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ارزیابی و شبیهسازی تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر عملکرد برنج و اجزای آن با استفاده از مدل
DSSAT
محسن رمضانی واسوکالئی ،1عبداله درزی نفتچالی ،2سید فرهاد صابرعلی ،3شهریار کاظمی

4

تاریخ ارسال1400/02/09:
تاریخ پذیرش1400/05/25:

مقاله پژوهشی

چکیده
مدلهای شبیه سبایی بزابههای مااسبیب زیبی شه زهاب بثیبت سبااهوههای متلف مدویولب بتلتا مااسب تیون هبهکاهها
ده سبهتبله های تهدهد کشبا هیی مبزاشباد ده بون تقیه ،ش بی بهیوازب کاهبوب مدل  DSSATبثی مدویوت سبح بوتبلازب زی
هشبد ملفکید زیت زیهسبب شبد ایماو های ماهم بی مههد تهای ده قاد طیح زفهکهای کامل تصبادیب زا هااه تهلاه ازهاهی
سب تکیبه ده طهل وک یصبل کشبت زیت ده ماهم شژ هشبب دبتشبهاع مفهک کشبا هیی ماازب طیهسب سباهی بشیب شبد تهلاههای
ازهاهی شبامل ازهاهی ملدب ل وا ریقازب ششباهدب زا بهتعا  5سباتلبملیی ا ده زاالی سبح خاک شI1ب کالیل سبح بوتبلازب ده
سبح خاک شI2ب کالیل سبح بوتبلازب ده مل 5 ،سباتلبملیی شI3ب کالیل سبح بوتبلازب ده مل 15 ،سباتلبملیی شI4ب
زهدتد ده طهل یصبل کشبت زیت ده یماب زیدبشبت شباخح سبح زین یب خشبک بتدبک ههبوب بهتعا زهت تسدبد شاج
ملفکید زههدهژوبک ملفکید دبتب بتبدبیعگهیی شبببدتبد بی دبدعهبای تهلباه  I1زیبی بسببباجب بی دبدعهبای سببباوی تهلباههبا زیبی
صبقتسباجب مدل بسبلعادع شبد ده هی د میحف بسباجب صبقتسباجب مدل بی کاهبوب مااسبیب زیبی شه زهاب تاهوخهای
یاهدهژوک شبباخح سببح زین ملفکید زههدهژوک ملفکید دبت زیخههدبه زهد ده میحف بسبباجب صببقتسبباجب شذه
مهباتههن میزسبات خحای تیمال شبببدع ز تیته ده مقد دع  1-7/6 0/7 -7/6دهصبببد شببباخح تهبی ،وفلهت ز تیته ده
مقد دع  0/82-0/99 0/78-0/99قیبه دبشببت تهلاههای ازهاهی بیتظی بهتعا زهت تسدبد شاج ده هی کپ شبباخح سببح
زین ملفکید دبت ملفکید زههدهژوک دبهبی تعا ت مسابدبهی زهدتد بی مهاب تهلاههای متلف زهشبلیون ملفکید دبت ش5584
کهفهگیک ده هکلاهب میزهط ز تهلاه شباهد زهد مهابب ملفکید دبت ده تهلاههای  I4 I3 I2ز تیته ز مهابب 39/2 4/6 4/7
دهصبد کللی بی میدبه اب ده تهلاه شباهد زهد زایع هی مصبی ا ده تهلاههای  I4 I3 I2 I1ز تیته 0/83 0/65 0/48
 0/73کهفهگیک زی ملیمکس زهد زی بسبا تلاو شات حع تهدهد زیت مبلن صبیی شهوب ا بسبلعادع بی ه کالیل سبح بوتبلازب
ده مل 5 ،ساتلبملیی سح خاک تهصه مبشهد

واژههای کلیدی :آبیاری غرقابی ،بهرهوری مصرف آب ،شاخص سطح برگ ،مدیریت سطح ایستابی.

1

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2

گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی( abdullahdarzi@yahoo.com; adarzi@sanru.ac.ir ،مولف مکاتبه-

کننده)
 3استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ،مجتمع آموزش عالی تربت جام ،خراسان رضوی ،ایران.
4

استادیار ،گروه علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
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مقدمه
زبا تهشب زب ه تبد ه زب هشبببد شلسهبت تبممهن بماهبت
رذبوب وکب بی هاد های بسباسبب شه ه ی شهبمب زشبیی
ده مبزاشببد شFAO, 2012ب بی مهاب مقصببهالت متلف
کشبا هیی زیت شOryza sativa L.ب ز ماهبب رذبی بصبفب
زه بی تهلب بی میدک شاباب برفب میدک کشبببهههبای
دهحالتهسبس هلهبهع بی بهلهت قازل تهشاب ده زیتام های
بماهبت ربذبوب مههد تهشب مقییهن زهدع بسبببت ش Gill et
 )al., 2014بون مقصببهل ماه زا تهدهد  1/99مهفههب تن
ده سبببح  580هابه هکلاه بی بهبمبببب شبببادهابهی بیتظی
بهلهبت د مهن رفب خههبکب زسبد بی گادک ده بویبب هتبببت
شه زهاب مبشبببهد تهبای کشبببهه ز زیت ده اوابدع تادوک
مسادل  4مهفههب تن زاشببد شWailes and FAO, 2018
;Chavez, 2012ب؛ کب تهبای زب بیابو تهدهبد تادوبک زب د
زیبزیی تتیت ز مسهت یسفب ده کشهه هب تشاب مبدهد
زا تهش ز مبسهت زاهتدگب مهابب ماازب ا کشبهه
بسببلعادع بی ازهاهی ریقازب ده راد شببادهابههای کشببهه
ماهتیون مبامبل مقبد دکاابدع ده بیابو تهدهبد زیت ده
شبببیبوو مهشهد کلیهد ا بسبببت شخفهفب هلکباهبب
1393ب ز بسبببح تفعات قازل تهش ا ده شبببادهابههای
زیت کباهبوب مصبببی بون مایب حهباتب ملهمبا که بسبببت
شLamm, 2003ب مصببی یواد ا دهکشببت میسببهک بون
گهباع مال ع زی تباثهی ماعب زی حباصبببفتهای خباک مبتهبتبد
مهش زی ی مشبببکالتب ده طهل د هع هشبببد زیت بیشلف
بوجاد شبیبوو بحها ده بثی مدک تاهو تجلب مهبد سبلب ده
مقهو هوش حتاسهت گهاع ز ایات زهلاهیها ادهدگب
خاک تااولاً کاه ملفکید مبشببهد Lin et al.,
ا
)2003ب ده هاهن شبببیبوحب زبا تهشب زب دا ک بیابو
تهدهد بیابو زایع هی مصبی ا ده سبهتبلههای تهدهد
زیت بهلهت ز سابوب دبهد شتهبزهاب هلکاهبب 1399ب
ده طهل سادهاب گذشل ه های متلفعب زیبی زایهد
زایع هی مصبی ا ده بهبمبب شادهابهی مههد بسلعادع قیبه
گییت ک بی اب شلف مبتهبب ز ازهاهی ملاا وا خشبک
میطه شبدب ملاا ) (AWDبشباهع کید ک تهای ازب
گببهبباع هب ده شببببیبوببو زببقببیبتببب تببممببهببن مببکبباببد
شShanmugasundram and Helen, 2015ب صبدبقت
هلکاهبب ش1393ب تشباب دبدتد ک تهایی ز بهتعا یواد ا
ده شببادهابه تیهدع مبتهبب زا تهش ز شببیبوو ماحی ده

صبببههت دبشبببلن ا محلئن وکب بی ه هبای ازهباهی
 SDC AWDشکشبت تهل خشبکب هب بملال ده مصبی
ا صبیی شهوب تلهد کاه قازل تهش مصبی ا زد ب
کباه مسابدبه ملفکید زیت تقبت ه هبای متلف که
ازهاهی ده تقیهیات متلف ز بثیات هسبهد ش Carrijo et
al., 2017; Katharine et al., 2015; Roderick et al.,

2011ب تقبت ازهباهی ملابا بکتبببهژب کبایب ده بخلهباه
سببهتببله هوشبب بی گهاع قیبه مبگهید ک بون بمی مهش
تتبببیوب مسبدتب شبببدب مهبد ادب تثیهبت تهلی ژب خباک
بیابو شذ تهلی ژب ده تااوت زایهد هشببد زایع هی
مصبی ا مبشبهد ش Tan et al., 2013; Dong et al.,
2012; Juan et al., 2012ب مبدویوبت وبا کالیل مل،
سبببح بوتبببلازب ده شبببادهابههای زیت مبتهبتد هلاتاد
ه های مذکهه بثیبت مثیلب زی بهتیای زایع هی مصببی
مبتهبب زا
ا مهبد رذبوب دبشبببل زاشبببد ده بون ه
کالیل تیبی سبببح بوتبببلبازب ده مل ،محفه شبببیبوو
مااسیب هب زیبی هشد گهاع ییبهه تلهد
تسههن مل ،مااسب کالیل سبح بوتبلازب زیبی بهقاک
متلف زیت متببلفاک تقفهل بکا هشببد ملفکید اتاا
زیبسبا ایماو های ماهم بی مبزاشبد بون ده حادب بسبت
ک یمابزی زهدب زاال زهدب هاوا های مهدبتب بی وکسبه
مدک بمکاب زیهسبببب سبببااهوههای ملسدد بی سبببهی دوهی
تصبببلههگهیی هب زبا هباد مهبشب مبکاببد زیبی هیب
مبقببد دوببتهببای مبیتبیبو مببتبهبب بی مببدلهببای بگبی
ههده دهژی زیبی شببااخت ییبوادهای زهه یهاوکب حاکه زی
سبهتبله خاک – گهاع – بتلتبعی تقت سبااهوههای متلف
مببدوببیوببلببب بسببببلببعببادع تببلببهد ش Bannayan and
Hoogenboom, 2009ب وکب بی مبدلهبای تهبتلابد زیبی
تقفهبلهبای میتیو مبدل  DSSATهتبببت کب تباکاهب زبا
مهییهبت ده تقیهیبات یوادی هلوهب مدویوبتهای کهدی
ازب مدویوت تاهوخ کشبت تاا یهبمب تمثهی ا ههب
تغههی بقفهه بسبلعادع شبدع بسبت ش Hoogenboom et al.,
2015ب بزیبههلبهبد هلکبباهبب ش1398ب ماهبب کیدتببد
مدل  DSSATمبتهبتد زیبی تسههن بونک هههت شببیبوو
مقهحب تصبببلهلبات مبدویولب ژتلهبک گهباع زبا وکبدوهی
زیهلکا دبشببل هههت هشببد تله گهاع زیت هب تقت
تبمثهی قیبه مبدهابد مههدبسبببلعبادع قیبه گهید ده تقیهیبات
دوهیی )(Mahmood et al.,2003; Jeong et al., 2014
دقت بون مدل ده شببیه سببایی ملفکید زیت قازل قیهل
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بهیوبازب شبببد می ه مابازب مهحهد حباکب بی اب بسبببت کب
تاکاهب تقیهیب ده خصبه بهیوازب کاهبوب مدل DSSAT
زیبی شبیه سبایی هشبد ملفکید گهاع زیت تقت شبیبوو
مدویوتهای متلف ازهاهی زا کالیل سبح بوتبلازب بتجاک
تشبدع بسبت زاازیبون ده بون تقیه ،زیبی ب دهن زاه کاهبوب
بون مدل تقت مدویوتهای متلف مل ،سببح بوتببلازب
مبههد زبیهسبببب قبیبه مببگبهبید مبال ع زبی بوبن بکباب
شبباخحهای هشببد ملفکید زیت ز کالیل مل ،سببح
بوتلازب ده سحهح متلف بهیوازب مبشهد

مواد و روشها
منطقه مطالعه
ایمبباو ماهم ب بی مههدتهببای زببیبی بوببن تقیهبب ،ده
ماهمبب شژ هشببب دبتشببهاع مفببهک کشببا هیی ماببازب
طیهسببببب سبببباهی ده سببببال  1398شبی تبببباهوخ 31
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بهدویاشبت تببا  21میدبدمبباعب بتجبباک شببد مببیط طببهل
شغیبیهبباوب ماحیبب زبب تیتهبب  36/3دهشبب شببلادب
 53/04دهشبب شببیقب بهتعببا اب بی سببح دهوببا -15
ملببی بسببت بوببن ماحیبب بیتظببی بقفهلببب شببا مابباط،
مسلببدل میطببه بوببیبب مقتببه مبشببهد زیبسببا
دبدعهای ههبشااسبب بوتبلهاع دشبت تبای سباهی مهبابب
ملهسببو هطهزببت تتببیب ه یبتبب هببهب ده طببهل یصببل
کشببت زببهن  55تببا  94شزببا مهبباتههن 71/5ب دهصببد ده
تهساب زبهد هلوابهن کلهاب زهشبها ملهسبو دمبای
ه یبتبب هببهب زبب تیتهبب ده مقببد دع  29/9 21/4شزببا
مهببباتههن 26/9ب دهشب ب سببباتلبگیبد ده تهسببباب زبببهد.
مجله زاهتبدگب ده طبهل یصبل کشبت  68مهفببملبی
مجلببه تیتهببی بی تشببلک  457/9شزببا مهبباتههن ه یبتبب
5/5ب مهفبملی زهد
خالص ب بی بی بطالمببات ههبشااسببب میزببهط ز ب د هع
محادس ده شد ل ش1ب بهبئ شد

جدول(:)1خالصهای از اطالعات هواشناسی منطقه مطالعه در طول فصل کشت برنج
زاهتدگب شمهفبملیب

کلها

زهشها

کلها

زهشها

تیتهی
شمهفبملیب

دما شساتلبگیبدب

ماع

هطهزت تتیب شدهصدب

بهدویاشت

13/9

25/4

55

95

44/2

121/2

خیدبد

20/1

31/8

46

86

0/6

207/4

تهی

23/1

31/9

56

93

49/1

159/9

میدبد

22/2

32/0

53

93

18/2

148/5

تیمارهای آزمایش
بون ایماو ده س تکیبه ده قاد طیح زفهکهای کامل
تصادیب ده کیتهاوب ز طهل  3میط  2ملی بتجاک شد
تهلاههای ایماو شامل ازهاهی ملدب ل وا ریقازب زا بهتعا
 5ساتلبملیی ا ده زاالی سح خاک شI1ب کالیل سح

بوتلازب ده سح خاک شI2ب کالیل سح بوتلازب ده مل،
 5ساتلبملیی شI3ب کالیل سح بوتلازب ده مل15 ،
ساتلبملیی شI4ب زهدتد یاصف تهلاهها بی هه  2ملی یاصف
هی تکیبه  1ملی هماوت گیدود شلاتهک شاتلاوب تهلاهها ده
ماهم ده شکل  1بهبو شد
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 :Iتهلاه :R ،تکیبه
شکل( :)1شماتیک جانمایی تیمارها و تکرارها در مزرعه مورد مطالعه

مدیریت مزرعه
زیبی امادعسببایی یمهن ملفهات خاک هیی شببته
ب دهب ده ب لل دیمباع شبببته د ک اب شباتادع ه ی قیبل بی
تشاکاهی صههت گییت ملساقیاً ملفهات تتحه کیتها
مییزادی حد د س ه ی قیل بی تشاکاهی ز بتجاک هسهد زبا
شهادعسببایی کیتهای  2 × 3ملی میزسب ز ماظهه کالیل
دقه ،ه د خی ج ا ز کیتهای مجببا ه ه ی مییها تا
مل 30 ،ساتلبملیی زببا شالسلهک شهشهدع زیبی ه د
خی ج ا تها کباتبالهبای ازهباهی تسیهب گیدوبد ملفهبات
ماد کشبب زا تهش ز بتدبیع کههک کیتها ز صبههت دسبلب
بتجاک شببد ده تاهوخ  31بهدویاشببتماع ملفهات تشبباکاهی
هقه طاهک هاشلب ز صههت دسلب بتجاک شد شات بسلییبه
هی ه زالی تشبباها زسد بی بتلیال ز یمهن بصببفب کیتها تا
بهتعا ا ده
بسببلییبه کامل گهاهو ها ز صببههت ریقا
هی تهزت ازهاهی ابها  5سبباتلبملی زاالتی بی سببح خاک
قیبه گییت میدبه کهد مههد تهای زی بسببا تهصببه زهدلن
ش1ب

)

یائه زا بسبلعادع بی هبزح  1تسههن شبد شکتبیبئهاب 1392ب
سببپ تهلاههای ازهاهی شI4 I3 I2 I1ب زی بسببا زیتام
تاظهلب شازهاهی تا بهتعا  5ساتلبملیی زاالی سح خاک
کالیل سبح بوتبلازب زا دهد های شباخح شات هسبهدب
سببح بوتببلازب ز بتدبیع مههدتظی ازهاهی مجددب بملال
گیدود زیبی شاو سبح بوتبلازب بی دهد های شباخح زا
قحی  20بهتعا  55سببباتلبملی بسبببلعادع شبببد شهن
مف هبای هیی ده د تهزبت  34 17ه ی زسبد بی تشببباکباهی
صببههت گییت کالیل ایت کیک سبباق خهبه زا بسببلعادع بی
سه دوایواهب  10دهصد ز مهابب  15کهفهگیک ده هکلاه زی
بسا تیکگهیی زههدهژی ایت بتجاک شذوییت زیبی میاهیع
زا زهلاهی زالسبت بی قاه ک تاتهه ز مهابب  160گیک ده
هکلاه ده یماب  10دهصببد خهش ب دهب ز هلیبع کهد ماوب
ب مک بسبلعادع شبد خالصب بی بی یسادهتهای ماهم بی
مدویولب بتجاک شدع ده شد ل  2بهبو شد

𝑔𝑘
سست کیت(×)
𝑎ℎ

(میدبه ماصی تغذو بی

 ×100دهصد ماصی تغذو بی ده کهد

=

میدبه کهد مههدتهای زیبی هی کیت
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جدول ( :)2خالصهای از فعالیتهای زراعی و مدیریتی در فصل کشت برنج
تاهوخ

ملفهات یهبمب وا مدویولب

1397/10/10
1398/02/05
1398/02/15
1398/02/23
1398/02/30
1398/02/31
1398/03/03

شته شهاه ب ده
خابت گهیی
شاددهاگ امادع سایی تااوب
مف ک زهتاکفی دهتدبک
کیت زادی زی بسا تیش شاتلاوب تهلاهها
تشاکاهی
کهددهب شاو

1398/03/13
1398/03/15
1398/03/17
1398/04/03
1398/04/03
1398/04/11
1398/04/15

شهش شالسلهکب مییها
تص تجاهابت بتدبیع گهیی ا
شهن ب ل کهدشاشب سیک ب ل
گیبتهل شاشب زا دوایواهب  10دهصد
شهن د ک کهد شاشب سیک د ک
تلهت زیدبهی
کهد شاشب سیک سهک

1398/04/15
1398/04/25
1398/05/10
1398/05/21

سه شاشب قاه ک
تلهت زیدبهی
تلهت زیدبهی
زیدبشت

تاتهه

تهمهقات

کهد ماوب

اندازهگیریها و آنالیز آماری
اندازهگیری آب مصرفی
مهابب ا مصییب بی یماب تشاکاهی تا هسهدگب
یهاوهدهژوکب ده کفه تهلاهها زا بسلعادع بی کالهه س یمات
بتدبیعگهیی ثیت شد مایب ا ازهاهی هاع کشا هیی
تهل مله ،زهد زایع هی مصی ا ز صههت تتیت
ملفکید شفلهک تهدهدی شکهفهگیک ده هکلاهب ز مجله
ا مصییب شملیمکس ده هکلاهب ساجهدع شد شصدبقت
هلکاهبب 1393ب
تعیین صفات رشد و عملکرد
زیبی تسههن شاخح سح زین ) (LAIیب خشک
گهاع بی سحقب ز بتدبیع  0/25ملیمیزب شامل هااه کپ ش
بی حذ د خو کااهی ز ماهبب حاشه ده طهل د هع هشد
بی
هااه تلهت زیدبهی بتجاک شد ده ایماوشهاع ش
شدبسایی زینها بی ساق تسدبد  20زین ز صههت تصادیب

زذهشاشب ده خابت

شی

مدویوت خابت

 3/5دهلی ده هکلاه –  150گیک ده هکلاه

 13کهفهگیک ده هکلاه ب هع 69-کهفهگیک ده هکلاه سهشی یتعات
تیوپل 30-کهفهگیک دههکلاه سهدعات شلاسهه
بملال تهلاههای ازهاهی
 32کهفهگیک ده هکلاه کهد ب هع
 15کهفهگیک ده هکلاه
 40کهفهگیک ده هکلاه کهد ب هع
میحف ب ل
 45کهفهگیک ده هکلاه کهد ب هع  30کهفه گیک ده هکلاه کهد
سهدعات شلاسهه
 160گیک ده هکلاه کهد ماوب ب مک
میحف د ک
میحف سهک

زا بسلعادع بی کارذ شحیتجب تتیت ز تسههن
بتلتا
متاحت زینهای مالت بقدبک سپ  20زین تلهت
ز صههت شدبگات بی مازیب زینهای هی کیت ز ا ب زا دمای
 70دهش ساتلبگیبد بتلیال دبدع شد ش بی  48سامت
تتیت ز تهیون زینهای تلهت کل زینهای هی کیت
یب زین
بقدبک شد زا تهش ز هبزح خحب زهن سح
تلهت متاحت کل زین ده هی کیت تسههن شد ده بتلاا
زا بسلعادع بی هبزح  2شاخح سح زین مقاسی گیدود
ده یماب زیدبشت زیبی تسههن ملفکید بشابی ملفکید
زیت ش بی حذ حاشه زیدبشت مقصهل شز صههت ک
زیب بی سحقب مسادل وک ملیمیزب ده هی کیت بتجاک شد
مهاتههن  10کپ بی هی کیت زیبی تسههن بشابی ملفکید ده
تظی گییل شد ز بونتیته صعات تسدبد شاج ده هی کپ
بهتعا زهت شبی طهق گهاع تا تهک خهش ب ملفکید زههدهژوک
ملفکید دبت شزیحت کهفهگیک ده هکلاهب زی بسا
هطهزت  14دهصد تسههن شد
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ش2ب

مجله سح زین ها ده بحد سح یمهن
بحد سح یمهن

=شاخح سح

زین

دادههای مدل DSSAT
ده بون تقیه ،بی مدل  DSSAT 4.7.5بسلعادع شد
دبدعهای مههدتهای بون مدل شامل دبدعهای ههبشااسب
دبدعهای خاک دبدعهای مدویوت گهاع هتت دبدعهای
زهشها دمای
ههبشااسب شامل سامات ایلازب کلها
ههب هلواهن زاهتدگب بست ک بی بوتلهاع ههبشااسب
دشت تای ساهی تاه شد دبدعهای خاک مههدتهای شامل
دهصد ه سهفت شن مهابب کیزن ادب دهصد ش3ب
تهلی ژب یتعی شلاسهه خاک مبزاشد دهصد بشابی خاک
زیبی تتلهن ظییهت تهادبهی ا خاک تهسو مدل
بسلعادع شد هلواهن دبدعهای مدویوت کشت شامل تاک ش4ب
کاشت
ته گهت کشتشدع یماب کاشت مل ،ه
یاصف شات کاشت تیبکه کشت یاکلهههای مدویوت ا
مهابب ازهاهی مهابب ه کاهزید
ازهاهی شامل ه
کهد ته کهد مصییب ز مدل مسییب شد دبدعهای
ههبوب
ههبشااسب تها بی طیو ،تیکبیابه هبزو ا
شWeathermanب ک دبدعهای ههبشااسب هب ز ییمت
قازلبسلعادع مدل تیدول مبکاد تاه گیدود
خصهصهات هقه زا بسلعادع بی تیکهیب بی میبو ژتلهکب
ک ده یاول ژتهتهپ زیبی هی گهاهب شهد دبهد ساخل
مبشهد میبو ژتلهکب هقه هاشلب زا بسلعادع بی دبدعهای
بقسب یاهدهژوکب هشدی گهاع زیا هد شد ه تتلهن
ز صههت گاکز گاک زهدع ز بون صههت ک زا صعات
یاهدهژوکب شامل تاهوخ گلدهب هسهدگب یهاوهدهژوک
ده بدبم زا بسلعادع بی صعات هشدی شاخح سح
شی
زین تجلب مادع خشک دهتااوت ملفکید دبت میدبه
تااوب اتاا تسههن شد ) (Boote, 1997میادوی میبو
ژتلهکب ز دست امدع زیبی زیت هقه طاهک هاشلب ده ییبواد
بساجب ده شد ل  3بهبو شد زا بسلعادع بی دبدعهای تهلاه
بساجب مدل ز گهت بی بتجاک
 I1ز ماهبب تهلاه زد ب تا
شد ک زهشلیون تحاز ،زهن دبدعهای مشاهدعبی تلاو
شیه ساییها بوجاد شهد سپ بی دبدعهای ساوی تهلاهها
زیبی صقتساجب مدل بسلعادع شد

 .6-2شاخصهای ارزیابی و آنالیز دادهها
ده بون تقیه ،ز ماظهه بهیوازب تلاو مدل DSSAT

ده ییبوادهای بساجب صقتساجب بی ساج های اماهی
شذه مهاتههن میزسات خحای تیمال شدع )(NRMSE
شاخح تهبی ،وفلهت ) (dز شیح ذول بسلعادع شد:
∑𝑛 (𝑃𝑖 − 𝑂𝑖 )2
100
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = √( 𝑖=1
×)
𝑛
̅𝑂

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖 )2
⌉
∑𝑛𝑖=1(|𝑃𝑖 − 𝑂̅| + |𝑂𝑖 − 𝑂̅|2

کب ده ابهبا؛  Pi Oiزب تیتهب

⌈𝑑 = 1−

میبدبه مشببباهبدعبی

شه زهابشبدع ده یماب  n iتسدبد مشباهدعها  Oملهسبو
میادوی مشباهدعبی  Pملهسبو میادوی شه زهابشبدع ده
طهل د هع یماتب بست
 NRMSEزیحت ب دهصببد زهاب مبشببهد بخلال مهاب
دبدعهای مشباهدعبی شبیه سباییشبدع ز ملهسبو دبدعها
هب تشباب مبدهد بگی بون میدبه کللی بی  10دهصبد زاشبد
شبیه سبایی زتبهاه خه بگی زهن  10تا  20دهصبد زاشبد
شبببیه سبببایی خه بگی زهن  20تا  30دهصبببد زاشبببد
شببیه سببایی تتببیلاً خه بگی زاالی  30دهصببد زاشببد
شبیه سبایی مبسه بهیوازب مبشبهد  dشباخح اماهی
تهبی ،وفلهت تبامهبدع مبشبببهد کب تهسبببو وفلهت
هلکاهبب ده سبببال  1985مسییب شبببد بون شاهبملی دبهبی
میادوی زهن صببعی وک بسببت ک هیه ز وک تادوکتی
مبشببهد زهاتهی زیبی محفه تی بسببت (Soler et al.,
) 2007اتادها اماهی تلبامب دبدعها زا بسبببلعادع بی تیکبیابه
 SAS 9.1بتجاک شد
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جدول (:)3ضرایب ژنتیکی رقم طارم هاشمی

میو

تهمهقات

میدبه

P1

مدتیماب ش زصههت دهش ه ی هشدب بی ظاهه گهاهو بست ک طب بون مدت گهاع زیت ز تغههیبت
یلهشیوهد شاسخ تلبدهد
مقد دع تلهی ک ده اب بیابو هی سامت یلهشیوهد زاالتی بی حد  P20زامث تاخهی ده ارای شاتهکهل
مبشهد
طهل د هع شی شدب دبت زی بسا دهش  -ه ی بی شی د هع تا هسهدگب یهاوهدهژوکب
طهالتبتیون طهل ه یی ک زامث هشد حدبکثی سیمت تله مبشهد
میو تسدبد سایفو زادیهع
یب تک دبت ده شیبوو محفه هشدی
میو شاج یتب تتیت ز هقه  IR64ده شیبوو محفه هشدی
یاصف یماتب ش دهش -ه ی ب زیبی ظاهه تهک هی زین ده شیبوو زد ب تا
دهش حیبهت زهشها بی ک زاالتی بی اب زاه هی سایف ها زهسهف حیبهت تقت تاثهی قیبه مبگهید
دهش حیبهتب ک شاوهنتی بی اب اب ارای شاوکهل ز تاخهی مببیلد
دهش حیبهت ک کللی بی اب زاه هی سایف ها زهسهف حیبهتهای شاوهن تقت تاثهی قیبه مبگهید

160/0

P2R
P5
P2O
G1
G2
G3
PHINT
THOT
TCLDP
TCLDF

5/0
455/2
13/0
65/0
0/03
1/0
83/0
28/0
15/0
15/0

نتایج و بحث
ارزیابی مدل DSSAT
شیه سایی شدع تاهوخهای
میادوی بتدبیعگهیی
یاهدهژوک حدبکثی شاخح سح زین ملفکید زههدهژوک
ملفکید دبت ده ییبوادهای بساجب شتهلاه I1ب صقت-
ساجب شمهاتههن تهلاههای I4 I3 ،I2ب مدل ز هلیبع
اماهعهای بهیوازب ده شد ل  4بهبو شد مدل DSSAT
ملفکید مشازاب ده شیه سایی تاهوخهای گلدهب
هسهدگب یهاوهدهژوکب ده هی د ییبواد بساجب صقت-
ساجب دبشت ز تیته زا  6 2ه ی تاخهی بون تاهوخها هب
شه زهاب تلهد میاوت میادوی بقسب شه زهاب شدع
ساوی شاخحها تها تشاب دهادع ملفکید محفه مدل ده
صقتساجب مبزاشد میادوی
تهلاههای بساجب

 NRMSEده ییبوادهای بساجب صقتساجب ز تیته
ده مقد دع  0/7تا  1 9/3تا  7/6قیبه دبشت ک حاکب بی
ملفکید زتهاه خه مدل مبزاشد هلواهن شاخح تهبی،
وفلهت ده میحف بساجب زهن  0/78تا  0/99ده میحف
صقتساجب زهن  0/82تا  0/99قیبه دبشت ک میهن
زیبی محفه میادوی بقسب شه زهاب شدع شاهبملیهای
مههد زیهسب مبزاشد مفبتژبد هلکاهبب ش1391ب میادوی
 d NRMSEزیبی شه زهاب ملفکید دبت زیت هب ز تیته
زیبزی  0/99 2/5زیبی ملفکید زههدهژوکب زیبزی زا 6/1
 0/9گابه تلهدتد

جدول( :)4مقادیر مربوط به پارامترهای گیاهی و معیارهای ارزیابی در سطوح مختلف آبیاری در مدل DSSAT
شاهبملی
AD
MD
LAI
TDM
GY

صقتساجب

بساجب
بتدبیعگهیی

شیه سایی

NRMSE

d

بتدبیعگهیی

شیه سایی

NRMSE

d

50
78
4/2
13134
5584

52
84
3/8
12864
5574

4
7/6
9/3
3
0/7

0/78
0/99
0/99

50
78
3/9
11775
4680

52
84
3/7
12023
4696

4
7/6
6/1
2/6
1

0/82
0/99
0/99

 :ADتاهوخ گلدهب شه ی زسد بی تشاکاهیب  :MDتاهوخ هسهدگب یهاوهدهژوکب شه ی زسد بی تشاکاهیب  :LAIحدبکثی شاخح سح زین  :TDMملفکید
زههدهژوکب شکهفهگیک ده هکلاهب  :GYملفکید دبت شکهفهگیک ده هکلاهب  :NRMSEشذه مهاتههن میزسات خحای تیمال شدع  :dشاخح تهبی ،وفلهت

164

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دوازدهم .شماره چهل و هشت .تابستان 1401

ه تد تغههیبت میادوی بقسب شیه سایی شدع شاخح
سح زین یب بتدبک ههبوب ده د هعهای بساجب
صقتساجب ده شکل  2بهبو شد مدل  DSSATه تد
تغههیبت بون شاخحها هب ز خهزب شه زهاب تلهد تااا ده

زیخب مهبهد بتدکب زه وا که زیا هد دبشت بون بتقیبیات
شاوب مبتهبتد تاشب بی مدک تشیو دقه ،خصهصهات ماهم
تهبتلادی مدل ده یاه شیبوو بقسب زاشد شمفبتژبد
هلکاهبب 1391ب

شکل ( :)4شاخص سطح برگ و اندام هوایی واقعی و شبیهسازیشده در دورههای واسنجی و صحتسنجی

اثر مدیریت آبیاری بر ارتفاع بوته و تعداد پنجه
تباثهی مبدویوبت ازهباهی زی بهتعبا زهتب تسبدبد شاجب ده
هی کپ ده شببکل  3بهبو شببد میدبه بون د شبباخح ده
تهلباه ریقبا زب طهه مسابدبهی زهشبببلی بی میبدبه اب ده
تهلاههای مدویوت سببح بوتببلازب زهد کللیون مهاتههن
بهتعبا زهتب ش 134/50سببباتلبملیب ملسف ،زب تهلباه I4
زهشبلیون ش 156/80سباتلبملیب اب ملسف ،ز تهلاه  I1زهد
بهتعا زهت ده تهلاه  I3ش 145/4سبباتلبملیب  7/3دهصببد
کللی بی میبدبه اب ده تهلباه شببباهبد  I1زهد مبدک بخلال
مسابدبه بهتعبا زهتب ده تهلباههبای  I3 I2حباکب بی اب
بسبت ک کاه مصبی ا ز بون مهابب تاثهی هادبتب زی
بهتعبا زهتب بوجباد تتهبهبد کید کباه بهتعبا زهتب ده بثی
مبدویوبتهبای که ازهباهی ده زیخب محبادسبات گبذشبببلب

گابه شبد شصبادقب ههکهوب هلکاهبب 1396؛ سبادلب
هلکباهبب 1385؛ Badshah et al., 2014ب ده تقیه،
دوهیی ماهبب شبد ک تا ازب سبی کاه هشبد سبفهدب
دهتااوت سبی کاه بهتعا زهت مبشبهد ش Doss et al.,
2016ب شهد ا کایب سببی تقیوک هشببد ه وشببب
بیابو بهتعبا گهباع خهبهد شبببد تا هطهزلب ده زیخب
میبحل زامث کاه هشببد ه وشببب تااولاً کاه بهتعا
زهت مبگیدد شصدبقت هلکاهبب 1397ب
تسبدبد شاجب ده تهلباه  I1ش14/4ب زب طهه مسابدبهی
زهشبلی بی میدبه اب ده سباوی تهلاهها زهد زهن تهلاههای I4
 I1ک کللیون زهشببلیون مهابب بون صببعت هب تشبباب
دبدب حد د  54دهصبببد بخلال مشببباهدع گیدود کاه
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تسدبد شاج ده تهلاههای که ازهاهی ز بسبح تا ا ده
زیخب تقیهیات گذشبببل تها گابه شبببد ششبببته گی
هلکباهبب 1397؛ مهیی هلکباهبب 1391؛ همبببباوب
هلکاهبب 1389؛ Yao et al.,2012ب بون کاه مبتهبتد
بهد شببدع ز زهت ها طب میبحل اخی هشببد
تاشببب بی تا
ه وشبب زاشبد ک سبی مین مهی تا  50دهصبد شاج ها
مبشبببهد شDeb and Kloft, 2012ب زبا بون شهد مبدک
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بیابو مسابدبه تسدبد شاج ده ازهاهی ملاا تتبببیت ز
حادت ریقا تها ده زیخب محادسات گابه شببد ش Ali et
al., 2012; Liu et al., 2013ب مبی یبدع هبلبکبباهبب
ش1383ب طب شژ هشببب ز بون تلهج هسببهدتد ک دهه
ریقبا دبوه زهشبببلیون تسبدبد شاجب ملفکید دبتب ه
بشیا کللیون تسدبد شاج ملفکید دبت هب دبشت

شکل ( :)3پاسخ ارتفاع بوته و تعداد پنجه در هر کپه برنج به شیوههای مختلف آبیاری (حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف
معنیدار میباشند)

اثر مدیریت آبیاری بر شاخص سطح برگ ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه
شبکل  4تلاو میاوتب مهاتههن شباخح سبح زین ده
تهلاههای متلف هب تشاب مبدهد بخلال مسابدبهی زهن
میدبه بون شباخح ده تهلاههای  I3 I1شهد تدبشبت دب
میدبه اب ده بون د تهلاه ز طهه مسابدبهی زهشلی بی میدبه

اب ده تهلباههبای  I4 I2زهد ده تهلباه دبهبی حبدبکثی
تا هطهزلب شI4ب شباخح سبح زین  19دهصبد کللی بی
تهلاه شباهد زهد بون شباخح وکب بی یاکلهههای ماه هشبد
بسبببت کب بی اب زب ماهبب مسهباه بتبدبیعگهیی سبببهتبببله
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یلهسبالای بسبلعادع مبکااد بیابو مهابب سبح زین ده
ماهمب زبامبث بیابو مهابب شبذ تهه خهبهبد شبببد کب ده
تااوت ماجی ز بیابو ملفکید مبگیدد

شکل  :4پاسخ شاخص سطح برگ به شیوههای مختلف آبیاری (حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار میباشند)

بثی تهلباههبای ازهباهی زی ملفکید زههدهژوبک ملفکید
دبت ده شبکل  5بهبو شد کهتیون میدبه ملفکید زههدهژوک
ده  I4ش 10394کهفهگیک ده هکلاهب زهشبببلیون میدبه اب
میزهط زب  I1ش 13134کهفهگیک ده هکلباهب زهد کب بون بمی
زا تهش ز زیتیی صبعت تسدبد شاج بهتعا زهت شباخح
سببح زین ده تهلاه  I1ماحیب ز تظی مبهسببد ملفکید
زههدهژوبک ده  I3ش  12474کهفهگیک ده هکلباهب تاابا 6
دهصبد کللی بی میدبه اب ده تهلاه شباهد زهد تا هطهزلب
تبمثهی یوبادی ده ملفکید زههدهژوبک دبهد کب بون مبتهبتبد بی
طیو ،کاه سبح زین هلواهن کاه یلهسبالا تها
زاشبد ک ماجی ز کاه هشبد ه وشبب کاه بتدبک ههبوب
گهباع تاباولباً کباه ملفکید زههدهژوبک مبگیدد تلباو وبک
محادس ده یهفهپهن تشبباب دبد ک زا حع هطهزت خاک ده
حد بشبیا ز طهه ملهسبو ملفکید زههدهژوک تا شا دهصبد

کبباه وببایببت شTabbal et al., 2010ب تلبباو زیخب
تقیهیات گذشل حاکب بی اب بست ک ازهاهی تاا زب زامث
کباه ملفکید زههدهژوبک شبببد شDahal et al., 2012؛
می یبدع 1392ب
زهشبلیون ملفکید دبت وا شبفلهک ش 5584کهفهگیک ده
هکلباهب میزهط زب تهلباه  I1زهد کب زبا تهلباههبای  I2ش5320
کهفهگیک ده هکلباهب  I3ش 5324کهفهگیک ده هکلباهب I4
ش 3395کهفهگیک ده هکلباهب بخلال مسابدبهی دبشبببت
تهلباههبای  I3 I2زب تیتهب زبا کباه ملفکیدی 4/66
 4/73دهصبببدی تتبببیبت زب تهلباه  I1بخلالیب زبا هلبدوهی
تدبشببلاد تلاو بون شژ ه زا زیخب شژ ه های گذشببل
شصببدبقت هلکاهبب 1397؛ شببهیبیی هلکاهبب 1396؛
صادقب ههکهوب هلکاهبب 1396ب هلتهبتب دبهد
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شکل ( :)5پاسخ عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گیاه برنج به شیوههای آبیاری (حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنی-
دار میباشند)

اثر مدیریت آبیاری بر میزان مصرف آب و بهرهوری آب آبیاری
تلاو میاوت مهاتههن بثی مدویوتهای ازهاهی زی مهابب
ا مصبییب زایع هی مصبی ا ده شبکل  6بهبو شبد
کللیون ا مصبببییب شزبا مهباتههن  3530ملیمکسب ده
هکلباهب ده تهلباه  I4زهشبببلیون میبدبه اب شزبا مهباتههن
 10507ملیمکس ده هکلاهب ده تهلاه  I1مشبباهدع شببد
کشببت زیت زا مدویوت ازهاهی  I3سببی  49/35دهصببد
صببیی شهوب ده ا تتببیت ز تهلاه  I1شببد؛ دهحادبک
بیتظی ملفکید دبتب تعبا ت مسابدبهی زهن بون تهلباههبا
مشباهدع تشبد شبیبوو ریقازب ده تهلاه  I1بمکاب تفعات ا
مصبییب بی طیو ،تعهذ ملیب هب بیابو مبدهد؛ دهحادبک
ا مههدتهای ده حادت  I3زااهاک ده دسبلی گهاع بسبت
گهاع ده بون حادت زا تا ازب مهبش تلبشببهد مهابب

تفعات تها کاسبل خهبهد شبد کاه مصبی ا ده شبیبوو
ازهاهی ملاا تتبیت ز ریقا دبوه تهسبو سبفقشبهه
هلکباهبب ش1388ب صببببدبقبت هلکباهبب ش1393ب تها
گابه شبببد هلواهن تهلباههبای  I1 I3زبا زایع هی ا
ازهباهی  0/43 0/83کهفهگیک زی ملیمکسب زب تیتهب
زهشببلیون کللیون میادوی زایع هی هب ز خهد بخلصببا
دبدتبد زابازیبون تهلباه کالیل سبببح بوتبببلبازب ده 5
سبباتلبملیی سببح خاک سببی بیابو  53دهصببدی
زایع هی ا تتبببیبت زب ه ریقبا شبببد زایع هی ا
مشبببباهبدع شببببدع ده بون شژ ه ده تحباز ،زبا میبادوی
گابه شبببدع زیبی شبببیبوو که ازهباهی ده شژ ه هبای
گذشل زهد بمهیی هلکاهبب ش1385ب طب شژ هشب میدبه
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زایع هی ا مصبییب هقه طاهک هاشبلب هب حد د – 0/92
 0/29کهفهگیک زی ملیمکسب گابه تلهدتبد ده تقیهیبات
دوهی تها زی بیابو زایع هی مصبی ا ده ازهاهی ملاا

ده میاوتب زا ریقا دبوه تاکهد شبد شصبدبقت هلکاهبب
1393؛ بمهیی هلکاهبب 1391؛ .)Arif et al., 2013

شکل ( :)6میزان مصرف آب آبیاری و بهرهوری مصرف آب تحت تاثیر شیوههای مختلف آبیاری (حروف متفاوت نشاندهنده وجود
اختالف معنیدار میباشند)
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ا زهشبببلی بیبببابو ملفکبببید قازبببل تبببهشاب هب ده
میاوت ب زببا تهلبباه  I3تشبباب تببدبد زاببازیبون تهلبباه  I3ده
طببهل د هع هشببد زببیبی صببیی شهوب حعب ماببازب ازببب
هسبببهدب زببب ملفکبببید زاهاببب مااسببب بسبببت
ییصببتهاوب هب زببیبی حعاظببت بی ماببازب ا زایببهد
بماهببت رببذبوب تهسببس شاوببدبه بهبو ب مبکاببد زببا بوببن
حال بطالمات بتبدکب ده مبههد بوبن ه کشبت شبهد
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Evaluation and Simulation of Water Table Management Influence on Rice
Yield and its Components Involving DSSAT Model
Mohsen Ramezani-Vasokolaei1, Abdullah-Darzi Naftchali2, Seyed Farhad Saberali3, Shahryar Kazemi4

Abstract
Simulation models are suitable tools for predicting the effects of different management scenarios and
selecting the most appropriate solutions in agricultural production systems. In this study, after
evaluating the efficiency of the DSSAT model, the effect of water table management on rice growth
and yield was investigated. The required field experiments were performed under a randomized
complete block design with four irrigation treatments and three replications during a rice growing
season in a research farm at the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Irrigation
treatments included conventional or flooding irrigation (control) with water height of 5 cm above the
soil surface (I1), water table control at soil level (I2), water table control at 5 cm below soil surface (I3)
and water table control at 15 cm below soil surface (I4). During rice growing season and at harvest, leaf
area index, shoot weight, plant height, number of tillers, biological yield and grain yield were measured.
The data of I1 treatment were used for calibration and the data of other treatments were used for
validation of the model. In both calibration and validation processes, the DSSAT model showed a good
performance for predicting phenological dates, leaf area index, biological yield and grain yield. In the
calibration and validation stages, root mean square error (NRMSE) values were in the range of 0.77.6% and 1-7.6%, respectively, and Wilmot agreement index (d) values were in the range of 0.73-0.99
and 0.82-0.99, respectively. Effects of irrigation treatments were significantly different on plant height,
number of tillers per hill, leaf area index, grain yield and biological yield. Among different treatments,
the highest grain yield was 5584 kg ha-1, related to the control treatment. Grain yield in I2, I3 and I4
treatments was 4.7, 4.6 and 39.2% lower than that in the control treatment, respectively. Water use
efficiency in I1, I2, I3 and I4 treatments was 0.48, 0.65, 0.83 and 0.73 kg m-3, respectively Based on
the results, in order to maintain rice production while saving water, it is recommended to control the
water table at a depth of 5 cm below the soil surface.
Keywords: Flooding irrigation, Water use efficiency, Leaf area index, Water table
management.
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Abstract
Simulation models are suitable tools for predicting the effects of different
management scenarios and selecting the most appropriate solutions in
agricultural production systems. In this study, after evaluating the
efficiency of the DSSAT model, the effect of water table management on
rice growth and yield was investigated. The required field experiments
were performed under a randomized complete block design with four
irrigation treatments and three replications during a rice growing season
in a research farm at the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
University. Irrigation treatments included conventional or flooding
irrigation (control) with water height of 5 cm above the soil surface (I1),
water table control at soil level (I2), water table control at 5 cm below soil
surface (I3) and water table control at 15 cm below soil surface (I4).
During rice growing season and at harvest, leaf area index, shoot weight,
plant height, number of tillers, biological yield and grain yield were
measured. The data of I1 treatment were used for calibration and the data
of other treatments were used for validation of the model. In both
calibration and validation processes, the DSSAT model showed good
performance for predicting phenological dates, leaf area index, biological
yield and grain yield. In the calibration and validation stages, root mean
square error (NRMSE) values were in the range of 0.7-7.6% and 1-7.6%,
respectively, and Wilmot agreement index (d) values were in the range of
0.73-0.99 and 0.82-0.99, respectively. Effects of irrigation treatments
were significantly different on plant height, number of tillers per hill, leaf
area index, grain yield and biological yield. Among different treatments,
the highest grain yield was 5584 kg ha-1, related to the control treatment.
Grain yield in I2, I3 and I4 treatments was 4.7, 4.6 and 39.2% lower than
that in the control treatment, respectively. Water use efficiency in I1, I2,
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I3 and I4 treatments was 0.48, 0.65, 0.83 and 0.73 kg m-3, respectively.
Based on the results, in order to maintain rice production while saving
water, it is recommended to control the water table at a depth of 5 cm
below the soil surface.

1.
Introduction
Due to high water consumption in rice production systems, proper water management in paddy
lands has major role to improve water and nutrient use efficiency. Simulation models are
suitable tools for predicting the effects of different management scenarios and selecting the
most appropriate solutions before spending time and money to implement field pilots. The
DSSAT model is one of the most important tools for simulating growth and yield of agricultural
crops, which has the ability to predict the effect of different water management methods as
well. In this study, after evaluating the efficiency of this model, the effect of water table
management on rice growth and yield was investigated.
2.

Materials and Methods

The required field experiments were performed under a randomized complete block design
with four irrigation treatments and three replications during a rice growing season in the
research farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. After preparing
the land according to the common operations in the region, Tarom Hashemi rice cultivar was
planted. Irrigation management strategies were practiced after complete establishment of the
plants. Irrigation treatments included conventional or flooding irrigation (control) with water
height of 5 cm above the soil surface (I1), water table control at soil level (I2), water table
control at 5 cm below soil surface (I3) and water table control at 15 cm below soil surface (I4).
During rice growing season and at harvest, leaf area index, shoot weight, plant height, number
of tillers, biological yield and grain yield were measured. The data of I1 treatment were used
for calibration and the data of other treatments were used for validation of the model. The
performance of the DSSAT model was evaluated using the normalized root mean square error
(NRMSE) and Wilmot agreement index (d). Statistical analysis of data was performed using
SAS software.
3.
Results
In both calibration and validation processes, the DSSAT model showed a good performance
for predicting phenological dates, leaf area index, biological yield and grain yield. In the
calibration and validation stages, NRMSE values were in the range of 0.7-7.6 and 1-7.6%,
respectively, and d values were in the range of 0.73-0.99 and 0.82-0.99, respectively. Effects
of irrigation treatments were significantly different on plant height, number of tillers per hill,
leaf area index, grain yield and biological yield. The minimum and maximum plant height,
number of tillers and leaf area index were observed in I1 and I4 treatments, respectively.
Biological yield in treatment I1 was 2740 kg ha-1 higher than that in I4 treatment. Among
different treatments, the highest grain yield was 5584 kg ha-1, related to the control treatment.
Grain yield in I2, I3 and I4 treatments was 4.7, 4.6 and 39.2% lower than that in the control
treatment, respectively. Water use efficiency in I1, I2, I3 and I4 treatments was 0.48, 0.65, 0.83
and 0.73 kg m-3, respectively.
4.
Discussion and Conclusion
Based on the results, in order to maintain rice production while saving water, it is recommended
to control the water table at a depth of 5 cm below the soil surface. However, there is little
information about this method and it is necessary to make long-term evaluations to reveal the
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various aspects of water management methods in different regions and climatic conditions in
order to make the best decision to achieve optimum crop yield and water use efficiency.
5.
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