تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاييز ( 3395ص )795-507

ارزيابی مدل  AquaCropدر شبيهسازی عملکرد ذرت علوفهای در طول جويچه
ابراهيم وطنخواه ،3حامد ابراهيميان *2
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 . 2استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1931/6/21 :تاریخ تصویب)1931/11/11 :

چکيده
مدلهای رشد و نمو گیاهان زراعی ازجمله مدل  AquaCropاز ابزارهای بسیار مهم برای تصمیمگیری و پیشبینی
عملکرد گیاهان هستند .هدف این تحقیق ،ارزیابی مدل  AquaCropدر شبیهسازی عملکرد بیوماس و بالل ذرت علوفهای
در طول جویچه بود .چهار تیمار بر اساس تأمین نیاز آبی گیاه در انتهای جویچه (به ترتیب تیمارهای آبیاری کامل ،در
حد  75 ،57و  27درصد آبیاری در انتهای جویچه) برای واسنجی و صحتسنجی مدل (تیمار آبیاری کامل برای واسنجی
و تیمارهای کمآبیاری برای صحتسنجی) موردبررسی قرار گرفت .تیمار آبیاری کامل کمترین ضریب تغییرات عملکرد
بیوماس و بالل ذرت علوفهای مشاهدهشده (به ترتیب  3و  12/1درصد) و شبیهسازیشده (به ترتیب  6/7و  6/8درصد) را
داشت .شاخصهای  RMSEو  NRMSEبرای تخمین عملکرد بیوماس توسط مدل به ترتیب  1/6تن بر هکتار و 15/1
درصد در مرحله واسنجی و  1/7تن بر هکتار و  11/3درصد در مرحله صحتسنجی به دست آمد .نتایج این تحقیق نشان
داد که میتوان از مدل  AquaCropبرای شبیهسازی عملکرد بیوماس ذرت علوفهای در طول جویچه استفاده نمود.
واژههای کليدی :آبیاری جویچهای ،شبیهسازی ،کمآبیاری ،یکنواختی

مقدمه

3

مدلهای رشد و نمو گیاهان زراعی از ابزارهای بسیار مهم در
مطالعه و بررسی سیستمهای کشاورزی بوده و از آنها میتوان
در رفع نیاز روزافزون به سیاستگذاریهای خرد و کالن،
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و یا طراحی روشهای مدیریتی و نیز
پیشبینی عملکرد گیاهان در شرایط مختلف بهخوبی استفاده
کرد .گسترش روزافزون این نیازها باعث شده که مدلها بهعنوان
پشتیبان تصمیمهای تاکتیکی و استراتژیک ،ایفای نقش نمایند.
با توجه به اینکه بررسی عوامل محدودکننده عملکرد محصول
نیاز به انجام آزمایشهای زیاد و هزینهبر در مناطق مختلف دارد،
یافتن راهی برای کاهش تعداد ،زمان و هزینه انجام این
آزمایشها میتواند کمک بسیار مؤثری محسوب شود .امروزه
انجام این مهم با شبیهسازی فرآیند تولید دانه و با استفاده از
نرم افزارهای کامپیوتری مبتنی بر معادالت ریاضی و با در نظر
گرفتن متغیرهای بسیار مؤثر بر عملکرد امکانپذیر شده است
(Raes et al., ،Boogard et al., 1998 ،van Dam et al., 1997
 .)2012ازجمله این مدلها میتوان به مدل (van Dam SWAP
)،)Boogard et al., 1998( WOFOST ،et al., 1997
 (Smith, 1992( CROPWATو (Steduto et al., ( CropSyst
* نویسنده مسئولebrahimian@ut.ac.ir:

 2009اشاره کرد که هرکدام برتریهایی بر دیگری دارد
(Stockle et al., 1994؛ Sepaskhah et al., 2006؛ van Dam
 .)and Kores, 2008مدل  AquaCropیکی دیگر از مدلهای
گیاهی است که توسط سازمان خواروبار جهانی (فائو) توسعه
یافته است .در مقایسه با مدلهای  WOFOSTو  CropSystبه
دلیل سادگی و نیاز به دادههای کمتر برتری دارد ( Todorovic
 .)et al.2009عالوه بر کاربرپسندی این مدل ،به توانایی و دقت
قابلقبول آن در شبیهسازی عملکرد محدوده وسیعی از
محصوالت مختلف زراعی میتوان اشاره کرد ( Raes et al.,
 .)2012; Heng et al., 2009ازجمله این گیاهان میتوان به جو،
گندم و ذرت اشاره کرد (Andarzian et ،Heng et al., 2009
 .)Ahmadi et al, 2015 ،al., 2011از این مدل گیاهی در
شبیهسازی عملکرد محصول تحت تنشهای کمآبی ،شوری و
حاصلخیزی در شرایط متفاوت بافت خاک ،سناریوهای مدیریتی
مزرعه و شرایط آب و هوایی مختلف میتوان استفاده نمود
( .)Raes et al., 2012; Abedinpour et al, 2012خطای مدل
 AquaCropدر برآورد عملکرد محصول ذرت در شرایط
کمآبیاری و آبیاری کامل در منطقه ریباتخو کشور پرتغال حدود
 15درصد به دست آمد ( .)Parades et al, 2014با ارزیابی مدل
 AquaCropدر منطقه کرج مشخص گردید خطای این مدل در
برآورد عملکرد محصول ذرت بین  25الی  15درصد متغیر بود.
با توجه به سهولت کاربرد و دقت مطلوب این مدل در برآورد
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رطوبت خاک ،کاربرد این مدل برای منطقه کرج پیشنهاد شد
( .)Ziaii et al., 2015اگرچه مدل در شبیهسازی عملکرد دانه و
بیوماس ذرت در شرایط بدون تنشهای کمآبی و حاصلخیزی از
دقت قابل قبولی برخوردار بود اما با افزایش سطوح این تنشها
دقت مدل کاهش یافت (Stricevic et al., 2014؛ Ahmadi et
 .)al, 2015کارایی مصرف آب ،توسعه کانوپی و عملکرد وزن دانه
کمآبی در مراحل مختلف رشد
و بیوماس ذرت تحت شرایط 
یهسازی شد بهجز در
بهخوبی توسط مدل  AquaCropشب 
تیمارهایی که به مدت طوالنی کمآبیاری شدند ( Gebreselassie
 .)et al, 2015بررسی منابع نشان میدهد تحقیقاتی که از مدل
 AquaCropبرای تخمین عملکرد محصول استفاده نمودند
شبیهسازی تغییرات مکانی عملکرد محصول در مزرعه را
موردبررسی قرار ندادهاند.
با توجه به اینکه عمق آب نفوذ یافته در آبیاری جویچهای
متناسب با فرصت نفوذ است اختالف فرصت نفوذ در طول
جویچه سبب غیریکنواختی توزیع آب نفوذیافته و درنتیجه
غیریکنواختی محصول در طول جویچه میشود .هدف از انجام
این تحقیق ،شبیهسازی تغییرات مکانی عملکرد بیوماس و بالل
ذرت علوفهای با توجه به غیریکنواختی عمق آب نفوذ یافته در
طول جویچه توسط مدل  AquaCropبود .واسنجی و صحت
سنجی این مدل توسط دادههای اندازهگیری شده آزمایشهای
مزرعهای در کرج انجام گردید.

مواد و روشها
آزمايشهای مزرعهای

این مطالعه در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران واقع در کرج با عرض جغرافیایی  97درجه و 18
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  75درجه و  75دقیقه شرقی و
با ارتفاع  1232/3متر از سطح دریا انجام شد .مشخصات خاک
در ابتدا ،وسط و انتهای مزرعه به دست آمد که در جدول()1
ارائهشده است .ذرت علوفهای با رقم سینگل کراس  551برای
یک فصل زراعی با تراکم  55555بوته در هر هکتار کشت شد.
تاریخ کاشت و برداشت ذرت به ترتیب  29تیر و  28مهر سال
 1939بود .در این تحقیق ،چهار تیمار بر اساس تأمین نیاز آبی
گیاه در انتهای جویچه ( 50%Dreq ،75%Dreq ،100%Dreqو
 25%Dreqبه ترتیب تیمارهای آبیاری کامل ،در حد  75 ،57و
 27درصد آبیاری در انتهای جویچه) موردبررسی قرار گرفت.
ایجاد جویچهها و کاشت همزمان بذر بهصورت مکانیزه با فاصله
ردیف  57سانتیمتر ،فاصله کشت  8سانتیمتر در هر ردیف و
طول  71متر انجام شد .تیمارها با فاصله  1/7متر از یکدیگر
مستقر شدند .شیب طولی جویچهها برابر  5/5588بود .تبخیر-

تعرق مرجع در طول فصل رشد با استفاده از نرمافزار
 )Raes et al., 2009( CALCULATORو دادههای روزانه
هواشناسی ایستگاه سینوپتیک مزرعه پژوهشی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران محاسبه شد .پس از
تخمین مقادیر تبخیر-تعرق گیاه مرجع با استفاده از دادههای
هواشناسی ،ضریب گیاهی (ضرایب پیشنهادی در نشریه فائو 76
و پیشفرض مدل  )Raes et al., 2009( AquaCropبه دست
آمد .تبخیر-تعرق محصول ذرت در طول فصل رشد از
حاصلضرب ضریب گیاهی در تبخیر-تعرق گیاه مرجع محاسبه
شد .دور آبیاری هفت روز بود و از  11نوبت آبیاری انجام شد.
عمق آبیاری در هفت آبیاری اول در همه بهاندازه عمق آب
موردنیاز بود .اعمال تیمارهای موردنظر در هفت آبیاری دوم
صورت گرفت .پارامترهای نفوذ با نرمافزار Gillies et ( IPARM
 )al, 2007تخمین زده شد .مدل  IPARMضرایب معادله نفوذ
کاستیاکوف-لوئیس را بهطور معکوس با استفاده از اطالعات
زمان پیشروی و هیدرو گراف رواناب خروجی برآورد میکند.
برای اندازهگیری زمانهای پیشروی و پسروی در تیمارهای
مختلف در هر  6متر یک میخ چوبی در جویچه قرار داده شد.
هیدرو گرافهای جریان ورودی و رواناب خروجی نیز با استفاده
از فلومهای  WSCبه دست آمد .مقادیر حجم آب نفوذ یافته در
هر آبیاری با روش ورودی-خروجی محاسبه شد .بر اساس تأمین
نیاز آبی گیاه در انتهای جویچه ،عمق آب نفوذ یافته در انتهای
مزرعه برای هر تیمار متفاوت بود .پس از به دست آوردن مقادیر
پارامترهای نفوذ ،فرصت نفوذ الزم در انتهای جویچه برای هر
یک از تیمارها به دست آمد .زمان آبیاری در هر تیمار از مجموع
زمان پیشروی و فرصت نفوذ در انتهای جویچه تعیین شد که
برای هر تیمار متفاوت بود .با قرار دادن فرصت نفوذ در معادله
نفوذ ،مقادیر عمق آب نفوذ یافته در هر ایستگاه به دست آمد .در
انتهای فصل رشد ،عملکرد بیوماس و بالل ذرت علوفهای در
ابتدا ،وسط و انتهای جویچه در تیمارهای مختلف اندازهگیری
شد.
ET0

تشريح مدل AquaCrop

مدل  AquaCropبرای محاسبۀ ضریب حساسیت کمآبی بر
اساس نسبت تبخیر-تعرق نسبی و عملکرد نسبی از رابطه ()1
استفاده میکند (:)Raes et al., 2012
(رابطه )1

 Yx  Ya 
 ET  ETa 

  k y  x

 Yx 
 ET x

بیشینه Ya ،عملکرد واقعیETx ،

که در آن  Yxعملکرد
تبخیر و تعرق بیشینه و  ETaتبخیر و تعرق واقعی و  kyضریب
حساسیت کمآبی است.

وطنخواه و ابراهيميان :ارزيابی مدل  Aqua Cropدر شبيهسازی عملکرد ذرت 794 ...

جدول  -3خصوصيات فيزيکی خاک زراعی ابتدا ،وسط و انتهای مزرعه آزمايشی

مکان

عمق
(متر)

بافت خاک

درصد ذرات تشکیلدهنده خاک
رس ( )%سیلت ()%

شن ()%

وزن ظاهری (گرم بر ظرفیت زراعی نقطه پژمردگی اسیدیته شوری عصاره اشباع خاک
سانتیمتر مکعب) (درصد وزنی) (درصد وزنی) خاک (دسی زیمنس بر متر)

5/5-5/2
ابتدا 5/2-5/1

لومی رسی
لومی رسی

28/7
28/7

97/5
99/8

96/7
95/8

1/75
1/17

18/2
15/7

8/5
8/1

5/6
5/8

2/6
1/8

5/1-5/6

لومی شنی

16/5

15/7

66/7

1/15

11/2

6/5

5/5

1/3

لوم
5/5-5/2
وسط  5/2-5/1لومی رسی شنی

26/5
29/7

95/5
27/5

11/5
71/7

1/75
1/17

18/1
15/2

8/7
8/5

5/8
5/3

2/1
2/1

 5/1-5/6لومی رسی شنی

21/5

22/7

76/7

1/72

17/7

6/3

5/8

2/5

91/5
26/8
25/2

91/5
95/1
21/6

95/9
12/8
77/9

1/71
1/18
1/13

18/1
15/5
17/5

8/1
8/1
6/6

5/1
5/6
5/8

9
2/1
2/7

5/5-5/2
انتها 5/2-5/1
5/1-5/6

لومی رسی
لوم
لومی شنی

مدل  AquaCropبهوسیله  )1تفکیک تبخیر -تعرق ()ET
به تعرق از سطح محصول ( )Trو تبخیر از سطح خاک ()2 ،)E
توسعه یک مدل سادۀ رشد و پیری تاج پوشش گیاهی بهعنوان
پایه برآورد  Trو تفکیک آن از تبخیر )9 ،شبیهسازی عملکرد
نهایی ( )Yبهعنوان تابعی از زیستتوده نهایی ( )Bو شاخص
برداشت ( )HIو  )1تفکیک اثرات تنش آبی در چهار جزء :رشد
پوشش تاج ،پیری پوشش تاج گیاه Tr ،و  HIتوسعه یافته است.
با تفکیک تبخیر -تعرق میتوان از مصرف غیر تولیدی آب از
طریق تبخیر از سطح خاک بهویژه در شرایط پوشش گیاهی
ناکامل جلوگیری کرد .تعرق روزانه با استفاده از تبخیر-تعرق
روزانه و بهرهوری آبگونهٔ گیاهی که با استفاده از نیاز تبخیری
و غلظت  CO2اتمسفری نرمال شده طبق معادله ( )2به وزن
قسمت گیاهی تبدیل میشود:

 Tr 
B  WP *  i 
(رابطه )2
 ET0,i 
که در آن  Trمقدار کل تعرق روزانه در طول فصل زراعی،
بهرهوری آب ET0 ،تبخیر-تعرق گیاه مرجع و  Bعملکرد
 WP
بیوماس خشک است .مقدار عملکرد وزن دانه ( )Yنیز با استفاده
از مادۀ خشک تولیدشده و شاخص برداشت ( )HIاز رابطه ( )9به
دست میآید:
(رابطه )9
Y  B  HI
یکی از ویژگیهای مهم مدل  AquaCropشبیهسازی
پوشش تاج (کانوپی) بهجای شاخص سطح برگ ( Leaf Area
 )Indexبهمنظور تفکیک اجزای تبخیر و تعرق گیاه ( )ETبه
مقدار واقعی تعرق گیاه ( )Trو مقدار تبخیر از سطح خاک ()E
است .توسعه کانوپی از زمان جوانهزنی تا مقدار ماکزیمم پوشش

تاج از رابطه ( )1شبیهسازی میشود:
(رابطه )1
که در آن CC ،پوشش تاج در مرحله توسعه گیاه (،)%
 CC0پوشش تاج اولیه ( CGC ،)%ضریب رشد پوشش تاج
(عکس روز) و  tزمان (روز) میباشد .مدل بر اساس پوشش تاج
میزان تعرق را مشخص میکند (رابطه :)7
(رابطه )7
که در آن KS ،و  KCبه ترتیب ضریب تنش آبی و ضریب
گیاهی است .درواقع ،تعرق و تبخیر به ترتیب رابطه مستقیمی با
 CCو ( )1-CCدارد .بر اساس رابطه ( ،)2مقدار بیوماس گیاه از
روی تعرق واقعی برآورد میشود.
پارامترهای شدت ضرایب تنش آبی ( )Ksمؤثر بر توسعه
پوشش تاج ( ،)CCهدایت روزنهای (شدت تعرق در واحد ،)CC
پیری و کاهش پوشش تاج و شاخص برداشت بهوسیله کسر
تخلیه آب در ناحیه ریشه تعیین میشود .درواقع در صورت تنش
آبی میزان تاج پوشش گیاهی کاهشیافته و بهتبع آن میزان
تعرق گیاه کاهش مییابد .کاهش تعرق سبب کاهش ماده
خشک تولیدی میشود و چون دانه

گیاه کسری از ماده

خشک تولیدی است عملکرد دانه گیاه نیز کاهش مییابد.
پارامترهای ورودی مدل AquaCrop

ورودیهای مدل شامل اطالعات اقلیمی ،گیاه ،مدیریت و خاک
است .دادههای اقلیمی شامل حداقل و حداکثر دما ،بارش و
تبخیر -تعرق مرجع بهصورت روزانه است .سیستم اطالعات گیاه
از بخشهای فنولوژی و کانوپی گیاه ،تعرق گیاه ،بیوماس و
عملکرد قابلبرداشت و تنشها تشکیلشده است .اجزای مدیریت
شامل دو قسمت مدیریت آبیاری (در زمینه کشاورزی دیم و
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آبی) و مدیریت زراعی (در زمینۀ سطوح مختلف حاصلخیزی
خاک) است .اطالعات خاک شامل خصوصیات هیدرولیکی خاک
است که برای هر الیه از نیمرخ خاک وارد مدل میشود .مقادیر
پارامترهای گیاهی که باید به مدل داده شود به صورت
یشود بخشی از این
یشفرض در این مدل قرار دارد .توصیه م 
پ 
پارامترها در مراحل واسنجی و صحت سنجی تغییر نکرده و
گیریها در مزرعه و شرایط محیطی
بعضی دیگر با توجه به اندازه 
تغییر کند .در این تحقیق پارامترهای گیاهی بهصورت

یشفرض ،واسنجی شده و اندازهگیری شده به مدل داده شد.
پ 
در این تحقیق ،برخی از پارامترهای مهم گیاهی مدل به روش
سعی و خطا مورد واسنجی قرار گرفت تا مقدار شبیهسازیشده
عملکرد محصول ذرت با مقدار اندازهگیری شده آن بیشترین
تطابق را داشته باشد .پارامترهای گیاهی واسنجی شده در
جدول ( )2نشان داده شده است .تیمار آبیاری کامل برای
واسنجی و تیمارهای  50%Dreq ،75%Dreqو  50%Dreqبرای
صحتسنجی مدل  AquaCropمورداستفاده قرار گرفت.

جدول  -2پارامترهای (گياهی) ورودی مدل AquaCrop

مقدار

پارامتر
2

روش واسنجی

بهرهوری آب ( )g/m
بیشینۀ عمق مؤثر ()cm
پوشش تاج اولیه ()%
2
تاجپوش برای هر گیاه در مراحل اولیه رشد ()cm /plant
ضریب تخلیه آب خاک برای بسته شدن روزنهها ()-
ضریب تخلیه آب خاک برای مرحله پیری ()-
تراکم کشت ()plant/ha

95
5/6
5/16
6/7
5/77
5/67
55555
5/15

واسنجی شد
اندازهگیری شد
اندازهگیری شد
اندازهگیری شد
پیشفرض
پیشفرض
اندازهگیری شد
واسنجی شد

حد باالی ضریب تخلیهٔ آب خاک برای توسعه گیاهی ()-
حد پایین شوری عصاره اشباع خاک ()-
حداکثر پوشش تاجی ()%
حد باالی شوری عصاره اشباع خاک ()-
دمای باال ()0C

5/17

پیشفرض

2
35
15
95
8

پیشفرض
واسنجی شد
پیشفرض
پیشفرض
واسنجی شد

33
33
61
61
96
19/5
خطی
9

اندازهگیری شد
اندازهگیری شد
واسنجی شد
واسنجی شد
اندازهگیری شد
اندازهگیری شد
واسنجی شد
واسنجی شد

2/5
9
1/57
15
11

واسنجی شد
واسنجی شد
پیشفرض
واسنجی شد
پیشفرض

حد باالی ضریب تخلیهٔ آب خاک برای توسعه گیاهی ()-

دمای پایهٔ رشد ()0C
زمان بلوغ (روز)
زمان پیری (روز)
زمان رسیدن به پوشش تاجی بیشینه (روز)
زمان گلدهی (روز)
شاخص برداشت ()%
ضریب رشد پوشش تاجی ()%/day
ضریب شکل برای ضریب تنش آبی برای بسته شدن روزنهها ()-

ضریب شکل برای ضریب تنش آبی برای توسعهٔ پوشش تاجی گیاه ()-
ضریب شکل برای ضریب تنش آبی برای مرحله پیری ()-
ضریب کاهش پوشش تاجی ()%/day
ضریب گیاهی ()-
طول مرحله گلدهی ()day
محدودۀ درجه روز ()0C-day

ارزيابی مدل

در این مطالعه برای ارزیابی و مقایسه مدل از شاخصهای ضریب
تعیین ( ،)R2ریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEریشه
میانگین مربعات خطای نرمال شده ( ،)NRMSEضریب تغییرات
() CVو ضریب باقیمانده (( )CRMمعادالت  7تا  )8استفاده
شد:

0.5

(رابطه )7
(رابطه )6
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وطنﺧﻮاه و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل  Aqua Cropدر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ...

)راﺑﻄﻪ (7

n

Pi

ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺧﺸﮏ ذرت در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ )ﻣﺰرﻋﻪ( ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و

n





i

Q

i 1
n
i


i 1

Q



CRM


i 1

)راﺑﻄﻪ (8

S
Q1

CV 

ﮐﻪ در آن  Piﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه Qi ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽQ ،

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه n ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ s ،اﻧﺤﺮاف ﻋﻤﻠﮑﺮد
در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ و  Q1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ و CV
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ذﮐﺮﺷﺪه  RMSEو  NRMSEﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﯾﺸﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و ﻧﺮﻣﺎل رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و  CVﺑﺮاي ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در
ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  NRMSEﮐﻤﺘﺮ از  10ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪل،
ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  20ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﻣﺪل و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 20
ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺪل اﺳﺖ ).(Jamison et al., 1991
آﻣﺎره  CRMﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻢ ﺑﺮآورد ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﺮآورد ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻮدن آن ﻧﺸﺎن ﮐﻢ ﺑﺮآورد و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن آن ﻧﺸﺎن ﺑﯿﺶ ﺑﺮآورد ﻣﺪل
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
ﺑﯿﺶ ﺑﺮآورد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﺮآورد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ).(Singh et al, 2008

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل
ﺟﻮﯾﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﻣﻘﺪار آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ و زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻔﻮذ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ( در اﺑﺘﺪا ،وﺳﻂ و
اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻮﯾﭽﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
)ﺟﺪول  .(3ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻋﻤﻖ آﺑﯿﺎري در
ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آﺑﯿﺎري ﺑﺮاي
ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ ) 91/ 7درﺻﺪ( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﺮاي
ﺗﯿﻤﺎر  78/ 5) 25%Dreqدرﺻﺪ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
 75%Dreqو  50%Dreqﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ  91و
 86/8درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ذرت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه
ﺑﯿﻮﻣﺎس و ﺑﻼل ﺧﺸﮏ در ﻣﺮاﺣﻞ واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ در
ﺟﺪول ) (4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس
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ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ )ﺟﺪول  (4ﺑﻪﺟﺰ ﺗﯿﻤﺎر
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس در وﺳﻂ ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ ) 17/ 15ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر( .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ اي
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  50%Dreq ،75%Dreq ،100%Dreqو  25%Dreqﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  33 ،14 ،9و  23درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﻮل
ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺷﺪ .ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آﺑﯿﺎري ﺟﻮﯾﭽﻪ اي
ﺑﺎ ﻣﺪتزﻣﺎن آﺑﯿﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ
زﻣﺎن آﺑﯿﺎري و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﺎر 50%Dreq
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در اﺑﺘﺪاي ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻮﻣﺎس در اﺑﺘﺪاي ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺳﻂ و اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در اﺑﺘﺪاي ﺗﯿﻤﺎر
 50%Dreqﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ و
 75%Dreqازﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﻋﻠﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺰرﻋﻪ در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ
رﺷﺪ ﮔﯿﺎه )ﻧﻮع ﺧﺎك ،ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ،ﺗﻬﻮﯾﻪ و  (...ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻋﻤﻖ
آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺷﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎي  1و  .(2ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  RMSEو  NRMSEﺑﺮاي
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1/ 6
ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر و  10/1درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻨﺠﯽ و  1/5ﺗﻦ ﺑﺮ
ﻫﮑﺘﺎر و  11/ 9درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي  NRMSEﺗﻮﺳﻂ
 ،(1991) Jamison et al.ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺧﻮب و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ) (R2ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه  0/ 74ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ
 RMSEﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس ﮔﯿﺎه ذرت در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل  3/ 49ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻢآﺑﯿﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ
در ﭘﺮﺗﻐﺎل ) 1/ 33 ،(Parades et al, 2014ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮاي
ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎ )،(Mebane et al, 2013
 2/ 52ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
) (Garcia-Vila & Fereres, 2012و  0/75ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮاي
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻢآﺑﯿﺎري و در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ در ﻫﻨﺪ
) (Abedinpour et al, 2012ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه در
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این تیمار ،عملکرد محصول در ابتدای مزرعه کمتر از نقاط دیگر
مشاهده شد که این پدیده را میتوان به غیریکنواختی مزرعه در
ایجاد شرایط رشد گیاه (مانند نوع خاک و حاصلخیزی) ربط داد.

تیمارهای مختلف به ترتیب در ابتدا و انتهای جویچه به دست
آمد .مدل در ابتدای تیمار  100%Dreqبیش برآورد داشت .دلیل
بیش برآورد مدل در ابتدای این تیمار ،پایین بودن عملکرد
محصول اندازهگیری شده در ابتدای مزرعه بود .بهطوریکه در

جدول  -3ميانگين عمق آب نفوذ يافته (ميلیمتر) در ابتدا ،وسط و انتهای جويچه در تيمارهای مختلف

نوبت آبیاری

ابتدا

وسط

انتها

ابتدا

وسط

انتها

ابتدا

وسط

انتها

ابتدا

وسط

انتها

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

13/8
13/8
13/8
13/8
27/6
26/5
99/9
23/9
92/5
92/5
92/1
97/9
95/9
26/5

18/9
18/9
18/9
18/9
21/1
21
91/6
28/5
91/1
91/1
91/1
99/9
96/5
27/9

16/1
16/1
16/1
16/1
22/2
22/5
95/5
26/5
23/9
28/3
23/1
95/5
92/3
29/5

13/8
13/8
13/8
13/8
27/6
26/5
99/9
21/5
26/5
27/6
21/5
21/5
27/9
21/9

18/9
18/9
18/9
18/9
21/1
21/5
91/6
22/5
21/5
21/7
22/5
29/9
21/5
25/1

16/1
16/1
16/1
16/1
22/2
22/5
95/5
25/9
22/5
22/5
21/9
21/9
22/5
18/5

13/8
13/8
13/8
13/8
27/6
26/5
99/9
13/9
25/1
21/3
25/7
22/1
25/3
15/9

18/9
18/9
18/9
18/9
21/1
21/5
91/6
15/5
18/5
25/7
18/5
25/5
13/1
16

16/1
16/1
16/1
16/1
22/2
22/5
95/5
17/5
16/1
15/9
16/5
16/5
15/5
19/9

13/8
13/8
13/8
13/8
27/6
26/5
99/9
11/5
19/5
13/5
16/1
13/1
17/6
19/9

18/9
18/9
18/9
18/9
21/1
21/5
91/6
19/9
15/5
18/9
11/5
16/5
19/9
11/9

16/1
16/1
16/1
16/1
22/2
22/5
95/5
11/9
8/5
11/1
15/5
11/5
11/5
8/5

آبیاری کامل

75%Dreq

25%Dreq

50%Dreq

جدول  -7مقادير مشاهدهشده و شبيهسازیشدهٔ عملکرد بيوماس و بالل ذرت علوفهای

وزن بیوماس خشک (تن بر هکتار)
تیمار
100%Dreq

75%Dreq

50%Dreq

25%Dreq

وزن بالل خشک (تن بر هکتار)

مکان

مشاهدهشده

شبیهسازیشده

(%) CRM

مشاهدهشده

ابتدا

11/23

16/57

-15/9

6/78

7/89

وسط

15/17

15/11

5/5

6/59

7/35

11/9

انتها

16/11

17/17

5/3

7/97

7/21

2/1

ابتدا

17/51

17/53

-5/7

1/33

7/92

-6/5

وسط

17/21

11/81

2/1

1/28

1/83

12/15

انتها

12/59

19/13

-3/6

9/51

1/23

-17/5

ابتدا

16/81

19/31

15/9

6/35

1/93

95/1

وسط

15/12

12/32

-25/6

2/28

9/35

-59/3

انتها

3/59

15/75

-8/6

1/32

9/53

-61/5

ابتدا

12/15

12/53

9/1

1/27

9/79

15/5

وسط

11/55

15/57

8/5

9/29

9/59

6/1

انتها

5/81

8/29

-7/5

5/87

2/15

-171/9

میانگین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازیشده
بیوماس در هر تیمار نیز مورد مقایسه قرار گرفت .مقادیر
شاخصهای آماری  RMSE ،R2و  NRMSEبرای میانگین
عملکرد بیوماس هر تیمار در طول جویچه به ترتیب تقریباً ،1
 5/9تن بر هکتار و  2/1درصد به دست آمد که نشاندهندۀ
عملکرد خیلی خوب مدل بود (شکل  .)9مدل مقادیر میانگین

شبیهسازیشده

(%) CRM

11/7

عملکرد محصول را در هر تیمار بهتر شبیهسازی کرد.
 )2014( et al.مراحل رشد گیاه ذرت در تیمارهای کمآبیاری و
آبیاری کامل توسط مدل  AquaCropرا شبیهسازی کردند.
مقدار شاخص  NRMSEدر تخمین بیوماس و دانه به ترتیب 11
و  3درصد به دست آمد .آنها عملکرد مدل را رضایتبخش
عنوان کردند .ضریب تغییرات مقادیر شبیهسازیشده عملکرد
Parades

وطنﺧﻮاه و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل  Aqua Cropدر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ...
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ﺑﯿﻮﻣﺎس در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ از ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺗﯿﻤﺎر

ﺗﯿﻤﺎر  25%Dreqﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر  50%Dreqﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

 25%Dreqﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  14 ،9 ،6/ 5و  19درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺷﺮاﯾﻂ

ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺰرﻋﻪاي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر 25%Dreq
داراي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر  50%Dreqاﺳﺖ ؛

ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي در ﻣﺪل ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪل
ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف در ﻋﻤﻖ آب آﺑﯿﺎري

زﯾﺮا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در اﺑﺘﺪاي ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺗﯿﻤﺎر  50%Dreqاز
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدﺷﺪن ﺿﺮﯾﺐ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .درواﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺪل AquaCrop

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻼل ﺧﺸﮏ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

 y = 0.5066x + 2.1499ﻋﻤﮑﺮد ﺑﻼل)ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر(
R² = 0.7011

10
8

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼل

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

6

ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼل ﺧﺸﮏ ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ اي

4

در ﺟﺪول ) (4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭼﻮن ﮐﻢآﺑﯿﺎري
ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻧﻮﭘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي
ﻓﺼﻞ رﺷﺪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ و زاﯾﺸﯽ( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﻨﺶ ﮐﻢآﺑﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺑﻼل ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس
ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻓﺼﻞ رﺷﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﻓﺼﻞ رﺷﺪ )دوره روﯾﺸﯽ( اﺳﺖ .ﺑﻪ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
y = 0.7525x + 3.4378
R² = 0.7401

ﻋﻤﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس )ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر(
24
20

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼل
ﺧﺸﮏ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺧﺸﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

16

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

12
8

ﺑﻼل ﺧﺸﮏ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ
) 12/ 1درﺻﺪ( و ﺗﯿﻤﺎر  76) 50%Dreqدرﺻﺪ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  75%Dreqو  25%Dreqﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

25

 15و  63درﺻﺪ ﺑﻮد .روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ٔ◌
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼل در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ در ﻣﺪل  AquaCropﺑﻪﺧﻮﺑ ﯽ

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﺷﮑﻞ  .(4ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ،ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻼل ﺧﺸﮏ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  50%Dreqو 25%Dreq
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
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y = 0.7988x + 0.9042
R²= 0.9284
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شکل  -3ميانگين مقادير مشاهدهشده و شبيهسازیشده عملکرد بيوماس و
بالل در همه تيمارها

شاخصهای آماری  RMSEو  NRMSEبرای تخمین
عملکرد بالل خشک توسط مدل به ترتیب  5/62تن بر هکتار و
 15درصد در مرحله واسنجی و  1/27تن بر هکتار و 91/7
درصد در مرحله صحتسنجی به دست آمد .با توجه به
دستهبندی صورت گرفته برای  NRMSEتوسط Jamison et al.
( )1991مدل عملکرد خوبی در تخمین بالل خشک در مرحله
واسنجی داشت .ولی در مرحله صحتسنجی (تیمارهای
کمآبیاری) از عملکرد موفقیتآمیزی برخوردار نبودAhmadi et .
 )2015( al.گزارش کردند که مدل  AquaCropعملکرد بیوماس
و دانهٔ ذرت را تحت تنشهای متوسط و شدید کمآبی بهخوبی
شبیهسازی نمیکند .در دیگر مطالعات با هدف شبیهسازی
عملکرد ذرت (Katerji et al, 2013؛ ه ،) Heng et al., 2009کلزا
( )Zeleke et al, 2011و گندم ( )Igbadun et al, 2008گزارش
شد که مدل برای شبیهسازی آبیاری کامل و تنشهای مالیم

دارای دقت خوبی بود ولی تحت تنشهای شدیدتر از دقت
کمتری برخوردار بود بهویژه وقتی تنش در مرحله حساس رشد
گیاه اتفاق بیفتد.
برای همۀ تیمارهای بیشترین مقدار شبیهسازیشده
مربوط به ابتدای جویچه و کمترین آن مربوط به انتهای جویچه
بود .مدل در هر سه مکان در تیمار آبیاری کامل میزان بالل
خشک را کم برآورد کرد .بیشترین خطای مدل در شبیهسازی
عملکرد بالل خشک انتهای تیمار  25%Dreqاتفاق افتاد.
 )2015( Gebreselassie et al.با اعمال کمآبیاری در مراحل
مختلف رشد گیاه ذرت ،بیشترین خطای مدل  AquaCropدر
شبیهسازی عملکرد بایومس و دانه ذرت را برای تیمار  27درصد
آبیاری در سه مرحله از رشد ( 81/1درصد) عنوان کردند.
میانگین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازیشده
عملکرد بالل در هر تیمار نیز مورد مقایسه قرار گرفت .مقادیر
شاخصهای آماری  RMSE ،R2و  NRMSEبرای میانگین هر
تیمار در طول جویچه به ترتیب 5/1 ،5/32 ،تن بر هکتار و 8/8
درصد به دست آمد که نشاندهندهٔ عملکرد عالی مدل بود
(شکل  .)9بیشترین خطا در تیمار  25%Dreqاتفاق افتاد .مدل
مقادیر میانگین بالل خشک در هر تیمار را بهتر شبیهسازی کرد.
عملکرد مدل در تنشهای شدید ضعیفتر بود.
ضریب تغییرات عملکرد بالل در طول جویچه از تیمار
آبیاری کامل تا تیمار  25%Dreqبه ترتیب  15 ،11 ،6/8و 21
درصد به دست آمد .ضریب تغییرات مقادیر شبیهسازیشده بالل
خشک کمتر از مقادیر مشاهدهشده بود .عملکرد بالل ذرت
علوفه ای نیز مانند بیوماس متأثر از عوامل مختلفی است که در
طول جویچه تغییرپذیر هستند .به این دلیل که در این تحقیق
فقط تأثیر عمق آب نفوذ یافته بر عملکرد محصول اندازهگیری و
به مدل داده شد و عوامل مؤثر دیگر (ازجمله شرایط
حاصلخیزی) برای مدل تعریف نشد ضریب تغییرات مقادیر
شبیهسازیشده بالل کمتر از مقادیر مشاهده شده بود.
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در شبیهسازی مقدار میانگین عملکرد بیوماس و بالل خشک
 نتایج این تحقیق نشان.ذرت علوفهای در طول جویچه داشت
 برای شبیهسازی عملکردAquaCrop داد که میتوان از مدل
بیوماس ذرت علوفهای استفاده نمود و با کمک گرفتن از این
مدل میتوان دریافت که چند درصد از تغییرات مکانی مقادیر
مشاهدهشده عملکرد بیوماس مربوط به غیریکنواختی پروفیل
 همچنین پیشنهاد میشود مقایسه.عمق آب نفوذیافته است
رطوبت خاک در طول جویچه با استفاده از مدل و دادههای
مزرعهای صورت گیرد تا بتوان اثر تغییرات رطوبت در شرایط
.مزرعهای و مدل بر عملکرد محصول را موردبررسی قرار داد

سپاسگزاری
بدینوسیله از شورای پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری
کشاورزی دانشگاه تهران که از این طرح پژوهشیبه شماره
.حمایت مالی نمودند کمال تشکر را مینماید922837/1/59

نتيجهگيری

 در شبیهسازی تغییرات مکانیAquaCrop  مدل،در این تحقیق
عملکرد ذرت علوفهای بر اساس عمق آب نفوذ یافته در طول
 کمآبیاری باعث کاهش.جویچه مورد ارزیابی قرار گرفت
یکنواختی عمق آب نفوذ یافته در طول جویچه گردید که منجر
به افزایش ضریب تغییرات عملکرد محصول در طول جویچه شد
 ضریب تغییرات مکانی بالل ذرت بیشتر از بیوماس.(CV=9-33)
 عملکرد بیوماس در مراحل.(CV=12.1-76) به دست آمد
.واسنجی و صحتسنجی مدل بهخوبی شبیهسازی شد
 برای شبیهسازی عملکردNRMSE  وRMSE بهطوریکه مقادیر
 تن بر هکتار و1/6 بیوماس در نقاط مختلف مزرعه به ترتیب
11/3  تن بر هکتار و1/7  درصد در مرحله واسنجی و15/1
 ضریب تغییرات.درصد در مرحله صحتسنجی به دست آمد
 مدل.مقادیر شبیهسازیشده کمتر از مقادیر مشاهدهشده بود
 عملکرد بالل خشک ذرت علوفهای در تیمارهای،AquaCrop
 کار آیی بهتری، این مدل.کمآبیاری را بهخوبی شبیهسازی نکرد
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