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تعیین عملکرد ،کارایی مصرف آب و شبیهسازی تاجپوشش گیاه کاهو در دو کشت
هیدروپونیک و کشت خاکی با

مدل AquaCrop
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چکیده
سالهایاخیرتوجهزیادیبهکشتبدونخاکیاهیدروپونیکدرآبومحلولغذاییدرگلخانههاشدهاست.هدفازانجاماینتحقیقمقایسهه
پارامتربهره وریآبنرمالشدهکاهوبیندوکشتخاکیوهیدروپونیکوهمچنینارزیابیمدلآکواکراپدرشبیهسازیعملکردوکاراییمصرفآب
گیاهکاهودردومحیطکشتهیدروپونیکوکشتخاکیاست.پارامتربهرهوریبرایشبیهسهازیرشهدگیهاهدرمهدلآکهواکراپاسهتاادهمهیشهود.
همزمانطیدودورهکشتدرگلخانهتحقیقاتیپردیسابوریحاندانشگاهتهرانانجامشد.دادههایکشتاولبرای
آزمایشهایدوکشتفوقبهطور 

واسنجیپارامتربهرهوریآبنرمالشدهودادههایکشتدومبرایصحتسنجیاستاادهشدند.نتایجنشاندادکهپارامترفوقدردوکشتخهاکیو
برایایندونوعکشتمیباشد.مدلآکواکراپبااستاادهازاینمقادیربهرای

هیدروپونیکمتااوتاستوبهترتیببرابر14/3و15/8گرمبرمترمربع
ستتودهدرطیدورهرشدشبیهسازیشدوبامقادیراندازهگیریشدهمقایسهگردید.نتایجآمارینشاندادکهمهدل
دورهدومکشتاجراشدومقدارزی 
آکواکراپبااستاادهازمقادیرواسنجیشدهبهرهوریآبنرمالشدهبادقتمناسبیعملکردگیاهکاهوراطیدورهرشدشبیهسهازیمهیکنهد.کهارایی
مصرفآبنیزدرهردودورهکشتبرایدوکشتهیدروپونیکوکشتخاکیاندازهگیریوشبیهسازیشدونتایجنشهاندادکهاراییمصهرفآبدر
کشتهیدروپونیکنسبتبهکشتخاکیبیشترمیباشدومدلنیزقابلیتخوبیدرشبیهسازیکاراییمصرفآبدرهردومحیطکشتدارد.همچنین
دلشبیهسازیشدونتایجنشاندادکهمدلبرایهردومحیط

مقدارتاجپوششبرایهردومحیطکشت،درهردودورهکشتاندازهگیریوتوسطم
کشت،مقدارتاجپوششرابهخوبیشبیهسازیمیکند.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدراینتحقیقنتیجهگرفتهشد،نوعمحیطکشتبرعملکردکهاهو
تأثیرداردوعملکردوکاراییمصرفآبدرکشتهیدروپونیکنسبتبهکشتخاکیبیشتراستومدلآکهواکراپنیهزدارایدقهتنسهبتاالبهارییدر
سازیتاجپوششبرایگیاهکاهواست .
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تجدیدپذیربرابر 50درصداست،کهرقهمقابهدمالحظههایرانشهان
تالشهایپژوهشگرانتهاکنون
میدهد(ناصریوهمکاران .)1396 ،

یکههدر
عمدتاالبرافزایشتو یددرواحدسطحمعطوفبهوده،درصهورت 
شرایط محدودیتمنابع آب(شرایطحاکم براکثرمناطقایران)هدف
اصلی بایستی بیشترمتمرکز بربهاربهردنتوی هد بههازایواحهدآب
مصرفیواستاادهبهینهازاینمنابعباشهد ).(English et al., 1990
نیازروزافزونبههمحصهورتکشهاورزیههمزمهانبهااها شههایی
درزمینهٔکمبودآب،انرژیوخاکحاصلخیزکشاورزی ،هزومتوجهه
بهاصالحا گویکشترابیشازپیشنمایهانسهاختهاسهت.درایهن
راستا،توجهبهفنآورینویندرکشاورزیکهامکهانتو یهدحهداکثر
محصولباحداقدمصرفآب،انرژیوسهایرنههادهههاوبهاحهداقد
وابستگیبهشرایطآبوهواییفصلیواقلیمیرافراهمآورد،بسهیار
حائزاهمیتاست.توجهبههروشههایکشهتمتهراکممثهدکشهت
گلخانهایکهسرآمدآنهاکشتبهروشهیهدروپونیکاسهت،بهرای
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نیدبهایناهدافضروریبهنظهرمهیرسهد(سهاعدیوهمکهاران،
.)1396روشهیدروپونیککهاخیراالدر کشتتجاریوصنعتیمهورد
استقبالقرارگرفته،بهمعنایکشتدرمحیطبدونخاکیاکشهتدر
مح هیطدارایمحلههولهههایغههذاییمههیباشههد.ازفوایدسیستمهای
هیدروپونیکامکان تو یدمحصولبدوناستاادهازآفههتکههشاست.
این محصورتعاریازباقیماندهسمومهستندو از حاظکیایتو
سالمتدرسطحبارییقرار دارند (Verdonck and Demeyer,
).2004در سیستمهیدروپونیکامکانبررسی و کنترل دقیق
بیماریهایخاکزادبه کمترین

بیماریهاوآفات وجودداشتهومشکد

استاادهازسیستمکشت
مقدارکاهشخواهدیافت.بنابراینبا
مههیتههواناز صرفهزینهووقتزیادبرایضدعاونی
هیدروپونیک 
کردنخاکوفراهمکردنشرایطمناسبرشد،اجتناب نمود
).(Cantliffe et al., 2007بررسهیههاحهاکیازآناسهتکههدر
کشتهایگلخانهایبهامصهرف10تها15ههزارمتهرمکعهبآبدر
عملکردبهاندصدتنمیرسددرحا یکههدرشهرایطمزرعهه

هکتار،
برایعملکردبرابریکدهمآنحدود18هزارمترمکعبآبنیازاست
(شاکروحسین نیا.)1395،اینمسئلهبیانگرکهاراییبیشهترمصهرف
آبدرشرایطکشتکنترلشدهمهیباشهد.ههدفازافهزایشکهارایی
مصرفآبدرکشاورزی،افزایشعملکهردبههازایواحهدحجهمآب
مصرفیاست.بنابراینبرایافزایشعملکردعالوهبهرتیییهرا گهوی
کشههتازمحههیطروبههازبهههکشههتهههایگلخانهههایبهههویههژهکشههت
هیدروپونیک،راهکاردیگرپیشبینیبرآوردعملکردطیسهناریوههای
مختلههآآبیههاریتحههتشههرایطمحههدودیتمنههابعآببههااسههتاادهاز
نرمافزارهایشبیهسازیعملکردمیباشدتابتوانشهرایطیرافهراهم
کردکهدرکشتخاکینیزحداکثرعملکهردراداشهتهباشهیم.تعیهین
عملکردگیاهبهکمکآزمهایشههایمزرعههایوتحهتسهناریوهای
مختلآآبیاریکاریپرزحمت،زمهانبهروپرهزینههاسهت.ازطرفهی
مدلهایرشدونموگیاهانزراعیازابزارهایبسیارمهمدرمطا عهه

وطراحیروشهایمدیریتیونیزپیشبینیعملکردگیاههستندکهه
میتواننداهدافذکرشده راتحققبخشهند (وطهنخهواهوهمکهاران،
یشههبیهسههازعملکههردمحصههولمتعههددیماننههد

.)1394مههدلههها
APSIM ،SOYGRO ،CERES ،SOYMODوCROPSYST
آنههاانجهامشهدهانهد
وجوددارندکهدرسطحجهانتحقیقاتیروی 
( Jones et al., 2003; Keating et al., 2003, Stöckle et al.,
.)2003اینمدلهااغلبمستلزممهارتزیادکاربردرواسنجیآنها
استونیازبهپارامترهایورودیوتیییرپذیرزیادیدارنهدکههبعًهاال
اندازهگیریآنهاسختبودهویابهرایدامنههوسهیعیازگونههههای
زراعیومکانهایمختلآدنیا،غیرقابددسترسیهستند(علیهزادهو
همکاران .)1389،
سازمانخواروبارجهانی(فائو)،طیبهازنگرینشهریهشهماره،33

مد یبهنامآکواکراپ1رابرایشبیهسازیعملکردمحصولنسبتبه
آبمصرفیارائهکهرد(.)Steduto et al., 2009مهدلآکهواکراپدر
مقایسهبهادیگهرمهدلههایشهبیهسهازیگیهاهذکرشهدهدربهار،از
پارامترهایکمتریاستاادهمیکندودرآنسعیشدهکهتعاد یبهین
دقت،سادگیوسهو تبرایکهاربرانبرقهرارشهود( Hsiao et al.,
.)2009اینمدلیکابزارقدرتمندوباارزشبرایبهبودمدیریتآب
درمزرعهومحاسهبهبههرهوریآباسهت(.)Steduto et al., 2009
پژوهشهایزیادیدرداخدوخارجازکشوربرایبررسیدقتمهدل
آکواکراپانجامشدهاند.مثالالمطا عهایجهتواسنجیوصحتسنجی
مدلآکواکراپبرایمحصولجودرمنطقهپاکدشهتانجهامشهد.در
اینپژوهشمدلآکواکراپبرایدومتییردرجهه-روزرشهدازشهروع
کاشتتارسهیدنمحصهولوضهریببههرهورینرمهالشهدهبهرای
محصول،واسنجیشد.برایتو یهددادهههایرزمبهرایواسهنجیو
صحتسنجی،سهتیمارتقویمزراعیدرمزرعهپهردیسابوریحهاندر
جی 
یکفصدرشداجراشدند.اجرایمهدلبهادادهههایصهحتسهن 
نشاندادکهمدلبادقتمناسبیعملکهردمحصهولراشهبیهسهازی
میکند(اورگانی وهمکاران .)1394،برای ارزیابیمدلآکهواکراپدر
شبیهسازیعملکردبیوماسوباللذرتعلوفهایدرطهولجویچهه،
آزمایشیدرمنطقهکرجانجامشد.در این تحقیق ،مدلآکهواکراپ در
شبیهسازیتیییراتمکانیذرت علوفهایبهراسهاسعمهقآبناهوذ
یافتهدرطولجویچهارزیابیشد.نتهایجایهنتحقیهقنشهاندادکهه
میتوانازمدلآکواکراپبرایشهبیهسهازیعملکهردبیومهاسذرت

علوفهایدرطولجویچهاستاادهنمود(وطنخواهوهمکاران.)1394،
طی مطا عهای مدلآکواکراپدرمنطقهجنوبفالتاینبرایگندم
زمستانهارزیابیشد.دادههایتجربیحاصدازتحقیقاتمیدانیسهال
 2004تا 2011برای کا یبراسیون واعتبارسنجی مدلدرشبیهسهازی
زیستتوده،سطحپوششتاج(،)CCحجمآبخاکوعملکهرددانهه
درشرایطدیماستاادهشد.نتهایجنشهاندادکههآکهواکراپقهادربهه
شبیهسازیعملکردگندمزمستانهدرشرایطدیهماسهت (Zhang et
درشبیهسازیرشهدذرتو

).al., 2013برایارزیابیمدلآکواکراپ
مقداربهرهوری،تحتشرایطکمآبیاریدرجنوبتایوانانجهامشهد.
سهآزمایشبرایارزیابیعملکردمدلدرشهبیهسهازیپوشهشتهاج
(،)CCزیستتوده(،)Bعملکرد(،)Yتبخیروتعرقمحصهول()ETو
راندمانمصرفآب(،)WUEدرمزرعهانجامشد.نتایجنشاندادکه
یتوانهد
پیشبینیمدلدرمحیطبدونتنشخوبومدلآکواکراپم 
مد یقابداعتمادبرایارزیابیاثربخشیآبیاریپیشهنهادیواسهتااده
یهایمدیریتبرایذرتباشد( .)Greaves et al., 2016
استراتژ 
2
درمدل آکواکراپازپهارامتربههرهوریآبنرمهالشهده (*)WP
1- AquaCrop
2-Normalized Water Productivity
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استاادهشهدهاسه 
ت

برایتعیینزیستتودهگیاهی

.)2007اینپارامتردرنرمافزارآکواکراپبرایهرگیاهثابهتدرنظهر
گرفتهشدهاست(.)Steduto et al., 2009تحقیقاتنشهاندادهایهن

پارامترمقدارمشخصوثابتینیستوبرایهرمنطقهونوعرقمگیاه
متااوتاست.کارشناسانفائومقداراینپارامتررابهرایاکثهرنباتهات
زراعیمحاسبهودرپیوستراهنمایمهدلآکهواکراپ( Reference
دهاند.
)Manual, Annexes – AquaCrop, January 2010ارائهدا 
مقداراینپارامتربرایگیاهانکربن)C3(3مثدجوبین13تا15و
برایگیاهانکربن)C4(4مثهدسهورگوم،بهین26تها35گهرمبهر
مترمربعدرروزتیییرمهیکنهد(.)Steduto et al., 2009بررسهیهها
نشانمیدهدمقداراینپارامتربرایگیاهکاهوکهجهز گیاههانC3
است،درایرانتعییننشدهاست.هدفازانجاماینپژوهشمقایسهه
بهرهوریآبنرمالشهدهکهاهودردوکشهتهیهدروپونیکوکشهت
خاکیگلخانهایاست .

( Steduto et al.,

مواد و روشها
مشخصات محل آزمایش

اینپژوهشدرگلخانههتحقیقهاتیپهردیسابوریحهان،دانشهگاه
تهراندرمنطقهپاکدشترویگیاهکهاهورقهمپرطاووسهیدرسهال
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زراعی1397-1396انجامشد.مکانآزمایشدرطولجیرافیایی51
درجهو48دقیقهشهرقی،عهرججیرافیهایی35درجههو28دقیقهه
شما ی(E׳N،51◦48׳)35◦28وارتااعازسطحدریا1021مترواقع
است.دادههایموردنیازبرایاندازهگیریمقدارتبخیر-تعرقدرطهی
دودورهکشت،مانندساعاتآفتهابیازایسهتگاههواشناسهیواقهعدر
مزرعهتحقیقاتیپردیسابوریحانگرفتههشهدوهمچنهیندادهههای
موردنیازدیگردرگلخانهماننددمایروزانهتوسهطدماسهنج،رطوبهت
روزانهتوسطرطوبتسنجاندازهگیریشد،وسرعتبادنیزبهتوصهیه
سازمانفائوبرابر0/5متربرثانیهدرنظرگرفتهشد.دراینپهژوهش
تبخیر-تعرقبااستاادهازروشپهنمنمانتیهففهائو( Allen et al.,
)1998تعیینگردید .
درموردخاکتهیهشدهبرایانجامآزمایشکشتخهاکی،مقهدار
خاکموردنیاز پسازمخلوطباکمپوستگیاهیدرگلخانهتحقیقاتی
انباشتهشد،سپسگلدانهاازخاکپرشدهوسهگلداننیزبههعنهوان
نمونهجهتانجامآزمهایشوتعیهینویژگهیههایآنبههآزمایشهگاه
منتقدشدند.برخیخصوصیاتفیزیکیوشیمیاییخاکتهیهشدهدر
جدول()1ارائهشدهاسهت.همچنهینبرخهیویژگهیههایفیزیکهیو
)ارائهشدهاست .
شیمیاییآبمحدآزمایشنیزدرجدول( 2

جدول  -1ویژگیهای خاک مورد استفاده
بافت خاک
Silt loam

رطوبت مزرعه

رطوبت پژمردگی

(درصد حجمی)
 20/15

(درصد حجمی)
 10/01

جرم ویژۀ ظاهری ()gr/cm3
 1/37

رطوبت اشباع
(درصد حجمی)
 44/64

EC
)(dS/m

 3/55


جدول  -2ویژگیهای شیمیایی آب
پارامتر
مقدار

)Ca + Mg (meq/lit

)Na (meq/lit

PH

)EC (dS/m

16

2/9

7/2

1 /4


آزمایش گلخانهای

کشتدردومحیطکشتهیدروپونیک(شکد)1وخاکی(شهکد
)2انجامشد.درکشتهیدروپونیکتعداد48عددبوتهجههتانجهام
آزمایشدرنظرگرفتهشدند.روشدومکشتدرمحیطخاکبودکه
در 48گلدانمشابهباتراکمکشتهیدروپونیکانجامشد.درکشهت
هیدروپونیکبااسهتاادهازاههار و هه بههطهول3متهروبهاایجهاد
سانتیمتررویآنجهتقراردادنگیاهدرون
حارههاییبهفاصله 25
آنهااجراشد.دراینروش،آبوموادغذاییرزمجهترشدگیاهاز
طریق و هازمخزنبهکمکپمپواردسیسهتممهیشهدومحلهول
میگرفت.د یداستاادهازپمهپومخهزن،
غذاییدراختیارگیاهقرار  
هوادهیبهمحلولغذاییبودکههر15دقیقههپمهپتوسهطتهایمر

روشنوخاموشمیشدتامحلولواردسیستمودراختیارگیهاهقهرار
گیرد.محلولغذاییدرنظرگرفتهشدهکهودهیهدروپونیکبهافرمهول

هوگلندواشنایدربودکهدرمرحلهجوانهزنهیمقهدار8میلهی یتهر،در
مرحلهاولرشدمقدار10میلی یترودرمرحلهرشدتاانتهایبرداشت
بهمقدار16میلی یتردر 4یترآباسهتاادهشهدpH.مناسهببهرای
کاهوبهین6/5-5/5اسهت.بهرایکنتهرلpHازرزیهنکنتهرلpH
استاادهشد.هر50گرمرزینمیتواندبدوننیازبهتنظیماو یههpH،
محلولرابهصورتخودکاربهمدتدوهاتهبین6/5-5/5نگههدارد.
شههادرهواوبخشیدیگردرونیهکریهه
دراینروشبخشیازری 
نازکاز محلولغذایی درجریان قرارداشهت،وریشههههاآزادانههبها
تماسبودند.دراینسیستمبهد یدکاهشپایداری
محلولغذاییدر 
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عناصردرمحلولغذاییهردوهاتهیکبارمحلولتعویضمهیشهد.

مطابقباروشارائهشده Steduto

آبنرمالشدهایندوروشکشت

اندازهگیریزیستتودهدرهردوکشهت،ههرهاتهه3گلهداناز
برای 
کشتخهاکیو3بوتههازکشهتهیهدروپونیکبههصهورتجداگانهه
اندازهگیری عملکردمادهخشهک
آزمایششد.نمونههای گیاهی برای  
(زیستتوده)بعدازکاشتبذروانتقالنشا تاانتهایفصدکشتهر
ندازهگیهری
ستتودهگیاهی( (Biomassا 
یکبارجهتتعیینزی 
هاته 
میشدند.برایاینکار،نمونههادرهرمرحلهازنمونهبهرداریبعهداز
انتقالسریعبهآزمایشگاهبههمهدت3روزدردسهتگاهآونبهادرجهه
خشکمیشدند.مقدارپهارامتربههرهوری

درجهسانتیگراد

حرارت70

)et al. (2009برایایهنپهژوهشتعیهینومقایسههشهدند.پهارامتر
بهرهوریآبنرمالشدهبهدستآمدهعالوهبهرترسهیمنمودارههابها

استاادهازشاخصهایآماریمقایسهوتحلیدشدند .
درکشتهیدروپونیکباتوجهبههایهنکههآبومحلهولغهذایی
هموارهدراختیارگیاهقرارداشتتاگیاهداارتنشآبینشهود،بهرای
اندازهگیریمقدارآبمصرفشدهطیتبخیروتعهرقدرایهنکشهت،
بهصورتروزانهمقدارکاهشسهطحآبداخهدمخهزنانهدازهگیهری
میشد .




شکل  -1تصویر کشت در محیط هیدروپونیک

شکل  -2تصویر کشت در محیط خاکی

تعيين عملكرد ،کارایي مصرف آب و شبيهسازي تاجپوشش گياه کاهو در دو کشت…
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شکل  -3تصاویر تاج پوشش محصول کاهو (کشت خاکی) در سه تاریخ مختلف دوره رشد ،الف -تصویر برداشتشده توسط دوربین
و ب -تصویر پردازششده توسط نرمافزار کانوپی

شکل  -4تصاویر تاج پوشش محصول کاهو (کشت هیدروپونیک) در سه تاریخ مختلف دوره رشد ،الف -تصویر برداشتشده توسط دوربین و ب-
تصویر پردازششده توسط نرمافزار کانوپی


درکشتخاکینیزباتوجهبهاینموضوعکههپهارامتربههرهوری
نرمالشدهبرایآبیهاریکامهدوبهدونتهنشآبهیوتهنشکهودی
تعریآشده،آبیاریدرگلدانهابهصورتیانجامشدکهتنشآبهیبهه

گیاهواردنشود.برایتعیینزمهانمناسهبومقهدارآبیهاریدرطهول
فصدکشت،ازروشریسیمتریاستاادهشد.بدینصهورتکههوزن
خاکخشکشدهگلدان،وزنگلداندروضعیترطوبتزراعهی((FC
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اندازهگیریشهدند.حهال
ووزنگلداندروضعیت) (Wilting point
باتوجهبهوزنهایمحاسبهشده،زمانیکه30درصهدآب،ازگلهدان
خارجمیشد(آبسهدا وصول)باوزنکردنگلدانها،اینمیهزانرا
کنترلوزمانیکهآبیاریرزمبود،آبیاریبههمیزانهیکههرطوبهت
خاکبهظرفیتزراعیمیرسید،آبیاریصورتمهیگرفهت،تهاگیهاه
داارتنشآبینشود.همچنینبرایایجهادشهرایطمطلهوباز حهاظ
تأمینموادغذاییموردنیازدرکشتخاکینیزمقدارکودازتوپتاسیم
بهترتیب  150و70کیلوگرمدرهکتارمصرفشد.کدکودپتاسیمو
نصآکودازتدرزمانکاشتوباقیمانهدهکهودازتقبهداز مرحلهه
گلدهیبهگلدانهادادهشد.اهارپارامترمربوطبههپوشهشگیهاهی
شامددرصدپوشش گیاهدرشروعمرحلهجوانههزنهی)، (CCOنهر 
رشدپوششگیاهدر مرحلهتوسهعه)،(CGCحهداکثرپوشهشگیهاه
)(CCXونر کاهش پوششگیهاهدرمرحلههپیهری)(CDCبهرای
اجرایمدلآکواکراپ ا زامیهستند.برایتعییناینپارامترها،درصد
پوششگیهاهدرطهولدورهرشهدانهدازهگیهریشهدوبهرپایهه ایهن
اندازهگیریهادرصدپوششگیاهدرشروعجوانهزنیوحداکثرپوشش

گیاهوتیییراتپوششگیهاه بهیندوانهدازهگیهریبهراسهاسشهدت
تیییراتبرروزمحاسبهگردید.برایتعیهینپوشهشگیهاهیاز روش
)Patrignani and Ochsner (2015استاادهشد.بااسهتااده ازایهن
روش،ازسطحهرگلداندرکشتخاکیوسطحمختصبههرگیهاه
رویخطوط و هدرکشتهیدروپونیک،عکهسگرفتههمهیشهدوبها
انتقالعکس بههنهرمافهزارکهانوپی،1درصهدپوشهشگیهاهمحاسهبه
گرفتنعکسها،دوربیندرارتااع60سانتیمتربهارتر

میگردید.برای

از تاجپوششگیاهوبهطورموازیبهاسهطحگلهدانو و ههقهرارداده
میشد.سهنمونهازعکسهایقبهدوبعهدازپهردازشدرنهرمافهزار
کانوپی درشکد( )3برایکشتخاکیودرشهکد()4بهرایکشهت
هیدروپونیکارائهشدهاند .


تشریح و کاربرد نرمافزار آکواکراپ

کواکراپاستاادهشهد.رزمبهه

دراین پژوهشازنسخه 5مدلآ
ذکراستکهشبیهسازیعملکرددرکشتهیهدروپونیکتوسهطمهدل
آکواکراپبهایند یدکهدراینکشتهیچگونهتنشآبهیوتهنش
کودیوجودنداردوامکانتعریآاینشرایطبرایمهدلوجهوددارد،
انجامشد.دراینمدل،مقدارعملکردزیستتودهتاiامینروزپساز
میشود) :(Steduto et al., 2009
کاشت،از رابطه()1حساب 
Tr.i
( )1
∑( × B = BWP
)
ETo.i

دررابطهفوقB،عملکردزیستتودهتاiامینروزپسازکاشت
(گرمبرمترمربع)BWP،ضهریب بههرهوری نرمهالشهده(گهرم بهر
1-Canopeo

مترمربع)Tr,i،تعرقروزانهگیاه(میلیمتهردرروز)و EToتبخیهرو
تعرقمرجع(میلیمتر درروز)هستند.درمدلآکواکراپ،پارامترتعرق
میشود :
گیاه )  ( Trازرابطه()2محاسبه 
𝑜𝑇𝐸 × 𝐶𝐶 × 𝑐𝐾 × 𝑠𝐾 = 𝑟𝑇

()2
دررابطهفوق Ks،ضریب تنشآبهی Kc،ضهریب گیهاهیCC،
ضریبپوششگیاهیوEToتبخیروتعرقمرجعهستند.باتوجهبه
اینکهبرنامهآبیاریدراینپژوهشبهصورتیبهودهکههگیهاهتحهت
تنشکمآبیقرارنگیرد ،ذاضریبKsبرابریکدرنظرگرفتههشهد.

ضریبگیاهیKcنسبتبینتبخیروتعرقگیاهبدونتنشآبهیبهه
تبخیروتعرقمرجعاست.اینضریبدرمدلآکواکراپبااستاادهاز
ارائهشدهدرنشریهشهماره56فهائو )(Allen et al., 1998در
روش 
طولدورهرشد بهرآورد مهیشهود.ضهریبپوشهشگیهاهیدرمهدل
آکواکراپاززمانکاشتبذرتاپایانمرحلهتوسهعهبهااسهتاادهازدو
میشود( :)Steduto et al., 2009
معاد ه زیربرآورد 
)𝑡×𝐶𝐺𝐶(
𝑒 × 𝑂𝐶𝐶 = 𝐶𝐶
( )3
)𝑡×𝐶𝐺𝐶(−
𝑒 × 𝑂𝐶𝐶[ 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 𝑋 −
]
( )4
رابطه3برایدورهزمانیکاشتبذرتانیمهمرحلهتوسعهاستااده
میشود.رابطه4نیزبرای دورهزمانیازنیمهیمرحلهتوسعهتاآخهر
مرحلهتوسعهاست.درمعادرتفهوقCC,پوشهشگیهاهیدرtروز
پسازکاشتCCx،حداکثرپوششگیاهیCCo،پوششاو یه گیاه
درزمانt=0وCGCنر رشدپوششگیاهدرروزهسهتند.پوشهش
بهصورت
گیاهدرطولدورهمرحلهآخرکهدرآنشیبپوششگیاهی 
میشود :
نزو یاست،ازرابطهزیراستااده 
𝐶𝐷𝐶
(
)𝑡×


()5
= 𝐶𝐶
𝑥𝐶𝐶 𝑒 [ × 𝐶𝐶𝑋 × {1 − 0.05
]− 1
درروابهطفهوقCDC،نهر کهاهشپوشهشگیهاهیوtزمهان
برحسبروزاستکهازمرحلهاهارمرویش(پیری)شروعمهیشهود.
طولدورههایمختلآرشدگیاهکاهوهمراهباعملیهاتکشهاورزیو

آبیههاری،یادداشههتبههرداریوثبههتگردیدنههد.مجموعهههپارامترهههای
اندازهگیریشدهومشاهدهشده ازمراحدمختلآرشدکههبههعنهوان

ارائهشدهاند .
ورودیبهمدلآکواکراپواردشدند،درجدول( )3

تجزیهوتحلیل دادهها

درایههنپههژوهشبههرایارزیههابیکههاراییمههدلآکههواکراپاز
3
شاخصهایآماریضریبتبیین ،(R2) 2ریشهمیانگینمربعاتخطا
( ،)RMSEضریبکارایی )E( 4وضریببهاقیمانهده )CRM( 5کهه
بهصورتزیرمحاسبهمیشوند،ارزیابیشد .

2- Determination Coefficient
3- Root Mean Square Error
4- Coefficient of efficiency
5- Coefficient of Residual Mass
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جدول  -3مقادیر پارامترهای ورودی به مدل آکواکراپ
کشت اول

پارامتر
هیدروپونیک
 0/47
پوششسبزاو یه(درصد) 
8
زمانشروعجوانهزنی(روزپسازکاشت) 
7
طولدورهجوانهزنی(روز) 
 32
زمانشروعگلدهی(روزپسازکاشت) 
7
طولدورهگلدهی(روز) 
 56
زمانرسیدنبهحداکثرپوششسایهانداز(روزپسازکاشت) 
 56
زمانشروعدورهکاهش(روزپسازکاشت) 
 56
زمانبرداشت(روزپسازکاشت) 

کشت دوم
خاک
 0/77
8
7
 37
9
 77
 77
 77

هیدروپونیک
 0/57
7
7
 28
6
 44
 44
 44

خاک
 0/67
7
7
 35
8
 44
 44
 44

̅ )]2
𝑀 [∑(𝑆𝑖 − 𝑆̅)(𝑀𝑖 −
نشانمیدهندمقداراینپارامتربرایگیاهکاهوکهجز
( )6
= 𝑅2
2
̅ )2
𝑀 ∑(𝑆𝑖 − 𝑆̅) ∑(𝑀𝑖 −
است،درایرانتعییننشدهاست.بنابراینیکیازاهدافاینپژوهش
𝑁
مقایسهبهرهوریآبنرمالشدهکهاهودردوکشهتهیهدروپونیکو
−1
( )7
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [𝑁 ∑(𝑀𝑖 − 𝑆𝑖 )2 ]0.5
کشتخاکیاست.ایهنپهارامتردرمهدلآکهواکراپابتهدابههکمهک
𝑖=1
) 𝑖𝑀 ∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 −
دادههههایکشههتاولواسههنجیوسههپسبههادادههههایکشههتدوم،
 
()8
𝑛 𝐸 =1−
̅ )2
𝑀 ∑𝑖=1(𝑀𝑖 −
صحتسنجیشد.دراینپژوهشبرایمحاسبهپارامتربههرهوریآب

𝑁∑ ∑𝑛𝑖=1 𝑀𝑖 −
𝑖𝑆 𝑖=1
استاادهشدهاسهت.در

نرمالشده،ازروش )Steduto et al. (2009
( )9
= 𝑀𝑅𝐶
𝑖𝑀 ∑𝑛𝑖=1
اینروش ،پراکنشدادههای نسبتتجمعی تعهرقگیهاه بههتبخیهر-
یشهدهو
آنهها  Siو  Miبههترتیهبمقهادیرشهبیهسهاز 
کههدر 
𝑇
تعرق مرجع( 𝑟𝑇𝐸 ∑)درمقابهدزیسهتتهودهتجمعهیرسهمشهدهو
̅
انهدازهگیریشده n ،تعدادمشاهدات و  Mمیانگینمقادیر  Miهستند.
𝑂
بهرهوریآب نرمالشده،برابرباضریببهتهرینخطهیاسهتکههاز

یشهده از
 RMSEمقادیرکلییامیانگینانحرافمقهادیرشهبیهسهاز 
مبدأ مختصاتبهنقاطبرازشگذشتهاست.پراکنشدادههاینسهبت
مقادیراندازهگیری شدهرانشهانمهیدههدکههنمهایشدهنهدهعهدم
تجمعیتعرقگیاهبهتبخیر-تعرقمرجعدرمقابدزیستتودهتجمعی
اطمینانمطلقمدلاست.هراه  RMSEبهصارنزدیهکتهرباشهد،
برایهردوروشهیهدروپونیکوکشهتخهاکیونیهزمعاد ههخهط
عملکردشبیهسازیمدلبهتراست.ضریب  Eبیانگرنهسبتانحهراف
ارائهشدهاند .
برازشدادهشده،درشکد( )5

یشهدهازانهدازهگیهریشهدهبههانحهرافمقههادیر
مقادیرشهبیهسهاز 
نتایجنشانمیدهندعملکهرد زیسهتتهوده کشهتهیهدروپونیک
زهگیریشدهازمقادیرمیانگیناست.مقهدار  Eبهین ∞ -تها +1
انهدا 
یباشهدومقهادیرآنبهرایکشهت
بیشترازکشتدرمحیطخاکیمه 
متییر استهراهمقدارآنبهیکنزدیکترباشد،مدلکاراتراسهت.
هیدروپونیکبرابر 15/80گرمبرمترمربعوبرایکشتخاکیبرابهر
شازحهدویهها
شهاخص  CRMنهشانگرتمایدمدلبرایبهرآوردبهی 
 14/26گرمبرمترمربعاست.پسازتعیینضریببههرهوری،مهدل
کمتهرازحهددرمقایهسهبهاانهدازهگیهریههااسهت.انانچههتمهامی
آکواکراپبادادههایکشتاولواسنجیوبهادادهههایکشهتدوم،
مقادیرپیشبینیواندازهگیریشدهباهمبرابهرشهوند،مقهدارعهددی
صحتسنجیشد.مقادیراندازهگیریشدهوشبیهسازیطهیدودوره
شاخصهای CRM ،RMSEبرابربهاصهارومقهدار  Eبرابهربها1
ارائهشدهانهد.نتهایجانهدازهگیهریوشهبیهسهازی
کشت،درجدول( )4
خواهدبود .
توسطمدلدرهردوکشتنشانازبیشتربودنمقدارعملکردکشت
بهعنوانیکنتیجهگیری
هیدروپونیکنسبتبهکشتخاکیمیباشد .

نتایج و بحث
کلی،نتایجنشانمیدهدکهبرایهردودورهکشت،مدلقادراسهت
عملکرد:
مقهدارعملکهردکاهورابادقتنسبتاالبارییشبیهسهازیکنهد.بهرای
طورکهدربخشهایقبهدبیهانشهد،مهدل آکهواکراپاز

همان
اطمینانازصحتانهینادعهایی،نتایجبهااسهتاادهازشهاخصههای
پههارامتربهههرهوریآبنرمههالشههده (* )WPبههرایتعیههینعملکههرد
آمهارییادشدهمقایسهشدند(جدول .)5
استاادهشدهاست ( .)Steduto et al., 2007بررسهیهها

(زیستتوده)

درمجموع همهشاخصهایآمارینشانمیدهندکهمدلبرای
گیاههان C3
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هردومحیطکشتعملکردرا بادرصهدخطهایپهایینیپهیشبینهی
میکند.ضریبتبیین  R2بیننتایجمدلونتایجگلخانهایدرههردو
محیطکشتنزدیکبهیکاستونشانمهیدههدمهدلمهیتوانهد
تیییراتعملکردمحصولراشبیهسازیکند.مقهدار  CRMدربیشهتر
مههواردنزدیههکبهههصههاراسههتکهههنشههانازدقههتبههاریمههدلدر
شبیهسازیواکنشعملکردکاهوونزدیکهیمقهادیرمهدلبهامقهادیر




اندازهگیریشدهدارد.درهمهمهواردمقهدار  CRMمناهیاسهتکهه
اندازهگیهریشهده
نشانمیدهدمدلمقدارعملکردرابیشترازمقادیر 
نشانمیدهد.همچنین،مقدار  Eدرهمهمواردنزدیکبهیکاسهت
کهنشانازکاراییمدلدرشبیهسازیعملکردمیباشد.

شکل  -5رابطه بین عملکرد زیستتوده و تعرق نرمال شده برای دادههای واسنجی  :الف -کشت هیدروپونیک ب-کشت خاکی
جدول  -4نتایج اندازهگیری شده و شبیهسازیشده زیستتوده برای دادههای واسنجی و صحتسنجی
اندازهگیری شده
کشت هیدروپونیک

دورهی کشت
روز پس از کاشت

او یندورکشت 

دومیندورکشت 





 16
 28
 33
 42
 56
 63
 75
7
 14
 21
 28
 36
 44

کشت خاکی

زیستتوده
(تن بر هکتار)
 0/067
 0/567
 1/192
 2/744
 5/371
 -- -- 0/05
 0/19
 0/81
 2/10
 3/14
 4/93

شبیهسازیشده
کشت هیدروپونیک

کشت خاکی

زیستتوده
 0/012
 0/074
 0/085
 0/714
 1/807
 4/199
 5/265
 0/05
 0/12
 0/65
 0/82
 1/98
 3/97

(تن بر هکتار)
 0/03
 0/30
 0/54
 1/84
 5/34
 -- -- 0/01
 0/11
 0/64
 1/94
 3/66
 5/38

 0/06
 0/24
 0/40
 0/90
 2/70
 3/93
 5/42
 0/03
 0/07
 0/34
 1/14
 2/54
 4/05
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جدول  -5مقدار شاخصهای آماری برای ارزیابی صحت نتایج شبیهسازیشده توسط مدل
CRM

E

RMSE%

R2

 -0/05
 -0/08
 -0/24
 -0/12

 0/97
 0/95
 0/90
 0/95

 0/30
 0/29
 0/51
 0/39

 0/949
 0/966
 0/988
 0/97

محیط کشت
هیدروپونیک 
خاکی 
هیدروپونیک 
خاکی 

دورهی کشت
دوراولکشت 
دوردومکشت 


شبیهسازیکاراییمصرفآبتوسطمدلآکهواکراپدرههردودوره
کشتنشانمیدهندکهکاراییمصهرفآبدرکشهتهیهدروپونیک
بیشترازکشتخاکیاست.همچنیننتایجنشانمیدهنهدکههمهدل
مقدارکاراییمصرفآبرادرمقایسهبامقادیراندازهگیریشدهکمی
بیشترازمقدارواقعی،نشانمیدهد.بهعنوانیکنتیجهگیهریکلهی،
نتایجنشانمیدهندکهبرایههردودورهکشهت،مهدلقهادراسهت
مقهدارکاراییمصرفآبرابادقتنسبتاالبارییشبیهسازیکند .

کارایی مصرف آب

کاراییمصرفآبیکیازمهمترینشاخصههایتعیهینمقهدار
محصولبهازایحجهمآبمصهرفیمهیباشهد.کهاراییمصهرفآب
(مقدارآبیاری/عملکرد)برایدوکشتهیدروپونیکوکشهتخهاکی
طیدودورهکشتدرجدول()4ارائههشهدهاسهت.همچنهینمقهادیر
یشده کاراییمصرفآبنسبتبهمیزان
اندازهگیریشدهوشبیهساز 
مصرفآبآبیاریدرشکد()6ارائهشدهاست.نتهایجانهدازهگیهریو

جدول  -6کارایی مصرف آب گیاه کاهو در دو روش کشت هیدروپونیک و کشت خاکی
اندازهگیری شده
دورهی کشت

محیط کشت

عملکرد

()kg/ha
کشتهیدروپونیک  5371
دوراولکشت 
 5265
کشتخاکی 
کشتهیدروپونیک   4930
دوردومکشت 
 3970
کشتخاکی 

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3
 4/36
 3/89
 4/77
 3/91

شبیهسازیشده
عملکرد
()kg/ha
 5340
 5420
 5380
 4050

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3
 4/34
 4/01
 5/21
3/99
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شبیهسازی تاجپوشش

درصدتاجپوششیکیازپارامترهاییاستکهتوسطمهدلقابهد
شبیهسازیوبرآورداست.ایهنپهارامتردرههردودورهکشهتبهرای
کشتهیدروپونیکوکشتخاکیاندازهگیریوثبتشهد.اگهونگی
پراکنشنتایجاندازهگیریوبرآوردشدهدرصدتاجپوششگیهاهکهاهو
برایهردومحیطکشتهیدروپونیکوخاکیدرهردودورهکشت،
بهترتیبدرشکد 1وشکد)8(2ارائهشدهاند.همچنیندرشکدهای
()9وشکد4نیزمقادیراندازهگیهریدرمقابهدمقهادیربهرآوردشهده


درصدتاجپوششمحصولکاهونسبتبهگذشهتزمهانبههترتیهب
اند.همانطورکهدراین

برایاو ینودومیندورکشتترسیمگردیده
اشکالمشهخصاسهت،مهدلدرههردودورهیرشهدگیهاه،درصهد
تههاجپوشههشرابهههغیههرازمرحلهههیابتههدایرشههددردوردومکشههت
هیدروپونیککهکمبرآوردنشانمیدهد،درمابقیمواردبیشبرآورد
کردهاست.بهعنوانیکنتیجهگیریکلی،نتایجنشانمیدهنهدکهه
مههدلبههرایهههردومحههیطکشههت،مقههدارتههاجپوشههشرابهههخههوبی
سازیمیکند .


شبیه

شکل  -1پراکنش نتایج اندازهگیری و برآورد شده تاجپوشش محصول کاهو در اولین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی



شکل  -2پراکنش نتایج اندازهگیری و برآورد شده تاجپوشش محصول کاهو در دومین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی
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شکل  -3تغییرات زمانی درصد تاجپوشش اندازهگیری و شبیهسازیشده اولین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی

شکل  -4تغییرات زمانی درصد تاجپوشش اندازهگیری و شبیهسازیشده دومین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی

کمترینمیهزاناخهتالفدربهرآوردیهابههعبهارتدیگهربهتهرین
شبیهسازیتاجپوششرامدلدردوردومکشتخاکیازخهودنشهان
میدهد.بهطورکلیمحهدودهتیییهراتپارامترههایآمهاری،RMSE
گیریشدهوبرآوردشدهبهه
پوششاندازه 


برایدرصدتاج
MBEوR2
ترتیهههببرابهههر()7/46-10/62؛()6/33-4/67درصهههدو(-0/982
)0/956بهدستآمدند.نیاتیوهمکهاران()2018مقهادیرRMSEو
R2رابرایسبزیجاتبرگیبرایدرصدسبزتاجپوششبهترتیببین
()0/94-5/44درصهههدو()0/60-0/99درصهههدگهههزارشدادهانهههد.
همچنینما یکوهمکاران()2017مدلآکواکراپراتحهتشهرایط
مختلهآآبیهاریبهرایایندرقنههدمهوردارزیهابیقراردادنهدومقههادیر

رابرایدرصدسبزتاجپوششبهترتیببهین(-16/89

RMSEوR2
)درصدگزارشکردهاند .

)3درصدو(0/76-0/99

نتیجهگیری
نتایجاینپژوهشنشاندادکهمقدارعملکردکشتهیدروپونیک
وپارامتربهرهوریآبنرمالشدهکاهودردوکشهتهیهدروپونیکو
خههاکیمتاههاوتاسههتبهههطههوریکهههمقههدارایههنپههارامتردرکشههت
هیدروپونیکاندکیبیشازکشتخاکیاست.بیشتربودناینپارامتر
مؤیدآناستکهعملکردنهاییمحصولدرکشتهیدروپونیکبیش
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Abstract
In recent years, there has been high attention towards soilless cultivation or hydroponic for growing plants in
greenhouses.In the current study we addressed normalized water productivity of lettuce (Lactuca sativa)
between soil and hydroponic cultivations and also the assessment of AquaCrop model in simulation of yield and
water use efficiency of lettuce cultivation methods.The Normalized Water Productivity is used for simulating
plant growth in AquaCrop model. The experiments on two mentioned cultivations were conducted during two
cultivation periods. The first cultivation’s data were used for calibrating the productivity parameter of
normalized water and the second’s cultivation data were used for validation. The obtained results suggested that
the productivity parameter of normalized water was different for soil and hydroponic cultivations.It was 14.3 and
15.8 g m-2 for the two cultivation types, respectively. AquaCrop model was performed using these amounts for
second cultivation period and the value of biomass was simulated during growth period and then was compared
to the measured values. The results indicated that AquaCrop model simulated the performance of lettuce with a
suitable accuracy during growth period using the calibrated values of normalized water productivity. Water use
efficiency (WUE) was also measured and simulated in both cultivation periods for hydroponic and soil
cultivations. The results indicated that the water use efficiency (WUE) in hydroponic is higher than WUE in soil
cultivation. Also, the amount of canopy cover was measured for both culture mediums in both cultivation
periods and was simulatedby the model. The results showed that the model simulates the amount of canopy
coverwell for both culture mediums. Also AquaCrop model has higher accuracy in the simulation of
performance and WUE for lettuce. According to the obtained results, it was concluded that the culture medium
influenced the performance of lettuce plant; and performance and WUE in hydroponic cultivation is higher than
soil cultivation. Furthermore, AquaCrop model has relatively high accuracy in the simulation of performance,
WUE, and also simulation of canopy cover for lettuce plant.
Keywords: AquaCrop model, Hydroponic cultivation, Greenhouse, Lettuce’s, Soil cultivation, Yield, Water
use efficiency
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