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 چکیده
 از جمله آنها استفاده از مدلهای.در سالهای اخیر به منظور حل مشکالت بخش کشاورزی راه کارهایی ارائه شده است
شبیهساز رشد گیاهی به منظور مدیریت آب در این بخش بود که با استفاده از این مدلها تا حدودی میتوان مشکالت آب را بهبود
 از جمله مدلهاییSWAP  مدل. مزیت اصلی استفاده از مدلها توانایی تعیین برنامه آبیاری بهینه از نظر اقتصادی است.بخشید
 همچنین در.میباشد که در تحقیقات گسترده ای در سطح جهان و در طیف وسیعی از گیاهان نتایج مطلوبی از خود نشان داده است
این پژوهش با استف اده از اطالعات دو دوره کشت در منطقه باجگاه استان فارس عملکرد این مدل در زمینه شبیهسازی رشد گیاه
. ماده خشک و عملکرد دانه مورد واسنجی و ارزیابی قرار گرفت، تبخیر و تعرق،کلزا مورد بررسی قرار گرفت و مقدار رطوبت خاک
41/2  و8/0 نتایج نشان داد که مدل در بخش عملکرد در دو مرحله واسنجی و ارزیابی به ترتیب دارای میانگین خطای نرمال شده
. در مرحله ارزیابی است40/8  در مرحله واسنجی و3/9 و در بخش شبیهسازی ماده خشک دارای میانگین خطای نرمال شده
 .کلزا،SWAPمدل،شبیهسازیعملکرددانه
 :کلید واژه ها
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Abstract
In recent years, in order to solve problems were presented the way tasks in the agricultural
sector. Among these, growth simulation models have been provided for water management,
which it possible to reduce the difficulties in agricultural water. The main advantage of these
models is that, they can optimize irrigation schedule economically. SWAP model is of the most
widely used models in the world which has shown good results for variety of crops. So that, in
this practice the performance of this model for simulating the growth of Canola was evaluated
according to the data relating to two cultivation periods in Badjgah. The studied parameters consist of soil water content, evapotranspiration, dry matter, and seed yield. The results indicated
that, in the calibration and evaluation phases for seed yield respectively, mean normalized error
was 8.0 and 14.2. What is more, mean normalized error for simulation of dry matter was 3.9 and
10.8 in calibration and evaluation periods, respectively.
Keywords: Seed yield simulation, SWAP model, Canola.
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موسوی زاده و همکاران :شبیهسازی عملکرد دانه و ماده خشک کلزا در...
مقدمه 
میباشد و در
کلزا گیاهی روغنی که شامل  ۰۴درصد روغن  
سال ۰۷۹۴کشت آن توسعه یافته است .کلزا با نام علمی
یکساله است و در دو فصل بهار و پاییز
براسیکاناپوس ۰گیاهی  
خاکها راداردولی
میشود.اینگیاه قابلیترویشدر اغلب  
کشت  
رسیلومیبهدلیلزهکشسطحیکاملوداخلینسبتاًخوب
خاک 
بهترین نوع خاک محسوب میشود .کلزا گیاه خاص مناطق سرد
است و به تغییرات دمایی نیز حساس و به شدت واکنش نشان
میدهد و در مناطق اقلیمی مختلف نسبت به شرایط محیط

میدهند .اینگیاه به ریزش دانه
واکنشهای متفاوتی از خود بروز  

مجددارشدمینماید،لذا

حساس است بنابراین در فصل زراعی بعد 
دانهایدرتناوبزراعیبعدازکلزامورد
پیشنهادمیگرددکهغالت 

میتوان با
(موسویزاده.)۰1۷1،خواب بذرکلزا را  

کشت قرار گیرد 
ازمساعدشدن هوا رشدخودرا

بذرافشانی در سرما شکست تا بعد 

بررسیهایصورتگرفتهرویکلزادرمناطق

شروعکند.براساس
نیمهخشک در ایران مشخص شد که
سرد ،نیمهسرد ،خشک و  
نیمهخشک در مقایسه با
واکنش این گیاه در مناطق خشک و  
دارمیباشد.شایدبتوانعلت


ومعنی
نیمهسردمتفاوت
مناطقسردو 
تنشخشکیهوا
ایناختالفرابهعدمتواناییتحملگیاهدربرابر 
نیمهسرد دامنه تغییرات دمایی در
مناطقسرد و  

نسبت داد .در 
محدوده مطلوب گیاه قرار دارد و البته تغییرات شدید نیست که
تنشگرمایی یا سرمایی برای گیاه گردد که مسلماً این
منجر به  
موضوع نیاز به پژوهشی مستقل دارد .در سال زراعی ،۰1۷۴-۷۰
سطحکشتکلزادرکشورحدود 7۹هزارهکتاربرآوردشده است
کهمعادلبا ۴/87درصدازکلسطحکشتمحصوالتزراعیو
 ۰1/۰درصدازکلسطحکشتمحصوالتصنعتیمیباشد۹7/۷.
درصد سطح کشت کلزا به صورت کشت آبی و  7۹/۰درصد به
صورتکشتدیمبودهاست .میزانتولیدکلزادرکشورحدود۰۷۴
هزار تن برآورد شده است که معادل  ۴/77درصد از میزان تولید
محصوالت زراعی و  ۰/۹درصد از کل میزان تولید محصوالت
صنعتیمیباشد۹۹/1.درصدآنازطریقکشتآبیو77/۹درصد
ازکشت دیمتولیدشدهاست .عملکردمحصول کلزادراراضیآبی
ودیمبهترتیببرابربا71۴1کیلوگرمدرهکتار۰771کیلوگرمدر
هکتارمیباشد(جاویدفروهمکاران .)7۴۴۰،7رشدگیاهازعواملی

تراکمکشت،فواصلوردیفهایکشت،

همچوندما،تاریخکشت،

اثرمیباشد.بهمنظوربررسیاثر

میزانآبمصرفیونحوهتغذیهمت
این عوامل بر رشد گیاه انجام پژوهشهای گسترده مزرعهای
اجتنابناپذیراستامابهعلتزمانبربودنانجامهرکشت،عدم

امکان ثابت در نظر گرفتن برخی از عوامل در مزرعه و یا عدم
هااینکاربهسادگیمیسرنمیباشد.به


تواناییتهیهبرخیازآن
سازرشدگیاهیمیتواندابزار


هایشبیه

ازمدل
همینمنظوراستفاده
مناسبی به منظور بررسی رفتار گیاه در شرایط متفاوت مدیریتی
1- Brassica napus
2 - Javidfar et al.

باشد .بسته به اهداف متفاوت در گذر زمان مدلهای متفاوتی از
اندکهاساسکارتمامیآنها


پدیدآمده
جملهآکواکراپ 1وسرس ۰
تقریبایکساناستوابتدابرخیاز پارامترهایورودی مدلمورد
نظربااستفادهازاطالعاتمزرعهایدریکسالواسنجیوسپس

بااطالعاتمستقلدیگرارزیابیمیگردند(هنروهمکاران.)۰1۷۴،

هرچه در یک مدل از روابط تحلیلی بیشتری برای فیزیک و

فیزیولوژیگیاه استفادهگردد،نیاز مدلبهواسنجیکمترولیدر
مقابل این مدل کاملتر و تهیه آن مشکلتر میگردد (کومار و
همکاران )7۴۰1،1البتهدربرخیاز شرایطکهبافقداناطالعات
هایشبیهسازرشدگیاهیبا


کاملروبهروهستیم،استفادهازمدل
شود.مدلهایگیاهیاطالعاتیدر


پیچیدگیکمترترجیحدادهمی
خصوصآبوهوا ،خاکوگیاهدریافتکردهودرنهایتمقدار
محصول ،آب خاک ،آبشویی نیتروژن را پیشبینی میکنند
(سپاسخواهوهمکاران .)7۴۰۰،8دردههاخیرباگسترشوتوسعه
مدلهای شبیه ساز رشد گیاهی میتوان اثر روشهای مدیریتی

دستیابی به حداکثر
مختلفدر بخش آبی و زراعی را به منظور  
تولید با مقدار بهینه آب و کود نیتروژن بررسی و در صورت نیاز
اصالح نمود (زندپارسا  .)۰17۰ ،از مدل  SWAPدر تحقیقات
گستردهایبااهدافمتفاوتاستفادهشدهاستکهدرادامهتعدادی

۹
ازآنهابررسیخواهدشد.درپژوهشیبنفانتهوهمکاران ()7۴۰۴
اقدام به بررسی عملکرد مدلهای  CropSyst ،SWAPو
 MACROدر شبیهسازی فرآیند خشک شدن خاک نمودند که
نتایج تحقیق آنان نشان داد مدل  SWAPبه دلیل استفاده از
پارامترهایهیدرولیکیخاکعملکردبهترینسبتبهسایرمدلها

دردورههای

دارد دروایادولید7اسپانیانیزضرایبگیاهیوحساسیت
مختلف رشد برای چغندرقند تحت تیمارهای مختلف آبیاری
واسنجی شد ،و نتایج نشان داد که این مدل عملکرد نسبی،
دقتخوبیتخمینمیزندو

تبخیروتعرقوعمقتوسعهریشه رابا
دستآمدهنزدیکیزیادیبهمقادیراندازهگیریشدهدارد

مقادیربه
(اوتست وهمکاران .)7۴۴۹،۷درتحقیقیدرغربترکیهبهمنظور
شبیهسازی بیالن آبی باغ انگور و مزارع پنبه و ذرت با مدل

هاشبیهسازی


هدفتحقیقآن
،مطالعهایصورتگرفت .

SWAP
تبخیروتعرق و عملکرد نسبی بود که نتایج نشان داد با توجه به

ضریب تعیین  ۴/8۹ ،و  ۴/7۰برای رطوبت ،نتایج رطوبت دارای
همچنین ضرایبعملکردوتبخیروتعرق
دقتباالییمیباشد،و  

شبیهسازی شده از دقت مناسبی برخوردار بوده است (دروگرز و

۰۰
۰۴
همکاران  .)7۴۴۴ ،فدس و همکاران ( )۰۷۹7در پژوهشی به
3- AquaCrop
4- CERES
5- Kumar et al.
6 - Sepaskhah et al.
7- Bonfante et al.
8- Valladolid
9- Utset et al.
10 - Droogrs et al.
11 - Feddes et al.
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بهمنظورمحاسبهتبخیروتعرقو

بررسیعملکردمدل SWAP
نشاندادرطوبتشبیهسازیشده،

عملکردنسبیپرداختندکهنتایج

شبیهسازی شدهدقتقابلقبولی
ضرایبعملکردوتبخیروتعرق 
میتواندریافتکهمدل
دارند .باتوجهبهتحقیقاتصورتگرفته 
درشبیهسازیمیزانعملکرد،رطوبتخاک،بیالنآبیدر

SWAP
همچنین بابازادهوسرائی
شرایطمختلفدارایدقتمناسبیاست  .
تبریزی ( )۰1۷۰مدل  SWAPرا در برآورد عملکرد محصول و
عملکردبیولوژیکسویاودرصدرطوبتموجوددرخاکطیفصل
کشتموردمطالعهقراردادند.دراینتحقیقابتدامدل  SWAPبر
اساس نتایج مزرعهای حاصل از کشت سویا برای چهار سناریوی
آبیاری شیاری در سال زراعی  ۰17۹-77تحلیل حساسیت و
واسنجی شد ،سپس بر اساس نتایج مزرعهای سال زراعی -7۷
 ۰177مورداعتباریابیقرارگرفت.نتایجاینمطالعهنشاندادکه
اینمدلعملکرددانهرابهترازعملکردبیولوژیکیسویاشبیهسازی

همچنین نتایج تحلیل حساسیت مدل نشانداد که مدل
میکند  .

 SWAPنسبت بهدادههای ورودی رطوبت باقیمانده و هدایت
هیدرولیکی اشباع بسیار حساس است و با کوچکترین تغییر در
دادههای ورودی خاک شامل ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع و

رطوبت باقیمانده نتایج خروجی به شدت تغییر میکند .به استناد
آماریباوجودمتغیرهایمتعددورودی،مدل SWAP

های
تحلیل 

مقدار رطوبت خاک ،شاخص سطح برگ ،کارایی مصرف آب و
عملکرد محصول را به خوبی برآورد میکند ،زیرا در همة موارد
(بهترتیب برابر  ۴/7۷ ،۴/7۹ ،۴/78و
ضریب تبیین باالتر از   ۴/7
امیباشد
)ومیانگینمربعاتخطاکمترازانحرافمعیاردادهه 

۴/۷1
رابینمقادیرشبیهسازی

تفاوتمعنیدار

وآزمونمقایسهمیانگین 
بهروزرسانیمدلهای

شدهوپیشبینیشدهنشاننداد بهمنظور 

میتوان از اطالعات ماهوارهای جهت شبیهسازی محصول
رشد  
استفاده نمود که در همین راستا تحقیقی در سال زراعی ۰1۷۴ـ
درسهسامانةآبیاریعقربهای،واقعدرشبکةآبیاریقزوین،

 ۰1۷۰
تکشتگیاهانذرتعلوفهایوچغندرقند،صورتگرفت .در

تح
این تحقیق مدل  SWAPدر دو مرحلة بدون بهروزرسانی و با
بهروزرسانی با شاخص سطح برگ ماهوارهای اجرا شد .برآورد

عملکرد محصول چغندرقند و ذرت با مدل SWAP
شدهبهترتیب۰1/۹و ۰۰/1درصددرمقداردرصدخطاو


روزرسانی

به
 1/17۰و ۰/87۰تن بر هکتار در مقدار  مجذور میانگین مربعات
آمدهنشاندادبابهروزرسانیشاخص

نتایجبه 
دست

خطابهبودیافت.
سطح برگ ماهوارهای میتوان خطاهای دادههای ورودی مدل و
قطعیتموجوددرآنهارابهمیزانزیادیکاهشدادوبادقت


عدم
مطلوبی عملکرد را در سطح وسیع و با تفکیک مزرعه به مزرعه
(بادیهنشینوهمکاران .)۰1۷1،باتوجهبهکشتکلزا
برآوردکرد  
دراستانفارساینضرورتوجودداردکهبااستفادهازمدلهای

گیاهی بتوان برنامهای مناسب جهت مدیریت آبیاریها به کار
یهسازیمیزان
گرفت.دراینتحقیقکاراییمدل SWAPدرشب 
آبخاک منطقه ریشه ،تبخیر و تعرق ،عملکرد و مادهخشک گیاه


کلزا در منطقه باجگاه استان فارس بررسی شده است .به منظور
واسنجیوارزیابیمدلازاطالعاتدوپژوهششعبانی()۰171و
ثابت()۰177کهدرمزرعهکشاورزیدانشگاهشیرازصورتپذیرفته
استاستفادهگردید.
موادوروشها 


برای واسنجی مدل SWAPو شبیهسازیرشدگیاهکلزادر
اثر تنش آبی از اطالعات پژوهش شعبانی ( )۰171و به منظور
ارزیابی مدل از دادههای پژوهش ثابت ( )۰177استفاده شد .این
تحقیقات در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه
باجگاهصورتگرفته است.منطقهباجگاهدر ۰8کیلومتریشمال
شرقشیرازقرارداردو ارتفاعآن ۰7۰۴مترازسطحدریا،وطول
جغرافیایی17درجهو۰8دقیقهوعرضجغرافیایی7۷درجهو1۴
ساسروشدومارتن،ناحیهاینیمه

دقیقهمیباشداینمنطقهبرا

میلیمتر
خشک است که میانگین بارندگی ساالنه آن حدود   ۰7۴
میباشد (فوالدمند و سپاسخواه .)۰178 ،براساس نتایج شعبانی
(،)۰171بافتخاکمزرعهسیلتیشنیلوم وظرفیتزراعیخاک
مزرعه در عمقهای مختلف  1۰-۰۴درصد حجمی و چگالی
ظاهری  ۰/۰۰گرم بر سانتی متر مکعب گزارش شده است.
همچنین متوسط شوری عصاره اشباع خاک با توجه به تحلیل
دسیزیمنسبرمترگزارششدهاست.
شیمیاییخاکمزرعه  ۴/1
این پژوهش در هر دو سال اجرا دارای تیمارهای تنش آبی بوده
.طرحموردنظربهصورتبلوکهایکاملتصادفیدرچهار

است
تکرار و پنج تیمار آبیاری انجام شده است(آبیاری سطحی در هر
.دراینتحقیقاتکرتهایآزمایشیدارای

کرتبالولهانجامشد)
سانتیمتر
طول  ۰۴متر و عرض 1متر و فاصلهبین پشتهها   1۴
بودهاست.تیمارهایآزمایشی شاملتنش آبیدرمراحلمختلف
رشدگیاهبودهکهقبلازاعمالتنشهمهتیمارهادارایشرایط
برابربودهوآبیاریتا شروعرشد رویشیمجدددراواخراسفندو
اوایل بهار در همه یکسان ،ولی در حین اعمال تیمارها ،تیماری
تحتتنش،آبیارینگردیدهوسایرتیمارهابهاندازهرسیدنرطوبت
ظرفیتزراعیخاکتاعمقریشهگیاه،آبیاریصورتگرفتهاست.
درتیمارشاهددرتماممراحلرشدبهاندازهنیازوبدونمحدودیت
آبدریافتنموده.کشتمحصولدرتاریخیک مهربعدازشخم،
میلیمترآبیاریگردیده
انجاموقبلازکاشتزمینبهمیزان ۰۴۴
سالاولمهر،درنظرگرفتهمیشود

است.بنابراینتاریخکاشتهر
ودورههایمختلفرشدباتوجهبه روزدرجات رشددرهر سال

تعیین گردید .اندازهگیری رطوبت خاک با دستگاه نوترونمتر در
طول دوره کشت صورت گرفته است .محاسبات تبخیر و تعرق
مرجع به روش پنمن-مونتیث به صورت روزانه وارد مدل شد.
اطالعات مربوط به خاک محل آزمایش در جدول ( )۰ارائه شده
استوتیمارهایموردآزمایشعبارتبودنداز :I1::تیمارشاهدیا
تیمارآبیاریدرکلدورهرشد :I2،تیمارتنشآبیدرمرحلهرشد
رویشی مجدد در بهار I3: ،تیمار تنش آبی در مرحله گلدهی و
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تشکیلغالف:I4،تیمارتنشآبیدرمرحلهرسیدندانه:I5،تیمار
دیمباآبیاریتکمیلیدراولرشددرمرحلهکاشتوجوانهزنی .در

جدول(:PWP،)۰نقطهپژمردگیدائم:Fc،رطوبتظرفیتزراعی،
 :ρsچگالی ظاهری خاک :θs ،رطوبت اشباع و  :Ksهدایت
هیدرولیکیخاکمیباشد.

تئوریومبنایکارمدل SWAP
ایازمدلهای،SWATR


نسخهاصالحشده
مدل SWAP
 SWAP93 ،SWACROPاست که به ترتیب توسط فدس و
همکاران(،)۰۷۹7کابات  وهمکاران)۰۷۷7( ۰وون-دن-بروکو
همکاران)۰۷۷۰( 7توسعهیافتهاست.همچنیننسخهاصالحشده
 SWAP2.0توسط ون-دم و همکاران )۰۷۷۹( 1و کروس و
ازجملهتفاوتهایعمدهدو

همکاران)7۴۴۰(۰توسعهیافتهاست  .
میتوانبهکدهایبازسازیشدهدر
نسخته 7و  1مدل  SWAP
ورودی و خروجی و مشخص نمودن خطاهای کاربر ،به اجرا در
نههای گستردهبهمنظور تعامل
آمدنگزینههایبرفوجنگل،گزی 

با مدلهای کیفیت آب ،گزینههای گسترده برای شرایط مرزی
پایین ،رهگیریباتوجهبهخطاهایبوجودآمده،تسهیلبرایبه
اجرادرآوردندرمناطقشیبداراشارهنمود.الزمبهذکراستمدل

1
 SWAPدردانشگاهواشینگتن هلندتوسعهدادهشده است.این
مدلشاملیکبرنامهاصلیاستوچندزیربرنامهفرعیاست .

،شاملتوصیفریاضیجریانآب،

هستهاصلیمدلSWAP
امالحودرجهحرارتدرخاکباتاکیدویژهبرناهمگنیآناست.
این مدل با هدف شبیهسازی بیالن آب در خاک با توانایی در
نظرگیری انواع مختلف شرایط مرزی و شرایط زهکشی و
یکیازقابلیتهای

هایمختلفآبیاریبهکاربردهمیشود.


مدیریت
اینمدلدرنظرگیریبرفوتاثیر ذوبآندررشدمحصولاست
بنابراین از این مدل می توان در کشورهایی با بارش برف زیاد
استفادهکرد .مدل SWAPانتقالعمودیآب،امالحوگرما رادر
سازیمینماید.بهمنظوربررسی

خاکمزرعهوطیدورهرشد 
شبیه
جریان یک بعدی آب خاک در ناحیه اشباع از معادله ریچاردز
استفادهمیشود(ریچاردز:)۰۷1۰،



()۰


 h  
  k  h    1 

h
 z  
 c h   
 Sa h 
t
t
z

ظرفیتآبخاک(یکبرسانتیمتر) و:sa

دراینمعادله :c،
مترمکعببرسانتیمترمکعببر


خاکتوسطریشه(سانتی

جذبآب
روز) میباشد .با در نظرگیری شرایط مرزی ،شرایط اولیه و سایر
1- Kabat et al.
2 - Van Den Broek et al.
3 - Van Dam et al.
4 - Kroes et al.
5 - Wageningen

پارامترهامیتوانمقادیر hو kراتعییننمود.بادراختیارداشتن

منحنی مشخصه خاک منطقه که بر اساس معادله ونگنوختن به
دست میآید وضعیت رطوبتی خاک توسط کاربر به مدل معرفی
میباشد(ونگنوختن،
میشود.معادلهونگنوختنبهصورترابطه( )7

:)۰۷7۴

( )7

sat   res



n m



1  h

   res 

که در آن :θsat ،رطوبت اشباع خاک (سانتیمتر مکعب بر
مانده(سانتیمترمکعببر

تیمترمکعب)و:θresرطوبتباقی
سان 
مترمکعب)میباشد.مقدارmازرابطه()1بهدستمیآید:


سانتی

( )1

1
n

m  1

در معادله فوق  :n ، :αو  :mفاکتورهای شکل این معادله
یکبرسانتیمتر)است.

هستندکهnوmبیبعدوαدارایواحد(
با استفاده از رابطه ( )۰و استفاده از تئوری هدایت هیدرولیکی
غیراشباع (معلم ،)۰۷۹8 ،8معادلهای به منظور برآورد ) k(θبه
صورتزیربیانمیشود:

2

( )۰

1 m
 

m
k  k sat S e 1  1  S e  
 
 

هدایتهیدرولیکیدرناحیهاشباع(سانتیمتر

کهدرآن :Ksat ،
بر روز) :ƛ ،پارامتر شکل و   :Seنسبت اشباع ،که به صورت زیر
تعریفمیگردد:



   res
( )1
sat   res

Se 

برنامهایبهنامRETCبهمنظورتخمینپارامترهای(θ)hو
) k(θتوسط ون گنوختن و همکاران ارائه شد (ونگنوختن و
همکاران ۰۷۷۰،؛رادسروزندپارسا.)۰171،ازجملهضرایبقابل
ضرایبمربوطبهبخشآبمیباشد.

واسنجیدرمدل SWAP
ضریب مربوط به میزان به دست آوردن تبخیر از تبخیر و تعرق
وهمچنینضریبی کهمربوطبهتفاوتمنحنیترشوندهو
مرجع  ۹
میباشد.دراینتحقیقپارامترهای
خشکشوندهدرپدیدهپسماند 7
هیدرولیکیتوسطبرنامهRETCتخمینزدهشد.
6 - Mualem
)7- Coefficient to derive Epot from ETref(CFBS
8- Minimum pressure head difference to change
wetting-drying
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روابطمربوطبهمحاسبهتبخیر 

درفرآیندتبخیروتعرقسهشرطدرخاک،گیاهواتمسفرباید
رعایتشود:عرضهمداومآب،انرژیموجودبرایتغییرآبمایعبه
بخار و اختالف فشار بخار برای حفظ جریان تبخیر از سطح به
دراینمدلحداکثرآباستخراجشدهدرناحیهریشه()Sp

اتمسفر.
برروز)کهبراساس
متر 
(سانتی 

برابراستباحداکثرتعرقواقعی()Tp

شرایطجویمحاسبهمیشود.بنابراینمقدارآبخارجشدهدرعمق

مشخصی از ریشه به تراکم طولی ریشه ( )Lrootو حداکثر تبخیر
)تعیینمیگردد:

واقعیوابستهاستکهطبقرابطه(7

(T p   )8

l root  z 
l root  z  dz

0
 D root



S p z  

()۹

1

D root

l root  z  dz

0
 D root



S p z  

بهمنظورشبیهسازیمحصولدرفایلگیاهیاز

مدلSWAP
7
۰
سهنوعمدلشبیهسازیساده ،تفصیلیرشد ،تفصیلیرشدچمن

استفاده مینماید .در مدل ساده با در نظر گرفتن اطالعات کمتر
روندشبیهسازیرشدانجاممیشود.ایناطالعاتشاملطولدوره

رشد،شاخصسطحبرگ،عمقتوسعهریشهورطوبتاولیهخاک
است.امادرمدلتفصیلیرشدبااستفادهازدمایالزمجوانهزنیو

رسیدندانه،درصدزردشدنبرگدرمراحلمختلفرشدوسطح
ویژهبرگ،مقدارعملکردومادهخشکشبیهسازی شدهراانجام

میدهد(شیرشاهیوهمکاران.)۰1۷7،بنابراینمدل SWAPبا

استفاده از تابع عملکرد محصول شبیهسازی ساده رشد را انجام
میدهد:


 Ta 
1  
 TP 

Ya
Ky
Yp

1

1 - Simple
2 - Detail

MAE  n 1 pi  Qi

( )۰۴

l root  z 

TP
( )7
D root

()۷

بهمنظورارزیابیکاراییمدلازمعیارهاییچونحداکثرخطا ،
مجذور میانگین مربعات خطا ،۰خطای نرمال شده 1و شاخص
سازگاری8استفادهشد:

2

و  نهایتا  :Spبا استفاده از رابطه ارائه شده توسط فدس و
همکاران()۰۷۹7محاسبهمیشود:



روابطمحاسبهشاخصهایآماری 


1

ضخامتالیهایازخاکاستکهریشه

دراینمعادله:Droot ،
در آن وجود دارد .در ادامه با مساوی قرار دادن نسبت کسری با
هدستمیآید:

معکوسعمقریشهSp،بهصورتزیرب



 :Yaعملکرد واقعی محصول(کیلوگرم بر هکتار) :Yp ،حداکثر
عملکرد محصول(کیلوگرم بر هکتار) Ta ،و  :Tpبه ترتیب تبخیر
باشد.ازآنجاییکهدر


مترمی

واقعیوحداکثرتبخیربرحسبسانتی
مدل تفصیلی به صورت جامع به فرآیند شبیهسازی محصول
پرداخته میشود در این تحقیق از این مدل استفاده گردید .مدل
تفصیلی رشد بر اساس تجمع نور ،کربن دی اکسید ،فنولوژی و
فیزیولوژی گیاه ،توسعه و فرآیندهای کنترلی رشد و دما مقدار
سازیمینماید.بنابرایندرمدلتفصیلی،


محصولپتانسیلراشبیه
با استفاده از پارامترهای بیشتر ،شبیهسازی با دقت باالتری انجام
میشود.


( )۰۰

  P O 
n

i

i

2

n O
2

( )۰7

( )۰1

2



i 1



 Qi

2

 Qi 

NRMSE  100 

 p

RMSE 

 p

d  1

n

i

i 1

n
n

i

i 1

 O  Qi  O

 p
n

i

i 1

:مقادیرپیشبینیشده :Qi،مقادیرمشاهده

درروابطفوقpi،
شده :n ،تعداد نمونههای به کاررفته و   :مقدار متوسط پارامتر
مشاهدهشدهمیباشد.حداقلمقداردومعیارحداکثرخطا ومجذور

میانگین مربعات خطا صفر است .مقدار زیاد حداکثر خطا نشان
دهندهعدمکاراییمدلاست.چنانچهتماممقادیرپیشبینیشدهو

اندازهگیری شده باهم برابر شوند ،شاخصهای مجذور میانگین

مربعاتخطا،خطاینرمالشدهوحداکثرخطا صفروشاخصd
برابریکمیشود(موسویزاده .)۰1۷1،

مقادیرورودیدرفایلگیاهی 

اطالعاتورودیمدلتفصیلیدر ۰1بخشضریبگیاهی و
ارتفاعگیاه،توسعهمحصول،مقادیراولیه،پوششسطحزمین،جذب
موادغذایی،تبدیلفتوسنتزبهمادهخشک،تنفسگیاه،میزانازبین
3 - MAE
4 - RMSE
5 - NRMSE
6-d
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بهمادهخشکومقدارتنفسبرگساقهوریشهواردمدلمیشود

که این ضرایب خاص گیاه مربوطه میباشد .در قسمت هشتم
مواردی مانند اختصاص ماده خشک به برگ ،ساقه و ریشه وارد
مدل میشود .قسمت نهم شامل پارامترهای تأثیرگذاری استکه
هایمختلفگیاهیدرآنلحاظمیگیرد.دراینقسمتتنش


تنش
آبیدرازبینرفتنبرگها،ساقهوریشهازطریقDVSواردمدل

میشودکهبدلیلدراختیارداشتنتیمارهایتنشآبیاینضرایب

قابل واسنجی خواهند بود  .در  جدول ( )7ضرایبی که در مدل
 SWAPمورد واسنجی قرار گرفت ،نشان داده شده است .این
ضرایبدرفایلگیاهیمدلدرقسمتتوسعهگیاهقرارداردکهبه
کاربراینامکانرامیدهدتابادرنظرگرفتندورهرشدگیاهبه

صورت ثابت یا متغیر ،مجموع دمای الزم تا مرحله گلدهی و
رسیدگیدانهکلزاراواردنماید .

رفتن برگ و ساقه ،آب زراعی مورد استفاده ،تنش شوری،
واردمدلمیگردند.در

محدودیتها،رشد ریشه و مشخصات تراکم 

بخشاولکاربرمیتواندضریبگیاهی ویاارتفاعگیاهرانیزوارد

نماید،کهدرصورتواردنمودنارتفاعگیاهمدلتغییراتتبخیرو
تعرق را در فایل خروجی در نظر نمیگیرد .در مدل SWAP
تعریفمیشودکهاینپارامترکلدورهرشد

پارامتریبهنامDVS
رابهصفرتادوتقسیممینمایدتاضرایبگیاهیمربوطهبااستفاده

از این پارامتر وارد مدل شود .در قسمت توسعه گیاه ،کاربر باید
شبیهسازیرابراساسدماویاروزرشد(تقویمرشد)انجامدهد.که

در این قسمت درجه روز رشد در مرحله جوانهزنی و رسیدن دانه
قابلدریافتمیباشد.درقسمتسومشرایطاولیهگیاهواردمدل

میگرددکهاینشرایطشاملمیزانوزنخشکاولیهمحصولو

زنیمیباشد.درقسمتچهارم


شاخصسطحبرگدرزمانجوانه
درصد پوشش سطح زمین توسط برگ و ساقه و در قسمتهای
بعدیمیزانجذبگیاهدرجذبموادغذاییومیزانتبدیلفتوسنتز

جدول-1مشخصاترطوبتیخاکمحلآزمایشمزرعه 
نقاطرطوبتی 
نقطهپژمردگی(درصد) 
ظرفیتزراعی(درصد) 
چگالیظاهری(درصد) 
رطوبتاشباع(درصد) 
هدایتهیدرولیکی(میلیمتربرروز) 
بافتخاک
قدرتیونیآب
هدایتالکتریکی (دسیزیمنسبرمتر)

سانتیمتر)
عمق( 
 ۰7۴-۷۴
 1۴-۷۴
 ۴-1۴
 7۴
 ۰7
 ۰۰
17
 11
 11
۰/۰8
 ۰/۰8
 ۰/1۰
 ۰۰
 ۰7
 ۰۰
 ۰۰/7
 ۰۰/7
 ۰1۹/7
سیلتلوم 

شنیلوم 
شنیلوم  سیلتی 
سیلتی 
 ۹/81
 ۴/8۹۷


برایشبیهسازیکلزابااطالعاتشعبانی( )1831

جدول-2ضرایبواسنجیشدهدرمدلSWAP



ضرایبمدل SWAP

مقدار

ضریبخاموشیبرایپخشنورمرئی( )KDIF

 ۴/۰

ضریبخاموشیبرایهدایتنورمرئی( )KDIR

 ۴/۰1

(درجهسانتیگراد) TSUMEA

دمایتجمعیازمرحلهسبزینگیتاگلدهی

 ۰۴1۴

(درجهسانتیگراد) TSUMAM

دمایتجمعیازمرحلهگلدهیتارسیدگی

 ۰۴۴۴

راندمانمصرفنور(کیلوگرمثانیهبرهکتارساعتژولمترمربع) ε

 ۴/۰

حداکثرمیزانهمانندسازیدیاکسیدکربن(کیلوگرمبرهکتارساعت) Amax

 ۰1
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مقادیرورودیدرفایلهواشناسی 

با استفاده از اطالعات ایستگاه هواشناسی باجگاه ،فایل
هواشناسی مقدار بارندگی ،سرعت باد ،تبخیر در دوره کشت طی
سالهای  ۰17۰-71و  ۰178-7۹تکمیل گردید .این فایل شامل

بخش عمومی اطالعات ،بخشهواشناسی ،بخشگیاهی ،آبخاک،

بخشزهکشی،معرفیشرایطمرزیوبخشچگونگیجریانبخار

درخاکمیباشد.درقسمتگیاهیدورهرشدراازشروعتابرداشت

بهصورتتاریخمیالدیودربخشهواشناسیتاریخهایمربوطبه

شداستفادهمیشود.

استفادهازاطالعاتهواشناسیدرطیدورهر
دربخش زیربرنامهآبیاری ،روزهایآبیاریبهصورتمیالدیو
مقدارآبیاریبهسانتیمتربرایهرتیماردرنظرگرفتهشد.دراین

تحقیقنوعآبیاریبهصورتسطحیدرنظرگرفتهشد.دربخش

آبخاکنیزدرقسمتاولوضعیترطوبتاولیهخاکمشخص
شودکهمیتواندبراساسارتفاع سطحایستابیویابهصورت


می
مقدار مکش آب خاک در عمقهای مختلف وارد شود (الزم به
توضیحاستکهذکرشودرطوبتاولیهبهصورتنمونهبرداریبا
آگرصورتگرفتهاست) .کهدراینمطالعهبراساسسطحایستابی
درنظرگرفتهشد.دربخشتوابعهیدرولیکیخاک نیزبادراختیار
داشتن اطالعات مربوط به بافتخاک در اعماق مختلف ،چگالی
ظاهری،ظرفیتزراعی ونقطهپژمردگی،خاکمنطقهبهدوالیه
سانتیمترتقسیمگردیدوهرکدامنیزبهدوزیر
سانتیمترو ۷۴
 1۴
الیهتقسیمشد،کهدوزیرالیه۰۴سانتیمتریو7۴سانتیمتری
برای الیهاولودوزیرالیه 1۴سانتیمتریو 8۴سانتیمتری
برایالیهدومدرنظرگرفتهشد .
تیمار اول

تیمار دوم

تیمار چهارم

تیمار سوم

آبموجوددرناحیهریشه(سانتیمتر)























تیمار پنجم


آبموجوددرناحیهریشهشبیهسازیشدهتوسطمدلSWAPدرطولدورهرشددرمقابلمقادیر

شکل-1
اندازهگیریشدهوآبیاری،بارندگیونفوذعمقیدر1تیمارباسریاطالعاتمستقلشعبانی1831

خاکشبیهسازیشدهدر


هایآماریبرایآب

محاسبهشاخص
جدول-8
مرحلهواسنجیتوسطمدلSWAP
تیمار 
ضریبتبیین 
 ۴/8۰
تیماریک 
 ۴/8۴
تیماردو 
 ۴/8۴
تیمارسه 
 ۴/11
تیمارچهار 
 ۴/8۴
تیمارپنج 



شاخص
مجذورخطاینرمالشده 
 ۹/۹۴
 ۰7/8۷
 8/۴7
 ۰1/77
 ۰۰/۴۰

مجذورمیانگینمربعاتخطا 
 7/۴1
 1/78
 ۰/11
 1/7۷
 7/۹7
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نتایجوبحث 

شبیهسازیرابراساسروزرشدوروزدرجات
مدل  SWAP
رشد انجام میدهد ولی مراحلرشد رااز جوانهزنی تا گلدهی و
درنظرمیگیرد .دراینمطالعهدمایتجمعیتا

گلدهیتارسیدن 
گلدهی و تا رسیدگی دانه  ۰۴1۴و  ۰۴۴۴در نظر گرفته شد در
حالی که در تحقیقی مشابه برای گندم به ترتیب  ۰1۴۴و ۹1۴
همچنینمدلاینامکان
ارائهشد(شیرشاهیوهمکاران  .)۰1۷7،
را به کاربر میدهد تا با در نظر گرفتن شرایط مرزی زیر عمق
ریشهدقتشبیهسازیراافزایشدهدکهدراینپژوهشزهکشی

آزادبهعنوانشرایطمرزیپایینانتخابشد.دراینمدلاعمال
میباشد.البتهدقت
تنشهایآبیمربوطبهفایل hupsel.SWP

هایرشدمناسبنمیباشدازهمین


مدلبرایدرنظرگرفتندوره
رو واسنجی آن دشوار است .لذا از ضرایب مربوط به بخش
آبخاک استفاده شد .در قسمت بعد ضریب مربوط به میزان به

دستآوردنتبخیرازتبخیروتعرقمرجعبرابر۴/۷درنظرگرفته
هایبعدیباتعریفالیههایخاکودرنظرگرفتن


شد.دربخش
پارامترهایمحاسبهشدهبااستفادهازبرنامهRETCکهدرجدول
( )۰نشان داده شد شرایط هیدرولیکی خاک منطقه برای مدل
تعریفوپدیدهپسماندمربوطبهمنحنیخشکشدندرنظرگرفته

شد.همچنینضریب مربوطبهتفاوتمنحنیترشوندهوخشک

شونده درپدیده پسماند که مربوط به اختالف منحنی ترشدن و
خشکشدن میباشد در مرحله واسنجی برابر با  ۴/7گردید .در

نهایت با در نظر گرفتن این ضرایب مقدار آب موجود در ناحیه
ریشه و محصول شبیهسازی شد که در شکل ( )۰مقدار آب
شبیهسازی شده در ناحیه ریشه توسط مدل و مقدار بارندگی،

آبیاریونفوذعمقیدرتیمارهانشاندادهشدهاست.دراینشکل
معرفتیماراولتاپنجممیباشد.همانطور

تیماراول تاپنجم 
که مشاهده میشود مدل دقت باالیی در شبیه سازی آبخاک
دارد .در تمیار شاهد در شرایطی که رطوبت در کل دوره رشد
نسبتبهسایرتیمارهابیشتراستمدلدارایعملکردقابلقبولی

بودهاست.دلیلآنهممیتوانبهاستفادهمدلازمعادلهریچاردز

وضرایبیمانندمتنوع ارتباطداد.اینضریببااستفادهازضریب
اختالفنمودارخشکشدنوترشدنزمانیراکه پدیدهپسماند
رخ میدهد مشخص مینماید .هم چنین مدل با در نظر گرفتن
پارامترهایهیدرولیکیخاکبااستفادهازمعادلهونگنوختنبدست
آید،دقتزیادیدرقسمتآبخاکنشانمیدهد.درادامه


می
میتوانشرایطمرزیپایینرا
بااستفادهازضریب  SWBOTB
انتخابنمود.درنظرگرفتنعمقسطحایستابیویازهکشیآزاد
یکیازاینموارداستکهدراینمطالعهسطحایستابیدرعمق
 7۴متر استفاده گردید .نتایج معیارهای ارزیابی مدل در بخش
شبیهسازیرطوبتدرسایرتیمارهادرجدول()1ارائهشدهاست .

نتایجمربوطبهتبخیروتعرقمدلدرمرحلهواسنجی 

در مدل تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از معادله پنمن-
مونتیثدرفایلهواشناسیواردگردیدکهدرشکل( )7تبخیرو
تعرقتجمعیبرایهرتیمارارائهشدهاست .اطالعاتمربوطبه
تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از معادله بیالن آبی از مزرعه
بدستآمدهاست .
مشاهدهمیشود

بامحاسبهخطاینرمالشدهوضریبتعیین

که مدل تبخیر و تعرق تیمار شاهد را به خوبیپیشبینی نموده
استامادرادامهتیمارهاییکهتحتتاثیرتنشقرارگرفتنددارای
دقت کمتری میباشند دلیل آن هم میتوان به ضعف مدل در
استفاده از پارامترهای تبخیر آب از خاک اشاره نمود که سبب
شوددرشرایطیکهآبموجوددرناحیهریشهکاهشمییابد،


می
رطوبت همچنان باال بماند .از جمله ضرایبی که در این قسمت
استفاده میشود میتوان به ضریب مربوط به اختصاص
تبخیرپتانسیل از تبخیروتعرق مرجع اشاره کرد که با استفاده از
روشدارسیبرایکاهشتبخیراز سطح خاکبهکاربردهشده
است.نتایجمربوطهدرجدول()۰آمدهاست .

تبخیروتعرقتجمعیشبیهسازیشدهتوسطمدلSWAPدرطولدورهرشدبرای1تیماربرایگیاه

شکل-2
کلزاباسریاطالعاتمستقلشعبانی( )1831
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گونه ایبودکهدرتمامتیمارهاتااواخرمهرماهبهمقدارمساوی

آبدراختیارگیاهقرارگرفتوآبیاریتااواخربهمنماهقطعشد
وزمانهاییکه

ومجددآبیاریتاانتهایدورهرشدصورتگرفت
ایازرشدمیرسیدبرایاعمالتنشآبیاریقطع


گیاهبهمرحله
میگردید.بنابرایناینامکانوجودداردکهمدلوبرنامهآبیاری

در تیماردوم همخوانی نداشته است که منجر به شبیهسازی
ضعیفتریشد.لذادرکلمیتوانگفتمدلبهجزتیماردومدر

سازیآبخاکقابلاعتماداست .


شبیه

نتایجمربوطبهواسنجیعملکرددانهومادهخشکمدل 

باتشکیلفایلهواشناسی،فایلگیاهیوفایل Hupselعملکرد
و مادهخشک محصول نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .هر چند به
دلیل پارامترهای ورودی زیاد ،واسنجی مدل دشوار میباشد اما
نتایجارائهشدهدرجدول()1نشاندادکهمدلازدقتخوبی(با
)دربخششبیهسازیعملکرددانهو

خطاینرمالشدهبرابر7/۴7
مادهخشکبرخورداراست.
نتایجمربوطبهمدلدرمرحلهارزیابی 

بهمنظوراعتبارسنجیمدلبدونتغییرضرایب،مدلبراساس

اطالعاتسالدوم()۰178-7۹اجرا گردیدکهدرشکل()1نتایج
آب خاک مربوطه ارائه شده است .این شکل نشان میدهد که
مدل در شبیهسازی آب خاک با دقت عمل نموده و در تمامی
تیمارها نتایج قابل قبول است .در جدول ( )1نتایج مربوط به
)نشانمیدهدآبموجود

محاسبهشاخصهاآمدهاست.جدول(8

یشهدرتمامتیمارهابادقتخوبیشبیهسازیشدهو

درناحیه ر
تنهادرتیماردومنتایجضعیفمیباشد(باخطاینرمالشدهبرابر

 .)77/۰دلیل آن هم میتوان به عدم همخوانی برنامه آبیاری با
هادانستکهپیشنهادمیشودبرایرفعاینمشکل،


زمانبارندگی
ازپارامترهایبیشتریدردورههایرشددرمدلاستفادهگرددتا

تسلط کاربر به کل دوره بیشتر شود .برنامه آبیاری تیمارها به


ارزیابینتایجمربوطبهتبخیروتعرقمدل

درمرحلهاعتبارسنجیباتوجهبهشکل()۰ونتایجبهدست
تعرقمشخصمیگرددکهدرتیماریک،سهو

آمدهازتبخیر -
چهار مدل دقت خوبی نسبت به سایر تیمارها داردعلت آنهم
میتوان به عدم به کارگیری پارامترهای مناسب برای تعریف

دورههای مختلف رشد به مدل ذکر کرد (جدول  .)۹همچنین

میتوانبیانکردکهمدلتازمانیکهدرشرایطرطوبتیمناسبی

ازرشدبرخورداراستدقتمناسبیدرروندشبیهسازیازخود
نشان میدهد ولی در شرایطی که آب کافی در اختیار گیاه
نیست(تیماردیم) ،مدل با خطاهایی روبرو میشود .در تحقیقی
مشابهمسعودیوهمکاران()۰1۷۴نیزبهایننتیجهدستیافتند .

نتایجمربوطبهتبخیروتعرقتجمعیشبیهسازیشدهتوسطمدلSWAPدرمرحلهواسنجی 

جدول-4
تیمار 

 I1

 I2

 I3

 I4

I5

خطاینرمالشده 

 ۰/۰

 ۰7/8

 71/۷

 77/7

 7۷/۴



گیریشدهوشبیهسازیشدهومحاسبهشاخصهایآماریگیاهکلزادر


عملکردومادهخشکاندازه
جدول-1
استانفارسبااطالعاتشعبانی()1831
عملکرد 
تیمار 

 I1

 I2

 I3

مادهخشک
 I4

 I5

 I1

 I2

 I3

 I4

I5

اندازهگیریشده(مگاگرمبرهکتار)   1/17  7/۴7  ۹/7  ۷/۰۷  7/۷7  ۴/۷7  7/8۰  1/۴7  1/7۹  1/18
شبیهسازیشده(مگاگرمبرهکتار)   1/۴7  7/77  ۹/۹۰  7/۹1  7/۹1  ۰/7۴  7/78  7/۹۰  1/71  1/1۴





مجذورمیانگینمربعاتخطا 

 ۴/7۰

 ۴/77

خطاینرمالشده 

 7/۴7

 1/71

حداکثرخطا 

 ۴/۰۹

۴/71

شاخصسازگاری 

 ۴/۷7

 ۴/۷۷

ضریبتبیین 

 ۴/۷1

 ۴/۷7
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هریشهشبیهسازیشدهتوسطمدلSWAPدرطولدورهرشددرمقابل

شکل-8آبموجوددرناحی
دازهگیریشدهوآبیاری،بارندگیونفوذعمقیدرپنجتیمارباسریاطالعاتمستقلثابت 1833
مقادیران 


اندازهگیریشده

تیمار دوم

تیمار اول

تیمار چهارم

تبخیروتعرق(میلیمتر)

تیمار سوم

تیمار پنجم


روزپسازکاشت 
تبخیروتعرقتجمعیشبیهسازیشدهتوسطمدلSWAPدرتیمارهایمختلفدرطولدورهرشدگیاه

شکل-4
کلزاارزیابیباسریاطالعاتمستقلثابت( )1833
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خاکشبیهسازیشدهدرمرحلهارزیابیتوسطمدل SWAP


هایآماریبرایآب

محاسبهشاخص
جدول-6
تیمار 

شاخص
مجذورمیانگینمربعاتخطا

ضریبتبیین 

مجذورخطاینرمالشده

 I1

 ۴/18

 1/۴7

 ۰/1۰

 I2

 ۴/18

 77/18

 8/8۷

 I3

 ۴/8۰

 ۰۴/78

 7/۷7

 I4

 ۴/1۰

 ۷/71

 7/71

 I5

 ۴/78

 ۷/8۰

 7/۰1



قشبیهسازیشدهبرای1تیمار 

جدول-7محاسبهمجذورخطاینرمالشدهتبخیروتعر
درطولدورهرشدگیاهکلزا 
تیمار 

 I1

 I2

 I3

 I4

I5

مجذورخطاینرمالشده 

 ۷/۷8

 71/۰

 ۷/۷۰

 ۰7/11

 1۴/1



گیریشدهوشبیهسازیشدهومحاسبهشاخصهایآماریگیاهکلزادر


خشکاندازه
جدول-3عملکردوماده
استانفارسبااطالعاتثابت( )1833
تیمار 
اندازهگیریشده(مگاگرمبرهکتار)

عملکرد 
 I1

 I3

 I2

مادهخشک
 I4

 I5

 I1

 I2

 I3

 I4

 I5

 7/۰1  1/۷7  ۹/77  1/7۰  ۹/11  ۴/۹1  1/۴1  7/۷7  7/88  1/17

شبیهسازیشده(مگاگرمبرهکتار)   1/۰۴  8/۰۴  ۹/۷۴  8/۴7  ۹/۴7  ۴/۰۴  7/۰1  7/۹۰  7/18  1/18

مجذورمیانگینمربعاتخطا

 ۴/1۹

 ۴/8۰

مجذورخطاینرمالشده 

 ۰۰/77

 ۰۴/77

حداکثرخطا

۴/77

 ۴/11

شاخصسازگاری 

 ۴/۷۹

 ۴/۷۹

ضریبتبیین 

 ۴/۷7

 ۴/۷۹


نتایجمربوطبهارزیابیعملکرددانهومادهخشکمدل 

نتایج عملکرد و مادهخشک شبیهسازی شده در جدول  7نشان
میدهدکهمدلتوانستهعملکردومادهخشکگیاهکلزارابادقت

تحقیقهای مشابه نیز این مدل

خوبی شبیه سازی نماید .در
عملکرد گیاه جو و پنبه و آفتابگردان را حدود  ۰۴تا  ۰7درصد
(وردینژادوهمکاران ،)۰17۷،ذرتعلوفه ای و گندم را حدود
 ۰1تا  7۴درصد (نوری و همکاران )7۴۰۰ ،78بیشتر از واقعیت
برآورد کرده است وایندرحالیاستکهدراینتحقیقمجذور
خطای نرمال شده حدود  ۰۰درصد برای عملکرد بدست آمده
26 - Noory et al.

است.درواقعمیتواناینطوربحثنمودکهمدلباقابلیتدرنظر

گرفتنزهکشیآزادوضریباختالفمنحنیترشوندهوخشک
شوندهدربخشآب،توانستدقتشبیهسازیرابرایرطوبتباال

ببرد که همین عامل سبب شد در کل نتایجی با رضایتمندی
مناسببهدستآید .

نتیجهگیری 

با توجه به نتایج بهدست آمده از مدل  SWAPدر شبیه
سازیرشد گیاهکلزادر منطقه باجگاهدر دو سال ۰17۰-71و
سازیآبخاک


تواننتیجهگرفتکهمدلدرشبیه
  ۰178-7۹
می
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تبخیرو تعرق ضریب مربوط به میزان به دست آوردن تبخیر از
درمدلبهگونهایدرنظرگرفتهشدهاست

تبخیروتعرقمرجع 
کهبرایتماممراحلرشدثابتفرضمیگردد.اینعاملسبب

شدنتایجدرتمامتیمارهابهجزتیماردیممطلوبباشد.اماضرایبی
کهدربخشآبخاکمدلارائهشدتوانست تواناییمدلرادر
شبیهسازیمناسباینبخشبهخوبینمایشدهد .


باشد.درمدلهای


ازدقتمناسبیبرخوردارمی
درطولدورهرشد
گیاهیبایدازپارامترهابهگونهایاستفادهشودتاکاربربتواندبه

تمام مراحل رشد تسلط یابد که با استفاده از اطالعات مناسب
حاصلازکشتکلمراحلمختلفرشدمانندرشدرویشیمجدد
دربهار،پرشدندانهوگلدهیویامراحلتاثیرگذاربرایگیاهان

دیگر،راشبیهسازینماید.دراینمطالعهنیزدر قسمتمربوطبه
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