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چکيده
ریزیبهینهآبیاریازمولفههایاصلیارتقایکاراییمصرفآبوعملکردمحصولاست.مدلهاییمثلآکواکراپکهاثرات


برنامه
کنند،ابزارهایمفیدیدربهینهسازیمصرفآبدرمزرعهمیباشند.برایبررسی

مقادیرآببررویعملکردمحصولراشبیهسازیمی
اینویژگی،آزمایشیبا 5تیمار آبیاری بهترتیبباعمقآبیاریبرابر 55،01،55،011درصد تبخیر-تعرق حاصل از الیسیمتر وبدون
آبیاری درقالبطرح بلوكهای کامل تصادفی درشهرکرداعمالشد.بهمنظور ارزیابی تنش آبی در گندم ،دوران رشد آنبه ششدوره
جوانهزنی،پنجهزنی،ساقهدهی،گلدهی،شیری و خمیری و رسیدن گیاه تقسیم شد .مقدار RMSEnدرشبیهسازیعملکرددانهکمتر
از% 01یعنیدرواسنجی 6/2و 0/0واعتباریابیدرجوانهزنی،پنجهدهی،رشدشیری-خمیریورسیدگیبهترتیب 9/0،4/9،2/0و
 9/5درصدمحاسبهشدکهنشاندهندهایدهآلبودنمدلسازیمی باشد.نهایتاًمدلبهعنوانابزاریقدرتمنددرمدیریتبهینهآبیاری
توصیهمیشود .
کليد واژهها :آکواکراپ ،مراحل رشد ،عملکرد ،کم آبیاری.

مقدمه
کاهش شدید منابع آب ،تغییرات اقلیمی و به دنبال آن سیاست
گذاری ها برای کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی موجب
شده که مدیریت مصرف آب در این بخش از اهمیت ویژه ای
برخوردار گردد .برای اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی ،آگاهی از
رابطه آب و عملکرد محصول و اثر آن بر روند رشد ضروری است.
تبخیر-تعرق از فاکتورهای اصلی رشد و نمو محصوالت کشاورزی
است و به دو مؤلفه تبخیر از سطح خاك و تعرق گیاه جدا میشود .آن
چه که به عنوان بخش مولد گیاه محسوب میشود ،ناشی از تعرق
گیاه و بخش پوشش سبز آن است .هنگامی که نیاز آبی گیاه تأمین
نشود میزان تبخیر-تعرق واقعی گیاه از تبخیر-تعرق پتانسیل که در
شرایط آبیاری کامل رخ می دهد کمتر شده و به گیاه تنش خشکی
وارد می شود و عملکرد گیاه کاهش می یابد ( .)Dirk, 2002اگر
منابع آب محدود باشد ،برای مصرف بهینه آب باید نوع گیاه ،مرحله
رشد و نوع خاك در نظر گرفته شود و برای اعمال کم آبیاری مقادیر
قابل اعتمادی از میزان رطوبت خاك ،تنش رطوبتی گیاه و تابع تولید
محصول بهدست آورد ( Zarea Fizabadi and Ghodsi,

 .)2002مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی بدون توجه به
روابط آب ،خاك و گیاه نیازمند صرف وقت و هزینه بوده و همچنین
به علت محدودیت این آزمایش ها به شرایط مزرعه ،کوتاه بودن
مدت آزمایش و محدودیت تعداد سناریوهایی که توسط آزمایش
بررسی می شوند ،مدل های روابط آب ،خاك و گیاه توسعه یافته اند.
مدل آکواکراپ ( )Aquacropاز طریق جداسازی سهم مولد تولید
یعنی تعرق ،از تبخیر و تعرق و میزان کل ماده خشك تولیدی و به
واسطه شاخص برداشت ،مقادیر شاخص بهرهوری آب (تعرق) و
عملکرد محصول را در گامهای زمانی روزانه برآورد میکند .همچنین،
مدل آکواکراپ ،مدلی فراگیر است .زیرا میتواند برای تعداد زیادی از
محصوالت مختلف همچون غالت ،گیاهان غدهای ،گیاهان روغنی،
علوفه و ...به کار گرفته شود .این مدل ،پارامترهای ثابتی را به عنوان
پیش فرض دارد که امکان استفاده از آن را برای افراد مبتدی فراهم
مینماید .تحقیقاتی در ایران و جهان به منظور واسنجی مدل در
مناطق مختلف و برای گیاهان مختلف انجام گرفته که گزیده ای از
آن ها به شرح زیر می باشد:
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کاربرد نرمافزار آکواکراپ در تحلیل نتایج مزرعهای آزمایشهای
آبیاری محدود گندم دیم ،حاکی از قابلیتهای این نرمافزار در برآورد
عملکرد ،موازنۀ آب خاك و درصد پوشش گیاهی است .در این راستا
 Liaghat ،Tavakoliو  (2014) Alizadehبا انجام پژوهشی
در لرستان میانگین انحراف نرمال شده مقادیر شبیهسازی شده از
مقادیر اندازهگیریشده برای درصد پوشش گیاهی ،مقدار آب خاك و
عملکرد دانه را بهترتیب برابر 01/53 ،8/35و  8/53درصد بهدست
آوردهاند که مطلوب بهنظر میرسد .ضریب کارایی مدل در تخمین
عملکرد ،موازنۀ آب خاك و درصد پوشش سبز بهترتیب 1/88 ،1/35و
 1/39گزارش شده است .شاخص سازگاری نزدیك به یك بوده که
نشان از سازگاری مقادیر رطوبت آب خاك ،عملکرد دانه و درصد
پوشش گیاهی در مدل با مقادیر واقعی داشته است .در نهایت اعالم
داشته اند که این مدل تخمین تاریخ مناسب کاشت را برای شرایط
دیم فقط منوط به عامل بارش و وقوع میزان مشخص آن کرده است
و از این رو نمیتواند برای مناطق سرد و نیمه سرد کارآمد باشد ،اما
در بقیه موارد نتایج نشاندهنده توانمندی مدل در تخمین مناسب
عملکرد تحت شرایط دیم و آبیاری محدود است.
 Naseri ،Heydariniaو  (2012) Naseriبه امکانسنجی
استفاده از مدل آکواکراپ در برنامهریزی آبیاری برای گیاه آفتابگردان
در اهواز پرداختند .نتایج شاخصهای آماری نشان از دقت باالی مدل
در شبیهسازی عملکرد داشته است ،بهعنوان مثال میزان مجذور
مربعات خطای بین عملکرد مشاهدهشده و اندازهگیری شده کمتر از 3
درصد بوده¬است )Alizadeh et al., 2010( .با اعمال کمآبیاری
روی گندم در منطقه کرج بر روی پنج تیمار با 31 ،01 ،81 ،011و
 91درصد نیاز آبی و همچنین یك تیمار تكآبیاری و ارزیابی مدل
آکواکراپ برای این تیمارها نتیجه گرفتند که برای دور آبیاری8روز،
مدل در پیشبینی مقدار عملکرد دانه ،تبخیروتعرق گیاهی و کارایی
مصرف آب ،قابلیت خوبی را نشان داده¬است .اما کارایی مدل برای
تیمارهای با دور آبیاری03روز کمتر بوده است.
( )Salemi et al., 2011با اعمال کمآبیاری بر روی گندم زمستانه
در حوضه رودخانه گاوخونی در اصفهان و مقایسه آن با نتایج مدل
آکواکرپ نتیجه گرفتند که مدل در شبیهسازی سطح سایهانداز ،مقدار
دانه و بهرهوری آب در شرایط تنش آبی عملکردی عالی داشته است
به¬طوری که ضریب تعیین ( )R2بیشتر از  1/3و سایر خطاها از
جمله ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرابر با  9/50درصد
است )Babazadeh and Saraei Tabrizi, 2012( .طی
پژوهشی روی گیاه سویا در کرج نشان دادند که این مدل در شبیه
سازی عملکرد محصول ،تبخیر-تعرق و بهرهوری آب ،عملکرد قابل
قبولی دارد و میتواند مقدار تبخیر-تعرق را با خطای کمتر از چهار
درصد شبیهسازی کند .در اصفهان به منظور بررسی قابلیت مدل
آکواکراپ در شبیهسازی عملکرد و پوشش گیاهی گندم پاییزه تحت

اعمال کم آبیاری )Salemi et al., 2011( ،تحقیقی به انجام
رساندهاند و میزان پارامترهای ارزیابی مدل ( به عنوان مثال ریشه
میانگین مربعات خطا را برابر با  9/50کیلوگرم در هکتار) ،رضایت
بخش اعالم نمودهاند.
در پژوهشی در مرکز موراکو بهمنظور ارزیابی توانایی مدل آکواکراپ
در شبیه سازی تبخیر-تعرق واقعی( ،)Etaرطوبت خاك (،)TWC
عملکرد دانه گندم زمستانه ( )GYدر آبیاری غرقابی و در مناطق
نیمهخشك ( )Toumi et al., 2016دریافتند مدل در مرحله
واسنجی با مقدار پارامتر خطای بهدست آمده برای پوشش گیاهی،
تبخیر-تعرق ،رطوبت خاك و  GYبهترتیب mm/day ،%-3/0
 mm 56/17 ،23/0و  ton/ha 05/0و مقادیر بهدست آمده برای
پارامتر مذکور در مرحله صحتسنجی برای پوشش گیاهی ،تبخیر-
تعرق ،رطوبت خاك و  GYبهترتیب mm ،mm/day 01/0- ،%8/83
 5/0و  ton/ha 06/0دارای راندمان شبیهسازی باالیی بوده و باقی
پارامترهای خطا نشاندهنده عملکرد قابل قبول مدل در شبیهسازی
این چند ویژگی بودهاند )Montoya et al., 2016( .با یك آزمایش
دو ساله ثابت کرد مدل با دقت قابل قبولی ( )R2>0.9قادر به
شبیهسازی اجزای عملکرد گیاه است .بهمنظور پیشگیری از بیش
برآورد بایستی ضریب تنش گرمایی بهمنظور تعدیل شاخص برداشت
( )HIباال باشد .همچنین ( )Jin et al., 2014با واسنجی و
صحتسنجی مدل آکواکراپ برای گندم پاییزه در شمال چین نشان
دادند که میزان ضریب تعیین مدل در شبیهسازی پوشش
گیاهی( ،)CCبیوماس()BYو عملکرد دانه( )GYبهترتیب ،1/35
1/30و  1/35بوده و مدل را به عنوان ابزاری قدرتمند در
تصمیمگیری برای تعیین اثر تاریخهای مختلف کاشت و برنامههای
مختلف آبیاری توصیه نمودهاند.
( )Heng et al., 2009با استفاده از مدل آب–محصول آکواکراپ
به شبیهسازی رشد ذرت پرداخته و نتایج مدل را با نتایج حاصل از
مزرعه مورد مقایسه قرار دادند .بررسیها نشان داد که مدل ،در
شبیهسازی میزان کل ماده خشك ،دانه و سطح سایهانداز ،در شرایط
بدون تنش آبی ،نتایج رضایتبخشی را بهدست میدهد .اما میزان
دقت آن با وارد شدن تنش آبی ،به خصوص در دوره پیری کمتر شد.
( )Todrovic et al., 2009در جنوب ایتالیا با کشت آفتابگردان
تحت رژیمهای مختلف آبیاری طی سه فصل زراعی ()9113–9118
و ارزیابی نتایج با مدلهای آکواکراپ ،کراپ سیس ( )CropSystو
ووفاست ( )WOFOSTبه این نتیجه رسیدند که مدل آکواکراپ،
ضمن نیاز به دادههای کمتر ،مقدار عملکرد محصول و کل ماده
خشك را بهتر از دو مدل دیگر برآورد مینمایدGeerts et al., .
) (2009با کاشت گیاه بومی کوئینوا طی سه فصل زراعی (–9118
 )9113در بولیوی و شبیهسازی دوره رشد آن با مدل آکواکراپ
پرداختند .مدل به-خوبی توانست کاهش شاخص برداشت را طی دوره
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طریق مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای مزرعهای بهمنظور بررسی
دقت آن در پیشبینی پارامترهای مختلفی همچون میزان دانه در
گندم و مقدار کل ماده خشك میباشد.

خشکی اعمالی ،در دوره پرشدن دانهها شبیهسازی نماید .مقادیر
ضریب تعیین برابر 1/88و  1/85بهترتیب برای مقدار کل ماده خشك
و عملکرد دانه ،تحت رژیمهای مختلف آبیاری بهدست آمد.
 (2010) Araya et al.,طی فصل کشت جو (9110،9118و
 )9113در اتیوپی با اعمال سناریوهای آبیاری کامل و کمآبیاری و
شبیهسازی آن با مدل آکواکراپ چنین نتیجه گرفتند که مدل در
پیشبینی عملکرد دانه و مقدار کل ماده خشك ،تحت شرایط
کمآبیاری ،بیشبرآورد مینماید.
از آنجا که این مدل ،توسط فائو در حال توسعه و بروز رسانی است و
در ضمن نیاز به پارامترهای کمتر در مقایسه با دیگر مدلها ،از
توانایی باالتری در برآورد عملکرد گیاهی برخوردار میباشد ،لذا
واسنجی مدل در مناطق مختلف ،ضروری به نظر میرسد.
اگر چه از زمان توسعه نسخه چهار مدل آکواکراپ مطالعاتی در زمینه
ارزیابی عملکرد مدل در شبیهسازی اثر کم آبیاری بر محصوالت
مختلف انجام گرفته است ولی تمرکز بر این نکته که مدل نسبت به
تنش آبی در دورههای مختلف رشد چه واکنشی دارد ،تحقیقات
جامعی صورت نگرفته است .لذا مهمترین هدف این تحقیق ،واسنجی
و ارزیابی مدل آکواکراپ در شبیهسازی واکنش عملکرد گندم در
شرایط کمآبیاری در دورههای مختلف رشد گیاه در اقلیم شهرکرد از

مواد و روش ها
 -1-2تشریح شرایط مزرعه

این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی چهار تخته شهرکرد در عرض
جغرافیایی  59/08درجه و طول جغرافیایی  31/30درجه و ارتفاع
 9100متری از سطح دریا در سالهای  0580-0583انجام گردیده
است .خاك محل اجرای طرح از نظر خصوصیات فیزیکی در شش
عمق 1 ،تا  93و  93تا  31و  31تا  83و  83تا  091و  091تا  031و
 031تا  083سانتیمتر از سطح زمین مورد آزمایش قرار گرفت و
نتایج آن در جدول ( )0نشان داده شده است .خاك این ناحیه آزمایش
از نظر شیمیایی و حاصلخیزی در دو عمق صفر تا  51و  51تا 01
سانتیمتری از سطح زمین مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج در
جدول( )9نشان داده شده است .آب مورد استفاده در آزمایش مورد
تجزیه قرار گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول ( )5ارائه شده
است.

جدول -1خصوصيات فيزیکي خاك محل انجام آزمایش
93ـ1
99/3
09/8
0/53
SiltyclayLoam

عمق به سانتیمتر
ظرفیت نگهداری رطوبت مزرعه (درصدوزنی)
نقطه پژمردگی خاكPWP
جرم مخصوص ظاهری()g/cm3
بافت خاك

31ـ93
95
09/3
0/38

83ـ31
08/9
8/8
0/88

091ـ83
08/9
8/8
0/08

031ـ091
03/9
3/8
0/03

031ـ083
91/0
01/0
0/08

SiltyLoam

SandyLoam

SandyLoam

SiltyLoam

SiltyLoam

جدول -2نتایج تجزیه شيميایي خاك ناحيه آزمایش
نمونه
0
9

عمق
نمونهبردای
()cm
51ـ1
01ـ51

درصد اشباع

هدایت الکتریکی
()dS/m

واکنش کل
اشباع ()pH

33
39

1/53
1/59

8/18
8/18

درصد مواد خنثی
شونده ()%

کربن آلی()%

ازت کل()%

31/3
58

1/33
1/38

%8
%8/9

فسفر قابل
جذب
()ppm
8/03
8/8

پتاسیم قابل
جذب
()ppm
583
935

جدول -1تجزیه شيميایي آب مورد استفاده در آبياري
هدایت الکتریکی
 Ec×010میکرو موس
بر سانتیمتر
581

میلی اکی واالن در لیتر
اسیدیتهpH
8/8

کربنات

بیکربنات

کلر

سولفات

مجموع
آنیونها

کلسیم

منیزیم

سدیم

مجموع
کاتیونها

-

9/3

1/3

1/8

3/0

5/3

5/3

1/8

8/3
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نتایج تجزیه شیمیایی خاك مزرعه و آب نشان میدهد که از نظر
شوری و قلیاییت محدودیتی وجود ندارد .الیه شنی موجود در اعماق
 01تا  091سانتیمتر مانند یك زهکش طبیعی عمل نموده و بنابراین
سطح ایستابی در ناحیه عمق ریشه در سراسر سال دیده
نمیشود.طرح بهصورت بلوك کامال تصادفی در پنج سطح آبیاری
بهطور جداگانه در شش مرحله رشد شامل جوانهزنی ،پنجهدهی،
ساقهدهی ،گلدهی ،شیری و خمیری دانه و در سه تکرار به مدت سه
سال زراعی در شهرکرد انجام شد (شکل  .)0قطعات آزمایشی پس از
دیسك و مالهکشی با ایجاد کرتهای آزمایشی برابر با  3*9/3متر
اعمال گردید و فاصله بین دو کرت مجاور  9/3متر بود که از آن
بهعنوان ضریب اطمینان عدم نفوذ آب استفاده شد و انتهای کرتها
بسته بود .بنابراین هیچ گونه تلفات سطحی آب وجود نداشت .در هر
کرت آزمایشی  09خط کشت به طول  3متر و فاصله  91سانتیمتر
در نظر گرفته شد .برای تعیین نیاز آبی گیاه از یك الیسیمتر
زهکشدار به عمق  5متر و قطر دو متر که در کنار طرح قرار داشت و
در داخل و اطراف آن از گندم واریته الوند مشابه طرح تحقیقاتی
همزمان کشتشده ،استفاده گردید .تغییرات رطوبتی خاك از طریق
نوترونمتر اندازهگیری و میزان رطوبت محاسبه گردید .چنانچه
رطوبت خاك داخل الیسیمتر به مقدار کاهش رطوبت مجاز گندم
میرسید ،مقدار  ETcیا تبخیر و تعرق گندم به روش بیالن رطوبتی
در الیسیمتر زهکشدار محاسبه میگردید پس از تعیین تبخیر و
تعرق واقعی گیاه مقادیر آب آبیاری از طریق کنتور آب با دقت باال
اندازهگیری شده و در اختیار هر کرت قرار داده میشد و با اعمال
تنشها به شرح زیر ،آبیاری کرت¬های آزمایشی انجام میگرفت.

 -0تیمار : E0آبیاری برابرصد درصد تبخیر و تعرق حاصل از
الیسیمتر گندم.
 -9تیمار : E1آبیاری براساس  83درصد تبخیر و تعرق
حاصل از الیسیمتر گندم.
 -5تیمار  :E2آبیاری براساس  81درصد تبخیر و تعرق
حاصل از الیسیمتر گندم.
 -3تیمار  :E3آبیاری براساس  33درصد تبخیر و تعرق
حاصل از الیسیمتر گندم.
 -3تیمار : E4بدون آبیاری .
اعمال تنش در دورههای اشاره شده بدین گونه بوده که در زمان
اعمال تنش آبی بر روی  T1دورههای رشد  T2و  T3و  T4و  T5و
 T6براساس  011درصد تبخیر و تعرق واقعی گندم آبیاری شده و در
دوره رشد  ، T2دورههای رشد T1و  T3و  T4و  T5و  T6براساس
 011درصد تبخیر و تعرق حاصل از الیسیمتر گندم آبیاری شده است
و در دوره رشد  T3دوره رشد و  T1و  T2و T4و T5و  T6بر اساس
 011درصد تبخیر و تعرق حاصل از الیسیمتر گندم آبیاری شده است
و الی آخر تا دوره  T6که مطابق دورههای رشد قبلی بوده است.
برای هر کرت صفات بیولوژیکی الزم (ارتفاع بوته ،طول خوشه،
تعداد دانه در خوشه ،وزن خوشه ،وزن دانههای خوشه) اندازهگیری
شد .بهمنظور تعیین وزن کل (کاه و دانه) عملیات برداشت در ارتفاع
دو سانتیمتری ساقه از سطح زمین صورت گرفته است .در جدول ()3
پارامترهای گیاهی مربوط به گندم به طور خالصه ارائه شده است.

شکل  -1شکل شماتيک طرح آزمایشي
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جدول -4پارامترهاي گياهي مربوط به گندم
پارامتر

گندم

واحد

زمان جوانهزنی

08

زمان گلدهی

083
روز پس از کاشت

زمان حداکثر پوشش گیاهی
زمان شروع پیری پوشش گیاهی
زمان رسیدگی فیزیولوژیکی

030
910
903
38

زمان حداکثر عمق توسعه ریشه
طول دوره گلدهی

(روز)

05

ماکزیمم عمق ریشه

()cm

011

پوشش گیاهی اولیه

(درصد)

5/58

حداکثر پوشش گیاهی

(درصد)

81

 -2-2تئوري مدل آکواکراپ

مدل آکواکراپ ،همچون کراپوات ( ،)Cropwatاز معادله
(( )Doorenbos and Kassam 1979معادله )0که در آن ET
نسبی ،اساس محاسبه عملکرد میباشد ،استفاده میکند.
()0

)

-

(

)

-

(

در این معادله Yx ،عملکرد حداکثر Ya ،عملکرد واقعی ETx ،تبخیر
و تعرق حداکثر Eta ،تبخیر و تعرق واقعی و  ،Kyضریب تناسب بین
کاهش عملکرد نسبی و کاهش نسبی تبخیر و تعرق میباشد .درواقع،
آکواکراپ با جداسازی تبخیر از تعرق ،توسعه یك مدل ساده رشد و
پیری تاج پوشش گیاهی بهعنوان پایه برآورد تعرق و جداسازی آن از
تبخیر ،شبیهسازی عملکرد نهایی ( )Yبهعنوان تابعی از زیست توده
نهایی ( )Bو شاخص برداشت ( )HIو تفکیك اثرات تنش آبی در
چهار جزء رشد پوشش تاجی گیاه ،پیری پوشش تاجی گیاه ،بسته
شدن روزنهها و کاهش تعرق و شاخص برداشت توسعه یافته است.
جداسازی  ETبه تعرق ( )Trو تبخیر ( ،)Eاز اثر مصرف غیر تولیدی
آب توسط تبخیر به خصوص در زمانی که شرایط پوشش گیاهی
کامل نیست جلوگیری میکند .تعرق روزانه ( )Triبا استفاده از ETo
روزانه و بهرهوری آب ( )WPکه با استفاده از نیاز تعرقی و غلظت
دیاکسیدکربن نرمال شده¬است ،به وزن زیست توده قسمت هوایی
گیاه تبدیل میشود .معادله ( )9بیانگر این رابطه میباشد:
()9

)

(

دراین معادله Bi ،وزن تولید شده قسمت هوایی گیاه در روز
برحسب  Tri ،gr.m-1مقدار تعرق روزانه ) )EToi ،mmتبخیر و
تعرق گیاه مرجع در روز  iبرحسب ) )WP* ،mmبهرهوری آب نرمال
شده برحسب  g.m2و مقدار آن در شرایط اقلیمی مشابه ،برای
گیاهان  C3و همچنین گیاهان  C4ثابت و برابر است
).(Steduto, Hsiao and Fereres, 2007
لذا رسیدن از معادله ( )0به معادله ( ،)9داللت بر صحت و عمومی
بودن مدل دارد .برتری دیگر معادله ( )9نسبت به معادله (،)0
شبیهسازی فرایندهای رشد گیاه با استفاده از گامهای زمانی روزانه
است .در حالی که این شبیهسازی ،در معادله ( ،)0به صورت ماهانه یا
فصلی انجام میگیرد.
برای محاسبه عملکرد از زیست توده ،مدل از رابطه زیر استفاده می
کند:
i

()5

Y  f HI  HI 0  B

که در آن Y ،HI0و به ترتیب شاخص برداشت مرجع ،عملکرد دانه و
ضریب تنظیم شاخص برداشت می باشند.
در تمامی دوران رشد گیاه ،مقدار آب ذخیره شده در ناحیه ریشه از
طریق بیالن آبی جریان آب ورودی (آبیاری و بارندگی) و خروجی
(رواناب ،نفوذ عمقی و تبخیر و تعرق) در ناحیه ریشه شبیهسازی می
شود .شدت ضرایب تنش بر پارامترهای گیاهی
به وسیله کسر تخلیه آب در ناحیه ریشه تعیین می شود .به عالوه
بعضی جنبه های مدیریتی و عملکرد نهایی با تاکید بر تأثیر آنها بر
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توسعه رشد گیاه ،بهرهوری آب و تعدیل محصول به تنشها بیان
میشود .در پایان میزان زیست توده و شاخص  HIتنظیم شده
محاسبه میگردد (.)Alizadeh et al., 2010

 )of Agreementیا شاخص ویلموت ( Willmottیا  .)dشکل
معادالت شاخصهای مختلف آماری مورد استفاده ،در روابط ()3
الی( )8آورده شده است.

 -1-2وروديهاي مدل

ورودیهای مدل شامل چهار دسته اطالعات اقلیمی ،گیاه ،مدیریت و
خاك است .دادههای اقلیمی حداقل و حداکثر دما ،بارش و تبخیر و
تعرق مرجع بهصورت روزانه است .اطالعات اقلیمی مورد نیاز از
دادههای روزانهی ایستگاه سینوپتیك شهرکرد استفاده و تبخیر و
تعرق مرجع نیز براساس روش فائو پنمن مانتیث و با استفاده از
برنامهی محاسبهگر تبخیر و تعرق مرجع ()ET0 Calculator
محاسبه شد .میانگین سالیانه غلظت  CO2برای سال  0339تا سال
 0333بهصورت آماده در مدل (اندازهگیریشده در رصدخانه مائونا در
هاوایی) وجود دارد.
سیستم اطالعات گیاهی از دو بخش پارامترهای رشد گیاه بدون
تنشهای شوری ،کمآبی و کود ،میزان تولید گیاهی و بخش معرفی
اثر تنشهای آبی ،حاصلخیزی ،شوری و دمای هوا بر رشد گیاه
میباشد .در مدل برای گندم بهصورت پیشفرض فایل اطالعات
گیاهی گنجانده شدهاست که برخی پارامترها ثابت بوده و برخی از
آنها توسط کاربر به مدل معرفی میگردد .پارامترهای ثابت برای
شرایط موجود معموالً در بخش واسنجی تعدیل و تنظیم میگردند .در
این مطالعه از پارامترهای پیش فرض مدل استفاده شد .دادههای
مربوط به دورههای رشد و تراکم کشت به مدل معرفی و حداکثر
پوشش تاجی ( )CCxبا استفاده از دادههای تراکم کشت (931111
بوته در هکتار) تعدیل و تنظیم شد .تنش آبی بسته به شدت و زمان
تنش و میزان مقاومت محصول ،شاخص برداشت را کاهش و یا
افزایش میدهد ( Hsiao et al.,2009; .(Steduto, Hsiao and
) )Fereres, 2007تنش آبی در دوره قبل از گلدهی سبب افزایش
شاخص برداشت و وقوع تنش در دو دوره گلدهی و پس از آن
ممکن است برای جلوگیری از رشد برگ اثر مثبت و یا بهسبب بسته
شدن روزنهها اثر منفی بر شاخص برداشت داشته باشد.
اجزای مدیریت شامل دو قسمت مدیریت آبیاری و مدیریت زراعی
است .اطالعات خاك شامل ویژگیهای هیدرولیکی و فیزیکی خاك
است که برای هر الیه از نیمرخ خاك وارد مدل می شود.
 -4-2ارزیابي

بهمنظور ارزیابی کارایی مدل آکواکراپ ،از برخی مشخصههای
آماری ،برای مقایسه مقادیر واقعی و شبیهسازی شده استفاده گردید
 Liaghat ،Tavakoliو (2014) Alizadehاین شاخصها
عبارت است از ریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین
مطلق خطا ( ،)MAEحداکثر خطا ( )MEو شاخص سازگاری ( Index

)

∑
√

(

()3

()3
()0
()8

)

(∑

)|

|(

)
)|

(
|

|

∑
|(

∑

در معادالت باال Oi ،مقدار مشاهده شده Pi ،مقدار
پیشبینی شده و  ،Ōمتوسط مقدار مشاهدات میباشدRMSE .
مقادیر کلی یا میانگین انحراف مقادیر شبیهسازی شده را از مقادیر
اندازهگیری شده نشان میدهد .هر چه  RMSEبه صفر نزدیكتر
باشد ،نشان میدهد که مدل در شبیهسازی بهتر عمل نموده است.
براساس تعریف ،قدرت پیشبینی مدل در صورتی که مقدار RMSE
کمتر از  %01باشد ،عالی ،اگر بین  01تا  %91باشد ،خوب ،بین  91تا
 %51متوسط و اگر باالتر از  %51باشد ،ضعیف برآورد میشود
) d.(Rinaldy, Losavio and Flagella, 2003یك پارامتر
توصیفی است که مقدار آن بین صفر و یك تغییر میکند .نزدیكتر
بودن مقدار  dبه یك ،نشان از سازگاری بیشتر مدل با مقادیر واقعی
دارد ( .)Willmott, 1982مقدار زیاد  MEنشاندهنده وقوع حداکثر
خطا در مدل است.
نتایج و بحث
هدف از واسنجی عملکرد ،تنظیم ورودیهای مدل گیاهی برای
تطبیق نتایج با مقادیر مشاهدهای است .عملکرد حاصل از پیشبینی
مدل باید با عملکرد مشاهدهای در تیمارهای مختلف کمترین اختالف
را داشته باشند که با اجرای مدل و مقایسه عملکرد حاصل از
شبیهسازی با مقادیر مقایسهای و با تکرار آن تا رسیدن به حداقل
اختالف میسر میشود.
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جدول -5مهمترین پارامترهاي گياهي جهت واسنجي مدل آکواکراپ
ردیف
0
9
5
3
3
0
8
8
3
01
00
09
05
03
03

پارامتر
دمای پایه رشد
حد باالی دما
ضریب رشد پوشش تاجی ()CGC
ضریب کاهش پوشش تاجی()CDC
ضریب تعرق گیاهی برای پوشش کامل()KcTr,x
حداکثر پوشش گیاهی ()CCx
کاهش پوشش تاجی
پارامترهای تعیین واکنش گیاه به تنش آبی
آستانه باالی ضریب تنش آبی خاك برای گسترش تاجی
آستانه پایین ضریب تنش آبی برای گسترش تاجی گیاه
آستانه باالی ضریب تنش آبی خاك برای بستهشدن روزنهها
ضریب شکل منحنی تنش آبی خاك برای بستهشدن روزنهها
آستانه باالی ضریب تنش آبی خاك برای پیری پوشش تاجی
ضریب شکل منحنی تنش آبی خاك برای پیری پوشش تاجی
پارامترهای تولید محصول
بهرهوری آب نرماالیز شده (*)WP
شاخص برداشت مرجع()HI0

مقدارپارامتر
1
51
1/13
1/13
0/3
1/88
3/83

واحد
C°
C°
/day%
/day%

1/01
1/33
1/3
9/3
1/33
9/3
gr/m2
%

03
50

جدول-6شاخصهاي آماري واسنجي و اعتباریابي مدل در شبيهسازي مدل آکواکراپ
دوره رشد


واسنجی
اعتباریابی

ساقهدهی
گلدهی
جوانهزنی
پنجهزنی
رشد خمیری
رسیدگی

RMSE
)(Kg/ha

RMSEn
)(%

MAE

ME

Ttest

d

980/8
598/5
018/3
930/0
353/1
335/5

0/9
8/8
9/0
3/3
3/8
3/8

-88/35
55/91
30/85
001/55
-910
-958/38

8/0
08/3
5/5
8/3
3/1
0/3

1/53
1/53
1/93
1/90
1/39
1/33

1/33
1/38
1/38
1/33
1/38
1/38

در جدول ( ،)3نتایج مقادیر واسنجی پارامترهای گیاهی گندم ارائه
شده است .برای واسنجی و اعتباریابی مدل ،از نظر تفاوت اثر تنش بر
عملکرد در قبل و بعد از گلدهی ،تیمارهای اعمال شده در مرحله
ساقهدهی و گلدهی انتخاب شد .سپس بدون تغییر در فایل گیاهی
واسنجی شده برای سایر تیمارها مدل اجرا و مقادیر عملکرد حاصل از
شبیهسازی ،با مقادیر اندازهگیری شده براساس شاخصهای آماری
بررسی شد .مقادیر شاخصهای آماری مختلف محاسبه شده برای
گندم در جدول( ،)0نشان داده شده است.
مدل عملکرد دانه را برای تمامی مراحل رشد گیاه با دقتی
مناسب شبیهسازی کرد .مقدار  RMSEnکمتر از  %01تخمین زده
شد که نشاندهنده ایدهآل بودن مدلسازی میباشد (جدول .)0مقدار
این پارامتر در واسنجی مدل در مرحله ساقهدهی و گلدهی  0/9و

 8/8درصد و در مرحله اعتباریابی در تیمارهای اعمالشده در جوانه-
زنی ،پنجهدهی ،رشد شیری-خمیری و رسیدگی بهترتیب ،3/3 ،9/0
 3/8و  3/8درصد محاسبه شده است .مقدار  RMSEاز انحراف معیار
دادههای اندازهگیری شده کمتر میباشد .میانگین مطلق خطا()MAE
در برخی تیمارها منفی و در برخی مثبت است .مثبت و منفی بودن
این شاخص بهترتیب نشان دهنده بیش برآوردی و کم برآوردی مدل
در آن دوره رشد است .نزدیكتر بودن مقدار  dدر تمامی دورهها به
یك ،نشان از سازگاری بیشتر مدل با مقادیر واقعی دارد و به¬طور
کلی مدل آکواکراپ قابلیت مناسبی در شبیهسازی عملکرد دانه در
حالت کم¬آبیاری را دارد ( Iqbal et al., 2014; Andarzian et
.)al., 2011; Ghorbanian Kurdabadi et al., 2015
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مقدار ضریب تعیین در مرحله واسنجی قابل قبول بوده و بهترتیب در
دوره ساقهدهی و گلدهی  1/39و  1/80محاسبه برآورد شد (شکل.)9
در شکل( )5مالحظه میشود که در همه دورههای رشد مقدار ضریب
تعیین بیش از  1/8محاسبه شده است به جزء در دوره پنجه دهی که
این ضریب برابر با  1/0بوده ولی شاخص  R2بهتنهایی نمیتواند
عملکرد دانه شبیه سازی شده بر حسب kg/ha

5500

y = 0.9942x
R² = 0.8136

5000
4500
4000

گلدهی

3500
3000
2500

6000

4000

5000

2000
2000

3000

6000
y = 0.9786x
R² = 0.9215

5500
5000
4500
4000

ساقه دهی

3500
3000
2500

6000

4000

5000

2000
2000

3000

عملکرد دانه شبیه سازی شده بر حسب kg/ha

6000

بیانگر دقت مدل باشد و تنها پراکنش نامناسب دادهها را نشان
میدهد .با توجه به قابل قبول بودن شبیهسازی عملکرد دانه در سایر
دورههای رشد علت این امر را میتوان بیشبرآورد و کمبرآورد کردن
مدل در تیمارهای مختلف کم آبیاری دانست.

عملکرد دانه مشاهده شده بر حسب kg/ha

عملکرد دانه مشاهده شده بر حسب kg/ha

شکل -2مقایسه عملکرد دانه اندازهگيريشده و شبيهسازيشده در مرحله واسنجي
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عملکرد دانه شبیه سازی شده بر حسب کیلوگرم بر

y = 1.0288x
R² = 0.1983

y = 1.0175x
R² = 0.9333

4500
4500

عملکرد دانه مشاهده شده بر حسب کیلوگرم بر هکتار

عملکرد دانه مشاهده شده بر حسب کیلوگرم بر هکتار
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عملکرد دانه مشاهده شده بر حسب کیلوگرم بر هکتار

بر هکتار

رسیدگی

3000

عملکرد دانه شبیه سازی شده بر حسب کیلوگرم

4000

5000
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رشد خمیری-شیری

3000
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4000
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عملکرد دانه مشاهده شده بر حسب کیلوگرم بر هکتار
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کیلوگرم بر هکتار

y = 0.9581x
R² = 0.8456

5000

y = 0.9691x
R² = 0.8683

عملکرد دانه شبیه سازی شده بر حسب

6000

عملکرد دانه شبیه سازی شده بر حسب کیلوگرم

6000
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با توجه به دادههای جدول ( )8اعمال کمآبیاری قبل از گلدهی
سبب افزایش عملکرد و پس از آن سبب کاهش عملکرد شده
است .مدل به خوبی عملکرد را در این مراحل شبیهسازی نمود .با
توجه به نزدیکی حجم آب مصرفی در تیمارهای مختلف خطای
مدل در تیمار  E4بیشتر از سایر تیمارها بوده است .تیمار مذکور در
تمام مراحل رشد گیاه نسبت به کمآبیاری حساسیت بیشتری دارد.
به عبارت دیگر با کاهش نسبی تبخیر و تعرق گیاه عملکرد نسبی
محصول کاهش یافت .تیمار  E1نسبت به کمبود آب حساسیت
کمتری داشت .جمعاً خطای مدل در تیمارهای
کمآبیاری قابل قبول میباشد )Salemi et al. 2011( .در
اصفهان با استفاده از واسنجی مدل برای گیاه گندم ،دقت کافی

مدل در تیمارهای کمآبیاری را گزارش نمودند ،همچنین در
تحقیقی بر روی فلفل  Darko ،Sam-Amoahو Owusu-
 (2013) Sekyereاعالم کردند که مدل آکواکراپ اگر چه دقت
و قابلیت خوبی در شبیهسازی عملکرد دانه و پوشش گیاهی در
شرایط مدیریت کم آبیاری دارد اما شرایط آبیاری کامل را دقیقتر
از شرایط اعمال کمآبیاری شبیهسازی میکند.
مدت و زمان اعمال تنش آبی بر گیاه بسیار مهم است.
چنانچه تنش آبی در شرایطی اعمال شود که گیاه دچار تنش
شدید خشکی نشود ،کاهش عملکرد محصول کمتر خواهد بود
(.)Ebrahimi Pak, 2012

جدول -7آب مصرفي ،عملکرد دانه اندازهگيريشده و شبيهسازيشده و خطاي مدل در تمامي
تيمارهاي اعمالشده در دورههاي مختلف رشد گندم
دوره رشد

جوانهزنی

پنجهدهی

ساقهدهی

گلدهی

خمیری-شیری

رسیدن گیاه

تیمار آبیاری

عمق آبیاری

عملکرد دانه
()kg/ha

عملکرد دانه شبیهسازی-
شده ()kg/ha

E0
E1
E2
E3
E4
E0
E1
E2
E3
E4
E0
E1
E2
E3
E4
E0
E1
E2
E3
E4
E0
E1
E2
E3
E4
E0
E1
E2
E3
E4

358
393
300
311
383
358
303
311
383
381
358
315
381
393
583
358
311
305
398
539
358
388
398
533
930
358
303
391
588
591

3355
3311
3311
3108
3155
3055
3855
3308
3055
3008
3808
3155
3011
3955
9355
3055
3308
3955
3011
9508
3855
3055
3011
3808
9308
3531
3811
3155
5311
3108

3335
3310
3085
3051
3051
3335
3051
3333
3085
3051
3898
3330
3933
3330
9383
3880
3803
3818
3350
9805
3308
3309
3833
3808
0388
3880
5308
3308
3308
5133

خطای
مدل
ME
9/19
1/00
5/55
0/93
0/39
8/38
8/58
-1/59
1/88
-1/80
-9/88
-8/03
5/09
8/38
08/35
3/53
0/35
-01/13
-5/38
08/80
3/30
-5/53
-3/19
0/10
-59/33
-8/88
-08/55
-0/59
98/50
-53/05
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نشان داد که مدل آکواکراپ قادر است مقدار عملکرد دانه را در اکثر
 مدل جهت شبیهسازی عملکرد از.موارد بهخوبی شبیهسازی کند
بیالن آب استفاده نموده و نیاز به پارامترهای ورودی کمتری نسبت
به سایر مدلهای گیاهی دارد که این موضوع از دقت آن نکاسته
 نتایج نشان داد با ارائه روش مدیریت مناسب مقدار آب معین و.است
موجود و چگونگی زمان استفاده از آن میتوان عملکرد مطلوب و
منطقی را پیشبینی کرد و با یك مقدار معین کاهش تبخیر و تعرق
 حداقل کاهش محصول را،نسبی در مرحلهای خاص از رشد گیاه
.انتظار داشت

نتيجهگيري
 وقت و انرژی،با استفاده از مدلهای گیاهی میتوان در هزینه
برای مدیریت مصرف آب صرفه جویی نمود و تعداد زیادی سناریو را
 در تحلیل نتایج. بررسی کرد،بعد از اطمینان از صحت نتایج مدل
 در شبیهسازیRMSEn شاخصها همگی در محدوده ایدهال بود و
 اعمال کمآبیاری قبل از. درصد محاسبه شد01 عملکرد دانه کمتر از
گلدهی سبب افزایش عملکرد و پس از آن سبب کاهش عملکرد
 با. مدل بهخوبی عملکرد را در این دوران شبیهسازی نمود.شده است
توجه به نزدیکی حجم آب مصرفی در تیمارهای مختلف خطای مدل
 لذا نتایج این بررسی. بیشتر از سایر تیمارها بوده استE4 در تیمار
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Introduction
When water resources are limited, the type of plant, growth stage and soil type should be
considered for optimal water consumption. Also, it is necessary to calculate the reliable values of soil
moisture content, moisture stress and yield function in order to apply deficit irrigation. Management
of water consumption in agricultural sector, regardless of water, soil and plant relationships, requires
time and cost. Therefore, models of water, soil and plant relationships have been developed due to
the limitations of these experiments regarding farm conditions, the short duration of the experiment
and the limited number of scenarios examined in the experiment. Optimal irrigation planning is one
of the main factors in promoting water productivity and yield. Models such as the AquaCrop which
simulate the effects of water levels on yield are useful tools for on-farm water use optimization.
Alizadeh et al. (2010), with irrigation on wheat in Karaj on five treatments with 100, 80, 60, 40 and
20% water requirement as well as a single-irrigation treatment and evaluation of the Aquacrop model
for these treatments, concluded that the model was efficient for predicting the amount of seed yield,
plant evapotranspiration and water use for 7-day irrigation intervals. The model was, however, less
efficient for 14-day irrigation intervals.
Babazadeh and Saraei Tabrizi (2012) in their research on soybean plant in Karaj showed that this
model had a good performance in simulating product yield, evapotranspiration and water
productivity, and that it could simulate the amount of evapotranspiration with an error of less than
4%.
Although some studies have been conducted to evaluate the performance of the model in simulating
the effects of irrigation on different products since the development of Version 4 of the Aquacrop
model, there have been no comprehensive studies on how the model reacts to water stress in different
growth stages. Therefore, the main objective of this study was to calibrate and evaluate the Aquacrop
model in simulating the response of wheat under deficit irrigation conditions in different periods of
plant growth in Shahrekord climate by comparing the results of field experiments to verify its
accuracy in predicting different parameters such as grain yield and total dry matter in wheat.
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Materials and methods
This experiment was conducted in Shahrekord with a latitude of 32.18 °, a longitude of 50.56 °,
and an elevation of 2066 m above sea level. The experiment was carried out in a completely
randomized block in five levels of irrigation separately in six stages of growth including germination,
grafting, stemming, flowering, milk and pulp, with three replications during three years. . Figure 1
presents the schematic view of the experiment.

Figure 1- Schematic diagram of the pilot project
The input of the Aquacrop model included four categories of climatic information, plant,
management, and soil. The climate data were the minimum and maximum temperature, precipitation
and daily evapotranspiration references. The required climatic information was obtained from daily
data of Shahr-e-Kord synoptic station, and reference evapotranspiration was calculated based on the
FAO Penman-Monteith method using the reference evapotranspiration calculator program.
Results and discussion
The calibration of the model was done to adjust the input data of the plant model to match the
results with the observed values. The predicted yield of the model should have had the least
difference with the observed yield in different treatments.
The amount of determination coefficient in the calibration step was acceptable and estimated at 0.92
and 0.81 in the stemming and flowering period. Therefore, it was noted that in all growth stages, the
coefficient of determination was calculated to be more than 0.8, except for the cropping period, in
which it was equal to 0.1. R2 index, however, cannot express the accuracy of the model and is only
indicative of the inappropriate distribution of the data. Due to the acceptability of simulation of grain
yield in other growth stages, this can be attributed to the low and high estimation of the model in
different irrigation treatments.
The duration and time of applying water stress on the plant is very important. If water stress is
applied in a condition under which the plant does not suffer from severe stress, the yield of the
product will be lower (Ebrahimi Pak, 2012).
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Conclusion
Using plant models, you can save time, money and energy on managing water consumption, and
check a large number of scenarios after ensuring the accuracy of the results of the model. In the
analysis of the results, the indices were all in the ideal range and RMSEn was calculated to be less
than 10% in simulation of grain yield. Deficit irrigation which was applied before flowering led to an
increase in the yield, and after flowering, it resulted in a decrease in the yield. Due to the close
pro imit of w ter volume in different tre tments, the model’s error in 4 tre tment w s more th n
the other treatments. Therefore, the results of this study show that the Aqua crop model can simulate
the grain yield in most cases. The model uses a water balance to simulate yield and requires less
input parameters than other plant models, which does not reduce its accuracy. The results show that
by providing a proper management method for the given and available water and knowing how it can
be used, we can expect to have a desirable and reasonable model. With a certain amount of reduction
of evapotranspiration and relative transpiration at a particular stage of plant growth, we can expect
the minimum yield reduction. Finally, the model is recommended as a powerful tool for optimal
irrigation management and scheduling.
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