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انحراریپارامترهایمدلاست،همچنینبااستفارهایتوی رر شه ا
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آسانترنسدبتبدهروشهدایمیکروسدکوپیوهمچندیناجتندابای
مشکالتروشهایمیکروسکوپیبرایشبیهساییجذبر شههدای
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کاهوایمحبوبتر نسدبز جات،بدابداالتر نمیدزانمردرآو
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نیمددیایرارههددامناسددببورنددد،کددهبددرا ناسدداستددابرایرخطددی
پیشنیاریهما یوهمکاران،)12(نسبتبهر گرمددلهدایجدذب
آببهرلی حررن درگدرفتنروحددآسدتانهبدرایمددل،هم دوانی
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اری ددابیچیددارمدددلجددذبآبماکروسددکوپیکفدددسوهمکدداران
(،)1978ونگنوختن،)1987(را رکسنوهمکاران،)1993(وهما ی
()1999ررشرا طتنشخشکیبرایگیاهکاهو،پروهشدیررمزرعده
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نتا جنشانرارکهایمیانمدلهایضدربپدذ ر،مددلرا رکسدنرر
رسیی منسبدرمتدرنزر کدیبیشدتریبدانتدا ج
سطوحشوری 4/5
اندایهگیریهاراشت.ررسطوحشوریبداالتر6/5(رسدیی مدنسبدر
متر)،مددلهمدا یومددلوانرامبدرایشبیتدریرابدارارههدای
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اری ابیبرخیتوابرکاهشجذبآبررشرا طتنشآبدیرویگیداه
ر حان،آیما شیباچیارسطحم ت فآبآبیاریشدامح،100،120
80و60ررصدنیایآبیباسهتکرارانجامرارند.نتدا جنشدانراررر
برآوررجذبنسبیرویانه،مددلایرخطدیهمدا یوهمکداران)13(
برایشبیترینسبتبهر گرمدلهاارائهرار،همچنینمددلخطدی
فدسوهمکاران)1987(ومدلهایایرخطیونگنوختن)1987(و
هما یوهمکاران)2002(رربرآوررمیزانجذبنسبیتجمعیطدی
فرحرشدرقدتمناسدبیراشدتند.بدراروهمکداران،)4(مددلهدای
م ت فجذبآبر شهراتحتشرا طتنشآبدی،بدرمبندایتعدرق
پتانسیحوبیالنانرییسطحی،باهممقا سهواری ابیکررند.نتدا ج
نشانرار،مدلهایهیدرولوی کیبزرگمقیاستر،کهبراساستعدرق
پتانسیحعمحمیکنندبهرلیحتوانمنددیبیشدتر،بدرایمددلسدایی
جذبآبمناسبترند.لیوهمکاران،)15(بدرایتوسدعهمددلهدای
جذبآبر شهتحتشرا طتنشآبی کمدلنما یتعدد ح افتده
ارائهکررندکههمتوی رر شهوهمتنشآبیراشامحمیشد.مددل
پیشنیاریتابعیایتعرقپتانسیح،قاب یترسترسدیبدهآبخداک،و
لمیدزانآبخداکو
تراکمطولیر شهبور.نتا جنشانرارا نمدد 
جددذبآبتوسددطر شددهرا،بددهو ددرهررنیمددهرومفرددحرشددد،رر
شبیهساییکرر .پیتریوهمکاران،)16(
عمقهایکم،بهطورمناسب 

تابرکاهشتنشفدساصالحشدهرابدرایمددلسداییجدذبآب
ر شهباتوجهبهکاهشپتانسیحآبارائهرارند.نتا جنشانرارمددل
اصالحشدهایلحاظفیز کیپا دارترایمدل فدس بوروبهو رهبرای
شبیهسداییررخداکهداینداهمگنمدرتبطبدورهاسدت.همچندین

شبیهساییعدریجر انآبوجذبآبر شهررخاکهایناهمگن

وهمگننشانرهندهتأثیرمدلجد ددبدرجدذبآبر شدهوتعدرق

واقعیبور.بابایارهوهمکاران،)2(اثراتتوامتنششوریوخشکیرا
رویالگویجذبآبر شهگیاهر حانمورربررسیقدراررارنددوای
هفتمعارلهجذبآبماکروسکوپی استفارهکررند.نتدا جنشدانرار
کهایبینمدلهدایارائدهشدده،مددلهمدا یوهمکداران)2002(
بیتر نتوافقرابارارههایتجربیراشتوافزا ششوریوخشکی
باعثکاهشپتانسدیحجدذبآبتوسدطر شدهگرر دد.عز ز دانو
همکاران،)1(ررمطالعهخوربهاصالحمدلشبیهسداییشددهتحدت
سطوحم ت فآب،نیتروینوشوریرویگیاهذرتپرراختند،نتدا ج
کهمدلهما یوفدس )1999(نسبتبهسا رتوابرجدذب

نشانرار
آب،برآورربیتریراشت.هما یوهمکاران،)13(بهمن دوربررسدی
اثرمقار رم ت فپتانسیحآبخاکوسدطوحم ت دفشدوریروی
الگویجذبآبگیاه ونجه،آیما شیانجامرارندو کمددلجدذب
آبتحتتنشآبیوشوریارائهکررند.نتدا جنشدانرهنددهتوافدق
باالیمدلپیشنیاریبارارههایتجربیبوروتابرکاهشجذبارائه


ارزیابی توابع كاهش جذب آب كاهو برگی...

شدهقارربوربههمراههرتابرایرخطیر گراستفارهگدررر.هددآای
تحقیقحاضراری ابیچیارتابرکاهشجذبآبماکروسکوپیفدس
)،ونگنددوختن،)1987(را رکسددنوهمکدداران
وهمکدداران 1978(
()1993وهما ی)1999(ررپیشبینیجذبآبتوسدطر شدهگیداه
کاهوررشرا طتنشآبیوتعیینمناسبتر نمدلبرایپدیشبیندی
آبیمیباشد .

کاهشجذبآبتوسطکاهوررشرا طتنش


مواد و روشها
تئوری مدلهای مورد استفاده:

مناسبتر نروشکمیکررنجذبآبتوسطر شدهگیاهدانای
رستمیآ د.تقر باهمهمدلهدایر اضدیحرکدت

معارلهر چارریبه
آبوامالحررخاکایراهححعدریمعارلهر چدارری-رارسدیبدارر
ن رگرفتنقسمتجذبآببدرایجر دانرربعددعمدوریمعرفدی
گشتهاند.باتوجهبها نکهجذبآبتوسطگیاهدانرررطوبدتهدای
ایراشباعصورتمیگیرر،با دآنراررمعارلدهر چدارریلحداظکدرر.
شکحمعارلهر چارری،پسایلحاظکررنقسدمتجدذبآبتوسدط
)میباشد :)17(
گیاهبهصورترابطه 1(
()1
ررصدرطوبتحجمدیخداک(ررصدد):h ،بدارفشداریآب
خاک(متر):t،یمان(ساعت):C،ر فرانسدیحفرفیدترطوبدتخداک
(معکوسمتر)کهبرابرباشیبمنحنیآبخاکاست:z.گرار انبار
عموریخاک(متر) :K(h)،هدا تهیدرولیکیایراشباعخداک(متدر
برساعت):S(h)،میزانجدذبآبتوسدطر شدهگیاهدان(معکدوس
ساعت)،کهتابعیایپتانسیحماتر ک،پتانسیحاسمزی،و رگدیهدای
ر شهوشرا طآبوهوا ی(همچوننیایتب یری)است.)11(آبیاری
یمانیالیماست،کهخاکقارربهتأمیننیایآبیگیداهنباشدد.تدنش
آبیهنگامیاتفاقمیافتدکهمیزانتعرقبیشترایمقددارجدذبآب
باشد.جذبآبتوسطسرعتتعدرق،انتشداروکدارا یسیسدتمهدای
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ر شه،پتانسیحآبوهدا تهیدرولیکیخداککنتدرلمدیشدور.)9(
مدلیکهفدسوهمکاران)1978(ررشرا طتنشآبیبرایگیاهدان
ارائهکررندبهصورتی راست :
= S
()2
( )3
()4

=S

:تابرکاهشیبدونبعدپاسخبدهتدنشآبدیاسدت:S،
:حداکثرمیزانجدذبآبگیداه: ،
میزانجذبآبگیاه،
تعرقپتانسیحو :عمقتوسعهر شهمیباشدند،همچندیناعدالم
کررندضر بتابرکاهشتنشآبیبهصورت کتابرخطیتکهای
استکهباچیارمقدارمش صپتانسیحماتر کپدارامتریمدیشدور
(رابطه:)5


()5
حداکثرمقدارجذبآبتوسطر شههدایمدانیرخمدیرهددکده

 دا
>باشدوهنگدامیکده
باشدجذبآببهطورخطیکاهشمدی ابدد.همچندین،یمدانیکده
باشدمقدارجذبصفرمدیگدررر.مقددار
 ا
نیزتابعیاینیایتب یریاتمسفراست(شدکح.)8()1ررشدکح
مقار رپتانسیحماتر کبددونررن درگدرفتنعالمدتقددرمط دق
میباشند.


تعرقنسبی

پتانسیحماتر ک(سانتیمتر)
شکل  -1نمایی از تابع کاهش جذب آب )(cm
(فدسhو همکاران)1978 ،
)Figure 1- A view of the water ekatpu reduction function (Feddes et al., 1978

320

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،2خرداد  -تیر 1398

ررنیا تفدسوهمکاران،)1978(ررشرا طتنشخشکیتدابر
کنترلمیگررر :

خطیسارهی رراپیشنیاررارندکهتوسط و
() 6




کهررآن:hمقار رپتانسدیحماتر دکانددایهگیدریشدده،

:

مقدارآستانهکاهشپتانسیحماتر کو: پتاسیحماتر کررنقطه
پرمررگیاست.فدسوهمکاران)1978(پیشنیارکررنددکدهمقددار
آستانهتنیاوابستهبهتقاضایتب یرمدیباشددررحدالیکدهبدهن در
میرسدوابستهبهخاکنیزباشد .)10(

کیر گرایمدلهایمعروآ،کهبرایتعیدینضدر بکداهش
جذبررهنگامتنشآبیوجوررارر،تابرکاهشسیگمو یدیشدک ی
استکهونگنوختن)198 (پیشنیارکررهاست(رابطه :)7

() 7





:پتانسیحماتر کیاستکهبهایایآنعم کرر50ررصد

کاهشمی ابدومعموالایطر قآیمونوخطابهرسدتمدیآ ددو:P
کضر بتجربدیاسدتکدهمعمدوالمقددارآن3ررن درگرفتده
میشور.ضر بتجربیPرامیتوانبهکمکرابطه)8(ی رمحاسدبه
کرر:
  )8(

=P

:پتانسیحماتر کررحدآستانهکاهشعم کررمحرولرر
شرا طتنشآبیاست.میمتر نا رارمدلسدیگمو یدیونگندوختن
( )1987ا نبورکهبراساسا نمدلبیشدتر نمقددارجدذبآبرر
رطوبتاشباعاتفاقمیافتد.بد ییاستکها نمدلبهصورتفوق
برایرطوبتهاینزر کبهرطوبتاشباعفاقداعتباراست.را رکسن
وهمکاران،)1993(معارلهونگندوختن)1987(رانسدبتبدهمقددار
پتانسیحماتر کررآستانهکاهشجذب) (تعد حوباا نفدر 
کهجذبآبر شه،مقدارآستانهبارفشارآبخاکراکاهشنمیرهد
رابطهی رراارائهرارند :
()9

=



نتا جتحقیقاتپروهشگرانم ت فنشانمیرهدپاسدخگیاهدان
بهتنشآبیررپتانسیحماتر کهایکمخطینیست.ایطرآر گدر
مدلرا رکسنوهمکاران)1993(ررپتانسیحماتر کهاینزر کبه
رای اربدرآوررمدیکدرر.همدا ی،)1999(بدرای
صفرمقدار
برآوررتنشآبیرابطه)10(راارائهرار :

()10



کاهشمقدار ررتنشهایآبیبیشترای

ارامهمی ابددتدابده

)برسد.ررپتانسیحهایماتر کبیشتر
کتنشآبیمعین(
افزا شتنشآبینمیتواندباهمانروندقب دیررمقددار
ای
>hگیداه
کاهشا جارکند.ا نواقعیتنشانمیرهدرر
هنوییندهاستوررسطحیبسیاراندکبهفعالیتهایحیداتیخدور
ارامهمیرهد.هما ی )1999(شاخصبددونبعدد رابداتوجدهبده

بهصورترابطه)11(تعر فکرر،کهبستگیبهمحردول،
خاکوشرا طآبوهوا یرارر :
)11(



=

(مقدارآستانهروم)بارفشارآبخداکاسدت
کهررآن
کهفراترایآنتغییرات  hبدرتعدرقنسدبیبدهطدورمعندیرارتدأثیر 
اسدت12،10(و
نمیگذاررو، تعرقنسبیوابستهبده
 .)2روشاجرایتحقیق :
ا نپروهشررگ انهرانشکدهکشاورییرانشگاهشییدچمدران
اهوای،ررپا یز1396انجامشد.خاکمورراستفارهایمزرعهتحقیقاتی
رانشکدهمیندسیع ومآببرراشتگرر دکدهرارایبافدتمتوسدط
بور.خروصیاتفیز کیوشیمیا یخاکشامح،بافتخاکوررصدد
ذراتتشکیحرهندهخاک(به روشهیددرومتری)،شدوریو هداش

خاکباتییهعرارهاشدباع،جدرمم ردور فداهریبدااسدتفارهای
استوانهف زیباحجممشد صوتعیدین رطوبدت رر نقطدهفرفیدت
یراعیونقطه پرمررگیبااستفارهایرستگاهصفحاتفشداریتعیدین
گشت،کهنتا جآنررجددول1ارائدهشددهاسدت.ررجددول2نیدز
خروصیاتکیفیآبآبیارینشانرارهشدهاست .
کشتبهصورتایرمستقیم (کاشتنشا )ررونگ دانها یبده
قطر 22وارتفاع30سانتیمترصورتگرفت.رورهرشددگیداهمدورر
ن رررحدور70رویبدور.پدسایر دتنفی تدرررتدهگ ددانهداو
پرکررنآنهاای مقدارمعینیخاکخشک،انتقالنشا هابهگ دانهدا

انجامواعمالتیمارصورتگرفت.آیما شباسهتیمدارآبدی، 
و بهترتیب80،60و100ررصدنیایآبیگیداهررسدهتکدرارورر
قالبطرحکامالً ترارفی انجامگرفت.بههمینجیت 9گ دانمورر
استفارهقرارگرفتوباتوجهبها نکهانددایهگیدریوینبوتدههدابده
صورترویانهامکانپذ رنبور12،گ داننیدزبدهعندوانگ ددانهدای

ت ر بیبرایاندایهگیریوینبوته،ررن رگرفتهشدندوهدررهروی
ها،وینبوتهاندایهگیری

کبارباخارجکررنبوتهای کیایا نگ دان
نحوهقرارگیریتیمارهارانشانمیرهد .

شد.شکح2
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جدول  -1خصوصیات خاک مورد آزمایش
Table 1- Experimental soil properties
pH

)ECe (dS/m

7.86

2.15

(g/

)(%

1.4

درصد شن

)(%

13

24

درصد سیلت

درصد رس

Sand
percent

Silt percent

Clay
percent

47.6

28

24.4

بافت خاک
Soil texture

لوم رسی شنی
Sandy clay
loam

جدول  -2خصوصیات کیفی آب آبیاری
Table 2- Characteristics quality of irrigation water
EC

pH

)(dS/m
0.5

8

تیمار
Treatment
0.025

3.75

)(meq/lit
0.4

0.5

1.91

0.04

1.65

تیمارهایتحتتنشخشکی

گ دانهایت ر بی

Drought stress treatment

Destructive pots

تکراراول
First repetition

تکرارروم
Second repetition

تکرارسوم
Third repetition

شکل  -2نقشه شماتیک طرح آزمایشی
Figure 2- Schematic map of experimental design

آبیاریبهصورترستیوبهکمکپیمانهمدرجانجامشد.حجدم
آبآبیارینیزبراساسمرح هرشدونیایآبیگیاهباتوجدهبدهتوسدعه
عمقر شهررطیفرحرشدمتغیربور.ررطدولفردحرشددگیداه،
پانزرهبارآبیاریصورتگرفتوحجمآبمررفیبدرایتیمدارهدای
 ،و بهترتیدب1055،792و 1320متدرمکعدببدرهکتدار
بهرستآمد،کها نمقار رباتوجهبهنیایآبیگیداهررهدرمرح دهای
رشدگیاهبرایتیمارشاهد(نیایآبدی100ررصدد)وررن درگدرفتن
ضر بیایآنبرایروتیمارر گرلحاظگرر د .
برایاندایهگیریپتانسیحماتر ک،ابتدامنحنیمش رهرطوبتی
خاکبااستفارهایرستگاهصفحاتفشاریونرمافزارRETCتعیینو

سپسباجا گز نیمقار ررطوبتهدایرویاندهانددایهگیدریشددهرر
منحنیمش رهرطوبتیخاکقدرمط قپتانسدیحماتر دکمحاسدبه
شد.ررصدرطوبتحجمیررمکشهای10،5،3،1،0/3و15بدار

اندایهگیریشد.برایتعیینیمانآبیاریایروشوینیاستفارهگرر د،

بها نصورتکهباوینکررنرویانهگ دانهایشاهد(بدونتدنش)
وباکسروینخشکخداکووینگیداه(کدهایطر دقگ ددانهدای
ت ر بیبهرستآمد)،مقدارآبموجورررگ دانتعیینوباتقسیمبر
وینخشکخاکمقداررطوبتخاکگ دانمحاسبهشد :
()12
یمانیکهرطوبتسیحالوصول توسطگیداهمدورراسدتفارهقدرار
گرفت،بههمیناندایهآبیاریمیشدتارطوبتگ دانروبارهبهحد


می
فرفیتیراعیارتقا رارهشور.کوررهی)NPK(بهصورتمح ولرر
طولرورهرشداعمالشد .قابحتوجهاستکه،مررآبیشایاندایه
کورآسیبجدیبهگیاهواررمیکند،لذاا تاستفارهشدهکدوررر
ا نآیما ش ،کگرمررهرلیترآببوروبهصورت کررمیانرر
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هربارآبیاری،بهصورتمح ولباآببهگ دانهارارهشد .
بهمن وراری ابیمدلهایجدذبآبررشدرا طتدنشخشدکی،

خاکبدااسدتفارهایرسدتگاهصدفحاتفشداریوواررکدررنررصدد
رطوبتحجمیخاکبهایاینقاطپتانسیحماتر کمیم،ررندرمافدزار

سپسبااستفارهایرارههایبهرست

RETCحاصحگرر د(شکح.)3
آمدهایآیما ش،مدلهایجذبآبررشدرا طتدنشخشدکیمدورر
بررسیقرارگرفتند .
بهمن وربررسیتوابرکاهشجذبآبررشرا طتنشخشدکی،
ایتعرقنسبی(ضر بکداهشجدذبآبواقعدی)حاصدحایتقسدیم
مقار راندایهگیریتعرقرویانهتیمارهایتحتتنشخشکیبرتیمدار
(ضر ب
شاهد(بدونتنش)استفارهگرر د.الیمبهذکراست،
کاهشجذبآب)برایتیمارشاهد،برابربا دکمدیباشدد.شدکح4
رربرابررطوبتحجمدیرویانده،
نمورارتعرقنسبی

=R2

مربوطبهتیمارهایتحتتنش،اییماناعمالتیمارتاپا انآیما ش
رانشانمیرهد .

باراشتنررصدرطوبدتحجمدیبدرایتیمارهداوبدااسدتفارهای
منحنیمش رهرطوبتیخاک،میدزانپتانسدیحماتر دکمتندافربدا
رطوبتحجمیبرایتمامیتیمارهاایطر قررون ابیتعیینشد .
شکح،5نشانرار کهرابطهایرخطیبدینمقدار رتعدرقنسدبی

تعرقنسبی) (ررمقابحقدرمط قپتانسیحماتر کرسمشددوبدا
برایشمددلهدایفددسوهمکداران،)1978(ونگندوختن،)1987(
را رکسنوهمکاران)1993(وهما ی،)1999(بیتر نمدلانت داب
ایشاخصهایآماریبیشدینهخطداینسدبی

گرر د .برایا نمن ور
)،(MEضر بتعیین(R2)ر شهمیانگینمربعداتخطدا، (RMSE) 
کارا یمدلسایی ارانددمانمددل(EF)وضدر بجدرمباقیماندده
)(CRMاستفارهشد :
ME= max
 )13(


)14(

)15(
()16

=EF

)17(
:مقار ربرآوررشده،

=CRM

:مقار راندایهگیریشدده: ،تعددار

مشاهداتو: میانگینمقار ر اسدت2( و.)10بدرایتجز دهو
تح یحآماریاینرمافزارSPSSوبرایمقا سهمیانگینهداایآیمدون
چندرامنهایرانکن(ررسطحپنجررصد)استفارهگرر د .



)اندایهگیدریشددهوقددرمط قپتانسدیحماتر دکوجدوررارر.

(
همانگونهکهمشاهدهمیشوربیشتر نپراکنشرارههداررمحددوره
800<|h|<4000سانتیمترقرارگرفدت.حددآسدتانه(hجدا یکده
مقار رقدرمط قپتانسیحماتر کبه کبدارهکداهش افتدهاندد)رر
حدور800تا1400سانتیمتراست.هما ی)1999(حددآسدتانهhرا
ررحدور800تا1000سانتیمتربرایگیاه ونجهررن رگرفت .

نتایج و بحث
ارزیابی مدلهای کاهش جذب آب تحت تنش خشکی:

برای اری ابیمدلهایجذبآب،ابتدا منحنیمش ردهرطدوبتی

شکل  -3منحنی مشخصه رطوبتی خاک
Figure 3- Soil moisture characteristic curve

ارزیابی توابع كاهش جذب آب كاهو برگی...
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شکل  -4تعرق نسبی اندازهگیری شده در برابر رطوبت حجمی روزانه مربوط به تیمارهای تحت تنش
Figure 4- Measured relative transpiration against daily moisture content of treatments under stress

شکل  -5تعرقنسبی اندازهگیری شده در برابر قدر مطلق پتانسیل ماتریک مربوط به تیمارهای تحت تنش
Figure 5- The measured relative transpiration against the absolute value of the matric potential of treatments under stress

پارامترهای مدلهای مورد استفاده

پارامترهایمدلهایمورراستفارهتحتشرا طتنشخشکیبدا


توجهبهشکحهای4و5ت مینوررجدولذ حآمدهاسدت،بدرا ن
یمدلهایپیشدنیاری

اساسباتوجهبهشکحهایمذکوروپارامترها

توسطونگنوختن)1987(وهما ی،)1999(مقار ریبرایهرکددام
ایپارامترهاررن رگرفتهشد،سپسحالتهایم ت دفایقرارگیدری
مقار رپیشنیاریبرایهرپارامترموررآیما شقرارگرفت،هررر ف
ایحالتهابا کحرآانگ یسیمعینگشت،سپسبدرایمشد ص
نمددورنبیتددر نمقددار رپیشددنیاریپارامترهددابددرایهددرمدددل،ای
شداخصهدایآمدداریضدر بتعیددین)R2(وضدر بهمبسددتگی)r(
استفارهشد.بهعنوانمثال،ررمدلفدسوهمکاران،)1978(معارله
( h3،)6برابر-1000وبرایh4مقدار ر،-10000،-5000،-3500
-15000و-17000پیشنیارشدوررنیا تبااستفارهایمعیارهدای
آماری)R2(و)r(بیتر نپارامترهدایپیشدنیاریانت دابشددوبده
عنوانپارامترهایمدلمذکورمورراستفارهقرارگرفت .

باتوجهبهپارامترهایموجورررجدول3وبراساسنتا جحاصح
گیریشدهباتعرقنسبیبهرستآمددهای


نسبیاندایه
ایمقا سهتعرق
مدلفدسوهمکاران)1978(کههرروتابعیایقدرمط قپتانسدیح
ماتر کهستند،شکح6ارائهگرر د .
براساسشکح6واستفارهایمعیارهایآمداریضدر بتعیدینو
ضر بهمبستگی(جدول)3میتوانپیبرربیتر نبرایشمربوطبه
معارلدده6aبددورکددهررآن|

|برابددر1000و|

|برابددر17000

هایاندایهگیریشدهمطابقتبیشتریرارر .


متراست،لذاباراره

سانتی
هایاندایهگیریشدده


تواندهمهمحدورهراره

کتابرخطینمی
راشامحگرررواینقطدهن درتولیددمحردول،میدمتدر نقسدمت
گیریشدهرربایهی cm


هایاندایه

راره

قرارمیگیرند،

||h

بنابرا نمقار رتعرقنسدبیبزرگتدرایآنرامدیتدواننار ددهگرفدت
(هما ی.)1999،
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جدول  -3پارامترهای مورد استفاده در مدلهای کاهش جذب آب تحت تنش خشکی و معیارهای آماری برای هر مدل
Table 3- Parameters used in water ekatpu reduction models under drought stress and statistical criteria for each model
R2

r
-

_

-

p
-

0.83
0.83
0.81
0.79
0.75
0.82
0.73
0.79
0.81
0.68
0.82
0.82
0.82
0.83
0.81
0.77
0.82
0.82
0.77
0.82
0.84
0.77
0.84
0.79

0.69
0.68
0.66
0.63
0.56
0.67
0.54
0.63
0.66
0.78
0.67
0.66
0.67
0.68
0.65
0.59
0.67
0.67
0.59
0.68
0.70
0.59
0.71
0.63

0.59
0.58
0.53
0.59
0.58
0.53
0.51

1.14
1.15
1.08
1.07
0.9
1.05
1.14
1.15
1.08
1.07
1.11
1.05
0.88
1.36
1.06
0.64
0.82
0.56
1.10

)(cm
-7000
-10000
-13000
-7000
-10000
-13000
-15000

h50
)(cm

h4
)(cm

*h3 or h
)(cm

-8000
-9000
-10000
-14000
-12000
-15000
-8000
-9000
-10000
-14000
-12000
-15000
-

-17000
-15000
-10000
-5000
-3500
-

-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1200
-800
-1000
-1200
-800
-1000
-1200
-800
-1000
-1200
-800
-1400

معادله
Equation
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e
7f
9a
9b
9c
9d
9e
9f
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10g



شکل  -6برازش خطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) درمقابل قدرمطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل فدس و همکاران
( )1978و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 6- Linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential | h | using Feddes
et al., (1978) and the parameters presented in table 3

هایتعرقنسبیانددایهگیدری


برایشایرخطیرویراره
شکح 7
شدده) (ررمقابدح|h|راتوسددطمددلونگندوختن)1987(نشددان

میرهد،کهبیتر نمقار ربرایh50وpررن رگرفتدهشددهاسدت.

بنابرنتا ج،بیتر نبرایشمربوطبهمعارله7eبور(جددول)5کدهرر
آن| |برابر12000سانتیمتروpبرابر0/9استوتقر بامدابقی

ارزیابی توابع كاهش جذب آب كاهو برگی...

منحنیهابرایشخوبیرویکحمحدورهرارههایاندایهگیدریشدده

نداشتند.باتوجهبهنتا جرر افتیایسدا رمعدارالتوبندابدرنتدا ج
هما ی،)1999(مقار رپارامترها یکهبیتر ننتیجهرابرای|h|هدای
پا ینبهرستمیرهندبرای|h|هایباالنتیجهخوبیارائدهندارنددو
ا ن کنقطهضعفبرایا نمدلاستعالوهبدرآن،مددلمدذکور
ایبهعنوانپارامترورورینداشت.
مقدارآستانه 

مدلرا رکسنوهمکاران)1993(بدرایشایرخطدیر گدریرا
هایتعرقنسبیاندایهگیریشده) (ررمقابدح|h|نشدان


رویراره
رار.بیتر نبرایشررگستره0/45≥α(h)≥1قرارراشدتومربدوط
بهمعارله 9cبور(جدول،)3ولیررپتانسیحماتر کهایباالبدرایش
خوبیارائهندار.بهطورک یررا نمدلنیدز،بداوجورتعر دفمقددار
یرارههدایآیما شدیرا

آستانه،هیچ کایمنحندیهداتمدامگسدتره

پوششندارندوبرایبیبورآنبهتعر فنقاطکنترلدیر گدر(مقددار
آستانهروم)الیمبور.ررشکح8نتدا جمددلرا رکسدنوهمکداران
()1993نشانرارهشدهاست .
نیددزنشددانرهندددهبددرایشایرخطددیرویرارههددای

شددکح9
تعرقنسبیاندایهگیریشده) (ررمقابدح|h|توسدطمددلهمدا ی
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()1999میباشد.مقدارپارامترهایموررنیایبرایا نمدلشامح،h*
،hmax

وpمیباشند،کهنسبتبهمدلهدایقبدحرارایمقددار

آستانهروموتعرقنسبیمتنافرباآنمیباشدوبدههمدینرلیدحرر
مقا سهبامدلهایقبحبرتریرارر.همانگونهکهایشکحپیداسدت،
ا نمدلبیتر نبرایشرانسبتبهمددلهدایر گدرراشدتوکدح
محدورهرارههایاندایهگیریشدهراپوششرار.همچنینباتوجهبده
نتا جحاصحوضر بتعیینبهرستآمده(جدول)3بیتر نبرایشرا
معارلدده10 fبددامقددار ر=0/53،hmax=13000،h*= 800

و 

p=0/56شامحگرر د .
همددا ی،)2002a،1999(مقدددار  ددا را-800و-1000
سانتیمتربرایگیاه ونجهررن رگرفتکدهبیشدترمقدار رررن در
گرفتهشدهررا نتحقیقنیزهمینمقدارمیباشدند.هدرروپدارامتر
و h50وابستهبهخروصیاتخاکهستند(هما ی.)1999،ع دت
اختالآجزئیبینک یهمقار رررن درگرفتدهشدده توسدطهمدا ی
)وتحقیقحاضررامیتوانتفاوتررنوعخاک،ندوعورقدم

(2002a
گیاه،حساسیتوواکنشگیاهبهتنش،شرا طکشتونیایآبدیگیداه
رانست.



شکل  -7برازش غیر خطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل ونگنوختن و
همکاران ( )1987و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 7- Non-linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential | h | using
Van Genuchten (1987) and the parameters presented in table 3
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شکل  -8برازش غیرخطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل دایرکسن و
همکاران ( )1993و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 8-Non-linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential
|h| using the Dirksen et al., (1993) and the parameters presented in table 3

شکل  -9برازش غیرخطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل همایی ()1999
و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 9- Non-linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential | h | using
Homaee (1999) and the parameters presented in table 3

باتوجهبهنتا جرر افتیایبررسیرارههایآیما شیومدلهدای
پیشنیارشده،مقار رمربوطبهپارامترهایبیتر نبدرایشبدرایهدر
مدلررجدول4ارائدهشدد.بدرا ناسداسپارامترهدایهدرکددامای
حالتهایپیشنیارشدهررجدول3موررآیمونقرارگرفدتوبدرای
هرمدلپارامتریکهبیتر نبرایشرابهوجورآورر،انت ابگشدتو
رراری ابیمدلهایجذبآبمورراستفارهقرارگرفت.بهعنوانمثال
ررمعارلهفدسوهمکاران،)1978(معارله،)6(بیتر نپارامترهابارر

ن رگرفتن برابر-1000وبرای برابر،-17000مربدوطبده
معارله،)6a(بیتر نپارامترهایمدلشناختهشدند.
برایشمدلهایکاهشجذبآبشبیهساییشددهرر

شکح 10
شدهتعرقنسبیرویاندهرر

شرا طتنشآبیرابررارههایاندایهگیری
اساسمیتوان

مقابحقدرمط قپتاسیحماتر ک،نشانمیرهد،برا ن
پیبررکهمدلهما ی)1999(برایشبیترینسدبتبدهمددلهدای
ر گرراشتهاست .

ارزیابی توابع كاهش جذب آب كاهو برگی...

327

جدول  -4بهترین پارامترهای مورداستفاده در مدلهای کاهش جذب آب تحت تنش خشکی
Table 4- The best parameters used in water ekatpu reduction models under drought stress

-

p
-

)(cm

h50
)(cm

h4
)(cm

*h3 or h
)(cm

Equation

0.53

0.9
1.08
0.56

-13000

-12000
-10000
-

-17000
-

-1000
-800
-800

6a
7e
9c
10f

معادله

شکل  -10برازش بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از بهترین مدلهای پیشنهادی
و تحلیل آماری جدول 3
Figure 10- Fit to measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential |h| using the best proposed
models and statistical analysis, table 3


جدول  -5معیارهای آماری محاسبه شده جهت مقایسه عملکرد مدلهای مختلف در برآورد تعرق نسبی روزانه با دادههای اندازهگیری شده
Table 5- The statistical measures calculated to compare the performance of different models in estimating daily relative
transpiration with measured data
ME
R2
RMSE
EF
CRM
مدل
Model
-0.05

0.18

16.46

0.43

0.39

0.01

0.77

8.62

0.51

0.15

-0.02

0.4

12.5

0.48

0.22

0.02

0.67

9.14

0.96

0.14

فدسوهمکاران)1978(
)Feddes et al.(1978

ونگنوختنوهمکاران)1987(

)Van Genuchten.(1987

را رکسنوهمکاران)1993(
)Dirksen et al.(1993

همایی ()1999
)Homaee.(1999

ررجدول 5مقا سهآمارینتا جحاصحایرارههایانددایهگیدری
شدهتعرقنسبیورارههدایحاصدحایبیتدر نمددلهدایم ت دف
کاهشجذب،ررشرا طتنشخشکیارائهشد .
باتوجهبهنتا جحاصحایشکح10وجدول5میتوانپیبررکه

مدلهما ی،)1999(بیتر نبرایشرارویکدحمحددورهرارههدای
اندایهگیریشدهراشتوبعدایآن،مدلونگنوختن)1987(رررتبده
رومقرارگرفت.سپسمدلرا رکسنوهمکاران)1993(وررنیا ت
)رررتبههایبعدیقرارگرفتند.ضدمن

مدلفدسوهمکاران1978(
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Introduction: when the loss of water from the leaves by transpiration process exceedsthe water in the root
zone, water stress occurs. If water uptake reduction functions can predict the flow of water to the roots properly,
with no need to field measurements, it is possible to determine the time of irrigation for maximum yield with the
help of chemical and physical properties of water and soil and specific plant parameters. From a conceptual point
of view, two main approaches of water uptake modeling exist, which differ in the way they predict the
volumetric rate of root water uptake. The microscopic models describe the water flow towards the single root.
Macroscopic models are based on the principles of energy and mass transfer and described water uptake by the
entire root area, regardless of the impact of individual roots. In general, macroscopic models have been
considered in plant growth and soil-plant-atmosphere models. The most important models of macroscopic water
uptake can be referred to the model of Feddes et al. (1978), the Van-Genuchten model (1987), the Dirksen et al.
(1993) and Homaee (1999). Saraei Tabrizi et al. (2015) with an evaluation of the water uptake reduction
functions under water stress conditions on basil plant showed that the Homaee (1999) model was more suitable
than other models. The purpose of the present study is to evaluate the four macroscopic water uptake reduction
functions of Feddes et al., (1978), Van Genuchten (1987), Dirksen et al., (1993) and Homaee (1999) in order to
predict water uptake by lettuce root and determining the most suitable model to predict the reduction of water
uptake of lettuce under water stress conditions.
Materials and Methods: The experiment was conducted in a completely randomized design with three
replications in 2017 in the research greenhouse of Agriculture Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz.
The experiment consisted of irrigation water at three levels (I 1:100%, I2:80% and I3:60% of crop water
requirement). The soil texture was medium. The cultivation was indirect (seedling) in pots of diameter 22 and
height 30 cm. For this purpose, 9 pots were used. The plant's growth period was about 70 days. The irrigation
was done by the manual method and by the graduated bushel. During the growing season, treatments were
irrigated fifteen times. The volume of water used for treatments I 3, I2 and I1 were respectively 792, 1055 and
1320 )m3.ha-1(. The weighted method was used to determine the time of irrigation and the soil moisture
characteristic curve was used to measure the matric potential. 12 pots were considered as destructive ones for
measuring plant weight as it was not possible to measure the weight of plants per day. In order to evaluate the
water uptake reduction functions, relative transpiration was plotted against the absolute value of matric potential
and the best model was determined by fitting them, to the measured data. For this purpose, the statistical
indicators of the Maximum Error (ME), coefficient of determination (R2), Root Mean Square Error (RMSE),
modeling efficiency (EF) and Coefficient of Residual Mass (CRM) were used.
Results and Discussion: Based on the results, the model of Homaee (1999) and the model of Van
Gennuchten (1987) had the best fit on the whole range of measured data, respectively. Then, the model of
Dirksen et al. (1993) and, the model of Feddes et al. (1978) were ranked. In addition, in models that |h| was
smaller than 8000 cm, like Feddes et al. (1978), Van Gennuchten (1987), Dirksen et al. (1993) showed good fit
and proximity to each other. Babaazadeh et al. (2017) in studying the effect of salinity and drought stress on the
uptake of root water of basil, concluded that the Homaee (1999) model had the best agreement with
experimental data and increasing drought stress reduced the potential of water uptake by roots. Also Saraei
1 and 2- M.Sc. Student and Associate Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water Sciences
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3- Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz,
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Tabrizi et al. (2015) concluded that the Homaee (1999) model had the best fit with the measured data and the
results were in accordance with the results of this study. Based on the results of this study, for simulation of
water uptake, the models of Feddes et al. (1978) and Dirksen et al. (1993) are slightly overestimated and Van
Gennuchten (1987) and Homaee (1999) models have slightly underestimated. Homaee (1999) in his research
was conducted that in treatment of 70% water requirement supply for alfalfa, Feddes et al. (1978) model was
overestimated and other models were underestimated which are close to the results. Homaee (1999) model was
more consistent compared to other water uptake models because of considering two thresholds for the model.
Conclusion: According to the results, Homaee (1999) model was better than other models (RMSE=9.14 and
). The results of the models of Feddes et al. (1978) with R2 =0.43 and RMSE = 16.46, Van
Gennuchten (1987) with R2 = 0.51 and RMSE = 8.62 and Dirksen et al. (1993) with R 2 = 0.48 and RMSE = 12.5
were closely related to each other.
Keywords: Lettuce, Uptake reduction functions, Water stress

