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ارزيابی مدل  SALTMEDتحت شرايط مختلف مديريتهای آبياری قطرهای با آبشور
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 .۱استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان
 .۲استاد ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران
 .۳دانشیار ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران
 .۴دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران
(تاریخ دریافت – ۱۳۹۴ /۹ /۲۲ :تاریخ تصویب)۱۳۹۴ /۱۲ /۸ :

چکيده
آبیاری با آبشور نیازمند اعمال مدیریتهای مختلف برای کاهش اثرات مخرب شوری روی گیاه ،خاک و محیطزیست
است .مدلهای شبیهسازی ازآنجاییکه توان برآورد عملکرد محصول و وضعیت خاک را با توجه به تغییر اقلیم ،گیاه و
عملیات مدیریتی دارند ،ابزاری مناسب برای مدیریت آبیاری در شرایط شوری آبوخاک هستند .در این پژوهش مدل
 SALTMEDتحت شرایط مختلف مدیریت آبیاری ذرت با آبشور مورد ارزیابی قرار گرفت .آبیاری با استفاده از سیستم
آبیاری قطرهای نواری در سه مدیریت اختالط ،تناوب یکدرمیان و تناوب نیمدرمیان آبشور با آب شیرین در چهار سطح
شوری انجام شد .مدل  SALTMEDبر اساس اطالعات نیمی از تیمارها واسنجی و با نیمی دیگر صحتسنجی شد.
واسنجی مدل روی رطوبت خاک ،عملکرد دانه و بیوماس تولیدی صورت گرفت .متوسط ریشه میانگین مربعات خطای
نرمال ( )NRMSEدر شبیهسازی عملکرد و بیوماس به ترتیب  ۳/۲۱و  ۲/۳۳درصد به دست آمد که بیانگر دقت باالی
مدل است .میانگین مقدار  NRMSEدر شبیهسازی رطوبت خاک برای مدیریتهای مختلف  ۲/۳۲درصد محاسبه شد.
همچنین شبیهسازی توزیع شوری در خاک در مدیریتهای تناوبی با دقت کمتری (= )۱۳٫۱۱NRMSEنسبت به
مدیریت اختالط (= )۹٫۳۱NRMSEصورت گرفت.
واژههای کليدی :شبیهسازی ،عملکرد ،رطوبت خاک

مقدمه
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تصمیمگیری در مورد آبیاری با آبشور با در نظر گرفتن
مواردی نظیر محدودیت تحمل گیاه به شوری ،طبیعت خاک،
کیفیت آب ،شدت بارندگی ،ویژگیهای آبشویی ،در دسترس
بودن آب شیرین ،روش کاربرد آبشور ،اقلیم منطقه ،مدیریت
منابع انسانی و مقرونبهصرفه بودن استفاده از آبشور برای
آبیاری امکانپذیر است .ازآنجاییکه مدلهای شبیهسازی توان
برآورد عملکرد محصول و وضعیت خاک با توجه به تغییر در
اقلیم ،گیاه ،عملیات مدیریتی و زراعی را دارند ازاینرو سبب
صرفهجوئی در وقت و هزینه میشوند .با استفاده از این مدلها
میتوان تأثیر فاکتورهای مختلف را در برآورد عملکرد نهایی
بررسی و مطالعه نمود .عالوه بر این با استفاده از این ابزار
میتوان اثرات درازمدت تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری را بر
محصول و شوری خاک ارزیابی کرد .تابهحال مدلهای متعددی
درزمینۀ مدیریت آبیاری با آبشور توسعهیافتهاند؛ اما بسیاری از
*

نویسنده مسئولaliheidar200@gmail.com :

آنها نمیتوانند شرایط کلی یا تصمیمات مدیریتی در مزرعه را
لحاظ کنند .مدل  SALTMEDبرای گیاهان ،خاکها،
سامانههای آبیاری مختلف ،راهکارهای مدیریت آبیاری،
کیفیتهای مختلف آب ،کاربرد مواد مغذی ،کودآبیاری ،اثر
تنشهای محیطی همچون شوری ،گرما ،خشکی و حضور آب
زیرزمینی کمعمق کاربرد دارد و توسط  )2002( Ragabارائه
شد .این مدل در پژوهشهای متعددی برای مدیریتهای
مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج آنها بیانگر توانایی
باالی مدل در شبیهسازی شرایط مختلف است .پژوهش
 )2010( Montenegro et al.بهمنظور شبیهسازی دینامیک
رطوبت خاک و عملکرد محصول هویج ،کلم و کرچک با مدل
 SALTMEDانجام شد و حداکثر خطای شبیهسازی رطوبت
خاک  ۰/۴۳۱محاسبه شد .در پژوهشی Razzaghi et al.
( ،)2011اثرات سطوح مختلف آبیاری و شوری را روی عملکرد
گیاه گنهگنه در یک شرایط الیسیمتری بررسی نمودند .مقادیر
عملکرد ،میزان رطوبت و شوری خاک اندازهگیری شده در
شرایط مختلف با مقادیر شبیهسازیشده با استفاده از مدل
 SALTMEDمقایسه شد .مدل عملکرد دانه گنهگنه را با خطای
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ﻧﺴﺒﯽ  -0/4درﺻﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﯿﺎه و ﺧﺎك را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﺧﻮب ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﻻﯾﺴﯿﻤﺘﺮي ﺑﻮد .در ﭘﮋوﻫﺶ Hirich et

دارد .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪل  SALTMEDاﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آبﺷﻮر اﺳﺖ.
ازاﯾﻦرو در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ

ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه  5/91ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﺪل  SALTMEDدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ اﻫﻮاز ،ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪل
ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺑﺮاي

ﺷﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻣﺪل  SALTMEDﺑﺮاي دو ﺳﺎل ﺧﺸﮏ
و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰرﻋﻪاي ﮔﯿﺎه ﻧﺨﻮد در ﺟﻨﻮب
ﭘﺮﺗﻐﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﮐﻞ

ﻣﺤﺼﻮل ذرت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 (2012) al.ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪل  SALTMEDﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي

ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺧﺸﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه و واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5/ 14و 5/3
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪل وﺟﻮد داﺷﺖ ) Silva

 .(et al, 2012در ﭘﮋوﻫﺶ  (2013) Golabi et al.آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺪل  SALTMEDﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آب آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1/ 29دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﻣﺪل

SALTMED

ﻣﺪل  ٢٠١٣SALTMEDدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪل
ﺳﻪ زﯾﺮ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ؛ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ،ﺗﻨﺎوب ﮔﯿﺎه و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

ﻧﯿﺘﺮوژن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺪل
اﻣﮑﺎن ﻣﺪلﺳﺎزي آﺑﯿﺎري زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ،ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﺑﻪ روش ﺧﺸﮑﯽ
ﻣﻮﺿﻌﯽ رﯾﺸﻪ ) ،(PRDزﻫﮑﺸﯽ و ﺣﻀﻮر آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻢﻋﻤﻖ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺪل اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ ازﺟﻤﻠﻪ؛
درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﻏﻠﻈﺖ  ،٢COﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ،ﺳﻄﻮح اﮐﺴﯿﮋن ﺧﺎك،

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻣﺪل ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري
ﺗﻨﺎوﺑﯽ آبﺷﻮر و ﻏﯿﺮ ﺷﻮر ﺑﺮاي ذرت ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ را روي رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ )  .(Ragab, 2013اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  24/ 7درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ) Hasan Li et al,

ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ،ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ،اﻧﺘﻘﺎل آب و
اﻣﻼح در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري ،زﻫﮑﺸﯽ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از آب اﺳﺖ ) .(Ragab,2002در ﻣﺪل

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ و
 .(2014ﻣﺪل  SALTMEDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ اي
ﮐﺸﺖ ﺳﻮرﮔﻮم ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ اﯾﺮان ﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ،ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ،ﺷﻮري و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ) .(Ranjbar et al, 2015ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ و ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮاﻓﻖ وﯾﻠﻤﻮت (d) 1ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و واﻗﻌﯽ ﺷﻮري در
اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  0/92ﺗﺎ  0/ 96ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  (2015) Rachid et al.ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﺪل  SALTMEDﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﻨﻪﮔﻨﻪ را ﺗﺤﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه (CRM) 2در
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  -0/ 11و  0/2ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل  SALTMEDﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
1 - Willmott index of agreement
2 - Coefficient of residual mass

ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻨﻤﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﺚ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ  56ﻓﺎﺋﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه اﺳﺖ ) Allen
 .(et al, 1998در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺟﺬب آب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه
در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﮏ از راﺑﻄﻪ  Cardonو  (1992) Leteyاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﺬب آب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع آب ﺟﺬبﺷﺪه در
ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ آب )ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺪون ﺗﻨﺶ( ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ).(Ragab, 2002
)راﺑﻄﻪ (1

 SX , Z , t
 S X , Z , t

RY 

max

)راﺑﻄﻪ (2

AY  RY  Ymax

ﮐﻪ در آنﻫﺎ؛  : RYﺑﺎزده ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﺼﻮل S ،و S max
ﺟﺬب واﻗﻌﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪ )ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮ روز( در
زﻣﺎن  tو ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي  Xو  Zدر ﺷﺒﮑﻪ اﻃﺮاف
رﯾﺸﻪ : AY ،ﺑﺎزده واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺼﻮل و  : Ymaxﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﻘﺎل آب و اﻣﻼح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو راﺑﻄﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ رﻃﻮﺑﺘﯽ و

ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎران :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل  SALTMEDﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي 563 ...

ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رواﺑﻂ اراﺋﻪﺷﺪه

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و آﺑﯿﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺗﻮﺳﻂ  (1980) Van Genuchtenاﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .زﻫﮑﺸﯽ در
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪل ) (SALTMED, 2013ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ؛ زﻫﮑﺸﯽ
آزاد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺶ روﺑﺎز ﯾﺎ ﻟﻮﻟﮥ زﻫﮑﺶ و آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﯾﮏدرﻣﯿﺎن آﺑﯿﺎري ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ) S3 ،S2و  (S4و ﻧﻮﺑﺖ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ) (S1ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ﯾﮏ درﻣﯿﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ) (M3در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آﺑﯿﺎري

ﮐﻢﻋﻤﻖ ﺑﺪون زﻫﮑﺸﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﻤﯽ از آب آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آبﺷﻮر ) S3 ،S2و  (S4و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ

دادهﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺪل

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﻢ اول ﺑﺎ آب ﮐﺎرون ) (S1ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

دادهﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺪل ازﺟﻤﻠﻪ؛ ﻣﻘﺎدﯾﺮ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و

در ﻫﺮ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر آب ﮐﺎرون ) (S1ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺗﺎﺑﺶ ﺧﺎﻟﺺ و ...در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ
از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي اﻫﻮاز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

 2/5دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.

آﺑﯿﺎري ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺗﺎرﯾﺦ آﺑﯿﺎري ،ﺷﺪتﺟﺮﯾﺎن ،زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
آﺑﯿﺎري و ﺷﻮري آب آﺑﯿﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪاي ﺑﻪ
ﻣﺪل وارد ﺷﺪ .دادهﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ازﺟﻤﻠﻪ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ
رﯾﺸﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ،ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ،
ﻃﻮل دورهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪاي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎﺋﻮ  56و
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ،
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب در دﺳﺘﺮس ﮔﯿﺎه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
رﺷﺪ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﯿﺎه
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻮع ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ در
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎ ﻣﺪل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ رﻃﻮﺑﺘﯽ
و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ونﮔﻨﻮﺧﺘﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻻﯾﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ
ﻻﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ،رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﯿﻪ ،ﺷﻮري اوﻟﯿﻪ و ﻣﯿﺰان
ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪاي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪاي

ﻋﻤﻠﯿﺎت و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ اي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ

آﺑﺎن ﻣﺎه  1392در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم آب
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺟﺮا ﺷﺪ .رﻗﻢ ذرت ﮐﺸﺖﺷﺪه
 ٧٠۴SC.ﺑﻮد .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮتﻫﺎي ﺧﺮدﺷﺪه اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري و
ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺷﻮري آب آﺑﯿﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
روشﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼط ) ،(M1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﯾﮏدرﻣﯿﺎن ) (M2و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ) (M3اﺳﺖ .در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼط ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آبﺷﻮر ) S3 ،S2و  (S4ﺑﺎ
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ) (S1ﺑﻪ

ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  S2M1 ،S1M1و S3M1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي اﺧﺘﻼط ،ﯾﮏدرﻣﯿﺎن و ﻧﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺎ آب ﮐﺎرون ) (S1ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
آﺑﯿﺎري ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻄﻮح ﺷﻮري ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ  1Sﺑﺎ ﺷﻮري 2/ 5
دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ S3 ،S2 ،و  S4ﺑﺎ ﺷﻮريﻫﺎي ﭼﻬﺎر ،ﺷﺶ و
ﻫﺸﺖ دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺠﻤﻮع 36
ﮐﺮت ﺑﺎ ﺳﻪ ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  75ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  3/5ﻣﺘﺮ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .آﺑﯿﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻟﺺ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن رﻃﻮﺑﺖ
ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻋﻤﻖ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آﺑﺸﻮﯾﯽ و راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎري
ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ:
dn
1  LF  E a

)راﺑﻄﻪ (3
)راﺑﻄﻪ (4



e

EC iw
2  max EC

dg 

LF 

ﮐﻪ در آنﻫﺎ : d g ،ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آﺑﯿﺎري ) dn ،(mm؛
ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻟﺺ آﺑﯿﺎري ) : E a (mmراﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎري : LF ،ﮐﺴﺮ
آﺑﺸﻮﯾﯽ : ECiw ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب آﺑﯿﺎري ) (ds/mو
 : max ECeﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﺧﺎك ) (ds/mﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل

ﺑﺮاي واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل از ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺶ
ﺗﯿﻤﺎر  2S3M ،4S2M ،2S2M ،4S1M ،2S1Mو  4S3Mاﻧﺘﺨﺎب
و واﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .واﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﯿﺎه و
ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺑﯿﻮﻣﺎس و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
)  .(Ragab, 2013ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎك ازﺟﻤﻠﻪ
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شاخص توزیع منافذ خاک (  ) و فشار ورود هوا (  ) Pبهمنظور

حاضر نشاندهنده مطابقت بین آنهاست .نتایج ضرایب حاصل

حداقل نمودن اختالف مقادیر رطوبت شبیهسازی و مشاهداتی

از فرآیند واسنجی مدل در جدول ( )۱آمده است .مقادیر اولیه

تعدیل شد .پسازاین مرحله مدل برای شبیهسازی عملکرد و

در این جدول مربوط به شروع واسنجی مدل و مقادیر نهایی در

بیوماس طی دو مرحله کالیبره شد .در گام نخست تعدیل جزئی

پایان واسنجی ثابت شدند .دلیل انتخاب این ضرایب در واسنجی

روی پارامترهای ضریب گیاهی ( )KCو ضریب تعرق گیاه ()Kcb

مدل بررسی منابع مختلف و کارهای مشابهی بود که در شرایط

و در گام بعد روی راندمان فتوسنتز ) )PEانجام شد .تیمارهای

شوری انجامشده بود (

باقیمانده نیز برای صحت سنجی مدل مورداستفاده قرار گرفتند.

 .)2011; Ranjbar et al, 2015نتایج حاصل از واسنجی مدل
برای عملکرد و بیوماس در شکلهای ( )۲الی ( )۳قابلمشاهده

شاخصهای ارزيابی مدل

در این پژوهش برای ارزیابی مدل ،از ریشه میانگین مربعات
خطای نرمال ،)NRMSE( ۴ضریب باقیمانده ( )CRMو ضریب
تبیین )۳R( ۳استفاده شد.
1/ 2

(رابطه )۳
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Razzagh et al, 2012, Silva et al,
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حاصل از واسنجی مدل برای شبیهسازی عملکرد و بیوماس به
ترتیب  ۰/۹۲و  ۰/۹۴است .همچنان که از شکلهای ( )۲و ()۴
مشخص است مدل در شوری  S2برای هر سه روش مدیریتی
مقادیر کمتری را برآورد کرده ولی در شوری باالتر یا  S4مقادیر
شبیهسازیشده با مدل بیشتر از مقادیر واقعی برآورد شده است.
صحت سنجی مدل SALTMED
شبيهسازی عملکرد و بيوماس

برای بررسی توانایی مدل در شبیهسازی عملکرد و بیوماس پس
از واسنجی مدل ،از نتایج تیمارهای ،M2S1 ،M1S3 ،M1S1
 M3S1 ،M2S3و  M3S3برای صحت سنجی آن استفاده شد.

n

i

است .همانطور که از این شکلها مشخص است ضریب تبیین

مدل برای این شش تیمار که هر سه مدیریت آبیاری را شامل

R2 

میشوند ،اجرا شد .مقایسه عملکرد و بیوماس شبیهسازی و
اندازهگیریشده در جدول ( )۲ارائهشده است .همانطور که از

I 1

که در آنها؛  S iمقادیر شبیهسازیشده شده توسط مدل،
 Oiمقادیر اندازهگیری شده (مشاهدهای) n ،تعداد مقادیر
شبیهسازیشده یا اندازهگیری شده و  Oمقدار متوسط پارامتر
اندازهگیری شده است.

این جدول مشخص است حداکثر اختالف بین مقادیر تخمینی و
واقعی عملکرد و بیوماس به ترتیب  ۴/۸و  ۴درصد است و
نشاندهنده دقت باالی مدل در شبیهسازی است که با نتایج
سایر محققان نیز مطابقت دارد

( Rachid et al, 2015; Ranjbar

 .)et al,2015; Hasan Li et al; 2014مقایسه مقادیر مختلف
نشان میدهد که بیشترین درصد اختالف بین عملکرد و بیوماس

نتايج و بحث

شبیهسازی و اندازهگیریشده متعلق به مدیریت نیم در میان یا

واسنجی مدل SALTMED

نتایج واسنجی مدل برای شبیهسازی رطوبت خاک در شکل
( )۱ارائهشده است .همچنان که مالحظه میشود ضریب تبیین
در این بخش  ۰/۸۲محاسبه شد )2012( Silva et al. .و

Hirich

 )2012( et al.نیز کالیبراسیون مدل را روی رطوبت خاک انجام
دادند و میانگین مقدار  R 2را برای عمقهای مختلف به ترتیب
 ۰/۸۳و  ۰/۸۱محاسبه کردند که مقایسه این مقادیر با تحقیق
1. Normalize root mean square error
2. Coefficient of determination

تیمار  M3S3است .شاخصهای آماری ارزیابی مدل نیز محاسبه
و در جدول ( )۳ارائه شدند که بر اساس آن شاخص ضریب
باقیمانده ( )CRMبرای تخمین عملکرد و بیوماس به ترتیب
 ۰/۰۲۲و  ۰/۰۱۱بهدستآمده است .مقادیر مثبت شاخص
 CRMنشاندهنده تخمین کمتر عملکرد و بیوماس با استفاده از
مدل نسبت به اندازهگیریهای واقعی است .مشاهده هر سه
شاخص نشان میدهد که مدل با دقت باالیی قادر به شبیهسازی
عملکرد و بیوماس است.

نصرالهی و همکاران :ارزيابی مدل  SALTMEDتحت شرايط مختلف مديريتهای 565 ...
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شکل  -3رابطه بين مقادير اندازهگيری و شبيهسازیشده رطوبت خاک
جدول  -3ضرايب حاصل از واسنجی مدل SALTMED
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شکل  -3رابطه بين مقادير شبيهسازی و اندازهگيریشده عملکرد در طی فرآيند واسنجی مدل
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شکل  -5رابطه بين مقادير شبيهسازی و اندازهگيریشده بيوماس در طی فرآيند واسنجی مدل
جدول  -۲عملکرد و بيوماس شبيهسازی و مشاهدهای در مرحله صحت سنجی

تیمار

عملکرد مشاهداتی
()ton/ha

عملکرد شبیهسازی
()ton/ha

درصد اختالف

بیوماس مشاهداتی
()ton/ha

بیوماس شبیه
سازی ()ton/ha

درصد اختالف

M1S1

۱/۳۱
۲/۱۲
۱/۲۳
۳/۸۳
۱/۱۱
۲/۲۲

۱/۲
۲
۱
۳/۹۱
۲/۸۹
۲/۳۴

۱/۳
۱/۹۲
۳/۱۸
۲/۳۴
۳/۹
۴/۸

۱۴/۳۳
۱۲/۸۲
۱۴/۸۱
۱۲/۱۴
۱۴/۰۸
۱۳/۲

۱۳/۹۸
۱۲/۲
۱۴/۳۱
۱۲/۳۴
۱۳/۸۸
۱۲/۲۸

۲/۳۸
۲/۰۲
۱/۲۲
۱/۲۳
۱/۴۲
۴

M1S3
M2S1
M2S3
M3S1
M3S3

جدول  -3ارزيابی آماری توانايی مدل در شبيهسازی عملکرد و
بيوماس
CRM

NRMSE

R2

متغیر

۰/۰۲۲

۳/۲۱

۰/۹۴

عملکرد

۰/۰۱۱

۲/۳۳

۰/۹۳

بیوماس

شبيهسازی رطوبت و شوری خاک

برای ارزیابی توانایی مدل در شبیهسازی توزیع رطوبت و شوری
در خاک از هر روش مدیریتی یک تیمار انتخاب و موردبررسی
قرار گرفت .برای این منظور تیمار  M1S3در مدیریت اختالط،
تیمار  M2S3در مدیریت یکدرمیان و تیمار  M3S3در مدیریت
نیم در میان بررسی شد .نتایج شبیهسازی توزیع رطوبت و
شوری در مدیریتهای مختلف با استفاده از شاخصهای آماری

در جدول ( )۴آمده است .ضریب تبیین در مدیریت اختالط از
حدود  ۰/۹۸به مقدار  ۰/۹۰در مدیریت نیم در میان کاهشیافته
است .همچنان که مالحظه میشود ،مقدار این ضریب در
مدیریت یکدرمیان بین این دو حالت قرار دارد .کمترین مقدار
متوسط شاخص  NRMSEنیز در تیمار  M1S3و بیشترین مقدار
این شاخص در تیمار ( )M2S3به دست آمد .باالترین مقدار
 NRMSEدر مورد پارامتر شوری در مدیریت نیم در میان نشان
میدهد که مدل قادر نیست شبیهسازی دقیقی از توزیع شوری
در مدیریت نیم در میان داشته باشد .مقایسه شاخصهای
مختلف آماری نشان میدهد که مدل شبیهسازی شوری و
رطوبت را در مدیریت اختالط (تیمار  )M1S3با دقت باالتری
نسبت به دو مدیریت یکدرمیان ( )M2S3و نیم در میان

564 ...  تحت شرايط مختلف مديريتهایSALTMED  ارزيابی مدل:نصرالهی و همکاران

نتيجهگيری
 تحت شرایط مختلفSALTMED در این پژوهش مدل
مدیریت آبیاری قطرهای با آبشور برای گیاه ذرت مورد ارزیابی
 بهمنظور شبیهسازی اندازهگیریهای مزرعهای با.قرار گرفت
 عملکرد، واسنجی مدل روی رطوبت خاک،SALTMED مدل
 درنتیجه این فرآیند.دانه و بیوماس تولیدی صورت گرفت
همبستگی باالیی بین مقادیر شبیهسازی و مشاهدهای رطوبت
،۰/۸۲  عملکرد دانه و بیوماس به ترتیب با ضرایب تبیین،خاک
 نتایج صحتسنجی مدل نشان. بهدستآمده آمد۰/۹۴  و۰/۹۲
 بیوماس و توزیع رطوبت خاک،دارد که مدل قادر است عملکرد
.را در شرایط مختلف مدیریتی با دقت باالیی شبیهسازی کند
 نشانSALTMED شبیهسازی شوری خاک با استفاده از مدل
داد که مدل هرچند شبیهسازی را تحت شرایط مدیریت اختالط
با دقت باالیی انجام میدهد ولی در مدیریتهای تناوبی
.یکدرمیان و نیم در میان دقت شبیهسازی کمتر است
بااینوجود نتایج بهدستآمده حاکی از توانایی و کارایی باالی
 بیوماس تولیدی و توزیع،مدل در شبیهسازی عملکرد محصول
.شوری و رطوبت خاک در شرایط مختلف مدیریتی است

 این نتایج نشان میدهد باوجود اینکه.) انجام میدهدM3S3(
مدل با دقت بسیار باالیی توزیع شوری در خاک را تحت
 اما این فرآیند در،مدیریت اختالط شبیهسازی میکند
 به نظر.مدیریتهای تناوبی با دقت کمتری صورت میگیرد
میرسد این امر ناشی از ایجاد پروفیلهای شوری نامنظم در
مدیریتهای تناوبی در طول فصل است که در مدیریت نیم در
 ولی بااینحال نباید فراموش کرد.میان این حالت تشدید مییابد
که مدل حتی در مدیریتهای تناوبی باوجود دقت کمتر در
شبیهسازی توزیع شوری خاک توزیع رطوبت و بخصوص مقدار
.عملکرد و بیوماس را با دقت بسیار باالیی شبیهسازی کرده است
 شاخصهای آماری ارزيابی مدل برای مديريتهای مختلف-7 جدول
CRM

NRMSE

R2

پارامتر

۰/۰۴
۰/۰۳
۰/۰۰۲
۰/۰۳
۰/۰۴
۰/۰۰۱

۹/۳۱
۲/۳۴
۱۴/۴۴
۸/۲۴
۱۲/۹۸
۴/۳۹

۰/۹۸
۰/۹۱
۰/۹۳
۰/۹۸
۰/۹۱
۰/۸۹

شوری
رطوبت
شوری
رطوبت
شوری
رطوبت

تیمار
M1S3
M2S3
M3S3
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