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 5چکیذٌ

بز  تًاوذمییم خًد ویشبخصًظ کٍ تغییز اقل. پایذار مطزح است کطايرسی تغییز اقلیم در ػصز حاضز بٍ ػىًان مُمتزیه تُذیذ بزای تًسؼٍ

ای اس تًلیذات کطًر را اراضی دیم کطًر کٍ بخص قابل مالحظٍبذیُی است کٍ . گیاٌ تأثیز گذارد ضذر بٍ يیضٌ خاک ي رطًبتیريی رصیم 

گیاٌ سًیا در  در ایه مطالؼٍ  ویاس آبی. دَذ بٍ طًر حتم تحت تأثیز پذیذٌ تغییز اقلیم با کاَص ضذیذ تًلیذات ريبزي خًاَذ بًدتطکیل می

،  Terrazaٌ تغییز اقلیم با استفادٌ اس مذلمیالدی، در اثز پذیذ 2232ي  2202، 2222، 2222دضت گلفزج جلفا در چُار سىاریًی مطالؼاتی 

میالدی اس اطالػات ًَاضىاسی ایستگاٌ سیىًپتیک  2222َای اقلیمی بزای سال دادٌ. ضذٌ استتؼییه  دي وًع کطت آبی ي دیم بزای

وتایج وطان داد . ستمحاسبٍ گزدیذٌ ا( IPCC)الذيل تغییز اقلیم ستان جلفا استخزاج ضذٌ ي بزای آیىذٌ بز اساط گشارضات َیأت بیهضُز

یابذ ي یابی بٍ ػملکزد بُیىٍ افشایص میویاس آبی سًیا بزای دست یابذ،دما افشایص يلی باروذگی کاَص می در طًل ایه چُار سىاریًکٍ 

 .ضًدتًصیٍ ومی( RYs)م ایه گیاٌ در مىطقٍ بٍ دلیل کاَص مقذار ػملکزد سالیاوٍَمچىیه کطت دی

 Terrazaتغییش اقلین، ًیاص آتی، سَیا، هذل : ٍاطگاى کلیذی

 هقذهِ

-جَی تا تأثیشتش سٍی تثخیش ٍ تؼشق ٍ هػشف آتی گیاُ تش سٍی هحتَای آب خاک تأثیش هی CO2تغییشات دهایی ّوگام تا غلظت 

-تا تَجِ تِ اسصش آب دس کطاٍسصی ٍ هحذٍدیت ایي هٌثغ هْن ٍ حیاتی ٍ ٍجَد خطکسالی (.1996، ٍ ّوکاساى تااٍم کشیس) گزاسد

ضؼثاًی ٍ ّوکاساى )سسذ ّای هتٌاٍب دس کطَس هذیشیت هػشف آب ٍ استفادُ تْیٌِ اص آب اهشی الصم ٍ ضشٍسی تِ ًظش هی

دس هٌطقِ ًیوِ خطک اّش تَسط ضْثاصی ( آتی ٍ دین)دس دٍ ًَع صساػت  اقلیویثیش تغییش اقلین تش سٍی هحذٍدیت تیَأت.(1385

ّای سطَتتی هتؼذدی سا کِ تغییشات اقلیوی استشس ًطاى داددس هحیط هیکشٍلیض Terrazaاص هذل ًٍتایج استفادُ  ٍّوکاساى تشسسی

ثش آتیاسی تشای ایجادتَسؼِ ؤّای هادُ اص سٍشاستفتٌاتشایي  ایجاد خَاّذ کشدصهیٌی ٍ رست تشای صساػت آتی یًَجِ، چغٌذس قٌذ، سیة

تا استفادُ اص دٍ  (2010) دس تحقیقی دیگش تَسط ضْثاصی ٍ ّوکاساى(. 2009ضْثاصی ٍ ّوکاساى ) کطاٍسصی پایذاس ضشٍسی است

یي هطالؼِ ًتایج ا ،ّای کطاٍسصیّای ٍسیؼی اص استفادُآیی ػوَهی هٌطقِ تخویي ٍ تشای سشیکاس Terraza  ٍCervatana هذل

 .پیذا کٌذ کاّص% 18الی  13تا  تشتیةتِ تَاًذهحػَالت اًتخاب ضذُ دس ضشایط دین ٍ آتی  هیػولکشد سالیاًِ ًطاى داد کِ 

 َامًاد ي ريش

 مطخصات مىطقٍ مًرد مطالؼٍ-

. تاضذضشقی هیتاى آرستایجاىّکتاسضاهل اساضی پایاب پوپاط گلفشج دس هٌطقِ جلفا، دس اس 3260هٌطقِ هَسد هطالؼِ تِ ٍسؼت تقشیثی 

تش . تاضذهتشهی 4311700تا  4300600هتش ٍ ػشؼ  556700تا  UTM 548000هَقؼیت جغشافیایی هحذٍدُ هطالؼاتی دسسیستن 

ٍ هؼذل هیضاى  C˚6/14اساس آهاس َّاضٌاسی، هحذٍدُ هَسد هطالؼِ داسای آب ٍ َّای خطک تَدُ ٍ هؼذل ساالًِ دسجِ حشاست 

mailto:jjabarzadeh@yahoo.com


 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 داًطگاُ آصاد اسالهی خَساسگاى داًطکذُ کطاٍسصی 1390اسفٌذهاُ  12ٍ  11

ّای فیضیَگشافی هٌطقِ هَسد هطالؼِ ضاهل دٍ ٍاحذ دضت. تاضذهی Thermicسطین حشاستی هٌطقِ . است mm  198اًِتاسًذگی سالی

 Aridisolsدس دٍ سدُ  Soil Taxonomyّای هٌطقِ تش هثٌای خاک. تاضذّای تادتضًی ضکل سٌگشیضُ داس هیای ٍ ٍاسیضُداهٌِ

ٍEntisols ِاًذقشاس گشفت. 

 َای مًرد مطالؼٍي سىاریًاقلیمی َای دادٌ-

تیٌی افضایص دهای پیص. دّذّای ٍسیغ صهاًی ًطاى هیتغییشات هطخع آهاسی سا تشای دٍسُ (IPCC)الذٍل تغییش اقلین ّیأت تیي

 کل آسیا دس طَل ایي قشى گشم خَاّذ ضذ ٍ حتی هوکي . ضذُ دس کل دًیا ٍ تخػَظ دس استفاػات ضوالی گستشش تیطتشی داسد

دس ایي هطالؼِ تِ هٌظَس اسصیاتی (. 2007سي ٍ ّوکاساى کشیستي)ى افضایص دها دس ضشق آسیا تیطتش اص هیاًگیي جْاًی تاضذاست هیضا

 .استتٌظین ضذُ 1اًذ کِ دس جذٍل ّای اقلیوی تشای چْاس سٌاسیَ تشسسی ضذُهٌطقِ گلفشج جلفا تشای کطت گٌذم دادُ

 های اقلیمی برای سناریوهای مطالعاتیداده. 1جدول

 

 Terrazaمذل  -

تَاى همذار ٍری تعییي ٍ حتی هیّای هختلف تْرُاللیوی هٌطمِ را ترای کطت تیپتَاى هحذٍدیت تیَهی Terrazaاساس هذل تر 

ت جلَگیری از کاّص عولکرد سالیاًِ هحصَل ٍ ّوچٌیي ٍضعیت عولکرد هحصَل ًاضی از تغییرات اللیوی آب آتیاری هٌاسة جْ

دهای حذاکثر ٍ حذالل هاّیاًِ ٍ هیساى )ّای اللیوی هٌطمِ ّای ٍرٍدی در ایي هذل ضاهل دادُهتغیر. ترای آیٌذُ دٍر را هحاسثِ کرد

ّای ضرایة گیاّی ٍ کارآیی گیاُ ترای تیپ ساًتیوتری ٍ ّوچٌیي دادُ 111عوك ، همذار آب لاتل استفادُ گیاُ در (تارش هاّیاًِ

هراحل اجرای هحاسثات هذل از . تاضذهی 2ی رضذ گیاُ تر اساس جذٍلدر طَل دٍرُ سَیاضرایة گیاّی ترای . تاضذهی سَیاٍری تْرُ

 .آٍردُ ضذُ است 5 -1رٍاتط 
[1] ETC=ET0  ˟KC 

Kc ٍُری ٍ ضریة هاّیاًِ تیپ تْرET0 تاضذتثخیر ٍ تعرق پتاًسیل هحاسثِ ضذُ تِ رٍش تَرًت ٍایت هی. 

ی آتی ٍجَد دارد ٍلی اگر رخیرُ (S)اگر هثثت تاضذ. تَاًذ هثثت ٍ یا هٌفی تاضذاختالف تیي تثخیرٍ تعرق هاّیاًِ ٍ ًسٍالت هٌطمِ هی

ضَد ی رضذ گیاّی ایي اختالف تیي تارًذگی ٍ تثخیرٍتعرق گیاّی هحاسثِ هیدٍرُدر طَل . کوثَد آتی ٍجَد دارد( D)هٌفی تاضذ 

 :ضَدتا استفادُ از فرهَل زیر هحاسثِ هی (Ry)سپس کاّص عولکرد هحصَل 

[2] 

P Tmax Tmin پارامتر 

0202 0202 0202 0222 0202 0202 0202 0222 0202 0202 0202 0222 
سناریو 

های 

 مطالعاتی

77/2 08/2 08/2 08/2 0/0 0/6 66/8 8/3 0/1 0/2 -38/0 -6/3 -JAN 

00/2 6/2 6/2 63/2 0/10 0/12 8/0 8/8 8/0 8/2 18/1 -8/0 -FEB 

70/1 00/0 00/0 3/0 3/16 6/16 66/18 8/13 0/8 1/0 16/3 6/1 MAR 

77/0 03/3 03/3 3/3 6/06 0/08 06/00 3/01 0/18 0/11 06/6 6/0 APR 

69/0 08/3 08/3 60/3 30 6/06 66/08 8/06 8/10 3/16 36/18 1/13 MAY 

77/0 30/0 30/0 20/0 6/31 8/30 00/30 30 00 8/00 00/02 8/10 JUN 

71/2 61/2 61/2 08/2 0/81 6/30 80/36 6/38 3/06 8/06 00/08 03 JUL 

47/2 06/2 06/2 06/2 0/81 6/30 80/38 6/38 0/00 0/06 20/08 0/00 AUG 

11/1 66/2 06/2 86/2 0/06 1/08 60/01 0/02 8/00 3/02 10/10 8/16 SEP 

96/0 08/0 20/0 88/1 0/00 0/06 00/08 0/00 0/10 8/13 00/11 0/6 OCT 

76/0 33/0 18/0 08/1 0/01 6/10 00/18 1/16 6/0 0/6 60/8 0/3 NOV 

11/1 06/1 06/1 32/1 8/11 8/6 06/8 3/6 0/3 0/1 68/2 -6/1 -DEC 
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Kys 

Kc 

Ky 

 (1421ي ئفا)ضزیب ػملکزد ي ضزیب پاسخ گیاٌ سًیا  . 2جذيل 

  :خَاّین داضت 2دس فشهَل  3تا جایگضیٌی فشهَل 

[3]                                                        

[4]                                  

 

 .تاضذضشیة ػولکشد گیاُ هی Kyپتاًسیل ػولکشد گیاُ ٍ  Ymػولکشد ٍاقؼی گیاُ،  Yaتطَسیکِ 

 :آیذٍ دس ًْایت کاّص ساالًِ ػولکشد هحػَل اص فشهَل صیش تذست هی

[5]                             

 

هجوَع   ETc∑ی سضذ، هجوَع تثخیشٍتؼشق ٍاقؼی هاّیاًِ دس طَل دٍسETaُ∑ ضشیة کاّص ػولکشد هاّیاًِ  Kysتطَسیکِ 
 .تاضذهی ی سضذتثخیشٍتؼشق ٍاقؼی هاّیاًِ گیاُ دس طَل دٍسُ

اص سٍی هیضاى تاسًذگی دسغذ کاّص ساالًِ ّواى فاکتَس تاسًذگی دس ًظش گشفتِ ضذ، سپس ( cm)دس ایي هطالؼِ، هقذاس آب آتیاسی 

تا سٍش سؼی ٍ خطا اقذام تِ هحاسثِ . هحاسثِ ضذ سَیادٍ ًَع کطت دین ٍ آتی  دس ّای هطالؼاتیػولکشد هحػَل تشای سٌاسیَ

 .کٌینهی% 20هقذاس آب آتیاسی الصم جْت جلَگیشی اص ػولکشد ساالًِ کوتش اص 

 گیزیبحث ي وتیجٍ

کِ هیاًگیي حذاکثر ٍ حذالل دهای هاّیاًِ در ّر چْار سٌاریَ افسایص ًطاى داد هَرد هطالعِ  یچْار سٌاریَ ترایتغییرات اللیوی 

 ٍلی هیساى تارًذگی در طی ایي چْار سٌاریَ ترای فصَل زهستاى ٍ تْار کاّص ٍ ترای فصَل تاتستاى ٍ پاییس افسایص خَاّذ یافت،

 44 ( Rys)ی هحصَل کاّص عولکرد ساالًِضرایط کًٌَی در ًطاى داد کِ  سَیان ترای کطت دی Terraza ًتایج هذل .خَاّذ یافت

هتر هیلی 4هصرف  .درصذکاّص هحصَل ٍجَد خَاّذ داضت 54ٍ  51، 44یة ترتِت 2101ٍ  2151، 2121ّای ترای ساللی درصذ ٍ

-ترای سٌاریَ .عولکرد هحصَل ًذاضتِ تاضذ تَاًذ کاّصهرحلِ هی پٌج ی رضذ تصَرت تمسیطی دردر ّکتار آب آتیاری در طَل دٍرُ

.اًذًطاى دادُ ضذُ 1ّای آیٌذُ همذار آب آتیاری تر طثك عولکرد تْیٌِ هحصَل هحاسثِ ضذُ ٍ در ضکل
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 0202سالار برآورد نیاز آبی سویا تا نمود  – 1شکل 
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Abstract 

Climate change is an important threatment for sustainable agriculture development in this 

century. Climate change can affect soil misture regime and particularly plant growth. Rainfed 

area which has vast production in this country can be impacted by climate change. In this study, 

water requirement of Soybean was determined in Golfaraj plain for rainfed and irrigated 

cultivation using Terraza model for 2000, 2020, 2050 and 2080 scenarios. Climate data 

collected from Jolfa meteorological station and agro- climatic data were calculated for future 

according IPCC report. The results showed that temprature will be increased but precipitation 

will be reduced during studied scenarios. As Soybean needs for more water to have an optimum 

yield, rainfed cultivation isn΄t recommended in this area. 
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