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 خالصه

عاد فنی نیز توجه به اب آن نیاز به مقاله تاکید دارد که این طرح در کنار ابعاد سیاسیاین باشد. های جاری و پراهمیت کشور میقاومتی از طرحاقتصاد م

 2ده که حدودا ستان فارس توجه کردر ا گندم تن در هکتار 6دارد. لذا، هدف اولیه مقاله به این مهم تاکید دارد. در این راستا مقاله به حصول عملکرد 

و  های فعلیکه با زیرساختاد دهای گیاهی استفاده شده است. نتایج نشان سازیبرای شبیه SWATتن از شرایط فعلی باالتر است.  بدین منظور از مدل 

، رساختی که بتوان در آن فرض نمودیتن در هکتار فعلی ایجاد کرد. اما، با ز 4توان در مقدار بهترین مدیریت عملیاتی، چندان تغییر قابل توجهی را نمی

برد. در این میزان تعرق را باال می %10تن در هکتار قابل افزایش است که متعاقبا نیز  5ای مواجه نشود، عملکرد تا گیاه با هیچ تنش حرارتی، آبی و تغذیه

اصله وجود فدهد که هنوز شان میای از گزارشات جهانی نپارهبا گندم این رقم  نتایج رسد. مقایسهکیلوگرم در مترمکعب می 1وری به حدود حالت بهره

 یند.  نما هوردتوانند برآارقام فعلی اهداف اقتصاد مقاومتی را نمی، اما دارد که شاید از طریق تغییر ارقام گندم قابل حصول باشد

 

 ،کمبود عملکردSWATافزایش عملکرد، اقتصاد مقاومتی، مدل کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

ویکرد در راین  [1].د ی باشم با توجه به راهبردهایی کلیدی برخی کشورها در امنیت غذایی؛ یکی از راهکارهای مرسوم افزایش عملکرد در واحد سطح

ن شده است. به اقتصادی ایراادبیات  های اخیر واردباشد که طی سالکشور ما نیز خودنمایی نموده که از مهمترین مصادیق آن، برنامه اقتصاد مقاومتی می

 6در هکتار به  تن 4کرد از یش عملعنوان مثال در برنامه اقتصاد مقاومتی استان فارس که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، هدف مشخصی مانند افزا

باشد ی میانبی گستردههای جاازیسهایی نیازمند به مطالعات و مدلتحقق عملیاتی شدن چنین برنامهکه  باشدمی. بدیهی تن در هکتار رقم زده شده است

 که در این مقاله بخشی از آن مورد توجه قرار گرفته شده است.  

بدین منظور باشد. سازی می، یکی از مهمترین ابزارها مدلهای آنتن در هکتار گندم و ارزیابی نهاده 6هدف حصول به عملکرد برای پاسخ به 

مدل در این خصوص . ]2[ انداند که در مواردی نیز مورد مقایسه قرار گرفته شدهتوسعه یافته AquaCropو  1SWATمتنوعی مانندهای مدل

SWAT  زیراکه برای تحقق . ها دخالت دهدسازیمقیاس مزرعه و هم مقیاس حوضه را در شبیههم تواند می که باشدمیهای باالیی برخوردار قابلیتاز

(، از 2013و همکاران ) Ahmadzadehدر تحقیق انجام شده توسط به عنوان مثال یریت مزرعه بسنده نمود. توان تنها به مدوری آب نمیاهداف بهره

در  .[3] شداستفاده مزرعه و حوضه وری آب در دو مقیاس در شرایط مختلف مدیریتی برای ارزیابی بهرهرود زرینهحوضه این مدل برای شبیه سازی 

ری آب کشاورزی آن در ایران با استفاده از این مدل بررسی گردید. در این مطالعه اثرات بعضی از سیاست ها از عملکرد گندم و بهره و یتحقیقی دیگر

جمله بهینه سازی استفاده از کودهای کشاورزی و بهبود بخشیدن به نگهداری رطوبت در خاک بر بهبود عملکرد محصول و بهره وری آب کشاورزی 

ه بر عملکرد مزرعه، عملکرد پتانسیل با در اختیار نهادن تمامی شرایط ایده ال برای گیاه نیز در مدل سازی های باال عالو .[4]رفت مورد بررسی قرار گ

%( است و اختالف بین عملکرد پتانسیل و عملکرد مزرعه بصورت کمبود 25اند. معموال عملکرد مزرعه کمتر از عملکرد پتانسیل )حدود مورد توجه بوده

                                                                                                                                                    
1 Soil and Water Assessment Tool 
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 . ]1[ده است تعریف ش 1عملکرد

ای هی آن نهادهشد. برابابا این مقدمه، هدف تحقیق حاضر بررسی امکان حصول به اهداف آمده برای مقدار عملکرد گندم در واحد سطح می

-ابی میارزیصرف آب مخصوص بر گیرد و نهایتا تاثیر آن بو...( مورد بررسی قرار میتی )مانند مدیریت گیاهی، آبیاری مورد نیاز و روش های مدیری

 گردد. 
 

 

 مواد و روش ها .2
 

 منطقه مطالعاتی معرفی -2-1

. اقع شده استوحوضه  موقعیت مورد مطالعه در این تحقیق، محدوده خسروشیرین از زیرحوضه های حوضه آبریز طشک بختگان است که در شمال این

های رشته کوه امنهدکیلومترمربع در استان فارس و در  316.50کیلومترمربع و مساحت دشت  286.80زیرحوضه خسروشیرین با مساحت ارتفاعات 

ده محصوالتی که در منطقه دقیقه شمالی قرار گرفته است. عم 20درجه و  30دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  5درجه و  52زاگرس با طول جغرافیایی 

 7618یرین خسروش سطح زیرکشت محصوالت زراعی در محدوده مطالعاتی کشت می شود شامل گندم، چغندر قند، عدس، لوبیا، سیب می باشد. جمع

تن  8/3نطقه حدود مگندم در این رد عملک [5]. هکتار می باشد 8560ی سطح زیرکشت هکتار و در مجموع دارا 942هکتار و سطح زیرکشت باغی 

 باشد. در هکتار می

(، کاربری اراضی، خاک و سایر 2DEMشامل الیه رقومی ارتفاعی ) SWAT به منظور انجام شبیه سازی های الزم، الیه های مورد استفاده در مدل

این اطالعات برای ساخت اند. آمده 1که موارد مربوط در شکل  می شودتهیه محدوده مطالعاتی  برای الیه های پایه نظیر نقشه شبکه رودخانه ای

 مدل ضروری هستند. (3HRU)واحدهای همگن هیدرولوژیکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 (ج)    )ب(    (فال)  

 ج( کاربری اراضی، ب( خاک و DEMالف(  نقشه -1شکل 

 

 SWAT مدل شبیه سازی  -2-3

یک مدل مفهومی نیمه توزیعی است که در مرکز تحقیقات کشاورزی آمریکا توسعه داده شده و قابلیت شبیه سازی جامع فرآیندهای  SWATمدل 

پیش بینی اثر اقدامات مدیریتی بر کمیت و کیفیت آب و رسوب در حوضه های مختلف، با شرایط متنوع این مدل از توانایی . [6]هیدرولوژیکی را دارد 

که با توجه به  عملکرد گیاهی است ،کندیکی از فرآیندهایی که مدل شبیه سازی میهمانگونه که آمد،  .[7]خاک و پوشش گیاهی برخوردار است 

، ابتدا برای هر روز از دوره شبیه سازی پتانسیل رشد و عملکرد گیاهی برای گیاهان مختلف بدین منظور. شوداهداف مقاله شرح بیشتری از آن ارائه می

                                                                                                                                                    
1 Yield gap 
2 Digital Elevation Model 
3 Hydrological Response Unit 
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شاخص برداشت  ،می شود. بخشی از توده خشک گیاه که در باالی زمین برداشت می شود برآوردمحاسبه شده و سپس رشد و عملکرد واقعی آنها 

 :گرددمیمحاسبه گردد و مطابق رابطه زیر اطالق می

 

(1) 
 

 

 HUPfrبلوغ رسیده باشد و  پتانسیل شاخص برداشت در زمانی است که گیاه به optHI ،پتانسیل شاخص برداشت برای روز موردنظر HIکه در این رابطه 

ول کشت شده سیل محصاز محاسبه شاخص برداشت، عملکرد پتانبخشی از پتانسیل تجمعی گرمایی واحد برای گیاه در روز موردنظر می باشد. پس 

 مطابق محاسبه می شود:

 

(2)                                                                                               

(3) 
 

( می باشد. kg/haمین )زمقدار کل توده گیاهی تولید شده در باالی سطح  agbio وسیل عملکرد محصول ( مقدار پتانkg/ha) yldکه در این رابطه 

ن نیتروژن و فسفر ، دما، میزاای آبیابط ارائه شده برای محاسبه عملکرد برای شرایط ایده آل رشد بوده و همواره عملکرد واقعی در نتیجه تاثیر تنش هور

 الح می گردد.اص 4مقدار پتانسیل آن است. بنابراین جهت برآورد عملکرد واقعی مقدار بیومس گیاهی بر اساس رابطه مصرفی، کمتر از 

 

(4)  
 

 : مقدار آن بین صفر تا یک متغیر استو ضریب رشد گیاهی بوده  در رابطه فوق 

 

(5) 
 

 

 ی باشد. اه در یک روز مشخص مبه ترتیب تنش های آبی، دما، میزان نیتروژن وفسفر مصرفی وارده بر گی wstrs ،tstrs ،nstrs ،pstrsدر این رابطه، 

 

 اقتصاد مقاومتی و اهداف  چشم انداز  -2-4

با الویت  های اساسیها و کاالد داخلی نهادهافزایش تولی"سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر محورهای مهمی نظیر  1392در بهمن 

د بر پایه بهره رش" و "نیاندانش ب قتصادا"، ، "تامین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید"، "محصوالت راهبردی

 "یی و تولید محصوالت راهبردیطرح امنیت غذا"مربوط به ه گانه داز پروژه های یکی   [8].، موارد متعدد و مهم دیگر جهت اجرا، ابالغ گردید "وری

 افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی شامل گندم، دانه های روغنی، محصوالت زراعی و محصوالت دامی می باشد. 

یر کشت مده که سطح زآ در آن. ئه دادبرنامه خود را اراستان فارس نیز اکه  گردیدعریف تزیربرنامه و اهدافی نیز ها استانبرای  در راستای این برنامه

)نزدیک به کیلوگرم در هکتار فعلی  4026کاهش یابد. اما، عملکرد از  1403-1404در  264635به  1394-95هکتار در سال  306410از گندم 

هش وری جبران کاا افزایش بهرهببدین معنی که  .دیاباء کیلوگرم در هکتار  ارتق 6386به رقمی که برای منطقه مطالعاتی این تحقیق گزارش شده است( 

، مهمترین نهاده ز جمله فائوجهانی ا برنامه بطور مشخص نهاده الزم را برای ارتقاء عملکرد فوق نیاورده است، ولی به استناد مراجع سطح به انجام رسد. 

ین عمکرد و تعرق گیاهی را قابل مشاهده است. شکل بخوبی رابطه خطی ب 2 هایی در شکلنین تحلیلچای از باشد. نمونهبرای افزایش تولید آب می

 .[9]باشد دهد که بیش از هر نهاده دیگری موثر مینشان می
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 رابطه خطی عملکرد و میزان تعرق  در تعدادی از گیاهان زراعی -2شکل 

 

 

 نتایج و بحث .3  
بدون گردد. سپس رداخته میتن در هکتار فعلی پ 8/3ها برای حصول به رقم عملکرد به مدلنجی در راستای هدف تحقیق، در این بخش ابتدا به واس

 دهد.   ه را ارائهترین مقدار به هدف برنامیابد که نزدیکای تغییر میدر ضرائب و پارامترهای گیاهی، مدیریت آبیاری بگونهتغییر 
 

 SWATواسنجی مدل  -3-1

رعه(. از )نه فقط مز رار گیردقدهد. لذا، در فرآیند واسنجی الزمست تا کل حوضه مورد توجه سازی حوضه و مزرعه را انجام میل توامان شبیهاین مد

مرجع  ارامترها درپ. شرح این شودسازی عملکرد اشاره میگردد و تنها به پارامترهای مورد استفاده در شبیهپرهیز میای آن شرح جزئیات بخش حوضه

( به 2014تا  1980های سازی )سالنتایج واسنجی و همچنین تغییرات عملکرد برای دوره شبیه .[10]شاهده است قابل م  SWATراهنمای مدل 

 قابل مالحظه هستند.   3و شکل  1ترتیب در جدول 

 

 SWATمدل  پارامترهای تنظیم شده در مراحل واسنجی -1ول جد

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

BLAI 6 Tbase 5 
HVSTI 0.6 Topt 20 
DLAI 0.95 BIO_E 60 

LAIMX1 0.1 عملکرد گزارش شده ton/ha  8/3 

LAIMX2 0.95 عملکرد نهایی ton/ha  8/3 
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 در منطقه مطالعاتی 2010تا  1980رای دوره ای عملکرد محصول گندم بنمودار جعبه -3شکل 

 اقتصاد مقاومتی هدف حصول لکرد و شبیه سازی حداکثر عم -3-2

ر ایی به حداکثهای آبی و غذشبا حداقل تنتا درآمد اجرا ؛ به ایمزرعهو در عین حال عملیاتی آل با مدیریت ایدهمدل واسنجی شده برای این قسمت 

این قسمت در  اند. نتایجشته شدهنجی ثابت نگه داالزم به ذکر است که در این مرحله کلیه پارامترهای گیاهی مطابق با نتایج واس عملکرد خود برسد. 

بدین ترتیب . ماندباقی می تن در هکتار 4حدود میلیمتر عملکرد  680گردد که روی تبخیر و تعرق حدود باشد. مالحظه میقابل مالحظه می 2جدول 

ان داده شده که محصول نش 4د. یکی از دالیل در شکل های مرسوم وجود نداردهد که امکان حصول به عملکردهای باالتر با مدیریتمدل نشان می

های م که محصول مطلقا تحت تنشبتوانیم شرایطی را مهیا کنی 5تن(. اما، چنانچه طبق رابطه  4روز برای عملکرد  40همچنان با تنش آبی مواجه است )

د باشد، و باید سیستمی ماننت نمیرسیدن به این مقدار چندان راحد. تن خواهد بو 5نگیرد، این مقدار در باالترین حد آن قابل حصول به  سه گانه قرار

 عرق را باال خواهد برد.تمیلیمتر  50توجه گردد که این رقم حدود  اماتن قابل حصول باشد.  5های مکانیزه و خودکار را فرض نمود که گلخانه
 

 های مختلف آبیاریعملکرد بیومس و دانه گندم تحت مدیریت :2جدول 

 

 عملکرد دانه بیومس بخیر تعرقت

(mm) ton/ha ton/ha 

260.9 3.7 0.6 

280.6 4.1 0.7 

356.9 5.8 1.3 

419.9 6.9 2.1 

544.3 9.1 3.8 

598.1 9.5 4.0 

683.0 9.6 4.0 

737.0* 12.7 5.0 

 *( ارقام مربوط به شرایط بدون هرگونه تنش و بخصوص تنش آبی هستند
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 های آبی تحت مقادیر مختلف آبیاریتنش مقادیر -4 شکل

 
 

 گيرينتيجه .10
 

نی، تاکید مقاله به این ضرورت . قبل از هرگونه بحث فبوده است این تحقیق تالشی برای بررسی امکان حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی در تولید گندم

مقاله با استفاده از  ر این راستایرد. دگبعاد سیاسی و امنیتی آن مورد توجه قرار است که هر طرحی و با هر اهمیتی الزمست که ابعاد فنی آن در کنار سایر ا

ورد ارزیابی قرار دهد. نتایج زیر از تن در هکتار م 6به  4در بخشی از استان فارس را از  نمود که نحوه ارتقاء عملکرد گندم مدل سازی انجام شده؛ تالش

 این تحقیق قابل ارائه است:

 اشت. داند انتظار توحصول میهای موجود تقریبا باالترین مقداری است که از این مهکتار فعلی با این نوع بذر و زیرساخت در نت 4مقدار  -

ار تا ود، این مقدا حذف نمرای آبی ، حرارتی و تغذیه یهاباشد، تنشچنانچه بتوان با تمهیداتی که زیرساخت چندان قابل دسترسی هم نمی -

 میلیمیتر تعرق را باال خواهد برد.  50داشت که این مقدار توجه باید  اما، باشد.یتن قابل افزایش م 5

کیلوگرم در متر  9/0ود وری آب کشاورزی حدتن در هکتار، بهره 4میلیمتر( مربوط، برای مقدار  435براساس نتایج مدل و تنها تعرق ) -

-می مترمکعبکیلوگرم در  1میلیمتر تعرق مربوط به حدود  486تن بر  5 وری از تقسیمال این رقم بهرهبرای شرایط ایدهباشد. مکعب می

 رسد. 

 435 شکل برایساس ار بدهد که شرایط موجود حوضه با بیومس آمده در شکل تفاوت دارد. نشان می 2شکل مقایسه نتایج این تحقیق و  -

 های بهتری دستلکردعم بهبتوان که توان امیدوار بودمیبدین ترتیب باشد. می مربعکیلوگرم در متر  5/1حدود بیومس میلیمتر تعرق، 

قابل حصول  صاد مقاومتیاقت نامهلذا، با این ارقام اهداف برخواهند که از ظرفیت ارقام فعلی خارج هستند. یافت، ولی ارقام خاص خود را می

 بود. د نخواه
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