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رشد و کارایی مصرف آب به منظور پیش بینی  WOFOSTاعتبار سنجی مدل رشد گیاهی 

  گندم در منطقه شهرکرد

 

 *، دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکردزینب میرزایی

 روح اله فتاحی، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

 z_mirzaie_iut@yahoo.comپست الکترونیکی: ،  17033333190تلفن نویسنده اول:*

 چکیده:

بودن نزوالت جوی و پراکندگی نا مناسب زمانی و مکانی آن باعث شده است که کشور ما در زمره کشورهای کم 

مطالعات نشان می دهد که از کل منابع آب تجدید شونده کشور، بخش . خشک تا نیمه خشک جهان قرار گیرد

. لذا  استفاده بهینه از منابع آب موجود به خصوص می باشدرگترین مصرف کننده آب کشور درصد بز 39کشاورزی با 

در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به وضعیت کنونی منابع آب کشور، یکی از موثرترین 

جدی به بهره وری آب  راهکارهای مبارزه با بحران آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی، توجه

به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی و افزایش بهره وری آب تاکنون نرم افزارهای   کشاورزی می باشد.

بسیاری طراحی و گسترش یافته اند. نرم افزاری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است، نرم افزار شبیه 

 3939-39به منظور واسنجی مدل داده های هواشناسی سال های   می باشد. WOFOSTسازی رشد گیاهان زراعی 

از ایستگاه هواشناسی شهرکرد تهیه گردید. همچنین داده های گیاه گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد تهیه 

ه نتایج طول دوره رشد و میزان کل تولید شبی. با انتخاب سطح تولید پتانسیل، شبیه سازی انجام پذیرفت گردید.

سازی شده با مقادیر واقعی مقایسه گردید. سپس پارامترهای گیاهی مرتبط تغییر داده شد. و فایل گیاه گندم برای 

استخراج گردید و با شرایط آب از داده های خروجی مدل، نمودار رشد گیاه گندم منطقه شهرکرد ذخیره گردید. 

 استخراج گردید و باآب گندم از فایل خروجی  میزان کارایی مصرفهمچنین و هوایی شهرکرد مقایسه گردید. 

مقایسه گردید. که میزان کارایی مصرف آب شبیه سازی شده باالتر از میزان کارایی مصرف آب در منطقه شهرکرد 

از دالیل پایین تر بودن کارایی مصرف آب گیاه گندم در منطقه شهرکرد نسبت به کارایی مصرف میزان واقعی بود. 

 برشمرد.  می توان ضعف در مدیریت تولید گندم را و ده توسط مدل کم بودن راندمان کاربرد آبآب شبیه سازی ش

 

 کارایی مصرف آب، تولید پتانسیل گندم، WOFOSTمدل رشد گیاهی  کلید واژه ها:
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 مقدمه

کشورهای خشک  کم بودن نزوالت جوی و پراکندگی نا مناسب زمانی و مکانی آن باعث شده است که کشور ما در زمره     

مطالعات و بررسی ها  بحران آب در کشور ایران به صورت جدی مطرح می باشد.از این رو  [0].تا نیمه خشک جهان قرار گیرد

درصد به عنوان بزرگترین  73نشان می دهد که در حال حاضر از کل منابع آب تجدید شونده کشور، بخش کشاورزی با 

بخش کشاورزی ضرورتی در . لذا  استفاده بهینه از منابع آب موجود به خصوص مصرف کننده آب کشور شناخته شده است

اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به وضعیت کنونی منابع آب کشور، یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با بحران آب و افزایش 

شد. تحقیقات به عمل آمده نشان می توجه جدی به بهره وری آب کشاورزی می با، کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی

دهد که با بهبود بهره وری آب قادر خواهیم بود برای کشاورزی، محیط زیست، صنعت و مصارف خانگی به اندازه کافی آب 

مفهوم بهره وری آب کشاورزی استفاده صحیح از آب به همراه افزایش تولید محصوالت کشاورزی  [1].در اختیار داشته باشیم

 است. 

منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی و افزایش بهره وری آب تاکنون نرم افزارهای بسیاری طراحی و گسترش یافته اند. به 

تا می باشد.  WOFOSTنرم افزاری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است، نرم افزار شبیه سازی رشد گیاهان زراعی 

 استفاده با چین شمالی ناحیه در ارانوو و همکمثال به عنوان انجام پذیرفته است.  WOFOSTکنون مطالعاتی مرتبط با نرم افزار 

تن در هکتار و در مناطق  9/7گندم زمستانه را در مناطق شمالی  شده سازی شبیه پتانسیل عملکرد میانگین WOFOSTاز مدل 

را برای گیاه ذرت در منطقه  WOFOSTیابی مدل واسنجی و اعتبار روترهمچنین   [3]تن در هکتار به دست آوردند. 5/9جنوبی 

برای  WOFOSTمدل  [4] درصدی پیش بینی می کند. 05کنیا انجام داد و نتیجه گرفت که مدل مقدار عملکرد را با خطای 

ین مدل برای ا [5]برآورد تولید پتانسیل گیاهان در اتحادیه اروپا به عنوان تابعی از شرایط خاک و اقلیم مورد استفاده قرار گرفت.

 [8]در شمال ایتالیا برای شبیه سازی گیاه گندمو   [9]چین در برای شبیه سازی گیاه گندمو  [3]شبیه سازی گیاه ذرت در چین

 کاربرد، سادگی دلیل به WOFOSTزراعی، مدل  گیاهان ونمو رشد سازی شبیه های مدل در بین مورد استفاده قرار گرفت.

 های زراعی سیستم ارزیابی و تحلیل برای مناسب جغرافیایی، ابزاری اطالعات سامانه با تلفیق بلیتقا و کمتر های داده به نیاز

   [7] .میباشد

  WOFOST معرفی مدل شبیه سازی رشد گیاه
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در چارچوب مطالعات جهانی امنیت غذا و پتانسیل جهانی تولید غذا، توسط مرکز جهانی مطالعات غذایی در  WOFOSTمدل 

 اصول [01]دانشگاه واگنینگن و مرکز بیولوژیکی کشاورزی و حاصلخیزی خاک واگنینگن ایجاد گردیده است.همکاری با 

 برای گیاه رشد سازی شبیه مدل عنوان به ابتدا در WOFOST مدلنوشته شده است.   ولف و کولن ون توسط مدل این اولیه

نمو فنولوژیکی و رشد گیاه  WOFOSمدل   [00] .یافت سعهتو استوایی کشورهای در مختلف گیاهان پتانسیل عملکرد ارزیابی

 ماده برنامه این .کند مى توصیف محیطى شرایط و گیاه ژنتیکى خصوصیات اساس بر رسیدگى زماناز آغاز جوانه زنی تا را 

 اصول .کند مى سازى شبیه روز یک زمانى مراحل در گیاه هاى خصوصیت و دما تشعشع، از تابعى عنوان به را گیاه خشک

 که دارد بستگى شده جذب تابشى انرژى به که است، کانوپى توسط CO2جذب  ناخالص سرعت خشک، ماده تولید محاسبه

قادر به شبیه سازی رشد این مدل  [01]. است کانوپى در نور خاموشى ضریب و گیاه برگ روزانه، سطح تشعشع از تابعى

بر اساس خصوصیات گیاهی،  و کمبود مواد غذایی کم آبیاری ،تانسیلپ سه سطحگیاهان زراعی یکساله به صورت روزانه در

 می باشد.پارامترهای روزانه هواشناسی و خصوصیات فیزیکی خاک 

 
 مواد و روش ها

فایل داده های  از ایستگاه هواشناسی شهرکرد تهیه گردید. 0373-74داده های هواشناسی سال های به منظور واسنجی مدل 

همچنین داده های گیاه گندم از مرکز  شناسی مطابق فرمت نرم افزار به عنوان یکی از ورودی های مدل آماده گردید.هوا

 تحقیقات کشاورزی شهرکرد تهیه گردید.

با انتخاب سطح تولید پتانسیل، شبیه سازی انجام پذیرفت. نتایج شبیه سازی با نتایج موجود مقایسه گردید. طبق آمار و اطالعات 

از طریق امکان مرداد شبیه سازی نمود.  00تیر می باشد، در حالی که مدل تاریخ رسیدگی را  30موجود، تاریخ برداشت گندم 

Rerun پارامتر  ،در مدلTSUM2  ،سعی و خطا چندین بار با که عبارت است از زمان حرارتی مورد نیاز از گلدهی تا رسیدگی

 اریخ رسیدگی گیاه در واقعیت و تاریخ شبیه سازی شده مطابقت وجود داشت.تعیین گردید. در شبیه سازی بعدی بین ت

کیلوگرم در هکتار می باشد، در حالی که میزان کل ماده تولیدی  1111میزان کل ماده تولیدی گیاه گندم در منطقه شهرکرد 

پارامتر به این منظور . استفاده گردید  Rerunبار دیگر از امکان  کیلوگرم در هکتار بود. 01511شبیه سازی شده توسط نرم افزار 

AMATXB  با سعی و خطا تعیین گردید و در نتایج شبیه سازی بعدی میزان ماکزیمم سرعت آسیمیالسیون برگ می باشد، که

 کل ماده تولیدی شبیه سازی شده با مقدار واقعی مطابقت داشت. به این ترتیب فایل گیاه گندم برای منطقه شهرکرد در مدل شد

 ذخیره گردید.  WOFOSTگیاهی 

 نتیجه گیریجمع بندی و 

مطابق نمودار رشد گندم شبیه سازی گردید.  (  استخراج0مطابق شکل )از داده های خروجی مدل، نمودار رشد گیاه گندم 

ام  081. در حدود روز شروع به افزایش نموده است. فروردین(  7)ام سال میالدی  88شده، میزان محصول تولیدی از روز 

 ام سال میالدی 81مطابق داده های هواشناسی متوسط درجه حرارت از حدود روز تیر( به اوج رسیده است.  8) سال میالدی

به ماکزیمم میزان درجه حرارت تیر(  8)ام سال میالدی  081)اول فروردین( شروع به افزایش نموده است. و در حدود روز 
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به بعد روند افزایشی دارد و بعد از اسفند(  11ام میالدی ) 91یدی از حدود روز نمودار تابع خورش. همچنین رسیده است

  روند کاهشی دارد.مرداد(  9)ام میالدی  101روز 

با توجه به شرایط  میزان تولید محصول با میزان متوسط درجه حرات و فشار بخار و تشعشع خورشیدی نسبت مستقیم دارد. 

 ی رقم دیررس پیشنهاد می گردد.آب و هوایی شهرکرد کشت گندم ها

 

 
 نمودار رشد گیاه گندم( 3شکل)

 

کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد. در حالی که میزان کارایی  5/3میزان کارایی مصرف آب گندم از فایل خروجی مدل 

  [03] ت آمده است.در مطالعات قبلی به دس 81/1مصرف آب در منطقه شهرکرد 

کارایی مصرف آب گیاه گندم در منطقه شهرکرد نسبت به کارایی مصرف آب شبیه سازی شده توسط از دالیل پایین تر بودن 

را در نظر سطح تولید پتانسیل مدل را برشمرد. همچنین  ضعف در مدیریت تولید گندم، کم بودن راندمان کاربرد آبمدل 

 وجود دارد. موارد دیگر ی بیماری زا و، در حالی که در شرایط واقعی کمبود آب و مواد غذایی و آفت هاگرفته است
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