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چکيده
اهمیت آب در کشاورزی در کنار رشد روز افزون جمعیت و ضرورت تأمین غذای مورد نیاز ،استفادة بهینـ از منـابآ آب را
ضرورت میبخشد .مدل  ،AquaCropارائ شده از سوی سازمان خواربار جهانی ،از مدلهای شبی ساز رشد گیاهی است ک
سعی میکند با استفاده از کاهش تعداد دادة ورودی سهولت کاربری این نرمافزار را افزایش دهد .در این مطالع  ،عالوه بـر
واسنجی و صحتسنجی مدل  AquaCropبرای گیاه ذرت در منطقة کرج ،با اسـتفاده از رو بـیالن آب خـاع ،عملکـرد
مدل با مدل تخصصی گیاه ذرت ( )CERES-Maizeمقایس شد .نتایج نشان داد عملکرد هر دو مدل مناسب است؛ طـوری
ک شاخص توافق برای مدل  AquaCropدر برآورد محتوای آب خاع بین  85تا  94درصد و برای مـدل CERES-Maize
بین  58تا  64درصد متغیر است .شاخص  RMSEدر برآورد عملکرد محصول برای مدل  AquaCropبین  20تا  40درصد
و برای مدل  CERES-Maizeبین  20تا  80درصد بود .در نهایت مـدل  ،AquaCropبـا توجـ بـ نتـایج خروجـی ،بـرای
استفادة کشاورزان و برنام ریزان در سطح منطق توصی میشود.
کليدواژگان :بیالن آب خاع ،عملکرد

ذرتCERES-Maize ،AquaCrop ،

*

مقدمه

بخــش کشــاورزی بــزر تــرین مصــر کننــدة آب در دنیاســت.
مدیریت آب در مزرع و تأثیر آن بر عملکـرد محصـول از نکـات
قابل توج در این بخش است .بررسی بیالن آب خاع در مـزار
تحت کشـت یکـی از رو هـای موجـود بـرای ارزیـابی آبیـاری
انجامشده و نحوة مدیریت آب در مزرع است .ورود علوم جدیـد
ب کشاورزی برای استفادة هر چ بهتر از نهـادههـای مختلـو و
رسیدن ب حداکثر محصول در سالهای اخیر روندی رو ب رشـد
داشت است .مدل های تهی شده بر مبنـای معـاد ت متفـاوت از
ابزارهای پرکاربرد در کشاورزی مدرن است .تعیین برنامة آبیاری
و پیش بینی عملکرد محصول ب وسیلة این مدلها از رو هـای
متداول در کشاورزی صنعتی است.
با توج ب تفاوت مبانی محاسبات و شبی سازی مدلهـای
مختلو و تنو مدلهای موجود ،انتخاب مناسـبتـرین مـدل در
هر منطق  ،با توج ب سـطح آگـاهی کشـاورزان و بهـرهبـرداران
منطقـ  ،ضـروری اسـت .همننـین مـدلهـای گیـاهی پـیش از
* نویسندة مسئولh_babazadeh@srbiau.ac.ir :

استفاده برای مدیریت آبیاری باید ارزیابی شوند (Cavero et al,

.)2000
مدل AquaCrop

 AquaCropمدلی آبمحور است کـ بـرای اولـین بـار سـازمان
خواربار جهانی ) (FAOدر سال  2009معرفـی کـرد ( Araya et
 .)al, 2010این مدل بر پایة نشریة شـمارة  33فـائو و بـا هـد
تحت پوشـش قـراردادن گسـترة وسـیعی از محصـو ت بـاغی و
زراعی و بدون داشتن نگاه اقلیمی و منطق ای ،با قابلیت استفاده
در سرتاسر دنیا ،گستر یافت.
مدل  AquaCropبا توج ب مقدار آب مصر شده توسـ
گیاه میزان عملکرد محصول را بدون نیاز ب تعداد قابـل تـوجهی
دادة ورودی برآورد می کند .عالوه بر آن ،این مدل توانایی برآورد
اجزای بـیالن آب خـاع را در طـول فصـل زراعـی دارد .مبنـای
محاســبات عملکــرد در مــدل  AquaCropاز رابطــة  1تبعیــت
میکند:
)رابطة )1
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 Yxحـداکثر عملکـرد Ya ،عملکـرد واقعـی ETx ،تبخیــر و
تعرق حداکثر ETa ،تبخیر و تعرق واقعـی ،و  Kyضـریب تناسـب
بین کاهش عملکرد نسبی و کاهش نسبی تبخیر و تعرق است.
مدل  AquaCropبا تفکیک اجـزای تبخیـر و تعـرق گیـاه
( )ETب مقدار واقعی تعرق گیـاه ( )Trو مقـدار تبخیـر از خـاع
) (Exدو هد اصلی را در طول محاسبات دنبال میکند .ابتدا بـا
استفاده از مقـادیر محاسـب شـدة تبخیـر از خـاع و مقـادیر آب
ورودی در قالب دادههای ورودی بـ تکمیـل و محاسـبة اجـزای
بیالن آب خاع میپردازد .در بخش دیگـر بـا اسـتفاده از مقـدار
تعرق واقعی عملکرد محصول ( )Yxرا با اتکا ب شاخص برداشـت
( )HIمحاسب می کند .بدین ترتیب کـ بـا اسـتفاده از شـاخص
بهرهوری آب ( )WPمیزان زیستتودة تولیدی ) (Bمحاسب و بـا
کمک شاخص برداشتْ عملکرد محصول محاسب میشود .پارامتر
شــاخص برداشــت در ایــن مــدل جــایگزین شــاخص ســطح
بر ) (LAIاست ک عموماً در سایر مدلها اسـتفاده مـیشـود.
میزان پوشش تاج ) (CCدر محاسـبات تبخیـر از خـاع و تعـرق
گیاه تأثیر فراوانی دارد.
داده های مورد نیاز مدل ب چهار دست دادههای آبوهـوا،
دادههای خاع ،دادههای محصول ،و دادههای مـدیریتی تقسـی
میشود .دادههای آبوهوا شامل حداقل و حداکثر دما ،دادههـای
بارندگی ،دادههـای تبخیـر و تعـرق مرجـآ ،و میـانگین سـالیانة
تجمآ دیاکسید کربن اسـت .دادههـای حـداقل و حـداکثر دمـا
تعیینکنندة میزان توسع و تغییرات محصول است .یکی دیگر از
داده های ورودی مورد نیاز مقدار تبخیر و تعرق پتانسـیل اسـت.
در این مطالع برای محاسبة دادههای تبخیر و تعرق پتانسـیل از
مدل  EToCalculatorاستفاده شد .خروجی این مدل ب نحـوی
است ک می تواند ب صورت مستقی ب عنوان دادة ورودی بـرای
مدل  AquaCropاستفاده شـود .همـة داده هـای ورودی هـر دو
مدل  EToCalculatorو  AquaCropمیتواند ب صـورت روزانـ ،
 10روزه ،یا ماهیان باشد .دقت دادههای ورودی بر نتایج حاصـل
از مدل تأثیرگذار خواهد بود .مدل ،با استفاده از دادههای تبخیـر
و تعرق ورودی و همننـین میـزان توسـعة تـاج گیـاه در طـول
مراحــل مختلــو ،میــزان تبخیــر و تعــرق را متناســب بــا دقــت
دادههــای ورودی ب ـ تفکیــک محاســب مــیکنــد .در خصــو
دادههای میانگین سالیانة تجمآ دیاکسید کربن در جوّ اطالعات
جمآآوریشده از رصدخانة مانولوآ 1در هاوایی در طول سالهای
گذشت  ،از سال  1959تا  ،2009در مدل موجود اسـت و کـاربر
1. Manoloa

میتواند با تحلیل آیندهنگرانـة تغییـر اقلـی و میـزان دیکسـید
کربن در سالهای آینده گزینة مورد نظر را انتخاب کند .گفتنـی
اســت ،در غیــاب دادههــای روزانــة هواشناســی ،مــدل از رو
میانیابی  )1983( Gommesبرای ب دستآوردن داده های روزانة
دمایی و تبخیر و تعرق پتانسیل بر مبنای دادههـای  10روزه یـا
ماهیان استفاده میکند.
دستة دومِ داده هـای ورودی داده هـای نـی رخ خـاعانـد.
داده های مورد نیاز در این دست عبـارتانـد از تعـداد افـقهـای
مختلو خاع و ضخامت هر یک از آنها و مشخصات فیزیکی هر
ی ؛ مانند هدایت هیـدرولیکی اشـبا خـاع ،رطوبـت حجمـی
خاع در حالت اشبا  ،ظرفیت مزرع ای ،و نقطة پژمردگی دائـ .
ب عبارت دیگر ،مـدل بـ سـ نقطـة رطـوبتی مهـ از منحنـی
یـة
مشخصة رطوبتی خاع در هر یـ نیـاز دارد .در خصـو
سطحی خاع ،عالوه بر اطالعات فـوق ،شـمارة منحنـی خـاع و
میزان آب تبخیر در دسـترس نیـز زم اسـت .میـزان آب قابـل
تبخیر در دسترس با استفاده از نقاط منحنی مشخصـة رطـوبتی
قابل محاسب اسـت؛ کـ نحـوة محاسـبة آن در ادامـ مـیآیـد.
اطالعات یة نفوذناپذیر در صورت وجـود منـابآ آب زیرزمینـی،
شامل عمق ثابت یا متغیر ،ب منزلة مؤلف های مؤثر در بیالن آب
خاع در محـدودة ریشـ اسـتفاده مـیشـود .در محاسـبات آب
زیرزمینــی و صــعود مــویینگی حاصــل از آن از قــوانین دارســی
استفاده شد.
دستة سوم دادهها دادههای محصول است .سـازمان غـذا و
کشاورزی پارامترهای مدل را بر اساس محصو ت کشـاورزی بـ
تفکیک و بدون وابستگی ب مکانی خا واسـنجی کـرده اسـت.
این مقادیر ،ک ب صورت پـیش فـر در مـدل قـرار داده شـد،
ثابتاند .اما بـرای ارقـام مختلـو و در صـورت بـروز تـنشهـای
مختلو پاسخ گیاه متفاوت است .میتوان از این دادهها ب مثابـة
مقادیر پای برای محصو تی ک پارامترهای مورد نیـاز آنهـا بـ
صورت اختصاصی اندازهگیری نشـده اسـتفاده کـرد .مؤلفـ هـای
حداکثر عمق توسعة ریش  ،تاریخ کشت ،طول دورههای مختلـو
مراحل رشد ،تنشهای دمایی ،و حداکثر پوشش تاج سـبز گیـاه
سایر دادههای ورودی هستند ک بـا توجـ بـ امکـان تغییـر در
شرای مختلو آبوهـوایی امکـان حـداکثر مطابقـت بـا شـرای
منطق ای در مدل را فراه میکنند.
دادههای مدیریتی ب دو دست قابل تقسی اند .دسـتة اول
مربوط ب میزان و نحوة کوددهی و استفاده از انوا مالچ و نـو و
مقدار مورد استفاده برای کـاهش تبخیـر از سـطح خـاع اسـت.
دستة دوم نیز دادههای مربـوط بـ آبیـاری و رو و مقـدار آب
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دادهشده ب زمین است .مقدار خالص آب آبیاری و رو آبیـاری
و درصد خیسشدة زمـین از اطالعـات ورودی مـورد نیـاز مـدل
است .عالوه بر اطالعات فوق ،دادههای رواناب خروجی از مزرعـ
نیز ،در صورت وجود ،باید در مدل وارد شود .رواناب سـطحی در
این مدل بر اساس رو شمارة منحنی شـبی سـازی مـیشـود.
شمارة منحنی هر ی با توج ب رطوبت یة سطحی تصحیح و
در شبی سازی وارد میشود .رواب ب دسـتآمـده از Smedema
 )1983( and Rycroftمقادیر شمارة منحنی را بر اساس رطوبـت
متناظر آن ارائ میدهد.
مـــدل  AquaCropمعـــاد ت دیفرانســـیلی جریـــان بـــا
مجموع ای از معاد ت در بازههای محدود ،کـ غالبـاً بـ مؤلفـة
رطوبت خاع وابست است ،جایگزین شده اسـت .در ایـن مـدل،
شبی سازی با محاسبة مقدار آب زهکشیشده آغاز میشـود و بـا
محاسبة مقدار آب نفوذیافت ب نی رخ خاع ادام مـییابـد و در
پایان میزان تبخیر و تعرق گیاه ب صورت مجزا محاسب میشود.
در طــول رونــد محاســبات میــزان رطوبــت خــاع بــا توجـ بـ
محاسبات انجامشده در پایان هر مرحل ب روزرسانی میشود.
مدل CERES-Maize

مدل  CERES-Maizeاز مدلهای گیـاهی موجـود در مجموعـة
سیســت پشــتیبانی تصــمی بــرای انتقــال فنــاوری کشــاورزی
 )Jones et al, 1998( )DSSAT(1است .این مدل مجموعـ ای از
برنام های مستقل است ک کنار ه استفاده میشوند .مدلهای
شبی سازی گیاه در مرکز این تجمآ قرار دارند .بانـک دادههـا در
ایــن مجموع ـ شــامل آبوهــوا ،خــاع ،دادههــای مزرع ـ ای ،و
اطالعات ژنوتیپ برای استفادة مدل در شرای مختلو است.
در ایــن مطالعــات مجموعــة  ،DSSATV4.5کـ در ســال
 2013منتشر شد ،ب کـار رفـت .مـدل  DSSAT-CSMسـاختار
ماژولی دارد .این سـاختار را  )2001( Jones et alو Porter et al
( )2000پیشنهاد و تشریح کردند .در این مدل یک برنامة اصـلی
وجــود دارد ک ـ ب ـ مثابــة گرداننــده و کنتــرلکننــدة مراحــل
شبی سازی ب کار میرود .در کنار دادههای ورودی ب مدل ،یـک
ماژول شبی سازی همة فرایندهای تأثیرگذار بر یک واحد زمـین
را در اختیار دارد .این ماژول برای محاسـبات از زیرمـاژولهـایی
بهره می گیرد .زیرماژول ها شامل آبوهوا ،برنام هـای مـدیریتی،
خاع ،رواب آبخاع ،گیاه ،و سیست های مدلسازی گیاه است.
هر ماژول  6مرحل فرایند دارد ک اجازه میدهـد برنامـة اصـلی
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زمان بندی هر یک را کنترل کند .این فرایند اجازه میدهـد هـر
ماژول دادههای منحصر ب خود را ثبت و شرو بـ محاسـبات و
جداسازی متغیرها ب صـورت مسـتقل از سـایر مـاژولهـا کنـد.
 CERES-Maizeتحت عنـوان مـاژول گیـاهی اختصاصـی بـرای
شبی سازی مراحل رشد گیـاه ذرت در ایـن مجموعـ قـرار داده
شــد .ایــن مــاژول بــرای شــبی ســازی فنولــوژی ،رشــد روزانـ و
جزءبندی آن ،نیاز کـربن و نیتـروژن گیـاه ،پیـری قسـمتهـای
مختلو گیاه ،و  ...استفاده میشود.
از مدلهای پرطر دار شـبی سـازی بـیالن آب خـاع در
مدیریت های مختلو آبیاری می توان ب مدل  AquaCropاشـاره
کــرد .مــدل  AquaCropرا اولــین بــار در ســال  2009ســازمان
خواربار جهانی ارائ کرد و تا ب حال تال هـای بسـیار از جملـ
واســنجی و صــحتســنجی ایــن مــدل در سراســر دنیــا و بــرای
محصو ت مختلو صورت گرفت است .از این محصو ت میتوان
ب پنب  ،اکوینوا ،سویا ،جو ،گندم ،آفتابگردان ،برنج ،و ذرت اشاره
کرد .سنجش و پارامتریکـردن مـدل بـرای ذرت اولـین بـار بـا
استفاده از دادههای مزار تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا ب مدت 6
سال انجام شد ( .)Hsiao et al, 2009صحتسـنجی مـدل بـرای
گیــاه ذرت توسـ مجموعـ ای از دادههــا از منــاطق گینســویل،
فلوریدا ،تگزاس ،بوشلند ،و زاراگزا در اسپانیا با تفـاوت بسـیار در
خـاع و شـرای آبوهـوایی انجـام شـد (.)Heng et al, 2009
بررسی ها نشان داد نتایج این مدل در شـبی سـازی میـزان کـل
مادة خشک ،دان  ،و سطح سای انداز در شرای بدون تـنش آبـی
رضایتبخش است .اما میزان دقت آن بـا واردشـدن تـنش آبـی،
ب خصو در دورة پیری ،کمتر شـد .بـرای بررسـی آثـار تغییـر
اقلی بر ذرت در منطقة پـاعدشـت از ایـن مـدل اسـتفاده شـد
( .)Roostaee et al. 2011عملکرد مدل در آبیاری قطـرهای و در
منطقة شمال خوزستان ارزیابی شـد .نتـایج نشـان داد عملکـرد
مدل رضایتبخش است (.)Heidarinia et al. 2012
در پژوهشی ب بررسی کارایی عملکـرد مـدل AquaCrop
برای گیاه ذرت در مناطق نیم خشک و تحـت شـرای متفـاوت
کودی و آبیاری پرداخت شد ( .)Abedinpour et al, 2012نتـایج
پژوهش نشـاندهنـدة دقـت مناسـب مـدل در مراحـل مختلـو
شبی سازی برای گیاه ذرت بود .توانایی مدل در بـرآورد رطوبـت
حجمی در همة عمقهـا خـوب ارزیـابی شـد .مـدل AquaCrop
بـــرای گیـــاه ذرت در شـــرای دیـ ـ در منطقـــة پنســـیلوانیا
صحتسـنجی شـد ( .)Mebane et al, 2013مـدل دیگـری کـ
امروزه در شبی سازی فرایند رشد گیـاه اسـتفادة گسـترده پیـدا
کرده و برای گیاهان مختلو تهی شده مدل  CERESاست.
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شبی سازی ،در مناطقی ک جریان رو ب با وجـود دارد جریـان
زیرسطحی لحاظ شـود .مـدل  CERES-Maizeرا بـرای منـاطق
نیم خشک  )2003( Nouna et alارزیابی کردند .نتایج نشان داد
مدل در رطوبت ناکافی خاع شبی سازی نامناسبی از رشد گیـاه
دارد .آنها پیشنهاد کردند ،با توج بـ توابـآ تـنش آبـی بـرای
شرای مختلو آبوهوایی ،مدل واسنجی شود .در ایران نیز مدل
 CERES-Maizeبرای ذرت رق سینگل کراس  704در منطقـة
ورامین واسنجی شد ( .)Rabie et al. 2012نتایجْ عملکرد مناسب
مدل را در پیشبینی وزن زیستتوده در شـرای مختلـو نشـان
داد.
هد این مطالع واسنجی مدل  AquaCropبا اسـتفاده از
اجزای بیالن آب است ک در مطالعات قبلی کمتر ب آن پرداخت
شده است .در ادامـ عملکـرد دو مـدل  AquaCropو CERES-
 Maizeب مثابة یک مدل با پایـة آب و یـک مـدل زراعـی گیـاه
ذرت در بــرآورد بــیالن آب خــاع و عملکــرد محصــول ذرت در
منطقة کرج ،با توج ب کاشت سطح وسیعی از این محصـول در
این منطق  ،بررسی و مدلی مناسب توصی میشود.

مدل  ،CERES-Maizeاز مدل های شبی ساز گیاهی ذرت
از مجموعة مدل  ،DSSATنخستین بار توس شبکة بینالمللـی
علوم با همکاری شبکة سایتهای بینالمللی معیار ()IBSSNAT
در سال  1989ارائ شد .مـدل  DSSATدر بـیش از  90کشـور
دنیا توزیآ شد و بسیاری از محققان در اواخـر دهـة  1980از آن
اســتفاده کردنــد )2003( Jones et al .بــیش از  120مطالعــة
انجامشده با مدل  DSSATدر کل دنیا را فهرست کردند .در این
مطالعات مدلهای شبی ساز گیاهان زراعی  DSSATبرای تعیین
عملکرد مطلوب مـدیریتی محصـو ت ،مـدیریت کـود ،مـدیریت
آبیاری ،کشاورزی دقیـق ،مـدیریت آفـت ،تنـو و تغییـر اقلـی ،
آلــودگی محــی  ،و آمــوز اســتفاده شــدهانــد ( Soltani and
 .)Hoogenboom, 2007بدین ترتیب ،مدلهای گیـاهی موجـود
در بستة نرمافزاری  DSSATو همننین ماژول آب و خاع بارها
و بارها در سراسر جهان بررسی و ارزیابی شـدهانـد .تحقیقـی بـا
کـاربرد مـدل  CERES-Maizeدر دشــتهـای شــمال چـین بــا
آبوهوای گرم و نیم مرطوب انجـام شـد (.)Yihua et al, 1989
نتایج نشان داد این مدل در سالهای خشک عملکرد محصول را
کمتر و در سالهای مرطوب بیشتر از مقـدار مشـاهدهای بـرآورد
میکند .اما در سالهایی ک بارندگی ب حد نرمـال نزدیـک بـود
برآورد بسیار خوبی نشان داد.
مدل  CERES-Maizeدر  7منطق در میزوری مرکزی بر
اساس شرای متفاوت موقعیت زمین ،رقوم ارتفاعی ،عمق خاع،
یة رسی نفوذناپذیر ،و مقـدار محصـول تولیـدی واسـنجی شـد
( .)Fraisse et al, 2001نتـایج تحقیـق مـذکور نشـان داد بـرای
شبی سازی رشد و توسعة ریش  ،در خاعهایی با مقدار رس زیاد
و یة نفوذناپذیر و محدودکننده ،تصحیحاتی باید صورت گیـرد.
اما در تحقیق مذکور توصـی کردنـد ،بـ منظـور افـزایش دقـت

مواد و روشها
مطالعة حاضر با استفاده از دادههای برداشت شده از مزرع 500
هکتاری مؤسسة تحقیقات اصـال و تهیـة نهـال و بـذر واقـآ در
مشکیندشت کرج در سال زراعـی 1390ــ  1391انجـام شـده
است .بافت و جرم مخصو ظاهری خاع در جدول  1مـیآیـد.
منحنی مشخصة رطوبتی خاع در اعماق مختلـو در آزمایشـگاه
تعیین شد و از میانگین وزنی آنها بـرای کـل نـی رخ خـاع در
شبی سازیها استفاده شد.

جدول  .1برخي ويژگيهاي فيزيکي خاک در مزرعة مورد مطالعه
3

عمق نمون

رس

سیلت

شن

بافت

چگالی ظاهری ( )gr/cm

20-0
40-20
60-40

23
25
23

41
41
39

36
34
38

لوم
لوم
لوم

1/32
1/58
1/58

جدول  .2منحني مشخصة رطوبتي خاک در اعماق مختلف در مزرعة مورد مطالعه (درصد وزني)

رطوبت وزنی ( )%در مکشهای مختلو (اتمسفر)

عمق
نمون برداری

0

0/3

0/5

1

3

6

10

15

20-0
40-20
60-40
میانگین

30
37
25
30/6

19/64
21/69
20/48
20/54

17/26
18/53
16/68
17/49

16/16
17/67
15/30
16/38

12/71
14/52
12/39
13/21

11/34
12/67
10/71
11/57

10/20
11/98
10/07
10/75

9/12
10/22
9/75
9/70
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دادههای مورد نیاز برای مدلها در قالـب دو آزمـایش ،بـا
درنظرگرفتن  5جوین با طول  120متر برای هر آزمـایش ،بـود
ک از میان آنها  3جوینـ مبنـای محاسـبة عملکـرد محصـول
بودند .برای هر آزمایش  4تکرار درنظـر گرفتـ شـد T1 .معـر
آزمایش اول با رو کوددهی سنتی و  T2معر آزمایش دوم بـا
استفاده از کودآبیاری است .در هر دو آزمـایش  100درصـد آب
مورد نیاز گیاه تأمین شد .در یکی از آزمایشها  400کیلوگرم در
هکتار کود اورة مورد نیـاز بـ رو سـنتی ( 50درصـد قبـل از
کاشت و  50درصد در مرحلة  4تـا  6برگـی) و در آزمـایش دوم
همان مقدار کود اوره ب شکل کودآبیاری ب مزرع داده شد.
دادههای برداشتشده شامل میزان آب ورودی و خروجـی
در هر آزمایش توسـ فلـومهـای  WSCدر ابتـدا و انتهـای هـر
آزمایش ،زمـان پـیشرَوی در هـر آبیـاری ،عملکـرد محصـول ،و
نمون های رطوبتی برداشتشده قبل از هر نوبت آبیـاری در سـ
عمق  0تا  10و  10تـا  30و  30تـا  50سـانتیمتـری در طـول
فصل زراعی است .در این مطالع تاریخ کاشت و تاریخ جوان زنی
برابر  4اردیبهشت و  15اردیبهشت و نیز حـداکثر عمـق توسـعة
ریش برابر  50سانتیمتر از دادههای ورودی مدلهاست.
دادههــای آبوهــوایی مــورد نیــاز از ایســتگاه هواشناســی
محمدشهر با دقت روزان جمآآوری شد .میانگین حداکثر دما در
این منطق برابر  31/5و میانگین حداقل دمـا برابـر  15/4درجـة
سانتی گراد بود .میانگین رطوبت نسبی  39/5درصـد و میـانگین
ساعات آفتابی روزان برابر  10ساعت و میانگین سرعت باد  3متر
بر ثانی  ،معادل  10/8کیلومتر بر ساعت ،است .کل نزو ت جوّی
در طول دورة رشد ذرت  45/8میلیمتر بود کـ  100درصـد آن
ب صورت بارندگی بود.
دادههای مورد نیاز برای تبخیر و تعرق مرجآ با استفاده از
مدل  ETo Calculatorمحاسب و ب صورت فایل مجزا وارد مدل
 AquaCropشد .مقادیر پارامترهای گیاهی بـرای اکثـر گیاهـان
زراعی ب عنوان پیشفر در مدل وجود دارد .این پارامترها ،ک
با استفاده از دادههای رشد گیاه در شرای مطلوب و بدون اعمال
محــدودیت واســنجی شــدهانــد ،بــا گذشــت زمــان یــا موقعیــت
جغرافیایی تغییر نمی کنند .بنـابراین در ایـن مطالعـ از مقـادیر
پیشفر مدل در مراحـل مختلـو واسـنجی و صـحتسـنجی
استفاده شد .مؤلف های کلی محصول شامل حداکثر عمق توسعة
ریش  ،تاریخ کشت ،طول مراحل مختلو رشـد ،و عملکـرد بـرای
هــر دو آزمــایش انــدازهگیــری و در طــول مراحــل واســنجی و
صحتسنجی استفاده شد.

واسنجي و صحتسنجي مدلها

واسنجی دو مدل با استفاده از رو

بیالن آب خاع انجـام شـد.

بدین منظور بـا اسـتفاده از داده هـای آزمـایش اول پارامترهـای
بیالن آب خاع محاسب شد و ب منزلة ورودی در اختیـار مـدل
قرار گرفت .در طول فصل زراعـی میـزان آب ورودی و خروجـی
برای هر آزمایش با فلومهای اشارهشده اندازه گیـری شـد .بـدین
ترتیب ،میزان آب خالص آبیاری در هـر نوبـت آبیـاری محاسـب
شد .میزان بارندگی با استفاده از دادههای هواشناسـی اسـتخراج
شـد .میـزان تبخیـر و تعـرق مرجـآ بـا اسـتفاده از مـدل ETO

 Calculatorو دادههای روزانة هواشناسـی محاسـب و بـ منزلـة
مقادیر ورودی وارد دو مدل شد .با استفاده از مؤلف های گیـاهی
اندازهگیریشده ،شامل عمق توسعة ریشـ و طـول دورة مراحـل
مختلو رشد و همننین عملکرد محصول در پایان فصل زراعـی،
تال

شد در مراحل واسنجی و صحتسنجی نزدیکترین نتـایج

ب مقادیر مشاهدهای حاصل شود.
مرحلة صحت سنجی نیز با اسـتفاده از دادههـای آزمـایش
دوم انجام شد .ارزیابی عملکرد دو مدل در هر مرحل با اسـتفاده
از شاخصهای آماری زیر صورت گرفت:
ميانگين خطاي نسبي

عالوه بر شاخصهای آمـاری فـوق از شـاخص میـانگین خطـای
نسبی  (RE)1نیز در ارزیابی مدلها اسـتفاده شـد .ایـن شـاخص
نشــاندهنــدة میــزان خطــای نســبی اتفــاقافتــاده در مقــادیر
شبی سازی بود.

)رابطة )2



  100

 Pi  Oi
Oi
i 1 
N

 

N

RE 

ميانگين خطاي انحراف
2

شاخص میانگین خطای انحرا ) (MBEمیـانگین تفـاوت بـین
مقادیر محاسب و مقادیر انـدازه گیـریشـده را نشـان مـیدهـد.
مقادیر مثبت این شاخص بیانگر بـیشتخمینـی مـدل و مقـادیر
منفی آن نشانگر ک تخمینی مدلاند.
N

 P  O 
i

(رابطة )3

i

N

i 0

MBE 

1 Relative Error
2 Mean Bias Error
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ريشة ميانگين مربعات خطا

شاخص ریشة میانگین مربعات خطا ) (RMSEبا رابطـ  4قابـل
محاسب است.
2

N

 Pi  Oi 

(رابطة )4

i 1

N

RMSE 

 Oiو  Piب ترتیب معر مقادیر مشـاهدهای و انـدازهگیـری
متغیر مورد مطالع و  Nنشاندهنـدة تعـداد دادههـا اسـت .ایـن
شــاخص متوس ـ پراکنــدگی اخــتال مقــادیر انــدازهگیــری و
شبی سازیشده را نشان میدهد .امـا ایـن شـاخص اطالعـاتی از
بیشتخمینی یـا کـ تخمینـی یـک مـدل بـ دسـت نمـیدهـد
(.)Jamieson et al, 1991
ضريب تبيين

ضریب تبیـین  )R2(1از شـاخصهـای آمـاری رایـج در عملکـرد
مدلهاست و نسبت پراکندگی مقادیر پیشبینـیشـده و مقـادیر
اندازهگیریشده را نشان میدهد .در صـورت تطـابق کامـل بـین
دادههای اندازه گیری و شبی سازی ،مقدار ایـن شـاخص برابـر 1
خواهد بود.
(رابطة )5
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شاخص توافق ) (dب شکل وسیعی در بررسی عملکـرد مـدلهـا
استفاده می شود .این شاخص نشان دهنـدة میـزان انطبـاق بـین
داده های مشاهدهای و اندازه گیـریشـده اسـت .هـر چـ مقـدار
شاخص ب عدد  1نزدیکتر باشد ،میزان انطباق افزایش مییابـد
(.)Willmott et al, 1985
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يافتهها و بحث
AquaCrop

واسنجی در مدل  AquaCropبا استفاده از تغییراتی در شـاخص
برداشت و ضرایب مورد استفادة مدل در تفکیک میزان تبخیـر و
تعرق و همننین تغییراتی در شرای رشد ریشـ بـا اسـتناد بـ
1. Coefficient of determination
2. Index of Agreement

طول دورة مراحل مختلو رشد برای رسیدن بـ بهتـرین نتیجـة
ممکن در رطوبت های خاع محاسب شده کنار عملکرد محصـول
انجام شد .پارامترهای استفادهشده در ایـن مرحلـ در جـدول 3
میآید .نتایج شبی سازی رطوبـت بـا مـدل  AquaCropدر ایـن
مرحل در شکل  1میآید .کارایی مدل با استفاده از شاخصهای
آماری ارزیابی شد .ریشة میانگین مربآ خطا در این مرحل برابـر
 2/7درصد ،شاخص توافق مدل برابر  85درصد ،و خطای نسـبی
در این مرحل برابر  7/27درصد است ک در مقیاس رطوبتهـای
اندازهگیریشده قابل توج است .با وجود ایـن ،همبسـتگی بـین
دادهها در این مرحل برابر  78درصد است ک همبستگی مناسب
را نشان میدهد .شاخص  MBEبرابر  0/85اسـت کـ بـ دلیـل
مثبتبودنْ وجود بـیشتخمینـی در نتـایج مـدل  AquaCropرا
نشان میدهد .عملکرد مدل در برآورد رطوبت مناسب است .امـا
در برخی موارد خطای حاصل از شبی سازی نسبتاً زیـاد اسـت و
همننین همة اعداد نسبت ب مقـادیر انـدازهگیـریشـده قـدری
بیشتخمینی دارند.
مرحلة صحت سنجی برای مدل  AquaCropبا اسـتفاده از
دادههای آزمایش دوم انجام شد .در ایـن مرحلـ عملکـرد مـدل
بسیار خوب ارزیابی شد؛ طوری ک شاخص توافق ب  94درصد و
میزان میانگین مربعات خطـا ) (RMSEبـ  2/67رسـید .میـزان
خطا در این مرحل کاهش یافت و افزایش مقادیر سایر پارامترهـا
قابل توج بود .بدین ترتیب دقت مـدل در بـرآورد محتـوای آب
خاع در طول فصل زراعی افزایش یافت .عملکـرد مـدل در ایـن
مرحل در شکل  2میآید.
پس از حصول نتایج رضایت بخش در برآورد اجزای بـیالن
آب خاع در مراحل واسنجی و صحتسنجی با مدل AquaCrop
میزان کارایی مدل در برآورد عملکرد محصول ب منزلـة یکـی از
قابلیتهای اساسی مدلهای شبی ساز بررسی شد .سایر مطالعات
انجـامشـده ،از جملـ مطالعـات  ،)2013( Mebane et alوجـود
 RMSEرا در محدودة 1/5ـ  9/8درصـد در بـرآورد محتـوای آب
خاع در مزرع تحت کشت ذرت نشان میدهد.
مقادیر محاسب شدة عملکرد در دو آزمـایش در جـدول 5
همراه مقادیر شاخص های آماری محاسب شـده مـی آیـد .میـزان
عملکرد محصول شبی سازیشده توس مدل در مراحل واسنجی
و صحت سنجی ب ترتیب برابر  11/03و  11/42تن در هکتار بود.
برای بررسی دقت مدل در مرحلـة بـرآورد نیـز از شـاخصهـای
آماری استفاده شد .میزان  RMSEبرآوردشده برای آزمـایش T1
برابر  0/2و برای آزمایش  T2برابر  0/4تن در هکتار بـود .میـزان
شاخص توافـق بـرای عملکـرد محصـول در مراحـل واسـنجی و

ضيايي و همکاران :بررسي عملکرد مدلهاي  Aqua Cropو ... CERES-Maize

صحتسنجی بـ ترتیـب برابـر  0/38و  0/41درصـد بـود .مقـدار
شاخص  MBEدر مرحلة واسنجی بـا مقـدار  0/08نشـاندهنـدة

بــیشتخمینــی و در مرحلــة صــحتســنجی بــا مقــدار -0/28
نشاندهندة ک تخمینی در مقدار عملکرد است.

جدول  .3پارامترها و ضرايب اصالحشده در مراحل واسنجي و صحتسنجي

مقادیر پارامترها

پارامترهای استفادهشده در مراحل واسنجی و صحتسنجی

مدل AquaCrop

تاریخ کاشت
تاریخ جوان زنی
حداکثر عمق ریش
ضریب رواناب
تعداد روز تا گلدهی
شاخص برداشت )(HI
ضریب تعرق گیاه )(Kctr
درصد خیسشدگی سطح زمین در آبیاری
میزان آب قابل تبخیر از یة سطحی
ضریب حاصلخیزی ()fertility factor
میزان زهکشی ()drainage rate
راندمان (آبیاری و مدیریت آب)

مدل

2012/4/23
2012/5/3
 60سانتیمتر
65
70
%52
1/05
%80
 1میلیمتر
-
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میــزان  RMSEبرآوردشــده توس ـ
( )2012روی ذرت در منــاطق نیم ـ خشــک در محــدودة -0/42
 0/29قرار دارد ک با نتایج این آزمایش مطابق اسـت .عـالوه بـر
آن ،شاخص توافق بـر ذرت در مطالعـة )2011( Stricevic et al
در منطقة صربستان برابر  99درصد بوده است ک با شاخص 95
درصد در مرحلة صحت سنجی در این مطالع قابل مقایس است.
این نتایج دقت مناسب مـدل  AquaCropرا در بـرآورد عملکـرد
ذرت نشان میدهد )2009( Heng et al .نیز در مطالعات خود ب
Abedinpour et al

عملکرد مناسب مدل در برآورد عملکرد ذرت اشاره کردهاند.
اجزای بیالن آب خاع در دو آزمایش  T1و  T2در جـدول
 4می آیـد .در ایـن جـدول مقـادیر شـبی سـازیشـده بـا مـدل
 AquaCropدر کنار مقادیر اندازهگیریشده قابل مشاهده اسـت.
تفاوت نفوذ تجمعی برآوردشده بـا مـدل و مقـادیر انـدازهگیـری
حاصل خطا ب دلیـل سـادهسـازیهـای صـورتگرفتـ در رونـد
محاسبات نفوذ تجمعی بر اساس معاد ت نفوذ است.

جدول  .4اجزاي بيالن آب خاک شبيهسازيشده در دو مدل

اجزای بیالن آب خاع

مرجآ اخذ دادهها

واحد

بارندگی
عمق خالص آبیاری
تبخیر
تعرق
نفوذ تجمعی
نفوذ تجمعی
زهکشی
تغییرات رطوبت خاع
در طول فصل زراعی

CERES-Maize
T2
T1

AquaCrop
T1

T2

دادههای هواشناسی
اندازهگیری
مدل
مدل
مدل
اندازهگیریشده
مدل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر

46
580
73/4
451/2
629
143/5

46
550
88/3
453/3
570
95/6

46
582
83
559
628
629
22

46
550
86
524
596
570
19

مدل

میلیمتر

41/5

41/5

-

-

CERES-Maize

واسنجی در مـدل  CERES-Maizeبـا اسـتفاده از تغییراتـی در
ضرایب مورد استفادة مدل در شرای رشد ریشـ بـا اسـتناد بـ
طول دورة مراحل مختلو رشد و حداکثر عمـق توسـعة ریشـ و
همننین برخی شاخصهای گیاهی ماننـد حـداکثر طـول گیـاه
برای رسیدن بـ بهتـرین نتـایج ممکـن در رطوبـتهـای خـاع
محاسب شـده کنـار عملکـرد محصـول انجـام شـد .پارامترهـای
استفادهشده در این مرحل در جدول  3میآید .میـزان شـاخص
 RMSEو شاخص توافق برای آزمایش  T1ب ترتیب برابـر  3/59و
 0/64و برای آزمایش  T2ب ترتیب برابر  3/61و  0/58است .شکل
 3و شکل  4نشان دهندة عملکرد مـدل در بـرآورد محتـوای آب
خــــاع در دو آزمــــایش هســــتند .گفتنــــی اســــت در
مطالعات  )2011( Dokoohaki et al.,متوس شاخص RMSE
در برآورد محتوای آب خاع برابر  13/076است .در این مطالعـ
میزان خطا کمتر برآورد شده است .همننین در مطالعات Liu et
 )2013( alمحدودة تغییرات شاخص  RMSEدر برآورد محتوای
آب خاع برابـر  15-20درصـد اسـت .توانـایی مـدل در بـرآورد
رطوبت خاع در دو آزمایش با اسـتفاده از شـاخصهـای آمـاری

بررسی شده ک در شکل  3میآیـد .میـزان شـاخص  RMSEدر
برآورد عملکرد توس مدل  CERES-Maizeبرابـر  0/19و 0/85
است.
ب رغ توانایی مـدل  CERES-Maizeدر بـرآورد عملکـرد
ذرت با دقت قابل قبول ،مقایسة نتایج شبی سازی رطوبت خـاع
با نتـایج شـبی سـازی بـا مـدل  AquaCropدر عمـق  0تـا 50
ســانتیمتــر از نــی رخ خــاع نشــاندهنــدة دقــت بــا تر مــدل
 AquaCropدر شــبی ســازی رطوبــت خــاع نســبت ب ـ مــدل
 CERES-Maizeاست .عملکرد برآوردشـده بـا مـدل CERES-
 Maizeو شاخصهای آماری برای ارزیابی کارایی مدل در برآورد
عملکرد ذرت در جدول  5مـیآیـد .میـزان شـاخص  RMSEدر
آزمــایش  T1برابــر  0/21و در آزمــایش  T2برابــر  0/81اســت.
شاخص  MBEنشاندهندة بیشتخمینی مدل در آزمـایش  T1و
ک تخمینی در آزمایش  T2است .دقت مدل  CERES-Maizeدر
برآورد عملکرد محصول مناسب است .تفاوت عملکرد دو مدل بـا
توج ب تفاوت داده هـای ورودی دو مـدل قابـل توضـیح اسـت.
سادهسـازی صـورتگرفتـ در مـدل  AquaCropدر مقایسـ بـا
ساختار محاسباتی پینیـدة مـدل  CERES-Maizeسـبب شـده

ضيايي و همکاران :بررسي عملکرد مدلهاي  Aqua Cropو 443 ... CERES-Maize

 )2013( Liu et alنیز عملکـرد گیـاه ذرت در مرحلـة واسـنجی
مدل با میزان  12-17 RMSEدرصد بـرآورد و نتـایج خـوب تـا
متوس ارزیابی شد ،ک این مقـدار در مطالعـات حاضـر کـاهش
یافت است.

دقت مدل  CERES-Maizeدر برآورد عملکـرد محصـول قـدری
بیشتر باشد .از طرفی وجود معاد ت بر پایة آب و توج خا ب
میزان آب مصر شده در ساختار محاسـباتی مـدل AquaCrop
سبب شده دقت ایـن مـدل در بـرآورد محتـوای رطوبـت خـاع
نسبت ب مدل زراعی  CERES-Maizeبیشتر باشد .در مطالعات

CERES-Maize
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جدول  .5مقايسة عملکرد برآوردشده با دو مدل و مقادير اندازهگيريشده و مقادير شاخصهاي آماري
AquaCrop

آزمایش
عملکرد اندازهگیریشده
عملکرد برآوردشده با مدل CERES-
Maize
خطا ((RMSE

ریشة میانگین مربعات
شاخص توافق )(D
میانگین خطای انحرا ))MBE
میانگین خطای نسبی ()RE

CERES-Maize

T1

T2

T1

T2

10/95

11/7

10/95

11/7

11/03

11/41

11/06

10/94

0/20
0/38
0/08
0/76

0/40
0/41
-0/28
-2/42

0/21
0/43
0/11
1/03

0/81
0/32
-0/76
-6/44

رطوبت حجمي خاک ( )

20

25

1393  زمستان،4  شمارة،45  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران

 تفاوت عملکرد دو مدل بـا توجـ.عملکرد محصول مناسب است
 بـا وجـود ایـن.ب ساختار محاسباتی متفاوت قابل توجی اسـت
 در بـرآوردAquaCrop نتایج نشان مـیدهـد مـدل بـر پایـة آب
CERES-Maize عملکرد جایگزین شایست ای برای مدل زراعـی
.است
در پایان با توج ب سهولت کاربرد و تعداد دادههای مـورد
 و دقت بـا تر آن در بـرآورد محتـوای آبAquaCrop نیاز مدل
CERES- خاع و دقت مناسـب در مقایسـ بـا مـدل تخصصـی
 این مدل برای منطقة کرج پیشنهاد، در عملکرد محصولMaize
 برای تکمیل مطالعات و ارزیابی مدل در، توصی میشود.میشود
 تحقیقاتی در سـطح،شرای محدودیتهای مختلو آب و شوری
.مزار بزر با راندمانهای واقعی انجام شود

444

. در میآیدT2  وT1 اجزای بیالن آب خاع در دو آزمایش
CERES-Maize در این جدول مقادیر شبی سازیشده بـا مـدل
 در این مـدل.در کنار مقادیر اندازهگیریشده قابل مشاهده است
تغییرات رطوبت در طول فصل زراعی نیـز بـرآورد و ارائـ شـده
 این جدول نشان میدهد مدل توانایی برقراری بیالن آب را.است
 این مدل نسبت بـ.در طول فصل زراعی و در سطح مزرع دارد
. مقادیر با تری برای زهکشی برآورد میکندAquaCrop مدل
نتيجهگيري

 بــرایCERES-Maize  وAquaCrop در ایــن تحقیــق دو مــدل
 همانطـور.برآورد عملکرد ذرت و بیالن آب خاع ارزیابی شدند
CERES-  نسـبت بـ مـدلAquaCrop ک مشاهده شـد مـدل
 دقت بسیار بیشتری در برآورد بیالن آب خاع و رطوبـتMaize
 دقـت هـر دو مـدل در بـرآورد.خاع در طول فصل زراعـی دارد
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