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 موسی حسام ،نیا، حسین شریفانمهدی ذاکری ،ابوطالب هزارجریبیخلیل قربانی،  نویسنده)گان(:

 سویا در منطقه گرگان آبی نیاز بر اقلیم بررسی تاثیر تغییر عنوان:

 
. بررسی تاثیر 2931موسی.  ،حسین و حسام ،مهدی، شریفان ،نیاابوطالب، ذاکری ،خلیل، هزارجریبی ،قربانی منبع یافته:

 وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.زارش طرح تحقیقاتی دانشگاه علسویا در منطقه گرگان. گ آبی نیاز بر اقلیم تغییر

 تغییر اقلیم، سویا، گرگان، عملکرد، نیاز آبی، تاریخ کاشت کلیدي: هايواژه

 99-693-63 شماره:

 36/8/3696  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 )شرح مساله(مقدمه 

اتی در مقدار، شدت، مدت و زمان وقوع تأثیر قرار داده و باعث تغییرعمومی جو را تحتگرمایش جهانی، گردش 

شود و به دنبال آن نیاز آبی گیاهان نیز بارش و تغییر دما و دیگر پارامترهای هواشناسی مانند تبخیر و تعرق می

ای از منابع آب زیرزمینی رویهطور بیهاست تا ب باعث شدهنیز نیاز به مصرف آب در کشاورزی شود. دستخوش تغییر می

از  بتوانتا  آوردفراهم میمحصوالت زراعی مختلف این امکان را  ود. مطالعه تأثیرات تغییر اقلیم بر نیاز آبیاستفاده ش

در این  .درد را با کمترین هزینه بدست آورو بیشترین عملک شودت در منطقه مطالعاتی استفاده الگوی مناسب کش

 B1و  A1B ،A2طبق سه سناریوی  HADCM3جو  های مدل گردش عمومیبا استفاده از مدل الرس، داده مطالعه

برای دوره آتی ریزمقیاس شده و مقادیر بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعات آفتابی در سطح ایستگاه گرگان 

های دوره پایه مشاهداتی وارد مدل آب و هوا و محصول شدند. با ها و همچنین دادهسازی شدند. سپس این دادهشبیه

های زمانی ده روزه از اول خرداد ماه تا دهم مرداد ماه، طول با تأخیر ناریوی مختلف تاریخ کاشتتعریف هشت س

های مختلف فنولوژی، تبخیر از سطح خاک، تعرق از گیاه، تبخیر و تعرق، نیاز آبی، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه دوره

 سازی شدند.و کشت آبی و دیم شبیهبرای د

 هاترین یافتهمهم

در این پژوهش اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد گیاه سویا در منطقه گرگان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی 

های سال برای میانگین داری را در اکثر ماهها افزایش معنیییر اقلیم در منطقه با استفاده از آزمون مقایسه میانگینتغ

تأیید  حداکثر و حداقل دماهای روزانه و در چند ماه سال برای میانگین بارش ماهانه در دوره آتی نسبت به دوره پایه

های اولیه فنولوژی سویا، حصول نیز حاکی از آن است که طول دورهنتایج مدل آب و هوا و م ،همچنین کنند.می

تأثیر سناریوهای اقلیمی انتشار اختالف چندانی با دوره مشاهداتی ندارد ولی طول دوره تا رسیدگی فیزیولوژیک و تحت

ند به بیش از ده شوشود و برای گیاهانی که دیرتر کشت میتر میرسیدگی برداشت در آینده تا حدود پنج روزی کوتاه

این  یابد.ز سطح گیاه اندکی افزایش میروز خواهد رسید. در دوره آتی تبخیر از سطح خاک اندکی کاهش ولی تعرق ا

باشد. در مجموع تبخیر و تعرق در دوره آتی برای کشت آبی تغییر محسوسی افزایش برای کشت دیم مشهودتر می

دهد. عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نیز برای صد افزایش را نشان میدر 21نخواهد داشت ولی در کشت دیم تا حدود 

 ،یابد. در مجموعشوند عملکرد افزایش میکشت آبی، اندکی کاهش ولی در کشت دیم در محصوالتی که زودتر کشت می

توان اظهار داشت که تغییر اقلیم در منطقه گرگان گیرد میبا توجه به اینکه عمال کشت دیم سویا در منطقه صورت نمی

 ای بر رشد، نیاز آبی و عملکرد سویا نخواهد داشت.تأثیر قابل مالحظه
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 اهمیت موضوع

آگاهی از نیاز آبی و آبیاری  شود،یرین در بخش کشاورزی مصرف میتوجه به اینکه بیشترین حجم آب شبا 

 و با منطقه مطالعاتی را انتخاب نماییمدهد تا گیاهان زراعی مناسب محصوالت مختلف زراعی این امکان را به ما می

عنوان طور وسیع بهههای روغنی است که باز این دانه سویا یکیبتوانیم بیشترین استفاده را از منابع آبی داشته باشیم. 

شود و با توجه به اینکه فصل رویش آن مقارن با فصل صورت آبی کشت میهگلستان و معموال ب کشت دوم در استان

 نابع آبیریزی و مدیریت متواند در برنامهاطالع از نیاز آبی این گیاه در آینده میکند. گرما است، آب زیادی را طلب می

های بنابراین هدف ما از این تحقیق بررسی نیاز آبی گیاه زراعی )سویا( در سالآبی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط کم

 آتی در منطقه مطالعاتی )گرگان( با توجه به تغییرات اقلیمی در منطقه است تا بتواند از نتایج آن استفاده کرد.


