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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .3کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت – 1391 /9 /11 :تاریخ تصویب)1391 /12 /3 :

چکيده
مدلهای شبیهسازی عملکرد گیاه برای مدیریت آب در مزرعه و بهینهسازی بهرهوری آب کاربرد زیادی دارند .مدل
آکواکراپ بر اساس پاسخ عملکرد محصول به آب توسط سازمان فائو توسعهیافته است .هدف از انجام این پژوهش واسنجی
دو پارامتر متغیر درجه روزرشد تا رسیدن محصول و ضریب بهرهوری نرمال شده برای گیاه جو در منطقه پاکدشت بود.
آزمایشها در سال زراعی  1393 -91در مزرعه پردیس ابوریحان انجام شد و تیمارهای آزمایش شامل سه تقویم زراعی
زودهنگام ،کاشت بهموقع و دیرهنگام بودند .مقدار درجه روزرشد از شروع جوانهزنی تا رسیدن محصول و ضریب بهرهوری
نرمال شده با استفاده از دادههای واسنجی و روش سعی و خطا به ترتیب  1221درجه و  11/8گرم بر مترمربع برآورد
شد .نتایج با استفاده از دادههای صحت سنجی نشان داد ،مدل واسنجی شده با ضریب تعیین  1/99و جذر میانگین
مربعات خطای  1/99تن در هکتار تطابق خوبی با دادههای اندازهگیری شده دارد.

واژههای کليدی :درجه روزرشد ،تقویم زراعی ،ضریب بهرهوری نرمال شده ،عملکرد محصول
مقدمه

*

متوسط بارندگی ساالنه در کشور  291میلیمتر است که
یکسوم میانگین جهانی است و جزو مناطق کم باران و خشک
جهان بشمار میرود .بخش کشاورزی با مصرف حدود  91درصد
از منابع آب بزرگترین مصرفکننده است و در مقایسه با
متوسط جهان که حدود  01درصد میباشد رقم قابلمالحظهای
را نشان میدهد ( .)Rahimikhoob et al., 2014افزایش جمعیت
و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر بخشها مثل صنعت و
شهر ،ضرورت ارتقاء بهرهوری آب در بخش کشاورزی را آشکار
میکند .پیشبینی و برآورد عملکرد محصول تحت شرایط
محدودیت منابع آب یکی از اهداف مهم برنامهریزی آبیاری
است .آزمایشهای مزرعهای برای تعیین عملکرد گیاه با مقادیر
مختلف آب آبیاری کاری پرزحمت ،زمانبر و پرهزینه است.
مدلهای پیشبینی عملکرد گیاه ابزارهای سودمندی برای
بررسی سناریوهای مختلف و بهینهسازی برنامهریزی آبیاری
میباشند ( .)Geerts and Raes,2009با استفاده از این مدلها،
اثر سناریوهای مختلف کم آبیاری بر روی عملکرد محصول
تعیینشده و با توجه به مقدار منابع آب ،بهترین برنامه
* نویسندۀ مسئولakhob@ut.ac.ir :

(Liu et al., Pereira et al.,2002

کمآبیاری استنتاج میگردد
1
; .)2007تاکنون مدلهای متعددی مثل کراپسیست و
وفوست 2برای شبیهسازی عملکرد محصول ارائهشده و اغلب
آنها از پارامترهای زیادی استفاده میکنند که عالوه بر اینکه
کار کردن با این مدلها را سخت و دشوار میکند ،واسنجی آنها
برای هرگونه گیاهی بسیار پیچیده میشود .سازمان فائو مدلی
به نام آکواکراپ 3عرضه نموده که عملکرد محصول را در پاسخ
به مقدار آب کاربردی شبیهسازی میکند ( Steduto et
 .)al.,2009این مدل در مقایسه با دیگر مدلهای شبیهسازی
گیاه مثل کراپ سیست از پارامترهای کمتری استفاده میکند و
در آن سعی شده که تعادلی بین دقت ،سادگی و سهولت
استفاده برای کاربران برقرار شود ( .)Hsiao et al., 2009به
همین منظور این مدل برای مطالعه اثرات تغییر اقلیم و
سازگاری گندم ) (Soddu et al. 2013و مدلهای سنجش از دور
موردبررسی و صحت سنجی قرار گرفت (Kim and Kaluarachi,
) .2015نسخه  1مدل اکواکراپ توسط Vanuytrecht et al.
) (2014توسعه داده شد و کاربردهای پاسخ گیاه به افزایش
غلظت  ،CO2حاصلخیزی و شوری خاک به قابلیتهای مدل
1. CropSyst
2. WOFOST
3. AquaCrop
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اضافه شد .با استفاده از مدل آکواکراپ ،اثرات عمق ریشه ،تراکم
گیاه ،تقویم گیاهی بر روی عملکرد ذرت ،راندمان مصرف آب
برای یکی از مناطق نیمهخشک زیمبابوه استفاده شد
).(Nyakudya and Stroosnijder, 2014
تاکنون پژوهشهای گوناگونی در رابطه با صحت سنجی و
واسنجی برخی از پارامترهای مدل آکواکراپ برای محصوالت
مختلف در مناطق مختلف جهان انجامشده است .این مدل با
استفاده از دادههای تجربی شش فصل زراعی بر روی ذرت در
دانشگاه کالیفرنیا مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد،
زیستتوده و عملکرد محصول در شرایط مختلف تراکم بوته،
تاریخ کاشت و نیاز آبی با دقت مناسبی شبیهسازی میشود
( .)Hsiao et al., 2009همچنین این مدل برای شبیهسازی
زیستتوده و عملکرد جو در شمال اتیوپی مورداستفاده قرار
گرفت و نتایج نشان داد که از دقت مناسبی برخوردار است
( .)Araya et al., 2010مدل آکواکراپ با دیگر مدلهای
شبیهسازی عملکردگیاه مورد مقایسه قرار گرفت .در سال
 ،2119مدل آکواکراپ را با مدلهای کراپسیست و مدل
وفوست برای شبیهسازی محصول آفتابگردان در شرایط کم
آبیاری در جنوب ایتالیا مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که به
دلیل سادگی و نیاز به دادههای کمتر ،استفاده از مدل آکواکراپ
ترجیح دارد (Heng et al. (2009) .)Todorovic et al., 2009
گزارش دادند ،مدل آکواکراپ در شرایط تنش آبی شدید ،از
دقت مطلوبی برخوردار نیست .بر اساس پژوهش آنها ،عملکرد
دانه ،زیستتوده و پوشش گیاهی محصول ذرت در شرایط
آبیاری کامل و تنش آبی مالیم بهطور رضایت بخشی شبیهسازی
میشود ،ولی در شرایط تنش آبی شدید بخصوص وقتی تنش در
دوره پیری اعمال شود ،مدل از دقت مطلوبی برخوردار نیست.
)Farahani et al. (2009مدل آکواکراپ را در شرایط آبیاری
کامل و کم آبیاری ( 21 ،11و  81درصد آبیاری کامل) برای
پنبه در منطقه گرم و خشک و بادخیز مدیترانهای شمال سوریه
مورد ارزیابی قرار دادند .آنها نشان دادند ،مقدار خطای مقادیر
پیشبینیشده ،بهاستثنای کم آبیاریهای  21و  11درصد با
بیش از  32درصد خطا ،در بقیه موارد در حدود  11درصد بوده
است Iqbal et al. (2014) .مدل آکواکراپ نسخه  3/1را برای
محصول زمستانه گندم در دشت شمالی چین واسنجی و صحت
سنجی کردند .نتایج بررسی آنها نشان داد ،عملکرد زیستتوده
در شرایط مختلف کم آبیاری با دقت مناسبی توسط مدل برآورد
میشود .همچنین این مدل توسط )Mabhaudhi et al. (2014
در منطقه نیمهخشک آفریقای جنوبی برای یکی از گیاهان
گرمسیری آن بنام تارو ارزیابی قرار گرفت و زیستتوده با ضریب

تعیین  1/99و جذر میانگین خطا برابر  1/01تن در هکتار
برآورد شد.
مدل آکواکراپ برای تعدادی محصول و برخی از مناطق
ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است .این مدل در منطقه کرج
برای پیشبینی عملکرد گندم و سویا در شرایط کم آبیاری نتایج
قابل قبولی ارائه داد

(Alizadeh et al.,2010؛ Babazadeh and

 .)SaraiTabrizi, 2012مدل آکواکراپ برای محصول
آفتابگردان در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد این مدل با دقت باالیی عملکرد محصول را شبیهسازی
میکند ( .)Haydarinia et al., 2012مدل فوق برای ذرت
علوفهای در منطقه قزوین توسط

)Rahimikhoob et al. (2014

مورد واسنجی قرار گرفت .بر اساس نتایج آنها متوسط خطای
مدل حدود  11درصد تعیین شد.
اثرات کمبود آب در مدل آکواکراپ با محاسبه کمبود
رطوبت خاک نسبت به قابلیت نگهداری رطوبت خاک ناحیه
ریشه و با استفاده از چهار تابع پاسخ گیاه به تنش آبی آشکار
میگردد .این چهار تابع عبارتاند از :تابع رشد تاج پوشش و
شاخ و برگ ،تابع هدایت روزنه گیاهی ،تابع شتاب پیری
زودهنگام تاج پوشش و تابع تغییر شاخص برداشت محصول.
اساس و ساختار الگوریتم این توابع در مقاالت کارشناسان
تدوینکننده مدل آکواکراپ (Steduto et al.,2009؛ Raes et al.,

 )2009ارائهشدهاند .در توابع فوق از پارامترهایی استفاده میشود
که باید مقادیر آنها برای هر گیاه و گونههای آن واسنجی شود.
پارامترهای گیاهی در این مدل به چهار گروه شامل -1
پارامترهایی که مربوط به خانواده گیاه است مثل دماهای پایه و
حداکثر -2 ،پارامترهایی که مربوط به گونه گیاهی میشود مثل
پوشش سطح زمین برای هر بوته در زمانی که  91درصد
جوانهها سبز میشوند -3 ،پارامترهایی که مقادیر آنها بستگی
به مدیریت دارد مثل تعداد بوتهها در هکتار و  -1پارامترهایی
که مربوط به رقم خاصی از گیاه میشود مثل ضریب بهرهوری
نرمال شده .پارامترهای گروههای یک و دو ثابتاند
( )conservativeو نیاز به واسنجی ندارند .پارامترهای گروه سه
که تعدادشان محدود است بستگی به مدیریت کشت در مزرعه
دارد که مقادی ر آن توسط کاربر به مدل وارد میشود و لذا این
پارامترها نیز نیازی به واسنجی ندارد .پارامترهای گروه چهار
بستگی به نوع رقم کشتشده از گیاه دارد و برای هر اقلیمی باید
واسنجی شود .مقادیر ثابت پارامترهای گروههای یک و دو و
حدود پارامترهای گروهای سه و چهار برای بسیاری از گیاهان
زراعی توسط کارشناسان فائو ارائهشدهاند (.)Raes et al., 2009
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متغیرهای درجه روزرشد )GDD( 1تا رسیدن محصول و ضریب
بهرهوری نرمال شده (BWP) 2که برای هر گیاهی نیاز به
واسنجی دارند .حدود تغییرات دو پارامتر فوق در مقاالت مرجع
مدل داده شده است .بهطور مثال پارامتر  GDDاز کاشت بذر تا
رسیدن محصول برای گونههای مختلف ذرت از  1211تا 1111
درجه روز متغیر است .این کمیت توسط

Rahimikhoob et al.

) (2014برای ذرت علوفهای واریته سینگل کراس  011واسنجی
شد و مقدار آن برابر  1211درجه روز به دست آمد .در مدل
آکواکراپ ،تبخیر و تعرق به دو جزء تعرق گیاه و تبخیر از خاک
تفکیک میگردد و زیستتوده با استفاده از تعرق روزانه گیاه و
پارامتر  BWPبرآورد میگردد ( .)Hsiao et al., 2009لذا

BWP

یکی از پارامترهای مهم برای تعیین زیستتوده گیاهی در مدل
آکواکراپ است .بررسی منابع نشان میدهد ،دو پارامتر مذکور
برای محصول جو در ایران تعیین نشده است .پارامترهای

GDD

و  BWPدارای یک مقدار مشخص و ثابتی نمیباشد و برای هر
منطقه و نوع رقم گیاه متفاوت است .بهطور مثال دامنه تغییرات
توصیهشده  GDDو  BWPبرای جو به ترتیب از حدود  911تا
 2111درجه روز و از حدود  12تا  10گرم بر مترمربع میباشد
( )Raes et al., 2009و لذا الزم است برای هر منطقه و نوع رقم
گیاه تعیین شود .هدف از انجام این تحقیق واسنجی دو متغیر
 GDDو  BWPبرای گیاه جو در منطقه پاکدشت میباشد.

مواد و روشها
تشريح مدل اکواکراپ

در این پژوهش از نسخه  1مدل اکواکراپ استفاده شد .در این
مدل ،مقدار عملکرد زیستتوده تا  iامین روز پس از کاشت از
رابطه ( )1حساب میشود ):(Steduto et al., 2009
(رابطه )1
∑(
)
در رابطه فوق B ،عملکرد زیستتوده تا  iامین روز پس از
کاشت (گرم بر مترمربع) BWP ،ضریب بهرهوری نرمال شده
(گرم بر مترمربع) Tr,i ،تعرق روزانه گیاه (میلیمتر در روز) و
 ETo,iتبخیر و تعرق مرجع (میلیمتر در روز) میباشند .مقدار
پارامتر  BWPبین  12تا  10گرم بر مترمربع برای ارقام مختلف
محصول جو توصیهشده است که در این پژوهش این پارامتر
واسنجی میشود .در مدل آکواکراپ ،پارامتر تعرق گیاه ) (Trاز
رابطه ( )2محاسبه میشود:
1. Growing Degree Days
2. Normalized Biomass Water Productivity
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(رابطه )2
در رابطه فوق Ks ،ضریب تنش آبی KC ،ضریب گیاهی،
 CCضریب پوشش گیاهی و  EToتبخیر و تعرق مرجع
میباشند .با توجه به اینکه برنامه آبیاری در این پژوهش به
صورتی بوده که گیاه تحت تنش کمآبی قرار نگیرد ،لذا ضریب
 Ksبرابر یک در نظر گرفته شد .ضریب گیاهی  KCنسبت بین
تبخیر و تعرق گیاه بدون تنش آبی به تبخیر و تعرق مرجع
است .این ضریب در مدل آکواکراپ با استفاده از روش ارائهشده
در نشریه شماره  92فائو ) (Allen et al., 1998در طول دوره
رشد برآورد میشود .ضریب پوشش گیاهی در مدل آکواکراپ از
زمان کاشت بذر تا پایان مرحله توسعه با استفاده از دو معادله
زیر برآورد میشود ):(Steduto et al., 2009
(رابطه )3
(رابطه )1
معادله  3برای دوره زمانی کاشت بذر تا نیمه مرحله
توسعه استفاده میشود و معادله  1برای دوره زمانی از نیمه
مرحله توسعه تا آخر مرحله توسعه است .در معادالت فوقCC ،
پوشش گیاهی در  tروز پس از کاشت CCx ،حداکثر پوشش
گیاهی CCo ،پوشش اولیه گیاه در زمان  t=0و  CGCنرخ رشد
پوشش گیاه در روز است .پوشش گیاه در طول دوره مرحله آخر
که در آن شیب پوشش گیاهی بهصورت نزولی است ،از رابطه
زیر استفاده میشود:
(
)
(رابطه )9
{
در روابط فوق CDC ،نرخ کاهش پوشش گیاهی و  tزمان
برحسب روز که از مرحله چهارم رویش (پیری) شروع میشود.
مدل آکواکراپ از روش واحد گرمایی برحسب درجه روزرشد،
برای توصیف رشد گیاه استفاده میکند .با استفاده از این روش،
طول دورههای رشد گیاه یا زمان الزم برای رسیدن به یک
مرحله از رشد گیاه برحسب درجه روزرشد به جای تعداد روزها
بیان میشود .درجه روزرشد از تفاضل دمای پایه 3بر متوسط
دمای روزانه هوا حساب میشود:
(رابطه )2
o
در رابطه فوق Tavg ،متوسط دمای روزانه هوا )Tbase ،( C
دمای پایه ) (oCو  GDDدرجه روزرشد ) (oCمیباشند .دمای
پایه ،دمایی است که کمتر از آن برای محاسبه درجه روزرشد
بهحساب نمیآید و به عبارتی رشد گیاه به جریان نمیافتد.
همچنین در آکواکراپ آستانه دمای باال ) (Tupperهم در نظر
گرفته میشود .آستانه دمای باال ،دمایی است که باالتر از آن
3. Base temperature
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ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ روزرﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻣﺎي ﭘﺎﯾﻪ و

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزي آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي

آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻔﺮ و  15در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻣﺪل آﮐﻮاﮐﺮاپ ،داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻘﺪار درﺟﻪ روزرﺷﺪ از ﺷﺮوع ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﺗﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﺮي ﺑﺮاي

اﻗﻠﯿﻤﯽ دوﻣﺎرﺗﻦ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  141ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 15/6ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺳﺎﻻﻧﻪ  1390ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ

ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ از  900ﺗﺎ  2000در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاي رﻗﻢ ﺟﻮ

) .(Amiritabar et al., 2014ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﯽ
آن ﺑﺮ روي ﮔﯿﺎه ﺟﻮ رﻗﻢ رﯾﺤﺎن در ﺳﺎل زراﻋﯽ 1394 -1393
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  51درﺟﻪ و  40دﻗﯿﻘﻪ

رﯾﺤﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺷﺮﻗﯽ ،ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  35درﺟﻪ و  29دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ارﺗﻔﺎع
از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  1027ﻣﺘﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ ﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ و

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﯾﮑ ﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ زراﻋ ﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﯾﻮﻧﺠﻪ
و ذرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك و آب ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺟﺪاول ) (1و ) (2اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﺎورزي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮاي  33ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿ ﯽ
ﺟﺪول -1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ
)(m

0/2
0/2
0/2
0/4

ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك

رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
)درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ(

رﻃﻮﺑﺖ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ
)درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ(

ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي
)(g/cm3

رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع
)درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ(

EC
)(dS/m

Silt loam

20/15

10/01

1/36

44/64

3/55

20/45
21/45
18/82

10/22
10/65
9/60

1/23
1/32
1/33

43/58
40/86
48/57

3/69
4/06
4/55

Sandy loam
Sandy loam
Sandy loam

ﺟﺪول  -2ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

Ca+Mg
)(meq/lit

Na
)(meq/lit

PH

EC
)(dS/m

ﻣﻘﺪار

16

2 /9

7 /2

1 /4

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎ

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه ﺟﻮ ﺑﺎ
آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ )ﺑﺪون ﺗﻨﺶ آﺑﯽ( در ﺳﺎل آﺑﯽ  1393 -94درﻗﺎﻟﺐ
ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ
ﻧﻮع ﮐﺸﺖ زودﻫﻨﮕﺎم ،ﮐﺸﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺸﺖ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﺮض آﻣﺎري اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار دارﻧﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از (1 :ﻫﺸﺖ آﺑﺎن
)زودﻫﻨﮕﺎم( 18 (2 ،آﺑﺎن )ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ( و  28 (3آﺑﺎن )دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم(.
ﮐﺮتﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) 2/ 8×4ﻣﺘﺮ×ﻣﺘﺮ( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺮتﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺎورزي در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺬور ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮت ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺪار ﺗﺮﮐﻢ ﺑﺬر
 150داﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ازت و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 100و  70ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪ .ﮐﻞ ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و
ﻧﺼﻒ ﮐﻮد ازت در زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻮد ازت ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داده ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
زودﻫﻨﮕﺎم ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  24اردﯾﺒﻬﺸﺖ )196
روز ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ( 31 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ) 193روز ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ( و
اول ﺧﺮداد ) 184روز ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ( ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و زﻣﺎن آﺑﯿﺎري از دﺳﺘﮕﺎه
رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ TDR 1ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ واﺳﻨﺠﯽ آن ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻣﺤﻞ
1. Time domain reflectometry
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آزمایش ،قبالً توسط کارشناسان گروه آبیاری تعیینشده بود،
استفاده شد .بعد از آمادهسازی زمین ،لوله مخصوص این دستگاه
در یکی از کرتها نصب شد و رطوبت خاک در الیههای مختلف
خاک به فواصل  11سانتیمتر بهطور روزانه اندازهگیری میشد.
زمان آبیاری به صورتی تعیین میشد که کمبود رطوبت خاک تا
عمق توسعه ریشه بیشتر از  99درصد کل رطوبت قابلاستفاده
در خاک نگردد .کل رطوبت قابلاستفاده در خاک از رابطه زیر
محاسبه شد:
(رابطه )0
∑(

)

در رابطه فوق TAW ،کل رطوبت خاک تا عمق توسعه
ریشه برحسب میلیمتر n ،تعداد الیه خاک تا عمق توسعه ریشه،
 θfciرطوبت ظرفیت مزرعه در الیه  iام θwpi ،رطوبت نقطه
پژمردگی در الیه  iام و  Diضخامت خاک در الیه  iام برحسب
متر .در این تحقیق ،عمق ریشه در مرحله اول رشد به میزان
 1/3متر و در مرحله میانی و رسیدگی  1/2متر در نظر گرفته
شد و برای مرحله توسعه ،بهصورت درونیابی خطی بین رشد
اولیه و رشد کامل محاسبه گردید .حجم آب آبیاری بر اساس
کمبود رطوبت خاک ،عمق توسعه ریشه و مساحت کرت تعیین
گردید و با استفاده از کنتور آب وارد کرت شد .جدول  3ارتفاع
آب دادهشده به تیمارهای مختلف در طول دوره کشت ارائه شده
است.
جدول  -3عمق آبياری در ماههای مختلف دوره رشد جو در تيمارهای
مختلف (برحسب ميلیمتر)

ماه

کاشت
زودهنگام

کاشت
بهموقع

کاشت
دیرهنگام

آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت

92
29
29
1
09
80
80

92
29
29
32
32
131
13

31
22
32
32
32
80
80

کل

323

399

322

متغیرهای هواشناسی شامل دمای حداکثر و حداقل هوا،
رطوبت نسبی هوا ،ساعات آفتابی و سرعت باد از ایستگاه پردیس
ابوریحان مربوط به دوره رشد محصول جو از تاریخ اول آبان
 1393تا آخر خرداد  1391جمعآوری شدند .تبخیر و تعرق
مرجع با استفاده روش پنمن مانتیث فائو ()Allen et al., 1998

و درجه روزرشد با استفاده از معادله  2بهطور روزانه در طی رشد
محصول جو محاسبه شد.
چهار پارامتر مربوط به پوشش گیاهی شامل درصد پوشش
گیاه در شروع مرحله جوانهزنی ) ،(CCoنرخ رشد پوشش گیاه در
مرحله توسعه ( ،)CGCحداکثر پوشش گیاه ( )CCXو نرخ کاهش
پوشش گیاه در مرحله پیری ( )CDCبرای اجرای مدل آکواکراپ
الزم میباشند .مقدار پوشش گیاه در شروع مرحله سبز شدن بر
اساس راهنمای مدل آکواکراپ ) (Steduto et al., 2009برابر
 2/29درصد به مدل داده شد .برای تعیین سه پارامتر دیگر،
درصد پوشش گیاه در طول دوره رشد اندازهگیری شد و بر پایه
این اندازهگیریها حداکثر پوشش گیاه و تغییرات پوشش گیاه
بین دو اندازهگیری هم بر اساس شدت تغییرات بر روز و هم بر
درجه روزرشد محاسبه گردید .برای تعیین پوشش گیاهی از
روش ) Patrignani and Ochsner (2015استفاده شد .با استفاده
از این روش ،از سطح کرت عکس گرفته میشد و با انتقال عکس
به نرمافزار کانوپی ،1درصد پوشش گیاه محاسبه میگردید .برای
گرفتن عکسها ،دوربین در ارتفاع  21سانتیمتر باالتر از
تاجپوشش گیاه و بهطور موازی با سطح زمین قرار داده میشد.
سه نمونه از عکسهای قبل و بعد از پردازش در نرمافزار کانوپی
در شکل  1ارائه شده است .طول و شروع دورههای مختلف رشد
محصول جو همراه با عملیات کشاورزی و آبیاری
یادداشتبرداری و ثبت میشد .مجموعه پارامترهای اندازهگیری
شده و مشاهدهشده از مراحل مختلف رشد که بهعنوان ورودی
به مدل آکواکراپ وارد شدند در جدول  1ارائه شده است .مقدار
زیستتوده تولیدشده در طول دوره رشد قبل از رسیدن کامل
محصول و همچنین در زمان برداشت محصول درمجموع پنج
دفعه اندازهگیری شد .برای اندازهگیری زیستتوده ،کل قسمت
اندام هوایی از سطح خاک به باال از وسط هر کرت برداشت شد.
نمونهها به مدت  3روز در دستگاه آون با درجه حرارت 01
درجه سانتیگراد خشک شدند و سپس عملکرد کل محصول
برای هر تیمار توزین شد .دادههای اندازهگیری شده با استفاده از
نرمافزار  SASتحلیل آماری شدند.
واسنجی و صحتسنجی مدل آکواکراپ

در این پژوهش مقادیر اندازهگیری شده زیستتوده در طی دوره
رشد در دو تیمار کشت زودهنگام و کشت بهموقع بهعنوان
دادههای واسنجی و مقادیر اندازهگیری شده تیمار کشت
دیرهنگام برای صحتسنجی استفاده شدند .در مرحله واسنجی
1. Canopeo
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برای تعیین پارامترهای  BWPو  GDDتا شروع پیری از روش
سعی و خطا استفاده شد .بدینصورت که مدل آکواکراپ با
مقادیر دامنه توصیهشده مدل اجراشده و نتایج آن با مقادیر
اندازهگیری شده مقایسه شدند .بهمنظور انتخاب بهترین مقدار
پارامتر فوق ،عالوه بر ترسیم نمودارهای اندازهگیری شده در
مقابل مقادیر برآورد شده ،از شاخصهای آماری ضریب تعیین
) ،(R2ریشه میانگین مربعات خطا ) (RMSEو میانگین خطای
اریب ( )MBEاستفاده شده است .معادالت این شاخصها به
شرح زیر میباشند ):(Emamifar et al., 2014
̅

(رابطه )8

̅

̅
∑

̅

∑
∑

(رابطه )9

]

(رابطه )11

∑

 Oi 

[

N

 P

i

N

i 1

MBE 

که در آنها Pi ،مقادیر برآورد شده مدل P ،متوسط
مقادیر برآورد شده مدل Oi ،مقادیر اندازهگیری شدهO ،

متوسط مقادیر اندازهگیری شده و  Nتعداد مشاهدات میباشند.
میانگین خطای اریب میزان خطا را با بیش برآورد و یا کم
برآورد نشان میدهد .درصورتیکه این شاخص مثبت باشد نشان
میدهد که درمجموع نتایج مدل بیشتر از مقادیر واقعی است.

جدول  - 7مقادير پارامترهای ورودی به مدل آکواکراپ

پارامتر

واحد

پوشش سطح اولیه ()CC0

درصد

حداکثر پوشش گیاه ()CCX

درصد

زمان جوانهزنی

روز بعد از کاشت (درجه روزرشد)

نرخ توسعه پوشش گیاه ()CGC

درصد بر درجه روز (درصد بر روز)

نرخ کاهش پوشش گیاه ()CDC

درصد بر درجه روز (درصد بر روز)

زمان رسیدن به حداکثر پوشش

روز بعد از کاشت (درجه روزرشد)

مدت گلدهی

روز بعد از کاشت (درجه روزرشد)

تیمار
زودهنگام

بهموقع

دیرهنگام

2/29
91
)98(11
)9/1( 1/203
)8/1( 1/2
)1121( 133
)123( 11

2/29
80
)111( 11
)9/1( 1/209
)0/39( 1/909
)999( 131
)311( 29

2/29
20
)191( 12
)9/9( 1/012
)8/2( 1/2
)982( 120
)123( 13

شکل  - 3تصاوير تاج پوشش محصول جو در سه تاريخ مختلف دوره رشد سال زراعی  3397 -3393مزرعه پرديس ابوريحان ،الف -تصوير برداشتشده توسط
دوربين و ب -تصوير پردازششده توسط نرمافزار کانوپی.

نتايج و بحث
نتایج متوسط عملکرد زیستتوده تیمارهای مختلف در روزهای
پس از کاشت در جدول  9و تغییرات زمانی آن در شکل  2ارائه
شده است .مالحظه میشود ،تیمار زودهنگام بیشترین عملکرد

ماده خشک و تیمار دیرهنگام کمترین عملکرد را دارد .مقادیر
اندازهگیری شده زیستتوده و عملکرد دانه جو با استفاده از طرح
بلوکهای کامل تصادفی و نرمافزار آماری  SASمورد تجزیه قرار
گرفت .جداول تجزیه واریانس برای زیستتوده و عملکرد دانه
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کاشت) برای زیستتوده و عملکرد دانه در سطح  %1معنیدار
است؛ بنابراین تاریخ کاشت سبب اختالف معنیدار در عملکرد
زیستتوده و عملکرد دانه جو شد.

جو در جداول  2و  0ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود اثر بلوک غیر معنیدار میباشد و بنابراین نتایج
اندازهگیری قابلاعتماد میباشند .همچنین اثر تیمار (تاریخ

جدول  - 5متوسط عملکرد زيستتوده محصول جو در روزهای مختلف پس از کاشت در تيمارهای مختلف

تیمار زودهنگام

تیمار دیرهنگام

تیمار بهموقع

روز پس از کاشت
(روز)

عملکرد
(تن در هکتار)

روز پس از کاشت
(روز)

عملکرد
(تن در هکتار)

روز پس از کاشت
(روز)

عملکرد
(تن در هکتار)

91
122
122
181
193

1/31
2/8
11/8
11/3
11/0

21
123
192
100
191

1/32
1/9
0/2
11/1
11/2

92
112
199
102
181

1/1
3/1
0/8
8/8
9/1

شکل  -2تغييرات زمانی عملکرد زيستتوده واقعی جو در تيمارهای مختلف
جدول  -6تجزيه واريانس زيستتوده جو

منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Fs

بلوک
تیمار
خطای آزمایش
کل

2
2
1
8

1/2999
11/1219
1/2983
11/9018

1/1229
9/9312
1/1212

1/92 ns
**89/23

Ft

%9

%1

2/91
2/91

18
18

 nsغير معنیدار ** معنیدار در سطح  3درصد * معنیدار در سطح  5درصد
جدول  -4تجزيه واريانس عملکرد دانه جو

منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Fs

بلوک
تیمار
خطای آزمایشی
کل

2
2
1
8

1/11020
9/99123
1/29192
9/89912

1/11821
2/00931
1/10289

1/12ns
**38/18

Ft

%9

%1

2/91
2/91

18
18

 nsغير معنیدار ** معنیدار در سطح  3درصد * معنیدار در سطح  5درصد
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مدل آکواکراپ در دو مرحله برای دو پارامتر درجه
روزرشد از کاشت بذر تا شروع به پیری و پارامتر ضریب بهرهوری
نرمال شده مورد واسنجی قرار گرفت .در مرحله اول واسنجی،
ضریب بهرهوری نرمال شده برابر  11گرم بر مترمربع بر روز در
نظر گرفته شد و مدل برای دادههای دو تیمار زودهنگام و تیمار
بهموقع با مقادیر مختلف از  1211تا  1011درجه روز از کاشت
تا رسیدن محصول اجرا شد .نتایج مدل متناظر با روزهای
اندازهگیری شده در دو تیمار فوق بهعنوان دادههای برآورد شده
در نظر گرفته شد .شکل  3پراکنش نتایج عملکرد واقعی و
برآورد شده برای مقادیر مختلف درجه روز نشان میدهد.

همانطور که مالحظه میشود ،علیرغم تغییرات درجه روزرشد
از  1211تا  1011درجه ( 11درصد تغییرات درجه روزرشد)،
ضریب تعیین تقریباً ثابت مانده است و نشان میدهد که
تغییرات عملکرد محصول تا حدود  92درصد با استفاده مدل
آکواکراپ قابل پیشبینی است .جذر میانگین مربع خطا بین
 1/8تا  1/99تن در هکتار تغییر میکند و کمترین آن بین
 1211تا  1311درجه میباشد .ازاینرو به روش سعی و خطا و
تغییر درجه روزرشد از  1211تا  1311درجه روز ،بهترین مقدار
درجه روزرشد برابر  1221درجه به دست آمد که در آن جذر
میانگین مربع خطا  1/08تن در هکتار برآورد شد.

شکل  -3پراکنش نتايج اندازهگيری و برآورد شده زيستتوده محصول جو برای مقادير مختلف درجه روز از کاشت تا رسيدن جو ( 3255تا )3455

در مرحله دوم واسنجی ،مقادیر مختلف ضریب بهرهوری
نرمال شده از  12تا  10گرم بر مترمربع در روز برای دادههای
دو تیمار زودهنگام و تیمار بهموقع اجرا شد و در تمامی این
اجراها ،مقدار درجه روز از کاشت تا رسیدن محصول برابر با
مقدار واسنجی شده آن در مرحله اول ( 1221درجه) بود.
پراکنش نتایج عملکرد واقعی و برآورد شده برای مقادیر مختلف
ضریب بهرهوری نرمال شده در شکل  1ارائه شده است .مالحظه
میشود ،مقدار ضریب تعیین مشابه با مرحله اول واسنجی
تغییری نکرده و برابر با  1/92برآورد شده است .تغییرات جذر
میانگین مربع خطا بین  1/08تا  1/8تن در هکتار است و نشان
میدهد که مدل نسبت به این پارامتر حساسیت بیشتری دارد و

کمترین خطا بین دو ضریب بهرهوری  11و  19گرم در مترمربع
در روز به دست میآید .شکل  9اثرات تغییر ضریب بهرهوری بر
روی خطای مدل نشان داده شده است .با توجه به شکل ،9
بهترین ضریب بهرهوری آب نرمال شده برابر با  11/8گرم در
مترمربع به دست آمده است.
مدل آکواکراپ با مقادیر واسنجی شده پارامترهای درجه
روز از کاشت تا پیری برابر با  1221درجه روزرشد و ضریب
بهرهوری نرمال شده برابر با  11/8گرم بر مترمربع در روز برای
دادههای صحت سنجی (تیمار دیرهنگام) اجرا شد .شکل ،2
پراکنش نتایج اندازهگیری و برآورد شده زیستتوده محصول جو
را نشان میدهد .مالحظه میشود ،بهغیراز یکی از دادهها که
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مربوط به  92روز پس از کاشت است ،بقیه دادهها در فاصله
نزدیکی نسبت به خط  1:1قرارگرفتهاند .ضریب تعیین دادهها
حدود  1/99برآورد شده که نشان میدهد که مدل آکواکراپ در
شرایط آبیاری کامل و بدون تنش آبی تا حدود  99درصد
تغییرات عملکرد محصول را شبیهسازی میکند .جذر میانگین
مربع خطا حدود  1/99تن در هکتار برآورد شده است که با

توجه به میانگین دادههای اندازهگیری شده ( 2/12تن در هکتار)
معادل  11درصد است .میانگین خطای اریب  1/10تن در هکتار
تعیینشده و نشان میدهد عملکرد محصول خشک بهطور
متوسط حدود  0/8درصد در مدل آکواکراپ بیشتر از مقادیر
واقعی برآورد میشود.

شکل  -7پراکنش نتايج اندازهگيری و برآورد شده زيستتوده محصول جو برای مقادير مختلف ضريب بهرهوری نرمال شده
از  32تا  34گرم بر مترمربع

شکل  -5اثر تغييرات ضريب بهرهوری نرمال شده بر روی خطای برآورد عملکرد محصول جو

مدل اکواکراپ برای محصول جو در کشور اتیوپی مورد
ارزیابی قرار گرفت ( )Araya et al., 2010و جذر میانگین مربع
خطا برای برآورد زیستتوده بین  1/32تا  1/91تن در هکتار
برآورد شد که با نتایج این پژوهش ( 1/99تن در هکتار) مغایرتی
نشان نمیدهد.

تغییرات زمانی عملکرد اندازهگیری و شبیهسازیشده برای
دادههای صحت سنجی در شکل  0ارائه شده است .مالحظه
میشود ،عملکرد شبیهسازیشده محصول بهجز اوایل دوره
رویش ،به دادههای اندازهگیری شده نزدیک است.
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نتيجهگيری کلی
در این پژوهش مدل آکواکراپ برای دو متغیر درجه روزرشد از
شروع کاشت تا رسیدن محصول و ضریب بهرهوری نرمال شده
 برای تولید دادههای الزم برای.برای محصول جو واسنجی شد
 سه تیمار تقویم زراعی در مزرعه،واسنجی و صحت سنجی
 زیستتوده.پردیس ابوریحان در یک فصل رشد اجرا شد
محصول در طول و انتهای دوره رشد اندازهگیری و بهعنوان
 نتایج آزمون آماری نشان.دادههای مشاهداتی استفاده شدند
 عملکرد زیستتوده در تیمارهای تقویم آبیاری تفاوت،داد
 لذا دادههای مشاهداتی برای واسنجی و صحت.معنیدار دارند
 وGDD  دو متغیر.سنجی مدل آکواکراپ قابلاستفاده بودند
 درجه روز1221  با استفاده از دادههای واسنجی به ترتیبBWP
 اجرای مدل با دادههای. گرم بر مترمربع به دست آمد11/8 و
صحت سنجی نشان داد که مدل با دقت مناسبی عملکرد
 برای پژوهشهای آتی پیشنهاد.محصول را شبیهسازی میکند
 در سایر مناطق ایران نیز دو متغیر فوق برای این،میشود
.محصول و سایر محصوالت واسنجی و نتایج مقایسه شوند

 پراکنش نتايج اندازهگيری و برآورد شده عملکرد محصول جو برای-6 شکل
دادههای صحت سنجی

 تغييرات زمانی عملکرد اندازهگيری و شبيهسازیشده برای-4 شکل
دادههای صحت سنجی
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