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Introduction
The rapid growth of the world's population, followed by an increase in the need for water, has put great
pressure on water resources, so it is necessary to plan for the optimal use and increase of efficiency of this vital
resource. Sunflower is one of the most important oilseed crops that is mainly cultivated in Kermanshah province.
Therefore, determining the appropriate sowing time of this crop for maximum production and water use
efficiency is of particular importance. Because field experiments are costly and time-consuming, researchers use
crop growth simulation models to determine the optimal planting time for each crop in a specific environment
and climate. The use of simulation models minimizes the limitations of field experiments and allows the analysis
of plant responses to environmental stresses and management scenarios. The objective of this study was to
determine the optimal planting date of the Farrokh sunflower cultivar in four regions of Kermanshah province
(Kermanshah, Islam Abad, Sarpol Zahab, and Kangavar) in order to maximize yield and water use efficiency
using the AquaCrop model.

Materials and Methods
A field experiment was conducted at the Research Farm of Razi University, Kermanshah, Iran in order to
calibrate and validate the crop parameters in the AquaCrop model. The experiment was performed in a
randomized complete block design with eight irrigation treatments in three replications. The irrigation treatments
were the application of 60, 80, 100, and 120% of irrigation requirement (T1, T2, T3, and T4), 20 and 40% deficit
irrigation in vegetative phase (T5 and T6), and 20 and 40% deficit irrigation in reproductive phase (T7 and T8).
The crop water requirement was calculated based on the daily weather data collected from an automated
meteorological station at the Research Farm using the FAO Penman-Monteith equation. During the growing
season, canopy cover, biomass, and soil moisture were measured weekly. The crop parameters were calibrated
based on the measured data in treatments T1, T3, T6, and T7 and validated with four treatments T2, T4, T6, and
T8. In the calibration and validation stages, the statistical indices including compatibility index (d) and root
mean square error (RMSE) were used to evaluate the model outputs. The calibrated model was used to simulate
crop growth based on daily weather data for 30 years (1988-2017) in four synoptic stations in Kermanshah
province (Kermanshah, Islam Abad, Sarpol Zahab, and Kangavar) and for several different planting dates. The
crop water productivity was calculated based on simulated grain yield and seasonal crop evapotranspiration.
Finally, the model outputs under different planting dates were analyzed to determine the most appropriate
planting time from the perspective of maximum production and maximum water use efficiency.

Results and Discussion
Statistical indicators show that the model has simulated the parameters of biomass, crop canopy, and soil
moisture in the calibration stage with good accuracy. T1 and T6 treatments in biomass simulation, T7, T6, and
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T3 treatments in crop canopy simulation, and T3 and T7 treatments in soil moisture simulation had the highest
accuracy. The accuracy of the model outputs in the validation stage for biomass and canopy cover was as
accurate as in the calibration stage, while the accuracy of the simulated soil moisture in the validation stage was
not high except in T4 treatment. Based on the model results, grain yield, seasonal evapotranspiration and water
productivity were determined. According to the results, it can be said that in the study period (1988 -2017), grain
yield has generally increased with a slight slope. The results showed that the planting date, which maximizes
grain yield and water productivity, varies in the studied regions. According to the model results, planting in the
second decade of May and the second decade of June will lead to the highest grain yield and water productivity
in Kermanshah, respectively. Planting in the third decade of May showed the highest grain yield and crop water
productivity in Islam Abad. In Sarpol Zahab, which has the highest temperature among the studied stations,
planting in the last decade of March and the first decade of April has the highest grain yield and water
productivity, respectively. In Kangavar, which is located in the east of Kermanshah province and has the coldest
climate, by cultivating sunflower in the last decade of May and the first decade of June, respectively, the highest
grain yield and water productivity can be achieved.

Conclusion
Due to the fact that some crop parameters of crop growth simulation models are variety specific, in this
study, the crop parameters of the AquaCrop model for Farrokh sunflower cultivar were calibrated and validated.
The accuracy of the calibrated model for estimating biomass and canopy cover was higher than soil moisture.
The simulation results showed that the values of the studied parameters (grain yield and seasonal
evapotranspiration) have changes according to the planting time in each region. The highest crop yield can be
obtained in Sarpol Zahab, Islam Abad, Kermanshah, and Kangavar regions (west to east of the province) by
cultivation in the last decade of March, last decade of April, the second decade of May, and last decade of May,
respectively. In all study areas except Islamabad, planting date that resulted in maximum water productivity was
different from the planting date that had maximum grain yield station and delayed planting had the highest water
productivity.
Keywords: AquaCrop, Planting date, Productivity, Simulation, Sunflower
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بررسی تاثیر تاریخ کشت روی عملکرد و بهرهوری مصرف آب آفتابگردان با استفاده از مدل
AquaCrop
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قبادی4

تاریخ دریافت1022/11/20 :
تاریخ پذیرش1021/21/01 :

چکیده
زمان کشت یکی از عواملی است که روی میزان آب مصرفی ،عملکرد و بهرهوری مصرف آب گیاهان تأثیرگذار است .مدلهاای باهیهساازی رباد
گیاه ،ابزارهای مفیدی برای ارزیابی تأثیر تاریخ کشت روی پارامترهای مورد اباره و تعیین زمان مناسب کشت میبابند .در این مطالعه بهمنظاور تعیاین
تاریخ مناسب کشت آفتابگردان در استان کرمانشاه از مدل  AquaCropاستفاده بد .باهمنظاور واسانیی و حا تسانیی پارامترهاای گیااهی مادل
 AquaCropآزمایشی مزرعهای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هشت تیمار (تیمارهای  066 ،06 ،06و  026درحد نیاز آبی در کل دوره ربد
و تیمارهای  26و  06درحد کمآبیاری در دوره رویشی و دوره زایشی) در سه تکرار اجرا گردید .ربد گیاه آفتابگردان با اساتفاده از مادل واسانیی باده،
براساس آمار هوابناسی  06ساله ( )0800–2602برای ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه (کرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب و کنگاور) و برای
چند تاریخ کشت مختلف بهیهسازی گردید .مقادیر عملکرد دانه ،تهخیر و تعرق فصلی و بهرهوری مصرف آب بر اساس خروجیهای مادل AquaCrop
تعیین گردید .نتایج بیانگر این بود که با توجه به تغییرات پارامترهای هوابناسی در  06سال مورد بررسی ،عملکرد پتانسیل دانه در همه ایستگاههای مورد
مطالعه افزایشی بوده است .همچنین نتایج نشان داد تاریخ کشت مناسب که منیر به باالترین عملکرد دانه و بهرهوری مصرف آب مایباود در منااط
مختلف متفاوت است .مناسبترین تاریخ کشت بهمنظور دستیابی به حداکثر عملکرد دانه در ایستگاههای سرپلذهاب ،اسالمآباد غرب ،کرمانشاه و کنگاور
(غرب به برق استان) بهترتیب دهههای اول فروردین ،دوم اردیههشات ،ساوم اردیههشات و اول خارداد تعیاین گردیاد .دهاههاای دوم فاروردین ،اول
اردیههشت ،سوم خرداد و دوم خرداد از نظر بهرهوری مصرف آب مناسبترین تاریخ کشت برای آفتاابگردان باه ترتیاب در ایساتگاههاای سارپلذهااب،
اسالمآباد غرب ،کرمانشاه و کنگاور تعیین بد.
واژههای کلیدی :آفتابگردان ،بهرهوری ،تاریخ کشت ،بهیهسازی ،مدل AquaCrop
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بهرهوری بهخصوص در بخ کشاورزی ضروری به نظر میرساد .باا
اعمال مدیریت ح یح در سیستم آب ،خاک و گیااه مایتاوان ضامن
افزای م صول ،یک کشاورزی پایدار اییاد نمود .تاریخ کابت عامل
مهمی است که بر طول دوران ربد رویشی و زایشی گیاهان و نهایتاا
کیفیت و کمیت م صول تولیدی تأثیر میگذارد .دما ،ناور خورباید و
سایر عوامل هوابناسی به بکل منفرد یا همراه باهم ربد و تولید گیاه
را ت ت تأثیر قرار میدهند و با تغییار در تااریخ کابات ،پارامترهاای
هوابناسی نیز در طول دوره رباد تغییار مایکنناد .همچناین تااریخ
کابت ،مراحل فنولوژیکی گیاه و کل تولید زیستتوده را کنترل نموده
و در کارایی تهدیل زیستتوده به عملکرد مؤثر است ( Khichar and
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 .)Niwas, 2006بهطورمعمول ،در هر منطقه بارای کشات هار گیااه
یک بازة زمانی در نظر گرفته میبود ( .) Rao et al., 2001مطالعات
متعددی در مناط مختلف برای تعیاین باازه زماانی مناساب کشات
م صوالت انیام بده اسات ( .)8باا توجاه باه اینکاه آزماای هاای
مزرعهای پرهزینه و زمانبر هساتند و در برخای بارای امکاانپاذیر
نمیبابند ،م ققان از مدلهای بهیه سازی ربد م صول برای تعیین
تاریخ کابت بهینه م صاوالت در بارای م یطای خااص اساتفاده
مایکنناد ( .)Khaleghi, 2019اساتفاده از مادلهاای باهیهساازی،
م دودیتهای موجود در ت قیقاات میادانی را باه حاداقل رساانده و
امکان ت لیل واکان گیااه باه تان هاای م یطای و ساناریوهای
مدیریتی را فاراهم مایکناد ( .)Oiganji et al., 2016الزم باه ذکار
است که مدلها بهطور کامل نمیتوانند جایگزین مطالعاات مزرعاهای
بوند و استفاده ترکیهی از مدلهای بهیهسازی و آزمای های مزرعه-
ای راهکار قابال قهاولی مایباباد ( .)Farahani et al., 2009دقات
نتایج حاحل از مادلهاا باهدقات دادههاای ورودی بساتگی دارد .در
حورت دسترسی به این دادهها و واسنیی ح یح ،این مدلها قادر به
ارزیابی مدیریتهای مختلف آبیاری و اثرات دراز مدت آن خواهند بود
( .) Mohammadi et al., 2015 ; Farahani et al., 2009مادل-
های بهیهساز ربد گیاهی با بهیهساازی م ای ماورد نظار ،امکاان
پی بینی آنچه در مزرعه رخ خواهد داد را فراهم میکنند .آفتابگردان
یکی از م صوالت مهم کشاورزی در ایران و استان کرمانشاه میبابد
که در سطح نسهتا وسیعی کشت مایباود .بار اسااس آمارناماههاای
وزارت جهاد کشاورزی ،حدود  02درحد سطح زیارکشات آفتاابگردان
آجیلی در استان کرمانشاه کشت میبود .گیاه آفتابگردان در م ادوده
وسیعی از تاریخهای کشت ربد میکند ،اما تاریخ کشت بهیناه باعا
انطهاق مراحل ربد گیاه با بارای مطلاوب م یطای باده و موجاب
افزای عملکارد مایباود ( .)Bange et al., 1997بناابراین تعیاین
مناسبترین زمان کشت این گیاه جهت افازای تولیاد یاا بهارهوری
مصرف آب از اهمیت ویژهای برخاوردار اسات .بررسایهاای حاورت
گرفته نشاندهنده این مطلب میبابد که تاریخ کشت در نقاط مختلف
جهان نیاز به بهینهسازی دارد .م ققین با انیام آزمای های مزرعهای
تاریخ کشت مناسب آفتابگردان را در برخای از منااط کشاور تعیاین
کاردهاناد .مظااهریلقاب و همکااران ( Mazaheri laqab et al.,
 ،)2011حفاری ( ،)Safari, 2006میرزایی و همکاران ( Mirzaei et
 )al., 2012و خواجاه پاور و سایدی ( Khajehpour and Seyedi,
 )2000به ترتیب تاریخهای  06فروردین را در قروه کردساتان ،نیماه
دوم اردیههشت در کرمان 26،خرداد در اسالمآبادغرب و  2اردیههشات
در احفهان را به عنوان تاریخ کشت مناسب آفتابگردان در این مناط
پیشنهاد کردند .در دهههای اخیر مدلهای متعددی از قهیل ،CERES
 CROPSYST ،WOFOST ،EPICو غیره برای بهیهسازی رباد

م صوالت زراعی و مدیریت آب در خاک ارائه بده است که الهته نیاز
بااه واساانیی دابااته و متغیاارهااای ورودی آنهااا نسااهتا زیاااد اساات
( .)Momeni et al., 2008فاائو در ساال  ،2668مادل باهیهساازی
 AquaCropرا بر اساس معادله دورنهااس و کاساام و باا احاالحاتی
روی آن ارائه نمود که م اسهات آن بر اساس گاام روزاناه مایباباد
( .)Steduto et al., 2009سیستم گیاه در مدل  AquaCropباا پانج
مؤلفه احلی فنولوژی ،تاج پوب گیااهی ،عما ریشاهدهای ،تولیاد
زیسااتتااوده و م صااول قاباال برداباات تعریااف ماایبااود .ماادل
 AquaCropکه تکامل و توسعه یافتاه مادل  Budgetاسات ،دارای
ساختار پیوسته خاک ،گیاه و اتمسفر بوده و با چهار جزء اساسی سار و
کار دارد :خاک ،گیاه (ربد ،توسعه و عملکرد) ،اتمسفر (رژیم حرارتای،
بارش ،نیاز تهخیری و غلظت دیاکسید کربن) و روابا باین بخشای
برای م یطی ،تن ها و واکن گیاه ( .)Raes et al., 2009جنهه-
های مفهومی و پایاهای مادل را اساتدیو و همکااران در ساال 2668
( )Steduto et al., 2009تشریح کردهاند و الگوریتم و ن وه اساتفاده
از نرمافزار را رائس و همکااران در ساال Raes et al., 2009( 2668
; )Ramezani, 2019ارائااه نمااودهانااد .تودوروویااک و همکاااران
( ،)Todorovic et al., 2009برای بهیهسازی ربد گیاه آفتاابگردان
ت اات سااناریوهای آباای در جنااوب ایتالیااا ،سااه ماادل ،AquaCrop
 CropSystو  WOFOSTرا بااا هاام مقایسااه نمااود و طه ا نتااایج
ت قی  ،تفاوت قابل توجهی بین سه مدل مشاهده نشد ،اما اساتفاده از
مدل  AquaCropبه دلیل نیاز به اطالعات ورودی کمتر در بارایطی
که اطالعات کافی در دسترس نهابد ،پیشنهاد بد .ابراهاا و همکااران
( )Abrha et al., 2012کااارایی ماادل  AquaCropباارای باارآورد
عملکرد و تعیین تاریخ کابت مناساب پانج رقام جاو در کشاورهاای
آمریکا ،ایتالیا ،اتیوپی و سوریه بررسی کردند .بر پایه نتایج این بررسی،
مدل  ،AquaCropامکان برآورد مناسب عملکرد جو بر پایه دادههاای
م دود م یطی را به خوبی دابت .از مادل  AquaCropدر زیمهاابوه
( )2600برای تعیین تااریخ کابات مناساب ارزن مرواریادی ،ساویا و
آفتابگردان نیز استفاده بد ( .)Dera et al., 2014در مطالعهای دیگار
از مدل بهیهسازی ربد گیاهی  WOFOSTبرای تعیین تاریخ کشات
بهینه جو در منطقه ماهیدبت کرمانشاه استفاده باد ( Ahmadi and
 .)Farhadi Bansouleh, 2010احمادپور ( )Ahmadpour, 2013از
مدل  AquaCropبارای تعیاین بهتارین زماان کشات گیااه ذرت در
کرمانشاه استفاده کارد و نتییاه گرفات کاه کشات گیااه در اواسا
فروردین ماه (اوایل ماه آوریل) عملکارد بهتاری را باه هماراه خواهاد
دابت .با استفاده از مدلهای بهیهسازی رباد گیااهی مایتاوان اثار
پارامترهایی که قابل تغییر هستند (از جمله تاریخ کشات) را بررسای و
بهترین حالت آن پارامتر را جهت تولید بیشتر و یاا افازای بهارهوری
مصرف آب تعیین نمود .از آنیا که در استان کرمانشااه بعاد از کشات
غالت پاییزه (گندم و جو) گیاه آفتاابگردان باه عناوان کشات دوم در
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فصل بهار بهطور وسیا کشت میبود و باا بررسای مطالعاات فاوق و
اهمیت مدل  AquaCropدر تعیین تاریخ کشت و توجه به ایان مهام
کااه تاااکنون تاااریخ کشاات بهینااه و بهاارهوری آب و عملکاارد گیاااه
آفتابگردان در استان کرمانشاه ماورد بررسای و ارزیاابی قارار نگرفتاه
است ،لذا این مطالعه با هدف بررسی عملکرد و بهرهوری مصارف آب
آفتااابگردان (رقاام فاارخ) بااا اسااتفاده از ماادل  AquaCropدر تاااریخ
کشتهای مختلف در چهار بهرساتان اساتان کرمانشااه (کرمانشااه،
اسالمآبادغرب ،سرپلذهاب و کنگاور) انیام گردیده است.

مواد و روشها
آزمایشهای مزرعهای

این پاژوه در مزرعاه ت قیقااتی پاردیس کشااورزی و مناابا
طهیعی دانشگاه رازی با مختصات طول جغرافیایی  02درجه و  0دقیقه
و عرض جغرافیایی  00درجه و  08دقیقه و ارتفاع  0026متر از ساطح
دریا اجرا گردید .در ایان منطقاه متوسا بارنادگی  050میلایمتار و
میانگین درجه حرارت ساالنه حدود  00درجه ساانتیگاراد مایباباد.
بافت خاک مزرعه ت قیقاتی تا عم  06سانتیمتری رسی و از عما
 06تا  066سانتیمتری لوم رسی سیلتی میبابد .برخی از خصوحیات
فیزیکی خاک منطقه مطالعاتی در جدول  0ارائه بده است.
به منظور تعیین تاریخ کشت مناسب برای آفتاابگردان در منطقاه
کرمانشاااه بااه کمااک ماادل  ،AquaCropآزمایشاای در قالااب طاارح
بلوکهای کامال تصاادفی و باا هشات تیماار ( 066 ،06 ،06و )026
درحد نیاز آبی واقعی در کل دوره ربد (بهترتیب تیمارهای ،T2 ،T1
 T3و  )T4و تیمارهای  26و  06درحد کامآبیااری در دوره رویشای
(بهترتیاب  T5و  )T6و  26و  06درحاد کامآبیااری در دوره زایشای
(بهترتیب  T7و  )T8در سه تکرار انیام گردید .برای برآورد نیااز آبای
گیاه آفتابگردان در طرح آزمایشای از دادههاای روزاناه هوابناسای در
زمان اجرای طرح (سال  )0080و فرمول پنمن -مانتی فائو ( Allen
 )et al., 1998استفاده بد .این دادهها از ایستگاه هوابناسی خودکاار

مزرعه دریافت و مهنای م اسهات آبیااری قرارگرفتناد .الزم باه ذکار
است که علت انتخاب تیمار  26درحد بی آبیاری ،عدم اطمینان کافی
به روش تعیین نیاز آبی تیمار باهد (باا روش پانمن مانتیا فاائو) در
منطقه مورد مطالعه بود ( .)Mansouri, 2016دور آبیاری با توجه باه
خصوحیات فیزیکی خاک هفت روز در نظر گرفته باد .الزم باه ذکار
است که جهت اطمینان از سهز بدن باذرها در مراحال اول رباد دور
آبیاری کمتر از  2روز در نظر گرفته بد به طوری کاه تان آبای باه
بوتهها وارد نشود .آب در اولین آبیاری (خاکاب) و مراحل بعد از آن تاا
قهل از استقرار کامل بوتهها بهطور مساوی باه کارتهاا داده باد .باا
توجه به کوچک بودن طاول مزرعاه ( 0متار) و بساته باودن انتهاای
کرتها ،راندمان آبیاری برابر  86درحد در نظر گرفته باد .حیام آب
الزم جهت ورود به هر جویچه با توجه به نیاز ناخالص آبای و داباتن
مساحت کرتها ،م اسهه گردید .از آبیاری هفتم به بعد که بوتهها باه
استقرار کامل (مرحله ب برگی) رسیدند ،اعمال تیمارها آغاز گردیاد.
به این حورت که بعد از م اسهه نیاز آبیاری برای تیمار بااهد ،حیام
آب الزم جهت آبیاری سایر تیمارها ضاریهی از حیام آب الزم بارای
آبیاری تیمار باهد در نظر گرفته بد .اساس م اسهه نیااز آبای تیماار
باهد برای مراحل پنیم تا هشتم آبیاری ،نموناهبارداری از خااک باه
تعداد ساه تکارار و از دو عما  05و  05ساانیمتاری (باا توجاه باه
گسترش و عم ریشه در مراحل مذکور) قهل از انیام آبیاری ،م اسهه
درحد حیمی رطوبت در آن زمان و رساندن رطوبت خاک به ظرفیت
زراعی مزرعه بود .از آبیاری هفتم تا بانزدهم با اساتفاده از دادههاای
هوابناسی و کاربرد رابطه پنمن مانتی فاائو نیااز آبای تیماار بااهد
م اسهه گردید .اباره به این نکته ضروری است که برای اعمال دقی
تیمارها ،از مرحله بروع اعمال تیمارها ،آبیاری با استفاده از بایلن و
کنتور حیمی با دقت  6/0لیتر انیام بد .کلیه مراحل کابت ،دابت و
بردابت با نظارت مشاور زراعی طرح انیام گردید .به دلیل این که در
مدل بهیهسازی ربد گیاهی  ،AquaCropتأثیر علفهای هرز ،آفاات
و سایر عوامل خارجی در نظر گرفته نشده است ،باه م ا پیادای
علف هرز ،وجین انیام میگرفت.

جدول  -1مشخصات فیزیکی خاک مزرعه آزمایشی
Table 1- Soil physical characteristics of experimental farm

رطوبت اشباع

681

عمق خاک

ظرفیت زراعی

رطوبت نقطه پژمردگی

Field capacity
)(m3.m-3

Permanent wilting
)point (m3.m-3

Saturated
moisture
)(m3.m-3

هدایت هیدرولیکی

بافت خاک

Hydraulic
)conductivity (cm.hr-1

Soil texture

Soil depth
)(cm

0.42

0.22

0.55

0.42

Clay

0-30

0.42

0.22

0.55

0.42

Clay

30-60

0.43

0.23

0.52

0.50

Silty clay
loam

60-90
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برای واسنیی و ح تسنیی پارامترهای مدل ،اندازه تاج پوب
گیاهی ،وزن زیست توده و رطوبت خاک قهل از هر آبیاری (هر هفتاه)
اندازهگیری بد .تاج پوب گیاهی ازطری گرفتن تصویر با استفاده از
منوپاد از سطح فوقانی گیاهان در مراحل مختلف ربد و باا اساتفاده از
ت لیل تصویر گرفته بده در نرمافزار  Arc-GISبا دقات مناساهی باه
دست آمد .در هر نمونهبرداری ،سه بوته از ردیفهای نمونهبرداری هر
کاارت برداباات بااد .ساااقه ،باار و دانااههااا از هاام جاادا و پااس از
اندازهگیری سطح بر گیاهان ،نمونهها به مدت  00ساعت در دماای
 26درجه در دستگاه آون قارار گرفتناد و بعاد از خشاک بادن ،وزن
خشک ساقه ،بر و دانه اندازهگیری و میموع وزن آنهاا باه عناوان
وزن زیستتوده در نظر گرفته بد .قهل از هر آبیاری رطوبت خااک در
اعماق  05و  05سانتیمتری به روش وزنی (خشک کاردن نموناه در
آون) اندازهگیری بد.

توجه به خصوحیات فیزیکی خاک مزرعه آزمایشی اییاد گردید .برای
هر کدام از تیمارهای آبیاری یک فایل آبیاری که حاوی تاریخ و عم
آب آبیاری بود در قسمت فایلهای مدیریتی اییاد بد .فایل گیاهی از
مهمترین فایلهای مورد نیاز بارای اجارای مادل مایباباد و حااوی
پارامترهای متعددی است که برخی از آنها امکان اندازهگیری در م ل
را ندابتند .در این برای پارامترهایی که قابال انادازهگیاری نیساتند
بایستی برآورد گردناد .منظاور از واسانیی مادل بارآورد پارامترهاای
(گیاهی) مدل است به گونهای که نتایج مدل باا مقاادیر انادازهگیاری
بده مطابقات داباته باباد .در ایان مطالعاه ،مادل ،بار اسااس وزن
زیستتوده ،تاج پوب گیاهی و رطوبت خاک واسنیی گردید .فایال
گیاهی واسنیی بده توس منصوری ( )Mansouri, 2016به عناوان
فایل گیاهی اولیه برای مدل تعریف گردید .مدل بر اساس چهار تیماار
( T6 ،T3 ،T1و  )T7واسنیی و بر اسااس چهاار تیماار دیگار (،T2
 T5 ،T4و  )T8ح تسنیی گردید.

معرفی مدل AquaCrop

ارزیابی آماری مدل

جمعآوری داده

مدل  AquaCropمدلی برای نشان دادن واکن م صول نسهت
به آب است ،به این معنا که این مادل ،رابطاه باین میازان م صاول
تولیدی و تن آبی که در اثر فقدان آب کاافی باه وسایله باارش یاا
آبیاری برای م صول در طول دوره ربد اییاد بده را نشان میدهاد.
رابطهای که هسته احلی مدل  AquaCropرا تشکیل میدهد (رابطه
 ،)0به برح زیر است:
()0
B  Wp  Tr
که در آن  Bمیزان زیستتوده تولید بده بار حساب کیلاوگرم،
Wpبهره وری مصرف آب بر حسب کیلوگرم زیستتوده تولید بده بر
مترمربا بر میلیمتر آب تیمعی مصرفی که در طی دوره رباد باعا
تولید زیستتوده بده و  Trتعرق گیاهی بر حسب میلیمتر میباباد.
این مدل ربد گیاه را به حورت روزانه بهیهسازی میکناد و باه ساه
دسته داده جهت اجرا نیاز دارد ( )Steduto et al., 2009کاه عهارتناد
از :دادههای اتمسفری (مانند بارندگی ،تعاداد روزهاای آفتاابی ،دماای
حداکثر و حداقل و تهخیر) ،دادههای مربوط به گیااه (مانناد فنولاوژی،
عم ریشه و میزان ماده خشک) و دادههای مربوط باه خااک (مانناد
بافت خاک و میزان رطوبت اولیه خاک).
واسنجی و صحتسنجی مدل

مدل  AquaCropبارای اجارا نیااز باه فایالهاای هوابناسای،
خاکشناساای ،پارامترهااای گیاااهی و ماادیریتی دارد .دادههااای روزانااه
هوابناسی از ایستگاه هوابناسی خودکار موجود در مزرعاه ت قیقااتی
اخذ و در قالب فایلهای مورد نیاز به مدل معرفی گردید .فایل خاک با

برای ارزیابی نتایج مادل از آماارههاای بااخص ساازگاری ( )dو
باخص جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده بد (روابا  2و
 .)0در ایاان روابا پارامترهااای  P ، O ،Pi ، Oiو  nبااه ترتیااب
مقادیر مشاهده بده ،مقادیر بهیهسازی بده ،میانگین مقادیر مشااهده
بده ،میانگین مقادیر بهیهسازی بده و تعداد مشاهدات است.
باخص سازگاری یک پارامتر توحیفی است که مقدار آن از حافر
تا یک متغیر است و هر چه مقدار آن به یک نزدیاکتار باباد ،مادل
کاراتر است و مقادیر بهیهسازی بده قابل اطمینانتار هساتند .مقادار
این باخص در حالت مطلوب یک میباباد و باه حاورت رابطاه ()2
قابل م اسهه است.

 Oi ) 2 




n

( P
i

i 1

 n
d  1   ( Pi  Oi ) 2
 i 1
0  d 1
) O  (Oi  O
) P  ( Pi  P

()2
باخص جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEتفاوت میاان مقادار
پی بینی بده توس مدل و مقدار واقعی میبابد .این باخص معیاار
خوبی برای مقایسه خطاهای پی بینی بده توس یک میموعه داده
است و برای مقایسه چند میموعاه داده کااربرد نادارد .مقادار آن باه
حورت رابطه ( )0قابل م اسهه است.

صادقی و همکاران ،بررسی تاثیر تاریخ کشت روی عملکرد و بهرهوری مصرف آب آفتابگردان با استفاده از مدل ...
n

2

) (P  O
i

i

i 1

n

()0

RMSE 

اجرای مدل

مدل واسنیی باده بارای بارای آب و هاوایی چهاار ایساتگاه
هوابناسی سینوپتیک کرمانشاه ،اسالمآبادغرب ،سرپلذهاب و کنگاور
در استان کرمانشاه اجرا گردید .در ابتدا برای هر ایساتگاه یاک فایال
هوابناسی بر اساس دادههای روزانه هوابناسی (دمای حداقل ،دماای
حداکثر ،بارش و تهخیر و تعرق پتانسایل گیااه مرجاا ( )EToدر دوره
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مورد مطالعه ( )0800 – 2602تهیه گردید .مقدار  EToباا اساتفاده از
رابطه پنمن-مانتی ( )Allen et al., 1998م اساهه گردیاد .ساسس
فایل آبیاری به گونهای تعریف گردید که گیاه ت ت تان آبای قارار
نگیرد و مدل برای م دودهای از تاریخ کشاتهاای رایاج در منطقاه
(جدول  )2اجرا و مقادیر عملکرد پتانسیل دانه و میموع تهخیر و تعرق
گیاه در طول دوره ربد برای هر اجارای مادل در یاک فایال اکسال
ذخیره گردید .ضمنا مقدار بهرهوری مصرف آب نیز از تقسیم عملکارد
دانه به تهخیر و تعرق کل گیاه م اسهه و به فایل نتایج اضافه گردیاد.
در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کشتهای بهیناه بارای
رسیدن به حداکثر تولید و حداکثر بهرهوری مصرف آب تعیین گردید.

جدول  -2محدوده تاریخ کشت مورد مطالعه در ایستگاههای مختلف
Table 2- Range of studied cultivation date in various stations

محدوده تاریخ کشت

ایستگاه هواشناسی

Cultivation date range

Weather Station

 05اردیههشت تا  25خرداد

کنگاور

5 May – 15 June

Kangavar

 5اردیههشت تا  25خرداد

کرمانشاه

25 April – 15 June

Kermanshah

 5اردیههشت تا  25خرداد

اسالمآبادغرب

15 April – 15 June

Eslam Abad Gharb

 25اسفند تا  00فروردین

سرپلذهاب

15 March – 20 April

Sarpol Zahab

جدول  -3پارامترهای گیاهی واسنجی شده مدل  AquaCropبرای آفتابگردان (رقم فرخ)
)Table 3- Calibrated crop parameters of AquaCrop model for sunflower (Farokh cultivar
روش

مقدار

واحد

پارامتر

Method

Value

()Unit

Parameter

اندازهگیری بده ()Measured

60

GDD1

مدت زمان از کابت تا جوانه زنی

اندازهگیری بده ()Measured

1040

GDD

اندازهگیری بده ()Measured

820

GDD

اندازهگیری بده ()Measured

640

GDD

اندازهگیری بده ()Measured

200

GDD

پی

فرض ()Default

30

℃

پی

فرض ()Default

4

℃

اندازهگیری بده ()Measured

100000

Plants/ha

اندازهگیری بده ()Measured

80

cm

( )Duration from sowing to Emergence

مدت زمان از کابت تا آغاز پیری
( )Duration from sowing to start senescence

مدت زمان از کابت تا رسیدن به بیشینه پوب

گیاهی

()Duration from sowing to maximum canopy

مدت زمان از کابت تا بروع گلدهی
()Duration from sowing to flowering

طول دوره گلدهی
( )Length of the flowering stage

دمای باال
()Upper temperature

دمای پایه
()Base temperature

تعداد بوته در هکتار
()Number of plants per ha

بیشینه عم موثر ریشه
()Maximum effective rooting depth

1- Growth Degree day
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نتایج و بحث
واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop

مدل  AquaCropبا توجه به مقادیر اندازهگیری بده زیستتوده،
تاج پوب گیاهی و رطوبت خاک در طاول دوره رباد در تیمارهاای
 T6، T3 ،T1و  T7واسنیی گردید .پارامترهای گیاهی واسنیی بده
مدل به برح جدول  0میبابد.
ح تسنیی مدل واسنیی بده بر اسااس مقاادیر انادازهگیاری
بده در تیمارهاای  T6 ،T4 ،T2و  T8انیاام باد .در ایان مرحلاه
پارامترهای گیاهی که در مرحله واسنیی تعیین بدند ،بدون تغییر باقی
مانده و مدل  AquaCropبرای چهار تیمار دوم اجارا گردیاد و دقات
مدل در بهیهسازی تاج پوب گیاهی ،زیستتاوده و رطوبات خااک
مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر باخصهای آماری برای پاارامترهاای
زیستتوده ،تاج پوب گیاهی و رطوبت خاک در مراحال واسانیی و
ح تسنیی در جدول  0گزارش بده است .نتایج بیانگر ایان اسات
که مدل ،تمام تیمارها را در مرحله واسنیی با دقت خوبی بهیهساازی
نمود .تیمارهای  T1و  T6در بهیهسازی زیستتاوده ،تیمارهاای ،T7
 T6و  T3در بهیهسازی تاج پوب گیاهی و تیمارهاای  T3و  T7در
بهیهسازی رطوبت خاک با بیشترین میزان دقت ،باهیهساازی بادند.
نتایج مرحله ح تسنیی برای پارامترهای زیستتوده و تاج پوبا
گیاهی همانند مرحله واسنیی از دقت باالیی برخوردار بود ،حال آنکه
دقت نتایج مربوط به بهیهسازی رطوبت خاک در مرحله ح تسنیی
به جز در تیمار  T4چندان باال نهود.
عملکرد دانه بر اساس تاریخ کاشت

مدل واسنییبده  AquaCropبرای تاریخ کشتهای مختلاف و
باار اساااس دادههااای روزانااه هوابناساای  06ساااله ()2602-0800
ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه اجرا گردیاد .مقاادیر عملکارد
دانه برآورد بده بر اساس تااریخ کشاتهاای ماورد بررسای و بارای

سالهای مختلف در بکل  0ارائه بده است .با توجه به این نمودارهاا
میتوان بیان کرد علیرغم نوسانات سااالنه ،عملکارد داناه باا بایب
اندکی روند افزایشی دابته است .با توجه به یکسان بودن فایالهاای
خاک ،گیاه و مدیریت آبیاری این تفااوت عملکارد نابای از تغییارات
پارامترهای هوابناسی میبابد .تغییرات پارامترهای هوابناسی (تهخیر
و تعرق پتانسیل گیاه مرجا ( ،)EToدمای هوا و دیاکسید کاربن) در
بازه زمانی مورد مطالعه نشان داد که در ایان مادت هار ساه پاارامتر
هوابناسی روند افزایشی دابتهاند .افزای دما در دوره ربد با کاه
طول دوره همراه بوده و از طرفی افزای میزان دیاکسیدکربن باع
افزای میزان فتوسنتز و عملکرد گیاه میبود ( Thompson et al.,
 .)2017با توجه به افزای عملکرد به نظر میرساد کاه تاأثیر مثهات
افزای میزان دیاکسیدکربن روی عملکرد دانه بیشتر از تاأثیر منفای
افزای دمای هوا بوده است.
نتایج همچنین بیانگر تغییرات عملکرد داناه باا توجاه باه تااریخ
کشت در هر سال میباباد .میاانگین عملکارد داناه ،تهخیار و تعارق
فصلی و بهرهوری مصرف آب برای تاریخ کشتهای مورد بررسای در
ایستگاههای هوابناسی کرمانشاه ،اسالم آباد غارب ،سارپل ذهااب و
کنگاور در جدول  5گزارش بده است .بیشترین میزان عملکارد داناه
آفتابگردان در ایستگاههای کرمانشاه ،اسالمآباادغرب ،سارپلذهااب و
کنگاااور بااه ترتیاب براباار بااا  0505کیلااوگرم در هکتااار (دهااه سااوم
اردیههشت) 0000 ،کیلوگرم در هکتاار (دهاه دوم اردیههشات)0522 ،
کیلوگرم در هکتار (دهاه اول فاروردین) و  0020کیلاوگرم در هکتاار
(دهه دوم خرداد) به دست آمد که این تاریخ کشتها با تاریخ کشات-
های واقعی در منطقه تقریهاا مطابقات دارناد .معماوال آفتاابگردان در
مناط معتدل سرد مانند اساتانهاای آذرباییاان بارقی ،آذرباییاان
غربی ،اردبیل ،کردستان ،کرمانشاه ،خراسان بمالی ،زنیان و همادان
از دهه سوم فروردین تاا  05خارداد مایتاوان کشات مایگاردد ،اماا
مناسبترین تاریخ کابت نیمه دوم اردیههشت میبابد.

جدول  -4شاخصهای آماری بین پارامترهای اندازهگیری شده و شبیهسازی شده جهت واسنجی و صحتسنجی
Table 4- Statistical indicators between measured and simulated parameters for calibration and validation

زیست توده
Biomass
RMSE
0.5
0.9
0.3
0.8
0.9
0.7
0.8
0.4

d
1
0.98
1
0.98
0.98
0.97
0.98
0.99

تاجپوشش گیاهی

رطوبت خاک

تیمار

مرحله

Crop Canopy
d
RMSE
0.91
13.3
1
2
0.96
1.2
1
1.6
0.98
1.7
0.95
10.6
1
2.3
1
0.5

Soil moisture
d
RMSE
0.80
45.4
0.99
8.2
0.94
22.9
0.97
15.5
0.47
48.4
0.97
17.3
0.69
63.8
0.49
131.6

Treatment

Phase

T1
T3
T6
T7
T2
T4
T5
T8

Calibration

Validation
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جدول  -5میانگین عملکرد دانه ،تبخیروتعرق فصلی و بهرهوری مصرف آب در ایستگاههای مورد مطالعه در تاریخهای مختلف کشت
Table 5- Average grain yield, seasonal evapotranspiration and water productivity in the studied stations at different sowing
dates

بهرهوری آب
Water Productivity
()m3.kg-1
0.67
0.68
0.66
0.67
0.68

0.69
0.71

0.71
0.70
0.70
0.70
0.70
0.66
0.70

0.71
0.71
0.70
0.79
0.78
0.80
0.82

0.84
0.81

تبخیر و تعرق فصلی
Seasonal
Evapotranspiration
)(mm
674
670
692
686
662
630
606
624
630
626
604
570
656
644
624
584
520
562
564
556
534
502
490

عملکرد دانه

تاریخ کشت

ایستگاه

)Grain yield (kg.ha-1

Sowing date

Station

4504
4564

25 April
5 May
15 May
25 May
5 June
15 June
15 April
25 April
5 May
15 May
25 May
5 June
15 March
25 March
5 April
15 April
25 April
25 April
5 May
15 May
25 May
5 June
15 June

همانطوری که از جدول هم مشاخص اسات بیشاترین عملکارد
دانه مربوط به ایستگاه کرمانشاه بوده که به تناساب آن بهارهوری آب
حداکثر نهوده و نشان از مصرف آب بیشتری نسهت به ایستگاه کنگاور
که حداکثر بهرهوری به خود اختصاص داده است دارد .بیشترین میزان
بهرهوری مصرف آب بار اسااس عملکارد داناه بارای ایساتگاههاای
کرمانشاااه ،اسااالمآبااادغاارب ،ساارپلذهاااب و کنگاااور بااهترتیااب
6/08کیلوگرم بر متر مکعب (دهه سوم خرداد)6/20 ،کیلوگرم بار متار
مکعب (دهه دوم اردیههشت) 6/20 ،کیلوگرم بر متر مکعب (دهاه دوم
فروردین) و 6/00کیلوگرم بر متر مکعب (دهه دوم خرداد) بهدست آمد.
با توجه به این ارقام هرچند باه نظار مایرساد کاه عملکارد در ایان
تاریخهای کشت کاه یافته است ولای مقادار مصارف آب کااه
یافته و در نهایت منیر به افزای مقدار بهرهوری آب گردیاده اسات.
تغییرات این ارقام مربوط به عملکرد و بهرهوری با توجه به تغییر تاریخ
کشت در ایستگاههای مورد بررسی حورت گرفتاه اسات .نتاایج ایان
ت قی از نظر توانایی مدل  AquaCropدر بهیهسازی عملکرد دانه و
بهرهوری مصرف آب با ت قیقات سایر م ققین همخوانی دارد ( Dera
.)Todorovic et al., 2009 ; et al., 2014

4585
4563
4495
4359
4328

4441
4412
4356
4204
3986
4351

4522
4402
4146
3662
4427
4408
4425

4374
4221
3978

کرمانشاه
Kermanshah

اسالمآباد
Eslam Abad

سرپلذهاب
Sarpol Zahab

کنگاور
Kangavar
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نتایج تعیین تاریخ کابت که منیر به حاداکثر بهارهوری مصارف آب
میبود ،نیز نشان داد که این تاریخ کشت با تااریخ کشات منیار باه
حداکثر عملکرد دانه متفاوت بوده و کشت تأخیری باالترین بهارهوری
مصرف آب را دارد .با تأخیر در زمان کابت و گارم بادن هاوا طاول
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611

...  بررسی تاثیر تاریخ کشت روی عملکرد و بهرهوری مصرف آب آفتابگردان با استفاده از مدل،صادقی و همکاران

حداکثر نهوده و نشان از مصرف آب بیشتری نسهت به ایستگاه کنگاور
 این مورد بیانگر.که حداکثر بهرهوری به خود اختصاص داده است دارد
این نکته است که ممکن است با افزای عملکرد میزان بهرهوری آب
 هر چند که این ت قیا در ماورد عملکارد داناه و.افزای پیدا نکند
میزان بهرهوری در تاریخهای بهینه کشت آفتابگردان انیام بده است
اما کارایی این مدل من صر به این موارد نیست و ایان مادل ابازاری
توانمند به منظور اعماال مادیریتهاای مختلاف آب و خااک و گیااه
.میبابد

 با توجه به اینکه میازان کااه ایان.تهخیروتعرق فصلی خواهد بود
 زمانی که نساهت عملکارد باه تهخیاروتعارق،پارامترها یکسان نیست
فصلی بیشینه بود به عنوان تاریخ کشت مناسب برای این هدف تعیین
 باای تاارین مقاادار بهاارهوری مصاارف آب در ایسااتگاههااای.گردیااد
) کرمانشاه و کنگاور (غرب به برق استان، اسالمآبادغرب،سرپلذهاب
 ساوم، اول اردیههشات،به ترتیب با کشت در دهههای دوم فاروردین
 در میموع بیشترین عملکارد داناه.خرداد و دوم خرداد بهدست میآید
مربوط به ایستگاه کرمانشااه باوده کاه باه تناساب آن بهارهوری آب
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