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مقاله علمي-پژوهشي

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان با استفاده از مدل
*

AquaCrop

محمدعلی برزیکار  ،1اصالن اگدرنژاد ،*2آرش تافته 3و نیازعلی ابراهیمی

پاک4

چکیده
با توجه به اهمیت گیاه گندم ،کاشت آن در بسیاری از دشتهای استان خوزستان انجام میشود .لیکن شرایط کاشت برای این گیاه زراعی
در همه دشتها یکسان نیست؛ بنابراین نیاز است آزمایشهای متعددی برای تعیین شرایط مناسب کاشت آن انجام شود .این آزمایشها سبب
صرف وقت و هزینه بسیاری میشوند .به همین دلیل استفاده از مدلهای گیاهی مانند  AquaCropبرای بررسی سناریوهای مختلف تأمین
آب آبیاری و تاریخ کاشت بسیار ضروری است .براساس این هدف ،پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی مدل  AquaCropو شبیهسازی عملکرد
و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان انجام شد .بدین منظور ،دادههای موردنیاز از  9زمین زراعی در طی دو ساال زراعای ()5999-5991
برداشت شد .بیشترین عملکرد گندم در این مطالعه برابر با  5161کیلوگرم بر هکتار (با بهرهوری آب  0/51کیلوگرم بر مترمکعب) باود .نتاایج
صحتسنجی مدل  AquaCropنشان داد که این مدل برای شبیهسازی هر دو پارامتر عملکرد و بهرهوری آب دچار خطای بیشبارآوردی
شد (≥ 0میانگین خطای اریب) .دقت (≤ 0.5جذر میانگین مربعات نرمال شده) و کارایی (≥ 0کارایی مدل) این مدل برای شابیهساازی هار دو
پارامتر مذکور مطلوب بود؛ بنابراین از این مدل برای شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم برای سه مقادار آب آبیااری  100 ،900و 000
میلیمتر در سه تاریخ کاشت دهه اول ،دوم و سوم آبان استفاده شد .نتایج نشان داد که کاربرد آب آبیاری  000میلیمتر و رعایت تاریخ کاشت
دهه سوم آبان سبب دستیابی به عملکرد  5100کیلوگرم بر هکتار و بهرهوری آب  0/1کیلوگرم بر مترمکعب شد.
واژههای کلیدی :تاریخ کاشت ،سناریوهای آبیاری ،مدل آب-محور ،مدلسازی گیاهی

گیاه زراعی گندم یکی از مهم ترین گیاهان زراعی ایران اسات
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مردم را تأمین میکند .با توجه به خروصیات این گیاه ،کاشات آن
در همه استانها انجام می شود .استان خوزستان نیز باه دلیال دارا
بودن رودخانههای بزرگ ( ،)Albaji et al., 2016یکای از مراکاز
مهم کاشت این گیاه زراعای محساوب مایشاود .علایرغام ایان
موضوع ،بهره وری آب برای این گیااه زراعای بسایار پاایین اسات
بهطوریکه اکثر محققان مقدار آن را بین  0/9تا  0/1کیلاوگرم بار
مترمکعااب تخمااین زدهانااد (

;Farahani and Oweis, 2008

 .)Tavakoli et al., 2008ایان مشاکل ناشای از عادم رعایات
مناسب مقدار آب مررفی و تااریخ کاشات صاحیس اسات .تاأمین
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مقدار آب آبیاری مناسب در مراحل اولیه رشد و مرحله گلادهی تاا

( )5991با استفاده از مدل  AquaCropبه شبیهسازی گیاه زراعای

دانه بستن سبب افزایش عملکرد و بهبود بهارهوری آب مایشاود

کلزا پرداختند و نشان دادند که این مدل دقت مناسبی برای تعیاین

( .)Farahani and Oweis, 2008از طرف دیگر ،کااهش اتاالف

عملکرد و بهرهوری آب این گیاه زراعی داشت.

کماک

با توجه به خروصیات مدل  ،AquaCropاز این مادل بارای

آب در سایر دورههای رشد نیاز باه افازایش ایان شااخ

;Blum, 2009; Farre and Faci, 2009

شبیهسازی گیاه زراعی گندم نیز استفادهشده است .بهعناوانمثاال،

 .)Geerts and Raes, 2009تاریخ کاشت نامناسب نیز باه دلیال

مخابال و بوالک ( )Mkhabela and Bullock, 2012از این مدل

عدم برنامه ریزی مناسب آبیاری اثر زیادی بر عملکارد گنادم دارد.

برای شبیه سازی عملکرد گندم در غرب کانادا استفاده کردند .نتایج

این موضوع بهخروص در شرایط خشکساالی اثار بیشاتری پیادا

بهدساتآماده از تحقیا ایشاان نشاان داد کاه مقادار  R2بارای

میکند.

شبیه سازی عملکرد توسط این مدل گیاهی برابر با  0/11باود .باه

شاایانی مایکناد (

با توجه به اینکه مازارع بسایاری در اساتان خوزساتان تحات

همااین دلیاال ،ایاان محققااان گاازارش کردنااد کااه توانااایی ماادل

کشت گندم هستند ،هر کدام از آنها مقدار آبیاری و تاریخ کاشات

 AquaCropباارای شاابیهسااازی گناادم قاباالقبااول بااود .ماابن و

خاصی برای زراعت گندم دارند .این موضوع سبب شاده اسات تاا

همکاران از این مدل برای شبیهسازی گنادم در منطقاه پنسایلوانیا

محققان نتوانند آزمایش هاای کااملی بارای دساتیابی باه اهاداف

استفاده کردند .این محققان نیز گزارش کردند که این مادل دقات

موردنظر انجام دهند .چون این آزمایشها نیازمناد صارف وقات و

مناسبی داشات ( .)Mebane et al., 2013ساالمی و همکااران از

هزینه بسیار هستند .جهت رفع این مشاکل ،محققاان مادلهاای

مدل  AquaCropبرای شبیهسازی اثر کمآبیاری و آبیااری کامال

گیاهی مختلفای را بساط داده اناد تاا باا اساتفاده از آنهاا بتاوان

بر عملکرد گندم استفاده کردند .این محققان نشان دادند کاه ایان

سناریوهای مختلف تأمین آب را بر گیاهاان زراعای بررسای کارد

مدل دقت باالیی برای شبیه سازی عملکرد این گیاه زراعی داشت.

( .)Geerts and Raes, 2009مدل  AquaCropازجمله مهمترین

( .)Salemi et al., 2011شمس نیا و پیرمرادیان عملکرد گنادم را

مدل های زراعی است که توسط سازمان خواروبار کشاورزی (فااوو)

با استفاده از مدل  AquaCropدر شارایط اقلیمای شایراز ارزیاابی

بسط دادهشده است و به دلیل ساادگی ،نیااز باه دادههاای کمتار،

کردند .این محققان نشان دادند که دقت مدل  AquaCropبارای

کاربردی بودن و دقت قابلقبول نسبت به ساایر مادلهاای رشاد

شابیهساازی ایان گیااه زراعای مطلاوب باود (

گیااهی برتاری دارد ( .)Heng et al., 2009ایان مادل گیااهی

.)Pirmoradian, 2013

Shamsnia and

تاکنون برای شبیهسازی رشد و عملکارد گیاهاان زراعای مختلاف

دشت هندیجان یکی از مناط مهام کشات گنادم در اساتان

مانند جاو ،ررت ،چنندرقناد و ررت مورداساتفاده قرارگرفتاه اسات

خوزستان می باشد که به دلیل شوری آبوخاک و عدم برنامهریزی

Katerji et al., 2013; Masanganise et al., 2013; Hsiao

صحیس آبیاری ،از عملکرد و بهارهوری مرارف پاایینی در کشات

 .،)et al., 2009; Heng et al., 2009در این تحقیقاات مشااهده

گندم برخوردار است .به همین دلیل الزم است راهکارهاایی بارای

شد که دقت و کارایی این مدل برای شبیهساازی گیاهاان زراعای

رفع این مشکالت اراوه شود .با توجه بهمرور منابع ،در این تحقیا

قابلقبول بود .در تحقیقی دیگر که توساط گارسایا ویاال و فارس

ابتدا مدل  AquaCropتحت واسنجی و صحتسنجی قرار گرفت.

انجام شد ،مدیریت آبیاری در مزارع جنوب اسپانیا موردبررسی قرار

سپس از این مدل برای شبیه سازی اثر تنییر عم آبیاری و تااریخ

گرفاات .ایاان محققااان بااا اعتماااد بااه نتااایج ماادل ،AquaCrop

کاشت بر عملکرد و بهرهوری مررف گندم استفاده شد.

(

سناریوهای مختلفی را برای کاهش سطوح کشت و افزایش قیمت
محرول بر اسااس تنییارات مقادار آب در دساترس اراواه کردناد
( .)Garcia-Vila and Fereres, 2012ابراهیمیپاک و همکاران

مواد و روشها
پژوهش حاضر با بررسی سه پاایلوت اصالی طای ساالهاای
 5999-5991در دشت هندیجان در استان خوزساتان انجاام شاد.

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان33 ...

این منطقه بین مخترات  96درجه  49دقیقه تا  40و  49شرقی و

که در این رابطه Yx ،و  Yaبه ترتیب مقدار بیشاینه و واقعای

 51درجه و  90دقیقه تا  40درجه و  90دقیقاه شامالی قارار دارد.

عملکرد محرول ETx ،و  ETaبه ترتیب مقدار بیشاینه و واقعای

منبع اصلی آب این دشت رودخانه زهره است .خروصیات اقلیمای

تبخیر-تعرق گیاه و  Kyضاریب نسابی میازان کااهش محراول

محدوده طرح مانند دیگر نواحی دشت خوزستان در تابستان متاأثر

نسبت به کاهش تبخیر-تعرق است .عملکرد و زیستتوده کل نیاز

از تودههای هوای گرم و خشک صحرایی آفریقا و بیابانهای حجاز

به ترتیب از روابط ( )6و ( )9محاسبه میشوند.

است .در سایر فرول تحت تأثیر آبوهاوای مدیتراناهای ،رطوبات
نسبی آن باال و بارندگی کمی اتفاق میافتد .از نظار تقسایمبنادی
اقلیمی ،به روش دومارتن بهعنوان منطقه خشک و به روش آمبرژه
منطقه بیابانی گرم طبقهبندیشده است .بافات خااک در محادوده

()6

 Tr 
B  WP*  i 
 ET0,i 

()9

Y  B  HI

مورد مطالعه بهطور عماده سانگین تاا خیلای سانگین اسات .آب
که در این روابط Tr ،مقدار کل تعرق روزاناه در طاول فرال

زیرزمینی دارای نوسان زیاد بوده و در بیشاتر ایاام ساال در عما
کمی از سطس زمین قرار دارد که سبب زهدار شدن اراضی میگردد.

زراعی (رابطاه  WP ،)4بهارهوری آب ETo ،تبخیار-تعارق گیااه

هدایت الکتریکی آب آبیاری نیز برابر باا  9دسایزیمانس بار متار

مرجاع Y ،و  Bباه ترتیاب عملکارد و زیساتتاوده خشاک و HI

است .کشت عمده این منطقه گندم آبی است و آب آبیاری در ایان
مزارع بهصورت سنتی و طی شش آبیاری تأمین مایشاود .مقادار
عملکرد گندم در این منطقه بسیار پاایین اسات و در اکثار مازارع

شاخ

سه مزرعه طی سالهای  5999-5991مورد مطالعاه قارار گفتناد.
سپس کلیه اطالعات مورد نیاز مدل  Aquacropاز قبیل اطالعات
اقلیمی (نظیر حداقل و حداکثر دمای منطقه ،دمای روزاناه ،میازان

که در آن Ks ،و  Kcبه ترتیب ضرایب تنش آبای و گیااهی و
 CCتوسعه پوشش تاج از زمان جوانهزنی تا مقدار بیشینه (رابطه )1
هستند.
()1

بارندگی و  ،)...اطالعات گیاهی (نظیار تااریخ کاشات و برداشات،
عملکرد و ،)...اطالعات خاک و اطالعات مدیریت مزرعه و آبیااری
(نظیر کیفیت آب آبیاری ،زماان و مقادار آب آبیااری و )...در ایان
مزارع تعیین شد .متوسط برخای خروصایات خااک مازارع ماورد
مطالعه در جدول ( )5نشان داده شده است .در مادل ،AquaCrop
دادههای برداشت شده از مزرعه وارد میشود و این مدل گیااهی از
طری از رابطه ( )5مقدار عملکارد گنادم را شابیهساازی مایکناد
(.)Geerts et al., 2009
()5

Tr  K s  CC  Kc  ET0

()4

کمتر از  5تن در هکتار است.
در این دشت سه مزرعه بهعنوان پایلوت انتخااب شادند .ایان

برداشت است.

CC  CC0  e

CGC .t

که در این رابطاه CC ،پوشاش تااج در مرحلاه توساعه گیااه
(درصد) CC0 ،پوشاش تااج اولیاه (درصاد) CGC ،ضاریب رشاد
پوشش تاج (عکس روز) و  tزمان (روز) مایباشاد .در ایان مادل،
شدت تنش آبی ( )Ksمؤثر بر توسعه پوشاش تااج ( ،)CCهادایت
روزنهای (شدت تعرق در واحد  ،)CCپیری و کاهش پوشش تااج و
شاخ

برداشت بهوسیله کسر تخلیاه آب در ناحیاه ریشاه تعیاین

میشود .در واقع در صورت تنش آبی میازان تااج پوشاش گیااهی
کاهشیافته و بهتبع آن میزان تعرق گیاه کاهش مییابد.

 Yx  Ya 
 ETx  ETa 

  Ky 

Y
x


 ETx 

به منظور واسنجی مدل  ،AquaCropاز دادههای برداشت شده
در مزارع پایلوت مشاابه اساتفاده شاد .ایان اطالعاات باهصاورت
ترادفی انتخاب شدند .بدین منظور ابتدا با استفاده از این اطالعات
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حساسیت باال 6< Sc <51 ،حساسیت متوسط Sc <6 ،حساسایت

و براساس رابطه ( ،)1تحلیل حساسیت انجام شد ( Geerts et al.,

.)2009

پایین طبقهبندی شد ( .)Geerts et al., 2009در مرحله واسنجی،
Pm  Pb
100
Pb

()6

پارامترهای با حساسیت متوسط و باال آنقدر تنییار داده شادند تاا

Sc 

مقادیر آماارههاای جاذر میاانگین مربعاات خطاا ( ،)RMSEجاذر

که در این رابطه Sc ،ضریب حساسیت بدون بعاد Pm ،مقادار

میانگین مربعات نرمال شده ( )NRMSEو میانگین خطاای اریاب

برآورد شده پارامتر مورد نظر براساس دادههای ورودی تعدیلشاده

( )MBEبه کمترین مقدار و کارایی مدل ( ،)EFشاخ

تواف ()d

و  Pbمقدار برآورد پاارامتر ماورد نظار براسااس داده ورودی پایاه

و ضریب تبیین ( )R2به بیشترین مقادار ممکان رسایدند .ساپس

میباشد .برای تحلیل حساسیت مدل به هر پارامتر ،در هار مرحلاه

صحتسنجی با استفاده از دادههای زراعی ساالهاای دوم و ساوم

یکی از عوامل ورودی مدل به مقدار  61درصد تنییر داده میشد و

انجام شد و آمارههای اشارهشده انجام شد .این آمارهها باه ترتیاب

بقیه پارامترها ثابت نگهداشته میشدند ( .)Geerts et al., 2009در

در روابط ( )0تا ( )56نشان دادهشدهاند.

هاار مرحلااه مقاادار ضااریب حساس ایت در سااه کااالسSc >51 ،

عم
(سانتیمتر)

جدول  -1متوسط برخي خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک سه مزرعه موردمطالعه
رطوبت حجمی
هدایت
جرم مخروص
رطوبت حجمی در
در ظرفیت زراعی
هیدرولیکی
EC
ظاهری
نقطه پژمردگی داوم
(دسیزیمنس
( pHسانتیمتر مکعب
اشباع
)(-
(گرم بر سانتیمتر
(سانتیمتر مکعب بر
متر)
بر
بر سانتیمتر
(میلیمتر بر
مکعب)
سانتیمتر مکعب)
مکعب)
ساعت)

بافت خاک

0-90

6/1

56/9

0/5

0/99

0/65

5/69

سیلتیرسی

90-10

9/6

0/1

0/4

0/96

0/59

5/69

سیلتیرسی

10-90

6/4

1/0

0/1

0/91

0/66

5/60

سیلتیرسی
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در این روابط Pi ،مقدار شبیهسازیشده Oi ،مقدار اندازهگیاری
شده P ،میاانگین مقاادیر
اندازهگیری شده و  nبرابار تعاداد دادههاا مایباشاد .مقادار آمااره
شابیهساازیشادهO ،

میاانگین مقاادیر

 RMSEهمواره مثبت بوده و هر چه به صفر نزدیکتر باشد بهتار
است .مقادیر کمتر از  0/5بارای آمااره  NRMSEنشااندهنادهی

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان37 ...

دقت عالی مدل است .همچنین مقادیر این آماره در بازههای -0/6

آبان) مورد مطالعه قرار گرفتند .انتخاب این تیمارها براساس مقادار

 0/6-0/9 ،0/5و بیشتر از  0/9به ترتیب نشاندهندهی دقت خوب،

آب آبیاری عرف منطقه مورد مطالعه و تاریخ کاشت گندم در دشت

متوسط و ضعیف است .مقدار مثبت آماره  MBEنشاندهناده ایان

هندیجان بود .مقدار آب آبیاری برای تیمارهاای  I3-I1باا در نظار

است که مدلهای رشد گیاهی مقدار عامل مورد نظار را بیشاتر از

گرفتن شش آبیاری در طول فرل رشد و در نظر گارفتن نیااز آب

مقدار واقعی برآورد کرده است و مقادیر منفی بیانگر این است کاه

آبیاری گندم در دوره رشد بود.

مدل در برآورد عامل مورد نظر عادد کوچاکتاری باه دسات داده
است .مقادیر آمارههای  EFو  dنشاندهنده صحت برازش دادههاا
میباشد و از مقدار منفی بینهایت در بدترین حالت تا یک در زمان
برازش کامل دادهها متنیر است .مقدار  R2از صفر تاا یاک تنییار
میکند و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهناده بارازش بهتار
دادهها میباشد.
پس از واسنجی ،صحت سنجی با استفاده از ایان مادل انجاام
شد .بهمنظور صحت سنجی ،از اطالعات برداشتشده از سه مزرعه
مطالعاتی در دشت هندیجان طی سالهای  5999-5991اساتفاده
شد .این اطالعات شاامل مقاادیر آب آبیااری ،خروصایات خااک
ماازارع ،تاااریخ کاشاات ،داشاات و برداشاات گناادم و خروصاایات
هواشناسی منطقه بود .با استفاده از این پارامترها ،میزان عملکرد و
بهره وری آب برای مقادیر مختلف آب آبیاری در هار ساه پاایلوت
مورد مطالعه تعیین شد .سپس با استفاده از مادل  ،AquaCropدو
تیماااار تنییااار مقااادار آب آبیااااری (000 :I3 ،100 :I2 ،900 :I1

نتایج و بحث
تحلیل حساسیت پارامترهای ورودی مدل  AquaCropپایش
از واسنجی انجام شد و برخی نتایج آن در جدول  6نشان داده شده
است .نتایج بهدستآمده نشان داد که این مدل نسبت به تنییارات
اکثر پارامترهای ورودی حساسیت متوسط داشت .تنییارات برخای
پارامترها نیز مانند ضریب گیاهی برای تعرق بر خروجی این مادل
حساسیت تقریباً باالیی داشات .پارامترهاایی کاه دارای حساسایت
بیشتر از مقدار دو بودند تحت واسنجی قارار گرفتناد .نتاایج آن در
جدول  9نشان داده شده است .برخی پارامترها در این جدول برابار
با مقدار پیشفرض در نظر گرفته شاد .ایان پارامترهاا بارای گیااه
زراعی گندم در هار منطقاه ثابات اسات .برخای پارامترهاا مانناد
مدتزمان کاشت تا دورههای مختلف گیاهی نیاز باا انادازهگیاری
مزرعهای تعیین شدند.

میلیمتر) و تااریخ کاشات ( 1 :T1آباان 51 :T2 ،آباان و 61 :T3

جدول  -2ضریب حساسیت برخي عوامل ورودی مدلهای رشد گیاهي  AquaCropبرای شبیهسازی عملکرد گندم

پارامتر
رطوبت در ظرفیت زراعی
رطوبت در نقطه پژمردگی
رطوبت در حالت اشباع
ضریب گیاهی برای تعرق
عم مؤثر ریشه
حد باال ضریب تخلیه آب خاک برای توسعه گیاه
حد پایین ضریب تخلیه آب برای توسعه گیاه

مقدار  Scدر حالت +٪61
5/1
5/9
5/1
9/1
9/0
0/6
9/9

مقدار  Scدر حالت -٪61
4/1
5/1
6/4
1/1
1/1
9/9
1/0

درجه حساسیت
کم-متوسط
کم-کم
کم-متوسط
متوسط-متوسط
متوسط-متوسط
متوسط-متوسط
متوسط-متوسط
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جدول  -3مقادیر عوامل گیاهي مورداستفاده در مدلهای رشد گیاهي AquaCrop

مقدار

توضیس عامل

واحد

توضیس

مدل AquaCrop

دمای پایه
دمای باال
ضریب رشد کانوپی
پوشش گیاهی هر نهال هنگام جوانهزنی
عم مؤثر ریشه
مدتزمان کاشت تا جوانهزنی
مدتزمان کاشت تا بیشینه رشد کانوپی
مدتزمان کاشت تا دوره پیری
مدتزمان کاشت تا برداشت محرول
بهرهوری آب نرمال شده
بیشینه رشد کانوپی
حد باال ضریب تخلیه آب خاک برای توسعه گیاه
حد پایین ضریب تخلیه آب برای توسعه گیاه
ضریب رشد پوشش
ضریب کاهش پوشش
حداکثر ضریب گیاهی برای تعرق
ضریب شکل برای ضریب تنش آبی جهت بسته شدن روزنهها
ضریب شکل برای ضریب تنش آبی برای مرحله پیری

نتایج آماری مقایسه نتاایج مشااهداتی و شابیهساازیشاده در
جاادول  4نشااان داده شااده اساات .براساااس ایاان نتااایج ،ماادل
 AquaCropدر مرحله واسنجی دچاار خطاای بایشبارآوردی بار
شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب شد .مقادیر این خطاا براسااس
آماره  RMSEبه ترتیاب برابار باا  0/4تان و  0/09کیلاوگرم بار
مترمکعب آب مررفی بود .این نتایج به همراه مقادیر بهدستآماده
باارای آماااره  NRMSEنشااان داد کااه دقاات ایاان ماادل باارای
شبیه سازی این دو پارامتر در محادوده  0-0/5و رتباه عاالی باود.
مقادیر آماره  EFبرای عملکرد و بهرهوری آب به ترتیاب برابار باا

0
61
4/9
5/1
0/91
54
501
541
511
54
96
0/69
0/10
1/0
1/5
5/01
6/6
6/1

درجه سانتیگراد
درجه سانتیگراد
درصد روز
سانتیمتر مربع
متر
روز
روز
روز
روز
گرم بر مترمربع
درصد
درصد روز
درصد روز
درصد بر روز
-

پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
اندازهگیری
اندازهگیری
اندازهگیری
اندازهگیری
اندازهگیری
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
پیشفرض
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی

برای شبیهسازی عملکارد و بهارهوری آب ماورد باین 0-0/5
قرار داشت در نتیجه دقت ایان مادل بارای شابیهساازی ایان دو
پارامتر عالی بود .مقادیر  EFو  dبرای عملکرد به ترتیاب برابار باا
 0/61و  0/99و برای بهرهوری آب به ترتیب برابر با  0/50و 0/91
بود (جدول  .)4درنتیجه کارایی باهدساتآماده بارای شابیهساازی
عملکرد و بهره وری آب توسط مدل  AquaCropنیاز قابالقباول
بود .براساس این نتایج ،میتاوان باهدقات و کاارایی ایان گیااهی
اعتماد کرد.

 0/10و  0/01و مقادیر  dبرای این دو پارامتر باه ترتیاب برابار باا

نتااایج بااهدسااتآمااده باارای مقایسااه عملکاارد مشاااهداتی و

 0/99و  0/99بود؛ بنابراین ،کارایی این مدل برای شابیهساازی دو

شبیهسازیشده در شکل  5نشاان دادهشاده اسات .براسااس ایان

پارامتر مذکور ،براساس دو آماره  EFو  ،dنیز قابلقبول بود (جدول

نتایج ،عملکرد مشاهداتی در سال دوم بیشتر از ساال اول باود .باه

 .)4نتایج بهدستآمده از مرحله صحتسانجی نیاز نشاان داد کاه

نظر میرسد دلیل آن وقوع بارش بیشتر در سال دوم بود .همچنین،

مقدار آماره  MBEبرای عملکرد و بهرهوری آب بزرگتار از صافر

در پایلوتهای  0الی  ،9مقدار عملکرد بیشتر از سایر پایلوتها بود.

بود .درنتیجه این مدل برای شبیهساازی عملکارد و بهارهوری آب

به نظر میرسد این اختالف به دلیل مقدار آبیاری بیشتر در این سه

دچار خطای بیشبرآوردی شد (جدول  .)4مقدار آماره NRMSE

پایلوت بود .با توجه به شوری بااالی آب آبیااری و خااک مزرعاه

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان31 ...

(جدول  )5و عدم تأمین کافی نیاز آبی گنادم در طاول دوره رشاد،

مطابقت داشت .بنابراین ،این مقدار برای این مدل قابلقبول است.

مقدار عملکرد گندم در سه پایلوت مورد مطالعه بسایار پاایین باود.
بهطوریکه مقدار عملکرد بیشتر از  6تن در هکتار مشااهده نشاد.
مقادیر شبیهسازیشده عملکرد در این پایلوتهاا بیشاتر از مقاادیر
مشاهداتی بود .این نتایج در جدول  1نیز تأیید شده بود .با افزایش
مقدار آب آبیاری ،عملکرد محرول نیز باا شایب بااالیی افازایش
یافت (شکل  .)6به دلیل شوری باالی محیط کشات ،آب آبشاویی
برای متعادل کردن محیط رشد گیاه الزم است .به همین دلیل ،باا
افزایش آب آبیاری ،عملکرد نیز افزایش یافات .مادل AquaCrop

در شبیهسازی عملکرد ،بهطور متوسط دچار  1درصد خطا شد .ایان
نتایج با مشاهدات محققانی مانند هنگ و همکاران ( Heng et al.,

 )2009و اناادرزیان و همکاااران ()Andarzian et al., 2011

نتایج بهدستآماده بارای بهارهوری آب در شاکل  9مشااهده
می شود .با افزایش مقدار آب آبیااری یاا عملکارد داناه ،در هار دو
سال ،بهرهوری آب نیز دستخوش تنییرات شده است .باااینوجاود،
در هیچکدام از پایلوت ها مقدار این پارامتر بیشاتر از  0/6کیلاوگرم
بر مترمکعب نشد .این مقدار کمتر از حد گزارششده برای گندم در
دشتهاای کشاور اسات ( .)Tavakoli and Oweis, 2008ایان
موضوع به دلیل عملکرد پایین گندم و باال بودن مررف آب آبیاری
است .مقایسه نتایج شبیهسازیشده و مشاهداتی بهرهوری آب نیاز
نشان داد که مدل  AquaCropبهطور متوسط دچار خطاایی برابار
با  0درصد شد.

جدول  -4نتایج آمارههای مختلف برای عملکرد و بهرهوری آب در مرحلههای واسنجي و صحتسنجي

مرحله از شبیهسازی
واسنجی
صحتسنجی

پارامتر

MBE

RMSE

NRMSE

EF

d

عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)
بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)
عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)
بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

9
0/05
51
0/06

40
0/09
41
0/01

0/04
0/06
0/01
0/04

0/10
0/01
0/61
0/50

0/99
0/99
0/99
0/91

شکل -1مقایسه عملکرد مشاهداتي و شبیهسازیشده

توسط مدل  AquaCropدر صحت سنجي ( Pنشاندهنده شماره پایلوت و Y

نشاندهنده سال برداشت است)
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شکل -2همبستگي بین عملکرد مشاهداتي و مقدار آب مصرفي در سال دوم

شکل -3مقایسه بهرهوری آب مشاهداتي و شبیهسازیشده توسط مدل  AquaCropدر صحت سنجي ( Pنشاندهنده شماره پایلوت و Y

نشاندهنده سال برداشت است)

آب گندم به ترتیب در شکلهای  4و  1نشان داده شده اسات .بار
اساس این نتایج ،مادل  AquaCropقابلیات بااالیی بارای پیاروی از
تنییرات عملکرد و بهرهوری آب در پایلوتهای موردمطالعه داشت .ایان
نتایج نشان داد که اگر عملکرد گندم مشاهداتی کمتار از  596کیلاوگرم
در هکتار باشد ،مدل  AquaCropدچار خطای کمبرآوردی میشود .باا
توجه به اینکه در همه پایلوتها عملکرد گندم بیشتر از این مقدار باود؛
این مدل همیشه خطای بیشبرآوردی دارد .همچنین اگر بهارهوری آب
گندم کمتر از  0/05کیلوگرم بر مترمکعب باشد ،این مدل دچاار خطاای
کمبرآوردی میشود.

شکل -4همبستگي بین مقادیر عملکرد مشاهداتي و شبیهسازیشده
در صحت سنجي

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان41 ...

مزارع تحت کشت در این منطقه ،مقدار عملکرد گندم کمتر از یک تان
در هکتار است؛ این مقدار از اکثر پایلوتهاای ماورد مطالعاه در دشات
هندیجان بیشتر بود .میزان بهرهوری آب برای این تیماار برابار باا 0/1
کیلوگرم بر مترمکعب بود که از کلیه پایلوتهاای موردمطالعاه در ایان
دشت بیشتر بود (شکل  .)1مقدار بهرهوری آب برای دو تیماار  I2T3و
 I3T1نیز بین  0/9تا  0/1کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد .درنتیجه
با مقدار آب آبیاری برابر با  ،I1نمیتوان انتظار دستیابی بهرهوری آب در
محدوده اشارهشده را داشت .گرچه عملکرد گندم در تیمار  I3T2بیشاتر
از  I3T1بود؛ لیکن به دلیل اثرگذاری هر دو عامل عملکرد و مقدار آب
شکل -5همبستگي بین مقادیر بهرهوری آب مشاهداتي و
شبیهسازیشده در صحت سنجي

مررفی بر بهرهوری آب؛ تیمار  I3T2نتیجه قابل قبولی نداشت.

تیمارهای تنییر مقدار آب آبیاری و تاریخ کاشت با اساتفاده از ایان
مدل بررسی شد (شکلهای  0و  .)1براساس نتاایج باهدساتآماده ،باا
افزایش مقدار آب آبیاری ،عملکرد گندم نیز افزایش یافت .بهطوریکه با
تنییر مقدار آب آبیاری از  I1به  ،I3عملکرد گندم باهطاور متوساط 40
درصد افزایش یافت.
با توجه به حساسیت گندم در دورههای ابتدایی کاشت و گلدهی به
کمآبیاری ( ،)Tavakoli and Oweis, 2008میزان بارنادگی در طاول
فرل رشد اهمیت بسیاری بر عملکرد آن دارد .با توجاه باه بااال باودن
شوری آب آبیاری و خاک مزرعه در سه پاایلوت موردمطالعاه ،باه نظار

شکل -7عملکرد شبیهسازیشده برای تیمارهای مختلف ( I2 ،I1و
 I3به ترتیب نشاندهنده مقدار  533 ،333و  733میليمتر آب آبیاری
و  T2 ،T1و  T3به ترتیب نشاندهنده تاریخ کاشت در دهه اول ،دهه
دوم و دهه سوم آبان است).

می رسد بارندگی سهم بسزایی در افزایش رشد و عملکرد گندم داشات.
این موضوع با توجه به شکل  9نیز قابل تفسیر است .بر اساس شکل ،9
مقدار بارش در ابتدای فرل رشد بسیار کمتر از سایر ماههای دوره رشد
است .بیشترین باارش در مااه آرر و کمتارین باارش در اسافند رخداده
است .به همین دلیل ،تنییر تاریخ کاشت گندم به دهه سوم آبان ،در هر
سه مقدار آب آبیاری ،سبب افزایش عملکرد گندم شد.
با توجه به اینکه مقادیر عملکرد مشاهدهشاده بارای هماه تیمارهاا
بیشتر از  596کیلوگرم در هکتار بود؛ میبایست خطاای بایشبارآوردی
مدل  AquaCropرا پذیرفت .با فارض متوساط خطاای  41کیلاوگرم

شکل -8بهرهوری آب شبیهسازیشده برای تیمارهای مختلف (،I1
 I2و  I3به ترتیب نشاندهنده مقدار  533 ،333و  733میليمتر آب

برای این مدل (جدول  ،)4در نظر گرفتن تیمار  I3T3سابب باه دسات

آبیاری و  T2 ،T1و  T3به ترتیب نشاندهنده تاریخ کاشت در دهه اول،

آمدن  5411کیلوگرم بر هکتار گندم می شود .با توجه به اینکه در اکثار

دهه دوم و دهه سوم آبان است).
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میانگین بارش بیستساله در منطقه مورد مطالعه-9 شکل
)(درصد

نتیجهگیری
در این تحقی به بررسای عملکارد و بهارهوری آب گنادم در
، نتایج نشاان داد کاه در ایان منطقاه.دشت هندیجان پرداخته شد
 تن در هکتار و بهرهوری آب کمتار5 عملکرد گندم عمدتاً کمتر از
 علات آن احتمااالً باه دلیال. کیلوگرم بر مترمکعب اسات0/51 از
شوری آب آبیاری و خاک مزارع و عدم کااربرد عما مناساب آب
 از ماادل، باارای بهبااود ایاان دو پااارامتر،آبیاااری اساات؛ بنااابراین
 بادین. اساتفاده شادAquaCrop صاحتسانجی شاده-واسنجی
000 :I3 ،100 :I2 ،900 :I1(  دو تیماار مقادار آب آبیااری،منظور
61 :T3  آباان و51 :T2 ، آباان1 :T1( میلیمتر) و تااریخ کاشات
 با اعتمااد باه نتاایج.آبان) در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند
 شبیه سازی عملکرد و بهره وری آب گندم برای،AquaCrop مدل
 میلایمتار تحات ساه تااریخ000  و100 ،900 مقادیر آب آبیاری
 نتایج نشاان. دهه دوم و دهه سوم آبان انجام شد،کاشت دهه اول
 میلیمتر و کاشات گنادم در دهاه000 داد که با اعمال آب آبیاری
 تان در هکتاار و5/1  عملکارد ایان گیااه زراعای باه،سوم آباان
. کیلوگرم بر مترمکعب نزدیک میشود0/1 بهرهوری مررف آن به
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Wheat Yield and Water Productivity Simulation in Hendijan Plain Using
AquaCrop Model
M. A. Barzikar1, A. Egdernezhad6*, A. Tafteh9 and N. A. Ebrahimipak6

Abstract
Due to the importance of the wheat crop, it is cultivated in many plains in Khuzestan province, Iran.
However, cultivation conditions for this crop are not the same in all plains. Therefore, several researches
are needed to determine the appropriate cultivation conditions. These researches cost a lot of time and
money. For this reason, the use of crop models such as AquaCrop is essential to investigate different
cultivation date scenarios. Based on this purpose, the present study was conducted to evaluate the
AquaCrop model and simulate wheat yield and water productivity in Hindijan plain, Iran. To do that, the
required data were collected from 9 farms during two years. The highest wheat yield in this plain was
equal to 1626 kg.ha-1 (with water consumption efficiency of 0.15 kg.m-3). The validation results of
AquaCrop model showed that this model had an overestimated error (MBE≥0) to simulate both yield and
water productivity. The accuracy (NRME≤0.1) and efficiency (EF≥0) of AquaCrop were excellent for
simulating both parameters. Therefore, this model was used to simulate the yield and water productivity
for three irrigation water quantities (300, 500 and 700 mm) in the three cultivation dates (the first, second
and third decades of November). The results showed that application of 700 mm irrigation water and
cultivation date of the third decade of November resulted in achieving a yield about 1500 kg.ha -1 and
water consumption efficiency about 0.5 kg.m-3.
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