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 کم آبیاری و تراکم کشتدر  AquaCropارزیابی مدل 

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

 فردوسی مشهد
 :نمابر:       پست الكترونيكي 5190تلفن نويسنده اصلي ،: 

 

 :چکیده
افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن نیاز مبرم بشر به غذا انسان را وا میدارد تا راهکاری برای افزایش تولیدات 

های آب و زمین بیندیشد. در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب همواره یکی گشاورزی در کنار محدودیت

مصرف آب در این مناطق از اهمیت بسزایی از محدودیت های اصلی توسعه کشاورزی بوده و لذا ارتقای کارآیی 

برخوردار است. کم آبیاری از جمله کارهایی است که جهت بهبود بازده ی آبیاری، و استفاده ی بهینه از منابع 

آبی، به ویژه در مناطق خشک کاربرد دارد. همچنین تراکم کشت میتواند تاثیر بسزایی در میزان عملکرد داشته 

یک ابزار قدرتمند و با ارزش برای بهبود مدیریت آب در مزرعه و محاسبه ی بهره وری  AquaCropباشد. مدل 

از داده های مزرعه ای تحت کشت  AquaCropآب می باشد. در این تحقیق به منظور واسنجی و ارزیابی مدل 

ی مدل ابهدف از این تحقیق واسنجی، صحت سنجی و در نهایت ارزیگیاه ذرت  در منطقه مشهد استفاده شد. 

AquaCrop شت باالترکه هرچقدر تراکم ک باشد. نتایج نشان داددر واکنش به کم آبیاری و تراکم کشت ذرت می 

.  دمواجه خواهد شمیرود با افزایش نسبی عملکرد دانه ای و زیست توده و همچنین کارایی مصرف آب  گیاه

 .تواند کارامد باشدمی ی مواردشود که البته در بعضهمچنین کم آبیاری باعث کاهش عملکرد می

 ، کالیبراسیون، کارآیی مصرف آبتراکم کشت، AquaCropمدل کم آبیاری،  ها:کلید واژه

 

 مقدمه .1
ردد گدرصد آب استخراج شده از منابع آبي در کشاورزی فارياب استفاده مي 09تا  09توليد غذا به آب وابسته است بطوری که بين 

شود. با توسعه  صنعت ، شهرنشيني و رشد جمعيت و هم مصرف کننده ناکارآمد نگاه ميعنوان يک و به کشاورزی فارياب به 

 ای در حال از دست دادن است.چنين افزايش استانداردهای زندگي، کشاورزی سهم خود را در بخش استفاده از آب بطور فزاينده

د به ازای ترين  راه حل برای اين مشكل افزايش ميزان تولينطقيبنابراين، غذايي بيشتری با استفاده آب کمتر بايد توليد شود. م

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

صادی و اقت-تخصصين اجتماعيهماهنگ تمام ذينفعان )کشاورزان، مديران آب، متخصصين هيدرولوژی، مهندسين کشاورزی، م

 گذاران( دارد.سياست 
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موارد   .[1]از غالت عمده مناطق مرطوب و نيمه  باال، کشت آن در مناطق سردسير نيز ميسر گرديده است   (L mays Zea)ذرت 

فرآورده متفاوت و  کاربرد آنها در صنايع مختلف موجب  5199متعدد مصرف ذرت در تغذيه انسان،  دام، طيور و استخراج حدود 

ترين علل کاهش  عملكرد گياهان . کمبود آب يكي از مهم[2]شده که اين محصول  به عنوان مهم ترين غله جهان شناخته شود 

 .[3] روددر مناطق خشک و نيمه خشک به شمار  مي

زير کشت گياهان زراعي را گسترش داد و در مصرف آب آبياری  کم آبياری يكي از راهكارهايي است که با آن ميتوان سطح

عملكرد  طوريكه در اين روش آبياری يک راهكار مطلوب برای توليد محصول در شرايط کمبود آب است بهجويي نمود. کمصرفه

روش کم آبياری  .[4]شود تا کاهش محصول در واحد سطح با افزايش سطح زير کشت جبران شودگياه آگاهانه کاهش داده مي

 .[5] در بسياری از نقاط آمريكا، هند، آفريقا و ساير نواحي کم آب دنيا رايج است

دهد اما بسته به شدت و کاهش مي  %50اظهار داشتند که تنش خشكي،  عملكرد ذرت را به طور متوسط   [6]ادميدز و همكاران

 رسد. هم مي  %09زمان وقوع خشكي، اين کاهش عملكرد به  

درصد از آب  09با بررسي تاثير شش سطح مختلف آبياری روی ذرت گزارش کردند گياهاني که   [7] (5000زار و همكاران )يا

با اعمال تيمارهای   [8] (6992آبياری را دريافت کرده بودند، دارای بيشترين عملكرد ماده خشک بودند. رضا وردينژاد و همكاران )

ای در کرج گزارش کردند که تنش رطوبتي در مراحل رشد رويشي و گلدهي ت علوفهکم آبياری در مراحل مختلف رشد ذر

 درصدی عملكرد نسبت به تيمار آبياری متداول گرديد. 60و  60بهترتيب باعث کاهش 

در صول حداکثر مح و مشخصات ارقام مورد نظر يكي از عوامل مهم برای توليد انتخاب تراکم مناسب با توجه به شرايط هر منطقه

ت زياد ی که در اثر تامين رطوب محققان زراعت به اين نتيجه رسيد هاند که محصول بالقوه سالهای اخير زراعت ذرت ميباشد. در

آرايش  بعد از تنظيم نمودن تراکم و خاک و باالخره ظرفيت ژنتيكي گياه زراعي حاصل ميشود.تنها کافي، افزايش حاصلخيزی

 کاهش مي يابد.ولي تعداد تعداد بالل در هر بوته دريافت که با افزايش تراکم،. [9,10,11] تميسر اس گياهي موثر در واحد سطح

جزاء عملكرد رابطه تراکم با ا و در نتيجه افزايش توليد دانه د ر هر هكتار ميگردد .به نظر وی بوته زيادتر، باعث جبران اين کاهش

 . [12] تبه صورت غير خطي اس رابطه با عملكرداين خطي بود.ولي 

 

 مواد و روش ها .2

  AquaCropتئوری مدل  2-1

آبياری و زهكشي فائو يک منبع مهم برای تعيين پاسخ عملكرد به آب در مزارع،  33واکنش عملكرد به آب، در نشريه 

  .است ( 5)معادله ارائه شده توسط فائو به صورت معادله . [13] 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  33وری آب، فائو، نشريه ، همراه با نياز مبرم به بهبود بهره5000از سال 

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

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

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

 .باشدضي اين رابطه ميشود. معادله زير بيان ريااتمسفر نرمال شده به وزن قسمت هوايي گياه تبديل مي

𝐵𝑖 = 𝑊𝑃 (
𝑇𝑟𝑖

𝐸𝑇𝑜,𝑖

)                                                                                                                                                       (2) 

 وری آب، کارآيي مصرفاقليمي مشابه ثابت است. به پارامتر بهرهوری آب که مقدار آن در شرايط بهره 𝑊𝑃دراين معادله

( داللت بر صحت و عموميت مدل دارد. برتری ديگر 6به معادله ) ( 5)شود. بنابراين گام گذاشتن از معادله مي آب نيز گفته

ازی فرآيندهای رشد گياه در ساين است که شبيه ( 5)(، نسبت به معادله 6معادله )  AquaCropمعادله مورد استفاده در مدل

قابليت  AquaCrop شود. مدلسازی به صورت ماهانه يا فصلي انجام ميشبيه (5)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 مدلداده 2-2

 الف(داده های اقلیمی

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 . دادهکنداز سرما، استفاده ميعملكرد زيست توده بر اثر خسارات ناشي 

 .ايستگاه هواشناسي مشهد استخراج گرديد 6952ی سال از اطالعات آمار𝐸𝑇𝑜 اطالعات مورد نياز برای محاسبه

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

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

 شود.استفاده از داده های کوتاه مدت روزانه توصيه مي

 های مربوط به خاك دادهب( 

تواند باشد. مدل همه های مختلف مي اليه با بافت 1به صورت يک سيستم پراکنده تا   AquaCrop درمدلؤلفه خاک م

تواند ترکيب بافت خاک مورد نظر است. اما کاربر ميرا درنظر گرفته 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)نقطه پژمردگي
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 های مورد نياز خاک برای شرايط مورددادهگيرد.  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) 

9-51  Silt loam 53 33 519 

52-39 Silt loam 53 33 519 

35-21 Loam 5330 6030 619 

22-01 Loam 5230 3630 619 

02-519 Loam 51 33 619 
 

 

 ج( داده های گیاهی

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

ای، يا  گياهان ميوه-5سه نوع محصول اصلي  AquaCropخشک و عملكرد اقتصادی تشكيل شده است. مدل کامپيوتری 

شود  گياهاني که از برگ آنها استفاده مي -3شود و  ريشه و غده آنها استفاده اقتصادی ميگياهاني که از  -6ای،  دانه

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

ير گياه عمل تعرق آب را تحت تأثاست زيرا توسعه کانوپي، افزايش سن گياه و پيری   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

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 ميل کانوپي به يک تابع رشدی منحصر ميو گسترش کام

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

 .باشندهای ويژه کاربر ميثابت و داده

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

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

نها در شرايط وجود تنش آبي از طريق اند و برای کاربرد آگياه 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 ز آزمايش صحرايي و در بعضي موارد خاص از پارامترهای پيش فرض مدل پارامترهای حاصل ا

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

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

 .شوند بندی مي مخصوص کاربر طبقه

  د( داده های ورودی مربوط به مدیریت

مربوط  هایشود. مديريت آب شامل گزينهمؤلفه 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(  -6کشاورزی ديم )بدون آبياری(، -5به 

دل گياه تحت شرايط آبياری تكميلي و يا کم آبياری بسيار مناسب است. مرا مي باشدگزينه آبياری برای شبيه سازی پاسخ 

کامپيوتری بر اساس تعيين نوع آبياری درصد رطوبت سطحي خاک را محاسبه مي کند. موتور محرک رشد در مدل 

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

 .شوده از پشته برای کنترل رواناب سطحي و نفوذ نيز در مدل در نظر گرفته ميدهي برای کاهش تبخير و يا استفادمالچ

 ایمزرعه مدیریت 2-3

به منظور بررسي کارآيي مصرف آب در در مزرعه دانشگاه فردوسي،  5303که در سال  ایمزرعه هایدر اين تحقيق از داده

های نواری خرد شده  در قالب طرح کرت (SC 704)ای رقم زراعت ذرت دانه آبياری کشت شده بود استفاده شده است.کم

تحقيقات  مرکزدر  5303 اين داده ها در سال زراعي .با سه تكرار به اجرا در آمده بود های کامل تصادفي بر پايه طرح بلوک

درجه  10جغرافيايي  طول، شمالي دقيقه 52درجه و  32جغرافيايي  عرضبا دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسي کشاورزی 

ها شامل تيمارهای آبياری . در اين تحقيق کرتاست گيری شده متر از سطح دريا اندازه 6/000 و ارتفاع شرقي دقيقه 30و 

 باشد. ميدرصد نياز آبي با استفاده از آبياری نواری  599و  09، 29در سه سطح
 کالیبراسیون 2-4

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

 

 داده های مربوط کاليبراسون مدل - 2 جدول

  بيوماس بر حسب کيلوگرم بر هكتار عملكرد مزرعه بر حسب تن بر هكتار

 آبياری نرم افزار مزرعه نرم افزار مزرعه

 کامل 62121 62212 553355 593116

 درصد 09 آبياری کم 66191 65361 03163 03363

 درصد 29 آبياری کم 55209 56203 23023 132
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 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

 :پیشنهادی سناریوبررسی  2-5

 29و  09، گياه در سه سطح آبياری کامل و کم آبياری  جهت دستيابي به بهترين راهكار مديريت آبياری، ،با توجه به دقت باالی مدل

بوته در هكتار مورد بررسي قرار  01999و  21999، 11999درصد نياز آبي آبياری شد. همچنين برای بررسي تراکم کشت، تراکم های 

 گرفت.

 

 گیری:جمع بندی  و نتیجه .3

 .مشاهده مي شودهای پيشنهادی در هر حالت سناريونتايج  خالصه جداول زيردر 

 

 تاثير کم آبياری و تراکم کشت بر عملكرد - 3 جدول

 %29کم آبياری  %09کم آبياری  آبياری کامل 

 75000 65000 55000 75000 65000 55000 75000 65000 55000 تراکم

حجم آب مصرفي )متر مكعب در 

 هكتار(
13590 13590 13590 9560 9560 9560 7200 7200 7200 

 محصول

 )کيلوگرم(
11464 11521 11572 9469 9556 9639 4625 4796 4636 

کارايي مصرف آب محصول 

 )کيلوگرم بر متر مكعب(
1.54 1.55 1.56 1.1 1.11 1.12 0.73 0.75 0.73 

 زيست توده

 )کيلوگرم(
27895 28034 28155 22391 22573 22746 11391 11809 11419 

کارايي مصرف آب زيست توده 

 بر متر مكعب()کيلوگرم 
2.05 2.06 2.07 2.34 2.36 2.38 1.58 1.64 1.59 
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 عملكرد محصول در شرايط کم آبياری و تراکم های مختلف -2 شکل

 

 

 مختلف یها تراکم و یاريآب کم طيشرا در زيست توده  عملكرد -3 شکل
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دهد که کم آبياری باعث کاهش عملكرد محصول و زيست توده خواهد شد. نشان مي  3و  6ی و نمودار ها 6 جدول شماره

 .شودمشاهده ميدر ميزان عملكرد محصول و زيست توده ا افزايش تراکم کشت افزايش نسبي همچنين ب

 منابع: .4
[1] Ulger, A.C., H.Ibrikci, B. Cakir, & N. Guzel. 1997. Inflence of nitrogen rates and row spacing on 

corn yield, protein content, and other plant parameters. Journal of plant nutr. 20: 1697-1709 

 .صفحه 222. چاپ ششم. )جلد اول(زراعت غالت  .5302نور محمدی، ق. س.ع. سيادت و ع. کاشاني.  [2]

[3] Umar,S. 2006. Alleviating adverse effects of water stress on yield of sorghum, mustard and groudunt 

by potassium application. Pak. J. Bot., 38 (5): 1373-1380. 

[4] English, M.J., and James, L. 1990. Deficit irrigation. П: Observation on Colombia basin. ASCE, J. 

Irrig Drain. Eng. 116: 413-426. 

[5] English, M.J., Musick, J.T., and Mutry, V.V.N. 1992. Deficit irrigation. Pp: 361- 393 

[6] Edmeades, G.O., Bolanos, J., Banziger, M. and Ortega, A. 1998. Developing drought and low 

nitrogen tolerant.Maize Symposium Abstracts.Dept. Agriculture, University of Queensland, Brisbane 

4072. Australia. 

[7] Yazar, A., Howell, T.A., Dusek, D.A., and Copeland, K.S. 1999. Evaluation of crop water stress 

index for LEPA irrigated corn. Irrig. Sci. 18:171-180. 
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