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ABSTRACT
The normalized water productivity parameter is one of the AquaCrop model’s input, upon which the crop
biomass yield is simulated on a daily basis. The necessitate of this research is that the amount of normalized
water productivity for spinach has not been determined so far. This research was carried out at the Abourihan
Campus farm of the University of Tehran which is located in Pakdasht. The experiments were performed during
cultivation year of 2017-2018 with six planting densities of 12, 16, 17, 22, 25 and 33 plants per square meter
and four replications with full irrigation. The biomass yield was measured seven times during the cultivation
season. Considering the measured data of biomass and relative transpiration, the normalized water productivity
was obtained for five treatments. The highest amount of normalized water productivity (12.4 g/m2) was related
to 25 plants per square meter density. A relationship function was found using normalized water productivity
and planting density data. This function was tested using the remaining treatment and placing the normalized
water productivity in the Aqua Crop model. The mean root square error and the mean bias error between the
measured and simulated data were 20.9 and 6.6 g/m2 at the test step. The results of this study showed that the
planting density affects normalized water productivity and it is increased by increasing planting density
(optimum density) and then it is decreased. Finally, this study suggests that the normalized water productivity
regarding to planting density is entered to the AquaCrop model.
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اثر تراکم کاشت گياه اسفناج بر روی بهرهوری آب نرمالشده
4

محمدرضا رحماوند ،1علی رحيمی خوب ،2مصطفی عرب ،3مريم وراویپور

 .1داتشجوی ارشد گروه آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران  ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه تولیدات گیاهی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دانشیار ،گروه آبیاری و زهکشی،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/7/22 :تاریخ بازنگری -1397/12/14 :تاریخ تصویب)1397/12/18 :

چکيده
عامل بهرهوری آب نرمال شده یکی از ورودیهای مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیستتوده محصول در
مقیاس روزانه شبیهسازی میشود .ضرورت این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهرهوری آب نرمال شده برای گیاه
اسفناج تعیین نشده است .این پژوهش در مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت انجام شد.
آزمایشها در سال زراعی  1396-1397در شش تراکم کاشت 25 ،22 ،17 ،16 ،12و  33بوته در مترمربع در چهار تکرار
با آبیاری کامل انجام شد .عملکرد زیستتوده در طول فصل کشت در کل هفت بار اندازهگیری شد .با توجه به دادههای
اندازهگیری شده زیستتوده و تعرق نسبی گیاه ،بهرهوری آب نرمال شده برای پنج عدد از تیمارها به دست آمد .بیشترین
بهرهوری آب نرمال شده با  12/4گرم بر مترمربع مربوط به تیمار دارای تراکم کاشت  25بوته در مترمربع بود .با استفاده از
دادههای بهرهوری آب نرمال شده و تراکم کاشت (بوته در مترمربع) رابطهای به دست آمد .این رابطه با استفاده از یک تیمار
باقیمانده و قرار دادن بهرهوری آب نرمال شده در مدل آکواکراپ آزمون شد .ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین خطای
اریب بین دادههای اندازهگیری شده و شبیهسازی شده در مرحله تست  20/9و  6/6گرم بر مترمربع بود .نتایج این پژوهش
نشان داد تراکم کاشت روی بهرهوری آب نرمال شده تأثیر دارد و با افزایش تراکم کاشت بهرهوری آب نرمال شده افزایش
و سپس کاهش مییابد .پیشنهاد کلی این پژوهش آن است که عامل بهرهوری آب نرمال شده با توجه به میزان تراکم کشت
در مدل آکواکراپ انتخاب و وارد شود.
واژههای کليدی :آکواکراپ ،زیستتوده ،عملکرد ،شبیهسازی ،صحتسنجی

مقدمه

*

عملکرد هر گیاه تحت تأثیر روش کشت ،تراکم بوته ،میزان آب
آبیاری و تغذیه مناسب میباشد .در گیاه اسفناج ،افزایش سطح
برگها عامل دریافت بیشتر تشعشع خورشیدی بوده و در نتیجه
افزایش عملکرد را به همراه خواهد داشت .درکشتهای ردیفی با
فواصل کم ،بایستی تعداد گیاهان زیادتر باشد تا بتوانند با علفهای
هرز رقابت نمایند .آبیاری نامناسب از نظر میزان آب این گیاهان
از یکسو موجب کاهش کیفیت و بازارپسندی محصول میشود و
از سوی دیگر با تخریب اندام فتوسنتز کننده گیاه ،تأثیر نامطلوبی
بر عملکرد خواهد داشت (.)Kukchi and Sarmadnia, 1997
تعیین تراکم مناسب گیاهی ،مستلزم آگاهی کامل از ویژگیهای
فیزیولوژیکی گیاه و ارتباط آن با عوامل محیطی است .تعیین
تراکم مناسب و توزیع متعادل بوته در واحد سطح موجب استفاده
بهتر از نور ،رطوبت و مواد غذایی گردیده و عملکرد را افزایش
میدهد .در اکثر گیاهان ،تراکم پایین کشت سبب میشود از
* نویسنده مسئولakhob@ut.ac.ir :

پتانسیل موجود مزرعه بهرهبرداری کافی به عمل نیاید .از طرفی
افزایش بیش از حد تراکم نیز باعث کاهش عملکرد از طریق
افزایش رقابت درونگونهای و نقصان شاخص برداشت میگردد
( .)Sarmadnia and Kukchi, 1989افزایش سطح برگ میتواند
سبب افزایش عملکرد شده و از اینرو عوامل مؤثر بر روی این
شاخص ،مانند تراکم بوته و کود مصرفی مهم تلقی میشوند
( .)Hosseinpour et al., 1998تراکم و آرایش کاشت دو عاملی
هستند که با تحت تأثیر قرار دادن ساختار سایهانداز ،از طریق
تغییر شکل اندامهای هوایی (همچون اندازه برگها ،جهتگیری
و نحوه اتصال آنها به ساقه) قادر به کاهش پتانسیل تداخل
علفهای هرز از طریق افزایش جذب نوری کانوپی هستند
) .(Weiner et al., 2001, Maddonni et al., 2001تالشهای
پژوهشگران تاکنون عمدتاً به افزایش تولید در واحد سطح معطوف
بوده ،درصورتیکه در شرایط محدودیت منابع آب و فراوانی نسبی
اراضی قابلکشت (شرایط حاکم بر اکثر مناطق ایران) هدف اصلی
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بایستی بیشتر متمرکز بر تولید پایدار به ازای واحد آب مصرفی و
استفاده بهینه از این منابع باشد ).(English et al., 1990
بهرهوری آب نرمال شده یکی از عوامل مهم برای تعیین
زیستتوده گیاهی در مدل آکواکراپ است ( Karimi organy et
) .al., 2015بهرهوری آب در مدل آکواکراپ ،میزان عملکرد گیاه
در واحد سطح در شرایط پوشش  100درصد (کامل) و بدون
هیچگونه تنشی (اعم از تنش آبی ،شوری و دمایی) تعریف شده
است .این عامل در نرم افزار آکواکراپ برای هر گیاه ثابت در نظر
گرفته شده است (  .)Steduto et al., 2009تحقیقات نشان داده
است این عامل مقدار مشخص و ثابتی ندارد و برای هر منطقه و
نوع رقم گیاه متفاوت است (.)Karimi organy et al., 2015
تاکنون مدلهای متعددی مثل کراپسیست 1و وفوست2
برای شبیهسازی عملکرد محصول ارائه شده و اغلب آنها از عوامل
زیادی استفاده میکنند که عالوه بر اینکه کار کردن با این مدلها
را سخت و دشوار میکند ،واسنجی آنها برای هرگونه گیاهی
بسیار پیچیده میشود .سازمان فائو مدلی به نام آکواکراپ 3عرضه
نموده که عملکرد محصول را در پاسخ به مقدار آب کاربردی
شبیهسازی میکند ( .)Steduto at al., 2009این مدل در مقایسه
با دیگر مدلهای شبیهسازی گیاه مثل کراپسیست از عوامل
کمتری استفاده میکند و در آن سعی شده که تعادلی بین دقت،
سادگی و سهولت استفاده برای کاربران برقرار شود Hsiao et al.,
) .)2009تاکنون پژوهشهای گوناگونی در رابطه با صحتسنجی
و واسنجی برخی از پارامترهای مدل آکواکراپ برای محصوالت
مختلف در مناطق مختلف جهان انجام شده است .این مدل با
استفاده از دادههای تجربی شش فصل زراعی بر روی ذرت در
دانشگاه کالیفرنیا مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان
داد این نرمافزار قادر است ،زیستتوده و عملکرد محصول را در
شرایط مختلف تراکم بوته ،تاریخ کاشت و نیاز آبی با دقت مناسبی
شبیهسازی کند )Garcia et al. (2009) .(Hsiao et al., 2009
مدل آکواکراپ را برای بهینـه کـردن مقدار آبیاری در پنبه در
جنوب اسپانیا بکار بردنـد .نتـایج ایـن تحقیـق نشان داد که مدل
مذکور عملکرد ،توده گیاهی و کارآیی مصرف آب را برای پنبه به
خوبی شبیهسازی کرده اسـت Iqbal et al. (2014) .به منظور
بررسی عملکرد مدل آکواکراپ برای گندم زمسـتانه ،مطالعـهای
در دشت شمالی چین انجام دادند .آزمایشهـای مزرعهای در
ایستگاه النچنگ در سالهای  2001-1998تحت کمآبیاری اجرا
شـد و مـدل آکواکراپ با بخشــی از تیمارهــا ،واســنجی و بــا
دســته دیگــر اعتبارسنجی شد .مدل آکواکراپ با دادههای
1 - CropSyst
2 - WOFOST

اندازهگیری شـدهی عملکرد دانه و با در نظر گرفتن شـرایط
واقعـی مزرعـه در سـالهـای  1990تا 2010مورد اعتبارسنجی
مجدد قرار گرفت .بـه طور کلی در اعتبارسنجی مدل ،ریشه
میانگین مربعات خطا بـرای عملکـرد دانـه  0/58تن در هکتار،
بیوماس  0/87تن در هکتار ،تبخیر و تعرق واقعـی  33/2میلیمتر
و رطوبت حجمی خاك  37/6-24/5میلیمتر بود .نتایج کلــی
براســاس اعتبارســنجی و اعتبارســنجی مجــدد نشــان داد
کــه آکواکراپ ،مدلی معتبر است و میتوان با درجه قابل
اطمینـان از دقت و صحت مدل برای بهینهسازی تولیـد عملکـرد
دانهٔ گنـدم زمستانه و نیاز آبی در دشـت شـمالی چـین
اسـتفاده کـرد .در نهایـت محققان به این نتیجه رسیدند که مدل
آکواکراپ ابزاری توانمند در شبیهسازی عملکرد محصول در
شرایط مختلف میباشد Stricevic et al. (2014) .اثر کم آبیاری
و افزودن کود نیتروژن بر عملکرد ذرت و بهرهوری آب طی سال-
های  2009و  2010در دهلی را با استفاده از مدل آکواکراپ
شبیهسازی نمودند .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  0/29تا 0/42
تن بر هکتار و ضریب تبیین  0/9تا  0/91بود) .همچنین 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 .میزان خطای مدل آکواکراپ
در شبیهسازی بهرهوری آب  2/35تا  27/5درصد بود.
مدل آکواکراپ برای تعدادی محصول و برخی از مناطق
ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته استAlizadeh et al. (2010) .
کارآیی مـدل آکواکراپ را برای گندم در منطقه کرج برای دور
آبیاری  7و  14روز مورد مطالعه قرار دادند .نتایج ایـن تحقیـق
نشـان داد کـه مدل در پـیشبینـی عملکـرد دانـه ،کـارآیی
مصـرف آب قابلیت خوبی داشت ولی بـا افـزایش دور آبیـاری بـه
 14روز ،دقت مدل کاهش یافت .مدل آکواکراپ برای محصول
آفتابگردان در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد این مدل با دقت باالیی عملکرد محصول را شبیهسازی
میکند ) .(Haydarinia et al., 2012مدل فوق برای ذرت علوفهای
در منطقه قزوین توسط ) Rahimikhoob et al. (2014مورد
واسنجی قرار گرفت .بر اساس نتایج آنها متوسط خطای مدل
حدود  11درصد تعیین شد .در مدل آکواکراپ ،تبخیر و تعرق به
دو جزء تعرق گیاه و تبخیر از خاك تفکیک میگردد و زیستتوده
با استفاده از تعرق روزانه گیاه و عامل بهرهوری آب نرمال شده
3 - AquaCrop
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شد .پاکدشت یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی استان تهران
میباشد .پاکدشت مطابق طبقهبندی اقلیمی دو مارتن جزو مناطق
خشک محسوب میشود که در آن میانگین بارندگی ساالنه
141میلیمتر ،دمای متوسط ساالنه  15/6سانتیگراد و تبخیر-
تعرق ساالنه  1390میلیمتر است (.)Amiritabar et al., 2014
پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران در منطقه پاکدشت قرار گرفته
است و این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی آن بر روی گیاه اسفناج
رقم ویروفالی ( )VIROFLAYدر سال زراعی 1396-1397
انجامشد .این مزرعه در طول جغرافیایی  51درجه و  40دقیقه
شرقی ,عرض جغرافیایی  35درجه و  29دقیقه شمالی و ارتفاع از
سطح دریا  1027متر واقع شده است .برخی خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی خاك و آب محل آزمایش در جدولهای ( )1و ()2
ارائه شده است.

( ) BWPبرآورد میگردد ) .)Hsiao et al., 2009پارامتر بهرهوری
آب نرمال شده یکی از عوامل مهم برای تعیین زیستتوده گیاهی
در مدل آکواکراپ است و الزم است برای هر منطقه و نوع رقم
گیاه تعیین گردد .بررسی منابع نشان میدهد تاکنون این عامل
برای گیاه اسفناج تعیین نشده و با توجه به اینکه تراکم بوته بر
روی عملکرد محصول در واحد سطح اثر مهمی دارد ،لذا بررسی
اثر تراکم بر روی بهرهوری آب نرمال شده مهم میباشد .هدف از
انجام این پژوهش به دست آوردن عامل  BWPبرای گیاه اسفناج
و بررسی اثر تراکم کاشت بر روی بهرهوری آب نرمالشده ()BWP
میباشد.

مواد و روشها
مشخصات محل آزمايش

این پژوهش در منطقه پاکدشت در جنوب شرقی شهر تهران انجام
جدول  -1مشخصات خاک مزرعه
جرم مخصوص ظاهری

ضخامت الیه
()m

بافت خاك

رطوبت مزرعه
(درصد حجمی)

رطوبت پژمردگی
(درصد حجمی)

()g/cm3

0-20
2-40
40-60
60-100

لوم سیلتی
لوم شنی
لوم شنی
لوم شنی

20/2
20/5
21/4
18/8

10/0
10/2
10/7
9/6

1/4
1/2
1/3
1/3

رطوبت اشباع
صد حجمی)

(در

44/6
43/6
40/9
48/6

ECe
)(dS/m
3/5
3/7
4/1
4/6

جدول  -2خصوصيات شيميايی آب

پارامتر

)Ca + Mg (meq/lit

)Na (meq/lit

pH

)EC (dS/m

مقدار

16

2/9

7/2

1/4

تشريح مدل

در این پژوهش از نسخه  5مدل اکواکراپ استفاده شد .در این
مدل ،مقدار عملکرد زیستتوده تا  iامین روز پس از کاشت از
رابطه ( )1حساب میشود ):)Steduto et al., 2009
(رابطه)1

)

Tr.i

ETo.i

∑( × B = BWP

در رابطه فوق B ،عملکرد زیستتوده تا  iامین روز پس از
کاشت (گرم بر مترمربع) BWP ،ضریب بهرهوری نرمال شده (گرم
بر مترمربع) Tr,i ،تعرق روزانه گیاه (میلیمتر در روز) و  ETتبخیر
و تعرق مرجع (میلیمتر در روز) میباشند .در مدل آکواکراپ،
پارامتر تعرق گیاه )  ( Trاز رابطه ( )2محاسبه میشود:
𝑜𝑇𝐸 × 𝐶𝐶 × 𝑐𝐾 × 𝑠𝐾 = 𝑟𝑇
(رابطه)2
در رابطه فوق Ks ،ضریب تنش آبی KC ،ضریب گیاهیCC ،
ضریب پوشش گیاهی و  EToتبخیر و تعرق مرجع میباشند .با
توجه به اینکه برنامه آبیاری در این پژوهش به صورتی بوده که
گیاه تحت تنش کمآبی قرار نگیرد ،لذا ضریب  Ksبرابر یک در

نظر گرفته شد .ضریب گیاهی  KCنسبت بین تبخیر و تعرق گیاه
بدون تنش آبی به تبخیر و تعرق مرجع است .این ضریب در مدل
آکواکراپ با استفاده از روش ارائه شده در نشریه شماره  56فائو
) (Allen et al., 1998در طول دوره رشد برآورد میشود .ضریب
پوشش گیاهی در مدل آکواکراپ از زمان کاشت بذر تا پایان
مرحله توسعه با استفاده از دو معادله زیر برآورد میشود ( Steduto
:)et al., 2009
)𝑡×𝐶𝐺𝐶( 𝑒 × 𝑂𝐶𝐶 = 𝐶
(رابطه)3
)𝑡×𝐶𝐺𝐶(−
𝑒 × 𝑂𝐶𝐶[ 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 𝑋 −
]
(رابطه)4
معادله ( )3برای دوره زمانی کاشت بذر تا نیمه مرحله
توسعه استفاده میشود و معادله ( )4برای دوره زمانی از نیمه،
مرحله توسعه تا آخر مرحله توسعه است .در معادالت فوقCC ,
پوشش گیاهی در  tروز پس از کاشت CCx ،حداکثر پوشش
گیاهی CCo ،پوشش اولیه گیاه در زمان  t=0و  CGCنرخ رشد
پوشش گیاه در روز است .پوشش گیاه در طول دوره مرحله آخر
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که در آن شیب پوشش گیاهی به صورت نزولی است ،از رابطه
زیر استفاده میشود:
}]− 1

𝐶𝐷𝐶
)𝑡×
𝑥𝐶𝐶

(

𝑒 [ × 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑋 × {1 − 0.05

(رابطه )5
در روابط فوق CDC ،نرخ کاهش پوشش گیاهی و  tزمان
برحسب روز که از مرحله چهارم رویش (پیری) شروع میشود.
مدل آکواکراپ از روش واحد گرمایی برحسب درجه روزرشد ،برای
توصیف رشد گیاه استفاده میکند .با استفاده از این روش ،طول
دورههای رشد گیاه یا زمان الزم برای رسیدن به یک مرحله از
رشد گیاه برحسب درجه روزرشد بهجای تعداد روزها بیان
میشود .درجه روزرشد از تفاضل دمای پایه 1بر متوسط دمای
روزانه هوا حساب میشود:
𝑒𝑠𝑎𝑏𝑇 𝐺𝐷𝐷 = 𝑇𝑎𝑣𝑔 −
(رابطه)6
در رابطه فوق  Tavgمتوسط دمای روزانه هوا دمای پایه)℃(
 Tbase ,دمای پایه)℃( و  GDDدرجه روزرشد )℃( میباشند.
دمای پایه دمایی است که کمتر از آن برای محاسبه درجه روزرشد
به حساب نمیآید و به عبارتی رشد گیاه به جریان نمیافتد.
همچنین در آکواکراپ آستانه دمای باال ) (Tupperهم در نظر گرفته

میشود .آستانه دمای باال ،دمایی است که باالتر از آن منجر به
افزایش درجه روزرشد نمیشود .مقادیر دمای پایه و آستانه دمای
باال بر اساس مقادیر پیشفرض مدل به ترتیب برابر  -8و  40در
نظر گرفته شده است.
مشخصات تيمارها و اندازهگيریها

تیمارهای آزمایش شامل شش تراکم مختلف کاشت گیاه اسفناج
با آبیاری کامل (بدون تنش آبی) در سال آبی  1396-97در قالب
بلوكهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد .مشخصات
تیمارها در جدول ( )3ارائه شده است .به منظور مستقل بودن
تیمارها نسبت به هم ،نیم متر بین کرتها فاصله گذاشته شد.
تمام عملیات کشاورزی در طول فصل کشت بر اساس توصیههای
متخصصین کشاورزی انجام گرفت .برای اینکه تعداد بوته در هر
کرت دقیق باشد ابتدا بذرها در سینی نشاء کشت شدند و بعد از
دو هفته به زمین اصلی منتقل شدند .مقدار  30تن در هکتار کود
حیوانی و  200کیلوگرم در هکتار کود اوره مصرف شد .کود
حیوانی قبل از کشت به زمین داده شد و کود اوره طی دو مرحله
به صورت سرك به زمین داده شد.

جدول -3مشخصات تيمارها

تیمار

مشخصات

واحد

فاصلهها

سانتیمتر

30×10

بوته در مترمربع

عدد

33

T1

T2

T3

T4

T5

T6

30×15

30×20

40×10

40×15

40×20

22

16

25

17

12

مقدار آبیاری کرتها بر اساس مقادیر مصرف آب در گلدان-
های تحت کشت اسفناج به صورتی تعیین میشد که تنش آبی
به گیاه وارد نشود .برای این منظور سه گلدان به قطر  20و ارتفاع
 18سانتیمتر در نظر گرفته شد و یک بوته در هر گلدان کاشته
شد .آبیاری هم در کرتها و هم در گلدانها به صورت روزانه انجام
میگرفت .در این پژوهش مقدار تبخیر و تعرق گیاه معادل کاهش
رطوبت خاك در هر گلدان نسبت به رطوبت ظرفیت مزرعه در
نظر گرفته شد .در واقع از گلدانها بهمانند یک الیسیمتر وزنی
استفاده شد .آمادهسازی گلدانها به این صورت انجام گرفت که
در ابتدا با خاك مزرعه پر شدند و رطوبت خاك درون گلدانها با
آب زیاد به حد اشباع رسانده شد و سپس سطح آنها با ورق فویل
پوشانده شدند .پس از گذشت سه روز که اطمینان حاصل شد که
آب ثقلی از گلدانها خارج شده ،گلدانها توزین شدند و وزن
گلدانهای محتوی خاك در این حالت معرف وزن رطوبت ظرفیت
خاك مزرعه بهاضافه وزن گلدان فرض شد .زمان وزنگیری
1 - Base temperature

گلدانها روزانه حدود ساعت هشت صبح بود و به گلدانها به
مقدار الزمی که وزنشان به وزن ظرفیت مزرعه برسد ،آب داده
شد .معادل ارتفاع آب مصرفی گلدانهای هر تیمار از تقسیم
میانگین حجم آب داده شده به گلدانها بر سطح مقطع گلدانها
به دست میآمد .برای اینکه اطمینان حاصل شود که کرتهای
آزمایشی حداقل آب الزم بدون تنش آبی دریافت کرده باشد و
همچنین مقداری آب از ناحیه رشد ریشه خارج شود تا تجمع
امالح در دوره کشت اتفاق نیافتد ،ارتفاع آبی که روزانه به کرت-
های آزمایشی داده میشد به مقدار  10درصد بیشتر از ارتفاع آب
مصرفی گلدانها بود .حجم آب آبیاری بر اساس ارتفاع آب و
مساحت کرت تعیین و میزان آب الزم با استفاده از آبپاش مدرج
شده در هر کرت ریخته میشد .نیتروژن مورد نیاز با استفاده از
کود اوره تأمین شد و مقدار و زمان کوددهی بهقدر کفایت به مقدار
 200کیلوگرم در هکتار به کرتها داده شد .عملیات کوددهی
بهصورت سرك و طی دو نوبت در زمانهای  32و  47روز بعد از
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کشت انجام شد .در جدول ( )4ارتفاع آب داده شده به تیمارها
در طول دوره کشت ارائه شده است.
جدول -4ميزان آبياری در ماههای مختلف برای تيمارهای آبياری کامل (بر
حسب ميلیمتر)
ماه

عمق آبیاری
(میلیمتر)

دی
بهمن
اسفند
فروردین

40
106
259
158

مجموع

563

اندازهگیری شد .برای اندازهگیری زیستتوده ،کل قسمت اندام
هوایی از سطح خاك به باال از وسط هر کرت برداشت شد .نمونهها
به مدت  3روز در دستگاه آون با درجه حرارت  70درجه
سانتیگراد خشک شدند و سپس عملکرد کل محصول برای هر
تیمار توزین شد .دادههای اندازهگیری شده با استفاده از نرمافزار
 SASتحلیل آماری شدند.
برآورد بهرهوری آب نرمال شده
( Steduto et al.,

برای تعیین بهرهوری آب نرمال شده از روش
 )2009استفاده شد .بدینصورت که نمودار پراکنش دادههای
نسبت تجمعی تعرق گیاه به تبخیر – تعرق مرجع ( 𝑟𝑇𝑇𝐸 ∑) در
𝑂

پارامترهای هواشناسی شامل دمای حداکثر و حداقل هوا،
رطوبت نسبی هوا ،ساعات آفتابی و سرعت باد از ایستگاه
هواشناسی پردیس از تاریخ اول دیماه  1396تا آخر فروردین
 1397جمعآوری شدند .تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش
پنمن فائو مانتیث ( )Allen et al., 1998محاسبه شد.
چهار پارامتر مربوط به پوشش گیاهی شامل درصد پوشش
گیاه در شروع مرحله جوانهزنی ) ،(CCoنرخ رشد پوشش گیاه در
مرحله توسعه ) ،(CGCحداکثر پوشش گیاه ) (CCXو نرخ کاهش
پوشش گیاه در مرحله پیری ) )CDCبرای اجرای مدل آکواکراپ
الزم میباشند .برای تعیین پارامترهای فوق ،درصد پوشش گیاه
در طول دوره رشد اندازهگیری شد و بر پایه این اندازهگیریها در
صد پوشش گیاه در شروع مرحله جوانی و حداکثر پوشش گیاه و
تغییرات پوشش گیاه بین دو اندازهگیری هم بر اساس شدت
تغییرات بر روز محاسبه گردید .برای تعیین پوشش گیاهی از
روش ( Patrignani and Ochsner (2015استفاده شد .با استفاده
از این روش ،از سطح کرت عکس گرفته میشد و با انتقال عکس
به نرمافزار کانوپی ، 1درصد پوشش گیاه محاسبه شد .برای گرفتن
عکسها ،دوربین در ارتفاع  60سانتیمتر باالتر از تاج پوشش گیاه
و به طور موازی با سطح زمین قرار داده میشد .سه نمونه از
عکسهای قبل و بعد از پردازش در نرمافزار کانوپی در شکل ()1
ارائه شده است .طول و شروع دورههای مختلف رشد محصول
اسفناج همراه با عملیات کشاورزی و آبیاری یادداشتبرداری و
ثبت میشد .مجموعه پارامترهای اندازهگیری شده و مشاهدهشده
از مراحل مختلف رشد که به عنوان ورودی به مدل آکواکراپ
وارد شدند در جدول ( )5ارائه شده است .مقدار زیستتوده
تولیدشده در طول دوره رشد قبل از رسیدن کامل محصول و
همچنین در زمان برداشت محصول درمجموع هفت مرتبه
1. Canopeo

مقابل زیستتوده تجمعی رسم شد .برای به دست آوردن تعرق
گیاه ( )Trمقادیر جدول ( )5را در مدل آکواکراپ وارد شد و با
اجرای مدل مقادیر تعرق گیاه از آن استخراج گردید .ضریب
معادله خطی که از مبدأ مختصات به دادههای پراکنش برازش
شده برابر بهرهوری آب نرمالشده است .در این پژوهش برای
بررسی رابطه بین تراکم کشت و بهرهوری آب نرمال شده ،داده-
های تیمارهای  T5 ،T4 ،T2 ،T1و  T6برای واسنجی و دادههای
تیمار  T3برای صحت سنجی استفاده شدند .به منظور بررسی
دقت رابطه تدوین شده عالوه ه بر ترسیم نمودارهای اندازهگیری
شده در مقابل برآورد شده ،از شاخصهای آماری ضریب تعیین
(  ,)𝑅2ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین خطای
اریب ( )MBEاستفاده شده است .معادالت این شاخصها به شرح
زیر میباشند (:)Emamifar et al., 2014
[∑(𝑃𝑖 −𝑃̅)(𝑂𝑖 −𝑂̅)]2

(رابطه )7
(رابطه )8

2

− 𝑃𝑖 )2 ]0.5

2

= 𝑅2

)̅𝑂∑(𝑃𝑖 −𝑃̅) ∑(𝑂𝑖 −
𝑁∑ 𝑅𝑀𝑆𝐸 = [𝑁 −1
𝑖𝑂(𝑖=1
𝑁∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −

= 𝐸𝐵𝑀

(رابطه )9
که در آنها Pi ،مقادیر برآورد شده مدل 𝑃̅ ،متوسط مقادیر
برآورد شده مدل Oi ,مقادیر اندازهگیری شده  𝑂̅ ،متوسط مقادیر
اندازهگیری شده و  Nتعداد مشاهدات میباشند .میانگین خطای
اریب میزان خطا را با بیش برآورد و یا کم برآورد نشان میدهد.
درصورتی که این شاخص مثبت باشد نشان میدهد که درمجموع
نتایج مدل بیشتر از مقادیر واقعی است.
𝑁

نتايج و بحث
نتایج عملکرد زیستتوده اندازهگیری شده در جدول ( )6ارائه شده
است .با توجه به نتایج حاصل مالحظه میگردد هرچقدر فاصله
کاشت بیشتر گردد به دلیل اینکه گیاه فضای بیشتری را دارا
میباشد عملکرد بیشتری داشته است و همچنین اگر فاصلهها از
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( )7ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود اثر بلوك غیر
معنیدار میباشد و نتایج اندازهگیری قابل اعتماد میباشد.
همچنین اثر تیمار (تراکم کاشت) برای زیستتوده در سطح %1
معنیدار است .بنابراین تراکم کاشت سبب اختالف معنیداری در
عملکرد زیستتوده اسفناج شد.

یک حدی بیشتر شود باعث کاهش عملکرد میشود .بیشترین
عملکرد مربوط به تیمار  25( T4بوته در مترمربع) به مقدار
 361/7گرم بر مترمربع بود .مقادیر اندازهگیری شده زیستتوده
با استفاده از طرح بلوكهای تصادفی و نرمافزار  SASمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .جدول تجزیه واریانس زیستتوده در جدول

شکل  .1تصاوير تاجپوشش اسفناج در سه تاريخ مختلف ،الف -تصوير برداشت شده توسط دوربين ب -تصاوير پردازش شده توسط نرمافزار کانوپی
جدول -5مقادير پارامترهای ورودی به مدل آکواکراپ

تيمار

پارامتر

واحد

پوشش سطح اولیه
نرخ توسعه
نرخ کاهش پوشش گیاه ()CDC

درصد
درصد بر روز
درصد بر روز

0/6
13/7
4/4
90

زمان جوانهزنی
زمان رسیدن به حداکثر پوشش

روز بعد از کاشت
روز بعد از کاشت

زمان شروع پیری

روز بعد از کاشت

7
62
64

7
62
64

زمان رسیدن محصول

روز بعد از کاشت

65

65

()CC0

پوشش گیاه ()CGC

حداکثر پوشش گیاه

()CCX

درصد

T1

T2

T3

T4

T5

T6

0/46
14/2
4/4
89

0/37
14/5
4/3
87

0/4
14/4
4/3
87

0/35
14/3
3/5
71

0/25
14/8
3/4
68

7
62
64

7
62
64

7
62
64

7
62
64

65

65

65

65

جدول -6متوسط عملکرد زيستتوده محصول اسفناج در روزهای مختلف پس از کاشت در تيمارهای مختلف

روز پس از کاشت

واحد

16
23
32
37
46
58
65

گرم بر متر مربع
گرم بر متر مربع
گرم بر متر مربع
گرم بر متر مربع
گرم بر متر مربع
گرم بر متر مربع
گرم بر متر مربع

تیمار
T1

T2

T3

T4

T5

T6

2/5
4/4
19
38/6
139/6
236/5
324/3

1/9
4
11/5
21/8
92/2
281/6
356/1

1/0
2/4
11/6
18/8
77/8
279/6
334/2

1/4
3/7
11/5
28/2
88/3
258/5
361/7

1/4
2/5
8/5
15/4
61/7
214/5
321/4

0/6
2/4
7/0
12/5
49/3
151/5
193/7
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جدول -7جدول تجزيه واريانس زيستتوده نهايی
Ft

منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Fs

5%

1%

بلوك
تیمار
خطای آزمایشی
کل

2
5
10
17

0/0145
5/721
0/1548
5/891

0/007
1/144
0/0154

0/47n.s
**73/90

2/228
2/228

3/169
3/169

** معنیدار در سطح %1

* معنیدار در سطح %5

 nsغیر معنیدار

همانطور که در مواد و روشها ذکر شد ،برای تعیین
بهرهوری آب نرمال شده از روش ( )Steduto et al., 2009استفاده
شد و بهرهوری آب نرمال شده برای پنج عدد از تیمارها به دست
آمد .نتایج حاصل در شکل ( )2ارائه شده است .با توجه به شکل
( )2مالحظه میشود تراکم کاشت روی بهرهوری آب نرمال شده
تأثیر دارد و ضریب بهرهوری آب نرمال شده با افزایش تراکم
کاشت ،افزایش می یابد و بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار 25
بوته در متر مربع ( )T4بود که مقدار آن  12/403گرم بر مترمربع

است و سپس کاهش مییابد .مقادیر ضریب بهرهوری نرمال شده
به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .جدول تجزیه واریانس بهرهوری آب نرمالشده در
جدول ( )8ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود اثر
بلوك غیر معنیدار میباشد و نتایج اندازهگیری قابل اعتماد
میباشد .همچنین اثر تیمار (تراکم کاشت) برای بهرهوری در
سطح  %1معنیدار است .بنابراین تراکم کاشت سبب اختالف
معنیداری در بهرهوری آب نرمالشده گردید.

شکل  .2رابطه بين زيستتوده و تعرق گياه به تبخير-تعرق مرجع برای تراکمهای مختلف
جدول -8تجزيه واريانس بهرهوری آب نرمال شده ()WP
Ft

منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Fs

5%

1%

بلوك
تیمار

2
4

0/025
34/814

0/012
8/70

0/21ns
**141/69

2/44
2/44

3/7
3/7

خطای آزمایشی

10

0/4914

0/0614

کل

14

35/330

** معنیدار در سطح %1

* معنیدار در سطح %5

 nsغیر معنیدار
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همانطور که در مواد و روشها ذکر شد ،با استفاده از 5
تیمار رابطه بین تراکم کاشت و بهرهوری آب نرمال شده به دست
آمد .در شکل ( )3رابطه بین تراکم کاشت و بهرهوری نرمال شده
آب ارائه شده است .مالحظه میشود توزیع نقاط از منحنی درجه
 2با ضریب تعیین حدود  0/91پیروی میکند .معادله بین تراکم
کشت و بهرهوری نرمال شده آب به صورت زیر خواهد بود:
BWP= − 0.0265×I2 + 1.283×I−3.069
(رابطه )10
در رابطه فوق BWP ،بهرهوری آب نرمال شده (گرم بر
مترمربع) و  Iتراکم کشت ( تعداد بوته در متر مربع) میباشند .با
توجه به معادله به دست آمده بیشترین بهرهوری با مقدار 12/6
گرم بر مترمربع مربوط به تراکم  24بوته در مترمربع خواهد بود.

نتایج حاصل از زیستتوده اندازهگیری شده و شبیهسازی
شده با استفاده از دادههای صحت سنجی در شکل ( )4ارائه شده
است .مالحظه میشود ،ضریب تعیین دادهها حدود  0/97برآورد
شده است که نشان میدهد معادله واسنجی شده ( )10که از روی
آن مقدار بهرهوری آب نرمال شده بر اساس تراکم بوته در واحد
سطح به دست میآید ،تا حدود  97درصد تغییرات زیستتوده را
در طول دوره رشد شبیهسازی میکند .جذر میانگین مربعات خطا
حدود  20/9گرم در مترمربع برآوردشده است که با توجه به
میانگین دادههای اندازهگیری شده ( 110گرم بر متر مربع) معادل
 18/97درصد میباشد .میانگین خطای اریب  6/6گرم بر مترمربع
برآوردشده است که نشان میدهد عملکرد زیستتوده به طور
متوسط  5/95درصد در مدل آکواکراپ بیشتر از مقادیر واقعی
برآورد میشود.

شکل  -3رابطه بين تراکم کاشت و بهرهوری آب نرمال شده .مقادير متناظر
تيمار ( T3تيمار صحتسنجی) با خطچين نشان داده شده است.

برای بررسی صحت سنجی رابطه ( ،)10مدل آکواکرپ با
استفاده از دادههای تیمار ( T3دادههای صحت سنجی) اجرا شد.
بر اساس رابطه ( )10بهرهوری نرمال شده برای تیمار  T3که
تراکم آن  16بوته در مترمربع است حدود  10/7گرم بر متر مربع
برآورد شده است (شکل  .)3مقایسه نتایج برآورد زیستتوده و
اندازهگیری شده در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول  -9مقايسه بين نتايج برآورد شده زيستتوده در طول دوره رشد با
نتايج مدل آکواکراپ برای تيمار صحت سنجی

زیستتوده (گرم بر متر مربع)

مقدار خطا
(گرم بر متر
مربع)

روز پس از
کاشت

برآورد شده

اندازهگیری
شده

16
23
32
37
46
58
65

1/06
5/4
20/9
41/9
118/1
251/3
332/1

1/05
2/43
11/58
18/83
75/77
279/55
334/17

0/552
2/791
9/317
23/068
40/350
-28/253
-2/67

میانگین

110/18

103/62

6/56

شکل  .4پراکنش نتايج زيستتوده اندازهگيری شده و برآورد شده محصول
اسفناج برای دادههای صحت سنجی

نتيجهگيری کلی
در این پژوهش ،بهرهوری آب نرمالشده که یکی از عوامل مهم
برای شبیه سازی عملکرد محصول در مدل آکواکراپ است ،برای
گیاه اسفناج در تراکمهای مختلف به دست آمد .نتایج آزمون
آماری نشان داد ،زیستتوده و بهرهوری آب نرمال شده در
تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری داشتند این یعنی اینکه تراکم
کاشت روی زیستتوده و بهرهوری آب نرمالشده تأثیر داشته
است .نتایج این بررسی نشان داد عامل بهرهوری آب نرمال شده
تابع تراکم کشت است و از یک معادله درجه  2با ضریب تعیین
 0/91پیروی میکند .بر اساس این معادله بیشترین مقدار بهره-
وری آب نرمال شده برابر  12/4گرم بر متر مربع با تراکم کشت
 24عدد بوته در متر مربع به دست آمد .با توجه به یافته این
پژوهش پیشنهاد میشود برای سایر گیاهان نیز رابطه بین تراکم
کشت و بهرهوری آب نرمال شده تهیه گردد.
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