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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

کاف عملکرد   رد رذت ش

 

 عملکرد یارهایمع سیر تکاملی

بدین صورت که عملکرد برایشان نبودند،  دیگر موجوداتشباهت به  ی، اجداد ما بیکشاورزعصراز  قبل

آن غذا بود.  بدست آوردن یشده برا یگذار هیسرما یحاصل از غذا و انرژ یانرژ نیب نسبتبه معنای 

 یاز نسبت انرژ عملکرد فیمعمول شد، تعرزندگی روش  کیکه کاشت محصوالت به عنوان  یامهنگ

در فصول کم بازده  گیژیو نیاتغییرکرد. بذر کاشته شده نسبت به تعداد دانه برداشت شده  نیبه نسبت ب

غذا  یدر مورد اختصاص بذر برا یسخت میمجبور شدند تصم هیکه کشاورزان اول یزمان مهم بود، اریبس

با  اهانیبود که انتخاب انواع گ نیعملکرد ا معیار نیمهم از ا جهینت کی. ی بگیرندکشت بعد یبرابذر  ای

و خواب بذر  زیبزرگ، دانه ر نیآذ گلفراوان،  ساقه دهی /ی، به عنوان مثال پنجه زنباال رقابتقدرت 

 کمتر شد، مقدار کشتقابل  یهانیکه در دسترس بودن زم یهنگام تنها ترجیح داده شد. فیضع

 ریعملکرد تأث فیدر تعر رییتغ نشد. ای لیتبد ترمهم اریمع کبه ی نیمحصول در واحد سطح زم

قدرت رقابتی گیاهان دارای از بدین صورت که انتخاب  داشت،  گیاهان انتخاب یهامعیاربر  یریچشمگ

با توجه  .تغییر کرد، در واحد سطح رشتیمحصول ب دیقادر به تول، اما یرقابت ترکمبه انتخاب گیاهان  باال،

ارقام شود، در آینده از معیارهای مهم در انتخاب بینی میبه کمبود منابع آب شیرین در جهان، پیش
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ر دبر اساس میزان تولید عملکرد به جای در آینده که مصرف آب خواهد بود. بدین صورت  ،جدید

 رد توجه بیشتر واقع خواهد شد. میزان تولید بر اساس مقدار آب مصرفی مو ،واحد سطح

 انواع سطوح عملکرد

 در حقیقت باالترین سطح. (1)شکل عملکرد گیاه زراعی به مفهوم کلی خود سطوح متفاوتی دارد

 امل بیوفیزیکیعوعملکرد تئوری تنها وابسته به  .باشدعملکرد در یک گیاه، عملکرد تئوری آن گیاه می

از  این سطح باشد.پوشش و کارایی مصرف نور در آن گیاه میتاج سطح انرژی قابل دریافت توسطمانند 

گیرد. نژادی جهت ارتقای صفات مطلوب در گیاه هدف مورد توجه قرا میپژوهشهای به عملکرد بیشتردر

های ناظر بر عملکرد تئوری شکل عملکرد واقعی، از محدودیت و عملکرد پتانسیل ،سطوح بعدی

ط، همراه با عدم کرد پتانسیل، عملکرد یک گونه زراعی سازگار در یک محیعملبنا بر تعریف، گیرد. می

 باشد. های هرز میها و علفمحدودیت آب، مواد مغذی و کنترل موثر آفات، بیماری

 

 .به بیان دیگر عملکرد پتانسیل رشد گیاه تحت شرایط مطلوب و کامال مدیریت شده تعریف شده است

کربن محیط، تابش محیطی و دمای محیط اکسیداملی چون: میزان دیعملکرد پتانسیل متاثر از عو

بنا بر باشد، اما شایان ذکر است، عملکرد پتانسیل به جهت شرایط اقلیمی وابسته به محیط می باشد.می

عملکرد قابل دسترس، به عملکرد گونه وابسته به نوع خاک نخواهد بود.  ،تامین کامل نیاز غذایی فرض
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شود. به عنوان مثال عملکرد یط عدم تنش و تنها تحت مدیریت یک عامل تولید گفته میزراعی در شرا

قابل دسترس تحت مدیریت آب آبیاری، زمانی که آب به عنوان تنها عامل تبیین کننده عملکرد مطرح 

عملکرد واقعی به عملکرد گیاه در شرایط واقعی تولید و در حضور  شود. در نهایت،باشد، مشخص می

های هرز و مدیریت ها، علفهای معمول محیطی از قبیل آب، مواد مغذی، آفات، بیماریودیتمحد

باشد. . به بیان دیگر عملکرد واقعی همان عملکرد متوسط کشاورزان در یک منطقه میشوداطالق می

 دارد. ها و مدیریت آنها تر عملکرد پتانسیل نقش مهمی در بررسی نحوه مصرف نهادهبرآورد هرچه دقیق

 ملکردعپتانسیل، اهمیت بسیاری در مدیریت تولید در بخش کشاورزی دارد. در حقیقت  عملکردبرآورد 

اختالف بین سطوح  باشد.ناطق مختلف میمهای تولید در پتانسیل نشان دهنده امکانات و سرمایه

باشد. از ده میعملکرد، ناشی از عوامل محدود کنن مختلف عملکرد را شکاف عملکرد می نامیم. شکاف

های کاهش راه عملکرد و تبیین عوامل موثر و شکافگیری این رو، مطالعات بسیاری در راستای اندازه

منطقه،  زیرا اختالف بین عملکرد پتانسیل و تولید متوسط واقعی کشاورزان یک . آن صورت گرفته است

 شکافباشد. هرچه این رمایه تولید میها، به عنوان سهوری در استفاده از نهادمشخص کننده میزان بهره

سقف ممکن تولید است. در و نزدیکتر شدن بهتناسب باالتر ارقام با محیط کمتر باشد، نشان دهنده 

تبیین . باشدمی ترویجمقابل هرچه این اختالف بیشتر باشد، نمایانگر نیاز بیشتر به توسعه در بخش 

 .استار رسیدن به تولید پایدراهکارهای مقابله، از ب مناسو راهکارهای عملکرد کننده عوامل محدود

 در مزارع ذرت محدودیت آبشکاف عملکرد ناشی از 

اختالف بین عملکرد پتانسیل و عملکرد قابل دسترس تحت محدودیت آب نشان دهنده اختالف 

نسبت  کارایی مصرف آب .باشدعملکرد در اثر این عامل و سطح تاثیر پذیری گیاه از محدودیت آب می

. از این نمودار غیر خطی (2)شکل  یابدغیر خطی افزایش مییک نمودار در ذرت به صورت به عملکرد 

توان برای مدیریت مصرف آب و کاهش شکاف عملکرد ناشی از محدودیت آبی در مزارع ذرت می

 3/1در یک مطالعه بر روی مزارع ذرت در مراکش مشخص شد، کارایی مصرف آب تا استفاده نمود. 

متر مکعب آب آبیاری به صورت افزایش بوده و پس از آن نمودار به صورت خطی هر کیلوگرم ذرت بر 

متر مکعب یا  10400تن در هکتار محصول نیازمند  8خواهد شد. بدین صورت برای یک مزرعه با ثابت 
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بیش از این لیتر آب آبیاری خواهیم بود. با توجه به این نمودار مشخص میشود آبیاری  10،400،000

 . خواهد شدکاهش محصول موجب  نیز مقدار تاثیری بر عملکرد نداشته و کمتر از این مقدار

 
 

 

ر مطالعه و رسم نمودار کارایی مصرف آب در ارقام مختلف ذرت موجب میشود نسبت به مصرف آب د

اهش رت برای کارقام مختلف اطالعات کاملتری بدست آورده و بتوانیم مدیریت دقیقتری در مزراع ذ

رد در شکاف عملکرد ناشی از تنش آبی داشته باشیم. همچنین نمودار کارایی مصرف آب نسبت به عملک

تر ف آب باالارقام مختلف، امکان مقایسه ارقام مختلف را فراهم کرده و برتری ارقام دارای کارایی مصر

 شود. به خوبی مشخص می

 
 

 

 )کیلوگرم بر هکتار( ذرت عملکرد

 ( رابطه بین کارایی مصرف آب آبیاری و عملکرد در ذرت2شکل
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    تئوری     آزمایشی   پتانسیل      متوسط    قلحدا

 ( سطوح مختلف عملکرد در ذرت و گندم3شکل 

 گندم

 ذرت
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 م یا مدیریتناشی از رقمقایسه شکاف عملکرد 

در یک مطالعه بر روی سیستم کشت دوگانه گندم و ذرت در کشور چین، میزان عملکرد تئوری، 

رت ذعملکرد پتانسیل، عملکرد حداکثر، عملکرد متوسط و عملکرد حداقل برای هر دو گیاه گندم و 

 (. 3محاسبه شد)شکل 

و  %22یل و عملکرد تئوری در این پژوهش مشخص شد، در گندم شکاف عملکرد بین عملکرد پتانس

 است. در مقابل در ذرت شکاف عملکرد %27شکاف عملکرد بین عملکرد متوسط و عملکرد پتانسیل 

 سیلو شکاف عملکرد بین عملکرد متوسط و عملکرد پتان %11بین عملکرد پتانسیل و عملکرد تئوری 

% 22و  %11با توجه به  در مقایسه بین شکاف عملکرد در گندم و ذرت در این منطقه واست.  33%

، ، مشخص میشود رقم ذرت بکار رفتهدر ذرت و گندم شکاف عملکرد بین عملکرد تئوری و پتانسیل

کاف ش %33بل نژادی خوبی داشته و سازگاری مناسبی با شرایط اقلیمی منطقه دارد. اما در مقامطالعات به

ار یاز به کمناسب در منطقه و نزراعی ناعملکرد بین عملکرد متوسط و عملکرد پتانسیل بیانگر شرایط به

 باشد. ترویجی فراوان می

 

  ناشی از شرایط اقلیمی شکاف عملکرد

موجب  ، شرایط اقلیمی نیز  در مناطق مختلف و سالهای متفاوت خودمزرعهدیریت های مدر کنار شیوه

دم رع با عامز رانیمد ،یطیشرا نیدر چنشود. و عملکرد قابل دسترس می لیپتانسعملکرد تنوع در 

 سطحه بآگاهی دقیقی نسبت  رو نیموثر بر عملکرد روبرو هستند و از ا طیدر مورد شرا یادیز قطعیت

قلیمی او شرایط  از حد اعمال شوند شیبها نهاده. اگر نخواهند داشترو  شیدر فصل پ هادهنهامناسب 

نها را آ یاحتماالً اهداف اقتصاد ،ناشی از اقلیم شکاف عملکرددر سال پیش رو مناسب نباشد، کاهش 

ده کافی ، نهاباال لیپتانس عملکردسال با  کی، اگر کشاورزان در گریطرف د از برآورده نخواهد کرد.

  دهند.یرا از دست مآوری باال خواهد بود و آنها امکان سود ادی، شکاف عملکرد زاستفاده ننمایند

نمونه چنین شرایطی در مزارع ذرت دیم در کنیا مشاهده شده است. در بخش غربی این کشور عملکرد 

الف( اما  4شکل تن در هکتار محاسبه شده است )خط آبی ممتد  4/5قابل دسترس ذرت دیم در حدود 

الف( بوده است. این  4تن در هکتار )خط چین آبی شکل  7/1عملکرد متوسط واقعی کشاورزان 

 7/3موضوع نمایان گر سرمایه گذاری ناکافی کشاورزان این کشور در تولید ذرت دیم است که موجب 
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 7/14سیل ذرت آبی تن در هکتار شکاف عملکرد شده است. در مقابل در نبراسکای امریکا، عملکرد پتان

ب( محاسبه شده است. عملکرد واقعی متوسط کشاورزان این  4تن در هکتار )خط آبی ممتد شکل 

تن در هکتار شکاف عملکرد  6/1ب( است که موجب  4تن در هکتار)خط چین آبی شکل  1/13ایالت 

 د.شده است. در چنین شرایطی ممکن است کاهش شکاف عملکرد توجیه اقتصادی نداشته باش

 

 
 

 

 برداری شکاف عملکرد قابل بهره

کاهش شکاف عملکرد است اما در بعضی شرایط  ،با وجودی که هدف اصلی در بسیاری از مطالعات

ط برداری مورد قبول خواهد بود. به عنوان مثال در بعضی شرایخاص یک شکاف عملکرد قابل بهره

 اده قراروح باالیی از کود نیتروژنه مورد استفبرای رسیدن به عملکرد حداکثری در ذرت الزم است سط

صرفه  گیرد. این میزان از کود نیتروژنه ممکن است از نظر زیست محیطی یا حتی اقتصادی مقرون به

ک شکاف ینباشد. از این رو این میزان شکاف عملکرد بین عملکرد واقعی و عملکرد پتانسیل به عنوان 

کشور  در دیم و آبی ذرتدر یک مطالعه در ود. به عنوان مثال برداری شناخته میشعملکرد قابل بهره

 .(5)شکل آمریکا مشخص شد بین کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن موازنه منفی وجود دارد

  

 در آمریکا )ب( آبیذرت و  در کنیا )الف( یل و واقعی در ذرت دیمس( عملکرد پتان4شکل 
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زرعه در این شرایط بر عهده کشاورز است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و زیست محیطی در م

از  تر یا مصرف کود کمتر و تاثیر هر کدام بر عملکرد و شکاف عملکرد ناشیخود بین مصرف آب کم

 نه تامیندر چنین شرایطی بر عهده کشاورز خواهد بود که با توجه به میزان آب موجود در مزرعه، هزی

د محصول نسبت به عملکر سود خالصبینی کود نیتروژنه، شرایط زیست محیطی منطقه و همچنین پیش

  تصمیم را اتخاذ نماید. نیا عملکرد قابل بهره برداری بهتریهش شکاف عملکرد و کاحداکثری 

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری

کند تخمین سطوح مختلف عملکرد در ذرت از اهمیت مشخص می این مقالهمثال های ذکر شده در 

اصل حینان کشور میتوان اطممختلف باالیی برخوردار است. با محاسبه عملکرد تئوری ذرت در مناطق 

 یگر برایدبه بیان کرد که آیا ارقام موجود در کشور از پتانسیل مناسبی برای کشور برخوردار هستند؟ 

ت تا چه نوع ارقامی با چه میزان عملکرد تئوری نیاز اساصالح یا واردات مناطق مختلف کشور به 

 حداکثر راندمان تولید و سودآوری برای کشاورزان کشور تضمین شود. 

مهم برآورد عملکرد پتانسیل محصول ذرت برای مدیریت صحیح در مزارع این محصول بسیار ین همچن

. با محاسبه عملکرد پتانسیل ذرت در مناطق مختلف و مقایسه با عملکرد واقعی کشاورزان میتوان است

ص سپس با استفاده از اطالعات اقتصادی موجود مشخشکاف عملکرد موجود در هر منطقه تعیین نمود. 
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 میزان مصرف کود )کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار(

 ( موازنه منفی بین کارایی مصرف آب و بهره وری مصرف کود نیتروژنه در ذرت5شکل

 ذرت آبی

 ذرت دیم
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توان با در همچنین مینمود که آیا کاهش شکاف عملکرد موجود مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر. 

نظر گرفتن پتانسیل عملکرد ذرت مناطق مختلف، مناطق جدیدی را که دارای پتانسیل باالی تولید و 

 ستند جهت ترویج کشت ذرت پیشنهاد نمود.این محصول ههمچنین عدم شیوع آفات معمول 

های دلماستفاده از در ذرت توجه به مطالعات انجام شده بهترین راه محاسبه سطوح مختلف عملکرد با 

ه است، باشد. در طی سالیان گذشته مدلهای مختلفی در دنیا گسترش داده شدشبیه ساز رشد گیاهان می

متعلق ( WOFOSTآمریکا، )از ( DSSATاسترالیا، ) از  (APSIM)از معروف ترین این مدلها میتوان به  

 ( که توسط فائو توسعه داده شده است اشاره نمود. AquaCropهلند و )به 
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