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منظوربه آبیدر گندم عملکرد مدیریتیبر تغییراتمختلفاستانخراسانشمالینواحیتعیینعواملمحیطیو روند ،
 زمانی بازه در رشدیموردبررس7892-0271عملکرد مراحل سپس گرفت. عملکردقرار و ی گندم مدلتوسطگیاه
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C 

برعملکردداشتند.طولفصلداریمیزانودفعاتبارندگیدرطولفصلرشد،اثرمعنیبرهمکنش،دمایمیانگین،62
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وریمحصاوالتغاذاییدارایاهمیاتی،بهاندازهافزایشتولیدوبهرهموادغذایحفظسطحتولیدوواردهتراکاهشخسا

07اساتوحادودجهااندرسراسرهغلترینمهم.Triticum aestivum Lگندم.(Arun and Ghimire, 2019)است

اساالشاودکاهتابینایمایپیش.(Curtis and Halford, 2014)دهدغذارابهخوداختصاصمییجهاندیدرصدازتول

.(Nelson et al., 2009)افزایشیابددرصد32،تقاضابرایمحصولگندم0202

هواراتییتغ و تواندمیییآب کندجادیاییغذامناب برشدیدیاثرات چالشیکیینبنابرا، یاصلیهااز

یمنفراتیمقابلهباتأثیبرایهایرهیافتتوسعهن،ازآپسو0202تاسالییغذاتیازامننانیاطمبرایمدرنیکشاورز

رغمیعل.(Raymundo et al., 2018; Eyshi Rezaei and Lashkari, 2019)است)واقلیمی(ییآبوهواراتییتغ

دگیچیپ غذاییتغییراتی مناب  جهاندر دمایهاشاخص، طولساده بارندگدر و فصلرشد 62ی، ازشتریبایدرصد

تأثیرافزایشدمابرعملکردگندم،جو دهند.میحیتوضعمدهششمحصولیرابراجهانیلکردعمساالنهمتوسطراتییتغ

Hordeum vulgare L.وذرتZea mays L.درسطحجهانمنفیبودهاست(Lobell and Field, 2007).راتییتغ

هوا 60)سومیکباًیتقرییآبو 68تا از ععملکردتغییراتدرصد( محصوالتزراعی توضیحمده را سطحجهان در

یهاشاخصتوسطتغییردرتواندمیدرصدتغییردرعملکرد07درمقیاسجهانی،بیشاز.(Ray et al., 2015)دهندمی

IPCCتغییراتاقلیمیالدولینبهایهیئتگزارش.(Iizumi and Ramankutty, 2016)اگروکلیماتیکتوصیفگردد
7

شدتبهبدونتوجهکندکهدمایهوادرسطحجهانی،بینیمیوپیشتأکیدری گرمشدنزمینروندسبربرجستهطوربه

یاگلخانهیگازها سال تا ،0262 تقریباً ، افزایشمیگرادسانتییکدرجه ،نیبنابرا .(Solomon et al., 2007)یابد

داریپادیبهتولیابیدستنیوهمچنییموادغذادیلتویحفظسطحفعلبرایاقداماتسازگارانهوریپذبیمناطقآسییشناسا

،ستندیفصلنیتیریمدهاییسازگارانجامکهکشاورزانقادربهیدرموارد.(Sanjani et al., 2011)مهماستاریبس

انتظارآبوهواییطیازشراداریمعنانحرافات مورد بررشد، محصولتأثو یبرایمهمیامدهایوپگذاشتهریعملکرد

.(Arshad and Krupnik, 2016)گذاردیمبرجایییغذاتیامن

شهرستانمشهدنشاندادکه تغییراقلیمبرتولیدگندمدر زمانیمطالعهتأثیر تحتسناریوهایمختلفدردوره

سالهدفکیلوگرمدرهکتاردر60/7800کیلوگرمدرهکتاردرسالپایهبه00/7667عملکردگندماز،7022-7618

                                                             
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 

 



 

 

یریکارگبهافزایشمصرفکودنیتروژن،معرفیوشاملهایمدیریتیرهیافت.(Boskabadi et al., 2022)تغییرکرد.

 اماباافزایشبیشتردما،،است دارایاتااندازهارقامجدیدمحصوالت،قابلیتجبرانکاهشعملکردناشیازتغییراقلیمرا

مق و بوده کاهشی عملکرد پایهروند و موقعیتمکانی به کاهشبسته این بود،هایدماییدار مختلفمتفاوتخواهد

(Amjath-Babu et al., 206; Arshad and Krupnik, 2016).دریبرکشاورزییآبوهواراتییبرآورداثراتتغ

زانیبهمتزراعیمحصوالدیلتوآینده،دریوخشکاگرمدتشدیشرایطدراثردهدکهرودنشانمیندهیرودخانهزاحوزه

برنجیدرصدبرا0/8–7/0جو،یدرصدبرا0/71-0/7گندم،یدرصدبرا1/02-0/0یابد)کاهشمییتوجهقابل

Oryza sativa L.ودورهرشدیدرصدبرا7/78–1/0و کاهشیاریکهآبآبیزمانیحت)باگرمشدنگیاهذرت(

 ,.Gohari et al)شود،کوتاهمی(شوندمیینیرزمیزیهاباآبینیرزمیزیهاآبینیگزیهجایابدوکشاورزانمجازبنمی

ساله70هایخراسانشمالیورضویدردورهزمانینامطالعهتغییراتاقلیمیبااستفادهازدماهایحداکثردراست.(2013

تفاوتمعنی62و بینسالهقبلازآن، بعدازآنقبلوزمانییهادورهداریرا در.(Sanjani et al., 2011)نشانداد

نوساناتبرایبررسی7699تا7610سالهازسال71شاملبارشودمابرایدورهآماریاقلیمیهایپژوهشیدیگر،متغیر

هتبررسیاستفادهشد.دراینمطالعهجشهرستانخراسانرضوی6در.Phaseolus vulgaris Lعملکردگندمولوبیا

0ودربعدمکانازدوروشوزندهیعکسفاصله6کندال-ناموآزمون0هایزمانینوساناتزمانیعملکردازروشسری

11تا02نتایجنشاندادکهگردیدواستفاده0وکریجینگ متغیرهایلهیوسبهتوانمیدرصدازتغییراتعملکردگندمرا

های،میانگینماهیانهدادهانجامشددرمقیاسجهانیپژوهشیکهدر.(Bannayan et al., 2018)اقلیمیتوصیفکرد

 واریانس62اقلیمی، درصد عدر و داد توضیح را گندم واریانسقیباملکرد پیشمانده محیطیویهابرندهتوسطسایر

درزمینهنقششدهانجامایهپژوهش.(Lobell and Field, 2007)تفسیرشد،مدیریتیکهدرمکانوزمانمتغیربودند

عملکرداست،عواملمحیطیبرعملکرد و  Asseng et al., 2011; Arshad and)بیانگرهمبستگیمنفیبیندما

Krupnik, 2016)افزایشدما،گرادسانتیتولیدجهانیگندمبهازاءهریکدرجهبیانگرایناستکهشدهانجام.تحقیقات

نوساناتدماییفراترازحدمطلوب،باتغییردرمیزانعملکرددرمناطقمختلفزراعیهمراهویابددرصدکاهشمی3تا

                                                             
2 Time series 
3 Mann-Kendall test 
4 Inverse distance weighted 
5 Kriging 



 

 

راازنحوهواکنشمحققانوکشاورزاندرکتواندمیگندمفنولوژیمطالعه.(Iizumi and Ramankutty, 2016)است

تأثیقدهدوبهمقابلهمنطشیافزایادیتاحدزییآبوهواراتییگندمبهتغ  ,.Ruane et al)آنکمککنداتریبا

2015).

یوآبوهواییاقلیماتامنیتغذایی،ارزیابیتأثیرتغییروتحلیلتجزیهمنظوربهتخمینعملکردواجزایعملکرد

هاوذاریگهایمدیریتیباهدفپشتیبانیازسیاستگیریبرتولیداتکشاورزی،توسعهوکاربردابزارهایحمایتازتصمیم

اثراتیریگاندازهیبرایمختلفی،ابزارهاییآبوهواراتییتغتیباتوجهبهاهم.هستضروریامری،تحقیقاتزراعی

 یکیاست.یافتهتوسعهآن دقینههزکمیهاحلراهاز سرقی، روشمدل یو از استفاده یساز، یهامدلیریکارگبهو

 Ruane et al., 2015; Nassiri Mahallati and Jahan, 2020; Jahan)استیگیاهانزراعونمورشدیسازهیشب

and Nassiri Mahallati, 2022) ا. مدلز دیگر، شبیهسویی دادههای نیازمند عملکرد، سازی روزانهیفیتباکهای

تاریخیمی زمانیدرازمدتو بازه هواشناسیدر (Van Wart et al., 2015)باشند . اقلیمییهاشاخصیتمامتقریباً

شرایطرشدو،هاوتغییراتاقلیمیآیندهباتأثیربراینشاخصشونددماوبارشمحاسبهمیدومتغیرکشاورزیبراساس

مهروهایفصلیدرایرانطیبررسیبارش.(Lashkari et al., 2016)نموگیاهانزراعیراتحتتأثیرقرارخواهندداد

7831هایموم بارشن0223تا میزان استکه داده کاهشیشان روند مناطق، برایاکثر هایفصلیبخصوصبهاره

همچنیننتایجمطالعاتمختلف)ازحدود.(Shifteh somee et al., 2012)درصد(داشتهاست62تا72داری)بینمعنی

درعملکردگیاهانزراعیکاهشیشدیدهایکشاورزیایرانبیانگررونداثرتغییراقلیمبرسیستمبینییشپ(0223سال

است  Valizadeh et al., 2014; Koocheki and Nassiri Mahallati, 2016)(Bannayan and Eyshiبوده

Rezaei, 2012;.توسعههاونهادهتفاوتدرسطحلیبهدل،وهواآبعالوهبرشرایطدرعملکردیومکانینوساناتزمان

.(Bannayan et al., 2018)استیوخاککشاورز

ب یهاگزارشربنا زراع600خراسانشمالیاستانرسمی، عرصه هکتار باغیهزار  ,portal.njk.ir)دداریو

ازبهعلتکاهشنزوالتجو،7688-7022.درسالزراعی(2020 122هزارو01ی،فقدانبارشمؤثروسرمازدگی،

کشتریسطحزیازاراضنیمی،میدگندمشدهکشتیکتاراراضه002هزارو83ویآبگندمشدهکشتیهکتاراراض

نصفکاهشهبمانده،باقییکشتزارهاازنیمیدیگردیرفتوراندمانعملکردتولنیدرصدازب722صورتبهمیگندمد



 

 

هکتار022اسفراینباعثشدتادرشهرستان7683-7681سالیسالزراعیبراساسآمارجهادکشاورزی،خشکیافت.

بخشیازدرصدیبهمناطقدرگیرتگرگشد.722تا92باعثخسارت7687ازمزارعگندمرهاشوندویاتگرگسال

هشدارهای قبال در سازگارانه مدیریتی تصمیمات اتخاذ با استکه هوایی آبو عوامل از ناشی کاهشعملکرد این

 توانمیهواشناسی، کاهشداد. حدودیآنرا آماریبارندگزانیمتا دوره مدتمشابه مترمیلی6/060،بلندمدتیدر

درصد1/69بلندمدتینسبتبهدورهآمار7688-7022یدرسالآبهایبارندگزانیم،اساسنیکهبرااستشدهگزارش

صدمزارعآبیدر00درصدازاراضیکشاورزیبهکشتگندماختصاصداردو09حدودکهیناداشت.باتوجهبهکاهش

یوآبوهواییاقلیماتهایمدیریتیسازگارانهباتغییراتخاذسیاستبنابراین،شوند،میسیراب هارودخانهغالتاستاناز

امنیتغذاییوحفظمنظوربههاوغیرههایآبیارینوین،تغییردرتاریخکاشت،مدیریتمصرفنهادهنظیرتوسعهسیستم

.رسدیمبهنظرورزانضروریپایداریاقتصادکشا

عواملاقلیمی،مناب آبیوخاکیبرنوسانتولیددرمدیریتی،هاییوهشدرتحقیقحاضرفرضبرایناستکه

عواملمحیطی)اقلیمی(نوساناتوهستندرگذاریتأثیکسانیطوربهمناطقمختلف تأثیربیشتریبرنوسانعملکرددر ،

پژوهش این اصلی هدفگیاهاندارند. أبررسیت، عملکرد عواملمحیطیبر عواملمدیریتیو استانثیر آبیدر گندم

-0271ساله)69بازهزمانیدردرنواحیمختلفاستانوشدهمشاهدهنوسانعملکرد،یگردعبارتبه.هستیخراسانشمال

چهاندازهتحتتأثیر(7892 عواملمحیطیتا تعییناینکههمچنین.بودهاستهاهردوآنیاویمدیریت، ازکیکدام،

تغییر نوسانو محیطیدر گندمعواملمدیریتییا تولید است،روند اینپژوهشنقشبیشتریداشته اهدافدیگر از ،

.هست

 ها روشمواد و 

لومترمرب یک09718دراینتحقیق،استانخراسانشمالیبامساحتیحدودموردمطالعهمنطقه:موردمطالعهمنطقه 

09تادقیقه00ودرجه00شمالیوعرضدقیقه71ودرجه69تادقیقه01ودرجه63استکهدرمختصاتجغرافیایی

اینشرقیطولدقیقه00ودرجه معتدلکوهستانیدرارتفاعمتوسطیوهواآببامنطقهواق شدهاست. متنوعوغالباً

وا7603 سطحدریا از سطحهفتمتر در اینمطالعه است. اسفراین،ناحیه/ق شده فاروج، شیروان، شهرستان)بجنورد،

کیلومترانجامشد.00×00جرگالنومانهسملقان(درقالبگریدهای-جاجرم،راز



 

 

 موردنیازها و اطالعات  داده

روزانهیی: اطالعات آب و هوا خورشیدی مرب ( تشعش  متر بر و)مگاژول حداکثر روزانه، دمای )درجهحداقل

AgMERRA(ازپایگاهدادهمترمیلی)بارندگیروزانه(،گرادسانتی
دربازهAgMERRAهایاخذگردید.مجموعهداده3

NASAازآدرسالکترونیکیپایگاهاطالعاتیNetCDFبافرمت0272تا7892زمانی
1
بارگیریوپسازتعیینموقعیت 

داد ههرایستگاهدرگرید، بسته از استفاده Rافزارنرمncdf4هایآنگریدبا استخراجگردید ،(Bosilovich et al., 

فقطبرایدوشهرستانبجنوردواسفراینموجودبودکه0271تا0272هایمهرومومهایایستگاهیبرای.داده(2015

 گردید. کلهواشناسیاستاناخذ اداره دادهاز شهرستانهایمشاهداتیروزانههفتاز سینوپتیکواق در هایایستگاه

اسفراین،بجنورد،شیروان،فاروج،مانهسملقان،رازجرگالنوجاجرمشاملدمایحداقلوحداکثر،ساعاتآفتابی،رطوبت

استفادهازآنسنجیوامکانAgMERRAهایارزیابیدادهمنظوربه0272تا7892هاینسبیوبارشدربازهزمانیسال

7هادرشکلازایستگاههرکدامآبوهواییهایراستانخراسانشمالیاستفادهشد.موقعیتجغرافیاییوبرخیمتغیرد

 آوردهشدهاست.

بافتخاک،ساختمانخاک،عمقنفوذریشهومیزانهدایتالکتریکیاطالعاتخاکشاملاطالعات مربوط به خاک: 

ISRICطالعاتخاک)اجهانیهایخاکازپایگاهداده
استخراجشد.ایناطالعاتArcGISافزارنرم(دریافتوتوسط9

)باقدرتپروفیلخاک7700قابلدانلوداست.اینپایگاهدادهشاملجهانبرایکلدرجه،0/2×0/2باقدرتتفکیک

00/2×00/2تفکیک توجهبهسیستمشدهی توزدرجه( شدهیبندطبقهزمینمرج وو،فائدرسراسرجهاناستکهبا

(.Batjes Niels, 2012)است

هااازنهاادهناوعومیازانعماقکاشات،رقام،تااریخکاشات،اطالعاتمدیریتزراعیشامل اطالعات مدیریت زراعی:

ها)تااتاندرشهرس0271تا7892کارشناسانوخبرگانمحلیاخذگردید.میانگینعملکردتاریخیگندمآبیودیمازسال

یهااگازارشدراستان)کود،بذروغیره(ودرجهمکانیزاسیونازشدهی توزهایحدممکنودردسترس(ونیزمیزاننهاده

                                                             
6 The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications 
7 The National Aeronautics and Space Administration 
8 World Soil Information (http://www.isric.org) 



 

 

هاوصندوقبیماهباناککشااورزیاساتخراجرسمیوبایگانیسازمانجهادکشاورزی،مدیریتجهادکشاورزیشهرستان

شد.



 

 درجه00/2×00/2هایسینوپتیکخراسانشمالیدرگریدهایموقعیتایستگاه. 1 شکل

Fig. 1. Location of North Khorasan synoptic stations in grids of 0.25 x 0.25 degrees 

 

کاردنپاردرAgMERRAآبوهواییوتوانایییهادادهشرحجزئیاتنتیجهارزیابیهای آب و هوایی:  ارزیابی داده

 Farhadi)فرهادیوهمکارانتوسطهایتاریخیایستگاهیدراستانخراسانشمالیخالءناشیازکمبودیافقدانداده

et al., 2021)یهادادهقابلیتاطمینانباالیاست.شدهبیانAgMERRAییهااپاژوهشدریریکاارگباهبارای



 

 

 ,.Lashkari et al., 2016; Yaghoubi et al)تاساشادهگازارششبیهبهمطالعهحاضر،توسطمحققانمتعدد

2020). 

 ها داده وتحلیل یهتجز

رشدونموگیاهییسازمدل

روندعملکردمشاهداتیتاریخیهرشهرستان تعییناثرعواملاقلیمیومدیریتیبرعملکردگندم،نمودارمنظوربه

طوربه و تهیه یموردبررسجداگانه تغییرات روند گرفت. قرار در نوساناتدرازمدتعملکرد و مدیریتی عوامل از ناشی

تعیینشیبخطبرازشبرمنحنیتغییراتعملکرد،بیانگردیآیمبهوجودآندراثرتغییراتآبوهواییسالبهسال ،لذا

عواملمحیطیتنش اثر در برایبررسیرفتاررشدگیاه عواملمدیریتیدرطولزماناست. میزانتأثیر سازیشبیهزا،

CROPSIM-CERESمراحلرشدگندمدرکشتپاییزه،بامدل
8
انجامشد.DSSAT 4.7یافزارنرمموجوددربسته 

72)کشاورزییانتقالفناوریبراگیریمیتصمحمایتازستمیسافزارینرمبسته
DSSAT جام یبانیپشتستمیسکی(

مدل(Hoogenboom et al., 2010)است نوآوریسازیهایشبیه. دانشو ،شناسییستزمختلفیهارشتهزراعی،

درکومدیریتتوانندیمروینازا،کنندهایتولیداتکشاورزیبایکدیگرتلفیقمیفیزیکوشیمیرادررابطهباسیستم

 Bannayan et al., 2007; Soler et al., 2007; Andarzian)جام افزایشدهندصورتبههایکشاورزیراسیستم

et al., 2008).دراینمطالعهازضرایبژنتیکیدینمایمسازیاینمدل،رشدونموگیاهرادرمقیاسزمانیروزانهشبیه.

یهاشاخص.(Fallah et al., 2021)برایاجرایمدلاستفادهشداندشدهیابیارزترکالیبرهوکهپیش)پیشتاز(گندمآبی

قرارمورداستفادههایواقعیمدلبادادهتوسطشدهیسازهیشبهایحاصلازیسهنتایجدادهمقاارزیابیوآماریکهبرای

مرب ضریب(،NRMSE)70(،جذرمیانگینمربعاتخطاینرمالشدهRMSE)77گرفتشاملجذرمیانگینمربعاتخطا

R)76همبستگیپیرسونیاضریبتبیین
.(Willmott et al., 1985)بود(d)70شاخصتوافقو،(2





بررسیاثرمتغیرهایاقلیمی
                                                             
9 Cropping System Model-Crop Environment Resource Synthesis 
10 Decision Support System for Agro-technology Transfer 
11 Root Mean Square Error 
12 Normalized Root Mean Square Error 
13 Coefficient of Determination 
14 Index of Agreement 



 

 

بارندگی و متغیرعنوانبهبرایتعییننقشعواملمحیطیدما رگذاریتأثدو عملکرد  ,.Bannayan et al)بر

برخیصفاتازنظرهاییکهعملکردخوبوضعیفداشتند،،ازآمارواقعیومشاهداتیعملکرداستفادهشدوسال(2010

.اینصفاتشاملطولفصلرشد،میزانوپراکنشبارندگیدرطولفصلرشد،میزانوپراکنشندقرارگرفتیموردبررس

بارندگی انتهایمرحلهخمیرینرم)مرحلهمرحلههادر 02تورمسنبلهتا یبندمیتقس92تا ،(Poole, 2005)زادوکس(

 Cتعدادوقوعدماهایباالتراز
◦62 حداکثرومیانگیندرطولرحلهمدرطولفصلرشدودر دماهایحداقل، گلدهی،

ساله(69تا62آماردردسترسهواشناسی،دربازهزمانیبرحسبسالیانه)صورتبهفصلرشدبودندکهبرایهرمنطقهو

مناطقمختلفسالهدر62تعییناثرعواملمحیطیبرعملکرد،دریکدورهزمانیمنظوربهاکسلثبتشد.افزارنرمدر

.(Lobell and Burke, 2010)استفادهگردید72نسخهEViewsافزارنرمو70استان،ازروشآنالیزپنلدیتا

 تایپنل د زیروش آنال

آبوهوایی)دماوبارندگی(درطولزمانودریرهایمتغمیزانعملکردگندمتحتتأثیروتحلیلیهتجزمنظوربه

زمانیومکانیاست.هاییسرترکیبدرواق الیزپانلدیتااستفادهشدکهمختلف،ازآنیهامکان

                 

نیزمتغیریاستZiهستندوtودرزمانi،خطادرمکان  متغیرمستقل،Xمتغیروابسته،Yدرمدلفوق،

نشانمقاط (هاییناهمگنکهخصوصیاتویژههرمکان) اگردهدیمیاهرمنطقهرا .Ziفقطشاملیکجملهثابت

زیرخواهدشد:صورتبهیکساناست،دراینصورتمعادلههاگروهباشدکهبرایهمه

               

پولداست) مدلتجمیعییا اینحالت، ندداریمعنمقاط هاییناهمگندر ودرمدلحضور ایننیستند در ارند(.

.شودیم(درنظرگرفتههامکانمشترک)آلفایمشترک(برایتماممقاط )تماممناطقیامبدأحالترگرسیون،عرضاز

.اگردرمدلبینمقاط شودمیبرایتعییناینکهآیااثراتتجمیعی)پولد(هستندیاثابت)پانل(ازآزمونافلیمراستفاده

)متغیرهایمستقلدرسمتراستمدل(همبستگیداشتهباشد،در XiباZiوجودداشتهباشد،وداریمعنمختلفتفاوت

از:عبارتاست(خواهیمداشتکهمعادلهآن  اینصورتبرایهرگروهیکعرضازمبدأ)

                                                             
15 Panel Data Analysis 



 

 

                

.باشادیماوبیانگریکمیانگینشرطیقابلتخماینبرداردرادرمشاهدهقابلاتاستکهتماماثر       دراینجا

.شودیماختصاصداده  بههرگروهیکمقدارثابتمانندگوییمیم«اثراتثابت»دراینرویکردکهبهآنمدلبا

 چاو-آزمون اف لیمر یا لیمر

صفرویهافرض.شودمی(یااثرات)پانل(انجامpooled-جمیعی)پولدچاوبرایتعییناثراتت-آزمونافلیمریالیمر

جایگزیندراینآزمونبهشرحزیرهستند:

H0:.عرضازمبدأتماممقاط یکساناست

H1:.حداقلیکمقط عرضازمبدأمتفاوتدارد

{
       
       

 

هااقاراریعنیناهمسانیعرضازمباداء  هادرمقابلفرضیهیکسانبودنعرضازمبداءیعنی  دراینآزمونفرضیه

هابرایمقااط مختلافباودهوقابلیاتترکیابپذیرفتهشودبهمعنییکسانبودنشیب  فرضیهکهیدرصورتگیرد.می

هایپژوهشبااساتفادهازروشگیردوفرضیهرارمیموردتأییدآماریقشدهیبترکهاواستفادهازمدلرگرسیونشدنداده

شاودوهایپانالپذیرفتاهمایروشداده  موردآزمونقرارخواهدگرفت.امادرصورتردفرضیهشدهیبترکهایداده

شود.هایپانلآزمونمیهایپژوهشبااستفادهازروشدادهفرضیه

 نتایج و بحث

 تحت تأثیر عوامل محیطی و مدیریتیدانه گندم رد بررسی روند تغییرات عملک

آبیمنظوربه گندم عملکرد و رشد آن، مدیریتیبر عواملمحیطیو اثر تعیین و تغییراتعملکرد بررسیروند

شبیه عملکرد سپسبا و شد شدهگزارشسازی گرفت. قرار ارزیابی مورد در محصول عملکرد رگرسیون ومعادله مهر

درطیدورهدهندهنشانمتوالیهایموم روندتغییراتعملکرددرطیزماناستوشیبآنتغییراتساالنهعملکردرا

حاصلانواعسازدمیزمانیتحتبررسیمشخص به مدیریت)بههایروشکه  زراعیو  ,Cassman)هستنژادی(

تاثیردهندهنشان،هرسالدرشدهبینیپیشباقیماندهاینمعادلهرگرسیونیعنیاختالفبینعملکردهایواقعیو.(1999



 

 

 ,Calderini and Slafer)شودمحسوبمیعملکردشرایطمحیطی)آبوهوایی(برعملکردبودهوشاخصیازثبات

1998) بهدلیلآن،سالبهسالبیانگرتأثیرعواملمدیریتیاستونوساناتدرازمدتروندتغییراتعملکرددر ،بنابراین.

مراحلحساسرشدیوازلحاظهاییکهدارایعملکردخوبوضعیفبودندسالدرنهایت.باشدمیآبوهواییتغییرات

قرارگرفت.وتحلیلتجزیهوقوعتنشدماییوبارندگیمورد

)شهربجنورد،خداقلی،آبچور،کیکی،728شمارههایشهرستانبجنورددرگریدمزارعگندمبخشعمدهازآنجاکه

مهنانوغیره(وا ینگهقلعه، شاقه، بیدک،کهنهکند، قاپاق، پاکتلوغیره(772سدلی، پیغو، ،اندشدهواق )نوده،چناران،

 بررسیتأثیرعواملمنظوربه.مربوطبهبجنوردبررویاطالعاتایندومحدودانجامگرفتهایوتحلیلتجزیهبنابراین،

مدلتوسط0271تا7892هایمهرومومسازیمراحلرشدیگندمدربجنورد)طیمحیطیبرعملکردگندمآبی،شبیه

DSSATبرابرگندمآبیدرشهرستانبجنوردشدهبینیپیشانجامشد.ضریبتبیینمقادیرعملکردمشاهداتیباعملکرد

R=17/2با
0222ایمقادیربیشترازبراگرچه،بینیعملکرداستقابلیتمناسبمدلدرپیشدهندهنشانآمدکهبهدست2

مدلnRMSE=20.77مقدار.(0)شکلکیلوگرمدرهکتار،عملکردبرآوردشدهتوسطمدل،کمترازمقادیرواقعیبودند

دهندهنشان که است چنانچهخوبیبهسازیشبیهاین است. گرفته  باشد درصد 72 از کمتر nRMSE مقدار صورت

.شد خواهد ارزیابی ضعیف درصد62 از بیشتر و متوسط درصد62 تا 02 بین دخوب،درص02 تا 72 بین عالی، سازیشبیه

 ترنزدیک یک به مدل توسط آمدهدستبه d مقدار چه آمدکههربهدست2988برایمدل(d)مقدارشاخصتوافقویلموت

 نسبت کمتری اختالف با را صفت نیبیپیش میزان است توانسته و بوده ترموفق سازیدرشبیه مدل که است آن بیانگر باشد،

.(Willmott et al., 1985دهد) انجام شدهمشاهده مقادیر به



 

 


،خطچیننقطه،وخط7:7.)خطمشکیپرنگ،خطبجنورددرگندمآبیشدهبینیپیشمقایسهمیانگینعملکردمشاهداتیو. 2 شکل

رگرسیوناست(.
 

Fig. 2. Comparison of observed and predicted average yield of irrigated wheat in Bojnord. 

Bold line and dotted line represent the1:1 line and the regression line, respectively. 

 و عوامل محیطی )بجنورد( روند تغییرات میانگین عملکرد دانه

(،شیبافزایشیبسیارمالیم7892-0271سال)سال69درشهرستانبجنورد،میانگینعملکردگندمآبیدرطول

هاییازقبیلکودشیمیایی،اقداماتیشاملتأمیننهاده،دیگرعبارتبه(.6داشتکهناشیازعواملمدیریتیاست)شکل

 شدهاصالحبذر ادواتآالتماشین، ورزیخاکو ، بهبود اطالعاتو مزرعهضریبانتقال دانشدر آبی،براینفوذ گندم

09/2اینافزایشعملکرد،سهممدیریتدر(که6شد)شکلهرسالکیلوگرمدر36/70ثافزایشعملکردبهمیزانباع

.(0)معادلهدرصدبودهاست

 7Y=a+ b Xمعادله

= 0Zمعادله 722 b/a 



 

 

 است.درصدافزایشZو شیبخط)ضریبرگرسیون(bعرضازمبدأ،aعملکرد،Y،0و7هایمعادلهدر

 

 
 7892-0271هایمهرومومشهرستانبجنوردطیدرروندتغییراتمیانگینعملکرددانهگندمآبی. 3 شکل

.دهدمیرانشانخطرگرسیونی،چیننقطهمیانگینساالنهوخطپیوستهخط
Fig. 3. The trend of changes in the average yield of irrigated wheat in Bojnord during the years 

1980-2017 

Bold and dotted line indicate annual average and regression line, respectively. 
سال69(بیانگرآنبودکهبارندگیدرطی728بجنورد)گریدناحیهبررسیعواملمحیطیدرطیفصلرشددر

،حداقل c) 0شکل(.دماهایحداکثر b) 0لشک(داشتهاستهرسالدرمترمیلی9/7گذشته،روندیکاهشیبهمیزان

میانگین d) 0شکل( ترتیب a) 0شکل(و 208/2به ،293/2 ،283/2 هرسالافزایشگرادسانتیدرجه اندداشتهدر

فرارازشرایطمنظوربهافزایشدماباعثشدهتاطولفصلرشدگندمآبیزمانهمطوربهکاهشبارندگیوb) 0شکل(

 نامساعد در یکروز )حدود حاصلتقسیمHIشاخصبرداشت) . e) 0شکل((هرسالمحیطیاندکیکاهشیابد که )

. f) 0شکل(شیبکاهشیداشتهستعملکرداقتصادی)عملکرددانه(بهعملکردبیولوژیک)عملکرددانهوکاهوکلش(

مقایسهبادورهکهروندافزایشیدماووزشبادهایگرمدررسدمیبهنظر باعثکاهشعملکرددانهدر پرشدندانه،

.کاهششاخصبرداشتشددرنتیجهعملکردبیولوژیکو







 

 

a 

و(f)شاخصبرداشتگندمآبی،(b،بارندگیa،دمایمیانگینd،دمایحداقلaروندتغییراتعواملمحیطی)دمایحداکثر. 41شکل

برازش،چیننقطه.خطپیوستهمیانگینساالنهوخط7892-0271هایمهروموم(طی728درشهرستانبجنورد)گرید(e)طولفصلرشد

.دهدمیرانشانرگرسیونی

Fig. 4 Changes in environmental factors (maximum temperature, c; minimum temperature, d; 

mean temperature, a; precipitation, b), harvest index (f), the growing season (e) of irrigated 

wheat in Bojnord (Grid 109) during the years 1980-2017 

Bold and dotted line indicate annual average and regression line, respectively. 



هاثریتمزارعآبیشهرستانبجنورددرآنکهاک772و728اقلیمیدردورهرشدگندمآبی،دردوگریدهایمتغیر

دهدکهنشانمی1و0،3هایوشکل7 مربوطبهآنرسمشد.مقایسهمقادیرجدولهایشکل،استخراجواندشدهواق 



 

 

08درمترمیلی0/608روز(،میزانودفعاتبارندگیدرطولفصلرشد)038روزدرمقابل080)ترطوالنیفصلرشد

7/63هادرمرحلهتورمسنبلهتاانتهایخمیرینرم)(،میزانودفعاتبارندگینوبت08درمترمیلی0/000،درمقابلتنوب

اولیهواستقرارگیاههایبرگ(،افزایشدماهایحداقلدردورهتولیدنوبت6درمترمیلی76درمقابلنوبت0درمترمیلی

حساسنسبتبهایمرحله(،هوایخنکدردورهگلدهیکهگرادسانتیدرجه-08/07لدرمقابگرادسانتیدرجه-7/70)

98/77)هستدماهایباال مقابلگرادسانتیدرجه ترتیبباعثافزایششاخصبرداشتگرادسانتیدرجه7/00در به )

مهربراساسمیزانعملکرددانه،.دش0221نسبتبهسال0220میانگینعملکردسالدرنتیجه(و68/2درمقابل39/2)

درنظرگرفتهشدند.0271تا7892سالخوبوسالضعیفدربازهزمانیعنوانبهبهترتیب0221و0220هایوموم

6مورددرمقابل77بیشتربوده)0221نسبتبهسال0220درسالگرادسانتیدرجه62اگرچهتعداددماهایباالتراز

(.0نشد)شکل0220،باعثکاهشعملکرددرسالبوددراواخرمرحلهخمیریسختکهآنزمانوقوعبهدلیلاما،مورد(

حساساستییبهتنشگرماژهیوگندمبه 62یباالیقرارگرفتندرمعرضدما. ستمیبهستواندمیگرادسانتیدرجه

خودبهکاهشنوبهبهدهدکهکاهشرارشدندانهپدورهدرنتیجهکردهو یراتسریریروندپه،ساندربیآسیفتوسنتز

.(Asseng et al., 2011)انجامدمیعملکرد

 

هایمهرومومخوبوضعیفطیهایمهروموم(در728هایمحیطیمؤثربرعملکردگندمآبیبجنورد)گریدمقایسهمتغیر.1 جدول
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Table. 1 Comparison of environmental variables affecting wheat yield in Bojnord (Grid 109) in 

good (2002) and weak (2007) years with regard to grain yield during 1980-2017 

Climatic factor/ wheat growth characteristics 2002 

(Good) 

2007 

(Weak) 

Amount of precipitation (mm) during booting to the end of grain milk stage 

نرمیریخمانیاززمانتورمسنبلهتاپا(مترمیلی)یبارندگمقدار  

36.1 13 

Number of precipitations during booting to the end of grain milk stage 

نرمیریخمانیاززمانتورمسنبلهتاپایتعداددفعاتبارندگ  

5 3 

Amount of precipitation in the flowering phase (mm) 

(مترمیلیی)گلدهفازدریبارندگزانیم  

0 0 

Number of precipitation s during the growing season 
(مترمیلی)درطولفصلرشدبارندگیمجموع  

59 49 



 

 

Amount of precipitation during the growing season (mm) 

(مترمیلی)درطولفصلرشدبارندگیمجموع  

359.4 242.4 

Maximum temperature in flowering phase (◦c) 
(گرادسانتیدمایحداکثردرمرحلهگلدهی)درجه  

11.89 22.1 

Minimum temperature during the growing season (◦c) 
(گرادسانتیدمایحداقلدرطولفصلرشد)درجه  

-15.1 -21.29 

Average temperature during the growing season (◦c) 
(گرادسانتیدرجه)درطولفصلرشدمیانگینیدما  

5.84 5.82 

The number of occurrences of temperatures above 30 ◦c during the growing 

season درطولفصلرشدگرادسانتیدرجه62باالترازدماهایوقوعتعداد  

11 3 

Maximum temperature during the growing season (◦c) 

(گرادسانتیدرجه)طولفصلرشدحداکثردریدما  

33.9 30.7 

growth season (day)  
)روز(طولفصلرشد  

295 269 

Harvest index (%)  
)درصد(شاخصبرداشت  

0.68 0.39 

The average yield of grid (kg ha
-1

)  
)کیلوگرمدرهکتار(میانگینعملکردگرید  

3537 2082 

 



(و0220(درسالخوب)728درطولمراحلرشدیگندمآبیبجنورد)گریدودرجهروزرشدمراحلنمویاکثرتغییراتدمایحد. 5 شکل

(0221ضعیف)



 

 

 Fig. 5 Changes in maximum temperature and growth degree days of developmental stages 

during the growing season of irrigated wheat in Bojnord (Grid 109) in good year (2002) and in 

weak year (2007) 

 

 

(و0220(درسالخوب)728درطولفصلرشدگندمآبیبجنورد)گریدودرجهروزرشدمراحلنمویتغییراتدمایحداقل. 6 شکل

 (0221ضعیف)

  Fig. 6 Changes in minimum temperature growth degree days of developmental stages during 

the growing season of irrigated wheat in Bojnord (Grid 109) in good year (2002) and in weak 

year (2007) 



 

 

 

(و0220(درسالخوب)728درطولفصلرشدگندمآبیبجنورد)گریدودرجهروزرشدمراحلنمویتغییراتمیزانبارندگی. 7 شکل

(0221ضعیف)
Fig. 7 Changes in precipitation growth degree days of developmental stages during the growing 

season of irrigated wheat in Bojnord (Grid 109) in good year (2002) and in weak year (2007) 

 

 جدول نشانمی0بررسیمقادیر مقابل090)ترطوالنیدهدکهفصلرشد در میزان008روز پراکنشو روز(،

باتعداددفعاتبارندگیمترمیلی0/719درمقابل37باتعداددفعاتبارندگیمترمیلی0/660بارندگیدرطولفصلرشد)

باتعدادمترمیلی68/70درمقابل1باتعداددفعاتبارندگیمترمیلی7/03(ودرمرحلهتورمسنبلهتاپایانخمیرینرم)09

درمقابلگرادسانتیدرجه-9/70اولیهواستقرارگیاه)هایبرگ(،افزایشدماهایحداقلدردورهتولید6بارندگیدفعات

گرادسانتیدرجه00)هستدردورهگلدهیکهازمراحلحساسبهدماهایباالترپایین(دماهایگرادسانتیدرجه-3/78

مقابل 3/09در تگرادسانتیدرجه به مقابل03/2رتیبباعثافزایششاخصبرداشت)( 61/2در و افزایشدرنتیجه(

شد.0221نسبتبهسال0220میانگینعملکرددرسال
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0271-7892  

Table. 2 Comparison of environmental variables affecting wheat yield in Bojnord (Grid 110) in 

good (2002) and weak (2007) years with regard to grain yield during 1980-2017 

Climatic factor/ wheat growth characteristics 2002 

(Good) 

2007 

(Weak) 

Amount of precipitation (mm) during booting to the end of grain milk stage 

نرمیریخمانیاززمانتورمسنبلهتاپا(مترمیلی)یبارندگمقدار  

46.1 15.39 

Number of precipitations during booting to the end of grain milk stage 

نرمیریخمانیاززمانتورمسنبلهتاپایتعداددفعاتبارندگ  

7 3 

Amount of precipitation in the flowering phase (mm) 

(مترمیلیی)گلدهفازدریبارندگزانیم  

0 0 

Number of precipitation s during the growing season 
(مترمیلی)درطولفصلرشدبارندگیمجموع  

61 48 

Amount of precipitation during the growing season (mm) 

(مترمیلی)درطولفصلرشدبارندگیمجموع  

335.5 178.4 

Maximum temperature in flowering phase (◦c) 
(گرادسانتیدمایحداکثردرمرحلهگلدهی)درجه  

22 28.6 

Minimum temperature during the growing season (◦c) 
(گرادسانتیدمایحداقلدرطولفصلرشد)درجه  

-12.8 -19.6 

Average temperature during the growing season (◦c) 
(گرادسانتیدرجه)درطولفصلرشدمیانگینیماد  

6.76 6.59 

The number of occurrences of temperatures above 30 ◦c during the growing 

season درطولفصلرشدگرادسانتیدرجه62باالترازدماهایوقوعتعداد  

 

 

18 12 

Maximum temperature during the growing season (◦c) 

(گرادسانتیدرجه)طولفصلرشدحداکثردریدما  

26 32 

growth season (day)  
 طولفصلرشد)روز(

284 259 

Harvest index (%)  
 شاخصبرداشت)درصد(

0.56 0.37 

The average yield of grid (kg ha
-1

)  
 میانگینعملکردگرید)کیلوگرمدرهکتار(

4369 2460 

 

70مورددرمقابل79بیشتربوده)0221نسبتبهسال0220درسالگرادسانتیدرجه62وقوعدماهایباالتراز

باعثکاهشعملکرددرسالبهدلیلاما،مورد( بهنظر9نشد)شکل0220زمانوقوعآندرمرحلهخمیریسخت، .)



 

 

درگرادسانتیدرجه60ودمایمپسازکاشت(ا020ُ)روزدهیخوشهدرمرحلهگرادسانتیدرجه62کهدمایرسدمی

 )روز خمیرینرم ا021ُمرحله سال در کاشت( پساز حد0221م تا دلیلکاهشعملکرد شاخص0032، و کیلوگرم

مراحلحساسرشدگندمطیسال9بودهاست)شکل61/2برداشت مطالعه هاییکهبیشترینوکمترینعملکرددر(.

هایبرگازایناستکهوقوعدماهایبسیارپاییندرمراحلابتدایرشدوتولیدشهرستانبجنوردحاصلشد،حاکی

(،باعثکاهشسطح772درگرید0221درسالگرادسانتیدرجه-3/78مثالعنوانبهاولیهکهمرحلهاستقرارگیاهاست)

درجهدرمرحله62تاحدباالیار(.همچنیندماهایبس8)شکلگرددمیکاهششدیدعملکرددرنتیجهفتوسنتزکنندهو

(کهمعموالنیزبابادهمراهاست،کاهشعملکردرا9درجهدرمرحلهپرشدندانهیاخمیرینرم)شکل60ودهیخوشه

باالدرمرحلهخمیرینرمباعثافتعملکردبیشترینسبتبهمرحلهخمیریدماهایاگرچهوقوعبهدنبالخواهدداشت.

درصد(درطولفصلرشدودر722)گرادسانتیدرجه62،امابیشتربودنفراوانیوقوعدماهایباالترازرددگمیسخت

شهرستانبجنورد728سالدرگرید69درصد(درطی0/0درصد(نسبتبهخمیرینرم)16/80مرحلهخمیریسخت)

تأثیرگذارعواملعنوانبهتواندمی ،دیگرعبارتبه(.6آید)جدولحساببهباالدراینمنطقهمنفیبردستیابیبهعملکرد

تاریخکاشت دالیلچنانچه تأمیننهادهبه عدم خطرمختلفنظیر تعویقافتد، به غیره( مکانیزاسیونو کود، )بذر، ها

دماهایباالوزمانیهم اینشهرستانبدرنتیجهمرحلهخمیرینرمبا در میانگینعملکردگندم باالکاهششدید سیار

درطولفصلرشدگرادسانتیدرجه-77ازترپایینخسارتسرمابرگیاهگندمدردماهایازآنجاکهخواهدبود.همچنین

رشدهایمحدودیتیکیدیگرازموردمطالعههایمهرومومدرصداز7/80بهمیزان،فراوانیوقوعاینمتغیرهستمطرح

بنابر اینناحیهاست. در وپنجهگندم استقرار چنانچهتاریخکاشتمناسبانتخابنشودو تأخیرصورتاین، با زنیگیاه

پذیرد،خسارتسرماباعثکاهشعملکردخواهدشد.



 

 

 

(0221(وضعیف)0220(درسالخوب)772تغییراتدمایحداکثردرطولفصلرشدگندمآبیبجنورد)گرید. 8 شکل

Fig. 8 Changes in maximum temperature and growth degree days of developmental stages during 

the growing season of irrigated wheat in Bojnord (Grid 110) in good year (2002) and in weak 

year (2007) 

 

 

 (0221(وضعیف)0220(درسالخوب)772تغییراتدمایحداقلدرطولفصلرشدگندمآبیبجنورد)گرید.9 شکل 

Fig. 9 Changes in minimum temperature and growth degree days of developmental stages during 

the growing season of irrigated wheat in Bojnord (Grid 110) in good year (2002) and in weak 

year (2007) 





 

 


 (0221(وضعیف)0220(درسالخوب)772لفصلرشدگندمآبیبجنورد)گریدتغییراتمیزانبارندگیدرطو .11 شکل

Fig. 10 Changes in precipitation and growth degree days of developmental stages during the 

growing season of irrigated wheat in Bojnord (Grid 110) in good year (2002) and in weak year 

(2007) 



 آنالیز پنل دیتا 

-0228هایمهرومومدرصدازتغییراتعملکردگندمآبیاستاندرفاصله36طبقنتایجحاصلازآنالیزپنلدیتا،

نشاندادههادادهشوند)درصدآنتوسطعواملمدیریتیتوضیحدادهمی61توسطعواملمحیطی)دماوبارندگی(و7892

o،تعداددماهایباالترازموردبررسیهاییمحیطیدرسطحاستاننشاندادکهازمیانمتغیرها(.مقایسهمتغیراندنشده
C 

62 (N30TMAX( میانگین دمای ،)GSTMEANبارندگی دفعات و میزان برهمکنش ،)

(TPRAT×NPRATدارایاثر)دارمعنی(برعملکردگندمآبیهستندp ≤0.05.) طولفصلرشددرتماممناطق

،گیاهگندمدرموردمطالعههایمهرومومدرصد722(بود.درتمامیمناطقودرp ≤0.05کاهشیافت)دارمعنیورطبه

o مرحلهپرشدندانه)خمیرینرموخمیریسخت(بادمایباالتراز
C 62 مواجهبودهاستوباعثاثراتمقطعیمنفی

هایمحیطیمتغیرازلحاظشهرستانبجنورد،شیروانواسفرایندرفاروج،رازجرگالن،مانهسملقانوجاجرمشدهاست.

o)دمایمیانگین،تعداددماهایباالترازدارمعنی
C 62 هایمهروموم،میزانوتعدادبارندگیدرطولفصلرشد(درطی

7892 مانهسملقانوجاجرمدار0228تا رازجرگالن، مناطقفاروج، ایاثراتثابتدارایاثراتثابتمقطعیمثبتو

مقطعیمنفیبودند.



 

 

oفراوانیوقوعدماهایباالتراز
C 62 درتماممناطقکشتگندمآبیدرمرحلهخمیریسختبیشترازخمیری

(بهتعویقبیفتد،مرحلهخمیریموردمطالعهنرمبودهاست،لذاهراندازهتاریخکاشتازمهرماه)تاریخکاشترایجمناطق

اولیهواستقرارگیاهدراوایلفصلرشدبادماهایمنفیهایبرگبادماهایباالومرحلهتولیدهسترتنرمکهحساس

برخوردکردهوکاهششدیدعملکردرادرپیخواهدداشت.



-0271هایمهروموم(طی728)گریدشمارههایمحیطیدرمراحلرشدیگندمآبیدرشهرستانبجنوردفراوانیوقوعمتغیر .3 جدول

7892 

Table 3. Frequency of climatic variables accident during growth stages of irrigated wheat in 

Bojnord (Grid 109) during 198-2017 

Frequency (%) Environmental factor 

100 N30Tmax (Accident of temperature >30 0C during the growing season) 

Cاهایباالترازوقوعدم
 درطولفصلرشد62◦

2.6 N30AST (Accident of temperature >30 0C at flowering stage) 

Cوقوعدماهایباالتراز
 درمرحلهگلدهی62◦

5.2 N30GMS (Accident of temperature >30 0C at grain milk stage) 

Cوقوعدماهایباالتراز
 درمرحلهخمیرینرم62◦

94.73 N30GDS (Accident of temperature >30 0C at grain dough stage) 

Cوقوعدماهایباالتراز
 درمرحلهخمیریسخت62◦

86.84 Nprat40-80 (Number of precipitations during booting to the end of grain milk stage) 

رمخمیرینپایانتااززمانتورمسنبلهبارندگیدفعاتتعداد  

92.1 NTmin-11(Accident of temperature <-11 0C during the growing season) 

Cتعداددماهایزیر
 درطولفصلرشد-77◦

 

گندمطی مراحلحساسرشد موممطالعه و هایمهر و گندم( باالیدانه مومخوب)دارایعملکرد و هایمهر

ترپایینضعیف،دارایدماهایحداقلهایمهروموممامیضعیف)دارایعملکردپاییندانهگندم(حاکیازایناستکهت

oازحدبحرانی)
C77-اولیهکهمرحلهاستقرارهایبرگ(بودند.وقوعدماهایبسیارپاییندرمراحلابتدایرشدوتولید

تاحد.همچنیندماهایبسیارگرمگرددمیکاهششدیدعملکرددرنتیجهگیاهاست،باعثکاهشسطحفتوسنتزکنندهو

o
C62 دهیخوشهدرمرحله  و

o
C60 کاهش بادهمراهاست، معموالنیزبا خمیرینرمکه شدندانهیا مرحلهپر در

شیبکاهشیداشت.موردمطالعهعملکردرابهدنبالداشتهاست.طولفصلرشدنیزدرتماممناطق

سهروشکارگیریبهوCERES-Maizeبااستفادهازمدل(Lobell and Burke, 2010)لوبلوبورک

هایسریآماری ذرتدر عملکرد تاریخی تغییرات همراه به مقطعی( آنالیز پنلیو آنالیز جنوب022زمانی، در منطقه



 

 

درصدیبارندگی،02وکاهشگرادسانتیدرجه0صحرایآفریقاوهمچنیناثراتسناریوهایفرضیافزایشدمابهمیزان

رابایکدیگرمقایسهکردند.نتایجاینبررسینشاندادکهسهروشآماریکاراییودرادامهسازیشبیهعملکردذرترا

توانندهایآماریسریزمانیمیهایآماریبراساسمتغیرهایاقلیمیومقیاسمکانیمتفاوتاست.مدلعملکردمدل

کمتریدارند.درمقابل،کاراییهایدمامابرایپاسخپاسخعملکردییکمکانخاصبهتغییراتبارشرابازتولیدکنند،ا

هابهتغییردمابینیپاسخهایپنلومقطعی،درپیشهایآماریکهبراطالعاتچندینسایتمتکیبودند،یعنیمدلمدل

مدل بودند. بارش تغییر از مکانبهتر بر مبتنی تارهای دوره طول به نسبت کمتری حساسیت نیز متعدد یخیهای

 جهتواسنجیمدلداشتند.مورداستفاده

 عملکرد گندم آبی  مدت طوالنیروند عوامل مدیریتی مؤثر بر 

شهرستان در فاصلهسرعتافزایشعملکرد 7892-0271هایمهرومومهایبجنورد)در  کیلوگرمدر36/70(،

درصدسهمعوامل61درصداز0/70(،7892-0228سال)62درصد(بودهاستکهدرطول09/2هکتاردرسال)معادل

بههمینترتیب است. کرده تحققپیدا عملکرد"مدیریتی، افزایشسالیانه "درصد تحققسهممدیریت"و در"درصد

9/0و73/2درصد(،)8/70و06/2هایاسفراین،شیروان،رازجرگالن،فاروج،جاجرمومانهسملقانبهترتیب)شهرستان

درصد(بود.8/2و26/2(و)0/7و20/2(،)0/7و20/2درصد(،)1/0و78/2درصد(،)

 مثبت هاییشاخصروند با مبارزه مکانیزاسیون، ضریب مکانیزاسیون، درجه بذرهایعلفنظیر از استفاده هرز،

انیزاسیونمثال،اگرچهضریبمکعنوانبه.وغیرهارتباطزیادیباافزایشسهممدیریتدرآنمناطقنداشتشدهاصالح

سهممدیریتمزارعگندمآبیدراین77فاروجودرجهمکانیزاسیونجاجرمازسایرمناطقباالتربود)شکل لزوماً اما ،)

علیرغموجودمزارعمکانیزهباعملکردباالدریکمنطقه،وجودمزارعیکهازبنابراین،منطقهازسایرمناطقبیشترنبود.

نهاده کمترینامکاناتو و سببکمترینمدیریتزراعیبرخوردارنددرنتیجهها بهکاهشمیانگینشهرستانمی، گردد.

نهاده همیندلیلتوزی عادالنه مزارعیکمنطقه انتقالدانشفنیبههمه و افزایشسهممدیریتآنتواندمیها در

رغموجودبذر،علی7689-7688درسالزراعیمثالعنوانبهمنطقهوسازگاریباعواملنامساعدمحیطیتأثیرگذارباشد.

شدهاصالح استان، دلدر یلبه قیمتبذر منطقی تطابق اکثرشدهگواهیعدم گندم، محصول تضمینی قیمتخرید با



 

 

کاهشدرنهایتهنگاموهایتولیدبذر،ازتوزی بذرامتناعنمودندواینامرباعثسرگردانیکشاورزان،کشتدیرشرکت

گردید.شدهگواهیبابذورشدهکشتسطح

 Cao et)باتوجهبهاهمیتتغذیهگندمبخصوصدرمراحلابتدایرشدواستقرارگیاهونیزدرمراحلحساسرشدی

al., 2017; Yan et al., 2018; Ram and Govindan, 2020))نوساناتعنوانبه برابر در مؤثر مقاومتی عامل

هاییکیازراه.گرددمیزیستمحیطهاوحفظکودیباعثمصرفبهینهنهادههایتوصیهمحیطی،انجامآزمایشخاکو

سابسویلر از استفاده 73افزایشعملکرد زیرشکنیا اقبالکشاورزان اگرچه دلیلاست. به واقداماتترویجیدر مهر

تفادهازآنفقطدرصورتداشتنسختبودنزمین،اسبهدلیلاخیربرایاستفادهازاینابزارزیادشدهاستاماهایموم

است.پذیرامکانتراکتورهایپرقدرتمانندتراکتورهایششسیلندر
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.دهدمیرانشاننیبرازشرگرسیو،چیننقطهساالنهوخط
Fig. 11 Coefficient of mechanization across north Khorasan province during 2005-2019. 

Bold and dotted line indicate annual average and regression, respectively. 
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.نویدبخشحفظویابهبودعملکردباشدتواندمیهاوفراهمآوردنامکاندسترسیبهآنآالتماشین،شدهاصالحبذر

ها،ابزاریدولتیبرایکنترلبازاراست،امادرمواقعیبردسترسیکشاورزانبهنهادهحمایتی-مالیهایسیاست،گرچها

طورکلیبهگذارد.اثرمنفیمی نتایجاینتحقیقنشاندادکهبا بستن، هایشیوهبکار انتخابویژهبهمدیریتیمؤثر،

درجهتبهبودعملکردگندمتوانمیتطابقبهترمراحلفنولوژیگندمباشرایطمحیطی،منظوربهتاریخکاشتمناسب

اقدامنمود.دراستانخراسانشمالی
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Study of changes in long-term wheat production trend and factors affecting it 

in North Khorasan province: I- irrigated wheat 

 

Introduction 

One of the main challenges of modern agriculture to ensure food security is the development of 

strategies to deal with potential negative impacts and adaptation to climate change. Investigating 

the effect of climatic factors on agricultural production in spatio-temporal dimension, 

development and use of crop management decision-support tools, supporting and target 

agronomic research and policy require a series of accurate and standard meteorological data. 

Studying growth degree days and wheat phenology can greatly enhance our understanding of 

somehow wheat growth responds to climate change and could help farmers to adaptation and 

reasonably confront its influence. 

Materials and Methods 

To determine the environmental and management factors on the yield of irrigated and rainfed 

wheat in different regions of North Khorasan province, the trend of yield changes in the period 

of 1980-2009 was investigated. Then, wheat plant growth stages were simulated with DSSAT 

model, using AgMERRA graded data sets, and the effect of temperature and rainfall changes on 

yield was analyzed by panel data analysis. Panel (data) analysis is a statistical method, widely 
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used in social science, epidemiology, and econometrics to analyze two-dimensional (typically 

cross sectional and longitudinal) panel data. The data are usually collected over time and over the 

same individuals and then a regression is run over these two dimensions. 

Results and Discussion 

According to the results of this study, 63% of the changes in irrigated wheat yield between years 

1980-2009 are explained by environmental factors (temperature and precipitation) and 37% by 

management factors. Comparison of environmental parameters showed that the number of 

temperatures above 30 
o
C (N30TMAX), mean temperature (GSTMEAN), amount and frequency 

of precipitation (TPRAT * NPRAT) have a significant effect on yield (p ≤0.05). Bojnord, 

Shirvan and Esfarayen regions had significant positive cross-sectional effects in terms of 

environmental parameters and Farooj, Raz-Jargalan, Maneh Semolghan and Jajarm regions had 

negative cross-sectional fixed effects. The results also showed that 68% of the changes in rainfed 

wheat yield are due to environmental factors (temperature and precipitation) and 32% are 

explained by management factors. Mean temperature (GSTMEAN), total precipitation (TPRAT), 

precipitation frequency (NPRAT) and maximum temperature in the flowering stage (ASTMAX) 

during the growing season have a significant effect on rainfed wheat yield (p ≤0.05).The length 

of irrigated and rainfed wheat growing season also decreased in all studied regions. A study of 

the critical stages of wheat growth during the good years (with high wheat grain yield) and the 

poor years (with low wheat grain yield) shows that in all the weak years, the minimum 

temperatures were below the critical level (-11°C). Occurrence of very low temperatures in the 

early stages of growth and production of primary leaves, which is the stage of plant 

establishment, reduces the level of photosynthesis and thus severely reduces yield. Irrigated 

wheat in all regions and in %100 of the studied years, in the grain filling stage has been exposed 

to temperatures above 30° C and has caused negative cross-sectional effects in Farooj, Raz-

Jargalan, Maneh-Semolghan and Jajarm. The frequency of temperatures above 30° C in all 

regions of irrigated wheat in the hard dough stage was higher than soft dough. Therefore, how 

much the planting date is postponed from October (common planting date of the studied areas), 

soft dough stage conflict to high temperatures and primary leaf production stage and plant 

establishment at the beginning of the growing season will face negative temperatures and 

severely reduce yield Will follow.  

Conclusion 



 

 

In general, the results of this study showed that employing the effective management methods, in 

particular selecting the appropriate planting date that could be resulted in better adaptation of the 

phenological stages of wheat to environmental conditions, which in turn could improve wheat 

yield. 
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