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 .1دانشیار گروه مهندسي آبیاري و آباداني دانشگاه تهران ،کرج
 .2دانشیار گروه فیزيک فضا مؤسسة ژئوفیزيک دانشگاه تهران
 .3کارشناس ارشد هواشناسي کشاورزي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت 1392/6/30 :ـ تاريخ تصويب)1393/6/22 :

چکيده
آورد و پیشيابي دماي خاک با توجه به کمبود اندازهگیريهاي مستقیم در مزرعه و تأثیر آن در مـديريت و برنامـهريـزي
آبیاري حائز اهمیت است .در اين پژوهش ،کارايي مدل شبیهسازي  COUPدر مقايسـه بـا مـدل رگرسـیوني چنـدمت یره
جهت برآورد دماي خاک در شرايط مزرعهاي زير پوشش چمن ارزيابي شد .براي اجراي مـدل  ،COUPمت یـرهـاي مـورد
نیاز در مقیاس زماني روزانه جمعآوري و دماي خاک در اعماق  ،50 ،30 ،10و  70سانتيمتري انـدازهگیـري شـد .نتـايج
اجراي شبیهسازي و خروجي مدل رگرسیوني به روش گامبهگام مقايسه و تحلیل شـد .رـريب تعیـین رابطـة رگرسـیوني
حاکي از دقت پیشيابيهاست .بیشترين رريب تعیین ( )R2مربوط به عمق  70سانتيمتري خاک بود .همچنین بـاتترين
همبستگي بین دماي خاک و دماي کمینه بود که ميتواند ناشي از اثر تلفات تابشي شبانة خاک باشد .ررايب همبسـتگي
مت یرهاي هواشناسي با دماي خاک در همة عمقها معنادار بودند .با لحاظشدن مت یرهاي مؤثر بر تابش دريافتي (ارتفـا
گیاه و نماية سطح برگ) و ت ییرات رطوبتي خاک ،پیشبیني دماي اعماق خاک از دقت بیشتري برخوردار شد.
کليدواژگان :پوشش گیاهي ،دماي خاک ،رگرسیون چندگانه ،مدل
*

مقدمه

دما و رطوبت خاک از عوامـل تأثیرگـاار در تولیـد محصـوتت
کشاورزي است .واکنش هاي شیمیايي و میکروبي ،کـه عنارـر
غاايي موجود در خاک را به شکل قابـل اسـتفاده بـراي گیـاه
درميآورند ،همچنین تاريخ مناسب کاشت بـار و رشـد بهینـة
گیاه به دماي خاک بستگي دارد .پیشيابي دماي خاک نیازمند
آگاهي از ويژگيهاي فیزيکي و برهمکنش بین عوامل جـوي و
ســطح آن بــا خــاک اســت .از عوامــل م ـؤثر بــر دمــاي خــاک
ناهمواريهاي سطح زمـین ،پوشـش خـاک ،تـابش خورشـید،
دماي هوا ،توزيع بارش ،رطوبت خاک ،و ويژگـيهـاي گرمـايي
خاک است .ساده ترين روش برآورد دماي خاک بهـرهگیـري از
مدلهاي آماري است .تا کنون مطالعات گسـتردهاي در زمینـة
برهم کنش دمـاي هـوا و دمـاي خـاک رـورت گرفتـه اسـت.
 )1983( Aldridge and Cookو MacLean and Ayres
( )1985با ارائة مدل رگرسـیون چنـدمت یره متوسـط سـالیانة
* نويسندة مسئولnghahreman@ut.ac.ir :

COUP

دماي خاک را در عمقهاي سطحي محاسبه کردند .مت یرهاي
مورد استفاده شامل دماي هوا و ابرناکي در روز ،نسبت ساعات
آفتابي ،و روز فصل بود )2000( Wright and Crew .اثر دمـاي
هواي محیط ،رطوبت هوا ،و توپوگرافي بـر دمـاي خـاک را در
کنــاره و درون جنگــل بررســي کردنــد .نتــايج مطالعـة ايشــان
نشان دهندة همبستگي بات بین دماي میانگین سالیانة هـوا بـا
دماي خاک بود .اما در فصل زمستان ،به دلیل وجـود پوشـش
برف و در نتیجه محـدوديت تبـادل گرمـا بـین هـوا و خـاک،
همبستگي خوبي بین دماهاي هوا و خاک ديده نشدChacko .
 )2002( and Renukaو  )2003( Beltrami and Kellmanبـا
پیروي از نظر  )1980( Watsonمبني بر تأثیرپايري دماي هوا
از دماي سطحي خاک ،روابط رگرسیوني را براي برآورد دمـاي
عمقي خاک بر پاية دماي هوا ارائه کردنـد)2002( Plauborg .
نیــز مــدلي تجربــي و ســاده بــراي بــرآورد دمــاي عمقــي 10
سانتيمتري خاک پوشیدهشـده از چمـن بـر اسـاس دادههـاي
تاريخي چندين ايستگاه هواشناسي در دانمـارک ارائـه داد .در
مطالعهاي بـا اسـتفاده از دادههـاي ايسـتگاه هواشناسـي شـهر
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ساري دماي خاک به روش تجزية منحنـي و روش همبسـتگي
رگرسیوني برآورد شد .نتايج بررسي ،کـه در دو فـاز سـالیانه و
شبانهروزي رورت پايرفت ،حاکي از آن است که روش تجزية
منحني باعث بهبود نتايج روش همبستگي رگرسیوني ميشـود
( .)Jaffari Golestan et al., 2007البتـه نشـان داده شـد ايـن
روش مبتني بر تجزيـة منحنـي دمـا بـه بخـشهـاي مجـزاي
فرازشي و فرودي است؛ که بايد به رـورت جداگانـه بـراي هـر
بخـش مـدلسـازي رـورت پـايرد )2006( Adib abbasi .بـا
استفاده از رگرسیون چندگانه رابطة بین دماي خـاک در بـازة
ساعتي ،روزانه ،و ماهیانـه را بـا دمـاي هـواي انـدازهگیـري در
اسکرين هواشناسي و رطوبت خاک تعیین کردSanaeinejad .
 )2008( et al.در پژوهشي ديگر با استفاده از تحلیل سريهاي
فوريه و دورة آماري  12ساله به برآورد دمـاي خـاک روزانـه و
سالیانه در عمقهاي مختلف در  6ايستگاه هواشناسـي اسـتان
کردستان پرداختند .در اين تحلیل آنهـا فقـط بـا اسـتفاده از
دمــاي هــوا در ارتفــا  2متــري و بــدون درنظرگــرفتن ديگــر
مت یرهاي هواشناسي روابط همبستگي خـود را جهـت بـرآورد
دمــاي خــاک پیشــنهاد کردنــد)2010( Sabziparvar et al. .
يافته هاي مدل شبکة عصبي را با مدل رگرسیون چندگانـه در
اقلیمهاي مختلف ايران براي برآورد دماي خاک مقايسه کردند.
نتايج آنها نشان داد دقت مدلهـاي شـبکة عصـبي بیشـتر از
رگرســیون چندگانــه اســت؛ امــا رــريب تعیــین نتــايج بــراي
عمقهاي پايین کمتر از نتايج سطحيتر است .همچنین نشـان
دادند نتايج برآورد دماي خاک در اقلیم مرطوب برخالف اقلـیم
خشک از دقت بیشتري برخوردار است.
با توسعة روشهاي محاسباتي ،مـدلهـاي شـبیهسـازي
گوناگوني جهت حل يکبعدي رابطة پخش گرما در خاک ارائه
شد .از روشهاي مهم مـيتـوان بـه روش دامنـه ،فـازي ،آرک
تانژانت ،لگاريتمي ،هارمونیک ،و عددي اشاره کرد ( Horton et
 .)al., 1983يکي از مزايـاي روش عـددي مسـتقلبـودن آن از
شکل و دورههاي تنـاوب منحنـي دمـا در سـطح خـاک اسـت
()2014( Hosseinzadeh Talaee .)Wierenga et al., 1969
ت ییرات شـبانهروزي دمـاي خـاک را در دو ايسـتگاه تبريـز و
ارفهان با استفاده از رهیافت نرو فازي مدلسازي کـرد .نتـايج
توانمندي مدل  CANFISدر شبیهسازي رفتار ت ییرات دمـاي
خاک در هـر دو ايسـتگاه را نشـان داد)2012( Khalili et al. .
مــدل  SHAWرا جهــت بــرآورد دمــا و حــداکمر عمــق نفــوذ
يخبندان خاک در چند نمونـة اقلیمـي ايـران ارزيـابي کردنـد.
نتايج نشان داد ،در مقیاس سالیانه ،مدل دقتـي پـايرفتني در

برآورد عمق يخبندان دارد .به طور کلي ،نتـايج ايـن مطالعـات
حاکي از وجود خطاي معنـادار در پـیشيـابي دمـا در رـورت
انتخاب گـام هـاي زمـاني و مکـاني نامناسـب در فرآينـد حـل
معادتت است .با اين حال ،نتـايج شـبیه سـازي دمـا از لحـاظ
فیزيکي منطقي و پايرفتني است .در نهايت ،با توجه به اينکـه
رطوبت خاک از عوامل مؤثر بر رريب پخشیدگي ( Bachmann
 )et al., 2001; Lipiec et al., 2007اســت ،مــدلهــاي
شبیهسازي با حل معادتت منفرد گرمايي و بدون درنظرگرفتن
اثر رطوبت بر انتقال گرما در خاک با مقداري خطا همراه است.
دانشمندان متعددي در سـال هـاي مختلـف بـه توسـعة
مدلهاي ساده بـراي پـیشبینـي و محاسـبة دمـاي خـاک در
عمقهاي مختلف در شرايط متفاوت پوشیده از چمن و گیاهان
مختلف و همچنین خاک بدون پوشش پرداختند (Muller and
;1974

Burman,

and

Hasfurther

;1989

Doring,

 )1992( Luo et al. .)Roodenburg, 1985بــه شــبیهســازي
دماي خاک بر اساس قـوانین انتقـال گرمـا در خـاک و بـیالن
انرژي در مزرعه با پوشش گیاهي پرداختنـد .نتـايج نشـان داد
مدل مي تواند شار گرمايي در سطح خـاک و همچنـین دمـاي
خاک در عمقهاي مختلـف زيـر پوشـش گیـاهي را بـهخـوبي
برآورد کندد.
پــا از ارائ ـة تئــوري )1957( Philip and De Vries
تأثیرپايري رطوبت در محیط متخلخل تحت گراديان دمـايي،
مطالعات گستردهاي در زمینة مدلهاي شبیه سازي توأم دما و
رطوبت خاک از سالهاي  1974تا  1981انجام شد ( Fischer,
 .)1983اين پژوهش ها که جهت بررسي انتقال همزمان گرما و
رطوبــت خــاک در دانشــگاههــاي ايــاتت متحــده در بخــش
کشاورزي انجام شد به ارائة مدلهاي فیزيکـي متفـاوت منجـر
شد )1983( Fischer .در مقالهاي پیشینة اين مدلهاي رياري
را بازبیني کرده است .در پژوهشهـاي ديگـري در دهـة اخیـر
مدلهاي يکبعدي بررسي همزمان انتقال گرمـا و رطوبـت بـه
نامهـاي ،)Jansson, 2001( COUP ،)Jansson, 1998( SOIL
Chen, ( DWHC ،) Irannejad and Shao, 2002 ( ALSIS
 )2006ارائه شده است .مدل  SOILو  SOILNدر سال 1998
بهترتیب توسط  Janssonو  Eckersten et al.ارائه شد و سپا
با تلفیق معادتت جريان رطوبتي و دمايي خاک و شبیهسـازي
همزمان آنها تحت عنوان مدل  COUPتوسـط Jansson and
 )2001( Moonتوسعه يافت )2005( Jansson .و Gustafsson
 )2004( et al.کارايي مدل  COUPدر شـبیهسـازي هـمزمـان
گرما و رطوبت خاک را بهترتیب در کشور چین و مناطق قابـل
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کشت در مقايسه بـا منـاطق جنگلـي در شـمال اسـکانديناوي
ارزيــابي کردنــد و نتــايج را ررــايتبخــش يافتنــدNorooz .
 )2012( Valashedi et al.به ارزيابي مدل شبیهسازي COUP
جهت برآورد دما و رطوبت خاک در دو کرت بـدون پوشـش و
داراي پوشش ذرت در اقلیم کرج پرداختند .نتايج اين مطالعـه
حاکي از حساسیت دما و رطوبت نـیمرخ خـاک بـهترتیـب بـه
میزان تابش ورودي و میزان آب ورودي به نیمرخ خـاک و نیـز
پارامترهاي هیدرولیکي خاک است .همچنین نتايج نشان داد با
اندازهگیريهاي دقیق پارامترهاي آب و هواشناسي و گیـاهي و
خاکشناسي ميتوان نتايج قابل قبولي براي برآورد میزان دمـا
و رطوبت عمقهاي خاک ارائه کرد.
با وجود اين ،بررسي ها نشان مي دهد عملـيتـرين روش
براي پیشبینـي دمـاي خـاک و عمقـي يخبنـدان اسـتفاده از
دادههايي است که در باتي سطح خاک اندازهگیري ميشـوند؛
همانند دماي هوا ،خصوریات فیزيکي پوشش (گیاهي) سـطح
خاک ،و بارش (آبیاري) .هدف ايـن مطالعـه بررسـي چگـونگي
پیشيابي دماي خاک با مدل شبیهسازي  COUPدر مقايسه با
مدل رگرسیون خطي چندگانه در شرايط داراي پوشش گیاهي
چمن در اقلیم کرج است .در تکمیـل مطالعـات داخلـي قبلـي
جهت برآورد دماي خاک ،در اين پژوهش با بهرهگیري همزمان
از پارامترهاي هوا و گیاه در سطحْ دو مـدل پـیشيـابي دمـاي
عمقي خاک ارزيابي شد.

مواد و روشها
1

مدل شبيهسازي COUP

مـدل شـبیهسـازي )Jansson and Karlberg, 2005( COUP
ابتدا براي شبیهسازي فرآيندهاي شیمیايي ،حیاتي ،و فیزيکـي
خاک زير پوشش جنگلي ساخته شد و سپا بـراي کـاربرد در
بومسامانه هاي طبیعي ديگر تحت روشهاي مديريتي متفـاوت
تعمیم يافت .ايـن مـدل بـا تکنیـکهـاي حـل عـددي رـريح
معــادتت ديفرانســیلي جفــتشــدة رطوبــت و دمــا در خــاک
پیش يابي دماي عمقهاي خـاک را انجـام مـيدهـد .جزئیـات
فیزيکي بیشتر مدل توسط  )2005( Jansson and Karlbergو
تشريح مدل از جنبة الگوريتم رايانـهاي توسـط Jansson and
 )2001( Moonارائه شده است.
رابطة پیش يابي دما در نـیمرخ خـاک از ترکیـب رابطـة
پايستگي انرژي و قانون فوريه بهدست ميآيد .اين مدل با حل
1. Coupled heat and mass transfer model for soil-plant-atmosphere
system

عددي همزمان و با تلفیق شرايط اولیه و مرزي مناسبْ دمـا را
با درنظرگرفتن رطوبـت خـاک بـه طـور توأمـان شـبیهسـازي
ميکند .جريان گرما در خاک در اين مدل با رابطة  1محاسـبه
ميشود (.)Philip and De Vries, 1957
T
 Cw Tq w  Lv q v
z

(رابطة )1
-1

-2

q h  k h
-

 qhشار گرمـا (  kh ،)J.m .secرسـانايي گرمـايي ( J.m

 T ،)1.K-1.sec-1دماي خاک ( qw ،)°Cشار آب مايع (،)m.sec-1
 Cwظرفیت گرمـايي آب مـايع ( Lv ،)J.g-1.°C-1گرمـاي نهـان
تبخیر ( qv ،)J.kg-1شار بخار آب ( ،)J.m-2.sec-1و  zبـر حسـب
متر معرف عمق است.
2
از ترکیب رابطـة  1بـا قـانون پايسـتگي انـرژي ،رابطـة
عمومي پیشيابي انتقال گرمـا بـه رـورت رابطـة  2بـهدسـت
ميآيد.
(رابطة )2

∂θ
∂q
∂q
)∂ (CT
∂  ∂T
= -L ρ i
k
- C T w - Lv v - s
f ∂ t ∂ z  h ∂ z  w ∂ z
∂t
∂z h

 Tدماي خاک ( t ،)°Cزمان بر حسب ثانیـه C ،ظرفیـت
گرمايي هـوا ( Lf ،)J.g-1.°C-1گرمـاي نهـانانجمـاد (ρ ،)J.kg-1
چگالي ظاهري خاک ( θi ،)gr.cm-3رطوبت حجمـي خـاک بـه
شکل يخ ( kh ،)cm3.cm-3رسانايي گرمـايي (،)J.m-1.K-1.sec-1
 Cwظرفیـــت گرمـــايي آب مـــايع ( Lv ،)J.g-1.°C-1گرمـــاي
نهانتبخیر ( z ،)J.kg-1حسـب متـر معـرف عمـق ،و جملـة sh
معرف چشمه يا چاهة 3گرما بر حسب  J.m-2.sec-1است.
دو جملة سمت چپ رابطة  2نمايانگر ت ییرات محتـواي
گرماي محسوس و گرماي نهانانجماد خاک است و سه جملـة
سمت راست رابطة  2بهترتیب انتقال گرما توسـط فرآينـدهاي
هدايت ،همرفت آب مايع ،و بخار آب است .ايـن مـدل نـیمرخ
خاک را به تعدادي تيه تقسیم ميکند که هر تيه و مـرزهـاي
بین تيهها دو ارل اساسي اين تقسیمبندي محسوب ميشوند.
جهت محاسبة جريان دما در خاک با پوشش گیاهي اطالعـات
خاک و گیاه نیز مورد نیاز است.
مدل رگرسيوني چندگانه

کاربرد مدل هاي رگرسیوني براي بـرآورد پارامترهـاي مختلـف
توسط محققان بسیاري استفاده شده است .در اين پژوهش ،بـا
توجه به محـدوديت مطالعـات رـورتپايرفتـه در کشـور ،بـه

2. Law of conservation of energy
3. Sink
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ارزيابي قابلیت پیشبیني اين مدل در برآورد دماي عمـقهـاي
خاک با پوشش گیاهي چمن پرداختـه شـده اسـت .عـالوه بـر
بررسي هم بستگي بین مت یرهاي هواشناسي و دماي عمقهاي
خاک ،پارامترهاي پوشش گیاهي چمن (نمايـة سـطح بـرگ و
ارتفا ) و نیز مقادير آبیاريها در مدل لحاظ شد .بدين ترتیب
کــه بــراي مــدل رگرســیون خطــي چندگانــه تحــت نــرمافــزار
 MINITAB14روش هاي مختلـف سـرند مت یرهـاي مسـتقل
انجام شد .در نهايت مت یرها و پارامترهايي که شیب خط آنها
در ســطح  5دررــد (آمــارة  )t-ratioمعنــادار بــود بــه روش
گامبـهگـام 1انتخـاب و وارد مـدل شـدند .هـمبسـتگي خطـي
چندگانه بین مت یر وابسته ( )Yو مت یرهاي مسـتقل جـوي و
گیاهي ( )xدر رابطة  3مشاهده ميشود.
Y = a1x1 + a 2 x2 + a3 x3 +...+ a n xn

(رابطة )3
 Yمت یر پیشبینيشونده x1 ،و  x2و  x3و  xnمت یرهـاي
پـــیشبینـــيکننـــده ،و  a1و  a2و  a3و  anرـــرايب ثابـــت
همبستگياند.
منطقة مطالعهشده و دادهها

به منظور ارزيابي مدل اندازهگیريهاي میداني به مدت دو مـاه
متوالي (خرداد و تیر  )1389طي فصل کشت در مزرعـهاي در
مجاورت ايستگاه هواشناسي پرديا کشاورزي و منابع طبیعي
دانشگاه تهران با اقلـیم نیمـهخشـک واقـع در دشـت جنـوبي
رشتهکوه البرز در حورة فرعي رودخانة کرج با موقعیت عـر
و طول ج رافیايي بهترتیب  35درجـه و  47دقیقـة شـمالي و
 50درجه و  59دقیقة شرقي با ارتفـا متوسـط  1311متـر از
سطح دريا رورت پايرفت.
جهت اجراي مدل ،کرتي به ابعاد ( 10متر ×  10متر) با
پوشش گیاهي چمن 2تهیه شد .پیش از کاشت ،جهت تعیـین
پارامترهاي خاکشناسي ،نیمرخ خاک مزرعـه بـه چهـار تيـه
(عمقهاي اندازهگیري  10و  30و  50و  70سانتيمتر) تقسیم
شد و نمونهبرداري از نیمرخهاي مختلف انجام گرفـت .پـا از
آزمايش نمونهها ،مشخصات فیزيکي مطـابق جـدول  1تعیـین
شد.
دادههاي ورودي مدل  COUPو مت یرهاي مستقل مدل
رگرسیوني چندگانه به سه بخش هواشناسي و خاکشناسـي و
پوشش گیاهي قسمت مي شود .مت یرهاي هواشناسـي در سـه
زمان در طول روز ( )19:30 ،13:30 ،7:30ثبت شد .میـانگین
دماي هوا ( )Tدر طول فصل کشت  28/2درجة سـانتيگـراد و
1. Stepwise
2. Lolium Perenne

بیشینه و کمینة دماي میانگین روزانه ( Tmaxو  )Tminبهترتیـب
 35/3و  20/4درجة سانتي گراد بود .متوسط رطوبت نسبي هوا
( )RHدر دورة شبیهسازي معادل  37دررد ،متوسط تبخیر از
تشت کالس  9/3 Aمیليمتر بر روز ،سـرعت بـاد  1/8متـر بـر
ثانیه ،و ساعات روشنايي ( )DBSثبـتشـده بـه طـور متوسـط
 700دقیقه در هر روز بود .میزان کل بارنـدگي  0/3میلـيمتـر
ثبت شد.
عالوه بر مت یرهاي فوق نماية سطح برگ ( ،)LAIارتفا
گیاه ( ،)Hآبیاري ( ،)Irr.ابرناکي ( ،)CLOUDو سرعت بـاد در
ارتفا نیممتري ( )Wind0.5اندازه گیري يا برآورد شد؛ طـوري
که جهت برآورد نماية سطح برگ از رابطة بین بزرگترين قطر
بــرگ بــا  LAIو جهــت بــرآورد ســرعت بــاد از رابطــة نــیمرخ
لگاريتمي باد استفاده شد تا مت یرهاي مستقل در برآورد دماي
خاک در مدل رگرسیوني وارد شود .بیشینة مقادير پارامترهاي
گیاهي چمن در انتهاي دورة اندازهگیري در جدول  2مـيآيـد.
بقیة پارامترهاي مورد نیاز در مدل  COUPنیز مطابق مطالعات
قبلــي نظیــر مقاومــت پوشــش گیــاهي رابطــة Lohammar
( )Jansson and Karlberg, 2005و رريب زبري ( Shaw and
 )Pereira, 1982تابعي از پوشش گیاهي درنظر گرفته شد و در
پیکرة مدل واسنجي شد.
معيارهاي ارزيابي

به منظور ارزيابي نتايج مدلها ،دماي واقعي تيههـاي مختلـف
خاک با نصب ابزار دماسـنجي اسـتاندارد سـازمان هواشناسـي
کشور به طور روزانه چندين نوبـت جهـت اعتبارسـنجي مـدل
ثبت شد .براي اعتبارسنجي نتايج مدل از آمارة رريب تعیـین
( ،)R2نماية ريشة دوم میانگین مربعات خطاي Fox, ( RMSE
 ،)1981و نماية همخواني ) )Willmot, 1982( 3(dاستفاده شد.
اين سنجهها با رابطة  4و  5و  6محاسبه ميشوند.
2
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(رابطة )6
 Oو  Oو  Sبهترتیـب مقـادير مشـاهدهشـده ،میـانگین
مقادير مشاهدهشده و مقادير شبیهسازيشده هستند و  nتعداد
دادههاست.
3. Index of agreement
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جدول  .1مشخصات اندازهگيريشدة خاک مزرعه در عمقهاي مختلف

عمقي
خاک
()cm

بافت
خاک

شن
()%

تي
()%

رس
()%

چگالي
ظاهري
()g/cm3

ماده
آلي
()%

کربن
آلي
()%

pH

0-20
20-40
40-60
60-80

لومي رسي
لوم
لومي رسي
رسي

38/9
30/5
40/9
38/9

23/2
44/0
22/1
19/1

37/9
25/5
37/0
40/0

1/5
1/65
1/5
1/15

1/28
1/40
1/34
1/28

0/745
0/81
0/775
0/74

8/3
8/3
8/3
8/3

جدول  .2پارامترهاي گياهي و ميزان آبياري تجمعي اندازهگيريشده در طول
دورة رشد چمن

چمن

پارامتر

3

نماية سطح برگ (متر مربع بر متر مربع)

18
1
430

ارتفا گیاه (سانتيمتر)
عمقي ريشه (متر)
آبیاري (میليمتر)

يافتهها و بحث
در اين پژوهش تالش شد تا بـرآورد دمـاي خـاک زيـر پوشـش
گیاهي توسط مدلهاي آماري و فیزيکي با مقادير میداني دمـاي
عمقهاي خاک مقايسه شود .نتايج شبیهسازي مدلها و خروجي

نهايي مدل رگرسیوني ،پـا از انتخـاب گـامبـهگـام مت یرهـاي
پیشبینيکننـدة دمـاي عمقـي مـورد نظـر ،در جـدول  3قابـل
مشاهده است .رريب تعیین رابطة رگرسیوني دقـت پـیشيـابي
دماي خاک را براي رابطة مورد نظر نشان ميدهد .بـا توجـه بـه
ت ییرات کم دمـاي خـاک در عمقـي زيـرين ،بیشـترين دررـد
مربوط به عمقي  70سانتيمتري خاک در زيـر پوشـش گیـاهي
چمن بود .با توجه بـه ت ییـرات کـم دمـا در عمـقهـاي پـايین
مت یرهاي پیشبینيکننده براي دما نیز کم بود .دقت نتايج نیـز
بیشتر از تيههاي سطحي است .اين ورعیت ميتوانـد بـه دلیـل
ســرعت (ت ییــرات) بیشــتر گــرمشــدن خــاک در شــبانهروز در
تيههاي سطحي باشد.

جدول  .3ضريب تعيين ( )R2و همبستگي مدل رگرسيوني خطي چندگانه (روش گامبهگام*) برآورد دماي خاک در عمقهاي مختلف
*

رريب تعیین
(دررد)

رريب
همبستگي

عمق اندازهگیري دما
(سانتيمتر)
20-0

79/62

0/89

40-20

70/93

0/84

60-40

87/40

0/93

80-60

94/26

0/97

رابطة رگرسیوني
T10= -0/14LAI + 0/2 DOY + 0/25 Tmax + 0/02 DBS
+ 5/6 CLOUD + 0/2 RHmin – 0/04 WindRun – 30/65
T30 = -0/71 LAI + 0/13 DOY + 0/23 T + 0/16 RHmin
-0/17 Wind 0/5 – 5/02
T50 = 0/52 LAI – 0/02 H + 0/18 DOY + 0/13 Tmin
+ 0/13 RHmin + 0/3 Wind 2 – 1/77 Wind 0/5 – 9/54
T70 = - 0/02 H+ 0/17 DOY + 0/16 Tmin + 0/03 RH- 8/38

 LAIنماية سطح برگ (متر مربع بر متر مربع) H ،ارتفا گیاه (متر) Irr. ،آبیاري (میليمتر) DOY ،روز از سال T ،میانگین دما ( Tmax ،)ºcبیشینة دما (،)ºc
 Tminکمینة دما ( RH ،)ºcنم نسبي ( CLOUD ،)%ابرناکي DBS ،ساعات روشنايي Wind0.5 ،سرعت باد در ارتفا نیممتري ( Wind2 ،)m/secسرعت باد در
ارتفا دومتري ( Wind Run ،)m/secمسافتي که باد در  24ساعت طي کرده ( )km/dayاست.
* مت یر وابستة دماي میانگین عمق تية مورد نظر

جهــت بررســي میــزان تــأثیر هــر يــک از پارامترهــاي
هواشناسي در برآورد دمـاي خـاک بـا بـرازش مـدل رگرسـیون
خطــي ،مقــدار همبســتگي بــین پارامترهــا بــا دمــاي خــاک در
عمقهاي مختلف بهدست آمد .جـدول  4رـرايب همبسـتگي و

آمارة  Tررايب مت یرهاي گیاهي انـدازهگیـريشـدة مسـتقل را
جهت پیش بیني دماي خاک عمقي مورد نظـر نشـان مـيدهـد.
نکتة قابل توجه در مدل پیشيابي دماي خاک در همة عمـقهـا
حاکي از آن است کـه رـرايب آبیـاري قابـل مالحظـه و از نظـر
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آماري معنادار نیست و از رابطة حاف شده است .با اين حال ،در
مدل شبیه سازي ،دمـاي خـاک از نظـر فیزيکـي بـه میـزان آب
موجود در خاک ،دور آبیاري ،و تعـداد آبیـاريهـا در دورة رشـد
بستگي دارد .زيرا در هر بار آبیـاري پارامترهـاي فیزيکـي خـاک
همچون ثابت خللوفرج خاک دستخوش ت ییر ميشـود؛ امـا در
مدلها در طول اجرا و پیشيابي ثابت درنظـر گرفتـه مـيشـود.
همچنین ررايب همبستگي مربوط به مت یرهـاي نمايـة سـطح
برگ گیاه و ارتفا با دماي خاک نشان ميدهد پوشش گیاهي با
توجه به ارتفا و تراکم تاج پوشش در دورة رشد بر دماي خـاک
مؤثر است.
جدول  5ررايب همبستگي و آمارة  Tررايب مت یرهـاي
هواشناسي اندازه گیريشده را نشان مـي دهـد .در برخـي مـوارد
مشاهده شد اگرچه بین دما و مت یر مورد نظر همبستگي برقـرار
است ،با توجه به اثر متقابـل برخـي پارامترهـا در رونـد انتخـاب
مت یر پیشبینيکننده ،رـريب آن معنـادار نیسـت .بنـابراين از
رابطة رگرسیوني حاف شد .در عمقهاي زيرين همـانطـور کـه
انتظار ميرفت به دلیل تأخیر در انتقال گرما به تيههاي زيرين و
نفوذناپايربودن آن ،به دلیل وجود تية رسي مرطـوب ،ت ییـرات
نامحسوس و اثر مت یرهايي نظیر سـرعت بـاد و اخـتالف دمـاي
بیشینه و کمینه کم بود .رونـد ت ییـرات رـريب تعیـین رابطـة
رگرسیوني چندگانه برخالف نتـايج )2010( Sabziparvar et al.
با افزايش عمق خاک افزايش پیدا کرد .وجود اخـتالف فـاز بـین

عمقهاي سطحي و زيرين و وجود تيـة سـخت زيـر سـطحي و
مشخصههاي خاک با نگهداشت رطوبتي توانسته میزان ت ییـرات
سريع را نسبت به عمقهاي سـطحي کـم کنـد و نتـايج بـرآورد
دماي عمقي زير  60سانتيمتـري را از دقـت بـاتتري برخـوردار
کند .اين نتايج با يافتـه هـاي )2007( Jaffari Golestan et al
موافــق م ـيباشــد .همچنــین بــاتبودن رــرايب همبســتگي در
عمقهاي زيرين ميتواند به دلیل تأثیرپايري کم خاک مرطـوب
از پارامترهاي هواشناسي باشد .با وجود اين ،بیشترين همبستگي
بین دماي خاک با دماي کمینه است کـه علـت آن تأثیرپـايري
بیشتر خاک بر اثر شدت انرژي تابشي ازدسترفتة شـبانة خـاک
است .نتايج اين پژوهش معناداري ررايب همبستگي پارامترهاي
هواشناسي را در همة عمقها در پي داشت که با نتـايج مطالعـة
 )2010( Sabziparvar et al.همخواني دارد .البتـه بـا توجـه بـه
وجود پوشش گیاهي در اين پژوهش همبستگي معنـاداري بـین
ديگــر پارامترهــاي هواشناســي و گیــاهشناســي در طــول دورة
اندازه گیري با عمقهاي سطحي خاک وجود دارد .شـايان توجـه
است کـه در ايـن پـژوهش بـرخالف مطالعـات رـورتپايرفتـه
(;Jaffari Golestan et al., 2007; Adib abbasi, 2006
 )Sabziparvar et al., 2010از روش گــامبــهگــام بــا حــاف
مت یرهاي مستقل استفاده شد که رابطةاي متفاوت با مت یرهاي
معنادار را براي هر عمق خاک در پي داشت.

جدول  .4ضريب همبستگي و آمارة  tضرايب متغيرهاي گياهي مستقل پيشبينيکننده در رابطة رگرسيون چندگانه

مت یرهاي
مستقل
LAI
T-Value
H
T-Value
Irr.
T-Value
Doy
T-Value

T10

T30

T50

T70

-0/20
-4/07
-0/19
*-1/25
0/03
*1/29
-0/05
4/88

0/08
-3/42
0/10
*-0/88
0/07
*1/05
0/24
4/31

**0/39
-4/16
**0/41
-3/11
0/07
*1/16
**0/56
10/15

**0/64
*-1/57
**0/64
-7/19
0/03
*-0/25
**0/78
13/17

* عدم معناداري رريب مت یر در سطح  5دررد ** معناداري رريب همبستگي در سطح  5دررد
 Hارتفا گیاه Irr ،ارتفا آبیاري Day ،شمارة روز سال

نتايج نهايي پیشيـابي دمـاي عمـقهـاي خـاک بـا مـدل
رگرسیوني چندگانه در مقايسه با مـدل شـبیهسـازي  COUPدر
جدول  6ميآيد .با توجه به نمايههاي ارزيـابي مـيتـوان نتیجـه
گرفت در ت ییرات سطحي دماي خاک مدل شبیهسازي ،با توجه

به درنظرگرفتن پارامترهاي انتقال گرما و مؤثر بر تابش ،دقـت و
نتايج بهتر و قابل ارزيابيتري از لحاظ فیزيکي ارائه ميدهد؛ کـه
مطـابق يافتـههـاي Hasfurther ،)1989( Muller and Doring
Norooz
،)1985( Roodenburg ،)1974( and Burman
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 )2012( Valashedi et al.است .حال آنکه نتايج مدل رگرسیوني
با توجه به ت ییرات کم دما طي شبانهروز در عمـقهـاي زيـرين
خاک دقت بیشتري دارد.
شکل هاي  1و  2مقايسة مقـادير پـیش يـابيشـدة دمـا را
توسط دو مدل  COUPو رگرسـیون چندگانـه نشـان مـيدهـد.
واقعشدن نقاط در دو سوي خط نـیمسـاز (فـرا و فـرو بـرآوردي
بودن شبیهسازيهـا) در مـدل  COUPحـاکي از دقـت مناسـب
است و همچنین نشاندهندة وجود يک خطـاي نظـاممنـد؛ کـه
ميتواند بر اثر ثابتبودن بودن برخي پارامترهاي گیـاهشناسـي و
خاکشناسي باشد .با اين حال ،بـه طـور میـانگین بـا دقـت 10
دررد بهتر از مدل رگرسیون چندگانه دماي عمقهـاي خـاک را
پیشيابي ميکند .همچنین دقت پیشيابيها به سمت عمقهاي
بیشتر افزايش مييابد .در نتیجه ،همانطور کـه پـیشتـر اشـاره
شد ،میزان رطوبت خاک تأثیر بسزايي در چگـونگي پـیشبینـي
دماي خاک عمقي مورد نظر دارد .بـا واردکـردن میـزان آبیـاري
(بارندگي) و پارامترهاي گیاهي و خاکشناسي در مدلهـا دقـت

برآورد افزايش مييابد .نتايج اين پژوهش کـه در پوشـش چمـن
رورت پايرفته مطابق شبیهسازي دما زير پوشـش گیـاهي ذرت
( )Norooz valashedi et al., 2012و هــمســو بــا يافتــههــاي
 )2005( Janssonو  )2004( Gustafsson et al.است.
اغلب مـدلهـاي سـادة آمـاري بـراي پـیشيـابي و نحـوة
ت ییرات نیمرخ دمايي خاک جهت برآورد عمقي يخبنـدان ارائـه
شدهاند .به طور مشابه نتايج مطالعات مدلهاي ارائهشـده حـاکي
از دقت خوب برآورد دماي عمق کم خاک به دلیل واکنش سريع
تيههاي سطحي خاک به ت ییرات دماي هواست .به دلیـل عـدم
ت ـأثیر و ورود ديگــر پارامترهــا و مت یرهــاي محیطــي م ـؤثر در
رسانايي گرمايي خاک ،همانند مت یرهاي هواشناسـي و پوشـش
گیاهي و برف و گرماي نهانتبخیر و ويژگيهاي فیزيکـي خـاک
( )Hiraiwa and Kasubuchi, 2000; Pollack et al., 2005در
مدلهاي آماري ،اين مدلها به اقلیمهاي ديگر تعمیمناپايرنـد و
نیز دقت کمتري دارند.

جدول  .5آمارة  Tو ضريب همبستگي بين متغيرهاي هواشناسي مستقل و دماي اعماق مختلف خاک در رابطة رگرسيون چندگانه

مت یر و آماره
RHmin
T-Value

T10
**

0/34

3/29
**

T30
**

0/41

3/52
**

TMin

0/33

0/56

T-Value

م

م

**

T

0/34

T-Value

م
**

**

0/56

T50
**

0/41

**

0/32

4/45
**

0/70

4/81
**

0/71

4/12
**

T70

م
**

0/70

6/71
**

0/76

م
**

م
**

0/49

0/65

0/73

T-Value

3/13

م

م

م

RH

-0/16

-0/18

-0/08

0/07

T-Value

م

م

م

4/69

Wind0.5

**-0/47

**-0/34

-0/16

0/01

T-Value

م

-3/14

-3/90

م

TMax

Wind Run
T-Value

0/31

**

-0/47

-3/18
**

**

-0/34

-0/16

0/01

م

م

م

Wind2

-0/29

-0/16

-0/08

-0/09

T-Value

م

م

2/09

م

CLOUD

-0/04

-0/02

0/03

0/01

T-Value

3/87

م

م

م

DBS
T-Value

**

0/29

4/72
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0/23

0/06

-0/01

م

م

م
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جدول  .6نمايههاي ارزيابي اعتبار مقادير پيشبينيشده براي مدل  COUPو مدل رگرسيوني در مقايسه با مقادير واقعي اندازهگيريشدة
دماي عمقهاي خاک

مت یر عمق
(سانتيمتر)

مدل
COUP

دماي خاک 20-0

REGE.
COUP

دماي خاک 40-20

REGE.
COUP

دماي خاک 60-40

REGE.
COUP

دماي خاک 80-60

REGE.

* a0عر

نمايههاي آماري
*

2

*

*

d

RMSE

R

a0

a1

0/96
0/94
0/94
0/91
0/94
0/96
0/93
0/99

0/9
0/1
0/8
0/8
0/7
0/5
0/7
0/3

0/90
0/79
0/94
0/71
0/98
0/87
0/97
0/94

3/9
4/9
0/5
6/7
-0/3
3/1
0/3
1/2

0/9
0/8
1/0
0/7
1/0
0/9
1/0
0/9

 a1شیب خط

از مبدا

 dنماية توافق

شکل  .1مقايسة نتايج پيشيابي ميانگين روزانة دماي خاک با مدل شبيهسازي  COUPنسبت به مقادير واقعي ثبتشده در عمقهاي  0 .aتا  20.b ،20تا  40 .c ،40تا
 60 .d ،60تا  80سانتيمتري

اختالف نتايج مدل هاي رگرسیوني ارائـهشـدة پیشـین در
مقايسه با نتايج پژوهش پیش رو تا حدودي قابل تأمل است .زيرا
بدون درنظرگرفتن بافت و رطوبت و پوشش خاک نتیجة يکساني
نمــيتــوان از مــدل گرفــت ( ;Aldridge and Cook, 1983
 .)MacLean and Ayres, 1985مدلهاي شبیهسازي از ديـدگاه
فیزيکي محیط (آب ،هوا ،خـاک ،گیـاه) در رـورت واسـنجي در

اقلیم مورد نظر نتايج دقیقتري ارائه ميدهـد (.)Fischer, 1983
در اين پژوهش سعي شد ،عالوه بر مقايسة مدلهاي سادة آماري
با مدل شبیهسازي  ،COUPمت یرهاي بیشـتري جهـت افـزايش
دقت پیشبیني وارد مدل رگرسیوني چندگانه شود؛ تا در رورت
کسب نتیجة بهتر بتوان به دلیل سادگي اين مدلهـا نسـبت بـه
مدلهاي فیزيکي از آن بهره جست.
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شکل  .2مقايسة نتايج پيشيابي ميانگين روزانة دماي خاک با مدل رگرسيوني چندگانه نسبت به مقادير واقعي ثبتشده در عمقهاي  0 .aتا  20.b ،20تا 40 .c ،40
تا  60 .d ،60تا  80سانتيمتري

نتيجهگيري

اهمیت کاربست مدلهاي رگرسیوني چندگانه بهويـژه در حالـت
افزايش مت یرهاي مستقل پیشبینيکننده محیطي ،که موجـب
بهبود دقت پیشيابيها ميشود ،در اين پژوهش به تأيید رسـید.
همچنین با مقايسة نتايج شـبیه سـازي مـدل  COUPمـيتـوان
اظهار کرد اين مدل کارايي تزم را جهت شبیهسـازي دمـا دارد.
اما براي دستیابي به نتايج دقیـقتـر ،بـهخصـو در زمینـة اثـر
نیمرخ رطوبتي در دماي خاک ،بايد واسنجيهاي بیشتري انجـام
داد و پارامترهاي خاک را دقیقتر اندازه گرفت .با وجود اين ،حل
توأمان رابطة گرماـ رطوبت و اثر متقابل آنها از خطاهـا کاسـته
است .مدل  COUPبهخوبي روند ت ییرات دمايي نیمرخ خـاک را

شبیهسازي کرده و اثر افزايش رطوبـت و کـاهش دمـاي نـیمرخ
خاک را در زمانهاي آبیاري نشان داده است .بـا نگـاه کلـي بـه
نتايج بهدستآمده از اين پژوهش و با درنظرگرفتن برآورديبودن
برخي پارامترهاي گیاهي ورودي ،نظیر  ،LAIمي توان اظهار کرد
مدل  COUPاز نظر فیزيکي نتايج بهتري ارائه کرده اسـت .ولـي
جهت حصول به نتايج دقیقتر ،آزمايش بیشتر و واسـنجي مـدل
در اقالیم و پوشش هاي ديگر رروري است .در مجمو نتايج اين
پژوهش نشان ميدهد براي عمقهـاي سـطحي مـدل  COUPو
براي عمقهاي پايینتر مدل رگرسیون چندگانه کـارايي بهتـري
دارد.
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