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 در مدیریت کم آبیاری گیاه ذرت AquaCropارزیابی مدل 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی  -رسول پردل نوقابی

 مشهد

 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد -حسین انصاری
 :پست الكترونيكي: 39080035090تلفن نويسنده اصلي ،   ansary@um.ac.ir  

 

 چکیده

 یکی از محدودیت های اصلی توسعه کشاورزی بوده و لذاکمبود آب همواره  در مناطق خشک و نیمه خشک

 کم آبیاری از جمله کارهایی استارتقای کارآیی مصرف آب در این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

مدل  .منابع آبی، به ویژه در مناطق خشک کاربرد دارد که جهت بهبود بازده ی آبیاری، و استفاده ی بهینه از

ر د محصول را به صورت کمی شبیه سازی می کنند، ابزارهایی مفید  هایی که اثرات مقادیر مختلف عملکرد

یک ابزار قدرتمند و با  AquaCropمدل رف آب می باشند.آب در سطح مزرعه و بهینه سازی کارآیی مصمدیریت 

. سادگی، نیاز به حداقل داده ارزش برای بهبود مدیریت آب در مزرعه و محاسبه ی بهره وری آب می باشد

دی و دقت قابل قبول مدل از مزایای استفاده از آن می باشد. در این تحقیق به منظور واسنجی و ارزیابی ورو

 هدف از این تحقیقاز داده های مزرعه ای تحت کشت گیاه ذرت  در منطقه مشهد استفاده شد.  AquaCropمدل 

در واکنش به استراتژی های مختلف کم آبیاری  AquaCropواسنجی، صحت سنجی و در نهایت ارزیابی مدل 

ام دوره ی در تم تر کم آبیاری، روش اعمال کم آبیارینتایج نشان داد که با اعمال شدید باشد.گیاه ذرت می

لدهی( )دوره ی بعد از گرشد همواره مناسب نبوده، بلکه بهتر است که کم آبیاری در بخشی از مرحله ی رشد 

 صورت گیرد.

 ، گیاه ذرت، کالیبراسیون، کارآیی مصرف آبAquaCropمدل : کم آبیاری، هاکلید واژه

 

 مقدمه: .1

  اضافه خواهند شد يکنون تينفر به جمع ارديليمدو ، 0383تا سال  و افتهی ياز حد شيب شيجهان در قرن گذشته افزا تيجمع

 برند يبه سر م هيو سوء تغذ يبحران گرسنگ طيکه در حال حاضر در شرا یاگرسنه ونيليم 908افراد و  نيا هيتغذ یکه برا

حصوالت که صادر کننده م افتهيدر حال توسعه و توسعه  یآب و خاک کشورها ژهيبو يعيبه منابع طب يفشار مضاعف.  [1]

امروزه با افزايش روز افزون جمعيت و نياز به غذا و محدوديت منابع آب، ارزش اين  بنابراين .اند وارد خواهد شدیکشاورز

ازای  که بيش از افزايش عملكرد در واحد سطح، افزايش عملكرد به ماده حياتي بيش از پيش روشن شده است. به طوری
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اهميت يافته است. به همين علت افزايش کارايي مصرف آب از طريق مصرف بهينه آب و کود و واحد حجم آب مصرفي 

 .[2]باشد از اهداف محققان مي استفاده از ارقام مناسب

درصد آب استخراج شده از منابع آبي در کشاورزی فارياب استفاده  53تا  03توليد غذا به آب وابسته است بطوری که بين 

 رشدو  صنعت ، شهرنشيني توسعه شود. با مصرف کننده ناکارآمد نگاه ميعنوان يک گردد و به کشاورزی فارياب به مي

ر حال ای دچنين افزايش استانداردهای زندگي، کشاورزی سهم خود را در بخش استفاده از آب بطور فزاينده جمعيت و هم

ن مشكل افزايش ترين  راه حل برای ايده آب کمتر بايد توليد شود. منطقياز دست دادن است. بنابراين، غذايي بيشتری با استفا

شود. اين راه وری آب ناميده مياستفاده از هر واحد آب است که معموالً راندمان مصرف آب و يا بهره ایميزان توليد به از

حلي است که نياز به اقدام هماهنگ تمام ذينفعان )کشاورزان، مديران آب، متخصصين هيدرولوژی، مهندسين کشاورزی، 

 گذاران( دارد.اقتصادی و سياست -متخصصين اجتماعي

ناطق ر ممرطوب گرمسيری است ليكن به دليل قدرت سازگاری باال کشت آن د ذرت از غالت عمده مناطق مرطوب و نيمه

فرآورده  0833است. موارد متعدد مصرف ذرت در تغذيه انسان، دام و طيور و استخراج حدود سردسير نيز ميسر گرديده

ريزی هبرنام ها در صنايع مختلف موجب شده که اين محصول به عنوان مهمترين غالت شناخته شود.متفاوت و کاربرد آن

که که در کشور ما نزوالت جوی کم و منابع آب  شود. از آنجامحدود آب ميصحيح آبياری سبب استفاده بهينه از منابع 

اپذير ن محدود است، ليكن برای دستيابي به توليد مطلوب در زراعت ذرت استفاده بهينه از منابع محدود آبي امری اجتناب

ه تنش جمله شدت تنش، طول دورهای فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياهان به کمبود آب به عوامل متعدد از  است. واکنش

و همچنين مرحله رشد گياه بستگي دارد. با تأمين آب کافي در مراحل حساس به کمبود آب، ميتوان اثر نامطلوب تنش 

است. به طور محسوسي توسعه يافته 0909درک روابط آب، خاک و گياه از سال  .[3] داری کاهش دادخشكي را تا حد معني

زی آبي، سازمان خواروبار و کشاوروری آب به عنوان ابزار کنترل کمتقاضای شديد برای افزايش بهرهاين مسئله همراه با 

های مهم  وادارکرد. اين کار از طريق مشورت با متخصصان سازمان 00ملل متحد فائو را به باز سازی و ارزيابي مجدد نشريه 

برای شبيه سازی واکنش محصوالت   AquaCrop ه توسعه مدلعلمي، دانشگاهي و دولتي جهان انجام شد. اين مشورت منجر ب

 ، يک توازن منطقي بين سادگي، دقت، 00های نشريه با حفظ قابليت  AquaCropزراعي به مقدار آب مصرفي شد. مدل 

استديو توسط  AquaCrop هایويژگي ای، اصول اساسي اجزای آن وکند. مفاهيم پايهتوانمندی و سهولت استفاده بر قرار مي

است. گزارش شده [5]ها توسط رايز و همكارانشد. در حالي که جزئيات ساختاری و الگوريتمشرح داده،  [4]و همكاران

به صورت مناسبي پوشش تاجي، رشد وزني زيست توده   AquaCropنشان داد که مدل  [6]نتايج مطالعه هسيائو و همكاران

رقم ذرت در شش فصل رشد مختلف با تراکم، تاريخ کاشت و نياز تعرقي مختلف بخش هوائي و عملكرد دانه را برای چهار 

 است نيز نشان دادند که مدل مذبور قادر [7]ويال و همكاران -گارسيا .با تيمارهای مختلف آبياری شبيه سازی کرده است

ز و يراد. شبيه سازی کنای و کارآئي مصرف آب را برای محصول پنبه به خوبي  عملكرد، رشد پوشش تاجي، زيست توده

ها  يک مدل جديدی است که تعادل خوبي بين استحكام و دقت خروجي AquaCrop عنوان کردند که مدل [5] همكاران

توان برای تعداد زيادی از محصوالت استفاده نمود. در تحقيقي که توسط عليزاده و  کند و از اين مدل مي برقرار مي

در منطقه کرج و برای گياه گندم مورد ارزيابي قرار گرفت، به اين صورت   AquaCropانجام شد، کارآيي مدل   [8]همكاران

 03و  03، 03، 53، 033که کارآيي مدل در پيش بيني عملكرد و کارايي مصرف آب گندم در شش تيمار آبياری)تيمارهای 

روزه، مدل در پيش بيني مقدار  0تيمار تک آبياری( مطالعه گرديد. نتايج نشان داد که برای دور آبياری  درصد نياز آبي و
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عملكرد دانه، تبخير و تعرق گياهي و کارآيي مصرف آب قابليت خوبي داشته است، در حالي که کارآيي مدل در پيش بيني 

قيق واسنجي، صحت سنجي و در نهايت ارزيابي مدل روزه کمتر بود. هدف از اين تح 00 اين عوامل در دور آبياری

AquaCrop  باشد.ذرت ميگياه در واکنش به استراتژی های مختلف کم آبياری 

 

 مواد و روش ها -2

 : AquaCropتئوری مدل  2-1

آبياری و زهكشي فائو يک منبع مهم برای تعيين پاسخ عملكرد به آب در مزارع،  00واکنش عملكرد به آب، در نشريه 

  .است ( 0). معادله ارائه شده توسط فائو به صورت معادله [9]شود ها و درختان محسوب مي سبزيكاری

(
𝑌𝑥−𝑌𝑎

𝑌𝑥
) = 𝐾𝑦 (

𝐸𝑇𝑥−𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑥
)                                                                                                                                          (1)   

𝐸𝑇𝑎تبخير و تعرق حداکثر،  𝐸𝑇𝑥عملكرد واقعي،  𝑌𝑎 عملكرد حداکثر، 𝑌𝑥در اين معادله  ضريب  𝐾𝑦تبخير و تعرق واقعي و    

آب  -وابط گياههای علمي و تجربي در رباشد. با پيشرفتتناسب بين کاهش عملكرد نسبي و کاهش نسبي تبخير و تعرق مي

خود را اصالح و تكميل نموده و بصورت مدل  00وری آب، فائو، نشريه ، همراه با نياز مبرم به بهبود بهره0909از سال 

AquaCrop د.ارائه دا 

 AquaCrop مجزا کردن تبخير و تعرق با (ET) به تعرق از سطح محصول ،(Tr)  و تبخير از سطح خاک  (E)شود ، سبب مي

ياهي ويژه زماني که هنوز پوشش گه که بخش غير مؤثر آب )تبخير( در توليد محصول در نظر گرفته نشود. اين موضوع ب

 CO2، و غلظت (WP) وری آبروزانه و بهره 𝐸𝑇𝑜با استفاده از  (Tr𝑖) اهميت است. تعرق روزانه تكميل نگرديده، حائز

 .باشدشود. معادله زير بيان رياضي اين رابطه مياتمسفر نرمال شده به وزن قسمت هوايي گياه تبديل مي

𝐵𝑖 = 𝑊𝑃 (
𝑇𝑟𝑖

𝐸𝑇𝑜,𝑖

)                                                                                                                                                      (2) 

رف ي مصوری آب، کارآيوری آب که مقدار آن در شرايط اقليمي مشابه ثابت است. به پارامتر بهرهبهره 𝑊𝑃دراين معادله

( داللت بر صحت و عموميت مدل دارد. برتری ديگر 0به معادله ) ( 0)شود. بنابراين گام گذاشتن از معادله مي آب نيز گفته

سازی فرآيندهای رشد گياه در اين است که شبيه ( 0)(، نسبت به معادله 0معادله )  AquaCropمعادله مورد استفاده در مدل

قابليت  AquaCrop شود. مدلسازی به صورت ماهانه يا فصلي انجام ميشبيه (0)آن به صورت روزانه است، اما در معادله 

بيني شو پي (HI) ، شاخص برداشت(B)، ماده خشک بيوماس(Y) سازی عملكردچون شبيه بيني مواردی همسازی و پيششبيه

ی سازی و تحليل اثرات تنش آبي بر پوشش تاجي گياه، پيرهای آبي مختلف، شبيهتحت شرايط رژيمکارآيي مصرف آب 

سازی مقدار آب ذخيره شده در تمام دوره رشد گياه، در ناحيه ريشه از پوشش تاجي گياه، تعرق از سطح محصول و شبيه

نفوذ عمقي و تبخير و تعرق( در ناحيه ريشه و طريق بيالن آبي جريان آب ورودی )آبياری و بارندگي( وخروجي )رواناب، 

 .ريزی مناسب جهت مديريت بهتر آبياری را داردبرنامه

 های ورودی مدل:داده -2-2

 داده های اقلیمیالف( 
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های حداکثر و حداقل دمای روزانه، تبخير و تعرق گياه های اقليمي مورد نياز مدل عبارتند از دادهمهمترين داده 

و بارندگي. مدل از داده های حداکثر و حداقل دمای روزانه برای محاسبه درجه روز رشد  به منظور تعديل  (ET𝑜) مرجع

های دمای روزانه، مقدار بارندگي روزانه و همه . داده[6]کند عملكرد زيست توده بر اثر خسارات ناشي از سرما، استفاده مي

 .ايستگاه هواشناسي مشهد استخراج گرديد 0300آماری سال از اطالعات 𝐸𝑇𝑜 اطالعات مورد نياز برای محاسبه

𝐸𝑇𝑜  محاسبه گرديد . ميانگين ساليانه غلظت   [10]مانتيث  -پنمن -با استفاده از روش فائوCO2   به صورت آماده در مدل

بارندگي بسيار نامنظم خراسان که توزيع استان در هاوايي( وجود دارد. در  Loa Maunaگيری شده در رصدخانه  )اندازه

 شود.کوتاه مدت روزانه توصيه مي است، استفاده از داده های

 های مربوط به خاك دادهب( 

تواند باشد. مدل همه های مختلف مي اليه با بافت 8به صورت يک سيستم پراکنده تا   AquaCropؤلفه خاک درمدلم

تواند ترکيب بافت خاک مورد نظر است. اما کاربر ميگرفتهرا درنظر  USDAهای بافت خاک موجود در مثلث بافت کالس

، (T)  خود را به مدل وارد نمايد. برای هر کالس بافت خاک، مدل تعدادی از خصوصيات هيدروليكي شامل ضريب زهكشي

، رطوبت حجمي (θFC)  رطوبت حجمي ظرفيت زراعي،(θsat)، رطوبت حجمي اشباع (Ksat) هدايت هيدروليكي اشباع

را دارد. در پروفيل خاک منطقه ريشه، مدل يک توازن آب، که دربرگيرنده رواناب، نفوذ، توزيع  (θPWP)ه پژمردگينقط

ورد برای شرايط مهای مورد نياز خاک دادهگيرد.  مجدد، نفوذ عمقي، صعود کاپيالری، جذب، تبخير و تعرق را در نظر مي

 .نظر در جدول زير آمده است

 

 مشخصات اليه های خاک -1 جدول

PWP (%) FC(%) 𝐾𝑠𝑎𝑡 بافت خاک (cmعمق )  (mm/day) 

3-08  Silt loam 00 00 083 

00-03 Silt loam 00 00 083 

00-08 loam 0030 0039 083 

00-08 loam 0030 0035 083 

00-083 loam 08 00 083 
 

 های گیاهی دادهج( 

ه زني، توليد مادهای ديناميكي فنولوژی، کانوپي، عمق ريشهاز پنج جزء پاسخ AquaCropسيستم گياهي مدل کامپيوتری  

ای، يا  گياهان ميوه-0سه نوع محصول اصلي  AquaCropخشک و عملكرد اقتصادی تشكيل شده است. مدل کامپيوتری 

شود  گياهاني که از برگ آنها استفاده مي -0شود و  اقتصادی ميگياهاني که از ريشه و غده آنها استفاده  -0ای،  دانه

 باشند. هر کدام از اين گياهان مراحل نموی خود را دارا مي  .دهد)سبزيجات( را بر اساس عملكرد تشخيص مي

أثير تاست زيرا توسعه کانوپي، افزايش سن گياه و پيری گياه عمل تعرق آب را تحت   AquaCropکانوپي يک ويژگي مهم 

بيان  (𝐶𝐶) نمايد. نمو کانوپي از طريق پوشش گياهيدهد؛ اين به نوبه خود مقدار ماده خشک توليد شده را تعيين ميقرار مي
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گردد سازی مياست که سبب سادگي در شبيه  AquaCropهای و اين يكي از ويژگي (LAI) شود نه شاخص سطح برگمي

حتي با تخمين  CCدهد که مقدار واقعي شود و به کاربر اجازه ميمنحصر مي و گسترش کامل کانوپي به يک تابع رشدی

های گياهي ورودی به مدل شامل پارامترهای داده AquaCropدر مدل کامپيوتری . بصری برآورد نموده و وارد مدل نمايد

 .باشندهای ويژه کاربر ميثابت و داده

ثابت برای اکثر گياهان زراعي به عنوان پيش فرض در مدل وجود مقادير پارامترهای گياهي : پارامترهای ثابت -

ای رشد ه کنند. اين پارامترها با استفاده از داده دارد. اين پارامترها با گذشت زمان يا موقعيت جغرافيايي تغيير نمي

ز طريق ي ااند و برای کاربرد آنها در شرايط وجود تنش آبگياه در شرايط مطلوب و بدون محدوديت واسنجي شده

های زراعي مهم شوند. اين پارامترها به عنوان پيش فرض در مدل و برای گونهتأثير ضريب پاسخ به تنش تعديل مي

زميني، گندم، ذرت، برنج و پنبه( وجود دارد. در اين آزمايش برای ارزيابي مدل کامپيوتری  )مانند سيب

AquaCrop  بعضي موارد خاص از پارامترهای پيش فرض مدل پارامترهای حاصل از آزمايش صحرايي و در

 . استفاده شد

، های آب و خاک، تراکم گياه ها و پارامترهای مخصوص کاربر: پارامترهای ويژه گياهي طرح از قبيل ويژگيداده -

حداکثر عمق ريشه، زمان کاشت و مديريت آبياری و همه پارامترهای مربوط به مكان در گروه پارامترهای 

  .بندی ميشوند بر طبقهمخصوص کار

  های ورودی مربوط به مدیریت دادهد( 

مربوط  هایگزينهشامل شود. مديريت آب مؤلفه مديريت به دو گروه اصلي مديريت آب و مديريت مزرعه طبقه بندی مي

آبياری با انتخاب روش آبياری )آبياری باراني، قطرهای، جوی و پشتهای و غرقابي(  -0کشاورزی ديم )بدون آبياری(، -0به 

گزينه آبياری برای شبيه سازی پاسخ گياه تحت شرايط آبياری تكميلي و يا کم آبياری بسيار مناسب است. مدل مي باشدرا 

کند. موتور محرک رشد در مدل  بت سطحي خاک را محاسبه ميکامپيوتری بر اساس تعيين نوع آبياری درصد رطو

آب است. آب مصرفي توسط گياه بر اساس دور آبياری در طول فصل رشد با واحد ميليمتر به مدل  AquaCropکامپيوتری 

های ديريتم. شود بايد در همين قسمت به مدل کامپيوتری لحاظ گرددشود. همچنين تنش آبي که به گياه اعمال ميداده مي

اقدامات مربوط به سطح خاک مانند . گيردهای مربوط به سطح حاصلخيزی را در طي شبيه سازی در نظر ميمزرعه گزينه

 .شوددهي برای کاهش تبخير و يا استفاده از پشته برای کنترل رواناب سطحي و نفوذ نيز در مدل در نظر گرفته ميمالچ

 ایمدیریت مزرعه -2-3

به منظور بررسي کارآيي مصرف آب در  ،در مزرعه دانشگاه فردوسي 0090که در سال  ایمزرعه هایادهدر اين تحقيق از د

های نواری خرد شده  در قالب طرح کرت (SC 704)ای رقم زراعت ذرت دانه .شده استکشت شده بود استفاده  آبياریکم

تحقيقات  مرکزدر  0090 اين داده ها در سال زراعي .بودبا سه تكرار به اجرا در آمده  های کامل تصادفي بر پايه طرح بلوک

درجه  89جغرافيايي  طول، شمالي دقيقه 00درجه و  00جغرافيايي  عرضبا دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسي کشاورزی 

 آبياری ها شامل تيمارهای. در اين تحقيق کرتاست گيری شده متر از سطح دريا اندازه 0/999 و ارتفاع شرقي دقيقه 05و 

  باشد.ميدرصد نياز آبي با استفاده از آبياری نواری  033و  53، 03در سه سطح
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 کالیبراسیون -2-4

 مورد استفاده قرار گرفت و مدل کاليبره شد.در مزرعه های اندازه گيری شده داده

 

 داده های مربوط کاليبراسون مدل - 2 جدول

  کيلوگرم بر هكتاربيوماس بر حسب  عملكرد مزرعه بر حسب تن بر هكتار

 آبياری نرم افزار مزرعه نرم افزار مزرعه

 کامل 00808 00080 003000 033880

 درصد 53 آبياری کم 00838 00008 93800 93000

 درصد 03 آبياری کم 00053 00090 03000 830

 

  

 نمودارعملكرد و بيوماس  مربوط به کاليبراسون مدل  -1 شکل

 

های محصول، و همچنين در نظر گرفتن خطاهايي که بطور معمول در برآورد شده برای شاخص𝑅2  با توجه به ميزان

 .تاس سازی برخورداردقت بااليي در شبيه ازمدل توان اظهار داشت که های صحرايي رخ مي دهد، ميگيری آزمايشاندازه

 :بررسی سناریوهای پیشنهادی -2-5

 :گيرندهای زير مورد بررسي قرار ميسناريو جهت دستيابي به بهترين راهكار مديريت آبياری، ،با توجه به دقت باالی مدل

 ذرتدرصد تبخير و تعرق واقعي  53بررسي آبياری به ميزان  .0

 قبل از گلدهي و آبياری کامل در بقيه ی دوره ی رشد؛تبخير و تعرق واقعي  درصد 53اعمال آبياری به ميزان :  0-0

 بعد از گلدهي و آبياری کامل در بقيه ی دوره ی رشد؛تبخير و تعرق واقعي  درصد 53اعمال آبياری به ميزان  : 0-0

 ی رشد؛تا انتهای دورهتبخير و تعرق واقعي  درصد 53اعمال آبياری به ميزان  : 0-0

 ذرتدرصد تبخير و تعرق واقعي  83بررسي آبياری به ميزان  .0
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 قبل از گلدهي و آبياری کامل در بقيه ی دوره ی رشد؛تبخير و تعرق واقعي  درصد 03اعمال آبياری به ميزان :  0-0

 بعد از گلدهي و آبياری کامل در بقيه ی دوره ی رشد؛تبخير و تعرق واقعي  درصد 03اعمال آبياری به ميزان  : 0-0

 ی رشد؛تا انتهای دورهتبخير و تعرق واقعي  درصد 03اعمال آبياری به ميزان  : 0-0

 

 گیری:و نتیجه جمع بندی  -3

 .پيشنهادی در هر حالت مشاهده مي شودهای سناريونتايج  خالصه زيرجداول در  

 

 آبياری به ميزان تبخير و تعرق گياه - 3 جدول

 میزان تبخیر و تعرق گیاهآبیاری به 

آب آبياری حجم 

 )متر مكعب(

 محصول

)کيلوگرم بر  

 هكتار(

کارايي مصرف آب محصول 

 (کيلوگرم بر مترمكعب)

زيست توده 

)کيلوگرم بر 

 هكتار(

کارايي مصرف آب زيست 

 توده 

 (کيلوگرم بر متر مكعب)

شاخص برداشت 

 )درصد(

00993 00000 05/0  00808 00/0  03/00  

 

 

 اهيگ يواقع تعرق و ريتبخ درصد 53 زانيم به اریيآب کم وهایيسنار - 4 جدول

 درصد تبخیر و تعرق واقعی گیاه 08آبیاری به میزان کم سناریوهای 

 سناریو

حجم آب آبياری 

در  )متر مكعب

 (هكتار

محصول 

)کيلوگرم بر 

 هكتار(

آب وری بهره

 محصول

)کيلوگرم بر 

 مترمكعب(

 زيست توده

 )کيلوگرم بر 

 هكتار(

 آب وریبهره

 زيست توده

)کيلوگرم بر 

 مترمكعب(

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

آب 

صرفه 

جويي 

شده 

 )درصد(

ل قبکم آبياری 

 گلدهياز

 

00353 03050 00/0  00530 00/0  0/00  89/0  

عد بکم آبياری 

 از گلدهي

 

03003 03005 00/0  08309 00/0  0/00  00/00  

کم آبياری در 

 کل دوره رشد
9803 9800 00/0  00838 08/0  0/00  00/03  
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 اهيگ يواقع تعرق و ريتبخ درصد 03 زانيم به اریيآب کم وهایيسنار - 5 جدول

 درصد تبخیر و تعرق واقعی گیاه 68سناریوهای کم آبیاری به میزان 

 سناریو

حجم آب آبياری 

)متر مكعب در 

 هكتار(

محصول 

)کيلوگرم بر 

 هكتار(

وری آب بهره

 محصول

)متر مكعب بر 

 کيلوگرم(

 زيست توده

)کيلوگرم بر  

 هكتار(

 وری آببهره

 زيست توده

)متر مكعب بر 

 کيلوگرم(

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

 آب صرفه

جويي شده 

 )درصد(

کم آبياری قبل از 

 گلدهي

 

03003 0053 98/3  05300 00/0  03/00  00/00  

کم آبياری بعد از 

 گلدهي

 

9093 9003 00/0  00500 08/0  0/00  80/00  

کم آبياری در کل 

 دوره رشد
0033 0000 00/3  00053 00/0  03/03  98/09  

 

 00300جويي توان با صرفهدرصد مي 53 شود که در سناريوی پيشنهادیمشاهده مي 0ول جد با توجه به نتايج موجود در

و روش نسبت به د بعد از گلدهيکرد. اعمال تنش اعمال تنش  عملكرد، در آب مصرفي گياه با کمترين کاهش     درصدی 

مي اگرچه در اين روش، محصول به ميزان ک .، بهترين گزينه ی اجرايي مي باشد(در کل دوره کشت)اعمال تنش قبل و  ديگر

شاخص بهره وری آب محصول و زيست توده تقريبا مساوی  ها، از جمله شاخص برداشت، کاهش يافته است، اما ساير فراسنج

ه ک به صورتي است. از طرف ديگر، کاهش آب مصرفي در اين روش باشدو آبياری به صورت کامل مي با دو روش ديگر

 .و از طرف ديگر سطح زير کشت را افزايش داد، کاهش اندک محصول چشم پوشي کردز مي توان ا

بعد از  یمال تنش در دوره اعدرصد،  03در سناريوی پيشنهادی  که گردد مشاهده مي  8هم چنين با توجه به نتايج جدول 

يرا در روش زباشد ی اجرايي ميبهترين گزينه ،دوره رشد( کلبعد از گلدهي و تنش ي نسبت به دو روش ديگر )اعمال گلده

 يابد.، کاهش ميو آبياری به صورت کامل ديگر روشدو محصول به ميزان کمتری نسبت به  اعمال تنش بعد از گلدهي

درصد نسبت به آبياری کامل  83شد، کاهش محصول تقريبا معادل در روش اعمال تنش در کل دوره ر شودمشاهده مي

 .( کاهش مي يابد0)جدول

توان مي 8و  0ها با جداول شود. با مقايسه اين دادهاطالعات مربوط به آبياری به صورت کامل مشاهده مي  0جدول در 

تنش در  نسبت به اعمالو نيز  دهدآبياری بعد از گلدهي واکنش کمتری نشان ميمشاهده کرد که گياه ذرت نسبت به کم

ميزان  بهزيست توده تقريبا يي نظير محصول و ها فراسنج به طوری که  داد خواهدنشان  ين واکنش راکل دوره ی رشد بيشتر

 يابد.درصد نسبت به آبياری به صورت کامل، کاهش مي 83

، ی(تر کم آبياری )کاهش درصد سناريوهای پيشنهاداعمال شديدتوان نتيجه گرفت که با با توجه به آنچه شرح داده شد، مي

روش اعمال کم آبياری در تمام دوره ی رشد همواره مناسب نبوده، بلكه بهتر است که کم آبياری در بخشي از مرحله ی 

 صورت گيرد.رشد 

از دقت نسبتا بااليي برخوردار است، و هم چنين نسبت به ساير مدل های   AquaCropبه طور کلي، با توجه به اينكه مدل 

ورودی کمتری دارد، استفاده از آن در طرح های تحقيقاتي جهت پيش بيني ميزان محصول، های موجود نياز به فراسنج

 شود.کارآيي مصرف آب، و بررسي تنش آبي بر ميزان محصول توصيه مي
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