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چکيده
عملکرد پتانسیل برای شش گیاه زراعي گندم پاییزه ،جو پاییزه ،چغندرقند پاییزه ،پنبه ،ذرت و سویا در بخشي از اراضي
دشت مغان با استفاده از دو مدل  AquaCropو مدل پتانسیل حرارتي-تابشي تولید ،پس از واسنجي محاسبه شد .ضریب
تبیین ،ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده و شاخص تطابق برای عملکرد پتانسیل به ترتیب برای مدل
0/99 ،21/72 ،0/99 ،AquaCropو برای مدل پتانسیل حرارتي-تابشي تولید یا مدل فائو  ،0/96 ،54/25 ،0/97محاسبه
شد .همچنین برای مقایسه تخمین بیوماس پتانسیل بین مدل  AquaCropو مدل فائو به ترتیب ضریب تبیین 0/98 ،و
 ،0/93ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 23/55 ،و  58/10و شاخص تطابق 0/98 ،و 0/93محاسبه شد .بدین
ترتیب مدل  AquaCropنسبت به مدل فائو از دقت باالتری برخوردار بود .همچنین این مدل محاسبات کمتر ،خروجي
بیشتر و کاربرد گستردهتری نسبت به مدل فائو دارد .با استفاده از عملکرد پتانسیل مدل  AquaCropکسر اختالف
عملکرد محاسبه شد و بر این پایه محصوالت در منطقه رتبهبندی شدند .بر اساس نتایج ،کمترین کسر اختالف عملکرد
محصوالت ،در دشت مغان ،بهترتیب برای جو ،سویا ،چغندرقند ،گندم ،پنبه و ذرت محاسبه شد .این رتبهبندی
قابلاستفاده در الگوی کشت منطقه بهعنوان یک ضریب اکولوژیکي نیز خواهد بود.
واژههای کليدی :سیاستگذاری امنیت غذایي ،شبیهسازی تولید پتانسیل ،کسر اختالف عملکرد
*

مقدمه

تأمین امنیت غذایي در جوامع مختلف انساني ،از مهمترین اصول
امنیت ملي است .خودکفایي ( )Self-sufficiencyو خوداتکایي
( )Self-relianceدو راهبرد اصلي در تأمین امنیت غذایي
ميباشد .خودکفایي تولید سطح قابلقبولي از محصوالت
راهبردی موردنیاز ،در داخل کشور و خوداتکایي تولید و صادرات
محصوالت دارای مزیت نسبي اقتصادی و واردات دیگر
محصوالت موردنیاز تعریف شده است ( Chandra and Lontoh,
 .)2010اتخاذ تصمیمات راهبردی صحیح در راستای سیاست
تولید کشاورزی ،نیازمند برآورد صحیحي از پتانسیل تولید
کشاورزی در مناطق مختلف کشور ميباشد .برآورد تولید
پتانسیل ،اهمیت بسیاری در مدیریت تولید در بخش کشاورزی
دارد .در حقیقت تولید پتانسیل نشاندهنده امکانات و
* نویسنده مسئول fsarmad@ut.ac.ir :

سرمایههای تولید در مناطق مختلف ميباشد؛ زیرا اختالف بین
عملکرد پتانسیل و تولید متوسط واقعي کشاورزان یک منطقه،
مشخصکننده میزان بهرهوری در استفاده از نهادهها ،بهعنوان
سرمایه تولید ميباشد .هرچه این اختالف کمتر باشد،
نشاندهنده کارایي باالتر مصرف نهادهها و نزدیکتر شدن به
سقف ممکن تولید است .در مقابل هرچه این اختالف بیشتر
باشد ،نمایانگر نیاز بیشتر به تحقیق و توسعه در بخش تولید
کشاورزی ميباشد (.)Koocheki and Nassiri Mahallati, 2012
عملکرد پتانسیل ،عملکرد یک گونه زراعي سازگار در یک
محیط ،همراه با عدم محدودیت آب ،مواد مغذی و کنترل مؤثر
آفات ،بیماریها و علفهای هرز ميباشد .بهبیاندیگر عملکرد
پتانسیل رشد گیاه تحت شرایط مطلوب و کامالً مدیریتشده
تعریف شده است .از طرف دیگر ،اختالف عملکرد ،ناشي از
عوامل محدودکننده ميباشد .ازاینرو ،مطالعات بسیاری در
راستای اندازهگیری اختالف عملکرد و تبیین عوامل مؤثر و
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راههای کاهش آن صورت گرفته است .تبیین این عوامل
محدودکننده و راهکارهای مقابله مناسب ،از مهمترین عوامل
رسیدن به تولید پایدار ميباشد .برآورد هرچه دقیقتر عملکرد
پتانسیل نقش مهمي در بررسي نحوه مصرف نهادهها و مدیریت
آنها دارد ( .)Evans and Fischer, 1999در نتیجه اندازهگیری
ظرفیت تولید مناطق مختلف کشاورزی و تبیین اختالف عملکرد
موجود در هر منطقه و طراحي راهکارهای مناسب جهت
کمینهسازی آن ،از مهمترین چالشها در سیاستگذاری امنیت
غذایي در کشور ميباشد.
در حقیقت باالترین سطح عملکرد در یک گیاه ،عملکرد
تئوری آن گیاه ميباشد .عملکرد تئوری تنها وابسته به سطح
انرژی قابل دریافت توسط تاجپوشش و کارایي مصرف نور در آن
گیاه ميباشد .سطوح بعدی عملکرد همچون عملکرد پتانسیل،
عملکرد قابلدسترس و عملکرد واقعي ،از محدودیتهای ناظر بر
عملکرد تئوری شکل ميگیرد .بنا بر تعریفي که بیان شد،
عملکرد پتانسیل متأثر از عواملي چون :میزان دیاکسید کربن
کارايی مصرف
نور

ميزان تابش
موثرترين محدوديت

عملکرد تئوری
عملکرد پتانسيل

اختالف 1

اختالف 2

تغذيه،مديريت،
آفات،علف هرز

اختالف 3

عملکرد قابل دسترس

شرايط توليد

دمای محيط

عوامل ژنتيکی

محیط ،تابش محیطي و دمای محیط ميباشد .عملکرد
قابلدسترس ،به عملکرد گونه زراعي در شرایط عدم تنش و تنها
تحت مدیریت یک عامل تولید گفته ميشود .بهعنوانمثال
عملکرد قابلدسترس تحت مدیریت آب آبیاری ،زماني که آب
بهعنوان تنها عامل تبیینکننده عملکرد مطرح باشد ،مشخص
ميشود .اختالف بین عملکرد پتانسیل و عملکرد قابلدسترس
تحت محدودیت آب نشاندهنده اختالف عملکرد در اثر این
عامل و سطح تأثیرپذیری گیاه از محدودیت آب ميباشد
( .)Lobell et al., 2009لذا بر اساس قانون لیمبیک ،در هر
منطقه حداکثر عملکرد گزارششده نشاندهنده بهترین مدیریت
ممکن در کنترل مؤثرترین عامل کاهنده عملکرد قابلدسترس،
در آن منطقه ميباشد؛ و در نهایت ،عملکرد واقعي به عملکرد
گیاه در شرایط واقعي تولید و در حضور محدودیتهای معمول
محیطي از قبیل آب ،مواد مغذی ،آفات ،بیماریها ،علفهای هرز
و مدیریت اطالق ميشود (.)Sadras, 2004

عملکرد واقعی

سطح توليد
شکل  .1سطوح مختلف عملکرد در توليد محصول زراعی و محدوديتهای مرتبط با هر سطح

امروزه مدلهای متفاوتي برای برآورد عملکرد پتانسیل ،بر
اساس روشهای مختلف محاسبه ،از قبیل محاسبه ماده خشک
خالص ،فتوسنتز ،تبخیر و تعرق ،توسعه داده شدهاند .از میان این
مدلها ميتوان به مدل فائو یا مدل پتانسیل حرارتي-تابشي
تولید (،)Potential Radiation-Thermal Crop Production
مدل واخنینگن ،مدل آلبرو ( ،)Sys et al., 1985مدل
 ،WOFOSTمدل  DSSATو مدل  AquaCropاشاره کرد
Diepen et al., 1989; Jones et al., 2003; Raes et al.,

) .)2009از بین مدلهای یادشده دو مدل پتانسیل حرارتي-
تابشي تولید و مدل  AquaCropبهعنوان مدلهایي برای برآورد
عملکرد پتانسیل مورد بررسي قرار گرفتند .با استفاده از این

مدلها مطالعات زیادی ،برای برآورد پتانسیل عملکرد در
کشورهای مختلف انجام شده است .از مدل فائو برای ترسیم
نقشه تولید پنبه آبي در منطقه مسیله استان قم استفاده شده
است ( .)Seyedjalali, 2004در مطالعه دیگری ،استان قزوین به
مناطق اگرواکولوژیکي تقسیم شده و عملکرد پتانسیل یونجه با
استفاده از روش فائو برای این مناطق محاسبه شد ( Taati et al.,
 .)2015در استان لرستان عملکرد پتانسیل چغندرقند در اراضي
دانشگاه لرستان با عملکرد پتانسیل چغندر در دشت سیالخور
مورد مقایسه قرار گرفته است .در این مقایسه اختالفپتانسیل با
توجه به محدودیتها ،مورد بررسي قرار گرفته است ( Sohrabi
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 .)and Chegini, 2011در مطالعهای در شهرکرد تولید ذرت
علوفهای توسط روش فائو یا همان پتانسیل حرارتي-تابشي تولید
محاسبه شده است .در ادامه این مطالعه بین مدل فائو و مدل
واگنینگن مقایسه به عمل آمده است ( .)Etedali et al., 2012با
توجه به اینکه مدل  AquaCropبیشتر بر کارایي مصرف آب و
روابط آب ،خاک و گیاه متمرکز ميباشد ،مطالعات کمتری در
جهت برآورد عملکرد پتانسیل با استفاده از این مدل صورت
گرفته است .البته در تمامي مطالعاتي که از این مدل سود
جستهاند ،بهطور ضمني عملکرد پتانسیل را نیز محاسبه کردهاند.
بهعنوانمثال عملکرد گندم زمستانه با استفاده از این مدل در
منطقه شیروان برآورد شده است ( Ghanbbari and Tavassoli,
 .)2013همچنین عملکرد چغندرقند در ارتباط با رژیمهای
مختلف آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن با استفاده از مدل
 AquaCropدر استان مرکزی محاسبه شده است .در این مطالعه
مدل بهدقت عملکرد چغندر را در شرایط مختلف مزرعه تخمین
زده است .دقت باال ،نیاز به حداقل دادهها و کاربرد آسان مدل ،از
مزیتهای مدل  AquaCropدر این مطالعه ذکر شده است
( .)Alishiri et al., 2014تصمیمهای مدیریت زراعي از قبیل
انتخاب واریته مناسب ،تاریخ کاشت و تراکم کشت از عوامل مؤثر
در پتانسیل تولید ميباشند .این عوامل با ایجاد شرایط مناسب
برای گیاه در بهرهگیری از شرایط محیطي مانند تابش ،دما و
رطوبت ،بر عملکرد تأثیر ميگذارند .لذا تصمیمات زراعي مناسب
در کاهش اختالف عملکرد و ایجاد یک تولید نزدیک به پتانسیل

و با صرفه اقتصادی از اهمیت بسزایي برخوردار است .در نتیجه
ارزیابي مدلهایي که بهخوبي بتواند عملکرد پتانسیل را در
مناطق مختلف کشور برآورد نماید الزم خواهد بود .بدین سبب
برآورد عملکرد پتانسیل با استفاده از مدل فائو و مدل
 AquaCropمقایسه شد .هدف از این مقایسه بررسي کارایي
مدل  AquaCropبرای برآورد عملکرد پتانسیل در مقایسه با
مدل فائو بود .هرچه این برآورد دقیقتر باشد ،تأثیر بهتری در
دیگر برآوردهای مدل  AquaCropاز شرایط رشد و نمو گیاهان،
خصوصاً کارایي مصرف آب خواهد داشت .بر اساس مقایسه
عملکرد پتانسیل و میانگین عملکرد حداکثر ،رتبهبندی کشت
محصوالت در منطقه انجام شد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

برای این مطالعه سه محصول پاییزه گندم ،جو ،چغندرقند و سه
محصول بهاره پنبه ،ذرت و سویا از بین زراعتهای آبي در دشت
مغان انتخاب شد .محدوده موردمطالعه در بخشي از اراضي دشت
مغان در شمال استان اردبیل در حدفاصل  47درجه و  52دقیقه
تا  47درجه و  33دقیقه طول شرقي و  39درجه و  33دقیقه تا
 39درجه و  21دقیقه عرض شمالي و بهطور متوسط در ارتفاع
 240متری از سطح دریا قرار دارد .برای بررسي اقلیمي این
منطقه دادههای سيساله هواشناسي از ایستگاه هواشناسي
پارسآباد فراهم شد.

پ
ارس آباد

محدود
ه طرح

شکل  .2موقعيت منطقه موردمطالعه

بر اساس میانگین آمار ایستگاه هواشناسي سینوپتیک پارس-
آباد میانگین حداقل و حداکثر دمای ماهانه به ترتیب  -1/7و 33/3
درجه سانتيگراد در ماههای بهمن و مرداد ،میانگین دمای ساالنه
 15/2درجه سانتيگراد ،میانگین بارندگي  271.2میليمتر ميباشد.
بر اساس شکل ( )3پراکنش ریزش باران در تمام ماههای سال اتفاق

ميافتد بهگونهای که در گرمترین ماه سال (مرداد) ،میانگین
بارندگي  7/3میليمتر است .بیشترین بارندگي در منطقه
موردمطالعه در فصول بهار و پاییز در ماههای اردیبهشت و مهر به
ترتیب با  33/7و  31/2میليمتر بوده و در مجموع بارش این دو
فصل  64درصد بارندگي کل سال را به خود اختصاص دادهاند.
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د

نزدیک به  14درصد بارندگي در فصل تابستان و 22
درصد آن در فصل زمستان انجام ميگیرد .در شکل ( )4میانگین
ماهیانه تبخیر و تعرق پتانسیل پایه که توسط ماشینحساب
تبخیر و تعرق پایه ارائهشده توسط فائو ،محاسبه شده است.
مجموع سالیانه این تبخیر و تعرق ماهیانه  1131میليمتر

ميباشد که از نزوالت جوی در سال بیشتر بوده و مؤید نیاز به
آبیاری در اکثر ماههای سال ميباشد .با توجه به اینکه مدل
 AquaCropاز روش متفاوتي نسبت به مدل فائو ،عملکرد
پتانسیل را محاسبه مينماید ،درک نحوه محاسبه و مقایسه این
دو روش ضروری خواهد بود.

متوسط ،حداکثر و حداقل دمای روزانه
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شکل  .3دمای روزانه متوسط (هاشور) ،حداکثر (سياه) و حداقل (سفيد) بر حسب درجه سانتیگراد  C0در ماههای مختلف سال در منطقه

متوسط بارندگی و تبخير و تعرق پايه ماهيانه
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شکل  .4متوسط بارندگی بر حسب ميلیمتر ( mmهاشور) و تبخير و تعرق پايه (سفيد) در ماههای سال در منطقه

مدل پتانسيل حرارتی-تابشی توليد

بیوماس خالص و عملکرد پتانسیل در مدل پتانسیل حرارتي-
تابشي تولید بر اساس تابش و درجه حرارت برآورد ميشود .این
رابطه ميتواند بین شدت تولید بیوماس و تنفس و به تبع آن
بین حداکثر شدت تولید بیوماس و تنفس نیز برقرار باشد.
مشروط بر اینکه بیوماس خالص تجمعي از یک نمودار
سیگموییدی پیروی نماید ،شدت تولید بیوماس متوسط نیمي از
شدت تولید بیوماس خالص بوده و نهایتاً بیوماس خالص تجمعي
کل از شدت تولید بیوماس خالص متوسط در تعداد روز دوره

رشد گیاه قابل محاسبه ميباشد ( .)Ashraf et al., 2011بدین
ترتیب عملکرد پتانسیل از (رابطه ( ))1به دست خواهد آمد.
(رابطه )1
𝑌𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0/36𝑏𝑔𝑚 ∗ 𝐾𝐿𝐴𝐼 ∗ 𝐻𝐼/((1⁄𝐿 ) +
) 𝑡𝐶0/25
 bgm1شدت تولید بیوماس حداکثر که خود از رابطه

در رابطه
( )2یا رابطه ( )3بر اساس مقدار  Pmمحاسبه ميشود.
(رابطه )2

Pm > 20 ⇒ y = 5(Pm − 20) ⇒ bgm = f. bo. (1 +
)0/002y) + (1 − f). bc. (1 + 0/005y
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(رابطه )3

Pm < 20 ⇒ y = 5(Pm − 20) ⇒ bgm = f. bo. (1 −
)0/25y) + (1 − f). bc. (1 − 0/01y
حداکثر فتوسنتز برگ یا  Pmبر اساس متوسط درجه

حرارت در ساعات روز در دوره رشد و نوع گیاه مربوطه قابل
محاسبه ميباشد .متوسط درجه حرارت در ساعات روز  Tdاز
رابطه ( )4و بر اساس متوسط حداکثر درجه حرارت دوره رشد
 Tmaxو حداقل درجه حرارت متوسط دوره رشد  Tminبر پایه
درجه سانتيگراد قابل محاسبه ميباشد ( Ye and Ranst,
.)2002
(رابطه 𝑑 = [(𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛 )/2] + [(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 )/π] )4
در (روابط ( )2و ( ))3به ترتیب  bcنشانگر شدت حداکثر
رشد در روزهای آفتابي bo ،نشانگر حداکثر رشد در روزهای
ابری بوده و  fکسری از روزهای دوره رشد که هوا آفتابي و )(1-f
کسری از روز که هوا ابری ميباشد .برای محاسبه  fاز رابطه ()5
که بر اساس نسبت ساعات آفتابي در منطقه موردنظر  ،nبر
حداکثر ساعات آفتابي محاسبهشده در عرض جغرافیایي ،N
درهمان منطقه محاسبه ميشود N .برای عرضهای مختلف
جغرافیای محاسبه شده است (.)Sys et al., 1993
])𝑓 = [1 − (n/N
(رابطه )5
در رابطه ( L )1مربوط به تعداد روزهای دوره رشد گیاه و
 HIشاخص برداشت ميباشد .فاکتور تصحیح شاخص سطح برگ
 KLAIبهعنوان شاخصي از سطح دریافتکننده تابش ميباشد.
این فاکتور برای تصحیح تغییرات سطح ،سن و کارایي فتوسنتز
برگ در طول دوره رشد ،تبیین شده است .برای محاسبه آن باید
از دادههای فنولوژیک گیاه موردنظر سطح برگ در زمان حداکثر
شدت رشد را استخراج کرده و با استفاده از نمودار مربوطه
 KLAIرا تبیین نمود.
2
) 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑇 𝐶𝑡 = 𝐶30 (0/044 + 0/0019𝑇𝑚𝑖𝑛 +
(رابطه )6
 Ctنیز ضریب تنفس است که با استفاده از رابطه ( )6بر
اساس متوسط درجه حرارت دوره رشد گیاه  Tmeanمحاسبه
ميشود ( .)Sys et al., 1993به جهت تفاوت میزان تنفس در
گیاهان لگوم با غیر لگومها ضریب  C30به ترتیب مقادیر 0/0283
و  0/0108را خواهد گرفت .برای محاسبه مقادیر مؤلفههای
مختلف در عرض جغرافیایي منطقه موردنظر باید از رابطه ()7
استفاده شود .در این فرمول به ترتیب  aو  bمقادیر محاسبهشده
مؤلفههای  dو  cبوده و  wمقدار مؤلفه  xخواهد بود ( Bagheri
 .)et al., 2015در نهایت این مدل بیوماس را بر اساس کیلوگرم
ماده خشک ( )CH2Oدر هکتار محاسبه مينماید .باید درصد
رطوبت خاص هر گیاه را هم لحاظ نمود .درصد رطوبت در هر

گیاه از رابطه  Z = (a − b) ∗ 100/aکه در آن  Zدرصد
رطوبت a ،وزن تر گیاه و  bوزن خشک گیاه ميباشد ،محاسبه
ميشود.
مدل AquaCrop

بیوماس در مدل  AquaCropبر اساس میزان تبخیر و تعرق در
کارایي مصرف آب نرمال گیاه محاسبه ميشود؛ زیرا بسیاری از
مطالعات رابطه خطي بین بیوماس و کارایي مصرف آب را نشان
داده است ( .)Steduto et al., 2007برای این منظور مقدار آب
تبخیر شده از خاک و مقدار تعرق گیاه از یکدیگر تفکیک داده
ميشوند تا آب مصرفشده جهت مصارف غیر تولیدی خصوصاً
در دورهای که پوشش سطح مزرعه کامل نشده است ،معین
گردد .همچنین این مدل با جداسازی بیوماس از عملکرد
بهوسیله شاخص برداشت اثرات محیط ،بهطور مثال اثر تنش آبي
در بیوماس و اثر آن در شاخص برداشت را نیز تفکیک مينماید.
مدل  AquaCropاز رابطه ( )8جهت محاسبه بیوماس پتانسیل
استفاده مينماید.
(رابطه )7
(رابطه )8

)𝑐(𝑏−𝑎)(𝑥−

]
]𝐸𝑇.

𝑐𝑑−
∗ ∑[𝑇𝑟 ⁄

[𝑤 = 𝑎+

𝑃𝑊 𝑏𝑆𝐾 = 𝐵

در رابطه ( Ksb )8ضریب تنش دمایي ،بین صفر و یک
ميباشد .ازآنجایيکه ممکن است در هوای سرد تولید بیوماس
مختل شود  Ksbبهعنوان ضریب تنش دمایي در مدل در نظر
گرفته شده است .در نتیجه این ضریب ،بیوماس در ارتباط با دما
تعدیل خواهد شد .مقدار ضریب  Ksbاز طریق یک تابع نمایي بر
حسب رنج درجه حرارت روز رشد ،برای هر گیاه ،توسط مدل
محاسبه ميشود و این ضریب ،سطح خاصي ،از درجه حرارت
روز رشد را تضمین مينماید ) .(De la Casa et al., 2013برای
محاسبه تعرق گیاه از رابطه ( )9استفاده مينماییم .در این رابطه
 Ksمعرف ضریب تنش آبي گیاه و  Kcbضریب پایه گیاهي است
که با میزان توسعه پوشش کانوپي متناسب ميباشد.
𝑇𝑟 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑐𝑏 ∗ 𝐸𝑇.
(رابطه )9
برای محاسبه تعرق ،در دوره رشد گیاه به تبخیر و تعرق
پایه  ET0نیاز است .برای سهولت محاسبه تبخیر و تعرق پایه
نرمافزاری به نام ماشینحساب تبخیر و تعرق پایه توسط فائو
معرفي شده است ) .(Allen et al., 1998کارایي مصرف آب
نرمال * WPمقدار کیلوگرم بیوماس تولیدشده در مترمربع برای
هر میليمتر آبي است که در دوره شکلگیری بیوماس از گیاه
تعرق شده است .کارایي مصرف آب نرمال از رابطه ( )10قابل
محاسبه است.
) 𝑇𝐸𝑊𝑃 ∗ = ∑ 𝐵/(𝑇𝑟 ⁄
(رابطه )10
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(رابطه )11
در رابطه ( )11عملکرد پتانسیل از شاخص برداشت پایه  HI0در
بیوماس پتانسیل محاسبه ميشود .برای یکسانسازی مقایسه
تولید پتانسیل در هر دو مدل از شاخص برداشت پایه استفاده
نمودیم .شاخص برداشت پایه همان شاخص برداشت محصول در
شرایط عدم تنش ميباشد .شاخص برداشت پایه برای هر
محصول در منابع مختلف ذکر شده است (.)Heng et al., 2009
واسنجی مدلها

واسنجي عبارت است از تغییر برخي پارامترهای مدل جهت
انطباق قابلقبول نتایج مدل با دادههای اندازهگیری شده .مدل
پتانسیل حرارتي-تابشي تولید از مؤلفههای اقلیمي مبتني بر
اقلیم منطقه و مؤلفههای گیاهي شامل طول دوره رشد گیاه،
فاکتور تصحیح شاخص سطح برگ و شاخص برداشت تشکیل
شده است .در این پژوهش طول دوره رشد گیاه و فاکتور
تصحیح شاخص سطح برگ با استفاده از دادههای گیاهي در دو
سال زراعي  1388-1389و  1389-1390واسنجي شد.
برخالف مدل پتانسیل حرارتي-تابشي تولید ،مدل AquaCrop
نیاز به محاسبات کمتر اما واسنجي بیشتری دارد .در حقیقت
این مدل از دو دسته مؤلفه ثابت و متغیر تشکیل شده است.
مؤلفهها متغیر که امکان واسنجي دارند ،شامل شاخصهای رشد،
شاخصهای مورفولوژیک ،شاخصهای فنولوژیک و شاخص
برداشت پایه ميباشد .البته مدل  AquaCropامکان محاسبه
شاخص برداشت را دارد ،اما برای حذف اختالفات بین تخمینها
که ناشي از شاخص برداشت غیرمشترک به وجود ميآید ،از
شاخص برداشت پایه بهعنوان شاخص برداشت مشترک استفاده
شد .همچنین این مدل امکان اجرا بر اساس Growth ( GDD
 )Degree Dayو  )Day After Planting(DAPرا دارد که در
پژوهش حاضر از حالت  GDDاستفاده شد.
اعتبارسنجی مدلها

مهمترین مرحله در سنجش کارایي یک مدل ،اعتبار سنجي
نتایج آن مدل نسبت به دادههای اندازهگیری شده مستقل که در
مرحله واسنجي استفاده نشدهاند ،ميباشد .برای این منظور از
میانگین عملکرد و بیوماس حداکثر محصوالت موردمطالعه در
منطقه در سه سال زراعي  1391-1392 ،1392-1393و
 1390-1391استفاده شد .با توجه به تخمین عملکرد پتانسیل
و بیوماس پتانسیل توسط هر دو مدل ،استفاده از عملکرد و
بیوماس حداکثر محصوالت ،دقت در مقایسه بین مدلها را
افزایش خواهد داد؛ زیرا تولید حداکثر مناسبترین و نزدیکترین
نمایندهی تولید پتانسیل ميباشد .همچنین با توجه به این نکته

که تولید حداکثر هر محصول در منطقه در سالهای مختلف با
توجه به اقلیم نوسان دارد ،استفاده از میانگین تولید حداکثر در
سه سال زراعي شاخص مناسبتری جهت مقایسه خواهد بود
( .)Kobayashi and Salam, 2000برای ارزیابي بین تخمینهای
هر محصول و مشاهدات مربوطه ،از مؤلفههای آماری ضریب
تبیین  R2و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده NRMSE
استفاده شد RMSE .نرمال شده همان  RMSEاست که با
استفاده از میانگین مشاهدات بهصورت درصد بیان ميشود .در
رابطه ( Pi )12نمایانگر تخمینها Oi ،نشاندهنده مشاهداتn ،
معرف تعداد تخمین و مشاهده و  Mمیانگین مشاهدات ميباشد.
اگر درصد این معیار بین  0تا  10باشد ،شبیهسازی عالي ،بین
 10تا  ،20خوب 20 ،تا  ،30قابلقبول و بیشتر از  ،30ضعیف
خواهد بود (.)Jamieson et al., 1991
100

×

0/5

]

(𝑃𝑖 −𝑂𝑖 )2

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = [∑𝑛𝑖=1

(رابطه )12
از آماره شاخص توافق ( )dیا  Index of Agreemnetنیز
استفاده شد .هرچه این شاخص به یک نزدیکتر باشد مؤید دقت
باالتر مدل ميباشد .در رابطه ( P’i )13معرف مقدار تخمین
منهای متوسط مشاهدات و  O’iمشخصکننده مقدار مشاهده
منهای متوسط مشاهدات ميباشد (.)Willmott et al., 1985
𝑀

(رابطه )13

𝑛

]

2
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −
2
𝑛
)| 𝑖 ∑𝑖=1(|𝑃𝑖′ |−|𝑂′

[𝑑 =1−

نتايج و بحث
پس از واسنجي مدل پتانسیل حرارتي-تابشي تولید با استفاده از
دادههای گیاهي در دو سال زراعي  1388-1389و  1389-1390و
دادههای اقلیمي منطقه ،مقادیر موردنیاز برای محاسبه عملکرد
پتانسیل شش محصول عمده زراعي در دشت مغان محاسبه شد.
این مقادیر و روش تعیین آنها در جدول ( )1آمده است.
همچنین با استفاده از دادههای گیاهي در دو سال زراعي
 1388-1389و  1389-1390و دادههای اقلیمي منطقه مقادیر
مؤلفههای قابلتغییر در مدل  AquaCropو روش تعیین آنها در
جدول ( )2آمده است .در این مدل امکان استفاده از دادههای
اقلیمي روزانه فراهم است درحاليکه بسیاری از ضرایب در مدل
پتانسیل حرارتي-تابشي تولید بهصورت ماهیانه محاسبه شده
است .استفاده از دادههای روزانه موجب باال رفتن دقت تخمین
مدل خواهد شد .)Schuol and Abbaspour, 2007( .در مقابل
تنظیمات و واسنجي مدل  AquaCropبرای محصوالت مختلف
در یک منطقه نیز به دادههای گیاهي بسیاری نیازمند است.
هرچه دقت دادههای مذکور باالتر باشد شبیهسازی مقدار
عملکرد پتانسیل نیز دقیقتر خواهد بود.
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در جدول ( )3مقادیر بیوماس و عملکرد پتانسیل شش
محصول منطقه موردمطالعه با استفاده از مدل AquaCrop
محاسبه شده است .در این جدول میانگین عملکرد حداکثر

محصوالت موردمطالعه در منطقه در سه سال زراعي -1393
 1391-1392 ،1392و  1390-1391و شاخص برداشت پایه
که در هر دو روش استفاده قرار گرفت نیز آمده است.

جدول  .1ضرايب محاسبهشده برای مدل پتانسيل حرارتی-تابشی توليد در شش محصول راهبردی منطقه

روش
تعیین

ضرایب مدل پتانسیل حرارتي-تابشي تولید
 :Pmحداکثر میزان فتوسنتز برگ ()kg CH2O ha-1h-1
 :bc39.4حداکثر تولید بیوماس در هوای صاف ()kgha-1d-1
 :bo39.4حداکثر تولید بیوماس در هوای ابری ()kgha-1d-1
 :fنسبت روزهایي که هوا ابری است
) :(1-fنسبت روزهایي که هوا صاف است
 :Ctضریب تنفس
 :Lتعداد روز تا رسیدن محصول
2 -2
 :KLAIفاکتور تصحیح برای  LAIکمتر از 5 m m
 :Bgmحداکثر میزان تولید خالص بیوماس
-1
 :Bnمیزان تولید خالص بیوماس) (kgha
-1
 :Ypotentialعملکرد پتانسیل ) (kgha

گندم

جو

18
محاسبات 19
محاسبات 9/72 10/12
محاسبات 157/7 157/5
محاسبات 0/567 0/565
محاسبات 0/432 0/435
محاسبات 0/00170 0/00179
220
واسنجي 240
0/97
واسنجي 0/98
190/6
محاسبات 209
محاسبات 14645 17696
محاسبات 6600 8500

چغندرقند

پنبه

ذرت

سویا

20
12/53
160/4
0/519
0/481
0/00243
280
0/95
263
100700
70500

38
21/62
217/8
0/407
0/593
0/00597
180
0/92
460/2
27439
9600

65
23/08
242/4
0/407
0/593
0/0067
170
0/95
725/1
42159
20000

39
23/4
225/4
0/403
0/597
0/018
154
0/7
489
18977
7600

جدول  .2مؤلفههای استفادهشده در مدل  AquaCropبرای شبيهسازی توليد محصوالت در منطقه موردمطالعه

مؤلفههای گیاهي

گندم

جو

چغندرقند

پنبه

ذرت

سویا

واحد

روش تعیین

مؤلفههای
رشد
0
دمای پایه ()Tbase
26
دمای حداکثر ()Tcut-off
15
بهرهوری آب نرمال شده برای اقلیم و CO2
آستانه باالی تخلیه رطوبتي خاک برای گسترش کانوپي 0/2

0
15
15
0/2

5
30
17
0/2

12
35
15
0/2

8
30
33/7
0/14

5
30
15
0/15

آستانه پایین تخلیه رطوبتي خاک برای گسترش 0/65
کانوپي Plower

0/6

0/6

0/7

0/72

0/65

C0
gr/m2

پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض

-

پیشفرض

C0
-

Pupper

مؤلفههای
مورفولوژیک
0/1
5/1
96
0/38
100
مؤلفههای
فنولوژیک

پوشش کانوپي اولیه در زمان تکمیل  90 %سبز شدن
ضریب رشد پوشش گیاهيCGC
حداکثر کانوپي گیاهيCCx
ضریب کاهش کانوپي CDC
حداکثر عمق مؤثر ریشه

6/75
3/9
90
0/386
150

6
3/7
95
0/6
130

زمان از کاشت تا سبز شدن
زمان از کاشت تا حداکثر کانوپي
طول دوره گلدهي
زمان از کاشت تا شروع پیری
زمان از کاشت تا بلوغ فیزیولوژیکي

150
1203
217
1704
2414

50
98
919 1003
- 201
1719 1517
2054 1805

0/72
7/8
95
0/247
200

0/49
12/7
90
0/567
230

0/1
13/6
80
0/15
200

%
تخمین
%day
واسنجي
%
واسنجي
 %GDDواسنجي
Cm
پیشفرض

36
1242
762
1419
1918

96
901
314
1664
2165

200

GDD

GDD 1522
GDD 600
GDD 2200
GDD 2700

واسنجي
واسنجي
واسنجي
واسنجي
واسنجي
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جدول  .3تخمين بيوماس و عملکرد پتانسيل با استفاده از مدل  AquaCropو ميانگين عملکرد حداکثر در منطقه موردمطالعه

محصول

بیوماس پتانسیل

شاخص برداشت پایه

عملکرد پتانسیل

میانگین عملکرد
حداکثر

گندم
جو
چغندرقند
پنبه
ذرت
سویا

20200
15150
86000
13300
32400
10700

0/48
0/45
0/7
0/35
0/48
0/4

9700
6800
60200
4650
15550
4300

8000
6500
55000
3700
10000
4000

120
100
80
60
40
20

بیوماس پتانسیل مدل فائو (تن در هکتار)

y = 1.1892x + 6.8893
R² = 0.93
NRMSE=58.10
d=0.93
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میانگین بیوماس حداکثر اندازهگیری شده (تن در هکتار)

شکل  .5رابطه رگرسيونی بين بيوماس حداکثر و تخمين متناظر با آن در

مقادیر محاسبهشده ریشه میانگین مربعات خطای نرمال
شده و شاخص تطابق در مقایسه بیوماس پتانسیل برای مدل
فائو بهترتیب  58/10و  0/93و برای مدل  AquaCropبهترتیب
 23/55و  ،0/98محاسبه شد .ریشه میانگین مربعات خطای
نرمال شده برای مدل فائو ،بیشتر از  30و ضعیف و برای مدل
 AquaCropبین  20تا  30که قابلقبول ميباشد.
100

y = 1.0749x + 2.5697
R² = 0.98
NRMSE=23.55
d=0.98
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میانگین بیوماس حداکثر اندازهگیری شده (تن در هکتار)

0

بیوماس پتانسیل مدل فائو (تن در هکتار)

برای مقایسه دقت دو روش تخمین پتانسیل عملکرد،
تخمینهای هر دو مدل نسبت به مشاهدات موجود از میانگین
عملکرد و بیوماس حداکثر محصوالت موردمطالعه در منطقه در
سه سال زراعي  1391-1392 ،1392-1393و 1390-1391
ارزیابي شد .برای این منظور بین تخمینهای عملکرد پتانسیل و
بیوماس پتانسیل هر مدل با میانگین عملکرد و بیوماس حداکثر
سه سال زراعي  1391-1392 ،1392-1393و 1390-1391
محصوالت موردمطالعه در منطقه رگرسیون گرفته شد .ازآنجاکه
عملکرد پتانسیل نمایانگر باالترین تولید ممکن یک محصول در
یک اقلیم مشخص ميباشد ،برای 1مقایسه روشهای مختلف
:1
تخمین آن ،از میانگین بیوماس و عملکرد حداکثر هر محصول
بهعنوان بهترین مشاهدات ممکن از تولید هر محصول در منطقه
استفاده شد.
در شکل ( 5و  )6پس از واسنجي مدلها و استخراج
خروجي هر مدل ،رگرسیون بین بیوماس حداکثر هر محصول در
منطقه و تخمین متناظر با آن برای هر مدل انجام شد .ضریب
تبیین بین مشاهدات و تخمینها در مدل  0/98 AquaCropو
روش فائو با ضریب تبیین  0/93بود.

مدل فائو

شکل  .6رابطه رگرسيونی بين بيوماس حداکثر و تخمين متناظر با آن در مدل
AquaCrop

عملکرد پتانسیل محاسباتي هر مدل نیز با عملکرد
حداکثر سه سال زراعي  1391-1392 ،1392-1393و -1391
 1390مقایسه گردید .ضریب تبیین بین مشاهدات و تخمینها
اولین مؤلفه برای مقایسه دو مدل بود .در شکل ( 7و  )8مقایسه
مدل  AquaCropبا ضریب تبیین  0/99نسبت به روش فائو با
ضریب تبیین  ،0/97دقت باالتری را در تخمین عملکرد پتانسیل
نشان داد .ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در تخمین
عملکرد پتانسیل برای مدل  AquaCropو مدل فائو به ترتیب
 21/72و  54/25و شاخص تطابق برای مدل  AquaCropو مدل
فائو به ترتیب  0/99و  0/96محاسبه شد .ریشه میانگین مربعات
خطای نرمال شده برای مدل  AquaCropبین  20تا  ،30است.
این آماره نمایانگر دقت قابلقبول تخمینها با استفاده از این

ايزدفرد و همکاران :مقايسه مدل  Aqua Cropو مدل پتانسيل حرارتی ...

y = 1.2286x + 2.5276
R² = 0.97
NRMSE+ 54.25
d= 0.96
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تخمین عملکرد پتانسیل مدل فائو (تن در
هکتار)

y = 1.0753x + 1.205
R² = 0.99
NRMSE= 21.72
d= 0.99
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میانگین عملکرد حداکثر اندازهگیری شده (تن در هکتار)

شکل  .7رابطه رگرسيونی بين ميانگين عملکرد حداکثر و تخمين عملکرد

پتانسيل با استفاده از مدل Aquacrop

با در نظر گرفتن آمارههای مختلفي که محاسبه شد،
مشخص شد مدل  AquaCropبرای تخمین عملکرد در منطقه
موردمطالعه کارایي بهتری دارد؛ زیرا ضریب تبیین که
نشاندهنده نسبت پراکندگي بین مقادیر شبیهسازیشده و
اندازهگیری شده ميباشد هم برای بیوماس پتانسیل و هم برای
عملکرد پتانسیل به  1نزدیکتر بود .این دقت باالتر در آماره
ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده و شاخص تطابق نیز
مشاهده شد .همچنین مشخص شد ریشه میانگین مربعات
خطای نرمال شده مؤلفه بسیار مناسبي برای مقایسه دو مدل
ميباشد؛ زیرا دو مؤلفه ضریب تبیین و شاخص تطابق بهطور
مشخص امکان قضاوت بین دو مدل را فراهم ننمودند .درحاليکه
مقادیر ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده بهخوبي کارایي
بهتر  AquaCropمدل را نشان داد .نتیجهای مشابه با همین
نتیجه در مقایسه بین سه مدل  CropSyst ،AquaCropو
 WOFOSTنیز در شبیهسازی رشد و تخمین عملکرد
آفتابگردان حاصل شده است .همچنین بر اساس این مطالعه
مدل  AquaCropنسبت به دیگر مدلها نیاز به داده کمتر بدون
کاهش دقت و همچنین کاربری آسانتری نسبت به دیگر مدلها
دارا ميباشد ( .)Todorovic et al., 2009به نظر ميرسد دلیل
اصلي تخمینهای بهتر مدل  AquaCropتسلط بهتر این مدل بر
مؤلفههای اقلیمي ميباشد؛ زیرا روش فائو فقط دو عامل دما و
تابش را در نظر ميگیرد؛ اما مدل  AquaCropعالوه بر
مؤلفههای اقلیمي ،مؤلفههای گیاهي رشد ،مؤلفههای
مورفولوژیک و مؤلفههای فنولوژیک را نیز در نظر ميگیرد.
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تخمین عملکرد پتانسیل مدل فائو (تن
در هکتار)

مدل ميباشد .در مقابل ریشه میانگین مربعات خطای نرمال
شده مدل فائو باالتر از  30بوده و غیرقابلقبول ميباشد.
1
 AquaCropنسبت به مدل
همچنین شاخص تطابق برای مدل
:1
فائو به عدد یک نزدیکتر است.
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میانگین عملکرد حداکثر اندازهگیری شده (تن در هکتار)

شکل  .8رابطه رگرسيونی بين ميانگين عملکرد حداکثر و تخمين عملکرد
پتانسيل با استفاده از مدل فائو

همچنین نرمال کردن کارایي مصرف آب به تبخیر و تعرق
پایه بهتر از نرمال کردن آن به کسر فشار بخار ميباشد؛ زیرا
رابطه پنمن مونتس ( )Penman-Monteith equationتفاوت
دمایي بین دمای هوا و سطح تبخیر را در نیز نظر ميگیرد .لذا
امکان برآورد دقیقتری از عملکرد پتانسیل با استفاده از مدل
 AquaCropفراهم است ( .)Steduto et al., 2007در مقایسه بین
تخمینهای دو مدل مشخص شد ،عمدهترین اختالف بین
تخمینهای دو مدل در محصوالت بهاره پنبه ،ذرت و سویا
ميباشد؛ زیرا محصوالت پاییزه گندم ،جو و چغندرقند با تشابه
باالیي تخمین زده شده بود .در حقیقت مدل AquaCrop
تخمین عملکرد گندم را نسبت به روش فائو 1200 kgh-1
بیشتر ،برای جو  200 kgh-1بیشتر و برای چغندرقند kgh-
 100001کمتر پیشبیني کرده بود؛ اما در محصوالت بهاره به
ترتیب برای محصول پنبه  5000 kgh-1کمتر ،ذرت kgh-
 45001کمتر و سویا 3300 kgh-1کمتر تخمین زده شده بود.
مقدار کم اختالف تخمینها بین دو مدل در محصوالت پاییزه به
علت کمتر بودن تبخیر و تعرق در بیشتر دوره رشد این
محصوالت است ()Torriani et al., 2007؛ زیرا همانطور که در
روابط ( )7تا ( )10آورده شد ،مدل  AquaCropاثر تبخیر و
تعرق محیط را در تولید بیوماس در نظر ميگیرد .درحاليکه
مدل فائو این مؤلفه را در نظر نميگیرد .لذا در فصول رشدی که
تبخیر و تعرق کمتر ميباشد ،این اختالف کوچکتر خواهد بود و
تخمینها به یکدیگر نزدیکتر است .درحاليکه در فصول رشد
بهار و تابستان که عامل تبخیر و تعرق شدیدتر ميباشد ،اختالف
بین تخمینهای دو مدل هم زیادتر است .البته باید توجه داشت
که بخشي از اختالف بین دو تخمین در محصول بهاره پنبه
ناشي از واسنجي مدل  AquaCropبرای رقم بومي منطقه
ميباشد .درصورتيکه این بوميسازی صورت نميگرفت اختالف
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تخمین بین دو مدل بدین میزان نبود .بهبیاندیگر مدل
 AquaCropاز طریق ضریب پایه گیاهي که از میزان توسعه
پوشش کانوپي متأثر است و دیگر مؤلفههای مؤثر در واسنجي
رقم ،توانسته تخمین بهتری ارائه نماید .تخمین عملکرد پتانسیل
در دو مدل برای ذرت نیز از اختالف باالیي برخوردار بود .بهنظر
ميرسد دمای باال در دوره رشد این محصول در منطقه موجب
بروز این اختالف عملکرد شده باشد .مشابه با همین نتیجه نیز
در جنوب استان خراسان گزارش شده است ( Koocheki and
 .)Nassiri Mahallati, 2012در واقع مدل  Aquacropتوانسته
عملکرد پتانسیل ذرت را با استفاده از ضریب تعدیل دمایي
محاسبه نماید .در نهایت سویا نیز بهعنوان آخرین محصول بهاره
بررسي شد که اختالف تخمین  3300 kgh-1بین مدلها را
نشان داد .با توجه به حساسیت گیاه سویا به کمبود آب در فصل
رشد و اثر دمای باال در تحریک تبخیر و تعرق در فصل رشد
سویا ،این اختالف در تخمین عملکرد پتانسیل قابل توجیه است.
در حقیقت مدل  AquaCropتوانسته این حساسیت محصول را
به دماهای باال در طول فصل رشد از طریق تأثیر ضریب تنش
آبي در تبخیر تعرق پایه نشان دهد و عملکرد پتانسیل را تعدیل

نماید ( .)Bhatia et al., 2008همچنین رسم خط رگرسیوني
 Y=Xدر همه نمودارها و قرار گرفتن اکثر نقاط در باالی این
خط نشاندهنده بیش برآورد مدلها نسبت به مشاهدات
ميباشد .البته ازآنجاکه تخمینهای عملکرد و بیوماس پتانسیل
با میانگین حداکثر عملکرد و میانگین حداکثر بیوماس مقایسه
شده است ،این بیش برآورد ،طبیعي و قابل پیشبیني بود.
یکي از مهمترین دستاوردهای محاسبه عملکرد پتانسیل،
به دست آوردن اختالف عملکرد در محصوالت مختلف در منطقه
ميباشد .با استفاده از چنین دادههایي ميتوان مدیریت
کشاورزی محصوالت مختلف در یک منطقه را ارزیابي نموده و
در نهایت اولویت کشت هر محصول را تبیین کرد .نتایج حاصل
از مطالعه حاضر نشان داد ،میانگین سه سال اخیر تولید حداکثر
هر محصوالت نسبت به تولید پتانسیل به ترتیب گندم ،% 82/5
جو  ،%95/96چغندر پاییزه  %91/6و پنبه  ،%79/6ذرت %63/3
و سویای بهاره  93 %بود .مطالعات نشان داده است که اختالف
عملکرد بهطور عمده مربوط به آب آبیاری در دسترس ،تأثیرات
بازار و نیروی کار کشاورزی ميباشد (.)Neumann et al., 2010

جدول  .4عملکرد پتانسيل مدل  ، AquaCropميانگين عملکرد حداکثر ،نسبت عملکرد پتانسيل محاسباتی به ميانگين عملکرد حداکثر و کسر اختالف عملکرد

محصول

عملکرد پتانسیل
()Kgh-1

میانگین عملکرد
حداکثر()Kgh-1

اختالف عملکرد
()Kgh-1

میانگین عملکرد حداکثر به
پتانسیل

کسر اختالف
عملکرد

گندم
جو
چغندرقند
پنبه
ذرت
سویا

9700
6800
60000
4650
15550
4300

8000
6500
55000
3700
10000
4000

1700
300
5000
950
5550
300

0/82
0/96
0/92
0/80
0/64
0/93

0/18
0/04
0/08
0/20
0/36
0/07

هرچه کسر اختالف عملکرد در یک محصول به صفر
نزدیکتر باشد نشاندهنده تطابق بهتر محصول با اقلیم منطقه و
مدیریت بهتر کشاورزان در تولید زراعي آن محصول ميباشد
( .)Licker et al., 2010کسر اختالف عملکرد از رابطه ( )14به
دست ميآید .در رابطه ( )14کسر اختالف عملکرد Yactual ،F
عملکرد واقعي و  Ypotentialعملکرد پتانسیل ميباشد.
) 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑛𝑡𝑜𝑝𝑌𝐹 = 1 − (𝑌𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ⁄
(رابطه )14
رتبهبندی کمترین کسر اختالف عملکرد محصوالت در
دشت مغان بهترتیب جو ،سویا ،چغندرقند ،گندم ،پنبه و ذرت
محاسبه شد .با توجه به نتایج جدول ( )3ذرت بیشترین اختالف
عملکرد را در منطقه نشان داد .در مقابل گندم و خصوصاً جو از
عملکرد خوبي در منطقه برخوردار ميباشند .مدیریت مناسب

آب و تغذیه گیاهي و معرفي ارقام مناسب از دالیل کاهش
اختالف عملکرد این محصوالت در جهان ذکر شده است
( .)Mueller et al., 2012جو پاییزه ،سویا بهاره و چغندرقند
پاییزه کمترین کسر اختالف عملکرد را نشان دادند .البته باید
توجه داشت که در صورت وجود آب کافي امکان کشت بهاره
چغندر از عملکرد بسیار باالتری برخوردار ميباشد .محصول
بهاره این گیاه تا دو برابر کشت پاییزه عملکرد خواهد داشت.
همچنین امکان کشت محصول جو در نواحي دیگر کشور و حتي
بهصورت دیم نیز بهخوبي فراهم است .لذا سویا بهعنوان یک دانه
روغني راهبردی با عنایت به کسر اختالف عملکرد و انگیزههای
اقتصادی کشاورزان باالترین اولویت کشت در منطقه را دارا
ميباشد.
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 و مدلهای اقتصادی اقدام به تعیین ترکیب کشتAquaCrop
 به نظر ميرسد ميتوان از رتبهبندی.مناسب این منطقه نمود
محصوالت بر اساس عملکرد پتانسیل به دست آمده توسط این
مدل بهعنوان یک ضریب اکولوژیکي در تخصیص زمین به
.محصوالت مختلف در الگوی کشت منطقه استفاده نمود

نتيجهگيری کلی
 نسبت به مدل فائو از عملکردAquaCrop  مدل،با توجه به نتایج
 خصوصاً اینکه کاربرد این مدل نسبت به.بهتری برخوردار بود
مدل فائو محاسبات کمتر اما نیاز به واسنجي مؤلفههای بیشتری
 همچنین ميتوان از تلفیق نتایج حاصل از مدل.دارد
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