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شبيهسازی توزيع دوبعدی رطوبت خاک طی آبياری قطرهای زيرسطحی
5

فاطمه نايبلويی ،1مهدی کوچکزاده ،*2کيومرث ابراهيمی ،3مهدی همايی ،4فريبرز عباسی
 .1دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .4استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 .5استاد مرکز تحقیقات فنی مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
(تاریخ دریافت1393/5/13 :ـ تاریخ تصویب)1393/10/16 :

چکيده
آگاهی از مقدار و توزیع رطوبت در آبیاری زیرسطحی در مدیریت آب مزرعه اهمیت فراوان دارد .هدف این پژوهش
شبیه سازی توزیع پساب در خاک با درنظرگرفتن اثر جذب ریشه و تبخیر از سطح خاک ،تحت آبیاری قطرهای
زیرسطحی ،بود .بدین منظور ،مزرعهای آزمایشی انتخاب و کاهو در آن کاشته شد تا دادههای مورد نیاز از آن جمعآوری
شود .ویژگیهای هیدرولیکی خاک با استفاده از دادههای واقعی پتانسیل ماتریک و رطوبت حجمی خاک تعیین شد.
به کمک تانسیومتر و رطوبت خاک ،به وسیلۀ دستگاه  ،TDRبه دست آمد.
پتانسیل ماتریک خاک در دامنۀ
برای شبیهسازی از مدل  HYDRUS-2Dاستفاده شد .نتایج شبیه سازی مکانی نشان داد این مدل در نقاط دورتر از
قطرهچکانها و با عمق بیشتر ((RMSE=0/03 در مقایسه با نقاط نزدیک به قطرهچکان و عمق کمتر
( )RMSE=0/008نتایج بهتری ارائه میدهد .نتایج شبیهسازی زمانی نیز نشان داد مدل چهل و هشت ساعت پس از
آبیاری ( )RMSE=0/005دقیقتر از یک ساعت پس از آبیاری عمل میکند ( .)RMSE=0/029بدین ترتیب ،میتوان
است ،مدل توانایی مناسبی برای شبیهسازی

دریافت ،هنگامی که فرایندهای جذب آب به وسیلۀ
رطوبت خاک تحت آبیاری زیرسطحی دارد.
کليدواژگان :آبیاری زیرسطحی ،پساب ،شبیهسازی.HYDRUS ،

مقدمه

*

مطالعۀ حرکت آب در خاک و چگونگی جذب آن به وسیلۀ ریشۀ
گیاه در مصرف بهینۀ آب در بخش کشاورزی اهمیت فراوان
های
دارد .یکی از ابزارهای مطالعۀ
شبیهساز است .پژوهشگران برای جذب آب و امالح مدلهایی
ارائه کردهاند .از آن میان ،فقط برخی از مدلهای شبیهساز آب
ها لحاظ میکنند.
را به وسیلۀ
در خاک پدیدة
یکی از آنها مدل  )Simunek et al., 1999( HYDRUSاست.
بیشتر مدلها برای حالت یکبعدی تدوین شدهاند و
نمیتوانند توزیع رطوبت را مطابق الگوی جذب ریشه به صورت
شعاعی و عمودی در نظر گیرند .یکی از مدلهایی که به کمک
آن میتوان توزیع دو و سه بعدی جذب ریشه را لحاظ کرد مدل
دو و سه بعدی  HYDRUSاست .این مدل دوبعدی را برای
شبیهسازی توزیع آب و امالح در آبیاریهای سطحی با دقتی
* نویسندة مسئولKouchakm@modares.ac.ir :

مناسب به کار بردند

(a and 2003b; Abbasi et al., 2003

 .)Kandelous and Simunek, 2010a and 2010bتوزیع رطوبت
در خاک ،بهویژه در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی ،به
عواملی مانند ساختمان و ویژگیهای هیدرولیکی خاک بستگی
دارد ( .)Singh et al., 2006مطالعات اولیه نشان داد عمق لترال
به صورت مشخص توزیع آب را تحت تأثیر قرار میدهد و در
تعیین عمق مناسب نصب لترال باید به ساختمان خاک ،بافت
خاک و الگوی توزیع ریشه توجه کرد (; Patel Li and Liu, 2011
 .)and Rajput, 2007الگوی توزیع رطوبت در آبیاری زیرسطحی
های آزمایشگاهی به کمک این مدل با موفقیت
نیز بر پایۀ
شبیهسازی شد (.)Provenzano, 2007
 (2012) Besharat et al.دو مدل  HYDRUSو
 SWMRUM1را بر پایۀ اندازهگیریهای صحرایی رطوبت تا
عمق  1متری خاک در یک باغ سیب مقایسه کردند و حداکثر و
1. Soil Water Movement and Uptake Model
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حداقل جذب آب را به وسیلۀ ریشههای درخت سیب به دست
آوردند )2013( Wang et al. .با استفاده از دادههای مزرعهای در
یک خاک لومسیلتی تحت کشت گندم با سیستم آبیاری
زیرسطحی با عمق  25سانتیمتر در چهار عمق مختلف و طی
 1180ساعت از شروع کشت و در شش نوبت آبیاری انتقال
رطوبت و دما را به کمک مدل  HYDRUS-2Dشبیهسازی
کردند .آنها نتیجه گرفتند مدل برای شبیهسازی این دو پارامتر
در شرایط پژوهش دقت کافی را دارد و بر پایۀ آن سناریوهایی را
تحت شرایط خاک ناهمگن ،آبیاریهای متوالی و نیاز تبخیری
باال هنگام توزیع ثابت ریشه طی  49روز شبیهسازی کردند.
 )2007( Provenzanoو  )2004( Skaggs et al.نیز از مدل
 HYDRUS-2Dبرای تحلیل آزمایشهای آبیاری قطرهای
زیرسطحی در خاک لومیشنی دستخورده با عمق کارگذاری 6
و  10سانتیمتری استفاده کردند .آنها دریافتند مدل
 HYDRUS-2Dتوانایی خوبی در شبیهسازی رطوبت قطرهچکان
زیرسطحی دارد )2020b( Kandelous and Simunek .نیز با
استفاده از دادههای آزمایشگاهی و مزرعهای در عمقهای
مختلف خاک لومرسی دستنخورده مدل  HYDRUS-2Dرا در
شبیهسازی رطوبت ارزیابی کردند .عمق نصب قطرهچکان
زیرسطحی در مدل آزمایشگاهی آنان  30سانتیمتر و در مزرعه
 15 ،5و  25سانتیمتر بود .نتایج پژوهش آنان نشان داد اوالً
مدل HYDRUS-2Dتوانایی خوبی در شبیهسازی رطوبت

قطرهچکان زیرسطحی دارد ،به گونهای که مقدار آمارة
در مکانهای مختلف نسبت به قطرهچکان بین  0/011تا 0/045
متغیر بود ،و ثانیاً دقت مدل در شبیهسازی رطوبت در عمقهای
بیشتر کارگذاری باالتر بود .هرچند پژوهشهایی در زمینۀ
شبیهسازی توزیع رطوبت خاک در آبیاری زیرسطحی به کمک
مدل  HYDRUS-2Dانجام شده ،در اغلب آنها به پدیدة جذب
آب ریشهها و تبخیر از خاک سطحی توجه نشده است .بنابراین،
این پژوهش با هدف ارزیابی مدل  HYDRUS-2Dبرای
شبیهسازی توزیع رطوبت خاک طی دورة رشد کاهو در آبیاری
قطرهای زیرسطحی با استفاده از پساب انجام شد.
RMSE

مواد و روشها
برای دستیابی به دادههای مورد نیاز ،در مزرعهای به مساحت
 200متر مربع در محل تصفیهخانۀ فاضالب جنوب شرق تهران
(ارتفاع متوسط  1020متر از سطح دریای آزاد) در اواخر
تابستان  )1391/06/24( 1391کاهو کاشته شد .میانگین
بارندگی سالیانۀ محدودة مطالعهشده  244میلیمتر ،میانگین
دمای سالیانه  23درجۀ سانتیگراد و میانگین تبخیر سالیانه از
تشت تبخیر  2591میلیمتر در سال است .دورة رشد کاهو
هفتاد و پنج روز بود .منبع آب مورد استفاده پساب شهری با
تصفیۀ ثانویه بود .برخی ویژگیهای شیمیایی و بیولوژیک پساب
استفادهشده برای آبیاری زیرسطحی در جدول  1میآید.

جدول  .1برخی ويژگیهای پساب استفادهشده درآبياری طی دورة کشت
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2. Biological Oxygen Demand

بر پایۀ توصیۀ  ،)1995( Thompson and Doergeخاک
مزرعه پیش از کشت در چندین مرحله غرقاب شد تا از
یکنواختشدن رطوبت در خاک سطحی مزرعه اطمینان
حاصل شود .لولههای آبیاری زیرسطحی  16میلیمتری با
فاصلۀ قطرهچکان  50سانتیمتری و فاصلۀ خطوط 30
سانتیمتری در خاک نصب شد .قطرهچکانها از نوع
تنظیمکنندة فشار بین  0/5تا  4اتمسفر با دبی اسمی  4لیتر
در ساعت انتخاب شدند .فیلتر دیسکی  100میکرونی قبل از
ورودی سیستم نصب شد .در آبیاری زیرسطحی کاهو بیشترین
بخش ریشه تا عمق 15سانتیمتری آن تجمع مییابد
( .)Thompson and Doerge, 1995به همین دلیل ،عمق نصب

11/2

25/1

40/9
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1. Chemical Oxygen Demand

لولۀ قطرهچکاندار استفادهشده  15سانتیمتر در نظر گرفته
شد .پیش از کشت ،خاک سطحی تا عمق  50سانتیمتری به
وسیلۀ کولتیواتور در چند مرحله کامالً برگردان شد تا از
یکنواختی خاک مزرعه اطمینان حاصل شود.
طی فصل رشد در پانزده نوبت آبیاری ،پیش و پس از
آبیاری در فواصل زمانی نیمساعت تا  72ساعت پس از آبیاری،
مقادیر پتانسیل ماتریک خاک اندازهگیری شد .مدت آبیاری با
توجه به دبی متغیر ورودی به سیستم ،نیاز آبی طی فصل رشد
و پتانسیل ماتریک خاک بین  1تا  2ساعت بود؛ به گونهای که
حجم آب مورد نیاز گیاه طی دورة رشد تأمین شود .طی فصل
زراعی ،چهار نوبت بارندگی صورت گرفت که مقادیر ارتفاع
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همچنین ،تبخیر و تعرق با استفاده از تشت تبخیر در
محل مزرعه به صورت روزانه اندازهگیری شد .ضریب تشت
تبخیر ،با توجه به میانگین سرعت باد و رطوبت نسبی و
پوشش گیاهی اطراف 0/6 ،به دست آمد ( Brouwer and
 .)Heibloem, 1986مقادیر تبخیر و تعرق به کمک مدل
ریتچی ( ،)Ritchie, 1972با توجه به شاخص سطح برگ طی
دورة رشد ،از یکدیگر تفکیک و به مثابۀ ورودیهای مدل
استفاده شد .نمونهای از تفکیک صورتگرفته برای دو دورة
رشد اولیه و میانی در جدول  3میآید .جذب آب توسط گیاه
به کمک مدل  )1981( Arkin and Taylorبه دست آمد.
پارامترهای مدل  )1981( Arkin and Taylorبرای کاهو از
پایگاه دادهای مدل  HYDRUS-2Dاستخراج شد .برای
لحاظکردن جذب آب به وسیلۀ ریشههای گیاه موقعیت
بوتههای کاهو برابر آنچه در مزرعه کشت شد (شکل  1ب) در
هندسۀ مدل تعریف شد.

بارش ثبت و در شبیهسازی لحاظ شد .طی فصل کشت ،مقدار
پتانسیل ماتریک خاک با استفاده از َده عدد تانسیومتر
نصبشده در فاصلههای مختلف از قطرهچکانهای زیرسطحی
و رطوبت حجمی به وسیلۀ دستگاه  TDRمدل TRIM-FM-
 IMKO-3در یک نقطه ثبت شد .نمای کلی موقعیت
تانسیومترها و سنسور  TDRدر شکل  1میآید.
در ابتدای فصل زراعی ،بافت خاک به روش هیدرومتری،
نفوذپذیری خاک سطحی به روش استوانههای مضاعف ،جرم
ویژة ظاهری خاک به روش سیلندر و پتانسیل ماتریک در
مکش  15اتمسفر به روش صفحات فشاری به دست آمد.
خاک سطحی تا عمق  45سانتیمتری بافت لومرسی
داشت و با جرم ویژة ظاهری  1/5گرم بر سانتیمتر مکعب
اندازهگیری شد .برخی دیگر از ویژگیهای فیزیکی خاک در
جدول  2میآید.

ب) نمای باال
الف) نيمرخ خاک
شکل  .1نمای کلی موقعيت برداشت دادههای پتانسيل ماتريک و موقعيت برداشت دادههای رطوبت به وسيلة دستگاه (TDRنقطة شمارة )10
جدول  .2برخی ويژگیهای فيزيکی خاک مزرعة آزمايشی

عمق خاک
()cm

شن
()%

سیلت
()%

رس
()%

جرم ویژة ظاهری
()gr/cm3

رطوبت حجمی در مکش 15
اتمسفر ()%

0-45

20

53

27

1/5

11/4

جدول  .3نمونهای از تفکيک تعرق از تبخير به روش ريتچی در دو دورة رشد اوليه و ميانی

تاریخ

ضریب
گیاهی

شاخص سطح
برگ

تبخیرتعرق پتانسیل به
روش تشت تبخیر
()mm/day

تبخیرتعرق کاهو
()mm/day

تعرق ()mm/day

1392/07/12
1391/08/20

0/45
1/00

0/1
1/64

3/42
2/00

1/54
2/00

0/01
1/37
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شبيهسازی

مدل  HYDRUS-2Dیکی از مدلهای حرکت آب و امالح و
گرما در خاک است که میتواند معادلۀ ریچاردز را برای بررسی
حرکت آب در خاک و معادالت انتقال ـ انتشار را به منظور
بررسی حرکت امالح و گرما در خاک به صورت عددی حل کند.
معادالت یادشده با روش عددی عناصر محدود گالرکین حل
شدهاند ( .)Simunek et al., 1999این مدل قادر به شبیهسازی
در شرایط اشباع و غیر اشباع است و توانایی تخمین ویژگیهای
فیزیکی خاک به روش معکوس را نیز دارد .با فرض همگنبودن
خاک ،مقدار نفوذ و پیشروی آب در مدل  HYDRUS-2Dبه
کمک رابطۀ ریچاردز برآورد میشود (:)Simunek et al., 1999
(رابطۀ )1
) WU( h, r, z

K
z

dh
)
dz

(Kz

dh
)
dr

z

(Kr

r

t

 θرطوبت حجمی خاک ] t ،[L3L-3زمان ] r ،[Tو
جهتهای عرضی و عمودی K ،هدایت هیدرولیکی غیر اشباع
) WU(h,r,zمقدار جذب آب به وسیلۀ ریشه ][L3L3T−1

] [LT-1و
است.
 Kو  WUهر دو تابعی از مقدار رطوبت یا پتانسیل
ماتریک خاکاند .جذب آب به وسیلۀ ریشهها را میتوان با رابطۀ
 2به دست آورد ( Gardenas et al., 2005; Homaee et al.,
:)2002a and 2002b and 2002c
) WU( h, r, z
( h ) RDF( r, z ) W. Tpot
(رابطۀ )2
z

( γ)hتابع بیبعد عکسالعمل تنش رطوبتی است که
 (1978( Feddes et al.آن را ارائه کردند RDF(r,z) ،توزیع
جذب آب نرمالشدة ریشه W ،1عرض یا شعاعی از سطح خاک
است که تعرق از آن صورت میگیرد و به وسیلۀ توزیع عرضی
ریشه نیز کنترل میشود و  Tpotشدت تعرق پتانسیل است .هر
دو پارامتر ( γ)hو ( RDF(r,zتابعی از موقعیت مکانی در ناحیۀ
رشد ریشهاند .تابع نرمال ) RDF(r,zبه کمک رابطۀ  3محاسبه
میشود و مقدار آن باالی ناحیۀ رشد ریشه  Ωبرابر  1است
(:)Gardenas et al., 2005
) ( r, z
( r, z )d

(رابطۀ )3

) RDF( r, z

) β (r,zتوزیع مکانی بیبعد جذب آب به وسیلۀ ریشه در
شرایط بدون تنش آبی است و رابطۀ  4برای آن ارائه شده است
(:)Vrugt et al., 2001
(رابطۀ )4
pz
p
) ) z * z ( r ) r* r
zm
rm

((

r
) e
rm

(1

Z
)
Zm

(1

) ( r, z

1. Normalized root water uptake distribution

 rmو  zmحداکثر توسعۀ ریشه در جهات عرضی و عمودی
] [Lو  pzو * zو  prو* rپارامترهای تجربیاند که هندسۀ غیر
متقارن ریشه را توصیف میکنند .چنانچه توزیع ریشه یکنواخت
باشد ،مقدار  RDFبرابر ( 1/(W.Zmدر نظر گرفته میشود
( .)Gardenas et al. 2005روابط  1تا  4در مدلسازی توزیع
رطوبت و لحاظکردن جذب آب به وسیلۀ گیاه در مدل
 HYDRUS-2Dاستفاده شد.
هندسة جريان

در این پژوهش ،پس از انتخاب یک واحد از مزرعه ،به منزلۀ
نقطۀ معرف مزرعۀ آزمایشی ،نیمرخ خاک به صورت شکل  1به
مدل معرفی شد .محدودة مدلسازی مکعبی به طول و عرض
 50و ارتفاع  65سانتیمتر در نظر گرفته شد که به منظور
تبدیل این محدودة سهبعدی به محدودهای دوبعدی رطوبت در
جهت عرضی (عمود بر صفحۀ شکل  1الف) یکنواخت فرض شد
و بر این اساس نوع هندسۀ جریان ،با توجه به قابلیتهای مدل
 ،HYDRUS-2Dبه صورت عمودی تعریف شد.
شرايط اوليه و مرزی

در این پژوهش فرض شد جریانی از اطراف وجود ندارد .بنابراین،
مرزهای جانبی با شرایط مرزی بدون جریان ،2مرز انتهایی به
صورت زهکشی آزاد ،3مرز باالدست که تبخیر و تعرق از آن
صورت میگیرد به صورت مرز اتمسفری ،4و محل قطرهچکان در
5
عمق  15سانتیمتری سطح خاک به منزلۀ شدت جریان متغیر
تعریف شد .شرایط اولیۀ تعریفشده به مدل با توجه به توزیع
رطوبت پیش از آغاز زمان شبیهسازی به مدل معرفی شد.
واسنجی و صحتسنجی مدل

پس از تعریف هندسۀ مدل و شرایط مرزی و شرایط اولیه ،مدل
بر پایۀ دادههای مکش در چهار نقطه (نقاط شمارة  5 ،6 ،10و 4
شکل  1الف) و در طول زمان  172/74ساعت پس از شروع
شبیهسازی (شروع از تاریخ  1391/07/24یک ماه پس از کشت
تا تاریخ  )1391/8/4واسنجی شد .برای واسنجی مدل ،از
دادههای رطوبتی  TDRمتناظر با دادههای تانسیومترها در نقطۀ
 10نیز استفاده شد .در این مرحله ،پارامترهای فیزیکی خاک

شامل رطوبت باقیمانده ( ،)өrرطوبت اشباع ( ،)өsمکش متناظر
با نقطۀ ورود هوا به خاک ( ،)αهدایت هیدرولیکی اشباع (،)Ks
و پارامتر تجربی پیوستگی خللوفرج خاک ( ،)lدر مدل وان
گنوختنـ معلم به روش حل معکوس برآورد شد.
2. No Flow
3. Free Drainage
4. Atmospheric Boundary Condition
5. Variable Flux
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تعیین مدل مناسب در مرحلۀ واسنجی به کمک
شاخصهای آماری شامل حداکثر خطا ،)ME( 1میانگین ریشۀ
دوم خطا ،)RMSE( 2کارایی مدلسازی ،)EF( 3و ضریب
4
باقیمانده ( )CRMصورت گرفت ( ;(Zarei et al., 2010
.Homaee et al., 2002c
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استفاده از حل معکوس در نرمافزار  RETCو بر اساس دادههای
بافت خاک ،مکش  15اتمسفر ،دادههای  TDRو تانسیومتر در
مکشهای پایین برابر  1/196به دست آمد.
آمارههای محاسبهشده برای کل دورة شبیهسازی در
مرحلۀ صحتسنجی در نُه نقطه در جدول  5میآید .گفتنی
است در جدول  5و در مرحلۀ صحتسنجی دادههای رطوبتی
نقطۀ  3در شکل  1الف ،به دلیل نامعتبربودن ،ارائه نشد .دلیل
آن وجود پتانسیل ماتریک باال و خارج از محدودة مجاز قابل
اندازهگیری به وسیلۀ تانسیومتر در نقطۀ مذکور بود.
جدول  .5شاخصهای آماری خطای رطوبت خاک در کل دورة شبيهسازی در
مرحلة واسنجی

CRM

 Oiمقادیر اندازهگیریشده Pi ،مقادیر شبیهسازیشده ،و
تعداد نمونههای بهکاررفته و میانگین مقادیر اندازهگیریشده
است .حداقل مقدار  MEو  RMSEبرابر  0و حداکثر مقدار EF
برابر  1است .مقادیر زیاد  MEمیتواند نشاندهندة کارکرد
ضعیف مدل باشد .مقادیر زیاد  RMSEنشاندهندة بیشبرآورد و
کمبرآورد مدل در مقایسه با مشاهدات است .آمارة  EFمقادیر
پیشبینیها را با میانگین اندازهگیریها مقایسه میکند .آمارة
 EFو  CRMمیتوانند مقادیر منفی نیز باشند .مقدار منفی EF
بیانگر آن است که میانگین مقادیر اندازهگیریشده برآوردی
بهتری از مقادیر پیشبینیشده دارد .آمارة  CRMنیز
نشاندهندة تمایل مدل برای بیشبرآوردی یا کمبرآوردی است
n

).(Zarei et al., 2010

پس از واسنجی مدل و اطمینان از دقت آن ،مدل در نُه
نقطه و برای بازة زمانی  965ساعت (از تاریخ  1391/07/24تا
تاریخ  )1391/9/7صحتسنجی شد.

يافتهها و بحث
نتایج بهدستآمده به روش حل معکوس در جدول  4میآید.
جدول  .4خروجی حل معکوس برای پارامترهای مدل وانگنوختنـ معلم در
مرحلة واسنجی

متغیر

]өr[m3/m3

]өs[m3/m3

]α[m-1

]Ks[cm/h

]𝓵[-

مقدار

0/013

0/36

0/016

1/02

0/45

مقدار ضریب تبیین مقادیر ارائهشده در جدول  4برابر
 0/88است .مقدار پارامتر  nدر مدل وانگنوختنـ معلم با
1. Maximum Error
2. Root Mean Squre Error
3. Efficiency of Model
4. Coefficient of Residual Mass

شمارة
نقطه

ME

RMSE

EF

CRM

1
2
4
5
6
7
8
9
10

0/02
0/02
0/04
0/06
0/10
0/04
0/02
0/04
0/07

0/008
0/008
0/019
0/025
0/020
0/018
0/010
0/020
0/030

0/58
0/60
1/00
0/99
0/99
1/00
0/11
-0/12
-1/69

0/01
0/01
0/05
0/01
-0/03
0/01
-0/03
0/06
0/02

مقادیر نزدیک به  0شاخصهای آماری  MEو  RMSEو
 CRMارائهشده در جدول  5شبیهسازی نسبتاً خوب مدل را
نشان میدهد .در شاخص آماری  ،EFکه مقادیر نزدیک به  1آن
مطلوبتر است ،به جز در نقاط  8و  9و  ،10در سایر نقاط مقدار
مناسبی دارد .مقادیر مثبت شاخص آماری  CRMدر همۀ نقاط،
به جز در نقاط  6و  ،8نشاندهندة کمبرآوردی مدل است.
حداقل شاخصهای آماری  MEو  RMSEو  CRMدر نقاط  1و
متری قطرهچکان و در اعماق  45و
ِ
 ،2که در فاصلۀ  35سانتی
 30سانتیمتری قرار دارند ،به ترتیب برابر  0/02و  0/008و
 0/01هستند.
نتایج صحتسنجی رطوبت خاک در شکل  2میآید.
شمارة نقاط ،عمق و موقعیت آنها نسبت به قطرهچکان در
شکل  1الف میآید.
نمودارهای ارائهشده در شکل  2خروجی مدل را در
مقایسه با مقادیر رطوبت حجمی اندازهگیریشده در نقاط
مختلف با فاصلۀ  0و  15و  35سانتیمتری و در اعماق مختلف
در مرحلۀ صحتسنجی نشان میدهد .طول دورة شبیهسازی
 965ساعت است .همانگونه که شکلها نشان میدهند ،مدل
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نقطة  .6محل قطرهچکان

نقطة  .7عمق  0/05متر و باالی قطرهچکان
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زمان از شروع شبيهسازی (ساعت)
نقطة  .5عمق  0/30متر و زير قطرهچکان
رطوبت حجمی

مشاهداتی

0

100
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زمان از شروع شبيهسازی (ساعت)
نقطة  .4عمق  0/45متر و زير قطرهچکان
مدل

رطوبت حجمی

مشاهداتی

مدل

رطوبت حجمی

مدل

0,35

مشاهداتی

0,4

زمان از شروع شبيه سازی (ساعت)

زمان از شروع شبيه سازی (ساعت)
نقطة  .8عمق  0/35متر و فاصلة 0/15متر از قطرهچکان

نقطة  .9عمق  0/30متر و فاصلة  0/15متر از قطرهچکان
مدل

0,3
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رطوبت حجمی

0,4
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زمان از شروع شبيه سازی (ساعت)
نقطة  .10عمق  0/15متر و فاصلة  0/15متر از قطرهچکان
شکل  .2مقايسة درصدهای رطوبت شبيهسازیشده (مدل) و مشاهداتی برای بازة زمانی  965ساعت از آغاز شبيهسازی در مرحلة صحتسنجی

روند تغییرات رطوبت خاک را بهخوبی شبیهسازی میکند .به
جز در نقطۀ  ،8که بین دو خط لترال و در عمق  45سانتیمتری
قرار گرفته ،در سایر نقاط ،مدل مقدار رطوبت خاک را کم برآورد

کرده است .برای مشاهدة دقیقتر مقدار خطا نسبت به موقعیت
قطرهچکان زیرسطحی ،توزیع خطای شاخص  RMSEدر کل
دورة شبیهسازی در شکل  3میآید .مطابق نتایج جدول ،5
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حداکثر شاخص خطای  RMSEدر نقطۀ ( 10شکل  1الف) در
فاصلۀ  15سانتیمتری قطرهچکان و عمق  15سانتیمتری بین
دو خط لترال برابر  0/03و حداقل خطا در نقاط  1و  2در فاصلۀ
 35سانتیمتری قطرهچکان و عمق  50سانتیمتری برابر 0/008
رخ میدهد .بر اساس موقعیت نقاط نسبت به قطرهچکان
زیرسطحی ،میتوان نتیجه گرفت مدل در نقاط دورتر از
قطرهچکان و در عمقهای بیشتر نتایج بهتری ارائه میکند.
آنالیز حساسیت نشان داد مدل به هدایت هیدرولیکی غیر
اشباع خاک حساسیت زیادی دارد .یکی از عوامل مهم مؤثر بر
مقدار هدایت هیدرولیکی خاک غیر اشباع مقدار رطوبت خاک
است .با تغییر مقدار رطوبت ،مقدار هدایت هیدرولیکی در خاک
غیر اشباع تغییر میکند .در نزدیکی محل قطرهچکان ،که دامنۀ
تغییرات رطوبتی زیاد است و خاک بهتدریج از حالت غیر اشباع
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به حالت اشباع نزدیک میشود ،تغییرات هدایت هیدرولیکی نیز
زیاد است .بنابراین ،کمترین خطا در تخمین مقدار آن توسط
مدل میتواند تأثیر زیادی بر اختالف بین مقدار برآورد مدل و
مشاهداتی بگذارد؛ لیکن در نواحی دورتر از قطرهچکان دامنۀ
تغییرات رطوبتی کم و حتی در نواحی دورتر ،که جبهۀ رطوبتی
به آن نمیرسد ،ناچیز است .بنابراین ،مقدار هدایت هیدرولیکی
نیز کمتر تغییر میکند و در نتیجه شباهت بیشتری بین مقادیر
برآورد مدل و مشاهداتی وجود خواهد داشت .دلیل دیگری که
ممکن است باعث کاهش دقت مدل در نزدیکی قطرهچکان شود
ماندابیشدن ناحیۀ نزدیک قطرهچکان و تأثیر آن بر دبی
خروجی قطرهچکان و در نتیجه کاهش دقت مدل است (Ben-
.)Gal et al., 2004
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شکل  .3توزيع خطای  RMSEدر مرحلة صحتسنجی برای سراسر مدت شبيهسازی

بر مبنای نتایج بهدستآمده از خاک مزرعۀ تحقیقاتی48 ،
ساعت پس از آبیاری یا بارندگی ،نیمرخ رطوبتی خاک نسبتاً
یکنواخت میشود و اصطالحاً توزیع مجدد رطوبت صورت
میگیرد .نتایج شبیهسازی پنج نوبت آبیاری نشان میدهد یک
ساعت پس از شروع آبیاری ،خطای برآورد مدل نزدیک
قطرهچکان (عمق  15و  30سانتیمتری) بیشتر از دیگر نقاط
است .از سوی دیگر ،با گذشت  48ساعت از زمان آبیاری ،توزیع
رطوبت در نیمرخ خاک یکنواخت و میزان خطای برازش مدل در
طول پروفیل خاک یکسان میشود .با توجه با اینکه در نقاط
مذکور مقدار رطوبت خاک بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که
مدل در رطوبتهای بیشتر خطای بیشتر و در رطوبتهای کمتر
خطای کمتری در تخمین مقادیر رطوبت خاک دارد .با بررسی
سایر نمودارهای مشابه در نقاط دیگر ،میتوان نتیجه گرفت که
میزان خطای مدل در زمانهای نزدیک آبیاری و در نقاط نزدیک

قطرهچکان شایان توجه است؛ در حالی که در زمانهای بعد از
آن این خطا روندی کاهشی دارد.
میانگین مقدار آمارة  RMSEدر کل نقاط برداشت داده،
در طول پنج نوبت آبیاری 1 ،و  48ساعت پس از آبیاری ،در
شکل  4میآید .همانگونه که در شکل  4دیده میشود48 ،
ساعت پس از هر آبیاری ،به جز نوبت آبیاری اول ،مقدار خطای
پیشبینی مدل به طور قابل مالحظه افزایش یافت .پس از
گذشت  48ساعت از زمان آبیاری ،مقدار  RMSEبرابر 0/0005
بود؛ حال آنکه پس از گذشت  1ساعت ،شاخص خطا 0/0029
شد .نتایج نشان میدهد مدل  HYDRUS-2Dبا خطای قابل
قبول قادر است پیاز رطوبتی آبیاری قطرهای زیرسطحی را
شبیهسازی کند .همچنین ،مدل در رطوبتهای کم نسبت به
رطوبتهای نزدیک اشباع دقت باالتری دارد.
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یک ساعت بعد از

آبیاری دوم

48ساعت بعد از

آبیاری دوم

یک ساعت بعد از

آبیاری اول

48ساعت بعد از

آبیاری اول

یک ساعت بعد از

شکل  .4تغييرات آمارة  RMSEطی پنج نوبت آبياری در طول دورة شبيهسازی 1 ،و  48ساعت پس ازآبياری

در پژوهشهای مشابه ،از جمله ) ،Wang et al., (2013در
خاک لومیسیلتی تحت آبیاری زیرسطحی با عمق قطرهچکان
 25سانتیمتر ،تحت شش نوبت آبیاری ،در طول  1180ساعت
شبیهسازی ،مقادیر  RMSEبرآورد رطوبت خاک در چهار عمق
مختلف خاک بین  0/013تا  0/019گزارش شد .در پژوهش
 )2010b( Kandelous and Simunekمقادیر خطای برآورد
رطوبت حجمی خاک در موقعیتهای مختلف نسبت به
قطرهچکان زیرسطحی بین  0/011و  0/045اعالم شد .همچنین
در فواصل زمانی مختلف نسبت به رویداد آبیاری در یک مدل
آزمایشگاهی ،که همۀ پارامترهای هیدرولیکی خاک به وسیلۀ
مدل نرمافزار  ROSETTAبرآورد شده بود ،یک و چهار روز پس
از آبیاری ،مقدار  RMSEبرای رطوبت خاک به ترتیب برابر
0/045و  0/014به دست آمد .در حالتی دیگر ،که پارامترهای
هیدرولیکی خاک به جز تخلخل به وسیلۀ مدل نرمافزار
 ROSETTAبرآورد شده بود ،یک و چهار روز پس از آبیاری،
مقدار آمارة  RMSEبرای رطوبت خاک به ترتیب 0/031و
 0/011بود .مقایسۀ نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتایج
دیگر پژوهشگران نشان میدهد دقت مدل در موقعیتهای
مکانی مختلف نسبت به قطرهچکان در برآورد رطوبت خاک
نسبت به پژوهش  (2013) Wang et al.کمتر است .همچنین
دقت برآورد مدل از نظر فاصلۀ زمانی پس از آبیاری نسبت به
پژوهش  )2010b( Kandelous and Simunekبیشتر است.

نتيجهگيری

در این پژوهش ،دقت شبیهسازی توزیع رطوبت تحت آبیاری
قطرهای زیرسطحی در شرایط وجود تعرق و جذب به وسیلۀ گیاه
کاهو ،بر اساس دادههای مزرعهای ،طی فصل زراعی ،به کمک
مدل  HYDRUS-2Dبررسی شد .نتایج نشان داد خروجی مدل
با دادههای مزرعهای تطابق بسیار خوبی دارد .دقت برآورد توزیع
رطوبت قطرهچکان زیرسطحی در ساعات اولیۀ آبیاری کمتر و
پس از رسیدن رطوبت خاک به توزیع مجدد و یکنواختشدن
رطوبت افزایش یافت .بر اساس موقعیت نقاط نسبت به
قطرهچکان زیرسطحی ،میتوان نتیجه گرفت مدل در نقاط
دورتر از قطرهچکان و در عمقهای بیشتر نتایج بهتری ارائه
میکند .به طور کلی ،میتوان گفت مدل

HYDRUS-2D

میتواند پیاز رطوبتی آبیاری قطرهای زیرسطحی را تحت شرایط
وجود تعرق و جذب توسط ریشۀ گیاه نسبتاً دقیق شبیهسازی
کند.

سپاسگزاری
نویسندگان از همکاری صمیمانۀ مسئوالن محترم شرکت آب و
فاضالب استان تهران و تصفیهخانۀ جنوب شرق تهران کمال
تشکر و قدردانی را به عمل میآورند.
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