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دانشجوی دكتری آبياری و زهكشي گروه مهندسي آب دانشگاه زابل
استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه زابل
استاديار گروه مهندسي آبياری و آباداني دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1393/11/29 :ـ تاريخ تصويب)1394/3/31 :

چکيده
استفاده از مدلهای شبيهسازی يكي از راهكارهای مديريت مصرف آب در كشاورزی و پيشبيني اثر آبهای شور بر
عملكرد محصول و شوری خاک است .اخيراً فائو نسخة جديد مدل  AquaCropرا ارائه كرده است كه ميتواند اثر آبياری با
آب شور را بر ميزان عملكرد محصول و شوری خاک محاسبه كند .در اين تحقيق دو مدل  AquaCropو  SALTMEDدر
شرايط استفاده از آب شور در تناوب با آب شيرين برای كشت گياه ذرت علوفهای ارزيابي شد .بدين منظور آزمايش
مزرعهای برای نُه تيمار (در شرايط مختلف كاربرد آب شور و شيرين) در منطقة كرج انجام شد و عملكرد محصول و
شوری پروفيل خاک اندازهگيری و با دو مدل مذكور شبيهسازی شد .مقدار  R2برای شوری خاک و عملكرد محصول در
مدل  SALTMEDبه ترتيب برابر  0/843و  0/733و برای مدل  SALTMEDبه ترتيب برابر  0/758و  0/846به دست
آمد .خطای نسبي مدل  AquaCropدر تخمين عملكرد محصول از  2/9تا  30/8درصد و در تخمين شوری خاک از  5/9تا
 45/8درصد متغير بود .همچنين خطای نسبي مدل  SALTMEDدر تخمين عملكرد محصول از  0/9تا  24/7درصد و در
تخمين شوری خاک از  -2/2تا  38/2درصد متغير بود.
کليدواژگان :آبياری قطرهای ،ذرت علوفهای ،شبيهسازی ،كاربرد تناوبي آب شور.

مقدمه

*

پايداری منابع آب تا حد زيادی به مديريت و مصرف مناسب آب
كشاورزی وابسته است .بهكارگيری آب شور برای مصارف
كشاورزی موضوعي چالشبرانگيز است و در صورت مصرف زياد
آب با تجمع امالح در خاک تهديدی برای كشاورزی پايدار و
امنيت غذايي به شمار ميرود كه نيازمند مديريت كوتاهمدت و
بلندمدت است ( .)Tyagi, 2003استفاده از مدلهای شبيهسازی
يكي از ابزارهای مديريتي در اين زمينه است .در سالهای اخير
مدلهای مختلفي برای مطالعة مديريت آبياری و تأثير تنش
شوری در سطح مزرعه به كار رفته است .نسخة جديد مدل
 AquaCropميزان عملكرد محصول تحت تنشهای شوری و نيز
شوری نيمرخ خاک را برآورد ميكند ( .)FAO, 2012همچنين
در دهة گذشته مدل  SALTMEDبه منظور مديريت يكپارچة
آب در مزرعه برای سيستمهای مختلف آبياری ،محصول ،خاک،
و كيفيت آب آبياری توسعه پيدا كرده است (.)Ragab, 2002
مطالعات بسياری در زمينة ارزيابي عملكرد مدل
 AquaCropانجام شده است )2009( Hang et al. .اين مدل را
* نويسندة مسئولEbrahimian@ut.ac.ir :

برای محصول ذرت در سه منطقة زاراگوزا در اسپانيا و تكزاس و
فلوريدا در اياالت متحدة امريكا ارزيابي كردند .مدل در
شبيهسازی آب مصرفي گياه در شرايط تبخيرـ تعرق و باد زياد
توانايي خوبي داشت .همچنين توانست بيوماس ،عملكرد دانه ،و
سطح سايه انداز تحت شرايط بدون تنش آبي و با تنش آبي
متوسط را در حد مناسب شبيهسازی كند .اما در تنش آبي
شديد ،بهخصوص در مراحل حساس رشد گياه ،مدل عملكرد
مناسبي نداشت )2011( Stricevic et al. .از مدل AquaCrop
برای شبيهسازی عملكرد محصولهای ذرت ،آفتابگردان ،و
چغندرقند در شرايط ديم و آبياری تكميلي در صربستان استفاده
كردند .نتايج نشان داد اين مدل ميتواند در تصميمگيری اوليه و
در انتخاب گياهان با توجه به شرايط كمبود آب مفيد باشد.
 )2012( Abedinpour et al.ارزيابي كارآيي مدل  AquaCropرا
برای محصول ذرت در محيط نيمهخشک هند تحت رژيمهای
متغير آبياری (ديم بهعالوة آبياری به ميزان  %50و  %75و
 %100نياز آبي) و نيتروژن ( 0و  75و  150كيلوگرم در هكتار)
انجام دادند .عملكرد مناسبي از مدل در برآورد بيوماس ،عملكرد
دانه ،و بهرهوری آب گزارش شد)2013(Katerji et al. .
پارامترهای گياهي ذرت را در شرايط تنش آبي توسط مدل
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 AquaCropدر ايتاليا شبيهسازی كردند .مدل به طور مناسبي
بيوماس تجمعي روزانه را در شرايط بدون تنش و تنش آبي
متوسط شبيهسازی كرد .اما عملكرد خوبي در شرايط تنش آبي
شديد نداشت )2013( Masanganise et al. .برای شبيهسازی
عملكرد ذرت در گذشته ( 1971تا  )2000و پيشبيني آن در
آينده ( 2046تا  )2056از مدل  AquaCropدر زيمبابوه استفاده
كردند .نتايج نشان داد اين مدل ابزاری قابل اتكا و مفيد برای
شبيهسازی و پيشبيني عملكرد محصول با توجه به تغيير اقليم
است )2014( Khorsand et al. .عملكرد مدل  AquaCropرا در
پيشبيني عملكرد گندم و رطوبت و شوری نيمرخ خاک تحت
تنشهای شوری و كمآبي در كرج ارزيابي كردند .عملكرد دانه با
دقت زيادی شبيهسازی شد؛ اما مدل در پيشبيني شوری خاک
در مقايسه با رطوبت خاک و عملكرد دانه خطای بيشتری داشت.
 )2014( Ziaii et al.مدلهای  AquaCropو  CERES-Maizeرا
در برآورد اجزای بيالن آب خاک و عملكرد ذرت تحت شرايط
كوددهي سنتي و كودآبياری در منطقة كرج مقايسه كردند و در
نهايت مدل  AquaCropرا برای استفادة كشاورزان و برنامهريزان
در سطح منطقه توصيه كردند.
همچنين مطالعاتي دربارة مدل  SALTMEDانجام شده
است )2005 a and 2005 b( Ragab et al. .در كشورهای مصر و
سوريه برای محصول گوجهفرنگي با استفاده از روشهای آبياری
جويچهای و قطرهای و تحت مديريتهای اختالط و تناوب آب
آبياری شور و شيرين مدل  SALTMEDرا واسنجي و
صحتسنجي كردند .كارآيي اين مدل به منزلة ابزاری برای
كارشناسان در مديريت سيستمهای آبياری در مناطق مستعد
شوری تأييد شد )2009( Golabi et al. .كارآيي مدل
 SALTMEDرا در شبيهسازی سيستمهای آبياری و زهكشي
مزارع نيشكر خوزستان بررسي كردند .نتايج نشان داد اختالف
معناداری بين دادههای مشاهدهای و شبيهسازیشدة شوری
خاک وجود ندارد و اين مدل ميتواند به مثابة ابزاری كارآمد
استفاده شود )2010( Montenegro et al. .اعالم كردند مدل
 SALTMEDبه طور مناسب رطوبت خاک و عملكرد محصوالت
هويج و كلم را در برزيل شبيهسازی كردRazzaghi et al. .
( )2011در يک آزمايش اليسيمتری در دانمارک با استفاده از
مدل  SALTMEDواكنش گياه گنهگنه به شوری خاک را
ارزيابي كردند .در اين تحقيق عملكرد دانه ،مادة خشک ،شوری
آب آبياری ،و شوری خاک بهخوبي شبيهسازی شدOster et al. .
( )2012مدلهای ،SALTMED ،HYDRUS ،ENVIRO-GRO
 ،UNSACHEMو  SWAPرا برای تعيين تأثير تنش شوری و
رطوبتي بر عملكرد ذرت علوفهای ارزيابي كردند .در همة سطوح

شوری و آبياری ،مدل  SALTMEDعملكرد محصول را كمتر از
ساير مدلها شبيهسازی كرد)2012( Mehanna et al. .
صحتسنجي مدل  SALTMEDرا تحت شرايط مختلف اعمال
كود و تنش خشكي برای لوبياسبز در مصر انجام دادند .مدل
پيشبيني مناسبي برای توزيع شوری و رطوبت خاک در شرايط
آبياری قطرهای داشت )2012( Hirich et al. .در كشور مراكش
برای سه محصول گنهگنه ،نخود ،و ذرت شيرين با تيمارهای
كمآبياری مدل  SALTMEDرا واسنجي و صحتسنجي كردند.
مدل بهخوبي دادههای رطوبت خاک ،عملكرد محصول ،و مادة
خشک را برای سه محصول يادشده شبيهسازی كردSilva et .
 )2013( al.عملكرد دانه و مادة خشک نخود و رطوبت خاک را
تحت رژيمهای مختلف آبياری در دو سال خشک و تر در جنوب
پرتغال توسط مدل  SALTMEDشبيهسازی كردند .مدل با
دقت بااليي پارامترهای مذكور را شبيهسازی كرد.
 )2015( Rameshwaran et al.در مطالعهای گلخانهای در تركيه
اثر آبياری با آب شور بر عملكرد فلفل را با استفاده از مدل
 SALTMEDشبيهسازی كردند .توانايي مدل در تخمين رطوبت
خاک در سه الية  0تا  20 ،20تا  ،40و  40تا  60سانتيمتر و
نيز عملكرد محصول به اثبات رسيد )2015( Aly et al. .در
مطالعهای گلخانهای در عربستان از مدل  SALTMEDتحت
رژيمهای كمآبياری استفاده كردند .نتايج نشان داد مدل به طور
مناسبي ميتواند شوری و رطوبت خاک و نيز عملكرد محصول
خيار را شبيهسازی كند.
با توجه به اينكه اخيراً تنش شوری در نسخة جديد مدل
 AquaCropاضافه شده است ،مطالعات بسيار محدودی برای
ارزيابي اين مدل در شرايط تنش شوری انجام شده است.
بنابراين ،هدف اين تحقيق ارزيابي مدل  AquaCropو مقايسة
عملكرد آن با مدل  SALTMEDدر شرايط استفاده از آب شور
در تناوب با آب شيرين برای محصول ذرت علوفهای در منطقة
كرج بود تا بتوان به قابليت دو مدل مذكور در تخمين شوری
خاک و عملكرد محصول در مديريتهای مختلف كاربرد آب شور
و شيرين پي برد.

مواد و روشها
آزمايشهای مزرعهای در سال  1391در يک فصل زراعي در
مزرعة پژوهشي مركز تحقيقات آب و خاک گروه مهندسي
آبياری و آباداني دانشگاه تهران ،واقع در كرج ،انجام شد .طول
جغرافيايي محل آزمايش  50درجه و  59دقيقة شرقي ،عرض
جغرافيايي  35درجه و  48دقيقة شمالي و ارتفاع از سطح دريا
 1337متر است .كرج دارای آب و هوای مديترانهای با متوسط
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بارندگي ساليانه برابر  265ميليمتر است .باالترين ميانگين
دمای ماهيانه در تيرماه ( 24/5درجة سلسيوس) و پايينترين
ميانگين در دیماه ( 1/2درجة سلسيوس) رخ ميدهد .بر اساس
دادههای سال  1391ايستگاه هواشناسي كرج ،بارش قابل
مالحظهای (بيش از  1ميليمتر) در طول دورة اعمال تيمارها رخ
نداد .آزمايش برای كشت ذرت علوفهای (سينگل كراس  )704و
در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفي با نُه تيمار و در سه تكرار

و در بيست و هفت كرت آزمايشي انجام شد .نحوة اعمال نُه
تيمار و استفادة ثابت و متناوب از آب شور و غير شور در شكل
 1ميآيد .در نامگذاری تيمارها حروف  ،S1 ،Fو  S2به ترتيب
بيانگر سطح شوری  ،3/5 ،0/4و  5/7دسيزيمنس بر متر و اعداد
ماقبل آنها معرف تناوب آبياری هر سطح شوری در هر تيمار
هستند .همچنين در تيمارهای اول تا سوم كه قبل از آن عددی
وجود ندارد ،به طور ثابت ،از يک سطح شوری استفاده شد.

شکل  .1شماي کلي تيمارهاي مورد نظر (شمارهها نوبتهاي آبياري را نشان ميدهند)

شوری آب آبياری  3/5و  5/7دسيزيمنس بر متر بر اساس
درصد كاهش عملكرد محصول  25و  50درصد انتخاب شد
( .)Allen et al., 1998مساحت هر كرت  9متر مربع شامل چهار
رديف كشت با فاصلة  75سانتيمتر و طول  3متر بود .سيستم
آبياری از نوع قطره ای نواری بود و ميزان آب ورودی در هر كرت
با استفاده از كنتور حجمي تنظيم ميشد .آب آبياری غير شور از
كانال عبوری از كنار مزرعه به مخازن ذخيره پمپاژ شد و برای
تهية آب شور نمکِ خامِ صنعتي (موسوم به نمک شكری) به

Smedema ( TDS  640  K  EC

مقدار الزم بر اساس رابطة
 )and Rycroft, 1983در آب حل شد و سپس آب شور به كمک
سيستم پمپاژ ثانويه به كرتها رسانده شد .در رابطة مذكور،
 TDSمقدار كل نمکهای محلول در آب (ميليگرم در ليتر)،
 ECهدايت الكتريكي محلول آب شور (دسيزيمنس بر متر) ،و
 Kدرصد خلوص نمک ( )0/86را نشان ميدهد .در جدول 1
برخي خصوصيات شيميايي آب غير شور و شور ميآيد.

جدول  .1خصوصيات شيميايي آب غير شور و شور

مدل /تيمارها

EC
)(dS/m

pH

K+
)(mg/l

Na+
)(meq/l

Ca2++Mg2+
)(meq/l

Cl)(mg/l

SAR

آب غير شور

0/ 4

7/47

1/ 9

1/ 4

12/6

72

1/05

آب شور سطح اول

3/ 5

7/47

2/ 8

31/4

12/7

1349

12/45

آب شور سطح دوم

5/ 7

7/45

3/ 2

57/4

12/9

2293

22/60

برای همة تيمارها تا مرحلة هشتبرگي آبياری بر حسب
 100درصد نياز آبي گياه در هر كرت صورت گرفت .با توجه به
خصوصيات خاک مزرعه و نياز آبي گياه ذرت ،دور آبياری برابر
چهار روز در نظر گرفته شد .ضريب گياهي ذرت ( )Kcدر
دورههای ابتدايي ،مياني ،و انتهايي از نشرية فائو  56به ترتيب
برابر  ،1/2 ،0/3و  0/6استخراج شد ( .)Allen et al., 1998مقدار

( Doorenbos

مجاز تخلية رطوبت خاک  0/75در نظر گرفته شد
 .)and Kassam, 1979بافت خاک مزرعه لومرسي بود .عمق
ريشة ذرت نيز ،به سبب وجود الية نفوذناپذير در خاک60 ،
سانتيمتر تعيين شد .تبخيرـ تعرق پتانسيل با استفاده از
نرمافزار ( CROPWAT 8.0به روش پنمنـ مانتيث) و با استفاده
از دادههای هواشناسي روزانه به دست آمد .اولين آبياری برای هر
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تيمار تناوبي با آب غير شور آغاز شد .كاهش ميزان تبخيرـ تعرق
گياه در اثر تنش شوری با استفاده از ضريب تنش (رابطة )1
انجام شد (:)Allen et al., 1998
b
K s  1
(رابطة )1
 EC e  EC e threshold 
Ky
 Ksضريب تنش ناشي از شوری Ky ،ضريب حساسيت
عملكرد محصول كه مقدار آن برای گياه ذرت  1/25استb ،
كاهش عملكرد برای هر دسيزيمنس بر متر افزايش شوری كه
مقدار آن برای گياه ذرت  0/074است ECe-threshold ،آستانة
تحمل شوری كه مقدار آن برای ذرت علوفه ای  1/8دسيزيمنس
بر متر است .مقادير مذكور بر اساس نشرية فائو Allen et ( 56
 )al., 1998استخراج شد ECe .هدايت الكتريكي عصارة اشباع
خاک است ( 1/5برابر  ،ECiwهدايت الكتريكي آب آبياری).
بنابراين برای شوری آب آبياری  3/5و  5/7دسيزيمنس بر متر
مقدار  Ksبه ترتيب برابر  0/6و  0/8به دست آمد و برای تعيين
نياز آبياری در تبخيرـ تعرق مرجع ضرب شدند .بديهي است در
شرايط بدون تنش اين ضريب برابر  1است .برای محاسبة نياز
آبشويي ( ) LRدر آبياری با آب غير شور در اين تحقيق با توجه
به دور آبياری ثابت و طوالنيتر از آبياری قطرهای مرسوم از
رابطة  2استفاده شد (:)Ayers and Westcot, 1989
EC iw
(رابطة )2
LR 
5EC e  EC iw
اولين آبياری در  23تيرماه  1391انجام شد و بيست و
يک روز بعد تنشهای شوری اعمال شد .در مجموع هفده
آبياری در طول فصل رشد انجام شد .برداشت و نمونهبرداری از
محصول هشتاد و چهار روز بعد از كاشت در مرحلة خميری
شدن دانهها انجام شد .وزن كل تر با ترازوی ديجيتالي با دقت
 0/1گرم اندازهگيری شد و سپس برای اندازهگيری وزن خشک
گياه نمونهها در بستههای كاغذی گذاشته شدند و به مدت
هفتاد و دو ساعت در آون در دمای  70درجة سانتيگراد قرار
گرفتند .برای تعيين شوری خاک در انتهای فصل نمونهبرداری از
خاک با استفاده از آگر ضربهای در سه عمق  0تا  20 ،20تا ،40
و  40تا  60سانتيمتر برای هر تيمار صورت گرفت.
مدل AquaCrop

برای شبيهسازی فرايند رشد گياه و شوری نيمرخ خاک از مدل
 ،AquaCrop 4.0كه سازمان خواربار جهاني (فائو) توسعه داده
است ،استفاده شد .اين مدل قادر است ميزان عملكرد محصول را
در شرايط كمآبياری و در صورت وجود تنش شوری تخمين
بزند .برای محاسبة ميزان عملكرد محصول از رابطة  ،3كه بر
اساس تبخيرـ تعرق نسبي و همچنين بر اساس معادلة بيالن آب

عمل ميكند ،استفاده شد:

Y x Y a 
 ET x  ET a 
(رابطة )3

 Ky 

 Yx 
 ET x

 Yxو  Yaبه ترتيب مقدار بيشينه و واقعي عملكرد
محصول ETx ،و  ETaبه ترتيب مقدار بيشينه و واقعي تبخيرـ
تعرق گياه ،و  Kyضريب نسبي ميزان كاهش محصول نسبت به
ميزان كاهش تبخيرـ تعرق است.
تنش شوری خاک ضريب رشد گياه ( Canopy Growth
 )Coefficient, CGCرا نسبت به بيشينه كاهش ميدهد .برای
شبيهسازی تأثير تنش شوری بر مقدار بيوماسAquaCrop ،
گروهي از ضريبهای تنش را ،كه مبتني بر توسعة كانوپي و
بسته شدن روزنههاست ،در نظر ميگيرد .مدل جريان آب در
داخل خاک را بر اساس معادلة بيالن آبي به كار ميگيرد كه
شامل فرايندهای رواناب ،نفوذ ،توزيع مجدد يا زهكشي داخلي،
نفوذ عمقي ،صعود مويينگي ،و تبخيرـ تعرق است .فرايندهای
انتقال تودهای و پخشيدگي برای شبيهسازی حركت نمک در
خاک در نظر گرفته شد .حركت نمک در خاک به دو صورت
عمودی و افقي تحقق ميپذيرد .برای حركت عمودی نمک در
خاک به سمت پايين از روابط زهكشي استفاده ميشود و حركت
عمودی به سمت باال بر اثر صعود مويينگي و تبخير از سطح
خاک صورت ميپذيرد .برای حركت افقي نمک در خاک ،مدل از
روابط پخش آب استفاده ميكند ( .)Steduto et al., 2008مدل
 AquaCropوزن خشک كل گياه (زيستتوده) را شبيهسازی
ميكند .برای شبيهسازی عملكرد وزن تر ذرت علوفهای ،ابتدا
مقادير مادة خشک شبيهسازی شد و سپس اين مقادير بر نسبت
وزن خشک به وزن تر در هر تيمار تقسيم شد .نسبت وزن
خشک به وزن تر به طور ميانگين در نُه تيمار موجود برابر 0/22
به دست آمد.
دادههای ورودی مدل  AquaCropشامل چهار گروه
دادههای اقليمي ،گياهي ،خاک ،و مديريت مزرعه است .دادههای
اقليمي شامل چهار بخش ميزان تبخيرـ تعرق گياه مرجع روزانه،
دمای حداقل و حداكثر روزانه ،مقادير بارندگي روزانه ،و ميانگين
ساليانة غلظت  CO2است .از اطالعات آماری سال  1391ايستگاه
هواشناسي كرج برای محاسبة تبخيرـ تعرق مرجع  EToبه روش
پنمنـ مانتيث ( )Allen et al., 1998استفاده شد .غلظت CO2
موجود در اتمسفر از مقادير محاسبهشده در مدل
(اندازهگيریشده و تخمينزدهشده از سال  1902تا سال 2099
در رصدخانة  Mauna Loaواقع در هاوايي) به دست آمد .مقادير
بارندگي در فصل رشد نيز بسيار ناچيز و به صورت روزانه به
مدل داده شد.
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دادههای گياهي دو نوع ورودی دارند كه برخي از آنها
ثابت ( )Conservativeو برخي ديگر متغير و غير ثابت (Non-
 )Conservativeهستند .مقادير پارامترهای گياهي ثابت برای
اكثر گياهان زراعي به منزلة پيشفرض در مدل وجود دارد .اين
پارامترها با گذشت زمان يا موقعيت جغرافيايي تغيير نميكنند و
با استفاده از دادههای رشد گياه در شرايط مطلوب و بدون
محدوديت واسنجي شدهاند .همة پارامترهای مربوط به مكان و
پارامترهای ويژة گياهي ،مانند حداكثر عمق ريشه ،تراكم گياه،
زمان كاشت ،و مديريت آبياری در گروه پارامترهای مخصوص
كاربر (غير ثابت) طبقهبندی ميشوند كه بايد بهدرستي وارد
شوند.
دادههای مديريتي مزرعه به دو بخش اصلي تقسيم
شدهاند .1 :مديريت مزرعه و حاصلخيزی آن و  .2مديريت
آبياری .حاصلخيزی مزرعه بدون محدوديت و به طور كامل در
نظر گرفته شد .دادههای مديريت آبياری شامل روش آبياری و
مقادير و كيفيت آب آبياری در طول فصل رشد است .از روش
آبياری قطره ای و مقادير آب آبياری و شوری آن در تيمارهای
مختلف استفاده شد.
مدل SALTMED

اكثر مدلهای طراحيشده برای يک سيستم آبياری خاص يا
يک فرايند خاص مثل حركت آب و امالح ،نفوذ ،آبشويي،
جذب آب توسط ريشه ،يا تركيبي از اينها طراحي شده است.
مدل  SALTMED 2010با استفاده از سيستمهای آبياری
مختلف انواع خاک و اليهبندی آن ،محصوالت مختلف ،تدابير
مختلف مديريت آب آبياری (مثل اختالط يا تناوب آب شور و
شيرين) ،نياز آبشويي ،و كيفيت آب اين كمبود در طراحي
مدلهای موجود را تا حدی برطرف كرده است .مدل
 SALTMEDشامل معادالت تبخيرـ تعرق ،جذب آب توسط
گياه ،انتقال آب و امالح تحت سيستمهای مختلف آبياری،
زهكشي ،و ارتباط بين عملكرد محصول و مصرف آب است.
تبخيرـ تعرق با معادلة پنمن مانتيث اصالحشده محاسبه ميشود
( .)Allen et al., 1998در صورت نداشتن دادههای هواشناسي
(مانند دما ،تابش ،سرعت باد) و در صورت داشتن دادههای
تبخير از تشت كالس  ،Aمدل  DAMTLASميتواند از اين
دادهها برای محاسبة تبخيرـ تعرق مرجع با توجه به روش فائو
 56استفاده كند.
 SALTMEDنرخ واقعي جذب آب را بر اساس رابطهای
كه  )1992( Cardon and Leteyپيشنهاد كردند (رابطة )4
محاسبه ميكند:
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(رابطة  4ج)
 Sجذب آب ( Smax(t) ،)d-1حداكثر پتانسيل جذب آب
توسط ريشه در زمان  z ،tعمق كه رو به پايين مثبت در نظر
گرفته ميشود (z) ،كسر وابسته به زمان و عمق جرم كل
ريشه L ،حداكثر عمق ريشه h ،ارتفاع فشار ماتريک  ،ارتفاع
فشار اسمزی 50(t) ،مقدار وابسته به زمان فشار اسمزی كه در
آن ) Smax(tبه اندازة  50درصد كاهش يافته است a(t) ،ضريب
وزني كه برای پاسخ ديفرانسيلي يک محصول به فشار محلول و
ماتريک محاسبه ميشود .ضريب ) a(tبرابر ) 50(t)/h50(tاست كه
) h50(tفشار ماتريک در جايي است كه ) 50 Smax(tدرصد كاهش
يافته است.
به دليل ارتباط تنگاتنگ بين جذب آب و توليد محصول
نهايي ،عملكرد نسبي محصول ( )RYبا مجموع جذب آب واقعي
در طول فصل تقسيم بر مجموع حداكثر جذب آب (تحت شرايط
بدون تنش) تخمين زده ميشود .عملكرد واقعي ( )AYبه كمک
رابطة  5به دست ميآيد:
(رابطة )5

AY  RY Ymax

 Ymaxحداكثر محصول قابل حصول تحت شرايط مساعد و
بدون تنش است.
جريان آب انتقالي عمودی در يک بخش واحد و پايدار
ناحية ريشه با معادلة ريچاردز توصيف ميشود .نرخ و جهت
حركت محلول در سيستم خاک عمدتاً به مسير حركت آب
بستگي دارد .اما توسط پخشيدگي و انتشار هم مشخص ميشود.
با تركيب انتشار و پخشيدگي و همرفت ،شار كل جريان ( )Jبا
توجه به رابطة  )1977( Hillelبه دست ميآيد (رابطة :)6
(رابطة )6

J    Dh  Ds  c / x  c

 cغلظت جسم حلشده در حالل آب v ،سرعت متوسط

492

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394

جريان (متر بر ثانيه) Ds ،ضريب پخشيدگي ،و  Dhضريب انتشار
امالح در خاک است.
دادههای ورودی مدل شامل خصوصيات خاک (شامل
عمق هر افق خاک ،هدايت هيدروليكي اشباع ،رطوبت خاک
اشباع ،ضريب پخشيدگي خاک ،ضريب انتشار طولي و عرضي،
رطوبت و شوری اولية نيمرخ خاک ،دادههای جدولبندیشدة
مقادير رطوبت خاک در مقابل پتانسيل آب خاک ،و رطوبت
خاک در مقابل هدايت هيدروليكي) ،خصوصيات گياه (ضريب
گياهي  ،Kcb ،Kcعمق ريشه و گسترش جانبي ،ارتفاع گياه و
عملكرد نهايي حداكثر پتانسيل مشاهدهشده در منطقه تحت
شرايط بهينه ،حداكثر و حداقل عمق ريشه ،تاريخ روزهای
كاشت و جوانهزني و برداشت ،مدت مراحل رشد گياهي ،شاخص
سطح برگ ،و شاخص برداشت) ،دادههای هواشناسي (شامل
مقادير روزانة دمای بيشينه ،دمای كمينه ،رطوبت نسبي ،تابش
خالص ،سرعت باد ،و بارش روزانه) ،مديريت آبياری (شامل نوع
سيستم آبياری ،تاريخ و مقدار آب آبياری اعمالشده ،و سطح
شوری و نيتروژن آن) ،و پارامترهای مدل (شامل تعدادی از
فضاهای جهت عمودی و افقي ،پارامترهای اعوجاج ،پارامترهای
پخشيدگي ،پارامترهای جذب ،موقعيت گياه نسبت به منبع
تغذية آبياری ،و حداكثر گام زماني برای محاسبه) است .در
صورت نبود اطالعات دقيق ،پايگاه دادههای مدل با بيش از
دويست نوع گياه و چهل نوع خاک مختلف موارد پيشفرض را
ارائه ميدهد.

2

استفاده از شاخصهای خطای نسبي ،) RE( 1ضريب باقي مانده
( ،)CRMو ضريب تبيين ( )R2به كمک روابط  7تا  9انجام شد:
P  Oi
RE  i
100
Oi
(رابطة )7
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 Piمقادير تخميني مدل Oi ،مقادير مشاهدهای n ،تعداد
مشاهدات P ،ميانگين مقادير  ،Piو  Oميانگين مقادير

Oi

است .ضريب تبيين نشاندهندة نسبت پراكندگي ميان مقادير
مشاهدهای و تخميني و شاخص  CRMبيانگر تمايل مدل (در
حالت كلي) برای بيشبرآورد (مقادير منفي) يا كمبرآورد (مقادير
مثبت) در مقايسه با اندازهگيریهاست (

Loague and Green,

.)1991

يافتهها و بحث
واسنجي مدلها

در اين مطالعه برای ارزيابي و واسنجي مدل  AquaCropبرای

واسنجي و صحتسنجي مدلها

پارامترهای ثابت گياهي از مقادير پيشفرض برای گياه ذرت

واسنجي و صحتسنجي دو مدل با استفاده از دادههای تيمار
اول ( )Fانجام شد .بدين منظور دادههای ورودی در اختيار مدل
قرار گرفت .با توجه به اينكه در تيمار اول تنش شوری وجود
نداشت ،عملكرد محصول در تيمار اول برای تيمارهای بعدی به
منزلة دادة ورودی حداكثر ميزان عملكرد محصول در شرايط
بدون تنش در نظر گرفته شد .با استفاده از مؤلفههای گياهي
اندازهگيریشده ،عملكرد محصول در پايان فصل زراعي ،و نيز
دادههای ورودی خاک تالش شد در مراحل واسنجي و
صحتسنجي نزديکترين نتايج به مقادير مشاهدهای حاصل
شود .مرحلة صحتسنجي نيز با استفاده از ساير تيمارها انجام
شد.

استفاده شد .مقادير دادههای متغير در جدول  2ميآيد:

موجود در پايگاه دادههای مدل بود .دادههايي مثل شوری آب

ارزيابي مدلها

آبياری ،مقدار آبياری ،دمای حداقل و حداكثر ،سرعت باد،

ارزيابي مدلها در تخمين عملكرد محصول و شوری خاک با

ساعات آفتابي ،بارش ،و رطوبت نسبي در طول زمان تغيير

دادههای خصوصيات خاک ورودی به مدل (واسنجيشده)
در جدول  3ميآيد .برای ساير دادههای خاک از مقادير
پيشفرض استفاده شد .رطوبت اولية خاک در حد پژمردگي دائم
در نظر گرفته شد.
در جدول  4برخي دادههای گياهي (واسنجيشده) ورودی
مدل  SALTMEDميآيد .برای دادههای خاک نيز همانند مدل
 AquaCropاز جدول  3استفاده شد .ساير دادهها بر اساس
شبيهسازی مدل با استفاده از اين دادهها و مقادير پيشفرض

ميكرد و به صورت فايل دادهها در مدل وارد شد.
1. Relative Error

2. Coefficient of Residual Mass
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جدول  .2مقادير پارامترهاي گياهي استفادهشده در مدل AquaCrop

توضيح پارامتر
پوشش گياهي هر نهال هنگام جوانهزني %90
بيشينة رشد كانوپي
عمق مؤثر ريشه
بهرهوری آب
حد پايين آستانة شوری
حد باالی آستانة شوری
شاخص برداشت مرجع
مدت زمان كاشت تا جوانهزني
مدت زمان كاشت تا بيشينة رشد كانوپي
مدت زمان كاشت تا برداشت محصول
مدت زمان كاشت تا دورة پيری
مدت زمان كاشت تا بلوغ

مقدار

واحد

توضيح

6/5
96
60
33/7
2
10
48
6
70
84
101
125

سانتيمتر مربع
درصد
سانتيمتر
گرم بر متر مربع
دسيزيمنس بر متر
دسيزيمنس بر متر
درصد
روز
روز
روز
روز
روز

واسنجي
پيشفرض
واسنجي
پيشفرض
پيشفرض
پيشفرض
پيشفرض
واسنجي
واسنجي
واسنجي
واسنجي
واسنجي

جدول  .3دادههاي خاک استفادهشده در مدل .AquaCrop

توضيح پارامتر

مقدار

واحد

وزن مخصوص ظاهری
بافت
عمق خاک زراعي
شوری اوليه
دبي آبياری
رطوبت اشباع
رطوبت ظرفيت زراعي
هدايت هيدروليكي

1/35

گرم بر سانتيمتر مربع
لومرسي
سانتيمتر
دسيزيمنس بر متر
ليتر در ساعت
گرم بر گرم
گرم بر گرم
ميليمتر بر ساعت

60
2/0
4
0/62
0/36
100

جدول  .4دادههاي ورودي به مدل .SALTMED

توضيح پارامتر

مقدار

واحد

حداكثر طول ريشه
حداكثر عملكرد محصول
ضرايب گياهي اوليه ،مياني ،و انتهايي
طول روزدورههای ابتدايي ،توسعه ،مياني ،و انتهايي
كل دورة رشد

60
56/2
1/0،2/3و0/6
20،30،30،4
84

سانتيمتر
تن در هكتار

عملکرد محصول
نتايج مطالعة ميداني نشان داد با افزايش تنش شوری عملكرد
محصول كاهش مييابد و با استفاده از مديريتهای استفادة
تناوبي از آب شور و شيرين اين تنش ميتواند تقليل يابد و
عملكرد محصول در مقايسه با استفادة ثابت از آب شور افزايش
يابد .بر اين اساس تيمارهای  Fو  S2به ترتيب دارای بيشترين و
كمترين عملكرد محصول بودند .همچنين مقايسة ميانگينهای
مقادير مشاهدهای عملكرد وزن تر به روش آزمون دانكن نشان
داد هرچند تيمار  Fبيشترين عملكرد را دارد ،تفاوت معناداری با
تيمارهای  ،3S1:1F ،1S2:1F ،1S1:1Fو  5S1:1Fندارد (شكل
 .)2اين بدان معني است كه استفاده از مديريتهای تناوبي آب
شور و غير شور يکدرميان در دو سطح شوری و مديريتهای

-

روز
روز

سهدرميان و پنجدرميان در سطح شوری  3/5دسيزيمنس بر
متر به منظور دستيابي به عملكرد محصول مطلوب قابل توصيه
است .مدلهای  AquaCropو  SALTMEDبرای همة تيمارها
اجرا شد و مقادير مشاهدهشدة عملكرد محصول در مطالعة
ميداني و شبيهسازیشده توسط دو مدل مقايسه شد .در شكل 2
شبيهسازی خوب و رضايتبخش هر دو مدل در عملكرد
محصول برای تيمارهای مختلف ميآيد .با توجه به اينكه مدل
در شرايط تنش شوری از معادالت و روابط بيشتری برای
شبيهسازی استفاده ميكند ،دليل احتمالي دقت كم شبيهسازی
در تيمارهای دارای تنش شوری خطای تجمعي مدل بعد از
استفاده از روابط مختلف است .نتايج نشان داد همبستگي
مناسبي بين مقادير تخميني و مشاهداتي برای هر دو مدل
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وجود دارد؛ طوری كه مقدار ضريب تبيين برای عملكرد محصول
در مدل  AquaCropبرابر  0/733و برای مدل  SALTMEDبرابر
 0/846به دست آمد (شكل  .)3همچنين مقدار ضريب CRM
برای مدلهای  AquaCropو  SALTMEDبه ترتيب  -11/8و
 -3/2درصد به دست آمد كه نشاندهندة بيشبرآورد در هر دو
مدل نسبت به دادههای مشاهدهای عملكرد محصول است .يكي
از علتهايي كه مدل در تخمين عملكرد محصول بيشبرآورد
داشت احتماالً قليايي بودن آب آبياری است (جدول  .)1هيچيک

از دو مدل نميتوانند قلياييت آب آبياری را در نظر بگيرند؛ به
همين دليل مقادير اندازهگيریشدة عملكرد محصول بيشتر از
مقادير شبيهسازیشده بود،)2013( Pulvento et al. .
 ،)2015( Rameshwaran et al.و  )2015( Aly et al.برای مدل
 SALTMEDو تحقيقات Katerji et al. ،)2009( Heng et al.
( ،)2013و  )2014( Ziaii et al.برای مدل AquaCrop
بيشبرآورد در عملكرد محصول را گزارش كردند.

شکل  .2مقايسة مقادير مشاهدهاي و تخميني عملکرد محصول توسط مدلهاي  AquaCropو  SALTMEDبراي هر تيمار
حروف انگليسي مشترک نشاندهندة عدم تفاوت معنادار هر تيمار بر اساس آزمون دانکن است.

شکل  .3همبستگي مقادير مشاهدهاي و تخميني عملکرد محصول توسط مدلهاي ( AquaCropراست) و ( SALTMEDچپ) براي نُه تيمار مطالعهشده

مقادير  R2متفاوتي برای عملكرد محصول با استفاده از
مدل  SALTMEDدر شرايط تنش شوری گزارش شده است.
مقدار  R2گزارششده توسط  )2015( Rameshwaran et al.از
 0/81تا  0/93متغير بود )2013( Akbari Fazli et al. .با
استفاده از اين مدل تحت شرايط اعمال زهاب در مراحل پاياني
رشد گندم مقدار  R2برابر  0/99را برای عملكرد دانه گزارش
كردند .مقدار ضريب  R2برای عملكرد محصول توسط مدل

 AquaCropتحت شرايط تنش شوری نيز در مطالعات مختلفي
گزارش شده است )2014( Khorsand et al. .مقدار ضريب  R2را
برابر  0/95گزارش دادند )2014( Kumar et al. .عملكرد گندم
را تحت رژيمهای مختلف آب شور توسط اين مدل پيشبيني و
مقدار  R2را برای عملكرد دانه  0/94گزارش كردند .در مطالعة
 )2013( Masanganise et al.مقدار ضريب  R2برای عملكرد
محصول ذرت برابر  0/727به دست آمد .در مجموع و با توجه به
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مطالعات مختلف ،مقدار ضريب تبيين در تحقيق حاضر برای
عملكرد محصول برای هر دو مدل مناسب بود و مدل
 SALTMEDدر شرايط تنش شوری در مقايسه با مدل
 AquaCropنسبتاً عملكرد بهتری داشت.
مقادير خطای نسبي عملكرد محصول برای هر تيمار در
جدول  5ميآيد .مقدار خطای نسبي در مرحلة واسنجي برای
مدل  AquaCropو  SALTMEDبه ترتيب  0/5و  0/0درصد به
دست آمد .در مرحلة صحتسنجي حداكثر خطای نسبي
بهدستآمده از دو مدل  AquaCropو  SALTMEDبه ترتيب

 30/8و  24/7درصد برای تيمار  3S2:1Fو حداقل خطای نسبي
بهدستآمده برای دو مدل نامبرده به ترتيب  2/9و  0/9درصد
برای تيمار  5S2:1Fبود .ميانگين مقادير قدر مطلق خطای نسبي
(| )|REدو مدل  AquaCropو  SALTMEDبه ترتيب  16/3و
 9/0درصد به دست آمد كه نشاندهندة عملكرد بهتر مدل
 SALTMEDدر تخمين عملكرد محصول بود .تفاوت عملكرد
اين دو مدل را ميتوان متفاوت بودن معادالت حاكم و ساختار
محاسبات در تخمين عملكرد محصول دانست.

جدول  .5درصد خطاي نسبي ( )REتخمين عملکرد محصول در هر تيمار براي دو مدل  AquaCropو SALTMED

مدل

تيمار
واسنجي

ميانگين مقادير
در مرحلة صحتسنجي

||RE

تيمارهای صحتسنجي

F

S1

S2

1S1:1F

1S2:1F

3S1:1F

3S2:1F

5S1:1F

5S2:1F

AquaCrop

0/5

25/9

30/4

14/7

6/ 9

-4/3

30/8

15/0

2/9

16/3

SALTMED

0/0

6/9

24/4

1/1

-3/9

-5/8

24/7

-3/9

0/9

9/0

مقادير درصد خطای متفاوتي برای عملكرد محصول با
استفاده از مدل  SALTMEDدر شرايط تنش شوری گزارش
شده است )2005b( Ragab et al. .مقادير قدر مطلق خطای
نسبي (| )|REرا از  0/00تا ( 21/49ميانگين  )5/73درصد در
مصر گزارش دادند )2011( Razzaghi et al. .مقادير ||RE
عملكرد دانة گنهگنه را از  0/84تا ( 2/16ميانگين  )1/48درصد
اعالم كردند .مقدار خطای نسبي برای عملكرد محصول توسط
مدل  AquaCropتحت شرايط تنش شوری نيز در مطالعات
معدودی گزارش شده است )2014( Khorsand et al. .ميانگين
| |REرا برابر  4/48درصد گزارش دادند)2014( Kumar et al. .
مقادير | |REرا از  9/99تا ( 29/25ميانگين  )19/94درصد برای
بيوماس گندم اعالم كردند و اظهار داشتند با افزايش شوری آب
آبياری خطای مدل نيز افزايش مييابد .در مجموع و با توجه به
مطالعات مختلف ،در تحقيق حاضر پيشبيني هر دو مدل در
عملكرد محصول (به جز تيمارهای  S2و  )3S2:1Fاز دقت خوبي
برخوردار بود.
شوري نيمرخ خاک

مدلهای  AquaCropو  SALTMEDبرای برآورد شوری نيمرخ
خاک برای همة تيمارها اجرا و با مقادير مشاهدهای ارزيابي شد
(شكل  .)4دادههای مشاهدهای ،ميانگين شوری خاک در سه
عمق  0تا  20 ،20تا  ،40و  40تا  60سانتيمتر است كه در
انتهای فصل رشد (دو روز بعد از برداشت محصول) اندازهگيری

شد .همچنين معادلة همبستگي بين مقادير مشاهدهای و
تخميني توسط دو مدل برازش داده شد (شكل  )5و مقدار
ضريب تبيين برای مدل  AquaCropبرابر  0/843و در مدل
 SALTMEDبرابر  0/758به دست آمد .مقادير خطای نسبي
شوری خاک برای هر تيمار در جدول  6ميآيد .مدل
 AquaCropدر تيمارهای  ،3S2:1F ،3S1:1F ،S2و  5S2:1Fو
مدل  SALTMEDدر تيمارهای  Fو  3S1:1Fخطای زيادی
داشت؛ طوری كه حداكثر خطای نسبي برای مدل AquaCrop
در تيمار  3S1:1Fبا مقدار  40/5درصد و برای مدل
 SALTMEDدر تيمار  Fبا مقدار  38/2درصد به دست آمد.
نتايج نشان داد مدل  SALTMEDمقدار خطای نسبي كمتری
نسبت به مدل  AquaCropدارد .اما مدل  AquaCropنسبت به
مدل  SALTMEDهمبستگي بهتری ميان دادههای مشاهدهای
و تخميني داشت و روند تغييرات شوری را بهتر شبيهسازی كرد.
مقدار ضريب  CRMدر تخمين مقادير شوری خاک برای
مدلهای  AquaCropو  SALTMEDبه ترتيب  -24/3و -3/5
درصد به دست آمد كه نشاندهندة بيشبرآورد در هر دو مدل
نسبت به دادههای اندازهگيریشده است .برخالف نتايجGolabi ،
 )2009( et al.و  )2014( Mohammadi et al.برای مدل
 SALTMEDو  )2014( Khorsand et al.برای مدل AquaCrop
كمبرآورد مقادير شوری خاک را گزارش كردند.
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شکل  .4مقايسة مقادير اندازهگيريشده و تخميني شوري خاک توسط مدلهاي  AquaCropو  SALTMEDبراي هر تيمار

شکل  .5همبستگي مقادير اندازهگيريشده و تخميني شوري خاک توسط مدلهاي ( AquaCropراست) و ( SALTMEDچپ) براي نُه تيمار
جدول  .6درصد خطاي نسبي ( )REتخمين شوري خاک در هر تيمار براي دو مدل  AquaCropو SALTMED

مدل /تيمارها

F

S1

S2

AquaCrop

5/9

8/9

19/2 36/6

5/9 -18/9 38/2 SALTMED

1S1:1F

18/1

1S2:1F

3S1:1F

3S2:1F

5S1:1F

5S2:1F

ميانگين مقادير ||RE

12/9

45/8

40/5

40/0

12/2

24/7

4/8

35/4

-2/2

16/3

-17/6

17/5

در مطالعات معدودی عملكرد مدل  SALTMEDدر
مقادير شوری خاک ارزيابي شده است )2009(Golabi et al. .در
بررسي شوری خاک شش مزرعة نيشكر بيشترين و كمترين
مقدار  R2را به ترتيب  0/99و ( 0/79ميانگين  )0/91گزارش
كردند .مقادير  R2را  )2011( Razzaghi et al.برای اعماق 40تا
 50و  50تا  60سانتيمتر خاک به ترتيب  0/82و  0/81گزارش
دادند )2012( Mehanna et al. .مقادير  R2را از  0/81تا 0/91
اعالم كردند )2013( Akbari Fazli et al. .مقادير  R2را برابر
 0/92گزارش دادند )2014( Mohammadi et al. .رطوبت و
شوری خاک را با استفاده از مدل  SALTMEDدر شرايط
اقليمي سيستان شبيهسازی و مقادير قدر مطلق خطای نسبي را
از  11/1تا ( 28/5ميانگين  )17/0درصد گزارش دادند Aly .و

همكاران ( )2015مقادير  R2ميان دادههای مشاهدهای و تخميني
شوری خاک را در عمق  0تا  15سانتيمتر برابر  0/74و در عمق
 45تا  75سانتيمتر برابر  0/93اعالم كردند .قدر مطلق خطای
نسبي شوری خاک از  0/0تا ( 50/0ميانگين  )13/7درصد متغير
بود .با توجه به نتايج مطالعات انجامشده ،ميتوان نتيجه گرفت
عملكرد مدل  SALTMEDدر تحقيق حاضر مناسب بود .در
خصوص شبيهسازی شوری خاک با مدل  ،AquaCropبا توجه
به جديد بودن اين قابليت در نسخة اخير ،اين مدل فقط در
مطالعة  )2014( Khorsand et al.مقدار  R2برابر  0/54و
ميانگين خطای نسبي  57/4درصد را برای شوری خاک داشت.
در تحقيق حاضر مقادير  R2و خطای نسبي مقادير مناسبتری
نشان داد .يكي از داليل نتيجهگيری ضعيف مدل  AquaCropدر
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ً درصد بود كه توانايي نسبتا9/0  و16/3  به ترتيبSALTMED
 در.خوب دو مدل را در شبيهسازی عملكرد ذرت نشان ميدهد
بعضي تيمارها شوری خاک توسط دو مدل خطای نسبي زيادی
 اما هر دو مدل روند مناسبي از شبيهسازی شوری خاک.داشت
 وAquaCrop  مقدار ضريب تبيين برای مدلهای.ارائه دادند
 مقدار. به دست آمد0/758  و0/843  به ترتيبSALTMED
 اما روند،AquaCrop  كمتر از مدلSALTMED خطا در مدل
 به طور. بهتر بودAquaCrop شبيهسازی شوری خاک در مدل
SALTMED  وAquaCrop كلي ميتوان گفت مدلهای
ابزارهايي مفيد برای مديريت و پيشبيني اثر تنش شوریاند و
هر دو مدل بهخوبي توانستند جريان آب را در خاک در اثر
 و جذب آب توسط گياه در شرايط، انتقال نمک در خاک،آبياری
 با وجود.تنش شوری در فصل رشد بهخوبي شبيهسازی كنند
 به علت اينكه تأثير تنش شوری بهتازگي به قابليت مدل،اين
 تحقيقات، اضافه شده است و حالت آزمايشي داردAquaCrop
بيشتری نياز است تا كارآيي اين مدل در شرايط مختلف تنش
.شوری بررسي شود

شبيهسازی شوری ميتواند معادالت حاكم بر پديدة انتقال امالح
، پخشيدگي، عوامل مختلفي مانند انتقال تودهای امالح.باشد
 و تخريب امالح بر انتقال امالح در، جذب امالح،انتشار آبي
 فقطAquaCrop نيمرخ خاک مؤثرند؛ در حالي كه در مدل
فرايندهای انتقال تودهای و پخشيدگي در نظر گرفته شده است
.)Khorsand et al., 2014(
نتيجهگيري

 در شرايطSALTMED  وAquaCrop  دو مدل،در اين تحقيق
استفاده از آب شور در تناوب با آب شيرين برای كشت گياه
 بدين منظور.ذرت علوفهای در منطقة كرج مقايسه و ارزيابي شد
عملكرد محصول و پروفيل شوری خاک در نُه تيمار مختلف
 نتايج نشان داد همبستگي مناسبي بين مقادير.بررسي شد
تخميني و مشاهداتي برای هر دو مدل وجود دارد؛ طوری كه
AquaCrop مقدار ضريب تبيين برای عملكرد محصول در مدل
 به دست0/846  برابرSALTMED  و برای مدل0/733 برابر
 ميانگين مقادير قدر مطلق خطای نسبي عملكرد محصول.آمد
 وAquaCrop در مرحلة صحتسنجي برای دو مدل
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