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ABSTRACT
The agricultural sector is particularly important in the economic growth and development of different societies.
The application of Nitrogen fertilizer is one of the most influential factors in agricultural productivity
enhancement. Management and optimum fertilizer consumption based on field or greenhouse experiments are
time and cost consuming. Therefore, the application of models that simulate the effects of different fertility
stresses on crop production are useful tools in fertilizer planning and optimization. In the AquaCrop model, the
crop biomass is simulated using a semi-quantitative method. The purpose of this study was to simulate basil
response to different fertilizer treatments and evaluate the semi-quantitative method used in the AquaCrop
model. For this purpose, a study was carried out in a research greenhouse of the College of Agriculture and
Natural Resources, University of Tehran, during two growth periods. Five levels of nitrogen fertilizer
application (Urea fertilizer) with three replications was investigated to find out the effect of fertility stress on
basil yield. Initially, the semi-quantitative method was calibrated. The calibration results showed that the
normalized water productivity coefficient decreased by 41%. Then, the AquaCrop model was validated using
statistical measures to estimate biomass and canopy cover. The variation range for R2, MBE and RRMSE
indices for crop biomass were 0.95-0.98, 1.72-21.56 g m-2, 17/42-19.07% and for canopy cover were 0.66-0.78,
6.44-12.86% and 19.66-21.83%, respectively. According to the results, the AquaCrop model and the semiquantitative method can be used as a suitable tool to simulate crop growth under soil fertility stress conditions.
Keywords: AquaCrop model, semi-quantitative method, Basil.
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ارزيابی عملکرد مدل  AquaCropدر شبيهسازی رشد گياه ريحان تحت تنشهای مختلف حاصلخيزی در شرايط
کشت کنترل شده گلخانه
2

حديثه رحيمیخوب ،*1تيمور سهرابی ،1مجتبی دلشاد

 . 1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه علوم باغبانی  ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/7/25 :تاریخ بازنگری -1398/9/4 :تاریخ تصویب)1398/9/6 :

چکيده
بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است .کاربرد کودهای نیتروژنی
به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و افزایش بهرهوری محصوالت کشاورزی بهشمار میآید .مدیریت و مصرف بهینه
کود صرفاٌ بر اساس آزمایشهای مزرعهای یا گلخانهای زمانبر و هزینهبر است .لذا مدلهایی که اثرات تنشهای مختلف
حاصلخیزی بر تولید محصول را شبیهسازی میکنند ،ابزارهایی مفید در برنامهریزی و بهینهسازی مصرف کود هستند .در
مدل  AquaCropمیزان عملکرد محصول تحت تنش کودی توسط روش نیمهکمی ( )Semi-quantitativeشبیهسازی
میشود .هدف از این تحقیق ،شبیهسازی پاسخ گیاه به تیمارهای مختلف کوددهی و ارزیابی روش نیمهکمی در مدل
 AquaCropاست .بدین منظور ،گیاه ریحان در داخل گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
طی دو دوره کشت شد .بررسی اثر تنش حاصلخیزی در پنج سطح کاربرد کود نیتروژنی (کود اوره) و سه تکرار انجام شد.
ابتدا روش نیمهکمی مورد واسنجی قرار گرفت .نتایج واسنجی نشان داد ،ضریب بهرهوری آب نرمال شده در اثر تنش
حاصلخیزی به میزان  41درصد کاهش یافت .سپس مدل  AquaCropدر تخمین متغیرهای زیستتوده و پوشش گیاهی
با استفاده از شاخصهای آماری صحتسنجی شد .دامنه تغییرات به دست آمده برای شاخصهای  MBE ،R2و RRMSE
برای متغیر زیستتوده گیاه به ترتیب برابر با  1/72-21/56 ،0/95-0/98گرم بر مترمربع 17/42- 19/07 ،درصد و برای
پوشش گیاهی به ترتیب برابر با  6/44-12/86 ،0/66-0/78درصد و  19/66-21/83درصد بود .با توجه به نتایج ،از مدل
 AquaCropو روش نیمهکمی میتوان به عنوان یک ابزار مناسب جهت شبیهسازی رشد گیاه در شرایط تنش حاصلخیزی
استفاده نمود.
واژههای کليدی :مدل  ،AquaCropروش نیمهکمی ،گیاه ریحان.

مقدمه
آب و نیتروژن بهعنوان مهمترین عناصر و عوامل مؤثر در بهبود
بهرهوری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی در دنیا
شناخته شدهاند .متوسط مصرف آب در بخش کشاورزی در
مقیاس جهانی در حدود  70درصد است ( Sandhu and Irmak,
 .)2019مطالعات انجام شده توسط سازمان خواروبار کشاورزی
( )FAOبیانگر آن است که با توجه به روند رو به رشد جمعیت تا
سال  2025تولید محصوالت کشاورزی به منظور تأمین امنیت
غذایی میبایست به بیش از  50درصد افزایش یابد .این در حالی
است که تنها  10درصد افزایش استحصال و مصرف آب در بخش
کشاورزی امکانپذیر خواهد بود ( .)FAO, 2017از طرف دیگر در
سالهای اخیر کشاورزان بهمنظور افزایش تولید محصول در واحد
سطح ،به مصرف بیشتر کودهای شیمیایی به خصوص کودهای
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نیتروژندار روی آوردهاند .پتانسیل باالی آبشویی کودهای
نیتروژنی در مزارع ،عالوه بر اثرات زیانبار زیستمحیطی ،موجب
تحمیل هزینههای مازاد در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
میشود .با توجه به کمبود منابع آب و ضرورت تأمین امنیت
غذایی ،مدیریت و بهبود بهرهوری مصرف کود یک چالش مهم در
مطالعات بخش کشاورزی است.
مدلهای گیاهی ابزار مفیدی در مطالعه اثر پارامترهای مؤثر
بر فرآیند رشد گیاه و شناخت مؤلفههای مدیریتی بهشمار میآیند
( .)Steduto et al., 2009; Vanuytrecht et al., 2014با استفاده
از این مدلها عالوه بر کاهش نیاز به آزمایشهای وقتگیر و
هزینهبر میتوان تأثیر عوامل مختلف طبیعی و محیطی را بر تولید
محصول در دراز مدت پیشبینی نمود (.)De Wit et al.,1958
بدین منظور مدلهای متعددی توسط محققان علم کشاورزی
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( Singh et al.,

توسعه یافته است که از جمله میتوان به مدلهای
(CERES ،)Jones et al., 1991( EPIC ،)Steduto et al., 2009
( )Boogard et al., 1998( WOFOST ،)Ritchie et al., 1985و
Hsiao et al., 2009; Steduto et al., 2009; Raes ( Aquacrop
 )et al., 2009اشاره نمود .دلیل تفاوت کاربرد مدلهای گیاهی در
شبیهسازی فرآیند رشد ،نوع معادالت بهکار رفته در ساخت مدل
و در تعداد پارامترهای ورودی میباشد .بهطور مثال محوریت مدل
 Cropsystدر پیشبینی عملکرد محصول بر پایه انرژی تابشی و
آب استوار بوده و در مدل  ،WOFOSTعملکرد گیاه بر اساس
میزان کربن جذب شده توسط برگها از طریق فرآیند فتوسنتز
برآورد میشود .در حالی که مدل  AquaCropعملکرد محصول را
بر اساس میزان آب مصرفی توسط گیاه (تعرق) و پارامتر بهرهوری
آب محاسبه میکند .نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که
مدل  AquaCropنسبت به دیگر مدلهای گیاهی عملکرد بهتری
در شبیهسازی فرآیند رشد دارد ( ;Todorovic et al., 2009
.)Amiri et al., 2014; Abi Saab et al., 2015
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر عملکرد و بهرهوری آب،
کاربرد کود و مواد غذایی مورد نیاز گیاه در زمان و به میزان
مناسب است .امروزه کاربرد کودهای نیتروژنی نقش تعیین
کنندهای در افزایش عملکرد بسیاری از محصوالت کشاورزی دارد
و مقدار نیتروژن کودی مصرف شده ،بخش قابل توجهی از
تغییرات عملکرد را توجیه میکند ( .)Zeinali et al., 2012در
مدل AquaCropتأثیر میزان کاربرد کود و تنش حاصلخیزی1طی
روند شبیهسازی عملکرد محصول و اثر آن بر پارامترهای رشد به
صورت نیمهکمی2در نظر گرفته شده است .این روش در نیجریه
برای بررسی توانایی مدل  AquaCropدر شبیهسازی عملکرد
محصول ذرت دیم تحت تیمارهای مختلف نیتروژن مورد استفاده
قرار گرفت .نتایج آنها نشان داد مدل  AquaCropدقت قابل
قبولی در تخمین زیستتوده گیاه در شرایط تنش حاصلخیزی
دارد ( .)Akumaga et al., 2017در مطالعه دیگری در ایران ،روش
نیمهکمی مدل  AquaCropبرای شبیهسازی پاسخ ذرت به کود
نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان
داد که مدل مذکور از دقت خوبی در شبیهسازی رطوبت ناحیه
ریشه و ضریب بهرهوری آب نرمال شده برخوردار است ( Ranjbar
.)et al., 2017
ریحان از جمله سبزیهای برگی و معطر از خانواده نعناعیان
است .این گیاه یکی از پرمصرفترین نوع سبزی است که در ایران
مصرف آن به صورت تازهخوری رواج دارد .همچنین از ریحان به
دلیل دارا بودن ترکیبات آنتیاکسیدان و اسانس در صنایع

این تحقیق در گلخانه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران واقع در کرج با عرض جغرافیایی  35درجه و 48
دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی  50درجه و  57دقیقه شرقی و با
ارتفاع  1292/9متر از سطح دریا انجام شد .ابعاد سالن گلخانه
مورد مطالعه  8×20متر ،از نوع چند دهانهای با دیوارههای شیشه-
ای و پوشش سقف از جنس پلیکربنات بود .بهمنظور تعدیل درجه
حرارت محیط ،گلخانه مجهز به سیستم پد و فن خودکار و حرارت
مرکزی است .پارامترهای هواشناسی ،شامل حداکثر و حداقل
دمای روزانه ،حداکثر و حداقل رطوبت نسبی و تابش طول موج
کوتاه رسیده به داخل گلخانه به صورت روزانه برداشت گردید.
سنجش متغیر دما و رطوبت با استفاده از سنسور دیجیتال مدل

1. Fertility stress

2. Semi-quantitative

Cropsyst

داروسازی ،آرایشی و بهداشتی استفاده میشود
 .)2014در کشت این محصول ،بر خالف گیاهان تک بوته مانند
گوجهفرنگی و خیار ،دستیابی به حداکثر پوشش گیاهی اهمیت
باالیی دارد .در این راستا به کاربرد مؤثر کودهای نیتروژنی در
جهت افزایش کیفیت و میزان تولید زیستتوده ریحان توصیه
شده است ( ;Adler et al., 1989; Sifola and Barbieri, 2006
 .)Singh et al., 2014در نتیجه الزم است مدلهای شبیهساز
رشد در شرایط گلخانه برای برآورد میزان تولید زیستتوده توسعه
داده شود تا بتوان اثر سناریوهای مختلف مدیریتی اعم از اهمیت
کاربرد کود نیتروژن را بررسی نمود.
بهطور کلی ،در تمام پروژههای تحقیقاتی ،انجام آزمایش-
های مزرعهای یا گلخانهای با در نظر گرفتن اثرات متقابل گیاه-
خاک-اتمسفر از اهمیت ویژهای برای ارزیابی گزینههای مدیریتی
برخوردار هستند .اطالعات و دادههایی که از این آزمایشها حاصل
میگردد ،برای واسنجی و صحتسنجی مدلهای شبیهسازی الزم
و ضروری است ( .)Sandhu and Irmak, 2019عالوه بر این،
بررسی مطالعات انجام شده نشان داد ،عملکرد مدل AquaCrop
در شبیهسازی پارامترهای رشد تحت تنش حاصلخیزی در مناطق
محدودی در سطح جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است .در نتیجه،
با توجه به اینکه عوامل متعددی شامل شرایط اقلیمی ،گیاهی و
مدیریتی بر عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی اثر قابل توجهی
دارند ،الزم است مدلهای گیاهی برای شرایط مختلف واسنجی
شوند .هدف اصلی از این مطالعه ،ارزیابی روش نیمهکمی مدل
 AquaCropدر برآورد زیست توده گیاه ریحان و بررسی تغییرات
پوشش گیاهی طی دوره رشد در شرایط کشت کنترل شده گلخانه
است.

مواد و روشها
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 HTC-1و متغیر تابش توسط دستگاه تابش سنج مدل
 1333Rانجام شد .اندازهگیری پارامترهای هواشناسی در گلخانه
در ماههای اردیبهشت تا مرداد انجام گرفت .میانگین دما و رطوبت
نسبی در طول دوره بهترتیب برابر با  33/4درجه سانتیگراد و
 31/3درصد بود .تابش طول موج کوتاه توسط دستگاه تابش سنج
بهصورت تجمعی در  24ساعت اندازهگیری شد .میانگین میزان
تابش طول موج کوتاه ثبت شده برابر با  20/9مگاژول بر متر مربع
بر روز بود .خاک مورد استفاده در این تحقیق ،بافت لوم که در
این منطقه بخش عمدهای از خاک بستر گلخانهها را تشکیل
TES-

میدهد ،انتخاب شد .نتایج آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک در جدول ( )1ارائه شده است.
آزمایشهای گلدانی (قطر و ارتفاع  21سانتیمتر) در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو دوره کشت با پنج تیمار
کودی (کود اوره) در سه تکرار انجام شد .اطالعات دقیق مربوط
به تاریخ کاشت و برداشت ،نرخ کاربرد کود ،تاریخ کوددهی و
نمونهبرداری برای هر دوره کشت در جدول ( )2آورده شده است.
میزان توصیه کودی بر اساس نتایج تجزیه خاک (جدول ،)1
140کیلوگرم بر هکتار بود.

جدول  .1خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک

ظرفیت زراعی

نقطه پژمردگی

جرم مخصوص ظاهری

شوری عصاره اشباع

اسیدیته

نیتروژن

ذرات تشکیل دهنده خاک
رس ()%

سیلت ()%

شن ()%

(درصد وزنی)

(درصد وزنی)

(گرم بر سانتی متر مکعب)

(دسی زیمنس بر متر)

()pH

()%

20

34

46

21/24

10/36

1/33

1/46

8/1

0/09

جدول ( -)2اطالعات مربوط به هر دوره کشت گياه ريحان

دوره کشت

تاریخ کاشت /برداشت

اول

18ام اردیبهشت 1397
27 /ام خرداد 1397

دوم

8ام تیر / 1397
 15مرداد 1397

تیمارهای کودی ()kg h-1

تاریخ کوددهی (روز پس از کاشت)

N0- 0
N1-50
N2-100
N3-120
N4-140

18
24
30

تاریخ نمونهبرداری (روز پس از کاشت)
21
23
26
33
35
38
41

N0- 0
N1-50
N2-100
N3-120
N4-140

18
24
30

22
26
30
32
34
37
39

بذر گیاه ریحان در عمق  1سانتیمتری از سطح خاک کشت
شد .سپس الیه نازکی از کوکوپیت برای جلوگیری از جابهجایی
بذرها در حین آبیاری ،روی سطح خاک ریخته شد .پس از جوانه
زدن بذرها با انجام عملیات تنک کاری ،تراکم کشت معادل 25
عدد بوته در هر گلدان تثبیت شد .در طول دوره رشد برای
جلوگیری از ایجاد تنش رطوبتی ،عملیات آبیاری به صورت روزانه
انجام شد .میزان آب آبیاری از طریق توزین گلدانها و محاسبه
کمبود رطوبت نسبت به حد ظرفیت نگهداری رطوبتی خاک
گلدان ( )Pot Capacityبهدست آمد .میزان تبخیر-تعرق گیاه
مرجع نیز با استفاده از روش مستقیم توسط میکروالیسیمترهای
1. Canopy Cover

وزنی و کاشت گیاه چمن محاسبه شد .برای تعیین میزان زیست-
توده کل ،نمونههای گیاهی ( 25عدد بوته) در هفت نوبت از هر
پنج تیمار در طول دوره رشد گیاه برداشت شدند .نمونهها پس از
برداشت به آزمایشگاه منتقل و در آون با دمای  70درجه سانتی-
گراد به مدت  24ساعت خشک و سپس توزین شدند .درصد
پوشش گیاهی1در طول دوره رشد با استفاده از روش Patrignani
) and Ochsner (2015بهدست آمد .در این روش ،با تهیه تصویر
از سطح پوشش گیاهی و انتقال آن به نرمافزار کانوپی ،درصد
پوشش محاسبه میگردد .در آخر دادههای اندازهگیری شده شامل
زیستتوده و پوشش گیاهی توسط آنالیز واریانس ( )ANOVAدر
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سطح معناداری  1درصد با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند.
توصيف مدل AquaCrop

مدل گیاهی  AquaCropمبتنی بر روابط متقابل بیوفیزیکی در
سیستم گیاه-خاک-اتمسفر توسعه داده شده است ( Sandhu and
 .)Irmak, 2019با استفاده از این مدل اثرات کمی فاکتورهای
مدیریتی و زیستمحیطی بر بهرهوری محصوالت کشاورزی قابل
پیشبینی است (.)Steduto et al., 2009
معادله اساسی به کار رفته در مدل  AquaCropبرای برآورد
زیست توده گیاه مطابق رابطه ( )1است:
(رابطه )1
(رابطه )2

Tri
EToi

n

*

∑ B=WP
i=1

Tri=KCTrx ×CC×EToi

در روابط فوق B ،عملکرد زیستتوده تجمعی (گرم بر متر-
مربع) WP* ،بهرهوری آب نرمال شده( 1گرم بر مترمربع)Tri ،
تعرق روزانه گیاه (میلیمتر در روز) EToi ،تبخیر-تعرق مرجع
(میلیمتر در روز) n ،تعداد روزهای پس از کشت CC ،ضریب
پوشش گیاهی (بدون بعد) و  KCTrxحداکثر ضریب تعرق گیاهی
(بدون بعد) میباشد.
یکی از مهمترین ضرایب به کار رفته در مدل AquaCrop
برای برآورد مقدار زیستتوده گیاه ،ضریب بهرهوری آب ()WP
است .این ضریب بیانگر میزان ماده خشک یا بیوماس (بر حسب
گرم یا کیلوگرم) تولید شده در واحد سطح (مترمربع یا هکتار)
بهازای میزان آب تعرق یافته (برحسب میلیمتر) است .ضریب
 WPبستگی به میزان آب مصرفی توسط گیاه دارد و از آنجا که
میزان آب مصرفی توسط گیاه وابسته به شرایط اقلیمی است ،در
مدل  AquaCropاین ضریب با تقسیم آن بر تبخیر-تعرق مرجع
( )EToنرمال شده که آن را بهرهوری آب نرمال شده مینامند .این
ضریب مقدار تولید زیست توده به ازای واحد سطح است که گیاه
بدون تنش آبی و محدودیت مواد غذایی رشد میکند ( Steduto
 .)et al., 2007بر حسب تعریف و مطابق رابطه ( ،)1با ترسیم
نمودار مجموع تعرق نرمال شده در مقابل زیستتوده تجمعی و
برازش یک رابطه خطی گذرنده از مبدأ مختصات ،شیب خط
معرف * WPاست .ضریب * WPتحت تأثیر نوع و ژنتیک محصول
( C3یا  )C4و میزان دسترسی به مواد غذایی در طول دوره رشد
(کمبود مواد غذایی برابر با * WPکمتر) است ( Van Gaelen et
 .)al., 2015بههمین دلیل در شرایط تنش حاصلخیزی تغییرات
1. Normalized Water Productivity
2. Initial Canopy Cover
3. Canopy Growth Coefficient
4. Maximum Canopy Cover

ضریب * WPدر طول روند شبیهسازی ثابت نخواهد بود و نیاز
به واسنجی دارد.
در مدل  AquaCropتخمین دقیق پوشش گیاهی نقش
مهمی در روند مدلسازی و در نهایت دقت و صحت عملکرد مدل
دارد .در این مدل توسعه پوشش گیاهی توسط منحنی رشد
پوشش گیاهی بیان میشود .شش پارامتر اصلی برای تعیین و
ترسیم منحنی پوشش گیاهی شامل  -1پوشش گیاهی اولیه2
) -2 ،(CC0ضریب رشد پوشش گیاهی -3 ،(CGC) 3حداکثر
پوشش گیاهی -4 ،(CC ) 4ضریب کاهش پوشش گیاهی5
x
) -5 ،(CDCتعداد روزها تا جوانهزنی6و  -6تعداد روزها تا رسیدن
به مرحله پیری7وجود دارد ( .)Steduto et al., 2009با استفاده از
ضرایب فوق ،پوشش گیاهی در هر مرحله از چرخه رشد گیاه
توسط روابط  4 ،3و  5به دست خواهد آمد.
CC=CC0 ×etCGC

(رابطه )3
(رابطه )4
(رابطه )5

2

) (CCx
×e-tCGC
CC0
×t

CC=CCx -0.25

CDC

])CC=CCx [1-0.05 (e CCx -1

از رابطه ( )3برای محاسبه پوشش گیاهی از ابتدای دوره تا
نیمه مرحله توسعه (زمانی که پوشش گیاهی کمتر از نصف پوشش
گیاهی حداکثر باشد) ،رابطه ( )4از نیمه تا آخر مرحله توسعه
(زمانی که پوشش گیاهی بیشتر از نصف پوشش گیاهی حداکثر
باشد) و رابطه ( )5از ابتدای مرحله پیری تا آخر دوره کشت
استفاده میشود .پارامتر  tمعرف تعداد روز پس از کاشت است.
چنانچه گیاه تحت تنشهایی مثل کم آبی ،شوری یا
حاصلخیزی قرار نداشته باشد ،پارامترهای گیاهی کاهش
نخواهد یافت و به عبارت دیگر توسعه و تولید زیستتوده در
حالت حداکثر و پتانسیل قرار خواهد داش ت .اما در شرایطی که
رشد گیاه تحت تأثیر تنش حاصلخیزی قرار گیرد ،پارامترهای
رشد شامل  CCx ،CGCو  CDCکاهش یافته که منجر به
کاهش میزان عملکرد در واحد سطح محصول خواهد شد .مدل
 AquaCropبیالن امالح در خاک را به طور مستقیم شبیهسازی
نمی کند .بلکه اثر درجات مختلف تنش حاصلخیزی توسط
روشی نیمه کمی از طریق تعیین تأثیر تنش بر تولید زیستتوده
گیاه مشخص میشود (  .)Akumaga et al., 2017در این
رویکرد ،پارامتر زیست توده نسبی (  ) Brelاز طریق محاسبه
نسبت کل زیست توده تولید شده در شرایط تنش حاصلخیزی
(  ) Bstressبه کل زیست توده تولی د شده در شرایط بدون تنش
5. Canopy Decline Coefficient
6. Time to emergence
7. Time to senescence
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(  )Brefبهدست میآید (رابطه .)Van Gaelen et al., 2015( )6
Bstress
× 100%
Bref

(رابطه )6

= Brel

در این رابطه Brel ،زیستتوده نسبی (که دامنه تغییرات آن
بین صفر به معنای توقف رشد در اثر تنش کودی تا  100درصد
به معنای شرایط بدون تنش است) Bstress ،مقدار زیست توده
به دست آمده برای تیمار تحت تنش کودی (تن در هکتار)Bref ،
مقدار زیستتوده بهدست آمده برای تیمار بدون تنش کودی (تن
در هکتار) میباشد.
در روش نیمهکمی ،شبیهسازی اثر تنش حاصلخیزی بر
تولید محصول توسط اعمال چهار ضریب انجام میشود که شامل
 :الف) ضریب کاهش حداکثر پوشش گیاه ( ،)KsCCxب) ضریب
کاهش توسعه پوشش گیاه ( ،)Ksexp,fج) ضریب کاهش بهرهوری
آب ( )KsWPو د) ضریب کاهش روزانه پوشش گیاه پس از رسیدن
به حداکثر میزان آن ( )fCdeclineاست ( .)Raes et al., 2012در
مدل  AquaCropطی مرحله واسنجی برای اعمال تنش
حاصلخیزی ،منحنیهای مربوط به چهار ضریب ذکر شده توسط
الگوریتم بهینهسازی تکرار 1ترسیم میشوند .بدین ترتیب اثرات
کاهش یافته پارامترهای رشد گیاه تعیین میگردند.
واسنجی و صحتسنجی مدل AquaCrop

در این مرحله ابتدا ضریب * WPبرای تیمار  N4که حداکثر تولید
زیستتوده در واحد سطح را داشت ،به دو روش محاسباتی و سعی
و خطا محاسبه گردید .در روش محاسباتی مقدار این ضریب با

تخمین پوشش گیاهی توسط روابط ( )4( ،)3و ( )5برای مراحل
مختلف رشد و سپس محاسبه تعرق روزانه و در نهایت برازش
رابطه خطی بین تعرق تجمعی نرمال شده و زیستتوده گیاه به
دست آمد .در روش سعی و خطا با استفاده از مدل AquaCrop
ضریب * WPواسنجی شد .به منظور واسنجی ضریب *WP
پارامترهایی که برای گیاهان از نوع سبزیجات برگی ثابت در نظر
گرفته میشوند ،تعیین شدند (جدول  .)3همچنین پارامترهای
گیاهی و مدیریتی که ثابت نیستند ،بر اساس مشاهدات عینی در
طول دوره کشت تغییر داده شدند (جدول  .)4سپس ضریب *WP
در مدل  AquaCropبه روش سعی و خطا تا جایی تغییر داده شد
که نتایج شبیهسازی (زیست توده) کمترین خطا را نسبت به
مقادیر مشاهداتی داشته باشد.
*
پس از واسنجی ضریب  WPبه هر دو روش محاسباتی و
سعی و خطا ،پاسخ گیاه نسبت به تنش حاصلخیزی با استفاده از
روش نیمهکمی شبیهسازی شد .برای محاسبه زیست توده نسبی
ابتدا از بین تیمارهای کودی اعمال شده ،تیمار  N4در دوره اول
کشت که تحت تنش قرار نداشت به عنوان تیمار مبنا ()reference
و تیمار  N0به عنوان تیمار تحت تنش ) (stressدر نظر گرفته
شدند .بدین ترتیب مقادیر دادههای ورودی مورد نیاز برای
واسنجی بخش حاصلخیزی مدل برای زیست توده نسبی ،حداکثر
پوشش گیاه در شرایط بیشترین تنش کودی و نرخ کاهش پوشش
گیاهی بهترتیب برابر با  49درصد 50،درصد و متوسط ()medium
تعیین شدند.

جدول  -3پارامترهای ثابت ) (Conservativeمدل  AquaCropبرای گياه ريحان

عالمت

مقدار

شرح

دمای پایه رشد
Tbase
دمای باال
Tupper
پوشش گیاهی همزمان با ظهور جوانه  %90از بذرها
CC0
ضریب رشد پوشش
CGC
ضریب گیاهی در دوره رشد کامل قبل از شروع پیری
KcTr,x
ضریب کاهش پوشش
CDC
 pexp,lowerآستانه تخلیه آب خاک برای گسترش تاج پوشش  -سطح آستانه باال
 pexp,upperآستانه تخلیه آب خاک برای گسترش تاج پوشش  -سطح آستانه پایین
عامل شکل برای ضریب تنش آبی رشد گیاه
آستانه تخلیه آب خاک برای کنترل روزنه گیاه  -سطح آستانه باال
Psto
عامل شکل ضریب تنش آب برای کنترل روزنه
آستانه تخلیه آب خاک برای پیری تاج پوشش  -سطح آستانه باال
Psen
عامل شکل ضریب تنش آب برای پیری تاج پوشش
1. Iterative optimization algorithm

4
40
1
21/2
0/97
13/9
0/20
0/55
3/0
0/55
3/0
0/55
3/0

واحد
◦

C

◦

C

cm2/plant
% day -1
% day -1
-
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جدول  -4پارامترهای گياهی غيرثابت ) (Non-Conservativeبرای گياه ريحان بر اساس مشاهدات عينی برای تيمار  N4در کشت اول

پارامتر

مقدار

واحد

زمان جوانهزنی
حداکثر پوشش گیاهی
زمان رسیدن به حداکثر پوشش گیاهی
زمان شروع دوره پیری
زمان برداشت
تراکم کشت
حداقل عمق مؤثر ریشه
حداکثر عمق مؤثر ریشه

4
96
28
37
41
735
0/1
0/21

روز پس از کاشت
درصد
روز پس از کاشت
روز پس از کاشت
روز پس از کاشت
بوته در مترمربع
متر
متر

در آخر ،صحتسنجی عملکرد مدل با استفاده از دادههای
باقیمانده در کشت اول (شامل تیمارهای  N2 ،N1و  )N3و نیز
دادههای کشت دوم شامل مقادیر زیستتوده و پوشش گیاهی
انجام گرفت .شاخصهای آماری مورد استفاده برای ارزیابی دقت
مدل در مراحل واسنجی و صحتسنجی شامل ضریب تبیین )(R2
 ،میانگین خطای اریب ) (MBEو ریشه میانگین مربعات خطای
نسبی ) (RRMSEبودند .شاخص  R2بیانکننده میزان پراکندگی
متغیر وابسته نسبت به خط رگرسیون است .مقادیر باالی این
شاخص بیان کنندهی تطابق کامل روش محاسباتی با شرایط
واقعی است .شاخص  MBEبا مقایسه اختالف بین مقادیر پیش-
بینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی ،بیشبرآورد یا کم برآورد
بودن هر روش را با همان واحد و مقیاس متغیر مورد بررسی نشان
میدهد ( .)Muniandy et al., 2016شاخص  RRMSEنسبت
شاخص  RMSEبه میانگین مقادیر مشاهده شده است که به
صورت درصد بیان میشود .مقادیر  RRMSEکمتر از  10درصد
نشان دهنده عملکرد عالی مدل ،بین  10تا  20درصد عملکرد
خوب ،بین  20تا  30درصد عملکرد متوسط و باالی  30درصد
بیانگر عملکرد ضعیف مدل است (.)Jamieson et al., 1991
(رابطه )7

2

) ̅̅ )(Pi -P
∑ni=1 (Oi -O

2

=R

̅ 2√ n
̅ 2
√ n
) )( ∑i=1 (Oi -O) ∑i=1 (Pi -P

(رابطه )8
(رابطه )9

) ∑ni=1 (Pi-Oi
N

=MBE

∑n (Oi -Pi )2 100
RRMSE=√ i=1
×
̅
N
O

در معادالت فوق  Nبیانگر تعداد دادهها Pi ،مقادیر شبیهسازی
شده Oi ،مقادیر واقعی Ō ،میانگین مقادیر مشاهده شده است|.
آناليز حساسيت

آنالیز

حساسیت1یک

روش مفهومی برای نشان دادن عدم قطعیت
1. Sensitivity analysis

متغیرهای ورودی بر نتایج مدلهای شبیهساز است .در این
تحقیق ،پس از واسنجی ضریب * WPبرای گیاه ریحان تحت
شرایط بدون تنش کود نیتروژن ،حساسیت آن روی تخمین
عملکرد محصول تحلیل شد .بدین منظور از ضریب حساسیت
نسبی و بدون بعد ارائه شده توسط ) Beven (1979استفاده شد
(رابطه .)10
(رابطه )10

∂y Vi
×
∂Vi y

∆y

=

y
∆Vi →0 ∆Vi
Vi

SVi = lim

در رابطه فوق SVi ،ضریب حساسیت Vi ،متغیر مورد
بررسی (در این تحقیق ضریب * ) WPو  yخروجی مدل (در
این تحقیق عملکرد محصول) است .مطابق رابطه ( ،)7ضریب
حساسیت از حاصلضرب تغییرات ضریب * WPنسبت به تغییرات
عملکرد محصول در مقدار اصلی ضریب * WPبه عملکرد ریحان
محاسبه شد.

نتايج و بحث
واسنجی و آناليز حساسيت ضريب بهرهوری آب نرمال شده

ضریب * WPبرای تیمار  N4در کشت اول با استفاده از روش
محاسباتی و روش سعی و خطا بهترتیب برابر با  21/92و18/10
گرم بر مترمربع به دست آمد (شکل -1الف) .در پیشفرض مدل
 AquaCropدامنه تغییرات ضریب * WPبرای گیاهان سه کربنه
شامل سبزیها بین  15تا  20گرم بر مترمربع در نظر گرفته شده
است ( .)Steduto et al., 2009با توجه به اینکه آزمایش انجام شده
در این تحقیق در محیط کنترل شده گلخانه انجام گرفته بود،
میزان ضریب بهرهوری آب بهدست آمده ،نزدیک به حد باالی
دامنه تغییرات آن است .البته الزم به ذکر است که ضریب به دست
آمده با استفاده از روش محاسباتی خارج از این دامنه بوده که
نشاندهنده خطای این روش نسبت به روش سعی و خطا (مدل
 )AquaCropاست (شکل -1ب).
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شکل  -1الف -نمودار تعيين ضريب بهره وری آب نرمال شده به روش محاسباتی برای تيمار  N4ب -نمودار مقايسه دو روش محاسباتی و سعی و خطا در برآورد
*WP

پس از مرحله واسنجی ضریب * ،WPصحت و دقت آن با
استفاده از دادههای دوره دوم کشت توسط شاخصهای آماری
برای هر دو روش مورد مقایسه قرار گرفت .همانطور که در جدول
( )5آورده شده است ،میتوان نتیجه گرفت روش سعی و خطا از
دقت بیشتری نسبت به روش محاسباتی در تخمین زیستتوده
گیاه برای تیمار  N4برخوردار است.
برای تعیین میزان حساسیت خروجی مدل به تغییرات
ضریب * WPاز رابطه ( )10استفاده شد .بدین منظور ابتدا دامنهی
تغییرات متغیر * WPبین  17تا  19گرم بر مترمربع با نرخ تغییر
 0/1در نظر گرفته شد .سپس مقادیر عملکرد محصول ریحان
متناظر با مقادیر * WPتوسط مدل  AquaCropشبیهسازی شد.
پراکنش متغیر ورودی در مقابل متغیر خروجی ترسیم و بهترین

*WP

معادله بین نقاط برازش داده شد .ضریب حساسیت متغیر
از حاصلضرب شیب معادله در نقطه * WPواسنجی شده (18/1
گرم بر متر مربع) در نسبت مقدار واسنجی شده ضریب * WPبه
عملکرد محصول محاسبه شد (شکل  .)2ضریب حساسیت
خروجی مدل  AquaCropبه تغییرات ضریب * ،WPبرابر با 0/99
بهدست آمد .این مقدار بیانگر حساسیت باالی مدل به تغییرات
ضریب * WPاست .مثبت بودن ضریب حساسیت نشان دهنده آن
است که با افزایش خطای متغیر ورودی ،متغیر خروجی بیشتر از
مقدار واقعی تخمین زده خواهد شد یا به عبارت دیگر مدل دارای
خطای بیشبرآورد است .نتیجه مشابه در تحقیق Geerts et al.
) (2009در مورد حساسیت مدل  AquaCropبه تغییرات ضریب
* WPگزارش شده است.

جدول  -5مقايسه شاخصهای آماری در برآورد ضريب بهرهوری تيمار  N4به دو روش محاسباتی و سعی و خطا

شاخص

روش محاسباتی

روش سعی و خطا

R2

0/99

0/99

)MBE (gr m-2

12/78

9/45

)RRMSE (%

18/02

17/42

شکل  -2اثر تغيير ضريب بهرهوری آب نرمال شده روی نتايج شبيهسازی عملکرد زيستتوده در مدل AquaCrop
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بررسی اثر تنش حاصلخيزی بر ضريب بهرهوری آب نرمال شده

پس از واسنجی ضریب * WPبرای تیمار  ،N4اثر تنش حاصلخیزی
بر تولید محصول توسط روش محاسباتی (رگرسیون خطی) و
نیمهکمی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور تیمارهای  N0و
 N4از کشت دوره اول انتخاب شدند و واسنجی مدل AquaCrop
بر اساس دادههای این دو تیمار انجام شد .نتایج تاثیر تنش
حاصلخیزی بر پارامترهای رشد برای هر دو روش در جدول ()6
آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود میزان کاهش
پارامترهای رشد به جز ضریب * WPبرای هر دو روش یکسان
است .بهعبارت دیگر ضریب کاهشی  KsWPدر روش نیمهکمی
بیشتر از روش محاسباتی است .علت این پدیده مربوط به روند
محاسبه ضریب * WPدر روش محاسباتی است.
جدول  -6اثر تنش حاصلخيزی بر ضرايب گياهی

شرح

روش محاسباتی

روش نیمهکمی

میزان کاهش ضریب )%( CGC

29

29

میزان کاهش )%( CCx

48

48

میزان کاهش ضریب )% day ( CDC

0/77

0/77

میزان کاهش ضریب *)%( WP

28

41

-1

با توجه به شکل ( -3الف) ،در صورتی که ضریب * WPاز
طریق رگرسیون خطی محاسبه شود ،میزان آن برابر با 15/78
گرم بر متر مربع است .ضریب به دست آمده از این روش در طول
دوره رشد ثابت فرض خواهد شد .در حالی که در اثر تنش
حاصلخیزی ،تغییرات آن خطی نخواهد بود .بههمین دلیل استفاده
از روش نیمهکمی (مدل  )AquaCropدر شبیهسازی اثر تنش
حاصلخیزی به واقعیت نزدیکتر است.
نتایج واسنجی به روش نیمهکمی نشان داد که ضریب *WP
برای گیاه ریحان تحت تنش کود نیتروژن به میزان  41درصد
کاهش یافته است .در دیگر تحقیقات انجام شده مقدار کاهش
ضریب * WPدر اثر تنش حاصلخیزی برای گیاه تف 1،ذرت ،گندم
و کوینوا2در اتیوپی به ترتیب برابر با  50 ،31 ،19و  19درصد
( ،)Van Gaelen et al., 2015برای ذرت در آفریقا  53درصد
( )Akumaga et al., 2017و برای ذرت در پاکدشت 56
( )Ranjbar et al., 2017درصد گزارش شده است .میتوان نتیجه
گرفت میزان کاهش ضریب * WPبستگی به نوع گیاه و اقلیم
منطقه مورد مطالعه دارد.

شکل  -3الف -مقايسه ضريب * WPدر کشت اول برای تيمار  N0توسط رگرسيون خطی ب) توسط رگرسيون غيرخطی
(خط قرمز رنگ معرف شاخص * WPدر حالت پتانسيل و بدون تنش حاصلخيزی است ())y=18.1x

صحت عملکرد روش نیمهکمی برای تیمار تحت تنش ()N0
با استفاده از شاخصهای آماری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان دهنده عملکرد مناسب مدل با  MBE ، R2و  RRMSEبه
ترتیب برابر با  24/8 ،0/97گرم بر متر مربع و  18/9درصد در
شبیهسازی زیست توده گیاه است (شکل -4الف) .عالوه بر آن،
مقادیر پوشش گیاهی در طول دوره رشد نیز مورد ارزیابی قرار
گرفت (شکل -4ج) .نتایج به دست آمده برای شاخصهای آماری

 MBE ، R2و  RRMSEبه ترتیب برابر با  6/4 ،0/71درصد و 21/0
درصد بود.
شاخصهای آماری برای تیمار  N4در دوره کشت اول نیز
محاسبه شدند .نتایج نشان دهنده مقادیر  MBE ، R2و RRMSE
بهترتیب برابر با  18/2 ،0/99گرم بر متر مربع و  17/2درصد در
شبیهسازی زیستتوده و  11/3 ،0/83درصد و 19/2درصد در
شبیهسازی پوشش گیاهی است (شکل  -4ب و د) .با توجه به

1. Tef

2. Quinoa
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شاخص  ،MBEعملکرد مدل در تخمین زیستتوده و پوشش
گیاهی برای هر دو تیمار دارای خطای بیشبرآورد است .عملکرد
مشابه برای دو متغیر زیستتوده و پوشش گیاهی ذرت تحت تنش
نیتروژن در آفریقا نیز گزارش شده است ( Akumaga et al.,

 .)2017از مقایسه شاخصهای آماری به دست آمده میتوان نتیجه
گرفت ،دقت مدل در شبیهسازی زیستتوده و پوشش گیاهی برای
تیمار  N4بیشتر از  N0است.

شکل  -4مقايسه مقادير اندازهگيری و شبيهسازی شده زيست توده و پوشش گياهی برای تيمار ( N0الف و ج) و ( N4ب و د) در کشت اول

صحتسنجی مدل

نتایج صحتسنجی مدل توسط شاخصهای آماری در جدول ()7
آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،شاخص آماری R2
برای شبیهسازی زیستتوده و پوشش گیاهی به ترتیب در
محدوده  95تا  98درصد و  66تا  78درصد قرار دارد .مقایسه این
شاخص بین دو متغیر زیستتوده و پوشش گیاهی نشان میدهد،
مدل در تخمین مقادیر زیستتوده تطابق بیشتری با شرایط واقعی
دارد .نتیجه مشابه در برآورد زیستتوده و پوشش گیاهی توسط
مدل  AquaCropتحت تنش حاصلخیزی برای گیاهان تف ،ذرت،
گندم و کوینوا ( )Van Gaelen et al., 2015و در شرایط کم
آبیاری برای ذرت ( )Greaves et al., 2016نیز بهدست آمده است.
آنها نشان دادند ،مدل  AquaCropمقادیر زیستتوده را با دقت
بیشتری در مقایسه با پوشش گیاهی شبیهسازی کرده است.

مقادیر شاخص  MBEنشان میدهد مدل در برآورد هر دو
متغیر زیستتوده و پوشش گیاهی خطای بیش برآورد دارد .علت
بیش برآورد بودن مدل نسبت به شرایط واقعی مربوط به ساختار
مدل  AquaCropاست .زیرا این مدل تغییرات زمانی و دفعات
کاربرد کود را در روند شبیهسازی در نظر نمیگیرد .در صورتی
که زمان کاربرد کود میتواند اثر قابل توجهی بر عملکرد محصول
داشته باشد (.)Akumaga et al., 2017
دامنه تغییرات مقادیر شاخص  RRMSEبرای زیست توده
و پوشش گیاهی نیز به ترتیب در بازه  17/42تا  19/07و 19/66
تا  21/83درصد قرار دارد .با توجه به دامنه مقادیر ذکر شده،
عملکرد مدل در تخمین متغیر پوشش گیاهی نسبت به زیست-
توده ،بیشتر تحت تأثیر تنش حاصلخیزی قرار میگیرد .ولی بهطور
کلی ،با افزایش تنش حاصلخیزی ،دقت مدل در شبیهسازی هر

رحيمی خوب و همکاران :ارزيابی عملکرد مدل  Aqua Cropدر شبيه سازی ...

دو متغیر کاهش یافته است .نتیجه مشابه در ارزیابی اثر تنش
کودی بر رشد گیاه ذرت در منطقه پاکدشت گزارش شده است
(.)Ranjbar et al., 2017
خطای شبیهسازی زیستتوده گیاه نهتنها به دقت شبیه-
سازی متغیر پوشش گیاهی بستگی دارد ،بلکه تحت تأثیر تعرق
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گیاه نیز میباشد .زیرا تنش حاصلخیزی از طریق افزایش مقاومت
در برابر رشد پوشش گیاهی ،منجر به کاهش حداکثر ضریب تعرق
گیاهی ( )KcTrxو در نتیجه تعرق گیاه میشود .به همین علت
پیشنهاد میشود در مطالعات بررسی اثر تنش حاصلخیزی بر رشد
گیاه ،متغیر تعرق به طور مستقیم اندازهگیری گردد.

جدول  -7نتايج صحتسنجی متغيرهای زيستتوده و پوشش گياهی

متغیر

شاخص آماری

پوشش
گیاهی

کشت دوره اول
N1

N2

N3

N0

N1

N2

N3

N4

0/97

0/98

0/98

0/95

0/95

0/98

0/98

0/98

)MBE (gr m-2

21/56 17/49 12/12

5/52

4/12

1/72

7/39

9/45

)RRMSE (%

17/90 18/24 18/81

18/60 19/01 19/07

18/46

17/42

R2

0/77

0/78

0/78

0/66

0/68

0/69

0/73

0/75

)MBE ( %

8/07

8/87

11/57

6/44

8/38

11/53 10/04

12/86

20/22 20/74 21/00 21/83

20/01

R2

زیست توده

کشت دوره دوم

)RRMSE (%

19/66 19/76 20/36

نتيجهگيری

مدلهای شبیهساز رشد گیاهان برای پیشبینی عملکرد محصول
و بررسی اثر سناریوهای مختلف مدیریتی کاربرد زیادی دارند .در
این تحقیق روش نیمهکمی مدل  AquaCropدر تخمین
پارامترهای رشد گیاه ریحان تحت تنش حاصلخیزی مورد
واسنجی و صحتسنجی قرار گرفت .ابتدا ضریب بهرهوری آب
نرمال شده به عنوان یکی از اثرگذارترین ضرایب در شبیهسازی
رشد گیاه توسط دو روش محاسباتی و سعی و خطا واسنجی شد.
نتایج صحتسنجی برای این ضریب نشان داد ،روش سعی و خطا
دقت بیشتری نسبت به روش محاسباتی دارد .همچنین آنالیز
حساسیت متغیر بهرهوری آب نرمال شده بر خروجی مدل
 AquaCropانجام شد .مقدار ضریب حساسیت به دست آمده
نشان داد تغییرات متغیر بهرهوری آب نرمال شده اثر قابل توجهی
بر میزان زیستتوده شبیهسازی شده دارد .در نتیجه این متغیر
میبایست با دقت باال واسنجی شود تا خطای شبیهسازی

حداقل گردد.
سپس اثر تنش حاصلخیزی توسط روش نیمهکمی مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج واسنجی نشان داد ضریب بهرهوری آب
نرمال شده در اثر تنش کودی 41 ،درصد کاهش مییابد .در آخر
صحتسنجی مدل با دادههای باقیمانده از دوره اول و دادههای
دوره دوم کشت انجام شد .بررسی شاخصهای آماری بهدست
آمده برای دو متغیر زیستتوده و پوشش گیاهی نشاندهنده
کارایی باالی مدل در شبیهسازی پاسخ گیاه به تنش حاصلخیزی
بود .در نتیجه میتوان از مدل  AquaCropبه عنوان ابزاری مناسب
برای مطالعه اثر مدیریت کود بر تولید محصول استفاده نمود.
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