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 چکیده

توانند ابزارهای  میها المللی قرار گرفته است و مدلامروزه حفظ منابع آب و خاک، بسیار مورد توجه مجامع مختلف بین

آبیاری و محاسبات نیاز آبی گیاه و همچنین در ریزی  برنامهدر توانند  میبسیار مفیدی برای مدیریت آب کشاورزی باشند. همچنین 

 بروجن دشتدر  زمینی سیبمزارع های  دادهبا استفاده از  SALTMEDمحصول به ما کمک کنند. در این پژوهش مدل بینی  پیش

سازی ای و شبیههای مشاهدهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.عملکرد مقدار  سازی شبیهبرای 

، ضریب جرم 92/3(RMSE)جذر میانگین مربعات خطا  مقدارداری بین این دو مقدار وجود ندارد. همچنین  معنینشان داد تفاوت 

هددد کدده مدددل د نشددان مددی پددژوهشنتددایج ایددن  دسددت آمدنددد.بدده 5/0 (EF)و ضددریب کددارآیی مدددل  -0808/0(CRM)مانددده 

SALTMED بینی عملکرد محصول در مزارع تحت آبیاری استان چهارمحال تواند ابزاری مناسب برای مدیریت آبیاری و پیش می

 و بختیاری باشد.

 SALTMEDمدل ، زمینی ، سیبعملکرد واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

های كشاورزی بوده و از  سیستماز ابزارهای بسیار مهم در مطالعه و بررسی  زراعیهای رشد و نمو گیاهان  مدل

های مدیریتی و نیز  روشگیری ویا طراحی  تصمیمهای خرد وكالن،  اریذگ سیاستتوان در رفع نیاز روزافزون به  میها  آن

 ها به مدلاستفاده كرد. گسترش روزافزون این نیازها باعث شده كه  بینی عملكرد گیاهان در شرایط مختلف به خوبی پیش

های رفع عوامل محدود  روشبا توجه به اینكه دستیابی به  و استراتژیك، ایفای نقش نمایند. فنیهای  تصمیم عنوان پشتیبان

ی برای كاهش تعداد، زمان و بر در مناطق مختلف دارد، یافتن راه های زیاد و هزینه كننده عملكرد نیاز به انجام آزمایش

مروزه حفظ منابع آب و خاک، بسیار مورد ا. ]1[كمك بسیار موثری محسوب شود تواند می ها آزمایشهزینه انجام این 

، های بسیار مفیدی برای مدیریت آب کشاورزیابزار توانند می ها مدلالمللی قرارگرفته است و  توجه مجامع مختلف بین

یند شور شدن خاک به ما کمک آمحصول و فر ینیب یشپ نیاز آبی گیاه و همچنین در هآبیاری و محاسب یزیر برنامه

بیاری موردنظر آ روشجانبه پارامترهای آب خاك و  به بررسی همه بیاری گیاهان زراعی نیازآمدیریت مناسب . ]2[کنند
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گیاه و میزان برداشت محصول دارد لیكن  شده بر یادپارامترهای  یك از هر های زیادی جهت بررسی تاثیر امروزه مدل دارد

برداشت محصول نهایی  در شده را یند موارد یادآدخیل كرده و بر را باشند كه كلیه عوامل موثر هایی نیز موجود میمدل

جداگانه بررسی طور  هپارامترها ب ثابت نگهداشتن سایر با عوامل را یك از هر توان تاثیر می  د به این ترتیبنكنلحاظ می

سازی فرآیند  شبیهامروزه انجام این مهم با  بینی محصول برداشت شده اقدامات مدیریتی الزم را انجام داد پیش كرده و با

نظر گرفتن متغیرهای بسیار موثر بر  تولید دانه و با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری مبتنی بر معادالت ریاضی و با در

 . ]3[شده است عملكرد امكان پذیر

های زیادی به تاكنون پژوهشکه  باشد می SALTMEDهای مورد استفاده در کشاورزی مدل یکی از مدل

ها نتیجه یک یا دو انجام شده است. بسیاری از این پژوهشروی آن برآورد عملکرد و میزان محصول در منظور ارزیابی 

صورت كمی  اثرات مقادیر مختلف آب بر عملكرد محصول را بههایی كه  دلمدوره کشت در مزرعه یا گلخانه است. 

 به SALTMEDًمدل اخیرا .باشند میخشك  كنند، ابزارهایی مناسب، در مدیریت آب مناطق خشك و نیمه میسازی  شبیه

کیفیت آب آبیاری توسعه  و محصول، خاك های مختلف آبیاری،ی آب در مزرعه برای سیستممنظور مدیریت یکپارچه

های آبیاری و سیستم سازی شبیهرا در   SALTMEDیی مدلآکار (،2007)گالبی و همکاران.]1و5[پیدا کرده است

های  دادهداری بین نشان داد که اختالف معنی پژوهشزهکشی مزارع نیشکر در استان خوزستان بررسی کردند. نتایج این 

عنوان ابزاری کارآمد برای  بهتواند  می SALTMEDشوری خاك وجود ندارد و مدلی  شده سازی شبیهو ای  مشاهده

( در یک آزمایش الیسیمتری 2011رزاقی وهمکاران ). ]6[ایران مورد استفاده قرارگیرد آبیاری و زهکشی مزارع نیشکر در

واکنش گیاه گنهگنه به شوری خاك را ارزیابی کردند. مدل  SALTMEDدر کشور دانمارك با استفاده از مدل

. هیریچ و ]9[سازی نمود شبیه 01/0ی گنهگنه را با خطای نسبی عملکرد دانه SALTMEDواسنجی شده

شیرین و با  ای برای سه محصول گنهگنه، نخود و ذرت مزرعههای ( در کشور مراکش با استفاده از داده2012همکاران)

 به SALTMEDمدل پژوهشدراین  .سنجی نمودند را واسنجی و صحت SALTMEDآبیاری مدل کم تیمارهای

آبیاری  های کمی خشک را برای سه محصول یاد شده در استراژیهای رطوبت خاك، عملکرد محصول و ماده دادهخوبی 

در تخمین مقدار عملکرد محصول ذرت  SALTMED( قابلیت مدل1373لی و همکاران )حسن. ]8[سازی نمود شبیه

غیرشور در منطقه کرج مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیق ای در شرایط استفاده از آب شور درتناوب با آب  علوفه

 ای و شبیه های مشاهدهخطای نسبی بین داده بخش بوده و مقدار بینی مدل در عملکرد محصول رضایت نشان داد پیش

 . ]7[درصد به دست آمد 9/21سازی شده بین صفر تا 

زمینی تحت  سیب          در برآورد محصول SALTMEDیی مدل آهدف از انجام این پژوهش، تحلیل کار

 باشد.  شرایط رایج آبیاری در دشت بروجن می

 

 

 

 

 هامواد و روش

 SALTMEDمدل
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SALTMED  های مختلف مدل مدیریتی جامعی برای مدیریت و نگهداری منابع آب و ارزیابی اثرات سیستم

این  توزیع نمك، نیاز آبشویی و بازده محصول را دارد.آبیاری، نوع خاك و میزان شوری آب آبیاری بر رطوبت خاك، 

های گوناگون، طبقات خاك، گیاهان و درختان مختلف و های مختلف آبیاری، خاكسیستم همزمانتواند  مدل می

های مختلف آب آبیاری را مورد توجه قراردهد. این مدل شامل های متفاوت مدیریت آب، نیاز آبشویی و كیفیتاستراتژی

های مختلف آبیاری، زهكشی و  فرآیندهای تبخیر و تعرق، برداشت آب توسط ریشة گیاه، انتقال آب و امالح در سیستم

عرق، جذب آب توسط ت -شامل معادالت تبخیر SALTMEDمدل رابطة بین عملكرد محصول و استفاده از آب است.

 باشد. محصول و مصرف آب می ارتباط بین عملکردهای مختلف آبیاری، زهکشی و  سیستم گیاه، انتقال آب و امالح تحت

 

 مدل های ورودیداده

ظرفیت  اولیه، رطوبت اولیه، هدایت هیدرولیکی اشباع، رطوبت بندی، عمق، شوری الیهشامل  اطالعات خاك

تاریخ رتفاع گیاه، ا ، حداکثرKcbو Kc حداکثر و حداقل عمق ریشه، ضرایبشامل اطالعات گیاه  ،زراعی و باقیمانده

اطالعات ، زنی و برداشت، مدت مراحل رشد گیاهی، شاخص سطح برگ و شاخص برداشت روزهای کاشت، جوانه

. در باشند یمحداکثر و حداقل دمای روزانه، سرعت باد، ساعات آفتابی، بارش و رطوبت نسبی  های دادهشامل  اقلیمی

فرض را  مختلف، موارد پیش نوع خاك 10نوع گیاه و  200مدل با بیش از  های داده صورت نبود اطالعات دقیق، پایگاه

اقلیمی، تبخیر و تعرق، آبیاری، رشد   مربوط به اطالعات هایی بخش  ای مزرعهپارامترهای  ی پنجره. در میدهدارائه 

مانتیث  های پنمن محصول، تناوب کشت، نیتروژن، نیمرخ و اطالعات خاك و زهکشی آمده است. تبخیر و تعرق از روش

)در صورت شور  دبی، زمان و شوری آب بایدشده بدست آمد. در اطالعات ورودی برای آبیاری  مانتیث اصالح و پنمن

 .آبیاری به دقت وارد شود بودن(

 

 های مدلخروجی

خاك، غلظت نسبی،  در نیمرخ شوری و رطوبتتوزیع مقادیر  ،عبارتند از SALTMEDهای مدلخروجی

، تبخیر و تعرق، پتانسیل مکش، نیمرخ مکش، پارامترهای رشد گیاه، روزانه آبینیاز آبشویی، عملکرد نسبی محصول،  کسر

آمونیوم و اوره، جذب آب توسط گیاه،  ،آمونیوم و اوره، نیمرخ نیتروژن ،بیالن آب، ماده خشک تولیدی، مقادیر نیتروژن

سازی شده  هدف مقایسه عملکرد نسبی محصول به دست آمده و شبیه . در این تحقیقبیالن نیتروژن و سطح آب زیرزمینی

 باشد. می

 

 مزرعهمطالعات 

جغرافیایی به  هایبا موقعیتزمینی در دشت بروجن  مزرعه کشت سیب 3برای ارزیابی این مدل، از اطالعات 

در  .]10[گردید، استفاده شد میای آبیاری  که به روش جویچه درجه شرقی 51درجه شمالی و طول  35ترتیب در عرض 

های مربوط به خاک از جمله رطوبت در ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی با دستگاه صفحه صحرایی داده های آزمایش

 60 و 10 ،20های برداری از عمق فشاری، رطوبت قبل از آبیاری به روش وزنی، میانگین چگالی ظاهری خاک با نمونه
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و عمق توسعه  WSCهای اک به روش هیدرومتری، دبی ورودی به جویچه با استفاده از فلوممتری از خاک، بافت خسانتی

در طی آزمایش مدت زمان ورود آب به جویچه به وسیله کرنومتر  ریشه با حفاری و خروج گیاه از خاک برداشت گردید.

از نشریه  سیب زمینیگیاه  رشد اولیه، توسعه، میانی و نهایی مراحل یزمان بازه( و Kcضرایب گیاهی ) ثبت گردید.

FAO56  ( آمده 1های ورودی به مدل در جدول)وارد مدل گردید. بعضی از دادهاستخراج و جهت برآورد نیاز آبی گیاه

-( آمده2نها در جدول )که برخی از آ استخراج گردید بروجنهای از ایستگاههای مربوط به هواشناسی همچنین داده است.

 . اند

 

 SALTMEDهای ورودی به مدل بعضی از داده ( :1جدول)

 عمق

 ریشه  

 چگالی

 ظاهری 

 رطوبت

نقطه  

 پژمردگی)حجمی(

رطوبت ظرفیت 

 زراعی )حجمی(

 بافت

 خاک 

 محل

 مزرعه 

 شماره 

 مزرعه

D(rz)(cm) ρ(     ⁄ ) PWP%  FC%       

15 19/1 18/0 35/0 Clay Loam 1 فرادنبه 

15 32/1 21/0 16/0 Clay 2 معموره 

15 13/1 17/0 36/0 Clay Loam 3 کنرک 

 

 های هواشناسی ایستگاه های مورد مطالعهداده ( :2جدول)

 سرعت باد  ساعات آفتابی
میانگین رطوبت 

 نسبی 

 میانگین دما ی ماهانه

 )درجه سانتی گراد( 
 دشت ماه

Hours Km/d % Max Min     

 خرداد 5/7 9/28 9/32 203 61/11

جن
رو

ب
 

 تیر 7/12 5/31 1/21 9/186 01/11

 مرداد 6/11 31 23 1/191 02/11

 شهریور 1/9 2/29 21 7/191 30/10

 

 تجزیه و تحلیل آماری

های  و نتایج مشاهداتی مزرعه، از شاخص SALTMEDبینی شده توسط مدل  پیشکمی نتایج  جهت ارزیابی

RMSEآماری ریشه میانگین مربعات خطا 
2سازی  یی مدلآ، کار1

EF  3و ضریب جرم باقی مانده
CRM  به شرح زیر

 .شداستفاده 
 

(1) 

 

 
                                                           

1Root Mean Square
 

2Modeling Efficiency
 

3Coefficient of Residual Mass 

N

N

1i

2
)

i
ŷyi

(

RMSE
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(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

مقادیر برآورد شده توسط  iŷگیری شده، میانگین مقادیر اندازه iyگیری شده، مقادیر اندازه iyکه در آن 

ها را بیشتر و یا گیریها تا چه حد، اندازهبینیدهد كه پیشنشان می RMSEباشد. مقدار تعداد كل مشاهدات می Nمدل و 

تمایل مدل را  CRMآماره  كند.ها مقایسه میگیریبینی را با میانگین اندازهمقادیر پیش EFاند. آماره كمتر تخمین زده

صفر و حداكثر  RMSEدهد. حداقل مقدار ها نشان میگیریبرای برآورد بیش از حد و یا كمتر از حد در مقایسه با اندازه

EF آمارهبینی باهم برابر شوند، مقدار عددی گیری و پیشباشد. اگر تمام مقادیر اندازهبرابر یك میRMSE  برابر صفر و

 یك خواهد شد. EFمقدار

 نتایج و بحث

-مقادیر حاصل از شبیه مزرعه اجرا گردید و مقادیر مشاهده شده با 3برای  SALTMEDدر این مطالعه مدل 

 دیده شد مشاهداتی و مقادیرتخمینی بین مناسبی آمده همبستگی بدست نتایج به (. باتوجه2( و )1شکل) سازی مقایسه شدند

توان اظهار کرد ( می2شکل) با توجه به(. 2)شکل آمد بدست 72/0کل محصول  عملکرد برای تعیین ضریب طوری که به

 آماری وتحلیل همچنین تجزیه است. همراه داشتهبه زمینی سیب عملکرد در بخشی را رضایت و خوب سازیشبیه ،مدل

-نتایج حاصل از شبیه وجود نداشت. مدل شده توسطسازی شبیه و ایمشاهده هایداده بین داریمعنیدادکه تفاوت  نشان

 ( نشان داده شده است.3ای در جدول)سازی و مشاهده
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              و تخمینی محصول برای هر مزرعه ایمقادیر مشاهده(: 1شکل)

 

 سازی محصولمقادیر مشاهده ای و شبیه (:2شکل)

 

 در مزارع مورد مطالعهای محصول سازی و مشاهدهمقادیر عملکرد شبیه ( :3جدول)

 محصول شبیه سازی

(ton/hec) 

 محصول تولیدی

(ton/hec) 
 شماره مزرعه محل مزرعه

 1 فرادنبه 3/33 95/31

 2 معموره 10 85/33

 3 کنرک 29 82/25

 

جذر میانگین میانگین  ای مقدارهای مشاهدهدست آمده از مدل و دادهبه عملکرد با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج

 هیریچ دست آمد.به 5/0 (EF)و ضریب کارآیی مدل -088/0(CRM)، ضریب جرم مانده 92/3(RMSE)مربعات خطا 

در این . ]8[محصول گزارش کردندعملکرد را برای 2/10نسبی خطای میانگین و 89/0( ضریب تعیین 2012وهمکاران)

 97/1( خطای نسبی 2005aبه دست آمد. رجب و همکاران)  92/3و میانگین خطای نسبی  72/0تحقیق مقدار ضریب تعیین 

-فرنگی در کشور مصر بهای برای محصول گوجهآبیاری قطرهرا در حالت استفاده تناوبی آب شور و شیرین با استفاده از 

 .]1[دست آمدتحت شرایط ذکر شده در کشور سوریه به -87/0دست آوردند و عدد 

 گیرینتیجه

مزرعه در شرایط رایج آبیاری در استان چهارمحال و بختیاری در  3برای  SALTMEDدر این تحقیق مدل 

و همچنین تجزیه و تحلیل  ایسازی و مشاهدههای شبیهانجام شدکه نتایج حاصل از این مقایسه بین داده بروجن دشت

بین  72/0سازی وجود ندارد. همچنین ضریب تعیین ای و شبیهتفاوت معنی داری بین مقادیر مشاهده نشان داد که آماری 

به  -CRM ،088/0مقدار  ،با توجه به نتایج می باشد. دست آمد که رضایت بخشسازی بهای و شبیههای مشاهدهداده

y = 1/4975x - 12/199 

R2 = 0/9202 
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دهند دست آمدند که نشان میبه RMSE ،92/3و  EF ،5/0برآوردی مدل می باشد. مقدار دهنده کمدست آمد که نشان

 باشد. میسازی عملکرد محصول برخوردار مناسبی در شبیه نسبتًامدل از کارآیی 

 

 

 منابع

[1] Amiri Larijani, B., Sarvestani, Z.T., Nematzadeh Gh., Manschadt, A.M., & Amiri, E.  (2011). 

Simulating phenology, growth and yield of transplanted rice at different seedling ages in Northern Iran 

using ORYZA2000. Rice Science, Volume 18 (Issue 4), 321-334. 

 

برای شبیه سازی شوری خاک و عملکرد گیداه گوجده فرنگدی در اثدر       SALTMEDارزیابی مدل  (.1372) دسترنج، م.]2[

 ای پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. تیمارهای مختلف شوری و مدیریت آب آبیاری در آبیاری قطره

دربددرآورد میددزان عملكردمحصددول گندددم درمنطقدده   SALTMEDارزیددابی مدددل. (1371)حسددینی، ی. و مارالیددان، ح. ]3[

 ارگانیک. اولین كنگره ملی كشاورزی،مغان

[4] Ragab, R., Malash, N., Abdel Gawad, G., Arsalan, A., and Ghaibeh, A. (2005a). A holistic generic 

integrated approach for irrigation, crop and field management 1-The SALTMED model and its 

calibration using field data from Egypt and Syria. Agricultural Water Management 78:67-88. 

[5] Ragab, R., Malash, N., Abdel Gawad, G., Arsalan, A., and Ghaibeh, A. (2005b). A holistic generic 

integrated approach for irrigation, crop and field management 2-The SALTMED model validation using 

field data of five growing seasons from Egypt and Syria. Agricultural Water Management 78:89-107. 

[6] Golabi, M., Naseri, A. A., and Kashkuli, H. A. (2009). Evaluation of SALTMED model performance 

in irrigation and drainage of sugarcane farms in Khuzestan province of Iran. Journal of Food, Agriculture 

& Environment 7(2):874-880. 

[7] Razzaghi, F., Plauborg, F., Ahmadi, S. H., Jacobsen, S-E., Anderson, M. N., and Ragab, R. (2011). 

Simulation of quinoa (chenopodium quinoa wild.) response to soil salinity using the SALTMED model. 

ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage 15-23 October 2011, Tehran, Iran. 

[8] Hirich, A., Choukr-Allah, R., Ragab, R., Jacobsen, S-E., EL youssfi, L., and El omari, H. (2012). The 

SALTMED model calibration and validation using field data from Morocco. J. Mater. Environment 

Science 3(2):342-359. 

در مدیریت آبیاری  SALTMED. ارزیابی میدانی وعملکرد مدل (1373)لی، م.، ابراهیمیان، ح. و پارسی نژاد، م. حسن]7[

 .113-151، ص 2، شماره 28تناوبی آب شوروغیرشور. نشریه پژوهش آب در کشاورزی ب، جلد 

های  های سیستم ارزیابی راندمان(. 1370ریاحی فارسانی، ح.، نوری امامزاده ای، م.، فتاحی، ر. و طباطبائی، س. ح. )]10[

نامه  پایان .ها های شهركرد، بروجن و خانمیرزا و ارائه راهكارهای عملی جهت بهبود آن آبیاری سطحی در دشت

 .شهرکردکارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

