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چکيده
با توجه به کمبود منابع آب ،افزایش بهرهوری آب در کشت گیاه استراتژیک و پرمصرف برنج اهمیت بهسزایی دارد .تاریخ نشاءکاری و برنامههریهزی
آبیاری از عوامل مهم در افزایش بهرهوری آب مورد استفاده در کشت برنج محسوب میشوند .هدف از این پژوهش بررسهی ارهر تهاریخ نشهاءکهاری بهر
برنامهریزی آبیاری و عملکرد برنج و ارائه یک روش مناسب برای تعیین تاریخ نشاءکاری مناسب با توجه به شهرای آب و ههوایی و وصواهیاز مزرعهه
است .برای این منظور مدل  SWAPدر محدوده دشت آستانه-کوچصفهان با داده های سه مزرعه برنج رقهم هاشهمی واسهنوی و در دو مزرعهه دی هر
اعتبارسنوی شد .شاوصهای ضریب تبیین بیشتر از  0/98و  RMSE-Nکمتر از  10دراد نشان داد ،مدل از دقت قابهل قبهو ی بهرای شهبیهسهازی
برووردار است .مدیریت مناسب آبیاری تناوبی در تاریخهای نشاءکاری  20 ،15 ،10 ،5 ،1و  25اردیبهشت ماه با استفاده از مدل به دست آمد .نتایج نشان
داد تاریخ نشاءکاری اول اردیبهشت در سال مورد بررسی ( )1390به د یل بهرهوری آب بر حسب آب آبیاری مناسبترین تاریخ نشاءکهاری بهود .در ایهن
تاریخ نشاءکاری تخلیه مواز رطوبتی  9دراد و دوره تناوب آبیاری  7روزه پشنهاد شد .همچنین در این دشت بیشترین و کمترین دراهد تخلیهه موهاز
رطوبتی در واک رسی و رسی ومی شنی به ترتیب  15و  2دراد بهدست آمد.
واژههای کليدی :بهرهوری آب ،تخلیه مواز رطوبتی ،تاریخ نشاءکاری ،دوره تناوب

مقدمه
آبیاری از عوامل کلیدی مهم در تعیین میزان سودآوری تو ید برنج
محسوب میشود و مدیریت بهینه آن در مراحل مختلف رشد با توجهه
به نیاز گیاه اهمیت دارد .مراحل رشد گیاه برنج با تاکید بر فیزیو هویی
و تغذیه به سه دورهی رویشی (مرحلهه جوانههزنهی تها وههور ،مرحلهه
گیاهچهای ،پنوهزنی ،مرحله رشهد سهاقه) ،زایشهی (تشهکیل ووشهه،
ووشهدهی ،گهل دادن) و رسهیدگی فیزیو هوییکی (شهیری و ومیهری
شدن دانه) تقسیمبندی شهده اسهت (موسهوی .)1387 ،دمهای ههوا از
عوامل محیطی مهم بر عملکرد برنج محسوب میشود به طهوریکهه
دمای مناسب در مراحل رشد برنج مانند جوانهزنی ،پنوهزنی ،پر شدن
 -1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشهاورزی ،دانشه اه گهی ن و ع هو
وابسته گروه آب و محی زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای وزر دانش اه گی ن
 -2دانشووی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم
کشاورزی ،دانش اه گی ن
 -3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانش اه گی ن
)Email: Navabian@guilan.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:

دانه و رسیدگی فیزیو وییکی نیز به ترتیب نیازمند دمهای 32 ،20-35
و بیش از  20درجه سانتیگراد و دمای بهینه رسهیدن دانهه  20تها 35
درجه سانتیگهراد اسهت (موسهوی .)1387 ،دمهای کهم سهبب ایوهاد
وسارز به بوته برنج و عوارضی نظیر جوانه زدن ناقص ،کاهش رشهد
و تغییر رنگ نشاء ،توقف یها کهاهش ارتفهاا یها تعهداد پنوهه ،وهرو
پانیکول ناقص و غیرکامل ،طوالنی شدن دوره گلدهی ،از بین رفهتن
ووشچه ،رسیدن نامنظم ،عقیمی و کاهش عملکرد میشود .از ایهنرو
انتخاب زمان کاشت مناسب میتواند شرای دمایی و محیطی مناسهب
هر مرحله از رشد را فراهم آورده و دستیابی به حداکثر محصول مهورر
باشد.
برای تعیین تاریخ کاشت ،تراکم بوتهه و آرایهش کاشهت مناسهب
برنج ،آزمایشی در سال  1383در استان رستان بر روی رقهم دمسهیاه
انوام شد .سه تاریخ نشاءکهاری  17و  24فهروردین و  16اردیبهشهت
بودند .نتایج نشان داد که با تاویر در تاریخ کاشت ،عملکرد بیو وییکی
افزایش و شاوص برداشت کاهش یافت (رهابتی و جعفهرزاده.)1385 ،
موکش و همکاران با بررسهی ارهر زمهان کاشهت  25یوئهن 10 ،و 25
جوالی بر عملکرد برنج باسماتی نشان داد کهه اگرچهه تهاریخ کشهت
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زودتر ( 25یوئن) باعث افزایش عملکرد میشود امها کیفیهت بهرنج در
کشهت دیرهن هام ( 25جهوالی) بهبهود مهییابهد ( Mukesh et al.,
 .)2013جا وتا و همکاران عملکرد و میزان ارفهجویی در آب آبیهاری
را در کشت برنج در دو تیمار تاریخ نشاءکاری (در سه سهط  25مهی،
 10یوئن و  25یوئن) و برنامه آبیاری (در دو سط آبیهاری پها از دو
روز زهکشی و آبیاری در مکش واک  16کیلوپاسکال) مهورد بررسهی
قرار دادند ( .)Jalota et al., 2009نتایج نشان داد که بهرهوری آب در
تاریخ نشاءکاری  25یوئن ( 4تیر ماه) 17 ،دراد بیشهتر از  25مهی (4
ورداد ماه) بود .همچنین ارر متقابل تاریخ نشاءکاری و مدیریت آبیاری
معنیدار نبوده و مدیریت آبیاری بر اساس آبیاری در زمان مکش واک
 16کیلوپاسکال اگرچهه باعهث اهرفهجهویی آب آبیهاری حهدود 700
میلیمتر شد .پژوهشی در مرکز تحقیقهاز د تها میسهوری بهه منظهور
برنامهریزی آبیاری (تعیین دوره تناوب) بها در نظهر گهرفتن دو سهط
تخلیه مواز رطوبتی شامل سط یک (برنامه آبیاری  10میلهیمتهر در
شرای  12میلیمتر کمبود آب واک) و سهط دو (برنامهه آبیهاری 15
میلیمتر در شرای  19میلیمتر کمبود آب وهاک) در دو سهال زراعهی
 2013-2014انوام شد .نتایج نشان داد سط تخلیهه موهاز رطهوبتی
یک عملکرد بیشتری نسهبت بهه سهط دو داشهت ( Vories et al.,
 .)2017اع یی بازکیایی و همکاران ( )1398با بررسهی میهدانی سهه
تاریخ کشت اول و بیست اردیبهشت و ده ورداد بر عملکرد برنج رقهم
هاشمی در رشت در سهالههای 1395و  1396نشهان دادنهد عملکهرد
زیستی برنج به ترتیب در اول و  20اردیبهشت و عملکهرد دانهه در 20
اردیبهشت بیشتر بود.
مدلهای شبیهساز یک روش نوین برای بهینهسهازی مهدیریت و
طراحی نهادههای مختلف کشاورزی و ارتقای بهرهوری منابع بههویهژه
آب کاربرد گستردهای دارند .از مدلهای شبیهساز میتوان بهه عنهوان
طههرت توسههعهیافتهههای از آزمههایشهههای اههحرایی بههرای غلبههه بههر
محدودیتهای زمانی و مها ی اسهتفاده کهرد .مهدلههای WARM1
)WOFOST2 (Diepen et al., ،(Confalonieri et al., 2005
3
)ORYZA2000 ،AquaCrop (Raes et al., 2009) ،1988
) (Bouman et al., 2001و ) SWAP4 (Van Dam, 2000از
جمله مدلهای شبیهساز رشد و توسعه گیاهی هستند که در مطا عهاز
مختلف برای گیاه برنج بهکار گرفته شدهانهد ( Confalonieri et al.,
.)2006
 SWAPیک مدل شبیهساز رشد گیاه است که توانایی شبیهسازی
رشد گیاه و انتقال آب و ام ت را در محی های اشباا و غیراشباا دارد.
در مدل  SWAPبرای شبیهسهازی رشهد گیهاه از مهدل WOFOST
1- Water Accounting Rice Model
2- World Food Studies
3- A crop water productivity simulation model
4- Soil, Water, Atmosphere and Plant

استفاده میشود .برای برنامهریزی آبیاری و تعیین میزان آب مورد نیاز
در مراحهل مختلههف رشههد محصههول گزینهههههای مختلههف شههامل -1
مشخص بودن تاریخ و عمق آب در هر آبیهاری -2 ،مشهخص بهودن
تههاریخ و عمههق آبیههاری بههرای تعههدادی از آبیههاریههها و بههرآورد سههایر
تاریخهای بهینه آبیاری بر اساس یکی از معیارهای موجود در مهدل و
 -3برآورد تاریخ بهینه آبیاری بر اساس یکی از معیارههای موجهود در
مدل از جملهه نسهبت تعهرا واقعهی بهه تعهرا پتانسهیل ،میهزان آب
سهلا واول و میزان کل آب قابل تخلیه توس گیاه از واک در مدل
 SWAPگنوانده شده است (شهیدی و احمدی.)1391 ،
سینگ و همکاران در هندوستان نشان دادنهد کهه مهدل SWAP
بهد یل قابلیت شبیهسازی حرکت آب و ام ت و رشهد محصهول یهک
ابزار مدیریتی مناسب در برنامهریزی و مهدیریت آب در مزرعهه اسهت
( .)Singh et al., 2006در پژوهشی در موسسه تحقیقاز برنج کشور،
شبیهسازی رشد و توسعه گیاه برنج با استفاده از مدل  SWAPانوهام
شد .ریشه میان ین مربعاز وطای نرمال شهده ( )RMSE-Nمومهوا
مادهی وشک برای واسنوی و اعتبارسهنوی بههترتیهب  4/4و  4/2و
ضریب تبیین  0/97محاسبه شد .نتایج نشان داد مدل  SWAPبهرای
شبیهسازی رشد و توسعه گیاه برنج در مدیریتههای مختلهف آبیهاری
گههی ن قابههل تواههیه اسههت (امیههری و همکههاران .)1386 ،نوابیههان و
همکاران ( )1390در پژوهشهی از مهدل  SWAPبهرای شهبیهسهازی
مراحل مختلف رشد گیاه برنج و از مدل بهینهسازی برای تعیین عمهق
و دوره تناوب آبیاری مراحل مختلف رشد استفاده کردند .مقادیر بهینهه
برنامه آبیاری تناوبی در شهوری  0/75دسهیزیمهنا بهر متهردر دوره
تنههاوب آبیههاری هشههت روز و عمههق آب آبیههاری  40 ،30 ،52و 12
میلیمتر بهترتیب در مراحهل رویشهی ،پنوههزنهی ،زایشهی و رسهیدن
بدست آمدند .نتایج تحلیل حساسیت مدل  SWAPدر پژوهش تهابعی
و همکاران ( )1394نیز نشان داد که مدل به عمهق آب آبیهاری دارای
حساسیت زیاد و بارندگی و شوری آب آبیاری دارای حساسیت متوس
میباشد .جنوبی و همکاران در غرب استان اافهان طی پژوهشهی بها
بررسی مدل  SWAPدر سه مدیریت آبیاری شامل دو سهط آبیهاری
غرقاب با ارتفاا آب  3/5و  2/2سانتیمتر و آبیاری تهر و وشهک بهین
 0-1/5سانتیمتر و هشت رقم برنج گزارش نمودند که بههرهوری بهه
میزان  61دراد در همه ارقام برنج در شهرای  50دراهد تهنش آبهی
افزایش یافت (.)Jonubi et al., 2018
تغییهر ا هوی بهارش (بابهایی فینهی و همکهاران )1393 ،و رونههد
افزایشی دمای ههوا (کریمهی و همکهاران )1397 ،در اسهتان گهی ن،
منور به توایه تغییر تقویم نشاءکاری برنج شدهاست ،از سهوی دی هر
انتخاب تاریخ بهینه نشاءکاری نیازمند بررسی ارر آن بر تمهام مراحهل
رشد و عملکرد گیاه میباشد که بهه د یهل محهدودیت آزمهایشههای
مزرعهای ،مدل شبیهساز  SWAPمیتواند در تعیین تاریخ نشهاء ابهزار
مفیدی باشد .از این رو هدف از این پژوهش ع وه بهر ارزیهابی دقهت
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مدل در مقیاس مزرعه ،بررسی ارر تاریخ نشاءکهاری بهر برنامههریهزی
آبیاری و عملکرد برنج با استفاده از مدل  SWAPدر نظر گرفته شد.

مواد و روشها
آشنايی با منطقه مورد مطالعه

دشت آستانه-کوچصفهان در اسهتان گهی ن و در محهدوده بهین
طولهای شرقی  49درجه و  15دقیقه تا  50درجه و  11دقیقه و بهین
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عرضهای شما ی  36درجه و  44دقیقه تا  37درجه و  28دقیقه واقع
شهده اسههت (شههرکت سههامی آب منطقهههای گههی ن .)1392 ،دشههت
آستانه-کوچصفهان در شبکه آبیاری و زهکشی سهفیدرود قهرار دارد و
رودوانه سفیدرود عمدهترین منبع آبیاری اراضی شا یزاری آن بهشهمار
میرود .تغییراز دما ،بارش و تبخیر-تعرا در سال ( 1390سال مهورد
مطا عه) در نمودارهای ( )1و ( )2نشان داده شده است.

نمودار  -1تغييرات روزانه دمای هوا نسبت به بارش در سال زراعی 1390

نمودار  -2Error! No text of specified style in document.تغييرات روزانه دمای هوا نسبت به تبخير-تعرق در سال زراعی 1390
واسنجی مدل شبيهساز SWAP

گام نخست در شبیهسازی توس مدل ،واسنوی آن برای شهرای
منطقه و گیاه مورد نظر است .برای واسنوی منطقهای مدل SWAP
از دادههای مزرعه یک ،دو و سه استفاده شهد .مهزارا مهورد نظهر بهر
اسههاس دادههههای گیههاهی موجههود در شهها یزارهای دشههت آسههتانه-
کوچصفهان در سال  ،1390انتخهاب و اط عهاز گیهاهی از مطا عهاز
سازمان ف هایی ایهران (  )2014اسهتخرا شهد کهه در ایهن مطا عهه
اط عاز عملکرد ،تاریخ برداشت محصول ،تاریخ نشاءکهاری ،شهیوه و

مقدار آبیاری به اورز پرسشنامهای و ارتفاا گیاه و شهاوص سهط
برگ با اندازهگیری در مراحل مختلف رشد تعیین شده بود .شهکل ()1
محدوده مورد مطا عه و موقعیت مزارا را نشان مهیدههد .مشخصهاز
مزارا ،شامل موقعیهت جغرافیهایی ،اط عهاز پروفیهل وهاک ،سهط
ایستابی و اط عاز کیفی آب رودوانه سفید رود در جهدول ( )1آمهده
است .تاریخ کشت گیاه برنج در مهزارا مهورد اسهتفاده در واسهنوی و
اعتبارسنوی بین  10تا  15اردیبهشت ماه بود.
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شکل  -1موقعيت محدوده مطالعاتی دشت آستانه-کوچصفهان

اطالعات هواشناسی مورد نياز مدل

برای شبیهسازی رشد و توسعه گیاه بهرنج توسه مهدل
شرای مرزی باالدست (سط واک) بهاورز تبخیر-تعرا گیاه برنج
انتخاب شد که به روش پنمن –مانتیث محاسبه و اط عاز مورد نیهاز
محاسبه آن شامل دمای حداقل و حداکثر ،رطوبهت نسهبی ،بارنهدگی،
تشعشع وورشیدی ،تبخیر از تشهت و سهرعت بهاد از دادهههای سهال
 1390از ایست اههای سینوپتیک کیاشهر ،کشاورزی رشت و الهیوان
استخرا شد.
SWAP

اطالعات خاک

اط عاز واک مورد نیاز شامل دراد اجهزای معهدنی الیههههای
پروفیل واک و شوری واک است که برای تعیین مشخصاز الیه اول
از اط عاز موسسه تحقیقاز برنج اسهتان گهی ن (دوات هر  )1393،و
برای تعیین مشخصاز الیه دوم واک از نهرمافهزار FAO, ( HWSD
 )2012استفاده شد .پارامترهای توابع هیدرو یکی واک شامل رطوبت
باقیمانده ( ،)ϴresرطوبت اشباا واک ( ، )ϴsهدایت هیدو یکی اشباا
( ،)Ksپههارامتر شههکل  αو  nبهها اسههتفاده از مههدل Van ( RETC
 )Genuchten et al., 1991از طریق دراهد اجهزای معهدنی وهاک،
ماده آ ی و جرم مخصوص واهری محاسبه شدند .بر اساس اط عاز
بافت واک ،در دشت مورد مطا عهه شهش بافهت وهاک رسهی ،رسهی
سیلتی ،ومی رسی ،ومی ،ومی سیلتی و ومی رسی شنی غا ب است
که پا از اطمینان از دقت مدل  ،SWAPبها اجهرای مهدل واسهنوی
شده در آن بافت واکها ،ارر بافت واک بهر برنامههریهزی آبیهاری در
تاریخ کشتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
اطالعات آبياری و امالح خاک

مطابق با شرای کشت برنج آبیاری سطحی انتخاب شهد و عمهق
آب آبیاری بهگونهای برای مدل تعریف شد که مشابه اراضی شا یزاری

شرای غرقاب ( 5سانتیمتر آب روی سط واک) برقرار باشد .مقهادیر
شوری بر حسب کل جامداز محلول ( )TDSاو یه واک در عمهق 30
سانتیمتری (دوات ر  ) FAO, 2012;1393 ،و همچنهین آب آبیهاری،
به مدل ارائه شد (جدول .)1
اطالعات فيزيولوژيکی گياه برنج

پارامترهای دمای تومعی ،عمق توسعه ریشه و مراحهل رشهد بهر
اساس معادالز ( 1تا  )3محاسهبه شهدند ( Kroes and Van Dam,
 .)2003جداول ( )2و ( )3بهه ترتیهب دمهای تومعهی مراحهل رشهد و
مرحله توسعهیافت ی محاسبه شده در پژوهش حاضر را نشان میدهند.
()1

) - Tb

()2
()3

av

)(t - t / 2
)(t - t / 2
0

0

∑(T

= Tsum,i

z=z0 +(z x - z 0 )n

x

Teff
Tsum,i

Dsj+1 = Dsj +

کههه در آن  Tsum,iمومههوا دمههای مههورد نیههاز تهها تکامههل گیههاه
(سانتیگراد) Tav ،میان ین و  Tbدرجه حرارز پایهه کهه در درجهاز
کمتهر از آن ،رشهد گیهاه متوقهف مهیشهود و بهرای بهرنج  12درجهه
سانتیگراد فرض میشود j ،تعداد روز D s ،مرحله توسعهیافت یTeff ،
دمای مورر کهه بهه میهان ین درجهه حهرارز روزانهه برحسهب درجهه
سانتیگراد وابسته است z ،عمق مورر ریشه (متهر) z 0 ،عمهق شهخم
(متر) z x ،حداکثر عمق مورر ریشه (متر) t0 ،زمان رسیدن گیهاه (روز)،
 t xزمان تا رسیدن به مرحله  t ، z xزمان پا از کاشت و  nفهاکتور
شکل است.
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جدول  -1اطالعات خاک مزارع مورد مطالعه (برگرفته از گزارش موسسه تحقيقات برنج 1390 ،و اطالعات خاک فائو)2012 ،
1
̍49° 80
̍37° 25
الهیوان
-0/96
780
430
ومی
34
40
26
1/28
0-15
ومی رسی
26
41
33
1/25
15-30

مزرعه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ایست اه هواشناسی
سط آب زیرزمینی (متر)
کل جامداز محلول آب آبیاری (میلیگرم بر یتر)
کل جامداز محلول واک (میلیگرم بر یتر)
بافت واک
دراد شن
دراد سیلت
دراد رس
جرم مخصوص واهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)
عمق واک (سانتیمتر)
بافت واک

جرم مخصوص واهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)
عمق واک (سانتیمتر)

3
̍49° 99
̍37° 28
الهیوان
-1/46
780
570
ومی سیلتی
24
52
24
1/28
0-15
ومی رسی
26
41
33
1/25
15-30

2
̍49° 96
̍37° 24
کشاورزی رشت
-2/06
780
540
ومی
34
40
26
1/28
0-15
ومی رسی
26
41
33
1/25
15-30

4
̍49° 81
̍37° 22
الهیوان
-2/06
780
540
ومی
34
40
26
1/28
0-15
ومی رسی
26
41
33
1/25
15-30

5
̍50° 03
̍37° 24
کیاشهر
-1/46
780
2370
ومی رسی
21
46
33
1/25
0-15
ومی رسی
26
41
33
1/25
15-30

جدول  -Error! No text of specified style in document.ميانگين دمای تجمعی در مراحل مختلف رشد در مزارع مورد بررسی در تاريخ کاشت 15
ارديبهشت
1151
342

دمای تومعی از مرحله سبزین ی تا گلدهی (درجه سانتیگراد)
دمای تومعی از مرحله گلدهی تا رسیدگی (درجه سانتیگراد)

جدول  -1مقادير مرحله 1توسعه يافتگی ( ) Dsدر مراحل رشد محاسبه شده گياه برنج بر اساس مراحل فيزيولوژيکی رشد برنج (آقاجانی)1390 ،
مرحله رشد

استقرار

پنجهزنی

زايشی

رسيدگی

برداشت

مرحله توسعهیافت ی

0

0/39

0/81

1/39

1/97

پارامترهای فیزیو ویی گیاهی شامل تقسیمبندی وزن وشهک بهه
اجزای چهارگانه گیاه ،سرعت نسبی ن هداری تنفا اجزا (برگ ،انهدام
ذویره ،ساقه و ریشه) ،پارامترهای تابع جذب آب فهدس و همکهاران و
پارامترهای جذب ماس و هافمن بها توجهه بهه پهژوهشههای پیشهین
کا ینفری و همکاران و آقاجانی ( )1396که مشهابه فیزیو هویی بهرنج
هاشمی و اقلیم استان گی ن بودند ،تعیین شهدند ( Confalonieri et
al., 2006; Maas and Hoffman, 1977; Feddes et al.,
; .)1978پارامترهای گیاهی حساس مهدل بهر اسهاس پهژوهشههای

پیشین کا ینفری و همکهاران و آقاجهانی ( )1396و تحلیهل حساسهیت
انتخاب شدند ( .)Confalonieri et al., 2006تحلیل حساسیت مهدل
با استفاده از معاد ه ( )4انوام شد (.)Liu et al., 2007

()4

ΔW
Sc = W
ΔP
P

که در آن  Scضریب حساسیت بدون بعهد WΔ ،اوهت ف مقهدار
پارامتر وروجی قبل و بعد از تغییر پارامتر ورودی̅ ،
 Wمتوسه پهارامتر
وروجی قبل و بعد از تغییر پارامتر ورودی PΔ ،میزان اغتشاش پارامتر
ورودی (در این پژوهش  25دراد در نظهر گرفتهه شهد) و ̅ Pمتوسه
مقادیر ورودی یک پارامتر به مدل میباشد.
مقادیر حساسیت مدل به پارامترهای مهم در جدول ( )4آمدهاست.
مطابق با طبقهبنهدی ضهریب حساسهیت کنفها نیری و همکهاران کهه
مقادیر افر ،کمتهر از  ،0/3محهدوده  0/3-1/5و بیشهتر از  1/5را بهه
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ترتیب بدون حساسیت ،حساسیت کم ،حساسیت متوسه و حساسهیت
زیاد اع م میکند و بر اساس نتهایج تحلیهل حساسهیت ،پارامترههای
ضریب واموشی برای هدایت نهور مرئهی ،)KDIF( 1ضهریب واموشهی
برای پخش نور مرئی ،)KDIR( 2حداکثر میزان همانندسازی دیاکسهید
کربن( 3فاکتور تعیینکننده میزان کلروفیل در واحهد سهط ) (،)AMAX
سط ویژه برگ ( ،)SLAراندمان مصرف نور ( ،)EFFراندمان تبهدیل
بههه سههاقه ( )CVSو هههدایت آبههی اشههباا الیههه اول و دوم ()KSAT
بهعنوان پارامترهای حساس شهناوته شهدند ( Confalonieri et al.,
 .)2006این نتایج با مطا عه کنفا نیری و همکاران ،در شهمال ایتا یها و
مطا عه آقاجانی در شبکه آبیاری سفیدرود گی ن ( )1396مطابقت دارد
(.)Confalonieri et al., 2009
برای تعیین مقهادیر پارامترههای حسهاس در مرحلهه واسهنوی از
ترکیب مدل  SWAPو مهدل بهینههسهازی بها ههدف حهداقلسهازی
اوت ف مقهادیر مشهاهدهای و تخمینهی مهدل و بها روش حهل مهدل
بهینهههسههازی ا ههوریتم ینتی هک اسههتفاده شههد (رابطههه  .)5در فرآینههد
بهینهسازی ،مدل ا وریتم ینتیک پا از تو یهد تصهادفی پارامترههای
ذکر شده در دامنه تعریف شده برای هر پهارامتر ،مهدل  SWAPاجهرا
شد و نتایج فایل وروجی گیاهی مدل  SWAPبا مشاهداز اهحرایی
پارامتر شاوص سط بهرگ مقایسهه شهد .بههمنظهور واسهنوی مهدل
 SWAPاز مقادیر مشاهداتی شاوص سط بهرگ سهه مزرعهه بهرنج
(یک ،دو و سه) در سال  1390در دشت آستانه-کوچصهفهان اسهتفاده
شد .مقادیر ضرایب واسنوی در جدول ( )5نشان داده شده است.
n

M inY = 100(∑(p i - o i ) 2 / n ) 0.5 / o

()5

i =1

کوچصفهان استفاده شد و میان ین پارامترهای گیاهی تعیهین شهده در
مرحله واسنوی در مدل  SWAPوارد شد و پا از اعمهال اط عهاز
مزارا چهار و پنج اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفت .پا از اطمینان
از توانایی مدل در شبیهسازی فرآیند رشد گیاه برنج در منطقهه ،بهرای
بررسی ارر بافت واک و تاریخ نشاءکاری بر برنامهریزی آبیاری ،مهدل
اعتبارسنوی شده برای بافت واکهای منطقه اجرا و نتهایج آن مهورد
بررسی و مقایسه قرار گرفت .برای تعیین برنامه آبیاری از تهابع ههدف
حداکثرسازی بهرهوری آب استفاده و پارامترهای عمهق آب آبیهاری و
حداکثر تخلیه رطوبت به روش ا وریتم ینتیک بهینهیابی شهدند .قیهد
حداکثر تخلیه مواز رطوبت در محدوده افر تا  15دراد و عمهق آب
آبیاری در مراحل استقرار ،پنوهزنی ،زایشی و رسیدگی به ترتیهب ،50
 30 ،40و  10میلیمتر با توجه بهه مقهادیر عهرف منطقهه و مطا عهاز
مهههدوی و پههورعزیزی ( )1382و رضههایی و نحههوی ( )1382انتخههاب
شدند .همچنین حداکثر عمق آبیاری قابل برنامهریهزی در طهول دوره
رشد  45سانتیمتر بر اساس مطا عاز رضایی ( )1394در نظهر گرفتهه
شد.
ارزيابی مدل با شاخصهای آماری

جهت ارزیابی آماری نتایج شهبیهسهازی شهاوص سهط بهرگ از
رواب ( )6تا ( )12شامل شاوصهای ریشه میان ین وطای اسهتاندارد
( ،)RMSEریشه میان ین وطای استاندارد نرمال شهده (،)RMSE-N
انحراف معیهار ( ،)SDضهریب تعیهین ( ،)CDضهریب جهرم باقیمانهده
( ،)CRMمیان ین وطای مطلق ( ،)MAEکارایی مدل ()EFو ضریب
تبیین ( )R2استفاده شد (.)Gauch et al., 2003
n

که در آن  Yتابع هدف Pi ،شاوص سهط بهرگ شهبیهسهازی،
 O iشاوص سط برگ مشاهداتی n ،تعداد شاوص مشاهداتی و ̅
O
میان ین مقادیر شاوص سط برگ مشاهداتی میباشند.
شرايط مرزی پاييندست

شرای مرزی پایین دست بهاورز عمق آب زیرزمینی (جدول )1
در نظر گرفته شد که بر اساس گزارش شرکت سهامی آب منطقههای
گی ن در سهال  1390در مهدل اعمهال گردیهد (شهرکت سههامی آب
منطقهای گی ن.)1395 ،

/o

0.5

) RMSE - N = 100(∑(p i - o i ) / n
2

()6

i =1

n

RMSE = (∑(p i - o i ) 2 / n ) 0.5
()7

i =1
n

0.5

) SD = (∑(o i - o) / n
2

()8

i =1

n

n

i =1

i =1

CD = ∑(oi - o) 2 / ∑(pi - p) 2
()9

n

M AE = ∑oi - pi / n

اعتبارسنجی مدل SWAP

برای اعتبارسنوی مهدل  SWAPاز مقهادیر مشهاهداتی شهاوص
سط بهرگ مهزارا چههار و پهنج در سهال  1390در دشهت آسهتانه-
1- Extinction Coefficient for Dirrect Vsible Light
2- Extinction Coefficient for Diffuse Vsible Light
3- Max. Leaf CO2 Assimilation Rate

()10

i =1

n

n

n

i =1

i =1

i =1

EF = (∑(oi - o) 2 - ∑(oi -pi ) 2 ) / ∑(oi - o) 2
()11
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جدول  -4ضريب حساسيت برخی پارامترهای ورودی مدل SWAP

ضريب
پارامتر ورودی مدل

واحد

شاوص سط برگ در مرحله جوانهزنی
سط ویژه برگ
ضریب واموشی برای پخش نور مرئی
ضریب واموشی برای هدایت نور مرئی
راندمان مصرف نور
حداکثر میزان همانندسازی دیاکسیدکربن
تبدیل ماده جذب شده به زیست توده -راندمان
تبدیل به برگ
تبدیل ماده جذب شده به زیست توده  -راندمان
تبدیل به ریشه
تبدیل ماده جذب شده به زیست توده -راندمان
تبدیل به اندام ذویرهای
تبدیل ماده جذب شده به زیست توده  -راندمان
تبدیل به ساقه
هدایت آبی اشباا واک
سایر پارامترهای هیدرو یکی واک

m2/m2

حساسيت

ضريب حساسيت در

در حالت +25

حالت  -25درصد

درصد

) (α, n, θ res , θ sat
عمق آب آبیاری
شوری واک

متوسط

درجه

ضريب

حساسيت

حساسيت

0/00
0/40
0/43
0/31
0/73
0/23

0/00
1/71
0/29
0/33
1/60
1/85

0/00
1/06
0/36
0/32
1/17
1/04

بدون حساسیت
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس

kg/kg

0/28

0/32

0/30

کم

kg/kg

0/09

0/27

0/18

کم

kg/kg

0/16

0/42

0/29

کم

kg/kg

0/49

1/11

0/80

متوس

cm/day

0/26

0/67

0/47

متوس

-

0/00

0/00

0/00

بدون حساسیت

m

0/34
0/05

0/66
0/07

0/50
0/06

متوس
کم

ha/kg

)kg/ha/hr/(Jm2s
kg/ha/hr

mg/l

جدول  -5ضرايب واسنجی تخمينزده شده در پژوهش

پارامترها

واحد

مزرعه 1

مزرعه 2

مزرعه 3

ميانگين

هدایت آبی اشباا الیه اول واک
هدایت آبی اشباا الیه دوم واک
سط ویژه برگ
ضریب واموشی برای پخش نور مرئی
ضریب واموشی برای هدایت نور مرئی
راندمان مصرف نور
حداکثر میزان همانندسازی دیاکسید کربن
تبدیل ماده جذب شده به زیست توده  -راندمان تبدیل به ساقه

cm/day

21/38
2/28
0/0024
0/60280
0/68990
0/52112
46/475
0/6620

22/81
8/74
0/0025
0/69115
0/57853
0/60814
42/618
0/5579

12/83
3/34
0/0027
0/45837
0/64459
0/36047
48/662
0/8122

19/01
4/79
0/0025
0/58411
0/63767
0/49658
45/918
0/6774

n

n

n

i =1

i =1

i =1

) R 2 = (∑(oi - o)(pi - p)) 2 / ∑(oi -o) 2 ∑(pi - p) 2
()12
که در آن  Piشاوص سط برگ شبیهسازی O i ،شاوص سط
برگ مشاهداتی n ،تعهداد شهاوص مشهاهداتی P ،میهان ین مقهادیر
شههاوص شههبیهسههازی و  Oمیههان ین مقههادیر شههاوص مشههاهداتی

cm/day
ha/kg
)kg/ha/hr/(Jm2s
kg/ha/hr
kg/kg

میباشند.
ضریب  Rنشاندهنده چ ون ی برازش ،ضریب  CDکه با  Rاز
نظر ماهیتی متفاوز است ،نشاندهنده نسبت پراکندگی میهان مقهادیر
اندازهگیری شده به پراکندگی مقادیر شبیهسازی شده و مقهدار MAE
نشاندهنده دقت مدل است RMSE .مشخص میکند که چهه مقهدار
از شبیهسازیها باالتر یا پایینتر از مقادیر اندازهگیری شده میباشهد و
هرچه این شاوص کمتر باشد نشانه شهبیهسهازی بهتهر مهدل اسهت.
2

2
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شاوص  CRMتمایل مدل در بهرآورد بهاالتر یها پهایینتهر از مقهادیر
اندازهگیری شده را نشان میدهد .هرگهاه  CRMمنفهی شهود ،نشهان
میدهد که مدل تمایل به برآورد باالتر از مقادیر اندازهگیری شده دارد
و برعکا .در نهایت  EFمقدار شبیهسازیشهده را بها متوسه مقهدار
اندازهگیریشده مقایسه میکند .هرگاه  EFمنفی شود نشان مهیدههد
که مقدار متوس اندازهگیهریشهده بهرآورد بهتهری نسهبت بهه مقهدار
شبیهسازیشده میدهد .هرگاه  SD>RMSEشود ،نشان میدهد کهه
مدل از کارایی مطلوبی برووردار است .مقادیر  RMSE-Nدر محدوده
کمتر از  10دراد بیان کننده کارکرد عا ی ،در محدوده  10تا  20درد
بیان کننده کارکرد بسیار ووب و در محدوده  20تا  30دراهد بیهان ر
کارکرد متوس و در بیشتر از  30دراد نیز نشاندهنده ضعیف بودن
کارکرد مدل است (.)Jamieson et al., 1991

نتايج و بحث
مدل شبيهساز SWAP

مقادیر شبیهسازی مدل  SWAPو مشاهداتی شاوص سط برگ
و عملکرد برنج رقهم هاشهمی ،بهرای مهزارا انتخهاب شهده در دشهت
آسههتانه-کوچصههفهان در نمههودار ( )3و ( )4نشههان داده شههده اسههت.
همچنین نتایج ارزیابی آماری واسنوی و اعتبارسنوی شهاوص سهط
برگ شبیهسازی شده در جدول ( )6نشهان داده شهده اسهت .متوسه
نتایج آماری نشان داد که مهدل  SWAPبها مقهادیر ،R2 ،RMSE-N
 SD ،CD ،CRM ،MAE ،EFو  RMSEبهترتیب برابهر بها ،3/068
 1/064 ،0/961 ،0/011 ،0/019 ،0/998 ،0/998و  0/052در
واسنوی و برابر بها ،0/877 ،0/027 ،0/072 ،0/971 ،0/986 ،9/108
 0/963و  0/156در مرحله اعتبارسنوی قادر به شبیهسهازی شهاوص
سط برگ برنج رقم هاشمی در دشت آستانه-کوچصفهان است .نتایج
ایههن جههدول در راسههتای مطا عههاز موریاسههی و همکههاران و آقاجههانی

( )1396میباشد که نشان دادند مهدل  SWAPمهیتوانهد بها ضهریب
تبیین بیش از  0/70واسنوی و اعتبارسنوی را انوام دهد ( Moriasi
 .)et al., 2007نتایج نشان داد که ضریب  RMSEبرای همه مهزارا
واسنوی و اعتبارسنوی کمتر از مقهدار انحهراف معیهار ( )SDاسهت و
نشان از کارکرد مطلوب مدل در مهزارا مهیباشهد مقهادیر مثبهت EF
نشاندهنده برآورد بهتهر مقهدار شهبیهسهازی شهده نسهبت بهه مقهدار
اندازهگیری شده است .وطای مطلق  MAEکم و نزدیک بهه اهفر و
مقدار ضریب پراکندگی  CDبسیار نزدیک به یک بود و مقدار ضهریب
 RMSE-Nکمتر از  10بدست آمد که کارایی مطلوب مهدل را نشهان
میدهد .بهطور کلی نتایج نشان میدهد که عملکهرد مهدل منطقهی و
قابل اعتماد است .همانطور که در نمودار ( )4مشهخص اسهت ،تمایهل
مدل در شبیهسازی عملکرد برنج به سمت کمبهرآورد اسهت و مزرعهه
یک کمترین تطابق را با مقدار اندازهگیری شده داشت .اوهت ف بهین
دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشهده امکهان دارد بههد یهل تغییهراز
مکانی و زمانی و وطای اندازهگیری باشد که این امر در شرای مزرعه
اجتنابناپذیر است.
برنامه مناسب آبیاری در هر یک از تاریخههای کشهت بها اجهرای
مدل اعتبارسنویشده  SWAPبرای دستیابی به هدف حداکثرسهازی
بهرهوری آب تعیین و مقادیر آب آبیاری و ماده وشهک دانهه از نتهایج
مدل استخرا شد .مقادیر تخلیه مواز رطوبتی ،دوره تناوب ،عمق آب
آبیاری مصرفی در کل دوره رشد و عملکرد واقعی برنج در تاریخههای
کشت مورد بررسی ،در جداول ( )7تا ( )12ارائهه شهدهاسهت .عملکهرد
ماده وشک با استفاده از مقدار شاوص برداشت در تاریخههای کشهت
اول ،پنوم ،دهم ،پانزدهم ،بیستم و بیست و پنوم بهترتیهب برابهر بها
 0/39 ،0/42 ،0/44 ،0/43 ،0/42و  0/37به عملکرد واقعی تبدیل شد
(رابتی و جعفرزاده .)1385

نمودار  -3مقايسه مقادير شبيهسازی و مشاهداتی شاخص سطح برگ در مزارع معرف دشت آستانه-کوچصفهان (مزارع 1و2و 3واسنجی ،مزارع 4
و 5اعتبارسنجی) -نمودار شبيهسازی نقطهچين و مشاهداتی خط پيوسته است.
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نمودار  -4مقادير شبيهسازی و مشاهداتی عملکرد در مزارع دشت آستانه-کوچصفهان (مزارع 1و2و 3واسنجی 4 ،و  5اعتبارسنجی)
جدول  -6نتايج آماری دقت مدل  SWAPدر شبيهسازی شاخص سطح برگ در مزارع معرف در دشت آستانه-کوچصفهان
مزرعه

RMSE-N
()%

R2

EF

()cm2/cm2

CD

SD

RMSE

()cm2/cm2

()cm2/cm2

1
2
3
میان ین
4
5
میان ین

3/558
2/879
2/769
3/068
8/217
9/998
9/108

0/998
0/999
0/998
0/998
0/991
0/982
0/986

0/998
0/998
0/997
0/998
0/986
0/957
0/971

0/020
0/013
0/023
0/019
0/016
0/128
0/072

0/956
0/951
0/974
0/961
0/885
0/868
0/877

1/047
1/096
1/049
1/064
0/990
0/935
0/963

0/052
0/050
0/055
0/052
0/119
0/193
0/156

روند تغییراز مقدار تخلیه مواز آب وهاک در تهاریخههای کشهت
نشان داد در واکهایی با بافت سن ینتر مقدار تخلیه موهاز رطهوبتی
بیشتر از واکهای با بافت سبکتهر اسهت و محهدوده تفهاوز میهزان
تخلیه مواز آب واک میان سن ینتهرین و سهبکتهرین وهاک مهورد
بررسی برای اول و  25اردیبهشت بهه ترتیهب  13تها  10دراهد بهود.
بنابراین مدیریت آب در تاریخ کشهت اول اردیبهشهت نیهاز بهه دقهت
بیشتریدارد .بیشترین و کمترین تخلیه مواز رطوبتی برای بهرنج در
این دشت به ترتیب  11/4و  7/3دراد پیشنهاد شهد کهه مربهوه بهه
تاریخ نشاءکاری  25و  5اردیبهشت ماه بود .تعیین مقدار بهینه تخلیهه
مواز رطوبتی امکان افزایش ذویره آب در واک و کاهش تلفاز آن از
طریق نفود را فراهم میآورد .نتایج پهژوهش داگها و و همکهاران نیهز
نشان داد که امکان افزایش بهرهوری آب از طریق کنترل نفهوذعمقی
در مزارا برنج غیرگلوراب حتی در واکهای درشت بافت وجود دارد
(.)Dagalo et al., 2017
همانطور که در نتایج مشخص است با تغییهر تهاریخ نشهاء از اول
اردیبهشت به  25اردیبهشت در شرای دمایی و بارندگی در سال مورد
مطا عه به میزان آب آبیاری مورد نیاز کل دوره رشهد افهزوده شهد .بها
توجه به بافت واکهای در نظر گرفتهه شهده در شهبیهسهازی دشهت
آستانه -کوچصفهان بیشترین و کمترین دوره تنهاوب بهه ترتیهب در

MAE

تاریخ نشاء اول و  5اردیبهشت پیشنهاد شد و تفاوز محسوسهی میهان
دوره تناوب آبیاری اول و  25اردیبهشهت نبهود .نتهایج نشهان داد دوره
تناوب  6تا  7روز در بازه تاریخ نشاءکاری اول تا  25اردیبهشت بهرای
دشت آستانه -کوچصفهان قابل توایه است .آنچه مسلم است انتخاب
احی دوره تناوب تحت تاریر شرای آب و ههوایی و حهداکثر تخلیهه
مواز رطوبت از واک میباشد .مطا عه آقاجانی و همکاران ( )1392نیز
نشان داد در دوره تناوب رابت  8روز و دوره تناوب متغیهر  4 ،4 ،6و 7
روز در مراحل چهارگانه رشد بهرنج مهی توانهد گزینهه مناسهبی بهرای
آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت باشد.
بررسی عملکرد واقعی برنج در تاریخ نشهاءکارهای مهورد بررسهی
نشان داد که بیشترین عملکرد واقعی در تاریخ نشاء  15اردیبهشهت و
کمترین آن در اول اردیبهشت روی داد هر چند بهیشتهرین عملکهرد
ماده وشک در  25اردیبهشت ماه مشاهده شد .مقایسهه بههرهوری آب
آبیاری در تاریخهای نشاءکاری مورد بررسی نشان میدهد که با تغییر
در تاریخ نشاءکاری از اول به سمت  25اردیبهشت از میزان بههرهوری
آب آبیاری کاسته شد .بنابراین اگر معیهار انتخهاب تهاریخ نشهاءکهاری
میزان بهرهوری آب باشد تاریخ اول اردیبهشت در سال مهورد بررسهی
قابل توایه است این در حا ی اسهت کهه در ایهن تهاریخ نشهاءکهاری
حداکثر عملکرد واقعی برنج ایواد نمیشود.
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جدول  -7برنامه آبياری و عملکرد برنج در اول ارديبهشت با شوری آب  1600و خاک  564ميلیگرم بر ليتر
مقدارتخليه

مقدار آبياری

دوره تناوب

عملکرد ماده خشک

عملکرد واقعی

مجاز آب ()-

در طول فصل رشد ()cm

()day

()kg/ha

()kg/ha

آب آبياری( )kg/m

رسی
رسی سیلتی
ومی رسی
ومی
ومی سیلتی
ومی رسی شنی

0/149
0/145
0/108
0/078
/053
0/018

36/8
36/0
37/6
32/8
38/1
35/4

6/8
7/1
7/0
6/9
6/9
6/6

8866
9038
10383
11015
10668
10409

3724
3796
4361
4626
4481
4372

1/01
1/05
1/16
1/41
1/18
1/23

میان ین

0/092

36/11

6/9

10063

4226

1/17

بافت خاک

بهرهوری
3

جدول  -8برنامه آبياری و عملکرد برنج در پنجم ارديبهشت با شوری آب  1600و خاک  564ميلیگرم بر ليتر
بافت خاک
رسی
رسی سیلتی
ومی رسی
ومی
ومی سیلتی
ومی رسی شنی
میان ین

مقدارتخليه

مقدار آبياری

دوره تناوب

عملکرد ماده خشک

عملکرد واقعی

بهرهوری

مجاز آب ()-

در طول فصل رشد ()cm

()day

()kg/ha

()kg/ha

آب آبياری()kg/m3

0/137
0/099
0/083
0/065
0/043
0/013
0/073

40/7
38/7
40/4
35/9
40/9
39/6
39/36

5/3
5/6
6/0
6/0
5/6
5/3
5/6

9004
8877
10688
11481
10993
10786
10304

3872
3817
4596
4937
4727
4638
4431

0/95
0/99
1/14
1/38
1/16
1/17
1/13

جدول  -9برنامه آبياری و عملکرد برنج در دهم ارديبهشت با شوری آب  1600و خاک  564ميلیگرم بر ليتر
مقدارتخليه

مقدار آبياری

دوره تناوب

عملکرد ماده خشک

عملکرد واقعی

بهرهوری

مجاز آب ()-

در طول فصل رشد ()cm

()day

()kg/ha

()kg/ha

آب آبياری()kg/m3

رسی
رسی سیلتی
ومی رسی
ومی
ومی سیلتی
ومی رسی شنی

0/150
0/093
0/084
0/103
0/060
0/024

44/3
43/0
46/6
42/8
46/3
44/3

6/5
6/4
6/4
6/5
6/4
6/8

9765
9421
11275
12268
11728
11568

4297
4145
4961
5398
5160
5090

0/97
0/96
1/06
1/26
1/11
1/15

میان ین

0/085

44/55

6/5

11004

4841

1/08

بافت خاک

جدول  -10برنامه آبياری و عملکرد برنج در پانزدهم ارديبهشت با شوری آب  1600و خاک  564ميلیگرم بر ليتر
مقدارتخليه

مقدار آبياری

دوره تناوب

عملکرد ماده خشک

عملکرد واقعی

بهرهوری

مجاز آب ()-

در طول فصل رشد ()cm

()day

()kg/ha

()kg/ha

آب آبياری()kg/m3

رسی
رسی سیلتی
ومی رسی
ومی
ومی سیلتی
ومی رسی شنی

0/148
0/119
0/100
0/078
0/067
0/038

45/9
43/8
47/3
43/0
48/5
45/6

5/9
6/0
6/1
6/1
6/0
6/1

10259
10327
12114
12965
12495
12232

4309
4337
5088
5445
5248
5137

0/94
0/99
1/08
1/27
1/08
1/13

میان ین

0/091

45/68

6

11732

4927

1/08

بافت خاک
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جدول  -11برنامه آبياری و عملکرد برنج در بيستم ارديبهشت با شوری آب  1600و خاک  564ميلیگرم بر ليتر
مقدارتخليه

مقدار آبياری

دوره تناوب

عملکرد ماده خشک

عملکرد واقعی

بهرهوری

مجاز آب ()-

در طول فصل رشد ()cm

()day

()kg/ha

()kg/ha

آب آبياری()kg/m3

رسی
رسی سیلتی
ومی رسی
ومی
ومی سیلتی
ومی رسی شنی

0/148
0/141
0/130
0/095
0/086
0/054

46/2
43/4
47/3
42/9
49/5
45/5

6/5
6/5
6/5
6/6
7/1
6/8

10686
10713
12554
13542
12951
12774

4168
4178
4896
5281
5051
4982

0/90
0/96
1/04
1/23
1/02
1/09

میان ین

0/109

45/8

6/7

12203

4759

1/04

بافت خاک

جدول  -12برنامه آبياری و عملکرد برنج در بيست و پنجم ارديبهشت با شوری آب  1600و خاک  564ميلیگرم بر ليتر
بافت خاک
رسی
رسی سیلتی
ومی رسی
ومی
ومی سیلتی
ومی رسی شنی
میان ین

مقدارتخليه

مقدار آبياری

دوره تناوب

عملکرد ماده خشک

عملکرد واقعی

بهرهوری

مجاز آب ()-

در طول فصل رشد ()cm

()day

()kg/ha

()kg/ha

آب آبياری()kg/m3

0/149
0/133
0/129
0/126
0/104
0/046
0/114

44/9
43/8
48/2
44/4
49/4
46/9
46/27

6/6
6/9
7/0
6/6
7/0
7/0
6/8

10991
11061
13228
14182
13683
13354
12749

4067
4093
4894
5247
5063
4941
4717

0/91
0/93
1/01
1/18
1/02
1/05
1/02

نتيجهگيری
در این پژوهش اهحت مهدل  SWAPدر شهبیهسهازی شهاوص
سط برگ و عملکرد محصول بهرنج در دشهت آسهتانه-کوچصهفهان
استان گی ن ارزیابی شهد .تحلیهلههای آمهاری نشهان داد کهه مهدل
 SWAPبا دقت قابل قبو ی دارای قابلیت برآورد شاوص سط بهرگ
و عملکرد برنج است .بررسی ارر تاریخ نشاءکاری بر برنامهه آبیهاری و
عملکرد برنج با استفاده از مدل  SWAPنشان داد که مدل مهیتوانهد
با حاظ نمودن فرآیندهای اگروفیزیو هوییکی بهر گیهاه ،تواهیه قابهل
قبو ی از تاریخ نشاءکاری مناسب تحت تهاریر شهرای آب و ههوایی و
وصوایاز آب آبیاری و وهاک ارائهه نمایهد .در سهال مهورد مطا عهه
( )1390و در دشههت آسههتانه -کوچصههفهان بههر اسههاس بهههرهوری آب
آبیاری ،تاریخ نشاءکاری اول اردیبهشت یعنی جلو انداوتن تاریخ نشهاء
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Abstract
Due to the lack of enough water resources, increasing of the water productivity index in a strategic and high
water consuming cultivation like rice is more important. Planting date and irrigation program are important
factors in increasing the productivity of rice. This study investigates the effect of transplanting date on irrigation
programming and rice yield and provides an acceptable strategy for determining the appropriate planting date
with respect to climatic conditions and field characteristics. Therefore, SWAP model was calibrated in the
Astaneh-Koushfahan plain with data of three paddy fields (Hashemi variety) and validated with data of two other
paddy fields. The R2 index greater than 0.98 and RMSE-N less than 10% indicated that the model had acceptable
accuracy for rice growth simulation. After validation, the optimum management of intermittent irrigation was
obtained in planting dates 1, 5, 10, 15, 20 and 25 May. The results showed that in 2011 1 May was the suitable
planting date due to higher irrigation water productivity. At this date, 9% allowable moisture depletion and 7
days irrigation intervals were proposed. Also, in this plain, the maximum and minimum moisture allowable
depletion was 15 and 2%, respectively in clay and sandy loamy clay soil texture.
Keywords: Intermittent irrigation, Irrigation interval, Moisture allowable depletion, Transplanting date
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