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ABSTRACT
Estimation of evaporation and transpiration components of maize using by experimental models, is useful for
management the water consumption in irrigation. In this research, the amounts of evaporation and transpiration
components of maize were modeled for growth stages and salinity stress conditions. Salinity treatments were
applied by water with EC of 0.5(S0), 2.1(S1), 3.5(S2), and 5.7(S3) dS.m-1, in the mini-lysimeter. Modeling of
maize evapotranspiration components was performed by regression functions of linear, exponential,
logarithmic, polynomial and power. Parameters of evapotranspiration (ETc), coefficients of evapotranspiration
stress (Ks) and crop growth stage sensitivity (Kpi) were considered as the independent variables and
transpiration (T) and evaporation (E) parameters (in separate models) were considered as the dependent
variables. The equations coefficients were estimated by SPSS software and the multivariate regression models
were generated. From S0 to S3 treatments, the values of evapotranspiration, transpiration and evaporation
parameters (in the all of growth period) were measured in the range of 420-307.5, 289-150 and 131-157.5 mm,
respectively. Under salinity stress conditions, the maize transpiration was decreased to a more value relative to
evapotranspiration. But the evaporation was increased to the same extent. In modeling evaluation, exponential
and polynomial models were selected as the optimal models for estimation the transpiration and evaporation
rates, respectively. The sensitivity coefficient values (Kp) in four growth stages were equal to 0.556, 0.972,
1.315 and 0.432 (in exponential model) and 1.485, 1.238, 0.447 and 0.816 (in polynomial model). The result
of this research was that regression models had an acceptable performance for simulation the evaporation and
transpiration components of maize, under salinity stress conditions. Therefore, by estimation the transpiration
amount, the crop net water requirement is estimated actually and the water use efficiency increases. Also, by
estimation the amount of evaporation losses, the water application efficiency is calculated accurately.
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ارزيابی مدلهاي رگرسيونی چند متغيره در تخمين اجزاي تبخير و تعرق ذرت علوفهاي ،در شرايط تنش شوري
رضا سعيدي

*1
(ره)

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی  ،قزوین ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/9/20 :تاریخ بازنگری -1400/11/5 :تاریخ تصویب)1400/11/13 :

چکيده
تخمین اجزاءِ تبخیر و تعرق گیاه ذرت با استفاده از مدلهای تجربی ،برای مدیریت مصرف آب در آبیاری سودمند است .در
این پژوهش ،مقدار اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت در مراحل رشد و برای شرایط تنش شوری ،مدلسازی شد .در سال  1399و
در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)  ،تیمارهای شوری از طریق آب با هدایت الکتریکی ) 3/5(S2) ،2/1(S1) ،0/5(S0و
) 5/7(S3دسیزیمنس بر متر ،در بستر کشت مینیالیسمتر اِعمال شد .مدلسازی اجزاءِ تبخیر-تعرق ذرت ،با توابع رگرسیونی
شامل فرمهای خطی ،نمایی ،لگاریتمی ،درجه دوم و توانی انجام شد .پارامترهای تبخیر  -تعرق ) ،(ETcضرایب تنش تبخیر-
تعرق ) (Ksو حساسیّت مرحله رشد گیاه ) (Kpiبهعنوان متغیرهای مستقل و پارامترهای تعرق ) (Tو تبخیر ) (Eبهعنوان
متغیر وابسته (در مدلهای مجزا) در نظر گرفته شد .ضرایب مجهول در معادالت توسط نرمافزار  SPSSبرآورد شد و مدل
های رگرسیونی چند متغیره تولید شد .از تیمار  S0تا  ،S3مقادیر پارامترهای تبخیر  -تعرق ،تعرق و تبخیر (در کل دوره
رشد) به ترتیب در بازه  150-289 ،307/5-420و  157/5 -131میلیمتر اندازهگیری شد .نتایج نشان داد در شرایط تنش
شوری ،تعرق ذرت به میزان بیشتری نسبت به تبخیر  -تعرق کاهش یافت .اما به همان اندازه ،به مقدار تبخیر از سطح خاک
افزوده شد .در ارزیابی مدلسازی ،مدلهای نمایی و درجه دوم به ترتیب بهعنوان مدلهای بهینه برای تخمین مقادیر تعرق
و تبخیر انتخاب شدند .مقدار ضریب حساسیّت در چهار مرحله رشد ) (Kpبه ترتیب برابر با  1/315 ،0/972 ،0/556و
( 0/432در مدل نمایی) و  0/447 ،1/238 ،1/485و ( 0/816در مدل درجه دوم) بود .دستاورد پژوهش این بود که مدل
های رگرسیونی عملکرد قابل قبولی برای شبیه سازی اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت در شرایط تنش شوری داشتند .ازاینرو با
تخمین مقدار تعرق ،نیاز خالص آبی گیاه به طور واقعی برآورد شده و راندمان مصرف آب افزایش مییابد .همچنین با تخمین
مقدار تلفات تبخیر ،راندمان کاربرد آب در آبیاری دقیقتر محاسبه میشود.
واژههاي کليدي :تبخیر ،تعرق ،مدل تجربی ،مراحل رشد.

مقدمه
تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان ،مستلزم شناخت کافی از مقادیر
تبخیر  -تعرق (ET)1گیاه و اجزاءِ آن در شرایط محیط تحت کشت
میباشد .اجزاءِ تشکیل دهنده پارامتر تبخیر  -تعرق گیاه شامل
دو جزء تبخیر از سطح خاک  (E)2و تعرق گیاه  (T)3است که
تعرق بهعنوان جزء مطلوب و تبخیر بهعنوان جزء نامطلوب
محسوب میشود ) .(Allen et al., 1998به طور معمول ،اجزاءِ
تبخیر  -تعرق گیاه در محیط مزرعه قابل تفکیک نبوده و مجموع
دو جزءِ تعرق گیاه و تبخیر از سطح خاک بهعنوان نیاز خالص آبی
گیاه در نظر گرفته میشود .به این صورت که کاهش مقدار رطوبت
خاک در ناحیه ریشه گیاه (با صرفنظر از اثرات حاشیهای) به

تبخیر  -تعرق گیاه نسبت داده میشود .گیاه ذرت از جمله گیاهان
زراعی است که بهصورت آبی تحت کشت میرود و بهلحاظ نقش
استراتژیک آن در تولید غذای انسان و دام ،در پژوهشهای مرتبط
با برنامهریزی آبیاری میتواند موردمطالعه قرار بگیرد ( Saeidi,
 .)2021 aدر بین تنشهای محیطی ،وجود تنش شوری در محیط
رشد گیاه از جمله عوامل مؤثر بر کاهش جذب آب و تبخیر تعرق
گیاه نسبت به شرایط استاندارد (بدون تنش) هر منطقه بهشمار
میرود .در اینباره گزارش شد که تنش شوری در آب خاک ،جذب
نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و آهن توسط گیاه ذرت را
کاهش داده و باعث افزایش مقاومت روزنهها و کاهش تعرق گیاه
میشود ) .(Farooq et al., 2015در منطقه قزوین ،افزایش شوری
آب آبیاری ) (EC4از  0/5به  5/7دسیزیمنس بر متر و کاهش
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(علمی  -پژوهشی)

مصرف کود نیتروژن از  100به  25درصد ،باعث کاهش تبخیر -
تعرق ذرت به میزان  37درصد شد ) .(Saeidi et al., 2020در
پژوهشی در آمریکا اعالم شد که با افزایش شوری آب آبیاری از
 0/5به  5 ،2/5و  7/5دسیزیمنس بر متر به ترتیب  15 ،7و 30
درصد از مقدار تبخیر  -تعرق ذرت کاسته شد ( Lacerda et al.,
 .)2016در پژوهشی در اهواز گزارش شد که افزایش شوری آب
آبیاری از  2به  7دسیزیمنس بر متر ،باعث کاهش تبخیر -تعرق
ذرت از  515/2به  387/5میلیمتر شد (Heidarinia et al.,
) .2016در تحقیق دیگر بر روی ذرت گزارش شد که افزایش
شوری آب آبیاری از  0/5به  5/7دسیزیمنس بر متر ،باعث کاهش
پتانسیل آب خاک و کاهش جذب آب توسط گیاه شد .درنتیجه
مقدار مقاومت روزنهای برگهای گیاه افزایش یافت و مقدار
تبخیر -تعرق ذرت ،از  353به  274میلیمتر کاهش یافت
) .(Saeidi et al., 2021عالوه بر آن ،الزم به ذکر است که تنش
های محیطی دارای یک اثر ثابت در طول دوره رشد گیاه نیستند.
بلکه حساسیّت متفاوت مرحله رشد گیاه به تنش ،باعث اثرگذاری
متفاوت تنش بر مقدار تبخیر  -تعرق گیاه میشود .در اینباره
گزارش شد که دوره رشد گیاه ذرت ،شامل مراحل استقرار
گیاهچه ،رشد سریع ،گرده افشانی و پُر شدن دانه است که از لحاظ
فرایندهای فیزیولوژیکی و حساسیت گیاه ،متفاوت از یکدیگر
هستند ) .(Nielsen, 2002در تحقیق دیگر اعالم شد که در مرحله
گلدهی ذرت به دلیل توقف رشد رویشی و ورود گیاه به مرحله
زایشی ،حساسیت گیاه ذرت به تنش آبی بیشتر از سایر مراحل
رشد بود ( .)Moohamadi Behmadi & Armin, 2017همچنین
اِعمال یک حد ثابت از تنش آبی در مراحل رشد 4برگی12 ،برگی،
گلدهی و خمیری شدن دانههای گیاه ذرت ،تأثیر متفاوتی بر
مقدار تبخیر  -تعرق گیاه داشت .نتایج پژوهش نشان داد که کم
ترین مقدار تبخیر  -تعرق ذرت مربوط به مرحله گلدهی بود و
علت آن حساسیت بیشتر گیاه به تنش آبی در این مرحله رشد
بود ) .(Saeidi and Sotoodehnia, 2021نتایج پژوهش دیگر نشان
داد بهعلت افزایش حساسیت در مرحله گلدهی ذرت ،اعمال تنش
آبی در قبل از این مرحله ،باعث کاهش  30درصدی مقدار تبخیر-
تعرق شد ) .(Akbari Nodehi, 2018برای حصول نتایج دقیقتر
در پژوهشهای مربوط به تبخیر  -تعرق گیاه ،بهتر است که اثر
تنشهای محیطی بر گیاه ،بهصورت جداگانه در مراحل مختلف
رشد بررسی شود .تاکنون در پژوهشهای متعددی ،ارتباط
رگرسیونی بین تنش شوری و مقدار تبخیر  -تعرق یا عملکرد گیاه
در کل دوره رشد بررسی شده است .بهطوری که بر اساس میزان
تنش شوری اِعمال شده بر گیاه ،مقدار تبخیر  -تعرق یا عملکرد
گیاه (برای شرایط آن منطقه) قابل تخمین بوده است .بهعنوان
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نمونه ،در تحقیقی تحت تیمارهای شوری آب آبیاری شامل ،0/5
 5 ،2/5و  7/5دسیزیمنس بر متر ،تبخیر  -تعرق گیاه ذرت (در
واحد لیتر بر گیاه) محاسبه شد و رابطه خطی ET=-0.717
 EC+15.07بین مقدار تبخیر  -تعرق و سطح شوری آب ارائه شد
( .)Lacerda et al., 2016در تحقیق مشابه دیگر ،عملکرد گندم
تحت سه سطح آبیاری  100 ،80و  120میلیمتر و چهار سطح
شوری  4 ،2 ،0/8و  6دسیزیمنس بر متر بررسی شد .مدلسازی
عملکرد گندم با توابع خطی ،لگاریتمی ،درجه دوم و نمایی انجام
شد و نتایج نشان داد که تابع درجه دوم بهترین مدل تولید برای
عملکرد محصول بوده است ( .)Mohammadi et al., 2013در
منطقه قزوین ،تیمارهای شوری آب آبیاری ) (ECwشامل مقادیر
 3/5 ،2/1 ،0/5و  5/7دسیزیمنس بر متر و حاصلخیزی خاک )(F
شامل مصرف  50 ،75 ،100و  25درصد کود نیتروژن (بر اساس
نیاز کودی گیاه) ،بر روی گیاه ذرت مطالعه شد .نتایج نشان داد
مدل رگرسیونی درجه دوم با معادله ET=326.7+16.3F2-
 3.53ECw2+5.37F.ECwو ضریب تبیین  ،0/978بهترین مدل
برای تخمین مقدار تبخیر  -تعرق ذرت (بر واحد میلیمتر) در
شرایط وجود تنشهای شوری و حاصلخیزی بود (Saeidi et al.,
) .2018از سوی دیگر ،در پژوهشی بر روی ذرت در کشور چین،
اجزاءِ تبخیر از سطح خاک و تعرق گیاه ،با استفاده از روش
میکروالیسیمتری در سیستم آبیاری جویچهای برآورد شد .نتایج
نشان داد در کل دوره رشد 30 ،تا  40درصد از مقدار کل تبخیر
 تعرق گیاه ذرت به جزء تبخیر از سطح خاک و مابقی به جزءتعرق گیاه اختصاص یافت ) .(Ferreira et al., 2012در پژوهشی
دیگر در فالت چین گزارش شد که با جداسازی اجزاءِ تبخیر -
تعرق ذرت به دو جزء تبخیر از خاک و تعرق گیاه ،این امکان
وجود دارد که تحلیل بهتری از بهرهوری آب داشته و با این کار،
مدیریت مصرف آب را میتوان بهینهسازی نمود (Zhou et al.,
) .2017بهطورکلی در پژوهشهای گذشته ،تأثیر زیانبار تنش
شوری بر مقدار تجمعی تبخیر  -تعرق ذرت در کل دوره رشد
تأیید شده است .اما گزارش چندانی درخصوص واکنش اجزاءِ
تبخیر و تعرق ذرت در شرایط تنش شوری و امکان تخمین آنها
با مدلهای رگرسیونی وجود ندارد .ازاینرو هدف از پژوهش
حاضر ،مدلسازی مقدار اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت در شرایط تنش
شوری و برای مراحل مختلف رشد میباشد .درصورت حصول
نتایج منطقی و کاربردی در پژوهش حاضر ،میتوان با استفاده از
مدلهای ساده تجربی ،مقادیر جداگانه اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت
را برای شرایط استاندارد و غیر استاندارد (تنش شوری) در منطقه
موردمطالعه (قزوین) برآورد نمود .امکان تخمین جزءِ تعرق گیاه
در شرایط تنشزای محیطی ،دستاورد مطلوبی برای تعیین نیاز
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آبی واقعی گیاه ،افزایش راندمان مصرف آب توسط گیاه و
جلوگیری از تلفات آبیاری به حساب میآید.

مواد و روشها
کليات پژوهش

در سال  1399پژوهشی بر روی گیاه ذرت رقم سینگل کراس
 ،704در گروه مهندسی آب دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
انجام شد .محل پژوهش در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی
" 36◦ 19' 23و طول شرقی "( 50◦ 00' 38واقع در شهر قزوین)
قرار داشت .برای بستر کشت ،از مینیالیسیمترهای استوانهای
شکل با قطر  40و ارتفاع  70سانتیمتر استفاده شد تا کار
جداسازی اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت امکانپذیر شود .در پژوهش
های گذشته نیز از مینیالیسیمترهایی با ابعاد مذکور برای کشت
ذرت استفاده شده است ).(Dehghanisanij et al., 2018
مشخصات خاک بستر کشت در جدول ( )1ارائه شد .برای کنترل
مقدار آب داده شده به خاک (در فرآیند آبیاری) و هدایت زهآب
احتمالی به بیرون ،در کف هر مینیالیسیمترها از لولههای سوراخ
دار (بهعنوان زهکش) استفاده شد .با اندازهگیری چگالی ظاهری
خاک آماده کشت در شرایط طبیعی مزرعه ،مقدار چگالی 1/36
گرم بر سانتیمتر مکعب برای خاک داخل مینیالیسیمتر مناسب
دیده شد .ازاینرو باتوجهبه حجم هر مینیالیسیمتر ،وزن
مشخصی از خاک برای رسیدن به تراکم مذکور ،در آنها ریخته
شد و از طریق غرقاب نمودن آنها ،از هرگونه نشست احتمالی
خاک در دوره رشد گیاه جلوگیری شد .بذرها در تاریخ اول خرداد
ماه کاشته شد و برداشت علوفهای محصول ذرت در تاریخ 16
مهرماه انجام شد .در داخل هر مینیالیسیمتر تعداد سه بذر به
صورت دستی و با فواصل یکسان از هم کاشته شد (Saeidi, 2021
) .a; Dehghanisanij et al., 2018در دوره رشد گیاه آمار بارندگی
ثبت شدهای وجود نداشت و نیاز آبی گیاه صرف ًا از طریق انجام
آبیاری تأمین شد .آبیاری مینیالیسیمترها بهصورت سطحی و با
استفاده از آب چاه با هدایت الکتریکی  0/5دسیزیمنس بر متر و
اسیدیته  7/1انجام شد .تیمارها نیز شامل چهار سطح شوری آب
آبیاری با هدایت الکتریکی ) 3/5 (S2) ،2/1 (S1) ،0/5 (S0و

) 5/7(S3دسیزیمنس بر متر در نظر گرفته شد .علت انتخاب
مقادیر مذکور برای تیمارهای شوری ،پتانسیل  75 ،90 ،100و
 50درصدی عملکرد محصول ذرت در سطوح شوری  S2 ،S1 ،S0و
( S3برای آب آبیاری) بود ) .(Ayers and Westcot, 1985در نشریه
فائو 29-آستانه تحمل گیاه ذرت علوفهای به مقدار شوری آب
آبیاری ،عدد  1/2دسیزیمنس بر متر گزارش شده است .ازاینرو
ضریب حساسیت ذرت در شرایط کاربرد آب شور مقدار 11درصد
کاهش عملکرد محصول بهازای افزایش هر یک دسیزیمنس بر
متر شوری آب آبیاری بوده است ).(Ayers and Westcot, 1985
برای تهیه تیمارهای آب شور ،از زهآب شور تجمع یافته در زهکش
حائل شورهزار مرکزی دشت قزوین واقع در منطقه آبیک استفاده
شد (جدول  .)2به این صورت که آب مورد نیاز برای آبیاری
تیمارهای  S2 ،S1و  S3از طریق اختالط زهآب شور و آب باکیفیت
چاه تهیه شد .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از اثر زیانبار
شوری آب بر جوانهزنی بذور و رشد اولیه گیاهان ،تنش شوری
پس از پنج برگی شدن گیاهان اِعمال شد .از سوی دیگر در نشریه
فائو ،56-در یک دوره رشد  140روزه برای ذرت ،چهار مرحله
رشد اولیه ،توسعه ،میانی و پایانی به ترتیب برابر با 45 ،40 ،25
و  30روز در نظر گرفته شده است ) .(Allen et al., 1998ازاینرو
در پژوهش حاضر که فاصله زمانی بین کاشت تا برداشت محصول
 140روز بود ،بازه زمانی مراحل رشد ذرت بر گزارش نشریه فائو-
 56منطبق شد .بهطورکلی ،آزمایش بهصورت طرح پایه کامالً
تصادفی اجرا شد و دادههای اصلی در این پژوهش شامل مقادیر
تبخیر  -تعرق ،تعرق گیاه و تبخیر از سطح خاک بود که بهصورت
روزانه اندازهگیری شد.
جدول  -1مشخصات خاک مينیاليسيمتر
واحد

پارامتر
هدایت الکتریکی عصاره اشباع
اسیدیته )(pH
بافت خاک
رطوبت وزنی حد ظرفیت مزرعه
رطوبت وزنی حد پژمردگی
چگالی ظاهری

-1

dS.m

%
%
g.cm-3

مقدار
0/46
7/2
لوم شنی
24
10/3
1/36

جدول  -2خصوصيات شيميايی زهآب شور داخل زهکش
پارامتر
واحد
مقدار

هدایت الکتریکی
-1

سدیم

منیزیم
-1

dS.m

-1

meq.L

meq.L

204

1141/8

321/84

کلسیم
-1

پتاسیم
-1

سولفات
-1

بیکربنات
-1

کربنات
-1

کلر

meq.L

meq.L

meq.L

meq.L

meq.L

-1

meq.L

484/3

11/9

636/6

451

51/62

781/64
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نحوه اندازهگيري تبخير  -تعرق و اجزاءِ آن

در فاصلة بین دو آبیاری ،مقدار رطوبت روزانه خاک توسط دستگاه
رطوبتسنج مدل  HH2ساخت شرکت دِلتاتی ( ،)ΔTدر مرکز هر
مینیالیسیمتر اندازهگیری شد .قبل از شروع آزمایش ،اعداد ثبت
شده توسط دستگاه مذکور نسبت به مقادیر واقعی رطوبت خاک
واسنجی شد .به این صورت که در یک نمودار ،دادههای واقعی
رطوبت خاک در محور عمودی و دادههای ثبت شده توسط
دستگاه در محور افقی قرار داده شد و منحنی اِشِل (با معادله
مشخص) برای تبدیل دادههای دستگاه به دادههای واقعی رطوبت
تهیه شد (شکل  .)1در این شرایط از طریق پایش روزانه رطوبت
خاک و محاسبه بیالن آب در فاصله بین دو آبیاری ،امکان برآورد
مقدار روزانه تبخیر  -تعرق گیاه توسط رابطه ( )1فراهم شد .الزم
به ذکر است که مقدار رطوبت خاک در عمق هر مینیالیسیمتر،
بهصورت جداگانه در چهار الیة  45-30 ،30-15 ،15-0و -45
 60سانتیمتر اندازهگیری شد .ازاینرو در طی دوره حیات گیاه،
مجموع کاهش رطوبت خاک در چهار الیه خاک بهعنوان تبخیر
 تعرق گیاه در نظر گرفته شد .در خاک مینیالیسیمترها هیچگونه دَرز و تَرَکی وجود نداشت و به دلیل انجام آبیاری تا حد
ظرفیت مزرعه ) ،(FC1زهآب خروجی از مینیالیسیمترها نیز
وجود نداشت؛ بنابراین اطمینان حاصل شد که رَوَند کاهشی مقدار
رطوبت خاک (در منطقه ریشه) در روزهای پس از آبیاری ،صرفاً
متأثر از فرایند تبخیر  -تعرق گیاهان بوده است.

شکل  -1منحنی واسنجی مقادير واقعی رطوبت خاک ،بر اساس اعداد قرائت
شده توسط دستگاه
) (θi−1 −θi

= (ETc )i

(رابطه )1
𝑖)  :(ETcتبخیر -تعرق روزانه گیاه (سانتیمتر) :θ ،مقدار
رطوبت وزنی خاک (درصد) :i ،شمارنده روزهای بین دو آبیاری،
)  :(θi−1 − θiاختالف رطوبت روزانه خاک (درصد) :ρb ،چگالی
ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) :D ،عمق مینیالیسیمتر
(سانتیمتر).
× ρb × D

100

1 - Field capacity, FC
2 - Readily available water, RAW
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با هدف جداسازی مقادیر اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت ،همه
تیمارها در دو سِری مینیالیسیمتر و دارای شرایط کامالً یکسان
اجرا شد .در سری اول ،سطح خاک مینیالیسیمتر بدون پوشش
و در حالت طبیعی قرار داشت .ازاینرو تغییرات روزانه رطوبت
خاک در بین دو آبیاری ،نشاندهنده مجموع مقادیر تبخیر و تعرق
گیاهان بود .اما در سری دوم و پس از جوانهزنی بذور ،برای حذف
اثر تبخیر و برآورد جزءِ تعرق گیاه ،از مالچ پالستیکی با رنگ
روشن و بهصورت ورقههای نازک بر روی سطح خاک استفاده شد.
از سوی دیگر برای جلوگیری از جذب گرمای تابشی خورشید
توسط مالچ و انتقال آن به خاک ،مالچ پالستیکی با فاصلة  5سانتی
متری از سطح خاک قرار داده شد؛ لذا تهویة مناسب در سطح
خاک امکانپذیر شد و از تشکیل قطرههای آب در زیر مالچ و تأثیر
آن بر مقدار رطوبت خاک جلوگیری شد )(Saeidi, 2021 a؛
بنابراین تغییرات روزانه رطوبت خاک در سِری دوم مینی
الیسیمترها فقط مربوط به تعرق گیاه بود و اختالف آن با دادههای
سری اول ،نشاندهنده مقدار تبخیر روزانه از سطح خاک بود.
بهطورکلی تعداد  24مینیالیسیمتر (برای اجرای چهار تیمار در
سه تکرار و دو سِری مینیالیسیمتر) در نظر گرفته شد.
تعيين زمان و حجم آب آبياري

بهمنظور اینکه هیچگونه تنش آبی بر گیاهان اِعمال نشود ،زمان
انجام آبیاری بهگونهای انتخاب شد که حتی در مراحل حساس
رشد ،آب بهصورت سهلالوصول در اختیار گیاه باشد .در این باره
در پژوهشی در منطقه قزوین ،حد آب سهلالوصول خاک
) (RAW2در مراحل مختلف رشد گیاه ذرت بین  40تا  80درصد
در نظر گرفته شد ) .(Saeidi, 2021 bازاینرو در زمانی که 40
درصد از رطوبت خاک بین دو حد ظرفیت مزرعه ) (FCو نقطه
پژمردگی دائم ) (PWP3توسط گیاه مصرف شد ،عملیات آبیاری
انجام شد .درصد رطوبت وزنی خاک در حد  FCو  PWPبا استفاده
از دستگاه صفحات فشاری (به ترتیب تحت فشارهای مکشی
یکسوم و  15اتمسفر) و خشککردن خاک در گرمخانه ،محاسبه
و در جدول ( )1ارائه شد .هدف از انجام آبیاری ،جبران کمبود
رطوبت خاک تا حد ظرفیت مزرعه بود .ازاینرو باتوجهبه مقدار
کمبود رطوبت خاک )  ،(θFC − θiچگالی ،عمق و مساحت سطح
خاک در مینیالیسیمتر ،حجم آب آبیاری بر اساس رابطه ()2
تعیین شد .در این شرایط آب اضافی برای تبدیل به زهآب و خروج
از انتهای مینیالیسیمترها وجود نداشت و راندمان آبیاری 100
درصد بود .باتوجهبه تفاوت مقدار شوری آب آبیاری در تیمارها و
کاهش جذب آب توسط گیاه در شرایط تنش شوری ،میزان جذب
3- Permanent wilting point, PWP
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آب در همه مینیالیسیمترها یکسان نبود .ازاینرو کل عمق آب
آبیاری منطبق بر مجموع جذب آب و نیاز آبی گیاهان در کل دوره
رشد بود و در تیمارهای  S2 ،S1 ،S0و  S3به ترتیب برابر با ،420
 363 ،404و  307/5میلیمتر برآورد شد.
) (θFC −θi

(رابطه )2
 :Vحجم آب آبیاری (مترمکعب) :θFC ،رطوبت وزنی خاک
در نقطه ظرفیت مزرعه (درصد) :θi ،رطوبت وزنی خاک در زمان
اتمام آب سهلالوصول خاک و قبل از انجام آبیاری (درصد):ρb ،
چگالی ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) :D ،عمق مینی
الیسیمتر (سانتیمتر) و  :Aمساحت سطح خاک (متر مربع).
× ρb × D × A

100

=V

معادالت کاربردي

در این پژوهش و مطابق رابطه ( )3برای مدلسازی اجزاءِ تبخیر
 تعرق ذرت ،پارامترهای تعرق ) (Tو تبخیر ) (Eبهعنوان متغیروابسته و پارامترهای تبخیر  -تعرق در شرایط استاندارد منطقه یا
تیمار شاهد ) ،(ETcضریب تنش تبخیر  -تعرق در شرایط تنش
شوری ) (Ksو ضریب حساسیّت مرحله رشد گیاه ) (Kpiبهعنوان
متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد .به بیان دیگر پارامترهای
تبخیر و تعرق گیاه بهصورت مُجَزا ،وابسته به مقدار تبخیر  -تعرق،
ضرایب تنش و حساسیّت مرحله رشد گیاه بوده است .پارامتر A0
نیز نشاندهنده اثر سایر عوامل مؤثر بر مقادیر مدلسازی شده
تعرق و تبخیر است ،که بهعنوان بردار ثابت در نظر گرفته شد.
برای انجام مدلسازی ،از توابع رگرسیونی ارائه شده در نرمافزار

اِکسل بهعنوان توابع تولید پارامترهای تعرق و تبخیر استفاده شد.
توابع مذکور شامل فرمهای خطی ،نمایی ،لگاریتمی ،درجه دوم و
توانی است که بین متغیرهای مستقل و وابسته برازش داده شد.
برای این کار نرمافزار  SPSSبه کار گرفته شد و مقادیر واقعی
تبخیر  -تعرق ،تعرق و تبخیر در نرمافزار مذکور وارد شد .بهمنظور
درنظرگرفتن اثر سطوح مختلف تنش شوری در فرایند مدلسازی،
از رابطه ( )4برای محاسبه ضریب  Ksاستفاده شد .ضریب  Ksاز
تقسیم مقدار تبخیر  -تعرق گیاه در شرایط تنش شوری )(ETc-adj
بر تبخیر  -تعرق گیاه در شرایط استاندارد منطقه ) (ETcمحاسبه
شد ) .(Allen et al., 1998بهطوری که مقدار ضریب  Ksدر سراسر
دوره رشد برای سطوح شوری  S2 ،S1و  S3به ترتیب برابر با ،0/96
 0/86و  0/72برآورد شد .سپس برای شبیهسازی مقدار تعرق ،روابط
( )5الی ( )9و برای شبیهسازی مقدار تبخیر ،روابط ( )10الی ()14
که به ترتیب نشاندهنده توابع خطی ،نمایی ،لگاریتمی ،درجه دوم
و توانی بود ،استفاده شد (جدول  .)3در نرمافزار  ،SPSSضرایب
مجهول  A2 ،A1 ،A0و  Kpiبرای توابع مذکور برآورد شد .به این
صورت که مقادیر ضرایب  A2 ،A1 ،A0در کل دوره رشد به طور
ثابت و مقدار  Kpبرای هر کدام از مراحل رشد (چهار مرحله رشد)
به طور جداگانه برآورد شد .درنتیجه اثر حساسیّت مرحله رشد گیاه
در قالب ضریب  Kpدر نظر گرفته شد .بهاینترتیب با استفاده از مدل
های تجربی تولید شده و داشتن مقادیر واقعی تبخیر  -تعرق (در
شرایط استاندارد) و ضریب ( Ksبرای شرایط تنش شوری) ،امکان
تخمین مقادیر تعرق گیاه و تبخیر از سطح خاک فراهم شد.

جدول  -3معادالت مدلهاي رگرسيونی چند متغيره
شماره رابطه

نام رابطه

3
4

تخمین تعرق و تبخیر
ضریب تنش تبخیر  -تعرق

5

مدل خطی تخمین تعرق

))T= Kpi. (A0 + A1. (Ks. ETc

6

مدل نمایی تخمین تعرق

)T= Kpi. A0. eA1.(Ks.ETc

7

مدل لگاریتمی تخمین تعرق

))T= Kpi. (A0+ A1. ln (Ks. ETc

8
9
10
11
12
13
14

مدل درجه دوم تخمین تعرق
مدل توانی تخمین تعرق
مدل خطی تخمین تبخیر
مدل نمایی تخمین تبخیر
مدل لگاریتمی تخمین تبخیر
مدل درجه دوم تخمین تبخیر
مدل توانی تخمین تبخیر

)T= Kpi. (A0+ A1. (Ks. ETc) + A2. (Ks. ETc)2

ارزيابی مدلها

در این مرحله با استفاده از مدلهای تجربی تولید شده در پژوهش
و مقادیر واقعی متغیرهای مستقل ،اقدام به شبیهسازی مقادیر

معادله مربوطه
) T = f (ETc, Ks, Kpi, A0و E
)(Allen et al., 1998

A1

),

ETc−adj
ETc

( =Ks

)T= Kpi. A0. (Ks. ETc

))E= Kpi. (A0 + A1. (Ks. ETc
)E= Kpi. A0. eA1.(Ks.ETc
))E= Kpi. (A0+ A1. ln (Ks. ETc
)E= Kpi. (A0+ A1. (Ks. ETc) + A2. (Ks. ETc)2
E= Kpi. A0. (Ks. ETc) A1

تعرق و تبخیر در طول دوره رشد گیاه ذرت شد .سپس دادههای
مشاهدهای (واقعی) در مقیاس مینیالیسیمتر و پیشبینی شده
توسط مدلها ،با یکدیگر مقایسه شد و اعتبار مدلهای مختلف
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ارزیابی شد .برای این کار از آمارههای ارزیابی شامل حداکثر خطا
 ،(ME)1ریشه میانگین مربع خطا  ،(RMSE)2ضریب تبیین،(R2 )3
کارایی مدلسازی  ،(EF)4ضریب باقیمانده  (CRM)5و ریشه
میانگین مربع خطای نرمالشده  (NRMSE)6استفاده شد.
معادالت مربوط به آمارههای مذکور در روابط ( )15الی ( )20ارائه
شد .وجود حداقل مقدار (نزدیک به صفر) برای آمارههای ،RMSE
 ME ،NRMSEو  CRMو نزدیک به یک بودن آمارههای  R2و
 EFدر یک مدل ،نشاندهنده بهینه بودن آن مدل برای تخمین
مقادیر تعرق و تبخیر بوده است .در روابط ( )15الی ( ،)20حروف
 O7 ،nو  P8به ترتیب بیانگر تعداد تیمارها ،دادههای مشاهدهای
در مقیاس مینیالیسیمتر و پیشبینی شده توسط مدلها بود.
ME = max|Pi − Oi |ni=1
(رابطه )15

البته ،رَوَند تغییرات آن در همه مراحل رشد بهصورت یکنواخت
نبود .بهطوری که بیشترین تا کمترین مقدار تبخیر  -تعرق و تعرق
گیاه به ترتیب متعلق به مراحل توسعه ،میانی ،اولیه و پایانی رشد
بود و بیشترین تا کمترین مقدار جزءِ تبخیر مربوط به مراحل اولیه،
توسعه ،میانی و پایانی رشد بود .بهمنظور تحلیل بهتر ،مقادیر
تجمعی ( 10روزه) پارامترهای تبخیر  -تعرق ،تبخیر و تعرق ذرت
در تیمارهای تنش شوری ( S2 ،S1و  ،)S3نسبت به تیمار S0
مقایسه شد (شکل  .)2در این مقایسه ،حساسیّت مرحله رشد گیاه
نسبت به تنش شوری در نظر گرفته نشد و صرف ًا رَوَند تغییرات
پارامترهای موردنظر در کل دوره رشد ،از کم به زیاد بررسی شد.
شکل ( )2نشان داد که مقدار تبخیر  -تعرق در تیمارهای S2 ،S1
و  S3نسبت به تیمار  S0به ترتیب با ضرایب  0/86 ،0/96و 0/72
کاهش یافت .در این شرایط ضرایب کاهش مقدار تعرق به ترتیب
برابر با  0/76 ،0/93و  0/52بود و مقدار تبخیر به ترتیب با ضرایب
 1/05 ،1/01و  1/09افزایش پیدا کرد .به بیان دیگر بدون
درنظرگرفتن حساسیّت مرحله رشد گیاه و به ازاء هر یک دسی
زیمنس بر متر افزایش شوری آب ،مقدار تبخیر  -تعرق و تعرق
گیاه به ترتیب  5/6و  9/5درصد کاهش و مقدار تبخیر از سطح
خاک  2درصد افزایش داشته است .در پژوهشی مشابه در اقلیم
نیمهخشک منطقه باجگاه (شیراز) ،سه تیمار شوری آب برابر با
) 2 (S2) ،0/6 (S1و ) 4 (S3دسیزیمنس بر متر بر روی ذرت اِعمال
شد .نتایج نشان داد در تیمارهای  S2 ،S1و  S3مقدار تبخیر  -تعرق
به ترتیب  760 ،761و  754میلیمتر ،مقدار تعرق به ترتیب ،578
 547و  510میلیمتر و مقدار تبخیر از سطح خاک به ترتیب
 213 ،183و  244میلیمتر اندازهگیری شد ( & Azizian
 .)Sepaskhah, 2014نتایج پژوهش مذکور با پژوهش حاضر
مطابقت داشت و نشان داد که در شرایط تنش شوری ،مقدار
تبخیر  -تعرق و تعرق ذرت ،کاهش و مقدار تبخیر افزایش می
یابد .در پژوهش دیگر که در قالب کشت مزرعهای ذرت در منطقه
قزوین انجام شد ،گزارش شد که افزایش شوری آب آبیاری از 0/5
به  5/7دسیزیمنس بر متر ،باعث کاهش تبخیر  -تعرق گیاه به
میزان  22درصد شد ( .)Saeidi et al., 2018در پژوهشی دیگر در
آمریکا گزارش شد که با کاهش کیفیت آب آبیاری از طریق
افزایش شوری از  0/5به  7/5دسیزیمنس بر متر ،مقدار ضریب
تنش تبخیر  -تعرق ذرت از عدد یک به  0/7کاهش یافت
( .)Lacerda et al., 2016نتایج دو پژوهش اخیر نیز ،از نظر تأثیر
تنش شوری بر کاهش مقدار تبخیر  -تعرق ذرت با پژوهش حاضر

1- Maximum error, ME
2 - Root mean square error, RMSE
3 - Coefficient of determination
4 - Efficiency of modeling, EF

5 - Coefficient of residual mass, CRM
6- Normalized root mean square error
7 - Observed
8 - Predicted

1
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نتايج و بحث
مقادیر تجمعی تبخیر  -تعرق ،تعرق و تبخیر برای فاصله زمانی
هر  10روز ،مورد بررسی قرار گرفت .در تیمارهای  S2 ،S1 ،S0و
 S3مقدار تبخیر  -تعرق به ترتیب در بازه ،54/6-2/6 ،57-2/7
 48-2/5و  41-2/4میلیمتر بر  10روز ،مقدار تعرق به ترتیب در
بازه  39-1/3 ،48-1/5 ،51-1/7و  29-1میلیمتر بر  10روز و
مقدار تبخیر به ترتیب در بازه  26/1-1/2 ،26-1/1 ،25/8-1و
 26/3-1/4میلیمتر بر  10روز قرار داشت .تجزیه واریانس صفات
در جدول ( )4نشان داد که در مراحل رشد ذرت ،اثر تنش شوری
بر مقادیر تبخیر  -تعرق ،تعرق و تبخیر ،در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بوده است .تنش شوری باعث کاهش مقادیر تبخیر
 ت عرق و تعرق گیاه و افزایش مقدار تبخیر از سطح خاک نسبتبه شرایط استاندارد منطقه (تیمار  )S0شد .به این صورت که در
شرایط تنش شوری ،مقدار تعرق نسبت به تبخیر  -تعرق با شیب
بیشتری کاهش یافت و در عوض ،سهم آن به پارامتر تبخیر افزوده
شد .این اتفاق با بررسی اجزاءِ تبخیر  -تعرق گیاه آشکار شد و

78

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،1فروردين ( 1401علمی  -پژوهشی)

مطابقت داشت .بهطورکلی نتایج نشان داد که در شرایط تنش
شوری ،راندمان مصرف آب و تعرق گیاه نسبت به تبخیر  -تعرق،
با شیب بیشتری کاهشیافته و سهم تعرق گیاه به سَمت جزءِ
تبخیر انتقال مییابد .ازاینرو در شرایط تنش شوری ،تعیین نیاز
آبی گیاه بر اساس جزءِ تعرق و لزوم مدیریت پوشش سطح خاک
برای کاهش جزءِ تبخیر اهمیت مییابد .البته حساسیّت مرحله
رشد گیاه ذرت نیز بر تغییرات مقادیر پارامترهای مذکور مؤثر
میباشد .بهطوری که با تغییر شوری از سطح  S0به  ،S3مقدار
تبخیر  -تعرق در مراحل اولیه ،توسعه ،میانی و پایانی رشد به

ترتیب  37 ،27 ،11و  8/5درصد و مقدار تعرق در مراحل رشد
مذکور به ترتیب  56 ،48 ،41و  38درصد کاهش یافت .نتایج فوق
نشان داد که در فرایند مدلسازی اجزاءِ تبخیر و تعرق گیاه ،عالوه
بر اثر تنش وارده بر گیاه ،اثر حساسیّت مرحله رشد نیز باید در
نظر گرفته شود .در پژوهشی مشابه نیز گزارش شد که در مرحله
میانی رشد ذرت به دلیل آغاز گلدهی و تشکیل میوه (بالل)،
حساسیت تعرق گیاه به تنش بیشتر بوده و در مرحله پایانی رشد،
به دلیل رسیدگی محصول و آغاز پَالسیدگی (خشکشدن) گیاه،
حساسیت تعرق گیاه به تنش کمتر میباشد (.)Saeidi, 2021 b

شکل  -2روند تغييرات مقادير تبخير  -تعرق ،تعرق و تبخير در تيمارهاي تنش شوري ،نسبت به تيمار تحت کنترل )(S0

سعيدي :ارزيابی مدل هاي رگرسيونی چند متغيره در تخمين ...

(علمی  -پژوهشی)
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جدول  -4تجزيه واريانس صفات مورد بررسی در طرح
منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
تبخیر  -تعرق

تبخیر

تعرق

تکرار

2

4/25ns

5/84ns

5/78ns

تنش شوری

3

**1315

**593/4

**3512

مرحله رشد

3

**45829

**9352

**32321

تنش شوری× مرحله رشد

9

**393

**187/5

**995

خطا

30

0/92

0/64

0/71

 nsو ** :به ترتيب عدم تفاوت معنیدار و تفاوت معنیدار در سطح احتمال يک درصد

مدلسازي مقدار تعرق گياه و ارزيابی مدلها

باتوجهبه معادالت مدلهای رگرسیونی در روابط ( )5الی
( ،)9ضرایب توابع مربوطه برای تخمین مقدار تعرق گیاه توسط
نرمافزار  SPSSبرآورد شد و در جدول ( )5ارائه شد .آزمون F
نشان داد مدلهایی که بین متغیرهای وابسته و مستقل برازش
داده شدهاند ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار بودهاند .در
اغلب مدلها ،ضریب  Kpiدر مراحل توسعه و میانی رشد دارای
بیشترین مقدار و در مراحل اولیه و پایانی رشد دارای کمترین
مقدار بود .علت آن میتواند به مقدار سهمی که تعرق گیاه در
پارامتر تبخیر  -تعرق و در مراحل مختلف رشد داشته است،
مربوط باشد .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که در این قبیل مدل
سازیها باید حساسیّت مراحل رشد گیاه نیز در نظر گرفته شود
و نمیتوان شرایط یکسانی را برای کل دوره رشد لحاظ نمود .البته
در پژوهشهایی که برای مدلسازی مقدار عملکرد محصول ذرت
بر اساس مقدار تبخیر  -تعرق گیاه صورتگرفته است ،بر
حساسیّت مراحل مختلف رشد ذرت تأکید شده و ضرایب متفاوتی
برای آن ارائه شده است .بهطوری که مقدار ضرایب حساسیّت در
مراحل حساس رشد ،بیشتر از بقیه مراحل گزارش شده است
) .(Kipkorir and Raes, 2002; She, 2020; Saeidi, 2021bدر
پژوهشی دیگر در کشور چین ،نسبت تعرق به تبخیر  -تعرق
( )T/ETذرت در کل دورة رشد مقدار  53درصد و در دورة
گلدهی تا بلوغ گیاه ،مقدار  63/3درصد بود و در دورة پایانی رشد
از مقدار  T/ETکاسته شد ) .(Zhou et al., 2017در پژوهش
مذکور نیز نشان داده شد که حساسیّت مقدار تعرق ذرت در مرحله
گلدهی ،زیاد بوده است .برای صحتسنجی عملکرد مدلهای
تجربی در همه تیمارهای شوری و مراحل مختلف رشد ،مقادیر
مدلسازی شده تعرق نسبت به مقادیر واقعی آن در شکل ()3
مقایسه شد .بهصورت ظاهری مشاهده شد که مدل لگاریتمی
دارای بیشترین پراکندگی نقاط نسبت به خط  1:1بود و ازاینرو
بدترین عملکرد را در تخمین مقدار تعرق داشته است .اما برای
ارزیابی دقیقتر مدلها ،پارامترهای آماری ارائه شده در جدول ()6
بررسی شد .از نظر آمارههای ارزیابی ،مدل نمایی بهترین مدل

برای شبیهسازی مقدار تعرق در شرایط پژوهش حاضر بوده است.
در مورد سایر مدلها نیز ،به ترتیب مدلهای درجه دوم ،توانی،
خطی و لگاریتمی در اولویتهای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند .آماره
های  R2و  EFنشان داد که همبستگی خوبی بین نقاط در مدل
های اول تا چهارم وجود داشت .آماره  CRMنشان داد که مدل
لگاریتمی یک مدل بیش برآورد و سایر مدلها ،مدلهایی کم
برآورد نسبت به شرایط واقعی بودهاند .مقدار پارامترهای ،ME
 RMSEو  NRMSEنیز نشان داد که مدل لگاریتمی خطای
زیادی در تخمین مقدار تعرق گیاه داشت .به طور مشابه از مدل
های ساده رگرسیونی برای تخمین مقدار تبخیر  -تعرق واقعی
گندم در مناطق خشک مصر استفاده شد .دو تیمار شامل سطوح
آبیاری بر اساس مقدار تبخیر  -تعرق محاسباتی گیاه ) (Aو آبیاری
بر اساس کمبود رطوبت خاک نسبت به حد ظرفیت مزرعه )(B
در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد در تیمارهای  Aو  Bبه ترتیب
دو رابطه نمایی با معادله  ETa=0.131(GDD)1.1405و
 ETa=0.1201(GDD)1.1203بین مقادیر تجمعی تبخیر  -تعرق
واقعی ) (ETaو درجه  -روز  -رشد ) (GDDبرازش داده شد
) .(Salama et al., 2015در سالهای  2017و  ،2018پژوهشی بر
روی ذرت در قالب اِعمال چهار سطح شوری آب شامل ،2/1 ،0/5
 3/5و  5/7دسیزیمنس بر متر و چهار تیمار کاربرد نیتروژن در
خاک شامل  50 ،75 ،100و  25درصد مصرف کود نیتروژن انجام
شد .نتایج نشان داد مدل رگرسیونی درجه دوم با ضریب تبیین
) (R2به ترتیب  0/981و  0/977بهعنوان تابع بهینه برای تخمین
مقدار ضریب تنش تبخیر-تعرق ) (Ksذرت در قزوین انتخاب شد.
در این پژوهش محدودیت مدلهای رگرسیونی ،وابستگی آنها به
شرایط خاص مکانی و اقلیمی منطقه موردمطالعه اعالم شد .اما
کاربرد آنها نسبت به سایر روشهای تئوری و ریاضی که بر پایه
فرضیات متعددی هستند ،ترجیح داده شد ).(Saeidi et al., 2021
در پژوهشی در شمال شرقی گریلی واقع در آمریکا ،تأثیر شش
رژیم آبیاری بر ذرت علوفهای بررسی شد و رابطهای خطی بین
مقدار تعرق نرمال شده ) (T/ET0و عملکرد زیستتوده گیاهی )(Y
بهصورت  Y=27.64×(T/ET0)-0.312برازش داده شد (Trout
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) .al., 2015در پژوهش حاضر نیز توان مدل نمایی برابر با 0/05
بود که ازاینجهت به توان مدل همایی و فدس (Homaee and
) Feddes, 1999نزدیک بود .پژوهشهای گذشته نشان داد که
امکان استفاده گسترده از مدلهای رگرسیونی ،برای مدلسازی
مقدار پارامترهای مهمی مانند تبخیر  -تعرق و عملکرد گیاه بر
اساس متغیرهای مختلف محیطی و مدیریتی وجود داشت .ازاینرو
مدلهای ارائه شده در پژوهش حاضر میتواند برای تخمین مقدار
تعرق گیاه ذرت مورداستفاده قرار بگیرد .بهطورکلی دستاورد
پژوهش این بود که با کاربرد مدل نمایی و بر اساس مقادیر تبخیر
 تعرق گیاه (در شرایط استاندارد و یا تحت تنش شوری) ،مقدارتعرق ذرت در مراحل مختلف رشد قابل برآورد بوده است.
بهاینترتیب میتوان در شرایط کاربرد خاکپوش و حذف اثر
تبخیر از سطح خاک ،مقدار نیاز آبی ذرت را بر اساس مقدار واقعی
تعرق گیاه تعیین نمود .درنتیجه از مصرف بیش از حد نیاز آب در
آبیاری و شور شدن خاک جلوگیری به عمل خواهد آمد.

) .and Dejonge, 2017در تحقیق دیگر مدل شبیهسازی تلفیقی
آب  -نیتروژن ذرت ) (MSMبرای شرایط تنش شوری در ایران
اصالح شد .تیمارهای شوری از طریق آب آبیاری با هدایت
الکتریکی  2 ،0/6و  4دسیزیمنس بر متر اِعمال شد .نتایج نشان
داد که تابع جذب آب ) Homaee and Feddes (1999منجر به
تخمین بهتر همه پارامترها نسبت به سایر توابع جذب آب شد.
برایناساس بین مقادیر تعرق واقعی و پیشبینی شده در کل دوره
رشد ذرت ،رابطه خطی  Y=0.927X+23.325با ضریب تبیین
 0/836برازش داده شد ) .(Azizian et al., 2015در مورد سایر
گیاهان ،پاسخ عملکرد گیاه ریحان به تنشهای توأمان شوری و
کمبود نیتروژن مدلسازی شد .تیمارهای شوری شامل آب آبیاری
با هدایت الکتریکی برابر با  5 ،3 ،1/175و  8دسیزیمنس بر متر
بود .نتایج پژوهش نشان داد که تابعنمایی در مدل همایی و فدس
) (Homaee and Feddes, 1999با توان  0/044بهترین مدل برای
تخمین عملکرد نسبی گیاه ریحان بوده است (Sarai-Tabrizi et

جدول  -5ضرايب فرمهاي مختلف مدلهاي تجربی براي تخمين مقدار تعرق گياه
ضرایب

فرم خطی

فرم نمایی

لگاریتمی

درجه دوم

توانی

A0

-5/422
0/828
0/438
1/032
1/176
0/0001
**334

3/224
0/05
0/556
0/972
1/315
0/432
**533/8

0/0001
6/24
0/335
1/35
1/098
0/2
**79/7

1/43
0/0001
0/015
0/555
0/994
1/288
0/985
**386/5

0/025
1/889
0/54
0/957
1/24
2/717
**571

A1
A2
KP1
KP2
KP3
KP4
آماره F

** :نشاندهنده معنیداري کلی تابع در تخمين پارامتر مدنظر ،در سطح احتمال يک درصد است.
جدول  -6مقدار پارامترهاي آماري براي ارزيابی اعتبار مدلهاي تجربی در تخمين مقدار تعرق
CRM

EF

R2

RMSE

ME

NRMSE

خطی

* (0/006)2

(0/932)4

(0/932)4

(3/955)4

(10/578)4

(0/239)4

نمایی

(0/0058)1

(0/967)1

(0/967)1

(2/766)1

(7/185)1

(0/167)1

لگاریتمی

(-0/033)5

(0/738)5

(0/742)5

(7/77)5

(18/786)5

(0/469)5

درجه دوم

(0/013)3

(0/964)2

(0/964)2

(2/884)2

(7/288)2

(0/174)2

توانی

(0/028)4

(0/96)3

(0/962)3

(3/031)3

(7/468)3

(0/183)3

نام مدل

* :اعداد داخل پرانتز نشاندهنده اولويت انتخاب مدل ،بر اساس شاخصهاي آماري است.

سعيدي :ارزيابی مدل هاي رگرسيونی چند متغيره در تخمين ...

(علمی  -پژوهشی)

81

شکل  -3صحت سنجی مدلهاي تجربی ،بهمنظور تخمين مقدار تعرق گياه

مدلسازي مقدار تبخير و ارزيابی مدلها

برای مدلسازی مقدار تبخیر از سطح خاک نیز همه مراحل مربوط
به مدلسازی تعرق طی شد .ضرایب روابط ( )10الی ( )14که
برای تخمین مقدار تبخیر از سطح خاک ارائه شده بود ،توسط نرم
افزار  SPSSبرآورد شد و در جدول ( )7آورده شد .در این بخش
نیز معنیداری کلی توابع توسط آماره  Fدر سطح احتمال یک
درصد نشان داده شد .مقدار ضرایب  Kpدر مدلهای تخمین تبخیر
نشان داد که حساسیّت مرحله رشد گیاه نسبت به شرایط مدل
سازی تعرق ،متفاوت بود .بهطوری که بیشترین مقدار ضریب Kp
مربوط به مراحل اولیه رشد ) (KP1بود و با توسعه گیاه و نزدیک
شدن به مراحل پایانی رشد از مقدار آن کاسته شده است .دلیل
این امر ،بیشتر بودن سهم تبخیر از سطح خاک در مراحل اولیه
رشد (به علت لُخت بودن سطح خاک) و کاهش سهم تبخیر با
توسعه پوشش گیاهی و سایهاندازی آن بر روی خاک میباشد.
برایناساس میتوان مراحل رشد گیاه را برای اختصاص خاکپوش
به آن ،اولویتبندی نمود .در این باره ،در تحقیقی بر روی ذرت در
غرب اروگوئه گزارش شد در زمانی که سطح خاک پوششی نداشت
و گیاه تحتتأثیر تنش آبی بود ،نسبت تبخیر به تبخیر  -تعرق
ذرت ( )E/ETحدود  20تا  25درصد افزایش یافت (Gimenez
) .et al., 2016در پژوهش مشابه دیگر ،مقدار تبخیر از سطح خاک
و تعرق ذرت علوفهای در استان جیانگسو کشور چین شبیهسازی
شد .نتایج نشان داد بیشترین مقدار تبخیر برابر با  3/91میلیمتر
بر روز در مرحله اولیه رشد و کمترین مقدار آن برابر با 0/1
میلی متر بر روز بود که در مرحله پایانی رشد اتفاق افتاد (Guo

) .et al., 2021برای صحتسنجی عملکرد مدلهای تجربی در
همه تیمارهای شوری و مراحل مختلف رشد ،مقادیر مدلسازی
شده تبخیر نسبت به مقادیر واقعی آن در شکل ( )4مقایسه شد.
شکل ( )4نشان داد که در بین مدلهای مختلف ،فقط مدل درجه
دوم دارای بیشترین همبستگی بین نقاط نسبت به خط  1:1بود
و در سایر مدلها ،یک پراکندگی تقریب ًا یکنواخت بین نقاط
مشاهده شد .البته برای ارزیابی دقیقتر مدلها ،آمارههای ارزیابی
در جدول ( )8بررسی شد .از نظر آمارههای ارزیابی ،به ترتیب مدل
های درجه دوم ،لگاریتمی ،توانی ،خطی و نمایی برای شبیهسازی
مقدار جزءِ تبخیر ،اولویتبندی شدند .بیشتر بودن مقدار آماره R2
از عدد ( 0/6در جدول  )8نشان داد که در همه مدلها ،متغیرهای
مستقل تا حد زیادی توانستهاند تغییرات متغیر وابسته را تبیین
کنند .اما باتوجهبه شکل ( ،)4فقط میزان همبستگی بین نقاط در
مدل درجه دوم پذیرفتنی بود .آماره  CRMنشان داد که مدل
درجه دوم یک مدل بیش برآورد و سایر مدلها ،مدلهایی کم
برآورد نسبت به شرایط واقعی بودهاند .مقدار پارامترهای ،ME
 RMSEو  NRMSEنیز نشان داد که مدل درجه دوم ،کمترین
میزان خطا را در تخمین مقدار جزءِ تبخیر داشته است .در
پژوهشی مشابه در آمریکا ،سطوح آبیاری شامل ،75 ،85 ،100
 55 ،70و  40درصد نیاز آبی گیاه ،بر روی ذرت بررسی شد .در
این پژوهش رابطه درجه دوم با معادله Y=-2.91E2+5.98E-2.06
بین عملکرد نسبی محصول ) (Yو تبخیر نسبی از سطح خاک )(E
برازش داده شد ) .(Trout and Dejonge, 2017در پژوهشی با
تیمارهای شوری آب آبیاری شامل  2 ،0/6و  4دسیزیمنس بر
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متر ،مدل شبیهسازی تلفیقی آب  -نیتروژن ذرت ) (MSMاصالح
شد و رابطه خطی  Y=0.7X+61.453با ضریب تبیین  ،0/76بین
مقادیر واقعی و شبیهسازیشده تبخیر برازش داده شد (Azizian
) .et al., 2015در پژوهشهای دیگر و در شرایط توأمان شوری و
خشکی ،برای تخمین مقدار عملکرد گوجهفرنگی در کرج ،تابع
درجه دوم بهعنوان تابع بهینه معرفی شد (Mohammadi et al.,
) .2010همچنین تابع درجه دوم بهعنوان تابع بهینه برای انتخاب
بذر یونجه با بهترین عملکرد در آمریکا )(Shock et al., 2007

گزارش شد .نتایج پژوهشهای گذشته نشان داد که محدوده
کاربرد مدلهای تجربی بسیار گسترده بوده و ازاینرو کاربرد مدل
رگرسیونی درجه دوم برای تخمین مقدار تبخیر در طول دوره
رشد گیاه ذرت ،دارای پشتوانه علمی است .درنتیجه با استفاده از
نتایج پژوهش حاضر ،امکان تخمین تلفات تبخیر از سطح خاک
در سطوح مختلف تنش شوری و برنامهریزی برای کاهش تلفات
و مدیریت مصرف آب فراهم شد.

جدول  -7ضرايب فرمهاي مختلف مدلهاي تجربی براي تخمين مقدار تبخير از سطح خاک
ضرایب

فرم خطی

فرم نمایی

لگاریتمی

درجه دوم

توانی

A0

5/933
0/159
1/989
0/992
0/536
0/452
**62/77

7/438
0/011
1/984
1/065
0/551
0/379
**59/3

-1/111
3/825
1/788
0/99
0/5
0/746
**77/7

0/0001
0/94
-0/015
1/485
1/238
0/447
0/816
**71/2

3/455
0/353
1/849
0/999
0/512
0/549
**72/03

A1
A2
KP1
KP2
KP3
KP4
آماره F

** :نشاندهنده معنیداري کلی تابع در تخمين پارامتر مدنظر ،در سطح احتمال يک درصد است.
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جدول  -8مقدار پارامترهاي آماري براي ارزيابی اعتبار مدلهاي تجربی در تخمين مقدار تبخير از سطح خاک
نام مدل

CRM

EF

R2

RMSE

ME

NRMSE

خطی
نمایی
لگاریتمی
درجه دوم
توانی

* (0/012)5

(0/67)4

(0/67)4

(4/264)4

(11/212)5

(0/42)4

(0/009)3
(0/0028)1
(-0/011)4
(0/003)2

(0/659)5
(0/711)2
(0/875)1
(0/698)3

(0/66)5
(0/712)2
(0/876)1
(0/698)3

(4/333)5
(3/987)2
(2/617)1
(4/078)3

(10/836)4
(10/073)2
(5/251)1
(10/379)3

(0/427)5
(0/393)2
(0/258)1
(0/402)3

* :اعداد داخل پرانتز نشاندهنده اولويت انتخاب مدل ،بر اساس شاخصهاي آماري است.

نتيجهگيري
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنش شوری باعث کاهش مقادیر
تبخیر  -تعرق و تعرق گیاه و افزایش مقدار تبخیر از سطح خاک
نسبت به شرایط استاندارد منطقه (تیمار  )S0شد .بیشترین تا
کمترین مقدار تبخیر  -تعرق و تعرق گیاه به ترتیب متعلق به
مراحل توسعه ،میانی ،اولیه و پایانی رشد بود و بیشترین تا کمترین
مقدار جزءِ تبخیر مربوط به مراحل اولیه ،توسعه ،میانی و پایانی
رشد بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در شرایط تنش
شوری ،راندمان تعرق گیاه نسبت به تبخیر  -تعرق با شیب
بیشتری کاهشیافته و سهم کاهش تعرق گیاه به سَمت جزءِ
تبخیر انتقال مییابد .ازاینرو در شرایط تنش شوری ،تعیین نیاز
آبی گیاه بر اساس جزءِ تعرق و لزوم مدیریت پوشش سطح خاک
برای کاهش جزءِ تبخیر حائز اهمیت است .حساسیّت مرحله رشد
گیاه ذرت نیز بر تغییرات مقادیر پارامترهای تبخیر  -تعرق و اجزاءِ
آن مؤثر بود .به این دلیل ،در فرایند مدلسازی اجزاءِ تبخیر و
تعرق گیاه ،عالوه بر اثر تنش وارده بر گیاه ،اثر حساسیّت مرحله
رشد نیز در نظر گرفته شد .نتایج مدلسازی نشان داد که توابع
رگرسیونی در انجام شبیهسازی مقادیر اجزاءِ تبخیر  -تعرق ذرت،

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بودهاند .بهطوری که در اکثر
مدلها و از نظر مقدار ضریب تبیین ) ،(R2متغیرهای مستقل
توانستهاند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند .از سوی دیگر،
حساسیّت مراحل رشد ذرت در فرایند تخمین مقادیر تعرق و
تبخیر ،بهخوبی توسط مقدار ضریب  Kpنشان داده شد .بهترین
مدل رگرسیونی (بر اساس مقدار  NRMSEو سایر آمارهها) برای
تخمین مقادیر تعرق گیاه و تبخیر از سطح خاک به ترتیب توابع
نمایی و درجه دوم تشخیص داده شد .بر اساس مقدار  ،RMSEبه
طور متوسط میزان خطای مدلهای نمایی و درجه دوم به ترتیب
 2/7و  2/6میلیمتر بر ده روز بود .در صورت پذیرش خطای
مذکور ،میتوان از مدلهای پیشنهادی برای تخمین مقادیر تعرق
گیاه و تبخیر از سطح خاک استفاده نمود .نتیجه کلی اینکه با
تخمین مقدار تعرق گیاه ذرت در شرایط استاندارد و تنشزای
محیطی ،میتوان مقدار نیاز آبی واقعی گیاه را برآورد نموده و از
مصرف بیش از اندازه آب و شور کردن خاک ،جلوگیری کرد.
همچنین با تخمین مقدار تبخیر از سطح خاک و آگاهی از سهم
تلفات تبخیر ،تالشهای جدّیتری در جهت برنامهریزی مناسب
آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب انجام خواهد شد.
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