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چکيده
استفاده بهینه از منابع آب موجود و مدیریت آنها با توجه به علم روز ،امری بسیار حیاتی است این مهم سبب شده تا استفاده از مدلهای گیاهی در
جهت بررسی اثرات کمآبیاری روی عملکرد محصوالت کشاورزی اهمیت پیدا کند .بدین منظور ،بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و صفات رشددی در
سه رقم افق،روشن و نارین و واسنجی و صحتسنجی مدلگیاهی AquaCropبرای این ارقام در سدال زراعدی  96-97در مزرعده تحیییداتی واقدع در
بیرجند انجام شد .تحییق در قالب فاکتوریل بهصورت طرح بلوک کامل تصادفی با  6تیمار و سه تکرار اجرا شدد .تیمدارهدای آبیداری شدامل (100تیمدار
شاهد)(75 ،تنش متوسط) و (50تنش شدید) درصد نیاز آبی گندم و  3تیمار دیگر مربوط به دو رقم جدید افق و نارین و یک رقم قدیمی و بدومی روشدن
کشت شدند .نتایج میایسهی میانگین انجامشده نشان داد ،میانگین اثر ساده تنش رطوبتی ،اثر ساده ارقام و اثر متیابل تنش در ارقام مختلد در صدفات
مختل معنیدار بودند .پس از آنالیز و میایسه میانگین صفات گیاهی ،مدل گیاهی  AquaCropبرای تنشهای  100و  75درصد نیاز آبی در دو پارامتر
عملکرد دانه و بیوماس واسنجی شد .پس از مرحله اعتبار سنجی مدل ،صحت سنجی مدل با تنش  50درصد نیاز آبی انجام شد .نتدایج صدحت سدنجی
مدل نشان داد میادیر عملکرد دانه شبیهسازیشده مدل ،همبستگی و رابطه قابل قبولی نسبت به میدار انددازه گیدری شدده عملکدرد دانده بدا توجده بده
شاخصهای ارزیابی NRMSEو  R2دارد .میدار شاخص  NRMSEعملکرد دانه شبیهسازی و اندازهگیری شده برای میانگین تنشهای رطدوبتی 100
و  75درصد در مرحله واسنجی ارقام افق ،روشن و نارین به ترتیب  0/88 ،0/09و  1/51درصد به دست آمد .این میادیر در صحت سنجی مدل در تدنش
 50درصد به ترتیب  3/14 ، 1/49و  0/08درصد مشاهده شد .همچنین برای اطمینان از صحت سدنجی مددل ،نتدایج بدا اسدتفاده از دادههدای عملکدرد
اندازهگیری شده رقم روشن در سال زراعی 1387-88مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به میادیر محاسبهشده در شاخصهای آماری مدیتدوان بده ایدن
نتیجه رسید مدل کارایی قابل قبولی برای واسنجی ارقام مختل گندم میتواند به ما بدهد که این مهم به دلیل تعداد باال و روزافزون ارقام مختل گندم
کاربرد بسیاری در منطیه دارد.
واژههاي كليدي :عملکرد گندم ،تنش رطوبتی ،مدل  ،AquaCropواسنجی ،ارقام گندم
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امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیداز بده مدواد
غذایی فشار بیشتری برای تأمین غذای موردنیاز بر منابع طبیعدی وارد
میشود .از سوی دیگر این مهم باعث شده است که بخش کشداورزی
که اصلیترین بخش در تأمین نیاز غذایی انسان است ،مدیبایسدت در
جهت توسعه پایدار گام بدردارد .از دیددگاه سدازمان جهدانی خواروبدار

 -1دانش آموخته ارشد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند
 2و  -4عضو هیئتعلمی گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند
 -3عضو هیئتعلمی گروه علوم زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه بیرجند
(* -نویسنده مسئول(Email:M.Yaghoobzadeh@birjand.ac.ir :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.26.7

کشاورزی ( ،) FAOتوسعه پایدار عبارت است از مددیریت و حفاتدت
منابع طبیعی پایه و هدایت و تحوالت فناوری و نهادی ،بهطوریکه از
تأمین نیازهای انسانی برای نسلهای کنونی و آینده بشریت بهصورت
مستمر و پایدار اطمینان حاصل شود.خشکسالی بهتنهایی بزرگتدرین
استرس غیرزندهای است که منجدر بده کداهش عملکدرد محصدوالت
زراعی میشود ،همچنین تولید این محصوالت زراعی حتی در شدرایط
پرتنش محیطی ضروری است ( .)Budak, 2013گندم در ایران بیشتر
در مناطیی با بارندگی کم کشت میشود که در ایدن منداطق همدواره
آبیاری تکمیلی الزم است .بر اساس آمارهای سدایت  FAOدر ایدران
کشت گندم به حدود  7/3میلیون هکتار و تولید کل  14/5میلیون تدن
5- Food and Agriculture Organization of the United
Nations

2258

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

و طور متوسط با بهدرهوری حددود  2تدن در هکتدار مدیباشدد .تدنش
خشکی تأثیر قابل توجهی بر رشد گیاه دارد ،اگرچه دامنده کداهش بده
دلیددل تفدداوت در زمددان تددنش و شدددت اسددترس واردشددده و رقددم
مورداستفاده در منطیه بسیار متفاوت است (.)Farshadfar, 2012
بخش کشاورزی در اقتصداد ملدی و تدأمین غدذای جامعده نیدش
اساسی دارد و در جهت دستیابی به پایداری در ایدن بخدش ،ضدروری
است از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین شکل ممکدن
استفاده شود تا ضمن کاهش در مصرف این منابع ،سدودآوری و رفداه
کشاورزان نیز افزایش یابد (مهاجرانی و همکاران .)2011 ،با توجه بده
اقلیم خشک و نیمهخشک ایران ،آب بهعنوان یکی از مهمترین منابع،
به عنوان یک عامل اصلی محدودکننده تولید ،نیش مهمی را در تعیین
نوع فعالیتهای زراعی ایفدا مدیکندد .ازایدنرو ،ارزیدابی آب موردنیداز
سیستمهای کشاورزی همواره از اهمیت بسیار باالیی برخدوردار اسدت
(.)Osamu et al., 2005
خشکی علت اصلی کاهش عملکرد گیاه گندم است .این واقعیدت
وجود دارد همواره تیاضای آب بدرای محصدوالت کشداورزی افدزایش
مییابد و سؤال اساسی آن است که چگونه میتوان تولیدات کشاورزی
را همراه با استفاده پایدار از مندابع آبدی و حفاتدت از آن افدزایش داد
( .)Duggan and Fowler. 2006یک تکنیک برای مدیریت کارآمدد
منابع آب آبیاری ،استفاده از مددلهدای جدیدد در تعیدین نیداز آبدی و
زمان بندی آبیاری در کنار فعالیتهایی در راستای اصدالح گیاهدان ،از
مدیریتهای کارآمد درزمینهٔ توسعه پایددار مندابع آب در کشداورزی
م دیباشددد (سددلیمانی .)1394 ،اسددتفاده از مدددلهددای شددبیهسددازی،
محدودیتهای موجود در تحیییات صحرایی را تا حد قابلمالحظدهای
کاهش داده و آنها را تبددیل بده ابدزاری تواندا در بررسدی و تحلیدل
سناریوهای مختل و انتخاب مدیریت مناسب آب کرده است ( Kroes
.)et al., 2008
دقت نتایج حاصل از مددلهدای شدبیهسدازی بدهدقدت دادههدای
موردنیاز بستگی داشته و در صورت دسترسی به این دادهها و واسنجی
صحیح ،این مدلها میتوانند بدون محددودیتهدای مکدانی و زمدانی
موجود در تحیییات صدحرایی و صدرف هزینده و زمدان کمتدر جهدت
ارزیابی مدیریتهای مختل آبیاری و اثرات درازمدت این مدیریتهدا
بده کدار گرفتده شدوند ( .)Kuo et al. 2006بندابراین ایدن مددلهدا
توصیههای عملی را برای کشاورزان و کسانی که بهصدورت گسدترده
روی برنامهریزی کم آبیاری و استفاده از آبشور تحت شرایط مختل
تأمین آب و شرایط مختل مدیریت محصول کدار مدیکنندد ،فدراهم
مینماید (.)Singh, 2006
اندرزیان و همکاران برای شبیه سازی عملکرد کشت گندم تحدت
تیمارهای مختل آبیاری در ناحیه جنوبی ایران (اهدواز ،خوزسدتان) از
مدل  AquaCropاستفاده نمودند .این مدل توانست میزان آب خداک
ناحیه ریشه ،عملکرد و ماده خشک را با تفاوت  10درصدد نسدبت بده

میادیر واقعی آنها تخمین بزند .در این تحییق مشدخص شدد کده در
سالهای تر با به کار بردن عمق آبیاری به میدزان  200میلدیمتدر در
مراحل کاشت ،جوانهزنی ،کشیدگی ساقه ،گلدهی یا پر شددن داندههدا
باالترین عملکدرد محصدول حاصدل مدیشدود .همدین نتیجده بدرای
سالهای معمولی با به کار بردن عمق آبیاری به میزان  200میلیمتدر
در مراحل کاشت ،کشیدگی ساقه ،گلدهی و همچنین برای سالهدای
خشک با به کار بردن عمق آبیاری  300میلیمتدر در مراحدل کاشدت،
جوانهزنی ،گلدهی و پرشده دانهها صادق میباشدد ( Andarziyan et
.)al., 2011
نظر به اینکه در استان خراسان جنوبی ،کمبود آب و کاهش کیفی
منابع آبوخاک از عوامل اصلی کاهش تولید میباشدند ،کداربرد رو
کم آبیاری و استفاده از ارقام میداوم بده خشدکی دو راهبدرد مددیریتی
جهت تعدیل وضدعیت خشدکسدالی و بحدران آب قلمدداد شدده و از
اولوی دت خاص دی برخددوردار اسددت .حددال در صددورتی کدده می دزان آب
قابلدسترس مشدخص باشدد ،بدا محاسدبه عمدق بهینده آب آبیداری
میتوان سطح زیر کشدت بهینده را نیدز تعیدین نمدود کده تهیده ایدن
اطالعات ،کمک بزرگی به امر تصمیمگیری در بخش مدیریت آبیاری
خواهد نمود (شهیدی.)1387 ،
مددؤمنی و همکدداران ( )1389بددا اسددتفاده از مدددل رشددد گی داهی
 CropSystبرای تحلیل بهرهوری آب ،بهعنوان شاخصدی از رانددمان
مصرف آب در بررسی توسط مدل نشان داد که رسیدن رطوبت اولیده
خاک به حد ترفیدت زراعدی( ،حدود  19/6درصدد) ،عددم جمدعآوری
کل باقیمانده گیاهی از روی زمین ،بارندگی و تاریخ کشدت زودهنگدام
نسبت به رو مرسوم در منطیه و تعداد بذر ( 300عددد در مترمربدع)
در افزایش بهرهوری آب و عملکدرد مدؤثر مدیباشدند .بندابراین جنبده
نوآوری و اهداف این تحییق شامل واسنجی و صدحت سدنجی مددل
 AquaCropبرای سه رقدم مختلد جدیدد و پرکداربرد در منطیده و
استفاده از حالتهای مختل تیمار آبی برای واسنجی و صحت سنجی
مدل هست.

مواد و روشها
این تحییق در مزرعه تحیییاتی دانشدکدهی کشداورزی دانشدگاه
بیرجند در فاصدله  5کیلدومتری غدرب شدهر بیرجندد در مسدیر جداده
بیرجند -طبس ،مجاور روستای امیرآباد قرار دارد در آذرماه فصل پاییز
کشت شد .این منطیه ازنظر اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمهخشدک
دارای زمستانهای سرد و تابستانهای گرم بدا عدرج جارافیدایی 32
درجه و  53دقییه شمالی و طدول جارافیدایی  59درجده و  13دقییده
شرقی و با ارتفاع  1480متر از سطح دریا انجام شد .متوسط بارنددگی
این منطیه کمتر از  200میلیمتر و میدانگین سداالنهی دمدای آن 16
درجه سانتیگراد است.
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آنالیز خاک ،میدار  300کیلوگرم در هکتار کود اوره 150 ،کیلدوگرم در
هکتار کود سوپر فسفات تریبل و  150کیلوگرم در هکتار کود سولفات
پتاسیم به خاک داده شد بهطوریکده کودهدای فسدفره و پتاسدیمی و
حدود یکچهارم کود ازتِ ،قبل از کشت در سطح کرتهای آزمایشدی
بهطور یکنواخت توزیع و با بیل به زیرخاک برده شد .بییه کود ازتِ در
سه نوبت در مراحل پنجه دهی ،ساقه رفتن و خوشدهدهدی بده میدزان
مساوی در سطح داخل کرتها توزیع و با آب آبیاری به داخدل خداک
هدایت شد .در جدول  1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک و جدول
 2خصوصیات شیمیایی آب قابلمشاهده میباشد.

آزمایش بهمنظور بررسی اثر تدنش خشدکی بدر عملکدرد و اجدزاء
عملکرد سه رقم گنددم انجدام شدد .ایدن تحییدق در قالدب آزمدایش
فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکدرار در  3رقدم
مختل گندم (S2 ،S1و  S3به ترتیب رقمهای افق ،روشن و نارین) و
سطوح مختل آبیاری ( D2 ،D1و  D3به ترتیدب معدادل  75 ،100و
 50درصد نیاز آبی گیاه) اجرا گردید .ابتدا مراحدل آمدادهسدازی زمدین
(شخم ،دیسک ،لولر) انجام گرفت و سپس بر اساس نیشدهی کاشدت
عملیات کرت بندی بر روی قطعه زمین مذکور صورت انجام شد .ابعاد
کرتها ( 2×3متر در متر) ،فاصلهی بین کرتها  1متر و فاصلهی بین
بلوکها هم  1/15متر برای هر کرت در نظر گرفتده شدد .بدر اسداس

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مزرعه آزمایشی
درصد اندازه ذرات

هدایت

Particle size percentage

جرم مخصوص

الکتریکی

بافت
رس

سيلت

شن

خاک

(درصد)

(درصد)

(درصد)

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

14/1
21/6
25/2

43/5
43/2
31/5

42/4
35/2
43/4

Loam
Loam
Loam

ظاهري

عصاره اشباع

كربن آلی

فسفر قابلجذب

(گرم بر

خاک

()%

(ميلیگرم بر

سانتیمتر

(دسیزیمنس

مکعب)

بر متر)

Organic
carbon
)(%

كيلوگرم)

Bulk density
)(g.cm-3

EC of
saturation
extract
)(dS.m-1

1/4
1/25
1/33

8/12
7/51
6/93

اسيدیته
pH

0/49
0/41
0/35

7/8
7/4
7/3

پتاسيم
قابلجذب
(ميلیگرم بر
كيلوگرم)

Absorbable
phosphorus
)(mg.kg-1

عمق خاک
(سانتیمتر)

Absorbable
potassium
)(mg.kg-1

25/92
32/14
34/15

10/62
8/43
9/7

Depth
)(cm

30-0
60-30
90-60

جدول  -2خصوصيات شيميایی آب
آنيونها

كاتيونها

)Anions (meq/lit

)Cations (meq/lit

نسبت جذب

هدایت الکتریکی
اسيدیته

(دسیزیمنس بر متر)

So42-

Co32-

Hco3-

Cl-

K+

Na+

Mg++

Ca++

سدیم
SAR

pH

EC
)(dS.m-1

6/4

0

4/9

8/8

0/08

13/3

2/7

3/5

7/5

8

1/4

برنامهریزي آبياري

در این تحییق برنامهریزی آبیاری و اعمال رژیمهای مختل آب،
بر اساس کمبود رطوبت خاک و با معیار قرار دادن تیمار بددون تدنش
آبی انجام شد (زمانی .)1387 ،اولدین آبیداری پدس از کاشدت بدذرها،
بهمنظور جوانهزنی و سبز شدن یکنواخت در تاریخ  26آذرماه  1396با
آب شیرین و به میزان یکسان برای کرتهای آزمایشی صورت گرفت.
در طی دوره رشد گندم ،تعداد نوبتهای آبیاری برای سدطوح آبیداری
 D1,D2,D3یکسان و برابر با  10نوبت بود .میزان آب ورودی به هر
کرت توسط یک کنتور حجمی دقیق اندازهگیدری و بده داخدل کدرت
هدایت شد .تاریخ و میزان آب مصرفشده برای هر یک از تیمارهدای
آبیاری در جدول زیر ارائه شده است .حجم آب مصرفی بدرای سدطوح

آبیدداری  D1,D2,D3بدده ترتیددب برابددر بددا  4080 ،5340و 2820
مترمکعب در هکتار بود( .زمانی)1387 ،
محاسبه بيوماس در مدل AquaCrop

با توجه به موارد گفته شده میدار بیومداس بدر اسداس میدزان آب
مصرفی توسط گیاه (میاله تعرق) تخمین زده میشود؛ بنابراین ارتبداط
بین تعرق و میزان بیوماس تولیدشده در مددل (  )Biomass & Trبدا
در نظر گرفتن موارد زیر بیان میگردد :
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جدول  -3تاریخ ،نوبت و ميزان آب مصرفی براي هر تيمار
روز پس از كاشت

تاریخ آبياري

نوبت آبياري

1
93
107
121
135
149
163

96/9/26
96/12/14
96/12/28
97/1/12
97/1/26
97/2/9
97/2/23

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

سطوح مختلف آبياري

)(mm

جمع

)(m3/ha

نیش تابش خورشید در هر دو فرآیند تعرق گیداه و جدذب کدربن،
مسیر مشترک جهدت انجدام عمدل تعدرق گیداه (روزندههدا) و جدذب
دیاکسددید کددربن ( ،)CO2رابطدده بددین جددذب و تددنفس در گیدداه و
همانطوری که در رابطه  1مشاهده میگردد ،در این مددل از پدارامتر
کارایی مصدرف آب ( )WPدر تخمدین میددار بیومداس اسدتفادهشدده
است.بهطوریکده  :WP:کدارایی مصدرف آب ):Tc ، (g m-2/ mm-1
میدار تعرق گیاه )(mm/day-1
𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝐵
1
𝑐𝑇 ∑

= 𝑃𝑊

𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝐵
]
𝑇
) 𝐶 (∑
𝑂𝐶 𝐸𝑇0

[ = ∗𝑃𝑊

)2 (2000

بدددین ترتیددب میدددار بیومدداس از رابطدده  3قابددل تخمددین مددی-
باشد.بهطوریکه:
 :WPکارایی مصرف آب نرمال شده توسط تبخیدر و تعدرق گیداه
مرجع و غلظت دیاکسید کدربن ( ton/haیدا  :ETo، )gm-2تبخیدر و
تعرق مرجع ) :Tc ،(mm/dayمیدار تعرق گیاه )(mm/day-1
𝑛
3
𝑐𝑇
( ∑ ∗ Biomass = WP
𝑖)
𝑜𝑇𝐸
𝑖=1

30
87
95
114
121
113
100
660
6600

30
70
76
91
97
90
80
534
5340

30
53
57
68
73
67
60
408
4080

در مدل  AquaCropتمایزی بین بهرهوری آب بیوماس ) (WPو
بهرهوری آب تبخیر و تعرق یافته) (WPETیا بهرهوری آب مصدرفی
) (WUEقائل شده است .بهرهوری آب بیوماس ) (WPاشاره دارد به
میدار بیوماس تولیدشده به ازای میدار آب تعرق یافته بهوسیله گیاه که
بیانگر رابطه  4و  5است .این مفهوم به مدل اجازه میدهدد تدا میددار
بیوماس ) (Bرا از مجموع میددار آب تعریدق یافتده )𝑟𝑇 ∑( تخمدین
بزند.
𝑟𝑇 ∑*B=WP
4
5

در اقلیمهای مختل میدار  WPتوسدط  Tannerو  Sinclairدر
سال 1983برای بسیاری از گیاهان محاسبهشده است ،لیکن بدا توجده
به متایر بودن میدار آن در شرایط مختل  ،شبیهسازی میزان عملکدرد
و از بین بردن تاییرات اقلیمی اثرگذار بر این پارامتر (تبخیر تعرق گیاه
مرجع ( )EToو غلظت دی اکسید کدربن) پدارامتر  WPنرمدال سدازی
میگردد .درنتیجه گیاهان در گروههای مشدابه ازلحدا کدربن  3و 4
)(C3,C4تیسیمبندی میگردند .در این صورت ( WPکارایی مصدرف
آب نرمال شده ) در مدل  AquaCropاز رابطه  2زیر حاصل میگردد.
2

)D1 (mm

)D2 (mm

)D3 (mm

3

)kg(biomass)/m (Tr

𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝑏
=WP
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑝𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤

بهرهوری آب_ عملکرد دانه) (WPETاشاره به ارتباط بین میزان
محصول (عملکرد دانه  )Yتولیدشده و تبخیر و تعرق ) (ETگیاه دارد.
𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝𝑑𝑙𝑒𝑖𝑦
6
=WPET
)kg(yield)/m3(ET
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑝𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡𝑜𝑝𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤

بهصورت کلی تاییرات اساسی صورت گرفته جهدت شدبیهسدازی
رشد و عملکرد گیاهان توسط مدل  AquaCropعبارتاند از:
 -1تأثیر شاخص برداشت ( )HIدر تخمین میزان بیوماس نهدایی
جهت محاسبه عملکرد محصوالت لحا شده است.
 -2در این مدل میدار تبخیر و تعرق گیاهی از هم تفکیکشدده و
بهصورت تبخیر از سطح خاک و تعرق روزنهای در محاسدبه عملکدرد
نهایی در نظر گرفتهشده است .ازآنجاییکده در ابتددای رشدد گیاهدان
(مرحله اولیه) سطح پوششی گیاهان کم است ،بنابراین میدار تبخیر از
سطح خاک قابل توجه بدوده و نبایدد در محاسدبه میددار آب مصدرفی
توسط گیاهان در نظر گرفته شود .در این مدل بدرای محاسدبه میدزان
تبخیر از سطح خاک از رابطه ریچی )1972( 1استفاده شده است .برای
محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع از مددل  CropWatبدا اسدتفاده از
دادههای هواشناسی و مزرعهای استفاده گردید (شکل .)1

واسنجي و صحتسنجي مدل گياهي  AquaCropجهت شبيهسازي عملكرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتي مختلف
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شکل  -1ميزان تبخير تعرق گياه مرجع بهصورت ماهانه از ابتداي كاشت تا زمان برداشت

اجراي مدل

اجرای مدل ممکن است بهصورت منفرد یا چندگانه صورت گیدرد
که انتخاب آن به عهده کداربر مدیباشدد .بدا اجدرای چندگانده کداربر
میتواند اثر تاییر آب و هوایی در سالهای مختل را بر توسعه و تولید
محصول مشاهده کند .البته این نوع اجرای مدل برای گیاهان مختل
در سدالهددای متمددادی نیددز اجددرا مدیشددود .پددس از اجددرای برنامدده،
خروجیهای مدل بهصورت نمودار یا عدد و بهصورت روزانه ،دهروزه و
با ماهیانه ارائه میگردد .خروجی مدل شامل صفحات آب خاک ،گیداه،
اتمسفر ،پروفیل آب خاک ،پارامترهدای بدیالن آب خداک و محصدول
تولیدشده میباشد.
برای تجزیه تحلیل آماری صدفات در ایدن دادههدا بدا اسدتفاده از
نرمافزار  Exel-macroبه کمدک آزمدون  ANOVAو میایسدههدای
میانگین اثرات اصلی با استفاده از آزمون  LSDمحافظتشده در سطح
احتمال 1و  5درصد انجام شد .شکلهدا و نمدودارهدا نیدز بده کمدک
نرمافزار  EXCEL 2013ترسیم شد.در این تحییق بهمنظدور ارزیدابی
نتدددایج مددددل از  7شددداخص آمددداری ، R2 ، RMSE ، NRMSE
 CRM ، EF، MEو  NSEمورد استفاده قرار گرفت.

1- Normal Root Mean Squared Error
2- Root Mean Squared Error
3- R Squared
4- Mean Error
5- Ejection Fraction
6- Residual Coefficient
7- Nash–Sutcliffe

نتایج و بحث
آناليز حساسيت مدل AquaCrop

نتایج آنالیز حساسیت مدل  AquaCropبرای برخدی پارامترهدای
ورودی بهمنظور شبیهسازی عملکرد محصول گندم نشان میدهد کده
مدل نسبت به زمان شروع جوانهزنی ،حداکثر عمق مؤثر ریشه ،زمدان
رسیدن به ماکزیمم عمق ریشه ،دمای پایه رشد و حد آستانهباالی دما
حساسیت ندارد از طرف دیگر حساسیت مدل نسبت به پوشش کانوپی
اولیه ( )CC0تدراکم کشدت ،ضدریب رشدد کدانوپی ( ،)CGCضدریب
کاهش کانوپی ( )CDCو زمدان شدروع دوره کداهش حساسدیت کدم
است ،بنابراین خطای حاصل از اندازهگیری این دادهها قابلچشمپوشی
است .این در حالی است که حساسیت مدل نسبت به تاییرات حدداکثر
پوشش گیاهی ،زمان رسیدن به حداکثر پوشش گیاهی ،زمان برداشت
و رسیدگی فیزیولوژیکی ،ضریب گیداهی مربدوط بده تعدرق (،)KCn1
بهرهوری آب نرمال شده ( )WPو شاخص برداشت مرجع ( )IIبیشتر از
سایر پارامترها است .ازاینرو بایسدتی ایدن دادههدا بدا دقدت بیشدتری
اندازهگیری شوند زیرا در غیر این صورت خطای قابلتوجهی در نتدایج
حاصل از شبیهسازیهای مدل به وجود میآید ،بررسی منابع مختلد
نشان میدهد که حساسیت مدل به پارامترهدای ورودی تدابع شدرایط
مزرعهای نوع گیداه و اقلدیم منطیده بدوده ولدی بدااینوجدود در اکثدر
تحیییات ،میزان حساسیت مدل نسبت بده پارامترهدای بهدرهوری آب
نرمال شده (* ،)WPضریب تعرق گیاهی ( )KCirو شاخص برداشدت
مرجع ( )HIمتوسط به باال گزار شده است .بر همدین اسداس طبدق
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سالمی و همکداران ( ،)2011مددل در شدبیهسدازی عملکدرد
*

گندم نسبت به  KCT WPو دمدای هدوا حساسدیت متوسدطی دارد.
درحالیکه بابا زاده و سرائی تبریزی ( ،)1391نشان دادند که مددل در
شبیهسازی عملکرد محصول گیاه سویا نسبت به پارامترهای بهرهوری
آب نرمال شده ،شاخص برداشت ( ،)HIزمان پر شدن غدالف و زمدان
گلدهی حساسیت باالیی دارد .تحیییات محمدی و همکداران (،)1394
نیز نشدان داد کده مددل در شدبیهسدازی عملکدرد گنددم نسدبت بده
پارامترهای تراکم کشت ،ضریب رشد پوشش گیداهی ( ،)CGCزمدان
سبز شدن بذرها ،زمان رسیدن به ماکزیمم پوشش ،زمان رسدیدن بده
گلدهی ،طول دوره گلدهی ،حد آستانهباالی دما حساسیت کمی دارد و
حساسیت مدل نسبت به تاییرات  HI WPKCIو دمای ماکزیمم هدوا
باال و بیشدتر از سدایر پارامترهاسدت .الزم بده ذکدر اسدت تهیده ایدن
پارامترها بدرای تدنش  100و  75در بخدش واسدنجی مددل یکسدان
میباشد.
نتایج حاصل از واسنجی مدل

مدلهایی که برای شبیهسازی رشدد و عملکدرد گیاهدان زراعدی
استفاده میشوند ،درواقع بیان ریاضدی سدادهشددهای از یدک سیسدتم
زراعی واقعی بوده و در عمل دربرگیرنده همه فرآینددهای بیولوژیدک،
فیزیکی و شیمیایی دخیل در سیستمهای زراعی نمیباشند .به همدین
دلیل ضدرایب و روابدط ریاضدی بدهکاررفتده در آنهدا در یدک دامنده
مشخص تا حدودی تحت تأثیر شرایط محیطی هر منطیه خواهد بدود.
در چنین شرایطی بهمنظور اطمینان از صحت عملکدرد مددل ،فرآیندد
واسدددنجی بایددد باهددددف انطبددداق بددین دادههدددای مشددداهدهای و
شبیهسازیشده صورت گیرد .در ایدن تحییدق ،از دادههدای مزرعدهای
اندازهگیری شده برای تنشهای  100و  75درصد نیداز آبدی در سدال
زراعی  1396-97جهت واسنجی مدل AquaCropاستفاده شد.
در این بخش میادیر اندازهگیری شده و شدبیهسدازیشدده توسدط
مدل در جدول  4و  5برای عملکرد دانه ،عملکدرد بیومداس و کدارایی
مصرف آب در دو سدطح 100و  75و ارقدام کشدتشدده آمدده اسدت.
جداول  4و  5به ترتیب نتایج واسنجی پارامترهای مذکور را برای تنش
 100و  75درصد نیاز آبی را نشان میدهند.
سعادتی و همکاران ( )1395در شبیهسازی عملکدرد ارقدام گنددم
تحت تیمارهای مختل آبیاری در منطیه مشدهد گدزار کردندد کده
میددزان  NRMSE ،RMSEو  R2بددرای عملکددرد داندده در مرحلدده
واسنجی مدل به ترتیب برابر با ( 376کیلوگرم در هکتدار) 7 ،درصدد و
 0/63میباشد .نتایج پژوهش کالنکی و همکداران ( )1396بدهمنظدور
بررسی اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارایی مصدرف آب
ذرت با استفاده از مدل  DSSATنشدان داد کده در مرحلده واسدنجی
1- Salemi

مدل ،میزان  d ،NRMSEو  R2برای شاخص سطح برگ بده ترتیدب
برابر با  0/9 ،6/8و  0/91و برای عملکرد دانده برابدر بدا  1 ،2/28و 1
گزار شده است.
از روی میادیر معیارهای ارزیابی بدهدسدتآمدده عملکدرد دانده و
بیوماس در تنش  100درصد نیاز آبدی و عملکدرد و بیومداس تولیددی
تنش  75درصد نیاز آبی میتوان بیان نمود که میادیر  NRMSEکده
بهنوعی کارایی مدل را در محاسبه عملکرد دانه در این سدطوح تدنش
نشددان مددیدهددد.کمتددرین و بددیشتددرین میدددار  NRMSEمیددانگین
تنشهای  100و  75درصد ارقام افق،روشدن و ندارین بده ترتیدب در
برآورد پارامترهای عملکرد دانه و بیوماس تولیدشده رقم افق (0/081
درصد) و ( 6/98درصد)  ،رقم روشدن ( 0/73درصدد) ( 2/22درصدد) و
رقم نارین ( 1/51درصدد) ( 5/24درصدد) مشداهده شدد .همچندین در
خصوص کارایی مصرف آب میددار خطدای نسدبی بدرای کلیده ارقدام
کشتشده به ترتیب در تنش  100و  75درصد نیاز آبی گیاه به ترتیب
 10/81و  7/47درصد در مرحله واسنجی به دست آمد.
نتایج بهدستآمده از صحتسنجی مدل

پس از مرحله واسنجی ،کارایی مدل و صحت نتایج بهدسدتآمدده
دادههای واسنجی شده تنشهدای  100و  75بدرای تدنش  50درصدد
موردبررسی قرار گرفت .بدین منظدور ،مددل  AquaCropبدر اسداس
پارامترهای آنالیز حساسیت شده در مدل اجرا شد .در جددول  6نتدایج
صحتسنجی پارامترهای عملکرد دانه ،بیوماس و کارایی مصدرف آب
ارائهشده است .با توجه به میادیر شاخصهای آماری جدول  5میتوان
بیان نمود که مدل  AquaCropبهخوبی عملکدرد دانده و بیومداس را
برای ارقام افق ،روشن و نارین در منطیه بیرجندد شدبیهسدازی نمدوده
است .در فرآیند صحتسنجی برای رقدم افدق جددول  7و جددول ،8
کمترین و بیشترین میدار  NRMSEبه ترتیب در بدرآورد پارامترهدای
عملکرد دانه ( )1/49و بیوماس ( 3/77درصد) مشداهده شدد  .میدادیر
صحت سنجی شده رقم روشن در جدول  7و جدول  8برای کمترین و
بیشترین میدار  NRMSEبه ترتیدب در بدرآورد بیومداس تولیدشدده
(0 /96درصد) و عملکدرد دانده ( 3/14درصدد) و کمتدرین و بیشدترین
میدار  NRMSEرقم نارین به ترتیب در برآورد عملکرد دانده (0/085
درصد) و بیوماس تولیدشدده ( 11/88درصدد) مشداهده گردیدد .نتدایج
بهدستآمده از صحت سنجی مدل  AquaCropنشان میدهدد مددل
در برآورد عملکرد دانه  NRMSEکمتدر درنتیجده دقدت بیشدتری در
محاسبه عملکرد دانه نسدبت بده بیومداس تولیددی بده مدا مدیدهدد.
همچنددین میدددار خطددای نسددبی کددارایی مصددرف مدددل بددین میدددار
شبیهسازیشده و مشاهداتی بدرای تدنش  50درصدد بده میددار 8/69
درصد بود .نتایج پژوهش سعادتی و همکاران ( )1395در شدبیهسدازی
عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختل آبیاری در منطیده مشدهد

واسنجي و صحتسنجي مدل گياهي  AquaCropجهت شبيهسازي عملكرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتي مختلف

نشان داد که میزان  NRMSE ،RMSEو  R2برای عملکدرد دانده در
مرحله صحتسنجی مدل به ترتیب برابر با ( 541کیلوگرم در هکتدار)،
 10درصد و  0/47بود .در پژوهشی دیگدر ،میدزان  RMSEدر مرحلده
صحتسدنجی مددل  CERES-Wheatبدرای شدبیهسدازی حدداکثر
شاخص سطح برگ حدود  6درصد ،برای عملکرد دانه و مداده خشدک
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کل حدود  5درصد و برای مراحل فنولدوژی گیداه در حددود  2درصدد
گزار شده است .ضدریب تبیدین نیدز بدهغیدراز شدبیهسدازی مرحلده
گددردهافشددانی ( )0/25بددرای بییدده مددوارد بددین  0/90تددا  0/94اسددت
(دلیندی.)1391 ،

جدول  -4مقادیر مربوط به پارامترهاي گياهی در تيمار تنش رطوبتی  100درصد و ارقام گندم در مرحله واسنجی مدلAquaCrop

ارقام
S1/افق
S1/افق
S1/افق
S2/روشن
S2/روشن
S2/روشن
S3/نارین
S3/نارین
S3/نارین

Yield, t/ha
Sim Obs

Biomass, t/ha
Sim
Obs

WP kg/mm/ha
Sim
Obs

2/34
2/96
2/22
3/30
2/93
2/76
2/33
3/02
1/89

7/47
8/45
7/32
8/32
7/56
7/69
7/77
8/56
7/03

11/49
13
11/26
12/80
11/63
11/83
11/95
13/17
10/81

2/33
3/03
2/01
3/35
2/80
2/80
2/60
3/25
2/28

6/95
8/06
6/66
8/53
6/55
7/59
8/03
10/37
6/45

10/69
12/40
10/25
13/12
10/08
11/67
12/36
15/96
9/93

جدول  -5مقادیر مربوط به پارامترهاي گياهی در تيمار تنش رطوبتی  75درصد و ارقام گندم در مرحله واسنجی مدلAquaCrop

ارقام
S1/افق
S1/افق
S1/افق
S2/روشن
S2/روشن
S2/روشن
S3/نارین
S3/نارین
S3/نارین

Yield, t/ha
Sim Obs

1/77
1/58
1/82
1/51
2/28
1/93
0/97
1/51
1/01

1/86
1/66
1/95
1/82
1/96
2/01
1/26
1/38
0/92

Biomass, t/ha
Sim
Obs

4/66
4/13
5/26
5/23
6/28
5/07
3/72
4/54
4/16

6/24
5/21
5/89
6/15
6/17
5/5
5/02
5/32
4/52

WP kg/mm/ha
Sim
Obs

8/42
7/46
9/5
9/44
11/34
9/15
6/72
8/20
7/51

11/26
9/40
10/63
11/10
11/13
9/92
9/06
9/61
8/15

جدول  -6مقادیر مربوط به پارامترهاي گياهی در تيمار تنش رطوبتی  50درصد و ارقام گندم در مرحله صحت سنجی مدل AquaCrop

ارقام
S1/افق
S1/افق
S1/افق
S2/روشن
S2/روشن
S2/روشن
S3/نارین
S3/نارین
S3/نارین

Yield, t/ha
Sim Obs

1/68
1/26
1/62
2/14
2/85
1/48
0/73
0/83
0/67

1/41
1/32
1/52
1/72
1/86
1/52
0/69
0/77
0/50

Biomass, t/ha
Sim
Obs

4/55
4/06
4/64
5/55
8/49
3/59
2/22
3/53
2/85

5/33
4/58
4/70
5/96
5/68
4/10
3/46
4/23
3/86

WP kg/mm/ha
Sim
Obs

10/11
9/03
10/31
12/34
18/87
7/98
4/95
7/85
6/34

11/85
10/17
10/44
13/25
12/62
9/11
7/69
9/40
8/57
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جدول  -7معيارهاي ارزیابی در تيمار  50درصد تنش رطوبتی و ارقام گندم در مرحله صحتسنجی براي عملکرد دانه در مدل AquaCrop

ارقام
S1/افق
S2/روشن
S3/نارین

)NRMSE(%

)ME (%

EF

CRM

R2

RMSE

RE

NSE

1/49
3/14
0/08

-0/1
-0/46
-0/09

0/18
-0/23
-1/52

-0/07
-0/27
-0/14

0/61
0/98
0/88

0/17
0/62
0/1

-0/02
-0/08
-0/05

0/18
-0/23
-1/52

جدول  -8معيارهاي ارزیابی در تيمار  50درصد تنش رطوبتی و ارقام گندم در مرحله صحت سنجی براي عملکرد دانه در مدل AquaCrop

ارقام
S1/افق
S2/روشن
S3/نارین

)NRMSE(%

)ME (%

EF

CRM

R2

RMSE

RE

NSE

3/77
0/96
11/88

0/45
-0/63
0/97

-3/36
0/31
-2/51

0/09
-0/12
0/25

0/25
0/5
0/99

0/54
1/66
1

0/03
-0/03
0/08

-3/56
0/31
-2/51

) Sim(Bو ) Obs(Bمیادیر شبیهسدازیشدده توسدط مددل و میدادیر
اندازهگیری شده در مزرعه برای وزن بیوماس در واحد تدن بدر هکتدار
است.

نتایج مربوط به جدول 6به صورت نمودار میلهای در شکل  2برای
هر تکرار از ارقام در سطح تنش  50درصد میتوان مشاهده نمود کده
در این نمودار به ترتیب ) Sim(Yو ) Obs(Yمیادیر شبیه سازی شدده
توسط مدل و میادیر اندازهگیری شده در مزرعه برای عملکرد گنددم و

10
8
6

2

()ton/ha

4

0










)Sim(Y

)Obs(Y



)Obs(B







)Sim(B

شکل  -2مقایسه دادههاي شبيهسازيشده با داده مزرعهاي براي عملکرد و بيوماس در سطح تنش  50درصد نياز آبی

در این پژوهش بهمنظور اطمینان از میدار صدحت سدنجی شدده،
میانگین عملکرد دانه رقم روشن کشتشده در این تحییدق بدا میددار
عملکرد این رقم در سال زراعی  1387با شوری آب یکسان و یکسان
فرج نمودن حاصلخیزی خداک و میددار آب آبیداری تنهدا بدا تاییدر
دادههای هواشناسی برای مدل صحت سنجی شدد(زمانی و همکداران

 .)1387نتایج میانگین شاخصهای ارزیابی صحت سنجی در  2سطح
تنش آبی  50و  100درصد نیاز آبی برای رقم روشن در جدول  9آمده
است .نتایج شاخص  NRMSEنشان داد که مدل برای سال زراعی و
دادههای هواشناسی متفاوت بدرای شدبیهسدازی عملکدرد کداربردی و
دقیق هست.

جدول  -9معيارهاي ارزیابی ميانگين تنش  100و  50درصد تنش رطوبتی براي رقم روشن در مرحله صحتسنجی براي عملکرد دانه در مدل
رقم
روشن S2

)NRMSE (%

)ME (%

9/432

-1

AquaCrop
CRM
EF

0/624

نتيجهگيري
در این پژوهش ،با استفاده از دادههای یک سدال زراعدی -1396

-0/11

2

R

RMSE

RE

NSE

0/997

0/579

-0/003

0/624

 1397برای دو رقم افدق و ندارین و دو سدال زراعدی  1387و 1396
برای رقم روشن ،مدل گیاهی  AquaCropدر واحد مزرعده دانشدگاه

واسنجي و صحتسنجي مدل گياهي  AquaCropجهت شبيهسازي عملكرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتي مختلف

بیرجند واسنجی شد .پارامترهای واسنجی شده به توضیح در این میاله
ذکر گردید ولی هدف اصدلی در ایدن میالده صدحت سدنجی و اثبدات
کاربردی بودن این مدل برای منطیه است.
در این تحییق سه رقم گندم تحت سه تنش رطوبتی مورد ارزیابی
قرار گرفت .با توجه به اینکه برای هر تیمدار آبدی سده رقدم مختلد
گندم وجود داشت .بنابراین مدل با استفاده از یک تیمار آبی برای هدر
سه رقم در تنش رطوبتی  100و  75درصد نیاز آبی گیاه واسنجی و در
تنش  50درصد نیاز آبی این واسنجی مورد صحت سنجی قرار گرفت.
همچنین با استفاده از دادههای رقم روشن که در سدال زراعدی 1387
برای دو تنش  100و  50درصد صحت سنجی شد .نتایج نشان داد که
مدل با این رو و دادههای یک سال زراعدی بدهخدوبی واسدنجی و
صحت سنجی میشود .به طوریکه مدل توانسدت میدادیر عملکدرد و
زیستتوده آب را برای سه رقم گندم تحدت تدنش رطدوبتی بدا دقدت
خوبی برآورد نماید .همچنین در سطوح کم آبیاری مدل نیدز توانسدت
بهخوبی شبیهسازی کند.
میدار شاخص  NRMSEعملکرد دانه شبیهسازی و انددازهگیدری
شده برای میانگین تنشهدای رطدوبتی  100و  75درصدد در مرحلده
واسنجی ارقام افق ،روشن و ندارین بده ترتیدب  0/88 ، 0/09و 1/51
درصد به دست آمد .این میادیر در صحت سدنجی مددل در تدنش 50
درصد بده ترتیدب  3/14 ، 1/49و  0/08درصدد مشداهده شدد .نتدایج
شاخص  NRMSEنشان داد که مدل برای سدال زراعدی و دادههدای
هواشناسی متفاوت برای شبیهسازی عملکرد کداربردی و دقیدق مدی-
باشد.
با توجه به نتایج ،مددل توانسدت بدا کمتدرین تعدداد تیمدار تدنش
رطوبتی ،واسنجی و عملکرد و بیوماس را با دقت نسبتاً باالیی بدر هدر
سه رقم کشتشده ،شبیهسازی نماید .امدا در ایدن حالدت دقدت مددل
نسبت به حد واسط تنش رطوبتی یعنی تنش  75درصد نیاز آبی کمدی
کاهش یافت .بهطدورکلی بدا توجده بدهسدادگی و دقدت بداالی مددل
 AquaCropو نیدداز بدده حددداقل دادههددای ورودی کدده بددهآسددانی
قابلاندازهگیری میباشند ،میتوان از این مددل جدیدد بدرای ارزیدابی
سناریوهای مختل آبیاری باکیفیتهای مختل برای ارقدام جدیدد در
هر منطیه در جهت بهینهسازی مصرف آب و مددیریت آبیداری بدرای
گیاه گندم استفاده نمود.
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Abstract
Optimal use of available water resources and their management is very important according to modern
science. This has led to the importance of using plant models to study the effects of low water on agricultural
yields. In order to investigate the effect of moisture stress on yield and growth traits in three cultivars of horizon,
clear and narin and weeding and validation of vegetative model AquaCrop for these cultivars were performed in
96-97 crop year on a research farm located in Birjand. The research was conducted in the form of a factorial
randomized complete block design with 6 treatments and three replications. Irrigation treatments included 100
(control treatment), 75 (medium stress) and 50 (severe stress) percentage of wheat water requirement and 3 other
treatments related to two new cultivars of Ofogh and Narin and one old and native cultivar Roshan. The results
of the mean comparison of the mean mean of the simple effect of moisture stress, the simple effect of cultivars
and the interaction effect of stress on different cultivars were significant in different traits. After analyzing and
comparing the average plant traits of the AquaCrop plant model for stresses of 100 and 75%, the water
requirement was measured in two parameters of grain yield and biomass. After the validation stage, the model
validation model was performed with 50% water stress. The results of the model validation showed that the
model calculations showed a close and acceptable simulation value compared to the measured value of grain
performance according to NRMSE and R2 evaluation indicators. The NRMSE index value of the simulated and
measured grain mass for the mean moisture stresses of 100 and 75% in the horizontal and horizontal digits of
Rosin, Narin and Narin cultivars was 0.99, 0.88 and 1.51%, respectively. These values were observed in the
model validation in 50% stress to 1.49, 3.14 and 0.88%, respectively. Also, to ensure the accuracy of the model,
using the measured performance data, the bright figure in the 2009-2010 crop years was validated by changing
the re-meteorological data. According to the values calculated in the statistical indicators, it can be concluded
that the model can provide us with an acceptable efficiency for measuring different wheat cultivars, which is
very important in the region due to the high and increasing number of different wheat cultivars.
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