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در  سازي عملکرد گندم و شوري خاک در شبيه Saltmedو  Aquacropمقايسه کارايي مدل 
 حميديه خوزستان

  
  ٢و آرش تافته *١رضا امداد محمد

  
  چکيده

  
. هدف از اين هستندير آن بر عملکرد گياهان تأثبررسي تغييرات مديريت آبياري و  يبراابزار مناسبي  ،ي گياهيها مدل

. نتايج سال اول استسازي عملکرد و تغييرات شوري خاک  يهشبدر  Saltmedو  Aquacropبررسي کارايي دو مدل  پژوهش،
 Aquacropرد و بيوماس در مدل عملک يساز هيشبنشان داد که شاخص آماري ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده براي 

سازي شوري با مدل  يهشبدرصد شد. اين شاخص آماري در  ٩و  ٨ يببه ترت Saltmedدرصد و براي مدل  ٥و  ٤يب به ترت
Saltmed  درصد و مدل  ١٨حدودAquacrop اعتبارسنجي استفاده شد، نشان  يبرادرصد بود. همچنين نتايج سال دوم که  ٥٣

 ٤و  ٤يب به ترت Aquacropيشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده براي عملکرد و بيوماس در مدل داد که شاخص آماري ر
نشان  Saltmed. بررسي شوري خاک در سال دوم با مدل شد  حاصلدرصد  ١٤و  ٢٢ يببه ترت Saltmedدرصد و براي مدل 

درصد) دقت  ٤٧( Aquacropدرصد) نسبت به مدل  ٢٦يشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده کمتر (ر باداد که اين مدل 
کارايي و دقت شوري خاک  يساز هيشبدر  Saltmedعملکرد و مدل  يساز هيشبدر  Aquacropبنابراين مدل ؛ بيشتري داشت
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  مقدمه 
سازي  يهشبي مختلفي براي ها مدلي اخير ها سالدر 

 رفته کار بهير تنش شوري در سطح مزرعه تأثعملکرد و 
سازي عملکرد در  يهشبقابليت  Aquacropاست. مدل 

). ٢٠١٢فائو، ( ددار راشرايط شور و تغييرات شوري خاک 
 دقت بهسازي وابسته  يهشب يها مدل از حاصل نتايج دقت
يري و گ اندازه در صورت است.ياز مدل موردن يها داده

يت کاربرد در قابل مدل ي ورودي،ها دادهتعيين دقيق 
خواهد را سنجي ايط مختلف پس از واسنجي و اعتبارشر

داشت. سادگي، نياز به اطالعات ورودي کم و دقت 
دو  ،ارتباط  ينا در. ستها مدلمبناي انتخاب  قبول قابل

ي کاربردي ها مدل جمله از Saltmed و Aquacropمدل 
سازي عملکرد گياهان و تغييرات  يهشب يبراکه  هستند

. مدل برخوردارندشوري خاک از قابليت و کارايي بااليي 
Aquacrop  سازي پروفيل رطوبت و  يهشبتوانايي بااليي در

ولي توزيع رطوبت را با دقت  ارد؛تغييرات شوري در خاک د
سازي باالتري نسبت به تغييرات شوري در خاک شبيه

). عابديني پور و ٢٠١٥محمدي و همکاران، کند (مي
 ٥٠) عملکرد ذرت در شرايط آبياري ديم، ٢٠١٢همکاران(

درصد نياز آبي  ١٠٠درصد نياز آبي و  ٧٥درصد نياز آبي، 
 ١٥٠و  ٧٥و با کاربرد سه سطح نيتروژن بدون کود، 

و گزارش  يبررس Aquacropکيلوگرم در هکتار را با مدل 
کردند که اين مدل براي سه پارامتر دانه، بيوماس و 

تا  ٩٥/٠ ي مصرف آب، کارايي مناسبي در محدودهور بهره
تن در  ٥١/٠تا  ١٧/٠ ة، ميانگين خطا در محدود٩٩/٠

 ٣/٢متوسط بين  طور بهي مصرف آب ور بهرههکتار و در 
 Aquacropدرصد خطا داشته و استفاده از مدل  ٥/٢٧الي 

هاي آبياري در سطوح مختلف  يمرژرا در شرايط مختلف 
  .دندکرکاربرد کود نيتروژن با دقت مناسب پيشنهاد 

در  Aquacrop) کارايي مدل ٢٠١٤( خرسند و همکاران
سازي عملکرد گندم، شوري و تغييرات رطوبت خاک  يهشب

عملکرد  Aquacrop مدلو گزارش کردند که  يرا بررس
 ٨٢/٤تا  ٩٨/٢حدود خطاي نسبي با متوسط  طور دانه را به
ميانگين شه متوسط ريده است. کرسازي  يهدرصد شب

شوري و رطوبت سازي  يهشببراي مربعات خطاي نرمال 
 شده  درصد گزارش ٥/٣٥و  ١٥ترتيب حدود ه بخاک 
سازي شوري  يهدر شب Aquacrop مدلبنابراين ؛ است

در مقايسه با رطوبت خاک و عملکرد دانه خطاي خاک 
) در مورد مدل ٢٠١٠( . مونتنگرو و همکاراندارد بيشتري

يزي آبياري هويج و ر برنامه يبرا Saltmed اگروهيدرولوژي
ند که اين مدل از کردزارش گ استفاده و کلم در برزيل

دقت و کارايي بااليي در برآورد گنجايش رطوبتي خاک، 
يط در شراهاي مديريتي آبياري کرديروعملکرد گياه و 

) ٢٠٠٥( . رجب و همکاراناستمحدوديت آب برخوردار 
در آبياري  قابل کاربرد Saltmed گزارش کردند که مدل

 آبياري هاي مختلفکرديروو در  ي استا قطرهسطحي و 
و  شور آب(با تغيير دور و عمق آبياري)، استفاده از 

نيتروژن) در  نظر (از يزيخ حاصلهاي مختلف  يريتمد
و  يد. گالبکن يمشرايط مختلف نتايج قابل قبولي را ارائه 

) در استفاده ٢٠١١و همکاران ( ي) و رزاق٢٠٠٩( همکاران
سازي تغييرات  يهشببررسي و  يبرا Saltmed از مدل

نيشکر و کينوا در شرايط  کشت درترتيب ه وري خاک بش
داري در مقادير شوري  يمعننشان دادند که تغييرات  ،شور

يري گ اندازهشده با اين مدل با مقادير  سازي يهشبخاک 
و اين مدل  رددرصد وجود ندا ٥شده در سطح احتمال 

سازي تغييرات شوري خاک در هر  يهشبتوانايي بااليي در 
  .رددادو کشت 

) در مورد عملکرد دانه و ماده ٢٠١٣(  سيلوا و همکاران
هاي آبياري در دو سال خشک و تر  يمرژخشک نخود در 

ند که کردگزارش  ،Saltmed در جنوب پرتغال توسط مدل
سازي عملکرد خشک  يهشببيشترين درصد خطاي مدل در 

است؛ درصد بوده  ٣/٥و  ٧/٤يب به ترتدر سال خشک و تر 
سازي و مديريت  يهشب يبراتوان  يماز اين مدل  نيبنابرا

. عالي و دکري خشک و تر استفاده ها سالآبياري در 
) نتايج ٢٠١٤( رامشواران و همکاران) و ٢٠١٥( همکاران

ه را ب شور آبير تأثاي و بررسي حاصل از تحقيق گلخانه
و نشان دادند  کردند يترتيب بر عملکرد خيار و فلفل بررس

سازي عملکرد و تغييرات  يهشبدر  Saltmed که مدل
و اين مدل قابليت استفاده در  استرطوبت خاک مناسب 

يري گ اندازهي ها دادهبررسي  د.شرايط گلخانه را نيز دار
کينوا، ذرت شيرين و نخود در مراکش با  درکشتشده 

ي بند دانهتيمار کم آبياري در مراحل گلدهي،  ٦استفاده از 
نشان  Saltmedمدل  ةيلوس بهگياهان مذکور  ةو رشد اولي

سازي بيوماس و عملکرد  يهشبداده است که اين مدل در 
کارايي و دقت مناسبي داشته  موردنظردانه در هر سه گياه 

سازي  يهشبيري با گ اندازهي ها دادهو توافق مناسبي بين 
وجود داشته است. همچنين گزارش شده است که مقادير 

سازي عملکرد و بيوماس  يهشبدر  متوسط درصد خطا
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درصد بوده است. متوسط درصد  ٥و  ٥/٢ يببه ترتکينوا 
 شده براي سازي يهشبخطا براي مقادير عملکرد و بيوماس 

درصد و براي گياه ذرت اين  ٧/٦و  ٢/٤يب به ترتنخود 
 گزارشدرصد  ١٢و  ٩/١٠يب برابر با به ترت خطامقادير 

 ).٢٠١٢هيريچ و همکاران، ( است شده 
ي با استفاده از آبياري فرنگ گوجهبررسي عملکرد گياه 

يرسطحي در شرايط متناوب استفاده از زاي سطحي و قطره
سطح شوري آب  ٤در  Saltmed مدل با شورو غير شور آب

نشان داد  ،دسي زيمنس بر متر ٨و  ٦، ٤، ٢، ٧/٠آبياري 
سازي عملکرد و شوري خاک در  يهشبکه اين مدل در 

و بين  ردي دقت بااليي داا قطرهيرسطحي و زآبياري 
داري در  يمعنيري شده تفاوت گ اندازهسازي و  يهشبمقادير 
). ٢٠١٨دسترنج و همکاران، ( دارددرصد وجود ن ٥سطح 

در  Saltmedو  Aquacropسازي هاي شبيهمدلارزيابي 
کشت ذرت  درشور ريشور و غ  از آباستفاده متناوب 

 ) درR2( ر ضريب تبيينمقداي نشان داده است که ا علوفه
به  Saltmed و Aquacrop مدل باشوري خاک سازي  يهشب

شده  سازي يهشببراي مقادير  و ٧٣/٠و  ٨٤/٠ترتيب برابر 
. همچنين گزارش شده آمد دست به ٨٥/٠ و ٧٦/٠عملکرد 

 سازي يهدر شب Aquacrop خطاي نسبي مدلاست که 
سازي  يهدرصد و در شب ٨/٣٠تا  ٩/٢ عملکرد محصول از

بوده درصد متغير  ٨/٤٥تا  ٩/٥شوري خاک از پروفيل 
در  Saltmedخطاي نسبي مدل از طرف ديگر . است
درصد و در  ٧/٢٤تا  ٩/٠عملکرد محصول از سازي  يهشب
درصد متغير  ٢/٣٨تا  ٢/٢شوري خاک از سازي  يهشب

  ).١٣٩٤لي و همکاران،  حسن( استگزارش شده 
يري عملکرد و تغييرات شوري گ اندازهبررسي و  که جا آن از

هاي ها و روشريشه در مديريت ةتوسع ةيدر ناحخاک 
هزينه و  صرف بهمختلف آبياري در گياهان زراعي نياز 

يوهاي مختلف سنارو در عمل امکان اجراي  استبر  زمان
عملکرد و تغييرات شوري خاک مقدور  يبررس يبراآبياري 

ي کاربردي اين امکان را ها مدلاستفاده از  ني؛ بنابرايستن
آورد تا پس از واسنجي و صحت سنجي مدل  يمفراهم 
افزايش  ةنيزميوهاي مختلف مديريتي را در سناربتوان 

عملکرد محصول و تغييرات شوري خاک با دقت قابل 
 اين از هدف بنابراين کرد؛ سازي و توصيه يهشبقبولي 
و  Saltmed ، بررسي کارايي دو مدل کاربرديپژوهش

Aquacrop  سازي عملکرد و تغييرات شوري خاک  يهشبدر
و حميديه خوزستان  ةدر شرايط کشت گندم در منطق

 در شرايط منطقه ،ها مدلاين  ارائه کارايي استفاده از هدف
  .است

  
  ها مواد و روش

 ةدر منطق ٩٤-٩٥و  ٩٣-٩٤اين پژوهش در سال زراعي 
رامسه واقع در شهرستان حميديه خوزستان در طول و 

 ٣٣دقيقه و  ٤١درجه و  ٤٧يب به ترتعرض جغرافيايي 
 ١٠ ةسه قطعنه يزمدقيقه اجرا شد. در اين  ٤درجه و 

هکتاري انتخاب و در هريک از اين قطعات يک مزرعه به 
ري در نظر يگ اندازهارزيابي و  يبرا مترمربع ٢٠٠٠مساحت 

از رقم چمران و به  استفاده موردگرفته شد. بذر گندم 
کيلوگرم در هر هکتار استفاده شد. در سال  ٢٥٠ميزان 
)، با استفاده از مقادير شوري اوليه، ٩٣-٩٤اول (

سازي  يهشبفيزيکي و شيميايي خاک نسبت به  يها يژگيو
و بررسي تغييرات عملکرد و شوري خاک با استفاده از دو 

آن با مقادير  ةو مقايس Aquacrop و Saltmed مدل
يز از آمار نطول فصل زراعي  در يري شده اقدام شد.گ اندازه

شامل اهواز (و اطالعات هواشناسي ايستگاه سينوپتيک 
درجه حرارت حداقل و حداکثر، رطوبت نسبي حداقل و 

تعيين  يبرا) حداکثر، بارندگي، ساعت آفتابي و سرعت باد
تعرق گياه گندم  -سطح مرجع و تبخير قتعر -تبخير

استفاده شد. همچنين در طول فصل زراعي حجم آب 
 ةآبياري، ساعت آبياري، راندمان کاربرد آب، عمق توسع

يري و تعيين شد. در انتهاي فصل کشت با گ اندازهريشه 
يري مستقيم از مزارع منتخب در سه تکرار مقدار گ اندازه

راه تغييرات شوري پروفيل عملکرد دانه و بيوماس به هم
يري و تعيين شد. با توجه به اطالعات گ اندازهخاک 
براي  Aquacropو  Saltmed مدل دو يري شده،گ اندازه

شرايط سال اول کشت، مورد واسنجي قرار گرفتند. از 
و از اطالعات سال دوم  يواسنج يبرااطالعات سال اول 

آن با مقادير  ةنتايج دو مدل و مقايس ياعتبارسنج يبرا
است که در دو مدل  يشد. گفتناستفاده  يگير اندازه

Saltmed  وAquacrop گندم توسط روش  تعرق -تبخير
  د.شلحاظ  يمحاسبه و در شبيه ساز پنمن مانتيث فائو 

 
  Aquacropمدل 

) ٢٠١٢( ٠/٤نسخه  Aquacrop از مدل ،در اين پژوهش
استفاده شد. با توجه به قابليت و کارايي اين مدل در 

سازي عملکرد و اجزاي عملکرد در شرايط تنش آبي  يهشب
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و شوري، اين مدل انتخاب و مورد واسنجي قرار گرفت. 
 دورنبوس و کاسام ةرابط ةيلوس به ،تنش آبي در اين مدل

 -تبخير تعرق واقعي به -) و بر اساس نسبت تبخير١٩٧٩(
د. اين مدل حرکت نمک شتعرق پتانسيل در نظر گرفته 

در خاک را بر اساس معادالت حاکم بر زهکشي و نيز بر 
صعود مويينگي و پتانسيل تبخير از سطح خاک  ةپاي
ي ورودي اين مدل شامل ها دادهد. کن يمسازي  يهشب

 ET0که با استفاده از مدل استي اقليمي پارامترها

Calculator يين و تعگياه مرجع  تعرق -تبخيرادير ، مق

 Aquacropسپس در قالب اطالعات ورودي در اختيار مدل 
مرجع  تعرق -تبخيراست که مقادير  يگفتن قرار داده شد.

 ة، به عنوان دادET0 Calculatorدست آمده از مدل ه ب
ي گياهي، ها دادهد. شلحاظ  Aquacropدر مدل  يورود

ياز در اين مدل موردنريزي آبياري اطالعات خاک و برنامه
در هر سه پايلوت  شده انجامهاي  يريگ اندازهبر اساس 

يب به ترت ٢ و ١جدول در منتخب براي مدل تعريف شد. 
هاي فيزيکي خاک  يژگيواطالعات گياهي و برخي از 

  .شده استها ارائه  پايلوت
  

  از مزارع تحقيقاتي منتخب آمده دست بهاطالعات گياهي  -۱جدول 
 محدوده تغييرات اطالعات گياهي (گندم) محدوده تغييرات اطالعات گياهي (گندم)

١٠-١٤ تعداد روز از کاشت تا ظهور گياه روز)( يگلدهطول دوره    ١٠-١٤  
٩٥- ١٠٥ تعداد روز از کاشت تا رسيدن به ماکزيمم پوشش ١٠٥- ١١٥ تعداد روز از کاشت تا گلدهي   

ها تعداد روز از کاشت تا پير شدن برگ  ١٣٥- ١٤٥ متر)ها ( ماکزيمم عمق ريشه   ٣٠/٠-٣٥/٠  
شدن) برداشت (قابل دنيرستعداد روز از کاشت تا   ١٦٠- ١٧٠ ها تعداد روز از کاشت تا رسيدن به ماکزيمم عمق ريشه   ١٠٠- ١١٠  

    
  Saltmed مدل
سازي عملکرد  يهشبدر  Saltmedبررسي کارايي مدل  يبرا

- ٠٤-٠٢ ةو تغييرات شوري خاک در اين پژوهش از نسخ
) استفاده و تغييرات عملکرد و شوري خاک ٢٠١٥( ٣
 ٦٠-٩٠ و ٣٠- ٦٠، ٠-٣٠(در سه عمق شده سازي يهشب
مقايسه و  يري شدهگ اندازهمتر) در دو سال با مقادير  يسانت

در اين مدل نيز براي  Aquacropارزيابي شد. مشابه مدل 
گياه مرجع و گندم نياز به اطالعات  تعرق -تبخيربرآورد 

(پنمن مانتيث  ٥٦که بر اساس روش فائو  شناسي بودهوا
. اين مدل مقدار واقعي جذب آب توسط شد  محاسبهفائو) 

) محاسبه ١٩٩٢گياه را بر اساس رابطه کاردون و لتي (
که اين معادله بر اساس فشار اسمزي در جذب  کند يم

ير دارد. حرکت آب در خاک در اين مدل بر اساس تأثگياه 
معادله ريچاردز و حرکت شوري بر اساس جريان آب در 

ي ها دادهشود. بر اين اساس برخي  يمسازي  يهشبخاک 
ورودي مدل شامل اطالعات فيزيکي و شيميايي خاک 

بندي خاک، هدايت هيدروليکي هر اليه، رطوبت  يهال مانند
 اشباع، رطوبت ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم،
شوري اوليه نيمرخ خاک در ابتداي کشت و ضريب 

به اين  يدي وروها دادهد. از جمله کرپخشيدگي اشاره 
توان به اطالعات ضريب گياهي، حداقل و حداکثر  يمدل م

عمق ريشه، ارتفاع گياه و عملکرد پتانسيل، شاخص سطح 

 يکرد. همچنين پارامترهابرگ و شاخص برداشت اشاره 
 ،مديريت آبياري شامل روش آبياري، تاريخ آبياري، عمق

از جمله  ،ساعت آبياري و شوري آب آبياري در هر نوبت
است در اين مدل تعريف  يواردي هستند که ضرورم

ياز اين مدل در جدول موردنشوند. برخي اطالعات گياهي 
  است. شده  ارائه ٣

يـاري  عمق آباطالعات مديريت آبياري شامل نوبت آبياري، 
و شوري آب آبياري کاربردي در مزارع منتخب، در دو سال 

  است. شده  ارائه ٤، در جدول شده اجرا
سنتي  صورت بهکه آبياري گندم در منطقه،  نظر به اين

کشاورزان آب بيشتري براي گندم در اين  غالباًاست و 
افزايش کارايي  برايکنند؛ بنابراين  يممنطقه مصرف 

ين روش تر مناسبگندم منطقه،  درکشتمصرف آب 
آبياري گندم براي ارتقاء کارايي مصرف آب با مدل 

Aquacrop ٤ارتباط تعداد   ينا دررا شد. اج سازي و يهشب 
ي، گلدهي و ده ساقهنوبت آبياري در مراحل کاشت، 

 ١٢٠با عمق آب کاربردي حدود هر نوبت تشکيل دانه و 
تن  ٥/٢نيل به عملکرد معمول کشاورزان ( برايمتر  يليم

آمد و براي سال دوم اجرا شد. به علت  به دستدر هکتار) 
ع زماني در سال دوم مقدار و توزي نظر ازبارش مناسب 

متر)، نوبت  يليم ١٣٧متر) نسبت به سال اول ( يليم ٢٢٧(
) حذف و ماه بهمنآبياري مصادف با آغاز گلدهي گندم (
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بنابراين در سال دوم سه نوبت آب آبياري در نظر گرفته 
يري شده در سال اول گ اندازهي گياهي و خاک ها دادهشد. 

 براي Saltmed و Aquacropبراي واسنجي دو مدل 
سازي عملکرد و شوري خاک استفاده شد. نتايج  يهشب

سنجي نتايج دو مدل در  صحت برايواسنجي سال اول 
ي آماري، خطاي ها شاخصسال دوم ارزيابي شد. از 

)، RMSE)، ريشه ميانگين مربعات خطا (SEاستاندارد (
)، NRMSEشده (ريشه ميانگين مربعات خطا نرمال 

) و MBEميانگين انحراف خطا ( )،R2( يينتبضريب 
 ها آنو مقايسة  ها مدل) براي تعيين دقت EFکارايي مدل (

  يري شده استفاده شد.گ اندازهبا مقادير 

  
  ي منتخبها لوتيپاي فيزيکي خاک ها يژگيوي برخ -۲ جدول

خاک دسي زيمنس بر متر هدايت الکتريکي اوليه  
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 سال اول سال دوم

٩/١٠  ٠/٩  ٣/١٤  ٨/٢٥  Loam ٠-٢٥ ٢٢ ٣٦ ٤٢  
١مزرعه   ٩/٦  ٩/٧  ٧/١٧  ٣/٣٠  Clay Loam ٢٥-٤٥ ٢٨ ٣٨ ٣٤  

٣/٦  ٠/٧  ٢/١٥  ١/٢٨  Loam ٤٥- ٦٠ ٢٤ ٤٢ ٣٤  
٢/١٠  ٣/٨  ٨/١٧  ٩/٣٠  Clay Loam ٠-٢٥ ٢٨ ٤٢ ٣٠  

٢مزرعه   ٢/٧  ١/٩  ٥/٢٤  ٠/٣٨  Silty Clay ٢٥-٤٥ ٤٠ ٤٠ ٢٠  
٥/٦  ٩/٨  ٠/٢٩  ٧/٤١  Clay ٤٥- ٦٠ ٤٨ ٣٦ ١٦  
٤/١٠  ٩/١٠  ٥/٢٤  ٠/٣٨  Silty Clay ٠-٢٥ ٤٠ ٤٢ ١٨  

٣مزرعه   ٢/٧  ٩/٦  ٠/٢٧  ٢/٤٠  Silty Clay ٢٥-٤٥ ٤٤ ٤٢ ١٤  
١/٦  ٣/٦  ٥/٢٣  ٠/٣٨  Silty Clay Loam ٤٥- ٦٠ ٣٨ ٤٨ ١٤  
٥/١٠  ٨/٨  ٠/١٩  ٩/٣١  Clay Loam ٠-٢٥ ٣٠ ٤٠ ٣٠  

١/٧ ميانگين  ٥/٨  ٠/٢٣  ٤/٣٦  Clay Loam ٢٥-٤٥ ٣٧ ٤٠ ٢٣  
٣/٦  ٩/٧  ٠/٢٣  ٤/٣٦  Clay Loam ٤٥- ٦٠ ٣٧ ٤٢ ٢١  

  

  Saltmed مدل ازيموردنبرخي اطالعات گياهي  -۳جدول 
گياهي عامل مقدار عامل گياهي  مقدار عامل گياهي مقدار 

متر يسانت ٤٠ حداكثر طول ريشه يزن جوانه ةطول دور  روز ١٠  روز ١٦٥ کل دوره رشد   
کيلوگرم در هکتار ٤٥٠٠ حداكثر عملكرد محصول ابتدايي ةطول دور  روز ٣٠  ٤٣/٠ شاخص برداشت   
٣/٠ ضريب گياهي اوليه توسعه ةطول دور  روز ٣٥  متر يسانت ٨٠ ارتفاع گياه   
٨/٠ ضريب گياهي مياني مياني ةطول دور  روز ٥٥  آبان ١٦ تاريخ کشت   
٤/٠ ضريب گياهي انتهايي پاياني ةطول دور  روز ٣٥  فروردين ٣٠ تاريخ برداشت   
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  موردنظراطالعات مديريت آبياري در دو سال زراعي  -۴جدول 
 سال دوم سال اول

 تاريخ آبياري
 متوسط عمق آب آبياري

متر يليم  
 شوري آب آبياري
متر يليممتوسط عمق آب آبياري  تاريخ آبياري دسي زيمنس بر متر  

 شوري آب آبياري
 دسي زيمنس بر متر

١٦/٨/١٣٩٣  ٤/٦ ٢٠٠  ١٦/٨/١٣٩٤  ٥/١ ١٢٠  
١٥/٠٩/١٣٩٣  ٤/٦ ١٨٠  ١٠/١٠/١٣٩٤  ٥/١ ١٢٠  
٢٧/١٠/١٣٩٣  ٤/٦ ١٨٠  ١٦/١٢/١٣٩٤  ٥/١ ١٢٠  
٢٠/١١/١٣٩٣  ٠/٢ ٢٠٠   -  -  - 
٢٠/١٢/١٣٩٣  ٠/٢ ١٩٠   -  -  - 

      
  نتايج و بحث

يري شده گ اندازهنتايج حاصل از عملکرد و بيوماس گندم 
هاي منتخب به همراه مقادير متناظر  يلوتپادر 
در  Saltmed و Aquacropبا مدل  ها آنشده  سازي يهشب

  است. شده  ارائه ١شکل 
ي آماري ها شاخصهمچنين نتايج مقايسة برخي از 

شده حاصله از دو  سازي يهشبهاي عملکرد دانه گندم  صفت
يري شده و مقايسة آن با گ اندازهمدل مذکور، با مقادير 

ارائه شده است. نتايج مقايسة  ٢يک در شکل  به خط يک
شده حاصل  سازي  يهشبي آماري عملکرد دانه ها شاخص

با  Aquacropدهد که مدل  يمشده از دو مدل، نشان  
تن  ١٢/٠داشتن ريشه ميانگين مربعات خطاي استاندارد (

در هکتار) و ريشه ميانگين مربعات خطاي استاندارد نرمال 
يشتر ب) ٧/٠(کمتر و شاخص کارايي مدل  )٠٤/٠شده (

از دقت و کارايي بيشتري  ،Saltmed نسبت به مدل

شود  يمديده  ٢گونه که در شکل برخوردار است. همان
در  Saltmed شده عملکرد در مدل سازي يهشبمقادير 

 تغييري ندارد که اين امر ناشي از نظر موردهاي  يلوتپا
مراحل (ياهي گي پارامترها از استفادة کمتر اين مدل

ک گياه و توسعة پوشش گياهي و رشد)، مراحل فنولوژي
يا  Aquacropمعادالت حاکم بر مدل نسبت به مدل 

سازي است. همچنين تغييرات  خطاي مدل در شبيه
شده با اين دو مدل و مقايسة  سازي يهشببيوماس گندم 

يري شده، نشان گ اندازهي آماري آن با مقادير ها شاخص
با داشتن ريشه  Aquacropدهد که کارايي مدل  يم

و ريشه ميانگين مربعات خطاي  ميانگين مربعات خطا
و نيز شاخص کارايي  ٠٤٩/٠و  ٣٢/٠ يببه ترتنرمال شده 

از دقت بيشتري در  Saltmed نسبت به مدل ١٦/٠مدل 
  سازي بيوماس برخوردار بوده است. يهشب

  

  
  يري شده در سال اولگ اندازهو مقادير  Aquacropو  Saltmedا مدل بشده  سازي يهشبگندم  ةنتايج  عملکرد دان ةمقايس -۱شکل 

  

AquaCrop   
  P = 1.0259M 
R² = 0.7209 

 RMSE=0.12 
     NRMSE=0.044 

MBE=0.077 
EF=0.69600 

         SaltMed         
          P = 0.9941M 
         R² = 0.0085 

          RMSE=0.21 
            NRMSE=0.08 
          MBE=-0.022 

      EF=0.001 
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1:1 Aquacrop Saltmed Linear (Aquacrop) Linear (Saltmed)
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  يري شده در سال اولگ اندازهو مقادير  Aquacropو Saltmed شده بيوماس گندم با مدل سازي يهشبنتايج  ةمقايس - ۲شکل 

  
د شو يممالحظه ، ٢و  ١با توجه به نتايج حاصل از شکل 

شده عملکرد دانه و بيوماس  سازي يهشبکه مقادير 
کم  ،يک به نسبت به خط يک Saltmed با مدل آمده دست به

مقادير ن مدل يامتوسط  طور  به است.برآورد شده 
د. همچنين کن يمسازي  يهشبيري شده را کمتر گ اندازه

شده توسط مدل  سازي يهشبتغييرات پروفيل شوري خاک 
Aquacrop  وSaltmed  يري شوري خاک گ اندازهبا مقادير

ي و بررسمتر  يسانت ٦٠-٩٠و  ٣٠-٦٠، ٠-٣٠در سه عمق 
روند تغييرات شوري خاک  ٣شکل در ارزيابي شد. 

يري گ اندازهبا مقادير ي مذکور، ها مدله با شد يساز هيشب
  .شده استشده شوري خاک ارائه 

شده  سازي يهشبشود، شوري خاک  يمکه ديده  گونه همان
قرابت و همخواني بيشتري با مقادير  Saltmed با مدل
 عبارت بهدارد؛  Aquacropيري شده نسبت به مدل گ اندازه

يگر اين مدل مقادير شوري خاک را با دقت بيشتري د 
يب به ترت Aquacropو  Saltmed(خطاي استاندارد مدل 

در  Saltmedکند. مدل سازي مي يهشبدرصد)  ١/١٢و  ٢/٤
سانتي متري) دقت و کارايي نسبي  ٩٠تا  ٦٠الية سوم (

سازي شوري خاک نسبت به مدل  باالتري در شبيه
Aquacrop  در الية اول و دوم مقادير دارد. همچنين

همخواني و قرابت  Saltmedسازي شده با مدل  شبيه
در مقايسه با مقادير  Aquacropبيشتري نسبت به مدل 

 شده دارد. گيري  اندازه
 موردي ها مدلمقايسة نتايج تغييرات شوري خاک با  براي

ي آماري ها شاخصيري شده از گ اندازهو مقادير  استفاده
شود، مدل  يمديده  ٤که در شکل  گونه همان. شد  استفاده

Saltmed ) ٣٨/١با داشتن ريشه ميانگين مربعات خطا 
دسي زيمنس بر متر)، ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال 

) کمتر و ٩٧/٠) و ميانگين انحراف خطاي (١٨/٠شده (
 نسبت به مدل ) بيشتر،٥٧/٠شاخص کارايي مدل (

Aquacrop  سازي شوري خاک  يهشباز دقت بيشتري در
 برخوردار است.

 
  گيري شده در سال اولو مقادير اندازه Aquacropو  Saltmed شده با مدل سازي يهشبتغييرات شوري خاک  -۳شکل 

AquaCrop   
  P = 1.041M 
R² = 0.483 

  RMSE=0.32 
       NRMSE=0.049 

  MBE=0.073 
EF=0.1630 

SaltMed     
    P = 0.9635M 
   R² = 0.0233 
   RMSE=0.60 

        NRMSE=0.092 
   MBE=-0.48 

EF=-1.865 
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1:1 Aquacrop Saltmed Linear (Aquacrop) Linear (Saltmed)
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  يري شده در سال اولگ اندازهو مقادير  Aquacropو  Saltmedشده با مدل  سازي يهشب مقادير شوري خاک ةمقايس -۴شکل 

  
هاي منتخب سنجي نتايج سال دوم، در پايلوتاعتبار يبرا

هاي مربوطه به  يريگ اندازه ،و مشابه سال اول گندم کشت
 ةمقايس. نتايج شدي آبياري انجام ها نوبتهمراه اعمال 

يري شده گ اندازهشده عملکرد و مقادير  سازي يهشبمقادير 
نتايج  ةمقايس يبرااست.  شده  ارائه موردنظرهاي  يلوتپادر 

ي ها شاخصگيري شده از سازي و اندازه يهشبمقادير 
 ةاستفاده و نتايج آن براي عملکرد دان ذکرشدهآماري 

  است. دهش  ارائه ٦و  ٥يب در شکل به ترتگندم و بيوماس 
 Aquacropشود، مدل  يمديده  ٥که در شکل  گونه همان

تن در  ٠٩٤/٠با داشتن ريشه ميانگين مربعات خطا (
هکتار)، ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده 

) کمتر نسبت ٠٥٦/٠) و ميانگين انحراف خطاي (٠٣٨/٠(
 ٥/٠از دقت و شاخص کارايي باالتري ( Saltmed به مدل

سازي عملکرد دانة گندم  يهشب) در - ٣٥/١در مقابل 

 محاسبهي آماري ها شاخصمشابه  طور به برخوردار است.
) نيز نشان داد که ريشه ٦براي بيوماس گندم (شکل  شده 

تن در هکتار)، ريشه  ٢٧٧/٠ميانگين مربعات خطا (
) و ميانگين ٠٤٤/٠ميانگين مربعات خطاي نرمال شده (

 Aquacropاز مدل  آمده  دست به) ١٠٤/٠انحراف خطاي (
کمتر است و قرابت و  Saltmed در مقايسه با مدل

  يري شده دارد.گ اندازههمخواني بيشتري نسبت به مقادير 
سازي  يهشب برايهمچنين از دو مدل مذکور در سال دوم 

 متر) يسانت ٩٠تغييرات شوري پروفيل خاک (تا عمق 
سازي شوري  يهشباستفاده شد. نتايج نشان داد که مقادير 

(با خطاي استاندارد  Saltmed با مدل آمده  دست بهخاک 
همخواني  )Aquacropدرصد در مدل  ٨/١٠نسبت به  ٣/٥

يري شده شوري در گ اندازهو قرابت بيشتري با مقادير 
  ) دارند.١٣٩٥ ماه ينفرورد ٣٠انتهاي فصل کشت (

  

  
  گيري شده در سال دومو مقادير اندازه Aquacropو  Saltmedشده گندم با مدل  سازي يهشبنتايج  عملکرد دانه  ةمقايس -۵شکل 

AquaCrop   
  P = 0.477M 
  R² = 0.4395 

   RMSE=4.04 
     NRMSE=0.53 

  MBE=-3.96 
EF=-12.42 

SaltMed 
     P = 1.1255M 
   R² = 0.5268 
   RMSE=1.38 

      NRMSE=0.18 
 MBE=0.97 
 EF=0.575  
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1:1 Aquacrop Saltmed Linear (Aquacrop) Linear (Saltmed)

     AquaCrop      
      P = 1.0229M 
    R² = 0.8333 

       RMSE=0.094 
          NRMSE=0.038 

     MBE=0.056 
 EF=0.502 

SaltMed 
  P = 1.0877M 
R² = 0.0001 

  RMSE=0.553 
   NRMSE=0.22 

MBE=0.522 
EF=-1.3560 
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  يري شده در سال دومگ اندازهو مقادير  Aquacropو  Saltmedشده با مدل  سازي يهشبنتايج  بيوماس گندم  ةمقايس -۶شکل 

  

  
  يري شده در سال دومگ اندازهو مقادير  Aquacropو  Saltmed شده با مدل سازي يهشبشوري خاک  تغييرات - ۷شکل 

  
سازي شوري  يهشبنتايج حاصل از دو مدل در  ةمقايس يبرا

ي آماري ها شاخصنتايج  ،يري شدهگ اندازهخاک با مقادير 
يشه ميانگين مربعات خطا ر با Saltmedنشان داد که مدل 

) و ٢٦/٠( شدهيشه ميانگين مربعات خطا نرمال ر )،٩/١(
) کمتر، دقت باالتري نسبت به ١/١ميانگين انحراف خطا (

. مدل سازي شوري خاک دارد يهشبدر  Aquacropمدل 
Saltmed ) ٩٠تا ٦٠و ٦٠تا  ٣٠در اليه دوم و سوم 
شوري  يساز هيشبدر  يمتري) دقت و کارايي بيشتر سانتي

دارد. دقت اين مدل در  Aquacropخاک نسبت به مدل 
متر) نسبت به دو  يسانت ٣٠تا  ٠اول ( ةدر الي يساز شبيه

 يساز هيشبدر هر حال مقادير  يول است؛ عمق ديگر کمتر
همخواني و قرابت بيشتري نسبت به  Saltmedشده با مدل 

  دارد. شده گيري در مقايسه با مقادير اندازه Aquacropمدل 

بنابراين با توجه به قابليت و کاربردهاي اين دو مدل در 
شود که مدل  يمسازي عملکرد و شوري خاک، ديده  يهشب

Aquacrop با استفاده از پارامترهاي گياهي بيشتر، از 
سازي عملکرد دانه و  يهشبکارايي و دقت باالتري در 

برخوردار است. از طرف  Saltmedبيوماس نسبت به مدل 
سازي  يهشب برايمدلي است که  Saltmedديگر مدل 

و با  شده  ارائهعملکرد و شوري خاک در شرايط شور 
بر توزيع پروفيل  مؤثريرگذار و تأثي پارامترهااستفاده از 

سازي  يهشبرطوبت و شوري خاک (مانند پتانسيل اسمزي) 
دهد؛ لذا نتايج اين با کارايي بيشتري انجام مي مربوطه را

تحقيق نيز نشان داد که اين مدل قابليت و دقت باالتري 
 Aquacropسازي شوري خاک نسبت به مدل  يهشبدر 

حاکم بر آن  دارد که اين منتج از ماهيت اين مدل و روابط
  در شرايط شور است.

      AquaCrop 
        P = 0.9846M 
      R² = 0.6686 

         RMSE=0.277 
            NRMSE=0.044 

         MBE= -0.104 
      EF= -1.159 

SaltMed 
  P = 1.0286M 
R² = 0.0001 

   RMSE=0.916 
      NRMSE=0.145 

 MBE=0.880 
EF=-22.412 
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  يري شده در سال دومگ اندازهو مقادير  Aquacropو  Saltmed شده با مدل سازي يهشب مقادير  شوري خاک ةمقايس -۸شکل 

  
  گيرينتيجه

واسنجي مدل  يبرا نتايج حاصل از سال اول که
Aquacrop  وSaltmed  سازي مقادير  يهشب ةنيزمدر

عملکرد دانه و بيوماس گندم و همچنين تغييرات پروفيل 
در  Aquacropنشان داد که مدل  ،شوري خاک بود

سازي عملکرد و بيوماس گندم از دقت و کارايي  يهشب
برخوردار است. شاخص  Saltmedباالتري نسبت به مدل 

خطاي نرمال شده براي  آماري ريشه ميانگين مربعات
 ٥و  ٤يب به ترت Aquacropعملکرد و بيوماس در مدل 

درصد  ٩و  ٨ يببه ترت Saltmed درصد و براي مدل
دقت باالتر مدل  ةکنند انين امر بيااست که  شده  حاصل

Aquacrop از طرف ديگر شاخص آماري ريشه است .
سازي شوري  يهشبميانگين مربعات خطاي نرمال شده در 

سازي  يهشبدر سال اول نشان داد که شوري خاک  خاک
با ريشه ميانگين مربعات خطاي  Saltmedشده با مدل  

درصد) همخواني و قرابت بيشتري  ١٨( نرمال شده کمتر
 ٥٣( Aquacropيري شده نسبت به مدل گ اندازهبا مقادير 

اعتبار  يبرادرصد) دارد. همچنين نتايج سال دوم که 
سنجي نتايج سال اول استفاده شد نشان داد که شاخص 
آماري ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده براي 

 ٤و  ٤يب به ترت Aquacropعملکرد و بيوماس در مدل 
درصد  ١٤و  ٢٢ يببه ترت Saltmedدرصد و براي مدل 

. استنتايج سال اول  ةيدکنندتائاست که  شده حاصل
شده در سال دوم  سازي يهشبي خاک همچنين بررسي شور

نشان داد که اين مدل با داشتن ريشه  Saltmed با مدل
درصد) در  ٢٦ميانگين مربعات خطاي نرمال شده کمتر (

 ٤٧( Aquacropسازي شوري خاک نسبت به مدل  يهشب
در  آمده دست بهيد نتايج مؤو  رددرصد) دقت بيشتري دا

کار رفته ه و روابط ب بنابراين نظر به ماهيت است؛سال اول 
سازي عملکرد و يا بيوماس  يهشبچنانچه منظور  ها مدلدر 
که بررسي  يدرصورتو  Aquacropاستفاده از مدل  ،باشد

باشد استفاده از  موردنظرتغييرات پروفيل شوري خاک 
 يساز هيشبي در تر مناسبنتايج و کارايي  Saltmedمدل 

  نمايد. يمارائه  Aquacropشوري خاک نسبت به مدل 
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AquaCrop     
    P= 0.5377M 
   R² = 0.1517 
   RMSE=3.59 

     NRMSE=0.47 
   MBE=-3.49 
  EF= -14.66 

SaltMed 
    P = 1.0722M 
  R² = 0.3709 

   RMSE=1.99 
     NRMSE=0.26 

 MBE=1.10 
EF= -1.025 
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