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ارزیابی مدلهای  AquaCropو  WOFOSTدر شبیهسازی عملکرد سیبزمینی
تحت شرایط مختلف تنش آبی
محمدعلي انصاری ،1اصالن اگدرنژاد*2و نیازعلي ابراهیمي

پاک3

چکیده
با توجه به اهمیت گیاه سیبزمینی ،شبیهسازی عملکرد آن تحت تنشهای آبی با استفاده از مدلهاای شابیهساازی ششاد گیااهی باه
محققان کمک میکند تا برنامهشیزی بهتری برای آبیاشی آن انجام دهند .بدین منظوش ،این تحقیق برای اشزیابی دقات د مادل آب محاوش
 AquaCropکربنمحوش  WOFOSTدش شبیهسازی عملکرد سیبزمینی تحت شرایط کمآبیاشی دش مراحل مختلا ششاد انجاام شاد .از
اینش  ،دادههای برداشتشده از یک مزشعه تحقیقاتی دش چهاشتخته شهرکرد دش د سال زشاعی موشد استفاده قراش گرفت .این دادههاا شاامل
پنج سطح تنش آبی ( E4 E3 ،E2 ،E1 ،E0به ترتیب نشاندهندهی  01 81 ،01 ،58 ،011دشصد تأمین نیاز آبی) ساه زماان اعماال
تنش ( T3 T2 ،T1به ترتیب نشاندهندهی  81ش ز ششد ا ل (استقراش بذش ششد ش یشی) ،د م (ششد کامل) سوم (شسیدن گیااه) از کال
د شه ششد گیاه بود .مقادیر آماشه  RMSEبرای شبیهسازی عملکرد سیبزمینی توسط مدلهای  WOFOST AquaCropبه ترتیب برابر
با  2/2 0/8تن دش هکتاش بود .کاشایی این د مدل براساس آماشه  EFبه ترتیب برابر با  1/55 1/58بود .با توجه باه آمااشههاای MBE
 ،NRMSEدقت مدل  AquaCropبهتر از مدل  WOFOSTبود؛ بنابراین با توجه به تعداد دادههای کمتر ،دقت بهتر اسنجی شاحاتتار
مدل  ،AquaCropکاشبرد این مدل برای شبیهسازی سیبزمینی پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :بهرهوری آب ،شبیهسازی رشد گیاهی،کمآبیاری ،مدل آبمحور ،مدل کربنمحور

مقدمه
 1کمبود منابع آب دش ایران اهمیات افازایش بهاره شی آب

ش شهاای مختلا ماایتوانااد اعماال شااود برشساای همااهی

سبب شده است تا محققان به کمآبیاشی گیاهان توجه بیشاتری

ش ش های ممکن مستلزم صرف قت هزینه بسیاش باشد .جود

نشان دهند (ابراهیمیپاک همکااشان .)0050 ،کامآبیااشی باه

این تناقض سبب شده است تا محققان از ش شهای غیرمستقیم
باارای برشساای سااناشیوهای مختل ا کاامآباای باار مح ااو
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سازمان تحقیقا  ،آموزش تر یج کشا شزی ،کرج ،ایران
* مقاله مستخرج از پایاننامه کاششناسای اششاد ششاته آبیااشی زهکشای-
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تاشیخ پذیرش0055/15/22:
DOR:20.1001.1.24764531.1399.7.2.1.0

کشا شزی استفاده کنناد .نتیجاه ایان ش ش هاا سابب پیادایش
مدل های مختل گیاهی به منظوش شابیهساازی ارارا مختلا
تنش آبی بر عملکرد گیاهان بوده اسات

(Geerts and Raes,

) .2009; Raes et al., 2009از جمله این مدلها میتاوان باه
مدل  WOFOSTاشاشه کرد که بهعنوان یک مدل کربنمحاوش
توساط مرکااز جهااانی مطالعااا غاذایی بااا همکاااشی دانشااگاه
اگنینگن مرکز بیولوژیکی کشا شزی حاصالخیزی کااک دش
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طی مطالعا جهانی امنیت غذا پتانسیل جهانی تولیاد غاذا دش

جو ،ذش  ،چنندشقند ذش نیز باا اساتفاده از ایان مادل ماوشد

دانشگاه اگنینگن هلند توسعه یافت (.)Bouman et al., 1996

شبیهسازی قراشگرفته اسات

اهمیت این مدل گیاهی سبب شده است تا محققان باه اشزیاابی

;al., 2009; Araya et al., 2010; Stricevic et al., 2011
)Masanganise et al., 2013; Katerji et al., 2013

آن بهمنظوش شبیهسازی گیاهان مختل از آن اساتفاده کنناد .دش
تحقیقی که توسط ابراهیمیپاک همکاشان ( )0055انجام شاد،
از این مدل برای شبیه ساازی کلازا دش منطقاه قاز ین اساتفاده
کردنااد .نتااایج ایاان محققااان نشااان داد کااه کطااای ماادل
 WOFOSTبرای شبیه سازی عملکرد زیساتتاوده کلازا باه
ترتیب برابر با  4 01دشصد بود .این یژگی سبب شده است تا
گیاهان زشاعی دیگر از جملاه گنادم
 ،)2004ذش

جاو ( Eitzinger et al.,

( ،)Yang et al., 2004گندم ( Marletto et al.,

 )2007; Song et al., 2006باارنج (

& Confalonieri

 )Bocchi, 2005با استفاده از این مدل شبیهسازی شوند .مادل
 AquaCropنیز یکای دیگار از مادلهاای گیااهی اسات کاه
به عنوان یک مدل آبمحوش توسط سازمان کواش بااش کشاا شزی
(فائو) بسط داده شده است .این مدل به دلیل محیط کاشبرپساند،
سادگی ،نیاز به دادههای کمتر نسبت به سایر مدلهای مشاابه
دقت قابلقبول توسط محققان موشد استقبال قراش گرفتاه اسات
( .)Heng et al., 2009مادل  AquaCropنیاز همانناد مادل
 WOFOSTبرای شبیهسازی عملکارد گیاهاان مختلا ماوشد
استفاده قراشگرفته است .دش تحقیقی که توسط ابراهیمایپااک
همکاشان ( )0050با استفاده از این مدل ش ی گیاه زعفران انجام
شد؛ مشاهده گردید کاه دقات ایان مادل براسااس آمااشههاای
 MBE NRMSEبه ترتیب برابر با  5دشصد  1/45کیلوگرم
دش هکتاش بود .موسوی همکاشان ( )0055از مدل

AquaCrop

برای شبیه سازی عملکرد بهره شی آب برنج استفاده کردناد
نشان دادند که کطای این مدل برای شبیهسازی این د پااشامتر
به ترتیب برابر با  08 04دشصد بود .دش تحقیقی دیگر ،سایاحی
همکاااشان ( )0055از ماادل  AquaCropباارای شاابیهسااازی
عملکرد کاشایی م ارف آب چنندشقناد اساتفاده کردناد .ایان
محققان گزاشش کردناد کاه دقات کااشایی ایان مادل بارای
شبیه سازی این گیاه زشاعی به ترتیب برابر با  0/05تن دش هکتاش

(Heng et al., 2009; Hsiao et

سیبزمینی 2بهعنوان یکی از مهمترین منابع غذایی دش جهاان
ایران ،توجه برکی محققان شا برای اشزیاابی مادلهاای گیااهی
جهت شبیه سازی عملکارد آن باه کاود جلاب کارده اسات .دش
ک وص مدل  WOFOSTمیتوان به مطالعا دیوا همکاشان
اشاشه کرد ) .(Dua et al., 2013 & 2014گاشسایا فارشس
مونتویا نیز با استفاده از دادههای مزشعهای دش جنوب اسااانیا باه
اشزیابی مدل  AquaCropتحت تأمین نیاز آبیاشی 011 ،51 ،21
 021دشصااد پرداکتنااد

;(Garcia & Ferreres, 2012

) .Montoya et al., 2016گرچه مطالعا نشان داده است کاه
گیاه سیبزمینی به تنش آبی حسااس اسات (ابراهیمایپااک
همکاشان)0055 ،؛ با این جود به دلیال شارایط اقلیمای کشاوش،
زشاعت آن دش بسیاشی از استانها با اعمال تنش آبی مواجه است
(ابراهیماایپاااک0050 ،؛ کیااریشاالمزاشی همکاااشان.)0055 ،
گزاششهای منتشرشده از اکنش این گیااه زشاعای باه شارایط
مختل حاکی از آن است که دش شرایط اقلیمی زشاعی مختل ،
این گیاه اکنش متفا تی شا به کامآبای نشاان مایدهاد .اکثار
مطالعا حاکی از آن است کاه دش زماانهاای پیادایش غاده
اندکی پسازآن بیشترین حساسیت گیاه سیبزمینای نسابت باه
تنش آبی جود داشد .به همین دلیل اعماال تانش آبای دش ایان
د شه سبب کاهش شدید عملکرد سیبزمینی میشود.
گرچه نتایج انتشاشیافته از تحقیقا اشاشهشده دش با بیاانگر
ایاان اساات کااه د ماادل  AquaCrop WOFOSTاز دقاات
مطلوبی برای شبیهسازی عملکرد گیاهان برکوشداش هستند ،لیکن
نتایج مدل های گیاهی همواشه با کطا همراه است دقیقاً مشابه
عملکرد مزشعه نیست .همچنین با توجه به ماهیت متفا

ایان

د مدل ،انتظاش می ش د که اکنش متفاا تی نسابت باه شارایط
یکسان مزشعهای بهمنظوش تعیین نتایج داشته باشاند .باه هماین
دلیل نیاز است مدلی برای شبیهسازی انتخااب شاود کاه دقات

 1/55بود .به دلیل توانایی این مدل ،گیاهان زشاعی مانند کلزا،
Solanum tuberosum L.
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با تری دش شرایط موشدنظر داشته باشد .این موضوع سبب شاده

باهمنظااوش اسانجی ایاان ماادلهاا سااال د م نیاز بااهمنظااوش

است تا برکی محققان به مقایسه این د مادل دش شابیهساازی

صحت سنجی آنها موشداساتفاده قاراش گرفات .دش ایان مزشعاه

یک گیاه زشاعی باردازند .بهعنوانمثال تود ش یچ همکاشان به

آزمایشی  48کر برای  08تیماش دش نظر گرفته شاد آزماایش

مقایسه این د مدل برای شابیه ساازی عملکارد آفتاابگاردان

دش قالب طرح بلوک های کامل ت ادفی باهصاوش کار هاای

پرداکتنااد ) .(Todorovic et al., 2009دش تحقیقاای دیگاار،

کردشده انجام شد .مساحت هر کر برابر با  08مترمربع باود

هو انگ همکاشان از این د مدل برای شابیهساازی عملکارد

بذش به میزان  2811تن دش هکتاش دش نظر گرفته شاد .تیماشهاای

ذش استفاده کردند ) .(Huang et al., 2017با توجه به اهمیت

تنش آبی دش پنج سطح E3 ،E2 ،E1 ،E0

گیاااه ساایبزمیناای ،نیاااز اساات دقاات د

موشدنظر شامل مقداش

 E4به ترتیب نشاندهنادهی  01 81 ،01 ،58 ،011دشصاد

ماادل AquaCrop

زمان اعمال تنش دش سه نوبات T3 T2 ،T1

 WOFOSTبرای شبیهسازی عملکرد بهره شی آب این گیااه

تأمین نیاز آبی

زشاعی تعیین با یکدیگر مقایسه شود .با توجه به این موضاوع،

به ترتیب نشاندهندهی  81ش ز ششد ا ل (اساتقراش باذش ششاد

هدف پژ هش حاضر شبیهسازی عملکرد سیبزمینی با اساتفاده

ش یشی) ،د م (ششد کامل) سوم (شسیدن گیاه) از کل د شه ششد

از د ماادل ششااد گیاااهی  AquaCrop WOFOSTتحاات

گیاه بود .دش زمان برداشات ،باا حاذف ارار حاشایهای از مازاشع

مدیریتهای مختل آب آبیاشی دش طول د شه ششد است.

آزمایشی نمونه برداشی شد .ساس زن غده بارای هار تیمااش باا
استفاده از تراز سنجیده شد .بهره شی آب نیز مطابق به شابطاه

مواد و روشها

( )0محاسبه شد.

نحوه آزمایش

()0

بهمنظاوش مقایساه د مادل  AquaCrop WOFOSTاز
داده های برداشاتشاده یاک مزشعاه تحقیقااتی دش چهاشتختاه

کااه دش ایاان شابطااه WUE ،بهااره شی آب (کیلااوگرم باار

شهرکرد اقاع دش طاول جنرافیاایی ’ 81˚ 82شارقی عار

مترمکعااب) Y ،عملکاارد (کیلااوگرم)  Wمقااداش آب م اارفی

جنرافیایی ’ 05˚ 02شمالی اشتفااع  2122متار از ساطح دشیاا

(مترمکعب) است .مشخ ا کاک آزماایش آب آبیااشی باه-

استفاده شد .این دادهها از د سال زشاعی ( )0000-0005کاشت

ترتیب دش جد لهای  2 0نشان داده شده است.

سیبزمینی شقم آگریا برداشات شادند باهطاوشیکاه ساال ا ل

عمق

پتاسیم

(سانتیمتر)

Y
WUE 
W

جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش
جرم
شطوبت دش
شطوبت دش
کربن
از
مخ وص
نقطه
ظرفیت
فسفر
pH
EC
آلی
کل
ظاهری
پژمردگی دائم
زشاعی

(پی پی ام)

(دشصد)

(دسی زیمنس
بر متر)

-

(سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر
مکعب)

بافت کاک

(گرم بر سانتیمتر

مکعب)

1-01

054

5/08

1/02

1/88

1/08

5/10

20/4

00/2

0/45

سیلتی شسی لوم

01-21

250

0/0

1/02

1/45

1/02

5/10

20/4

02/2

0/45

سیلتی لوم

(دسیزیمنس بر متر)

pH
-

EC

1/00

0/0

کلسیم

جدول  -2خصوصیات آب آبیاری
پتاسیم
سدیم
منیزیم

کربنا

بیکربنا

کلر

سولفا

(میلی اکیوا نت بر لیتر)

0/4

0/4

1/0

-

-

2/5

1/4

1/5
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عملیا کاشت دش ا ایل کرداد انجام برداشات مح اول
نیز دش ا اکر مهر انجام شد .بهمنظوش اعمال تنش آبای ،از یاک
یسیمتر زهکشداش دش مجا ش مزشعه موشد نظر به ابعاد قطر
 0متر عمق
 2/8متر استفاده شد .شرایط کاک آب آبیاشی موشد استفاده دش
این یسیمتر ،مشابه کر های موشد آزمایش بود .این
یسیمتر داشای قطر  0متر عمق  2/8متر بود با تعیین مقداش
نیاز آب دش یسیمتر براساس شابطه ( ،)2آب آبیاشی موشدنیاز با

شابطه ( ) 4بارای تعیاین میازان جاذب ششاد گیااه دش شارایط
کمآبیاشی استفاده میکند:
()4

دش این شابطه A ،جذب اقعی (کیلوگرم دیاکسید کربن بار
هکتاش بر ش ز) Ap ،جذب پتانسیل (کیلوگرم دیاکسید کاربن بار
هکتاش بر ش ز) Ta ،تعرپ اقعی (میلایمتار بار ش ز)  Tpتعارپ
پتانسیل (میلیمتر بر ش ز) است.

استفاده از لوله به هر کر منتقل با استفاده از کنتوش

مدل AquaCrop

اندازهگیری ساس بهصوش رقلی دش سطح کر پخش
میگردید.
()2

Ta
 Ap
Tp

A

مدل  AquaCropبا استفاده از تبخیار-تعارپ (شابطاه )8
تفکیک آن به د جزء تبخیر از سطح کاک ( )Eتعرپ از سطح

) ETc  I  R  D  (Sw 2  Sw 1

کااه دش ایاان شابطااه ETc ،تبخیاار-تعاارپ پتانساایل گیاااه

گیاه ( )Trبه شبیهسازی عملکرد میپردازد .البتاه دش ایان مادل
مفهوم پوشش تاج گیاه براساس شابطاه ( )2جاایگزین شااکص
سطح برگ شده است.

(میلیمتر) I ،میزان آب آبیاشی موشدنیاز تاا شسایدن باه شطوبات
ظرفیت زشاعی (میلیمتر) R ،میزان باشندگی (میلیمتر) D ،عمق
آب زهکششده (میلیمتر) Sw2 ،شطوبت یه کااک دش ابتادای
د شه اندازهگیری (میلیمتر)  Sw1شطوبت یه کاک دش انتهای

()8

 Yx  Ya 
 ETx  ETa 

  Ky 

Y
x


 ETx


()2

CC  CC0  eCGC.t

د شه اندازهگیری (میلیمتر) بود.

دش این شابطه Ya Yx ،به ترتیاب مقاداش بیشاینه

اقعای

عملکرد مح ول (تن بر هکتاش) ETa ETx ،به ترتیاب مقاداش
مدل WOFOST

بیشینه

مدل  WOFOSTمیزان ششد مح او

شا باا اساتفاده از

شابطه ( )0به دست میآ شد.
()0

اقعی تبخیر-تعرپ گیاه (میلیمتر بر ش ز)  Kyضریب

نسبی میزان کاهش مح ول نسبت به کااهش تبخیار-تعارپ،
 CCپوشش تاج دش مرحله توسعه گیااه (دشصاد) CC0 ،پوشاش

) W  Ce  ( A  Rm

دش این شابطه W ،میزان ششد (کیلوگرم دیاکسید کاربن
بر هکتاش بر ش ز) A ،میزان ناکالص جذب (کیلاوگرم دیاکساید
کربن بر هکتاش بر ش ز) Rm ،میازان تعارپ نگهاداشی (کیلاوگرم
دی اکسید کربن بر هکتاش بر ش ز)  Ceشاندمان تبدیل جذب باه
زیستتوده ( )-است .این مدل از معادله ساده نشان دادهشاده دش

تاج ا لیه (دشصد) CGC ،ضریب ششد پوشش تاج (عکس ش ز)
 tزمان (ش ز) می باشد .بدین ترتیب میزان تعرپ گیااه باراسااس
پوشش تاج از شابطه ( )0محاسبه میشود.
Tr  Ks  CC  Kc  ET0

()0

دش این شابطه Kc Ks ،به ترتیب ضرایب تانش آبای ()-
گیاهی ( )-هستند .میزان تولید ش زانه شااکص برداشات نیاز از
شابطه ( )5محاسبه میشود.

ارزیابی مدلهای  AquaCropو  WOFOSTدر شبیهسازی عملکرد سیبزمینی5 ...

HI ini HI 0
 (HI 0  HI ini ) exp ( HIGC )t

()5

HI ini

HIi 

دش این شابطاه HI ،شااکص برداشات دش ش ز iاُم (،)-

شاکص توافق یلمو ( )dضریب تبیین ( )R2دش نظر گرفتاه
شاد .ایاان آمااشههااا باه ترتیااب دش ش اباط ( )01تااا ( )08نشااان

HI0

دادهشدهاند.

شاکص برداشت مرجع ( ،)-شاکص برداشت ا لیاه ( ،)-ضاریب

 O i )2

()01

ششد شاکص برداشت (عکس ش ز)  tزمان (ش ز) است.

n

 (P

i

RMSE 

i 1

n
n

2

تحلیل حساسیت
به منظوش اشزیابی هر د مدل گیاهی ،ابتدا حساسیت آنها به

)  (P  O
i

()00

n
Oi

پاشامترهای ش دی با استفاده از شابطه اشائهشده توسط گاشسایا

Pm  Pb
100
Pb

()5

NRMSE 
n

P

Oi 

()02

شیز برشسی شد (.)Geerts & Raes, 2009

i

i 1

i

i

n
Sc 

 O )2

که دش این شابطه Sc ،ضریب حساسیت بد ن بعد Pm ،مقاداش
باارآ شد شااده پاااشامتر مااوشد نظاار براساااس دادههااای ش دی

دش هر مرحله یکی از عوامل ش دی مادل باه مقاداش  28دشصاد

i

i

i 1
n

 (O

EF  1 

i 1

n

2

)  (P  O
i

i

()04

i 1
n

 ( Pi  Oi )2

تعدیلشده  Pbمقداش بارآ شد پااشامتر ماوشدنظار براسااس داده
ش دی پایه میباشد .برای تحلیل حساسیت مدل به هر پااشامتر،

n

 (P

 O i )2

()00

MBE 

d  1

i 1

2

()08

2



) O

) O

i

  (P  P )(O
i

 (P  P )  (O
2

i

R 
2

i

تنییر داده میشود بقیه پاشامترها رابات نگاهداشاته مایشاوند
( .)Geerts & Raes, 2009دش هاار مرحلااه مقااداش ضااریب

که دش این ش اباط  :Piمقاداش شابیهساازیشاده :Oi ،مقاداش

حساسیت دش سه کالس Sc >08 ،حساسیت باا 2 < Sc <08 ،

اندازه گیری شده : P ،میاانگین مقاادیر شابیه ساازی شاده: O ،

حساسایت متوسااط Sc <2 ،حساساایت پاایین طبقااهبناادی شااد

میانگین مقادیر اندازهگیری شده  :nبرابر تعداد دادهها میباشد.

( .)Geerts & Raes, 2009دش ایان مطالعاه ،پاشامترهاایی باا

مقداش آماشه  RMSEهماواشه مثبات باوده هار چاه باه صافر

حساسیت بیشتر از  2به منظوش اسنجی این مدل دش نظر گرفتاه

نزدیکتر باشاد بهتار اسات .مقاادیر کمتار از  1/0بارای آمااشه

شدند.

 NRMSEنشاندهندهی دقت عالی مدل است .همچنین مقادیر

واسنجی و صحتسنجی
برای اسنجی از دادههای ساال ا ل اساتفاده شاد .پاس از
اسنجی ،با استفاده از دادههای سال د م صاحتسانجی انجاام
شد .برای تعیین میزان دقت کاشایی هر د مدل موشداساتفاده،
دش د مرحله اسنجی صحتسنجی ،از آماشههای جذش میانگین
مربعا کطا ( ،)RMSEجذش میانگین مربعا کطای نرمالشده
( ،)NRMSEمیانگین کطای اشیب ( ،)MBEکاشایی مدل (،)EF

این آماشه دش بازههاای  1/2-1/0 ،1/0-1/2بیشاتر از  1/0باه
ترتیب نشاندهندهی دقت کوب ،متوسط ضعی است .مقاداش
مثبت آماشه  MBEنشاندهنده این است که مدل ششاد گیااهی
موشدنظر مقداش پاشامتر موشدنظر شا بیشتر از مقداش اقعای بارآ شد
کرده است مقادیر منفی بیانگر این است کاه مادل دش بارآ شد
پاشامتر موشدنظر عدد کوچکتری باه دسات داده اسات .مقاادیر
آماشههای d EFنشاندهنده صحت برازش دادهها میباشاد

 6نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 9911

از مقداش منفی بینهایت دش بدترین حالت تا یک دش زمان برازش

ظرفیت زشاعای" مقاادیر افزایشای "ماد زماان کاشات تاا

کامل دادهها متنیر است .مقداش  R2از صفر تا یک تنییر میکناد

برداشاات مح ااول" "مااد زمااان کاشاات تااا د شه پیااری"

هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده برازش بهتر دادههاا

حساسیت زیاد داشت .این مدل نسابت باه تنییارا افزایشای

میباشد (ایوزیان

کاهشی "ضریب گیاهی برای تعرپ" مقادیر کاهشی "شطوبت

اقفی.)0055 ،

دش حالت اشباع" "عمق مؤرر شیشاه" حساسایت کام داشات.

نتایج و بحث

حساسیت این مدل نسبت به تنییرا سایر پاشامترها متوسط بود.

تحلیل حساسیت

مدل  WOFOSTنسبت به تنییرا اکثار پاشامترهاا حساسایت

تحلیل حساسیت د مدل  WOFOST AquaCropنسبت

متوساط داشاات تنهاا باارای تنییارا پاااشامتر "کااشایی ماااده

به تنییرا برکی از پاشامترهای ش دی دش جد ل ( )0نشان داده

جذبشده به ساقه" حساسیت کم داشت .با توجه به این نتاایج،

شده است .همان طوش که دش این جد ل مشاهده میشاود؛ مادل

اسنجی مدلهای  WOFOST AquaCropانجام شد.

 AquaCropنسبت به تنییرا افزایشی کاهشی "شطوبات دش
جدول  -3ضریب حساسیت برخی پارامترهای مدلهای رشد گیاهی  AquaCropو WOFOST

پارامتر

مقدار برای -52٪

مقدار برای +52٪

میزان حساسیت

مدل AquaCrop

رطوبت در FC
رطوبت در PWP
رطوبت در حالت اشباع
ضریب گیاهی برای تعرق
عمق مؤثر ریشه
زمان از کاشت تا جوانهزنی
زمان از کاشت تا رسیدن به حداکثر توسعه
تاج
زمان از کاشت تا برداشت
زمان از کاشت تا پیری

52/7
7/2
5/6
1/52
5/6
6/9

52/5
51/2
5/4
5/4
5/4
6/5

باال
متوسط
متوسط-کم
کم-متوسط
متوسط-کم
متوسط

8/5

51/9

متوسط

51/2
55/5

½
4/2

زیاد-متوسط
زیاد-متوسط

مدل WOFOST
ضریب نابودی نور مریی پخششده
کارایی مصرف نور برای یک برگ
کارایی تبدیل ماده غذایی به برگ
کارایی تبدیل ماده غذایی به ارگان ذخیرهای
کارایی تبدیل ماده غذایی به ریشه
کارایی تبدیل ماده غذایی به ساقه

شبیهسازی عملکرد توسط مدلهای گیاهی
نتایج بهدستآمده از اسنجی دش جد ل ( )4نشان دادهشده
است .با استفاده از این پاشامترها ،اسنجی مدلهای موشدنظر
انجام با مقادیر مشاهداتی مقایسه شد .نتایج نشان داد که مدل

55/8
8/9
4/2
55/2
6/1
1/44

7/4
2/5
9/5
4/8
7/5
1/52

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
کم

 AquaCropدش تعیین عملکرد داشای کطای کمبرآ شدی به
میزان  1/28تن دش هکتاش بود .همچنین مقادیر آماشههای
RMSE

 NRMSEنشان داد که دقت این مدل دش برآ شد

عملکرد قابلقبول است .کاشایی این مدل نیز با توجه به مقادیر

ارزیابی مدلهای  AquaCropو  WOFOSTدر شبیهسازی عملکرد سیبزمینی7 ...

 dمطلوب بود .نتایج مشابه برای مدل

کشت انجام شد .نتایج بهدستآمده نیز با نتایج مشاهداتی

آماشههای

 WOFOSTنشان داد که این مدل داشای کطای بیشبرآ شدی

مقایسه شد .نتایج برای مدل  AquaCropنشان داد که این

به میزان  1/00تن دش هکتاش بود .همچنین دقت این مدل با

مدل همانند مرحله اسنجی داشای کطای کمبرآ شدی به میزان

آماشه  NRMSEنیز

 1/00تن دش هکتاش بود .همچنین دقت این مدل کاشایی آن نیز

d EF

با توجه به آماشههای اشائهشده دش جد ل ( )8مطلوب بود .نتایج

نیز نشان داد که کاشایی این مدل قابلقبول بود؛ بنابراین،

بهدستآمده برای مدل  WOFOSTنشان داد که این مدل

صحتسنجی مدلهای  WOFOST AquaCropبا استفاده

داشای کطای بیشبرآ شدی به میزان  1/22تن دش هکتاش بود

EF

توجه به آماشه  RMSEقابلقبول بود

نشان داد که دقت این مدل عالی بود .مقادیر آماشههای

از پاشامترهای اسنجیشده

دادههای مشاهداتی سال د م

دقت کاشایی آن نیز مطلوب بود.

جدول  -4برخی پارامترهای ورودی مدلهای رشد گیاهی  AquaCropو

پاشامتر

WOFOST

مقداش

احد

توضیحا

مدل AquaCrop

دمای پایه
دمای بیشینه
بهره شی آب نرمالشده
پوشش گیاهی ا لیه
حداکثر پوشش گیاهی
آستانه با ی تخلیه شطوبت کاک برای گسترش پوشش گیاهی
آستانه پایین تخلیه شطوبت کاک برای گسترش پوشش گیاهی
ضریب گسترش پوشش گیاهی
ضریب کاهش پوشش گیاهی
ضریب گیاهی برای تعرپ

2
22
21
8
52
1/2
1/5
08/8
0/5
0/4

دشجه سانتیگراد
دشجه سانتیگراد
گرم بر مترمربع
دشصد
دشصد
دشصد ش ز
دشصد ش ز
دشصد ش ز

پیشفر
پیشفر
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی

مدل WOFOST

ضریب نابودی نوش مریی
کاشایی م رف نوش برای یک برگ
کاشایی تبدیل ماده غذایی به برگ
کاشایی تبدیل ماده غذایی به اشگان ذکیرهای
کاشایی تبدیل ماده غذایی به شیشه
کاشایی تبدیل ماده غذایی به ساقه
بیشترین نرخ تولید دیاکسید کربن
فاکتوش ت حیح برای تعرپ

کیلوگرم دش هکتاش بر ژ ل مربع
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر هکتاش بر ساعت
-

1-1 ،1-0
0-1 ،2-1
1/02
1/08
1/58
1/25
01-1 ،1-1
0/1

جدول  -5نتایج آمارهها برای مقایسه عملکرد مدلهای رشد گیاهی  AquaCropو

مدل گیاهی
AquaCrop

WOFOST

RMSE

MBE

اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی
اسنجی

WOFOST

مرحله

(تن دش هکتاش)

NRMSE
-

(تن دش هکتاش)

EF
-

d
-

اسنجی
صحتسنجی
اسنجی
صحتسنجی

2/0
0/8
2/1
2/28

1/15
1/18
1/01
1/10

-1/28
-1/00
1/00
1/22

1/55
1/58
1/55
1/55

1/55
1/55
1/55
1/55
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همبستگی بین مقادیر نتایج مشااهداتی شابیهساازیشاده
توسط مدلهای  WOFOST AquaCropدش شکل ( )0نشان

دادهشده است .همانطوش که مشاهده مایشاود ،ضاریب تبیاین
برای مدل  AquaCropبهتر از مدل  WOFOSTاست.

شکل  -1همبستگی مقادیر عملکرد (تن در هکتار) مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدل  )a( AquaCropو مدل  )b( WOFOSTدر سال
دوم در مرحله صحتسنجی

با توجه به اینکه نتایج صحتسنجی قابلقباول باود ،نتاایج

شبیهسازیشده با  AquaCropجود داشت .دش این مرحله مقداش

مادل WOFOST AquaCrop

نتایج شبیه سازی  8/2دشصد نسبت به مقاداش مشااهداتی کمتار

دش مقابل مقادیر مشاهداتی مقایسه شد .این مقایساه بار اسااس

بود .نتایج شبیهسازی دش مراحل  T3 T1به ترتیب 1/5 2/2

تیماشهای مقداش تنش (شکل  ،)2زمان تنش (شکل  )0برهام-

دشصد نسبت به مقادیر مشاهداتی کمتر بود .نتایج شبیهسازی باا

کنش این د تیماش (شکل  )4بود .نتایج بهدستآماده از مقایساه

استفاده از مدل  WOFOSTنیز نشان داد که بیشترین اکاتالف

نتایج مدلهای موشدبرشسی مقادیر مشاهداتی براسااس تیمااش

با مقادیر مشاهداتی دش زمان  T2باود .دش ایان مرحلاه از ششاد،

مقداش تنش نشان داد که اکتالف مقادیر مشاهداتی شبیهسازی

عملکرد شبیهسازیشده باه میازان  2/0دشصاد کمتار از مقاداش

بااا  AquaCropباارای تیماشهااای  E4 E3 ،E2 ،E1 ،E0بااه

مشاهداتی به دست آمد.

شبیهسازیشده توسط هر د

ترتیب برابر با  0/00 1/02 ،0/4 ،1/85 ،1/8تن دش هکتاش بود.
همین مقادیر برای مدل  WOFOSTبه ترتیب برابار باا ،2/22
 2/02 1/00 ،0/08 ،1/50تن دش هکتاش بود .دش تنشهای آبای
 E4 E3دقت مادل  AquaCropبهتار از مادل

WOFOST

بود لی دش تنشهای آبی کفی تر شابطه مشخ ای باین نتاایج
شبیه سازی مشاهده نشد .این نتایج نشان داد که دش تانشهاای
آبی شدید دقت مادل  AquaCropبهتار از مادل

WOFOST

اساات .ایاان نتااایج بااا مطالعااا هو انااگ همکاااشان ()2100
مطابقت داشات .ایان محققاان نیاز گازاشش کردناد کاه مادل
 AquaCropبه دلیل ماهیت آبمحوش بودن ،دقات بیشاتری دش
شرایط تنش آبی داشت.
نتایج دش زمانهای  T3 T2 ،T1نشان داد کاه دش مرحلاه
 T2بیشااترین مقااداش اکااتالف بااین مقااادیر مشاااهداتی

شکل  -2مقایسه عملکرد (تن در هکتار) شبیهسازیشده
توسط مدلهای  AquaCropو  WOFOSTبا مقادیر مشاهداتی
در مقادیر مختلف تنش آبی در سال دوم در مرحله
صحتسنجی

ارزیابی مدلهای  AquaCropو  WOFOSTدر شبیهسازی عملکرد سیبزمینی1 ...

اکتالف مقادیر شبیهسازیشده با مدل

WOFOST

مشاهداتی دش زمانهای  T3 T1به ترتیب برابر با 0/0 0/1
دشصد بود .این نتایج نشان داد که هر د مدل

AquaCrop

متوسط اکتالف مقادیر شبیهسازیشده با این مدل مقاادیر
مشاهداتی نیز برابر با  0/40تان دش هکتااش باود .باهجاز تیمااش
 ،E1T2اکتالف عملکرد شبیهساازیشاده دش ساه تیمااش دیگار

 WOFOSTدش شبیهسازی مرحله د م از ششد سیبزمینی

(شامل

کطای زیادی داشتند .احتما ً علت آن حساسیت این مرحله از

مشاهده شد .بیشاترین ،کمتارین متوساط اکاتالف عملکارد

ششد گیاه سیب زمینی به تنش آبی باشد.

E3T1 ،E2T2

شبیه سازی شده با

نتایج شبیهسازی برهمکنش ارر مقداش زمان تنش با مدل

برابر با

 )E4T2نیز بیشتر از  0/40تن دش هکتاش

WOFOST

مقادیر مشااهداتی باه ترتیاب

(E1T3) 1/42 ،(E3T2) 4/2

 0/50تن دش هکتاش بود.

 AquaCropنشان داد که بیشترین کمترین میزان اکتالف

همچنین نتایج حاکی از این باود کاه ایان اکاتالف دش اکثار

بین این مقادیر با نتایج مشاهداتی به تیماشهای 08/0( E1T2

تیماشها کمتر از  0/50تن دش هکتاش بود .این نتایج نشان داد کاه

تن دش هکتاش)  0/1( E1T3تن دش هکتاش) اکت اص داشت.

گرچه نتایج شبیهسازی عملکرد برای هر د مدل تقریباً یکساان
بااود ل ای دش حالاات کل ای دقاات م ادل  AquaCropاز ماادل
 WOFOSTبهتر بود .ایان نتاایج باا مشااهدا تود ش یاک
همکاشان مطابقت داشت .این محققان نیز با مقایسه این د مدل
دش شبیهسازی آفتابگردان گزاشش کردند که دقت ایان د مادل
تقریب ااً یکسااان بااود .بااا ایاان جااود بی اان کردنااد کااه ماادل
 AquaCropبه دلیال نیااز باه اطالعاا
شبیه سازی

شکل  -3مقایسه عملکرد (تن در هکتار) شبیهسازیشده
توسط مدلهای  AquaCropو  WOFOSTبا مقادیر
مشاهداتی در مراحل مختلف رشد در سال دوم در مرحله
صحتسنجی

ش دیِ کمتار بارای

اسانجی شاحاتتار ایان مادل نسابت باه مادل

 WOFOSTاشجحیات داشد ( .)Todorovic et al., 2009ایان
موضوع بهک وص دش شرایط کشوش ایران کاه دادههاا موشدنیااز
مدلهای گیاهی بهساختی جماعآ شی مایشاود یاا معماو ً دش
دسترس نیست؛ میتواند قابلتوجه باشد.
ششش

شکل  -4مقایسه عملکرد (تن در هکتار) شبیهسازیشده توسط مدلهای  AquaCropو  WOFOSTبا مقادیر مشاهداتی در سال دوم در
مرحله صحتسنجی
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مقادیر آماشه  MBEبرای مدل  AquaCropدش مراحل

شبیهسازی بهرهوری آب توسط مدلهای گیاهی

اسنجی

دش جد ل ( )2مقادیر شاکصهای آماشی برای بهره شی آب

صحتسنجی به ترتیب برابر با -1/28

-1/22

سیبزمینی دش هر د مرحله اسنجی صحتسنجی ذکرشده

کیلوگرم بر مترمکعب برای مدل  WOFOSTبه ترتیب برابر

است .همانطوش که مشاهده میشود ،دش هر د مدل

با  -1/21 -1/00بود؛ بنابراین ،دقت مدل  AquaCropبهتر

موشداستفاده مقداش کاشایی مدل براساس آماشههای

EF

از مدل  WOFOSTبود

d

مدلهای موشدمطالعه دش هر د

مرحله اسنجی صحتسنجی داشای کطای کمبرآ شدی بودند.

قابلقبول است .همچنین کطای هر د مدل با استفاده از آماشه
 NRMSEکمتر از  1/0بود دش محد ده عالی قراش داشت.

جدول  -6نتایج آمارهها برای مقایسه بهرهوری آب مدلهای رشد گیاهی  AquaCropو WOFOST

مدل گیاهی
AquaCrop

WOFOST

RMSE

MBE

مرحله

)تن دش هکتاش(

NRMSE
-

)تن دش هکتاش(

EF
-

d
-

اسنجی
صحتسنجی
اسنجی
صحتسنجی

1/41
1/20
1/08
1/81

1/10
1/12
1/18
1/15

1/28
1/22
1/00
1/21

1/55
1/50
1/52
1/58

1/55
1/55
1/55
1/55

همبسااتگی بااین مقااادیر مشاااهداتی شاابیهسااازیشااده
بهااره شی آب توسااط د ماادل  WOFOST AquaCropدش

گرچااه ضااریب تبیااین ماادل  AquaCropاناادکی بااا تر از
 WOFOSTبود.

شکل ( )8نشان دادهشده است .مقادیر آمااشه  R2نشاان داد کاه
هر د مدل توانایی قابل قبولی دش شبیهسازی این پاشامتر داشتند

شکل  -5همبستگی مقادیر بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب) مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدل  )a( AquaCropو مدل
 )b( WOFOSTدر سال دوم در مرحله صحتسنجی

نتایج مقایسه مقادیر بهدستآمده از هر د مدل موشداستفاده

 AquaCropبااه ترتیااب براباار بااا  1/08 1/44کیلااوگرم باار

نیز به تفکیک مقداش زمان تنش به ترتیب دش شکلهاای ()2

مترمکعب بود .این مقاادیر باه ترتیاب دش تیماشهاای

( )0نشااان داده شااده اساات .براساااس شااکل ( ،)2بیشااترین

مشاهده شد .این مقادیر برای مدل  WOFOSTبه ترتیب برابار

کمترین اکتالف بین مقادیر مشاهداتی شبیهسازیشده توساط

با  1/10 1/40کیلوگرم بر مترمکعب بود دش تیماشهای

E2 E4

E0

ارزیابی مدلهای  AquaCropو  WOFOSTدر شبیهسازی عملکرد سیبزمینی99...

 E1مشاهده شد .دش حالت کلی ،باا افازایش تانش آبای میازان
کطای مدل  AquaCropدش تعیین بهره شی آب افزایش یافات
لاای ش نااد منظماای بااین مقااادیر بااهدسااتآمااده باارای ماادل
 WOFOSTمشاهده نشد.

شکل  -7مقایسه بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)
شبیهسازیشده توسط مدلهای  AquaCropو  WOFOSTبا مقادیر
مشاهداتی در مراحل مختلف رشد در سال دوم در مرحله صحتسنجی

ارر متقابل هر د تنش بر بهره شی آب توسط مدلهای
 WOFOST AquaCropدش شکل ( )5نشان داده شده است.
شکل  -6مقایسه بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

براساس این نتایج ،بیشترین

کمترین اکتالف بین مقادیر

شبیهسازیشده توسط مدلهای  AquaCropو  WOFOSTبا

شبیهسازیشده با مدل  AquaCropمقادیر اندازهگیری شده

مقادیر مشاهداتی در مقادیر مختلف تنش آبی در سال دوم در

به ترتیب برابر با  1/10 1/80کیلوگرم بر مترمکعب بود .مقادیر

مرحله صحتسنجی

مشابه برای مدل  WOFOSTبه ترتیب برابر با 1/01 1/00

نتایج بهدستآمده دش شکل ( )0نشان داد که دش هر د مدل،
میزان کطای مدلها دش تنش اعمالشده دش مرحله ششد کامل
( )T2افزایش یافت کمترین کطا به تنش دش مرحله استقراش
بذش ششد ش یشی ( )T1اکت اص داشت .علت این است که هر
د مدل دش زمان افزایش م رف آب توسط گیاه کطای بیشتری
داشند .همچنین ا ایل د شه ششد دش هر د مدل حساسیت کمتری
نسبت به سایر د شهها داشد.

کیلوگرم بر مترمکعب بود .متوسط اکتالف مقادیر اندازهگیری
شده توسط د مدل

AquaCrop

 WOFOSTبا مقادیر

اندازهگیری شده به ترتیب برابر با 1/20

 1/28کیلوگرم بر

مترمکعب به دست آمد .این نتایج نشان داد که دقت هر د مدل
دش تعیین این پاشامتر نسبتاً پایین بوده است .علت این است که
این پاشامتر تحت تأریر پاشامترهای دیگری نظیر مدیریت مزشعه،
نهادهها شرایط آب هوایی قراش داشد شبیهسازی آن معمو ً
با کطا همراه است.

شکل  -8مقایسه بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب) شبیهسازیشده توسط مدلهای  AquaCropو  WOFOSTبا مقادیر مشاهداتی در
سال دوم در مرحله صحتسنج
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نتیجهگیری
این تحقیق بهمنظوش اشزیابی دقت د

مادل AquaCrop

 WOFOSTدش شبیه سازی عملکرد سیبزمینی تحات شارایط
مختل تنش آبی دش مراحل متفا

ششد انجام شد .نتایج نشان

داد که هر د مدل کطای نسبتاً قابل قبولی داشتند باااین جاود
مدل  AquaCropدچاش کطای کمبرآ شدی مدل

WOFOST

دچاش کطای بیشبرآ شدی شدند .براساس نتایج بهدستآمده ،هر
د مدل دش مرحله  T2دقت پاایینی دش شابیهساازی داشاتند .دش
سایر مراحل دقت مدل  AquaCropنسبتاً از مدل

WOFOST

بهتر بود .علت آن نیز به ماهیت هر د مدل برمایگاردد .مادل
 AquaCropبه دلیل آبمحوش بودن انعطاف بیشتری نسبت باه
مدل  WOFOSTدش شرایط تانش داشد؛ بناابراین باا توجاه باه
تعداد دادههای کمتر دش مدل  AquaCropدقت بهتار ،کااشبرد
این مدل برای شبیهسازی سیبزمینی پیشنهاد میشود.
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Evaluation of AquaCrop and WOFOST Model to Simulating Potato Yield
under Different Water Stress Conditions
M. A. Ansari1, A. Egdernezhad2* and N. A. Ebrahimipak3

Abstract
Due to importance of potato plant, simulating its yield under water stress using plant growth simulation
models helps researchers to better plan for irrigation. So, this study was conducted to evaluate water driven
(AquaCrop) and carbon driven (WOFOST) to simulate potato yield under different water deficit during various
cropping stages. To do this end, data collected from a research station in ChaharTakhteh, Shahrekord, during
two years (1998-1999) was used. The data was consisted of water stress at five levels (E0, E1, E2, E3, and E4
indicating 100, 85, 70, 50, and 30 percent of crop water needed, respectively) in three time (T1, T2, and T3
indicating 50, 100, and 150 days after sowing, respectively). RMSE values for simulation of yield using
AquaCrop and WOFOST were 1.5 and 2.2 ton.ha-1, respectively. Model efficiencies based on EF values were
0.95 and 0.98, respectively. According to MBE and NRMSE values, AquaCrop accuracy was better than
WOFOST. In both calibration and validation period, AquaCrop suffered from under estimate error and
WOFOST suffered from over-estimate error. Regarding the results, it is recommended to use AquaCrop for
simulation potato yield since it needs less data, have better precision and easier calibration.

Keywords: Carbon Driven Model, Crop Simulation Models, Deficit Irrigation, Water Driven Model, Water
Productivity.
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