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مدلسازي مراحل رشد گونههاي گياهي و ارتباط آن با عوامل محيطي بهويژه تغييرات اقليمي و خاکي ،ميتواند هدايتگر

برنامههاي مديريتي و حفاظتي مناسب براي احيا و اصالح مراتع باشد .در اين تحقيق هدف ارزيابي مدل  AquaCropبراي گونههاي
جو خودرو ) (Hordeum murinum subsp. glaucum (Staud.)Tzvelevو يونجه ) (Medicago polymorpha L.در منطقه حفاظت
شده شيمبار بود .بنابراين براساس دادههاي اندازهگيري شده سالهاي  7895تا  ،7894ارزيابي مدل انجام شد .براي مقايسه دادههاي
شبيهسازي شده با دادههاي سال دوم از شاخصهاي ارزيابي ،ضريب تبيين ) ،(R2جذر ميانگين مربعات اشتباه ) ، (RMSEجذر
ميانگين مربعات اشتباه نرمال شده ) ،(NRMSEشاخص توافق ويلموت ) (dو ضريب کارايي مدل ( )EFاستفاده شد .ارزيابي کارکرد
مدل  AquaCropدر شبيهسازي روند تغييرات سايهانداز (درصد پوشش) و توليد ماده خشک گونههاي انتخابي ،نشان داد که مدل
کارايي الزم را در شبيهسازي دارد .ارزيابي آماري مقادير  EF ،R2و  dدر شبيهسازي و اعتبارسنجي براي تغييرات سايهانداز (درصد
پوشش) و توليد ماده خشک در جو خودرو و يونجه نزديک به  7هستند .نتايج ارزيابي آماري درصد پوشش جو خودرو و يونجه نيز

نشان ميدهد که مقدار عددي ضريب  ،RMSEبين  7تا  8/1و براي ماده خشک بين  0/58تا  0/08است.
واژههای کلیدی :منطقه حفاظت شده شيمبار ،مدل  ،AquaCropشبيهسازي ،صحتسنجي ،جذر ميانگين مربعات اشتباه ،ماده خشک.

مقدمه
مدل فرايندگراي  ، AquaCropمدلي است که توسط
سازمان خواروبار جهاني ) (FAOبراي شبيه سازي واکنش
رشد و عملکرد گياهان به آب (خشکي و ماندابي) ،دما،
تغييرات ،مديريت هاي زراعي و غير زراعي طراحي شده
است .اين مدل نياز به پارامترهاي نسبتا کم و دادههاي
ورودي کمي براي شبيه سازي پاسخ عملکرد به آب دارد.

پارامترهاي ورودي آن ساده و از دقت کافي و توانمندي
زياد در شبيه سازي برخوردار است .با استفاده از مدل
 ،AquaCropميزان توليد محصول به عنوان معياري براي
بررسي مصرف آب در شرايط ديم ،آبياري و يا کمبود آب
شبيهسازي مي شود .ابزار محاسبه رشد در ،AquaCrop
چرخه آب است .ميزان توليد بيومس در ارتباط با آب يا
به عبارتي تعرق ،معياري براي استفاده از  CO2و بخار آب
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موجود در اتمسفر است .اين معيار کمک ميکند که
 AquaCropبراي فصول و مکان هاي مختلف قابليت
کاربرد داشته باشد .شبيهسازي در دورههاي دمايي و
تغييرات دوره اي ،حتي روزانه امکانپذير است ( Steduto
 .)et al., 2009اين مدل به سه دسته داده براي اجرا نياز
دارد که عبارتند از :داده هاي اتمسفري مانند بارندگي ،دما
و تبخير ،داده هاي مربوط به گياه مانند فنولوژي ،عمق
ريشه و ميزان ماده خشک و دادههاي خاک محل مانند
ميزان رطوبت و بافت خاک ( & Shamsnia
 Pared .)Pirmoradian, 2013و همکاران ( )5072از
مدل  AquaCropبراي محاسبه ميزان آب موجود در
خاک ،تبخير از سطح خاک ،بيومس و توليد محصول در
گياه ( Soybean )Glycine max L.در شمال چين
استفاده کردند .براي اينکار داده هاي تجربي  4سال
جمع آوري شد تا توانايي مدل سنجيده شود .کاليبره کردن
مدل داده ها نشان داد که مقدار بيومس و محصول توليدي
با شبيه سازي شده از کمترين انحراف ،کمتر از  9درصد
برخوردار بوده و مقدار ميانگين خطا  RMSEکمتر از
 1/8درصد بود .اين مدل همچنين براي ا رزيابي عملکرد
محصوالتي ازجمله ذرت ) ،(Hsiao et al., 2009پنبه
) (Garcia-Via et al., 2009و کينوا (Geerts et al .,
) 2009بکار گرفته شد و نتايج حکايت از قابل اعتماد
بودن مدل در شبيه سازي ميزان توليد ماده خشک و
محصول داشت .پژوهش اخير با هدف ارزيابي مدل
 AquaCropبراي گونه هاي مرتعي جو خودرو و يونجه
در منطقه حفاظت شيمبار طي سالهاي  7895تا  94انجام
شد .اين خطه به دليل تنوع زيستگاهي ،وجود تاالب،
بيشه مردابي ،درخت زار بلوط و مراتع ييالقي از اهميت
ويژه اي برخوردار است ).(Dinarvand et al., 2016
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مدل سازي مراحل رشد گونه هاي گياهي منطقه و اثر
عوامل محيطي ،اقليمي و خاکي ميتواند هدايتگر
برنامه هاي مديريتي و حفاظتي مناسب براي احيا و اصالح
مراتع باشد .در اين تحقيق هدف ارزيابي مدل
 AquaCropبراي گونه هاي جو خودرو (Hordeum
) murinum subsp. glaucum (Staud.)Tzvelevو
يونجه ) (Medicago polymorpha L.در منطقه
حفاظت شده شيمبار بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه شيمبار يا شيرين بهار شامل محدودهاي در دامنه
شمالي درياچه سد شهيد عباسپور در حوزه زاگرسي
(ناحيه ايراني توراني) است .اين منطقه در  42کيلومتري
شمال شرقي مسجدسليمان و در محدوده بخش انديکا ،بين
مختصات جغرافيايي  85درجه و  3دقيقه تا  85درجه و
 59دقيقه عرض شمالي و  49درجه و  59دقيقه تا 43
درجه و  49دقيقه طول شرقي قرار دارد (شکل .)7
مساحت اين منطقه  28هزار هکتار مي باشد .تغييرات
ارتفاعي منطقه بين  400تا  8400متر از سطح درياست.
ميانگين حداکثر دما  84درجه سانتي گراد در تيرماه و
ميانگين حداقل دما  9درجه سانتيگراد در ديماه و
متوسط بارندگي ساليانه  400ميلي متر بصورت باران و
تگرگ و در ارتفاعات مشرف به منطقه از نوع برف است.
سيماي عمومي منطقه نيز شامل سه رويشگاه شاخص،
جنگل (درختز ار) بلوط ،مراتع با پوششي از گونههاي
علفي و تاالب با پوشش انبوهي از درختچه هاي آبدوست
است.
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شکل  -1موقعیت منطقه حفاظت شده شیمبار در ایران و استان خوزستان

انتخاب گونههای گیاهی مناسب برای بررسی اثر تغییر اقلیم
نتايج مشاهدات و اندازهگيري هاي ميداني نشان داد که
بيشترين درصد پوشش منطقه يونجه و شبدرها از
پهن برگان علفي (فوربها) و گراس هاست .بنابراين دو
Hordeum
گونه  Medicago polymorpha L.و
 murinum subsp. glaucum (Staud.)Tzvelevبهعنوان
گونه هاي مناسب انتخاب شدند .الزم به ذکر است که گونه
انتخابي يونجه زندگي همزيستي با ريزوبيومهاي خاک
دارد و نقش مؤثري در افزايش ازت خاک در منطقه
داشته است.
تهیه دادههای اقلیمی
داده هاي آب و هوايي سالهاي  7895تا  7894از
سازمان آب و برق خوزستان ،ايستگاه چلو و انديکا تهيه
شد .همه داده ها به اکسل وارد شد و پس از مرتب سازي
و تبديل از تاريخ شمسي به ميالدي ،خروجي اکسل به
بخش ورود داده هاي مدل بارگذاري شد.

تهیه دادههای مراحل رشد و نمو گونههای انتخابی
در سالهاي  7895تا  7894در فصل رويشي براي ثبت
مراحل رشد به منطقه مراجعه و فاکتورهاي مربوط به فنولوژي،
درصد پوشش (با استفاده از پالت يک مترمربعي) ،ماده خشک
اندامهاي هوايي (براي  70پايه) و شاخص سطح برگ (براي
يک پايه) گونههاي انتخابي از مراحل اوليه رشد رويشي تا
بلوغ و پيري اندازهگيري شد .در پايان فصل رويشي نيز
عملکرد دانه و وزن هزار دانه اندازهگيري شد (جدول  .)7بعضي
ويژگيها تحت عنوان صفات حفاظتشده براي هر گونه صفات
تثبيت شدهاي هستند که با تغيير منطقه رويشي ،تغيير نميکنند
(( )Steduto et al., 2012جدول .)8
ثبت دادههای مربوط به خاک منطقه
هر سال يک نمونه خاک از عمق  80-0سانتيمتري تهيه
و به آزمايشگاه خاکشناسي منتقل شد .خصوصيات مربوط
به خاک منطقه مانند  ،pH, ECبافت خاک ،درصد رطوبت،
ميزان کربن آلي ،فسفر و پتاسيم اندازهگيري شد (جدول .)5
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جدول  -1ثبت مراحل رشد و ویژگیهای گونهها در فاصله سالهای  1332تا 1334
فنولوژي

درصد رطوبت
خاک

تاريخ

طول ريشه

ماده خشک

)(cm

)(g

سايهانداز

شاخص سطح

گونه

برگ )(LIA

رشد رويشي

81

95/9/59

4

0/048

0/91

0/00073

Hordeum murinum

رشد رويشي

81

95/9/59

4

0/094

2/83

0/0092

Medicago polymorpha

رشد رويشي

79

95/75/78

3

0/031

4/81

0/0098

Hordeum murinum

گلدهي

79

95/75/78

9

7/701

59/92

0/591

Medicago polymorpha

گلدهي

1/ 2

98/7/51

78

0/015

8/83

0/0089

Hordeum murinum

ميوه

1/ 2

98/7/51

75

7/994

73/73

0/7003

Medicago polymorpha

رکود

3/79

98/5/55

0

7/397

-

-

Hordeum murinum

رکود

3/79

98/5/55

0

7/29

-

-

Medicago polymorpha

رشد رويشي

20/9

98/70/9

2

0/522

4/04

0/0024

Hordeum murinum

رشد رويشي

20/9

98/70/9

1

0/559

9/14

0/0599

Medicago polymorpha

گل

85

98/77/79

9

0/844

8/03

0/0085

Hordeum murinum

گل و ميوه

85

98/77/79

77

0/322

73/2

0/7044

Medicago polymorpha

ميوه

79

98/75/59

75

7/79

75/49

0/0435

Hordeum murinum

ميوه

79

98/75/59

74

5/31

80/82

0/5303

Medicago polymorpha

ميوه و رکود

3

94/5/75

78

5/07

77/78

0/0831

Hordeum murinum

ميوه و رکود

3

94/5/75

72

8/74

58/45

0/7992

Medicago polymorpha

عنصر K

عنصر P

جدول  -2ویژگیهای خاک منطقه رویشگاه گونههای انتخابی
بافت خاک

درصد کربن

هدايت الکتريکي

اسيديته
1/ 5
1/ 2

ارگانيک

Sand

clay

Silt
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7/ 3

79

25

85

0/34

822

8/ 5

7/54

71

24

83

0/ 3

توصیف مدل AquaCrop

با استفاده از مدل فرايندگراي  AquaCropميزان توليد
گياه بهعنوان معياري براي بررسي مصرف آب در شرايط
ديم ،آبي و يا کمآبي شبيهسازي ميشود (Steduto et al.,
) .2009ابزار محاسبه رشد در  AquaCropچرخه آب است.
ميزان توليد بيومس در ارتباط با آب يا بهعبارتي تعرق،
معياري براي استفاده از  CO2و بخار آب موجود در اتمسفر
است .اين معيار کمک ميکند که  AquaCropبراي فصول و

مکانهاي مختلف قابل کاربرد باشد .شبيهسازي در دورههاي
دمايي و تغييرات دورهاي و حتي روزانه امکانپذير است.
اين مدل به سه دسته داده براي اجرا نياز دارد ( Steduto et
 .)al., 2009که عبارتند از:
دادههاي اتمسفري مانند بارندگي ،تعداد روزهاي آفتابي،
دماي حداکثر و حداقل و تبخير
دادههاي مربوط به گياه مانند فنولوژي ،عمق ريشه و
ميزان ماده خشک

ارزيابي مدل  AquaCropبراي ...
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دادههاي خاک محل مانند ميزان رطوبت و بافت خاک.
اين نرمافزار از سايت سازمان خواروبار جهاني )(FAO
بارگيري شد.
شاخصهای ارزیابی
به منظور ارزيابي دقتت و اعتبتار متدل AquaCrop
براي گونه هاي انتخابي ،براساس داده هاي انتدازه گيتري
شده سال اول مدل واسنجي و با استفاده از داده هاي سال
دوم صتتحت ستتنجي گرديتتد .هتتدف از واستتنجي ،تنظتتيم
داده هاي ورودي گياهي به مدل استت کته بايتد مقتادير
حاصل از پيش بيني با مقادير مشاهده اي کمترين اختالف
را داشته باشند .اين مورد با اجراي مدل و مقايسه مقادير
0.5

حاصل از شبيه سازي با مقادير مشاهده اي ميسر مي شود.
براي مقايسه داده هتاي شتبيه ستازي شتده بتا داده هتاي
اندازه گيري شده مربوط به شاخص هاي ارزيابي در سال
دوم ،از معادالت  7تتا  4استتفاده شتد .ضتري ب تبيتين
( )Coefficient of determination: R 2جذر ميتانگين
مربعات اشتباه ) ، (RMSEجذر ميانگين مربعات اشتتباه
نرمال شده ) (NRMSEشتاخص توافتق ويلمتوت )،(d
ضريب کارايي مدل (  ) EFاستفاده شد ( Andarzian, et
.)al . 2011
2
هرچه  RMSEبه صفر نزديک تر و مقادير  EF،Rو
 dبه  7نزديکتر باشد ،عملکرد شتبيه ستازي متدل بهتتر
است.
0.5

 n ( Pi  Oi ) 2 
NRMSE  (1 / O)  

n
 i1


 n ( Pi  Oi ) 2 
RMSE  

n 
 i1

)1) 2

n

2

)  (P  O
4) EF 1 
)  (O  O
i

2

i

n

2

i 1

i

i

 Oi  Oi 

2

i

در فرمولهاي باال Pi :و  Oiبهترتيب مقادير پيشبيني
شده و مشاهده شده n ،تعداد مشاهدات و  Oiavgميانگين
مقادير مشاهده است.
پارامترهاي (ضرايب صفات) ثابت مورد استفاده در مدل
با استفاده از گونههاي زراعي (جو و يونجه) تهيه شد و
ضرايب صفات غير ثابت براي گونههاي انتخابي تحت
شرايط منطقه حفاظتشده شيمبار در مدل AquaCrop
تنظيم گرديد (جدولهاي  8و .)4

)  (P  O

avg

نتایج

i 1

 P  O

i avg

d

)3

i

واسنجی مدل  AquaCropدر شبیهسازی عملکرد و
بهرهوری آب برای گونههای انتخابی
شاخصهاي آماري ارائه شده در جدولهاي  2و 9
حکايت از توانمندي مدل در شبيهسازي اين خصوصيت
گياهي در شرايط مختلف محيطي دارد.
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جدول  -3پارامترهای (ضرایب صفات) ثابت مدل در شبیهسازی )(Steduto, et al., 2012; Abrha et al., 2012; Allen, et al., 2006
يونجه

جوخودرو

واحد اندازهگيري

پارامتر
دماي پايه

2

0

درجه سلسيوس

دماي حداکثر

80

82

درجه سلسيوس

سايهانداز اوليه ( 90درصد جوانهزني)

5/ 2

0/83

سانتيمتر مربع

ضريب رشد سايهانداز

77/9

75/8

-

ضريب تنفس در شرايط  700درصد پوشش

7/ 7

7/ 7

-

ضريب کاهش سايهانداز بعد از رشد حداکثري

77/9

3

-

ضريب کاهش سايهانداز در مرحله زوال

0/881

0/544

-

بهرهوري آب

78

2

گرم بر مترمربع

آستانه حداکثري رشد برگ

0/ 5

0/ 5

-

آستانه حداقلي رشد برگ

0/22

0/92

-

8

8

-

0/ 5

0/ 9

-

8

8

-

0/42

0/22

-

8

8

-

ضريب بازدارندگي رشد ،مرگ در مرحله شاخص برداشت

Small

Small

-

ضريب بازدارندگي روزنهاي در مرحله شاخص برداشت

Small

Moderate

-

شکل منحني تنش (ضريب تنش رشد برگ)
آستانه حداکثري تحمل روزنهاي
شکل منحني تنش (ضريب تنش بسته شدن روزنهاي)
حداکثر ضريب تغييرات پيري
شکل منحني تنش (ضريب تنش پيري)

جدول  -4پارامترهای (ضرایب صفات) تنظیم شده در شبیهسازی برای گونههای انتخابی در شرایط منطقه حفاظتشده شیمبار
يونجه

جوخودرو

واحد اندازهگيري

پارامتر
مدت زمان از مرحله جوانهزني تا سبز شدن

)783( 77/9

)98( 1

روز (درجه روز رشد يا )GDD

مدت زمان از مرحله سبز شدن تا گردهافشاني

189

7073

درجه روز رشد يا GDD

حداکثر سايهانداز

88

78

درصد

)314( 97

)7731( 95

روز (درجه روز رشد يا )GDD

ضريب کاهش سايهانداز

)0/881( 71

)0/544( 3

روز (درجه روز رشد يا )GDD

مدت زمان از مرحله جوانهزني تا بلوغ

)7829( 39

)7209( 14

روز (درجه روز رشد يا )GDD

مدت زمان از مرحله جوانهزني تا گلدهي

)139( 21

)7073( 24

روز (درجه روز رشد يا )GDD

طول دوره گلدهي

)759( 3

)727( 1

روز (درجه روز رشد يا )GDD

حداکثر عمق مؤثر توسعه ريشه

0/82

0/52

متر

حداقل عمق مؤثر توسعه ريشه

0/7

0/7

متر

)492( 89

)218( 85

روز (درجه روز رشد يا )GDD

شاخص برداشت پايه

78

59

درصد

شاخص برداشت نهايي

)278( 51

)459( 73

روز (درجه روز رشد يا )GDD

مدت زمان از مرحله جوانهزني تا پيري

مدت زمان از مرحله جوانهزني تا حداکثر عمق توسعه ريشه

ارزيابي مدل  AquaCropبراي ...
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جدول  -2ارزیابی آماری شبیهسازی تعیین درجه اعتماد به مدل در شبیهسازی درصد پوشش جو خودرو و یونجه
شاخص ارزيابي

صحتسنجی مدل

واسنجی مدل
جو خودرو

يونجه

جو خودرو

يونجه

) (R2ضريب تبيين

0/31

0/90

0/91

0/93

) (RMSEمجذور ميانگين مربعات خطا

%5/4

%8/1

%7

% 8/ 1

% 88/1

% 71/1

% 79

% 57/4

) (EFضريب کارايي مدلسازي

0/14

0/19

0/99

0/33

) (dشاخص سازگاري

0/94

0/99

0/99

0/91

) (NRMSEنرمال شده مجذور ميانگين مربعات خطا

جدول  -6ارزیابی آماری شبیهسازی تعیین درجه اعتماد به مدل در شبیهسازی تولید ماده خشک جو خودرو و یونجه
شاخص ارزيابي

صحتسنجی مدل

واسنجی مدل
جو خودرو

يونجه

جو خودرو

يونجه

) (R2ضريب تبيين

0/99

0/92

0/99

0/99

) (RMSEمجذور ميانگين مربعات خطا

0/094

0/81

0/08

0/58

) (NRMSEنرمال شده مجذور ميانگين مربعات خطا

% 53/8

% 57/8

% 78/5

% 58/7

) (EFضريب کارايي مدلسازي

0/39

0/95

0/91

0/98

) (dشاخص سازگاري

0/93

0/93

0/99

0/93

نمودار مقايسه تغييرات ماده خشک شبيهسازي و
اندازهگيري شده در جو خودرو و يونجه (شکلهاي  7تا )4
نيز نشان ميدهد که مقادير اندازهگيري شده درصد پوشش و

1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131

درصد پوشش سایه انداز

شکل  -1نمودار مقایسه تغییرات درصد پوشش شبیهسازی و
اندازهگیری شده در جو خودرو

1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131

طول دوره رشد (روز بعد از جوانه زنی)

simulated
measured

70
60
50
40
30
20
10
0

ماده خشک (کیلوگرم در هکتار)

simulated
measured

14
12
10
8
6
4
2
0

ماده خشک با تفاوت کم تقريبا منطبق بر مقادير شبيهسازي
شده خروجي مدل است.

طول دوره رشد (روز بعد از جوانه زنی)

شکل  -2نمودار مقایسه تغییرات ماده خشک شبیهسازی و اندازهگیری
شده در جو خودرو
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20 40 60 80 100 120 140 160 180
طول دوره رشد (روز بعد از جوانه زنی)

درصد پوشش سایه انداز

measured
simulated

0

شکل  -3نمودار مقایسه تغییرات درصد پوشش شبیهسازی و

simulated
measured

81 101 121 141 161

طول دوره رشد (روز بعد از جوانه زنی)

شکل  -4نمودار مقایسه تغییرات ماده خشک شبیهسازی و اندازهگیری
شده در یونجه

اندازهگیری شده در یونجه

ارزيابي کارکرد مدل  AquaCropدر شبيهسازي روند
تغييرات سايهانداز (درصد پوشش) و توليد ماده خشک
گونههاي انتخابي ،نشان داد که مدل قادر است به خوبي
روند تغييرات سايهانداز و توليد ماده خشک گياه را
شبيهسازي نمايد .ارزيابي آماري مقادير  EF ،R2و  dدر
شبيهسازي و اعتبارسنجي براي تغييرات سايهانداز (درصد
پوشش) و توليد ماده خشک در جو خودرو و يونجه نزديک
به  7هستند .نتايج جدولهاي  8تا  9براي ارزيابي آماري
درصد پوشش جو خودرو و يونجه نيز نشان داد که مقدار
عددي ضريب  ،RMSEبين  7تا  8/1و براي ماده خشک
بين  0/58تا  0/08است .شکلهاي  7تا  4نيز نشان داد که
مقادير اندازهگيري شده درصد پوشش (سايهانداز) و ماده
خشک با اندکي تفاوت تقريبا منطبق بر مقادير شبيهسازي
شده خروجي مدل هستند.

بحث
ارزيابي نتايج کارکرد مدل  AquaCropدر شبيهسازي
روند تغييرات سايهانداز (درصد پوشش) و توليد ماده خشک
گونههاي انتخابي در اين تحقيق ،بيانگر کارايي مناسب مدل
در شبيهسازي روند تغييرات سايهانداز و توليد ماده خشک
گياه است .بهنحويکه مقادير اندازهگيري شده درصد پوشش
(سايهانداز) و ماده خشک با اندکي تفاوت تقريبا منطبق بر

61

41

21

1

ماده خشک (کیلوگرم در هکتار)

35
30
25
20
15
10
5
0

400
350
300
250
200
150
100
50
0

مقادير شبيهسازي شده خروجي مدل هستند .اين مدل براي
گياهان زراعي مانند برنج ،گندم ،جو ،يونجه ،سويا و ذرت
ارزيابي شده و نتايج نهايي نشان داد که کارايي مدل در اين
محصوالت نيز در حد مطلوب و قابل استفاده بوده و ميتوان
براي بهبود مديريت زراعي بهويژه آبياري و زهکشي استفاده
کرد ( & Babazadeh & Sarai Tabrizi, 2012; Kim
;2015

al.,

et

Zabihi

;2015

Kaluarachchi,

.)Khoshravesh et al., 2015
 Andarzianو همکاران ( )5077براي ارزيابي مدل
 AquaCropاز دادههاي مزرعهاي سه فصل رويشي گندم
مربوط به سالهاي  5000تا  5004 ،5007تا  5002و
 5009تا  5001اهواز استفاده کردند و ميزان آب در
دسترس گياه (در خاک و اطراف سيستم ريشهاي) ،توليد
بيومس و دانه شبيهسازي شد .در اين تحقيق ميزان RMSE
کمتر از  70درصد بود Mabhaudh .و همکاران ()5074
دادهگذاري و ارزيابي مدل  AquaCropرا براي گياه
دارويي Colocasia esculenta L. Schottدر آفريقاي
جنوبي انجام دادند .در اين پژوهش شاخص  R2برابر 0/34
و  RMSEبرابر با  7/3درصد بود Abi Saab .و همکاران
( )5072توانمندي دو مدل  AquaCropو  CropSystرا
براي رشد و ميزان باردهي گياه جو Hordeum vulgare
تحت آبياري و کوددهي مختلف مورد مقايسه قرار دادند .اين

...  برايAquaCrop ارزيابي مدل
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 در جنوب ايتاليا5003  تا5009  سال از8 بررسي به مدت
 هردو مدل از توانمندي مناسبي، نتايج نشان داد.انجام شد
CropSyst  نسبت به مدلAquaCrop برخوردارند اما مدل
RMSE از قابليت و توانايي بهتري برخوردار است و ميزان
،) بود0/09  تا0/2(  پايينترAquaCrop براي بيومس در
. بدست آمد0/72  تا0/71 CropSyst درحاليکه براي
 براي دو گونه خودروAquaCrop نتايج شبيهسازي مدل
جو و يونجه در منطقه شيمبار نشان داد که اين مدل قادر
است با دقت قابل قبولي براي پيشبيني عملکرد در شرايط
 عوامل تأثيرگذار منفي و آشفتگيهاي.طبيعي بکار رود
 تأمين سوخت و،ناشي از فعاليتهاي انساني مانند چراي دام
فعاليتهاي مربوط به ساختوساز جادهاي سبب تغيير
 مدلسازي مراحل رشد.سيماي منطقه گرديده است
گونههاي گياهي منطقه و اثر عوامل محيطي بهويژه تغييرات
اقليمي و خاکي و ميزان تأثير آنها بر پوشش گياهي ميتواند
هدايتگر برنامههاي مديريتي و حفاظتي مناسب براي احيا و
 بطور مسلم بدون آگاهي از.اصالح مراتع منطقه گردد
 ارائه راهکارهاي جلوگيري از،فاکتورهاي محيطي مؤثر
.انقراض و نحوه گسترش گونههاي گياهي امکانپذير نيست
از سوي ديگر اين مدل به دليل داشتن پانل مربوط به
تغييرات آب و هوايي و ميزان دياکسيد کربن قابل پيشبيني
 اين توانمندي را دارد که بتواند اثر تغيير،در سالهاي آينده
اقليم بر پوشش غالب يا گونههاي خاصي را در منطقه
 انطباق مقادير اندازهگيري شده درصد پوشش.بررسي کند
(سايهانداز) و ماده خشک بر مقادير شبيهسازي شده
 قابل اعتماد بودن،خروجي مدل براي گونههاي انتخابي اخير
مدل را براي ادامه کار و استفاده آن براي ساير گونهها
 نادر و درخطر انقراض ممکن،بهويژه گونههاي اندميک
.ميسازد
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Abstract
Modeling the growth stages of plant species and its relation with environmental factors,
especially climatic and edaphic changes, can lead to appropriate management and conservation
plans for rangeland rehabilitation and improvement. The objectives of this study were to
evaluate the AquaCrop model for two species (Medicago polymorpha L., Hordeum murinum
subsp. glaucum (Staud.)Tzvelev) in the Shimbar protected area. Therefore, model evaluation
was performed based on the data recorded during 2013-2015. Coefficient of determination (R2),
absolute and normalized root mean square error (RMSE, NRMSE), Willmott agreement index
(d) and Efficiency Coefficient (EF) were used to compare the simulated data with the data of the
second year. The evaluation of AquaCrop model for canopy cover and biomass in selected
species demonstrated that the model had the necessary efficiency for simulation. The values of
R2, EF, and, d recorded for the canopy cover and biomass of Medicago polymorpha and
Hordeum murinum subsp. glaucum were near 1. The values of RMSE calculated for canopy
cover and biomass were between 1 to 3.7 and 0.03 to 0.23, respectively.

Keywords: Shimbar protected area, AquaCrop model, simulation, validation, root mean square
error, biomass.

