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شبيهسازي عملکرد و تعيين حد آستانه مقاومت به شوري دو گياه گندم و جو با استفاده
از مدل  : SWAPمطالعه موردي -دشت گرمسار
فروغ کامیاب طالش ،5بهروز مصطفی زاده فرد ،*2مجید وظیفه دوست ، 9محمد شایان نژاد5و مریم نوابیان
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 -5دانشجوی دوره دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران
 -2استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران
 -9استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیالن ،ایران
 -5دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران

تاريخچه مقاله

چکيده

دریافت5935/22/55:

مدلهاي زيادي در پيشبيني عملکرد گياهان زراع ي وج ود دارد

پذیرش نهایی5935/52/20:

يکي از مدلها ،مدل  SWAPاست که ق ادر اس ت عملک رد گياه ان

کلمات کليدي:

زراعي را با دقت بااليي شبيه سازي کند؛ هر چند که تاکنون در زمين ه

عملکرد محصول،

پيشبيني عملکرد محصوالت کشاورزي در مقياس منطقهاي با استفاده از

مدل ،SWAP

مدل  SWAPمطالعات کافي انجام نشده است .تحقيق حاضر به منظور

آستانه شوري،

ارزيابي مدل  SWAPدر پيشبيني عملکرد گندم و جو و ح د آس تانه
مقامت به شوري اين دو گياه در منطقه گرمسار انجام ش د .ابت دا م دل

گندم،

نسبت به ويژگيهاي گياهي گندم و جو و با استفاده از عملکرد پتانسيل

جو،

براي منطقه مورد مطالعه واسنجي شد .جهت ارزي ابي نت ايج حاص ل از

گرمسار

مدل  SWAPدر پيش بيني عملکرد گياهان گندم و جو ش اص

ه اي

آماري نظير ضريب تعيين ( )R2و ريشه ميانگين مربعات صط ا ()RMSE
تعيين و مورد استفاده قرار گرفت .ضريب تعيين عملک رد ش بيه س ازي
شده نسبت به عملکرد واقعي براي گندم و جو به ترتيب  0/9و  0/68ب ه
دست آمد که از لحاظ آماري در سطح يک درصد ( )p > 0/00معنيدار
بود .ميزان صطا براي گندم و جو به ترتيب  1/09و  0/99تن ب ر هکت ار

* عهده دار مکاتبات
Email: behrouz@cc.iut.ac.ir

به دست آمد .آستانه شوري  0/6و  3/99دسي زيمنس بر متر ب ه ترتي ب
براي گندم و جو به دست آمد .به طور کلي نتايج نشان داد که م دل
 SWAPقادر به شبيهسازي عملکرد گندم و جو با دقت ب االيي ب راي
منطقه گرمسار ميباشد.

مقدمه

است (5و .)51آزمایشهای صحرایی برای تعیین و تحلیل

غالت مهم ترین گروه مواد غذایی است کهه در دنیها

مدیریتهای مختلف آبیاری مفید هستند؛ اما محدودیت-

کشت و کار مهی شهوند .زراعهت گنهدا از سهایر غهالت

های قابل توجهی نیهز دارنهد .مههمتهرین محهدودیت ایهن

اهمیت بیشتری داشته و نزدیک به  92درصد از سطح زیر

است که اعتبار آزمایشها با شرایط فیزیکهی و منطقههای

کشت و کل تولید را در جههان بهه دهود ادتصهاد داده

که آزمایش در آن انجاا میشود ،محدود میگردد (.)2
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محدودیت دیگر ایهن اسهت کهه تعهداد تکرارههایی کهه

زراعهی واقههد در شههبکه آبیهاری و زهکشهی وشههمگیر در

توسههط آزمههایشهههای صههحرایی بررسههی م هیشههوند بهها

اسههتان گلسههتان ارزیههابی شههد ( .)55دادههههای عملکههرد

مالحظات عملی مانند ورودیهای آزمایش و هزینهههای

محصههول ،شههوری و رطوبههت دههاک در شههرایط تههو ا

باال ،محدود میگردند .از مدلهای شبیهسازی میتوان به

محدودیت آب و شوری در مراحل زمانی مختلهف سهال

عنوان طرح توسعه یافتهای از آزمایشهای صحرایی برای

زراعی  5914-10اندازهگیری و نتایج بههدسهت آمهده بها

غلبه بر این محدودیتها استفاده کرد ( .)53یکهی از ایهن

مقادیر شبیهسازی شده توسط مدل مقایسه شدند .مقایسهه

مدلها مدل  SWAPمیباشهد کهه توانهایی شهبیهسهازی

آماری بر اسهاس مقهادیر مجهذور مربعهات دطها (،)2/53

رشهههد محصهههوالت و انتقهههال آب و نمهههک در مقیه هاس

ضریب همبسهتگی ( )2/14و کهارایی مهدل ( )2/15بهرای

صحرایی را دارد ( 4و  .)0در تحقیقی در منطقه رودشهت

برآورد عملکرد تولید وزن دشک کل محصول گنهدا و

اصفهان تأثیر کمیت و کیفیتهای مختلف آب آبیاری را

ذرت علوفهای نشاندهنده تطابق دهوب مقهادیر بهرآورد

بر عملکرد محصهوالت و انتقهال آب و امهالح در نیمهر

شده توسط مدل  SWAPدر مقایسهه بها مقهادیر انهدازه-

داک ،با اسهتفاده از مهدل  SWAPشهبیهسهازی کردنهد

گیری شده بود .مقادیر مطلوب شهاد

( .)52دههانی و همکههاران ( )52بههه منظههور ارزی هابی مههدل

برآورد رطوبت و شوری دهاک توسهط مهدل SWAP

 SWAPدر برآورد عملکرد چغندر قنهد تحهت شهرایط

نشان داد که لحاظ کردن شرایط مرزی پایین در مدل که

کمیهت و کیفی هتهههای آب آبی هاری آزمایش هی در اسههتان

در بیالن آب و نمک در داک نقش بسهیار مهمهی دارد،

دراسان رضوی انجهاا دادنهد .نتهایج نشهان داد کهه رونهد

در تخمین مناسب مقادیر رطوبت و شهوری دهاک مهرثر

کلی تغییرات عملکرد شبیه سازی شده به وسیله مهدل در

اسههت ( .)59یکهی از مههدیریتهههای آب و دههاک شههور،

مقادیر مختلهف آب آبیهاری بهر رونهد تغییهرات عملکهرد

شناسایی گونه های مقاوا بهه شهوری اسهت ( )52کهه بهر

بهههدسههت آمههده در مزرعههه کههامال مطابقههت دارد .مههدل،

اساس ارتباط بین کاهش عملکرد با شوری دهاک تعیهین

عملکرد را بهه طهور متوسهط  52درصهد کمتهر از مقهادیر

میشود ( .)1اطالعات تحمل به شوری گیاههان در منهابد

اندازه گیری شده بهرآورد کهرد (RMSE= 10 t ha-

مختلف موجود میباشد .دقت و درستی تعداد زیهادی از

 .)1ضریب تعیین بین عملکرد شبیه سازی شهده بهه وسهیله

این اطالعات در مناطق مختلف بایهد مهورد بررسهی قهرار

مههدل و عملکههرد انههدازه گیههری شههده در مزرعههه 2/19

گیرد؛ زیرا تغییردر ویژگی های محیطهی-گیهاهی ،رابطهه

بهدست آمد .وظیفه دوست و همکاران ( )22بهرای شهبیه

بین عملکرد و شوری داک را تغییر می دهد ( .)5بررسی

سههازی مقههادیر ب هیالن آب هی و پ هیش بین هی عملکههرد چهههار

سابقه به کارگیری مدل  SWAPنشان داد که این مهدل

محصول چغندر قند ،گندا ،آفتابگردان و ذرت علوفه ای

در شههبیهسههازی عملکههرد گیاهههان در مطالعههات مزرعهههای

در منطقه بردوار اصفهان ،مهدل  SWAPرا ارزیهابی و

کههارایی بههاالیی دارد؛ بهها ای هن وجههود تههاکنون در زمینههه

واسنجی کردند .نتهایج آنهها نشهان داد کهه شهبیه سهازی

پ هیشبین هی عملکههرد محصههوالت کشههاورزی در مقی هاس

تولید ماده دشک مدل  SWAPبهه ویژگهیههای سهطح

منطقهای با استفاده از مدل  SWAPبرای دشت گرمسار

ویژه برگ ،راندمان مصرف نور و سرعت پیشهینه جهذب

مطالعهای انجاا نشده است .از سویی دیگهر ،بها توجهه بهه

که داد هر گیاه است ،نسبتا حساس است و می توان از

پایین بودن کیفیت آب آبیاری در منطقه گرمسهار و قهرار

این مدل برای پیشبینی عملکرد محصهول اسهتفاده کهرد.

گرفتن حجم زیادی از این آبها در ردیف آبههای شهور

در تحقیقی دیگر مدل  SWAPبرای شبیهسازی عملکرد

و لب شور و همچنین سطح زیر کشت باالی گندا و جو

گندا و ذرت علوفهای و انتقال آب و نمک در دو واحهد

در این منطقه ،تحقیق حاضر به منظور ارزیابی و واسهنجی

ههای آمهاری در
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مدل  SWAPدر بهرآورد عملکهرد گنهدا و جهو انجهاا

مقیاس مزرعهای تا منطقهای می باشد .اولین نسخهی این

گرفت .سپس مقادیر تحمهل بهه شهوری و شهیب کهاهش

مدل توسط فدس ( )4توسعه یافت .بلمنس و همکاران

عملکرد با اعمال شوری های آب آبیاری متفهاوت تعیهین

( )9برای شرایط مرزی ،کابات و همکاران ( )3برای رشد

گردید.

گیاه ،اوستیندی و برونسویک ( )54برای انتقال امالح و
ون داا و همکاران ( )53این مدل را برای شبیهسازی
مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه

جریان آب ،امالح ،گرما و مادهی دشک گیاهی توسعه
دادند SWAP .مدل اگروهیدرولوژیکی است که بر

دشت گرمسار در جنوب رشته کوههای البرز مرکزی

اساس قوانین فیزیکی و قطعی حاکم بر فرآیندهای

به فاصله حدود  522کیلومتری شرق تهران بین طولهای

هیدرولوژیکی و شیمیایی موجود در زنجیره پیوسته آب،

جغرافیایی َ 42ْ 54تا َ 42ْ 94طول شرقی و َ 94ْ 4تا َ94ْ 54

داک ،گیاه و اتمسفر تدوین و توسعه یافته است.

عرض شمالی واقد شده است .ارتفاع متوسط محدوده

در این مدل شبیهسازی حرکت آب در داک به

مورد مطالعه  142متر باالتر از سطح دریا بوده و مساحت

روش عددی و حرکت ناپایدار و غیر یکنوادت آب

آن (محدوده بیالن) حدود  494کیلومتر مربد اندازهگیری

در داک بر اساس معادله ریچاردز ،که مرلفه جذب

شده است.

آب توسط ریشه گیاه را نیز در نظر میگیرد ،محاسبه

بعد از روددانه حبله رود که منبد اصلی آب سطحی

میگردد (:)4

این دشت است ،سفره آب زیرزمینی گرمسار به عنوان
مهمترین و بزرگترین مخزن آب زیرزمینی از اهمیت
داصی بردوردار است .آب این روددانه در حال حاضر
توسط شبکه آبیاری دشت گرمسار به مصرف اراضی
کشاورزی ،شرب و صنعت دشت میرسد .همچنین این

که در آن:
-1

 = Cwتغیرات رطوبت داک (  = h ،)cmهد فشار
-1

رطوبت داک ( = K ،)cmهدایت هیدرولویکی ( ،)cm d
3

-3 -1

دشت از آبخوان نسبتاً مناسبی بردوردار بوده که توسط

 = Sمرلفه جذب آب توسط ریشه (  )cm cm sو = z

چاههای عمیق ،نیمه عمیق و قنوات آب سفره زیرزمینی

عمق داک میباشد.

را تخلیه میکند .در این منطقه هر روستا طبق حقابهی

شبیهسازی رشد گیاه و محاسبه عملکرد تولید محصول

از شبکه آب دریافت کرده و به مزارع منتقل

بر اساس مدول (زیر شاده مدل  )SWAPگیاهی تفصیلی

میکنند .در بعضی از روستاها در صورت کمبود نیاز آبی

یاساده در مدل شبیهسازی  SWAPانجاا میشود .مدول

مشخ

2

توسط حقابه از آب زیر زمینی برداشت و به صورت

گیاهی تفضیلی بر اساس مدل  WOFOSTکه یک مدول

تلفیقی به مزارع هدایت میشوند.

گیاهی بسیار قوی میباشد ،انجاا میپذیرد .این مدول فرایند

مدلWAP

فتوسنتز و توسعه گیاه را شبیهسازی میکند و اثرات تنش

در این مطالعه مدل پیشنهادی در مدیریت آب شور،
مدل SWAP 5که مخفف مدل آب ،داک ،گیاه و

دشکی را در توسعه گیاه لحاظ میکند.
واسنجي و اعتبارسنجي مدل شبيهساز SWAP

اتمسفر است ،مورد استفاده قرار گرفت .این مدل قادر به

برای واسنجی مدل  SWAPاز عملکرد حداکثر گیاه

شبیه سازی اجزای بیالن آب و حرکت آب و امالح در

گندا (رقم غالب گندا در منطقه پیشتاز می باشد) و جو

منطقه اشباع و غیر اشباع و شبیهسازی رشد محصول در
2- World Food Studies
1- Soil-water-atmosphere-plant
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(رقم غالب جو در منطقه نصرت می باشد) در منطقه

ونگنودتن با استفاده از مدل  5RETCمحاسبه گردیدند که

گرمسار در سال زراعی  12-15استفاده شد .شبیهسازی

در جدول 2آمده است.

عملکرد با مدل  SWAPدر شرایط بدون تنش شوری و

دادههاي آبياري

دشکی انجاا پذیرفت و ویژگیهای گیاهی هر محصول

زیر مدل آبیاری در برگیرنده ویژگیهای مدیریت

واسنجی شدند .برای ارزیابی مدل از اطالعات عملکرد

آبیاری مانند روش آبیاری ،عمق آب آبیاری ،دوره تناوب و

واقعی هر روستا در سال  5915استفاده شد و پارامترهای

کیفیت آب آبیاری است .در منطقه مورد مطالعه از روش

آماری جهت اعتبارسنجی مدل محاسبه گردیدند .دادههای

آبیاری سطحی برای آبیاری گیاهان استفاده میشود .در این

مورد نیاز مدل  SWAPبه منظور شبیهسازی فرآیند رشد و

منطقه بر اساس نیاز آبی ،به گیاهان آب داده نمی شود ،بلکه

توسعه گیاه گندا و جو شامل اطالعات اقلیمی ،دصوصیات

هر کشاورز کل آبی را که به صورت سطحی (از شبکه) یا

فیزیکی داک ،شرایط مرزی ،داده های آبیاری و اطالعات

سطحی و زیرزمینی (چاه) (به صورت تلفیقی) دریافت می-

گیاهی در منطقه گرمسار می باشد به شرح زیر تعیین شدند.

کند به مزارع منتقل میکند که در بعضی از موارد ممکن

دادههاي هواشناسي

است مازاد بر نیاز آبیاری و در بعضی از موارد ممکن کمتر

دادههای زیر مدل هواشناسی شامل حداقل و حداکثر
دمای هوا ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی ،سرعت باد ،میزان

از نیاز آبیاری باشد.
دادههاي شرايط مرزي

بارندگی و تبخیر مربوط به ایستگاه سینوپتیک هواشناسی

شرایط مرزی باال دست در سطح داک در مدل شامل

کشاورزی گرمسار در سال  5915میباشند .برای تبخیر می-

مولفههای تبخیر و تعرق مرجد ،آبیاری و باران است و

توان از دادههای تشتک تبخیر( وسیلهای است که با آن

زهکشی آزاد از منطقه ریشه به عنوان شرایط مرزی پایین

میتوان تبخیر از یک سطح نسبتا آزاد را اندازهگیری نمود

دست به مدل شبیهساز پیشنهاد گردید

که در ایستگاههای هواشناسی معموال از تشتک استاندارد

دادههاي فيزيولوژيکي گياهان زراعي در منطقه

کالس  Aکه ظرف استوانهای گالوانیزه با قطر 525

گرمسار

سانتیمتر و ارتفاع  24/5سانتیمتر میباشد ،استفاده می -

همانطور که اشاره شد زیرمدل گیاهی مدل

SWAP

شود) ،همچنین میتوان از شبیه سازی دود مدل استفاده

شامل مدل ساده و مدل پیشرفته میباشد که در این تحقیق از

کرد .که در این تحقیق ،از مدل شبیهساز برای محاسبه تبخیر

مدل پیشرفته استفاده شد .عملکرد حداکثر هر یک از

تعرق بر اساس روابط پنمن مونتیث ،استفاده شده است.

گیاهان زراعی در منطقه مورد مطالعه طی سال زراعی

دادههاي صاک

 12 -15اندازهگیری شدند و مبنای واسنجی ویژگیهای

بافت داک در منطقه مورد مطالعه برای هر روستا از

گیاهی قرار گرفتند .این ویژگیها شامل دمای تجمعی،

تطبیق دو الیه ( GISالیه روستا و الیه بافت داک) تعیین

حداکثر افزایش نسبی سطح برگ ،سطح برگ ویژه،
CO22

شد .در منطقه مورد مطالعه بافت داک شامل هفت کالس

راندمان مصرف نور و حداکثر نر اسیمو السیون

لوا رسی ،لوا شنی ،لوا سیلتی ،رس سیلتی ،لوا رس سیلتی،

بودند .جهت انجاا فرآیند اعتبار سنجی مدل ها ،از معیار
2

لوا و رسی است .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی داک -

های ضریب تعیین (  )Rو ریشه میانگین مربعات دطا به

های منطقه که از چندین نقطه برداشت شده در جدول 5

شکل زیر استفاده شده است.

ارائه شده است .مقادیر به دست آمده برای پارامترهای
1- Retention Curve
2- Maximum CO2 assimilation rate
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) ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي صاکهاي مورد آزمايش در نقاط مختلف دشت1(جدول
Table(1) Physical and chemical properties of tested soils in plain
Texture
لوا رس سیلتی

Organic
matter (%)

Soil salinity
)dS/m(

Sodiom
absorbtion ratio
(%)

Bulk
density
(gr/cm3)

0.95-1.05

3-4

10-40

1.45

1-1.05

6-30

10-100

1.33

(SiL)
لوا شنی

0.9

30

50

1.3

(SL)
لوا رسی

1-1.05

6

10-40

1.4-1.55

رسی

-

3-4

10-40

-

(C)
لوا

0.9-1.18

3-12

10-100

1.38

0.9-0.95

6

10

1.48

(SiCL)
لوا سیلتی

(CL)

(L)
رس سیلتی
(SiC)

) پارامترهاي مدل ونگنوصتن براي يک مزرعه نمونه در منطقه گرمسار2( جدول
Table (2) Soil hydraulic properties determined by RETC model
Texture

ɵ res
(cm3 cm-3)

ɵ sat
(cm3 cm-3)

ksat
(cm3 d-1)

α
(cm-1)

لوا رس سیلتی

0.089

0.43

1.68

0.01

0.067

0.45

10.8

0.02

1.23
1.41

(SiL)
لوا شنی

0.065

0.41

106.1

0.075

1.89

(SL)
لوا رسی

0.095

0.41

6.24

0.019

1.31

رسی

0.068

0.38

4.80

0.008

1.09

(C)
لوا

0.078

0.43

24.96

0.036

1.56

(L)
رس سیلتی

0.07

0.36

0.48

0.005

1.09

(SiCL)
لوا سیلتی

n
(-)

(CL)

(SiC)
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()2

1
n
که در 2
RMSE 
آن(i1 (Z * Z ):
n
*

 Zو  = Zبترتیب مقدار پیش بینی و اندازهگیری

واسنجي مدل SWAP
واسههنجی پارامترهههای گی هاهی بههه گونههه ای صههورت
گرفت که ادتالف عملکرد حداکثر شبیه سازی شهده بها

شده عملکرد گیاه.

عملکرد پتانسهیل در منطقهه حهداقل گهردد .در جهدول 9

 = nتعداد نقاط مطالعاتی.
شاد

نتايج و بحث

 RMSEنمایانگر درجه دقت تخمین است

که باید تا حد امکان حداقل باشد .مقدار  RMSEنشان

نتایج واسنجی پارامترهای گیهاهی شهامل دمهای تجمعهی،
حداکثر افزایش نسبی سطح بهرگ ،سهطح بهرگ ویهژه،
اسهیموالسهیون CO2

میدهد که پیشبینیها تا چه حد ،اندازهگیری را بیشتر یا

راندمان مصرف نور و حداکثر نهر

کمتر تخمین زدهاند .در شرایطی که مقادیر پیشبینی

دو محصول گندا و جو آورده شده است

شده و اندازهگیری شده با هم برابر باشند (بهترین حالت)

برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل  SWAPدر پیش

RMSE

ههای آمهاری

 RMSE = 0دواهد بود .به طور کلی ،شاد

بینی عملکرد گیاهان گندا و جو از شاد

نمایانگر درجه دقت تخمین است که برای یک تخمین

ضریب تعیین و ریشه میانگین مربعات دطها اسهتفاده شهد

دقیق باید تا حد امکان حداقل باشد.

(شکل  5و .)2نتایج نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین

مدل رگرسيوني براي تعيين آستانه مقاومت به شوري

مدل  SWAPدر پیش بینی عملکرد گیاهان گندا و جو

بعد از واسنجی و اعتبار سنجی مدل و مشهاهده نتهایج
قابل قبول ،مدل برای دو محصول گندا و جو بها اسهتفاده

به ترتیب 2/39 ،و  2/11می باشد که از لحاظ آمهاری در
سطح  4درصد معنیدار است (.(p < 2/24

از متوسط عمق آب آبیاری در منطقهه بهرای آب آبیهاری

میزان دطا برای دو محصول فهوق بهه ترتیهب  5/43و

با شوری  0 ،5 ،2و  1دسهی زیمهنس بهر متهر اجهرا شهد و

 2/30تن بر هکتار به دست آمهد .همچنهین بهین میهانگین

عملکرد و شوری داک متناسب با هرکداا تعیین گردید.

عملکرد مشاهده شده (واقعی) و میانگین عملکهرد شهبیه-

سپس کاهش عملکهرد در مقابهل شهوری ارزیهابی شهد و

سازی شده با استفاده از مدل تفاوت معنیداری از لحاظ

شوری آستانه و شیب کاهش عملکرد تعیین شد.

آماری با آزمون مقایسه میانگین  t-testمشاهده نشد.

کههاهش عملکههرد دط هی بههه علههت شههوری دههاک بهها
استفاده از معادله ماوس و هافمن ( )55تعیین گردید.
(…………..)9

)Yr = 100 – B (ECe – A

که  = Yrعملکرد نسهبی ( = A ،)%مقهدار شهوری ای
که بهاالتر از آن کهاهش عملکهرد اتفهاق مهی افتهد= B ،
شیب دط کاهش عملکرد (درصهد کهاهش عملکهرد بهه
ازای ههههر واحهههد افهههزایش شهههوری) و  = ECeههههدایت
الکتریکی عصاره اشهباع دهاک (دسهی زیمهنس بهر متهر)
است.

به طور کلی با توجه به نتایج بهدست آمهده مهیتهوان
عنهههوان نمهههود کهههه مهههدل  SWAPکهههارایی بهههاالیی در
شبیه سازی عملکرد گندا و جو در منطقه گرمسار دارد.
در این زمینه دانی و همکاران ( ،) 52و وظیفه دوست و
همکاران ( )22به نتایج مشابهی در زمینه قابلیت باالی مهدل
مههدل  SWAPدر شههبیهسههازی عملکههرد گیههاه در سههطح
مزرعه دست یافتند .در این راستا ،مصطفی زاده و همکاران
( )59در تحقیقی در یک منطقه دشک در شهرق اصهفهان
از مدل  SWAPبرای شبیهسازی عملکرد گندا و شهوری
داک استفاده کردند.
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جدول ( )3نتايج واسنجي ويژگيهاي گياهي گندم و جو
Table (3) Calibrated crop parameters for SWAP model
crop
barley

wheat

1000.02

1000.02

850

850

0/008

0/008

0.0017

0.00165

0.38

0.392

40.07

43.07

parameter
مجموع دما از شروع تا جوانه زنی
))(TSUMEA (0C
مجموع دما از جوانه زنی تا گلدهی
)))TSUMAM (0C
حداکثر افزایش نسبی سطح برگ
(() RGRLAI )m2m-2d-1
سطح برگ ویژه
(() Sla )ha kg-1
راندمان مصرف نور
(((( Light use )kg-1ha-1hr-1/(jm2S
efficiency
حداکثر نر اسیمو السیون CO2
(()Amax )kg-1ha-1hr-1

شکل( )1عملکرد شبيه سازي شده گندم نسبت به عملکرد واقعي
Figure (1) Wheat simulated yield versus actual yield

شکل( )2عملکرد شبيه سازي شد جو نسبت به عملکرد واقعي
Figure (2) Barley simulated yield versus actual yield
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نتایج نشان داد که ایهن مهدل توانهایی پهیشبینهی محصهول و

 522در محور عمودی نشهان داده شهده اسهت .مقهادیر  Aو

شههوری دههاک را در مقی هاس صههحرایی دارد و شههوری آب

 ABبر پایه بهترین برازش دط بر اطالعات تعیین گردیدند.

آبیاری بر رطوبت قابل جذب داک توسط گیاه مرثر است.

بر پایه مقادیر  Bو  ، ABدو مقدار ( Aشهیب دهط کهاهش

دروگرز و همکاران ( ،)4در تحقیقی دیگر در زمینهای

عملکهرد بهر حسهب درصهد)  ) B ,مقهدار آسهتانه شههوری

شور منطقه رودشت اصفهان اثر تغییرات در کیفیت و کمیت

برحسب دسی زیمنس بر متر) تعیین شدند .برای گندا مقدار

آب آبیاری بر تولید ذرت و پنبه و نیز انتقهال آب و نمهک را

 Bو  4/1 Aو  52/45به ترتیب بهه دسهت آمدنهد .رنجبهر در

بهها اسههتفاده از مههدل شههبیهسههازی  SWAPدر چنههد مزرعههه

تحقیق دود به این نتیجه رسید که رقم های گندا در منهاطق

آزمایشی مورد بررسی قرار داده و بیان داشتند کهه ایهن مهدل

دشک نسبت به مناطق مرطوب مقاومت کمتری بهه شهوری

در تخمین عملکرد پنبه و شوری نیمر داک ،دقیهق ،سهرید

دارند ( .)50بهرای گیهاه جهو مقهادیر  Bو  4/59 ،Aو 9/34

و قابل انتقال به شرایط مشابه دیگر در منطقه می باشد.

به دست آمدند .ماوس و هافمن ( )55برای جو مقدار آسهتانه

تحمل به شوري گياهان

تحمل به شوری و شیب کاهش عملکرد به ازای یک واحهد

بهرای ارزیهابی کهاهش عملکهرد در اثهر شهوری عصهاره
اشباع داک معادله  5به صورت زیر ساده می شود:
()5

100  Yr  B ECe  AB

که  = Bشیب دط = AB ،عرض از مبد  .پارامترهای معادله
برای دو گیاه گندا و جو مطهابق شهکل 9تعیهین گردیهد .در
شکل  9شوری عصاره اشباع دهاک در محهور افقهی و -Yr

افههزایش شههوری را  0دسههی زیمههنس بههر متههر و  4/5درصههد
گزارش کردند .این تفاوت در مطالعات مختلهف مهی توانهد
بههه علههت شههرایط آزمههایش ،ژنوتیه  ،دههاک ،آب و هههوا و
عملیات کشاورزی باشد.آب و هوا فاکتور اصهلی تأثیرگهذار
بر مقاومت به شوری است .اکثر گیاههان در منهاطق دنهک و
مرطوب نسبت به گرا و دشک مقاومت بیشتری بهه شهوری
دارند (.)54

شکل ( )3کاهش عملکرد در ارتباط با شوري صاک  ،الف :گندم و ب :جو
)Figure (3) Yield decrement versus soil Salinity, A (wheat) and B (barley

نتيجه گيري

نداشتند .از اینرو ،میتوان عنوان نمود که مدل SWAP

به طور کلی میانگین عملکرد مشاهده شده (واقعی) و

کارایی بهاالیی در شهبیهسهازی عملکهرد گنهدا و جهو در

می هانگین عملکههرد شههبیهسههازی شههده بهها اسههتفاده از مههدل

منطقه گرمسار دارد .با این وجود پیشنهاد شود کهه آنهالیز

 SWAPتفاوت معنیداری از لحاظ آماری بها یکهدیگر

حساسیت مدل نسهبت بهه پارامترههای ورودی و مهوثر بهر
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به شوری گیاهان بهرای ههر منطقهه ای بها شهرایط آب و

عملکهرد گیهاه انجههاا گههردد کههه ایهن امههر مسههتلزا انجههاا

.هوایی متفاوت بررسی شود

.پههژوهشهههای آت هی در منطقههه مههورد مطالعههه م هیباشههد
همچنین الزا است که اطالعات موجود در زمینه تحمل
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