Water Resources Engineering Journal

Summer 2021. Vol 14. Issue 50

Research Paper
Estimation of Potential Yield and Yield Gap of Major Crops
in Qazvin Irrigation Network
Afshin Uossef Gomrokchi1*
1. Agricultural Engineering Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research
and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.
Received: 2019/12/06
Revised: 2020/11/10
Accepted: 2021/05/28
Use your device to scan and read the
article online

DOI:

10.30495/wej.2021.21682.2158
Keywords:
Actual yield, Agronomic, Yield
gap.

Abstract
Introduction: Due to limited water resources, increasing water
productivity is very important to achieve water security and food
security. One of the basic measures in this area is to determine the
difference in product performance between the current situation
and the potential situation.
Methods: Crop potential yield is one of the parameters that can be
used to calculate the yield gap and manage water and soil resources
based on the factors affecting production. In this study, the potential
yield of major crops in the composition of irrigation network in
Qazvin plain has been determined by Agricultural Ecology method.
Findings: The results showed that the yield gap in the crop
composition of major crops in Qazvin plain was 3339 (kg / ha). Also,
the average yield gap due to the composition of cultivation, yield gap
of each crop and the area under cultivation of crops in the irrigation
network of Qazvin plain, was 26.23%. The results of estimating the
potential yield at the level of the irrigation network of Qazvin plain
show that not all crops have reached the achievable yield level (75
to 85% of the potential yield) and there has been high yield in crops
such as sugar beet, tomato and alfalfa. Also, the research findings
showed that the yield gap of strategic wheat crop in the irrigation
network of Qazvin plain was 1502 kg / ha. One of the most
important achievements in calculating potential performance is to
obtain performance differences in different products in the region.
Using such data, agricultural management of different crops in an
area can be evaluated and finally the priority of cultivation of each
crop can be explained. Quantification of production capacity per
hectare of farms is needed for decision-making, research,
development and investment, and to assist local farmers in farming
decisions. In this regard, yield vacuum analysis provides a small
estimate of the potential increase in production capacity for a given
area.
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environment is free of any weeds, pests or
diseases.

Extended Abstract
Introduction
Understanding the relationship between
crop yield and climatic parameters is
essential to identify methods of increasing
crop efficiency and achieving maximum
yield. In addition, knowing what each
location has the potential to produce can be
used in agricultural planning. In this
strategy, potential performance is the
performance of a cultivar in conditions of
sufficient water and food supply and in
situations where stresses are effectively
controlled. Yield potential is assumed in
terms of density and planting date, and the
three factors of light, temperature and
moisture supply are the determining factors
in determining the potential yield. Real yield,
on the other hand, is the yield obtained
under the objective conditions of a farmer's
farm in a given area. This performance is
achieved in the conditions of dominant
management of an area in terms of planting
date, dominant cultivar, density and
nutrition management and control of pests
and diseases. Potential yield varies
according to the type of region and climate,
and achieving potential yield is impossible
for a wide range of farmers in an area
because in many cases, it is not cost-effective
to achieve due to consumption inputs, so
estimating potential yield is usually done
through modeling and based on the
assumptions of optimal conditions. Usually
when farmers' yields approach 75 to 85% of
potential yields, it can be assumed that farm
management has almost reached a relative
stability, in the sense of achievable yields,
which are always at a lower level of potential
yields. Accordingly, in comparison with real
production, potential yield indicates the
efficiency of agricultural production in the
region. The difference between potential and
actual yield is called yield gap. This yield gap
is due to management style and set of
limiting factors (water and nutrients). And
reduces production (pests and weeds).
Therefore, in irrigated lands, the potential
yield of a plant cultivar occurs when the
water and nutrients required by the plant
are fully provided and the growing
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Materials and Methods
The study area is the irrigation network of
Qazvin plain, which includes an area of
Qazvin plain that is covered by a modern
irrigation network and is a strip with a
length of about 20 km from the east to Ziaran
river, from the west to the eastern edge of
Takestan city, from the north, it is bounded
on by the foothills of the central Alborz
Mountains and on the south by the
Kamalabad-Abik asphalt road. The available
statistics of the Jihad Agricultural
Organization of the province show that the
area under the catchment area of the
irrigation network of Qazvin plain is equal to
60,000 hectares, which has been planted
with different crops with an annual
cultivation program. Common crop patterns
include rapeseed, alfalfa, beans, fodder corn,
grain corn, peas, potatoes, beets, barley,
tomatoes, and wheat.
Various methods are proposed to estimate
the potential performance of the product.
Potential performance can be calculated in
three ways. The first method is through yield
simulation by growth models, the other
method is direct measurement of yield
obtained in controlled experimental farms
without limiting factors, and finally the
highest yield recorded by farmers can also
be an indicator such as potential
performance of the area. In this research, the
method presented by Kassam in the zoning
project based on agricultural ecology has
been used. In this regard, to calculate the
product yield potential (Ym), first the gross
dry matter production of the base plant (Yo)
is calculated and in the next step the
correction coefficients related to the product
type, weather effect, temperature is used to
calculate the potential yield.

Findings
The results showed that the yield gap in the
crop composition of major crops in Qazvin
plain was 3339 (kg / ha). Also, the average
yield gap due to the composition of
cultivation, yield gap of each crop and the
area under cultivation of crops in the
irrigation network of Qazvin plain, was
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26.23%. The results of estimating the
potential yield at the level of the irrigation
network of Qazvin plain show that not all
crops have reached the achievable yield level
(75 to 85% of the potential yield) and there
has been high yield in crops such as sugar
beet, tomato and alfalfa. Also, the research
findings showed that the yield gap of
strategic wheat crop in the irrigation
network of Qazvin plain was 1502 kg/ha.

Discussion
The most important reasons for the
difference in performance vacuum in the
irrigation network and the lands of the
whole Qazvin plain can be related to the
existence of sustainable water resources in
the network (Taleghan reservoir dam), the
existence of modern irrigation network,
fertile soil in the irrigation network, etc. The
effect of the mentioned factors has caused a
difference in the performance gap at the
level of irrigation network and the whole
plain lands. However, it is important to note
that in the irrigation network of Qazvin
plain, not all crops have reached the level of
achievable yield (75 to 85% of potential
yield) and there has been high yield in crops
such as rapeseed, sugar beet, tomato and
alfalfa. Studies conducted in the modern
irrigation network of Moghan plain also
showed the average of the last three years of
maximum production of each crop relative
to potential production, respectively for
wheat 82.5%, barley 95.96%, autumn beets
91.6% and cotton 79% and 63.3% of corn
and 93% of spring soybean, which confirms
the significant effect of modern irrigation
networks in reducing the vacuum of
agricultural production. In other words, the
existence of modern irrigation networks has
reduced the production vacuum due to more
accurate management of water resources.

capacity per hectare of farms is needed for
decision-making, research, development
and investment, and to assist local farmers in
farming decisions. In this regard,
performance vacuum analysis provides a
small estimate of the possibility of increasing
production capacity for a given area. In such
circumstances, it may be best, as a first step,
to close the gap between actual performance
in an area and easy-to-reach performance.
Success in this area, in addition to improving
the performance of each region, will
certainly have a significant impact on the
economy of production and water saving.
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Conclusion
One of the most important achievements in
calculating potential performance is to
obtain performance differences in different
products in the region. Using such data,
agricultural management of different crops
in an area can be evaluated and finally the
priority of cultivation of each crop can be
explained. Quantification of production
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فصلنامه علمی -پژوهشی مهندسی منابع آب

مقاله پژوهشی
برآورد عملکرد پتانسيل و خالء عملکرد محصوالت عمده زراعی در ترکيب کشت
شبکه آبياری قزوين
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مقدمه :با توجه به محدودیت منابع آب ،افزایش بهرهوری آب برای دستیابی به امنیت آبی و امنیت غذایی
اهمیت باالیی دارد .یکی از اقدامات اساسی در این حوزه ،تعیین تفاوت عملکرد محصوالت ،بین وضع موجود
و وضعیت مطلوب (پتانسیل) است.
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روش :عملکرد پتانسیل محصول زراعی از پارامترهایی است که با محاسبه آن میتوان خالء عملکرد را
بدست آورد و بر اساس عوامل تأثیرگذار در تولید ،به مدیریت منابع آب و خاک پرداخت .در این پژوهش
عملکرد پتانسیل محصوالت عمده زراعی در ترکیب کشت شبکه آبیاری دشت قزوین به روش بومشناسی
زراعی تعیین شده است.
يافتهها :نتایج پژوهش نشان داد خالء عملکرد در ترکیب کشت محصوالت عمده زراعی دشت قزوین3339 ،
(کیلوگرم در هکتار) بوده است .همچنین میانگین خالء عملکرد با توجه به ترکیب کشت ،خالء عملکرد هر
محصول و سطح تحت کشت محصوالت در شبکه آبیاری دشت قزوین 26/23 ،درصد بوده است .نتایج برآورد
عملکرد پتانسیل در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین نشان دهنده آن است که همه محصوالت به سطح
عملکرد قابل حصول ( 75تا  85درصد عملکرد پتانسیل) نرسیده و در محصوالتی مانند چغندر قند ،گوجهفرنگی
و یونجه خالء عملکرد زیادی وجود داشته است .همچنین یافتههای تحقیق نشان داد خالء عملکرد محصول
استراتژیک گندم در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین به میزان  1502کیلوگرم بر هکتار ( 25درصد) بوده
است.
نتيجهگيری :یکی از مهمترین دستاوردهای محاسبه عملکرد پتانسیل ،به دست آوردن اختالف عملکرد در
محصوالت مختلف در منطقه میباشد .با استفاده از چنین دادههایی میتوان مدیریت کشاورزی محصوالت
مختلف در یک منطقه را ارزیابی نموده و در نهایت اولویت کشت هر محصول را تبیین کرد .کمیسازی
ظرفیت تولید هر هکتار از مزارع برای تصمیمگیری ،پژوهشها ،توسعه و سرمایهگذاری و برای کمک به
کشاورزان محلی در تصمیم گیریهای مزرعهای مورد نیاز است .در این راستا آنالیز خالء عملکرد ،تخمین
کمی از امکان افزایش در ظرفیت تولید برای یک ناحیه مشخص را فراهم میآورد در چنین شرایطی شاید
بهتر باشد بهعنوان گام نخست ،شکاف میان عملکرد واقعی در یک منطقه با عملکرد سهلالوصول (عملکردی
که کشاورزان پیشرو منطقه به آن دست یافتهاند) کاهش یابد .توفیق در این زمینه عالوه بر بهبود عملکردهای
هر منطقه ،مطمئناً تأثیر به سزایی در زمینه اقتصاد تولید و صرفهجویی آب به همراه خواهد داشت.
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مقدمه
شناخت رابطه بین میزان عملکرد محصول با پارامترهای اقلیمی برای
شناسایی روشهای افزایش راندمان محصول و رسیدن به حداکثر میزان
عملکرد ضروری است .عالوه بر این ،دانستن این موضوع که هر
موقعیت یا مکانی چه پتانسیلی برای تولید دارد ،میتواند در برنامه-
ریزیهای کشاورزی استفاده شود .در این راهبرد عملکرد پتانسیل
عبارت است از عملکرد یک رقم در شرایط تأمین آب و مواد غذایی
کافی و در شرایطی که تنشها بهطور مؤثر کنترل میشوند (.)35
پتانسیل عملکرد با فرض رعایت شرایط بهینه زراعی از نظر تراکم و
تاریخ کاشت در نظر گرفته شده و سه عامل نور ،دما و تأمین رطوبت،
عوامل تعیینکننده در تعیین عملکرد پتانسیل محسوب میشوند .از
سوی دیگر عملکرد واقعی عبارت است از عملکردی که در شرایط عینی
مزرعه کشاورز در یک منطقه معین بدست میآید .این عملکرد در واقع
در شرایط مدیریت غالب یک منطقه از نظر تاریخ کاشت ،رقم غالب
منطقه ،تراکم و مدیریت تغذیه و کنترل آفات و بیماریها حاصل
میشود (.)36
عملکرد پتانسیل با توجه به نوع منطقه و اقلیم متفاوت بوده و دستیابی
به عملکرد پتانسیل برای مجموعه گستردهای از کشاورزان یک منطقه
غیرممکن است زیرا در بسیاری از حاالت دستیابی به آن با توجه به
نهادههای مصرفی مقرون بهصرفه نیست به همین دلیل برآورد عملکرد
پتانسیل معموالً از طریق مدلسازی و بر اساس فرضیات بهینهبودن
شرایط انجام میپذیرد .معموالً وقتیکه عملکرد کشاورزان به  75تا 85
درصد از عملکرد پتانسیل نزدیک میشود میتوان فرض نمود مدیریت
مزرعه تقریباً به یک ثبات نسبی رسیده که به این مفهوم عملکرد قابل
حصول میگویند که همیشه در سطح پایینتری از عملکرد پتانسیل قرار
دارد ( .)4بر این اساس در مقایسه با تولید واقعی ،عملکرد پتانسیل
نشاندهنده بازده تولید کشاورزی منطقه است که اختالف بین عملکرد
پتانسیل و واقعی ،خالء عملکرد نامیده میشود ( .)14این خالء عملکرد
ناشی از شیوه مدیریت و مجموعه عوامل محدودکننده (آب و عناصر
غذایی) و کاهش دهنده تولید (آفات و علفهای هرز) است ( .)23لذا در
سامانههای کشت تحت آبیاری ،عملکرد پتانسیل یک رقم گیاهی وقتی
اتفاق میافتد که آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به طور کامل فراهم
بوده و محیط رشد عاری از هرگونه علف هرز ،آفت یا بیماری باشد
(.)36
پژوهشهای متعددی با محوریت تحلیل پتانسیل عملکرد محصوالت
زراعی توسط محققین در نقاط مختلف انجام شده است .تحلیل خالء
عملکرد محصول در مزارع هندوستان نشان داد میانگین خالء عملکرد
سویای دیم در حدود  70درصد است و فقط  30درصد از عملکرد
پتانسیل در مزارع برداشت شده است ( .)3تحلیل کمی شکاف عملکرد
 357مزرعه برنج در پنج کشور تولید کننده عمده در آفریقای شرقی و
جنوبی نشان داد میانگین شکاف عملکرد از  0/8تا  4/3تن در هکتار
بوده است ( .)27تحلیل شکاف عملکرد محصول کلزا در پنج منطقه
مختلف چین نشان داد کشاورزان فقط  37تا  56درصد از پتانسیل
عملکرد را در مناطق مختلف بدست آوردهاند و میانگین شکاف عملکرد
در کل مناطق مورد بررسی  1893کیلوگرم در هکتار بوده است (.)40
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در ایران تجزیه و تحلیل خالء عملکرد به صورت پراکنده و برای گیاهان
زراعی محدودی صورت گرفته است .ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی آینده
بر عملکرد گندم در ایران نشان دادند با تداوم اثرات گرمایشی ،کاهش
پتانسیل عملکرد گندم در قسمتهای شرقی کشور نسبت به بخشهای
غربی آشکارتر خواهد بود ( .)23در پژوهشی پتانسیل تولید اراضی برای
گندم زمستانه آبی در منطقه عقیلی استان خوزستان با استفاده از مدل
رشد فائو برآورد شد .نتایج نشان داد پتانسیل عملکرد گندم آبی در منطقه
مورد مطالعه بر اساس مدل رشد فائو 8041 ،کیلوگرم در هکتار بوده
است ( .)26در پژوهش دیگری خالء عملکرد مرتبط با گندم آبی در
شهرستان بندر گز بررسی شد .نتایج نشان داد بین متوسط عملکرد
واقعی ( 2236کیلوگرم در هکتار) و عملکردی که میتوان با مدیریت
بهتر زراعی بدست آورد ( 5698کیلوگرم در هکتار) 3462 ،کیلوگرم در
هکتار خأل وجود دارد ( .)24نتایج پژوهش دیگری با استفاده از مدل
شبیهسازی عملکرد و برآورد حداکثر پتاسیل تولید محصول نخود در
ایران نشان داد ،امکان افزایش عملکرد این محصول بین  38تا 64
درصد در ایران وجود دارد ( .)29پهنهبندی زراعی -بوم شناختی استان
زنجان به منظور برآورد پتانسیل و خأل عملکرد نخود دیم نشان داد
خالء عملکرد مناطق مختلف استان به طور میانگین  43درصد بوده که
این میزان خالء عملکرد برابر  3200کیلوگرم در هکتار است ( .)21در
پژوهشی با استفاده از روش ناحیهبندی و براساس روش بومشناسی
زراعی ،تولید پتانسیل محصول و خالء عملکرد گندم در  30مرکز استانی
تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد ،روش مذکور در مناطق گرم و
خشک و کمبارش کشور نتوانست تولید پتانسیل محصول را برآورد کند؛
اما در مناطق نیمهخشک تا مرطوب کشور ،خالء عملکرد مشاهده شد.
همچنین نتایج نشان داد مدل از بین عوامل اقلیمی ،بیشترین حساسیت
را نسبت به میانگین درجه حرارت دارد ( .)38پتانسیل عملکرد گندم آبی
و دیم در استان گلستان نشان داد پتانسیل عملکرد گندم آبی و دیم در
این محدوده به ترتیب  8140و  4930کیلوگرم در هکتار بوده است (.)1
در پژوهش دیگری تفاوت عملکرد گندم بین وضعیت موجود و پتانسیل
در استان قزوین نشان داد میانگین عملکرد گندم در شرایط موجود ،برابر
با  37درصد عملکرد مطلوب (پتانسیل) است (.)15
با توجه به محدودیت شدید منابع آب در بخش کشاورزی ،برآورد حداکثر
پتانسیل تولید و تحلیل خالء عملکرد میتواند بهعنوان ابزاری برای
شناخت قابلیتهای ارتقاء بهرهوری در این بخش مطرح شود به نحوی
که آنالیز شکاف عملکرد ،میتواند باعث جهت دادن به پژوهشها شده
و به برنامهریزی و طراحی الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب
کمک موثری داشته باشد ( .)21از اینرو مدلهای برآورد عملکرد بهطور
فزایندهای برای تحلیل فنی و اقتصادی پروژههای بزرگ کشاورزی و
بررسی روند تولید محصول در اثر بروز درجات مختلف بروز تنش مورد
استفاده قرار گرفتهاند ( .)10هرچند ممکن است به دالیلی همچون تغییر
در عوامل محیطی ،ساختار مدل و فرضیات بکار رفته در آن ،نتایج
حاصل از مدلسازی تولید گیاهی در برخی موارد دارای دقت باالئی
نباشد ( .)19از این رو ،تعریف و تبیین مفاهیمی همچون عملکرد واقعی،
عملکرد سهلالوصول ،عملکرد قابل حصول و عملکرد پتانسیل ،در
راستای برنامهریزی و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی موثر است
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و بهصورت نواری به طول حدود  20کیلومتر است که از طرف مشرق
به رودخانه زیاران ،از طرف مغرب به حاشیه شرقی شهر تاکستان ،از
شمال به دامنههای کوههای البرز مرکزی و از جنوب به حاشیه جاده
آسفالته کمالآباد -آبیک محدود میگردد ( .)22آمار موجود سازمان
جهاد کشاورزی استان نشان دهنده آن است که وسعت اراضی تحت
آبخور شبکه آبیاری دشت قزوین معادل  60000هکتار (با احتساب
آیش) بوده که با برنامه کشت سالیانه ،زیرکشت محصوالت مختلفی
قرار گرفتهاست .الگوی زراعی رایج شبکه شامل کشت کلزا ،یونجه،
لوبیا ،ذرت علوفهای ،ذرت دانهای ،نخود ،سیبزمینی ،چغندر ،جو،
گوجهفرنگی و گندم است .در شکل  1درصد مساحت تحت کشت
محصوالت عمده زراعی شبکه آبیاری دشت قزوین نشان داده شده
است.

( .)33با توجه به سوابق مطالعات ،تعیین تفاوت و شکاف عملکرد در
شرایط فعلی و مطلوب در برنامهریزی راهبردی و مدیریت الگوی کشت
و منابع آب اهمیت باالیی دارد .در این راستا ،مطالعه بر روی ارتقای
تولید محصوالت عمده زراعی که بیشترین مساحت تحت کشت را در
بین محصوالت کشاورزی یک منطقه به خود اختصاص داده ،ضرورت
باالیی دارد .لذا ،این پژوهش با هدف برآورد عملکرد پتانسیل و خالء
عملکرد محصوالت عمده زراعی در ترکیب کشت شبکه آبیاری دشت
قزوین ،بر اساس روش بوم شناسی زراعی انجام شده است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه شبکه آبیاری دشت قزوین بوده که شامل پهنهای
از دشت قزوین است که تحت پوشش شبکه مدرن آبیاری قرار گرفته

گندم

9/5

11/1

11/7

1/9
0/7
4/4
0/0
0/9

جو
چغندرقند
نخود
کلزا

0/0
6/6
0/0
1/7

7/7
0/0
0/3
3/9

8/0

8/1
3/7
1/0
3/1
0/2
0/0

7/6
0/0
2/7
4/1

6/8
0/1
0/4
2/6

16/7

0/8
2/8
2/3
0/0
1/0

4/1
0/1
0/3
0/0
4/9

6/7
0/0
7/4

5/3
0/0
7/5

10/4

11/4
4/3
0/2
3/7
0/2
0/7
7/2
2/4
0/0
5/2

6/7

2/2
1/7
1/7

7/2

3/5
1/2
1/4
0/1
0/4

11/3

2/0
0/0
1/5
0/0
0/7
6/1

7/6

0/5
0/8

0/4
4/8

7/6

5/5

0/4
0/1

1/4
2/8

6/1
1/7
0/0
3/0
0/0
0/1
8/0
1/0
0/8
6/1

10/0

9/0

8/2
1/4
1/0
4/7
1/3
1/1
6/9
0/2
0/0
13/8

لوبیا
سیبزمینی
گوجهفرنگی

69/2

69/6
61/0

60/5

60/6

64/8

68/4

64/8

68/3

73/2
61/3

ذرت دانه ای
ذرت علوفهای
یونجه
L1

L2

L3

L4

L4-A

L5

L6

L7

L8

M&L

M&R

شکل  -1درصد مساحت تحت کشت محصوالت عمده زراعی در ترکيب کشت شبکه آبياری دشت قزوين

محاسبه عملکرد پتانسيل محصوالت
روشهای متنوعی برای برآورد عملکرد پتانسیل محصول ارائه شده-
است .عملکرد پتانسیل را میتوان به سه روش محاسبه کرد .اولین
روش از طریق شبیه سازی عملکرد به وسیله مدلهای رشد ،روش دیگر
اندازهگیری مستقیم عملکرد حاصل شده در مزارع آزمایشی کنترل شده
و بدون عوامل محدودکننده و در نهایت بیشترین عملکرد ثبت شده
توسط کشاورزان هم میتواند به نحوی نشاندهنده عملکرد پتانسیل
منطقه باشد ( .)20در این تحقیق از روشی که توسط کاسام در پروژه
ناحیهبندی بر اساس بومشناسی زراعی ارائه نموده ،استفاده شدهاست
( .)16در این راستا برای محاسبه عملکرد پتانسیل محصول ( ،)Ymابتدا
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تولید ناخالص ماده خشک گیاه مبنا ( )Yoمحاسبه شده و در مرحله بعد
ضرایب تصحیح مربوط به گونه محصول ،اثر اقلیم ،درجه حرارت و...
برای محاسبه عملکرد پتانسیل اعمال میگردد .برای محاسبه تولید
ناخالص ماده خشک گیاه مبنا در یک موقعیت اقلیمی مشخص و
یکنواخت از روش مبتنی بر میزان تشعشع فعال رسیده به زمین با طول
موج کوتاه برای شرایط استاندارد (رابطه  ،)1استفاده شده است (.)7
Yo=F.yo+(1-F) yc
()1
که در آن :Yo،تولید ناخالص ماده خشک گیاه مبنا (برحسب کیلوگرم
در هکتار در روز) :F،قسمتی از روز که آسمان ابری باشد (ابرناکی روز)،
 :yoسرعت تولید ماده خشک ناخالص از یک گیاه مبنا برای موقعیت
80

برآورد عملکرد پتانسيل و خالء عملکرد محصوالت عمده زراعی در ترکيب کشت شبکه آبياری قزوين

مشخص در یک روز کامالً ابری (برحسب کیلوگرم در هکتار در روز)،
 :ycسرعت تولید ماده خشک ناخالص از یک گیاه مبنا برای موقعیت
مشخص در یک روز صاف (بدون ابر) (برحسب کیلوگرم در هکتار در
روز) .برای رابطه ( )1میتوان ضریب  Fرا بهصورت رابطه ( )2تعریف
نمود.
F = (Rse – 0.5Rs)/0.8 Rse
()2
که در آن :Rse ،حداکثر تشعشع فعال رسیده به زمین با طول موج کوتاه
در روزهای کامالً آفتابی (برحسب کالری بر سانتیمتر مربع در روز)،
 :Rsتشعشع واقعی اندازهگیری شدهای که با طول موج کوتاه دریافت
شده (برحسب کالری بر سانتیمتر مربع در روز) است و  Rsاز رابطه ()3
محاسبه خواهد شد.
()3

RS= (0.25 + 0.5 n/N) Ra

وقتی که  20 > ymکیلوگرم در هکتار در ساعت باشد (رابطه .)5
()5

Yo = F (0.5+0.025 ym) yo + (1-F) (0.05ym) yc

بهطور خالصه ،عملکرد پتانسیل ( )Ymیک رقم پرمحصول سازگار با
محیط اگر بدون هیچگونه محدودیت در دوره رشد  Gروزه رشد کرده
باشد ،بر اساس روابط ( )6و ( )7محاسبه خواهد شد.
وقتی که  20 < ymکیلوگرم در هکتار در ساعت باشد (رابطه .)6
()6

Ym = cL. cN. cH. G [F (0.8+ 0.01 ym) yo + (1]F) (0.5 + 0.025 ym) yc

وقتی که  20 > ymکیلوگرم در هکتار در ساعت باشد (رابطه .)7
()7

Ym = cL. cN. cH. G [F (0.5+ 0.025ym) yo + (1]F) (0.05ym) yc

در روابط فوق  G ،cH ،cN ،cLبه ترتیب ضریب تصحیح وضعیت
توسعه محصول ،ضریب تصحیح تولید ماده خشک خالص ،ضریب
تصحیح مربوط به قسمت برداشت شده محصول و طول دوره رشد گیاه
(روز) است .که  cLضریب تصحیح تولید محصول به شکل تابعی از
زمان و سطح برگ است .در این خصوص رشد محصول در اوایل و
اواخر دوره رشد ،بطئی است و یا به عبارتی متوسط سرعت آن در حدود
 50درصد سرعت رشد حداکثر است ( .)38همچنین  cNضریب تصحیح
برای تولید ماده خشک خالص محصول است که در هوای خنک (کمتر
از  20درجه سلسیوس) مساوی 0/6و در هوای گرم (باالی  20درجه
سلسیوس) مساوی  0/5است cH .ضریب تصحیح برای قسمت برداشت
شده محصول است ( .)7سرعت تولید ماده خشک ناخالص ) (ymبرای
گروهی از محصوالت در جدول  1اشاره شده است (.)9

که در آن :Ra ،تشعشع ماوراء زمین (برحسب میلیمتر در روز) N،حداکثر
تشعشع ممکن (برحسب ساعت در روز) و  nمدت تشعشع واقعی
اندازهگیریشده (برحسب ساعت در روز) است (در این پژوهش بهمنظور
تعیین پارامترهای هواشناسی مورد نیاز ،از دادههای بلندمدت  30ساله
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک قزوین که در محدوده مرکزی شبکه
آبیاری دشت قزوین قرار گرفته ،استفاده شده است) .بر اساس روش
دیوایت ،مقدار  yoو ycرا میتوان برای گروههای مختلف محصول
تعدیل نمود.
وقتی که  20<ymکیلوگرم در هکتار در ساعت باشد (رابطه .)4
(Yo = F (0.8+0.01 ym) yo + (1-F) (0.5+0.025 ym) yc )4
که در آن  Y0برحسب کیلوگرم در هکتار در روز و  ymسرعت تولید ماده
خشک ناخالص.
جدول  -1سرعت توليد  ( ymبر حسب کيلوگرم در هکتار در ساعت) برای گروهی از گياهان
میانگین درجه حرارت (درجه سلسیوس)
گروه محصوالت
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
15
20
20
15
5
خنک 1
5
32/5
35
35
32/5
15
0
0
گرم 1
5
45
65
65
65
45
5
0
خنک 2
45
65
65
65
65
5
0
0
گرم 2

در طبقه بندی مذکور محصوالت گروه خنک  1شامل یونجه ،لوبیا ،کلم،
نخود ،سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،چغندرقند ،گندم و گروه گرم  1شامل
یونجه ،مرکبات ،پنبه ،بادامزمینی ،فلفل ،برنج ،گلرنگ ،سویا،
آفتابگردان ،تنباکو و گروه خنک  2بعضی از ارقام ذرت و سورگوم و
گروه گرم  2شامل ذرت ،سورگوم ،نیشکر است .زیرگروه اول (گروه
خنک) گونههایی از گیاهان  C3مانند گندم ،جو ،سیبزمینی و ارقام
معتدله و گرمسیریِ مرتفع لوبیا هستند که فتوسنتز مطلوب آنها در دمای
 15تا  20درجۀ سانتیگراد انجام میگیرد .زیرگروه دوم (گروه گرم )1
گونههایی از گیاهان  C3مانند سیبزمینی شیرین ،سویا ،برنج ،پنبه،
گوجهفرنگی و ارقام گرمسیری لوبیا هستند که فتوسنتز مطلوب آنها در
دمای  25تا  30درجۀ سانتیگراد انجام میگیرد .زیرگروه سوم (گروه
81

45
0
0
0
5

خنک )2گونههایی از گیاهان  C4مانند نیشکر ،ارزن مرواریدی ،ارقام
گرمسیری ذرت و سورگوم هستند که فتوسنتز بهینۀ آنها در دمای 30
تا  35درجۀ سانتیگراد اتفاق میافتد .زیرگروه چهارم (گروه گرم )2
گونههایی از گیاهان  C4مانند ارقام مناطق معتدله و گرمسیری مرتفع
ذرت و سورگوم هستند که فتوسنتز بهینۀ آنها در دمای  20تا 30درجه
سانتیگراد اتفاق میافتد ( .)31این گروهبندی در روش بومشناسی
زراعی ،بر اساس پتانسیل ژنتیکی محصول و سرعت فتوسنتز گیاهی
انجام گرفته و در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار گرفته است (،8
 5 ،28،25 ،30و .)2
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میانگین خالء عملکرد که نشان دهنده اختالف بین عملکرد پتانسیل و
واقعی در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین ،بر اساس رابطه  8محاسبه
شده است ).)34

نتايج و بحث
بر مبنای دستورالعمل روش بوم شناسی زراعی و بر اساس دادههای
بلندمدت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک قزوین ،تولید ناخالص ماده
خشک گیاه مبنا ( )Yoمحاسبه شده است (جدول  .)3پس از محاسبه
تولید ناخالص ماده خشک گیاه مبنا ( )Yoدر گام بعد ضرایب تصحیح
مربوط به گونه محصول ،اثر اقلیم ،درجه حرارت و ضریب برداشت
محصول برای محاسبه عملکرد پتانسیل ترکیب کشت شبکه آبیاری
دشت قزوین اعمال شده است (جدول .)4
همانگونه که اشاره شد عملکرد پتانسیل محصول در شرایط تأمین کامل
نهادهها محاسبه شده است .در شکل  2میزان خالء عملکرد (اختالف
عملکرد پتانسیل و عملکرد واقعی) هر یک از محصوالت در ترکیب
کشت شبکه آبیاری دشت قزوین نشان داده شده است.
بر اساس رابطه  8و با توجه به مساحت تحت کشت هر محصول ،خالء
عملکرد در ترکیب کشت محصوالت عمده زراعی دشت قزوین3339 ،
(کیلوگرم در هکتار) محاسبه شده است .همچنین میانگین خالء
عملکرد با توجه به ترکیب کشت ،خالء عملکرد هر محصول و سطح
تحت کشت محصوالت در شبکه آبیاری دشت قزوین  26/23درصد
بوده است .به عبارتی عملکرد محصوالت در ترکیب کشت شبکه آبیاری
دشت قزوین به  74درصد از عملکرد پتانسیل نزدیک شده است .با توجه
به آنکه قرار گیری عملکرد واقعی در بازه  75تا  85درصد از عملکرد
پتانسیل را ثبات نسبی عملکرد (عملکرد قابل حصول) تعریف نمودهاند
( ،)4بر این اساس عملکرد ترکیب کشت محصوالت عمده زراعی در
سطح شبکه آبیاری دشت قزوین ،در سطح عملکرد قابل حصول بوده
است.

n

− Ya ) i  a i

 (Y

m

i =1

()8

n

i

a

= YGAP

i =1

که در آن :YGAP ،خالء عملکرد (تن در هکتار) :Ya ،عملکرد واقعی
محصول (تن در هکتار) :a ،مساحت تحت کشت هر محصول و :i
اندیس مربوط به هر محصول است .متوسط عملکرد واقعی محصوالت
کشت شده در ترکیب شبکه آبیاری دشت قزوین در جدول  2نشان داده
شده است (.)33
جدول  -2مقادير متوسط عملکرد واقعی محصوالت در
ترکيب کشت شبکه آبياری دشت قزوين
(کيلوگرم در هکتار)
گیاه
کلزا
نخود
گندم
جو
یونجه
سیبزمینی
ذرت علوفهای
گوجهفرنگی
ذرت دانهای
لوبیا
چغندرقند

Ya

1509
2000
4602
4070
12000
38462
52000
56424
11104
3034
34990

جدول  -3مقادير محاسباتی پارامترهای مورد نياز در برآورد توليد ماده خشك ناخالص گياه مبنا
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

n

N

Rse

Ra

Rs

F

yc

y0

7/53
9/08
11/64
11/49
11/15
10/25
7/78
6/08
4/57
5/15
5/99
6/27

13/14
14/09
14/61
14/39
13/54
12/42
11/27
10/23
9/68
9/98
10/93
11/90

347/81
397/47
420/17
412/27
374/51
310/85
238/35
172/65
140/39
153/02
210/19
275/78

14/667
16/4
17/2
16/7
15/38
13/05
10/50
7/91
6/51
7/31
9/33
12/05

464/17
553/63
657/81
639/63
600/44
510/14
368/60
255/58
186/85
219/27
288/56
365/04

0/41
0/37
0/27
0/28
0/24
0/22
0/28
0/32
0/41
0/35
0/39
0/42

464/22
476/70
499/76
491/86
455/37
398/07
329/41
262/29
227/86
241/75
301/35
364/74

245/29
252/27
256/43
261/17
240/47
250/87
164/91
125/21
105/31
112/95
148/38
186/07
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جدول  -4مقدار عملکرد پتانسيل محصوالت در ترکيب کشت شبکه آبياری دشت قزوين (کيلوگرم در هکتار)
گیاه

G

cL

cN

cH

Ym

کلزا

255

0/5

0/5

0/3

4000

نخود

113

0/5

0/5

0/3

3200

گندم

248

0/5

0/6

0/55

6104

جو

230

0/5

0/6

0/4

4527

یونجه

230

0/5

0/6

0/6

17485

سیبزمینی

140

0/5

0/55

0/65

42000

ذرت علوفهای

125

0/5

0/55

0/75

55000

گوجهفرنگی

135

0/5

0/6

0/75

83571

ذرت دانهای

155

0/5

0/5

0/4

9370

لوبیا

110

0/5

0/5

0/3

2911

چغندرقند

165

0/5

0/6

0/65

65000

30010
27147

5485
3000

3538
457

چغندر قند

لوبیا

ذرت دانه ای گوجه فرنگی ذرت علوفه ای سیب زمینی

یونجه

جو

1502

1200

گندم

نخود

2491

کلزا

شکل  -2مقادير خالء عملکرد (کيلوگرم بر هکتار) در محصوالت ترکيب کشت شبکه آبياری دشت قزوين
یافتههای تحقیق ،نشان داد عملکرد پتانسیل یونجه در سطح شبکه
آبیاری دشت قزوین ،بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مرتبط با خاک
منطقه  17485کیلوگرم بر هکتار بوده است .این در حالی است که بر
اساس نتایج مطالعات انجام شده در شبکه آبیاری قزوین ،عملکرد
پتانسیل محصول یونجه با در نظر گرفتن محدودیتهای مرتبط با خاک
منطقه  15031کیلوگرم بر هکتار بوده است .به عبارتی محدودیتهای
خاک ،باعث کاهش پتانسیل عملکرد به میزان  2454کیلوگرم بر هکتار
(کاهش  14درصدی عملکرد پتانسیل) در کشت یونجه در سطح شبکه
آبیاری دشت قزوین شده است ( .)32همچنین یافتههای تحقیق نشان
داد خالء عملکرد محصول گندم در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین به
میزان  1502کیلوگرم بر هکتار بوده که با نتایج مطالعات انجام شده با
محوریت تحلیل خالء عملکرد محصول گندم در این منطقه ،تطابق
مناسبی داشته است ( .)17نتایج تحقیق حاضر نشان داد خالء عملکرد
83

گندم در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین به میزان  25درصد بوده است.
این در حالی است که بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده ،عملکرد
واقعی گندم (گندم دیم و آبی) در کل استان قزوین 37 ،درصد عملکرد
پتانسیل بوده و میزان خالء عملکرد گندم در سطح کل دشت قزوین به
میزان  63درصد برآورد شده است ( .)15از دیدگاه کالن وجود شبکه
مدرن آبیاری دشت قزوین و مدیریت بهینه منابع آبی در سطح شبکه
آبیاری دشت قزوین ،باعث کاهش  60درصدی خالء عملکرد گندم در
مقایسه با سایر نقاط حوزه آبریز دشت قزوین شده است .مهمترین دالیل
تفاوت خالء عملکرد در سطح شبکه آبیاری و اراضی کل دشت قزوین
را میتوان به وجود منابع آبی پایدار در سطح شبکه (سد مخزنی طالقان)،
وجود شبکه آبیاری مدرن ،خاک حاصلخیز در سطح شبکه آبیاری و...
مرتبط دانست به نحوی که تاثیر گذاری عوامل مذکور باعث اختالف
در خالء عملکرد در سطح شبکه آبیاری و اراضی کل دشت شده است.
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گمرکچی

لیکن نکته حائز اهمیت آن است که در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین
همه محصوالت به سطح عملکرد قابل حصول ( 75تا  85درصد عملکرد
پتانسیل) نرسیده و در محصوالتی مانند کلزا ،چغندر قند ،گوجهفرنگی
و یونجه خالء عملکرد باالئی وجود داشته است .مطالعات انجام شده در
سطح شبکه مدرن آبیاری دشت مغان نیز نشان داد میانگین سه سال
اخیر تولید حداکثر هر محصوالت نسبت به تولید پتانسیل ،به ترتیب
برای گندم  82/5درصد ،جو  ،95/96چغندر پاییزه  91/6درصد و پنبه

 79/6درصد و ذرت  63/3و سویای بهاره  93درصد بوده که این امر
موید اثرگذاری قابل توجه شبکههای مدرن آبیاری در کاهش خالء تولید
محصوالت کشاورزی است ( .)13به عبارتی وجود شبکههای مدرن
آبیاری به دلیل مدیریت دقیقتر منابع آبی منجر به کاهش خالء تولید
محصوالت شده است .به منظور مقایسه نتایج برآورد عملکرد پتانسیل
و خالء عملکرد برخی محصوالت در سایر نقاط کشور نیز در جدول 5
نشان داده شده است.

جدول  -5مقايسه عملکرد پتانسيل محاسباتی و خالء عملکرد محصوالت مختلف زراعی در سطح کشور
خالء عملکرد
میانگین عملکرد
عملکرد پتانسیل
بازه زمانی
منطقه
محصول
(درصد)
(کیلوگرم بر هکتار)
(کیلوگرم بر هکتار)
22
4300
5530/95
تبریز
گندم آبی
61
3400
8800
1380-1394
ایران
گندم آبی
51
3936
8029
1392-1394
گلستان
گندم آبی
48
3200
6200
1375-1385
خراسان شمالی
گندم آبی
49
3500
6900
1375-1385
خراسان رضوی
گندم آبی
46
2600
4800
1375-1385
خراسان جنوبی
گندم آبی
37
60000
95560
1397-1398
ابهر
ذرت علوفه ای
63
65000
178000
1397-1398
ابهر
گوجه فرنگی
25
86000
114100
بلند مدت
شهرکرد
ذرت علوفه ای
58
22000
52000
میانگین ده ساله
گرگان
سیب زمینی
43
49700
87700
1384-1393
خراسان
چغند قند
29-58
ایران
گندم
نتایج گزارش شده توسط سایر محققان نشان دهنده آن است که
مهمترین مشکل خالء عملکردهای باالی گیاهان زراعی در ایران
شیوههای مدیریتی ناکارآمد در مزارع کشاورزان از قبیل عدم رعایت
تناوب زراعی صحیح ،عدم مصرف بهینه نهادهها ،عدم انتخاب زمان
کاشت مناسب و عدم رعایت الگوهای مناسب کشاورزی پایدار است
( .)2از سوی دیگر تفاوتهای اقلیمی محدودیتهای کمی و کیفی منابع
آب بعنوان عوامل مهم محدود کننده تولید بوده و این عوامل موجب
تفاوت شکاف عملکرد در نقاط مختلف کشور شده است .تا زمانی که
خالء عملکرد باال بوده و عملکرد واقعی تفاوت قابل توجهی با پتانسیل
عملکرد داشته باشد روشهای مدیریتی راهکار اصلی برای پرکردن
خالء عملکرد است .بر اساس مطالعات انجام شده در نقاط مختلف
جهان ،شکاف بین عملکرد پتانسیل و واقعی برای محصوالت مختلف
ممکن است از  20تا  80درصد متغیر باشد ( .)20دستیابی به پتانسیل
عملکرد به ندرت در محصوالت زراعی حاصل میشود و در عمل تنها
بخشی از آن به عنوان محصول واقعی از مزرعه برداشت میشود .ون
ایترسام و همکاران ( )37با بررسی مطالعات مختلف در سراسر جهان،
 80درصد عملکرد پتانسیل را عملکرد قابل دستیابی و نقطه هدف برای
برنامهریزی معرفی کردهاند .نکته حائز اهمیت آن است که عملکرد
پتانسیل بوسیله درجه حرارت ،تشعشع و غلظت دی اکسید کربن و آن
دسته از صفات ژنتیکی که بر طول دوره رشد تاثیر می گذارد ،تعیین
میشود لذا به طور کلی انتظار میرود عملکرد پتانسیل در طی زمان با
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منبع
()28
()39
()11
()23
()23
()23
()2
()2
()2
()6
()18
()17

شیبی مثبت که نشان دهنده پتانسیل ژنتیکی عملکرد ارقام اصالح شده
جدید است ،افزایش یابد ( .)24با توجه به اینکه ضریب عملکرد کسر
حاصل از عملکرد واقعی بر عملکرد پتانسیل است ،بهترین کارایی  1و
عدم کارایی ،صفر میباشد فلذا هرچه عدد کارایی به  1نزدیک باشد،
نشان دهنده کارایی بیشتر تولید خواهد بود .جدول  6کارایی تولید
محصوالت مختلف در شبکه آبیاری دشت قزوین را نشان داده است.
بر این اساس محصوالتی همچون کلزا ،نخود ،گوجه فرنگی و یونجه
دارای کارایی تولید پائین و ذرت دانهای و لوبیا ،دارای باالترین کارآیی
تولید بوده است.
جدول  -6مقادير ضريب عملکرد محصوالت در ترکيب
کشت شبکه آبياری دشت قزوين (درصد)
ضریب عملکرد محصول
گیاه
0/38
کلزا
0/63
نخود
0/75
گندم
0/90
جو
0/69
یونجه
0/92
سیبزمینی
0/95
ذرت علوفهای
0/68
گوجهفرنگی
1
ذرت دانهای
1
لوبیا
0/54
چغندرقند
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با توجه به آنکه ضریب عملکرد نشان دهنده میزان توسعه نظام تولید
در یک منطقه است لذا تمرکز هرچه بیشتر بر ارتقاء نظام مدیریت مزرعه
(مدیریت صحیح آبیاری ،مبارزه با آفات و بیماریها ،استفاده از ارقام پر
محصول و سازگار با اقلیم موجود منطقه) و بهینه سازی عملیات زراعی
نظیر تراکم کاشت و تاریخ کاشت در محصوالتی که دارای خالء تولید
باالیی هستند ،میتواند نقش موثری در مدیریت بهینه منابع آب و
امکان افزایش تولید در واحد سطح داشته باشد .این در حالی است که
الگوی کشت و سطوح تحت کشت محصوالت عمده زراعی در سطح
شبکه آبیاری دشت قزوین علیرغم کاهش مقدار آب تخصیص یافته،
در طی ده سال گذشته تقریباً ثابت بوده است ( .)12بر این اساس با
توجه به مشکالت کم آبی در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین ،افزایش
تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت امکانپذیر نیست .بنابراین
بهترین راهکار مدیریت بهینه منابع آبی موجود و حفظ توان تولید در
سطح شبکه ،تمرکز بر کاهش خالء تولید محصوالت است.

نتيجهگيری
یکی از مهمترین دستاوردهای محاسبه عملکرد پتانسیل ،به دست
آوردن اختالف عملکرد در محصوالت مختلف در منطقه میباشد .با
استفاده از چنین دادههایی میتوان مدیریت کشاورزی محصوالت
مختلف در یک منطقه را ارزیابی نموده و در نهایت اولویت کشت هر
محصول را تبیین کرد .کمیسازی ظرفیت تولید هر هکتار از مزارع برای
تصمیمگیری ،پژوهشها ،توسعه و سرمایهگذاری و برای کمک به
کشاورزان محلی در تصمیم گیریهای مزرعهای مورد نیاز است .در این
راستا آنالیز خالء عملکرد ،تخمین کمی از امکان افزایش در ظرفیت
تولید برای یک ناحیه مشخص را فراهم میآورد در چنین شرایطی شاید
بهتر باشد بهعنوان گام نخست ،شکاف میان عملکرد واقعی در یک
منطقه با عملکرد سهلالوصول (عملکردی که کشاورزان پیشرو منطقه
به آن دست یافتهاند) کاهش یابد .توفیق در این زمینه عالوه بر بهبود
عملکردهای هر منطقه ،مطمئناً تأثیر به سزایی در زمینه اقتصاد تولید و
صرفهجویی آب به همراه خواهد داشت.

یافتههای تحقیق نشان داد خالء عملکرد محصول استراتژیک گندم در
سطح شبکه آبیاری دشت قزوین به میزان  1502کیلوگرم بر هکتار (25
درصد) بوده است .از دیدگاه کالن وجود شبکه مدرن آبیاری دشت
قزوین و مدیریت بهینه منابع آبی در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین،
باعث کاهش  60درصدی خالء عملکرد گندم در مقایسه با سایر نقاط
حوزه آبریز دشت قزوین شده است .مهمترین دالیل تفاوت خالء
عملکرد در سطح شبکه آبیاری و اراضی کل دشت قزوین را میتوان به
وجود منابع آبی پایدار در سطح شبکه (سد مخزنی طالقان) ،وجود شبکه
آبیاری مدرن ،خاک حاصلخیز در سطح شبکه آبیاری و ...مرتبط دانست
به نحوی که تاثیر گذاری عوامل مذکور باعث اختالف در خالء عملکرد
در سطح شبکه آبیاری و اراضی کل دشت شده است .با توجه به آنکه
در شرایط عملی دستیابی به عملکردهای پتانسیل بسیار دشوار است در
چنین شرایطی میبایست شکاف میان عملکرد واقعی با عملکرد قابل
حصول کاهش یابد .تا زمانی که خالء عملکرد باال بوده و عملکرد واقعی
تفاوت قابل توجهی با پتانسیل عملکرد داشته باشد روشهای مدیریتی
راهکار اصلی برای پرکردن خالء عملکرد است.

مالحظات اخالقی پيروی از اصول اخالق پژوهش
همکاری مشارکتکنندگان در تحقیق حاضر به صورت داوطلبانه و با
رضایت آنان بوده است.

حامی مالی
هزینه تحقیق حاضر نویسندگان مقاله تامین شده است.

مشارکت نويسندگان
طراحی و ایدهپردازی و نگارش :افشین یوسف گمرکچی

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده
است.
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دهنده آن است که همه محصوالت به سطح عملکرد قابل حصول (75
تا  85درصد عملکرد پتانسیل) نرسیده و در محصوالتی مانند چغندرقند،
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