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شــود. آبی در سراسر جهان جدي است و این بحران در مناطق گرم و خشکی مانند ایران بیشتر احســاس مــیبحران کم

درصــد منــابع آب  90ترین مناطق ایران است. از طــرف دیگــر حــدود ین و کم بارشتراستان خوزستان نیز یکی از گرم

کارهــاي مــؤثر یکــی از راه در این بخش مصرف بهینه گــردد.شود و الزم است که شیرین ایران در کشاورزي مصرف می

ان شــوش انجــام سازي محصول است. این تحقیق در استان خوزستان، شهرســتهاي شبیهدر این زمینه، استفاده از مدل

هاي خرد شــده بــا تیمــار اصــلی کــود اوره و تیمــار فرعــی استفاده شد. طرح مورد استفاده، کرت AquaCropو از مدل 

درصــد  50و20تکرار براي هر تیمار اجرا شد. تیمارهاي انتخاب شده به صــورت آبیــاري کامــل،  چهارمقدار آبیاري و با 

) ، در نظر گرفته شــد. مقــدار نیــاز آبــی بــا 2Nو  0N،1Nدرصد تنش کود ( 50و20) و کود کامل، 2Eو 0E،1Eکم آبیاري(

 31تــاریخ  و مقادیر کود اوره با توجه به عرف مصرفی منطقه تعیین شد. عملیــات کشــت ذرت در Cropwatاستفاده از 

ه نیــز بــه شــد و کــود اور انجــامنوبــت آبیــاري  نهدر مجموع  و روش آبیاري به صورت شیاري انجام شد. 1393تیر ماه 

انجــام شــد و مقــادیر  1393آبــان  27. برداشــت محصــول در تــاریخ خــاك داده شــدعنوان کود سرك در سه نوبت به 

آبیــاري در مقــادیر اجــزاي عملکــرد  شد. نتایج تحقیق نشان داد که تیمارگیري اندازه محصول و اجزاي عملکرد عملکرد

تــن در  811/14ســت. میــانگین عملکــرد محصــول در تیمــار شــاهد داري نداشته اکود اثر معنی تیماراثرگذار بوده اما 

درصــد  50هکتار برآورد شد. تنش آبی و کود بر عملکرد محصول اثرگذار بوده و مقدار آن را در تیمار تنش آبی و کــود 

و از ســایر تیمارهــا جهــت اعتبارســنجی آن  ز تیمارهاي شــاهد بــراي واســنجی مــدلتن در هکتار کاهش داد. ا 5/8تا 

بــه  7/0و  14/0ي واسنجی مقادیر ریشه میانگین مربعات خطــا و شــاخص ویلمــوت بــه ترتیــب ستفاده شد. در مرحلها

 RMSEي اعتبارسنجی نیــز مقــدار داشت. در مرحلهاي مشاهدهو  سازيشبیهدست آمد که نشان از اختالف کم مقادیر 

بــه دســت آمــد. در  7/6تــا  27/0بــین  )AE( خطــا و مقدار کل 87/0تا  77/0بین  d، مقدار  7/6تا  32/0عددي بین 

درصــد،  50 ســازي بیشــتر اســت. بــراي تــنش کــودتوانایی مدل براي شــبیه ،هاي کممجموع مشاهده شد که در تنش



 

و بــدون  هــاي کــمسازي مدل قابل قبول نبوده و با خطاي زیاد همراه شد. میزان همبستگی رگرسیونی براي تنششبیه

- سازي عملکرد محصــول در تــنشبه دست آمد و دقت باالي مدل در شبیه 89/0 درصد کود، 50در نظر گرفتن تنش 

  هاي مالیم را تأیید کرد.

  

  شوش، ذرت، کود اوره، AquaCropآب، : هاواژه کلید
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 مقدمه - 1- 1

  )65(نحل/ ».اهللا انزل من السماء ماء فاحیا به االرض بعد موتها ان فی ذلک الیه لقوم یسمعون و«

ها باران را فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده گرداند و البته در این کار آیــاتی اســت و خداوند از آسمان«

  »شنوند.براي آنان که سخن حق را می

آب در زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. در شرایط امــروز کــه بــا امروزه اهمیت و جایگاه مهم و اساسی 

رشد جمعیت و نیاز بیش از پیش جوامع به این مایع ارزشمند، توجه همه به این موضوع معطــوف گشــته، 

خبــر باشــد. ایــن نیــاز مهــم بشــر از کمتر کسی وجود دارد که از اهمیت و غیرقابل جایگزین بودن آب بــی

اي کــه ها ایفا کرده اســت. بــه گونــهکننده در زندگی انسانینش، نقشی اساسی و تعییندیرباز و از آغاز آفر

ها و منابع آب شیرین شــکل گرفتــه اســت. در ادامــه آب اولین شهرها و اجتماعات بشري در کنار رودخانه

ي هــاهــاي مهندســی کــه ســدها، آبراهــهاي شد براي شکوفایی نبوغ و استعداد انسان در ساخت سازهبهانه

  باشد.هاي آبی میهاي محدودي از این سازهها نمونهها و قناتسنتی، چاه

اما در کنار افزایش جمعیت جهان، با رشد روز افزون علــم، دخالــت و تجــاوز انســان در منــابع محــدود آب 

ي اکوسیســتم باعــث آلــودگی و از بــین رفــتن شیرین جهان رو به افزایش گذاشت و با بر هم زدن چرخــه

شود آبی بحرانی جدي تلقی میمی از این نعمت الهی گردید. امروزه در سراسر جهان مشکل کمحجم عظی

اي اندیشیده نشود به زودي همین منــابع محــدود بــاقی و همگان به این موضوع واقف هستند که اگر چاره

هــاي مختلــف ي زمین به خطر خواهد افتاد. از ایــن رو در عرصــهمانده نیز از بین خواهد رفت و حیات کره

همواره اهمیت حفظ و نگهداري آب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت. در کشــاورزي کــه یکــی از 

هاي مختلفی ســعی در کــاهش هــر شود نیز با روشهاي مصرف آب در جهان محسوب میترین عرصهمهم

  چه بیشتر مصرف آب وجود دارد.
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  آبیاهمیت آب در ایران و بحران کم - 2- 1

آبی روبــرو بــوده خشک جهان واقع شده و همواره با مشکل کمي خشک و نیمهیران در منطقهکشور ا

است. متوسط بارندگی در ایران حدود یک سوم متوسط بارندگی در جهان است. در یک پژوهش کــه طــی 

ایستگاه هواشناسی کشورمان انجام شــده اســت  1437براي  1382تا  1343ساله از سال  40ي یک دوره

متــر کــاهش یافتــه اســت (محمــدي، میلــی 64/0ها در هر سال حــدود گردید که میانگین بارش مشخص

میلیــارد متــر مکعــب در ســال  413). متوسط حجم آب ناشی از بارندگی سالیانه در ایــران حــدود 1390

-تبخیــر مــی نیــزشود و بخشی جذب میها میلیارد متر مکعب از این مقدار، در مزارع و زمین 283است. 

مکعــب را  میلیارد متــر 107تا  105قابل استحصال است که  از مقدار کل،مکعب  میلیارد متر 130 .دشو

میلیارد متــر مکعــب اســت،  98از کل منابع استحصالی آب که چیزي حدود . همچنین شودمیاستحصال 

رب میلیارد متر مکعب در بخش شــ 5/7، درصد) 90(حدود  میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزي 88

. شــودمصرف مــی درصد) 2(حدود  مکعب در بخش صنعت میلیارد متر 1/2و  درصد) 8(حدود  و بهداشت

درصــد و  8درصــد، بخــش بهداشــت و شــرب  80بخش کشــاورزي  ، مصرف آب، درکشورهاي صنعتیدر 

، مصرف آب در بخش کشاورزي باید بهینــه شــود در ایران .است درصد کل آب استحصال شده 12صنعت 

 ن به استانداردهاي جهــانی نزدیــک شــده و منــابع آب کــافی در اختیــار بخــش صــنعت قــرار گیــردتا بتوا

  ).1390(آراستی، 

هــاي تــوان بــا اتخــاذ روشبنابراین با توجه به سهم باالي بخش کشاورزي در مصرف منابع آب کشور، مــی

ي غالــب آبیــاري در همدیریتی بهتر در جهت کاهش مصرف آب و افزایش تولید محصوالت اقدام نمود. شیو

درصد آب وارد شده بــه مــزارع بــه مصــرف گیــاه  67باشد که در این روش حدود ایران آبیاري سطحی می

هــاي رود. بنابراین مهمترین راهکار براي کاهش مصــرف آب در کشــاورزي اصــالح روشنرسیده و هدر می

با وجــود کــاهش مصــرف آب، بایــد از  باشد و براي دستیابی به باالترین میزان محصولآبیاري در مزارع می

ي، زهایی که در این زمینه ارائه شده است استفاده کرد (مدیر کــل دفتــر غــالت وزارت جهــاد کشــاورمدل

1394.(  
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-کاري ســاده و مناســب بــراي صــرفهسازي محصوالت کشاورزي راههاي شبیهاستفاده از مدل عالوه بر این

هاي مدیریتی مناسب عالوه بر ي روشها با ارائهمچنین این مدلباشد. هجویی در زمان، مکان و هزینه می

هــاي ارائــه سازي با استفاده از مــدلکنند. شبیهبهبود محصول تولیدي، به سهولت کشاورزي نیز کمک می

  کند.را افزایش داده و به اتخاذ تصمیمات صحیح کمک می گیري کشاورزشده قدرت تصمیم

  

  ي مدیریت مزارعسازهاي علمی شبیهمدل - 3- 1

بینی میزان محصول به ازاي شرایط مختلف کشت از جملــه آب مصــرفی هاي زیادي جهت پیشمدل

ــه هــا مــیي آنارائــه شــده اســت کــه از جملــه ــوان ب ، VSM ،CERES-Maize ،SWAP ،WOFOSTت

CropSyst ،DSSAT ،MSM  وORYZA2000 د ها اثرات کمی منابع بیوفیزیکی مانناشاره کرد. این مدل

هاي آب و هوایی، خصوصیات گیاهی و فاکتورهاي مدیریتی را بــر روي عملکــرد محصــول و خاك و ویژگی

، 3وو و 2007و همکــاران،  2کــالرا ،2005، 1دهند (ریشترمیزان آب مورد نیاز مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ی را تــا حــد قابــل صــحرای در تحقیقــات موجــود هــايسازي، محدودیتشبیه هايمدل از ). استفاده2008

مختلــف و انتخــاب  ها ابزار توانایی در بررســی و تحلیــل ســناریوهايدهد و این مدلاي کاهش میمالحظه

). عالوه بر ایــن، اســتفاده 2008، 4مدیریت مناسب آب به خصوص در شرایط کمبود منابع آب هستند (دم

ترین عامل از دســت رفــتن منــابع هاي سنتی کشت، که مهمها به جدا شدن کشاورزي از روشاز این مدل

ي هاي سنتی باعث کاهش هزینــه از همــهطبیعی است، منجر خواهد شد. فاصله گرفتن کشاورزي از روش

افــزار هــا در قالــب یــک نــرمجوانب (آب، کود و ...) و باال رفتن محصول نهایی خواهد شد. تمامی این مــدل

هــا بــا یکــدیگر در تعــداد و نــوع باشند. تفاوت این مدلمی اند و به سادگی قابل استفادهاي ارائه شدهرایانه

بینــی بــا ها در پــیششود که دقت این مدلهاي ورودي مورد نیاز آنهاست. طبیعتاً این مورد باعث میداده

هم برابر نباشد. مدلی مطلوب است که با وجود نیاز به اطالعات ورودي کمتر، دقت بــاالتري داشــته باشــد. 

                                                
1 Richter 
2 Kalra 
3 Wu 
4 Dam 
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باشــد و هــاي کشــت مــیها شامل اطالعات هواشناسی، خاك، گیــاه و روشنیاز این مدل هاي موردورودي

  ها به اطالعات موجود و در دسترس بستگی دارد.انتخاب یکی از مدل

  

  AquaCropمدل  - 4- 1

هایی که بــراي مــدیریت آب و تــأثیر آن بــر عملکــرد محصــول ارائــه شــده اســت، مــدل یکی از مدل

AquaCrop توسط ســازمان جهــانی خــوار و بــار و کشــاورزي ( 2009مدل در سال باشد. این میFAO(1 

-منتشر شد. در این مدل، عملکرد محصول بر اساس آب قابل استفاده تحت شرایط مختلــف از جملــه کــم

هاي مشــابه دارد ایــن اســت کــه بــه تعــداد شود. مزیتی که این مدل نسبت به مدلسازي میآبیاري شبیه

)، ولی با این وجود تحقیقات نشــان داده اســت کــه نتــایج 2009، 2ز دارد (استدیوتوهاي کمتري نیاورودي

ها از دقت قابل قبولی برخوردار است. البته ارزیابی کارآیی این مدل در هــر منطقــه آن نسبت به سایر مدل

 ي خوزســتان و). با توجه به کشت وسیع ذرت در منطقه1389و براي هر محصول ضروري است (علیزاده، 

براي گیاه ذرت مورد ارزیابی قرار گرفــت.  AquaCropنیاز آبی نسبتاً زیاد آن، در این پژوهش کارایی مدل 

 بنــابراین تــدوین و اســت اجتنــاب ناپــذیر گیاه زراعی آبیاري این اقلیمی، شرایط و کاشت زمان به توجه با

-زیــان نیز کاهش و گیاه این تولید یافزایش کارای تواند درمی آبیاري صحیح مدیریت اعمال و آبیاري برنامه

). دلیل انتخاب ایــن مــدل از میــان 1391باشد (باقري،  داشته بسزایی تأثیر آب منابع کمبود از ناشی هاي

هــاي ورودي کمتــر و بــه هاي مشابه، کارایی بیشتر آن نسبت به سایرین، دقت بــاال در ازاي دادهانواع مدل

در ســال  AquaCropآسان آن است. همانطور کــه ذکــر شــد، مــدل روز بودن، کاربر دوست بودن و اجراي 

هاي مختلف و با گیاهــان متفــاوت ارزیــابی گــردد. اســتان عرضه شده است و نیاز است که در اقلیم 2009

هاي مهم کشاورزي در ایران هستند. بــه گــزارش معــاون خوزستان و به خصوص شهرستان شوش از قطب

هــزار هکتــار کشــت  115د کشاورزي استان خوزستان، ساالنه بــالغ بــر بهبود تولیدات گیاهی سازمان جها

                                                
1 Food and Agriculture Organization 
2 Steduto 



6 
 

-هــا مــیشود که سهم شهرستان شوش بیش از ســایر شهرســتانذرت در سطح استان خوزستان انجام می

درصد از ذرت تولیــدي در کشــور، مقــام  40باشد. همچنین به گزارش وي استان خوزستان با تولید حدود 

تن در هکتــار اســت  5/6اي در استان خوزستان حدود ین میزان تولید ذرت دانهباشد. همچناول را دارا می

آید. بــه همــین ). گیاه ذرت نیز یکی از محصوالت مهم کشاورزي در دنیا به حساب می1394، نژادقاسمی(

  در شهرستان شوش و براي گیاه ذرت ارزیابی گردد. AquaCropجهت تصمیم گرفته شد که ارزیابی مدل 

  

1 

براي شرایط اقلیمی متفــاوت مقــدار آن بــه یــک فراســنج  WPنجی باشد. با واسي تولیدي روزانه میتوده 

)، داللــت بــر صــحت و 2- 1ي () بــه معادلــه1- 1ي (شود. بنابراین، گام گذاشتن از معادلــهثابت تبدیل می

)، نســبت بــه 2- 1ي (سازي، معادلهي مورد استفاده در شبیهسازي دارد. برتري دیگر معادلهعمومیت شبیه

هاي زمــانی صــورت سازي فرآیندهاي رشد گیاه در آن با استفاده از گامین است که شبیه) ا1- 1ي (معادله

شــود (علیــزاده و سازي به صورت فصلی یا ماهانه انجام می)، شبیه1- 1ي (گیرد، در حالی که در معادلهمی

  ).1389همکاران، 

  

  ي تأثیر تنش آبی در مدلنحوه - 2- 4- 1

ي ضــریب تــنش آبــی هدایت روزنه و پیري زودرس گیاه به وسیلهاثر تنش آبی بر روي گسترش تاج، 

)sKشود. در این مدل براي ) تعریف میsK شــود. در دو عدد به عنوان حد باال و حــد پــایین مشــخص مــی

باشــد. در شود و ضریب تنش آبــی همــواره برابــر بــا یــک مــیباالتر از حد باال تنش آبی در نظر گرفته نمی

شــود. ، ضریب تنش آبی به بیشترین اثر خود رســیده و مقــدار آن برابــر بــا صــفر مــیتر از حد پایینپایین

مقادیر حدود باال و پایین توسط کاربر و با رعایت قواعدي که در ادامه ذکر خواهد شــد و یــا بــا اســتفاده از 

 ، جهــت نمونــه1- 1شــود. در شــکل جداولی که مربوط به مقاوت گیاه در برابر تنش آبی است تعیــین مــی

  گردد.نموداري براي روند اثرگذاري ضریب تنش آبی بر سه پارامتر گیاهی مشاهده می
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Abstract: 
Water deficit is a serious crisis in the world and this crisis more felt in hot-dry regions like Iran. Khuzestan 

province is one of the hottest with lowest rainfall regions in Iran. On the other hand, in this country, about 

90 percent of fresh water is used in agriculture. So it's too necessary to be efficient in this section. One of 

the effective ways in this regard is the use of crop simulation models. This research was conducted in the 

province Khuzestan and Shush city. AquaCrop model was used in this research. Use plan, plot and sub-

plot to the main treatment of Urea fertilizer and irrigation was performed with 4 replicates for each 

treatment. selected treatments was full irrigation, deficit irrigation at 20 and 50 percent (E0, E1,E2) and 

full fertilizer, 20 and 50 percent of tension fertilizer stress (N0, N1, N2) were considered. The water 

requirement was determined using Cropwat software and the amount of Urea fertilizer determined 

according to consumer tradition the region. Corn planting was carried out on July 21, 2014 and Furrow 

irrigation was used for cultivation. A total of 9 irrigation was applied. Urea fertilizer plant consumption 

was three times. Harvesting was done on October 31, 2014 and the amount of yield and yield components 

were measured. The results showed that irrigation has been effective on yield component values, but 

fertilizer had no significant effect. Average full treatment yield was 14.811 ton per ha. Water and fertilizer 

stress was effective on crop yield and reduced to 8.5 ton per ha. The control treatments were used for 

calibration and the others were used for validation. In the calibration phase, the values of RMSE and d 

were 0.14 and 0.7 respectively. It showed that the observed values and simulated have little difference. In 

the validation phase, the values of RMSE were 0.32 to 6.7, the values of d were 0.77 to 0.87, and the 

values of AE were 0.27 to 6.7 respectively. In general. It was observed that the ability of model to 

simulate is more on low stresses. For the treatment N2, the simulation of model was not acceptable and 

was associated with high error. The value of regression correlation in low stresses was 0.89 and high 

accuracy in simulating the crop yield in mild stresses approved. 
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