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  )شرح مساله(مقدمه 
کسب بیشترین ، باشد خشک که آب آبیاري براي بخش کشاورزي در حد کفایت نمی در مناطق خشک و نیمه

از آنجا که ارزیابی عملکرد محصول مزارع .  ضروري است با استفاده از حداقل مقدار آب آبیاريوري عملکرد و بهره
منوط به انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت بوده و براي رسیدن به نتایج دقیق الزم است که این عملیات در 

 بنابراین. رو بسیار زمانبر و پرهزینه است شرایط ویژه براي مشاهده اثر یک فاکتور خاص بر نتایج صورت گیرد، از این
سازي  افزارهاي مرتبط با گیاهان زراعی براي شبیه هاي کامپیوتري استفاده از نرم هاي اخیر با توسعه مدل در سال

بدون اینکه الزم باشد هزینه و وقت زیادي . عملکرد در شرایط متغیر ورودي به دلخواه کاربر، امکان پذیر گشته است
افزار  بار جهانی فائو توسعه یافته است، نرمسازمان خواروها که به توصیه  یکی از این مدل. صرف تحقیق گردد

AquaCrop آبیاري و  اساس آب قابل استفاده تحت شرایط مختلف از جمله کمباشد که عملکرد محصول را بر می
  .کند سازي می شوري شبیه

  

  ها  ترین یافته مهم
در مزرعـه دانـشگاه علـوم کـشاورزي و منـابع طبیعـی       )  تکرار3 تیمار و  9( کرت   27یا در   به این منظور گیاه سو    

 سه فاکتور اصلی آبیـاري و سـه فـاکتور         ا تصادفی ب  صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً      آزمایش به . گرگان کشت شد  
آبی و تیمارهـاي  نیاز   (Iw3) درصد 125و   100(Iw2)، (Iw1)75تیمارهاي آبیاري شامل . شوري پیاده شدفرعی 

 نتـایج  . بودندds/m((IS3) (8و ) (IS2) شوري حد آستانه (5، (IS1)6/0ترتیب شاهد با شوري  شوري آب آبیاري به  
داري  آبیاري بر گیاه سویا در سطح احتمال یک درصـد اخـتالف معنـی    و بیش آبیاري نشان داد که اعمال شوري و کم

هـاي واقعـی    مقایسه داده. داري مشاهده نشد ها اختالف معنی ه اما در ارتفاع بوتهوجود آمد دانه تیمارها بهدر وزن هزار 
حـاکی از آن  ) 03/2برابـر   RMSE و عملکـرد کـل بوتـه بـا     33/1 برابر  RMSEعملکرد دانه با    (سازي شده    و شبیه 

هـاي بـاالتر آب    ريالبته در شو  . قبولی برخوردار بوده است    سازي عملکرد محصول از دقت قابل       که مدل در شبیه    است
، نیـاز  سادگی مـدل . قت مدل کاسته شده استآبیاري نسبت به زمانی که آب معمولی براي آبیاري استفاده شد، از د            

سازي عملکرد محـصول و کـارایی مـصرف آب در شـرایط مختلـف       شبیه قبول در هاي ورودي کم و دقت قابل   به داده 
  .کند مدیریت آب و خاك و ارایه راهکارهاي سودمند معرفی میعنوان ابزاري مفید در  آبیاري و شوري آن را به
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  اهمیت موضوع
 دارد آب داراي اهمیـت بـسیار   خشک دنیـا قـرار   با توجه به اینکه اکثر نقاط کشور ایران در قسمت خشک و نیمه   

هاي حاصـلخیز ناکـافی    هاي شیرین، زمین هاي کشاورزي و خاك ، از جمله آب   آب آنجا که منابع   باشد و از   زیادي می 
کـارگیري   شوند، به تر می هر روز گران) نیروي کار، منابع انرژي، مواد و کودهاي شیمیایی      (ها   و محدود هستند و نهاده    

که با مـدیریت منـابع و    نحوي  به،رسد نظر می  وري، الزم به   برداري و افزایش بهره     بهبود بهره  هاي مناسب با هدف    روش
 بـا بـروز   .ها در واحد سـطح بتـوان بـه بـازده اقتـصادي بهینـه دسـت یافـت              مصرف کمترین مقدار آب و دیگر نهاده      

آبی مواجهنـد، قـرار داده     با مشکل کمهاي اخیر که ایران را نیز در زمره کشورهایی که        ویژه در سال   هاي آبی به   بحران
است، موضوع مدیریت بهینه مصرف این ماده ارزشمند به یک دغدغه بـراي مهندسـان و مـدیران آب تبـدیل شـده                      

اي کـه باعـث    ریـزي و طراحـی بـه گونـه      گونه برنامه  با توجه به استفاده بخش اعظم آب در امور کشاورزي، هر          . است
ـ     می ،زي شود مصرف بهینه آب در زمینه کشاور      سـزایی در رشـد اقتـصادي، اسـتقالل در تـامین غـذا و              هتواند تاثیر ب

اي کمک گرفته تـا   هاي رایانه ها و مدل افزار رو مدیران و مهندسان آبیاري از نرم      از این . پیشرفت کشاورزي داشته باشد   
دار اسـتفاده از آب، بتواننـد میـزان    ریزي نمایند که با کمترین مق     بندي و میزان آب آبیاري را طوري برنامه        نحوه زمان 

  .محصول مورد انتظار زارعین را بدست آورند


