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چکيده
اخيرا فائو نسخه  4مدل  AquaCropرا ارائه کرده است که قادر به پيشبيني اثر آبياري با آب شور بر عملکرد محصول
و شوري خاک ميباشد .در تحقيق حاضر ،مدل  AquaCropتحت شرایط مدیریتهاي مختلف زراعي و آبياري با آب شور
براي ذرت دانهاي (رقم  )SC.704مورد ارزیابي قرار گرفت .آزمایشهاي مزرعهاي مطالعه حاضر در مزرعه کشاورزي
دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا گردید .مدیریتهاي زراعي مختلف شامل بدون استفاده از بقایاي گياهي ،استفاده از
بقایاي گياهي در سطح خاک به عنوان خاکپوش و اختالط بقایاي گياهي با الیه سطحي خاک تا عمق  30سانتيمتر و
شوري آب آبياري در سه سطح شامل شوري آب رودخانه کارون (به طور متوسط 2دسي زیمنس بر متر) ،شوري  4/5و 7
دسي زیمنس بر متر بود .پس از واسنجي مدل به منظور تعدیل برخي پارامترهاي ورودي ،صحتسنجي مدل انجام شد.
در مرحله صحتسنجي مقدار ضریب تبيين ( ،)R2خطاي نسبي ( ،)REضریب باقيمانده ( )CRMو متوسط ریشه
ميانگين مربعات خطاي نرمال شده ( )NRMSEبراي شوري خاک به ترتيب  10/0،6/83درصد 0/04 ،و  ،11/64براي
عملکرد دانه به ترتيب  5/2 ، /93درصد 0/01 ،و  ،5/58براي زیست توده به ترتيب  4/2 ،0/99درصد -0/02 ،و  4/48و
براي پوشش سایهانداز به ترتيب  16 ،0/97درصد 0/08 ،و  14/71بهدست آمد .متوسط خطا در مدیریتهاي کاربرد و
عدم کاربرد بقایاي گندم براي شوري خاک به ترتيب  9/6و  12/7درصد ،براي عملکرد دانه به ترتيب  6و  3/5درصد،
براي زیست توده به ترتيب  4/8و  3/1درصد و براي پوشش سایهانداز به ترتيب  14/6و  18/8درصد تعيين شد .نتایج
نشان داد که عملکرد دانه ،زیست توده ،شوري خاک و پوشش سایهانداز به خوبي شبيهسازي شدند .هرچند دقت مدل در
تخمين شوري خاک و پوشش سایهانداز کمتر از سایر پارامترها بود و با افزایش شوري دقت مدل کاهش یافت .همچنين
در شرایط اعمال مدیریتهاي زراعي ،دقت مدل در تخمين شوري و پوشش سایهانداز افزایش و در تخمين عملکرد دانه و
زیست توده کاهش یافت.
واژههای کليدی :زیست توده ،پوشش سایهانداز ،بقایاي گياهي ،خاکپوش
*

مقدمه

محدودیت منابع آبي در مناطق خشک و نيمه خشک موجب
گردیده تا امروزه نگاهها به سوي استفاده از منابع آب شور
معطوف شود .اما استفاده از این آبها همواره باید با احتياط
صورت گيرد .در این رابطه راهکارهاي متفاوتي جهت کاهش
خسارات شوري و افزایش توليدات کشاورزي وجود دارد که از
آن جمله ميتوان کاشت گياهان مقاوم به شوري،کاهش فاصله
آبياري به منظور جذب بهتر آب توسط گياه ،مصرف آب بيشتر
* نویسنده مسئول heidariniya@gmail.com :

به منظور آبشویي و انواع راهکارهاي مدیریت آبياري با آب شور
همچون اختالط ،تناوب یک در ميان و نيم در ميان اشاره کرد
( .)Liaghat and Esmaeli, 2003در کنار راهکارهاي مذکور
استفاده از روشهاي مدیریت زراعي مانند شيوههاي مختلف
استفاده از بقایاي گياهي نيز در استفاده از آبهاي شور ميتواند
مؤثر باشد چرا که امروزه طبق نتایج بسياري از محققين ( Zhao
)et al, 2014; Tishehzan, 2011; Bezbordove et al, 2010
ثابت شده که استفاده از خاکپوشهاي مختلف سبب کاهش
تبخير از خاک ،افزایش ميزان آب در دسترس خاک ،کاهش
تجمع نمک در خاک شده و نهایتا افزایش عملکرد محصول را به
دنبال خواهد داشت.
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آزمایشهاي مزرعهاي براي بررسي اثر متقابل استفاده از
روشهاي مختلف کاربرد بقایاي گياهي و آب شور مفيد ميباشد
ولي این کار زمانبر و پرهزینه است .از سایر محدودیتهاي
آزمایشهاي مزرعهاي ميتوان به محدود بودن اعتبار آزمایشها
به شرایط فيزیکي،کوتاه بودن مدت زمان آزمایش و نيز
محدودیت تعداد سناریوها اشاره کرد (.)Ebrahimi et al., 2015
از آنجا که مدلهاي شبيهسازي توان برآورد عملکرد محصول و
وضعيت خاک با توجه به تغيير در اقليم ،گياه ،عمليات مدیریتي
و زراعي را دارند از اینرو سبب صرفهجوئي در وقت و هزینه
ميشوند .با استفاده از این مدلها ميتوان تأثير فاکتورهاي
مختلف را در برآورد عملکرد نهایي بررسي و مطالعه نمود .عالوه
بر این با استفاده از این ابزار ميتوان اثرات درازمدت تغييرات
کمي و کيفي آب آبياري را بر محصول و شوري خاک ارزیابي
کرد ( .)Droogers and Kite, 2001در چند دهه اخير مدلهاي
مختلفي به منظور شبيهسازي رشد گياه ،حرکت و انتقال آب و
امالح در خاک معرفي شده است .از جمله این مدلها ميتوان به
،CROPWAT ،CERES ،CropSyst ،WOFOST ،SWAP
 Budjet ،APSIMو  CRPSMاشاره کرد .بيشتر این مدلها به
اطالعات ورودي زیادي نياز دارند که اغلب آنها در دسترس
نيست و استفاده از این مدلها را بهویژه در تصميمگيريهاي
مدیریتي که باید قبل از فصل کشت صورت گيرد دچار مشکل
ميکند ( .)Gholami and Pirmoradian, 2011در این مدلها
یکي از معيارهاي اصلي ،مطالعه ميزان شاخص سطح برگ مي-
باشد .استفاده از بيشتر آنها به دليل نياز به واسنجي و اعتبار-
سنجي پيچيده ،نياز به دادههاي ورودي زیاد و تغييرپذیري زیاد
دادههاي ورودي دشوار ميباشد .همچينين این مدلها براي
دامنه وسيعي از گونههاي زراعي و گياهي و مکانهاي مختلف
دنيا غير قابل دسترسي هستند ( .)Todorvic et al., 2009یکي
از مدلهاي زراعي کاربردي مدل  AquaCropميباشد .نسخه
اوليه این مدل که از اصالح و بازنگري نشریه شماره  33فائو به-
دست آمده است ،در سال  2007و بدون لحاظ تأثير تنش
شوري ارائه شد .در نسخه  4که در سال  2012معرفي شد ،مدل
اصالح و تأثير تنش شوري و شبيهسازي انتقال امالح در نيمرخ
خاک نيز مدنظر قرار گرفت .مدل  AquaCropبه جاي شاخص
سطح برگ از پوشش سایهانداز استفاده ميکند و براي محدوده
وسيعي از محصوالت زراعي شامل محصوالت علوفهاي،
سبزیجات ،غالت ،ميوهها ،محصوالت روغني و غدهاي قابل
کاربرد است.)Raes et al., 2012( .
مدل  AquaCropتوازني منطقي بين سادگي ،دقت،
توانمندي و سهولت استفاده برقرار ميکند و تا به حال براي

گياهان متعدد به کار رفته است (،)Mohammadi et al., 2015
اما اکثر مطالعات درباره آن در وضعيت بدون شوري منابع آب و
خاک و براي شبيهسازي کم آبياري و عملکرد محصول صورت
گرفتهاست ( )Golabi and Naseri, 2015برخي از پژوهشهاي
انجام شده در زمينه مدل  AquaCropدر ادامه ارائه شده است.
 (2014) Khorsand et al.در پژوهشي به ارزیابي عملکرد
مدل  AquaCropدر پيشبيني عملکرد گندم ،رطوبت و شوري
نيمرخ خاک تحت تنشهاي شوري و کمآبي پرداختند .براساس
نتایج ،متوسط خطاي مدل  AquaCropدر پيشبيني عملکرد
دانه  4/48درصد به دست آمد که بيانگر دقت باالي مدل مي-
باشد .همچنين متوسط ریشه ميانگين خطاي نرمال شده پيش-
بيني شوري عصاره اشباع خاک در مراحل واسنجي و صحت-
سنجي به ترتيب  34/5و  36/8درصد بهدست آمد که این امر
گویاي آن است که تخمين شوري با خطاي بسيار زیادي انجام
شده است.
 )2014( Kumar et al.نيز پس از ارزیابي مدل
 AquaCropدر برآورد عملکرد چهار رقم گندم (سه رقم گندم
مقاوم به شوري و یک رقم گندم غير مقاوم به شوري) و چهار
سطح شوري آب آبياري گزارش کردند که ضریب تبيين براي
عملکرد دانه و زیست توده به ترتيب  0/94و  0/95بهدست آمد
که نشانگر نزدیکي مقادیر شبيهسازي و مشاهداتي است.
همچنين خطاي پيشبيني عملکرد دانه و زیست توده در ارقام و
سطوح شوري مختلف به ترتيب در بازه  1/92-12/76و -29/25
 9/99درصد بهدست آمد به طوريکه خطاي بيشتر مدل ،در
سطوح شوري باالتر مشاهد گردید.
 )2015( Hasan-Li et al.به ارزیابي عملکرد مدل
 AquaCropدر تخمين عملکرد محصول ذرت علوفهاي و شوري
خاک تحت شرایط مدیریتهاي مختلف استفاده از آب شور در
تناوب با آب شيرین پرداختند .در این پژوهش خطاي نسبي
مدل در تخمين عملکرد محصول و شوري خاک براي تيمارهاي
مختلف به ترتيب در بازه  2/9-30/8و  5/9-45/8درصد گزارش
شد که در مجموع گویاي دقت نسبتا خوب مدل در پيشبيني
است ،هرچند خطاي مدل با افزایش تعداد دفعات آبياري با آب
شور به نسبت آب شيرین افزایش یافت.
یافتههاي  )2015( Golabi and Naseriدر بررسي توانایي
مدل  AquaCropدر پيشبيني عملکرد نيشکر و شوري خاک
تحت شرایط آبياري با آب شور نشان داد که ميانگين خطاي
نرمال شده در شبيهسازي عملکرد  8درصد و ضریب تبيين در
شبيهسازي شوري پروفيل خاک بيش از  80درصد بهدست آمد.
این محققين اظهار داشتند که مدل ،توانایي مناسبي در پيش-

حيدرینيا و همکاران :ارزيابی مدل  Aqua cropدر تخمين عملکرد ذرت و شوری خاک ...

بيني عملکرد نيشکر و شوري خاک داشت ،هرچند در شبيه-
سازي شوري خاک کمي بيشبرآورد مشاهده گردید.
 )2015( Mohammadi et al.در پژوهشي تحت عنوان
واسنجي و صحتسنجي مدل  AquaCropبراي شبيهسازي
عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوري و خشکي،
گزارش کردند که مدل توانایي باالیي در پيشبيني عملکرد
محصول ،زیست توده ،بهرهوري مصرف آب و شوري خاک دارد،
هرچند که دقت مدل در شبيهسازي شوري نيمرخ خاک کمتر از
سایر پارامترها بود.
 )2015( Ebrahimi et al.در تحقيقي به بررسي شبيه-
سازي رشد ذرت و پوشش سایهانداز تحت چهار سطح آبياري و
سه سطح نيتروژن با مدل  AquaCropپرداختند .مقادیر متوسط
شاخص ریشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده و ضریب
باقيمانده در مرحله واسنجي به ترتيب  22/79و  0/14و در
مرحله صحتسنجي به ترتيب  21و  0/1بهدست آمد که بيانگر
آن است که مدل  AquaCropدر شبيهسازي پوشش سایهانداز
دقت متوسطي داشته و خطاي کمبرآورد نيز دارد.
استان خوزستان یکي از قطبهاي مهم کشاورزي کشور
است و ذرت یکي از گياهان اصلي این استان ميباشد (Soltani-
 )Mohammadi et al., 2011که عمدتا در کشت تابستانه و پس
از برداشت گندم کشت ميشود .استفاده از بقایاي گندم موجود
در اراضي تحت کشت ذرت به جاي سوزاندن آنها ،ميتواند
راهکاري جهت کاهش مصرف بيرویه کودهاي شيميایي از یک
طرف و کاهش خسارات آبياري با آب شور از طرف دیگر باشد .با
توجه به تعداد بسيار اندک مطالعات انجام شده در زمينه کارآیي
مدل  AquaCropدر شرایط شوري و همچنين عدم بررسي
کارآیي مدل در شرایط به کارگيري خاکپوشهاي آلي ،لذا در
این پژوهش به ارزیابي توانایي مدل  AquaCropدر شبيهسازي
شوري نيمرخ خاک ،عملکرد محصول و پوشش سایهانداز ذرت
دانهاي تحت شرایط کاربرد بقایاي گندم به شيوههاي مختلف و
آبياري با آب شور پرداخته شد.
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مواد و روشها
آزمايشهای مزرعهای

آزمایشهاي مزرعهاي این پژوهش در مزرعه شماره دو
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا شد .کشت
ذرت (رقم  )SC.704در اول مردادماه  1394در  27الیسيمتر
زهکشدار پلياتيلني به قطر  0/8متر و ارتفاع  1/2متر انجام و
عمليات برداشت در  30آبانماه  1394صورت گرفت .قبل از
شروع کشت ،به دليل انجام پروژههایي با شوريهاي مختلف در
الیسيمترها طي سالهاي گذشته و عدم آبشویي الیسيمترها و
همچنين ورود زهاب سایر مزارع از طریف تجهيزات خروجي به
درون الیسيمترها ،انجام آبشویي امري ضروري بود .آبشویي
الیسيمترها در طول  20روز انجام شد .طي این مدت  ECزهاب
خروجي از الیسيمترها مرتبا کاهش داشت و نهایتا در شوري 3
تا  5دسيزیمنس بر متر ثابت شد .ایجاد سله در سطح خاک
برخي الیسيمترها هنگام آبشویي و از دست رفتن آب از طریق
شکافهاي عميق از جمله دالیلي است که ممکن است از مانع از
آبشویي کامل برخي الیسيمترها شده و تفاوت  ECزهاب
خروجي الیسيمترها را افزایش دهد .البته نقش خطاهاي اندازه-
گيري را نيز باید مد نظر قرارد داد .براي برداشت برخي
خصوصيات فيزیکي خاک ،سه عدد از الیسيمترها به طور
تصادفي انتخاب و از اعماق  30-60 ،0-30و 60-90
سانتيمتري نمونهبرداري شد .همچنين جهت پایش شوري
نيمرخ خاک طي فصل رشد نمونهبرداري در چهار مرحله در
تمام الیسيمترها و از اعماق مذکور انجام شد .مرحله اول پس از
عمليات آماده سازي بستر خاک ،مرحله دوم پس از استقرار
محصول یعني درست قبل از اولين آبياري با آب شور (پنج برگي
ذرت) ،مرحله سوم پس از گلدهي (ظهور نسل) و مرحله چهارم
حدود یک هفته تا ده روز پس از اعمال آخرین آبياري انجام شد.
در جدول ( )1برخي از خصوصيات فيزیکي اندازهگيري شده
خاک ارائه گردیده است.

جدول  -1برخی از مشخصات فيزيکی خاک مورد آزمايش

عمق
()cm

بافت خاک

شن
()%

سيلت
()%

رس
()%

) (gr/cm

0-30
30-60
60-90

لوميسيلتي
لوميسيلتي
لوميسيلتي

22
21
21

55
55
56

23
24
23

1/33
1/50
1/60

عوامل مورد بررسي شامل سه راهکار مدیریت زراعي بود
که عبارتند از :M1 :بدون استفاده از بقایاي گياهي : M2،استفاده

چگالي ظاهري

رطوبت حجمي
ظرفيت زراعي ()%

رطوبت حجمي نقطه
پژمردگي ()%

34
34
34

18
18
18

3

از بقایاي گياهي در سطح خاک به عنوان خاکپوش و :M3
مخلوط کردن بقایاي گياهي با الیه سطحي خاک تا عمق 30
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سانتيمتري .سطوح شوري اعمال شده نيز شامل :S1 :آب
رودخانه کارون با متوسط شوري  2دسي زیمنس بر متر:S2 ،
شوري  4/5دسي زیمنس بر متر و  :S3شوري  7دسي زیمنس
بر متر بود .در مجموع  9تيمار مورد بررسي در  3تکرار اجرا
گردید .در مدیریت  M2مقدار  12تن در هکتار از بقایاي گندم
معادل با  0/6کيلوگرم در سطح خاک الیسيمتر پخش و در
مدیریت M3همين مقدار با الیه سطحي خاک تا عمق 30
سانتيمتري مخلوط شد .شوري  S1به صورت طبيعي (آب
رودخانه) موجود بود ولي سطوح شوري  S2و  S3به صورت
مصنوعي با اضافه کردن مقادیر مشخصي از نمکهاي مختلف از
جمله کلرید سدیم ،کلرید کلسيم و منيزیم تهيه گردید .با توجه

به ثابت نبودن کيفيت آب رودخانه کارون ،لذا در هر نوبت
آبياري ،ابتدا آب رودخانه کارون تجزیه و مقادیر ،Mg ،Ca ،EC
Naو  PHتعيين و نسبت  Ca/Mgو مقدار  SARمحاسبه گردید.
نمکهاي فوقالذکر به نسبتي اضافه شد که مقادیر  Ca/Mgو
 SARآب حاصله مشابه با آب رودخانه کارون ( )S1باشد
( .)Nasrolahi, 2013ضمنا تيمارهاي شوري پس از رسيدن به
مرحله پنج برگي اعمال شد .در جدول ( )2مقادیر متوسط
خصوصيات کيفي تيمارهاي مختلف آب آبياري در طول فصل
کشت ارائه شده است .در شکل ( )1نيز چيدمان تيمارهاي
آزمایشي نشان داده شده است.

جدول  -2مقادير متوسط خصوصيات کيفی تيمارهای مختلف آب آبياری

تيمار
S1
S2
S3

SO4

Cl-

Hco3-

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

)(meq/l

)(meq/l

)(meq/l

)(meq/l

)(meq/l

)(meq/l

)(meq/l

9/81
9/48
16/2

13/57
39/13
55/6

3/43
3/31
3/85

0/09
0/12
0/13

14/12
22/87
30/15

3/98
9/75
14/60

8/15
17/96
29/43

SAR

5/7
6/1
6/8

pH

EC
)(dS/m

7/4
7/3
7/5

2/0
4/5
7/0

شکل  -1چيدمان تيمارهای آزمايشی

عمق آبياري بر اساس محاسبه نياز آبي تيمار شاهد
)(S1M1با استفاده از دادههاي روزانه تبخير  -تعرق الیسيمتر
چمن تعيين گردید .به همين منظور ،سه عدد الیسيمتر حاوي
گياه چمن در کنار بقيه الیسيمترها قرار داده شد .این
الیسيمترها مدتي قبل از کشت ذرت سبز شده و به ارتفاع حدود
 10سانتيمتري رسيدند و سطح الیسيمترها به طور یکنواخت و
همگن پوشيده از چمن بود .در این حالت تبخير -تعرق گياه
چمن معرف تبخير -تعرق پتانسيل ) (EToدر منطقه بود .پس

از اندازهگيري تبخير  -تعرق چمن ،با کمک رابطه ( ،)1تبخير -
تعرق پتانسل ذرت ) (ETcمحاسبه شد .الزم به ذکر است که
مقادیر ضریب گياهي در مراحل مختلف رشد از نشریه فائو 56
استخراج و متناسب با دادههاي هواشناسي بلند مدت منطقه
تعدیل و مورد استفاده قرار گرفتند .مقادیر مربوطه در مراحل
مختلف رشد در جدول ( )3ارائه شدهاست .پس از محاسبه
تبخير – تعرق پتانسيل ذرت با لحاظ دور آبياري ،نياز آبي در هر
نوبت آبياري محاسبه شد .برنامه تحویل آب به این ترتيب بود

حيدرینيا و همکاران :ارزيابی مدل  Aqua cropدر تخمين عملکرد ذرت و شوری خاک ...

که دور آبياري در این تحقيق در ابتداي کشت دو روزه بود و
سپس متناسب با تکميل مرحله ابتدایي رشد تا زمان استقرار
کامل گياه به صورت پلکاني به هفت روز افزایش یافت .برنامه
آبياري نيز در جدول ( )4مشاهده ميشود.
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در این رابطه؛
 :EToتبخير -تعرق گياه مرجع (ميليمتر در روز):ETc ،
تبخير  -تعرق ذرت (ميليمتر در روز) و  :Kcضریب گياهي
(بدون بعد) ميباشد.

ETc  Kc  ETo

(رابطه )1

جدول -3ضرايب گياهی مورد استفاده

مرحله رشد

ابتدایي

توسعه

مياني

انتهایي

طول دوره رشد (روز)
ضریب گياهي

25
 0/41تا 0/68

35
0/62تا 1/05

40
 1/15تا 1

22
 1/08تا 0/66

جدول -4برنامه آبياری

نوبت آبياري

تاریخ آبياري

عمق آبياري ()mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

01/05/94
03/05/94
06/05/94
10/05/94
15/05/94
21/05/94
28/05/94
04/06/94
11/06/94
18/06/94
25/06/94
01/07/94
08/07/94
15/07/94
22/07/94
29/07/94

50
50
30
36
36
40
50
56
60
66
72
56
48
36
30
30

مجموع

مدل ( AquaCropنسخه )4

مدل  AquaCropاز معادله )1979( Doorenbos and Kassam
(رابطه  )2با تفکيک نمودن تبخير -تعرق واقعي ( )Etaبه تبخير
از سطح خاک ( )Esو تعرق ( )Tو مجزا نمودن عملکرد نهایي
( )Yبه ماده خشک ( )Bو شاخص برداشت ( )HIاستنتاج شده
است.
(رابطه )2

 Y 
 ET 
1    K 1 

 Y 
 ET 
a

a

Y

X

742
واقعي ( ETX ،)kg/m3تبخير -تعرق حداکثر ( ETa ،)mmتبخير-
تعرق واقعي ( )mmو  KYفاکتور تناسب بين افت نسبي عملکرد
و کاهش نسبي تبخير  -تعرق ميباشد .مدل  AquaCropبراي
محاسبه تعرق از رابطه ( )3استفاده ميکند .عملکرد بيولوژیک
گياه یا زیست توده نيز با استفاده از تعرق و بهرهوري آب گياهي
نرمال شده محاسبه ميشود (رابطه  )4و براي محاسبه عملکرد
نيز رابطه ( )5مورد استفاده قرار ميگيرد ( Steduto et al.,
.)2007; Steduto et al., 2009

X

که در آن YX :عملکرد بيشينه ( Ya ،)kg/m3عملکرد

(رابطه )3





Tr  CC  Kc ETo
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B  WP*   Tr
ETo

(رابطه )4

Y  B  HI
(رابطه )5
در روابط فوق Tr ،تعرق ( ETo ،)mmتبخير  -تعرق
( CC ،)mmسطح سایهانداز (اعشار) Kc ،ضریب تعرق (بدون
بعد) B ،زیست توده ( WP* ،)kg/m2بهرهوري آب نرمال شده
( ،)kg/m2و  HIشاخص برداشت (بدون بعد) ميباشد.
مدل  AquaCropبراي شبيهسازي تأثير تنش شوري بر
مقدار زیست توده ،گروهي از ضریبهاي تنش را که مبتني بر
توسعه سایهانداز و بسته شدن روزنههاست در نظر ميگيرد و
براي شبيهسازي حرکت نمک در خاک ،فرایندهاي انتقال توده-
اي و پخشيدگي را بهکار ميبندد .براي حرکت عمودي نمک در
خاک به سمت پایين از روابط زهکشي ،براي حرکت عمودي
نمک به سمت باال از روابط صعود مویينگي و تبخير از سطح
خاک و براي حرکت افقي نمک در خاک از روابط پخش آب
استفاده ميکند .مدل  AquaCropبه چهار دسته داده ورودي
شامل دادههاي اقليمي ،گياهي ،خاک و مدیریتي نياز دارد .داده-
هاي اقليمي شامل چهار بخش ميزان تبخير -تعرق گياه مرجع
روزانه ،دماي حداکثر و حداقل روزانه ،مقادیر بارندگي روزانه و
ميانگين ساليانه غلظت دياکسيد کربن ميباشد .اطالعات
اقليمي موردنياز در طول فصل کشت از ایستگاه تحقيقات
کشاورزي اهواز تهيه گردید .براي مقادیر تبخير -تعرق مرجع
نيز از مقادیر بهدست آمده در الیسيمترهاي چمن در طول دوره
رشد استفاده شد .غلظت دياکسيد کربن با توجه به مقادیر
محاسبهشده در مدل (اندازه گيريشده در رصدخانه مائونالوا در
هاوایي از سال  1902تا سال  )2099برابر با  369/47قسمت در
ميليون حجمي در نظر گرفتهشد .دادههاي مربوط به گياه به دو
گروه پارامترهاي گياهي ثابت و متغير تقسيم ميشوند .پارامتر-
هاي گياهي ثابت براي بيشتر گياهان زراعي (مانند گندم ،جو،
ذرت ،پنبه و سویا) به صورت پيشفرض در مدل وجود دارند.

این پارامترها با گذشت زمان ،مدیریت ،موقعيت جغرافيایي و
اقليم تغييرات قابل توجهي ندارند و تقریبا ثابت هستند .پارامتر-
هاي مذکور در شرایط مطلوب و بدون محدودیت واسنجي شده
و در مدل مورد استفاده قرار ميگيرند ( .)Geerts et al., 2009از
طرف دیگر پارامترهاي گياهي متغير در شرایط مختلف مقادیري
متفاوت داشته و مقادیر آنها تحت تأثير اقليم ،مدیریت و  ...مي-
باشد .)Mohammadi et al., 2015( .مقادیر این پارامترها در
طول فصل رشد ذرت برداشت و در جدول ( )5ارائه گردیده
است .دادههاي مدیریتي مدل  AquaCropبه دو بخش مدیریت
آبياري و مدیریت مزرعهاي تقسيم ميشود .مدیریت آبياري
شامل اطالعات مربوط به روش آبياري ،برنامهریزي آبياري و
شوريهاي مختلف آب آبياري ميباشد .در این قسمت روش
آبياري سطحي انتخاب شد .اطالعات مربوط به برنامهریزي
آبياري نيز مطابق با جدول ( )4به همراه شوري آب آبياري به
مدل معرفي گردید .مدیریت زراعي شامل اطالعاتي همچون
ميزان حاصلخيزي خاک و نوع خاکپوش ميباشد .در این بخش
با توجه به تأمين نياز کودي خاک الیسيمترها ،درجه
حاصلخيزي مزرعه ،کامل و بدون محدودیت تعيين گردید .در
تيمارهایي که از بقایاي گياهي استفاده شده بود نيز نوع
خاکپوش ،آلي (ارگانيک) انتخاب شد .بهمنظور بررسي توانایي
مدل در شبيهسازي سطح سایهانداز ،از ابتداي فصل رشد تا
رسيدگي فيزیولوژیکي گياه ،به طور مرتب از پوشش سایهانداز
ذرت عکسبرداري و براي تحليل عکسها و تعيين دقيق پوشش
سایهانداز نيز از نرم افزار  Green Crop Trackerاستفاده شد.
الزم به ذکر است جهت کاهش خطا باید سعي شود که تمام
عکسبرداريها در طول دوره رشد ،در شرایط یکسان انجام
گرفته و جهت و فاصله دوربين تا پوشش سبز گياه ،باید براي
همه اندازهگيريها یکسان باشد ( .)Liu et al, 2013در این
تحقيق ،عکسبرداري ،تقریبا هر دو هفته یکبار و رأس ساعت
 10صبح انجام شد.

جدول  -5پارمترهای گياهی متغير برداشت شده طی مراحل مختلف رشد ذرت دانهای

پارامتر

مقدار

پوشش سبز اوليه (درصد)
زمان شروع جوانهزني (روز پس از کاشت)
طول دوره جوانهزني (روز)
زمان شروع گلدهي (روز پس از کاشت)
طول دوره گلدهي (روز)
زمان رسيدن به حداکثر پوشش سایهانداز (روز پس از کاشت)
زمان شروع دوره کاهش (روز پس از کاشت)
زمان برداشت (روز پس از کاشت)

0/5
3
5
56
7
56
82
122

حيدرینيا و همکاران :ارزيابی مدل  Aqua cropدر تخمين عملکرد ذرت و شوری خاک ...

واسنجی مدل

براي واسنجي مدل از بين تيمارهاي مختلف آزمایشي شش
تيمار  S3M2 ،S3M1 ،S1M3 ،S1M2 ،S1M1و  S3M3انتخاب
شد .دليل انتخاب این تيمارها این بود که هر سه مدیریت زراعي
و همچنين حد باال و پایين شوري را شامل ميشدند .تيمارهاي
باقيمانده نيز براي صحت سنجي مدل مورد استفاده قرار
گرفتند .واسنجي با تعدیل پارامترهاي گياه و خاک براي به
حداقل رساندن اختالف بين مقادیر شبيهسازي و مشاهداتي
عملکرد ،زیست توده ،پوشش سایهانداز و شوري خاک صورت
گرفت .به این منظور ابتدا پارامترهاي انتقال امالح در خاک
شامل فاکتور پخشيدگي امالح و حالليت امالح به منظور حداقل
نمودن اختالف بين مقادیر شوري شبيهسازي و مشاهداتي
تعدیل شد و پس از آن به تعدیل برخي پارامترهاي گياهي
پيشفرض و ضرایب تنش شوري ( fCdecline ،KsCCx ،Ksexp, fو
 )Kssto,saltپرداخته شد .دليل انتخاب این ضرایب در واسنجي
مدل بررسي منابع مختلف و کارهاي مشابهي بود که در شرایط
شوري انجامشده بود ( Mohammadi et al., 2015; Khorsand
 .)et al, 2014در جدول ( )6مقادیر پارامترهاي واسنجي شده
ارائه گردیده است.
جدول  -6مقادير پارامترهای واسنجی شده برای مدل  AauaCropدر کشت
ذرت

پارامتر
ضریب رشد پوشش گياهي ()CGC
ضریب کاهش پوشش گياهي ()CDC
بهره وري آب نرمال شده (*)WP
حداکثر عمق ریشه مؤثر

واحد

مقدار

%/day

14/5
1/10
4/30
70
0/78
0/61
0/58
0/72
2
8
45
100

%/day
gr /cm2
m

Ksexp,f

-

fCdecline

%/day

Kssto,salt

-

KsCCx

حد پایين شوري
حد باالي شوري
ضریب پخشيدگي کلي
حالليت امالح

dS /m
dS /m
%
gr/l

شاخصهای ارزيابی مدل

در این پژوهش براي ارزیابي مدل ،از ریشه ميانگين مربعات
خطاي نرمال ،)NRMSE( 1ضریب باقيمانده ،)CRM( 2ضریب
1- Normalize root mean square error
2 - Coefficient of residual mass
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تبيين )R2( 3و ضریب خطاي نسبي )RE( 4استفاده شد
( )Ebrahimi et al., 2015; Hasan-Li et al., 2015استفاده شد.
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(رابطه )6
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(رابطه )9
Oi
که در آنها؛  Siمقادیر شبيهسازيشده شده توسط مدل،
 Oiمقادیر اندازهگيري شده (مشاهدهاي) n ،تعداد مقادیر
شبيهسازيشده یا اندازهگيري شده و  Oمقدار متوسط پارامتر
اندازهگيري شده است .مقادیر  NRMSEدر بازههاي -20 ،0-10
 10و  20-30درصد به ترتيب نشان دهنده وضعيت ایدهآل،
مناسب و متوسط مدل در پيشبيني و بيشتر از  30درصد نشان
دهنده عدم کارا بودن مدل است .آماره  CRMنشان دهنده
تمایل مدل براي بيشبرآورد (مقادیر منفي) و کمبرآورد (مقادیر
مثبت) در مقایسه با اندازه گيريها است ( Ebrahimi et al.,
.)2015

نتايج و بحث
شوری خاک

نتایج واسنجي مدل براي شبيهسازي شوري خاک در شکل ()2
ارائه شده است .همچنان که مالحظه ميشود ضریب تبيين R2
در مرحله واسنجي  0/78بهدست آمد .بنابراین ميتوان اظهار
داشت که همبستگي نسبتاً خوبي بين مقادیر مشاهداتي و
شبيهسازي شوري برقرار بود .با توجه به شکل مذکور در بيشتر
موارد شوري عصاره اشباع پيشبيني شده توسط مدل
 AquaCropبيشتر از مقادیر اندازهگيري شده بود و عمده مقادیر
شوري در باالي خط یک به یک قرار گرفتند که نشان از بيش-
برآوردي مدل است .شاخصهاي ارزیابي مدل در پيشبيني
شوري خاک در مرحله واسنجي براي تيمارهاي مختلف در
3- Coefficient of determination
4- Relative Error
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شده است .در مطالعه  )2015( Hasan-Li et al.مقدار ضریب
تبيين و ميانگين خطاي نسبي در مرحله اعتبارسنجي به ترتيب
 0/84و  24/7درصد و شاخص  CRMنيز در این تحقيق
مقداري منفي ( )-24/3داشته و بيشبرآورد مقادیر شوري
گزارش شد .یافتههاي  )2015( Golabi and Naseriنيز براي R2
و  NRMSEبه طور متوسط مقادیر  0/83و  7/9درصد را در
صحتسنجي  AquaCropبراي شوري نشان داد .محققين مذکور
نيز بيشبرآورد مقادیر شوري را اظهار داشته و مقدار متوسط
شاخص  CRMرا برابر با  -0/07گزارش کردند .در نتایج ارائه
شده توسط  )2015( Mohammadi et al.مقدار متوسط
 NRMSEبراي شوري در بازه  20-30بوده و بيشبرآورد مدل
گزارش شد .در حاليکه در تحقيقات )2014( Khorsand et al.
کمبرآورد مقادیر شوري گزارش شد و براي  R2و ميانگين خطاي
نسبي به ترتيب مقادیر  0/54و  57/4درصد ارائه گردید .در
تحقيق حاضر ،ميانگين خطاي نسبي ( 10/6درصد) نسبت به
سایر مطالعات انجام شده مقدار بسيار کمتري داشت و در سایر
شاخصها نيز تفاوت چنداني نبود .به نظر ميرسد واسنجي
دقيق مدل از نظر پارامترهاي انتقال امالح در خاک یکي از
دالیل افزایش دقت مدل در شبيهسازي شوري در این تحقيق
باشد .اما به طور کلي یکي از دالیل ایجاد خطا در شبيهسازي
شوري ميتواند معادالت حاکم بر پدیده انتقال امالح باشد .چرا
که عوامل مختلفي مانند انتقال تودهاي امالح ،پخشيدگي ،انتشار
آبي ،جذب امالح و تخریب امالح بر انتقال امالح در نيمرخ خاک
مؤثرند .در حالي که در مدل  AquaCropفقط فرایندهاي انتقال
تودهاي و پخشيدگي در نظر گرفته شده است ( Hasan-Li et al.,
.)2015

جدول ( )6ارائه شده است .مطابق با این جدول ،شاخص
در شوري  S1و S3نزدیک به صفر و به ترتيب مقادیري منفي و
مثبت داشتند که گویاي بيشبرآورد و کمبرآورد ناچيز مدل به-
ترتيب در شوريهاي سطوح پایين و باال ميباشد .هرچند
متوسط این شاخص ( )-0/02مقداري منفي داشته و بيش
برآورد کلي مدل را تأیيد ميکند .آماره  NRMSEنيز براي همه
تيمارها در محدوده  10-20درصد است که نشان از کارآیي
مناسب مدل ميباشد .به طور کلي با افزایش شوري درصد
خطاي پيشبيني نسبتاً افزایش یافت و بيشترین و کمترین
خطاي نسبي مدل به ترتيب در تيمارهاي  13/4( S3M1درصد)
و  8/7( S1M1درصد) بهدست آمد.
براي اعتبارسنجي مدل سه تيمار  S2M2 ،S2M1و
 S2M3انتخاب و مقادیر شوري حاصل از شبيهسازي براساس
شاخصهاي آماري با مقادیر اندازهگيري شده مقایسه شد.
مطابق با شکل ( ،)2ضریب تبيين  R2در مرحله اعتبارسنجي به
ميزان  0/82بهدست آمد که نشان از همبستگي خوب مقادیر
اندازهگيري و شبيهسازي شده دارد .باتوجه به جدول ( )7مقدار
متوسط  CRMو  NRMSEبه ترتيب  -0/04و  11/64درصد به-
دست آمد که گویاي وضعيت مناسب مدل در پيشبيني همراه با
اندکي بيشبرآورد است .بررسي ميزان خطاي نسبي در این
مرحله نشان ميدهد که مدل در شرایط اعمال روشهاي
مدیریت زراعي با دقت بيشتري شوري را شبيهسازي ميکند به
طوريکه خطاي نسبي در شوري  S2و در مدیریتهاي  M2و
 M3نسبت به  M1کاهش یافته و دقت مدل در شرایط اختالط
بقایا با خاک بيشتر از استفاده از بقایا به صورت خاکپوش بود .در
خصوص شبيهسازي شوري خاک با مدل  AquaCropبا توجه به
جدید بودن این قابليت در نسخه اخير ،مطالعات محدودي انجام
CRM

10

8

شوری عصاره اشباع شبيه سازی ()ds/m

8
R² = 0.78

شوری عصاره اشباع شبيه سازی ()ds/m

 .1واسنجی

 .2صحت
سنجی

6

R² = 0.82

6

4

4

2

2
0
مشاهداتی ( 2
اشباع 4
 10شوری 8عصاره 6
)ds/m

0

0
8

شوری 6
عصاره اشباع4مشاهداتی ()ds/m2
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جدول  -6مقادير شاخصهای آماری برای شوری در مرحله واسنجی

تيمار

NRMSE

CRM

RE

S1M1

10/27
13/68
9/94
15/27
14/70
13/60

-0/05
-0/06
-0/06
0/01
0/01
0/06

8/7
12/4
9/1
13/4
12/5
13/1

ميانگين

12/91

-0/02

11/5

S1M2
S1M3
S3M1
S3M2
S3M3

جدول  -7مقادير شاخصهای آماری برای شوری در مرحله صحتسنجی

تيمار

NRMSE

CRM

RE

S2M1

14/02
10/80
10/1

-0/07
-0/02
-0/03

12/7
10/4
8/8

ميانگين

11/64

-0/04

10/6

S2M2
S2M3

عملکرد دانه و زيست توده

نتایج حاصل از واسنجي مدل براي عملکرد و زیست توده در
شکلهاي ( 3و  )4ارائه شده است .ضریب تبيين حاصل از
واسنجي مدل براي شبيهسازي عملکرد و زیست توده  0/99به-
دست آمد .همانطور که در شکلها مشاهده ميشود عمده مقادیر
عملکرد دانه و زیست توده به ترتيب پایين و باالي خط یک به
یک قرار دارد ،همچنين مقدار شاخص  CRMبراي عملکرد دانه
و زیست توده نزدیک به صفر و به ترتيب برابر با  0/03و -0/01
بود .لذا ميتوان اظهار داشت که مدل براي عملکرد دانه و زیست
توده به ترتيب کمبرآورد و بيشبرآورد جزئي داشت .مقدار
شاخص  NRMSEبراي پارامترهاي مورد بررسي در بازه 0-10
قرار دارد که نشان دهنده وضعيت ایدهآل مدل ميباشد.
همانطور که از جدول ( )8مشخص است با افزایش شوري دقت
مدل در شبيهسازي بهطور قابل توجهي کاهش یافته است که
این امر نيز مؤید تحقيقات قبلي است (.)Kumar et al., 2014
مطابق با جدول ( ،)8حداکثر خطاي نسبي در شبيهسازي
عملکرد و زیست توده بهترتيب  10/5و  13/1درصد است که در
تيمار  S3M2و حداقل آن به ترتيب  2/9و  2/2درصد است که
در تيمار  S1M1بهدست آمد .همچنين متوسط خطاي نسبي
پيشبيني عملکرد دانه و زیست توده در مرحله واسنجي به
ترتيب  6/6و  7/1درصد بهدست آمد .لذا ميتوان اظهار داشت
که واسنجي مدل با دقت باالیي انجام شده است.

پس از واسنجي ،مدل بدون تغيير براي تيمارهاي ،S2M1
 S2M2و  S2M3اجرا و مقادیر شاخصهاي آماري در این مرحله
ارائه گردید (شکلهاي  3و  .)4مطابق با نتایج ضریب تبيين
حاصل از اعتبارسنجي مدل براي پيشبيني عملکرد و زیست
توده به ترتيب  0/93و  0/99بهدست آمد .مقدار شاخص CRM
براي عملکرد دانه و زیست توده به ترتيب  0/01و  -0/02به-
دست آمد که نشان دهنده کمبرآورد و بيشبرآورد ناچيز مدل
ميباشد .شاخص  NRMSEبراي پارامترهاي مورد نظر کوچکتر
از  10ميباشد که گویاي وضعيت ایدهآل مدل است .همچنين
متوسط خطاي نسبي در پيشبيني عملکرد دانه و زیست توده
به ترتيب برابر با  5/2و  4/2درصد شد و ميزان خطا در شرایط
اعمال مدیریت زراعي افزایش داشت (جدول  ،)8به طوريکه
حداکثر خطا ابتدا در مدیریت زراعي  ،M2سپس در مدیریت
 M3و حداقل خطا در مدیریت  M1بهدست آمد .در زمينه
شبيهسازي عملکرد محصول ذرت علوفهايHasan-Li et al. ،
( )2015براي ضریب R2و شاخص  CRMبه ترتيب مقادیر 0/73
و  -11/8و متوسط خطاي را  16/3درصد گزارش دادندGolabi .
 )2015( and Naseriنيز با ارائه مقدار  -0/09براي شاخص
 CRMبيشبرآورد براي عملکرد نيشکر در شرایط شوري را
همراه با ضریب تبيين  0/97اثبات کردند .همچنين
 )2015( Mohammadi et al.بيشبرآورد و کمبرآورد مدل در
پيشبيني عملکرد دانه و زیست توده گندم را گزارش کردند که
با نتایج تحقيق حاضر مغایرت دارد .علت این امر احتماال ناشي از
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وجود اثر توأم تنش آبي و شوري در تحقيق مذکور ميباشد .به
طور کلي بررسي مقادیر شاخصهاي آماري در تحقيق حاضر و
مقایسه آنها با نتایج سایر تحقيقات نشان ميدهد که نتایج

تحقيق حاضر عمدتا مؤید یافتههاي قبلي است و در این پژوهش
مدل با دقت بسيار باالتر به پيشبيني عملکرد محصول در
شرایط شوري پرداخته است.

عملکرد دانه شبيه سازی (تن در هکتار)

R² = 0.99
 .1واسنجی
NRMSE= 4.79
CRM= 0.03

R² = 0.93
 .2صحت
NRMSE= 5.58
سنجی
CRM= 0.01
RE= 5.2
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4
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2

2

0
8

2
4
6
عملکرد دانه مشاهداتی (تن در هکتار)
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شکل -3همبستگی بين مقادير مشاهداتی و شبيهسازی عملکرد دانه
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شکل -4همبستگی بين مقادير مشاهداتی و شبيهسازی زيست توده
جدول  -8مقادير خطای نسبی برای عملکرد دانه و زيست توده در مرحله واسنجی

خطای نسبی پيشبينی

خطای نسبی پيشبينی

عملکرد دانه(درصد)

زيست توده(درصد)

S1M1

2 /9

2 /2

S1M2

3/ 9

2/7

S1M3

3/ 4

2/5

S3M1

8 /9

10/6

S3M2

10/5

13/1

S3M3

9/7

11/4

S2M1

3/5

3/1

S2M2

6/ 4

5/5

S2M3

5/7

4/1

تيمار

واسنجی

صحتسنجی

زيست توده شبيه سازی(تن در هکتار)

16

12
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پوشش سايهانداز

مقادیر پيشبيني شده پوشش سایه انداز در مقابل مقادیر اندازه-
گيري شده همراه با خط یک به یک براي تيمارهاي واسنجي در
شکل ( )5ارائه شده است .نتایج نشان ميدهد که ضریب تبيين
براي مقادیر مشاهداتي و شبيهسازي شده  0/96ميباشد که
نشانه اي از همبستگي خوب این دو سري از مقادیر است .باتوجه
به جدول ( )9شاخص  NRMSEبراي همه تيمارها در بازه -20
 0قرار دارد که گویاي وضعيت مناسب مدل در شبيهسازي
پوشش سایهانداز است .مقدار ضریب  CRMبراي همه تيمارها
به جز تيمار  S1M2مقداري مثبت و نزدیک به صفر داشته که
نشان دهنده کمبرآورد جزئي مدل ميباشد .متوسط خطاي
نسبي در این مرحله  13درصد بود .بررسي مقادیر خطاي نسبي
در تيمارهاي مختلف نشان ميدهد که با افزایش شوري ،دقت
مدل کاهش یافته و بيشترین و کمترین ميزان خطا به ترتيب در
تيمارهاي  S3M1و  S1M3بهدست آمد.
مقادیر پيشبيني شده و مشاهداتي پوشش سایهانداز
براي تيمارهاي مختلف در مرحله اعتبارسنجي درشکل ()5
مالحظه ميشود .نزدیک بودن ضریب  )0/97( R2به یک نشان-
دهنده نزدیک بودن مقادیر شبيهسازي و مشاهداتي و پراکندگي
ناچيز آنها حول خط یک به یک ميباشد .متوسط شاخص
 NRMSEدر این مرحله نيز در دامنه  10-20است (جدول )10
 ،لذا ميتوان اظهار داشت که براساس این آماره مدلسازي
پوشش سایهانداز در این مرحله مناسب است .مقدار متوسط
شاخص  CRMبه ميزان  0/08بهدست آمد که نشان ميدهد که
مدل کمي تمایل به کمبرآورد دارد .مطابق با نتایج ،متوسط

R² = 0.96
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پوشش سايه انداز مشاهداتی (درصد)

0

پوشش سايه انداز شبيه سازی (درصد)

 .1واسنجی

80

خطاي نسبي برابر با  16درصد بود .این نتایج مؤید یافتههاي
 )2015( Ebrahimi et al.بوده و باتوجه به کمتر بودن شاخص-
هاي آماري در تحقيق حاضر ميتوان اظهار داشت که خطاي
شبيهسازي در این پژوهش کاهش یافته است .مدل در شرایط
اعمال روشهاي مدیریت زراعي ،پوشش سبز را با دقت بيشتري
برآورد کرده و خطاي شبيهسازي در دو روش مدیریت زراعي
اختالف بسيار کمي با هم دارند .مهمترین دليل کاهش دقت
مدل در برآورد پوشش سایهانداز نسبت به سایر پارامترهاي مورد
بررسي را ميتوان ناشي از آن دانست که براي محاسبه ميزان
پوشش سایه انداز از روش عکسبرداري و براي تحليل عکسها
از نرمافزارهاي مربوطه استفاده شد ،که خود ميتواند خطاهایي
به همراه داشته باشد .عالوه بر این عکسبرداري در طول فصل
باید در شرایط یکساني انجام شود که این امر نيز سبب ایجاد
خطا ميشود .لذا با لحاظ کليه منابع خطاي موجود و بررسي
شاخصهاي آماري ميتوان اظهار داشت که مدل از دقت نسبتا
خوبي در پيشبيني پوشش سایهانداز برخوردار ميباشد.
جدول  -9مقادير شاخصهای آماری برای پوشش سايهانداز در مرحله وا-
سنجی

تيمار
S1M1
S1M2
S1M3
S3M1
S3M2
S3M3
ميانگين

NRMSE
9/76
10/00
9/29
14/72
14/45
13/31

CRM
0/06
-0/004
0/02
0/04
0/04
0/02

RE
11/9
11/3
10/7
15/9
14/2
14/0

11/92

0/03

13/0

100

 .2صحت سنجی
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شکل -5همبستگی بين مقادير مشاهداتی و شبيهسازی پوشش سايهانداز
1- Canopy Cover

1396  بهار،1  شمارﮤ،48  دورﮤ،تحقيقات آب و خاک ايران

 زیست توده و پوشش سایهانداز، عملکرد دانه،شوري خاک
 بهدست0/96  و0/99 ،0/99 ،0/78 بهترتيب با ضرایب تبيين
-آمد و با افزایش شوري دقت مدل در شبيهسازي کليه پارامتر
 نتایج صحتسنجي مدل نشان.هاي مورد بررسي کاهش یافت
 درصد) و زیست توده5/2( دارد که مدل قادر است عملکرد دانه
10/6(  درصد) را با خطاي کمتري نسبت به شوري خاک4/2(
 همچنين.درصد) شبيهسازي کند16( درصد) و پوشش سایهانداز
بررسي روند نتایج نشان داد که مدل در شرایط اعمال مدیریت
زراعي شوري عصاره اشباع خاک و پوشش سایهانداز را با دقت
بيشتر و عملکرد دانه وزیست توده را با دقت کمتري پيشبيني
 در مجموع نتایج بهدستآمده حاکي از توانایي و کارایي.ميکند
 زیست، عملکرد دانه،نسبتا باالي مدل در شبيهسازي شوري
توده و پوشش سایهانداز در شرایط مختلف مدیریت زراعي و
.آبياري با آب شور است
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صحتسنجی
RE

CRM

NRMSE

18/8
14/4
14/9

0/10
0/07
0/08

18/78
12/15
13/19

16/0

0/08

14/71

تيمار
S2M1
S2M2
S2M3

ميانگين

نتيجهگيری
 تحت شرایط مختلفAquaCrop در این پژوهش مدل
مدیریت زراعي و آبياري با آبشور براي گياه ذرت مورد ارزیابي
 بهمنظور شبيهسازي اندازهگيريهاي مزرعهاي با.قرار گرفت
 عملکرد، واسنجي مدل روي شوري خاک،AquaCrop مدل
 درنتيجه این. زیست توده و پوشش سایهانداز صورت گرفت،دانه
فرآیند همبستگي باالیي بين مقادیر شبيهسازي و مشاهدهاي
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