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ارزيابی مدل  SALTMEDتحت شرايط مختلف مديريتهای آبياری قطرهای با آبشور
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 .۱استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان
 .۲استاد ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران
 .۳دانشیار ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران
 .۴دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران
(تاریخ دریافت – ۱۳۹۴ /۹ /۲۲ :تاریخ تصویب)۱۳۹۴ /۱۲ /۸ :

چکيده
آبیاری با آبشور نیازمند اعمال مدیریتهای مختلف برای کاهش اثرات مخرب شوری روی گیاه ،خاک و محیطزیست
است .مدلهای شبیهسازی ازآنجاییکه توان برآورد عملکرد محصول و وضعیت خاک را با توجه به تغییر اقلیم ،گیاه و
عملیات مدیریتی دارند ،ابزاری مناسب برای مدیریت آبیاری در شرایط شوری آبوخاک هستند .در این پژوهش مدل
 SALTMEDتحت شرایط مختلف مدیریت آبیاری ذرت با آبشور مورد ارزیابی قرار گرفت .آبیاری با استفاده از سیستم
آبیاری قطرهای نواری در سه مدیریت اختالط ،تناوب یکدرمیان و تناوب نیمدرمیان آبشور با آب شیرین در چهار سطح
شوری انجام شد .مدل  SALTMEDبر اساس اطالعات نیمی از تیمارها واسنجی و با نیمی دیگر صحتسنجی شد.
واسنجی مدل روی رطوبت خاک ،عملکرد دانه و بیوماس تولیدی صورت گرفت .متوسط ریشه میانگین مربعات خطای
نرمال ( )NRMSEدر شبیهسازی عملکرد و بیوماس به ترتیب  ۳/۲۱و  ۲/۳۳درصد به دست آمد که بیانگر دقت باالی
مدل است .میانگین مقدار  NRMSEدر شبیهسازی رطوبت خاک برای مدیریتهای مختلف  ۲/۳۲درصد محاسبه شد.
همچنین شبیهسازی توزیع شوری در خاک در مدیریتهای تناوبی با دقت کمتری (= )۱۳٫۱۱NRMSEنسبت به
مدیریت اختالط (= )۹٫۳۱NRMSEصورت گرفت.
واژههای کليدی :شبیهسازی ،عملکرد ،رطوبت خاک

مقدمه

3

تصمیمگیری در مورد آبیاری با آبشور با در نظر گرفتن
مواردی نظیر محدودیت تحمل گیاه به شوری ،طبیعت خاک،
کیفیت آب ،شدت بارندگی ،ویژگیهای آبشویی ،در دسترس
بودن آب شیرین ،روش کاربرد آبشور ،اقلیم منطقه ،مدیریت
منابع انسانی و مقرونبهصرفه بودن استفاده از آبشور برای
آبیاری امکانپذیر است .ازآنجاییکه مدلهای شبیهسازی توان
برآورد عملکرد محصول و وضعیت خاک با توجه به تغییر در
اقلیم ،گیاه ،عملیات مدیریتی و زراعی را دارند ازاینرو سبب
صرفهجوئی در وقت و هزینه میشوند .با استفاده از این مدلها
میتوان تأثیر فاکتورهای مختلف را در برآورد عملکرد نهایی
بررسی و مطالعه نمود .عالوه بر این با استفاده از این ابزار
میتوان اثرات درازمدت تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری را بر
محصول و شوری خاک ارزیابی کرد .تابهحال مدلهای متعددی
درزمینۀ مدیریت آبیاری با آبشور توسعهیافتهاند؛ اما بسیاری از
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آنها نمیتوانند شرایط کلی یا تصمیمات مدیریتی در مزرعه را
لحاظ کنند .مدل  SALTMEDبرای گیاهان ،خاکها،
سامانههای آبیاری مختلف ،راهکارهای مدیریت آبیاری،
کیفیتهای مختلف آب ،کاربرد مواد مغذی ،کودآبیاری ،اثر
تنشهای محیطی همچون شوری ،گرما ،خشکی و حضور آب
زیرزمینی کمعمق کاربرد دارد و توسط  )2002( Ragabارائه
شد .این مدل در پژوهشهای متعددی برای مدیریتهای
مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج آنها بیانگر توانایی
باالی مدل در شبیهسازی شرایط مختلف است .پژوهش
 )2010( Montenegro et al.بهمنظور شبیهسازی دینامیک
رطوبت خاک و عملکرد محصول هویج ،کلم و کرچک با مدل
 SALTMEDانجام شد و حداکثر خطای شبیهسازی رطوبت
خاک  ۰/۴۳۱محاسبه شد .در پژوهشی Razzaghi et al.
( ،)2011اثرات سطوح مختلف آبیاری و شوری را روی عملکرد
گیاه گنهگنه در یک شرایط الیسیمتری بررسی نمودند .مقادیر
عملکرد ،میزان رطوبت و شوری خاک اندازهگیری شده در
شرایط مختلف با مقادیر شبیهسازیشده با استفاده از مدل
 SALTMEDمقایسه شد .مدل عملکرد دانه گنهگنه را با خطای
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نسبی  -۰/۴درصد شبیهسازی نمود که نشاندهنده توانایی
خوب مدل برای شرایط الیسیمتری بود .در پژوهش Hirich et
 )2012( al.متوسط خطای نسبی مدل  SALTMEDبرای
شبیهسازی عملکرد محصوالت مختلف تحت مدیریتهای
کمآبیاری با فاضالب تصفیهشده  ۳/۹۱بدست آمد و همبستگی
باالیی بین ماده خشک تولیدی و تخمینی توسط مدل مشاهده
شد .در پژوهش دیگری مدل  SALTMEDبرای دو سال خشک
و مرطوب با استفاده از اطالعات مزرعهای گیاه نخود در جنوب
پرتغال ارزیابی شد که حداکثر اختالف بین عملکرد دانه و کل
بیوماس خشک شبیهسازیشده و واقعی به ترتیب  ۳/۱۴و ۳/۳
درصد به دست آمد و نیز همبستگی باالیی بین رطوبت خاک
اندازهگیری شده و تخمینی بهوسیله مدل وجود داشت ( Silva
 .)et al, 2012در پژوهش  )2013( Golabi et al.آنالیز
حساسیت مدل  SALTMEDنشان داد که مدل بیشترین
حساسیت را به میزان آب آبیاری با ضریب حساسیت متوسط
 ۱/۲۹دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش درجه حرارت
حداکثر نیز بهعنوان حساسترین پارامتر اقلیمی مدل شناخته
شد .در پژوهش دیگری مدل تحت شرایط مدیریت آبیاری
تناوبی آبشور و غیر شور برای ذرت ارزیابی و نتایج این پژوهش
نشان داد که برآورد عملکرد محصول با استفاده از مدل
رضایتبخش بوده و مقدار خطای نسبی بین مقادیر واقعی و
شبیهسازی صفر تا  ۲۴/۱درصد به دست آمد ( Hasan Li et al,
 .)2014مدل  SALTMEDبا استفاده از آزمایشهای مزرعهای
کشت سورگوم تحت تنش شوری در نواحی خشک ایران برای
شبیهسازی عملکرد دانه ،ماده خشک ،شوری و رطوبت خاک
انجام شد ( .)Ranjbar et al, 2015نتایج نشان داد رطوبت خاک
در اعماق مختلف بیشتر از مقدار واقعی تخمین زده شد و با
افزایش شوری این اختالف بیشتر شد .عالوه بر این شاخص
توافق ویلموت )d( ۲بین مقادیر شبیهسازی و واقعی شوری در
اعماق مختلف  ۰/۹۲تا  ۰/۹۲به دست آمد که بیانگر دقت باالی
شبیهسازی بود .نتایج پژوهش  )2015( Rachid et al.نشان داد
که مدل  SALTMEDقادر است عملکرد و ماده خشک محصول
گنهگنه را تحت راهکارهای مختلف مدیریت آبیاری بهخوبی
شبیهسازی کند بهطوریکه مقدار ضریب باقیمانده )CRM( ۳در
شبیهسازی عملکرد و ماده خشک به ترتیب  -۰/۱۱و  ۰/۲به
دست آمد .همانطور که مالحظه شد بررسی پژوهشهای
مختلف نشان میدهد که مدل  SALTMEDتوانایی شبیهسازی
2 - Willmott index of agreement
3 - Coefficient of residual mass
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برخی خصوصیات گیاه و خاک را در شرایط مختلف مدیریتی
دارد .ازآنجاییکه یکی از مزایای مدل  SALTMEDامکان
استفاده از آن در شرایط مختلف مدیریت آبیاری با آبشور است.
ازاینرو در پژوهش حاضر بهمنظور واسنجی و صحت سنجی
مدل  SALTMEDدر منطقه خشک اهواز ،نسخه جدید مدل
برای مدیریتهای مختلف آبیاری قطرهای با آبشور برای
محصول ذرت مورداستفاده قرار گرفت.

مواد و روشها
مدل SALTMED

مدل  ۳۱۰۲SALTMEDدر مقایسه با نسخههای قبلی مدل
سه زیر مدل جدید شامل؛ رشد گیاه ،تناوب گیاه و دینامیک
نیتروژن را در برمیگیرد .عالوه بر این در این نسخه از مدل
امکان مدلسازی آبیاری زیرسطحی ،کمآبیاری به روش خشکی
موضعی ریشه ( ،)PRDزهکشی و حضور آب زیرزمینی کمعمق
وجود دارد .این مدل اثر تنشهای مختلف محیطی ازجمله؛
درجه حرارت ،غلظت  ،۳COماندابی ،سطوح اکسیژن خاک،
نیتروژن ،شوری و خشکی را روی رشد و عملکرد گیاه
شبیهسازی میکند ( .)Ragab, 2013این مدل شامل فرآیندهای
تبخیر و تعرق ،برداشت آب بهوسیله ریشه گیاه ،انتقال آب و
امالح در سامانههای مختلف آبیاری ،زهکشی و رابطه بین
عملکرد محصول و استفاده از آب است ( .)Ragab,2002در مدل
تبخیر و تعرق با استفاده از روش پنمن مانتیث و بر اساس
معادله تغییریافته در نشریه  ۳۲فائو محاسبهشده است ( Allen
 .)et al, 1998در این مدل برای جذب آب بهوسیله ریشه گیاه
در حضور نمک از رابطه  Cardonو  )1992( Leteyاستفاده
میشود .با توجه به ارتباط بین جذب آب بهوسیله ریشه گیاه و
بازدهی محصول ،بازده نسبی بر اساس مجموع آب جذبشده در
طول فصل رشد تقسیمبر مجموع حداکثر برداشت آب (حالت
بدون تنش) طبق روابط زیر به دست میآید (.)Ragab, 2002
(رابطه )۱

 S X , Z , t 
 S X , Z , t 

RY 

max

(رابطه )۲

AY  RY  Ymax

که در آنها؛  : RYبازده نسبی محصول S ،و S m a x
جذب واقعی و پتانسیل آب توسط ریشه (میلیمتر بر روز) در
زمان  tو مختصات افقی و عمودی  Xو  Zدر شبکه اطراف
ریشه : AY ،بازده واقعی محصول و  : Ymaxحداکثر محصول
بهدستآمده در شرایط مطلوب و بدون تنش است .برای حل
معادالت انتقال آب و امالح نیاز به دو رابطه نگهداشت رطوبتی و
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نسبت برابر باهم مخلوط شده و آبیاری انجام میشد .در مدیریت

هدایت هیدرولیکی بوده که در این بخش از روابط ارائهشده
توسط  )1980( Van Genuchtenاستفادهشده است .زهکشی در
نسخه جدید مدل ( )SALTMED, 2013به سه طریق؛ زهکشی
آزاد ،سیستم زهکش روباز یا لولۀ زهکش و آب زیرزمینی
کمعمق بدون زهکشی لحاظ شده است.

نیمی از آب آبیاری با آبشور ( S3 ،S2و  )S4و نیمی دیگر

دادههای موردنياز مدل

بالفاصله پس از نفوذ نیم اول با آب کارون ( )S1تکمیل میشد.

دادههای اقلیمی موردنیاز مدل ازجمله؛ مقادیر روزانه حداکثر و
حداقل دما ،رطوبت نسبی ،تابش خالص و ...در طول فصل کشت
از ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز تهیه شد .اطالعات مربوط به
آبیاری شامل؛ تاریخ آبیاری ،شدتجریان ،زمان شروع و خاتمه
آبیاری و شوری آب آبیاری بر اساس اندازهگیریهای مزرعهای به
مدل وارد شد .دادههای گیاهی ازجمله؛ حداکثر و حداقل عمق
ریشه ،شاخص سطح برگ ،ارتفاع گیاه در مراحل مختلف رشد،
طول دورههای مختلف رشد و ضرایب گیاهی با توجه به
اندازهگیریهای مزرعهای و با استفاده از نشریه فائو  ۳۲و
راهنمای مدل تهیه شد .در بخش رشد گیاه نیز پارامترهای
دیگری نیاز است که ازجمله مهمترین آنها راندمان فتوسنتز،
فاکتور تنش مربوط به آب در دسترس گیاه در هر مرحله از
رشد ،درجه حرارت حداکثر ،حداقل و بهینه برای رشد گیاه
است .میزان کود نیتروژن همراه با تاریخ و نوع کود مصرفی در
یک فایل ذخیره و با مدل فراخوانده شد .نحوه محاسبه
پارامترهای هیدرولیکی خاک ازجمله منحنی نگهداشت رطوبتی
و تابع هدایت هیدرولیکی با استفاده از معادله ونگنوختن
محاسبه شد .وضعیت الیهبندی خاک مشخص و مشخصات هر
الیه مانند؛ ضخامت الیه ،رطوبت اولیه ،شوری اولیه و میزان
نیتروژن با توجه به اندازهگیریهای مزرعهای و آزمایشگاهی
انجامشده تعیین شد.

در هر روش مدیریتی تیمار آب کارون ( )S1با شوری متوسط

یکدرمیان آبیاری یک نوبت با آبشور ( S3 ،S2و  )S4و نوبت
دیگر با آب رودخانه کارون ( )S1بهطور تناوبی و یکدرمیان
صورت گرفت .در مدیریت نیم در میان ( )M3در هر نوبت آبیاری

 ۲/۳دسیزیمنس بر متر بهعنوان تیمار شاهد محسوب میشد.
بهعبارتدیگر تیمارهای  S2M1 ،S1M1و S3M1به ترتیب در
مدیریتهای اختالط ،یکدرمیان و نیم در میان تیمار شاهد
میباشند که تا پایان فصل با آب کارون ( )S1بهطور پیوسته
آبیاری شدند .سطوح شوری نیز عالوه بر  ۱Sبا شوری ۲/۳
دسیزیمنس بر متر S3 ،S2 ،و  S4با شوریهای چهار ،شش و
هشت دسیزیمنس بر متر منظور شد؛ بنابراین درمجموع ۳۲
کرت با سه ردیف کشت به فاصله  ۱۳سانتیمتر و طول  ۳/۳متر
تهیه شد .آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاک صورت گرفت.
بهاینترتیب عمق خالص آبیاری با هدف جایگزین نمودن رطوبت
خاک در عمق توسعه ریشه تا حد ظرفیت زراعی محاسبه و عمق
ناخالص آبیاری با توجه به نیاز آبشویی و راندمان آبیاری
بهصورت زیر تعیین شد:
(رابطه )۳
(رابطه )۴

dn
1  LF   Ea
EC iw
2  max EC e 

dg 

LF 

که در آنها : d g ،عمق ناخالص آبیاری ( dn ،)mm؛
عمق خالص آبیاری ( : E a )mmراندمان آبیاری : LF ،کسر
آبشویی : EC iw ،هدایت الکتریکی آب آبیاری ( )ds/mو

آزمايشهای مزرعهای

 : max EC eهدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ( )ds/mکه

عملیات و آزمایشهای مزرعهای این پژوهش در تیرماه لغایت

عملکرد را به صفر میرساند.

آبان ماه  ۱۳۹۲در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد .رقم ذرت کشتشده
 ۴۱۷SC.بود .آزمایشها در قالب یک طرح پایه بلوکهای کامل
تصادفی و آزمایش کرتهای خردشده اجرا شد .تیمارهای
موردنظر در این پژوهش ترکیب سه روش مدیریت آبیاری و
چهار سطح شوری آب آبیاری بود که در سه تکرار انجام شد.
روشهای مدیریت آبیاری شامل مدیریت اختالط ( ،)M1مدیریت
یکدرمیان ( )M2و مدیریت نیم در میان ( )M3است .در
مدیریت اختالط هر یک از تیمارهای آبشور ( S3 ،S2و  )S4با
آب رودخانه کارون که تیمار شاهد محسوب میشد ( )S1به
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فرآيند واسنجی مدل

برای واسنجی مدل از بین تیمارهای مختلف آزمایشی شش
تیمار  ۲S۳M ،۴S۲M ،۲S۲M ،۴S۱M ،۲S۱Mو  ۴S۳Mانتخاب
و واسنجی انجام شد .دلیل انتخاب این تیمارها این بود که شامل
هر سه مدیریت آبیاری میشد و حد باال و پایین هر تیمار
مدیریتی را در برمیگرفت .واسنجی با تعدیل پارامترهای گیاه و
خاک برای به حداقل رساندن اختالف بین مقادیر شبیهسازی و
مشاهداتی عملکرد ،بیوماس و رطوبت خاک صورت گرفت
(رجب .)۲۰۱۳ ،برای این منظور ابتدا پارامترهای خاک ازجمله
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شاخص توزیع منافذ خاک (  ) و فشار ورود هوا (  ) Pبهمنظور

حاضر نشاندهنده مطابقت بین آنهاست .نتایج ضرایب حاصل

حداقل نمودن اختالف مقادیر رطوبت شبیهسازی و مشاهداتی

از فرآیند واسنجی مدل در جدول ( )۱آمده است .مقادیر اولیه

تعدیل شد .پسازاین مرحله مدل برای شبیهسازی عملکرد و

در این جدول مربوط به شروع واسنجی مدل و مقادیر نهایی در

بیوماس طی دو مرحله کالیبره شد .در گام نخست تعدیل جزئی

پایان واسنجی ثابت شدند .دلیل انتخاب این ضرایب در واسنجی

روی پارامترهای ضریب گیاهی ( )KCو ضریب تعرق گیاه ()Kcb

مدل بررسی منابع مختلف و کارهای مشابهی بود که در شرایط

و در گام بعد روی راندمان فتوسنتز ) )PEانجام شد .تیمارهای

شوری انجامشده بود (

باقیمانده نیز برای صحت سنجی مدل مورداستفاده قرار گرفتند.

 .)2011; Ranjbar et al, 2015نتایج حاصل از واسنجی مدل
برای عملکرد و بیوماس در شکلهای ( )۲الی ( )۳قابلمشاهده

شاخصهای ارزيابی مدل

در این پژوهش برای ارزیابی مدل ،از ریشه میانگین مربعات
خطای نرمال ،)NRMSE( ۴ضریب باقیمانده ( )CRMو ضریب
تبیین )۳R( ۳استفاده شد.
1/ 2

(رابطه )۳

100
O



 n
2 
  S i  Oi  

NRMSE   i 1
n




n

n

 Oi   S i
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حاصل از واسنجی مدل برای شبیهسازی عملکرد و بیوماس به
ترتیب  ۰/۹۲و  ۰/۹۴است .همچنان که از شکلهای ( )۲و ()۴
مشخص است مدل در شوری  S2برای هر سه روش مدیریتی
مقادیر کمتری را برآورد کرده ولی در شوری باالتر یا  S4مقادیر
شبیهسازیشده با مدل بیشتر از مقادیر واقعی برآورد شده است.
صحت سنجی مدل SALTMED

برای بررسی توانایی مدل در شبیهسازی عملکرد و بیوماس پس
از واسنجی مدل ،از نتایج تیمارهای ،M2S1 ،M1S3 ،M1S1
 M3S1 ،M2S3و  M3S3برای صحت سنجی آن استفاده شد.

n

i

است .همانطور که از این شکلها مشخص است ضریب تبیین

شبيهسازی عملکرد و بيوماس

مدل برای این شش تیمار که هر سه مدیریت آبیاری را شامل

R2 

میشوند ،اجرا شد .مقایسه عملکرد و بیوماس شبیهسازی و
اندازهگیریشده در جدول ( )۲ارائهشده است .همانطور که از

I 1

که در آنها؛  S iمقادیر شبیهسازیشده شده توسط مدل،
 Oiمقادیر اندازهگیری شده (مشاهدهای) n ،تعداد مقادیر
شبیهسازیشده یا اندازهگیری شده و  Oمقدار متوسط پارامتر
اندازهگیری شده است.

این جدول مشخص است حداکثر اختالف بین مقادیر تخمینی و
واقعی عملکرد و بیوماس به ترتیب  ۴/۸و  ۴درصد است و
نشاندهنده دقت باالی مدل در شبیهسازی است که با نتایج
سایر محققان نیز مطابقت دارد

( Rachid et al, 2015; Ranjbar

 .)et al,2015; Hasan Li et al; 2014مقایسه مقادیر مختلف
نشان میدهد که بیشترین درصد اختالف بین عملکرد و بیوماس

نتايج و بحث

شبیهسازی و اندازهگیریشده متعلق به مدیریت نیم در میان یا

واسنجی مدل SALTMED

نتایج واسنجی مدل برای شبیهسازی رطوبت خاک در شکل
( )۱ارائهشده است .همچنان که مالحظه میشود ضریب تبیین
در این بخش  ۰/۸۲محاسبه شد )2012( Silva et al. .و

Hirich

 )2012( et al.نیز کالیبراسیون مدل را روی رطوبت خاک انجام
دادند و میانگین مقدار  R 2را برای عمقهای مختلف به ترتیب
 ۰/۸۳و  ۰/۸۱محاسبه کردند که مقایسه این مقادیر با تحقیق
1. Normalize root mean square error
2. Coefficient of determination
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Razzagh et al, 2012, Silva et al,

تیمار  M3S3است .شاخصهای آماری ارزیابی مدل نیز محاسبه
و در جدول ( )۳ارائه شدند که بر اساس آن شاخص ضریب
باقیمانده ( )CRMبرای تخمین عملکرد و بیوماس به ترتیب
 ۰/۰۲۲و  ۰/۰۱۱بهدستآمده است .مقادیر مثبت شاخص
 CRMنشاندهنده تخمین کمتر عملکرد و بیوماس با استفاده از
مدل نسبت به اندازهگیریهای واقعی است .مشاهده هر سه
شاخص نشان میدهد که مدل با دقت باالیی قادر به شبیهسازی
عملکرد و بیوماس است.
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رطوبت اندازه گيری شده ()%

y = 0.7849x + 5.4828
R² = 0.8196
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11
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رطوبت شبيه سازی شده ()%
شکل  -3رابطه بين مقادير اندازهگيری و شبيهسازیشده رطوبت خاک
جدول  -3ضرايب حاصل از واسنجی مدل SALTMED
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تيمارهای مختلف
شکل  -۲عملکرد شبيهسازی ( )Sو اندازهگيریشده ( )Oتيمارهای مختلف طی فرآيند واسنجی مدل

7

6
عملکرد شبيه سازی شده

5

شده

y = 1.9029x - 5.6969
R² = 0.9595
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4
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شکل  -3رابطه بين مقادير شبيهسازی و اندازهگيریشده عملکرد در طی فرآيند واسنجی مدل
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شکل  -7بيوماس شبيهسازی ( )Sو اندازهگيریشده ( )Oتيمارهای مختلف طی واسنجی مدل
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شکل  -5رابطه بين مقادير شبيهسازی و اندازهگيریشده بيوماس در طی فرآيند واسنجی مدل
جدول  -۲عملکرد و بيوماس شبيهسازی و مشاهدهای در مرحله صحت سنجی

تیمار

عملکرد مشاهداتی
()ton/ha

عملکرد شبیهسازی
()ton/ha

درصد اختالف

بیوماس مشاهداتی
()ton/ha

بیوماس شبیه
سازی ()ton/ha

درصد اختالف

M1S1

۱/۳۱
۲/۱۲
۱/۲۳
۳/۸۳
۱/۱۱
۲/۲۲

۱/۲
۲
۱
۳/۹۱
۲/۸۹
۲/۳۴

۱/۳
۱/۹۲
۳/۱۸
۲/۳۴
۳/۹
۴/۸

۱۴/۳۳
۱۲/۸۲
۱۴/۸۱
۱۲/۱۴
۱۴/۰۸
۱۳/۲

۱۳/۹۸
۱۲/۲
۱۴/۳۱
۱۲/۳۴
۱۳/۸۸
۱۲/۲۸

۲/۳۸
۲/۰۲
۱/۲۲
۱/۲۳
۱/۴۲
۴

M1S3
M2S1
M2S3
M3S1
M3S3

جدول  -3ارزيابی آماری توانايی مدل در شبيهسازی عملکرد و
بيوماس
CRM

NRMSE

R2

متغیر

۰/۰۲۲

۳/۲۱

۰/۹۴

عملکرد

۰/۰۱۱

۲/۳۳

۰/۹۳

بیوماس

شبيهسازی رطوبت و شوری خاک

برای ارزیابی توانایی مدل در شبیهسازی توزیع رطوبت و شوری
در خاک از هر روش مدیریتی یک تیمار انتخاب و موردبررسی
قرار گرفت .برای این منظور تیمار  M1S3در مدیریت اختالط،
تیمار  M2S3در مدیریت یکدرمیان و تیمار  M3S3در مدیریت
نیم در میان بررسی شد .نتایج شبیهسازی توزیع رطوبت و
شوری در مدیریتهای مختلف با استفاده از شاخصهای آماری
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در جدول ( )۴آمده است .ضریب تبیین در مدیریت اختالط از
حدود  ۰/۹۸به مقدار  ۰/۹۰در مدیریت نیم در میان کاهشیافته
است .همچنان که مالحظه میشود ،مقدار این ضریب در
مدیریت یکدرمیان بین این دو حالت قرار دارد .کمترین مقدار
متوسط شاخص  NRMSEنیز در تیمار  M1S3و بیشترین مقدار
این شاخص در تیمار ( )M2S3به دست آمد .باالترین مقدار
 NRMSEدر مورد پارامتر شوری در مدیریت نیم در میان نشان
میدهد که مدل قادر نیست شبیهسازی دقیقی از توزیع شوری
در مدیریت نیم در میان داشته باشد .مقایسه شاخصهای
مختلف آماری نشان میدهد که مدل شبیهسازی شوری و
رطوبت را در مدیریت اختالط (تیمار  )M1S3با دقت باالتری
نسبت به دو مدیریت یکدرمیان ( )M2S3و نیم در میان
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نتيجهگيری
 تحت شرایط مختلفSALTMED در این پژوهش مدل
مدیریت آبیاری قطرهای با آبشور برای گیاه ذرت مورد ارزیابی
 بهمنظور شبیهسازی اندازهگیریهای مزرعهای با.قرار گرفت
 عملکرد، واسنجی مدل روی رطوبت خاک،SALTMED مدل
 درنتیجه این فرآیند.دانه و بیوماس تولیدی صورت گرفت
همبستگی باالیی بین مقادیر شبیهسازی و مشاهدهای رطوبت
،۰/۸۲  عملکرد دانه و بیوماس به ترتیب با ضرایب تبیین،خاک
 نتایج صحتسنجی مدل نشان. بهدستآمده آمد۰/۹۴  و۰/۹۲
 بیوماس و توزیع رطوبت خاک،دارد که مدل قادر است عملکرد
.را در شرایط مختلف مدیریتی با دقت باالیی شبیهسازی کند
 نشانSALTMED شبیهسازی شوری خاک با استفاده از مدل
داد که مدل هرچند شبیهسازی را تحت شرایط مدیریت اختالط
با دقت باالیی انجام میدهد ولی در مدیریتهای تناوبی
.یکدرمیان و نیم در میان دقت شبیهسازی کمتر است
بااینوجود نتایج بهدستآمده حاکی از توانایی و کارایی باالی
 بیوماس تولیدی و توزیع،مدل در شبیهسازی عملکرد محصول
.شوری و رطوبت خاک در شرایط مختلف مدیریتی است

 این نتایج نشان میدهد باوجود اینکه.) انجام میدهدM3S3(
مدل با دقت بسیار باالیی توزیع شوری در خاک را تحت
 اما این فرآیند در،مدیریت اختالط شبیهسازی میکند
 به نظر.مدیریتهای تناوبی با دقت کمتری صورت میگیرد
میرسد این امر ناشی از ایجاد پروفیلهای شوری نامنظم در
مدیریتهای تناوبی در طول فصل است که در مدیریت نیم در
 ولی بااینحال نباید فراموش کرد.میان این حالت تشدید مییابد
که مدل حتی در مدیریتهای تناوبی باوجود دقت کمتر در
شبیهسازی توزیع شوری خاک توزیع رطوبت و بخصوص مقدار
.عملکرد و بیوماس را با دقت بسیار باالیی شبیهسازی کرده است
 شاخصهای آماری ارزيابی مدل برای مديريتهای مختلف-7 جدول
CRM

NRMSE

R2

پارامتر

۰/۰۴
۰/۰۳
۰/۰۰۲
۰/۰۳
۰/۰۴
۰/۰۰۱

۹/۳۱
۲/۳۴
۱۴/۴۴
۸/۲۴
۱۲/۹۸
۴/۳۹

۰/۹۸
۰/۹۱
۰/۹۳
۰/۹۸
۰/۹۱
۰/۸۹

شوری
رطوبت
شوری
رطوبت
شوری
رطوبت

تیمار
M1S3
M2S3
M3S3
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