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چکيده:
زمينه و هدف :نظر به اهميت تعيين رفتار گياهان در شرايط کمبود آب الزم است تا ضرايب حساسيت گياه به آب در مراحل مختلف رشد
گياهان تعيين شود .کمبود آب در دشت سيستان ،يک مسئله جدي و داراي اهميت است بهگونهاي که عدم تأمين آب رودخانه مرزي هيرمند
که تنها منبع تأمين آب منطقه است منجر به نابودي کشاورزي ميشود .پايين بودن امكان افزايش منابع جديد آب و ضرورت افزايش
توليدات كشاورزي از منابع آب محدود در اين منطقه ،استفاده از روشهاي علمي مناسب براي افزايش بهرهوري آب كشاورزي را ميطلبد.
همچنين تغيير الگوي کشت و جايگزيني محصوالت پردرآمد در سالهاي اخير در مناطق خشک بسي ار موردتوجه کشاورزان قرارگرفته است.
هدف از اين پژوهش بررسي اثرات تنش آبي بر رفتار گياه سير در شرايط کمآبي است تا با واسنجي تابع توليد اين گياه ضرايب واکنش
عملکرد در شرايط کمبود آب به دست آيد.
روش پژوهش :در اين مطالعه گياه سير در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار در سالهاي  8931و  8933در استان
سيستان و بلوچستان اجرا شد .تيمارها بر اساس سطح تنش نسبت به شاهد  03 ،33 ،03 ،03 ،93 ،93و  03درصد نياز آبي اعمال شدند .اين
ايستگاه در  03کيلومتري جنوب شرقي شهر زابل واقع در طول جغرافياي  08درجه و  08دقيقه و عرض جغرافياي  93درجه و  30دقيقه در
منطقه سيستان قرار دارد .ارتفاع ايستگاه از سطح دريا  019متر ،ميانگين بارندگي ساليانه  33ميليمتر و ميزان تبخير ساليانه  0333تا 3333
ميليمتر است و اين منطقه داراي اقليم بسيار خشک با تابستان بسيار گرم و زمستان ماليم ميباشد .مساحت قطعه آزمايشي برابر 033
مترمربع ( )33×83انتخاب گرديد براي کاشت سير رقم چيني قبل از کاشت بستر با کود حيواني تقويت شد و پس از گاو رو شدن بر اساس
آزمون خاک کود به ميزان  933کيلوگرم فسفات پتاسيم 033 ،کيلوگرم فسفات تريپل و  833کيلوگرم اوره به خاک اضافه گرديد .سپس
شخم و ديسک و درنهايت تسطيح شد .در دهه دوم مهرماه جهت کاشت سير رقم چيني شيارهايي به فاصله  03سانتيمتر و عمق 3
سانتيمتر با بيلچه ايجاد و غده سيرها به فاصله  1سانتيمتر بر روي رديفهاي کشت گرديد .اطالعات گياهي شامل دورههاي رشد ،قطر غده،
تعداد حبه ،ارتفاع گياه و مقادير عملکرد سير نيز اندازهگيري شد .سپس بر اساس اطالعات بهدستآمده دو تابع توليد تافته و ريس
موردبررسي قرار گرفتند و ضرايب حساسيت گياه در دوره رشد تعيين شد.
يافتهها :بيشترين عملکرد سير در مطالعه  1003کيلوگرم در هکتار بوده است که براي توليد آن  388ميليمتر آب مصرف شد .براي
واسنجي ضريب حساسيت گياه سير از دادههاي سال اول استفاده شد و پس از واسنجي دو تابع توليد ريس ( )Raesو تافته ( ،)Taftehمقادير
ضريب حساسيت گياه سير ارائه شد .اين ضريب در بازه  3/3تا  8/0در دورههاي مختلف رشد گياه سير متفاوت بود که منحني تغييرات آن
ارائه شد .ارزيابي روش ريس در سال دوم با مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا  2831کيلوگرم در هکتار و مقدار نرمال شده آن حدود 09
درصد بود.
نتايج :در مقايسه دو روش مورداستفاده درروش تافته و همکاران ،مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا  013کيلوگرم در هکتار و مقدار نرمال
شده آن حدود  88درصد به دست آمد .ازاينرو ،روش تافته در تعيين عملکرد سير در شرايط تنش آبي توصيه ميشود.
کليدواژهها :ارزيابي ،تابع توليد ،دوره رشد ،واسنجي
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افزايش افت وزني و فساد سوخهاي سير در مدت نگهداري

مقدمه
کمبود آب در دشت سيستان ،يک مسئله جدي و

در انبار شد .مقادير آب آبياري اثر معنيداري بر عوامل

داراي اهميت است بهگونهاي که عدم تأمين آب رودخانه

کيفي سوخهاي سير نشان نداد با افزايش کارايي مصرف

مرزي هيرمند که تنها منبع تأمين آب منطقه است منجر به

آب ،کاهش در مقادير افت وزني ،فساد و تغييرات رنگ

نابودي کشاورزي ميشود .پايين بودن امكان افزايش منابع

سوخهاي سير مشاهده شد .درنتيجه ،آبياري  57درصد نياز

جديد آب و ضرورت افزايش توليدات كشاورزي از منابع

آبي با باالترين کارايي مصرف آب و تاريخ قطع يک هفته

آب محدود در اين منطقه ،استفاده از روشهاي علمي و

زودتر از زمان رايج منطقه مناسب تشخيص داده شد.

فني مناسب براي افزايش بهرهوري مصرف آب كشاورزي

( .)Rezvani et al.,2016با توجه به شرايط خاص اقليمي

را ميطلبد .همچنين تغيير الگوي کشت و جايگزيني

كشور و پايين بودن امكان افزايش منابع جديد آب

محصوالت پردرآمد در سالهاي اخير در مناطق خشک

مورداستفاده در بخش كشاورزي و ضرورت افزايش

است

توليدات كشاورزي از منابع آب محدود ،استفاده از

بسيار

موردتوجه

کشاورزان

قرارگرفته

(.)Farahbakhsh et al.,2019

روشهاي علمي و فني مناسب براي افزايش بهرهوري

سير بانام علمي ) (Allium sativum Lگياهي علفي از

مصرف آب كشاورزي از ضروريات بخش كشاورزي

خانواده پياز بوده که ازنظر توليد جهاني در بين گياهان

است .افزايش بهرهوري ،بهويژه از ديدگاه ارزش توليد به

پيازي پس از پياز خوراکي رتبۀ دوم را به خود اختصاص

ازاي واحد مصرف آب بهطور مستقيم يا غيرمستقيم

داده است ( .)Ahmadian et al.,2018سير با  11ميليون تن

ميتواند راهکار مهمي براي بهبود معيشت جوامع محلي

توليد ،چهاردهمين محصول مهم زراعي جهان است .سير

باشد (.)Tafteh et al., 2018

از سبزيهاي مهم پاييزي است که کشت آن در بعضي

اثر تنش خشکي را در تراکمهاي مختلف کاشت گياه

مناطق سيستان بهطور پراکنده رواج دارد و به علت کشت

سير نيز موردبررسي قرارگرفته است و نتايج نشان داده

و رويش زمستانه و نقش آن در جيره غذايي اهميت

است که اعمال تنش خشکي باعث کاهش عملکرد و

زيادي دارد .چنانچه اصول صحيح به زراعي رعايت گردد

اجزاي عملکرد گياه سير نسبت به شاهد گرديد که اين

و بازار فروش مناسب فراهم آيد ميتواند جزو محصوالت

کاهش با تشديد سطح تنش افزايش يافت ( Akbari et

اقتصادي منطقه باشد اقتصادي بودن محصول سير ،نياز

.)al.,2016
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آبي کم ،ماندگاري و فروش مناسب آن در بازار از عوامل

مقايسه ميانگينهاي عملکرد سير در تنشهاي مختلف

توسعه سطح زير کشت اين محصول است ( Ahmadian et

آبياري در پژوهشي نشان داد که با افزايش شدت تنش آبي

 .)al.,2018بخش قابلتوجهي از سير توليدي به دليل

عملکرد سير کاهشيافته است .بيشترين عملکرد (7163

مشکالتي از قبيل نبود مديريت صحيح زراع ي ازجمله

کيلوگرم در هکتار) سير مربوط به بدون تنش با مصرف

مديريت آبياري ،زمان مناسب برداشت و عدم رعايت

 914ميليمتر آب در طي فصل و کمترين آن مربوط به

اصول درست عمليات پس از برداشت ،قابليت بازارپسندي

شرايط تنش شديد آبي با عملکرد  7545کيلوگرم در هکتار

خود را ازدستداده و ارزش اقتصادي آن کاهش مييابد در

بود و با افزايش شدت تنش آبي از شرايط بدون تنش تا

منطقه همدان تأثير مقادير مختلف آبياري ( 111 ،57و 127

تنش شديد آبي عملکرد حدود  41درصد کاهش يافت

درصد نياز آبي) و نيز زمانهاي قطع آبياري را بر عملکرد

(.)Motalebifard et al., 2016

و کيفيت سير بررسي نمودند .نتايج نشان داد تأخير در

محققين در تحقيقي دوساله در يک خاک لومي در

قطع آبياري سبب افت ترکيبهاي عطروطعمدهنده و نيز

کشور مصر ،کارايي مصرف آب و بهرهوري آب سير را در

برآورد ضرايب واکنش عملکرد به تنش آبی در گیاه سیر تحت شرايط کمآبیاری501 /

دو روش آبياري سطحي و قطرهاي مقايسه کردند نتايج

باشد و نتايج را مورد تأثير قرار دهد ( Tafteh et al.,

نشان داد که هر دو شاخص مذکور در سيستم قطرهاي

 )2014aتا جايي که قبل از بررسي سامانه تخصيص نياز

مقادير باالتري را به خود اختصاص داد ( Abd El-Latif

آبي الزم است تا ضرايب حساسيت گياه در تنش آبي

 .)and Abdelshafy 2017در تحقيقي ديگر که برهمکنش

بهصورت دقيق واسنجي و صحت سنجي شوند ( Tafteh

کود پتاسيم و مالچ گياهي و تيمارهاي تنش آبي را بر

 .)et al., 2014bدر مدلهاي امروزي نيز توابع توليد

عملکرد و خصوصيات سير بررسي نمودند نشان دادند که

پيشرفته بر اساس ضرايب حساسيت گياه مقادير کاهش

دو تيمار آبياري  111و  01درصد نياز آبي عملکرد

عملکرد را در سناريوهاي مختلف شبيهسازي مينمايند

سوخها بيشتري نسبت به تيمار  01درصد نياز آبي بودند.

( .)Raes et al.,2006در مدل پيشرفته آکواکراپ نيز اين

همچنين ضريب گياهي اين محصول برابر  1/17 ،1/5و

ضرايب بر اساس اصالحات پاسکوئله و نسبت شاخص

 1/57براي سه مرحله اوليه ،مياني و پاياني ارائهشده است

برداشت در مقياس زماني روزانه بسيار کاربردي و

در اين نشريه مقدار حداکثر ارتفاع گياه  1/9متر در

تعيينکننده هستند (.)Raes et al.,2017

محاسبات تبخير و تعرق لحاظ ميگردد ( Bozkurt et
.)al.,2021

ارزيابي توابع توليد حاصلضرب اصالحشده Rase,

 2004و حاصلضربي اصالحشده ) Tafteh et al.(2013در

بررسي اثر روشهاي مختلف آبياري بر روي عملکرد

برآورد عملکرد گياه کلزا تحت شرايط کمآبياري در

سوخ ارقام پياز نشان داده است که روش آبياري قطرهاي

بازههاي ماهانه ،مراحل چهارگانه رشد و کل دوره رشد

نسبت به ساير روشها عملکرد سوخ پيازها را بيشتر

نشان داده است که در هر دو روش مورد ارزيابي کمترين

افزايش داد و بهرهوري مصرف آب آبياري درروش

خطا در بازه زماني کل دوره رشد بهدستآمده است.

قطرهاي به ترتيب  27و  12درصد نسبت به روشهاي

بررسي شاخصهاي آماري حاکي از آن است که روش

آبياري شياري و کرتي بيشتر بود ( Rastegar and
.)Baghani, 2012

) Tafteh et al.(2013در بازه کل دوره رشد با کمترين
مقدار ريشه مربعات خطاي استاندارد ( ،)RMSEريشه

براي مديريت کمآبياري و بررسي آثار آن نياز به

مربعات خطاي استاندارد نرمال شده ( )NRMSEبه ترتيب

ضريب واکنش عملکرد گياه در شرايط مختلف در

به مقدار  927و  1 / 211و بيشترين مقدار شاخص توافق

دورههاي مختلف رشد ميباشد؛ که از اهميت بااليي در

 dو ضريب تبيين  R2به ترتيب برابر با  1 / 50و 1 / 097

بررسي واکنش گياه نسبت به کمآبياري برخوردار است.

در برآورد عملکرد گياه کلزا روش مناسبتري ميباشد

در تحقيقات جديدي که بر روي کينوا با رژيمهاي مختلف

).)Tafteh, and Ebrahimipak, 2018

مقادير ضريب واکنش گياه کينوا در محدوده  1/00تا 1/04

توزيع آب در شبکههاي آبياري بيان نمودند و گزارش

گزارششده است و نشان ميدهد که اين گياه نسبت به

نمودند که بدون داشتن توابع توليد قدرتمند و واسنجي

کمآبياري مقاوم بوده و ميتوان در مديريت کمآبياري در

شده نميشود سناريوهاي مختلف توزيع آب در شبکه را

شرايط کمبود آب در الگوي کشت از آن بهره برد

بهدرستي ارزيابي نمود (.)Ebrahimipak et al.,2019

) .(Bozkurt et al., 2021يکي از مهمترين کاربردهاي

محققين با بررسي دو تابع توليد ) Raes (2004و Tafteh

تعيين ضرايب حساسيت گياه در برنامهريزي آبياري و

)et al (2013با استفاده از ضرايب حساست گياه

تخصيص آب ميباشد که اگر اين اطالعات بهدرستي در

پيشنهادشده توسط ) Tafteh et al., (2014aبراي ذرت

اختيار کارشناسان امر قرار گيرد ميتوان بسيار حائز اهميت

مورد ارزيابي قرار نتايج نشان داد تابع توليد تافته در تعيين
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آبياري در آبياري سطحي و زيرسطحي انجامشده است

در ادامه محققين اهميت توابع توليد را در بهينهسازي
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عملکرد دو رقم  711و  721بهطور متوسط با مقدار ريشه

بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار گزارش کردند که

مربعات ميانگين خطا حدود  702کيلوگرم در هکتار ،ريشه

پاسخ عملکرد گياه به آب در ارقام گيل و جنوبي درروش

مربعات ميانگين خطاي نرمال حدود  0درصد و ميانگين

)Raes, (2004مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا 183

انحراف خطا حدود  100کيلوگرم در هکتار بسيار خوب

کيلوگرم در هکتار و مقدار نرمال شده آن حدود  10درصد

عمل کرده است .همچنين شاخص توافق حدود  1/47و

و شاخص کارايي اين روش  1/52بود .درروش Tafteh et

شاخص کاراي مدل حدود  1/07به دست آمد .اين نتايج

188

)al, (2013مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا

نشان داد که توابع مطرحشده کارايي باالي در تعيين

کيلوگرم در هکتار و مقدار نرمال شده آن حدود  15درصد

عملکرد هر دو رقم دارند .بررسي تفکيکشده اين دو رقم

و شاخص کارايي اين روش  1/51به دست آمد.

نيز نشان داد که رقم  712داراي عملکرد کمتر و در

نظر به اهميت تعيين ضريب حساسيت گياه اين

شرايط کمآبي ضرايب حساسيت آن به گياه بهويژه در

پژوهش در ايستگاه تحقيقات کشاورزي زهک در 21

دوره مياني رشد بيشتر از رقم  711ميباشد .لذا رقم 711

کيلومتري جنوب شرقي شهر زابل براي تعيين ضريب

نسبت به رقم  712عملکرد باالتري دارد و در شرايط

حساسيت گياه بر اساس دو تابع توليد مطرح در اين زمينه

کمآبي ضرايب حساسيت آن کمتر بوده و مقاومت بيشتري

اجرا شد که اطالعات در مورد گياه سير کم بوده و نياز

در تنش آبي از خود نشان ميدهد .ضرايب حساسيت رقم

بود تا در اين تحقيق اين توابع بر اين گياه موردبررسي

 712در دورههاي اوليه ،مياني و انتهايي رشد به ترتيب

قرار گيرند.

برابر با  1/9 ،1/7و  1/0تعيين گرديد که با مقادير
پيشنهادي متفاوت است .لذا الزم است ارقام پيشنهادي در
شرايط کمآبي با استفاده از توابع توليد مورد ارزيابي قرار
گيرند (.)Tafteh et al.,2020

مواد و روشها
اين پژوهش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با
تيمارهاي شاهد 57 ،01 ،77 ،71 ،97 ،77 ،و  07درصد

در اين زمينه عبدزاد گوهري و همکاران ()1911

نياز آبي در سه تکرار در استان سيستان و بلوچستان در

جهت تخمين ضرايب تنش ) (Ksو ضريب گياهي ) (Kcو

ايستگاه تحقيقات کشاورزي در سالهاي زراعي  1740و

همچنين ضرايب پاسخ عملکرد گياه به آب يا ضريب

 1744در زهك اجرا شد .در  21کيلومتري جنوب شرقي

حساسيت ) (Kyدر مراحل مختلف رشد بادامزميني،

شهر زابل واقع در طول جغرافياي  01درجه و  91دقيقه و

تحقيقي بهصورت کرتهاي خردشده در قالب طرح پايه
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شکل  .5نمايي از منطقه و طرح سير در منطقه موردمطالعه

برآورد ضرايب واکنش عملکرد به تنش آبی در گیاه سیر تحت شرايط کمآبیاری501 /
جدول  .5برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاک قبل از اعمال تيمارها
Cu

Mn

بافت

Zn

K

OC

P

PWP

pb

FC

EC

SP

pH
mg/kg

لومي شني

1/00

9/1

1/12

%

g/cm3

111

1/27

1/57

0

1/9

dS/m

25

10

0/2

0/2

جدول  .2نتايج تجزيه آب آبياري
EC

pH

SAR

dSm-1

-

-

1/02

5/7

2/05

HCO3-1

عرض جغرافياي  71درجه و  79دقيقه در منطقه سيستان

Mg2+

Ca2+

meq.l-1

79

7/1

قرار دارد .ارتفاع ايستگاه از سطح دريا  907متر ،ميانگين
بارندگي ساليانه  77ميليمتر و ميزان تبخير ساليانه  9711تا

()1

با تابستان بسيار گرم و زمستان ماليم ميباشد (شکل .)1
اين ايستگاه در  21کيلومتري جنوب شرقي شهر زابل
واقع در طول جغرافياي  01درجه و  91دقيقه و عرض
جغرافياي  71درجه و  79دقيقه در منطقه سيستان قرار
دارد .ارتفاع ايستگاه از سطح دريا  907متر ،ميانگين
بارندگي ساليانه  77ميليمتر و ميزان تبخير ساليانه  9711تا
 7111ميليمتر است و اين منطقه داراي اقليم بسيار خشک
با تابستان بسيار گرم و زمستان ماليم ميباشد .مساحت
قطعه آزمايشي برابر  571مترمربع ( )71×17انتخاب گرديد

11

مقادير نياز آبي تيمار شاهد بر اساس بيالن رطوبتي از
رابطه  1محاسبه شد.

 7111ميليمتر است و اين منطقه داراي اقليم بسيار خشک

Na+

I n   fc  i  .MAD.b .Dr

که در آن :In :عمق خالص آب آبياري ( θfc ،)cmو
 :θiبه ترتيب درصد وزني رطوبت در ظرفيت زراعي و
شرايط فعلي :MAD ،حداکثر تخليه مجاز رطوبت خاک

(ضريب سهلالوصول) بهصورت اعشارb ،

 :جرم

مخصوص ظاهري ( )gr/cm3و  :Drعمق توسعه ريشه
گياه ( )cmميباشد .بهمنظور اندازهگيري و پايش رطوبت
از دستگاه  TDRبا  7حسگر دوشاخه بهصورت قائم 01
سانتيمتري استفاده شد .نمايي از آزمونههاي اجراشده در
شکل  2ارائهشده است.

حيواني تقويت شد و پس از گاو رو شدن بر اساس آزمون

T5

T3

T4

خاک کود به ميزان  711کيلوگرم فسفات پتاسيم211 ،

شاهد

T6

T7

کيلوگرم فسفات تريپل و  111کيلوگرم اوره به خاک قبل

T5

T1

T2

از کشت اضافه گرديد .سپس شخم و ديسک و درنهايت

T3

T4

T6

تسطيح شد .در دهه دوم مهرماه جهت کاشت سير رقم

T1

T7

شاهد

چيني شيارهايي به فاصله  21سانتيمتر و عمق  7سانتيمتر

T6

T4

T2

با بيلچه ايجاد و غده سيرها به فاصله  0سانتيمتر بر روي

T5

T3

T7

رديفهاي کشت گرديد .برخي از خصوصيات خاک و

شکل  .2طرح تيمارهاي اعمالشده

آب منطقه موردمطالعه در ترتيب در جدول  1و 2
ارائهشده است.

بهمنظور بررسي خصوصيات و اطالعات گياهي شامل
دورههاي رشد ،قطر غده ،تعداد حبه ،ارتفاع گياه و مقادير
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براي کاشت سير رقم چيني قبل از کاشت بستر با کود

T1

T2

شاهد

 / 401تافته و همکاران

عملکرد سير نيز اندازهگيري شد .بهمنظور ارزيابي
حساسيت محصول به کمبود آب خاك و فاکتور واکنش

∑

()9

عملکرد به آب يا ضريب عکسالعمل ( )Kyروابط
مختلفي ارائهشده است که ميتوان به رابطه آب و عملکرد
تابع توليد توسط )Doorenbos and Kassam, (1979

اشاره کرد که رابطه بين کاهش نسبي محصول و کمبود
تبخير تعرق نسبي که همان نسبت جذب آب در شرايط
واقعي به استاندارد را بهصورت رابطه ( )7ارائه ميکند.

ETa 
y

 k y 1 
ym
 ETm 

()2

1

كه در آن  :yعملکرد واقعي در هر منطقه (کيلوگرم بر




)

 ETa ,i
1 
 ET
m ,i


∏
(

که در آن  :Yaعملکرد واقعي :Yp،حداکثر عملکرد در
حالتي که هيچگونه محدوديتي ازنظر آب براي گياه وجود
نداشته باشد ETa,i ،تبخير تعرق واقعي (ميليمتر):ETm,i،

حداکثر تبخير تعرق گياه (ميليمتر) :Kyi،ضريب واکنش
عملکرد گياه نسبت به آب :i،مرحله رشد و توسعه:n ،
تعداد مراحل دوره رشد است .از اين توابع ميتوان در
برنامهريزي آبياري و بررسي سناريوهاي مختلف توزيع

هکتار) :ym،حداکثر عملکرد در حالتي که هيچگونه

آب استفاده نمود ( .)Tafteh et al, 2014تجزيهوتحليل

محدوديتي ازنظر آب براي گياه وجود نداشته باشد

دادهها با نرمافزارهاي  SPSSو صحتسنجي دادهها نيز با

(کيلوگرم

بر

هکتار):ETa،

تبخير

تعرق

واقعي

(ميليمتر) :ETm،حداکثر تبخير تعرق گياه (ميليمتر):Ky،

ضريب حساسيت عملکرد محصول نسبت به آب هست.
) Raes, (2004در شبيهسازي بيالن آب و امالح (با مدل

استفاده از شاخصهاي آماري زير انجام شد.
(رابطه )7

) )

()0

باجت  )BUDGETرا به کاربرد که در آن مراحل مختلف

()5

رشد هر يک به چند بازه زماني کوچکتر تقسيم ميشوند

()0

(∑ (√
(∑ (√

) )

) ) -
]

)
)|̅

|

(
|̅

(
∑
|(

∑ (=MBE
∑

[

و توان معادله که تا قبل از اين تعريفي براي آن وجود

که در آن RMSE :ريشه ميانگين مربعات خطا،

نداشت ،بهصورت حاصلضرب و تابع زماني نسبي

 NRMSEريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال EF ،ضريب

تعريف شد (رابطه .)0

کارايي مدل و  MBEميانگين انحراف خطا و  dشاخص
t j

()7

Li

n 

ETa , j  
y

  1  k yi 1 
 ETm, j  
y m j1




که در آن :nتعداد بازههاي زماني به مدت ( Δtjروز)
در مرحله رشد  :n ،iتعداد مراحل دوره رشد :Li،طول کل
مراحل رشد (روز) :ETa,j،تبخير تعرق واقعي در بازه
زماني  :ETm,j،jتبخير تعرق پتانسيل در بازه زماني j
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و :Kyiضريب حساسيت عملکرد نسبت به آب در بازه
زماني  iاست Tafteh et al, (2013) .جهت ارزيابي
حساسيت محصول بر روي بازهها و توانهاي مختلف در
پژوهشي انجام دادند و درنهايت توان نسبي بر اساس
نسبت ضريب واکنش عملکرد بهکل ضرايب واکنش
بهعنوان توان معادله حاصلضربي پيشنهاد دادند که
بهصورت رابطه ( )5ارائه گرديد.

توافق است .پارامترهاي  Oave ،P ،Oو  nبه ترتيب داده
مشاهدهشده ،برآورد شده و ميانگين دادههاي مشاهدهاي و
که در آن  :nتعداد دادهها :X ،داده اندازهگيري شده:Y ،
داده تخمين زدهشده توسط مدل :̅،ميانگين دادههاي
اندازهگيري شده و :Ῡميانگين دادههاي تخمين زدهشده
توسط مدل ميباشد .در ارزيابي مقادير شبيهسازيشده و
اندازهگيري شده اگر مقادير  RMSEو  NRMSEبه صفر
نزديکتر باشند ،نشاندهنده اين مطلب است که مدل
شبيهسازي را بهتر انجام داده است .اگر ريشه ميانگين
مربعات خطا ،کمتر از  11درصد باشد شبيهسازي عالي،
بين  11تا  21درصد خوب ،بين  21تا  71درصد متوسط
و باالتر از  71درصد ،ضعيف برآورد شده است
( .)Jamieson et al., 1991ميزان ضريب توافق ،بين صفر

برآورد ضرايب واکنش عملکرد به تنش آبی در گیاه سیر تحت شرايط کمآبیاری501 /

تا يک متغير است و هرچه ميزان آن به يک نزديکتر

در جدول  7متوسط برخي از خصوصيات اقليمي

باشد ،مدل داراي توافق بهتر و مقادير شبيهسازيشده

منطقه زهک در دو سال زراعي موردمطالعه ارائهشده است.

قابلاطمينانتر ميباشد ،مقدار خطاي انحراف از ميانگين

همچنين که مشاهده ميکنيد مقدار بارش متوسط در دو

نيز هر چه به صفر نزديکتر باشد عملکرد مناسبتر مدل

سال زراعي  01ميليمتر بوده است که در مقايسه با نياز

را نشان ميدهد (.)Willmott et al., 1982

آبي سير بسيار ناچيز ميباشد.
جدول  .3متوسط دادههاي اقليمي در دو سال موردبررسي

نتايج و بحث
کمينه دما
C

C

رطوبت %

بيشينه دما

کمينه

بيشينه
رطوبت%

سرعت باد
m/s

h

همانطور که در شکل مشخص است مقدار بارش در

17

71

10

92

2.5

09.

mm

استاندارد سير در منطقه زهک در شکل  7ارائهشده است.

بارش

مقدار تبخير تعرق مرجع در دوره رشد سير و نياز آبي

ساعات آفتابي

بر اساس اطالعات سامانه نياز آبي کشور (نياز آب)

01

منطقه در دوره رشد سير بسيار ناچيز بوده و لذا الزم است
اين گياه کامالً بهصورت آبي کشت و کار گردد .ازاينرو

با توجه به اهميت مديريت نياز آبي و برنامهريزي

برنامهريزي صحيح آبياري در تنظيم بهرهوري مصرف آب

آبياري با توجه به شرايط محيطي ارائهشده و با توجه به

بسيار حائز اهميت ميباشد .همچنين مطالعات در اين

نياز آبي باالي سير در منطقه و لزوم کمآبياري نياز بود تا

منطقه نشان ميدهد که بهطور متوسط اين گياه در منطقه

توابع توليد در شرايط کمبود آب در منطقه بررسي شوند.

 549ميليمتر نياز آبي داشته است که البته آزمايشها

براي بررسي توابع توليد در تعيين عملکرد سير و تعيين

انجامشده در دو سال نيز نشان ميدهد نياز آبي تيمار شاهد

ضرايب حساسيت گياه سير به تنش آبي از دادههاي تبخير

بين  077الي  497ميليمتر بهدستآمده که با اين مقدار

تعرق اندازهگيري شده در سال اول استفاده شد که نتايج

منطبق بوده و ازنظر نياز آبي در منطقه مورد تائيد ميباشد.

آنها در جدول  9ارائهشده است.

Peff

ETc

ET0

14

900
800

10

600

8

500

6

400

300

4

200

2

100

0

0
250

200

100
150
روز پس از کشت

50

0

شکل  .3مقادير نياز آبي گياه سير و تبخير تعرق مرجع در منطقه زهک در سامانه نياز آبي کشور
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بارش موثر  ،میلی متر

12

700

تبخیرتعرق مرجع و استاندارد سیر  ،میلی متر

16

1000
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جدول  .4دادههاي تبخير تعرق در تيمارهاي اعمالشده گياه سير در سال اول

تبخير تعرق
ميليمتر

جمع

ETm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

*T7

05
171

09
121

07
40

95
51

97
09

00
77

00
91

75
24

114
114
291
102

41
41
211
121

01
01
101
121

74
74
172
05

01
09
59
50

52
45
52
75

77
57
77
97

91
77
90
79

114

41

01

74

07

110

110

47

497

019

510

717

900

795

974

777

* تيمارهاي T1تا  T7به ترتيب  71،01،97 ،77 ،57 ،57و  77درصد از نياز آبي ماکزيمم است.
جدول  .1برخي از خصوصيات گياه سير در تيمارهاي اعمالشده در سال اول
خصوصيات گياهي

ETm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

a*5971

a0911

b7011

c9211

c7011

cb9001

c7471

c7077

تعداد حبه در هر سير

11a

11a

0b

0b

5b

0b

5b

5b

قطر سير (سانتيمتر)

0a

0a

7a

7/7b

7b

9ab

9ab

7/7b

ارتفاع گياه (سانتيمتر)

97a

91a

70ab

77b

71b

91a

77b

71b

b1/95

b1/90

ab1/7

ab1/7

b1/95

ab1/77

ab1/79

a1/00

عملکرد (کيلوگرم در هکتار)

بهرهوري مصرف آب (کيلوگرم بر مترمکعب)

*در هر رديف حروف متفاوت نشاندهنده معنيداري تيمارها در سطح  7درصد ميباشد.

بيشترين نياز آبي در تيمار شاهد  497ميليمتر به دست

ارتفاع اين گياه در شرايط تنش آبي بهصورت معنيداري

آمد .براي بررسي بهتر برخي از خصوصيات سير

تغيير نموده است که نشاندهنده حساسيت اين گياه نسبت

اندازهگيري شده در سال اول در جدول  7ارائه شد.

به تنش آبي ميباشد.

بيشترين عملکرد مربوط به تيمار شاهد با  5971کيلوگرم

بر اساس دادههاي ارائهشده در سال اول دو تابع توليد

در هکتار و کمترين عملکرد  7077کيلوگرم در هکتار

) Raes, (2004و ) Tafteh et al, (2013با استفاده از

مربوط به تيماري بود که  71درصد نياز آبي را دريافت

نرمافزار  SOLVERمورد واسنجي قرار گرفتند و مقادير

نموده بود که با گزارش ) Tefera et al, (2021اين رنج از

 Kyبر اساس حل معکوس تابع توليد ( Tafteh et al.

عملکرد منطبق است .همچنين مقادير تعداد حبه و قطر و

 )2020بر اساس دو روش بهصورت شکل  9به دست آمد.
1.40
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شکل  .4مقادير ضريب حساسيت بهدستآمده با استفاده از دو تابع توليد
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تبخير تعرق
ميليمتر

جمع

ETm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

09
191
117
117
191
179
117

71
40
51
40
00
41
50

70
59
77
50
07
00
70

25
71
74
77
95
94
91

21
74
99
79
77
41
50

09
92
77
09
21
179
117

59
72
27
07
17
179
117

79
27
14
90
11
117
55

077

704

925

714

774

729

907

779

با توجه به نتايج بهدستآمده در شکل  2رنج اعداد

دو تابع توليد و ضرايب بهدستآمده مورد صحت سنجي

 1/9تا  1/2بهدستآمده براي ضريب حساسيت گياه به

قرار گرفتند که دادههاي سال دوم که براي صحت سنجي

تنش آبي با گزارش ) Tefera et al, (2021براي گياه سير

مورداستفاده قرار گرفت در جدول  0ارائهشده است.

منطبق ميباشد .همچنين اين نتايج نشان ميدهد که

نتايج بهدستآمده در جدول  0نشان ميدهد بيشترين

حساسيت سير تا  01روز پس از کشت کم بوده و سپس

نياز آبي گياه سير در سال دوم  077ميليمتر بوده است و

اين حساسيت افزايشيافته و در  111الي  121روز پس از

براي بررسي بهتر برخي از خصوصيات سير در سال دوم

کشت به بيشترين مقدار خود ميرسد .ازاينرو در بازه

در جدول  5ارائهشده است.

 111تا  121روز پس از کشت توصيه ميشود که اين گياه

بر اساس دادههاي جدول  5بيشترين عملکرد سير در

دچار کمبود آب نشود چراکه در اين دوره حساسيت

تيمار شاهد  0291کيلوگرم در هکتار بوده و کمترين آن

بيشتري به کمبود آب داشته و کاهش عملکرد بيشتري

 7791کيلوگرم در هکتار بود .همچنين مقادير تعداد حبه،

درازاي هر واحد تنش آبي در اين دوره خواهد داشت.

ارتفاع گياه و قطر سير نسبت به تنش آبي بهصورت

پس از  121روز نيز اين حساسيت کاهشيافته و گياه

معنيداري تغيير نمودهاند و حساسيت گياه را نسبت به

مراحل رسيدگي خود را تا برداشت طي مينمايد.

تنش آبي تائيد مينمايند .با استفاده از اطالعات

بهطورکلي حساسيت گياه سير از کشت تا  121روز پس از

بهدستآمده در سال دوم و ضرايب واسنجي شده در سال

کشت صعودي و پسازآن نزولي ميگردد .براي بررسي

اول توابع توليد مورداستفاده قرار گرفتند تا مقدار عملکرد

صحت اين ضرايب و عملکرد آنها اساس مقادير ضرايب

گياه سير را شبيهسازي نمايند .نتايج اين شبيهسازي در

حساسيت بهدستآمده با استفاده از دادههاي سال دوم اين

شکل  7ارائهشده است.

جدول  .1برخي از خصوصيات گياه سير در تيمارهاي اعمالشده در سال دوم
عملکرد (کيلوگرم در هکتار)

a*0291

b7297

c9071

c9172

c7771

b0101

b7101

c7791

تعداد حبه در هر سير

12a

11b

0c

0c

5c

11b

11b

5c

قطر سير (سانتيمتر)

5a

7/7b

c7

7/7c

7c

a0

7/7b

9bc

ارتفاع گياه (سانتيمتر)

77a

91ab

91ab

77b

75b

97a

91ab

71b

b1/5

b1/50

ab1/02

b1/57

a1/41

ab1/50

b1/07

b1/04

بهرهوري مصرف آب
(کيلوگرم بر مترمکعب)

*در هر رديف حروف متفاوت نشاندهنده معنيداري تيمارها در سطح  7درصد ميباشد.
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خصوصيات گياهي

ETm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 / 441تافته و همکاران

y = 1.296x
R² = 0.68
Raes

8000

4000

4000

6000

عملکرد شبیه سازی شده ،کیلوگرم بر هکتار

6000

2000
2000

y = 0.9631x
R2=0.75
Tafteh

6000

4000

عملکرد شبیه سازی شده ،کیلوگرم بر هکتار

8000

8000

2000

8000

عملکرد اندازه گیری شده ،کیلوگرم در هکتار

6000

2000

4000

عملکرد اندازه گیری شده ،کیلوگرم در هکتار

شکل  .1مقادير شبيهسازي و اندازهگيري شده عملکرد بر اساس توابع توليد و ضرايب حساسيت واسنجي شده

نتايج نشان ميدهد که تابع توليد

Tafteh et al,

جدول  .1ضرايب حساسيت گياه سير در دورههاي چهارگانه رشد

) (2013کم برآورد داشته و خط برازش آن نسبت به خط

دوره

اوليه

توسعه

مياني

پاياني

يکبهيک پايين قرارگرفته است اين در حالي است که تابع

Ky

1/7

1/0

1/11

1/0

توليد ) Raes, (2004خط برازشي باالي خط يکبهيک
داشته و بنابراين بيش برآورد داشته است .براي تحليل بهتر

البته در مدلها پيشنهاد ميشود جهت افزايش دقت

از شاخصهاي آماري استاندارد مدلها استفادهشده که

حتماً از دادههاي شکل  2دربازهاي  11روزه استفاده شود

نتيجه اين مقايسه آماري در جدول  0براي هر دو تابع در

که بيشترين دقت توابع توليد در اين بازه زماني

تعيين عملکرد سير ارائه شد.

گزارششده است ).)Tafteh and Ebrahimipak,2018

جدول  .8دادههاي تبخير تعرق در تيمارهاي اعمالشده گياه سير و
عملکرد آنها در سال دوم
تابع

MBE

RMSE

NRMSE

d

)Tafteh et al, (2013

-111

907

1/11

1/41

)Raes, (2004

1157

1712

1/27

1/01

نتيجهگيري
بررسي دو تابع توليد و ضرايب حساسيت گياه در اين
مطالعه نشان داد که بيشترين عملکرد سير در منطقه زهک
حدود  0291کيلوگرم در هکتار بوده است که براي توليد
آن  1141ميليمتر آب مصرفشده است .مقادير ضريب
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با توجه به نتايج بهدستآمده در جدول  0روش

حساسيت گياه سير در بازه  1/7تا  1/2در دورههاي

) Tafteh et al, (2013با داشتن  970کيلوگرم خطا و

مختلف رشد گياه سير به دست آمد که با مقادير ارائهشده

بهطور نرمال  11درصد خطا باکم برآوردي حدود 111

توسط ( Tefera et al.(2021منطبق ميباشد .ارزيابي روش

کيلوگرم بهطورکلي داراي خطاي کمتري بوده و ميتوان از

ريس در سال دوم با مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا

اين تابع و ضرايب بهدستآمده در اين مطالعه براي تعيين

نرمال شده حدود  27درصد بود .درروش تافته و

عملکرد گياه سير در شرايط تنش آبي بهره برد که اين

همکاران ،مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا نرمال حدود

نتيجه با گزارش ) Abdzad Gohari, et al.,(2021منطبق

 11درصد به دست آمد .ازاينرو ،کاربرد روش تافته و

است؛ بنابراين مقادير ضريب حساسيت براي دورههاي

همکاران ،بر اساس ضرايب ارائهشده براي شبيهسازي

مختلف رشد گياه سير به شرح جدول  4خواهد بود.

عملکرد گياه سير در شرايط مشابه توصيه ميشود.
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Abstract:
Background and Aim: Due to the importance of determining the behavior of plants in water
Web site:
https://wsrcj.srbiau.ac.ir shortage conditions, it is necessary to determine the coefficients of plant sensitivity to water at
different stages of plant growth. Water shortage in the Sistan plain is a serious and important
Email:
issue, so that the lack of water supply to the Helmand border river, which is the only source of
iauwsrcj@srbiau.ac.ir
water supply in the region, leads to the destruction of agriculture. The low possibility of
iauwsrcj@gmail.com
increasing new water resources and the need to increase agricultural production from limited
water resources in this region requires the use of appropriate scientific and technical methods to
increase the productivity of agricultural water consumption. Also, changing the pattern of
cultivation and replacement of high-income crops in recent years in arid areas has received much
Vol. 11
attention from farmers. The purpose of this study is to investigate the effects of water stress on
No. 4
the behavior of garlic in dehydrated conditions to calibrate the production function of this plant
to obtain yield response coefficients in conditions of water shortage.
Summer 2022
Method: In this study, garlic plant was implemented in the form of a randomized complete block
design with three replications in 1398 and 1399 in Sistan and Baluchistan province. Treatments
were applied based on stress levels compared to control 30, 35, 40, 45, 50, 60 and 70% of water
requirement. This station is located 20 km southeast of Zabol city at latitude 61 degrees and 41
Received:
minutes and latitude 30 degrees and 54 minutes in Sistan region. The altitude of the station is 483
2021-12-29
meters above sea level, the average annual rainfall is 55 mm and the annual evaporation rate is
4500 to 5000 mm. This region has a very dry climate with very hot summers and mild winters.
Accepted:
The area of the experimental plot was equal to 750 square meters was selected for planting garlic
of Chinese cultivar before planting the bed was reinforced with animal manure and after growing
2022-04-21
based on soil fertilizer test, 300 kg of potassium phosphate, 200 kg of triple phosphate and 100
kg. One kilogram of urea was added to the soil. Then plow and disc and finally leveled. On the
24th of October, grooves were planted with a shovel at a distance of 20 cm and a depth of 5 cm
Pages: 103-114 to plant garlic of Chinese cultivar, and garlic tubers were planted at a distance of 8 cm on the
rows. Then, based on the obtained information, the two functions of Tafteh and Raes production
were investigated and yield response factors were determined during the growing period.
Results: Comparing the two methods used the highest yield of garlic in the study was 8240 kg /
ha, for the production of which 833 mm of water was used. The data of the first year were used to
calibrate the yield response factors of garlic and after calibrating the two production functions of
Raes and Tafteh, the values of the yield response factors of garlic were presented. This
coefficient was different in the range of 0.5 to 1.2 in different periods of garlic plant growth, the
change curve was presented. Evaluation of Rice method in the second year with root mean square
error of 1302 kg / ha and normalized value was about 23%.
Conclusion: In the method of Tafteh the mean root mean square error was 485 kg / ha and the
normalized value was about 11%. Therefore, the method of Tafteh is recommended in
determining the yield of garlic under water stress conditions.
Keywords: Calibration, Evaluation, growth period, production function
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