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عملکرد برنج تحت مدیریتهای زهکشی سطحی و زیرزمینی و
ارزیابی مدل آکواکراپ
تاریخ دریافت1393/11/52 :
تاریخ پذیرش1594/15/13 :
ابوالفضل ذبیحی ،1عبداله درزی نفتچالی ، 5مجتبی خوش روش

3

چکیده
مدل هايي که اثرات مقادير مختلف آب بر عملکرد محصول را به صورت کمي شبيهسازي ميکنند ،ابزارهايي مفيدي
براي مديريت آب در سطح مزرعه و بهينهسازي کارايي مصرف آب ميباشند .در اين پژوهش از مدل  AquaCropجهت
شبيهسازي عملکرد برنج رقم طارم تحت مديريتهاي مختلف زهکشي زيرزميني و سطحي استفاده شد .دادههاي مورد
نياز از پايلوت زهکشي زيرزميني اراضي شاليزاري تجهيز و نوسازي شده دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
در سالهاي زراعي  0931و  0930تهيه شد .براي کميسازي و صحتسنجي اثرات مديريتهاي مختلف آب بر عملکرد
برنج ،واسنجي ،اعتبارسنجي و آناليز حساسيت مدل براساس اندازهگيريهاي مزرعهاي انجام شد .نتايج نشان داد که
مدل توانست پارامترهاي مختلف را با دقت بااليي  )d>1/30شبيهسازي کند .در تيمارهاي زهکشي زيرزميني ،دقت
پيشبيني بسيار باال بود .خطاي شبيه سازي مدل در تيمار زهکشي سطحي بيشترين مقدار را داشت ،بهطوري که براي
عملکرد 09 ،درصد و براي بيوماس  72درصد بهدست آمد .متوسط مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا در شبيهسازي
عملکرد دانه برنج 030/5 ،و براي بيوماس برابر  245/8کيلوگرم بر هکتار بهدست آمد .يافتههاي اين پژوهش ،کارايي
مناسب مدل  AquaCropدر شبيه سازي فرايند رشد و تاثير زهکشي سطحي و زيرزميني بر عملکرد برنج را تاييد
ميکند و ميتوان از اين مدل جهت بهبود مديريت آبياري و زهکشي در اراضي شاليزاري استفاده نمود.
واژههای کلیدی :زهکشی اراضی شالیزاری ،عملکرد دانه ،مدیریت آبیاری ،مدل .AquaCrop

 -9کارشناس آبياري و دانشجوي کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ايران ،ساري ،بلوار
طالقاني .خيابان مهيار ،تلفن تماس 13009578281 :پست الکترونيکيzabihi.ab@gmail.com :
 -7استاديار ،گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران ،تلفن تماس13003797538 :
پست الکترونيکي  abdullahdarzi@yahoo.comمسئول مکاتبه)
 -3استاديار ،گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران ،تلفن تماس13009570954 :
پست الکترونيکيkhoshravesh_m24@yahoo.com :
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مقدمه
برنج غذاي اصلي نيمي از مردم جهان است و بعد از
گندم ،بيشترين سطح زير کشت را در جهان داراست
جواهردشتي و اصفهاني .)0980 ،وسعت اراضي شاليزاري
ايران نزديک به  941هزار هکتار ميباشد که بيش از 25
درصد آن در دو استان شمالي گيالن و مازندران قرار دارد
و بيش از  81درصد برنج توليدي کشور ،از اين اراضي
بهدست ميآيد جواهردشتي و اصفهاني .)0980 ،بيشترين
سطح زيرکشت برنج کشور در استان مازندران قرار دارد،
بهطوريکه نزديک به  701هزار هکتار از  421هزار هکتار
سطح زير کشت اين استان ،به شاليزارهاي برنج اختصاص
دارد بانک کشاورزي.)0988 ،
آب مهمترين عامل براي توليد پايدار در مناطق
برنجخيز است .تقريبا  25درصد برنج جهان
 )Carmelita et al, 2011از شاليزارهاي فارياب توليد
ميشود که نزديک به  51درصد کل شاليزارهاي دنيا
 )Katoh et al, 2003را تشکيل ميدهند .نياز آبي برنج از
ساير غالت بيشتر ميباشد و مقدار آن تابع رقم ،مرحله
رشد ،طول دوره رشد ،بافت خاک و حتي روش کاشت و
شرايط آب و هوايي است .اين در حالي است که کمبود
منابع آبي و پايين بودن راندمان آبياري در مزارع برنج،
استفاده بهينه و افزايش بهرهوري از منابع موجود را
ضروري مينمايد.
عليرغم اينکه برنج غالبا بهصورت غرقاب کشت
ميشود ،کنترل آب مهمترين عمليات مديريتي است که
نقش تعيين کنندهاي در ميزان سودمندي ساير نهادههاي
توليد مواد غذايي ،آفتکش ،علفکش و  )...در کشت برنج
دارد ماسانه-سيزي7114 ،؛ .)Masanneh-Ceesay, 2004
نتايج تحقيقات مختلف نشان داد که زهکشي ميانفصل
بهعنوان يکي از روشهاي مديريت آب در اراضي
شاليزاري ،نقش مهمي در افزايش عملکرد برنج درزي و
همکاران ،)0930 ،افزايش کارايي مصرف نيتروژن
درزينفتچالي و شاهنظري7104 ،؛ Darzi-Naftchali
 )and Shahnazari, 2014و کاهش انتشار گاز متان در
طول فصل کشت برنج دارد .بهطور معمول ،اين نوع
زهکشي حدود  75روز پس از نشاکاري انجام ميشود .با
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توجه به اهميت فراوان مديريت زهکشي در کشت برنج ،در
سالهاي اخير تجهيز شاليزارهاي يکپارچهسازي شده به
زهکشي زيرزميني مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته
است تا ضمن افزايش کارايي سرمايهگذاريهاي انجام شده
براي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري ،زمينه توليد پايدار
در اين اراضي فراهم شود.
اتخاذ تدابير متناسب با اين تغييرات ساختاري در
اراضي شاليزاري ،مستلزم تغييراتي در برنامههاي
بهرهبرداري موجود ميباشد .برنامهريزي بهينه آبياري يا
مديريت مناسب آب صرفا بر اساس آزمايشهاي مزرعهاي
دشوار ،زمانبر و پر هزينه است .براي ارزيابي دقيق
عملکرد گياهان زراعي تحت مديريتهاي مختلف آب،
مدلهاي شبيهسازي رشد گياه ميتوانند ابزارهاي با
ارزشي باشند .به تازگي مدل  AquaCropتوسط فائو جهت
تجزيه و تحليل سناريوهاي مختلف برنامهريزي و بهعنوان
يک ابزار پشتيباني در تصميمگيري توسعه يافته است .اين
مدل برنامهاي ساده و دقيق است که نسبت به مدلهاي
شبيهساز ديگر ،پارامترها و دادههاي ورودي کمتري براي
شبيهسازي واکنش گياه به آب احتياج دارد و براي اغلب
محصوالت گياهي و زراعي اصلي در سراسر جهان قابل
استفاده است ) .)Steduto et al, 2009اين مدل ميتواند
عملکرد محصول ،نياز آبي گياه و کارآيي مصرف آب گياه
را تحت شرايط مختلف از جمله کمآبياري شبيهسازي
کند.
اندرزيان و همکاران  )7100گزارش کردند که اين
مدل توانست ،ميزان آب خاک ناحيه ريشه ،عملکرد و ماده
خشک گندم را با تفاوت  01درصد نسبت به مقادير واقعي
آنها برآورد کند  .)Andarzian et al, 2011عليزاده و
همکاران  ،)0983نشان دادند که براي دور آبياري 2
روزه ،مدل در پيشبيني مقدار عملکرد دانه ،تبخير -تعرق
گياهي و کارايي مصرف آب ،قابليت خوبي داشت ،اما
کارايي مدل در پيشبيني اين عوامل در دور آبياري 04
روزه کمتر بود .تودرويک و همکاران  )7113به مقايسه
سه مدل  CropSyst ،AquaCropو  WOFOSTدر
شبيهسازي رشد و توسعه آفتابگردان تحت رژيمهاي آبي
متفاوت در جنوب ايتاليا پرداختند .نتايج اين طرح ،تفاوت
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قابل توجهي بين نتايج شبيهسازي اين سه مدل نشان داد.
اما نهايتا مدل  AquaCropبهدليل پارامترهاي ورودي
کمتر ،در شرايطي که اطالعات کمتري در دسترس باشد و
همچنين دقت بيشتر شبيهسازي نسبت به دو مدل ديگر،
توصيه شد  .)Todorovic et al, 2009پيرمراديان و
مينايي  )0983نشان دادند که مدل  AquaCropتوانست
مقدار عملکرد برنج را تحت مديريت سنتي آبياري با
خطاي چهار درصد شبيهسازي کند .با توجه به
پژوهشهاي قبلي ،تاکنون مطالعهاي در مورد شبيهسازي
عملکرد گياه برنج تحت مديريت زهکشي ميانفصل در
شاليزارهاي داراي زهکشي زيرزميني با استفاده از مدل
 AquaCropصورت نگرفته است .هدف از اين پژوهش،
مقايسه کارايي مدل  AquaCropبراي پيشبيني عملکرد و
بيوماس برنج تحت شرايط اعمال زهکشي ميانفصل از
طريق سيستمهاي مختلف زهکشي زيرزميني و سطحي
ميباشد.

مواد و روشها
آزمايشهاي مزرعهاي در سالهاي  0931و  0930در
پايلوت زهکشي زيرزميني دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
طبيعي ساري انجام شد .عرض و طول جغرافيايي منطقه
بهترتيب  99/93درجه شمالي و  59/14درجه شرقي و
ارتفاع آن از سطح دريا  -05متر است .متوسط بارندگي و
دماي هواي منطقه بهترتيب  909ميليمتر و  02/9درجه
سانتيگراد است .اقليم منطقه با روش دومارتن از نوع
مرطوب تعيين شد.
در اراضي مورد مطالعه ،سه سيستم زهکشي
زيرزميني معمولي متشکل از عمق  1/3متر با فاصله 91
متر ) (D0.9L30با سه خط زهکش ،عمق  1/95متر با فاصله
 05متر ) (D0.65L15با چهار خط زهکش و عمق  1/95متر
با فاصله  91متر ) (D0.65L30با سه خط زهکش و يک
سيستم زهکشي زيرزميني دوعمقي ) (Bilevelمتشکل از
چهار خط زهکش به فاصله  05متر با اعماق  1/95و 1/3
متر بهصورت يک در ميان نصب شد .فاصله زهکشها با
توجه به متوسط فواصل زهکش زيرزميني محاسبه شده
بهوسيله روابط ماندگار و غيرماندگار زهکشي ،تحقيقات

انجام شده در برخي کشورها اوگينو و اوتا7112 ،؛
 )Ogino and Ota, 2007و با توجه به ساختار کرتهاي
شاليزارهاي يکپارچهسازي شده ،برابر  05و  91متر در نظر
گرفته شد.
طول کليه خطوط زهکش 011 ،متر و جنس لولهها
پيويسي موجدار با قطر  011ميليمتر بود که با شيب
 1/7درصد نصب شدند .از مواد معدني شن و ماسه
دانهبندي شده) بهعنوان پوشش اطراف لولههاي زهکش
استفاده شد .شماتيک مزرعه مورد مطالعه و سيستمهاي
مختلف زهکشي در شکل  )0قابل مشاهده است .زهآب
کليه خطوط زهکش به درون يک کانال روباز به عمق 0/7
متر تخليه ميشد .کانال مذکور تنها زهکش اراضي مورد
مطالعه است که در زمان اجراي عمليات تجهيز و نوسازي،
بهعنوان زهکش سطحي حفر شد .براي تعيين تاثير
زهکش سطحي ،يکي از کرتهاي فاقد زهکش زيرزميني
کرت  )01بهعنوان کرت سطحي يا شاهد ) (Controlدر
نظر گرفته شد.
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شکل ( :)1آرایش سیستمهای زهکشی در مزرعه آزمایشی و موقعیت نصب تجهیزات مختلف

در طول هر دو فصل کشت ،دو بار زهکشي انجام
شد .اولين بار 75 ،روز پس از نشاکاري براي انجام
زهکشي ميانفصل ،آبياري در کليه تيمارها قطع و با
برداشتن درپوش لولههاي زهکش امکان تخليه زهآب
فراهم شد .اين مرحله از زهکشي تا ظهور ترکهاي
کوچک سطحي به مدت يک هفته) ادامه يافت و به
دنبال ظاهر شدن ترکهاي مذکور ،مجددا عمليات
آبياري در کليه تيمارها آغاز شد .براي انجام زهکشي
پايان فصل ،دو هفته قبل از برداشت ،آبياري در کليه
تيمارها قطع و زهکشي تا زمان برداشت ادامه يافت .در
طول مدت زهکشي ميان فصل ،عمق سطح ايستابي در
کليه چاهکهاي مشاهدهاي بهصورت روزانه
اندازهگيري شد .مصرف کود اوره تنها يکبار در ابتداي
فصل کشت ،به مقدار  31کيلوگرم در هکتار ،به صورت
سرک انجام شد.
مدل AquaCrop

 AquaCropمدلي است که جهت بررسي کارايي
مصرف آب گياه ،توسط بخش آب و خاک سازمان
خواروبار جهاني  )FAOبا تجديد نظر در نشريه شماره
 99سازمان  FAOطراحي شد .اين مدل از معادله
پيشين دورنباس و همکاران  )0323با تفکيک نمودن
 ETaبه تبخير از سطح خاک  )Esو تعرق  )Taو مجزا
نمودن عملکرد نهايي  )Yبه ماده خشک  )Bو
شاخص برداشت توسعه يافته است .جدا نمودن  ETaبه

 Esو  Taسبب ميشود که بخش غير موثر آب در توليد
محصول تبخير) در نظر گرفته نشود Doorenbos et
 .)al, 1979اين موضوع بهويژه زماني که هنوز پوشش
گياهي تکميل نشده ،حايز اهميت است .پيچيدگي
پاسخهاي گياه به کمبود آب باعث شده تا کاربران
جهت ارزيابي پاسخ محصول به استفاده از توابع توليد
تجربي به عنوان کاربرديترين گزينه روي آورند .در
بين اين روشهاي تجربي ،نشريه  99آبياري و زهکشي
فائو يک منبع مهم براي تعيين پاسخ عملکرد به آب
در مزارع ،سبزيکاريها و درختان محسوب ميشود.
معادله ارايه شده توسط فائو به صورت زير است:
)0

)

(

)

(

که در آن  Ymو  ،Yaبهترتيب عملکرد حداکثر و
واقعي محصول ETm ،و  ETaبهترتيب تبخير-تعرق
حداکثر و واقعي گياه و  Kyضريب تناسب بين کاهش
عملکرد نسبي و کاهش نسبي در تبخير -تعرق است.
اگر چه مدل  Aqua Cropمبتني بر فرايندهاي
بيوفيزيکي پيچيده بنا نهاده شد ،اما نياز به پارامترهاي
ورودي کمي دارد کيو و همکارا7119 ،؛
 .)Kuo et al, 2006وروديهاي مدل شامل موارد زير
ميباشد.
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دادههای اقلیمی

دادههای خاک

متغيرهاي ورودي هوا براي اجراي مدل عبارتند
از :دماي حداکثر و حداقل روزانه ،بارش روزانه ،رطوبت
نسبي حداکثر و حداقل ،سرعت باد ،ساعات آفتابي و
ميانگين ساالنه غلظت  CO2اتمسفر .بهمنظور تامين
اطالعات اقليمي مدل ،ابتدا دادههاي هواشناسي مربوط
به دوره رشد برنج در سالهاي انجام آزمايش،
دستهبندي و به نرمافزار  EToCalculatorکه با مدل
 AquaCropپيوند دارد ،داده شد و تبخير -تعرق گياه
مرجع به روش فائو پنمن مانتيث آلن و همکاران،
0338؛  )Allen et al, 1998برآورد شد.

خصوصيات هيدروليکي خاک شامل هدايت
هيدروليکي اشباع  ،)Ksatو مقدار رطوبت حجمي
خاک در نقطه اشباع  ،)θsatظرفيت مزرعه  )θfcو
پژمردگي دايم  )θwpميباشند .خالصهاي از خواص
فيزيکي خاک مزرعه مورد مطالعه در جدول  )0آمده
است.

جدول ( :)1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی
θfc

θwp

Ksat

)(%

)(%

سانتيمتر بر روز)

1-91

رسي سيلتي

59/3

91

75/9

91-91

رسي سيلتي

50/2

74/7

8/0

91-31

رسي سيلتي

50/4

70/8

71/2

عمق
سانتيمتر)

بافت خاک

31-071

رسي سيلتي

49/5

79/0

09/9

071-051

رسي سيلتي

42/8

75/9

01/3

051-711

رسي

42/4

02/3

8/9

دادههای گیاه
در مدل  AquaCropسيستم گياهي از پنج جزء
تشکيل ميشود که شامل پاسخهاي ديناميک
فنولوژي ،کانوپي ،عمق ريشهزني ،توليد ماده خشک و
عملکرد اقتصادي است .در اين پژوهش ،شبيهسازي
مقدار عملکرد دانه و بيوماس برنج رقم طارم محلي در
طول فصل کشت تحت تيمارهاي مختلف زهکشي
زيرزميني و سطحي با استفاده از مدل AquaCrop
بررسي شد.
آنالیز دادهها
واسنجي و صحتسنجي مدل با استفاده از
شاخصهاي ريشه ميانگين مربعات خطا ،)RMSE
ضريب راندمان  )Eو شاخص سازگاري  )dانجام شد.

در اين روابط RMSE ،مقادير کلي يا ميانگين
انحراف مقادير شبيهسازي شده از مقادير اندازهگيري
شده را نشان ميدهد که نشاندهنده عدم اطمينان
مطلق مدل ميباشد .هر چه  RMSEبه صفر نزديکتر
باشد ،عملکرد شبيهسازي مدل بهتر است .ضريب E
بيانگر نسبت انحراف مقادير شبيهسازي شده از مقادير
اندازهگيري شده به انحراف مقادير اندازهگيري شده از
مقادير ميانگين ميباشد .هر چه مقدار آن به يک
نزديکتر باشد ،مدل کاراتر است .ضريب  dنشاندهنده
سازگاري روند شبيهسازي عملکرد است و هر چه به
عدد  0نزديکتر باشد ،دقت شبيهسازي باالتر است.
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 )7ارايه شيد .حساسييت ميدل AquaCrop

نتایج و بحث
آنالیز حساسیت
بهمنظور آناليز حساسييت ميدل ،دامنيه تغيييرات
ضريب حساسيت به سه کالس حساسيت زياد ،متوسط
و کم طبقهبندي شيد .اگير پاسيخ ميدل بيه تغييير در
پارامترها بيشيتر از  0/5باشيد ،داراي حساسييت زيياد
است .پاسخ مدل به تغيير در پارامترهياي ورودي بيين
 1/9تا  0/5و يا کمتر از  ،1/9بيهترتييب نشياندهنيده
حساسييييييت متوسيييييط و کيييييم مييييييباشيييييد
 .)Geerts et al, 2009مقادير حساسيت محاسبه شده
براي تعدادي از پارامترهياي ورودي ميدل AquaCrop

در جدول
نسبت به تغييرات بهرهوري آب نرميال شيده ،زميان از
کاشت تا پيري پوشش گيياهي ،زميان تيا رسييدن بيه
ماکزيمم پوشش گياهي و رطوبت اوليه خاک بيشيتر از
ساير پارامترها است .بنيابراين بايسيتي ايين دادههيا بيا
دقت بيشيتري انيدازهگييري شيوند زييرا در غيير ايين
صييورت ،خطيياي قابييلتييوجهي در نتييايج حاصييل از
شبيهسازي مدل بهوجيود مييآييد .گيرتيز و همکياران
 )7113در شييبيهسييازي گييياه کوانيييا در تيمارهيياي
مختلف کم آبيياري بيه نتيايج مشيابهي دسيت يافتنيد
.)Geerts et al, 2009

جدول ( :)5ضریب حساسیت پارامترهای ورودی مدل AquaCrop

مقدار حساسيت
در حالت %-51

درجه حساسيت

ضريب گياهي

1/99

1/33

متوسط

ضريب افزايش سطح سايهانداز

1/47

1/59

متوسط

بهرهوري آب نرمال شده

1/34

0/10

زياد

زمان از کاشت تا پيري پوشش گياهي

-7/73

1/49

متوسط-زياد

عمق ريشه

1/17

1/02

کم

فاکتور تخليه آب خاک براي توسعه برگها

1/10

1/119

کم

شاخص برداشت

1/33

0/11

متوسط

فاکتور شکل تابع تنش آب

1/10

1/113

کم

زمان تا رسيدن به ماکزيمم پوشش گياهي

-0/27

-1/92

متوسط-زياد

ماکزيمم پوشش گياهي

1/59

1/99

متوسط

پوشش گياهي اوليه

1/18

1/12

کم

فاکتور تخليه آب خاک براي کنترل بسته شدن روزنهها

1/10

1/17

کم

رطوبت اوليه خاک

-2/27

7/07

زياد

هدايت هيدروليکي اشباع خاک

1/10

1/17

کم

پارامترهاي ورودي مدل

واسنجی مدل
براي واسنجي مدل  AquaCropاز دادههياي سيال
 0931اسييتفاده شييد .پارامترهيياي انييدازهگيييري شييده
گياهي مربوط به اين مزرعه در جدول  )9آمده اسيت.
مقادير پارامترهاي واسنجيشده مدل  AquaCropبراي
گييياه بييرنج تحييت مييديريتهيياي مختلييف زهکشييي

مقدار حساسيت
در حالت %+51

زيرزميني و سطحي در جدول  )4اراييه شيد .مقيادير
اين پارامترها با سعي و خطا طوري تعييين شيدند کيه
نتايج شبيهسيازي ميدل ،کمتيرين خطيا ييا بيشيترين
سازگاري را با مقادير اندازهگيري شده در مزرعه داشته
باشند.
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جدول ( :)3مقادیر پارامترهای گیاهی مورد استفاده برای واسنجی مدل
تاريخ نشاکاري

تراکم کشت
بوته در هکتار)

خوشهدهي
روز)

شروع پيري
پوشش گياهي
روز)

رسيدگي
فيزيولوژيکي
روز)

حداکثر عمق
ريشه متر)

 91تير

091111

58

98

87

1/9

جدول ( :)4مقادیر ضرایب واسنجی شده مدل AquaCrop

مقدار پارامتر

واحد

عنوان پارامتر
دماي پايه

01

°C

دماي ماکزيمم

41

°C

پوشش گياهي اوليه

1/39

%

ضريب افزايش پوشش گياهي

07/9

%/day

پوشش گياهي ماکزيمم

35

%

ضريب کاهش پوشش گياهي

3/9

%/day

1

-

1/4

-

9

-

فاکتور تخليه آب خاک براي کنترل بسته شدن روزنهها

1/5

-

فاکتور تخليه آب خاک براي کنترل شروع پيري پوشش گياهي

1/55

-

شاخص بهرهوري آب

03

gr/m2

شاخص برداشت

98

%

فاکتور تخليه آب خاک براي توسعه برگها حد باال)
فاکتور تخليه آب خاک براي توسعه برگها حد پايين)
فاکتور شکل تابع تنش آب

ميانگين عملکرد دانه اندازهگيري شده برابر 9452
کيلوگرم در هکتار بهدست آمد .بيشترين مقدار
عملکرد دانه مربوط به تيمار  Bilevelو کمترين مقدار
آن مربوط به تيمار  Controlبود .همچنين عملکرد
دانه در کليه تيمارهاي زهکشي زيرزميني ،اختالف
معنيداري با مقدار متناظر در تيمار  Controlداشت.
بهطور متوسط ،عملکرد دانه در تيمارهاي ،Bilevel
 D065L30 ،D0.9L30و  D0.65L15به ترتيب  99 ،42 ،90و
 04درصد بيشتر از عملکرد دانه در تيمار Control
بود.
جدول  )5نشان ميدهد که خطاي شبيهسازي
عملکرد دانه و بيوماس به غير از تيمار  ،Controlبراي
بقيه تيمارها بسيار کم ميباشد .خطاي شبيهسازي
براي تيمارهاي زهکشي زيرزميني ،کمتر از  2درصد
بود ولي براي تيمار زهکشي سطحي  70درصد به

دست آمد .به نظر ميرسد که بهتر بودن مقدار
عملکرد دانه و بيوماس در تيمارهاي زهکشي
زيرزميني نسبت به زهکشي سطحي در نتيجه شرايط
تهويه بهتر در کرتهاي تحت پوشش سيستمهاي
زهکشي زيرزميني در زمان زهکشي ميان فصل باشد.
بررسي تغييرات عمق سطح ايستابي در چاهکهاي
مشاهدهاي واقع در نقطه مياني فاصله بين زهکشها
در زمان زهکشي ميان فصل ،نشاندهنده افت سريعتر
سطح ايستابي در کرتهاي داراي زهکش زيرزميني در
مقايسه با کرتهاي متاثر از زهکش سطحي است .افت
سطح ايستابي در تيمارهاي زهکشي زيرزميني ضمن
کمک به دفع مواد سمي از قبيل سولفيدها و اسيدهاي
آلي از ناحيه ريشه گياه ،اکسيژن کافي را در اختيار
ريشه برنج قرار داده و ريشهزني و در نتيجه جذب مواد
غذايي را بهبود خواهد داد.
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شرايط بهتر رشد گياه برنج در کرتهاي تحت
پوشش سيستمهاي زهکشي زيرزميني نسبت به
زهکشي سطحي ،باعث شد که مدل ،AquaCrop
پيشبيني دقيقتري از عملکرد برنج داشته باشد.
کاهش شرايط تهويهاي در پروفيل خاک باعث افزايش
خطاي شبيهسازي در تيمارهايي شد که سطح ايستابي
آنها نزديک به سطح زمين بود .بهطور کلي نتايج
شبيهسازي عملکرد دانه و بيوماس در حد معقول و
مناسب بود به طوريکه متوسط خطاي شبيهسازي
عملکرد و بيوماس بهترتيب  9/2و  9/25درصد بهدست
آمد .ميرراشد و همکاران  )0937به شبيهسازي
عملکرد دانه برنج در تيمارهاي مختلف آب آبياري و
نيتروژن پرداختند و متوسط خطاي شبيهسازي را 5
درصد گزارش کردند .استدوتو و همکاران )7113
ماکزيمم خطاي عملکرد محصول شبيهسازي شده
ذرت را در تيمارهاي مختلف کم آبياري 74 ،درصد
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برآورد کردند  .)Steduto et al, 2009هسيا و همکاران
 )7113ماکزيمم خطاي شبيهسازي  79درصد را
براي عملکرد ذرت در تيمارهاي مختلف کم آبياري
گزارش کردند  .)Hsiao et al, 2009فراهاني و
همکاران  )7113به واسنجي مدل  AquaCropو
سپس آزمايش مدل تحت آبياري کامل و  91 ،41و
 81درصد آبياري کامل براي پنبه پرداختند .نتايج اين
طرح ميزان خطاي حداکثر  01درصد را بين مقادير
شبيهسازي شده و واقعي در حالتهاي آبياري کامل و
 41درصد نشان داد اما در  91و  81درصد کامل
آبياري ،ميزان خطا تا  97درصد افزايش يافت
 .)Farahani et al, 2009آرايا و همکاران )7101
خطاي  5تا  05درصد را براي شبيهسازي عملکرد جو
در تيمارهاي مختلف کم آبياري با استفاده از مدل
 AquaCropگزارش کردند .)Araya et al, 2010

جدول ( :)2مقادیر بیوماس و عملکرد اندازهگیری و شبیهسازی شده برای مرحله واسنجی
تيمار

بيوماس کيلوگرم بر هکتار)

عملکرد کيلوگرم بر هکتار)
اندازهگيري

شبيهسازي

خطا )%

اندازهگيري

شبيهسازي

خطا )%

D0.9L30

9837

4141

9/81

01113/4

01999

9/77

Bilevel

4740

4199

-4/07

00178/8

01983

-9/18

D0.65L30

9509

9293

9/94

3911/77

3841

7/43

D0.65L15

9118

9035

9/70

8489/88

8412

-1/31

Control

7991

7324

09/12

9499/99

2872

70/13

کلهاي  0و  7مقايسه مقادير عملکرد دانه و
بيوماس مشاهده شده و شبيهسازي شده توسط مدل
 AquaCropرا براي مرحله واسنجي نشان ميدهد.
همانطور که مشاهده ميشود ،مدل توانست با
همبستگي بااليي مقدار عملکرد دانه و بيوماس را

شبيهسازي کند .ميرراشد و همکاران  )0937متوسط
ضريب همبستگي عملکرد دانه برنج شبيهسازي شده با
استفاده از مدل  AquaCropرا براي تيمارهاي مختلف
آب آبياري و نيتروژن 85 ،درصد گزارش کردند.
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5000

4000
بر هکتار)

3500
3000
2500

5000

2500 3000 3500 4000 4500
عملکرد دانه اندازه گیری شده (کیلوگرم بر هکتار)

2000
2000

عملکرد دانه شبیه سازی شده (کیلوگرم

y = 0.7369x + 1051
R² = 0.9339

4500

شکل ( :)1مقایسه مقادیر عملکرد دانه اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط مدل  AquaCropبرای مرحله واسنجی

y = 0.7726x + 2367.1
R² = 0.8561

10500
هکتار)

9000
7500

7500
9000
10500
12000
بیوماس اندازه گیری شده (کیلوگرم بر هکتار)

6000
6000

بیوماس شبیه سازی شده (کیلوگرم بر

12000

شکل ( :)5مقایسه مقادیر بیوماس اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط مدل  AquaCropبرای مرحله واسنجی

براي بررسي نتايج حاصل از مدل با نتايج
مشاهدهاي در سطح مزرعه و صحتيابي نتايج و
ارزيابي قابل اعتماد بودن مدل ،از يکسري شاخصهاي
ارزيابي مزرعهاي استفاده شد .نتايج شاخصهاي آماري
جهت ارزيابي مدل  AquaCropبراي مرحله واسنجي
در جدول  )9ارايه شد .نتايج نشان داد که رابطه
خوبي بين مقادير اندازهگيري و شبيهسازي شده با
مقدار کم  RMSEوجود دارد .مقدار شاخص سازگاري

 )dبسيار به يک نزديک است .بيشترين مقدار شاخص
سازگاري براي عملکرد دانه بهدست آمد .شاخص
آماري  Eنيز براي پارامترهاي اندازهگيري شده در حد
معقول ميباشد که نشاندهنده کارايي قابل قبول مدل
در شبيهسازي پارامترهاي قابل پيشبيني است .نتايج
 RMSEنشاندهنده دقت باالي مدل در شبيهسازي
پارامترهاي عملکرد برنج است.
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جدول ( :)6ارزیابی کارایی مدل  AquaCropبرای مرحله واسنجی
شاخصهاي ارزيابي

پارامتر
RMSE

E

d

عملکرد دانه

775/2

1/85

1/35

بيوماس

939/1

1/81

1/39

براي اين کار با پارامترهاي واسينجي شيده در مرحليه
قبييل ،مييدل اجييرا و نتييايج شييبيهسييازي بييا مقييادير
اندازهگيري شده مقايسه شد.

صحتسنجی مدل
صييحتسيينجي مييدل  AquaCropبييا دادههيياي
اندازهگيري شده سيال  0930انجيام شيد جيدول .)2

جدول ( :)7مقادیر پارامترهای گیاهی مورد استفاده برای صحتسنجی مدل
تاريخ نشاکاري

تراکم کشت بوته
در هکتار)

خوشهدهي
روز)

شروع پيري
پوشش گياهي
روز)

رسيدگي
فيزيولوژيکي
روز)

حداکثر عمق
ريشه متر)

 78ارديبهشت

091111

91

20

85

1/9

بقيه تيمارها بسيار کم ميباشد .خطاي شبيهسازي
براي تيمارهاي زهکشي زيرزميني ،کمتر از  5درصد
بود ولي براي تيمار زهکشي سطحي  72درصد
بهدست آمد .بهطور کلي نتايج شبيهسازي عملکرد دانه
و بيوماس در حد مناسب بود به طوريکه متوسط
خطاي شبيهسازي عملکرد و بيوماس بهترتيب  4/18و
 2/97درصد بهدست آمد.

ميانگين عملکرد اندازهگيري شده برابر 9592
کيلوگرم در هکتار بهدست آمد .بهطور متوسط،
عملکرد دانه در تيمارهاي D065L30 ،D0.9L30 ،Bilevel
و  D0.65L15به ترتيب  95 ،44 ،59و  03درصد بيشتر
از عملکرد دانه در تيمار  Controlبود.
جدول  )8نشان ميدهد که خطاي شبيهسازي
عملکرد دانه و بيوماس به غير از تيمار  ،Controlبراي

جدول ( :)8مقادیر بیوماس و عملکرد اندازهگیری و شبیهسازی شده برای مرحله صحتسنجی
تيمار

بيوماس کيلوگرم بر هکتار)

عملکرد کيلوگرم بر هکتار)
اندازهگيري

شبيهسازي

خطا )%

اندازهگيري

شبيهسازي

خطا )%

D0.9L30

9398

9334

0/47

01982/8

01500

0/08

Bilevel

4080

4155

-9/10

01317/8

01981

-7/14

D0.65L30

9205

9895

4/19

01010/5

01027

1/93

D0.65L15

9727

9718

-0/35

8314/5

8440

-5/71

Control

7297

9119

01/17

9719

2300

72/59

شکلهاي  9و  4مقايسه مقادير عملکرد دانه و
بيوماس مشاهده شده و شبيهسازي شده توسط مدل
 AquaCropرا براي مرحله صحتسنجي نشان
ميدهند .مقدار ضريب همبستگي براي عملکرد دانه و

بيوماس بهترتيب برابر  1/30و  1/80بهدست آمد که
نشاندهنده همخواني خوب با مقادير اندازهگيري شده
ميباشد.
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5000
y = 0.8636x + 529.89
R² = 0.916

4000
بر هکتار)

3500
3000

2500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000
2000

عملکرد دانه شبیه سازی شده (کیلوگرم

4500

عملکرد دانه اندازه گیری شده (کیلوگرم بر هکتار)
شکل ( :)3مقایسه مقادیر عملکرد دانه اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط مدل  AquaCropبرای مرحله
صحتسنجی

y = 0.7351x + 2596.1
R² = 0.8193

10500

9000

7500

12000

10500

9000

7500

6000
6000

بیوماس شبیه سازی شده (کیلوگرم بر هکتار)

12000

بیوماس اندازه گیری شده (کیلوگرم بر هکتار)
شکل ( :)4مقایسه مقادیر بیوماس اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط مدل  AquaCropبرای مرحله صحتسنجی

نتايج شاخصهاي آماري جهت ارزيابي مدل
 AquaCropبراي مرحله صحتسنجي در جدول )3
ارايه شد .مقادير شاخصهاي آماري پارامترهاي
عملکرد دانه و بيوماس ،کارايي خوب مدل را نشان داد.
بهطور کلي نتايج حاصل از پيشبيني مدل
 AquaCropبراي گياه برنج حاکي از اين است که اين
مدل عملکرد محصول را با دقت قابل قبولي
شبيهسازي مينمايد .بديهي است که عوامل مختلفي

از جمله آفات و امراض و علفهاي هرز نيز بر عملکرد
محصول تاثير دارد ،ولي مدل  AquaCropبراي
شبيهسازي ،عاملهاي فوق را در نظر نميگيرد.
ميرراشد و همکاران  )0937مقدار  RMSEعملکرد
برنج شبيهسازي شده مدل  AquaCropرا براي
تيمارهاي مختلف آب آبياري و نيتروژن ،براي سال اول
و دوم کشت بهترتيب  959و  950کيلوگرم در هکتار
گزارش نمودند.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
911

سال پنجم • شماره بیستم• تابستان 1394

جدول ( :)9ارزیابی کارایی مدل  AquaCropبرای مرحله صحتسنجی
شاخصهاي ارزيابي

پارامتر
RMSE

E

d

عملکرد دانه

052/4

1/31

1/32

بيوماس

238/9

1/22

1/30

نتیجهگیری
در اين پژوهش اثر سه نوع سيستم زهکشي
زيرزميني معمولي متشکل از عمق  1/3و فاصله 91
متر ،عمق  1/95و فاصله  05متر و عمق  1/95و فاصله
 91متر و يک سيستم زهکشي زيرزميني دوعمقي
متشکل از  4خط زهکش به فاصله  05متر با اعماق
 1/95و  1/3متر بهصورت يک در ميان ،با اثر سيستم
زهکشي سطحي بر عملکرد برنج در اراضي شاليزاري و
شبيهسازي آن با استفاده از مدل  AquaCropمورد
مقايسه قرار گرفت .هدف فائو از توسعه مدل
 ،AquaCropفراهم کردن ابزاري براي کمک به
کشاورزان و مديران جهت انتخاب مديريت بهينه
آبياري و زهکشي در سيستمهاي مختلف کشاورزي
موجود در سراسر جهان است .بنابراين ارزيابي و
اعتبارسنجي مدل بهويژه براي محصوالت استراتژيک

ضروري است .بهبود وضعيت تهويه و تخليه سريعتر
آب اضافي خاک در زمان زهکشي ميانفصل سبب
افزايش قابل توجه عملکرد برنج در تيمارهاي زهکشي
زيرزميني شد .نتايج شبيهسازي مدل AquaCrop
نشان داد که اين مدل قادر است مقدار عملکرد برنج را
تحت مديريتهاي مختلف زهکشي ،با دقت قابل
قبولي شبيهسازي کند .با کمک اين مدل و شبيهسازي
سناريوهاي مديريتي ،ميتوان از تکرار آزمايشها و
افزايش هزينهها جلوگيري کرد .با توجه به اينکه مدل
 AquaCropنسبت به مدلهاي مشابه نياز به
پارامترهاي ورودي کمتري دارد ،استفاده از اين مدل در
طرحهاي پژوهشي جهت پيشبيني عملکرد و تاثير
مديريتهاي مختلف زهکشي سطحي و زيرزميني بر
مقدار محصول ،توصيه ميشود.
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Rice yield under surface and subsurface drainage managements and
evaluation of AquaCrop model
Abolfazl Zabihi1, Abdullah Darzi-Nafchali2, Mojtaba Khoshravesh3

Abstract
The simulation models that quantify the effects of different amounts of water on crop yield are
useful tools for water management at the farm level and optimizing water use efficiency. In this
study, the AquaCrop model was used for simulating rice yield under different surface and
subsurface drainage managements. Required data were obtained from subsurface drainage pilot
of consolidated paddy fields of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
during 2011and 2012 growing seasons. The calibration, validation and sensitivity analysis of the
model was utilized to quantify and verify the effects of different water managements on rice
yield using the measurements from field experiments. The model satisfactory (d> 0.91)
simulated different parameters. The prediction accuracy was very high in the subsurface
drainage treatments. The errors for grain yield and biomass simulations were, respectively, 13 %
and 27 % for surface drainage treatment indicating the highest error under different drainage
treatments. The average root mean square error for simulated grain yield and biomass was found
to be 191.5 and 745.8 kg ha-1, respectively. The results demonstrated that the AquaCrop model
is reliable in simulating growth and yield of rice under subsurface and surface drainage systems
and can be used to improve irrigation and drainage management in paddy fields.
Key words: Irrigation management, Drainage of paddy fields, Grain yield, AquaCrop
model.
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