DOI: 10.22059/ijswr.2019.270122.668063

)1553-1567 (ص1398  آبان،6  شماره،50  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

Performance Evaluation of the AquaCrop Semi-quantitative Method for Prediction of Radish Growth
under Different Levels of Nitrogen Fertilizer
*

PARISA ATAEI1, ALI RAHIMIKHOOB2 , MOSTAFA ARAB3
1. Master Science Student, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan Campus, University of
Tehran,Pakdasht, Iran.
2. Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.
3. Assistance Professor, Department of Horticulture, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.
(Received: Nov. 30, 2018- Revised: Feb. 15, 2019- Accepted: Feb. 17, 2019)

ABSTRACT
In this research, the performance of semi-quantitative method in AquaCrop model for prediction of biomass
and vegetation under various nitrogen fertilizer managements was evaluated by comparing the simulated
parameters with the measured results in the greenhouse. The radish cherrybel cultivar was cultivated in the
greenhouse of Pardis Aburaihan, University of Tehran without thermal and water stress during two periods
(February 2018 and April 2018). The experiment was conducted as a randomized complete block design with
different treatments such as zero fertilizer as control (N0), 50 (N1), 100 (N2), 150 (N3), 200 (N4), 250 kg
nitrogen per hectare (N5), using Urea fertilizer with three replications. N0 and N3 treatment data of the first
cultivation period were used for calibration and the other data were applied for model validation. Relative Root
Mean Square Error (RRMSE), Determination Coefficient (R2) and Mean Bios Error (MBE) were used to
evaluate the performance of model. The values of these parameters (RRMSE, R 2 and MBE) for biomass
simulation were 11.12%, 0.973, 0.032 ton.ha-1, respectively for N0 and 10.32%, 0.975, and -0.002 ton.ha-1,
respectively for N3 in the calibration step. These parameters for canopy cover simulation were 15.93%, 0.884
and 4.30%, respectively for N0 and 12.84%, 0.916 and 5.94%, respectively for N3 in the calibration step. Also,
in the validation step, the range of changes in these parameters for biomass simulation were 13.7-25.7%, 0.9230.988, -0.110-0.118 ton.ha-1 and for canopy cover simulation were 19-25.4%, 0.768-0.867, 5.7-10.18%,
respectively. Based on the results, AquaCrop model simulated the biomass and canopy cover precisely under
different levels of nitrogen fertilizer and during the growing period.
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ارزيابی کارايی روش نيمه کمّی مدل  AquaCropبرای پيشبينی رشد تربچه با سطوح مختلف کود نيتروژن
3

پريسا عطايی ،1علی رحيمی خوب ،2مصطفی عرب

 .1داتشجوی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
 .2استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
 .3استادیار گروه علوم باغبانی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/9/9 :تاریخ بازنگری -1397/11/26 :تاریخ تصویب)1397/11/28 :

چکيده
در این پژوهش کارایی روش نیمه کمی ) (Semi-quantitativeدر مدل شبیهسازی رشد گیاه ) (AquaCropبرای پیشبینی
زیستتوده و پوشش گیاهی تحت مدیریتهای مختلف کود نیتروژن از طریق مقایسه پارامترهای شبیهسازیشده با نتایج
اندازهگیری در گلخانه ارزیابی گردید .گیاه تربچه رقم چریبل ) (cherrybelطی دو دوره (بهمن ماه  1396و فروردین )1397
در گلخانه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ،بدون تنش آبی و حرارتی کشت شد .آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل
تصادفی تحت تیمارهای مختلف کودی صفر به عنوان شاهد )250 ،(N4) 200 ،(N3) 150 ،(N2)100 ،(N1) 50 ،(N0
کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) ،(N5به صورت اوره با سه تکرار انجام شد .دادههای تیمار  N0و  N3در کشت اول برای واسنجی
و سایر دادهها برای صحتسنجی مدل استفاده گردید .برای ارزیابی عملکرد مدل از شاخصهای آماری ریشه میانگین
مربعات خطای نسبی ) ،(RRMSEضریب تعیین ) (R2و متوسط خطای اریب ) (MBEاستفاده شد .در مرحله واسنجی مقدار
این پارامترها در شبیهسازی زیستتوده به ترتیب برابر 0/032 ،0/973 ،11/12%تن در هکتار برای  N0و 0/975 ،10/32%
و  -0/002تن در هکتار برای  N3و در شبیهسازی پوشش گیاهی به ترتیب 0/884 ،15/93%و  4/30%برای  N0و ،12/84 %
 0/916و  5/94%برای  N3به دست آمد .همچنین در مرحله صحتسنجی محدوده تغییرات این مقادیر در پیشبینی
زیستتوده به ترتیب برابر  0/923-0/988 ،13/7-25/7 %و  -0/110-0/118تن در هکتار و در پیشبینی پوشش گیاهی
به ترتیب  0/768-0/867 ،19-25/4 %و  5/7-10/8 %به دست آمد .بر اساس نتایج ،مدل  ،AquaCropزیستتوده و پوشش
گیاهی را تحت سطوح مختلف کود نیتروژن با دقت باالیی در طول دوره رشد گیاه شبیهسازی نمود.
واژههای کليدی :آکواکراپ ،تربچه ،روش نیمه کمّی ،نیتروژن

مقدمه

*

با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمهخشک ،مواد
آلی پایین خاک و نیز روشهای نامطلوب مصرف کودهای
نیتروژن ،کارایی مصرف نیتروژن پایین است و مصرف به هنگام و
به مقدار آن برای کاهش هدر رفت نیتروژن میتواند مفید باشد
( .)Malakouti, 2011عالوه بر کمبود آب ،کمبود نیتروژن نیز
باعث افزایش فشار مضاعفی بر رشد و عملکرد گیاه میشود .وجود
نﯿتروژن برای انجام اغلب فراﯾندهای حﯿاتی گﯿاه الزم و ضروری
است ( .)Hopkins, 2004هدف از کشاورزی پایدار حذف کودهای
شیمیایی نیست ،بلکه مصرف بهینه این کودهاست ( Guler,
 .)2006در صورت مصرف بهﯿنه کود نﯿتروژنی ،مشکلی در کیفیت
محصوالت کشاورزی دﯾده نخواهد شد (،)Stefanelli et al., 2012
ولی مصرف بیروﯾه کود نﯿتروژنی بر چرخه نﯿتروژن در محﯿط
زﯾست اﺛر گذاشته و موجب برخی نابسامانیها از جمله تجمﻊ
نﯿترات در گﯿاهان میشود .)Powlson et al., 2008( .تداوم مصرف
* نویسنده مسئولakhob@ut.ac.ir :

گﯿاهانی که مقدار نﯿترات آنها باال باشد ،بخصوص در کودکان
بسیار زیانبار و سرطانزاست ( Hasani and Nourzadeh
 .)Haddad, 2016در سالهای گذشته ،به دلیل اﺛر مثبت نیتروژن
بر روی عملکرد گیاه ،کودهای نیتروژنه بیش از حد مورد استفاده
قرار میگیرند ( .)Ata-ul-karim et al., 2014اکثر کشاورزان
مقادیر زیاد آب و نیتروژن را استفاده میکنند و در نتیجه باعث
آبشویی نیتروژن و ورود آن به منابﻊ آب زیرزمینی میشوند که
این امر تهدیدی جدی برای نابودی محیط زیست به شمار میرود
( .)Ramos et al., 2012توجه به مقدار نیتروژن باقیمانده در
خاک در زمان کاشت ،از طریق آزمون خاک ،در تعیین مقدار بهینه
مصرف کود نقش تعیینکنندهای دارد (.)Berenguer et al., 2009
آزماﯾشهای مزرعهای نﯿازمند صرف وقت ،هزﯾنه و انرژی
بوده و همچنﯿن به دلﯿل محدودﯾت اﯾن آزمایشها به شراﯾط
فﯿزﯾکی مزرعه ،کوتاه بودن مدت آزماﯾش و نﯿز محدودﯾت در
تعداد سنارﯾوهاﯾی که توسط آزماﯾش بررسی میشوند ،استفاده از
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مدلها و نرمافزارها در روابط آب و خاک توسعه ﯾافته است
( .)Russo and Bakker,1986از جمله اﯾن مدلها میتوان به
مدل  CROPWAT ،Budget ،CropSyst ،WOFOST،SWAPو
 CRPMاشاره کرد که هرکدام مزیتهایی بر دﯾگری دارد (2003
Stockle et al.,؛ Sepaskhah et al., 2006؛ van Dam and
 .)Kroes., 2008در اغلب مدلهای گیاهی به منظور بررسی تأﺛیر
سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه از روابط پیچیدهای
استفاده میگردد که به پارامترهای متعددی برای واسنجی نیاز
دارند .(Hsiao et al., 2009; Raes et al., 2009; Steduto et
)al., 2009با توجه به اینکه مدلهای شبیهسازی قبلی از
پیچیدگی و تعداد پارامترهای ورودی زیادی برخوردار بودند،
بنابراین تالشهای زیادی از طرف  FAOبرای رسیدن به یک مدل
گیاهی جدید که از دقت ،سادگی و توانایی زیادی برخوردار باشد
صورت گرفت و این تالش باعث به وجود آمدن مدل AquaCrop
که یک مدل مهندسی است ،شد ( .)Steduto et al., 2009مدل
 AquaCropدر سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرارگرفته و در
مطالعات مختلفی در سطح جهان استفاده شده و نتایج رضایت
بخشی داشته است .به عنوان مثال در تحقیقی ،پارامتر درجه روز
رشد از کاشت بذر تا شروع به مرحله پیری گیاه که یکی از
متغیرهای ورودی مدل  AquaCropاست ،برای ذرت علوفهای در
منطقه قزوین مورد واسنجی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان
داد که شاخصهای آماری ضریب تعیین ،جذر میانگین مربﻊ خطا
و میانگین انحراف خطا به ترتیب برابر  1/5 ،0/93تن در هکتار و
 0/5تن در هکتار برآورد شدند (.)Rahimikhoob et al., 2014
مدل  AquaCropبا ارائه ورژن  4در سال  2012با اضافه
کردن اﺛر تنش شوری بر رشد گﯿاه و شبیهسازی انتقال امالح،
ارتقاء ﯾافت ( .)Raes et al., 2012از این رو در شرایط شوری نیز
در سالهای اخیر تحقیقات قابلتوجهی در این زمینه صورت
گرفته است ،نتایج حاصل نشان داد که مدل قادر به شبیهسازی
عملکرد گیاه با دقـت زیاد میباشد .همچنین مشخص شد کـه
مـدل آکواکراپ در پیشبینی شوری عصاره اشباع در مقایسه با
رطوبت خاک و عملکرد دانه دچار خطای بیشتری است
( .)Khorsand et al., 2014در آخرین نسخههای مدل (نسخههای
 4به بعد) برای شبیهسازی پاسخ گیاه تحت سطوح مختلف کودی
از یک روش نیمه کمّی ) (Semi- quantitativeاستفاده شده است.
مدل  AquaCropبا استفاده از این روش مشخص میکند که در
چه سطح کودی ،بهرهوری آب محصول بهینه میگردد (Van
) .Gaelen et al., 2014; Akumaga et al., 2017در مطالعهای اﺛر
کم آبﯿاری و افزودن کود نﯿتروژن بر عملکرد ذرت و بهرهوری آب
طی سالهای  2009و  2010در دهلی با استفاده از مدل

 AquaCropشبیهسازی شد .نتاﯾج اﯾن تحقﯿق نشان داد که مدل
مذکور از دقت خوبی در برآورد مقدار زیستتوده و وزن دانه ذرت
برخوردار است (مﯿانگﯿن رﯾشه مربعات خطا در اﯾن تحقﯿق 0/29
تا  0/42تن بر هکتار و ضرﯾب تبﯿﯿن  0/9تا  .)0/91همچنﯿن نتاﯾج
اﯾن تحقﯿق نشان داد که دقت مدل با افزاﯾش سطح تنش کاهش
مییابد به طوری که کمترﯾن دقت در تﯿمار بدون افزودن کود و
تﯿمار حداکثر کم آبﯿاری حاصل شد (.)Stricevic et al., 2014
بررسی مطالعات انجام شده نشان میدهند که تاکنون روش
نیمه کمّی مورد استفاده در  AquaCropبرای بررسی اﺛر تنش
کودی روی گیاه ،در مناطق و محصوالت محدودی مورد ارزیابی
قرار گرفته است .این مهم تاکنون برای گیاه تربچه در منطقه گرم
و خشک انجام نشده است .تازگی مدل و عدم آشنایی کاربران با
نحوه کار و مزایای روش مذکور در مدل ،سبب محدودیت
تحقیقات انجام شده با استفاده از این مدل تا امروز شده است .لذا
از این منظر بررسی و ارزیابی روش نیمه کمی برای شبیهسازی
رشد گیاه تربچه نوآوری این پژوهش میباشد .بنابراین هدف اصلی
در این پژوهش ،ارزیابی (واسنجی و اعتبارسنجی) روش نیمه کمی
مورد استفاده در مدل آکواکراپ به منظور تأﺛیر و بهبود مدیریت
کود نیتروژن بر رشد تربچه و پیشبینی میزان زیستتوده و
پوشش گیاهی در گلخانه میباشد .تربچه قرمز ( Raphanus
 )Sativusاز سبزیجاتی است که مصرف تازه خوری دارد و در
سفره بیشتر ایرانیان موجود است.

مواد و روشها
در این پژوهش گیاه تربچه (رقم چریبل) که جزو گیاهان
است ،طی دو دوره کشت در تاریخ  2بهمن  1396و  20فروردین
 1397در گلخانه پالستیکی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
کشت شد .گلخانه تحقیقاتی بهصورت شمالی-جنوبی ،در طول و
عرض جغرافیایی  51درجه و  48دقیقه شرقی و  35درجه و 28
دقیقه شمالی (E׳N ،51◦ 48׳ )35◦ 28و ارتفاع  1021متر از
سطح دریا واقﻊ گردیده است .خاک گلدانها پس از نمونهبرداری
از عمق  30سانتیمتری از خاک مزرعه دانشگاه تهیه شد و میزان
عناصر غذایی ،وضعیت شوری ،بافت و سایر پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی خاک تعیین و در (جدول  )1ارائه گردید .همچنین بر
اساس آزمون خاک قبل از کشت ،مشخص شد که خاک مورد
مطالعه هیچگونه کمبودی از نظر مقادیر فسفر و پتاسیم ندارد و
تیمارهای کودی تنها بر اساس نیتروژن موجود طراحی شدند
(جدول  .)1از این رو آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار کودی (،150 ،100 ،50 ،0
 )250 ،200کیلوگرم نیتروژن در هکتار و با سه تکرار بر روی رشد
C3

 1556تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،6آبان 1398

و عملکرد گیاه تربچه اجرا گردید .کود نیتروژن از منبﻊ اوره و
مقدار توصیه کودی بر اساس نتایج تجزیه خاک (جدول )1
 150kg/haبود.
در این آزمایش بذر تربچه رقم ( (cherrybelبا قوه نامیه
بیش از  %98از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه و در  108گلدان
کشت شد .سپس خاک داخل گلدانهای پالستیکی  4کیلوگرمی
بهصورت یکنواخت ریخته شد .بذر تربچه در عمق  1/5سانتیمتر
به تعداد  15عدد در هر گلدان کاشته شد .بعد از تنک نمودن

گلدانها که بالفاصله بعد از جوانهزنی گیاه انجام شد در هر گلدان
 10بوته نگهداری شد .به دلیل اهمیت پارامتر ظرفیت زراعی در
تعیین میزان آبیاری ،این پارامتر به دو روش گلدانی و صفحه فشاری
در دانشگاه اندازهگیری شد .آب آبیاری توسط استوانه مدرج به طور
دقیق اندازهگیری و دور آبیاری ﺛابت و برابر سه و دو روز به ترتیب در
کشت اول و دوم اعمال شد تا اینکه شرایط مناسب و بدون تنش برای
تبخیر -تعرق مهیا گردد .در (جدول  )2خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی آب آبیاری نشان داده شده است.

جدول  -1نتايج تجزيه فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده

پارامتر

بافت
خاک

مقدار

لوم

جرم
مخصوص
ظاهری
g.cm-3

1/38

هدایت
هیدرولیکی
اشباع
mm.day-1

150

رطوبت
اشباع

رطوبت
حدFC

رطوبت
حد PWP

%

%

%

45/2

30

14

اسیدیته
()pH

هدایت
الکتریکی
()EC
dS.m-1

7/5

1/42

نیتروژن

کربن
آلی

بر

فسفر

پتاسیم

%

%

ppm

mg.kg-1

mg.kg-1

0/03

0/8

0/78

21

220

هدایت
()EC

الکتریکی

جدول  -2نتايج آناليز شيميايی آب آبياری

پارامتر
مقدار

نیترات

آمونیوم

نیتروژن

فسفر
دسترس

mg.cm-3

mg.cm-3

%

mg.cm-3

mg.cm-3

0/028

0/016

0/01

0/0001

0/005

برای محاسبه میزان تبخیر -تعرق ،از گلدانها به عنوان یک
الیسیمتر وزنی استفاده شد .به منظور سهولت اندازهگیریها ،وزن
خاک خشک درون تمام گلدانها ( ،)Wdیکسان در نظر گرفته
شد .طی چندین نوبت طی دوره رشد ،بوتههایی بطور کامل بریده
و وزن شدند که با لحاظ وزن بوته ( )WBدر وزن گلدان در حد
ظرفیت زراعی ( ،)Wfcمقدار آب آبیاری طوری تنظیم گردید تا
اینکه رطوبت خاک دقیقاً تا حد ظرفیت زراعی افزایش یابد و
خروج آب مازاد برابر صفر گردد .این شرایط (اطمینان از عدم
خروج آب زهکشی) همواره و طی دوره آزمایش بررسی گردید .در
طول آزمایش ،برداشت محصول قبل از توزین گلدانها و وزن
گلدانها و محتویات آن ( )Wtبهصورت روزانه انجام گرفت .در
مواردی نیز وزن گلدان و محتویات آن بعد از آبیاری (خروج آب
مازاد در صورت وجود) نیز اندازهگیری شد ( .)Wtyدر صورت عدم
خروج آب زهکشی Wty ،برابر با  Wtبه عالوه وزن آب آبیاری
( )Wwفرض گردید و  Wtyاندازهگیری نشد .میزان آب مصرفی
( )Wuگیاه از رابطه زیر محاسبه گردید:
(رابطه )1

𝑊𝑢 = (𝑊𝑡𝑦 )𝑖 − (𝑊𝑡 )𝑖+1

که در آن  )Wt(i+1وزن گلدان و محتویات آن قبل از آبیاری
 )Wty(i ،i+1وزن گلدان و محتویات آن بعد از آبیاری  iو  Wuوزن
آب مصرف شده در فاصله بین دو آبیاری میباشد .حجم آب

در

پتاسیم
دسترس

در

اسیدیته
()pH
7/2

dS.m-1

1/4

موجود قبل از توزین ،از رابطه زیر محاسبه و بر اساس آن آب
مورد نیاز هر گلدان برای رساندن رطوبت خاک به حد ظرفیت
زراعی در هر نوبت آبیاری ،محاسبه گردید:
(رابطه )2

𝑡𝑊 𝑊𝑡𝑦 −
)
𝑑𝑊

𝑊𝐴𝑊 = 𝑊𝑑 (𝜃 𝑓𝑐 −

که در آن  Wdوزن خاک خشک درون گلدان در ابتدای
آزمایش ( θfc ،)Kgرطوبت وزنی خاک در حد ظرفیت زراعی (gg-
) Wt ،1وزن گلدان و محتویات آن قبل از هر نوبت آبیاری (،)Kg
 Wtyوزن گلدان و محتویات آن بعد از آبیاری (و احیاناً خروج آب
مازاد) پیشین ( )Kgو  WAWمقدار آب قابل استفاده ) (kgمی-
باشند .توزین گلدانها هر روز رأس ساعت مشخص توسط ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/001گرم انجام شد .اختالف وزن هر کدام از
گلدانها در دو مقطﻊ زمانی متوالی بیانگر میزان آب مصرفی آن
گیاه بود .با تقسیم این اختالف وزن بر حجم خاک داخل هر
گلدان ،مقدار عمق آب آبیاری به دست آمد (جدول .)3
در ادامه عملیات کود دهی به این صورت انجام گرفت که
در طول هر دو فصل کشت مقدار  30 ،40و  30درصد از کل کود
ازت مشخص شده برای هر تیمار به صورت محلول در آب به
ترتیب طی سه مرحله در هنگام کاشت 15 ،و  30روز پس از
کاشت در کشت اول و در کشت دوم به ترتیب ،در هنگام کاشت،
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 11و  26روز پس از کاشت در اختیار گیاه قرار داده شد .علفهای
هرز نیز به روش دستی کنترل گردید و آفات و امراض در طی
مراحل رشد مشاهده نگردید .در هر تکرار  36گلدان وجود داشت
(برای هر تیمار  6گلدان) ،لذا در هر مرحله نمونهبرداری(در
مجموع شش مرحله) از هر تکرار و از هر تیمار ،یک گلدان از
ردیفهای میانی و به صورت تصادفی انتخاب شد و پس از
جداسازی گیاه از خاک و شستن آن با آب مقطر بالفاصله بعد از

انتقال سریﻊ به آزمایشگاه در آون با دمای  70درجه سانتیگراد
به مدت  24ساعت خشک میشدند (به عبارتی در هر تاریخ
نمونهبرداری تعداد  18گلدان برای اندازهگیری به آزمایشگاه
منتقل شدند).
فرآیند خشک شدن در آون تا جایی که وزن نمونهها به
ﺛبات میرسید ادامه داشت .سپس وزن خشک نمونهها که شامل
اندام هوایی و ریشه ذخیرهای (غده) گیاه بود اندازهگیری میشد.

جدول  -3جدول ميزان آب مصرفی در طول دوره رشد

کشت دوم

کشت اول
روز پس از
کاشت

عمق آبیاری
()mm

روز پس از
کاشت

عمق آبیاری
()mm

1
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

20
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

1
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

21
7
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10

مجموع

70

30
32
34

10
10
10

مجموع

126

مقدار پوشش گیاهی طی هر دو دوره کشت نیز در شش
مرحله با استفاده از تهیه عکسهای دیجیتال و تحلیل آنها توسط
نرمافزار کانوپئو) (Canopeoبرآورد گردید .در این پژوهش با
استفاده از نرمافزار  Canopeoکه قابلنصب بر روی گوشیهای با
سیستم عامل اندروید و  iosمیباشد همچنین به صورت برنامه
کاربردی برای نرمافزار متلب است ،درصد تاج پوشش اندازهگیری
شد .طریقه استفاده از آن بدین صورت است که برنامه را روی
گوشی باز کرده و سپس گوشی را به فاصله  60سانتیمتر باالی
تاج گیاه به صورت موازی با سطح زمین قرار داده و با استفاده از
برنامه عکس گرفته و دکمه  Runزده میشود ( Patrignani and
 .)Ochsner, 2015یا می توان با استفاده از دوربین از تاج گیاهان

عکس گرفت سپس از طریق نرمافزار متلب میزان درصد تاج-
پوشش را اندازهگیری کرد .نمونههایی از تصاویر گرفته شده از
سطح تاجپوشش گیاه قبل و بعد از پردازش در (شکل  )1ارائه
شده است.
عالوه بر این ،تعداد روزهای پس از کاشت تا مراحل مختلف
فنولوژیکی نظیر سبز شدن ،بیشترین پوشش گیاهی و زمان
رسیدن به آن ،با استفاده از مشاهدات در گلخانه با دقت
اندازهگیری و ﺛبت میشد .در نهایت کشت اول بعد از  40روز و
کشت دوم بعد از  36روز پس از تاریخ کاشت برداشت شد .برای
تعیین تبخیرتعرق مرجﻊ درون گلخانه ،ابتدا پارامترهای
هواشناسی در داخل گلخانه ،شامل (دما ،رطوبت ،تشعشﻊ
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خورشیدی و فشار هوا) اندازهگیری شد و این پارامترها در معادله
فائو پنمن-مونتیث (که در نشریه شماره  56آبیاری و زهکشی
تعریف شده است) جایگذاری و  ET0به دست آمد .این روش با
در نظر گرفتن قوانینی برای گلخانه نیز استفاده میشود مثالً طبق
پیشنهاد فائو  56سرعت باد برای این فرمول در گلخانه  0/5متر
بر ﺛانیه در نظر گرفته میشود ،همچنین براساس پیشنهاد فائو 56
برای فواصل روزانه ،مقدار ( Gشار گرمایی خاک) صفر در نظر
گرفته میشود .هارمانتو و همکاران ( )2005نیز از این روش برای
اندازهگیری تبخیر تعرق در گلخانه استفاده کردند .دمای روزانه
در گلخانه توسط دماسنج و رطوبت روزانه توسط رطوبتسنج
اندازهگیری شد (جدول  .)4فشار هوا در گلخانه نیز توسط
فشارسنج هر  24ساعت یکبار اندازهگیری شد .همچنین گلخانه

مجهز به لوکس متر برای تعیین میزان تشعشﻊ خورشید بود .عمق
ریشه برای ورودی مدل در تمامی تیمارها عمق ماکزیمم ریشه
(15سانتیمتر) در نظر گرفته شد .این عمق پس از هر
نمونهبرداری به وسیله کولیس اندازهگیری شد.
در نهایت تجزیه و تحلیل واریانس دادههای اندازهگیری
شده با استفاده از نرمافزار (Statistical Analysis SAS
) Softwareصورت گرفت (جدول  .)5در همین راستا مشخص شد
که سالهای آزمایش هیچ اﺛر معنیداری روی پارامترهای اندازه-
گیری نداشتند.
همچنین بین تکرارهای آزمایش نیز تفاوت معنیداری
وجود نداشت .الزم به ذکر است در این پژوهش از نسخه  6مدل
اکواکراپ استفاده شد.

شکل  -1تعيين درصد پوشش گياهی توسط نرمافزار  Canopeoدر تاريخهای مختلف از دوره رشد تيمار  N3مربوط به کشت اول
الف -تصاوير برداشت شده توسط دوربين و قبل از پردازش ب -تصاوير پس از پردازش توسط نرمافزار
جدول  -4جدول پارامترهای اقليمی گلخانه در طول دوره رشد

کشت دوم

کشت اول
روز پس از
کاشت

دمای
مینیمم

دمای
ماکزیمم

دمای
متوسط

رطوبت
نسبی ()%

روز پس از
کاشت

دمای
مینیمم

دمای
ماکزیمم

دمای
متوسط

رطوبت
نسبی ()%

1

13/6

28/6

21/1

57

1

15/5

26/5

21

53

5

15/2

27/0

21/1

53

5

16/4

32/9

24/6

58

10

11/5

29/3

24/4

62

10

17/0

3/8

24/4

56

15

11/3

34/5

22/9

56

15

16/7

29/0

22/8

62

20

14/8

31/8

23/3

55

20

16/9

29/9

23/4

60

25

13/7

26/6

20/2

64/5

25

17/1

29/7

23/4

62/5

30

16/3

24/7

20/5

70/5

30

17/4

30/0

23/7

58/5

35

13/0

30/4

21/7

53/5

35

18/6

30/0

24/3

59/5

40

14/4

29/6

22

59/5

جدول  -5جدول تجزيه واريانس تأثير تيمار بر زيستتوده

منبﻊ تغییرات

درجه آزادی ()DF

1
سال
4
تکرار* سال
5
سطح نیتروژن
5
سطح نیتروژن* سال
20
خطای کل
* در سطح  5درصد معنیدار است

SS

Mean Square

F Value
ns

2/76
1/94ns
**175/89
1/53ns

0/18416
0/18416
0/052385
0/20954
7/287177
36/435887
0/041430
0/207148
0/027044
0/540874
** در سطح  1درصد معنیدار است  :nsاز نظر آماری معنیدار نیست
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توصيف روش نيمه کمّی مدل AquaCrop

روند کلی کار با مدلها بدﯾن صورت است که خروجیهای به
دست آمده با مقادﯾر اندازهگیری شده کمترﯾن اختالف ممکن را
داشته باشد AquaCrop .یک مدل گیاهی است که عالوه بر
سادگی و پارامترهای ورودی کم ،دارای دقت باالیی در شبیهسازی
رشد گیاهان مختلف میباشد ) .(Rase et al., 2012چنانچه گیاه
تحت تنش کودی نباشد ،مدل ،عملکرد محصول ) (Yرا بر اساس
مقدار آب تعرق یافته از گیاه ) (Trمحاسبه میکند .مقدار تعرق
به عواملی نظیر شرایط اقلیمی (تبخیر و تعرق مرجﻊ) ،مقدار
پوشش گیاهی ) (CCو ضریب تعرق گیاهی ) (KCTrبستگی دارد
(رابطه  .)3در  AquaCropتوسعه پوشش گیاه از ابتدای کشت
) (CC0تا رسیدن به حداکثر مقدار آن ) (CCxبا استفاده از ضریب
رشد پوشش (CGC) 1تعیین میگردد .همچنین در انتهای کشت
مقدار کاهش  CCبا استفاده از ضریب کاهش پوشش(CDC) 2
تعیین میشود .سپس مقدار تعرق محاسبه شده نیز با استفاده از
پارامتر بهرهوری آب نرمال شده (WP*) 3به مقدار زیستتوده
گیاهی (B) 4تبدیل میگردد (رابطه  .)4در نهایت مقدار عملکرد
دانه با استفاده از شاخص برداشت (HI) 5محاسبه خواهد شد.
(رابطه )3
𝑖𝑂𝑇𝐸 𝑇𝑟𝑖 = 𝐾𝐶𝑇𝑟𝑥 . 𝐶𝐶.
(رابطه )4

𝑖𝑟𝑇
𝑖𝑂𝑇𝐸

𝑛

∑ × ∗𝑃𝑊 = 𝐵
𝑖=1

𝐵 × 𝐼𝐻 = 𝑌

(رابطه )5
در این روابط 𝑖𝑟𝑇 مقدار تعرق گیاه در روز  iام (میلیمتر بر
روز) CC ،نسبت پوشش گیاهی در طول فصل (بدون بعد)𝐸𝑇𝑂𝑖 ،
مقدار تبخیر و تعرق مرجﻊ در روز  iام (میلیمتر بر روز)𝐾𝐶𝑇𝑟𝑥 ،
حداکثر ضریب تعرق گیاهی (بدون بعد) B ،مقدار زیستتوده
تولیدشده (گرم بر مترمربﻊ) WP* ،بهرهوری آب نرمال شده گیاه
(گرم بر مترمربﻊ) n ،تعداد روزهای بعد از کشت Y ،عملکرد دانه
(گرم بر مترمربﻊ) و در نهایت  HIشاخص برداشت (گرم بر گرم)
میباشند.
اما در شراﯾطی که گﯿاه تحت تنش کودی قرار گﯿرد ،توسعه
گﯿاه و تولﯿد ماده خشک تحت تأﺛیر قرار میگیرد ،بنابراین در
نسخههای اخیر ( AquaCropنسخه  4به بعد) برای شبیهسازی
رشد گیاه در این شرایط (شبیهسازی کاهش  CCو * )WPاز یک
روش نیمه کمی استفاده میشود که باید بر اساس نوع گیاه ،اقلیم
و خاک واسنجی گردد .این روش نسبت به نسخههای قبل،
واسنجی را سادهتر کرده است که در آن ،CCx ،زیستتوده نسبی
1. Canopy Growth Coefficient
2. Canopy Decline Coefficient
3. Normalized Water Productivity

) (Brelو وضعیت کاهش پوشش طی فصل کشت (که به صورت
کیفی به مدل معرفی میشود) ،برای دو تیماری که یکی از آنها
تحت بیشترین تنش کودی قرار دارد ) (Stress fieldو دیگری که
هیچ تنش کودی را طی دوره رشد تجربه نمیکند (Reference
) ،fieldبه عنوان پارامترهای ورودی به مدل وارد میشود Brel .یا
زیستتوده نسبی نیز بدین ترتیب محاسبه میگردد:
Bstress
(رابطه )6
= B
× 100%
Bref

rel

در این رابطه Brel ،زیستتوده نسبی (که دامنه تغییرات
آن بین صفر تا  100درصد است) Bstress ،مقدار زیستتوده به
دست آمده در تیمار تحت تنش کودی حداکثر (تن در هکتار)،
 Brefمقدار زیستتوده به دست آمده در تیمار بدون تنش کودی
(تن در هکتار) میباشد.
هر دو پارامتر  Bstressو  Brefباید در شرایط بدون تنش
رطوبتی و یا سایر تنشهای زیستی و حرارتی به دست آمده باشند.
از طرف دیگر این پارامترها در هر منطقه میتوانند با استفاده از
نتایج سایر مطالعات و یا تجربیات کشاورزان بومی به دست بیایند
).(Van Gaelen et al., 2014
این روش نشان میدهد که تنش کودی به صورتهای
مختلف موجب کاهش محصول و تبخﯿر و تعرق میگردد و از
ضرایبی برای توصیف این کاهش استفاده میکند که شامل :الف)
ضرﯾب تنش کودی خاک برای بﯿشﯿنه توسعه گﯿاه (Stress
) ،coefficient for maximum canopy cover, KsCCxکه
نشاندهنده کاهش توسعه تاج پوشش گﯿاه ( )canopy coverبر
اﺛر تنش کودی خاک است ،ب) ضرﯾب تنش کودی برای گسترش
گﯿاه )  (Stress coefficient for canopy expansion, Ksexp,fکه
نشاندهنده اﺛر محدودﯾت کود برکاهش توسعه گﯿاه است ،ج(
ضرﯾب تنش کودی برای کاهش بهرهوری آب (Stress coefficient
) for biomass water productivity, KsWPکه نشاندهنده کاهش
تولﯿد ماده خشک گﯿاه است (.)Rase et al., 2012
وضعﯿت کمبود عناصر غذاﯾی خاک باعث کاهش ﯾکنواخت
پوشش گﯿاهی نسبت به بﯿشﯿنه پوشش گﯿاهی در نﯿمه فصل
می شود بنابراین عالوه بر ضرایب مذکور ،مدل از ضریب fCdecline
برای افت روزانه پوشش گیاه بالفاصله بعد از رسیدن به بیشترین
مقدار آن استفاده میکند .متوسط کاهش روزانه پوشش کانوپی
گﯿاه با (Stress decline coefficient of the canopy cover,
) fCdeclineبرحسب درصد بر روز بﯿان میشود .با گذشت زمان از
4. Biomass
5. Harvest Index
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ابتدای فصل رشد،کاهش کانوپی بﯿشتر میشود .اصالح تاج پوشش
گیاه و شروع زمان پﯿری گﯿاه در انتهای فصل رشد ( 𝑛𝑒𝑠𝑡) با
استفاده از رابطه زﯾر در مدل  AquaCropشبیهسازی میشود (
.)Rase et al.,2012
(رابطه )7

CCadj = CCx,adj −

(t−tfullcanopy )2

(tsen −tfullcanopy )2

fcdecline

که در آن  tزمان پس از پوشش کامل گﯿاه بر حسب روز ﯾا

درجه رشد روز ( )GDDو  tfullcanopyزمان رسﯿدن به حداکثر
رشد گﯿاه است .متوسط روزانه کاهش پوشش گﯿاهی )(fCdecline
برای رسﯿدن به ضراﯾب 𝑓 Ks𝑒𝑥𝑝,و 𝑥𝐶𝐶 Ksواسنجی میشود .در
شراﯾط بدون محدودﯾت تنش
حاصلخﯿزی خاک ،کاهش پوشش گﯿاهی صفر است .زمانی
که تنش حاصلخﯿزی کامل شود ( 100درصد تنش کودی)،
ماکزیمم کاهش برابر ﯾک درصد بر روز فرض میشود .بنابراﯾن
باالترﯾن و پایینترین حد تنش کودی fCdecline ،بﯿن صفر و ﯾک
درصد بر روز تغﯿﯿر میکند.

شکل  -2الف -واسنجی و تعيين زيستتوده نسبی ) (Brelبرابر ( %38به ازای تيمار کودی  .)N0ب -نمودار پوشش گياهی طی دوره رشد در شرايط بدون تنش
کودی (رنگ روشن) و تحت تنش کودی (رنگ تيره)

محدودﯾت حاصلخﯿزی خاک ،ظرفﯿت رشد گﯿاه
 )Canopy growth coefficientرا کاهش میدهد ،همچنین
بیشینه رشد گیاه ( )CCx, Maximum canopy coverبه نﯿمه
فصل میرسد .که در اﯾن روش اصالح ضرﯾب  CGCو  CCxبرای
حاصلخﯿزی خاک با استفاده از روابط زیر انجام میشود:
CGCadj = Ks𝑒𝑥𝑝,𝑓 × CGC
(رابطه )8
( CGC,

(رابطه )9

𝑥CCx,adj = Ks𝐶𝐶𝑥 × CC

که در آن  CGCو  CCxبه ترتﯿب ضرﯾب رشد تاج پوشش
گیاه (درصد بر روز) و بﯿشﯿنه پوشش گﯿاهی(درصد) برای حالت
بدون محدودﯾت حاصلخﯿزی است و 𝑓 Ks𝑒𝑥𝑝,و 𝑥𝐶𝐶 Ksبه ترتﯿب
ضرﯾب تنش حاصلخﯿزی برای گسترش گﯿاه و توسعه تاج پوشش
گﯿاه میباشند .حد باال و پاﯾﯿن ضراﯾب  Ksنیز برای حاصلخﯿزی
خاک بﯿن ﯾک و صفر است .در شراﯾط عدم محدودﯾت حاصلخﯿزی
خاک ضراﯾب تنش حاصلخﯿزی خاک برابر ﯾک است و زمانی که
تنش کودی کامل میشود (مواد غذاﯾی مورد نﯿاز برای رشد و بقای

گﯿاه در خاک موجود نباشد) ،رشد گﯿاه برای طوالنی مدت ممکن
نﯿست و ضراﯾب  Ksبه حداقل مقدار تئوری ﯾعنی صفر میرسد
) .(Rase et al..,2012بر اساس مقادیر  Brelو  CCxدر دو تیماری
که شامل  Bstressو  Brefهستند ،هر کدام از چهار منحنی  Ksبه
طور خودکار توسط مدل تعیین میشود .شکل منحنی Ks
میتواند محدب ،خطی ﯾا مقعر باشد .شکل هر منحنی با واسنجی
به وسیلهی مقادﯾر ویژهی بﯿن صفر و یک Ks𝑒𝑥𝑝,𝑓 ،و 𝑥𝐶𝐶 ،Ksبرای
واسنجی پاسخ گﯿاه به تنش حاصلخﯿزی خاک تعﯿﯿن میشود
).(Rase et al..,2012
واسنجی مدل AquaCrop

واسنجی مدل شامل دو بخش زیر است:
الف -واسنجی پارامتر بهرهوری آب

مدل  AquaCropبرای پیشبینی رشد و عملکرد محصول از
پارامتر بهرهوری آب ) (WPاستفاده میکند .بهرهوری آب عبارت
است از عملکرد محصول در واحد آب تعرق یافته .این پارامتر بر
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اساس شرایط اقلیمی و غلظت  CO2موجود در اتمسفر پیرامون
نرمال میگردد )* .(WPفرض مدل در برآورد این پارامتر ،این
است که پوشش گیاهی  100درصد و آبیاری کامل بوده و
هیچگونه تنشی به گیاه وارد نشود .در مدل آکواکراپ از پارامتر
بهرهوری آب نرمال شده (* )WPبرای تعیین زیستتوده گیاهی
استفاده میشود ( .)Steduto et al., 2007کارشناسان فائو مقدار
این پارامتر را برای اکثر نباتات زراعی محاسبه و در پیوست
راهنمای مدل آکواکراپ ( )Raes et al., 2012ارائه دادهاند.
مقدار پارامتر بهرهوری آب نرمال شده در شرایطی که هیچ
تنش کودی وجود نداشته باشد در طول فصل کشت تقریباً ﺛابت
در نظر گرفته میشود اما با افزایش درجه تنش کودی مقدار آن
کاهش مییابد .از طرف دیگر ،با کاهش مقدار * ،WPتولید
زیستتوده روزانه تحت تأﺛیر تنش کودی نیز کاهش مییابد .از
آنجا که تنش کودی ،پوشش گیاهی و تولید زیستتوده را تحت

تأﺛیر قرار میدهد بنابراین اندازهگیری این پارامتر ضروری است.
در پژوهش حاضر برای به دست آوردن پارامتر بهرهوری آب نرمال
شده از دادههای تیمار ( N3تیمار بدون تنش کودی در کشت
اول) که متناسب با فرض مدل است استفاده شد.
برای ورود دادهها به مدل به منظور واسنجی ،ابتدا آن دسته
از پارامترها که برای هر نوع گیاه و تحت هر شرایطی (از جمله
زمان و اختالف در مدیریت مزرعه ،مکان جغرافیایی و اقلیم) ﺛابت
در نظر گرفته میشوند ) ،(conservativeبر اساس مقادیر
توصیهشده برای تربچه در دستورالعمل کاربرد مدل AquaCrop
تعیین شدند (جدول  .)6سپس تعدادی دیگر از پارامترهای گیاهی
مدل که به رقم و مدیریت کشت بستگی داشتند (non-
) conservativeتوسط کاربر قابل تغییر بوده و بر اساس مشاهدات
و یا روش سعی و خطا تعیین گردیدند .نتایج به دست آمده در
این مرحله در (جدول  )7گزارش شده است.

جدول  -6پارامترهای ثابت ) (Conservativeورودی به مدل برای گياه تربچه در تيمار ( N3بدون تنش کودی) مربوط به کشت اول

عالمت

شرح

مقدار

واحد

Tbase

دمای پایه رشد
دمای باال
پوشش گیاهی همزمان با ظهور جوانه  %90از بذرها
ضریب رشد پوشش
ضریب گیاهی در دوره رشد کامل قبل از شروع پیری
کاهش ضریب گیاهی در اﺛر پیری با کمبود نیتروژن و غیره
ضریب کاهش پوشش

4
35
2
26/6
1/10
0/15
17/8

◦

% day -1

آستانه تخلیه آب خاک برای گسترش تاج پوشش  -سطح آستانه باال

0/25

-

آستانه تخلیه آب خاک برای گسترش تاج پوشش  -سطح آستانه پایین

0/55

-

عامل شکل برای ضریب تنش آبی رشد گیاه
آستانه تخلیه آب خاک برای کنترل روزنه گیاه  -سطح آستانه باال
عامل شکل ضریب تنش آب برای کنترل روزنه
آستانه تخلیه آب خاک برای پیری تاج پوشش  -سطح آستانه باال
عامل شکل ضریب تنش آب برای پیری تاج پوشش

3/0
0/50
3/0
0/85
3/0

-

Tupper
CGC
KcTr,x
CDC
pexp,
lower
Pexp,
upper
Psto
Psen
-

C

◦

C

2

cm /plant
-1

% day

-1

% day

-

-

جدول  -7پارامترهای گياهی واسنجی شده ) (Non-Conservativeبرای گياه تربچه بر اساس مشاهدات در تيمار  N3مربوط به کشت اول

پارامتر

مقدار

واحد

حداکثر پوشش گیاهی
زمان رسیدن به حداکثر پوشش گیاهی
زمان شروع دوره پیری
زمان برداشت
شاخص برداشت مرجﻊ
تراکم کشت
بهرهوری آب نرمال شده

88
25
40
40
55
352680
12/2

درصد
روز پس از کاشت
روز پس از کاشت
روز پس از کاشت
درصد
بوته در هکتار
گرم بر مترمربﻊ
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واسنجی پارامتر بهرهوری آب نرمال شده به دو روش
) (Steduto et al., 2009و روش سعی و خطا انجام گرفت و
مالحظه شد روش سعی و خطا با دقت بیشتری این پارامتر را
برآورد کرد .در روش استدتو ،پراکنش دادههای نسبت تجمعی
تعرق گیاه به تبخیر -تعرق مرجﻊ ( 𝑟𝑇𝑇𝐸 ∑) و زیستتوده تجمعی
𝑂

رسم شده و بهرهوری آب نرمال شده برابر با ضریب بهترین خطی
بود که از مبدأ مختصات به نقاط برازش گذشته است .به عبارتی،
معادله تعیین پارامتر بهرهوری آب نرمال شده در این روش به
صورت زیر میباشد ): (Steduto et al., 2009
(رابطه )10

𝐵
]
𝑟𝑇
(∑
)
𝑂𝐶[ 𝑜𝑇𝐸

در این رابطه WP* ،بهرهوری آب نرمال شده (گرم بر
مترمربﻊ) B ،مقدار زیستتوده اندازهگیری شده (گرم بر مترمربﻊ)،
 Trمقدار تعرق محاسبه شده (میلیمتر بر روز) با استفاده از مدل
( AquaCropبر اساس پارامترهای ورودی مربوط به رشد و پوشش
اندازهگیری شده گیاه ،شرایط اقلیمی و رطوبت خاک) و ETo
مقدار تبخیر و تعرق مرجﻊ روزانه (میلیمتر بر روز)( ،شکل-3
الف) .طبق این روش ضریب بهرهوری آب نرمال شده  13/4و با
روش سعی و خطا مقدار این ضریب  12/2گرم بر مترمربﻊ به
دست آمد (شکل -3ب).

[ = ∗𝑃𝑊

]2

شکل  -3الف -نمودار تعيين پارامتر بهرهوری آب نرمال شده به روش استدتو ب -نمودار مقايسه دو روش استدتو و سعی و خطا در واسنجی *WP

ب -واسنجی بخش حاصلخيزی مدل

در این بخش ،بر اساس دادههای دو تیمار  N0و  N3مربوط به
کشت اول ،پاسخ گیاه به سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از
روش نیمه کمی واسنجی شد .از بین تیمارهای مورد بررسی،
تیمار  N3که تحت هیچگونه تنش نیتروژنی قرار نداشت به عنوان
تیمار مبنی ) (Referenceو تیمار  N0که تحت بیشترین تنش
نیتروژنی قرار داشت به عنوان تیمار تنش ) (Stressدر مدل
 AquaCropدر نظر گرفته شد ) .(Rase et al, 2012دادههای
ورودی در این مرحله واسنجی عبارتند از زیستتوده نسبی
) ،(Brelحداکثر درصد پوشش در شرایط بیشترین تنش کودی
( CCxدر تیمار  )N0و نرخ کاهش پوشش گیاهی که بر اساس
دادههای مشاهدهای در این مطالعه به ترتیب برابر  55% ،38%و
کم ) (smallدر نظر گرفته شد .عالوه بر این  CCxبرای تیمار N3
در طول دوره کشت برابر 88%ﺛبت شده بود (شکل  -1الف).
صحت سنجی مدل AquaCrop

از دادههای باقیمانده در کشت اول و نیز دادههای کشت دوم برای

صحت سنجی مدل استفاده شد .برای این منظور ،با استفاده از
مدل واسنجی شده ،رشد زیستتوده و پوشش گیاهی در تیمار-
های  N2 ،N1در سال  1396و تیمارهای سال  1397برآورد و با
مقادیر اندازهگیری شده مقایسه شدند.
شاخصهای آماری مورد استفاده در مراحل واسنجی و
صحت سنجی مدل شامل ضریب تبیین ) ،(R2ریشه متوسط
مربعات خطای نسبی ) (RRMSEو حداقل خطای اریب )(MBE
بودند که بر طبق روابط زیر محاسبه شدند:
(رابطه )11
100
̅𝑂

(رابطه )12

×

2
𝑛∑
) 𝑖𝑆𝑖=1(𝑂𝑖 −

𝑛

√ =

𝑅𝑀𝑆𝐸×100
̅𝑂

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑅

2

) ̅𝑆 ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂̅ )(𝑆𝑖 −
)

(رابطه )13

= 𝑅2

√∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂̅ )2 √∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 − 𝑆̅ )2
) 𝑖𝑂 −

𝑖𝑆(∑𝑛𝑖=1
𝑛

(

= 𝐸𝐵𝑀
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که در این روابط  Oiبرابر مقادیر مشاهدهای iS ،مقادیر
شبیهسازی شده Ō ،متوسط مقادیر مشاهدهای و ̅ Sمتوسط مقادیر
شبیهسازی شده n ،تعداد دادههای مشاهدهای بود .بدین ترتیب
عملکرد مدل میتواند با پارامتر  RRMSEبه عالی < (RRMSE
) ،10%خوب ) ،(10% < RRMSE < 20%متوسط < (20%
) RRMSE < 30%و ضعیف ) (RRMSE > 30%تفکیک شود
) .(Jamieson et al., 1991هر چه مقدار  RMSEو |) |MBEقدر
مطلق( کمتر باشند دقت مـدل باالتر است .مقادیر مثبت MBE
نشاندهنده آن است که مقادیر پیشبینیشده توسط مدل بیـشتر
از مقـادیر واقعـی و مقادیر منفی آن نشاندهنده آن است که
مقادیر پیشبینیشده توسط مدل کمتر از مقادیر واقعی میباشند.
هر چه ضریب تبیین ) (R2باالتر و به یک نزدیکتر باشد
همبستگی دادههای مشاهداتی و دادههای مدل باالتر است و هر
چه ضریب زاویه خط همبستگی بین دادهها به یک نزدیکتر شود
دقت مدل باالتر خواهد بود.

نتايج و بحث
الف-نتايج واسنجی

نتایج بررسی اﺛر کود بر تولید ماده خشک در تیمارهای مختلف
طی دو سال آزمایش نیز نشان داد که عملکرد زیستتوده در طول
این دو سال در تیمارهای  N4 ،N3و  N5تفاوت معنیداری ندارد
(جدول .)8
جدول ( )8نشان میدهد در تیمارهای  N1 ، N0و
N2نیتروژن به عنوان عامل محدودکننده رشد در آنها به حساب
می آید ،به عبارت دیگر در این تیمارها با افزایش سطح نیتروژن
مقدار ماده خشک نیز به طور معنیداری افزایش مییابد و به علت
معنیدار بودن عملکرد این تیمارها دادههای آن با نمادهای c ،b
و  dمشخص شدند ( .)p<0.05اما افزایش کاربرد نیتروژن در
تیمارهای  N4 ،N3و  N5باعث افزایش ماده خشک به طور معنیدار
نمیگردد و دادههای عملکرد تیمارها با نماد  aمشخص شد.

جدول -8نتايج مقايسه ميانگين عملکرد زيستتوده (تن در هکتار) تحت
آزمون دانکن

عملکرد زيستتوده (تن در هکتار)

تيمار

کشت اول
N5

کشت دوم

4/5036a

N4

a

4/4276

N3

a

4/1788

N2

b

3/4045

N1

c

2/7293

N0

d

1/5718

a
a

4/1083

a

4/0531

b

3/1734

c

2/8734

d

1/4972

بنابراین با توجه به اینکه در تیمار  N3کمتر از دو تیمار
دیگر کود نیتروژنه (اوره) استفاده شده است این تیمار به عنوان
تیمار بهینه کودی انتخاب گردید و با توجه به هدف پژوهش که
مصرف کود کمتر(آسیب کمتر به محیط زیست) به ازای تولید
ماده خشک مناسب است،دیگر نیازی به شبیهسازی برای دو تیمار
 N4و  N5نیست.
واسنجی مدل بر اساس دادههای دو تیمار  N0و ( N3مربوط
به کشت اول) انجام شد .در این مرحله پارامترهای ضرایب کاهش
توسعه پوشش ) ،(CGC reductionکاهش حداکثر پوشش (CCx
) ،reductionمتوسط کاهش پوشش (درصد در روز) و درصد
کاهش * WPبه ترتیب برابر  (%/day) 0/18 ،38% ،30%و 70%
به دست آمد .سپس با استفاده از این ضرایب ،ارتباط بین مقادیر
زیستتوده و پوشش گیاهی تخمینی و اندازهگیری شده مشخص
و با یکدیگر مقایسه شدند (شکل  .)4نتایج نشاندهنده عملکرد
خوب مدل با  R2 ،RRMSEو  MBEبه ترتیب برابر ،11/12%
 0/973و  0/032تن در هکتار برای  N0و  0/975 ،10/32%و
 -0/002تن در هکتار برای  N3در تخمین زیستتوده به دست
آمد .همچنین مقدار این پارامترها در شبیهسازی پوشش گیاهی
 4/297% ،0/884 ،15/93%برای تیمار  N0و ،0/916 ،12/84%
 5/938%برای تیمار  N3حاصل شد (جدول .)9

جدول  -9شاخصهای آماری به دست آمده در مرحله واسنجی پاسخ گياه به سطوح مختلف نيتروژن طی دوره کشت اول

شاخص

پارامتر

N0
0/973

N3
0/975

)RRMSE(%

11/12

10/32

)MBE(ton/ha

0/032

-0/002

R2

0/884

0/916

)RRMSE(%

15/93

12/84

)MBE(%

4/297

5/938

2

R

زیستتوده

پوشش گیاهی

4/2519
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شکل  -4مقايسه مقادير اندازهگيری و شبيهسازیشده زيستتوده و پوشش گياهی در کشت اول برای دو تيمار  N0و  N3در مرحله واسنجی

مدل ،زیستتوده را برای تیمار  N3کمتر از مقدار واقعی و
برای تیمار  N0بیشتر از مقدار واقعی برآورد کرد .این در حالی
است که در تخمین پوشش گیاهی در هر دو تیمار خطای بیش
برآورد مشاهده شد .همچنین ،مدل ،تیمار  N3را نسبت به تیمار
 N0با خطای کمتر و دقت بیشتری برآورد کرد .در مجموع ،نتایج
به دست آمده در مرحله واسنجی نشان میدهند که مدل در
برآورد تولید زیستتوده و پوشش گیاهی طی فصل رشد عملکرد
خوبی داشته است.
ب -نتايج صحت سنجی

در مرحله صحتسنجی ،مقادیر اندازهگیری شده پوشش گیاهی و
زیستتوده در تیمارهای  N1و  N2مربوط به کشت اول و
تیمارهای کشت دوم با مقادیر نظیر شبیهسازی شده مقایسه
گردید و مقدار شاخصهای آماری به دست آمده در (جدول )10
نشان داده شد .مقدار دامنه تغییرات  RRMSEدر شبیهسازی
زیستتوده در طول دوره رشد گیاه در تیمارهای مختلف کودی
از  13/7تا  25/7درصد بود .با توجه به اینکه کمترین مقدار
RRMSEمربوط به تیمار  N2در کشت اول و  N3در کشت دوم
به دست آمد ،بنابراین در این پژوهش مشخص شد که با افزایش
تنش نیتروژنی و حساستر شدن گیاه ،تأﺛیر سایر تنشهای
محیطی (مانند آفات) که توسط مدل در نظر گرفته نمیشوند
روی گیاه بیشتر شود و همین عامل باعث کاهش دقت مدل در

تیمارهای تحت تنش نیتروژنی بیشتر میباشد .مقدار دامنه
تغییرات  R2و  MBEبه ترتیب برابر  0/923تا  0/988و -0/110
تا  0/118تن در هکتار بود.
عالوه بر این ،بیشترین مقدار  RRMSEبرای پوشش گیاهی
برابر ( 25/74%مربوط به تیمار  N0درکشت دوم) بود و کمترین
مقدار آن برابر  13/73%در تیمار ( N2متعلق به کشت اول) به
دست آمد .مقدار دامنه تغییرات  R2و  MBEبرای  CCبه ترتیب
برابر  0/768تا  0/867و  5/7تا  10/8درصد به دست آمد.
نتایج نشاندهنده دقت باالتر مدل در برآورد هر دو پارامتر
(زیستتوده و پوشش گیاهی) در کشت اول نسبت به کشت دوم
نیز بود .علت این امر میتواند ساختار مدل باشد که برای برآورد
بیشترین مقدار عملکرد در شرایط ایدهآل طراحی شده است .بدین
ترتیب چنانچه در واقعیت فاکتورهایی نظیر زمان نامناسب کاربرد
کود یا آفات و بیماریها روی عملکرد گیاه تأﺛیر بگذارند و باعث
کاهش عملکرد نهایی شوند ،مدل قادر به در نظر گرفتن این عوامل
نیست و بدین ترتیب ناچاراً در نتایج بیشبرآورد صورت میگیرد
)(Akumaga et al., 2017؛ و از آنجایی که در این پژوهش مدل
با استفاده از دو تیمار  N0و  N3در کشت اول واسنجی میشود،
لذا کشت اول با خطای کمتری تخمین زده شد.
در شکلهای ( )5و ( )6به ترتیب مقادیر اندازهگیری و
برآورد شده زیستتوده و پوشش گیاهی برای تیمارها در مرحله
صحتسنجی با یکدیگر مقایسه شدهاند .در نهایت مشخص شد
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که در مرحله صحت سنجی ،مدل به خوبی قادر به تخمین پارامتر-
های زیستتوده ،پوشش گیاهی در طول دوره رشد گیاه تربچه
تحت تنشهای مختلف کود نیتروژن بود که مشابه نتایج مطالعات

آکیوماگا و همکاران و ون گایلن و همکاران در زمینه ارزیابی روش
نیمه کمی مدل  AquaCropمیباشد (Van Gaelen et al.,
).2014; Akumaga et al., 2017; Ranjbar et al., 2017

شکل  -5مقايسه مقادير اندازهگيری و شبيهسازیشده زيستتوده در مرحله صحتسنجی
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 شاخصهای آماری به دست آمده در مرحله صحتسنجی پاسخ گياه به سطوح مختلف نيتروژن طی دورههای کشت اول و دوم-10 جدول

کشت دوم

کشت اول

N3

N2

N1

N0

N2

N1

شاخص

0/988

0/967

0/923

0/923

0/970

0/964

R2

14/85

16/61

25/32

25/74

13/73

16/01

RRMSE(%)

-0/110

0/054

0/019

0/103

0/114

0/118

MBE(ton/ha)

0/867

0/804

0/810

0/859

0/794

0/768

R2

20/87

22/98

23/81

25/38

19/03

21/74

RRMSE(%)

10/849

8/933

8/228

8/273

5/714

6/476

MBE(%)

.میباشد
 مقدار تنش کودی واردشده به گیاه و میزان،در این روش
ارتباط آن با عملکرد محصول بررسی میگردد تا با ارائه راهکارهای
مناسب به کشاورزان و مسئولین کشاورزی بتوان از پیامدهای
زیانبار استفاده نامناسب از کودهای نیتروژنی جلوگیری به عمل
 پیشنهاد.آورده و مدیریت آب و نیتروژن در مزرعه را بهبود بخشید
،می شود که با توجه به گرایش شدید به سمت کشت گلخانهای
آزمایشهای مشابه بر روی دیگر گیاهان مناسب کاشت در گلخانه
و گونههای مختلف انجام گرفته و با تعیین نیاز آبی و کودی و
 اقدامی مناسب به منظور بهرهوری از،ضرایب مربوط به هر گیاه
.آب و کود و راندمان باالی تولید محصول انجام پذیرد

پارامتر
زیستتوده

پوشش گیاهی

نتيجهگيری کلی
با توجه به آﺛار زیانبار استفاده بیش از حد کودهای نیتروژنی به
، حفظ محیط زیست،منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی
 در،افزایش راندمان کودهای نیتروژنی و ارتقاء سالمتی جامعه
 برایAquaCrop  کارایی روش نیمهکمّی مدل،پژوهش حاضر
شبیهسازی پارامترهای زیستتوده و پوششگیاهی تحت سطوح
 ابتدا مدل واسنجی شد و سپس.مختلف کود نیتروژن ارزیابی شد
پارامترهای شبیهسازیشده با نتایج اندازهگیری در گلخانه مقایسه
 با وجودAquaCrop  نتایج حاصل نشان داد که مدل.گردید
سادگی و دادههای ورودی کمتر نسبت به سایر مدلها دارای دقت
باالیی در شبیهسازی پارامترهای مذکور از طریق روش نیمهکمّی

REFERENCES
Akumaga, U., Tarhule, A. and Yusuf, A. A. (2017).
Validation and testing of the FAO AquaCrop
model under different levels of nitrogen fertilizer
on rainfed maize in Nigeria, West Africa.
Agricultural and Forest Meteorology, 232, 225–
234.
Ata-Ul-Karim, S. T., Yao, X., Liu, X., Cao, W. and Zhu,
Y. (2014). Determination of Critical Nitrogen
Dilution Curve Based on Stem Dry Matter in Rice.
PLoS
ONE,
9(8),
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104540.
Berenguer, P., Santiveri, F., Bioxadera, J. and Lioveras,
J. (2009). Nitrojen fertilization of irrigated maize
under Mediterranean conditions. European
Journal of Agronomy. 30(3), 163-171.
Guler,

S

(2006).

Developments

on

fertilizer

consumption of the world and Turkey. Journal of
the Faculty of Agriculture, 21(2), 243-248.
Harmanto, V.M.S., M.S. Babel and H.J. Tantau. 2005.
Water requirement of drip irrigated tomatoes
grown in greenhouse in tropical environment.
Agric. Water Manage.71:225-242
Hasani, A. and Nourzadeh-Haddad, M. (2016). Effect of
Ammonium Nitrate and Free Amino Acids on the
Nitrate
Accumulation in Radish. Water and Soil Science-

University of Tabriz, 26(4.1), 67-78. (In Farsi)
Hopkins, W. G. (2004). Introduction to Plant
Physiology (3th ed.). New York: Wiely. pp. 557.
Hsiao, T. C., Heng, L., Steduto, P., Rojas-lara, B., Raes,
D. and Fereres, E. (2009). AquaCrop the FAO
crop model to simulate yield response to water: III.
Parameterization and testing for maize. Agronomy
Journal, 101(3), 448–459.
Jamieson, P. D., Porter, J. R. and Wilson, D. R. (1991).
A test of the computer simulation model
ARCWHEAT1 on wheat crops grown in New
Zealand. Field Crops Research, 27(4), 337-350.
Khorsand, A., Verdinejad, V. R. and Shahidi, A. (2014).
Comparison of FAO Aquacrop and SWAP agrohydrological models to simulate water and salt
transport during growing season of winter wheat.
International Journal of Biosciences. 11(4), 223233.
Kroes, J. G. and Van Dam, J. C. (2008). Reference
manual SWAP version 3.2. Alterra green world
Research. Wagennigen. Report 1649. Avaiabel at:
http://www.swap. Alterra.nl.
Malakouti, M. J. (2011). Relationship between Balanced
Fertilization and Healthy Agricultural Products (A
Review). Journal of Crop and Weed
Ecophysiology, 4(16), 133-152. (In Farsi)

1567 ...  ارزيابی کارايی روش نيمه کمی مدل:عطايی و همکاران

Patrignani, A. and Ochsner, T.E.(2015). Canopeo: A
Powerful New Tool for Measuring Fractional
Green Canopy Cover. Agronomy Journal, 107(6),
2312-2320.
Powlson, D. S., Addiscott, T. M. and Benjamin, N.
(2008). When does nitrate become a risk for
humans. Journal of Environmental Quality. 37(2),
291–295.
Raes, D., Steduto, P., Hsiao, T. C. and Fereres, E.
(2009). AquaCrop - the FAO crop model to
simulate yield response to water: II. Main
algorithms and software description. Agronomy
Journal, 101(3), 438–447.
Raes, D., Steduto, P., Hsiao, T. C. and Fereres, E.
(2012). AquaCrop Reference Manual, AquaCrop
version 4.0. Rome, Italy: FAO.
Rahimikhoob, H., Sotoodehnia, A. and Massahbavani,
A. R. (2014). Calibration and Evaluation of
AquaCrop for Maize in Qazvin Region. Iranian
Journal of Irrigation and Drainage, 8(1), 108115. (In Farsi)
Ramos, T. B., Šimunek, J., Goncalves, M. C., Martins,
J. C., Prazeres, A. and Pereira, L.S. (2012). Two
dimensional modeling of water and nitrogen fate
from sweet sorghum irrigated with fresh and
blended saline waters. Agricultural Water
Management. 111, 87–104.
Ranjbar, A., Rahimikhoob, A. and Ebrahimian, H.
(2017). Evaluating Semi-Quantitative Approach
of the AquaCrop Model for Simulating Maize
Response to Nitrogen Fertilizer. Iranian Journal
of Irrigation and Drainage, 11(2), 286-298. (In
Farsi)
Russo, D. and Bakker, D. (1986). Crop water production
function for sweet corn and cotton irrigated and

saline water. Soil science societyand American
journal. 51(6), 1554-1562.
Sepaskhah, A. R, Bazafshan, A. R. and
Shirmohammadi-Aliakbbarian,
Z.
(2006).
Development and evaluation of model for yield
production of wheat, maize and sugarbeet under
water and salt stresses. Biosystems enginerring.
93(2), 139-152.
Steduto, P., Hsiao, T. C., Raes, D. and Fereres, E.
(2009). AquaCrop: The FAO crop model to
simulate yield response to water: I. Concepts and
underlying principles. Agronomy Journal, 101(3),
426-437.
Steduto, P., Hsiao, T. C. and Fereres, E. (2007). On the
conservative behavior of biomass water
productivity. Irrigation Science. 25(3), 189–207.
Stefanelli, D. S., Brady, S., Winkler, R. B., Jones, J. and
Tomkins, B. T. (2012). Lettuce (Lactuca sativa L.)
growth and quality response to applied nitrogen
under hydroponic conditions. Acta Agriculturae,
927, 353–360.
Stockle, C. O., Donatelli, M. and Nelson, R. (2003).
CropSyst, a cropping systems simulation model.
European Journal of Agronomy, 18(3), 289-307.
Stricevic, R., Dzeletovic, Z., Djurovic, N. and Cosic, M.
(2014). Application of the AquaCrop model to
simulate the biomass of Miscanthus x giganteus
under different nutrient supply conditions. GCB
Bioenergy, 7(6), 1203-1210.
Van Gaelen, H., Tsegay, A., Delbecque, N., Shrestha,
N., Garcia, M., Fajardo, H., Miranda, R.,
Vanuytrecht, E., Abrha, B., Diels, J. and Raes, D.
(2014). A semi-quantitative approach for
modelling crop response to soil fertility:
evaluation of the Aquacrop procedure. Journal of
Agricultural Science, 153(7), 1218-1233.

