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مقايسه تغذيه آب زيرزميني در آبياري باراني و شياري در يک مزرعه کشاورزي با استفاده از مدلسازي ناحيه
غيراشباع
5

الهام بيک زاده ،*1علي نقي ضيايي ،2حسين انصاري ،1راضيه لک ،7محسن زکي
 .1کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد
 .2استاديار گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد
 . 3دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد
 .4کارشناس ارشد آبياري و زهکشي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد
 . 5دانشجوي دکتراي آبياري و زهکشي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد
(تاريخ دريافت - 1393/12/9 :تاريخ تصويب)1394/6/22 :

چکيده
بهمنظور استفاده پايدار از منابع آب زيرزميني و ارزيابي قابليت آسيبپذيري آبخوان ،بررسي نقش جريان برگشتي آبياري
در ت غذيه آب زيرزميني و تأثير روش آبياري بر مقدار آن ،بهعنوان راه کاري براي مديريت بهتر منابع آب زيرزميني در
آينده ،الزم و ضروري است .بر همين اساس در دشت نيشابور در مزرعه اي با کشت تريتيکاله با بافت خاک متوسط ،مقدار
تغذيه ناشي از روشهاي مختلف آبياري (سطحي و باراني) با استفاده از اندازه گيري رطوبت خاک در دو چاهک شش
متري برآورد شد .در هر نيم متر عمق خاک و همچنين عمق  0/15و  0/3متر چاهکها حسگر  RECنصب شد و به
مدت  173روز رطوبت خاک اندازه گيري شد .سپس از اين مقادير براي شبيهسازي جريان در ناحيه غيراشباع با استفاده
از نرمافزار  HYDRUS-1Dاستفاده شد .مدل براي همه نقاط کاليبره شد و براي برآورد مقدار زهکشي شده از زير
اليه هاي  6متري خاک به کار گرفته شد .مقدار آب آبياري کاربردي در مزرعه سطحي حدود  230ميليمتر و در مزرعه
باراني حدود  299ميليمتر بدست آمد .مقدار جريان زهکشي شده از عمق  6متري نيز در زمين آبياري سطحي 20
ميليمتر و در زمين آبياري باراني بسيار اندک و تقريباً صفر بدست آمد.
واژههاي کليدي :آبياري باراني ،آبياري سطحي ،تغذيه آب زيرزميني ،ناحيه غيراشباع،

مقدمه

1

در سالهاي اخير در بسياري از کشورهاي جهان برداشت آب از
منابع آب زيرزمين ي از ميزان تغذيه ساليانه آنها بي شتر بوده
است .در سال  2005ميالدي ،چين ،هند و ايران رتبههاي اول
تا سوم برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزمين ي را داشتهاند
( .) Lak, 2014در ايران بهطور متوسط ساالنه پنج ميليارد
مترمکعب آب بيش از ظرفيت الي ههاي آبدار زمين مورد
بهرهبرداري قرارگرفته است که اين مقدار آب معادل آب مورد
نياز جهت توليد يک سوم کل غله تولي دي کشور است
 .)2014با بررسي تجربه ساير کشورها مشاهده ميشود که اين
( Lak,

کشورها از روشها و ابزارهاي متفاوتي در مديريت منابع آب
زيرزميني استفاده کرده و تالش دارند تا با حفظ منابع آب ي
موجود از مشکالت آتي اجتناب نمايند .افزايش مطالعات علم ي
* نويسنده مسئولElhambz@ymail.com :

HYDRUS-1D

برآورد تغذيه ،حمايت آژانسهاي بين المللي و نشريههاي حاصل
از نشستهاي بينالمللي در طول  20سال گذشته نشاندهنده
افزايش ني از به برآورد قابل اطمينان تغذيه ميباشد
( .)Mohamadi, 2012روشهاي زيادي براي برآورد تغذيه آب-
هاي زيرزميني ب ا توجه به درجه موفقيت وجود دارد که در
هري ک از روشهاي موجود تکنيکهاي فيزيکي و ردياب و ي ا
رويکردهاي مدلسازي ميتواند بکار رود .بهترين گزينه مناسب
براي هر منطقه به مقياسهاي مکاني و زماني در نظر گرفته
شده و اهداف برآورد تغذي ه بستگي دارد ( Scanlon et al.,
.)2002
از انواع رويکردهايي که براي شبي هسازي جريان غيراشباع
استفاده ميشود ،ميتوان روندياب ي ذخيره رطوبت خاک،
رويکردهاي نيمهتحليلي و راهحلهاي عددي معادله ريچاردز را
نام برد .نمونه کدهايي که براي حل معادله ريچاردز استفاده
ميشود ميتوان به )Simunek et al., 1998( ،HYDRUS-1D
Lappala ( VS2DT ،)Simunek et al., 1999 ( HYDRUS-2D
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 )Fayer, 2000 ( UNSATH ،)et al., 1987و Damm, ( SWAP

نيشابور جزئ ي از حوضه آبريز کالشور نيشابور ميباشد که در دامنه

 )Kroes and Van 2003اشاره کرد.
 ،(2012) Motevalizade et alبهمنظور بررس ي تأثير آب
برگشتي از آبياري و بارندگي بر روي مقدار تغذيه آب زيرزمين ي

جنوب ي ارتفاعات بينالود و در شمال شرق کوير مرکزي واقع شده
است اين حوضه در طول جغرافيايي  13و  52تا  30و  59و
عرض جغرافيايي 40و  35تا  39و  36واقع شده است .در

دشت جوين سبزوار که منطقهاي نيمهخشک هست ،از
مدل HYDRUS-1Dبراي شبي هسازي نفوذ استفاده کردند و

حوضه نيشابور يک ايستگاه سينوپتيک و از ايستگاههاي تابعه
وزارت نيرو تعداد  11ايستگاه بارانسنجي و  2ايستگاه

مقدار تغذيه حاصل از شبي هسازي در زير حوضههاي جوين را
 301ميليون مترمکعب برآورد کردند ،Izadi et al(2013) .با
استفاده از کاربرد و ارزيابي يک مدل توسعهيافته آب زيرزمين ي –

تبخيرسنجي فعال وجود دارد .مزرعهي انتخاب ي واقع در
شهرستان نيشابور در مختصات جغرافيايي  Y=36.184061و
X=58.650577در کيلومتر  10بزرگراه نيشابور-سبزوار ميباشد.

آب سطحي در حوضه آبريز نيشابور به پيشبيني سطح آب
زيرزميني در اين دشت پرداختند .در اين تحقيق بيالن ساالنه

مساحت قطعه زمين مورد مطالعه حدود  24هکتار است که 17
هکتار آن توسط سيستم آبياري باراني کالسيک ثابت با آبپاش

آب زيرزميني براي ي ک دوره مطالعاتي  12ساله مورد بررس ي
قرار گرفت .مقدار متوسط  12ساله تغذي ه  390ميليون
مترمکعب ،ورودي آب زيرزميني از ارتفاعات بينالود  56ميليون

متحرک و  7هکتار با روش آبياري سطح ي شياري آبياري م ي-
گردد .در اين طرح برآورد ميزان تغذي هي آبهاي زيرزمين ي
ناشي از آبياري و بارندگي در هر دو زمين زراعي و مقايسه بين

مترمکعب و خروجي از محدوده مطالعاتي  30ميليون مترمکعب
برآورد شد .همچنين مقدار متوسط  12ساله برداشت آب از

دو سيستم آبياري باراني و سطحي مدنظر بوده ،بنابراين
حسگرهاي رطوبتي )RotoubatElectical Conductivity(REC

آبخوان  617ميليون مترمکعب برآورد گردي دAhmadi et..

در هر دو زمين نصب شد .اين حسگرهاي استوانهاي شکل به

) ،al(2012براي برآورد تغذي هي آب زيرزميني در دشت نيشابور
از روش نوسانات سطح آب  WTFبا استفاده از مدلسازي
معکوس و تعيين درصد نفوذ حاصل از بارندگي و برگشت آب
آبياري استفاده کردند .نتايج نشان داد که حداقل و حداکثر
مقدار تغذيهي حاصل از بارندگي به ترتيب  46/ 1و 101/6
ميليون مترمکعب در سال است،(2012) Jafariand Raeisi .
براي برآورد تغذيه ناشي از آبياري مزارع گندم به آبخوان دشت
هرات از چهار روش الي سيمتر ،بيالن آب و خاک ،بيالن جرم ي
کلر و مدلسازي استفاده کردند .ميزان تغذيه تغييراتي از  12تا
 256ميليمتر در سال را نشان داد .با توجه به تحقيقهاي
انجامشده در اين زمينه و اهميت جريانهاي برگشتي از آبياري
و بارندگي ،در اين پژوهش به مطالعه تغذيه آب زيرزميني ناش ي
از آبياري زمينهاي کشاورزي در مزرعهاي در نيشابور مجهز به
دو سيستم آبي اري سطحي و باراني با روي کرد مدلسازي ناحي ه
غيراشباع با استفاده از مدل  HYDRUSکه مدلي شناختهشده
در زمينه شبيهسازي حرکت آب و امالح در خاک هست ،
پرداخته شده است.

مواد و روشها
موقعيت مکان پژوهش ،مزرعهاي واقع در دشت نيشابور هست
که به دليل اهميت مسئلهي بي الن آب زيرزميني و منفي بودن
آن در اين دشت و مجهز بودن اين مزرعه به دو سي ستم آبياري
باراني و آبياري شي اري اين محل انتخاب شده است .دشت

ارتفاع  2و شعاع  1.5سانتيمتر بوده و شامل دو مجموعه
تجهيزات مجزا ديتاالگر و حسگر بوده و استفاده از آن بسي ار
ساده ميباشد .به اين ترتيب که حسگرها دادههاي مربوط به
رطوبت را در حافظه خود ذخيره کرده و زماني که به ديتاالگر
متصل ميشوند اعداد مورد نظر قرائت خواهند شد.
مشخصات منحصر به فرد سنسورهاي رطوبتي مذکور به
شرح ذيل ميباشند:
 -1قابليت اندازهگيري رطوبت با دقت  0.05درصد و
صحت  0.5درصد در خاکهاي با بافت مختلف تا عمق بيش از
 50متري بدون کاهش دقت
 -2توانايي اندازهگيري  ECخاک با دقت  1ميلي موس بر
سانتيمتر و صحت  10ميليموس بر سانتيمتر تا عمق بيش از
 50متري بدون کاهش دقت
 -3توانايي اندازه گيري دماي خاک با دقت  0.1درجه
سانتيگراد و صحت  0.5درجه سانتيگراد تا عمق بيش از 50
متري بدون کاهش دقت
 -4هر حسگر داراي حافظه مجزايي براي ثبت اطالعات
ميباشد که با اتصال به ديتاالگر ميتوان اطالعات ذخيره شده را
با فرمت اکسل برداشت نمود.
همانطورکه در شکل ( )1مشاهده ميگردد ،در هر زمين
از يک مجموعه حسگر که در عمقهاي مختلف تا  6متر نصب
شدند استفاده و رطوبت خاک اندازهگيري شد .مطابق شکل ()1
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در هر نيم متر عمق خاک ،يک حسگر نصب شد و براي الي هي

آمد .سپس حسگرها با توجه به بافت خاک در اعماق مختلف

سطحي (منطقهي ريشه) نيز دو حسگر در عمقهاي  15و 30
سانتيمتري در هر مجموعه در نظرگرفته شد .در مجموع تعداد
 22حسگر در دو چاهک شش متري در مزرعه بکار برده شد که

واسنجي شدند .با توجه به اينکه در اين پژوهش خاک در سطح
و عمق مزرعه همگن و ايزوتروپيک در نظرگرفته شده است ،از
مدل HYDRUS-1Dبراي شبيهسازي منطقه جريان استفاده

بهصورت روزانه قرائت ميشدند .اطالعات بي شتر راجع به دستگاه
 RECدر ساي ت دانشگاه فردوسي مشهد موجود است

شد ،به همين منظور براي چاهکهاي شش متري ني مرخهاي
خاک به عمق ششصد سانتيمتر در نظر گرفته شد.

( .)https://news.um.ac.ir

معادله جريان

معادلهي جريان زيرسطحي در يک محي ط متخلخل غيراشباع از
طريق شکل اصالحشده معادله ريچاردز بهصورت زير ميباشد
(:)Van Genuchten, 1980

) (

(رابطﮥ )1

) ( (

)

3 -3

که در آن رطوبت حجم ي]  ،[L Lمکش ماتري ک]، [L
جمله تخليه (برداشت آب توسط ريشه) ] [T-1و  Kعبارت
شکل  -1حسگرهاي رطوبتي نصبشده در اعماق  15تا  066سانتيمتري

براي نصب هر مجموعه از حسگرهاي  RECدر مزرعه ي ک
چاهک حفر شد و حسگرها در ديوارهي چاهک نصب گرديد تا
بدين طريق بتوان خاک اطراف حسگر را طبيعي و دست نخورده
فرض نمود .همچنين براي دقت بيشتر در کار ،خاک هر نيم متر
از عمق چاهک را هنگام حفر ،جدا ريخته تا موقع پر کردن آن،
اليههاي خاک سر جاي خود برگردانده شود .الي ههاي خاک به
مقدار مناسب کوبي ده شد تا از نشست خاک پس از پر کردن،
جلوگيري شود.
دادهبرداري از حسگرها همزمان با کشت تريتيکاله از روز
پنج شنبه يازدهم آبان ماه سال  1391بهصورت روزانه شروع شد
و تا تاريخ دوم ارديبهشت ماه سال  1392ادامه پيدا کرد .الزم
به ذکر است که دادهبرداري در روزهاي بارندگي و روزهاي
يخبندان و همچنين چندين روز به خاطر خرابي ديتاالگر انجام
نشد ،به عبارتي در طول  173روز ،براي  45روز به علت
مشکالت ذکرشده دادهبرداري انجام نشد .براي تعيين ويژگ ي-
هاي خاک منطقه و واسنجي کردن حسگرها تا عمق  6متري و
از هر  0/ 5متر نمونهاي تهيه شد و براي انجام آزمايشهاي الزم
به آزماي شگاه هي درولي ک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي
منتقل شد.
در اين تحقيق براي تعيين منحني مشخصه آب و خاک
هر نمونه ،از دستگاه صفحات فشاري در مکشهاي متفاوت و با
دو تکرار ،استفاده شد .بافت خاک نيز با روش هيدرومتري ،جرم
مخصوص ظاهري خاک با استفاده از روش کلوخه و پارافين و
همچنين رطوبت حجمي اشباع از نمونههاي اشباع شده به دست

است از تابع هدايت هيدروليکي غيراشباع ] .[LT-1معمولترين
مدل براي توصيف ويژگ يهاي هي دروليک ي نظير منحني رطوبت ي
و هدايت هيدروليکي غيراشباع که توابع کامالً غير خطي با فشار
هستند ،رابطه ون گنوختن-معلم است که به شرح زير ميباشد
(:)Van Genuchten, 1980
(رابطﮥ )2
(رابطﮥ )3

) )

)) )

(

(

(

(

) (
) (

(رابطﮥ )4
رطوبت حجمي اشباع]،[L3 L-3
اشباع نسبي،
رطوبت باقيمانده] n ،α ،[L3 L-3و  mپارامترهاي شکل ( shape
 )factorهستند و  αداراي بعد (  )L-1است .براي برآورد ويژگ ي-
هاي هيدروليکي مدل ونگنوختن انتخاب شده در مدل
 HYDRUSاز نرمافزارهاي  RETCو  Rosettaاستفاده شد( Van
 .)Genuchten, 1980به اين ترتيب که ابتدا با استفاده از
منحنيهاي رطوبتي به دست آمده براي هر يک از اعماق خاک
و نرم افزار  ،RETCبهترين ضرايب برازش شده به دست آمد.
سپس با توجه به اينکه اين نرمافزار در برخي موارد رطوبت
باقيمانده را صفر برازش ميکند ،از نرم افزار  Rosettaبراي برآورد
اين ضريب و همچنين هدايت هيدروليکي استفاده شد و بهترين
ضراي ب با استفاده از اي ن دو مدل به دست آمد .در نهايت به
دليل خطاي ناشي از بهم خوردن ساختمان خاک در آزمايشگاه،
خطاي ناشي از اندازهگيري در آزمايشگاه و خطاهاي ناشي از
مدلهاي استفاده شده براي برآورد پارامترها ،ضرايب به دست
آمده با توجه به دادههاي رطوبتي اندازهگيري شده در مزرعه
براي اعماق مختلف واسنج ي گرديد .واسنجي با استفاده از مدل
 HYDRUS-1Dو با توجه به گزينه حل معکوس موجود در مدل
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صورت گرفت .به اين ترتيب که تمامي وروديهاي مورد نياز از

بر اين بوده که حجم آب ورودي در طول مزرعه نفوذ کرده و

جمله ضرايب ون گنوختن و همچنين مقاديري از دادههاي
رطوبتي اندازهگيري شده در مزارع باراني و سطحي وارد مدل
شده و مدل با مقايسه نتايج بدست آمده و رطوبتهاي واقعي،

رواناب صفر ميباشد) و به دليل حرکت عمودي آب در خاک ،
نشت جانبي نيز صفر فرض شده است.
اجزاي معادله بيالن در انتهاي مدلسازي در دو مزرعه

مقادير ديگري براي ضرايب مورد نظر انتخاب ميکند .به اين
ترتيب هنگامي که کمترين خطا ( )RMSEبدست آمد ضرايب

باراني و سطحي شرح داده خواهد شد.

واسنجي شده را به عنوان خروجي نمايش ميدهد.
براي برآورد جذب آب توسط ريشه از مدل ماکروسکوپ ي
فدس که به عنوان متداولترين مدل هست استفاده شد
( )Feddes et al., 1987و با توجه به بيشينه عمق ريشه و
همچنين برداشت تريتيکاله در دوره مي اني (برداشت زودتر و
کاهش رشد ريشه نسبت به زمان ي که گي اه رشد کامل دارد)،
حداکثر عمق توسعه ريشه يک متر و بي ست سانتي متر در نظر
گرفته شد و بيشينه عمقي که چگالي ريشه را در بر ميگرفت،
يک چهارم اوليه تراکم ريشه ،عمق سي سانتيمتري خاک در
نظر گرفته شد.
در اين پژوهش با توجه به اندازهگيري رطوبت به صورت
روزانه شراي ط اوليه براي همه عمقها برابر با رطوبت اندازهگيري
شده در روز  91/2/ 11در نظر گرفته شد .شرايط مرزي در

نتايج و بحث
نتايج حاصل از تعيين بافت ،جرم مخصوص ظاهري و رطوبت
حجمي اشباع خاک تا عمق  6متري و به ازاي هر نيم متر در
جدول ( ) 1آورده شده است .به طور کلي  6نوع بافت خاک تا
عمق  6متر مشاهده گرديد .نتايج حاصل از واسنجي حسگرها در
اعماق مختلف و با توجه به نوع بافت خاک نيز در شکل ( )2ارائه
شده است که با استفاده از روابط به دست آمده براي حسگرهاي
واسنجي شده براي اعماق مختلف ،به قرائت روزانه رطوبت خاک
در اعماق متفاوت و در روزهاي فصل رشد تريتيکاله پرداخته
شد .در شکل ( )3نيز همانطور که مشاهده ميشود مقادير
تبخير و تعرق ،بارندگ ي مؤثر و آبياري(سطحي و باراني) روزانه
نشان داده شده است که مجموع آبياري و بارندگي با توجه به
دادههاي اي ستگاه هواشناسي ،براي آبي اري سطحي در طول اين

باالدست ،شرايط اتمسفريک و شرايط پاييندست ،زهکشي آزاد

فصل رشد  315ميليمتر و براي آبي اري باراني مقدار 302
ميليمتر و همچنين مقدار تبخير و تعرق واقعي  ، 409و تبخير و
تعرق پتانسيل  402ميليمتر محاسبه شد.

بارندگي که از ايستگاه بارانسنجي نيشابور به دست آمده،
آبياري روزانه (در دو زمين با آبي اري سطحي و باران ي) و

رطوبت در طول دوره رشد گياه تريتيکاله در زمين با
آبياري سطحي در اعماق متفاوت چاهک شش متري با استفاده

همچنين تبخير و تعرق پت انسيل است که با استفاده از دادههاي
اخذ شده از ايستگاه سينوپتيک شهرستان نيشابور و با استفاده
از معادله فائو پنمن -مانتيث محاسبه شده است.

از مدل  HYDRUS-1Dو با توجه به ضرايب ون گنوختن
واسنجي شده به دست آمد که از بين  14عمق مورد بررسي ،
رطوبت در اعماق  500 ،350 ،150 ، 30 ،15و  600سانتي متر

اجزاي معادلهي بيالن

به طور نمونه انتخاب و در شکل ( )4نشان داده شده است .شکل
( )5نيز مربوط به مقادير رطوبت در زمين با آبياري باران ي

) ( در نظرگرفته شد .انتخاب شرايط اتمسفريک (تماس
سطح خاک با اتمسفر) نيازمند دادهها و اطالعاتي نظير شدت

در انتها اجزاي معادله بيالن مورد بررسي قرار گرفت که معادله
آن به صورت زير ميباشد (:)simunek et al, 1998
)

(

)

(

(رابطﮥ )5
که در آن  Iمقدار عمق آب آبياري که به صورت حجم آب
آبياري تقسيم بر مساحت محاسبه ميشود P ،مقدار بارندگي که
با نصب بارانسنج در منطقه به دست ميآيد ET .مقدار تبخير و
تعرق با استفاده از روشهاي موجود و مناسب منطقهD ،
رواناب s،شامل نشت و جريان زيرسطح ي ميباشد،
تغييرات رطوبتي خاک قبل و بعد از دوره بيالن ميباشد.

ني ز

قابل ذکر است که مقدار رواناب توليدشده براي مزرعه
مورد مطالعه در طول دوره رشد ،صفر در نظر گرفته شد (فرض

ميباشد .خطاي مدلسازي رطوبت در اعماق مختلف با توجه به
رطوبتهاي اندازهگيري شده در هر دو زمين با آبياري باراني و
سطحي در جدول ( )2آورده شده است.
همانطور که در شکلهاي ( )4و ( )5مشاهده ميشود ،
تطابق خوبي بين مقادير مشاهدهاي رطوبت و مقادير پيش بين ي
شده در دو زمين آبي اري سطحي و باراني وجود دارد .در هر دو
چاهک شش متري ،نوسانات رطوبت در اليههاي سطحي زمين
مشاهده ميشود که به طور کلي باالترين خطا (جز در برخ ي
اليههاي زيرسطحي) نيز مربوط به همين ناحيه ميباشد .اين
مسئله ميتواند به داليلي همچون جذب آب توسط ريشه گياه،
تبخير و تعرق و بارندگي باشد که در اليههاي سطحي مؤثرتر

بيک زاده و همکاران :مقايسه تغذيه آب زيرزميني در آبياري باراني و ...

سیلتی رسی

0.2

رطوبت حجمي

0.6 y = 7E-05x - 0.0216
R² = 0.9815
0.4

3000

4000

قرائت حسگر

0
5000

10000

رطوبت حجمي

لومی
0.4 y = 0.0001x - 0.0281
0.3
R² = 0.9954
0.2
0.1
0
0
1000
2000

151

0

قرائت حسگر
رسی لومی
0.6

0.2

رطوبت حجمي

y = 5E-05x + 0.0717
R² = 0.9767

0.4

0.2

رطوبت حجمي

سیلتی لومی
0.6 y = 1E-04x + 0.0065
R² = 0.9864
0.4

0
4000

6000

0

2000

قرائت حسگر

0
10000

0

y = 1E-04x - 0.0006
R² = 0.9949

رسی
y = 7E-05x - 0.0652
R² = 0.9922

0.6

رطوبت حجمي

0.4
0.2

4000

3000

10000

2000

0

1000

قرائت حسگر

0
5000
قرائت حسگر

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0
شکل  -2منحنيهاي واسنجي حسگر  RECبراي بافتهاي مختلف خاک

بافت خاک

جرم مخصوص
ظاهري (گرم بر
سانتي متر مکعب)
1/60
1/52
1/65
1/50
1/61
1/56

0/42
0/34
0/41
0/36
0/32
0/36
0/32
0/33
0/34
0/52
0/47
0/44

عمق( سانتي متر)

درصد شن

درصد
سيلت

درصد رس

50- 0
50- 100
100- 150
150- 200
200- 250
250- 300

29/02
44/25
32/75
61.00
69/60
6/56

30.00
34/25
35/75
26/75
19/50
4/24

40/92
21/10
31/50
12/25
12.00
20.00

لوم رسي
لوم
لوم رسي
لوم شني
لوم شني
لوم شني

300- 350
350- 400
400- 450
450- 500
500- 550

27/60
49/75
46.00
16/25
2/25

49.00
33/75
36/75
27/25
42/25

23/40
16/50
17/25
56/50
55/50

لوم سيلتي
لوم
لوم
رسي
رس سيلتي

1/50
1/53
1/51
1/44
1/60

550- 600

3/50

44/05

52/45

رسي

1/53

رطوبت
حجمي
اشباع

رطوبت حجمي

5000
قرائت حسگر

شنی لومی

152

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار 1195

70
تبخير و تعرق پتانسيل(ميلي متر)

60
آبياري و بارندگي در زمين با آبياري سطحي(ميلي متر)
آبياري ،بارندگي ،تبخير و تعرق پتانسيل ( ميلي متر)

50
آبياري و بارندگي در زمين با آبياري باراني(ميلي متر)

40
30
20

10
0
151

171

131

91

111

51

71

11

31

زمان (روز)
شکل  -1مقدار آبياري و بارندگي وتبخير و تعرق پتانسيل در طول دوره رشد براي آبياري باراني و سطحي

عمق  30سانتي متري خاک

عمق  15سانتي متري خاک

0.4

0.4

رطوبت حجمي

رطوبت مدل

رطوبت مدل

0
200

150

50

100

رطوبت حجمي

رطوبت اندازه گیری شده

0.2

رطوبت اندازه گیری شده

0.2

0

0

200

زمان سپري شده (روز)

150

100

0

50

زمان سپري شده (روز)

عمق  150سانتي متري خاک

عمق 350سانتي متري خاک
0.4
0.4

رطوبت مدل

رطوبت حجمي

0.2

رطوبت مدل

0
200

50
100
150
زمان سپري شده (روز)

0

0

200

عمق  500سانتي متري خاک

50
100
150
زمان سپري شده (روز)

0

عمق  600سانتي متري خاک

0.4

0
200

150

50

زمان سپري شده (روز)

0

رطوبت حجمي

رطوبت مدل

0.4

رطوبت اندازه گیری شده

0.2
رطوبت مدل

رطوبت حجمي

رطوبت اندازه گیری شده

0.2

100

رطوبت حجمي

رطوبت اندازه گیری شده

رطوبت اندازه گیری شده

0.2

0
200

100

0

زمان سپري شده (روز)

شکل -7مقادير رطوبت خاک شبيهسازي شده با مدل و اندازهگيري شده در آبياري سطحي در طول دوره رشد گياه در اعماق مختلف

بيک زاده و همکاران :مقايسه تغذيه آب زيرزميني در آبياري باراني و ...

عمق  15سانتي متري خاک

عمق  30سانتي متري خاک

0.6

0.4
رطوبت حجمي

رطوبت مدل

0.2

رطوبت مدل

0.2

0.1
0
150

200

50

100

0

0

200

100

150

50

0

زمان سپري شده(روز)

زمان سپري شده(روز)

عمق 350سانتي متري خاک

عمق  150سانتي متري خاک

0.3

0.3
0.25

0.1

رطوبت مدل

0.2

رطوبت حجمي

رطوبت اندازه گیری شده

0.15

0.25

رطوبت اندازه گیری شده

0.15
0.1

رطوبت مدل

0.05
150

200

50

0.05

0

0

200

زمان سپري شده (روز)

150

100

50

0

عمق  500سانتي متري خاک
0.3

0.3

0.25

0.25

0.15

رطوبت مدل

0.1

رطوبت حجمي

رطوبت اندازه گیری شده

0.2

رطوبت اندازه گیری شده

0.15
رطوبت مدل

0.1

0.05
200

150

0

رطوبت حجمي

0.2

100

0

زمان سپري شده(روز)

عمق  600سانتي متري خاک

50

رطوبت حجمي

0.2

100

رطوبت حجمي

رطوبت اندازه گیری شده

0.3

رطوبت اندازه گیری شده

0.4

0.05

0
200

100

150

50

0

0

زمان سپري شده (روز)

زمان سپري شده (روز)

شکل -5مقادير رطوبت خاک شبيهسازي شده با مدل و اندازه گيري شده در آبياري باراني در طول دوره رشد گياه در اعماق مختلف
جدول -2خطاي مدلسازي رطوبت در زمينهاي آبياري سطحي و باراني
 RMSEرطوبت حجمي در زمين

 RMSEرطوبت حجمي در زمين

عمق(سانتيمتر)

با آبياري باراني

با آبياري سطحي

0-15
15-30
30-50

0/022
0/075
0/042

0/040
0/042
0/049

50-100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400

0/010
0/002
0/001
0/012
0/011
0/007
0/009

0/047
0/019
0/029
0/007
0/062
0/079
0/013

400-450
450-500
500-550
550-600

0/040
0/003
0/016
0/002

0/046
0/006
0/009
0/009

151

157

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار 1195

ظاهر ميگردد .قابل ذکر است که در اليههاي با بافت
سنگين ،نفوذ جانبي وجود دارد که در مدلهاي يک بعدي در

همانطور که مالحظه ميشود ،تغييرات رطوبتي در چاهک شش
متري زمين با آبياري سطحي شدي دتر بوده و رطوبت در اعماق

نظر گرفته نميشود (در اين تحقيق مدل يک بعدي به علت
سادگي کار در نظر گرفته شد) و در اينجا جريان مرزي در
ديوارهها صفر فرض شده و از حرکت افق ي آب در خاک نيز

متفاوت تغييرات شديدتري نسبت به چاهک شش متري باران ي
نشان داده است و نوسانات رطوبتي در زمين باراني کمتر بوده و
بيشترين تغييرات رطوبتي در همان اعماق سطحي و تا عمق

صرف نظر شده است .در رابطه با توزيع سيستم ريشه نيز به
همين صورت بوده و مدل ي ک بعدي فدس نميتواند به صورت

100سانتيمتري بوده است .به عالوه در نيمرخهاي رطوبت ي
زمين آبي اري سطحي ،از عمق  5متري به بعد تغييرات رطوبت ي

شعاعي و عمودي توزيع ريشه را شبيهسازي کند .همچنين
خطاي اندازهگيري و تعيين نوع بافت خاک نيز به شدت
تأثيرگذار ميباشد به اين ترتيب که وجود اليههاي متفاوت بافت

نزدي ک به صفر شده و نوسانات رطوبت بسيار کاهش پيدا کرده
اما در چاهک باراني اين اتفاق رخ نداده است و اين طور به نظر
ميرسد که رطوبت اليههاي بااليي به عمق  6متري نرسي ده

خاک موجب حرکت و نگهداشت متفاوت آب در خاک ميگردد
که در تعيين ضراي ب نفوذ متناسب با هر اليه مؤثر است .اما به
طور کلي تغييرات شديد نيمرخ رطوبت ي در اعماق بيشتر از 150

باشد .دليل اين تفاوتها در دو چاهک ميتواند به علت
يکنواختي پخش و حجم آب متفاوت واردشده در دو زمين باشد.
همچنين مشاهده ميشود که بيشترين تفاوت در سه نيمرخ

سانتيمتر مشاهده نشد ،در حالي که کوچک ترين تغييرات در
بارندگي ،آبياري و تبخير و تعرق و عواملي از اين قبيل موجب

رطوبتي در هر دو زمين آبي اري سطحي و باراني در روزهاي وقوع
آبياري و بارندگي بيشينه و دو روز قبل و بعد از آن ،مربوط به

تغيير شديد و نوسان در اليههاي سطحي ،به خصوص اليههاي
کمتر از ي ک متر گردي د.
در شکلهاي ( )6و ( )7نيمرخهاي رطوبتي مدل در

اليههاي سطحي ميباشد که در آبياري سطحي به دليل حجم
بيشتر آب وارد شده به زمين ،محسوستر است و به طور کل ي
تغييرات چنداني در اعماق بيش تر از  100سانتيمتري مشاهده

آبياري سطحي و باراني در چند روز قبل و بعد از سنگين ترين
آبياري و بارندگي وارد شده در هر دو زمين نشان داده شده (روز

نميشود .اما هر دو شکل روند تغييرات رطوبت خاک در اعماق
سطحي در روزهاي قبل و بعد از بارندگي و آبياري سنگين را به

 137ام با مجموع  31ميليمتر آبياري و بارندگي) که با مقادير
رطوبت در روز اول مدلسازي (روز  11ام) نيز مقايسه شده
است .با توجه به نيمرخهاي به دست آمده قبل و بعد از آبياري

خوبي نشان ميدهد .در شکل ( ) 2نيز مقايسهاي ميان
نيمرخ هاي رطوبت ي حسگرها و مقادير پيشبين ي شده در دو
چاهک باراني و سطحي در روزهاي  133و  142صورت گرفته

سنگين در هر دو مزرعه سطحي و باراني ،تأثير حجم آب وارد
شده به خصوص در اليههاي سطحيتر ( 1متر) کامالً محسوس

است .در اين شکل نيز تطابق خوبي بين نيمرخهاي اندازهگيري
شده و پيشبيني شده مشاهده ميشود و تفاوت بين مقادير

بوده و بر اليههاي عميق تر چندان تغييري مشاهده نميشود .به
طور کلي در هر دو شکل ،نوسانات کاهشي و افزايشي رطوبت،
اليههاي خاک با بافتهاي متفاوت را نشان ميدهد .همچنين

اندازهگيري و شبيهسازي بي شتر در آبياري سطحي و در اليههاي
سطحي خاک مالحظه ميشود که ميتواند به همان داليلي باشد
که پيشتر اشاره شد.
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شکل . 4نيمرخ رطوبتي اندازهگيري شده در زمين با آبياري باراني در روزهاي 111و 172
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روز 133ام
پروفیل رطوبت سنسور در
روز  133ام
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شکل .1مقايسه نيمرخهاي رطوبت اندازهگيري شده و پيش بيني شده در دو زمين با آبياري سطحي و باراني در روزهاي قبل و بعد از آبياري و بارندگي سنگين
(روز  114ام)

در ادامه به برآورد مقادير تغذيه از چاهکهاي شش متري
سطحي و باراني با استفاده از مدل Hydrus1Dپرداخته شد.
همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود ،مقدار تغذيه از

است و اين مسئله که نفوذ عمقي از چاهک سطحي بيشتر باشد
دور از انتظار نيست ،بنابراين واضح است که تغذيه برآورد شده از
اين چاهک بيشتر از چاهک باراني باشد .جدول ( )4نيز اجزاي

چاهک آبياري سطحي  20ميليمتر و تغذيه از چاهک آبياري
باراني نزديک به صفر ميباشد .حجم جريان وارد شده در زمين
با آبياري سطح ي در هر دفعه آبياري بيشتر از آبي اري باران ي

معادله بيالن (معادله  )5را نشان ميدهد .سپس با اين هدف که
رطوبت افزايش يافته در اليهها فرصت خروج پيدا کند ،براي پنج
ماه ديگر با فرض اينکه زمين در دوره خشک ي و بدون محصول
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باشد ،مدلسازي ادامه يافت که نتايج مقدار جريان زهکش ي شده

به مقايسه نيمرخ رطوبتي در ابتدا ،اواسط و انتهاي دوره خشکي

در دو چاهک در جدول ( )5آورده شده است .همانطور که
مشاهده ميشود ،در چاهک آبياري سطحي ،ميزان جريان
زهکشي شده  110ميليمتر بوده و افزايش نفوذ عمقي بسي ار

پرداخته شد که در شکلهاي ( )9و ( )10به ترتيب براي
زمينهاي آبياري سطح ي و باراني نشان داده شده است .در
شکل ( ) 9کاهش رطوبت در اعماق مختلف زمين آبياري سطحي

اندکي در چاهک آبياري باراني مشاهده ميشود که به نظر
ميرسد آبي که صرف افزاي ش رطوبت اليه ها شده است تحت

در طول دوره خشکي مشاهده ميشود که نسبت به نيمرخ
رطوبتي آبياري باراني محسوستر ميباشد در آبياري باراني اين

نيروي مکش بااليي بوده و به کندي حرکت ميکند.
به منظور بررسي تغييرات رطوبت در طول دوره خشکي ،

کاهش تنها در  50سانتيمتري اول محسوس ميباشد.

جدول .1مقايسه مقادير تغذيه برآورد شده در چاهکهاي شش متري مزارع تحت عمليات آبياري سطحي و باراني
مقدار تغذيه برآورد شده در چاهک شش متري
در زمين با آبياري باراني(ميليمتر)

مقدار تغذيه برآورد شده در چاهک شش متري
در زمين با آبياري سطحي (ميليمتر)

0/0000117

16

جدول  -7اجزاي معادله بيالن در چاهکهاي شش متري زمينهاي آبياري سطحي و باراني
آبياري سطحي (ميليمتر )

1015

1426

191

190

112

6

212

115

6

آبياري باراني (ميليمتر)

110

6

261

161

6

جدول .5مقايسه مقادير تغذيه برآورد شده در چاهکهاي شش متري زمينهاي آبياري سطحي و باراني در دوره آيش
مقدار تغذيه برآورد شده در چاهک شش متري
در زمين با آبياري باراني(ميليمتر)

مقدار تغذيه برآورد شده در چاهک شش متري
در زمين با آبياري سطحي (ميليمتر)

0/000022
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با توجه به رطوبتهاي برآورد شده و اندازه گيري شده در

جريان زهکشي شده در محل چاهک آبياري سطحي در خارج از
دوره کشت (دوره خشک ي به مدت پنج ماه)  ،به ميزان 30

چاهکهاي شش متري مشاهده ميشود که از سطح زمين تا
عمق يک متري ،منحنيهاي رطوبتي داراي نوسانات بي شتري
نسبت به ساير عمقها هستند.اين مسئله ميتواند به دلي ل

ميليمتر افزايش پيدا کرده ولي در محل چاهک باراني مقدار
نفوذ عمقي افزايش چنداني نداشته و همچنان نزديک به صفر
بود .با احتساب اين دوره در يک سال مجموع نفوذ عمقي در

عواملي مانند تبخير و تعرق و جذب آب توسط ريشه باشد که
موجب ميشود در اليههاي سطحي زمين سيستم پوياتري از

آبياري سطحي بالغ بر  30درصد مجموع آبي اري و بارندگ ي
ميباشد که بسيار قابل مالحظه است .بنابراين توسعه آبياري

تغييرات رطوبت و مکش وجود داشته باشد و هرچه بر عمق
افزوده شود ،اين منحنيها حالت يکنواخت تري پيدا ميکنند.
نتايج حاکي از آن است که آبي که از منطقه ريشه عبور ميکند

تحتفشار در صورت حفظ حجم برداشت آب زيرزميني و عدم
کاهش آن خطرات جبران ناپذيري بر منابع آب زيرزميني داشته
و از طرف ديگر به دليل کاهش نفوذ عمقي به تجمع نمک در

ديگر به اليههاي سطحي برنگشته و به سمت آب زيرزمين ي
حرکت ميکند.

اليههاي سطحي خاک هم کمک خواهد کرد

نتيجهگيري

همچني ن از جمله داليل اختالف بين نتايج مدل و
اندازهگيريها ،وجود نفوذ جانب ي به خصوص در اليههايي با بافت
سنگين است .در مدلسازي يک بعدي ،از آنجا که در ديوارههاي
چاهک جريان صفر در نظر گرفته ميشود از حرکت آب به
صورت افقي چشمپوشي ميشود .همچنين توزيع ريشه در
مدلهاي ي ک بعدي نمي تواند به صورت شعاعي و عمودي برآورد
شود.
مقادير نفوذ عمقي يا آب زهکشي شده در محل چاهک
شش متري در زمين آبي اري سطحي  20ميليمتر بوده که در
حدود  25درصد مجموع آب ناشي از بارندگي و آبي اري در طول
دوره رشد است .اين در حالي است که در آبي اري باراني مقدار
جريان زهکش ي شده نزدي ک به صفر بود .به طور کلي در آبياري
سطحي عمق زيادتري از آب آبياري به صورت يک باره به زمين
داده ميشود ،در نتيجه تلفات نفوذ افزايش پيدا ميکند.
همچنين بر اساس نتايج حاصل از شبيهسازي مدل ،مقدار

سپاسگزاري
از شرکت محترم آب منطقهاي خراسان رضوي ب ه ويژه آقاي
مهندس قندهاري که بخش اندازهگيريهاي مزرعهاي اين
پژوهش را حمايت مالي کردهاند صميمانه سپاسگزاريم.
نمادها
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رطوبت حجمي اشباع
رطوبت باقيم انده
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