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توسعه مدل مفهومی تعديل شده پاسخ گياهان به تنش توأمان خشکی و شوری (مطالعه موردی :گياه ريحان)
1

حسين بابازاده ،3حمزه علی عليزاده ،*2مهدی سرائی تبريزی

 .1استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ایالم
 .3استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران
(تاریخ دریافت -1331/5/5 :تاریخ تصویب)1331/11/6 :

چکيده
در مناطق خشک و نیمهخشک عالوه بر کمیت آب ،کیفیت آن هم محدودکننده توسعه محصوالت کشاورزی میباشد .در
چنین شرایطی گیاه بهطور توأمان تحت تأثیر تنشهای آبی و شوری قرار میگیرد .مدلسازی واکنش گیاهان زراعی به
تنشهای همزمان آبی و شوری میتواند به مدیریت بهره برداری از منابع آب محدود کشور کمک شایانی بنماید .هدف از
این مطالعه مدل سازی پاسخ گیاهان زراعی به تنش توأمان آبی و شوری میباشد .برای این منظور ابتدا مهمترین توابع
کاهش جذب آب با استفاده از دادههای گلخانهای ریحان در جنوب شرقی تهران در سال  1332مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج ارزیابی مدلها نشان داد که در هیچ یک از مدلهای ریاضی ارائه شده ارتباط بین پتانسیل ماتریک در رطوبت
سهلالوصول ( ) h3و پتانسیل اسمزی ارائه نشده است .این در حالی است که با افزایش شوری پتانسیل کل آب (مجموع
پتانسیل ماتریک و اسمزی) کاهش مییابد .در این مقاله با اصالح نیاز تبخیری (بازوی  )h3مدل مفهومی همایی و
همکاران یک مدل ریاضی جدید برای بررسی واکنش گیاهان زراعی به تنشهای همزمان شوری و کمآبی ارائه شد .نتایج
ارزیابی مدل با دادههای مشاهدهای ریحان نشان داد که به استناد شاخصهای آماری محاسبه شده ،مدل ارائه شده قادر
است واکنش گیاه به تنش شوری ،کمآبی و تنش همزمان شوری و کم آبی را با دقت بسیار مناسب (%8/5 ،R2=1/39
= NRMSEو  )ME=%12/1شبیهسازی نماید.
واژههای کليدی :تابع کاهش جذب ،تنش همزمان ،نیاز تبخیری ()h3

مقدمه

*

افزایش جمعیت ،نیاز به غذای بیشتر و محدودیت منابع آب در
مناطق خشک و نیمهخشک ،لزوم استفاده از منابع آبی با کیفیت
کم و اعمال مدیریتهای کمآبیاری را اجتنابناپذیر کرده است.
استفاده از کمآبیاری بهمنظور حفاظت از آب و عدم اعمال
حداقل ضریب آبشویی در طول فصل آبیاری و یا حتی در سراسر
چندین فصل آبیاری باعث انباشته شدن نمک در منطقه ریشه
میشود .در نتیجه وقتی از آبهای با کیفیت کم مثل هرز آبها
و یا آبهای نامتعارف استفاده میشود وضع بدتر هم خواهد شد.
بنابراین در این مناطق در اغلب موارد گیاهان بهطور توأمان تحت
تأثیر تنش آبی و شوری قرار میگیرند ( ;Huston et al., 1990
 .)Dudley and Shani, 2003بدیهی است که وجود هر یک از
تنشهای آبی و شوری ،جذب آب را کاهش میدهد و وجود
توأمان این دو تنش ،کاهش جذب آب را تشدید میکند .با این
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وجود سهم هر یک از این تنشها در کاهش جذب آب به
روشنی مشخص نمیباشد .بدیهی است که اجزای انرژی آب در
خاك جمع پذیرند و کل انرژی عبارت از جمع جبری اجزای آن
است ،ولی رفتار گیاه به ازای افزایش یک سانتیمتر فشار اسمزی
با کاهش مکش ماتریک به اندازة یک سانتیمتر یکسان نیست.
یکی از دالیل این موضوع مربوط به آن است که به هنگام وجود
شوری ،گیاه میتواند خود را تا حدی با جرم اضافی موجود در
سیستم (امالح محلول) سازگار کند که به آن سازگاری اسمزی

1

گویند و یا اینکه نفوذپذیری ریشهها نسبت به آب شور افزایش
مییابد .حال آنکه کمآبی (پتانسیل ماتریک کم) به مفهوم نبود
جرم (آب) در سیستم است و گیاه در چنین شرایطی سازگاری
چندانی بروز نمیدهد .بنابراین ،هر چند که فشار اسمزی و
پتانسیل ماتریک هر یک به نوعی انرژی آب در خاك را دستخوش
تغییر میکنند ولی وجود یکی ناشی از فراوانی جرم در محیط
ریشه و دیگری به معنای نبود آن است بنابراین پاسخ گیاه به این
1. Osmotic Adjustment
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دو یکسان نخواهد بود .تأثیر توأم تنش شوری و کمآبی بر روی
جذب آب و به تبع آن بر روی عملکرد محصوالت در یک مکان
خاص به نوع گیاه ،تناوب آبیاری ،خصوصیات شیمیایی و
فیزیکی خاك ،اقلیم و کیفیت آب آبیاری وابسته است
( Homaee, 1999; Homaee et al., 2002b; Dudley and
.)Shani, 2003
 )2004( Kiani et al.,توابع کاهش عملکرد گندم را در
شرایط توأم شوری و کمآبی مورد ارزیابی قرار دادند .برای این
منظور از دادههای صحرایی یک طرح پژوهشی که به مدت دو
سال زراعی ( 81و  ) 81در شمال گرگان اجرا شده بود استفاده
شد .تیمارهای آبی در چهار سطح  111 ،95 ،51و  125درصد
نیاز آبیاری کامل و سطوح شوری در سه سطح ،11/5 ،8/5
 11/2بهکار رفت .نتایج ارزیابی مدلهای مورد بررسی نشانداد
که مدل  )2002b( Homaee et al.و مدل ضربپذیر van
 )1987( Genuchtenبهتر از سایر مدلها کاهش عملکرد نسبی
را پیشبینی میکنند .همچنین نتایج تحقیقات آنها نشان داد
که اثر کمّی تنشهای شوری و کمآبی بر عملکرد یکسان نیست
بلکه وزن اثر کمبود رطوبت بیشتر از اثر تنش شوری و اثر توأم
شوری و کمآبی کمتر از مجموع اثرات هر یک از تنشهای فوق
میباشد.
 )2006( Green et al.,ضمن مرور مدلهای جذب ارائه
شده تا آن زمان به بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها
پرداختند .همچنین با استفاده از وسایل آزمایشگاهی دقیق
میزان جذب آب توسط کیوی را اندازهگیری کرده و با مدلهای
میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک مورد ارزیابی قرار دادند .ایشان
مهمترین چالشهای مدلهای ریاضی میکروسکوپیک را
اندازهگیری مقاومت ریشه بر شمردند .مهمترین ضعف همۀ
مدلهای ارائه شده را نداشتن پاسخی برای جذب شبانه آب،
ترکیب نمکهای موجود در آب و جریان معکوس در آبیاری
بخشی منطقه ریشه 1PRDدانستند .میزان جذب شبانه آب در
مورد کیوی حدود  21درصد کل جذب آب میباشد که هیچ
مدلی آن را لحاظ ننموده است .مدلهای ضربپذیری نتایج
بهتری نسبت به مدلهای جمعپذیر ارائه مینمایند.
) Skaggs et al., (2006جذب آب توسط ریشه یونجه را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که
مدلهای ضربپذیری عملکرد بهتری نسب به مدلهای
جمعپذیر ارائه میدهند .نتایج آنها همچنین نشان داد که
استفاده از مدل  )1977( Maas and Hoffmanبهجای مدل van
1. Partial Root Zone Drying

 )1984( Genuchten and Hoffmanبرای شبیهسازی تنش
شوری و ضرب کردن آن در ترم تنش آبی van Genuchten
( )1987بهترین عملکرد را در بین مدلهای ضربپذیر دارد ،این
مدل به مدل  )2006( Skaggs et al.,موسوم شد .ایشان
همچنین از این مدل جذب آب برای توسعه یک مدل زهکشی
استفاده نمودند.
) Alizadeh et al., (2009در مطالعات گلدانی بر روی
گوجهفرنگی در منطقه کرج با  8سطح شوری و سطوح آبی که
بهصورت تغییرات پتانسیل ماتریک اعمال گردید .نتایج مطالعه
آنها نشان داد که در شوریهای کم مدل Homaee et al.
( )2002bو در شوریهای زیاد مدل ،)2006( Skaggs et al.,
مدل  )2002b( Homaee et al.و مدل )1987( van Genuchten
نتایج قابل قبولی در مدل کردن جذب آب و بررسی واکنش گیاه
گوجه فرنگی به تنش توأمان را با کمترین خطای مطلق و
حداقل  RMSEبه خود اختصاص دادند.
ریحان ( )Ocimum basilicumیکی از گیاهان مهم متعلق
به خانواده نعناع ( )Lamiaceaeاست که بهعنوان گیاهی دارویی،
ادویهای و همچنین بهصورت سبزی تازه مورد استفاده قرار
میگیرد .ریحان در درمان برخی از بیماریها و نیز در صنایع
غذایی ،آرایشی ،بهداشتی و عطرسازی استفاده میشود .علیرغم
آنکه کشت ریحان در اکثر مناطق جهان رایج است با این حال
اطالعات بسیار اندکی در رابطه با مدیریت آبیاری و پاسخ آن به
شرایط تنشزا نظیر تنش آبی ،تنش شوری و تنشهای توأمان
آبی و شوری وجود دارد ( Ekren et al., 2012; Omidbaigi,
.)2012
پژوهش حاضر ،با هدف مدلسازی پاسخ گیاه ریحان به
تنش توأمان آبی و شوری انجام شد .در این مطالعه ،ابتدا توابع
کاهش جذب آب کالن شامل )1987( van Genuchten
(جمعپذیر و ضربپذیر)،)1988( Dirksen and Augustijn ،
 )2006( Skaggs et al. ،)1997( Van Dam et al.و Homaee
 )2002b( et al.با استفاده از دادههای گلخانهای ریحان مورد
ارزیابی قرار گرفت .در مرحله بعد مدل مفهومی Homaee et al.
( )2002bبهعنوان بهترین مدل نسبت به  h3اصالح شد.

مواد و روشها
الف) تئوری پژوهش

گیاهان برای فتوسنتز و تعرق ،به آب نیاز دارند .با افزایش شوری
و کاهش پتانسیل ماتریک ،جذب آب توسط گیاه کاهش مییابد.
مناسبترین روش کمّی کردن جذب آب توسط ریشه گیاهان،
استفاده از معادله کلی جریان یا معادله ریچاردز است .تقریباً
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همۀ مدلهای ریاضی حرکت آب و امالح در خاك به وسیله حل
عددی معادلۀ ریچاردز -دارسی با در نظر گرفتن ترم جذب آب
برای جریان در بعد عمودی ارائه شدهاند .از آنجا که جذب آب
توسط گیاهان در رطوبتهای غیر اشباع صورت میگیرد،
بنابراین باید آن را در معادله ریچاردز لحاظ کرد .شکل معادله
ریچاردز پس از لحاظ کردن ترم جذب آب توسط گیاه بهصورت
زیر است ( Richards, 1931; Homaee et al., 2002a; Homaee
( )et al., 2002cرابطه :)1

 
h

(رابطه )1
  K ( h)  K ( h)   S
t z 
z

که در آن  درصد رطوبت حجمی خاك h(L) ،بار فشاری
آب خاك t(T) ،زمان Z(L) ،عمق خاك K(LT-1) ،هدایت
هیدرولیکی غیر اشباع و ) S(T-1منبع مصرف آب است .ترم
جذب آب  Sتوسط ریشه در رابطۀ  1تابعی از پتانسیل ماتریک،
پتانسیل اسمزی ،ویژگیهای ریشه و شرایط آب و هوایی

همچون نیاز تبخیری میباشد (
.)al., 2002c
تنش آبی زمانی اتفاق میافتد که میزان تعرق بیش از
مقدار جذب آب باشد .هنگامیکه هیچگونه محدودیت آبی در
خاك وجود نداشته باشد ،مقدار آب جذب شده توسط گیاه
معادل تعرق پتانسیل 1بوده و معادلة کلی آن به صورت زیر است
(( )Alizadeh et al, 2009; Kiani et al, 2006رابطه .)2
Tp
(رابطه )2
S  S max 
Zr
که در آن  Sمیزان جذب آب بهوسیله گیاه Zr ،عمق
توسعه ریشه و  Smaxحداکثر میزان جذب آب بهوسیله گیاه
میباشد .حال اگر خاك نتواند نیاز آبی گیاه را برای حداکثر
تعرق فراهم آورد ،به اندازة ( α)hموسوم به تابع کاهش جذب ،از
میزان جذب آب بهوسیله ریشههای گیاه کاسته میشود
(( )Dirksen and Augustijn, 1988رابطه .)3
(رابطه )3
S   (h)  S max
 )1978( Feddes et al.پیشنهاد کردند که تابع کاهش
جذب در تنش آبی بهصورت یک تابع خطی تکهای است که در
آن مقدار جذب آب در پتانسیل اشباع صفر ،با کاهش پتانسیل
ماتریک از صفر تا ظرفیت زراعی مقدار جذب به صورت خطی
افزایش و به مقدار پتانسیل میرسد ،سپس مقدار جذب تا
پتانسیلی که مقدار آن تابع نیاز تبخیری گیاه است ثابت میماند
و با کاهش بیشتر رطوبت مقدار جذب به صورت خطی کاهش و

به صفر میرسد (رابطه .)1

(رابطه )1

 h  h4
 h  h , h3  h  h4
 3 4
h2  h  h3
1
 ( h)  
h

h
1

, h  h  h2
 h2  h1 1

h  h4 or h  h1
0,

مقدار جذب آب هنگامیکه  h2  h  h3باشد بیشینه
و هنگامیکه  h  h2یا  h  h3باشد مقدار جذب به صورت

خطی کاهش مییابد .همچنین زمانیکه  h  h4یا h  h1

باشد مقدار جذب صفر میشود .مقدار  h3تابعی از نیاز
تبخیری 2میباشد.
یکیدیگر از معروفترین مدلهایی که برای تعیین ضریب
کاهش جذب در هنگام تنش آبی وجود دارد ،تابع کاهش
سیگموییدی شکلی که توسط )1987( van Genuchten
پیشنهاد شده است ،میباشد (رابطه .)5

Richards, 1931; Homaee et

)1. Potential evapotranspiration (Tp

1
h
1  ( )P
h50

(رابطه )5

 ( h) 

1

که در آن  h50پتانسیل ماتریکی که به ازای آن عملکرد
 51درصد کاهش مییابد و معموالً از طریق آزمون و خطا بدست
میآید و  P1یک ضریب تجربی است که معموالً مقدار آن  3در
نظر گرفته میشود.
مهمترین ایرادی که میتوان به مدل سیگموییدی van
 )1987( Genuchtenوارد کرد این است که بر اساس این مدل
بیشترین مقدار جذب آب در رطوبت اشباع اتفاق میافتد .بدیهی
است که مدل  )1987( van Genuchtenبه صورت فوق برای
رطوبتهای نزدیک به رطوبت اشباع فاقد اعتبار است.
van
 )1988( Dirksen and Augustijnمعادلة
 )1987( Genuchtenرا نسبت به مقدار پتانسیل ماتریک در
آستانة کاهش جذب * hتعدیل کرده و آن را بهصورت رابطۀ 6
ارائه کردند.
(رابطه )6

1
h*  h P
* ( 1
)
h  h50

 ( h) 

1

نتایج تحقیقات پژوهشگران مختلف نشان میدهد که
پاسخ گیاهان به تنش آبی در پتانسیلهای ماتریک کم ،خطی
نیست .از طرف دیگر مدل  )1988( Dirksen and Augustijnدر
پتانسیلهای ماتریک نزدیک به صفر مقدار )  (hرا زیاد برآورد

2. Evaporative Demand
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میکند )2002b( Homaee et al. .برای برآورد تنش آبی رابطه
زیر را ارائه نمودند.
(رابطه )9

1



P1

 ( h) 



) 1  (1   0 ) /  0 (h*  h) /( h*  hmax
کاهش در مقدار  در تنشهای آبی بیشتر از * hادامه

مییابد تا به یک تنش آبی معین ( )hmaxبرسد .در پتانسیلهای
ماتریک بیشتر از  hmaxافزایش تنش آبی نمیتواند با همان روند
قبلی در مقدار  کاهش ایجاد کند .این واقعیت نشان میدهد
که در  h>h maxگیاه هنوز زنده بوده و در سطحی بسیار اندك به
فعالیتهای حیاتی خود ادامه میدهد .سپس مقدار  Pبا توجه به
 hmaxبه صورت زیر تعریف شد (( )Homaee, 1999رابطه :)3
h max
P1 
(رابطه )8
*h max  h
اگر به جای ) α(hضریب کاهشی بهصورت تابعی از
پتانسیل اسمزی محلول خاك ) α (hoقرار گیرد معادله جذب
آب از خاكهای شور بهصورت زیر خواهد شد ( Feddes et al.,
( )1978رابطه .)3

S   (ho ) S max

(رابطه )3
در این معادله ) α(hoتابع کاهش جذب آب در اثر تنش
شوری است .مدل شیب آستانه ،)1977( Maas and Hoffman
مدل سیگموییدی  )1984( van Genuchten and Hoffmanو
 )1988( Dirksen and Augustijnو غیرخطی Homaee et al.
( )2002aمعروفترین مدلهای شبیهسازی جذب آب در
خاك های شور میباشند.
در زمینه چگونگی پاسخ گیاهان به تنش همزمان آبی و
شوری و سهم هر یک از آنها در کاهش جذب آب نظریات و
مدلهای ریاضی متعددی وجود دارد که بر مبنای این نظریات
مدلهای جذب آب به سه دسته کلی جمعپذیری ،ضربپذیری
و مدلهای مفهومی تقسیم میشوند .در مدلهای جمعپذیر
فرض شده که جذب آب در اثر مجموع وزنی فشار آب خاك و
فشار اسمزی به وجود میآید .حال آنکه در مدلهای ضربپذیر
ضرایب کاهش مربوط به کمآبی و شوری به طور جداگانه
محاسبه و در هم دیگر ضرب میشوند .یکی از معروفترین
مدلهای جمعپذیر تحت شرایط تنش توأمان آبی و شوری ،مدل
جمعپذیر  )1987( van Genuchtenبهصورت زیر میباشد (رابطه
.)11

1
(رابطه )11

P2

 ah  a2 h0 
1 

 ho 50 

 (h, ho ) 

که در آن  h0پتانسیل اسمزی h50 ،و  ho50به ترتیب
پتانسیل ماتریک و پتانسیل اسمزی که به ازای آن میزان جذب
 51درصد کاهش مییابد و  P2پارامتری تجربی وابسته به گیاه،
خاك و اقلیم است .ضرایب  a1و  a2در مدلجمعپذیر ساده برابر
یک میباشند.
مدلهای ضربپذیر اولین بار توسط van Genuchten
( )1987پیشنهاد شدند و در بسیاری از مدلهای شبیهسازی
شده عددی جذب آب به وسیله گیاه بهکار گرفته شدهاند.
معادلۀ عمومی مدلهای ضربپذیر بهصورت رابطۀ  12میباشد.
1
1
 (h, ho ) 

h P1
h
(رابطه )11
) ( 1
1  ( o ) P2
h50
ho 50
که در آن  P1و  P2پارامترهای تجربی وابسته به گیاه،
خاك و اقلیم میباشند.
 )1988( Dirksen and Augustijnمضربهای تابع کاهش
 )1984( van Genuchten and Hoffmanو van Genuchten
( )1987را نسبت به آستانۀ کاهش شوری (* )hoو آستانه کاهش
آبی (* )hتعدیل و بهصورت رابطۀ  13ارائه کردند.
(رابطه )12
1
P2

) ( h  h

1  o o
*
(ho  ho 50 )

*



1
P1



* ) 1  ( h  h

(
h

h
)
50 

*

 (h, ho ) 

 )1997( Van Dam et al.از تلفیق شاخه نزولی تابع
کاهش  )1978( Feddes et al.برای تنش آبی و تابع کاهش
 )1977( Maas and Hoffmanبرای تنش شوری ،تابع کاهش
زیر را برای شرایط وجود تنشهای توأمان آبی و شوری ارائه
کردند.

h  h4 
b

*
 1 
(ho  ho )
(رابطه )13
h3  h4  360

که در آن ضریب  bدرصد کاهش محصول به ازای افزایش
واحد شوری میباشد.
مدل  )2006( Skaggs et al.از تلفیق مدل van
 )1987( Genuchtenبرای تنش آبی و مدل Maas and
 )1977( Hoffmanبرای تنش شوری بهدست آمده است (رابطه
.)15

 (h, ho ) 

(رابطه )11

1
b


*
 1 
(h  ho )
h P  360 o

) ( 1
h50

 (h, ho ) 

 )2002b( Homaee et al.مدل ضربپذیر زیر را ارائه
کردند (رابطه .)16
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(رابطه )15



P1



P2

 hmax

 ho , max

*

*

 h

 h

o

1

 (h, ho ) 



1  1   01   01  h *  h
1



1  1   02   02  ho  ho
*

متر از سطح دریا در جنوب شرقی تهران قرار گرفته است .برای
مدلسازی پاسخ گیاه ریحان به تنشهای توأمان آبی و شوری و
همچنین ارزیابی توابع کاهش جذب آب تحت شرایط تنشهای
توأمان آبی و شوری ،یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
بلوكهای کامل تصادفی با  3تکرار انجام شد (شکل  .)1سطوح
آبی شامل چهار سطح آبیاری %81 ،)W2( %111 ،)W1( %121
( )W3و  )W4( %61نیاز آبی گیاه و سطوح شوری شامل چهار
سطح شوری شامل شوریهای ( 1/2تیمار شاهد) (،)S2( 3 ،)S1
 )S3( 5و  )S4( 8دسیزیمنس بر متر بود .برای اعمال تیمار شوری از
آب شور رودخانه شور واقع در شهرستان ورامین در استان تهران
استفاده شد .تیمارهای شوری با استفاده از اختالط آب رودخانه شور با
آب شرب تهیه شد .به ترتیب نتایج تجزیه شیمیایی آب مورد استفاده
در این پژوهش و مشخصات هواشناسی محل اجرای طرح در
جدولهای ( )1و ( )2ارائه شده است.



همچنین  )2002b( Homaee et al.مدل مفهومی زیر را ارائه
کردند.
(رابطه )16

h  (h4  ho ) 
b

*
 1 
(ho  ho )
h3  (h4  ho )  360


مدل مذکور در شرایطی که * h < hو
باشد ،صادق است.

 (h, ho ) 

(h4-h0) ≤ h≤ h3

ب) روش تحقيق

این پژوهش در گلخانه سایت پژوهشی دوشان تپه تهران در
سال  1332انجام شد .منطقه مورد مطالعه در موقعیت طول
جغرافیایی '  ،35˚ 12عرض جغرافیایی'  51˚ 28و ارتفاع 1213

شکل  .3تصوير شماتيک طرح آزمايشهای کشاورزی در شرايط تنش همزمان کمآبی و شوری
جدول  .3نتايج آزمايش تجزيه شيميايی نمونه آب رودخانه شور
milliequvalent/liter

%

Na

*SAR

16/63 61/61

مجموع
کاتیونها

K+

118/69

1/19

milliequvalent/liter

Na+

Mg++

Ca++

مجموع
آنیونها

SO4-

96/5

31/6

11/1

123/1

13/1

Cl-

HCO3-

CO3-

pH

EC
))dS/m

T.D.S
)(mg/lit

91

1

1/11

9/88

11/13

9521

* SARبرحسب )milliequvalent/liter(0/5

جدول  .2وضعيت مشخصات هواشناسی محل اجرای طرح (ايستگاه هواشناسی سينوپتيک دوشان تپه)
تیر

شهریور

مرداد

ماه
سال

Tmin

Tmax

Tm

RW

Tmin

Tmax

Tm

RW

Tmin

Tmax

Tm

RW

1332

21/3

31/6

23/8

25

21/3

36/5

31/1

29

16/1

29/6

21/8

28

 :Tminدمای حداقل (بر حسب درجه سانتیگراد) :Tmax ،دمای حداکثر ماهانه (بر حسب درجه سانتیگراد) :Tm ،دمای ميانگين ماهانه (برحسب درجه سانتیگراد) :RW ،ميانگين
رطوبت نسبی ماهانه (برحسب درصد)
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در این پژوهش ،برنامهریزی آبیاری با استفاده از دستگاه
تتاپروب 1انجام شد .تعرق نسبی با استفاده از تغییرات رطوبت
روزانه خاك محاسبه شد .برای کاهش تبخیر از سطح خاك
گلدانها ،یک الیه شن به ضخامت دو سانتیمتر روی سطح
گلدانها ریخته شد .در پایان آزمایش عملکرد ماده خشک در
تیمارهای مختلف اندازهگیری و عملکرد نسبی از تقسیم عملکرد
ماده خشک تیمارها بر عملکرد ماده خشک تیمار بدون تنش
(تیمار شاهد) محاسبه شد.
مقایسه کمّی مدلهای مورد استفاده با محاسبه آمارههای
بیشینه خطای نسبی ( ،2)MEریشه میانگین مربعات خطای
نرمال شده ( ،3)NRMSEکارآیی مدلسازی ( 1)EFو ضریب جرم
باقیمانده ( 5)CRMبرای هر کدام از مدلها انجام شد .بیان
ریاضی آمارههای یاد شده بهصورت زیر است:
100
O

(رابطه )19



n
i 1

ME  max Pi  Oi

1

(رابطه )18

 n ( Pi  Oi ) 2  2 100

nRMSE   i 1
n

 O
n

n

2

)  (O  O )   ( P  O
2

i

(رابطه )13

i

i

i 1

n

2

)  (O  O
i

i 1
n

i 1

i

n

O

i

EF 

n

O   P
i

(رابطه )21

i 1

i 1

CRM 

i 1

که در آنها  Piمقادیر برآورد شده Oi ،مقادیر اندازهگیری
شده n ،تعداد مشاهدات و  Oمیانگین مقادیر  Oiمیباشد.
آمارۀ  NRMSEمقادیر کلی یا میانگین انحراف مقادیر
برآورد شده از مقادیر اندازهگیری شده را نشان میدهد که
نمایشدهنده عدم اطمینان مطلق مدل میباشد .هر چه
 NRMSEبه صفر نزدیکتر باشد عملکرد شبیهسازی مدل بهتر
است .کمترین مقدار برای  MEو  NRMSEصفر است .مقدار
زیاد  MEنمایانگر بدترین حالت برآورد مدل است .مقدار EF
بین  –تا  +1متغیر است .هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر
باشد مدل کاراتر است .در حالیکه مقدار  CRMنشاندهنده
تمایل مدل برای بیشبرآوردی 6و یا کمبرآوردی 9در مقایسه با

1. Theta Probe (Delta-T Devices, 3118-ML2, Dynamax, Inc., Houston,
)Tex
2. Maximum Error
3. normalized Root Mean Square Error
4. Modeling Efficiency
5. Coefficient of Residual Mass
6. Overestimate
7. Underestimate

مقادیر اندازهگیری شده است .اگر تمامی دادههای برآورد شده و
اندازهگیری شده یکسان باشند ،نتایج آمارهها به صورت ،ME
 CRMو  NRMSEبرابر صفر و  EFبرابر یک است ( Loague
.)and Green, 1991

نتايج و بحث
ارزيابی مدلهای موجود

بهمنظور مقایسه منطقی بین مدلهای موجود ابتدا این مدلها با
استفاده از دادههای مشاهدهای واسنجی شده و پارامترهای این
مدلها برآورد شد .جهت برآورد ضرایب * P2 ،b ،ho50 ،hoو  α02از
 13سطح شوری مجزای از آزمایشهای اصلی شامل
شوریهای( 1/195تیمار شاهد)،3 ،2/8 ،2/5 ،2/2 ،2 ،1/8 ،
 8 ،6 ،5 ،1 ،3/5و  11دسیزیمنس بر متر استفاده شد.
همچنین پارامترهای * α01 ،P1 ،h3 ،h4 ،h50 ،hmax ،hبا استفاده از
مقادیر تعرق نسبی روزانه و پتانسیل ماتریک متناظر ( 211تا
حدود  1111سانتیمتر) اندازهگیری شده  12گلدان (بدون
تنش شوری) برآورد شد.
در جدول ( )3پارامترهای مدلهای مختلف پس از
واسنجی ارائه شده است .این ضرایب با استفاده از گزینه Solver
نرمافزار  Excelو برازش مدلهای مختلف بر دادههای
اندازهگیری شده مورد بحث در پاراگراف باال برآورد گردید .بر این
اساس آستانه کاهش عملکرد ریحان نسبت به تنش آبی ( h3و
* )hدر همه مدلها  511سانتیمتر( ho* ،پتانسیل اسمزی آستانه
کاهش عملکرد) در همه مدلها  612سانتیمتر b ،شیب خط
کاهش عملکرد در همه مدلها  8/1درصد بر دسیزیمنس بر
متر( h50 ،تنش آبی که در آن عملکرد  51درصد کاهش مییابد)
در همه مدلها  1815سانتیمتر و ( ho50پتانسیل اسمزی که در
آن عملکرد  51درصد کاهش مییابد) در همه مدلها 2833/2
سانتیمتر محاسبه شد .مقدار پارامترهای  P1و  P2مدلهای
van
جمعپذیر  )1987( van Genuchtenو ضربپذیر
 )1987( Genuchtenو مدل حد آستانه Dirksen and
 )1988( Augustijnبهترتیب برابر  2/26و  2/1محاسبه شد.
ضرایب  h3و  h4در مدل  )2002b( Homaee et al.به ترتیب
 3181و  511سانتیمتر ،میزان  hmaxبرابر  3611سانتیمتر و
مقادیر پارامترهای  α01و  α02در مدل )2002b( Homaee et al.
برابر  1/21و  1/26محاسبه شد .مقدار پارامتر  P2مدل van
 )1984( Genuchten and Hoffmanو مدل Homaee et al.
( )2002bدر توابع کاهش جذب به ترتیب  2/1و  1/31محاسبه
شد.
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جدول  .1پارامترهای مدلهای برآورد واکنش گياه ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری

شماره مدل
5
6
9
8
11
12
13
11
15
16
19

*h

ho, max

*ho

511
511
511
511
511
-

1386
1386
-

612
612
612
612
612
612

hmax

ho50

h50

h4

h3

(b )%

- 511 3181
- 1815
- 1815
- 3611
- 1815
- 2822/2
- 1815
- 2822/2
- 1815
- 2822/2
8/1 511 3181
8/1
- 1815
- 3611
8/1 511 3181
-

در شکل ( )2برازش توابع کاهش عملکرد شبیهسازی شده
در شرایط تنش آبی بر دادههای اندازهگیری شده (تعرق نسبی
تجمعی در مقابل پتانسیل ماتریک برای سطح شوری  )S1ارائه
شده است .از آنجا که پارامترهای  h50و  h4با استفاده از
تیمارهای بدون تنش شوری محاسبه شد این تیمار دارای 9

P1

2/26
2/26
1/35
2/26
2/26
1/35
-

P2

α01

α02

- 1/21
- 2/26
- 2/1
- 2/1
- 2/26
- 2/1
1/21
- 1/31
-

سطح تنش آبی میباشد .نتایج نشان میدهد در شرایط عدم
تنش شوری ،از بین مدلهای جذب آب در شرایط تنش آبی
مدل  )1978( Feddes et al.دارای بیشترین دقت و مدل
 )1988( Dirksen and Augustijnدارای کمترین دقت میباشد.

شکل  .2تغييرات تابع کاهش جذب تحت شرايط تنش توأمان آبی و شوری در مقابل پتانسيل ماتريک در سطح شوری S1

جدول  .7آمارههای محاسبه شده برای مقايسه مدلهای مختلف برآورد توابع کاهش عملکرد ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری S1

شماره معادله
1

9

R2

1/335
1/393 5
1/353 6
1/333

)NRMSE (%

)EF (%

)ME (%

)CRM (%

2/16
3/19
19/33
1/53

1/33
1/39
1/16
1/33

3/11
5/13
29/61
3/12

-1/12
-1/12
-1/13
1/13

در شکل ( )3برازش توابع کاهش جذب شبیهسازی شده
در شرایط تنش آبی بر دادههای اندازهگیری شده (تعرق نسبی

تجمعی در مقابل پتانسیل ماتریک) در سطح شوری  S2ارائه
شده است .همچنین در جدول ( )5آمارههای ارزیابی مدلها
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ارائه شده است .نتایج به طور کلی نشان از برتری همه مدلهای
ضربپذیر نسبت به مدل جمعپذیر دارد که از این حیث با نتایج
تحقیقات  )2003( Dudley and Shaniو )2006( Skaggs et al.
مطابقت دارد .نتایج همچنین نشان میدهد که در شوری S2

بهترین برازش بر دادههای اندازهگیری شده به ترتیب توسط
مدلهای مفهومی Skaggs et al. ،)2002b( Homaee et al.
( )2006و ضربپذیر ( )2002b( Homaee et al.کمترین
 NRMSEو  )MEبهدست میآید.

شکل  .1تغييرات تابع کاهش جذب تحت شرايط تنش توأمان آبی و شوری در مقابل پتانسيل ماتريک در سطح شوری S2
جدول  .5آمارههای محاسبه شده برای مقايسه مدلهای مختلف برآورد توابع کاهش جذب ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری در سطح شوری S2

شماره معادله
11

11
15
16
19

R2

0/96
0/69 12
0/80 13
0/63
0/69
0/69
0/63

)NRMSE (%

)EF (%

)ME (%

)CRM (%

22/28
12/26
18/58
10/1
12/89
12/26
6/53

0/95
0/89
0/62
0/82
0/82
0/98
0/60

23/06
19/19
29/01
15/69
19/35
12/23
12/21

0/35
-0/01
0/98
-0/02
-0/02
-0/01
0/01

در شکل ( )1برازش توابع کاهش عملکرد شبیهسازی شده
در شرایط تنش آبی بر دادههای اندازهگیری شده (تعرق نسبی
تجمعی در مقابل پتانسیل ماتریک) در سطح شوری  S3ارائه
شده است .همچنین در جدول ( )6آمارههای ارزیابی مدلها ارائه
شده است .نتایج نشان میدهد که در شوری  S3مدل مفهومی
 )2002b( Homaee et al.دارای بیشترین دقت (کمترین

 NRMSEو  )MEدر شبیهسازی واکنش گیاه به تنش همزمان
شوری و کمآبی میباشد )2002b( Homaee et al. .و
 )2010( Sepaskhah and Yaramiنیز توانایی قابل قبول مدل
مفهومی  )2002b( Homaee et al.در شوریهای باالتر از حد
آستانه شوری را بهعنوان یکی از ویژگیهای این مدل اذعان
کرده بودند که نتایج این مطالعه آن را تأیید مینماید.

شکل  .7تغييرات تابع کاهش جذب تحت شرايط تنش توأمان آبی و شوری در مقابل پتانسيل ماتريک در سطح شوری S3
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جدول  .2آمارههای محاسبه شده برای مقايسه مدلهای مختلف برآورد توابع کاهش عملکرد ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری S3

شماره معادله
11

11
15
16
19

R2

0/31
0/61 12
0/81 13
0/38
0/62
0/86
0/69

)NRMSE (%

)EF (%

)ME (%

)CRM (%

93/00
19/02
18/36
22/21
15/26
18/22
15/11

0/29
0/36
0/62
0/91
0/56
0/99
0/82

59/98
13/95
28/25
29/92
18/89
8/59
19/62

0/35
-0/01
0/93
-0/02
-0/02
-0/01
0/1

همچنین کارایی مدلهای مختلف برای تنشهای ترکیبی
 16گانه در جدول ( )9و شکل ( )5ارائه شده است .نتایج نشان
میدهد که در مجموع مدل مفهومی )2002b( Homaee et al.
بهترین برازش بر دادههای اندازهگیری شده را به همراه دارد که
از این حیث با نتایج پژوهش Green ،)2002b( Homaee et al.
 )2006( et al.و  )2006( Skaggs et al.مطابقت دارد .همانطور

که مالحظه میشود مدل مفهومی )2002b( Homaee et al.
نسبت به سایر مدلها با دادههای کمتری مورد ارزیابی قرار
گرفته است ( 12داده در مقابل  16داده) .مهمترین دلیل این
مسئله را میتوان در عدم وجود شرط  ،(h4 - ho) < h < h3در
تیمارهای چهارگانه  S4جستجو نمود.

جدول  .4آمارههای محاسبه شده برای مقايسه مدلهای مختلف برآورد توابع کاهش جذب ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری

شماره معادله
11

11
15
16
19

R2

0/69
0/65 12
0/80 13
0/62
0/65
0/60
0/61

)nRMSE (%

)EF (%

)ME (%

)CRM (%

26/26
10/60
16/58
19/89
11/96
16/59
8/99

0/92
0/63
0/69
0/39
0/69
0/36
0/68

59/93
13/25
99/86
21/62
18/92
13/12
19/52

-0/29
-0/28
0/05
0/1
-0/25
0/06
-0/21

شکل  .5مقايسه دادههای شبيهسازی شده با مدلهای جذب در مقابل دادههای اندازهگيری شده
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توسعه مدل رياضی

در شکل ( )6مقادیر تعرق نسبی تجمعی (

Ta
Tp

 ) اندازهگیری

شده در مقابل قدرمطلق پتانسیل ماتریک در تیمارهای مختلف
شوری ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش مقدار
مکش رطوبتی و شوری خاك میزان جذب آب کاهش مییابد.
رابطه بین تعرق نسبی و پتانسیل ماتریک خطی میباشد .تعرق
نسبی در نقطه شروع تنش آبی ( )h3در هر یک از تیمارهای
شوری با تنش شوری ماس و هافمن برابر است .به دلیل حساس
بودن گیاه ریحان به تنش آبی و شوری آستانه کاهش جذب
(قدرمطلق  )h3پایین میباشد .مکش رطوبتیای که در آن مقدار

جذب صفر میشود ( )h4با افزایش شوری کاهش مییابد .مقادیر
 h4در تیمارهای مختلف شوری  S3 ،S2 ،S1و  S4بهترتید ،3181
 2215 ،2951و  1651سانتیمتر برآورد شد .به استثنای تیمار
 S1در مابقی تیمارها  h4تقریباً از رابطه )* hmax-(ho-hoپیروی
مینماید .در تیمار  S1رابطه  hmax-hoبرقرار میباشد .این نتایج
با نتایج  )2002b( Homaee et al.مطابقت دارد .از طرف دیگر
نتایج نشان میدهد که عالوه بر  h4پارامتر  h3نیز متأثر از میزان
شوری میباشد .مقادیر  h3در تیمارهای مختلف شوری ،S2 ،S1
 S3و  S4به ترتیب  351 ،181 ،511و  235سانتیمتر میباشد.

شکل  .2تغييرات تابع کاهش جذب در مقابل پتانسيل ماتريک در سطوح مختلف کيفی و کمی آب آبياری

رابطه بین  h3و  hoدر شکل  9به تصویر کشیده شده
است .نتایج نشان میدهد که بین  h3و  hoیک رابطه
سیگموییدی بهصورت زیر برقرار است:

بین این دو پارامتر حاکم نیست .همچنین در شکل ( ،)8شکل
شماتیک مدل مفهومی  )2002b( Homaee et al.اصالح شده
ارائه شده است (رابطه  .)23بر اساس این شکل با افزایش شوری
نه تنها میزان جذب آب کاهش مییابد بلکه پارامتر  h3نیز تغییر
میکند.

پتانسیل اسمزی در حد آستانه کاهش جذب و  nضریب ثابت
معادله است که به نوع گیاه بستگی دارد .با اعمال اصالحات فوق
مدل مفهومی  )2002b( Homaee et al.بهصورت زیر اصالح شد:
(رابطه )22

600

*

h3
(رابطه )21
h3 
*
1  ((ho  ho ) / ho 50 ) n
که در آن * h3مقدار  h3در تیمار بدون تنش شوریho* ،

400

|)|h3 (cm

) h  (h4  ho
b
*


 1 
(ho  ho )
*
h3
 360

)  (h4  ho
*
1  ((ho  ho ) / ho 50 ) n

500

300
200

 (h, ho ) 

در شکل ( )9رابطه بین قدرمطلق  h3و  hoارائه شده است.
بر اساس این شکل رابطه  h3و  hoبهصورت یک رابطه غیر خطی
سیگموییدی شکل میباشد و به هیچ عنوان یک رابطه خطی

100
0

4000

3000

2000

1000

|)|ho (Cm
شکل  -4رابطه بين قدرمطلق  h3و ho

0
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جدول  -8پارامترهای مدل مفهومی اصالح شده در برآورد واکنش گياه

1.2
S1
S2
S3
S4
S5

h3

h2

1
0.8

)α(h,ho

0.6
0.4
0.2
0
3000

4000

2000

1000

0

|)|h (Cm
شکل  -8شکل شماتيک مدل مفهومی اصالح شده

برای ارزیابی مدل جدید هم ابتدا مدل مشابه مدلهای
قبلی با استفاده از دادههای مشاهدهای واسنجی شد .در جدول
( )8ضرایب واسنجی مدل مفهومی اصالح شده ارائه شده است.
بر این اساس ضرایب * h4 ،h3و * hoدر مدل مفهومی اصالح شده
به ترتیب  3181 ،511و  612سانتیمتر ،شیب خط کاهش
عملکرد  8/1درصد بر دسیزیمنس بر متر و ضریب  nبرای گیاه
ریحان برابر  1/33برآورد شد.

ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری

شماره
معادله

*ho

22

612

h4

*

h3

511 3181

(b)%

n

8/1

1/33

کارآیی مدل مفهومی اصالح شده برای تنشهای ترکیبی
 16گانه در جدول ( )3و شکل ( )3ارائه شده است .نتایج نشان
میدهد که در مجموع مدل مفهومی اصالح شده بهترین برازش
بر دادههای اندازهگیری شده نسبت به تمام مدلهای جذب
موجود را به همراه داشت (کمترین  MEو  NRMSEو همچنین
بیشترین ضریب تبیین (.))R2
جدول  -9آمارههای محاسبه شده برای مدل مفهومی اصالح شده برای
برآورد توابع کاهش جذب ريحان به تنشهای توأمان آبی و شوری

شماره
مدل

R2

nRMSE
)(%

EF
)(%

ME
)(%

CRM
)(%

22

0/63

8/51

0/89

12/90

-0/03

شکل  .9مقايسه دادههای شبيهسازی شده با مدل مفهومی اصالح شده در مقابل دادههای اندازهگيری شده

نتيجهگيری

مدلسازی واکنش گیاهان زراعی به تنشهای همزمان آبی و
شوری میتواند به مدیریت بهرهبرداری از منابع آب محدود
کشور کمک شایانی بنماید .پژوهش حاضر ،با هدف مدلسازی
واکنش گیاهان زراعی نسبت به تنشهای توأمان شوری و
کمآبی انجام شد .برای این منظور ابتدا مهمترین توابع کاهش
جذب آب شامل مدلهای ( )1987( van Genuchtenجمعپذیر
و ضربپذیر)Van Dam et ،)1988( Dirksen and Augustijn ،

 )2002b( Homaee et al. ،)1997( al.و )2006( Skaggs et al.
با استفاده از دادههای گلخانهای ریحان مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج ارزیابی مدلها نشان داد که هر چند در بین مدلهای
موجود ،مدل  )2002b( Homaee et al.دارای دقت بیشتری
میباشد ،لیکن در هیچ یک از مدلهای ریاضی ارائه شده ارتباط
بین پتانسیل ماتریک در رطوبت سهلالوصول ( )h3و پتانسیل
اسمزی ارائه نشده است .این در حالی است که با افزایش شوری
پتانسیل کل آب (مجموع پتانسیل ماتریک و اسمزی) کاهش

3195  تابستان،2  شمارﮤ،74  دورﮤ،تحقيقات آب و خاک ايران

 کمآبی و تنش،ارائه شده قادر است واکنش گیاه به تنش شوری
 وR2=1/39( همزمان شوری و کمآبی را با دقت بسیار مناسب
.) شبیهسازی نمایدRMSE= 8/5%
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) در2002b( Homaee et al.  در این مقاله با اصالح مدل.مییابد
 یک مدل ریاضی جدید برای بررسی واکنش گیاهانh3 بازوی
 نتایج.زراعی به تنشهای همزمان شوری و کمآبی ارائه شد
ارزیابی مدل با دادههای مشاهدهای ریحان نشان داد که مدل
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