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چکیده
دشت بوکان با بیشترین تولید گندم در استان به عنوان انبار غله استان آذربایجان غربی نامیده میشود .شوری آب
و خاک میتواند باعث نقصان محصول گردد .در این تحقیق از مدل کامپیوتری  SALTMEDبرای شبیهسازی عملکرد گندم
در شرایط شوریهای مختلف آب آبیاری استفاده گردید .آزمایشهای صحرایی با پنچ تیمار شوری آب آبیاری (،4/5 ،3/5
 5/5و  6/5دسیزیمنسبرمتر) و یک تیمار شاهد (آب رودخانه سیمینهرود با شوری  2دسیزیمنسبرمتر) در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .مقادیر  CRM ،NMRSE ،R2و  MEدر عمقهای مختلف خاک و برای تیمارهای مختلف
محاسبه گردید .بررسی نتایج نشان داد که مدل  SALTMEDاز دقت باالیی برای شبیهسازی رطوبت و شوری خاک و
همچنین عملکرد محصول برخوردار است .مقادیر ضریب تعیین برای شبیهسازی رطوبت خاک  ،0/87شوری خاک  0/85و
عملکرد محصول  0/92بهدست آمد .با توجه به روند نتایج بهدست آمده با افزایش سطح شوری آب آبیاری دقت مدل در
شبیهسازی رطوبت خاک افزایش یافت اما خطای مدل در شبیه سازی عملکرد محصول کاهش پیدا کرد .نتایج شبیهسازی
با مدل  SALTMEDنشان داد که دقت مدل برای عملکرد محصول بهتر از رطوبت خاک و برای رطوبت خاک بهتر از شوری
خاک بود.
واژههای کلیدی :دشت بوکان ،شبیهسازی ،شوری خاک ،عملکرد گندم ،نقصان محصول.
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Abstract
The Bukan plain with its largest wheat production in the province is referred as the West
Azerbaijan grain storehouse. Water and soil salinity can cause crop redution. In this research, a
computer model of SALTMED was used to simulate wheat yield under different salinity conditions
of irrigation water. Field experiments were conducted for five irrigation water treatments with
salinities of 3.5, 4.5, 5.5 and 6.5 dS m-1 and a control treatment (Simineh Rood water with 2 dS m-1
salinity) in a completely randomized blocks design. R2, NMRSE, CRM and ME values were
calculated at different soil depths for different treatments. The results showed that the SALTMED
model had a high accuracy in simulation of the soil moisture and salinity as well as the crop yield.
The coefficient of determination for simulating soil moisture was 0.87, soil salinity 0.85 and crop
yield 0.92. According to the results, with increasing salinity level of irrigation water, the model
accuracy in simulation of the soil moisture was increased, but the model error was decreased in
simulating of the crop yield. The simulation results of the SALTMED model showed that the accuracy
of the model for crop yields was better than that of soil moisture and for soil moisture was better than
that of soil salinity.
Keywords: Bukan Plain, Product loss, Simulation, Soil salinity, Wheat yield.
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بیشتر مدلهای موجود برای سیستمهای خاص

انتقال آب و امالح تحت سیستمها و استراتژیهای مختلف

، فرایندهای خاص مثل جابجایی آب و امالح،آبیاری

 چرخه، آب زیرزمینی کم عمق، زهکشی، کودآبیاری،آبیاری

 آبشویی یا برداشت آب بوسیله ریشه گیاه،نفوذ

-نیتروژن و ارتباط بین عملکرد محصول و استفاده از آب می

 میتواندSALTMED  مدل مدیریتی.طراحی شدهاند

 کهSALTMED  مدل3.03.19  در این مطالعه از نسخه.باشد

 خاکهای،همزمان سیستمهای مختلف آبیاری

 تفاوت آن با نسخه. استفاده گردید، ارائه شده2013 در سال

 طبقات خاک گیاهان و درختان مختلف و،گوناگون

 مطالعات زیادی. در محاسبه حجم آب مصرفی است2009

 نیاز آبشویی و،استراتژیهای متفاوت مدیریت آب

در زمینه ارزیابی این مدل صورت گرفته است محمدی و

.کیفیتهای مختلف آب آبیاری را مورد توجه قرار دهد

) و یازار و اینسکایا2015(  کایا و همکاران،)2015( همکاران

 با استفاده از سیستمهای آبیاریSALTMED مدل

) به نتایج مشابهی در استفاده از این مدل در زمینه2012(

، محصوالت مختلف،مختلف انواع خاک و الیهبندی آن

 نتایج حاکی از توانمندی باالی.عملکرد محصول دست یافتند

تدابیر مختلف مدیریت آب آبیاری نیاز آب شویی و

 محمدی و همکاران.مدل در مناطق مورد استفاده بود

کیفیت آب این کمبود در طراحی مدلهای موجود را تا

،)2014(  هانی و همکاران،)2015(  آلی و همکاران،)2015(

 این مدل قادر به شبیهسازی.حدی برطرف کرده است
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هریچ و همکاران ( ،)2011کایا و همکاران (،)2015

جغرافیایی " 36° 32' 63شمالی و ارتفاع  1386متر از سطح

حسن لی و همکاران ( )2016و رجب و همکاران

دریا واقع در شمال بوکان (جاده میاندواب) بهدست آمد.

( )2005عملکرد مدل را در جهت ارزیابی رطوبت

آزمایشهای مزرعهای این تحقیق از مهر ماه سال  1397تا

مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از عملکرد خوب

تیر ماه سال  1398انجام شد .آمار هواشناسی مربوط به این

مدل در این زمینه بود .طی تحقیقی سیلوا و همکاران

محدوده زمانی از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بوکان تهیه

( )2013در کشور پرتغال عملکرد دانه و ماده خشک

گردید (جدول  .)1بارندگی در طول دوره کشت407/95 ،

نخود و رطوبت خاک را در دو سال خشک و تر

میلیمتر ،حداکثر و حداقل دما به ترتیب  37/6و  -2/2درجه

توسط مدل  SALTMEDشبیهسازی کردند .مدل با

سلسیوس در خرداد ماه و دی ماه ،مجموع تبخیر -تعرق

دقت باالیی پارامترهای مذکور را شبیهسازی کرد .با

پتانسیل در طول دوره  668/3میلیمتر بود .ویژگیهای

توجه به اینکه کشت غالب منطقه گندم میباشد و در

شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه در جدول شماره  2ارائه شده

زمینه بررسی کارایی مدل  SALTMEDدر دشت

است .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

بوکان تحقیقی صورت نگرفته است لذا این تحقیق با

تکرار بود که در پنج سطح شوری آب آبیاری بر یک رقم

هدف شبیهسازی رطوبت ،شوری و عملکرد محصول

گندم به نام پیشگام اعمال گردید .برای برنامهریزی و تعیین

توسط مدل  SALTMEDانجام گرفت.

زمان آبیاری ،از پارامتر رطوبت خاک استفاده شد .بدین

مواد و روشها

منظور در روزهای قبل از آبیاری از اعماق مختلف خاک

دادههای مورد استفاده در این تحقیق برای

نمونهبرداری ،سپس درصد رطوبت خاک اندازهگیری و با

واسنجی ،صحتسنجی مدل از مزارع دشت بوکان با

معیار تامین نیاز آبی گیاه به میزان  100درصد ،آبیاری

طول جغرافیایی" 46° 12' 16شرقی ،عرض

صورت گرفت .برای تعیین کمبود رطوبت خاک از رابطه زیر
استفاده گردید (قرهداغی و همکاران )2005

SMD = (Wfc − Wi ). ρb . D

جذب سدیم محاسبه و آب آبیاری غیر شور رودخانه ،از کنار

که در آن  :SMDکمبود رطوبت خاک (میلی-

مزرعه به مخازن ذخیره پمپاژ گردید .برای آب شور نمک

متر) Wfc ،و  :Wiبه ترتیب درصد جرمی رطوبت در

خام صنعتی به مقدار الزم با استفاده رابطه

= TDS

نقطه ظرفیت زراعی و موجود در خاک :ρb ،چگالی

 640 × K × ECدر آب حل شد .آب شور به کمک سیستم پمپاژ

ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) و  :Dعمق

ثانویه به کرتها رسید .در رابطه مذکور  TDSمقدار کل

توسعه ریشه (سانتیمتر) میباشد .تبخیر  -تعرق

نمکهای محلول در آب (میلیگرم در لیتر) EC ،هدایت

پتانسیل با استفاده از نرم افزار ( CROPWAT8.0به

الکتریکی محلول آب شور (دسیزیمنس بر متر) و  Kضریب

روش پنمن -مانتیث) و با استفاده از دادههای

خلوص نمک را نشان میدهد (برای نمک خالص برابر یک

هواشناسی روزانه به دست آمد .برای تهیه زمین و

است) .با توجه به اطالعات شوری خاک منطقه طی چند سال

کنترل علفهای هرز ،طبق برنامه آبیاری انجام گرفت

گذشته که به طور متوسط هر سال یک واحد به شوری خاک

و پس از مرحله گاورو شدن زمین ،در عمق 25-30

اضافه شده بود ،تیمارهای شوری ( S0آب سیمینه رود تیمار

سانتیمتر شخم زده شد .جهت خرد کردن کلوخهها

شاهد  2دسیزیمنس بر متر) 3/5( S1 ،دسیزیمنس بر متر)،

و نرمکردن بستر ،دیسک زده شد .آب رودخانه در

 4/5( S2دسیزیمنس بر متر) 5/5( S3 ،دسیزیمنس بر متر)

آزمایشگاه تجزیه و مقادیر هدایت الکتریکی آب،

و  6/5( S4دسیزیمنس بر متر) انتخاب شد .ویژگیهای کیفی

غلظتهای کلسیم ،منیزیم و سدیم تعیین شد و نسبت

تیمارها در جدول  3آورده شده است .گندم پاییزه در  20مهر

[]1
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ماه سال  1398با فاصله ردیف  12سانتیمتر ،فاصله
بوته حدود  3سانتیمتر و عمق حدود  4سانتیمتر
کشت شد .مساحت هر کرت حدود  9متر مربع ،فاصله
بین کرتها یک متر بود .مبارزه با علفهای هرز در
مرحله خوشهدهی با دست انجام گرفت .به منظور
شیوع بیماری زنگ زرد ،در  30اردیبهشت از قارچکش
تبوکنازول استفاده گردید .عملکرد بوتههای گندم واقع
در هر کرت سطح برداشت و توسط خوشهکوب
آزمایشگاهی ،عملکرد دانه با رطوبت  12درصد
اندازهگیری شد (حسینی و همکاران  .)2013برداشت
به صورت کفبر و پس از حذف یک خط حاشیه پالت
و نیممتر از طرفین انجام گرفت .برای رسیدن به
اهداف این تحقیق ،در طول دوره رشد  8مرحله نمونه
برداری (جدول  )4از اعماق ،40-60 ،20-40 ،0-20
 80-60و  80-100سانتیمتر صورت گرفت و
رطوبت به صورت درصد حجمی تعیین شد.
مدل SALTMED

اکثر مدلهای طراحی شده برای یک سیستم
آبیاری خاص یا یک فرایند خاص مثل حرکت آب و
امالح ،نفوذ ،آبشویی جذب آب توسط ریشه ،یا ترکیبی
از اینها طراحی شده است .مدل  SALTMEDشامل
معادالت تبخیر -تعرق ،جذب آب توسط گیاه ،انتقال
آب و امالح تحت سیستمهای مختلف آبیاری ،زهکشی
و ارتباط بین عملکرد محصول و مصرف آب است.
در این مدل تبخیر –تعرق با معادله پنمن -مانتیث
اصالح شده محاسبه میشود (آلن و همکاران .)1998
در این مدل در صورت نداشتن دادههای هواشناسی
(مانند دما ،تابش ،سرعت باد) ،میتوان از دادههای
تبخیر از تشت کالس  Aبرای محاسبه تبخیر-تعرق با
توجه به روش ارائه شده در نشریه فائو  56استفاده
کرد .برای شبیهسازی حرکت آب در خاک از معادله
 2و برای عملکرد دانه از معادله  3استفاده میشود.
1-Residual Water Content
2 -Bubling Pressure
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∂θ
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که در آن  :θرطوبت خاک در زمان  tو عمق بر

z

(درصد حجمی) :k(θ) ،هدایت هیدرولیکی (سانتیمتر بر
دقیقه) :Ψ ،پتانسیل ماتریک (سانتیمتر) و  :Swبرداشت و یا
جذب امالح توسط ریشه (سانتیمتر بر دقیقه) و  :RYعملکرد
دانه (تن در هکتار) است .دادههای ورودی مدل شامل
ویژگیهای خاک ،ویژگیهای گیاه ،دادههای هواشناسی،
مدیریت آبیاری و پارامترهای مدل است (رجب و همکاران
 .)2002در صورت نبود اطالعات دقیق ،پایگاه دادههای مدل
با بیش از دویست نوع گیاه و چهل نوع خاک مختلف موارد
پیش فرض را ارائه میدهد.
واسنجی مدل
برای واسنجی مدل  SALTMEDابتدا اطالعات مربوط
به خاک از مقادیر اندازهگیری شده به عنوان ورودی به مدل
داده شد .دادههای هواشناسی و اطالعات اقلیمی سال 97-98
نیز از ایستگاه هواشناسی بوکان تهیه گردید مقادیر رطوبت
و شوری اولیه خاک که تا عمق  100سانتیمتر اندازهگیری
شده بود به مدل داده شد .بهمنظور واسنجی مدل برای شبیه-
سازی توزیع رطوبت خاک منطقه توسعه ریشه از  70درصد
دادههای اندازهگیری شده تیمار شاهد ( )S0استفاده شد .بدین
ترتیب از دادهای تاریخ  1397/7/20تا  1398/3/3استفاده
گردید .مدل برای تیمار شاهد اجرا ،سپس مقایسه رطوبت
شبیهسازی شده و اندازهگیری شده در تاریخهای فوقالذکر
انجام شد و مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع ( ،)Ksatمحتوای
نسبی آب ،1فشار هیگروسکوپیک 2و ضریب الندا )λ( 3تغییر
یافت تا آنجا بیشترین تطابق بین دادههای واقعی رطوبت و
مقادیر شبیهسازی شده توسط مدل حاصل گردید مقادیر
پیشفرض و نهایی پارامترها استفاده شده در واسنجی مدل
در جدول  5آورده شده است .صحتسنجی مدل با استفاده
از  30درصد دادههای باقی مانده تیمار شاهد (1398/3/17
تا  )1398/4/20انجام گرفت .بدین منظور رطوبت خاک با
3-Lambda
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استفاده از مدل واسنجی شده شبیهسازی شد.

مشاهداتی و  nتعداد دادهها میباشد .آماره  NRMSEنشان

ارزیابی مدل با استفاده از شاخصهای آماری

میدهد که اختالف بین هر یک از متغیرهای مشاهدهای و

میانگین ریشه دوم خطای نرمال شده (،)NRMSE

مقدار متناظر پیشبینی شده تا چه حد میباشد .هرچه مقدار

ضریب تعیین ( ،)R2ضریب باقیمانده ( )CRMو حداکثر

این آماره به صفر نزدیکتر باشد ،نشان دهنده عملکرد بهتر

خطا ( ،)MEبه کمک روابط  4تا  7انجام گرفت (محمدی

این مدل است NRMSE .همبعد با پارامترهای مورد بررسی

و همکاران .)2015

است .ضریب تعیین نسبت پراکندگی را بین مقادیر اندازه-
100
̅
O

[]4

0/5

]

×

2
∑n
) i=1(Pi −Oi

n

گیری و پیشبینی شده نشان میدهد .ضریب باقیمانده

[ = NRMSE

2

نشانگر تمایل مدل برای برآورد بیش از حد و یا کمتر از حد

̅
̅
[∑n
])i=1(Pi −O)(Pi −P
̅ )2 ∑n (Pi −P
̅ )2
(Oi −O

[]5

R2 = ∑n

[]6

= CRM

[]7

| ME = max|Pi − Oi

i=1
i=1
n
∑n
i=1 Oi −∑i=1 Pi
∑n
i=1 Pi

در مقایسه با اندازهگیریها است .چنانچه تمامی مقادیر
پیشبینی شده با مقادیر اندازهگیری شده برابر باشند مقادیر
پارامترهای خطای نرمال شده ،ضریب باقی مانده و حداکثر

که در آنها Pi :دادههای برآورد شده به وسیله
مدل Oi ،دادههای

مشاهداتیŌ،

خطا برابر صفر و مقدار آماره ضریب تعیین برابر یک خواهد

میانگین دادههای

بود.

جدول  -1میانگین آمار ماهانه هواشناسی منطقه مورد آزمایش در طول سال زراعی .97-98
ماه

حداقل دما

حداکثر دما

رطوبت نسبی

سرعت باد

میانگین ساعات

-1

تبخیر تعرق پتانسیل

بارندگی

-1

()°C

()°C

()%

) (m day

آفتابی ()hr

()mm

) (mm day

مهر

9/2

22/4

47/4

2/2

3/8

29/02

107/2

آبان

3/9

12/5

68/5

1/8

3/8

54/01

36/8

آذر

0/4

9/4

69/7

2/2

3/5

89/80

7/4

دی

-2/2

7/7

68/6

2

3/1

51/71

2

بهمن

-1/5

9/9

66/2

1/6

3/2

33/60

0

اسفند

1/2

11

67/7

2/1

3/3

66/00

5

فروردین

5/1

15/9

64/1

2/2

6

49/20

72/1

اردیبهشت

10/4

25/6

49/2

1/7

7

34/60

102/3

خرداد

15/1

37/6

32/5

1/4

8

0/00

147/7

تیر

19/7

33/8

22/95

2/5

8

0/01

187/8

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک.
چگالی ظاهری

رطوبت حجمی ظرفیت

رطوبت حجمی

شن

سیلت

رس

() g cm-3

زراعی ()%

پژمردگی ()%

()%

()%

()%

24

15

5/8

25/4

68/8

15

5/8

23/4

70/8

5/8

25/4

68/8

23/4

70/8

19/4

72/8

عمق خاک ()cm

بافت

20-0

Clay loam

1/42

40-20

Clay loam

1/43

23

60-40

Clay loam

1/49

23

15

80-60

Clay loam

1/49

22

15

5/8

100-80

Clay loam

1/50

22

15

7/8
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جدول  -3ویژگیهای کیفی آب آبیاری در تیمار های مختلف.
تیمار

پارامتر
سولفات ()me L-1

S0
9/82

S1
8/83

S2
0/53

S3
10/23

S4
13/45

کلرید ()me L-1

12/51

34/76

38/12

39/56

48/15

بی کربنات محلول در آب ()me L-1

3/54

3/23

3/45

3/76

3/36

پتاسیم ()me L-1

0/09

0/11

0/15

0/11

0/12

سدیم ()me L-1

12/98

20/23

21/78

24/53

27/78

منیزیم ()me L-1

3/89

7/45

9/67

10/43

12/32

کلسیم ()me L-1

8/56

16/01

17/89

20/19

25/19

نسبت جذب سدیم

5/45

5/96

6/32

6/45

7/43

7/45

7/40

7/30

7/45

7/50

pH
-1

هدایت الکتریکی آب ( )dS m

3/50

2/00

5/50

4/50

6/50

جدول  -4تاریخ نمونهبرداری.
شماره

1

2

3

4

5

6

7

8

تاریخ

97/7/20

97/8/28

98/2/6

98/2/20

98/3/3

98/3/17

98/3/31

98/4/20

جدول  -5مقادیر پارامترهای اولیه و نهایی مربوط به خاک مورد مطالعه در مرحله واسنجی مدل .SALTMED
پارامتر

فشار هیگرسکوپیک

محتوای نسبی آب

هدایت هیدرولیکی اشباع
-1

λ

()cm

( )mm day

()%

مقدار اولیه

16/7

557

0/01

0/53

مقدار نهایی

100

141

0/05

0/16

نتایج و بحث
رطوبت
پیش از واسنجی و صحتسنجی تحلیل حساسیت

نتایج یازار و انیسکایا ( )2012مطابقت داشت .ضریب

مدل صورت گرفت .نتایج نشان داد مدل بیشترین

تعیین دادهها  0/90بهدست آمد که با توجه به شرایط

حساسیت را به شوری و میزان آب آبیاری دارد .در

آزمایش در مقیاس مزرعهای تطابق مطلوبی بین رطوبت

مرحله واسنجی مدل مقادیر اندازهگیری شده و شبیه-

اندازهگیری شده و شبیهسازی شده وجود دارد (جدول

سازی شده توسط مدل بسیار به هم نزدیک بوده که با

.)6
30

25

حجمی خاک ()%

20

25

21
22
23
24
مقادیر شبیه سازی شده رطوبت حجمی خاک ()%

20

15

مقادیر اندازه گیری شده رطوبت

y = 0/6027x + 9/5142
R² = 0/8719
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شکل  -1مقایسه مقادیر مشاهدهای و اندازهگیری شده رطوبت خاک توسط مدل  SALTMEDبرای تیمارهای آزمایش.
جدول  -6مقادیر شاخص های آماری بهدست آمده در مرحله واسنجی و صحت سنجی

مدل .SALTMED

شاخص

NRMSE

R2

ME

CRM

مرحله واسنجی

6/34

0/90

4/32

0

مرحله صحت سنجی

4/46

0/92

3/16

0

با توجه به جدول  7ضریب تعیین برای اعماق -20

منجر به اختالف بین مقادیر شبیهسازی شده و اندازه-

 80-60 ،60-40 ،40-20 ،0و  80-100سانتیمتر خاک

گیری شده میشود .در تیمار  S4مطابق شاخص ضریب

برای تیمار  S1به ترتیب  0/93 ،0/90 ،0/89 ،0/81و 0/85

باقیمانده ،در دو الیه  40-60و  60-80سانتیمتر مدل

تعیین گردید .مقدار آماره  NRMSEبرای اعماق فوق این

رطوبت را تقریباً برابر با رطوبت اندازهگیری شده شبیه-

تیمار به ترتیب  2/18 ،3/3 ،8/50 ،8/60و  11/87تعیین

سازی نموده است .بهترین کارایی مدل در عمق 60-100

گردید که برای تمامی الیههای خاک مقادیر قابل قبولی

سانتیمتر دیده میشود .با توجه به شکل  1که مقایسه

است .در این زمینه حسینی و همکاران ( ،)2013خالوندی

رطوبت شبیهسازی شده توسط مدل با مقادیر اندازه-

و همکاران ( )2018و قرهداغی و همکاران ( )2017به نتایج

گیری شده برای تمام تیمارهای آزمایش را نشان میدهد،

مشابهی دست پیدا کرده بودند .مقدار شاخص ضریب

مقدار ضریب تعیین  0/87میباشد که در مقایسه با نتایج

باقیمانده برای اعماق فوق به ترتیب ،0/02 ،0/04 ،-/06

خالوندی و همکاران ( )2018در خاک لوم شنی ،بهتر بود.

 0/05و  -0/11محاسبه گردید .مدل رطوبت خاک را در

الزم به ذکر است که در این نمودار مقادیر متوسط در کل

 20-0و  80-100بیشتر از مقدار اندازهگیریشده و در

عمق خاک ( 0-100سانتیمتر) در نظر گرفته شده است.

اعماق  40-60 ،20-40و  60-80کمتر از مقدار اندازه-

با توجه به نتایج با افزایش شوری آب آبیاری دقت مدل

گیری شده شبیهسازی نموده است .مدل رطوبت اعماق

در شبیهسازی رطوبت الیههای خاک افزایش یافت که با

خاک را در تیمار  S1با دقت خوبی پیشبینی نمود و

نتایج قره داغی و همکاران ( )2017مطابقت داشت .دلیل

بهترین عملکرد آن در عمق  60-80و سپس 40-60

احتمالی این روند ،افزایش خطای تجمعی معادالت در این

سانتیمتر است .با توجه به متشابه بودن نمودارها و

مدل است.

جداول سایر تیمارها با تیمار  ،S1از آوردن آنها خودداری

شوری

شده و نتایج آنها مورد بحث قرار گرفته است .برای

نتایج آنالیز نمونههای شوری نشان داد که شوری

تیمار  S2مدل در عمقهای  0-20و  80-100سانتیمتر

خاک در اثر آبیاری با آب شور نسبت به آب رودخانه

رطوبت را بیشبرآورد و در عمق  20-80سانتیمتر کم-

افزایش پیدا کرده است .همچنین شوری خاک با افزایش

برآورد ،انجام داده است .مدل رطوبت خاک را در تیمار

عمق خاک ،افزایش پیدا کرده است ( .1)P< 0/05این

 S3به خوبی شبیهسازی نموده و بهترین عملکرد در عمق

افزایش به علت شسته شدن امالح خاک از عمقهای باالتر

 80-60سانتیمتر مشاهده میشود .در تیمار  S3بهترین

و انتقال آن به عمقهای پایینتر میباشد .اثر تیمارهای

عملکرد مدل در عمق  60-80و سپس در  40-60سانتی-

lو  20-40سانتیمتری یکسان نبوده و هر دو افزایش

متر بهدست آمد .علت آن تاثیر تبخیر و عوامل محیطی بر

معنیداری ( )P< 0/05بر شوری خاک دارند ولی این اثر

میزان رطوبت خاک در الیه سطحی است که در نهایت

در عمق  )P< 0/05( 40-100معنیدار نبود .بنابراین با

1 - The significance level
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افزایش عمق خاک تاثیر شوری آب در افزایش شوری

خودداری شده است .نتایج در سایر تیمارهای  S3 ،S2و

خاک کاهش یافته است .شوری خاک در اثر آبیاری با آب

 S4یکسان بود .برای نشان دادن عملکرد مدل در زمینه

شور و آب رودخانه پس از یک فصل زراعی نسبت به

ارزیابی شوری خاک نمودار شکل  4آورده شد که در آن

وضعیت اولیهشان کاهش معنیداری ( )P< 0/05داشته

از میانگین مقادیر شوری خاک در کل عمق خاک (-100

است .این کاهش در اثر آبیاری با آب رودخانه به دلیل

 0سانتیمتر) استفاده گردید و مقادیر شبیهسازی شده

شوری کمتر ،بیشتر بود (شکل  .)3با توجه به نتایج

توسط مدل در برابر مقادیر اندازهگیری شده رسم شد.

شبیهسازی مدل  SALTMEDبرای شوری خاک در

با توجه به مقدار  R2بهدست آمده ،نشان از توانای مدل

مورد تیمار  S1مقادیر  R2برای عمق  0-20سانتیمتر

در شبیهسازی شوری پروفیل خاک میباشد .مدل

 0/82و برای عمق  40 -60سانتیمتر  0/89بهدست آمد.

 SALTMEDشوری خاک را در بیشتر موارد کم برآورد

با توجه به جدول  8و شکل  4مدل در عمق 80-100

نموده است همچنین نتایج عمقهای  40-80سانتی متر

سانتیمتر برآورد بیشتر و در عمق  0-80سانتیمتر

بهتر از عمق  0-20بوده است .بهطور کلی میتوان اظهار

برآورد کمتری داشته است .همچنین با توجه به مقادیر

داشت مدل  SALTMEDابزاری مفید برای مدیریت و

 NRMSEدر جدول  8بهترین عملکرد مدل در جهت

پیشبینی اثرات تنش شوری است و این مدل به خوبی

تخمین شوری در عمق  40-60سانتیمتر بوده است.

توانست جریان آب در خاک در اثر آبیاری ،انتقال نمک

برای سایر تیمارها نمودارهای تخمین شوری و جدول

در خاک در شرایط تنش شوری ،در فصل رشد را شبیه-

تعیین شد که به علت متشابه بودن نتایج از آوردن آنها

سازی کند.
عمق  20-40سانتی متر

عمق  0-20سانتی متر

30

رطوبت حجمی ()%

10

20
10

0

تاریخ (شمسی)

0

تاریخ (شمسی)

رطوبت حجمی ()%

20

30
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عمق  40-60سانتی متر

عمق  80-60سانتی متر

40

30

رطوبت حجمی ()%

10

20
10
0

0
تاریخ (شمسی)

تاریخ (شمسی)
عمق  100-80سانتی متر

40

20

10
97/7/20 97/8/28 98/2/6 98/2/20 98/3/3 98/3/17 98/3/31 98/4/20
تاریخ (شمسی)
رطوبت تخمینی

رطوبت حجمی()%

30

0

رطوبت اندازه گیری شده

شکل  -2مقاسیه رطوبت حجمی اندازهگیری شده با رطوبت پیشبینی شده توسط مدل برای تیمار .S1
جدول -7مقایسه مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده رطوبت حجمی خاک برای تیمار .S1
عمق ()cm

R2

NRMSE

CRM

ME

20-0

0/81

8/60

-0/06

3/14

40-20

0/89

8/50

0/04

2/56

60-40

0/90

3/30

0/02

1/87

80-60

0/93

2/18

0/05

2/54

100-80

0/85

11/87

-0/11

6/34

رطوبت حجمی ()%

20

30

50

نشریه دانش آب و خاک  /جلد 31شماره  / 2سال 1400

سلطانی ،طباطبایی و. . .

عمق خاک  20-40سانتی متر

عمق خاک  0-20سانتی متر

8

2
97/7/20 97/8/28 98/2/6 98/2/20 98/3/3 98/3/17 98/3/31 98/4/20

شوری ()dS m-1

4

6

0

4
2
97/7/20 97/8/28 98/2/6 98/2/20 98/3/3 98/3/17 98/3/31 98/4/20

تاریخ (شمسی)

شوری ()dS m-1

6

8

0

تاریخ (شمسی)
عمق خاک  40-60سانتی متر

عمق خاک  60-80سانتی متر

4
2

97/7/20 97/8/28 98/2/6 98/2/20 98/3/3 98/3/17 98/3/31 98/4/20

شوری ()dS m-1

6

6

0

4
2
97/7/20 97/8/28 98/2/6 98/2/20 98/3/3 98/3/17 98/3/31 98/4/20

تاریخ (شمسی)

تاریخ (شمسی)
عمق  80-100سانتی متر

8

4
2
97/7/20 97/8/28 98/2/6 98/2/20 98/3/3 98/3/17 98/3/31 98/4/20
تاریخ (شمسی)
مقادیر اندازه گیری شده

شوری ()dS m-1

6

0

شکل  -3مقاسیه شوری خاک اندازهگیری شده با شوری خاک پیشبینی شده توسط مدل برای تیمار .S1
جدول -8مقایسه مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده شوری خاک برای تیمار .S1

عمق ()cm

R2

NRMSE

CRM

ME

20-0

0/82

7/60

0/07

3/24

40-20

0/86

8/50

0/04

3/56

60-40

0/89

2/30

0/01

1/34

80-60

0/90

3/18

0/06

2/74

100-80

0/84

12/17

- 0/10

5/65

0

شوری ()dS m-1

8

8
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جدول  -9مقایسه مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده عملکرد دانه با استفاده از شاخصهای ارزیابی.
تیمار

شاخص
R2

NRMSE

CRM

ME

S1

0/93

3/78

-0/15

0/19

S2

0/90

4/21

0/09

1/69

S3

0/86

3/35

0/06

1/55

S4

0/81

3/65

0/12

0/78

عملکرد محصول
همچنان که از جدول  10و شکل  6بهدست میآید

بهترین مقدار شاخص  NRSTمربوط به تیمار

S3

عملکرد محصول با افزایش تنش شوری کاهش مییابد.

و بهترین عملکرد مدل با توجه به شاخص  MEمربوط به

ضریب باقیمانده نشان میدهد مدل عملکرد دانه را کمتر

تیمار  S1میباشد .مدل در تیمارهای  S3 ، S2و  S4برآورد

از عملکرد اندازهگیری شده شبیهسازی نموده است و

کمتر و در تیمار  S1برآورد بیشتری داشته است .یکی از

میانگین ریشه دوم خطای نرمال شده نشان از دقت مدل

علتهایی که مدل در تخمین عملکرد محصول بیشبرآورد

در شبیهسازی عملکرد دانه است .شاخص حداکثر خطا

داشته احتماالً قلیایی بودن آب آّبیاری است زیرا مدل قادر

نشان میدهد که میانگین عملکرد اندازهگیری شده در

نیست قلیاییت آب آبیاری را در نظر بگیرد به همین دلیل

مزرعه برآورد بهتری از عملکرد دانه است .بر این اساس

مقدار اندازهگیری شده عملکرد محصول بیشتر از مقادیر

تیمار شاهد دارای بیشترین عملکرد و تیمار  S4دارای

شبیهسازی شده بود .پولونتو و همکاران ( )2013و الی

کمترین عملکرد محصول بودند .مقدار ضریب تعیین در

و همکاران ( )2015با استفاده از مدل  SALTMEDبیش-

عملکرد دانه  0/92بهدست آمد (شکل  )5که نشان میدهد

برآورد را در عملکرد محصول ،گزارش کردند.

مدل عملکرد دانه را با دقت باال شبیهسازی نموده است.

شکل  5نشاندهنده همبستگی مناسبی بین مقادیر

SALTMED

تخمینی و مشاهداتی برای مدل  SALTMEDاست .طوری

با افزایش شوری خاک از دقت آن کاسته شده است و

که مقدار ضریب تعیین برای عملکرد محصول برابر با

R2

 0/92بهدست آمد .شکل  6گویای این است که مدل

متفاوتی برای عملکرد محصول با استفاده از SALTMED

 SALTMEDدر شوریهای پایینتر دقت بیشتری در

R2

شبیهسازی عملکرد محصول دارد .که با نتایج خالوندی

گزارش شده توسط رامشوران و همکاران ( )2013از

و همکاران ( )2016مطابق داشت .با توجه به اینکه مدل

 0/81تا  0/93متغییر بود .اکبری فضلی و همکاران

در شرایط تنش شوری از معادالت و روابط بیشتری

( )2013با استفاده از این مدل تحت شرایط اعمال زهاب

برای شبیهسازی استفاده میکند ،دلیل احتمالی دقت کم

در مراحل پایانی رشد گندم مقدار  R2برابر 0/99را برای

شبیهسازی در تیمارهای دارای تنش شوری باال ،خطای

عملکرد دانه گزارش کردند .همانگونه که از جدول 9

تجمعی مدل بعد از استفاده از روابط مختلف است.

مقادیر  R2در جدول  9نشان میدهد که مدل

مقادیر شبیه سازی را کم برآورد نموده است .مقادیر
در شرایط تنش شوری گزارش شده است .مقدار

مشخص است مدل در تیمار  S1دارای بهترین مقدار
( )0/93است.

R2
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سلطانی ،طباطبایی و. . .

9
y = 0/8586x + 1/3399
R² = 0/8529

6

()dS m-1

7

5

7

8

5

6

m-1

مقادیر شبیه سازی شده شوری خاک (

4

4

مقادیر اندازه گیری شده شوری خاک

8

)dS

شکل  -4مقایسه مقادیر مشاهدهای و اندازهگیری شده شوری خاک ) (dS m-1توسط مدل  SALTMEDبرای تیمارهای

آزمایش.
11

()Ton ha-1

7

10

6

8
مقادیر شبیه سازی شده عملکرد دانه ()Ton ha-1

5

مقادیر اندازه گیری شده عملکرد دانه

y = 0/5646x + 3/959
R² = 0/9196

9

شکل  -5مقایسه مقادیر مشاهدهای و تخمینی عملکرد محصول توسط مدل  SALTMEDبرای تیمارهای مطالعه شده.
10

8
7
6
5

عملکرد دانه)(Ton ha-1

9

4
S4

S3

S2

S1

S0

تیمارهای آزمایش
مقادیر برآورد شده توسط مدل

مقادیر اندازه گیری شده

شکل  -6میزان عملکرد محصول در تیمارهای مختلف آزمایشی.
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. . . ارزیابی شوری خاک و عملکرد گندم با استفاده از مدل

 با توجه به مقادیر بهدست.رطوبت خاک افزایش مییابد
 مدل رطوبت خاک را،آمده برای شاخصهای ارزیابی
 ضریب تعیین برای.بادقت باالیی پیشبینی کرده است
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