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مقاله پژوهشي

برنامهریزی آبیاری گیاه گلرنگ تحت مدیریتهای مختلف آبیاری با استفاده از مدل
AquaCrop
عبداهلل بهمنش ،1اصالن اگدرنژاد  *2و سالومه سپهری

صادقیان 3

چکیده
گلرنگ یکی از گیاهان روغنی مهم به شمار میرود که تحت تنش آبی عملکرد آن کاهش مییابد .به همین دلیل تعییین واکینش
آن نسبت به مدیریتهای مختلف آب آبیاری بسیار حائز اهمیت است .در این پیووهش از مید  AquaCropجهیت شیبیهسیازی سیه
استراتوی برنامهریزی آبیاری گیاه گلرنگ برای روشهای آبیاری قطرهای سطحی ،قطرهای زیرسطحی و جویچهای استفاده شد .پییش
از آن ،مد  AquaCropبا استفاده از دادههای برداشتشده از یک مزرعه تحقیقاتی در شهرستان کرمانشاه واقع در طو جغرافیایی 74
درجه و  9دقیقه شرقی و عرض  47درجه و  12دقیقه شمالی طی دو سا زراعی واسنجی شد .در استراتوی نخست اعمیا آبییاری تیا
حد ظرفیت زراعی در دور ثابت ( 21 ،5 ،2و  11روز) ،در استراتوی دوم اعما مقدار ثابت آب آبیاری (مقادیر  21تا  51میلیمتیر بیرای
روشهای آبیاری قطرهای سطحی و قطرهای زیرسطحی و مقادیر  21تا  91میلیمتر بیرای روش جویچیهای) در دور ثابیت ( 1و  7روز
برای آبیاری قطرهای سطحی و قطرهای زیرسطحی و  21و  11روز برای جویچهای) و در استراتوی سوم تأمین نیاز آبی گیاه در سطوح
 66 ،211و  44درصد در طو فصل زراعی برای هر سه روش آبیاری در نظر گرفته شد .نتایج ایین پیووهش نشیان داد کیه بیشیترین
عملکرد زیستتوده و بهرهوری آب در استراتویهای او و دوم به دست آمد .مقادیر حداکثر برای عملکرد و زیستتوده به ترتیب برابیر
با  21/1 ،4/4تن در هکتار و بیشترین مقدار بهرهوری آب برابر با  1/57کیلوگرم بر مترمکعب در روشهای قطرهای سطحی و قطرهای
زیرسطحی و  1/69کیلوگرم بر مترمکعب در آبیاری جویچهای بود .با توجه به اینکه اعما استراتوی دوم برای کشاورزان آسانتر است،
پیشنهاد می شود از این روش برنامهریزی آبیاری در مزرعه استفاده شود؛ بنابراین برای آبیاری قطرهای سطحی و قطیرهای زیرسیطحی
 21میلیمتر آب آبیاری با دور دو روز و برای آبیاری جویچهای  41میلیمتر آبیاری با دور  21روز پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :آبیاری جویچهای ،آبیاری قطرهای ،تنش آبی ،مد سازی گیاهی ،نیاز آبی
 Kazemivash, 2013؛ دانشیییور و جواجیییوئینیییواد2494 ،؛

مقدمه
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محتشمی و همکاران .)2494 ،ازاینرو ،گلرنگ بهعنوان یک منبع
مهم تولید روغن جوراکی در بسیاری از کشورها مورداستفاده قرار
میگییرد ( .)Asqarpanh and Kazemivash, 2013در کشیور
ما ،سهم گلرنگ در تولید روغنهای جوراکی بسیار پایین اسیت و
بیشتر روغینهیای مصیرفی از طرییا واردات تیأمین مییشیود؛
بنابراین الزم است تولید گلرنگ چه از طریا افزایش سیط زییر
کشت و چه از طریا افزایش تولید در واحید سیط توسیعه یابید
(محتشمی و همکاران .)2494 ،توسعه تولید گلرنگ مستلزم وجود
آب کافی برای کشت آن است .علیرغم اینکیه گلرنیگ گییاهی
مقاوم به جشکی است لیکن عملکرد آن تحیت تینشهیای آبیی
به شدت بی ثبات است (طاهری و همکیاران .)2494 ،کیمآبییاری
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سبب تغییرات شدید در عملکرد گلرنگ شده و باعث کاهش رشد

آبیاری سطحی با اسیتفاده از مید  AquaCropپرداجتنید .ایین

آن می گردد (محتشمی و همکاران .)2494 ،به همین دلییل الزم

محققان با بررسی این مهیم بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه مید

است شناجت کافی از رژیم آبیاری گلرنیگ و اثیر مقیدار و روش

 AquaCropبا جطای  9درصد قابلیت مطلوبی برای شبیهسیازی

آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد آن داشت .از طرفیی ،اجیرای

عملکرد زعفران نسیبت بیه مقیدار آب آبییاری داشیت .جیوزی و

سناریوهای مختلف برای تعیین رژیم مناسب آبییاری گلرنیگ در

همکاران ( )2499به ارزیابی مد  AquaCropبرای شبیهسیازی

مزرعه ،نیازمند صرف وقت و هزینه بسییار اسیت کیه در شیرای

سیب زمینی تحت شرای کم آبیاری در سیسیتم آبییاری سیطحی

فعلی امکان اجرای آنها وجیود نیدارد .بیرای رفیع ایین مشیکل

پرداجتند .این محققان دقت مد  AquaCropبرای شبیه سیازی

محققان پیشنهاد کرده اند که از مید هیای شیبیهسیازی گییاهی

عملکرد را برابر با  21/95درصد گزارش کردنید .عابیدینپیور بیه

استفاده شود .این مد ها قابلیت تعییین عملکیرد ،زیسیتتیوده و

ارزیابی مد  AquaCropبرای شبیهسازی عملکرد و زیستتوده

بهره وری آب گیاهان زراعی در شرای مختلف تأمین آب را دارند

سویا تحت آبیاری سطحی پرداجت .این محقا نشان داد که اگیر

(ابراهیمی پاک و همکاران.)2494 ،

مد  AquaCropواسنجی شود ،با حداکثر جطیای  1/72تین در

مد  AquaCropیکی از مد های گیاهی است که توسی

هکتار میتواند عملکرد سویا را شبیهسازی کند

(Abedinpour,

سازمان جواروبار کشاورزی (فائو) برای بررسیی واکینش گیاهیان

) .2020منصور به ارزیابی این مید گییاهی بیرای شیبیهسیازی

زراعی به مقادیر مختلف آب آبیاری ارائه شده است .این مد بیه

آفتابگردان تحت شرای مختلیف تیأمین آب در آبییاری سیطحی

دلیل سادگی ،نیاز به دادههای کمتر نسیبت بیه سیایر مید هیای

پرداجت و دقت آن را مطلوب ارزیابی کرد .با تکیه بر قابلیت ایین

گیاهی و توانایی شیبیه سیازی دامنیه وسییعی از گیاهیان زراعیی

مد گیاهی ،میتوان به شبیهسازی سناریوهای آبیاری پرداجیت

موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفتیه اسیت .ایین مید آب-

) .(Mansour, 2021اگدرنواد و همکاران ( )2494با اسیتفاده از

محییور اسییت و قابلیییت مناسییبی بییرای شییبیهسییازی عملکییرد و

مد  AquaCropبه برنامهریزی آبیاری کلزا تحت شرای آبیاری

زیست توده گیاهان زراعی نسبت بیه مقیادیر مختلیف آب آبییاری

سطحی در دشت قزوین پرداجتند .این محققان با بررسی مقیادیر

دارد .عالوه بر این ،قابلیت شبیهسازی سیستمهای مختلف آبیاری

آب آبیاری از نظر افزایش عملکیرد و ارزش اقتصیادی آن ،عمیا

گییاهی در نظیر گرفتیهشیده اسیت ( Raes et al.,

بهینییه آب بییرای کشییت کلییزا در اییین دشییت را بییین 751-541

در این مید
.)2012

میلی متر تعیین کردند .در تحقیقی دیگر ،جافاجه و همکاران پی

پیش از شبیه سازی با این مد گیاهی الزم است دقت آن بررسی

از واسنجی مد  AquaCropبه تعیین مقدار مناسب آب آبییاری

AquaCrop

جیار در روش سطحی با استفاده از ایین مید گییاهی پرداجتنید

تحت شرای مختلف تیأمین آب پرداجتیهانید .کریمییاورگیانی و

) .(Khafajeh et al., 2021سیایر محققیان ازجملیه منصیور و

همکییاران ( )2496از میید  AquaCropبییرای شییبیهسییازی

امیری و همکاران نییز پی

از واسینجی مید  AquaCropبیه

زیست توده جو در منطقه پاکدشت استفاده کردند .در این تحقیا،

تعیین مناسب ترین برنامه آبیاری برای گیاهان آفتابگردان و گندم

سییه میییزان تییأمین آب ( 01 ،211و  61درصیید) تحییت آبیییاری

پرداجتند ) . (Mansour, 2021; Amiri et al., 2021علیرغیم

سییطحی بییا اسییتفاده از میید  AquaCropبییرای شییبیهسییازی

توجه محققان به استفاده از مد  AquaCropبرای شیبیهسیازی

زیستتوده جو استفاده شد .نتایج آنها نشان داد که تطابا نتیایج

گیاهان زراعی ،تاکنون مطالعات کافی در جصیو

ارزییابی ایین

شبیهسازیشده با مقادیر مشیاهداتی بسییار نزدییک ()R2=1/96

میید گیییاهی بییرای تعیییین عملکییرد و زیسییتتییوده گلرنییگ و

بود .در تحقیقی دیگیر ،ابراهیمیی پیاک و همکیاران ( )2494بیه

شبیهسازی اثر سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از ایین مید

بررسی واکنش زعفران نسبت به مقادیر مختلف آب آبیاری تحت

گیاهی انجامنشده است.

شود .ازاینرو محققیان مختلفیی بیه ارزییابی مید

برنامهریزی آبیاری گیاه گلرنگ با استفاده از مدل 76...AquaCrop

مطالعه انجام شیده توسی موسیوی زاده مجیرد و همکیاران
ازجمله مطالعات محدود در این جصو

عملیات مزرعهای

است .ایین محققیان در

گیاه گلرنگ در تاریخ  11اسفند و بیه مقیدار  41کیلیوگرم در

این مطالعه از مید  AquaCropتنهیا بیرای شیبیهسیازی گییاه

هکتار کاشته شد .تنککاری در تاریخ  19فروردین و با فاصله 25

گلرنگ تحت سیناریوهای مختلیف شیوری آب آبییاری اسیتفاده

سانتیمتر انجام شد .بر اساس آزمایش جیاک (جیدو  ،)2مییزان

کردند ) . (Mousavi Zadeh Mojarad et al., 2018بنیابراین ،بیا

 211کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم 251 ،کیلوگرم در هکتیار

توجه بیه اینکیه ایین مید گییاهی قابلییت شیبیه سیازی انیوات

کود اوره 251 ،کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و  111کیلوگرم

سیستمهای آبیاری را دارد ،لیکن توجه محققان عمدتاً به ارزییابی

در هکتار گوگرد برای دوره رشد گیاه در نظر گرفته شید .در ایین

این مد تحت سیستم آبیاری سطحی بوده است؛ بنیابراین ،ایین

پووهش از سه روش آبیاری استفاده شد .آبیاری قطرهای سطحی

پووهش با هدف تعیین مدیریت مناسب آب آبیاری در سه سیستم

در سه سط ( T2 ،T1و  T3به ترتیب نشاندهنده تیأمین ،211

آبیاری قطرهای سطحی ،قطرهای زیرسطحی و جویچیهای انجیام

 66و  44درصد نیاز آبی) ،آبیاری جویچیهای در سیه سیط (:T4

شد.

تأمین  211درصد نیاز آبی :T5 ،اعما  51میلیمتر آب آبیاری در

مواد و روشها

یک نوبت در دوره گلدهی و  :T6شرای دیم) و آبیاری قطیرهای

منطقه موردمطالعه

زیرسطحی با تأمین  211درصید نییاز آبیی ( )T7در نظیر گرفتیه

برای واسنجی مد  AquaCropاز دادههای برداشتشیده از

شدند .در تیمیار آبییاری قطیرهای زیرسیطحی ،نوارهیای آبییاری

مزرعه آزمایشی در شهرستان کرمانشاه واقع در طیو جغرافییایی

قطرهای تیپ قبل از کاشیت بیذور در عمیا  25سیانتیمتیری از

 74درجه و  9دقیقه شرقی و عرض  47درجه و  12دقیقه شمالی

سط جاک قرار داده شدند .کلیه آبیاریها بعد از کاشت تیا سیبز

و ارتفات  2429متر از سط دریا طی دو سا زراعی استفاده شید.

شدن گیاه ،در تمام تیمارهیا یکسیان و پی ازآن آبییاری مطیابا

پیش از کاشیت ،از جیاک مزرعیه نمونیهبیرداری و جصوصییات

تیمارهای ذکرشده اعما گردید .مشخصات آب آبیاری در جدو

فیزیکی و شیمیایی جاک تعیین شد (جدو .)2

( )1نشان دادهشده است.

جدول  -1خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک مزرعه
EC

کربن
آلی

میکرو موس بر سانتیمتر

درصد

2/1

2/40

فسفر
قابلجذب

پتاسیم
قابلجذب

Mn

Fe

Sand

Zn

نوت بافت

میلیاکیواالنت بر لیتر

771

16

Silt

Clay

4/0

درصد

22/9

4/4

2/46

71/4

75

سیلتی رسی

جدول  -2خصوصیات فیزیکي و شیمیایي آب
EC

TDS

میکرو موس

میلیگرم بر

بر سانتیمتر

لیتر

2111

671

کربنات

بیکربنات

کلر

سولفات

pH

منیزیم

کاتیونها

محلو

(میلیاکیواالنت بر لیتر)

4/2

1

6/25

2/9

2/20

مدل AquaCrop
این مد برای تعیین عملکرد محصو بر اساس تبخیر -تعیر از
رابطه ( )2استفاده میکند.

مجموت آنیونها

مجموت کلسیم و

سدیم

مجموت

سدیم

9/14
()2

درصد

0/25

2/10

9/14
Tri
ETo i

22/4

n

B W P * 
i 1

در این معادلیه B ،عملکیرد زیسیتتیوده تجمعیی (گیرم بیر
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مترمربع) WP* ،بهره وری آب نرما

شده (گرم بر مترمربع)Tri ،

()7

CC x 2 tCGC
e
CC 0

()5


 CDC t

CC  CC x 1  0.05  e CCx  1 


 

تعر روزانه گیاه (میلیمتر در روز) و  EToiتبخیر-تعیر مرجیع
(میلیمتر در روز) n ،تعداد روزهای پ

از کشیت و  iشیماره روز

است .میزان تعر روزانه با استفاده از رابطه ( )1به دست میآید:
()1

T r i  K s CC  K CTrx  ET 0i

در این رابطه Ks ،ضریب تینش آبیی ( KCTrx ،)-حیداکثر
ضریب گیاهی برای تعر ( )-و  CCضریب پوشیش گییاهی ()-
است .در مد  AquaCropتعیین میزان پوشش گیاهی بسیار بیا
اهمیت اسیت و سیه مید مختلیف بیرای تعییین آن وجیود دارد
(رابطههای  4تا .)5
()4

CC  CC x  0.25

در این رواب  CC0 ،پوشش گییاهی اولییه (سیانتیمترمربیع
برای هر گیاه) CGC ،ضریب رشد پوشش گییاهی (درصید روز)،
 CDCضریب کاهش پوشش گیاهی (درصد روز) و  tزمان است.
از رابطههای ( )4تا ( )5به ترتیب برای تعییین پوشیش گییاهی از
ابتدای دوره رشد تا نیمه مرحله توسیعه ،از نیمیه تیا آجیر مرحلیه
توسعه و از ابتدای مرحلیه پییری تیا انتهیای دوره رشید اسیتفاده
میییشییود .برجییی پارامترهییای مهییم مییورد اسییتفاده در میید
 AquaCropبرای گیاه گلرنگ مورد بررسی در ایین پیووهش در

CC  CC 0  e tCGC

جدو ( )4آورده شده است.

جدول  -3برخي پارامترهای واسنجي شده ،اندازهگیریشده و پیشفرض مدل AquaCrop
پارامتر
پوشش گیاهی اولیه
ضریب رشد پوشش گیاهی
تراکم کاشت
نرخ رشد پوشش گیاهی
حداکثر پوشش گیاهی
ضریب کاهش پوشش
زمان از کاشت تا جوانهزنی
زمان از کاشت تا حداکثر پوشش
زمان از کاشت تا پیری
زمان از کاشت تا بلوغ
زمان از کاشت تا گلدهی
طو دوره گلدهی
حداکثر عما ریشه
زمان برای رسیدن به حداکثر عما ریشه
ضریب گیاهی
بهرهوری آب نرما شده
شاجص برداشت
دمای پایه
دمای باال
حد باالی مربوط به توسعه پوشش گیاهی
حد پایین مربوط به توسعه پوشش گیاهی
ضریب شکل برای توسعه پوشش گیاهی
حد باالی مربوط به بسته شدن روزنهها
ضریب شکل منحنی مربوط به بسته شدن روزنهها
حد باالی زوا پوشش گیاهی
ضریب شکل منحنی مربوط به زوا پوشش گیاهی

واحد
درصد
درصد بر روز
گیاه در هکتار
درصد بر روز
درصد
درصد بر روز
روز
روز
روز
روز
روز
روز
متر
روز
گرم بر مترمربع
درجه سانتیگراد
درجه سانتیگراد
-

مقدار اولیه
2/5
0/4
651111
0/4
05
0
7
05
211
245
91
41
2
41
2/2
20
41
5
41
1/15
1/55
4/1
1/5
4
1/05
4/1

مقدار نهایی
1/19
11
651111
11
90
24/6
20
56
215
214
40
26
1
211
2/2
24
42
5
42
1
1/45
1/5
1/15
1/5
1/55
1/5

توضیحات
واسنجی شده
واسنجی شده
اندازهگیری شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
اندازهگیری شده
واسنجی شده
واسنجی شده
پیشفرض
پیشفرض
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده

برنامهریزی آبیاری گیاه گلرنگ با استفاده از مدل 17 ...AquaCrop

نتایج و بحث
واسنجي مدل AquaCrop
پیش از انجام برنامهریزی آبیاری ،نتایج بهدستآمده از مید
واسنجی شده  AquaCropبا مقادیر مشاهداتی مقایسه شد .ایین
نتایج برای عملکیرد ،زیسیتتیوده و بهیرهوری آب در شیکل ()2
مشاهده می شود .با توجیه بیه ایین نتیایج ،مقیادیر مشیاهداتی و
شبیه سازی نزدیک به هم بود .در شبیهسازی عملکرد و بهرهوری
آب ،میزان جطا بیرای اکثیر تیمارهیا کمتیر از  0درصید و نتیایج
متناظر برای زیستتوده  9درصد بود.
بهطور متوس  ،مد  AquaCropدر شبیهسیازی عملکیرد و
زیست توده دچار جطای کم برآوردی و در شبیهسیازی بهیرهوری
آب دچار جطای بییش بیرآوردی شید .ایین نتیایج بیا مشیاهدات
ابراهیمی پاک و همکاران ( ،)2490اگدرنواد و همکاران ( )2494و
کریمییی و همکییاران ( )2711روی گیاهییان زراعییی کلییزا و جییو
مطابقت داشت.

شکل  -1مقایسه عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب مشاهداتي
و شبیهسازیشده گلرنگ در مرحله واسنجي

نتایج استراتژی نخست آبیاری
در شییکل ( )1عملکییرد ،زیسییتتییوده و بهیرهوری آب بییرای
تیمارهای آبیاری قطرهای سطحی ( ،)T1آبیاری جویچیهای ()T4
و آبیاری قطرهای زیرسطحی ( )T7نشان دادهشده اسیت .در ایین
شکل ،مقادیر هرکیدام از پارامترهیای ذکرشیده بیرای چهیار دور
مختلف آبیاری تعیینشده است .در همه تیمارهیا بیا افیزایش دور
آبیاری مقدار عملکرد و زیستتوده روند کاهشی داشت .همچنین،
تغییر دور آبیاری از یکبهپنج روز ،اثر چندانی بر عملکرد نداشیت.
در تیمار  ،T1با افیزایش دور آبییاری بیه  21و  11روز ،عملکیرد
گلرنگ به ترتیب  1/4و  10/0درصد کاهش یافت .مقدار کیاهش
عملکییرد در دور آبیییاری  21روز بییرای تیمارهییای  T4و  T7بییه
ترتیب برابر با  1/4و  5/7درصد بود .مقیادیر متنیاظر بیرای ایین
تیمارها در دور آبیاری  11روز به ترتیب برابر بیا  14و  10درصید
بود .در تیمار  ،T1با افزایش دور آبیاری از یک به  11روز ،مقیدار
زیست توده  16درصد کاهش داشت .افیزایش دور آبییاری سیبب
کاهش طو دوره پر شدن ،کوچک شدن ،کاش وزن دانه و قطیر
طبا گلرنگ میشود؛ بنابراین عملکرد کاهش میییابید (قربیی و
همکاران .)2496 ،کاهش زیستتیوده بیرای دور آبییاری  5و 21
روز در این تیمار به ترتیب برابر با  2/5و  6/5درصد بود .در تیمار
 ،T7کاهش زیستتوده در دورهیای  21 ،5و  11روز بیه ترتییب
برابر با  9 ،1/5و  10/5درصد بود .مقایسه این نتایج نشان داد که
افزایش دور آبیاری در تیمار آبیاری قطرهای سیطحی نسیبت بیه
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آبیاری قطره ای زیرسطحی اثر کمتیری بیر زیسیتتیوده داشیت.
تغییرات بهره وری آب برای همه تیمار تا دور آبیاری  21روز روند
افزایشی داشت .پ ازآن ،بهرهوری آب کاهش یافیت .بهیرهوری
آب در تیمییار  T1نسییبت بییه سییایر تیمارهییا بیشییتر بییود .میییزان
بهرهوری آب در تیمارهای موردنظر در شرای مزرعیه (شیکل )2
کمتر از مقادیر بهدسیتآمیده در اسیتراتوی نخسیت آبییاری بیود
(شکل  .)1عملکرد و زیستتوده بهدستآمده در استراتوی نخست
آبیاری برای همه تیمارها بیشیتر از مقیدار مشیاهداتی در مزرعیه
(شکل  )2محاسبه شد؛ بنابراین مییتیوان اسیتراتوی آبییاری بیر

شکل  -2مقایسه عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب شبیه-

اساس دورهیای  5و  21روز را بهتیر از شیرای فعلیی در مزرعیه

سازیشده گلرنگ در دورهای مختلف آبیاری

آزمایشی معرفی کرد.

نتایج استراتژی دوم آبیاری
در شکل ( )4سناریوهای آبیاری بیر اسیاس دور و مقیدار آب
آبیاری برای تیمار  T1نشان دادهشده است .در دور آبییاری  1و 7
روز ،با افزایش مقدار آب آبیاری ،عملکرد و زیسیتتیوده افیزایش
یافت درحالیکه بهره وری آب روند کاهشی داشت .در دور آبیاری
 1روز ،عملکرد گلرنگ در عما آبیاری  21میلیمتر برابر بیا 4/7
تن در هکتار بود .این مقدار مشابه عملکرد در شیرای مزرعیهای
(شکل  )2بود .با افزایش عما آبیاری به  11 ،25و  41میلیمتیر،
عملکرد گلرنگ افزایش  0/0درصدی داشت .با توجیه بیه اینکیه
عملکرد گلرنگ برای عما های آبیاری اشاره شیده یکسیان بیود؛
بهرهوری آب در این تیمارها بهصورت پلکانی کاهش یافت؛ زییرا
مقدار آب آبیاری در طو فصل رشد برای عمیاهیای  11 ،25و
 41میلیمتر به ترتیب برابر با  2161 ،975و  2091میلیمتر بیود.
افزایش عملکرد گلرنگ در سناریوی ( 1)25نسبت به ( 1)21برابر
با  7/1درصد بود .در سایر سیناریوها مقیدار زیسیتتیوده مشیابه
( 1)25بود؛ بنابراین افزایش عما آبیاری تیا عمیا  25میلییمتیر
باعث افزایش عملکرد و زیستتوده شد و پ ازآن تغییری در این
پارامترها مشاهده نشد .بیا توجیه بیه اینکیه تغیییرات عملکیرد و
زیستتوده اندک بود ،بنابراین سناریوی ( 1)21به دلیل بهیرهوری
آب بیشتر توصیه میشود .البته اگر به دلیل کمبود آب این سناریو
برای اجرا در مزرعه انتخاب شد ،باید با روشهای مختلف ازجمله
سیسییتمهییای تغذیییهای افییت عملکییرد ناشییی از کمبییود آب
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قابلدسترس را جبران کرد (مقصودی و همکاران .)2494 ،بیدین

میلی متر افزایش یافت .عملکرد و زیستتوده گلرنیگ در سیناریو

ترتیب عالوه بر بهبود عملکرد و زیستتوده ،بهرهوری آب نییز از

( 21)91به ترتیب برابر بیا  4/5و  22/5تین در هکتیار بیود .ایین

شرای فعلی بیشتر میشود .این روند برای دور آبیاری  7روز نییز

مقادیر مشابه عملکرد و زیستتوده بهدسیتآمیده در سیناریوهای

مشاهده شد .در این دور آبیاری ،مقادیر عملکرد و زیستتیوده تیا

( 1)21و ( 7)41در روش آبیییاری قطییرهای سییطحی ( )T1بییود

عما  71میلی متر روند افزایشی داشت .پ ازاین عمیا ،مقیادیر

(شکل )4؛ بنابراین حتی بیا اعمیا  91میلییمتیر آب آبییاری در

این دو پارامتر ثابت ماند .به دلییل افیزایش مقیدار آب مصیرفی،

روش جویچه ای مقدار عملکرد و زیسیتتیوده قابیلقبیو نبیود.

بهرهوری آب در این دور آبیاری روند نزولی داشت .بهیرهوری آب

کاهش آب در دسترس در زراعت گلرنیگ سیبب کیاهش تعیداد

در سناریوهای ( 1)21و ( 7)11برابر بیود .بیااینوجیود مقیدار آب

طبا در بوته می شود و به همین دلیل عملکرد بیهشیدت کاسیته

مصرفی در سناریوی ( 7)11اندکی کمتر از سیناریوی ( 1)21بیود.

میشود (قربی و همکاران .)2496 ،از طرفی تنش آبی با ممانعیت

علی رغم اینکه عملکرد و زیستتوده در سناریو ( 7)11بیا مقیادیر

از رشد جوانههای جانبی سبب کاهش تعیداد شیاجههیای فرعیی

مشاهداتی (شکل  )2برابر بود ،لیکن بهرهوری آب در این سیناریو

میگردد (قربی و همکاران .)2496 ،به همین دلیل زیستتوده نیز

 9/5درصد بیشتر از شیرای واقعیی مزرعیه بیود .رونید تغیییرات

کاهش مییابد .در دور آبیاری  11روز ،عملکرد بهصورت متوسی

عملکرد ،زیستتیوده و بهیرهوری آب در تیمیار آبییاری قطیرهای

 41درصد و زیستتوده بهصورت متوس  11درصید کمتیر از دور

زیرسطحی ( )T7مشابه آبیاری قطره ای سطحی ( )T1بود (شکل

آبیاری  21روز بود .بهرهوری آب در دو سناریو ( 21)41و (11)41

 .)7با توجه به ماهیت مشابه روش آبیاری در دو تیمار  T1و ،T7

بیشتر از سایر سناریوها و به ترتیب برابر با  1/69و  2کیلوگرم بیر

مقادیر عملکرد و زیست توده در این دو روش نیز تقریبیاً یکسیان

مترمکعب بود .مقدار آب آبیاری مورداستفاده در این دو سناریو بیه

بود .روند تغییرات عملکیرد و زیسیتتیوده در آبییاری جویچیهای

ترتیب برابر با  461و  201میلیمتر بود که به ترتییب  4/1و 6/7

( )T4مشابه تیمار  T1بود ولی بهرهوری آب در ایین تیمیار رونید

برابر تیمار تک آبیاری ( )T5در شرای آزمایشیی بیود (شیکل .)2

منظمی نداشت (شکل  .)5میزان عملکرد در سناریو ( 21)21برابر

بااینوجود عملکرد و زیستتوده در این دو سناریو بسیار بیشیتر از

با  1/6تن در هکتار بود .این مقدار بسیار پایین بود و حتی نسیبت

تیمار تک آبیاری ( )T5بود .مقدار آب آبیاری در سناریو ( 11)21و

به شرای واقعی مزرعه نیز اندک بود به حدی که عملکرد تیمیار

تیمار تک آبیاری ( )T5مشابه بود .لیکن عملکرد در ایین سیناریو

 T5در شرای مزرعه بیشیتر از ایین سیناریو بیود (شیکل  .)2بیا

 66درصد کمتر از تیمار تک آبیاری بود .این نتایج نشان میدهید

افزایش عما آبیاری به  41میلیمتر ،عملکیرد حیدود  51درصید

که در شرای کمبود آب ،بهتر اسیت آبییاری فقی در دورههیای

افزایش یافت .افزایش عملکرد با اعما عماهیای  41 ،51و 91

بحرانی رشد گیاه انجام شود.

میلیمتر به ترتیب  751 ،711و  701درصد نسبت بیه عمیا 21

شکل  -3مقایسه عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب در دور و مقادیر آب آبیاری در تیمار آبیاری قطرهای سطحي ()T1
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شکل  -4مقایسه عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب در دور و مقادیر آب آبیاری در تیمار آبیاری قطرهای زیرسطحي ()T7

شکل  -5مقایسه عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب در دور و مقادیر آب آبیاری در تیمار آبیاری جویچهای ()T4

نتایج استراتژی سوم آبیاری

تییأمین نیییاز آبییی در سییطوح  66و  44درصیید سییبب افییزایش

تأمین نیاز آبیی گییاه در سیطوح  66 ،211و  44درصید در

بهرهوری آب نسبت به تأمین  211درصد نیاز آبی شد .این نتایج

طو فصل رشد برای آبیاری قطرهای سطحی ( )T1در شیرای

در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی ( )T7نیز مشاهده شید امیا

مزرعه ای میورد آزمیایش قیرار گرفیت و بیرای واسینجی مید

مقادیر عملکرد و زیستتوده بیه مقیدار نیاچیزی بیشیتر از روش

 AquaCropاستفاده شد (شکل  .)2در ادامه ،تیأمین نییاز آبیی

قطره ای سطحی بود .در روش آبیاری جویچیهای ( ،)T4تیأمین

گیییاه در سییطوح مختلییف بییرای روشهییای آبیییاری قطییرهای

نیاز آبی گیاه تا سیط  66درصید تغیییری در عملکیرد گلرنیگ

زیرسطحی ( )T7و آبیاری جویچهای ( )T4نیز با استفاده از مد

ایجاد ننمود ولی میزان زیستتیوده  1/5درصید کیاهش یافیت.

 AquaCropشییبیهسییازی شیید .نتییایج نشییان داد کییه در روش

تأمین نیاز آبی گیاه در سط  44درصد سبب کاهش عملکیرد و

آبیاری قطرهای سطحی ( ،)T1تأمین نیاز آبیی در سیطوح  66و

زیست توده به ترتییب برابیر بیا  15و  11درصید شید .در روش

 44درصد سبب کاهش عملکرد به میزان  24و  71درصد نسبت

آبیاری جویچهای ،بهرهوری آب مشابه روش قطیرهای سیطحی

به تأمین  211درصد نیاز آبی شد .کاهش زیسیت تیوده نییز بیه

تغییر کرد .مقایسه بهرهوری آب در این دو روش نشیان داد کیه

ترتیب  24/5و  41/5درصد برآورد شید (شیکل  .)6بیااینوجیود

روش آبیاری قطره ای سطحی دارای مقیادیر بیاالتری (بیهطیور

برنامهریزی آبیاری گیاه گلرنگ با استفاده از مدل 15...AquaCrop

متوس  41درصد) بود .مقایسیه عملکیرد در سیه روش آبییاری
موردمطالعییه نشییان داد کییه در روشهییای قطییرهای سییطحی و
زیرسطحی اعما تنش آبی سبب تغییرات شیدیدتیر عملکیرد و
زیستتوده جواهد شد؛ زیرا در این استراتوی ،نفوذ عمقیی آب و
نگهداشت آن در الیههای جاک کمتر از آبیاری جویچهای است؛
بنابراین با کمبود آب قابلدسیترس تعیداد آغیازههیای گیل کیه
تعیینکننده دانه هستند کاهش مییابد .همیین دلییل منجیر بیه
کاهش تعداد دانه و بیه دنبیا آن کیاهش عملکیرد مییشیوند
(مقصودی و همکاران.)2494 ،

شکل  -6مقایسه عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب
شبیهسازیشده گلرنگ با استفاده از مدل  AquaCropدر
سطوح مختلف تنش آبي

نتیجهگیری
در این پووهش اثر سه استراتوی برنامیه رییزی آبییاری بیر
عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب گیاه گلرنیگ بیا اسیتفاده از
مد  AquaCropشبیهسازی شد .بیشترین عملکرد ،زیستتوده
و بهره وری آب در اسیتراتوی نخسیت (اعمیا آبییاری تیا حید
ظرفیت زراعی) با اعما دورهای  5و  21روز برای هر سه روش
آبیاری قطرهای ،قطرهای زیرسطحی و جویچهای به دست آمید.
بیشترین مقادیر پارامترهای ذکرشده در استراتوی دوم (تغییر دور
آبیییاری) بییا اعمییا  21میلیییمتییر آبیییاری بییا دور  1روز بییرای
سیستمهای قطرهای و قطرهای زیرسطحی و اعما  41میلیمتر
آبیاری با دور  21روز برای سیستم جویچهای به دسیت آمید .در
استراتوی سوم (تأمین بخشیی از نییاز آبیی در کیل دوره رشید)
عملکرد دانه و زیست توده گلرنگ تحت تنش آبی در دو سیستم
آبیاری قطرهای و قطرهای زیرسطحی بیهشیدت کیاهش یافیت.
مناسب ترین سناریو در آبیاری جویچه ای با تأمین  66درصد نیاز
آبی به دست آمد .با در نظر گیرفتن کلییه شیرای  ،پییادهسیازی
استراتویهای او و دوم در مزرعه راحیتتیر اسیت .از طرفیی،
نتایج بهدستآمده تیمارهای متنیاظر در اسیتراتوی دوم بهتیر از
استراتوی نخست بود .به همین دلیل پیشنهاد میشود که از این
استراتوی در برنامهریزی آبیاری گلرنگ در مزرعه استفاده شود.
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Safflower Plant Irrigation Planning under Different Irrigation
Management Using Aquacrop Model
A. Behmanesh1, A. Egdernezhad2*and S. Sepehri Sadeghiyan3
Abstract
Safflower is one of the most important oil crops whose yield decreases under water stress. Therefore,
determining its response to different irrigation water managements is very important. To do that, in this study,
AquaCrop model was used to simulate three irrigation scheduling strategies of safflower for drip, subsurface
drip and furrow irrigation methods. At first, AquaCrop was calibrated using data collected from a research farm
located at 34˚ 21’ N and 47˚ 9’ E, in Kermanshah, Iran. In the first strategy, apply irrigation up to field capacity
at a constant rate (1, 5, 10 and 20 days), in the second strategy, apply a constant amount of irrigation water
(values of 10 to 50 mm for drip and subsurface drip irrigation methods and values up to 10 90 mm for furrow
method at constant duration 2 and 4 days for drip and subsurface drip irrigation and 10 and 20 days for furrow)
and in the third strategy apply water stress levels of 100, 66 and 33% during the growing season for all three
Irrigation method was considered. The results showed that the highest yield, biomass and water productivity
were obtained in the first and second strategies. Maximum values for yield and biomass were 3.7 and 12.2
fon.ha-1, respectively, and maximum water productivity was 0.54 kg.m-3 in both drip and subsurface drip
irrigation and 0.69 kg.m-3 in furrow irrigation. As the second strategy is easier for farmers to implement, it is
suggested that this method be used. Therefore, for drip irrigation and subsurface drip scenario, it is
recommended to apply 10 mm of irrigation water with a period of two days, and apply 30 mm water irrigation
with a period of 10 days.
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