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ارزیابی مدل  Aquacropدر شبیهسازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کمآبیاری
و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب
نیاز علی ابراهیمی پاک ،1اصالن اگدرنژاد ،3داود خدادادی دهکردی
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تاریخ ارسال1391/83/31:
تاریخ پذیرش1391/80/15:

چکیده
کمآبیاري و کاربرد سوپر جاذب بهعنوان روشهایی جهت افزایش کارایی مصرف آب توصیهشدهاند .براین اسداس ،بدا
توجه به اینکه مدل  AquaCropقابلیت مدل سازي رشد گیاه را دارد ،در این تحقیق از این مدل بهمنظور شدبیهسدازي
رشد و عملکرد ذرت تحت تیمارهاي کمآبیاري و کاربرد سدوپر جداذب اسدتفاده شدد .ایدن آزمدایش در سدال  1290در
مزرعهاي به مساحت  1072مترمربع در شهرستان اهواز آزمایش در قالب طرح کرتهاي خردشده بدر پایده بلدوکهداي
کامل تصادفی در  12تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارهداي مورداسدتفاده در ایدن آزمدایش شدامل مقددار آب آبیداري
کاربردي (در سه سطح I2 ،I1 ،و  I3به ترتیب با  70 ،100و  00درصدد نیداز آبدی گیداه) و چهدار سدطح سدوپر جداذب
( S2 ،S1،S0و  S3به ترتیب با صفر 0/4 :،0/2 :،و 0/1 :گرم در هر کیلوگرم خاک) بود .نتدایج نشدان داد کده بیشدترین
اختالف بین مقادیر شبیهسازيشده و مقادیر اندازهگیري شده در تیمار  I2S2و کمترین اختالف بین مقادیر اندازهگیري
شده و شبیهسازيشده نیز در تیمار  I1S0مشداهده شدد .مقدادیر آمدارهي  RMSEبدراي شدبیهسدازي عملکدرد دانده،
زیستتوده ،کارایی مصرف آب و شداخص برداشدت بده ترتیدب برابدر  1/20 ،0/72تدن بدر هکتدار و  0/20کیلدوگرم بدر
مترمکعب و  0/07شد .مقادیر آماره  MBEنیز براي عوامل مذکور به ترتیب برابر با  0/40 ،-0/09تن بر هکتار و -0/02
کیلوگرم بر مترمکعب و  -0/01برآورد شد .دامنهي تغییرات شاخص  dو  NRMSEبده ترتیدب برابدر بدا  0/67-0/90و
 0/12-0/22بود .بر اساس نتایج بهدستآمده از دو آمارهي  EFو  R2نیز میتوان دقت قابل قبدولی بدراي ایدن مددل در
نظر گرفت.
واژههای کلیدی :تحلیل حساسیت ،تنش آبی ،کارایی مصرف آب ،مدلسازی گیاهی ،ذرت.

 1دانشیار ،بخش آبیاري و فیزیک خاک ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،کرج ،ایران .تلفن تماس:
 ،09121117149پست الکترونیکی( nebrahimipak@yahoo.com :نویسنده مسئول).
 2گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران .تلفن تماس ،09142111249 :پست الکترونیک:
a_eigder@ymail.com
 2گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
تلفن تماس ،09142022676 :پست الکترونیکdavood_kh70@yahoo.com :
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مقدمه
کم آبیاري گرچده سدبب کداهش عملکدرد محصدول
میشود ،لیکن یکی از راهکارهاي اساسدی در بداال بدردن
بهرهوري مصرف آب به شمار میرود ( Debaek et al.,
2004; Fereres and Soriano, 2007; Farre and
Faci, 2009; Geerts and Raes, 2009; Blum,
 )2009این روش با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک

ایران (رحیمی خدوب و همکداران )1292 ،و بداال بدودن
مصددرف آب در بخددش کشدداورزي (ضددیایی و همکدداران،
 )1292بیشتر اهمیت مییابد .تداکنون اثدر سدناریوهاي
مختلددف کددم آبیدداري بددر روي محصددوالت مختلددف
بررسیشده است (آقایاري و همکاران1290 ،؛ Pereira
et al., 2002؛  )Liu et al., 2007و بسددیاري از
تحقیقات انجامشده ،کاربرد مواد اصدالحی خداک مانندد
سوپر جاذب را به منظور کاهش اثرات کمآبیاري توصدیه
کرده اند (آقایاري و همکاران1290 ،؛ رضایی و همکاران،
1290؛ ندورزاده حدداد و همکداران1294 ،؛ Green et
al., 2004؛ Widiastuti et al., 2008؛ Nazarli et

 .)al., 2010در تحقیقی اثدر افدزودن سدوپر جداذب بده
خدداک در مقایسدده بددا عدددم کدداربرد آن بررسددی شددد و
مشاهده گردید که مصرف سوپر جداذب سدبب افدزایش
نگهداشت رطوبت در خاک به میزان ده درصد شد ( Wu
 .)et al., 2008روستایی و همکاران ( )1291بدا بررسدی
اثر نسبتهاي مختلف سوپر جاذب بر خواص سویا تحت
تنش خشکی نشان دادند که کاربرد سوپر جاذب سدبب
افزایش عملکرد این گیاه در شرایط تنش شد.
ذرت یکی از مهم ترین غالت جهان است و به لحام
چهارکربنه بودن و گرما پسدندي ،بدا منداطق خشدک و
نیمهخشک سازگاري خوبی دارد ( De Juan Valero,
 .)2005کمآبیاري سبب کاهش عملکرد ذرت مدیشدود
(مجیدیان و غدیري1211 ،؛ مجیدیان و همکاران1217 ،؛
Westgate et al., 1994؛ .)Cheong et al., 2003
به همین منظور تحقیقداتی نیدز در خصدوص اثدر مدواد
مختلف ازجمله سوپر جاذب هدا بدر عملکدرد ایدن گیداه
انجامشده است که هرکدام نتایج متفاوتی ارائده دادهاندد
(کوهسددتانی و همکدداران1211 ،؛ مددؤذن قمصددري و
همکاران1211 ،؛ مسلمی .)1219 ،جهت تعیدین پاسدخ
این گیاه به شرایط مختلف ،گرچه آزمدایشهداي بسدیار
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موردنیاز است؛ لیکن این کار پرزحمت و هزینهبر اسدت.
به همین دلیل مدلهاي گیاهی مختلفی بهمنظدور رفدع
این محدودیتها بسط دادهشدهاندد ( Boogaard et al.,
1998; Geerts and Raes, 2009; Raes et al.,

.)2012
مدل  AquaCropیکی از مدلهاي رشد گیاهی است که
توسط سازمان خواروبار جهانی (فائو) توسعهیافته اسدت
و به دلیل سادگی ،نیداز بده دادههداي کمتدر ،کداربردي
بودن و دقت قابل قبول نسبت به سایر مدلهداي رشدد
گیاهی برتري دارد (Heng et al., 2009; Todorovic
 .)et al., 2009; Raes et al., 2012تداکنون تحقیقدات
زیددادي در رابطدده بددا مدددل  AquaCropروي عملکددرد
محصوالت مختلف انجامشده است در مقایسده بدا سدایر
مدلهاي رشد گیاهی ،نتایج رضایتبخشی گزارششدده
است (علیزاده و همکاران .)1219 ،بهعنوانمثال میتوان
بدده نتددایج ) Araya et al., (2010بددر محصددول جددو،
) Stricevic et al., (2011بددر محصددوالت ذرت و
چغندرقند و علیدزاده و همکداران ( )1219بدر محصدول
گندم ،بابازاده و سدرایی تبریدزي ( )1291بدر محصدول
سویا و حیددري نیدا و همکداران ( )1291بدر محصدول
آفتابگردان اشاره کدرد )2017( Horemans et al. .بده
ارزیابی مدل  AquaCropدر شبیه سازي درخت صدنوبر
نشان دادند که این مدل توانایی باالیی براي شبیهسازي
پوشش گیاهی و آب مصرفی توسط این درخت داشدت.
 )2017( Paredes and Torresبه ارزیابی ایدن مددل در
شبیه سازي زیست توده و عملکرد نخود پرداختندد .ایدن
محققان نشان دادند که حدداکثر خطداي ایدن مددل در
تعیین عملکرد و زیست توده نخود به ترتیب برابر بدا 11
و  7درصد بدود Heng et al., (2009) .گدزارش کردندد
کدده مدددل  AquaCropعملکددرد داندده ،زیسددتتددوده و
پوشش گیاهی ذرت را بهطور رضایتبخشدی در شدرایط
آبیاري کامل و تنش آبی مالیم شبیهسازي میکند ،ولی
در شرایط تنش آبی شدید بهخصوص زمدانی کده تدنش
در دوره پیري اعمال می شود ،از دقت مطلوبی برخوردار
نیست .نتدایج تحقیقدات )Abedinpoor et al. (2012
در ارزیددابی مدددل  AquaCropدر تخمددین بیومدداس،
عملکرد دانه و بهدره وري آب نشدان داد کده ایدن مددل
توانایی برآورد شاخص هاي ذکرشده دارد .نتایج آزمایش
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ایددن آزمددایش باهدددف بررسددی مدددل  AquaCropدر
شبیهسازي اثر همزمان دو عامل فوق بدر عملکدرد ذرت
انجام شد.

) Masanganise et al., (2013از مددل AquaCrop

براي شبیه سازي عملکرد ذرت در زیمبدابوه نشدان داد کده
این مدل قابلیت مناسبی براي شبیهسازي این محصدول
دارد .نتایج بررسدی ) Katerji et al., (2013در واکدنش
ذرت به تنش آبی با استفاده از مدل  AquaCropنشان
داد که این مدل توانایی شبیه سدازي بیومداس تجمعدی
روزانه را در شرایط بددون تدنش و تدنش آبدی متوسدط
دارد .ولی عملکرد نامناسب این مددل در شدرایط تدنش
شدید ازجمله نقاط ضعف مددل اسدت .نتدایج آزمدایش
رحیمی خوب و همکاران ( )1292در ارزیابی و واسنجی
مدل  AquaCropدر شبیهسدازي عملکدرد ذرت تحدت
سناریوهاي مختلف کم آبیاري در منطقده قدزوین نشدان
داد که این مدل توانایی مناسدبی در شدبیهسدازي دارد.
حسن لی و همکداران ( )1296در تحقیقدی بده بررسدی
مدل  AquaCropدر تخمین عملکدرد ذرت در منطقده
کرج بدا کداربرد تیمارهداي مختلدف آبشدور و شدیرین
پرداختند و کاربرد این مدل را در پدیشبیندی عملکدرد
ذرت مناسب ارزیابی کردند.
بر اساس مدرور مندابع ،تداکنون مطالعدهاي در خصدوص
ارزیابی مدل  AquaCropدر شرایط هم زمان کمآبیاري
و کاربرد سوپر جاذب بر گیاه ذرت انجامنشده است .لدذا

مواد و روشها
این تحقیدق بدر روي محصدول گیداه ذرت سدینگل
کراس  706در دو فصل زراعی (بهار و تابستان) در سال
 1290در یک مزرعه آزمایشی در شهر اهواز انجام شدد.
این مزرعه به مسداحت  1072مترمربدع واقدع در طدول
جغرافیددایی ً  61◦ 64 َ 10شددرقی و عددرض جغرافیددایی

 21◦ 61 َ ً 20شمالی و ارتفاع  11متر از سطح دریا بود.
بهمنظور انجام آزمایش ،دادههاي هواشناسی از ایسدتگاه
سینوپتیک اهواز اسدتفاده شدد (جددول  .)1هدمچندین
نمونه برداري از آب آبیاري و خداک مزرعده در دو عمدق
 0-20و  20-40سددانتیمتددر انجددام شددد .مشخصددات
فیزیکی و شیمیایی آب آبیاري و خاک مزرعه به ترتیب
در جداول  2و  2نشان دادهشده است.

جدول  -1برخی از دادههای هواشناسی مربوط به ماههای در فصل کشت ذرت در سال 1395
هواشناسی

◦

حداکثر دما () C
حداقل دما ()◦C

میانگین دما ()◦C
رطوبت حداکثر %
رطوبت حداقل %
میانگین رطوبت هوا%
میزان بارش ()mm

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

26/6

21/4

27/7

66/7

64/2

67/2

62/0

21

27/0

12/2

17/0

26/6

21/7

29/7

20/9

24/6

21/1

10/2

11/6

26/4

21/1

24/7

21

29/1

20

29/9

21/20

47/1
24/0
67/2
12/7

00/4
12/9
22/2
6/2

01/2
11
26/4
9/22

26/1
10/2
22/0
0

61/4
12
24/1
0

60/2
11/7
24
0

61/0
16
21/2
0

06
14/7
20/6
0

72/2
20/2
01/1
11/2

جدول  -3نتایج تجزیه کیفی آب مزرعه
)dS/m( EC

pH

2/9

7/2

کاتیونها ()mg/l
++

++

SAR

Ca

mg

2/2

200

101

+

آنیونها ()mg/l
+

Na

K

210

6/41

=

-

Co2

Hco2

Cl

0

266

404/20

=

So6

777/4
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جدول  -3برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از کاشت
عمق
()cm

پتاسیم
قابلجذب
()ppm

فسفر
قابلجذب
()ppm

کربن
آلی ()%

pH

EC
()dS.m-1

بافت
خاک

فراوانی نسبی و اندازه
ذرات خاک (درصد)
شن

سیلت

رس

0-20

144

10/6

0/62

1/1

2

شنی

11

6

1

20-40

101

16/1

0/20

1

2/1

شنی

90

2

1

قبل از کاشت گیاه ،عملیات آماده سازي زمین انجام
شد و کرتهایی به مساحت  11مترمربع ( )6×6/0ایجاد
شد .این آزمایش در قالب طرح کرتهداي خردشدده بدر
پایه بلوکهاي کامل تصادفی در  12تیمار و سده تکدرار
انجام شد .تیمارهاي مورداستفاده در این آزمایش شامل
مقدار آب آبیاري (در سده سدطح I3 ، I2،I ،بده ترتیدب
 70 ،100و  00درصد نیاز آبی گیاه) و سدطوح مختلدف
سوپر جاذب ( A300در چهار سدطحS3 ،S2 ،S1 ،S0 ،
بده ترتیددب صددفر 0/1 ،0/4 ،0/2،گدرم در هددر کیلددوگرم
خددداک) بدددود .مقدددادیر سدددوپر جددداذب در عمدددق 20
سانتی متري از سطح خاک ،در هر خط کشت کارگذاري
شدند .بر اساس توصیه آزمایشدگاه خداک ،کدود فسدفره
سددوپر فسددفات تریپددل ،کددود پتاسدده از منبددع سددولفات
پتاسیم و کود اوره مورداستفاده قرار گرفت .براي کنترل
شددیمیایی علددفهدداي هددرز در مزرعدده ،قبددل از کاشددت،
مخلوط سم آترازین و السدو (یدک کیلدوگرم در هکتدار
آتددرازین +چهددار لیتددر در هکتددار السددو) بددا اسددتفاده از
سمپاشی تراکتوري سمپاشدی گردیدد و سدپس دیسدک
سبک زده شد .در طول دوره شد نیز مبارزه با علفهاي
هرز بهصورت دستی انجام گرفت.
عملیات کاشت با قرار دادن  2عدد بذر در هر کپه
و در عمق کاشت  0-4سانتیمتر انجام گرفت .فاصله
ردیفهاي کاشت از یکدیگر  70سانتیمتر و فاصله
گیاهان در هر ردیف  17سانتیمتر بود .درمجموع،
کاشت با تراکم حدود  71620بوته در هر هکتار انجام
گرفت .در مرحله  2-6برگی ،بوتهها به یک بوته در هر
کپه تنک شدند .تا مرحله چهار یا پنجبرگی (مرحله
استقرار گیاه چه) ،آبیاريها بر اساس تأمین  %100نیاز
آبی گیاه انجام میگرفت .از این مرحله به بعد تیمارهاي
آبیاري براي هر تیمار اعمال گردیدند .براي تعیین عمق
آب آبیاري ،اندازهگیري درصد رطوبت خاک از طریق

نمونهبرداري تا عمق ریشه گیاه (تا حداکثر 10
سانتیمتر و در کرت شاهد) در روزهاي قبل از آبیاري
انجام شد و زمانی که میانگین وزنی رطوبت حجمی
خاک به حد تخلیه مجاز براي ذرت میرسید ،آبیاري
بعدي انجام میشد .درنتیجه دور آبیاري با توجه به
تیمار بدون تنش آبی تعیین شد و همزمان تمامی
تیمارهاي طرح با دور آبیاري یکسان و اعماق متفاوت
آب ،آبیاري گردیدند .براي تعیین میزان آب آبیاري ،از
رابطه ( )1استفاده شد.

()1

SMD   fc  i .b .Dr . f

که در آن :1SMD :کمبدود رطوبدت خداک (،)cm
 :θfcدرصد وزنی رطوبت در یرفیت زراعدی :f ،ضدرایب
هر تیمار بهصورت اعشدار ( 0/70 ،1و  :θi ،)0/0درصدد

وزنی رطوبت موجود خاک : b ،جرم مخصوص یداهري
( )gr/cm3و  :Drعمق توسعه ریشه گیاه ( )cmمیباشدد.
در جداول ( )6و ( )0به ترتیب تاریخ و مقدار آب آبیاري
براي کشدتهداي اول و دوم نشدان دادهشدده اسدت .در
انتهاي فصل رشد ،براي حذف اثر حاشیهاي ،از بوتههاي
موجددود در دو مترمربددع در وسددط هددر کددرت برداشددت
محصول صورت گرفت .سپس عملکرد دانه و زیستتوده
براي هر تیمدار انددازهگیدري شدد .ازآنجداییکده حجدم
موردنیاز آب براي هر تیمار بهطور دقیق محاسبهشدده و
با استفاده از کنتور حجمی دقیق به هر کرت داده شدد،
بنابراین راندمان آبیاري  100درصد در نظر گرفته شد.

- Soil Moisture Deficit
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مدل AquaCrop

این مدل براي تعیین عملکدرد محصدول بدر اسداس
تبخیدددر-تعدددرق از رابطددده ( )2اسدددتفاده مدددیکندددد
(.)Doorenbos and Kassam, 1979
()2

 Yx  Ya 
 ETx  ETa 

  Ky 

Y
 x 
 ETx 

در این معادله Yx ،و  Yaبه ترتیدب مقددار بیشدینه و
واقعی عملکرد محصدول ETx ،و  ETaبده ترتیدب مقددار
بیشینه و واقعی تبخیر-تعرق گیاه ،و  Kyضدریب نسدبی
میزان کاهش محصول نسبت به کداهش تبخیدر-تعدرق
است.
این مدل بدا تفکیدک تبخیدر-تعدرق ( )ETبده دو جدزء
تبخیر از سطح خاک ( )Eو تعرق از سطح گیداه ( ،)Trاز
مصددرف غیددر تولیدددي آب از طریددق تبخیددر جلددوگیري
میکند .این عمل با شبیهسازي پوشش تاج گیاه بهجاي
شاخص سطح برگ ( )LAIانجام میشود .بدین ترتیدب
که توسعه پوشش تاج گیاه از زمان جوانهزنی تدا مقددار
بیشدینه پوشدش تدداج از رابطده ( )2محاسددبه مدیشددود
(:)Raes et al., 2012
()2
که در این رابطه CC ،پوشش تاج در مرحله توسعه
گیاه (درصد) CC0 ،پوشش تاج اولیده (درصدد)CGC ،
ضریب رشد پوشدش تداج (عکدس روز) و  tزمدان (روز)
میباشد .میزان تعرق گیاه بر اساس پوشش تاج از رابدط
( )6محاسبه میشود (:)Raes et al., 2012
()6
Tr  K s  CC  Kc  ET0
که در آن Ks ،و  Kcبه ترتیب ضدرایب تدنش آبدی و
گیاهی هستند .بیومداس خشدک نیدز طبدق رابطده ()0
برآورد میگردد:
CC  CC0  eCGC .t

()0

 Tr 
B  WP*  i 
 ET0,i 

که در این رابطه Tr ،مقدار کل تعرق روزانه در طول
فصل زراعی WP ،بهره وري آب ETo ،تبخیر-تعرق گیداه
مرجع و  Bعملکرد بیوماس خشک است .مقدار عملکرد
ماده خشک تولیدشدده و
وزن دانه ( )Yنیز با استفاده از ٔ

شاخص برداشت ( )HIطبق رابطه ( )4محاسبه میشود.
کارایی مصرف آب نیز بدا اسدتفاده از رابطده ( )7تعیدین
میگردد.
()4
Y  B  HI
()7

Y
I

WUE 

کدده در رابطددههدداي بدداال WUE ،کددارایی مصددرف آب
(کیلوگرم بر مترمکعب) Y ،عملکدرد (کیلدوگرم) و  Iآب
خالص (مترمکعب) است .شدت تنش آبی ( )Ksمؤثر بدر
توسعه پوشش تاج ( ،)CCهدایت روزنهاي (شدت تعدرق
در واحد  ،)CCپیري و کداهش پوشدش تداج و شداخص
برداشت بهوسیله کسر تخلیه آب در ناحیه ریشه تعیین
میشود .درواقع در صورت تنش آبی میزان تاج پوشدش
گیاهی کاهشیافته و بهتبع آن میزان تعرق گیاه کاهش
می یابد .این عمل سبب کاهش ماده خشدک تولیددي و
عملکرد دانه میشود.
داده هاي ورودي مدل شامل چهدار گدروه دادههداي
اقلیمی ،گیاهی ،خاک و مدیریت مزرعه است .دادههداي
اقلیمی شامل حداکثر و حداقل دماي روزانده ،بارنددگی،
تبخیر-تعرق گیاه مرجع ( )EToو میانگین غلظدت CO2
سالیانه است .جهت تعیین تبخیر-تعرق از معادله فدائو-
پنمن-مانتیث ( )Allen et al., 1998و توسط نرمافزار
 ET-calculatorاستفاده شدد و خروجدی آن بده مددل
معرفددی گردیددد .غلظددت  CO2نیددز بددر اسدداس مقدددار
پیشفرض استفاده شد .دادههاي خداک شدامل هددایت
هیدرولیکی اشباع ،بافت خاک و رطوبت حجمدی خداک
در نقاط یرفیت زراعی و پژمردگی دائم مدیباشدد .ایدن
پارامترها بر اساس مقادیر اندازه گیري شدده از آزمدایش
خاک به مدل معرفی گردید .با توجه بده اینکده کداربرد
سددوپر جدداذب سددبب ایجدداد تغییراتددی در خصوصددیات
فیزیکی خداک جهدت نگهداشدت رطوبدت و انتقدال آن
می شود؛ براي در نظر گرفتن اثدر سدوپر جداذب توسدط
مدل  ،AquaCropتغییرات رطوبت در دونقطه یرفیت
زراعی و پژمردگی و هدایت هیددرولیکی اشدباع در هدر
تیمار اندازهگیري و به نرمافزار معرفی شد (جدول  .)4بر
این اساس ،تیمارهاي حاوي و فاقد سدوپر جداذب بدراي
این مدل تعیین شد .دادههاي مدیریت مزرعه نیز شامل:
الددف) مدددیریت مزرعدده و حاصددل خیددزي ،ب) آبیدداري:
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مدیریت مزرعه بدون محدودیت بده مددل تعریدف شدد.
آبیاري نیز بر اساس تیمارهاي موردنظر به مدل معرفدی

گردید.

جدول  -1زمان و میزان آب مصرفشده برای هر یک از تیمارهای آبیاری درکشت بهاره
تاریخ آبیاري

نوبت آبیاري

)I1 (mm

)I2 (mm

)I3 (mm

تاریخ آبیاري

نوبت آبیاري

)I1 (mm

)I2 (mm

)I3 (mm

96/12/2
96/12/1
96/12/16
96/12/20
96/12/24
90/1/2
90/1/9
90/1/10
90/1/20

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

10
10
10
11
10
21
22
22
21

10
10
10
12/0
11/20
10/70
14/0
17/20
10/70

10
10
10
9
7/0
10/0
11
11/0
10/0

90/2/6
90/2/9
90/2/16
90/2/19
90/2/26
90/2/21
90/2/1
90/2/0
90/2/9

دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم

20
26
21
24
20
20
29
21
27

22/0
20/0
21/0
27
24/20
22/0
21/70
21
20/20

10
17
19
11
17/0
10
16/0
16
12/0

90/1/20

دهم

26

11

12

90/2/12

بیست و یکم

27

20/20

12/0

90/1/20

یازدهم

26

11

12

90/2/17

بیست و دوم

27

20/20

12/0

006

624/70

299/0

جمع ()mm

جدول  -5زمان و میزان آب مصرفشده برای هر یک از تیمارهای آبیاری درکشت تابستانه
تاریخ آبیاري

نوبت آبیاري

)I1 (mm

)I2 (mm

)I3 (mm

تاریخ آبیاري

نوبت آبیاري

)I1 (mm

)I2 (mm

)I3 (mm

90/0/2
90/0/4
90/0/10
90/0/16
90/0/11
90/0/22
90/0/24
90/0/20
90/4/2

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

10
10
10
20
20
22
22
22
22

10
10
10
20
20
14/0
14/0
17/20
17/20

10
10
10
20
20
11
11
11/0
11/0

90/4/27
90/4/21
90/7/6
90/7/1
90/7/12
90/7/14
90/7/20
90/7/26
90/7/21

پانزدهم
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم
بیست و یکم
بیست و دوم
بیست و سوم

27
27
21
20
22
22
20
27
24

20/20
20/20
21
22/0
26
26
22/0
22/20
19/0

12/0
12/0
16
10
14
14
10
12/0
12

90/4/7

دهم

26

11

12

90/1/1

بیست و چهارم

20

11/70

12/0

90/4/11
90/4/10
90/4/19
90/4/22

یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

26
20
20
24

11
11/70
11/70
19/0

12
12/0
12/0
12

90/1/0
90/1/9
90/1/16

بیست و پنجم
بیست و ششم
بیست و هفتم
-

22
20
20

17/20
10
10

11/0
10
10

464

000/70

240/0

جمع ()mm
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جدول  -1مقادیر هدایت هیدرولیکی و رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم با کاربرد سوپر جاذب
تیمار
S0
S1
S2
S3

هدایت هیدرولیکی اشباع
(سانتیمتر بر روز)

رطوبت در نقطه یرفیت زراعی
(درصد حجمی)

رطوبت در نقطه پژمردگی دائم
(درصد حجمی)

162
167
102
109

7/2
1/1
11/2
12/9

6/0
0/2
4/7
7/9

با توجه به اینکه مدل  AquaCropاز عوامل گیداهی
مختلفی براي شبیهسدازي رشدد و عملکدرد محصدوالت
استفاده میکند؛ پیش از آزمون این مدل نیداز اسدت تدا
عوامددل مددوردنظر واسددنجی شددوند (رحیمددی خددوب و
همکاران .)1292 ،همچنین این مدل اثرات کمبدود آب
را بر اساس محاسبه کمبدود رطوبدت خداک نسدبت بده
قابلیت نگهداري رطوبت خاک ناحیه ریشه و با اسدتفاده
از توابع پاسخ گیاه به تدنش تعیدین مدیکندد (رحیمدی
خوب و همکاران1292 ،؛ Raes et al., 2009؛ Steduto
 .)et al., 2009بنابراین لزوم واسنجی ایدن مددل دیدده
می شود .بدین منظور عوامل مرتبط با رقدم گیداه مدورد
واسنجی قرار گرفتند .سایر عوامل مرتبط با گیداه مانندد
خددانواده ،گونددده و مددددیریت کاشدددت آن یدددا توسدددط
ارائددهدهندددگان ایددن مدددل پیشنهادشددده اسددت یددا در
دسترس هستند (جدول .)7

تحلیل حساسیت مدل

جهددت تحلیددل حساسددیت ایددن مدددل از رابطدده ()7
استفاده شد (:)Geerts et al., 2009
()7

Pm  Pb
100
Pb

Sc 

که در این رابطه Sc ،ضریب حساسیت بددون بعدد،
 Pmمقدددار بددرآورد شددده پددارامتر مددوردنظر بددر اسدداس
دادههاي ورودي تعدیلشده و  Pbمقدار بدرآورد پدارامتر
موردنظر بر اساس داده ورودي پایه هست .براي تحلیدل
حساسیت مدل به هدر پدارامتر ،در هدر مرحلده یکدی از
عوامددل ورودي مدددل بدده مقدددار  20درصددد تغییددر داده
میشدد و بقیده پارامترهدا ثابدت نگدهداشدته مدیشددند
( .)Geerts et al., 2009در هر مرحلده مقددار ضدریب
حساسیت در سه کالس Sc >10 ،حساسیت بداال>10 ،
 2 > Scحساسددیت متوسددط Sc <2 ،حساسددیت پددایین
طبقهبندي شد (.)Geerts et al., 2009
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جدول  -7مقادیر عوامل گیاهی مورداستفاده در مدل AquaCrop

توضیح پارامتر

مقدار

واحد

توضیح

عمق مؤثر ریشه

170

حد پایین آستانه شوري

2

شاخص برداشت مرجع
مدتزمان کاشت تا جوانهزنی
مدتزمان کاشت تا بیشینه رشد کانوپی
مدتزمان کاشت تا برداشت محصول
مدتزمان کاشت تا دوره پیري
ضریب تخلیه آب خاک براي بسته شدن روزنهها
ضریب تخلیه آب خاک براي مرحله پیري
تراکم کشت
دماي باال
ضریب تنش پیري پوشش گیاهی
محدوده درجه روز
آستانه پایین رشد
آستانهباالي رشد

61
1
70
100
120
0/00
0/40
71620
20
0/49
11
0/16
0/72

سانتیمتر
دسی زیمنس بر
متر
درصد
روز
روز
روز
روز
گیاه در هکتار
درجه سانتیگراد
درجه روز
-

پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
اندازهگیري
اندازهگیري
اندازهگیري
اندازهگیري
پیشفرض
پیشفرض
اندازهگیري
پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
n

ارزیابی مدل

2

i

به منظور ارزیابی دقت مدل  AquaCropدر پیشبیندی
عملکرد دانه ،رشدد مداده خشدک و پوشدش گیداهی ،از
آماره هاي جذر میانگین مربعات خطدا ( ،)RMSEجدذر
میددانگین مربعددات خطدداي نرمددال شددده (،)NRMSE
میددانگین خطدداي اریددب ( ،)MBEکددارایی مدددل (،)EF
شاخص توافق ( )dو ضریب تبیدین ( )R2اسدتفاده شدد.
این آماره هدا بده ترتیدب در روابدط ( )1تدا ( )12نشدان
دادهشدهاند.
n

2

() 1

)  (P  O
i

i

RMSE 

i 1

n
n

2

)  (P  O
i

()9

i

i 1

n
Oi

NRMSE 
n

()10

  P O 
i

i

i

n

MBE 

n

2

)  (P  O
i

()11

)  (P  O

 O )2

i

i

i 1
n

 (O
i 1

EF  1 

()12

i

i 1
n

 ( Pi  Oi )2

d  1

i 1

2

()12

2



) O

) O

i

i

  (P  P )(O

 (O

i

2

)P

 (P

R2 

i

در معادله هاي فوق  Piمقدار شبیه سازي شددهO i ،
مقددددار انددددازهگیدددري شدددده P ،میدددانگین مقدددادیر
شبیه سازيشده O ،میانگین مقادیر اندازهگیري شدده و
 nبرابر تعداد دادههدا مدیباشدد .مقددار آمداره RMSE
همواره مثبت بوده و هر چه به صفر نزدیکتر باشد بهتر
است .مقدار مثبت آماره  MBEنشاندهنده ایدن اسدت
که مدل  AquaCropمقدار پارامتر مدوردنظر را بیشدتر
از مقدار واقعی برآورد کرده است و مقادیر منفی بیدانگر
این است کده مددل در بدرآورد پدارامتر مدوردنظر عددد
کوچکتري به دست داده است.
مقدددار  EFنشدداندهنددده صددحت بددرازش دادههددا
میباشد و از مقدار منفی بینهایت در بدترین حالدت تدا
یک در زمان برازش کامل داده ها متغیر است .مقدار R2
از صفرتا یک تغییر میکند و هر چه به یدک نزدیدکتدر
باشد نشاندهنده برازش بهتر دادهها میباشد.
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بارنددگی حساسدیت کدم و نسددبت بده تغییدرات دمدداي
حددداکثر حساسددیت متوسددط داشددت .ایددن نتددایج بددا
مشدداهدات محمدددي و همکدداران ( )1296در تحلیددل
حساسیت مدل  AquaCropدرکشدت گنددم مطابقدت
داشت .علت این تطابق خصوصدیت مددل AquaCrop
است که حساسیت چنددانی نسدبت بده ایدن پارامترهدا
ندارد.

نتایج و بحث
نتددایج تحلیددل حساسددیت نشددان داد کدده مدددل
 AquaCropنسددبت بدده تغییددرات رطوبددت در نقدداط
یرفیت زراعی و پژمردگی و رطوبت اشدباع ،حساسدیت
متوسط و یا کم داشت (جدول  .)1این مدل نسدبت بده
شاخص هاي هواشناسی نیدز حساسدیت متوسدط و کدم
نشان داد بهطوريکه نسبت به تغییرات دماي حدداقل و

جدول  -0ضریب حساسیت برخی عوامل ورودی مدل  AquaCropبرای شبیهسازی عملکرد دانه ذرت
پارامتر

مقدار  Scدر حالت +٪20

مقدار  Scدر حالت -٪20

درجه حساسیت

رطوبت در یرفیت زراعی
رطوبت در نقطه پژمردگی
رطوبت اشباع
دماي حداقل
دماي حداکثر
بارندگی
ضریب گیاهی براي تعرق
عمق مؤثر ریشه
مدتزمان کاشت تا جوانهزنی
مدتزمان کاشت تا بیشینه رشد کانوپی
مدتزمان کاشت تا برداشت محصول
مدتزمان کاشت تا دوره پیري
حد آستانهباالي دما
طول مرحله گلدهی

4/9
2/6
0/2
1/0
2/1
0/6
10/1
0/2
0/0
1/9
7/2
2/4
0/0
2/2

2/1
1/7
0/1
1/9
6/1
0/7
1/9
1/2
0/72
0/7
2/6
0/2
0/2
2/1

متوسط
متوسط-کم
کم
کم
متوسط
کم
باال-متوسط
کم
کم
کم-متوسط
متوسط
متوسط
کم
متوسط

بیشترین حساسیت مدل نسبت به تغییرات ضدریب
گیاهی براي تعرق مشداهده شدد .بدا افدزایش و کداهش
مقدار این پدارامتر ،حساسدیت مددل بده ترتیدب بداال و
متوسط بود .محمدي و همکاران ( )1296نیز حساسیت
این مدل را به تغییرات این پدارامتر گدزارش کدرده اندد.
سالمی و همکاران ( )2011نیز در تحلیل حساسیت این
مدل در اقلیم اهواز گزارش کرد که مدل  AquaCropبه
تغییرات این پارامتر حساسیت متوسطی دارد .این مدل
نسبت به تغییرات عمق مؤثر ریشه ،مددتزمدان کاشدت
تا جوانه زنی و حد آسدتانهبداالي دمدا حساسدیت کمدی
داشت .بنابراین مدی تدوان اطمیندان داشدت کده وجدود
خطاي ناشی از اندازه گیدري ایدن پارامترهدا نیدز سدبب
تغییرات نتایج این مدل نشده است .همچنین حساسیت
این مدل نسبت به تغییرات سایر عوامل گیاهی متوسط
و یا کم بود.

براي واسدنجی ایدن مددل ابتددا از مقدادیر پدیشفدرض
استفاده شد سپس مقادیر واسنجی مطدابق جددول ()9
تعیین گردید .سایر عوامل مورداستفاده بر اساس مقادیر
بهدستآمده در جدول ( )7مورداسدتفاده قدرار گرفتندد.
نتایج بدراي تعیدین عملکدرد دانده ذرت نشدان داد کده
بیشترین اختالف بین مقادیر شبیهسازيشدده بدا مددل
 AquaCropو مقادیر اندازهگیري شده در تیمدار I2S2
بود (شکل  .)1کمترین اختالف بین مقادیر اندازهگیدري
شده و شبیه سازي شده نیز در تیمار  I1S0مشاهده شد.
بر اساس دادههاي اندازه گیري شدده بدا افدزایش سدطح
سوپر جاذب ،عملکدرد ذرت نیدز افدزایش یافدت .نتدایج
بهدستآمده از مدل  AquaCropنیز تقریباً همین روند
را نشان داد .و در این سه تیمار این روند مشداهده نشدد
بهطوريکه اخدتالف مقدادیر بدهدسدتآمدده بدراي ایدن
تیمارها نیز تفاوت اندکی نسبت به سطح کداربرد کمتدر
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سوپر جاذب داشتند .بهعنوان نمونده ،در تیمدار آبیداري
 ،I1افددزایش کدداربرد سددوپر جدداذب از  S0تددا  S2سددبب
افزایش عملکرد دانه شبیهسازيشدده شدد .ولدی مقددار
عملکرد دانه در تیمار  I1S3نسبت بده تیمدار  I1S2بده
میزان  16/7درصد کاهش یافت .این اخدتالف بدا توجده
به اینکه تفاوت آمداري معندی داري نیدز بدین دو تیمدار
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 I1S2و  I1S3وجود نداشت؛ قابدل چشدمپوشدی اسدت.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق بدا نتدایج حسدنلدی و
همکاران ( )1296مطابقت داشت .این محققان نیز دقت
قابلقبول این مدل را در بدرآورد عملکدرد ذرت گدزارش
کردند.

جدول  -9عوامل واسنجی شده مدل AquaCrop

توضیح پارامتر

واحد

مقدار اولیه

مقدار بعد از واسنجی

پوشش گیاهی هر نهال هنگام جوانهزنی
بیشینه رشد کانوپی
بهرهوري آب نرمال شده
پوشش تاج اولیه
حد باال ضریب تخلیه آب خاک براي توسعه گیاه
دماي پایه رشد
ضریب رشد پوشش
ضریب کاهش پوشش
ضریب گیاهی براي تعرق
ضریب شکل براي ضریب تنش آبی جهت بسته شدن روزنهها
ضریب شکل براي ضریب تنش آبی براي توسعه پوشش تاجی گیاه
ضریب شکل براي ضریب تنش آبی براي مرحله پیري
طول مرحله گلدهی

سانتیمتر مربع
درصد
گرم بر مترمربع
درصد
درجه سانتیگراد
درصد روز
درصد روز
درصد بر روز
روز

4/0
94
22/7
64
0/1
1
1
9
1/1
خطی
2
2/7
10

2/0
16
20/0
27
0/16
10
10/9
12/2
0/90
خطی
2/1
2/2
7

روند قابل توجیهی بین مقادیر شبیهسدازيشدده در
تیمارهدداي آبیدداري یکسددان مشدداهده نشددد و در برخددی
تیمارها بیش برآوردي و در برخی کم برآوردي مشداهده
شد .نتایج تحقیقدات )Katerji ،Heng et al., (2009
) et al., (2013و ضیایی و همکاران ( )1292حداکی از
بیش برآوردي مدل  AquaCropبود .درحالیکده نتدایج
وطنخواه و ابراهیمیان ( )1290بر کمبرآوردي این مدل
در شبیه سازي عملکرد ذرت داللت داشت .حسدنلدی و
همکاران ( )1296گزارش کردند که مددل AquaCrop
در بدددرآورد عملکدددرد محصدددول ذرت داراي خطددداي
بیش برآورد است .این محققان علدت بدیش بدرآوردي را
قلیاییت آب آبیاري مورداستفاده بیان کردند .با توجه به
جدول ( )2مشاهده شده که این محددودیت در تحقیدق
حاضر اثري بر شبیهسازي نگذاشته است به همین دلیل
در اکثر تیمارها کمبرآوردي مشاهده شد.
مقادیر زیستتوده شدبیهسدازيشدده در شدکل ()2
نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود این

مدل در برخی تیمارهدا دقدت بسدیار خدوبی در بدرآورد
مقدار زیستتوده داشت بهطدوريکده در اکثدر تیمارهدا
خطاي شبیهسازي کمتر از هشت درصدد بدود .فقدط در
سدده تیمددار  I2S3 ،I1S2و  I3S0خطدداي شددبیهسددازي
زیستتوده باال و بده ترتیدب برابدر  20/9 ،22/9و 10/2
درصد به دست آمد .وطدن خدواه و ابراهیمیدان ()1290
اختالف بین زیستتوده شبیهسازيشده و انددازهگیدري
شده بدراي گیداه ذرت را حدداقل  1/0تدن در هکتدار و
حداکثر  11/9تن در هکتار گزارش کردند .درحدالیکده
در تحقیق حاضر بیشترین اختالف بین این مقادیر برابر
با  2/24تن در هکتار بود .با فرض ثابت بودن مقددار آب
آبیاري ،با کاربرد سطح سوپر جاذب مقدار زیسدتتدوده
افزایش یافت .نتایج شبیهسازي با مدل  AquaCropهم
تغییرات مشابهی نشان داد .فقط در تیمار آبیاري  ،I1بدا
کاربرد سطح سوپر جداذب  ،S3مقددار زیسدتتدوده بده
میزان  0/1درصد نسبت بده سدطح کداربرد  S2کداهش
یافت .با توجه به عدم تفداوت آمداري معندیدار بدین دو
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تیمار  I1S2و  ،I1S3میتوان این اختالف را نیز نادیدده
گرفت .در تیمارهاي آبیاري یکسان ،کاربرد سوپر جاذب
سبب کاهش اندک دقت مدل در بدرآورد عملکدرد دانده
شد .گرچه این کاهش دقدت بدا افدزایش سدطح کداربرد
سوپر جاذب تغییر محسوسدی نداشدت .بدااینوجدود ،در
تنش آبی شدید ،کاربرد سوپر جاذب سبب افزایش دقت
مدل نسبت به تیمدار بددون سدوپر جداذب شدد .نتدایج
مشابه نیز بدراي پدارامتر زیسدتتدوده مشداهده گردیدد.
به طوري که در تیمار آبیداري  ،I3کداربرد سدوپر جداذب
دقت مدل را بهبود بخشدید ولدی در تیمدار آبیداري ،I1
کاربرد آن سبب کداهش انددک دقدت مددل گردیدد .در
تیمارهاي بدون سوپر جاذب نیز افزایش تنش آبی سبب
کاهش دقت شبیه سازي این مدل شدد .سدایر محققدان
ازجمله وطدن خدواه و ابراهیمیدان ( ،)1290محمددي و
همکددداران ( ،)1296علیدددزاده و همکددداران ( )1219و
) Andarzian et al., (2011نیددز کدداهش دقددت
شددبیهسددازي ایددن مدددل را در شددرایط تددنش گددزارش
کردهاند.

بددهجددز سدده تیمددار  I1S3 ،I1S2و  I2S3در سددایر
تیمارها کارایی مصرف آب کمتدر از یدک مشداهده شدد
(شکل  .)2مقادیر شبیه سازي با مدل  AquaCropنیدز
نشان داد که در سه تیمار  I1S3 ،I1S2و  I2S2کدارایی
مصرف آب بیشتر از یک بود .مقدار کدارایی مصدرف آب
اندازه گیري شده براي تیمار  I2S3برابر  1/21به دسدت
آمد .درحالیکه مقدار شبیهسازيشده آن بدا اسدتفاده از
مدل  AquaCropبه میزان  26/7درصد کاهش یافدت.
بیشددترین اخددتالف بددین مقددادیر شددبیهسددازيشددده و
اندازه گیري شده این پارامتر در تیمارهاي I2S1 ،I3S0
و  I3S2بدده دسددت آمددد .اخددتالف مددوردنظر بددراي ایددن
تیمارها بده ترتیدب برابدر  21 ،62و  24درصدد بدود .در
سایر تیمارها اختالف بدین مقدادیر شدبیهسدازيشدده و
اندازه گیري شده پایین بود به طوري که کمترین اختالف
در تیمار  I3S1و برابر  0درصد مشاهده شد.

شکل  -1عملکرد محصول دانه ذرت در تیمارهای مختلف بر اساس نتایج اندازهگیری شده و شبیهسازیشده با مدل AquaCrop

دهنده آبیاری در سطح  75 ،188و  58درصد نیاز آبی گیاه است S2 ،S1 ،S0 .و  S3نیز به ترتیب
ٔ
( I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان
دهنده کاربرد سوپر جاذب در سطوح صفر 8/1 ،8/3 ،و  8/0گرم در هر کیلوگرم خاک است)
ٔ
نشان
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شکل  -3مقادیر زیستتوده ذرت در تیمارهای مختلف بر اساس نتایج اندازهگیری شده و شبیهسازیشده با مدل ،I1( AquaCrop
ٔ
دهنده
دهنده آبیاری در سطح  75 ،188و  58درصد نیاز آبی گیاه است S2 ،S1 ،S0 .و  S3نیز به ترتیب نشان
ٔ
 I2و  I3به ترتیب نشان
کاربرد سوپر جاذب در سطوح صفر 8/1 ،8/3 ،و  8/0گرم در هر کیلوگرم خاک است)

نتایج بهدستآمده در تعیین شاخص برداشت نشدان
داد که این مدل در اکثر تیمارها دچار کمبرآوردي شدد
(شکل  .)6بیشترین مقددار کدمبدرآوردي در تیمارهداي
 I3S3 ،I3S0و  I3S2و به ترتیدب برابدر بدا  9/2 ،10/7و
 4/6درصد بدرآورد گردیدد .ایدن مددل در چهدار تیمدار
 I2S1 ،I2S0 ،I1S2و  I3S1مقدددار شدداخص برداشددت را

بیشتر بر مقدار اندازهگیدري تعیدین کدرد بدهطدوريکده
کمترین و بیشترین مقادیر بیش برآوردي به ترتیدب بده
تیمارهاي  I1S2و  I3S1تعلق داشت .با توجه بده اینکده
روندد منظمدی بدین تیمارهداي مدوردنظر ازنظدر مقدددار
شاخص برداشت وجود نداشت؛ نتایج شبیهسازي با مدل
 AquaCropنیز با نتایج موافق بود.

شکل  -3میزان کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف بر اساس نتایج اندازهگیری شده و شبیهسازیشده با مدل AquaCrop

دهنده آبیاری در سطح  75 ،188و  58درصد نیاز آبی گیاه است S2 ،S1 ،S0 .و  S3نیز به ترتیب
ٔ
( I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان
دهنده کاربرد سوپر جاذب در سطوح صفر 8/1 ،8/3 ،و  8/0گرم در هر کیلوگرم خاک است)
ٔ
نشان
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شکل  -1مقادیر شاخص برداشت در تیمارهای مختلف بر اساس نتایج اندازهگیری شده و شبیهسازیشده با مدل ،I1( AquaCrop
ٔ
دهنده
دهنده آبیاری در سطح  75 ،188و  58درصد نیاز آبی گیاه است S2 ،S1 ،S0 .و  S3نیز به ترتیب نشان
ٔ
 I2و  I3به ترتیب نشان
کاربرد سوپر جاذب در سطوح صفر 8/1 ،8/3 ،و  8/0گرم در هر کیلوگرم خاک است)

ارزیددابی کلددی مدددل  AquaCropدر شددبیهسددازي
عملکرد دانه ذرت نشان داد که این مددل بدا توجده بده
مقدددادیر پدددایین  RMSEو  MBEاز دقدددت مطلدددوبی
برخوردار بود (جدول  .)10مقدار منفی شداخص MBE
نشان داد که در حالدت کلدی ایدن مددل داراي خطداي
کمبرآوردي در تخمدین عملکدرد دانده بدود .بداال بدودن
شدداخص  EFنیددز نشددان داد کدده ایددن مدددل از کددارایی
مناسبی براي شبیه سازي این پدارامتر برخدوردار اسدت.
مقددادیر آمددارههدداي  RMSEو  MBEبددراي پددارامتر
زیست توده نسبت به عملکرد دانه بیشتر بود .گرچه این
افزایش به ترتیب برابر  1/17و  7/22به دست آمد ولدی
میتوان گفت که این مدل در شبیهسدازي زیسدتتدوده
نیز دقت مناسبی داشته است .همچنین بر اساس مقدار
مثبت شاخص  ،MBEدر حالت کلدی ایدن مددل داراي
خطاي بیشبرآورد در شدبیهسدازي زیسدتتدوده اسدت.
کارایی مدل براي شبیهسازي زیستتدوده نیدز مقدداري

مصرف آب و شاخص برداشت بده ترتیدب برابدر  0/20و
 0/07کیلوگرم بر مترمکعب تعیین شد که مقادیر بسیار
پایینی هستند .هم چنین مقدار آمارهي  MBEنیز براي
این دو پارامتر بسیار پایین و منفی بود که نشاندهنددهٔ
خطاي پایین مدل و کمبدرآوردي ایدن دو پدارامتر بدود.
سایر محققان از جمله محمددي و همکداران ( )1296و
) Hussein et al., (2011نیز گزارش کردند کده مددل
 AquaCropدقدت کمتددري بددراي شدبیهسددازي کددارایی
مصرف آب نسبت به عملکرد و زیستتوده داشت .آمدارهٔ
 R2براي عملکرد دانه ،زیستتوده ،کارایی مصدرف آب و
شاخص برداشت به ترتیدب برابدر  0/40 ،0/92 ،0/91و
 0/01به دست آمد (شکل Masanganise et al., .)0
 2013و حسنلی و همکاران ( )1296به ترتیدب مقددار
آماره  R2را براي عملکرد محصول ذرت به ترتیب برابدر
 0/72و  0/70گزارش کردند.

دهنده کفایت مدل
ٔ
نزدیک به یک به دست آمد که نشان
آمداره  RMSEبدراي دو پدارامتر کدارایی
ٔ
است .مقدادیر
جدول  -18مقادیر شاخصهای آماری برای شبیهسازی عملکرد دانه ،زیستتوده ،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت
پارامتر

RMSE

NRMSE

MBE

EF

d

R2

عملکرد دانه
زیستتوده
کارایی مصرف آب
شاخص برداشت

0/72
1/20
0/20
0/07

0/10
0/12
0/22
0/10

-0/09
0/40
-0/02
-0/01

0/11
0/11
0/64
0/11

0/91
0/90
0/67
0/90

0/91
0/92
0/40
0/01
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شکل  -5برازش مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازیشده با مدل  AquaCropبرای عوامل موردنظر در تیمارهای مورداستفاده

مقادیر بداالي  R2نیدز در شدبیهسدازي محصدوالت
مختلف در شرایط کم آبیداري نیدز گدزارش شدده اسدت.
خرسند و همکداران ( )1292در شدبیه سدازي عملکدرد
گندددم در شددرایط تددنش آبددی بددا اسددتفاده از مدددل
 AquaCropمقدار  0/90را بدراي ایدن آمداره گدزارش
کردنددد .وطددنخددواه و ابراهیمیددان ( )1290مقددادیر  1و
 0/92را بدده ترتیددب بددراي شددبیهسددازي زیسددتتددوده و
عملکرد دانه ارائه کردند .مقایسه این نتایج با تحقیقدات
سایر محققان نشان داد که مقادیر به دسدت آمدده بدراي
عملکرد دانه و زیستتوده قابلقبول هسدت .محمددي و
همکدداران ( )1296نیددز در شددبیهسددازي عملکددرد و
زیست توده گندم بدا اسدتفاده از مددل  AquaCropبده
ترتیب مقادیر  0/79و  0/49را بدراي آمداره  R2گدزارش

کردند .درحالیکه این محققان بدراي شداخص برداشدت
مقدار  R2را برابر با  0/69به دست آوردند.

نتیجهگیری
در این تحقیق از  AquaCropبه منظور شبیه سدازي
عملکرد دانه ،زیستتوده ،کارایی مصدرف آب و شداخص
برداشت ذرت تحت شرایط کدمآبیداري و کداربرد سدوپر
جاذب استفاده شد .نتایج ا نشان داد که این مدل دقدت
مناسبی در تعیین عملکرد دانده و زیسدتتدوده داشدت
بهطوريکه مقادیر آمارههاي  RMSEو  MBEبراي این
دو پارامتر به ترتیب  1/20 ،0/72و  0/40،-0/09تن در
آمداره  R2بدراي هدر دو
ٔ
هکتار به دست آمد .هدمچندین
پارامتر نشان داد که نتایج این مددل همبسدتگی خدوبی
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نسبت به مقادیر اندازه گیري شده داشدتند .گرچده ایدن
مدل در تعیدین عوامدل کدارایی مصدرف آب و شداخص
برداشت به نسبت دو پارامتر دیگر عملکرد ضدعیفتدري
دهنده قابلیت مناسب این
ٔ
داشت؛ لیکن نتایج کلی نشان
مدل در تعیین این دو پدارامتر بدود .مددل AquaCrop
بهخوبی توانست اثر سوپر جاذب بر عوامدل موردمطالعده

را شبیه سازي کند .از طرفی ،گرچه با افزایش تنش آبی
دقت این مدل در تیمارهاي بدون سوپر جداذب کداهش
یافددت ،ولددی اخددتالف بددین مقددادیر پ دیشبینددیشددده و
اندازه گیدري شدده در تیمارهداي حداوي سدوپر جداذب
قابلقبول بود.
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Evaluation of AquaCrop Model to Simulate Corn Yield under Water
deficit and Superabsorbent application
Niaz Ali Ebrahimipak1, Aslan Egdernezhad2, Davoud Khodadadi Dehkordi3

Abstract:
Deficit irrigation and application of superabsorbent are methods to increase water use
efficiency. Regarding the purpose, In order to simulate corn growth and yield by considering
deficit irrigation and superabsorbent polymer application, AquaCrop model have been used due
to its capabilities. This study was conducted as a split plot based on the randomized complete
block design (with 12 treatments and three replicates) at a research field during 2016, in Ahvaz.
Treatments consist of irrigation amount (in three levels; I1, I2 and I3 as 100, 75 and 50%
irrigation demand, respectively) and superabsorbent polymer application (at four amounts; S0,
S1, S2 and S3 as zero, 0.3, 0.6 and 0.8 g.kg-1 soil, respectively). The greatest difference
between simulated and measured output was obtained in I2S2 and the lowest one was measured
in I1S0. Values of RMSE for grain yield, biomass, water use efficiency and harvest index were
0.72 ton.ha-1, 1.35 ton.ha-1, 0.2 kg.m-3 and 0.07, respectively. Values of MBE for mentioned
parameters were -0.09 ton.ha-1, 0.65 ton.ha-1, -0.02 kg.m-3 and -0.01, respectively. NRMSE
and d values ranged between 0.47-0.95 and 0.13-0.23, respectively. Values of EF and R2 were
also appropriated in this research. So, According to results, it is suggested to use this model for
simulation of corn yield and growth.
Key words: Sensitive Analysis, Water Stress, Water Use Efficiency, Crop Modeling.
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