  ETcمتناسب با کاهش تولید واقعی نسبت

تغییرات ایجادشده در  IPPو  ETcبا تغییر تقویم زراعی

به  ،IPPالزم است .پیشنهاد میشود تخصیص و تحویل آب

یکسان نبوده و با درنظرگرفتن آنها به تنهایی نمیتوان در

به مزارع ذرت بر مبنای تقویم زراعی در دستور کار

خصوص مؤثر بودن تغییر تقویم زراعی بر بهرهوری آب

نهادهای ذیربط قرارگرفته و عملیاتی شود.

قضاوت کرد .شاخص  PCWPاثر تغییرات  IPPو  ETcرا
بهطور همزمان لحاظ میکند و برای قضاوت در خصوص

.5تشکروقدردانی 

ارزیابی تقویمهای مختلف زراعی ،شاخص مناسبی است.

از مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای تأمین اعتبار این

از منظر شاخص پتانسیل بهرهوری آب اقلیمی ()PCWP

پژوهش از محل پروژه شماره 2-10-10-096-961738

برای ذرت علوفهای تقویمهای کشت دوم (دهه سوم

مؤسسه ،همچنین از آقایان دکتر ناصر دواتگر معاون پژوهش

خردادماه تا نیمه تیرماه) در منطقه نسبت به کشت اول توصیه

و انتقال یافتهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب ،مهندس

میشود .اما برای ذرت دانهای اگرچه در سال انجام آزمایش

انور اسدی جلودار عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک

تقویم زراعی کشت دوم بهتر بود ولی با توجه به افزایش

و آب مرکز تحقیقات کشاورزی مغان ،مهندس امانی مدیر

ریسک خسارت محصول در انتهای فصل ،تقویم زراعی

واحد پنج کشت و صنعت پارس دشت مغان و سرکار خانم

کشت اول توصیهشده و کاشت دیرتر از دهه سوم خردادماه

مهندس سمانه پورمنصور کارشناس مؤسسه تحقیقات خاک

( )3-Gتوصیه نمیشود .برای کاهش ریسک خسارت ذرت

و آب که در اجرای این پژوهش همکاری صمیمانه داشتهاند،

دانهای در کشت دوم با تاریخ کاشت بعد از دهه سوم

تشکر و قدردانی میگردد.

خردادماه لحاظ تراکم کاشت بیشتر از تراکم معمول ذرت
دانهای پیشنهاد میشود ،تا در صورت مواجهه با شرایط

.6تعارضمنافع 

آبوهوایی نامساعد در انتهای فصل ،برداشت ذرت

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
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