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Abstract
Wheat canopy cover, biomass, grain yield and planting date under deficit irrigation were simulated by AquaCrop in Darab and Zarghan of Fars
province. The 2015-2016 growing season and 2016-2017 and 2017-2018 growing seasons were used for model calibration and validation,
respectively. Water content, canopy cover, biomass and grain yield were used to determine the calibration parameters in the first year. The calibrated
model showed high accuracy in simulating canopy cover, biomass and grain yield. CRM, NRMSE, d and R2 in Darab were 0.03, 0.22, 96 percent and
92 percent for canopy cover, -0.10, 0.24, 92 prcent and 92 percent for biomass, and - 0.03, 0.06, 80 percent and 82 percent for grain yield, respectively.
In Zarghan, these values were 0.06, 0.25, 91 percent and 89 percent for canopy cover, -0.08, 0.24, 91 percent and 87 percent for biomass and -0.02,
0.11, 71 persent and 86 percent for grain yield, respectively. Model application in different scenarios showed that the maximum delay in planting date
is 5th November in Zarghan and 5th December in Darab. Grain yield was reduced to 3, 17 and 28 percent in 25 percent irrigation reduction and 15, 27
and 45 in 50 percent irrigation reduction in wet, normal and dry years, respectively.
Keywords: Biomass, Canopy cover, Darab, Zarghan.
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مقدمه

پیشبینی عملکرد محصول گندم زمستانه ،رطوبت و

مهمترین محصول کشاورزی در ایران گندم است و به

شوری نیمرخ خاک ،تحت تنشهای شوری و آبی ارزیابی

همین دلیل مدیریت صحیح مزارع گندم ،نقش مهمی در

شد .نتایج مطالعه نشان داد که مدل ،در پیشبینی شوری

امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در کشور دارد .منبع

عصاره اشباع خاک در مقایسه با رطوبت خاک و عملکرد

اصلی غذای مردم در ایران ،گندم و فرآوردههای آن است

دانه خطای بیشتری دارد ( .)9در شبیهسازی عملکرد

و هر اقدامی برای باالبردن عملکرد محصول گندم با توجه

گندم با استفاده از مدل آکواکراپ در ایستگاه تحقیقات

به منابع محدود آب و خاک ضروری است ( .)0مدلهای

کشاورزی سیساب خراسان شمالی نشان داده شد که مدل

گیاهی در جهت بهینهسازی عوامل مدیریتی ،اجازه

با دقت باالیی ،قابلیت پیشبینی عملکرد محصول در

قابلیت کارکرد

شرایط دیم را دارد ( .)9در ارزیابی مدل آکواکراپ در

سناریوهای مختلف را دارند .یکی از مدلهای گیاهی

پیشبینی عملکرد دانه و زیستتوده گندم زمستانه تحت

پرکاربرد ،مدل آکواکراپ 0است که برای محدوده وسیعی

تنش آبی در لپویی فارس مشخص شد که مدل ،در

از محصوالت زراعی شامل محصوالت علوفهای،

پیشبینی عملکرد دانه و زیستتوده ،دارای دقت قابل

سبزیجات ،غالت ،میوهها ،محصوالت روغنی و غدهای

قبولی است ( .)9پژوهشگران ،در شبیهسازی عوامل گیاهی

میتواند بهکار گرفتهشود .)20( .مدل آکوکراپ در

گندم با مدل آکواکراپ در منطقه کرج ،نشان دادند که با

تحقیقات مختلفی در مناطق مختلف ،در شبیهسازی

افزایش دور آبیاری از  9به  09روز دقت مدل در تخمین

محصول گندم بهکار رفته است .در یک تحقیق ،مدل

عملکرد و کارایی مصرف آب کاهش مییابد ( .)03با

آکواکراپ در شرایط کمآبیاری گندم در منطقه باتالق

کاربرد مدل آکواکراپ برای گندم بهاره در مشهد ،مقادیر

گاوخونی اصفهان بهکار رفت .مدل ،با دقت باالیی پوشش

عملکرد محصول ،زیستتوده ،کارآیی مصرف آب با دقت

تاجی و عملکرد را شبیهسازی نمود .البته مدل در هر دو

باال و مقادیر شاخص برداشت ،رطوبت و شوری نیمرخ

مورد دارای بیش برآوردی بود ( .)00در تحقیقی دیگر،

خاک ،با دقت کمتر شبیهسازی شد .همچنین مشخص گردید

مدل آکواکراپ برای گندم دیم ،در شرایط تغییرات اقلیمی

که دقت پیشبینی مدل با افزایش تنشهای شوری و خشکی

در شیراز ،توانست پیشبینی قابل قبولی از عملکرد گندم

کاهش مییابد ( .)00در حمیدیه خوزستان ،مدل آکواکراپ

در شرایط نوسانات اقلیمی ارائه دهد ( .)23نتایج

برای گندم بهکار رفت .در این تحقیق ،مدل آکواکراپ قابلیت

مطالعهای دیگر در دهلی هندوستان نشان داد که مدل

و کارایی باالیی در شبیهسازی عملکرد دانه گندم در

آکواکراپ ،دقت قابلقبولی در شبیهسازی عملکرد دانه،

مدیریتهای مختلف کودی داشت (.)9

شبیهسازی محصول را میدهند و

زیستتوده و کارایی مصرف آب در ارقام مقاوم و

با توجه به گستردگی تحقیقات ذکرشده روی مدل

غیرمقاوم به شوری گندم دارد .در این تحقیق مشخص شد

آکواکراپ در مناطق مختلف ،این مدل باید برای هر

که توانایی مدل در شبیهسازی عملکرد بیش از دو پارامتر

منطقه ،با شرایط خاص آن منطقه واسنجی شود تا نتایج

دیگر است ( .)09در تحقیقی دیگر ،مدل آکواکراپ در

قابلقبولی حاصل شود .دو منطقه داراب و زرقان در استان
فارس ،اهمیت ویژهای از نظر کشت گندم داشته و پایلوت

1. AquaCrop, V.6, March 2018,
http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html

آزمایشات بهزراعی و بهنژادی مؤسسه تحقیقات بینالمللی
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ذرت و گندم (سیمیت) نیز میباشند .کاربرد مدل

آب ،خاک و گیاه در ادامه آمدهاست .موقعیت جغرافیایی

اکواکراپ در مناطق با تشابه اقلیمی موجب میشود با

مزرعه مورد مطالعه در داراب  99 09شرقی و 20 99

صرف زمان و هزینه کمتر از این مدل استفاده نمود .مدل

شمالی با ارتفاع  0350متر و در زرقان  92 92شرقی و

آکواکراپ ،قبالً در داراب و زرقان مورد ارزیابی قرار

 25 99شرقی با ارتفاع  0939متر از سطح دریا بود.

نگرفته و با بررسی انجامشده ،منطقه با اقلیم و رژیم

مزارع انتخابی در داراب و زرقان بهترتیب با مساحت 9/2

بارندگی مشابه نیز ،که مدل آکواکراپ در کشور در آن

و  0/0هکتار ،از مزارع ایستگاههای تحقیقات کشاورزی و

واسنجی شده باشد یافت نشد .با کاربرد مدل اکواکراپ

منابع طبیعی داراب و زرقان است .مقادیر روزانه دمای

واسنجیشده در سناریوهای مختلف اقلیمی ،تاریخ بهینه

حداکثر و حداقل ،رطوبت نسبی حداقل و حداکثر،

کشت گندم بهعنوان یکی از مهمترین سؤاالت زارعین در

بارندگی و ساعات آفتابی در هر سال زراعی از

این دو منطقه نیز موردبررسی قرار گرفت.

ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک داراب و زرقان اخذ
شد .در جدول ( )0برخی از عوامل هواشناسی در
درازمدت و در سه سال زراعی دوره تحقیق آمده است.

مواد و روشها
در این پژوهش از دادههای کشت گندم آبی پاییزه در سه

رقم گندم مورداستفاده در انجام این تحقیق در دو مزرعه

فصل زراعی  59-59 ،59-59و  59-59در در داراب و

داراب و زرقان ،رقم سیروان از ارقام معرفی شده مؤسسه

زرقان در استان فارس استفاده شد .یک مزرعه در داراب و

تحقیقات اصالح بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی برای

یک مزرعه در زرقان از مزارع ایستگاه تحقیقات کشاورزی

مناطق خشک و نیمهخشک ،به مقدار  233تا  293کیلوگرم

انتخاب شد که اطالعات مورد نیاز جهت اجرای مدل

در هکتار کشت شد .تراکم دانه در مترمربع  093تا  933دانه

آکواکراپ در آنها در دسترس بود .تعداد دادههای

بود .زمان کاشت و برداشت گندم در سه سال زراعی در

برداشتشده و تکرار نمونهبرداریها در مزارع ،مربوط به

مزرعه داراب و زرقان در جدول ( )2آمده است.

جدول  .1متوسط برخی از عوامل هواشناسی در ایستگاه داراب و زرقان در دوره بلندمدت و سه سال زراعی مورد مطالعه
داراب

عامل

زرقان

دراز مدت

95-99

99-95

97-99

دراز مدت

95-99

99-95

97-99

دمای حداقل ()C

77

79

75

79

79

79

77

79

19

10

10

9

1

9

9

9

بارندگی ()mm

799

177

199

100

919

711

779

171

رطوبت نسبی ()%

99

99

97

99

57

99

59

91

دمای حداکثر ()C

جدول  .7زمان کاشت و برداشت گندم در سه سال زراعی در مزارع مورد مطالعه
زمان برداشت

زمان کاشت
سایت

99-95

95-99

99-97

99-95

95-99

99-97

داراب

99/9/19

95/9/17

99/9/7

95/9/10

99/9/11

97/9/5

زرقان

99/9/9

95/1/75

99/1/70

95/9/90

99/9/79

97/9/90
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خصوصیات فیزیکی خاک از طریق نمونهبرداری از

چهار گام انجام میگیرد ( .)20در گام اول ،توسعه پوشش

خاک مزارع ،به ضخامت  03سانتیمتر در فواصل 93 ،03

تاجی گیاه از توسعه منطقه ریشه مجزا میشود .گام دوم،

و  53سانتیمتری از سطح خاک تعیینشد (جدول  .)0در

شبیهسازی تعرق گیاهی بوده و گام سوم ،شبیهسازی

هر مزرعه پنج نمونه جهت تعیین خصوصیات خاک

زیستتوده از رابطه زیراست:

گرفته شد .خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از تابع

رابطه ()0

∑

هدایت هیدرولیکی تعیین گردید ( .)05منبع آب آبیاری در

در این رابطه B ،عملکرد روزانه زیستتوده،

داراب و زرقان ،آب زیرزمینی بود که در استخر آب

ضریب تنش کاهش دما WP* ،مقدار نرمالشده بهرهوری

ذخیره شده و از طریق سیستم پمپاژ بهصورت سطحی در

آب Tr ،تعرق روزانه و  EToتبخیرتعرق پتانسیل گیاه

ایستگاه زرقان و بهصورت سیستم بارانی کالسیک

مرجع میباشد .در گام چهارم نیز ،عملکرد دانه از رابطه

نیمهمتحرک در ایستگاه داراب در اختیار مزرعه قرار

زیر شبیهسازی میشود:

گرفت .مقادیر آبیاری انجامشده در این مزارع بین  9033تا

رابطه ()2

Ksb

 9033مترمکعب در هکتار متغیر بود .نمونههای آب

در این رابطه Y ،عملکرد fHI ،ضریب تنظیم اثر تنش

آبیاری در هر سال زراعی جهت تعیین هدایت الکتریکی

آب یا دما HIo ،شاخص برداشت مرجع در شرایط بدون

گرفتهشد که در سه سال زراعی در دو منطقه حداکثر 0/5

تنش و  Bمقدار زیستتوده است.
مقادیر اندازهگیریشده مزرعهای در این تحقیق،

دسیزیمنس بر متر بود.

رطوبت خاک ،عملکرد دانه ،زیستتوده و پوشش تاجی
مدل آکواکراپ

بود .رطوبت خاک در زمانهای آبیاری فقط در سال

مدل آکواکراپ ،نسخه شش ،بهعنوان یکی از مدلهای گیاهی

زراعی  59-59با روش نمونهبرداری وزنی از اعماق ،3-03

پرکاربرد ،براساس رطوبت موجود در خاک بهخوبی اثر تنش

 03-93و  93-53سانتیمتر اندازهگیری شد .در سه سال

آبی بر ماده خشک و عملکرد دانه تولیدی گیاه را در سراسر

زراعی ،پوشش تاجی و زیستتوده ،سه بار در طول فصل

دوره رشد درنظر میگیرد .شبیهسازی در مدل آکواکراپ در

رشد و عملکرد دانه در انتهای فصل رشد اندازهگیری شد.

جدول  .9برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در دو مزرعه موردمطالعه در الیههای مختلف
عمق

بافت

رطوبت نقطه پژمردگی

رطوبت ظرفیت زراعی

رطوبت اشباع

هدایت هیدرولیکی اشباع

()cm

خاک

()-

()-

()-

()cm/hr

رسی لومی

0/70

0/77

0/99

0/75

داراب  90تا  90رسی لومی

0/15

0/11

0/99

0/79

 90تا  90رسی

0/91

0/99

0/50

0/10

 0تا  90سیلتی رسی لومی

0/97

0/95

0/95

0/19

 90تا  90سیلتی رسی لومی

0/71

0/95

0/99

0/19

 90تا  90رسی

0/99

0/99

0/57

0/17

سایت

 0تا 90

زرقان
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حساسیت در این روش با توجه به جدول ( )9تعیین

زیستتوده گیاه گندم با برداشت نمونههای تصادفی

میشود.

نیمدرنیم مترمربعی با دو تکرار در هر هکتار و  0تا  9بار
در هر نمونهگیری تعیین شد .به این ترتیب که نمونهها از
باالی سطح خاک گرفته شد و به آزمایشگاه منتقل گردید.

جدول  .9معیار تعیین حساسیت براساس پارامتر

نمونهها بهمدت  29ساعت در دمای  039درجه سانتیگراد
میزان حساسیت

در آون نگهداری شد و وزن آنها پس از گذشت 90

Sc

Sc15

7Sc15

Sc7

باال

متوسط

پایین

ساعت ثبت گردید .برای تعیین عملکرد دانه در هر مزرعه،
واسنجی و صحتسنجی مدل

 0نمونه در کادر یک در یک مترمربعی در پایان دوره رشد

در این تحقیق ،اطالعات سال زراعی  59-59بهعنوان

در زمان رسیدن دانه گرفته شد .در تعیین پوشش تاجی ،از

مبنای واسنجی مدل و اطالعات سال زراعی  59-59و

دوربین دیجیتال 0در فاصله عمودی  0/9متری از سطح

 59-59بهعنوان مبنای صحتسنجی مدل در نظر

مزرعه استفاده شد .به این منظور در هر نمونهبرداری

گرفتهشد .در ابتدا ،مدل با تغییر حداکثر پوشش تاجی،

تصویری ،سه تکرار صورت گرفت و تصاویر در نرمافزار
ENVI

2

بهرهوری آب نرمالشده ،شاخص برداشت مرجع ،حداکثر

تحلیل گردید .یکی از قابلیتهای این نرمافزار

ضریب تعرق و حداکثر عمق ریشه واسنجی شد

این است که درصد رنگ سبز تصاویر را با طبقهبندی

بهطوریکه خطای نسبی بین مقادیر اندازهگیریشده و

نظارتشده از سوی کاربر با تفکیک رنگ سبز از سایر

شبیهسازیشده پوشش تاجی ،زیستتوده و عملکرد،

رنگها تعیین میکند که درصد پوشش تاجی در هر

حداقل شود .سپس تغییر ضرایب تنش آبی برای توسعه

تصویر است.

پوشش تاجی ،بستهشدن روزنهها و پیری برای واسنجی

تحلیل حساسیت

رفت .در مرحله بعد ،پس از تحلیل حساسیت مدل نسبت

برای تحلیل حساسیت مدل از رابطه زیر استفاده شد (:)09

به پارامترهای ورودی خاک ،با تغییر پارامترهای رطوبت

رابطه ()0

|

ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی ،اشباع و ضریب آبگذری

|
Pm

اشباع و با استفاده از دادههای رطوبتی ،مدل جهت

مقدار برآوردشده پارامتر موردنظر براساس دادههای

شبیهسازی رطوبت خاک واسنجی گردید ،بهطوریکه

ورودی تعدیلشده و  Pbمقدار برآورد آن پارامتر براساس

خطای نسبی بین مقادیر اندازهگیری و شبیهسازیشده

دادههای ورودی پایه است .به این ترتیب که در هر مرحله

رطوبت ،حداقل شود .همزمان بایستی خطای نسبی بین

یکی از عوامل ورودی مدل به مقدار  29درصد کاهش و

پوشش تاجی ،زیستتوده و عملکرد اندازهگیریشده و

افزایش داده شد و بقیه پارامترها ثابت گرفته شد تا

شبیهسازیشده ،نیز حداقل میشد.

در این رابطه Sc ،ضریب حساسیت (بدون بعد)،

حساسیت مدل نسبت به آن پارامتر تعیین شود .میزان

کاربرد مدل صحتسنجیشده در سناریوهای مختلف
تاریخ کاشت و کمآبیاری

1. SX700HS, Canon Inc, Japan
2. ENVI, V5.1, Exelis Visual Information Solutions, Inc

مدل آکواکراپ صحتسنجیشده ،برای برآورد تأثیر سه
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تاریخ کشت و سه حالت کم آبیاری بر عملکرد دانه

2

رابطه ()9

محصول گندم ،استفاده شد .براساس اطالعات محلی در

 Pi 

n

i

 O

1
NRMSE 
O

i 1

n
n

مورد تاریخ کاشت ،سه تاریخ کشت  09آبانماه 09 ،آذرماه

O  P

i

رابطه ()9

و  09دیماه ،بهترتیب بهعنوان تاریخ کشت زود ،متوسط
و دیرهنگام انتخاب شد .همچنین سه مقدار آبیاری به
مختلف حالت کمآبیاری در مناطق موردمطالعه در نظر

i 1

n

2

میزان  99 ،033و  93درصد نیاز آبی ،بهعنوان مقادیر

i

i 1

i

رابطه ()9

n



2

O

 Oi 

O
i 1

n

 P

i

i 1

 P  O  O
n

i

CRM 

i

d 1

i 1

در این رابطهها Oi ،و  Piبهترتیب مقادیر اندازهگیری و

کمآبیاری خصوصاً
گرفته شد .باید توجه داشت که اعمال 
در روشهای آبیاری سطحی مشکل است و جهت

شبیهسازیشده O ،میانگین مقادیر اندازهگیریشده و

کاربردینمودن نتایج حاصله از مدل ،بایستی در مدیریت

تعداد مشاهدات است.

n

اجرای کمآبیاری دقت نمود .اجرای کمآبیاری در روشهای
نتایج و بحث

آبیاری تحت فشار ،بهعلت کنترل مکانیزه این روشها ،با

نتایج تحلیل حساسیت

مدیریت بهتری قابل انجام است .مقدار آب آبیاری 9333
مترمکعب در هکتار بهعنوان مقدار کل آب الزم و مقادیر
بلندمدت عوامل هواشناسی از سال  0099تا  0059در هر

در جدول  9نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل آکواکراپ
برای شبیهسازی گندم در دو مزرعه داراب و زرقان آمده
است .از حیث عوامل هواشناسی بررسیشده ،مدل نسبت به

منطقه بهعنوان مقادیر ورودی هواشناسی بهکار گرفته شد.

دمای حداکثر و حداقل در هر دو منطقه حساسیت متوسط و

خصوصیات خاک لومی رسی و سیلتی رسی لومی نیز

نسبت به بارندگی حساسیت کمی دارد .تغییر دمای حداکثر

بهترتیب بهعنوان خاک غالب در داراب و زرقان ،در مدل

در این مناطق در حد متوسط ،خطای حاصل از شبیهسازی را

بهکار رفت ( .)5سالهای مختلف از نظر بارش در هر منطقه

افزایش میدهد .در تحقیقات قبلی روی شبیهسازی با مدل

براساس بارندگی همان منطقه ،به سه گروه طبقهبندی شد .به

آکواکراپ ،حساسیت مدل نسبت به بارندگی و دمای حداقل،

این ترتیب که براساس روش چارکبندی ،سالهای با مقدار

کم و نسبت به دمای حداکثر در حد متوسط بود (.)00 ،0

بارندگی بیشتر از چارک باال ،بین چارک سهچهارم و

درخصوص پارامترهای خاک ،حساسیت مدل نسبت به

یکچهارم و کمتر از چارک یکچهارم بهترتیب بهعنوان

رطوبت ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی ،رطوبت اشباع و

سالهای مرطوب ،معمولی و خشک درنظرگرفته شد.

هدایت هیدرولیکی اشباع در هر دو منطقه بهخصوص در

برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل آکوکراپ ،در
شبیهسازی رطوبت ،پوشش تاجی ،زیستتوده و عملکرد
دانه ،در این تحقیق از آمارههای نرمال جذر میانگین

شرایط اشباع در حد کم تا متوسط است که با پژوهشهای
انجامشده قبلی نیز مطابقت دارد ( .)00بیشترین حساسیت
مدل آکواکراپ در هر دو منطقه داراب و زرقان ،نسبت به

مربعات خطا ،)NRMSE( 0ضریب باقیمانده )CRM( 2و

تغییر شاخص برداشت مرجع بود .مدل ،نسبت به کاهش این

شاخص توافق )d( 0بهصورت زیر استفاده شد (:)29

پارامتر حساسیت باالیی دارد و باید در واسنجی آن دقت
نمود .پس از آن ،بهرهوری آب نرمالشده و ضریب گیاهی

1. Normalize Root Mean Square Erroa
2. Coefficient of Residual Mass
3. Index of agreement
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تعرق دارای حسایت باالیی است و خطا در تعیین این

دارای تفاوت است که نشان میدهد این مدل در دو منطقه

پارامترها باعث بروز خطا در شبیهسازی میشود .این مدل

مختلف ،دارای رفتارهای متفاوتی نسبت به یک پارامتر

دارای حساسیت کم نسبت به ضریب رشد پوشش،

است و شرایط محلی هر منطقه بر میزان حساسیت هر

حدباالی آستانه دما و زمان کاشت تا جوانهزنی است.

پارامتر تأثیرگذار است .البته با توجه به مقایسه نتایج

نتایج تحلیل حساسیت مدل آکواکراپ به این پارامترها در

تحلیل حساسیت در این تحقیق و مطالعات انجامشده

پژوهشهای پیشین نیز ،با نتایج کنونی همخوانی دارد (،0

قبلی در اقلیم گرم و مرطوب ،سرد و خشک مشخص

 00 ،2و .)00

میشود که مدل آکوکراپ ،حساسیت باالیی نسبت به
پارامترهای ضریب گیاهی تعرق ،بهرهوری آب نرمالشده

با اینکه میزان حساسیت پارامترهای مختلف در دو

و شاخص برداشت مرجع دارد ( 00 ،2 ،0و .)00

منطقه داراب و زرقان به هم نزدیک است ،اما به هرحال

جدول  .5ضریب حساسیت برخی از عوامل ورودی مدل آکواکراپ برای شبیهسازی گندم در داراب و زرقان
داراب
پارامتر ورودی

مقدار

Sc

مقدار

Sc

زرقان
درجه

مقدار

Sc

مقدار

Sc

درجه

در +75%

در -75%

حساسیت

در +75%

در -75%

حساسیت

دمای حداقل

1/ 9

1/ 9

کم

1/ 1

1/ 7

کم

دمای حداکثر

0/ 1

9/ 1

کم-متوسط

9/ 5

9/ 7

متوسط

بارندگی

0/ 5

./9

کم

0/ 5

0/ 7

کم

رطوبت ظرفیت زراعی

19/7

1/ 9

متوسط-کم

7/ 9

9/ 9

متوسط

رطوبت نقطه پژمردگی

1/ 1

1/ 5

کم

7/ 9

1/ 9

متوسط-کم

رطوبت اشباع

0/ 9

0/ 5

کم

1/ 1

0/ 1

کم

هدایت هیدرولیکی اشباع

0/ 1

./7

کم

0/ 1

0/ 1

کم

ضریب گیاهی تعرق ()KcTrx

17/9

11/9

متوسط-باال

1/ 9

19/7

کم-باال

عمق موثر ریشه

7/ 5

0/ 1

متوسط-کم

0/ 5

./9

کم

حداکثر پوشش تاجی

9/ 9

5/ 9

متوسط

11/1

9/ 9

متوسط

ضریب رشد پوشش ()CGC

1/ 5

0/ 7

کم

1/ 9

1/ 9

کم

بهرهوری آب نرمالشده (*)WP

19/9

19/9

باال-متوسط

11/1

71/9

باال

شاخص برداشت مرجع ()HIo

71/7

11/9

باال

79/1

79/9

باال

زمان کاشت تا جوانهزنی

1/ 1

0/ 1

کم

0/ 5

1/ 9

کم

زمان کاشت تا حدکثر پوشش

5/ 9

9/ 7

متوسط

7/ 1

9/ 9

متوسط

زمان کاشت تا گلدهی

7/ 1

7/ 9

متوسط

7/ 5

9/ 1

متوسط

زمان کاشت تا پیری

1/ 1

5/ 7

کم-متوسط

1/ 9

5/ 9

متوسط

طول دوره گلدهی

5/ 9

7/ 1

متوسط

9/ 7

0/ 9

متوسط-کم

حد آستانه باالی دما

0/ 9

0/ 1

کم

0/ 1

0/ 7

کم
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واسنجی مدل آکواکراپ

شبیهسازی رطوبت با مدل آکواکراپ در مطالعهای در چین

در جدول  9آمارههای شبیهسازی رطوبت در دومنطقه

نیز بین  3/09تا  3/53بهدست آمد که به مقادیر حاصله از

داراب و زرقان آمده است .با توجه به مقادیر جدول ،9

پژوهش حاضر نزدیک است (.)00

مدل با دقت باالیی رطوبت ناحیه ریشه را شبیهسازی
نموده است و این دقت در داراب بیشتر از زرقان

جدول  .9آمارههای مقایسه بین رطوبت اندازهگیریشده و

بودهاست .پژوهشگران در یک پژوهش نشان دادند که

شبیهسازیشده گندم با مدل آکواکراپ در مرحله واسنجی

مدل آکواکراپ دارای دقت باالیی در تخمین مقادیر

آمارهها

واحد

داراب

زرقان

رطوبت در کشت گندم در اقلیم سرد و خشک در مشهد

NRMSE

-

0/10

0/15

بوده است .مقادیر نرمال جذر میانگین مربعات خطا و

CRM

-

0/09

0/05

شاخص توافق مربوط به شبیهسازی رطوبت در آن

D

%

91

19

R2

-

0/11

0/19

پژوهش بهترتیب  3/02و  50درصد بود ( .)00در تحقیقی
دیگر در اقلیم گرم و مرطوب در اهواز ،با کاربرد مدل

مقادیر گیاهی واسنجیشده جهت کاربرد در مدل

آکواکراپ ،رطوبت ناحیه ریشه گندم با دقت باالیی

آکواکراپ در دو منطقه داراب و زرقان ،در جدول  9آمده

شبیهسازی شد .مقادیر نرمال جذر میانگین مربعات خطای
گزارششده در آن پژوهش کمتر از  03درصد بود

است .این مقادیر ،در محدوده مقادیر مطالعات قبلی و

(.)02

مقدار ضریب باقیمانده گزارششده در مراکش با شرایط
اقلیمی گرم و خشک ،در برآورد آب خاک با مدل
آکواکراپ  3/09بود ( .)22باالبودن مقدار ضریب تعیین

همچنین مقادیر مرجع مدل آکواکراپ در مورد گیاه گندم
میباشد ( 23 ،00 ،02 ،00 ،03 ،9و  .)20در جدول  9مقادیر
پیشفرض مدل آکواکراپ برای گیاه گندم که توسط

0

( )R2در تحقیق حاضر ،نشاندهنده نزدیکی مقادیر
اندازهگیریشده و شبیهسازیشده رطوبت و پراکندگی کم

توسعهدهندگان مدل آکواکراپ ارائه شده است ،نیز آمده
است ( .)20پارامترهای دمای پایه ،حداقل عمق ریشه،
ضریب گیاهی برای تعرق ،ضرایب تخلیه رطوبتی پوشش

آنها در اطراف خط یکبهیک است .مقدار ضریب تعیین

تاجی ،فاکتور ضریب شکل پوشش تاجی و زمان ظهور

در جدول  ،9در داراب بیشتر از زرقان است که

جوانه همان مقدار پیشفرض مدل بهدست آمد و سایر

نشاندهنده شبیهسازی با دقت بیشتر است .در پژوهشی

پارامترها در واسنجی مدل با مقداری تغییرات تعیین گردید.

دیگر ،در شبیهسازی رطوبت با مدل آکواکراپ ،مقادیر

مدل آکواکراپ با درنظرگرفتن عوامل واسنجی جدول 9

ضریب تعیین نزدیک مقادیر این مطالعه گزارش شده است

و ورود اطالعات هواشناسی ،خاک ،آب و گیاه در هر منطقه

( .)00در کاربرد مدل آکواکراپ در شبیهسازی رطوبت

در سال زراعی  59-59واسنجی و سپس در سال زراعی

خاک در گیاه گندم در منطقهای نیمهحارهای در کشور

 59-59و  59-59صحتسنجی شد .در جدول  0عوامل

کانادا مقادیر شاخص توافق برابر  3/55و ضریب تعیین
برابر  53درصد بهدست آمد که دقت باالتری از تحقیق
حاضر را نشان میدهد ( .)09مقادیر شاخص توافق در

آماری مقایسه بین مقادیر پوشش تاجی ،زیستتوده و
عملکرد اندازهگیریشده و شبیهسازیشده با مدل آکواکراپ
در مزارع ،در مراحل واسنجی و صحتسنجی آمده است.

1. Determination coefficient
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جدول  .7مقادیر گیاهی استفادهشده در مدل آکواکراپ برای گندم در مرحله واسنجی
مقدار

واحد

مقدار پیشفرض مدل

C

0

0

79

79

79

حداکثر عمق ریشه

M

1/ 5

1

1

حداقل عمق ریشه

M

0/ 9

0/ 9

0/ 9

cm2

عامل
دمای پایه حداقل

C

دمای پایه حداکثر

پوشش تاجی اولیه،

داراب

زرقان
0

9/75

1/ 5

1/ 1

1

5/ 1

9

9

9

5/ 9

حداکثر پوشش تاجی

درصد

99

99

99

شاخص برداشت مرجع

درصد

91

99

95

CC0

ضریب رشد پوشش تاجی،

day%

CGC

ضریب کاهش پوشش تاجی،

day%

CDC

2

g/m

15

19

17

day%

1/ 1

1/ 1

1/ 1

آستانه باالی تخلیه رطوبتی برای توسعه پوشش،

Pupper

-

0/ 7

0/ 7

0/ 7

آستانه پایین تخلیه رطوبتی برای توسعه پوشش،

Plower

-

0/95

0/95

0/95

فاکتور شکل ضریب تنش آبی برای توسعه پوشش

-

5

5

5

آستانه باالی ضریب تخلیه رطوبتی خاک برای کنترل روزنهها

-

0/95

55/0

51/0

فاکتور شکل ضریب تنش آبی خاک برای کنترل روزنهها

-

7/ 5

9/ 7

7/ 5

آستانه باالی ضریب تنش آبی برای پیری

-

0/ 7

75/0

75/0

ضریب شکل منحنی تنش آبی خاک برای پیری

-

7/ 5

9/ 7

9/ 7

زمان کاشت تا ظهور جوانه

روز

17

17

17

زمان کاشت تا گلدهی

روز

11

95

99

زمان کاشت تا رسیدن

روز

100

105

107

زمان کاشت تا بلوغ

روز

197

190

190

بهرهوری آب نرمالشده
ضریب گیاهی تعرق،

KC Tr,X

جدول  .1آمارههای مقایسه بین مقادیر پوشش تاجی ،زیستتوده و عملکرد دانه اندازهگیریشده و شبیهسازیشده گندم

واسنجی

صحتسنجی

زرقان

داراب

آمارهها

واحد

CRM

-

0/09

NRMSE

-

0/70

0/11

d

%

99

99

-

CRM

-

0/09

-0/10

-0/09

0/09

NRMSE

-

0/77

0/79

0/09

0/75

0/79

d

%

99

97

10

91

91

پوشش تاجی

زیستتوده

عملکرد دانه

پوشش تاجی

زیستتوده

عملکرد

-0/19

0/07

0/01

-0/19

0/09

-

0/79

0/71

-

19

97

-

-0/01

-0/07
0/11
71
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با توجه به مقادیر جدول  ،0مدل در شبیهسازی

مربعات خطا کمتر از  03درصد را حاصل کرد (.)02

زیستتوده دقت باالتری از پوشش تاجی و عملکرد دانه

مقادیر نرمال جذر میانگین مربعات خطا و شاخص توافق

داشتهاست .همچنین ،دقت مدل واسنجیشده در داراب در

در شبیهسازی عملکرد گندم با کاربرد دادههای پنج سال

شبیهسازیها ،بیشتر از دقت مدل واسنجیشده در زرقان

زراعی در سیساب خراسان بهترتیب  3/39و  09درصد

بوده است .مدل ،دارای مقادیر ناچیز بیشبرآوردی و

ارائه شد ( .)9مقادیر نرمال جذر میانگین مربعات خطا در

کمبرآوردی بودهاست که بیشترین مقدار در حالت بیش

تحقیق حاضر در همه موارد کمتر از  3/0بوده که دقت

برآوردی مدل در شبیهسازی زیستتوده بودهاست (-3/05

تخمین در این محدوده قابلقبول میباشد .مقادیر کمتر از

= ضریب باقیمانده) .قبالً ،مقدار ضریب باقیمانده در

 3/2این آماره نیز دقت باالی شبیهسازی را نشان میدهد.

شبیهسازی عملکرد گندم در منطقهای با شرایط

مقادیر ضریب تعیین و پراکندگی نقاط حول خط یک

نیمهحارهای در کانادا نیز  3/30گزارش شده بود (.)09

به یک در شکل ( ،)0نزدیکی مقادیر اندازهگیریشده و

شاخص توافق در بیشتر حاالت مقدار باالیی را نشان داده

شبیهسازیشده را نشان میدهد .دقت مدل در شبیهسازی

است و کمترین مقدار آن  90درصد در شبیهسازی

عملکرد دانه کمتر از زیستتوده و پوشش تاجی بوده

عملکرد دانه بوده است .در تحقیقی دیگر در سوریه،

است .مقادیر ضریب تعیین در شبیهسازی زیستتوده و

مقدار شاخص توافق در شبیهسازی عملکرد و زیستتوده

عملکرد گندم با مدل آکواکراپ در مشهد ،بین  3/95تا

پنبه توسط مدل آکواکراپ 3/50 ،گزارش شد ( .)09مقدار

 3/59گزارش شد ( ،)00درحالیکه مقدار این آماره در

شاخص توافق درشبیهسازی عملکرد و زیستتوده گندم

شبیهسازی عملکرد گندم در کانادا  3/95بهدست آمد

در شرایط سرد و خشک در مشهد نیز بین  53تا 50

( .)09مقادیر پوشش تاجی ،زیستتوده و عملکرد دانه

درصد گزارش شده است (.)00

نزدیک خط یک به یک پراکندگی دارند و در هر سه
پارامتر

در یک مطالعه در شبیهسازی عملکرد گندم با مدل

ضریب

تعیین

نمودار

نزدیکی

مقادیر

آکواکراپ در اقلیم نیمهمرطوب در کرج ،مقادیر نرمال

اندازهگیریشده و شبیهسازیشده در داراب و زرقان را

جذر میانگین مربعات خطا کمتر از  3/05و شاخص توافق

نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول ( )9و شکل (،)0

به مقدار  3/59گرارش شد .در اهواز کاربرد مدل

مدل در داراب ،شبیهسازی را با دقت بیشتری نسبت به

آکواکراپ در شبیهسازی گندم ،مقادیر نرمال جذر میانگین

زرقان انجام دادهاست.

شکل  .1مقایسه مقادیر پوشش تاجی ،زیستتوده و عملکرد دانه اندازهگیریشده و شبیهسازیشده با خط 1:1
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کاربرد مدل در سناریوهای مختلف تاریخ کشت ،اقلیم

حالت اقلیمی و کمآبیاری برای سه تاریخ کشت اجرا شده

و آبیاری.

است.

عملکرد دانه ،در سه تاریخ کشت  09آبانماه 09 ،آذرماه و

محدوده اعداد موجود در جدول ( )5حد باال و پایین

 09دیماه و سه حالت آبیاری  99 ،033و  93درصد

کاهش عملکرد در اثر کمآبیاری در سه تاریخ کشت است.

نیاز آبی با مدل آکواکراپ صحتسنجیشده ،برآورد شد.

این جدول ،نتایج اجرای مدل در سناریوهای مذکور در این

در تمام حاالت آبیاری و سناریوهای اقلیمی ،با

مزارع را نشان میدهد و جهت بررسی آماری در خصوص

نزدیکشدن تاریخ کشت از  09آبانماه به  09آذرماه،

معنیدار بودن تأثیر پارامترها ،بایستی مدل در این سناریوها

عملکرد دانه در داراب افزایش و در زرقان کاهش یافت.

در مزارع مختلف اجرا گردد .در مطالعهای روی عملکرد

از طرفی با نزدیکشدن تاریخ کشت از  09آذرماه به 09

گندم در سناریوهای مختلف اقلیمی در اهواز نیز ،پیشنهاد

دیماه ،عملکرد دانه هم در داراب و هم در زرقان کاهش

انتخاب واریتههای سازگار با تغییر اقلیم شد ( .)0با توجه

یافت .تاریخ کاشت تا  09آبانماه در زرقان و تا  09آذرماه

به جدول ( ،)5شبیهسازی عملکرد دانه در مدل آکواکراپ

در داراب عملکرد باالتر و تأخیر بیش از این تاریخ در

در این دو مزرعه نشان داده است که در سالهای مرطوب،

کاشت گندم ،کاهش عملکرد را دربر دارد .براساس

کاهش  29درصدی آب آبیاری در کشت گندم در این

اطالعات محلی مدیریت جهاد کشاورزی ،زارعین در

مزارع ،تأثیر ناچیزی در کاهش عملکرد دارد .همچنین با

زرقان از  29مهرماه تا  03آبانماه و در داراب از 23

قبول حداکثر  09درصد کاهش محصول ،میتوان مقدار آب

آبانماه تا  03آذرماه اقدام به کشت گندم مینمایند .با

آبیاری را نصف نمود .در سالهای نرمال مقادیر درصد

توجه به نتایج حاصله از مدل و اطالعات محلی

کاهش عملکرد در اثر کاهش میزان آبیاری ،باالتر است و

کارشناسان جهاد کشاورزی ،تاریخ کشت از  29مهرماه تا

بهترتیب به  29و  29درصد در زرقان و داراب میرسد.

 09آبانماه در زرقان و  23آبانماه تا  09آذرماه در

کمآبیاری در سالهای خشک ،تأثیر باالتری در کاهش

داراب توصیه میشود .نتایج حاصل از تأثیر کاربرد

عملکرد دارد که میتواند منجر به  93تا  99درصد کاهش

سناریوهای مختلف کمآبیاری بر عملکرد دانه نیز در

محصول شود .در پژوهشهای قبل نیز کاهش عملکرد

جدول ( )5آمده است .نتایج این جدول مربوط به میزان

گندم شبیهسازیشده با مدل آکواکراپ در شرایط تنش آبی

کاهش عملکرد دانه شبیهسازیشده با مدل آکواکراپ در

در مناطق نیمهمرطوب ،سرد و خشک و گرم و مرطوب

شرایط کمآبیاری است که در هر مزرعه در هر

گزارش شدهاست ( 00 ،03و .)02

جدول  .9درصد کاهش عملکرد دانه شبیهسازیشده با مدل آکواکراپ در سناریوهای مختلف آبیاری
سناریوی اقلیمی

زرقان

داراب
 75درصد کمآبیاری

 50درصد کمآبیاری

 75درصد کمآبیاری

 50درصد کمآبیاری

0-9

17-15

0-7

7-17

نرمال

19-17

70-77

10-15

11-75

خشک

79-71

95-95

70-75

90-90

مرطوب
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نتیجهگیری

گندم در داراب و زرقان در سناریوهای مختلف آب،

ارزیابی مدل آکواکراپ برای گیاهان رایج در یک منطقه

خاک ،اقلیم و گیاه استفاده نمود.

نقش مهمی در مقایسه عملکرد محصول در شرایط
مختلف دارد .گندم یکی از محصوالت استراتژیک در

منابع

کشور بوده و استان فارس نیز بهعنوان یکی از قطبهای

 .0ابراهیمیپاک ن ،.اگدرنژاد ا .و خدادادی دهکردی د.

تولید این محصول در کشور مطرح است .در این تحقیق

( )0059ارزیابی مدل  AquaCropدر شبیهسازی

توانایی مدل آکواکراپ نسخه شش در برآورد پوشش

عملکرد ذرت تحت تیمارهای کمآبیاری و کاربرد

تاجی ،عملکرد و زیستتوده گندم در داراب و زرقان

سطوح مختلف سوپرجاذب .مهندسی آبیاری و آب.

بهعنوان دو منطقه اصلی تولید گندم در استان فارس مورد

.099-009 :)00(0

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل با دقت باالیی

 .2ابراهیمیپاک ن .و اگدرنژاد ا )0059( .ارزیابی و

قادر به شبیهسازی این عوامل در داراب و زرقان است.

تحلیل حساسیت مدل  AquaCropدر شبیهسازی

دقت مدل در شبیهسازی زیستتوده بیشتر از پوشش

عملکرد چغندرقند تحت تنشهای آبی در شهرکرد.

تاجی و عملکرد بود و مدل واسنجیشده در داراب ،دقت

مدیریت آب و آبیاری.005-000 :)2(9 .

باالتری در شیبهسازی نسبت به زرقان داشت .همچنین

 .0احمدی ک ،.قلیزاده ح ،.عبادزاده ح ،.حسینپور ر،.

مدل با دقت باالیی مقادیر رطوبت در دو منطقه را در

عبدشاه ه ،.کاظمیان آ .و رفیعی م )0059( .آمارنامه

مرحله واسنجی شبیهسازی نمود .آمارههای حاصله از

کشاورزی

مقایسه مقادیر اندازهگیری و شبیهسازیشده ،نشان از دقت

(محصوالت

وزارت

زراعی).

جهادکشاورزی.23-9 :0 .

باالی مدل در شبیهسازیها داشت گرچه این دقت در

 .9امداد م ،.تافته آ .و جعفرنژادی ع ( )0059بررسی و

شبیهسازی عملکرد دانه کمتر بود.
با اجرای مدل واسنجیشده در سناریوهای مختلف

ارزیابی مدل آکواکراپ در برآورد عملکرد گندم در

اقلیمی ،تاریخ کشت و کمآبیاری در دومنطقه ،مشخص

مدیریتهای

پژوهشنامه

شد جهت دستیابی به عملکرد بهینه ،تاریخ کشت گندم

کشاورزی.90-90 :)2(03 .

مختلف

کشاورزی.

نباید از  09آبانماه در زرقان و  09آذرماه در داراب تجاوز

 .9امیری ا ،.بحرانی ع ،.خورسند ا .و حق جو م ()0059

کند .همچنین مشخص شد کاهش  29درصدی آب آبیاری

ارزیابی مدل  AquaCropدر پیش بینی عملکرد دانه و

عملکرد دانه در سالهای مرطوب ،نرمال و خشک را

بیوماس گندم تحت تنش کم آبی .دانش آب و خاک.

بهترتیب تا  09 ،0و  20درصد و کاهش  93درصدی آب

.209-225 :)9/2(29

آبیاری ،مقدار آن را بهترتیب تا  29 ،09و  99درصد

 .9خلیلی ن ،.داوری ک ،.علیزاده ا ،.کافی م .و انصاری

کاهش میدهد .مدل آکواکراپ مدلی فراگیر و قابلاستفاده

ح ( )0050شبیهسازی عملکرد گندم با استفاده از مدل
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