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شبيهسازي عملكرد ،تبخيرتعرق ،نياز آبی و كارآيی مصرف آب گندم با استفاده از مدل
 CERES-WHEAT-DSSATدر دشت شهركرد
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يزدانپناه3

تاریخ دریافت1398/10/30 :
تاریخ پذیرش1398/12/20 :

چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی مدل  CERES-WHEATبرای برآورد تبخیرتعرق ،نیازآبی ،عملکرد و کارایی مصرف آب محصولل ندودد در د و
هرکرد اس  .تحقیقات مزرعهای برای انتخاب مداسبترین روشهای کا یا برآورد محصلل معملال هزیده بر بلده و نیاز به زمان طلالنی دارد .مدل
های بیهسازی ر د محصلل مداسبترین روش برای کم کردن این هزیده و زمان میبا دد .مدل  CERES-WHEATیکی از کارآمدترین مدلهوا
برای بیهسازی ر د نیاه نددد اس  .برای تعیین کارایی و انتخاب مدل بهیده برآورد تبخیرتعرق و عملکرد محصلل نددد از دادههوای الییویمتر تبو
ده اییتگاه تحقیقات کشاورزی استفاده د .آنالیز حیاسوی روش هوای بورآورد تبخیرتعورق ووانل ودمن ملنتیوس و رسوتلی تیلولر مودل CERES-
 ،WHEATمشخص کرد که روش وانل -دمن-مانتیس با مقادیر  MADبرابر  MSE، 0/95برابر  RMSE ، 0/95برابور  1/57و ضوریب همبیوتگی
هرکرد اس  .نتایج آزملن آماری نشان داد که عملکرد محصولل بوا ایون روش
 0/97روش بهیدهای برای برآورد تبخیر تعرق محصلل نددد در د
دارای حداقل خطا با دادههای مشاهداتی بلد .خروجیهای مدل نشان داد روش وانل -دمن-ملنتیس مدل  CERES-WHEATکوارایی بواالیی بورای
بیهسازی ر د و برآورد تبخیر تعرق نددد در رایط آبوهلایی هرکرد دارد.
واژههای کلیدی :رستلی-تیللر ،تبخیرتعرق ،وانل -دمن-ملنتیس ،الیییمترDSSAT-CERES-WHEAT ،

مقدمه

321

آب به عدلان مهمترین و محدودکدددهتورین عامول تللیود ،نقو
اصلی در وعالی های زراعی ایفا میکدد .تبخیرتعرق به عدلان یکوی از
اجزای مهم چرخه آب نق بارزی در مدیری مدواب آب و نیواز آبوی
نیوواه دارد .اوووزای مقوودار تبخیرتعوورق از ایوون جه و ی و مشووکل
ویزیلللژیکی برای نیاه به حیاب میآید که تعرق بوی تور از جو ب
آب بوولده و در نتی ووه بووازدهی محصوولل را کووم موویکدوود .اعمووال
محدودی های آبیاری امل استفاده از آب کم و به حوداقل رسواندن
تبخیرتعرق در طی مراحل بحرانی ر ود ،بورای بوه حوداکرر رسواندن
محصلل از جمله تالشهای صلرت نروته برای مقابله با این مشوکل
بلده اس  .بدابراین آناهی دا تن از مقدار تبخیرتعرق نیاه نامی ملتر

 -1دانش لی دکتری ر ته آب و هلا داسی کشاورزی ،دانشگاه اصفهان
 2و  -3دانشیاران نروه جغراویای طبیعی ،دانشگاه اصفهان
)Email: d.rahimi@geo.ui.ac.ir
(* -نلییدده میئلل:
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.84847

در مدیری مزرعه اس .
نددد نیتردهترین محصللی اس که در جهان کشو موی ولد.
تغییرات آبوهلا و خشکیالیهای ی در ی باعس تشودید تود هوای
آبی ،اوزای نیاز آبی و آسیب یری این محصلل ده اس  .بدوابراین
مدیری مداب و نهادههای کشاورزی (آب ،خاک ،ب ر ،کولد و )..بورای
ر د این محصلل ضروری به نظر میرسد.
معملال برای یاوتن بهترین راهکارهای زراعی تحقیقات مزرعهای
ان اد می یرد. .این تحقیقات با هدف اوزای عملکرد در واحد سطح،
مدیری آب ،بهنژادی و  ،...معملال نیاز به زمان و هزیدوه زیوادی دارد.
ل ا مدلهای بیهسازی ر د ابوزار ارز ومدد و مهموی بورای ارزیوابی
عملکرد محصلل بوا تلجوه بوه دادههوای ورودی ،علامول محیطوی و
یلههای مدیریتی اس  .مدلهای آماری و بیهسازی عددی به طلر
نیتردهای برای تشخیص روابط بین آبوهلا و محصلالت کشاورزی
استفاده می لد .اما تأتیر علامل غیر آبوهلایی (ماندد تغییرات رقوم و
کلد) بر عملکرد محصلل نادیده نروته می لد ( .)7بوه هموین دلیول،
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موودلهووای دیدووامیکی ووامل ،WOFOST2 ،EPIC1 ،SOCRUS
 DSSAT4 ،APSIM3در زمیده واکود محصولل بوه تغییورات آب،
نیتروژن و آبوهلا ملرد استفاده قرار مینیرند .در بین این مودلهوا،
 DSSATدارای مدلهای جدانانه برای محصلالت مختلو اسو و
میتلاند ر د و تللید محصلالت زراعی سواالنه را بوه صولرت کموی
ی بیدی کدد.
در رابطه با تبخیرتعرق ،نیاز آبی و مدلسازی محصولالت زراعوی
امل نددد ( 5و  )7دبه ( 11و  ،)17ذرت ( 22 ،20 ،4و  )23للبیا (،)9
برنج ( )13و غیره مدل  DSSATبطلر نیوتردهای در سراسور جهوان
مولرد اسووتفاده قوورار نروتووه اسو  DSSAT .از وویلههووای مختلو
مدیریتی و رایط مختل آبوهلایی ( 13، 22و  ،)18مدیری آبیاری،
ووی بیدووی عملکوورد ( 2 ،26 ،8و  ، )31تغییوور آبوهوولا ( 27و ،)19
مدیری کلد ( 33و  )21و غیره را برای مدلسازی محصلالت زراعوی
در نظر مینیرد.
این مطالعات تاب کردند که  DSSATابزاری مفید و قابل اعتماد
برای بیهسازی ر د ،عملکرد ،تبخیرتعرق و آب ملرد نیواز محصولل
اس .
در مطالعات ان اد ده در ایوران بوا اسوتفاده از مودل ،DSSAT
ژوهشگران بیشتر عملکرد و ر د محصلل ،رطلب خاک و آبیاری را
ارزیابی کوردهانود ( 6 ،29 ،28 ،12 ،16 ،14و  .)3تحقیقوات در زمیدوه
کارایی مدل  DSSATبرای برآورد تبخیرتعرق و نیازآبوی بیویار کوم
بلده اس .

مواد و روشها
هرکرد در  32درجه و  29دقیقه
ملقعی جغراویایی مدطقه:د
تا  32درجه و  38دقیقه عرض جغراویایی و  50درجه و  47دقیقوه توا
 50درجه و  55دقیقه طلل جغراویایی نیترده ده و ارتفاع آن 2066
متر از سطح دریا میبا د ( کل .)1
ملاد :در این ژوه از دادههای  20ساله ( )2017-1999اییتگاه
هلا داسوی کشواورزی وهرکرد و نیوز از دادههوای  2سواله (-1375
 )1377اییووتگاه الییوویمتر مرکووز تحقیقووات هلا داسووی کشوواورزی
هرکرد استفاده نردید .الیییمتر در قطعه زمیدی بوه میواح 1600
متر مرب به قطر  3متر نصب و در کدار الیییمتر چاه اندازهنیوری
زهک به میاح  2متر مرب و عمق  3/5متر از سطح زمین احداث
1- Erosion Productivity Impact Calculator
2- WOrld FOod STudies
3- Agricultural Production Systems sIMulator
4- Decision Support System for Agrotechnology
Transfer

نردید .قبل از کا نیاه خاک درون الییویمتر آبیواری نردیود و دو
روز بعد کا و نیواه ان واد ود .تبخیرتعورق نیواه ندودد از طریوق
الیییمتر با استفاده از رابطه تعادل آبی زیر به دس آمد:
تبخیرتعرق واقعی نیاه در دوره هفتگی بر حیوب
که در آن
میلیمتر ،آب آبیاری بر حیب میلویمتور در دوره هفتگوی ،میوزان
بارش بر حیب میلیمتر در دوره هفتگوی ،آب زهکو بور حیوب
رطلب خاک زمان ن ته بر حیوب
میلیمتر در دوره هفتگی،
رطلب خاک زمان حال بور
میلیمتر (رطلب خاک هفته قبل)،
حیب میلیمتر (رطلب خاک هفته بعد)(.)15
ضریب همبیتگی یرسلن یکی از روشهوایی اسو کوه بورای
طبقه نیتردهای از روابط بین متغیرها استفاده می لد .این ضریب بر
اساس ماتریس کلواریانس دادهها ،اسوتحکاد رابطوه بوین دو بوردار را
ارزیابی میکدد:

واریوانس و
کلواریانس،
که در آن
واریانس اس .ضریب همبیتگی یرسلن مقداری بین
 +1و  -1نشان می دهد +1 .به معدی همبیوتگی کامول مربو و -1
مدفی به معدی همبیتگی کامل مدفی اس .)34( .
در ادامه برای محاسبه میزان خطای نتایج هور کوداد از مودلهوا
نیب به دادههای الییویمتر از روش ریشوه میوانگین مربعوات خطوا
( ،)RMSEمتلسط قدر مطلق خطا ( )MADو خطای میانگین مربعات
( )MSEاستفاده د.

که در آن  nتعداد مشاهدات،
میبا د (.)35

که در آن  nتعداد مشاهدات،

مدل ایه و

متغیر میتقل و

مدلهای وابیته

متغیر وابیته

اس (.)25

که در آن  nتعداد مشاهدات،
اس (.)1

متغیر میتقل و

متغیر وابیته
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت شهرکرد و مزرعه تحقیقاتی
Figure 1- Geographical location of Shahrekord plain and research farm

برای ان اد این تحقیق ،از مدل  CERES1- Wheatاستفاده
این مدل از نروه مدلهای  DSSAT4.7میبا د که برای غالت تهیه
ده اس .
سییتم شتیبانی تصمیمنیری بورای انتقوال ودواوری کشواورزی
( )DSSATبرای بیهسازی ر د ،تلسعه و عملکرد محصلل در یو
مدطقه یکدلاخ  ،و همچدین تغییرات آب ،کربن و نیتروژن خاکی کوه
در طی دوره کا تح سییتم کش قرار مینیرند ،مولرد اسوتفاده
قرار مینیرد .این مدل بیهسوازی ر ود و عملکورد  42محصولل را
ان اد میدهد .دادههای ورودی ملرد نیاز برای ایون مودل وامل داده
های آب و هلا داسی (کمیده و بیشویده دموا ،رطلبو نیوبی ،تواب
خلر ید ،بواران و ،)...دادههوای مودیری خواک و مودیری محصولل
(تدلع ،واصله ردی  ،جمعی نیاه ،کلد و تواری مصورف آن و میوزان
آبیاری) میبا د (.)32
برای استفاده از مدل ،الزد اس که دادههای ملرد نیاز برای بیه
سازی ،تح وایلهای خاصی سازماندهی و به مدل ارانه ولند .ایون
وایلها هر کداد جدبه خاصی از ر د و نمل نیاه و یا رایط محیطی را
نشان میدهدد .وایل  Xامل اطالعات مدیری زراعی میبا ود کوه
تلسط زیر مدل  XBIULDبه مدل ارانه می لد .برای ساخ وایول
د.

1- Crop Estimation through Resource and Environment
Synthesis

خاکشداسوی از زیور مودل  SBUILDاسوتفاده موی ولد .اطالعوات
هلا داسی باید حداقل مشتمل بور درجوه حورارت حوداکرر و حوداقل،
تشعش خلر ویدی و میوزان بارنودنی با ودد کوه تلسوط زیور مودل
 Weather Manبرای مدل تعری می لد (.)12

نتایج و بحث
نتایج آزمایش مزرعه

این آزموای در اییوتگاه تحقیقوات چهارتختوه وهرکرد ان واد
نردید .ویژنیهای یمیایی خاک مزرعه به همراه اطالعات عملکورد
محصلل و مقدار تبخیرتعرق در جداول  1-3آمده اس  .قبل از کا
نیاه خاک درون الیییمتر آبیاری نردید 2 .روز بعد از آبیاری اقداد بوه
کا  120000بلته در هر هکتار نردید.
مقدار تبخیرتعرق نددد از زمان کا ( 28مهر) تا زمان بردا و
محصلل ( 23تیر)  611.24میلیمتر بلد .بارش در طلل وصل زمیتان
کم ولی مداود و به مقدار  127میلیمتر میبا د که معادل تبخیرتعرق
در این زمان از ر د می با د.در وصل نرد سال یو چهوارد تبخیور
تعرق از طریق بارندنی تامین موی ولد .متلسوط تبخیرتعورق وصول
زمیتان برابر  0.87میلیمتر در روز و در وصل روی  4میلویمتور در
روز میبا د .از زمان کا تا بردا نیز  2.42میلیمتر در روز اس
که حداکرر آن  7.8و حداقل آن  2.32میلیمتر در روز تب ده اس .
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0.42و وزن هر دانه داخل خل وه  1.5نورد در هور خل وه مویبا ود
(جدول .)2
راندمان تللید کل محصلل برابر  2.03کیللنرد بر متور مکعوب و
راندمان تللید دانه معادل  0.830کیللنرد بر متر مکعب آب اسو  .بوه
ازای هر  492لیتر آب ی کیللنرد کل محصلل و هر  1204لیتر آب
ی کیللنرد دانه تللید می لد .راندمان مصورف آب  91درصود موی
با د.

مقدار کل آب زهکشی ده در طلل دوره ر د  76.04میلیمتر اسو
که معادل  8.8درصد کول بارنودنی اسو  .ایون نشوان مویدهود آب
زهکشی خارج ده از خاک رقم اییدی اس و آبیاری راندمان بواالیی
دا ته اس .
میزان عملکرد کول محصولل برابور  14460کیلولنرد در هکتوار،
میزان عملکرد دانه برابر  5560کیللنرد در هکتار و میزان عملکرد کاه
و کل  8900کیلولنرد در هکتوار بولد .واخص بردا و محصولل

جدول  -1تبخیرتعرق به دست آمده از الیسیمتر نصب شده در مزرعه تحقیقاتی (میلیمتر در روز)
)Table 1- Evapotranspiration obtained from the LySimeter installed at the research farm (mm/day

الیییمتر
Lysimeter
0.50
0.43
1.68
2.33
3.75
6.30
5.52
2.37

ژانلیه
January

ولریه
February

مارس
March

آوریل
April

می
May

ژونن
June

جلالی
July

آنلس
August

سپتامبر
September
2.10
1.39
0.70

اکتبر
October

نلامبر
November

دسامبر
December

جدول  -2میزان عملکرد محصول در مزرعه الیسیمتری
Table 2- Performance of the product in the lysimeter farm

مقدار عملکرد
Performance

Crop performance

amount
5560
8900
15
0.42

عملکرد دانه (کیللنرد در هکتار)
)Grain yield (kg / ha

عملکرد کاه و کل

(کیللنرد در هکتار)

)Chaff yield (kg/ha

وزن هر دانه (کیللنرد در هکتار)
)Weight of each grain (kg / ha

اخص بردا
Harvest index
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جدول  -3اطالعات شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
Table 3- Chemical data of soil research farm

پتاسیم قابل

فسفر قابل

ازت

جذب

جذب

Absorbab
le
potassium
ppm

Phosphor
absorbable
PPM

Total
)N (%

384
293

8.15
7.7

7
7.2

کل ()%

کربن آلی
()%

مواد خنثی شونده

واکنش کل

هدایت الکتریکی

()%

اشباع

()dS/m

Organic
carbon
)(%

Neutralizing
)material (%

0.55
0.48

40.4
38

نتایج واسنجی مدل DSSAT-CERES-Wheat

به مدظلر واسد ی مدل  DSSAT-CERES-Wheatبرای نددد
هرکرد ،از نتایج آزمای مزرعوه ای اسوتفاده نردیود .ابتودا
در د
دادههای اقلیمی ملرد نیاز وارد مدل د .از آن ا که برای اجرای مودل
دادههای تشعش خلر ید ملرد نیاز اس  ،با معروی دادههای مربلط به
ساعات آوتابی به مدل و مشخص کردن تشعش خلر وید بوه عدولان
داده از دس روته ،این سد ه محاسبه و برای نوروتن خروجوی مولرد
استفاده قرار نرو  .هدگاد وارد کوردن اطالعوات مزرعوه (جودول ،)3
تد آبی برای دوره ر د محصلل در نظر نروته د و با انتخاب هور
دو روش محاسبه تبخیرتعرق (وانل دمن ملنتیس ،1رستلی تیلولر ،)2دو
تیمار برای مدل در نظر نروته د و نتایج زیر به دس آمد.
مقدار تبخیرتعرق ندودد در طولل دوره ر ود محصولل از طریوق
روش وانل دمن مانتیس  413.51میلیمتر و از طریق روش رسوتلی-
تیللر  489.53میلیمتر بلد (جدول  4و نگاره  2و  .)3بوارش در طولل
وصل زمیتان کم ولی مداود و به مقدار  127میلیمتر مویبا ود کوه
معادل تبخیرتعرق در این زمان از ر د میبا د .در وصول نورد سوال
ی چهارد تبخیرتعرق از طریوق بارنودنی توامین موی ولد .متلسوط
تبخیرتعرق وصل زمیوتان براسواس روش  F.P.Mو  P.Tبوهترتیوب
برابر  0.86و  1.23میلیمتور در روز و در وصول رویو  2.98و 3.11
میلیمتر در روز میبا د .از زمان کا تا بردا متلسط تبخیرتعرق
 1.59میلیمتر در روز برای روش  F.P.Mاس که حداکرر آن  6.61و
حداقل آن  0.37میلیمتر در روز و  1.88میلیمتور در روز بورای روش
 P.Tاس که حوداکرر آن  5.64و حوداقل آن  0.45میلویمتور در روز
تب ده اسو  .مقودار کول آب زهکشوی وده در طولل دوره ر ود
 10.6.3میلیمتر بر اساس روش  F.P.Mو  90.2بر اساس روش P.T
اس .
میزان عملکرد محصلل با تلجه به تیمارهای در نظر نروته وده
در جدول  5آمده اس  .بور اسواس روش  F.P.Mعملکورد محصولل
)1- FAO Penmam_Monteithe )F.P.M
)2- Priestley-Taylor (P.T

درجه اشباع

عمق

Total
saturation
reaction
PH

Electric
conductivity
)(ds / m

Saturation
degree

Depth
)(cm

8.07
8.08

0.35
0.32

45
52

0-30
30-60

 5369کیللنرد در هکتار و بر اسواس روش  3235 P.Tکیلولنرد در
هکتار میبا د .عملکرد وزن دانه برابر  1.7نورد دانوه در هور خل وه
اس  .عملکرد کاه و کل بر اساس روش  2436، F.P.Mکیللنرد در
هکتار و بر اساس روش  1580 ،P.Tکیللنرد در هکتار اس (جودول
 .)5این مقادیر نیب به نتایج مزرعه بییار ایین هیتدد.
نتایج صحتسنجی مدل DSSAT-CERES-Wheat

نتایج صح سد ی خروجی  DSSATبا نتایج آزمای مزرعوهای
با استفاده از روشهای همبیوتگی و واخصهوای ارزیوابی خطوا در
جدول  6آمده اس  .همبیتگی بین اطالعات مزرعه بوا روش F.P.M
مدل  CERES-Wheatبییار باال بلد و مقدار  0.97را نشان داد .ایون
مقدار برای روش  0.92 P.Tبه دس آمود .مقوادیر  MSE،MADو
 RMSEبرای روش  F.P.Mبوه ترتیوب برابور  0.95، 0.95و  1.57و
برای روش  P.Tبه ترتیب  1.47 ، 0.97و  1.21میبا د .با تلجوه بوه
مقادیر همبیتگی و  MSE،MADو  RMSEمشخص موی ولد کوه
مدل تلانایی باالیی در بیهسوازی تبخیرتعورق و عملکورد محصولل
دارد .در بین روشهای تعیین تبخیرتعرق روش  F.P.Mبا همبیوتگی
باال و مقودار خطوای وایین دقیوقتور از روش  P.Tمویبا ود .روش
 F.P.Mبرای برآورد مقدار تبخیرتعرق از  8مللفه مرل تواب خوالص،
سرع باد ،دمای هلا ،یب مدحدی وشار ،وار نرموای خواک ،وشوار
بخارآب ا باع ،وشار بخار واقعی برای برآورد مقدار تبخیرتعرق استفاده
میکدد .روش  P.Tعالوه بر تاب خالص ،ار نرمای داخل خواک و
یب مدحدی وشار از نرمای نهان تبخیر و ضریب رطلبتی نیوز بورای
برآورد تبخیرتعرق استفاده میکدد .این روش مللفههای میانگین دموا،
میانگین سرع باد و وشار بخارآب را که بیویار مهوم و تاتیرنو ار در
رویداد تبخیرتعرق اس در نظر نمینیرد .بدابراین مقدار تبخیرتعرق به
دس آمده از این روش خطای بیشتری نیوب بوه دادههوای واقعوی
الیییمتر نشان میدهد.
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جدول  -4خروجی واسنجی مدل  DSSAT-CERES-Wheatبرای تبخیرتعرق (میلیمتر در روز)
)Table 4- Calibration output of DSSAT-CERES-Wheat model for evapotranspiration (mm/day

(پرستلی-تیلور)

(فائو.پنمن.مانتیث)

PriestleyTaylor

FAO PenmanMonteith

0.62

0.62

1.23

1

1.01

0.93

2.14

1.65

2.06

2.81

4.56

3.92

3.68

3.55

1.17

1

2.07

0.96

1.29

0.67

ژانویه
January

فوریه
February

مارس
March

آوریل
April

می
May

ژوئن
June

جوالی
July

آگوست

*

August
*

سپتامبر

September

* این ماهها ایان بردا

اکتبر
October

نوامبر
November

دسامبر
December

محصلل هیتدد به همین دلیل مدل خروجی برای آنها تب نمیکدد.

جدول  -5خروجی  DSSAT-CERES-Wheatبرای عملکرد محصول
Table 5- DSSAT-CERES-Wheat Output for product performance

(پرستلی-تیلور)

(فائو.پنمن.مانتیث)

Priestley-Taylor

FAO PenmanMonteith

3235
1580
17
0.73

5369
2436
17
0.73

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
)Grain yield (kg/ha

عملکرد کاه و کلش (کیلوگرم در هکتار)
)Chaff yield (kg/ha

وزن هر دانه (کیلوگرم در هکتار)
)Weight of each grain (kg/ha

شاخص برداشت
Harvest index
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شکل  -2مقدار کل تجمعی تبخیر تعرق
Figure 2- Total Cumulative Evapotranspiration

شکل  -3میانگین روزانه تبخیر تعرق
Figure 3- Daily Average Evapotranspiration

مدل عملکرد محصلل را بییار نزدی به مقدار اندازهنیری وده
نشان میدهد .میزان عملکرد دانه بر اساس اطالعات مزرعوه  5560و
بر اساس نتایج مدل  5369کیللنرد در هکتار میبا د .نتایج عملکورد
وزن دانه نیز بییار نزدی به مزرعه و برابور  1.7دانوه در هور خل وه

اس  .اما عملکرد کاه و کل بییار کمتر از مزرعه بلد .به دلیل ایدکه
وقط استرس آب برای محصلل در نظر نروته ده و از نظر کلد ا ی
و  ...بیهسازی ان اد نشده اسو  .همچدوین هویگ نلنوه آوو و یوا
بیماری برای محصلل در طلل دوره ر د در نظر نروته نشده اس .

جدول  -6مقادیر شاخص های آماری صحتسنجی مدل CERES-Wheat
Table 6- Values of statistical indicators for CERES-Wheat validation
الیسیمتر و )DSSAT(F.P.M
الیسیمتر و )DSSAT(P.T

شاخص

& DSSAT(P.T) Lysimeter
0.95

)Lysimeter & DSSAT(F.P.M
0.95

Index
MAD

1.47
1.21
0.92

0.95
1.57
0.97

MSE
RMSE
R
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شبیهسازی کارایی مصرف آب

نملدارهای  4و  5و جدول  7مقودار آب در دسوترس نیوب بوه
تقاضا و مقدار ج ب آب نیب به تقاضای نیواه را نشوان مویدهود.
نیب ج ب آب و دسترسی به آب اخصوی بورای تعیوین مطلولب
بلدن استفاده از آب میبا ود .مقوادیر مربولط بوه آب در دسوترس و
ج ب آب نیب به تقاضا نشان میدهدد که چدد برابر تقاضای نیواه

بوورای آب ،آب در دسووترس یووا قابوول ج و ب در خوواک وجوولد دارد.
 DSSATمقدار دسترسی باالی  100و ج ب بواالی  15را محاسوبه
نمیکدد ( 100دسترسی مطللب و  15ج ب مطللب) .مقادیر ایین تر
از  1در آب قابل ج ب نیب به تقاضا تد خشکی بورای نیواه بوه
حیاب میآید.

جدول  –7فاکتور آب برای رشد محصول گندم
Table 7- Water factor for growth of wheat crop

آب قابل جذب نسبت به تقاضا
Water uptake to demand ratio
F.P.M
1
3.04
7.18
12.62
15
0.28
8.48
14.13
15
14.59
15
15
15
15

P.T
1
1.44
2.96
4.8
7.59
0.09
5.4
12.41
14.7
15
15
15
15
15

آب در دسترس نسبت به تقاضا
Water available to demand ratio
F.P.M
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
9.94
3.87
10.11
14.03
19.54
23.33
27.91
36.58
52.9

آب در دسترس نسبت به تقاضا

بر اساس نملدار  4تا  150روز بعد از کش محصلل ،مقدار آب در
دسترس نیب به تقاضای نیاه باال بلده اسو  .در ایون مودت ،نیواه
مرحله اولیه ر د را به ایان رسانده و در مراحول ایوانی تلسوعه قورار
دارد .مرحله اولیه از زمان کش روع وده و توا رسویدن بوه مقودار
نیاهی  10درصد ادامه مییابد .در این مرحله برگهوای اولیوه
ل
 10درصد روع ده و تا
ظاهر می لند .مرحله تلسعه نیاه از ل
کامل ملتر ادامه مییابد .نیاه در این مرحلوه وروع بوه
زمان ل
د هزنی میکدد و ساقه روی نیاهان روع موی ولد .مرحلوه میوانی
کامل تا رسیدن محصلل ادامه مییابد .خل وهدهوی و
ر د از ل
روع نلدهی ،خمیری دن و روع ر دن دانه در این مرحله اتفاق
میاوتد .اغلب ،با السیدنی نیاه یعدوی زرد یوا السویدن و
ریزش برگ تا حدی که تبخیرتعرق نیاه نیب به تبخیرتعرق
یابد ،مرحله رسیدن محصلل ظاهر می لد.
مرج کاه
کمبلد آب در هر ی از مراحل ر د باعس کاه تعداد خل هها،
طلل خل ه ،تعداد دادنه در هر خل ه و به طلر کلی کواه عملکورد

P.T
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
3.83
2.45
7.84
12.01
14.82
18.45
23.94
31.87
58.72

مقدار آبیاری (میلیمتر)
)Irrigation value (mm

34.3
24.2
13.1
25.3
25
36.6
40.7
43.4
42.8
29.4
52.6
54.7
60.4
58.2
55.8

روز بعد از کاشت
Day after planting
8
23
30
37
44
210
217
224
231
238
245
252
259
266
273

محصلل می لد .کمبلد آب در مرحله تلسعه و میانی ر د در مقاییه
با مراحل ابتدایی و رسیدن محصلل باعس کاه بیشتر عملکرد نددد
می لد .او عملکرد به واسطه کمبلد آب در ایون مرحلوه در مراحول
دیگر با تامین رطلب خاک جبران نمینردد.
همانطلر که در نملدار  4مشخص اس  177روز بعد از کشو  ،از
مقدار آب در دسترس نیاه به تدریج کم می لد .در این ملق روزهای
نرد سال آغاز ده ،تبخیرتعرق باال روته و از مقدار بارندنیها کاسوته
ده اس  .همچدین به دلیل رسیدن نیاه به مرحله ر ود وعوال خولد
مقدار مصرف آب باال روته در نتی ه مقدار نیاز آبی نیاه اووزای موی
یابد .تد آب در این مرحله باعس ر د دانههای چروکیده و الغر و در
نتی ه کاه وزن دادنه و کاه عملکرد محصلل می لد.
بر اساس روش رستلی-تیلولر کمتورین میوزان آب در دسوترس
محصلل  2.3برابر تقاضای نیاه بلده اسو کوه در  208اموین روز از
کش محصلل مشاهده ده اس  .در این روز مقدار آب در دسوترس
بر اساس روش وانل دمن ملنتیس  2.5برابر تقاضا بولده اسو  .از روز
 177اد تا روز  216حیاسترین مرحله ر د نیاه به حیاب میآید .بر
اساس خروجی  DSSATدر ی دوره  25روزه (روز  -196تا 216اد)
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آب در دسترس به دت کم ده و نیواه ممکون اسو دچوار تود
خشکی لد .یشدهاد می لد در این ملق از ر د کمبولد آب کمبولد
آب در این دوره باید با اوزای زمان و مقدار آبیاری جبران لد.
همانطلر که از نملدار مشخص اسو مقودار آب در دسوترس بور
اساس روش رستلی-تیلولر بوه دلیول ایدکوه ایون روش تبخیرتعورق
بیشتری برآورد میکدد ،زودتر کاه مییابد.
آب قابل جذب نسبت به تقاضا

کل  5نملدار آب قابل ج ب را نیب به تقاضای آبی کوه نیواه
دارد ،نشان میدهد .در هفته اول کش مقدار آب قابل جو ب  1برابور
تقاضای نیاه بلده اسو  .در ایون دوره کلتواه نیواه در آسوتانه تود
خشکی اس و به مقدار آبیاری باالیی نیاز دارد .وس از ایون دوره توا
روز  39اد مقدار آب قابل ج ب در حال اووزای اسو  .ایون دوره 39
روزه با مرحله اولیه ر دنیاه همزمان اس  .در مرحله اولیه ر د آبیاری
از اهمی باالیی برخلردار اس  .آبیاری قبل از کش نددد یا بالواصله
س از کش باعس می لد که ب ر نددد با کمبولد آب ملاجوه نشولد.
ر د بهتری ان اد بدهد و بتلاند در مراحل بعدی از عملکورد بیشوتری
برخلردار با د .تامین آب کاوی در این مرحله از ر د باعس می لد در
وصل زمیتان در خاک آب کاوی ذخیره لد و خصلصاً در مداطق کم
آب احتماالً تا مرحله متلرد دن به آب اضاوی نیاز نخلاهد بلد.
مقدار آب قابل ج ب از روز اول تا  39روز بعد به تودریج اووزای
یاوته و تا روز  167اد کا به  15برابر تقاضای نیاه مویرسود .ایون
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مرحله از ر د از نظر رایط آب و هلایی در زمانی قرار دارد که دمای
هلا در مدطقه ایین روته و در بیشتر ملاق سال در محودوده  0درجوه
سانتینراد و ایین تر اس  .در این مرحله نیز کمبلد آب باعوس تعوداد
خل ه ،طلل خل وه و کواه تعوداد دانوه در هور خل وه موی ولد.
همچدین بیشتر بارشها بصلرت برف میبا د .به دلیول دموای وایین
هلا در این دوره حدودا  120روزه نیاه در مرحله خلاب به سر میبوارد
و نیازآبی آن کم میبا د.
س از این دوره  120روزه مقدار آب قابل ج ب نیب به تقاضوا
ایین میآید .در این زمان نیاه به مرحله تلسعه ر ود خولد رسویده و
مقدار نیازآبی آن اوزای مییابد .اما با کاه بارنودنیهوا و اووزای
تبخیرتعرق دسترسی به آب کمتر می ولد .بور اسواس روش رسوتلی
تیللر از روز  190اد کش توا روز  210اد مقودار آب قابول حو ب بوه
کمترین مقدار خلد نیب به تقاضای نیاه میرسود .روز  210اد آغواز
اوزای تبخیرتعرق نیاه میبا د .در این دوره مقدار آب قابل ج ب در
خاک کمتر از  1برابر تقاضای نیاه بلده اس  .همانطلر که قبال عدلان
د انر مقدار آب قابل ح ب کمتر از  1برابر تقاضای نیاه با د ،نیواه
دچار تد خشکی می لد .این دوره تد بر اساس روش وانل ودمن
ملنتیس بین روز  203اد تا  210اد بلده اس  .در این دوره نیاه مرحله
خل هدهی و نلدهی خلد را سپری کرده و تود آب در ایون مرحلوه
باعس ر د دانههای چروکیده و الغر و در نتی ه کواه وزن دانوه و
کاه عملکرد محصلل می لد .کمبولد آب بایود از طریوق اووزای
آبیاری جبران نردد.

شکل  -4نمودار آب در دسترس به نسبت تقاضا
Figure 4- Water available to demand ratio graph
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 نمودار آب قابل جذب به نسبت تقاضا-5 شکل
Figure 5- Water uptake to demand ratio graph

 تلانوایی بواالیی در،CERES-Wheat م ملع نتایج نشان داد مودل
 ارزیابی کوارایی.بیهسازی تبخیر تعرق و عملکرد محصلل نددد دارد
مصرف آب در کش نددد با استفاده از نملدارهای آب در دسوترس و
 با تلجه بوه.آب قابل ج ب در خاک نیب به تقاضای نیاه ان اد د
دادههای مشاهداتی مربلط به برنامه آبیاری محصلل مشخص د که
عملکرد کشاورزان از نظر مدیری مقدار آب ملرد نیاز برای محصولل
 در نتی وه تود خشوکی. در مراحل مختل ر د مطللب نبلده اس
DSSAT  وبیهسوازی.برای مراحل تلسعه و میانی ر د مشاهده د
نشان داد که مدیری بهیده آبیاری با تدظیم زمان و مقدار آب آبیواری
 اسوتفاده از آب آبیواری را بوه،با تلجه به تبخیرتعرق واقعی و نیاز آبی
.طلر قابل تلجهی بهبلد خلاهد بخشید

نتیجهگیری
 ازCERES-Wheat هدف از این مطالعه ارزیوابی کوارایی مودل
 برای محاسوبه تبخیرتعورق و عملکورد وDSSAT4.7 بیته نرداوزار
 بورای.مدیری بهیده آبیاری محصلل ندودد در د و وهرکرد بولد
 از نتایج آزمای مزرعهای در اییتگاه هلا داسوی کشواورزی،ارزیابی
 مقاییوه نتوایج واسود ی مودل و.چهارتخته هرکرد بهره نروته د
اطالعات مزرعهای در ملرد تبخیرتعرق و عملکرد محصلل نشوان داد
.که همبیتگی باالیی بین اطالعات مزرعه و خروجی مدل وجولد دارد
همچدین مقدار خطای بین نتایج مدل و اطالعات اییوتگاه الییویمتر
 از بین روشهایی که بورای محاسوبه تبخیرتعورق در.بییار ایین بلد
مدل استفاده می لد روش وانل ودمن ملنتیوس بیشوترین همبیوتگی
 در.) و کمترین مقدار خطا را با آزمایشوات و نتوایج مزرعوه دارد0.97(
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Introduction Statistical models and numerical simulations have been widely used to detect relationships
between the climate and crops. However, the influence of non-climatic factors (such as cultivar and fertilizer
changes on yield crop needs to be eliminated. For this reason, dynamic crop models include the SUCROS,
Erosion Productivity Impact Calculator(EPIC), WOrld FOod STudies (WOFOST), Agricultural Production
Systems sIMulator (APSIM), and Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) have been
used in water, nitrogen and weather responses. Among these models DSSAT contains separate models for
different crops and can quantitatively predict the growth and production of the annual field crops.
Materials and Methods: In this study, the data of Shahrekord Agricultural Meteorological Station and the
data of Lysimeter Station were used to evaluate the correlation between the research results and Lysimeter data
from Pearson correlation coefficient, and the RMSE, MAD and MSE are applied in order to calculate the error.
Results and Discussion: Lysimeter: The wheat evapotranspiration amount from the planting (20 of
Octobers) to the harvest time (14 of July) is recorded as 611.24 mm. Precipitation during the winter is low but
continuous and it is 127 mm that equivalent to the evapotranspiration at this time of growth. In the warm season,
a quarter of the evapotranspiration is provided by rainfall. The average of winter evapotranspiration is 0.87 mm
per day and in the growth season is 4 mm per day. Also from planting to harvest is 2.42 mm per day that is
recorded its maximum 7.8 mm and its minimum 2.32 mm per day. The total amount of drained water during the
growth is 76.04 mm that 8.8% of the total rainfall. It indicates that drainage water from the soil is low and
irrigation has a high efficiency.
CERES-WHEAT: Wheat evapotranspiration amount during the growth period is 413.51 mm by FAO
Penman-Monteith and 489.53 mm by Priestley-Taylor. Precipitation during the winter is low but continuous and
it is 127 mm that equivalent to the evapotranspiration at this time of growth. In the warm season, a quarter of the
evapotranspiration volume is provided through rainfall. The average of winter evapotranspiration based on the
F.P.M and P.T methods are 0.86 and 1.23 mm/day and in the growing season 2.98 and 3.11 mm/day,
respectively. During the experiment, the evapotranspiration average is 1.59 mm/day for the FPM method that the
maximum is 6.61, and the minimum is 0.379 mm/day. This amount is 1.88 mm/day for P.T method which the
maximum is 5.64 and the minimum is 0.45 mm per day. The total amount of drained water during the growing
period is 106.3 mm, based on the F.P.M method and 90.2 mm based on the P.T method.
The correlation between farm data and the data obtained through the F.P.M method of CERES-Wheat model
is 0.97, which for the P.T method is 0.92. The MAD, MSE and RMSE values obtained between the F.P.M
method and farm data are 0.95, 0.95 and 1.57, respectively, and for the P.T method, 0.97, 1.47 and 1.21,
respectively. With respect to correlation and MAD, MSE and RMSE value, it is found that the model is highly
capable in simulating evapotranspiration and crop performance. Among the methods applied in determining
evapotranspiration, the F.P.M method with high correlation and lower error value is more accurate than the P.T
method.
Water Factor: From the day 177 to 216 is considered the most sensitive stage of plant growth. Based on
DSSAT output over a 25-day period (196 to 216 days) the water available is severely depleted and the plant may
experience drought stress. At this stage of the growth, water deficiency should be offset by increasing the time
and the amount of irrigation.
Day 210 is the beginning time of the increase in evapotranspiration of the plant. During this period, the
amount of water which is uptake from the soil was less than 1 time the plant demand. This period of stress was
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based on the FAO Penman- Monteith method between the 203rd and 210th days. During this period, the plant
goes through its clustering and flowering stages, and water stress at this stage causes the growth of wrinkled and
lean grain, resulting in reduced grain weight and reduced crop yield. Water scarcity must be compensate by
increased irrigation.
Conclusion: Comparison of model calibration results and farm data indicates that there is a high correlation
between farm data and model output. The error between the model results and the Lysimeter station data is low.
Among the methods used to calculate the evapotranspiration in the model, FAO Penman- Monteith method is the
highest correlation and the lowest error value with the farm experiments and results. In general, the results
indicated that the CERES-Wheat model has a high ability to simulate evapotranspiration and wheat yield.
Regarding observed data for crop irrigation program indicates that farmers' performance in managing the amount
of water needed for the crop at various stages of the growth was not optimal. Consequently, drought stress was
observed for developmental and mid-growth stages. The DSSAT simulation indicated that the optimal irrigation
management adjusts the time and value of irrigation water according the actual evapotranspiration and water
requirement would significantly improve irrigation water use.
Keywords: DSSAT-CERES-WHEAT, Evapotranspiration, FAO Pennman Monteith, LySimeter, PriestleyTaylor

