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ABSTRACT
In this study, HYDRUS-2D/3D software was used to estimate the field capacity (FC) and permanent wilting
point (PWP) using double-rings infiltration data via inverse solution. For this purpose, the double rings
infiltration data obtained from 95 points of different regions in Isfahan were used as model input. The studied
soils were classified into seven textural classes including Sandy Loam (SL), Clay (C), Loam (L), Silty Loam
(SiL), Clay Loam (CL), Silty Clay Loam (SiCL), and Silty Clay (SiC). For most soil samples, the simulated
values of FC and PWP were less than the measured values. The results showed that the lowest error value in
estimating FC was related to SL texture (R2 = 0.884 and RMSE = 0.021) and the highest error value for FC
estimation was related to Clay texture (R2 = 0.1 and RMSE = 0.122). Furthermore, the lowest and the highest
error values for PWP estimation were observed in Loam (R2 = 0.858 and RMSE = 0.003) and Clay (R2 = 0.21
and RMSE = 0.025) soils, respectively. In general, the simulation error increased with increasing clay content
in the soil. The estimated PWP values were relatively more consistent than the estimated FC values with their
measured values, in all soil samples. Coefficients of determination (R2) were 0.77 and 0.80 for FC and PWP in
all soils, respectively. In general, the inverse numerical solution method had acceptable accuracy for estimating
FC and PWP, especially in light textured soils.
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برآورد رطوبت ظرفيت زراعی و نقطه پژمردگی دائم گياه با استفاده از دادههای استوانههای دوگانه و حل عددی
معکوس در بافتهای مختلف خاک
پريسا مشايخی

1

 .1بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اصفهان ایران.
(تاریخ دریافت -1399/11/25 :تاریخ بازنگری -1400/3/2 :تاریخ تصویب)1400/3/18 :

چکيده
در این پژوهش از نرمافزار  HYDRUS- 2D/3Dبرای برآورد نقاط ظرفیت زراعی ( )FCو نقطه پژمردگی دائم ( )PWPبا
استفاده از رویکرد حل معکوس ،استفاده شد .برای این منظور ،دادههای نفوذ تجمعی اندازهگیریشده به روش استوانههای
دوگانه در  95نقطه از مناطق مختلف استان اصفهان به عنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار گرفت .خاکهای مورد مطالعه
در هفت کالس بافتی شامل لومشنی ( ،)SLرسی ( ،)Cلوم ( ،)Lلوم سیلتی ( ،)SiLلوم رسی ( ،)CLلوم رس سیلتی ()SiCL
و رس سیلتی ( )SiCقرار گرفتند .در اکثر نمونهها مقادیر شبیهسازیشده  FCو  PWPکمتر از مقدار اندازهگیریشده آنها
بود .نتایج نشان داد که کمترین میزان خطا در برآورد نقاط  FCمربوط به بافت  R2 =0/884( SLو  )RMSE=0/021و
بیشترین خطای برآورد  FCمربوط به بافت  R2 =0/1( Cو  )RMSE=0/122بود .همچنین کمترین خطای برآورد نقاط
 PWPمربوط به بافت  R2 =0/858( Lو  )RMSE=0/003و بیشترین خطای برآورد  PWPمربوط به بافت  R2 =0/21( Cو
 )RMSE=0/025بود .در کل میزان خطای شبیهسازی با افزایش میزان رس در خاک و سنگینتر شدن بافت خاک افزایش
پیدا کرد .همچنین در همه خاکها مقادیر  PWPشبیهسازیشده نسبت به مقادیر  FCشبیهسازیشده ،همخوانی نسبتا
بیشتری با مقادیر اندازهگیریشده آنها داشت .مقادیر ضریب تبیین برای  FCو  PWPدر همه خاکها به ترتیب معادل 0/77
و  0/80بود .در کل روش حل عددی معکوس از دقت قابل قبولی برای برآورد  FCو  PWPبه ویژه در خاکهای دارای بافت
سبک برخوردار بود.
واژههای کليدی :آب قابل استفاده گیاه،

استوانههای دوگانه ،شبیهسازی ،نرمافزار HYDRUD-2D/3D

مقدمه
جریان غیر اشباع آب در خاک از اهمیت زیادی در حل مسایل
مربوط به آبیاری و زهکشی ،هیدرولوژی و حرکت امالح در خاک
برخوردار است؛ بنابراین توصیف و شبیه سازی ویژگیهای منطقه
غیر اشباع خاک برای درک این مسایل ضروری است .از ویژگی-
های مهم در بخش غیراشباع خاک ،منحنی رطوبتی و هدایت
هیدرولیکی غیراشباع هستند که بیان ریاضی آنها برای استفاده
در مدلسازی جریان آب و امالح در خاک ضروری است .پیش بینی
رفتار هیدرولوژیکی و مکانیکی منطقه غیر اشباع معموالً مستلزم
آن است که توابع هدایت هیدرولیکی و منحنی مشخصه رطوبتی
در یک دامنه وسیع از درجه اشباع به خوبی اندازهگیری شوند
( .)Bahrami et al., 2020از جمله نقاط بسیار مهم در منحنی
مشخصه رطوبتی میزان رطوبت موجود در ظرفیت زراعی و نقطه
پژمردگی دائم گیاه است .این دو ویژگی هنوز هم از پرکاربردترین
* نویسنده مسئولMashayekhi_enj@yahoo.com :

ویژگیها برای برنامهریزی و طراحی سیستمهای مختلف آبیاری،
برآورد آب قابل دسترس گیاه و تعیین عمق آبیاری برای زراعت و
مدیریت زراعی هستند .)Novák & Havrila, 2006 ( .ظرفیت
زراعی آب باقیمانده در خاک پس از زهکشی خاکِ اشباع توسط
نیروی جاذبه زمین است ،که در این نقطه رطوبتیُ سرعت حرکت
رو به پایین آب در خاک به یک مقدار حداقلی می رسد ( Silva
 PWP .)et al., 2014به محتوای آب خاک گفته می شود که به
شدت توسط ماتریس خاک حفظ می شود به طوری که ریشهها
نمیتوانند آن را جذب کنند و گیاه پژمرده شده و دیگر نمیتواند
شادابی خود را بازیابد ( .)Dobarco et al., 2019ظرفیت زراعی
( )FCو نقطه پژمردگی دائمی ( )PWPمتغیرهای ورودی مهمی
در طیف گستردهای از مدلهای زراعی -هیدرولوژیکی هستند؛
بنابراین تخمین دقیق آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است
( .)Qiao et al., 2018امروزه روشهای آزمایشگاهی مختلفی برای

(علمی – پژوهشی)

اندازهگیری مستقیم این پارمترها وجود دارد .با این وجود،
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که به دلیل تغییرپذیری مکانی
و زمانی زیاد این ویژگیها ،ناهمگون بودن خاک و ماهیت
غیرخطی منحنی مشخصه رطوبتی و نیز هدایت هیدرولیکی،
اندازهگیریهای انجامشده در مقیاس آزمایشگاهی بر روی نمونه-
های کوچک خاک ،به هیچ عنوان قادر به توصیف دقیق این
ویژگیها در مقیاس های بزرگتر مکانی در خاک نخواهند بود
( .)Scell et al., 2012; Lai and Ren, 2016در نتیجه ،روشهای
غیرمستقیم برای به دست آوردن پارامترهای هیدرولیکی خاک
محبوبیت یافتند ( .)Rucker, 2011, Mashayekhi et al, 2017از
جمله روشهای غیر مستقیم برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی
خاک ،روش حل عددی معکوس است .این روش شامل محاسبات
متعددی است که در آن پارامترها به گونهای تنظیم میشوند که
پیشبینیهای مدل به اندازه کافی با دادههای اندازهگیریشده
مطابقت داشته باشند ( .)Šimůnek et al., 2012در این فرآیند،
ابتدا یک مدل پارامتری برای نشان دادن ویژگیهای هیدرولیکی
خاک درنظر گرفته میشود .فرایند حل معکوس با حدسهای
اولیه از پارامترها شروع شده و به کمک یک مدل عددی که جریان
آب در خاک را توصیف میکند ،ویژگیهای جریان محاسبه
میشود .سپس یک روش بهینهسازی برای تنظیم پارامترها برای
حداقل کردن تفاوت بین ویژگیهای اندازهگیریشده و برآوردشده
استفاده میشود ( .)Minasny and McBratney, 2002این روش
برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی نسبت به سایر روشها از
جمله توابع انتقالی خاک ( )PTFاز دقت بسیار بیشتری برخوردار
است؛ زیرا پارامترهای بهینه شده مستقیماً از دادههای اندازه-
گیریشده برای یک مسئله خاص هیدرولوژیکی خاک برآورد می-
شوند ( .)Kirkham et al., 2019پژوهشهای مختلف نشان داده
است که ویژگیهای هیدرولیکی که به صورت معکوس از طریق
اندازهگیریهای درجا شامل اندازهگیری رطوبت خاک و یا
پتانسیل ماتریک در شرایط واقعی برآورد میشوند ،بسیار بهتر از
اندازهگیریهای انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی و توابع انتقالی،
شرایط جریان آب در خاک را توصیف میکنند) Vereecken et
 al., 2010و  .)Gribb et al., 2009از آنجا که اندازهگیری برخی
فرآیندهای جریان مانند نفوذ تجمعی یا تغییرات میزان آب خاک
نسبت به سایر ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،آسانتر است،
پژوهشگران مختلف برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک از
دادههای نفوذ تجمعی اندازهگیریشده به روشهای مختلف در
حل روشهای عددی معکوس استفاده کردهاند .به عنوان مثال
) Raoof and Pilpayeh (2013از دادههای اندازهگیریشده به-
( Tension/Disk
وسیله نفوذسنج دیسکی (مکشی)
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 Vanclooster et al. (2007) ،)infiltrometerاز دادههای اندازه-
گیریشده بهوسیله نفوذسنج مخروطی ( )Cone permeameterو
) Mashayekhi et al. (2017از دادههای نفوذ استوانههای دوگانه
برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی استفاده کردند .همانگونه که
قبال اشاره شد ،روشهای مستقیم به دست آوردن منحنی
مشخصه رطوبتی خاک ( )SWCCدر آزمایشگاه به کمک دستگاه-
های جعبه شن و صفحه فشار انجام میشود که زمانبر بوده و
 SWCCرا در مسیر خشکشدن خاک اندازهگیری میکنند .ضمن
اینکه نمونه برداشتشده توسط سیلندر معموالً کوچک بوده و
همانطور که قبالً اشاره شد ،نمیتواند تغییرپذیری ویژگیهای
هیدرولیکی خاک در مقیاس صحرایی را پوشش دهد .افزون بر
اینها ،با وجود تالش برای برداشت نمونهی دست-نخورده توسط
سیلندر نمونهبرداری ،باز هم نمونه برداشتشده از نظر توزیع اندازه
منافذ ،دقیق ًا شرایط طبیعی خود را نخواهد داشت .یکی از روش-
های استاندارد در اندازهگیری نفوذ آب به خاک روش استوانههای
دوگانه است .در این روش نفوذ آب به خاک در شرایط طبیعی و
بدون دستخوردگی خاک قابل اندازهگیری است .هدف از انجام
این پژوهش ،بررسی امکان استفاده از دادههای مربوط به نفوذ
تجمعی اندازهگیریشده به روش نفوذسنجهای استوانه-دوگانه در
بر برآورد نقاط  FCو  PWPدر شرایط طبیعی خاک و در مسیر
ترشدن ،با کمک نرمافزار هایدروس (Šimůnek et ( )HYDRUS
 )al., 1999میباشد.

مواد و روش ها
جمعآوری دادهها :برای انجام پژوهش حاضر ،دادههای نفوذ
تجمعی به دست آمده از آزمایش نفوذسنجهای استوانههای دوگانه
مربوط به نقاط مختلف استان اصفهان جمعآوری شد .این دادهها
حاصل از مطالعات خاکشناسی صورت گرفته در این مناطق بود
که عمدتا در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
اصفهان در طی ده سال اخیر انجام شده است .قطر استوانه_های
داخلی و خارجی مورد استفاده در این مطالعات به ترتیب معادل
 30و  60سانتیمتر بود که به صورت متحدالمرکز تا عمق حدود
ده سانتی-متر در خاک کوبیده شدند .ارتفاع ثابت آب در داخل
استوانهها در طول مدت آزمایش برابر  10سانتیمتر بود .آزمایش-
های نفوذ تا زمانی ادامه یافتند که طی چندین قرائت متوالی
(حداقل  3قرائت) شدت نفوذ تقریباً ثابت شده باشد یعنی نفوذ
آب به خاک تقریباً به حالت ماندگار رسیده باشد ( Mirzaee et
 .)al., 2014همچنین در هر نقطه که آزمایش اندازهگیری نفوذ
آب به خاک از طریق استوانههای دوگانه انجام گرفته بود نمونه
خاک در سه تکرار از عمق  0تا  30سانتیمتری برداشت شده و
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( .)Klute, 1986همچنین جرم مخصوص ظاهری از طریق نمونه-
برداری با سیلندر نمونه برداری با ارتفاع  4و قطر  3/5سانتیمتر
( )Blake and Hartge, 1986از عمق  0تا  30سانتیمتر در سه
تکرار برای هر منطقه اندازهگیری شد .شکل ( )1پراکنش
جغرافیایی نقاط مورد مطالعه را نشان میدهد.
محدوده تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاکهای مورد
پژوهش در جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که مشخص است
خاکهای مورد مطالعه از نظر ویژگیهای اندازهگیریشده در
محدوده نسبتا وسیعی قرار داشتند .همچنین مقادیر مربوط به
چولگی ( )Skewnessو کشیدگی ( )Kurtosisدادهها که در تمام
موارد بین  -2تا  2قرار دارند ،نشان میدهد که همگی ویژگیهای
اندازهگیریشده دارای توزیع نرمال بودهاند.

برای اندازهگیری بافت به روش هیدرومتر ( )Klute, 1986و  FCو
 PWPبا استفاده از دستگاه صفحات فشاری اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری  ،PWPنمونههای خاک از الک دو میلیمتری رد شده
و در سیلندرهای مخصوص دستگاه ریخته شد و برای  FCنمونه-
های دستنخورده توسط سیلندرها در هر نقطه برداشته شد.
سپس سیلندرهای حاوی نمونههای خاک برای مدت  24ساعت
با آب اشباع شدند .سیلندرهای حاوی نمونههای اشباع خاک به
دستگاه صفحات فشاری انتقال داده شد و برای بهدست آوردن
مقادیر  FCو  PWPبه ترتیب فشارهای  300و  15000بر روی
نمونه اعمال شد .پس از ایجاد تعادل (زمانیکه برای مدت دو تا
سه روز هیچ آبی از دستگاه دفع نمیشد) نمونهها از دستگاه خارج
شده و مقدار رطوبت در هر نمونه به روش وزنی اندازهگیری شد

شکل  -1پراکنش مناطق مطالعاتی دارای دادههای نفوذ در استان اصفهان

جدول  -1دامنه تغييرات برخی ويژگیهای فيزيکی در خاکهای مورد مطالعه
ویژگی خاک

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی دادهها

کشیدگی دادهها

شن ()%
سیلت ()%
رس ()%
میانگین هندسی ذرات ()mm
انحراف معیار هندسی ذرات
جرم مخصوص ظاهری ()gcm-3
نقطه ظرفیت زراعی ()cm-3cm-3( )FC
نقطه پژمردگی دائم ()cm-3cm-3( )PWP

5/0
13/0
9/0
0/005
7/12
0/94
0/102
0/056

78/0
66/0
60/0
0/21
18/51
1/71
0/533
0/285

28/07
42/31
29/59
0/046
11/58
1/39
0/329
0/169

17/06
10/94
12/65
0/050
2/65
0/17
0/094
0/059

34
40
29
0/024
11/95
1/38
0/322
0/176

0/814
0/265
-0/134
1/774
0/247
-0/531
0/028
-0/045

-0/313
-0/855
0/386
2/01
-0/524
0/545
-0/687
-1/071

شبيهسازی شرايط آزمايش استوانههای دوگانه

درHYDRUS-

2D/3D

در این پژوهش از نرمافزار  HYDRUS-2D/3Dبرای شبیهسازی
نفوذ آب به خاک در آزمایش استوانههای دوگانه استفاده شد .برای

این منظور محدوده خاک زیر استوانههای-دوگانه به صورت یک
ناحیه متقارن حول محوری به مرکزیت استوانه داخلی در نظر
گرفته شد .شعاع استوانههای داخلی و خارجی به ترتیب  15و 30
سانتیمتر ،عمق جایگذاری استوانهها در خاک  10سانتیمتر و

(علمی – پژوهشی)
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عمق خاک  150سانتیمتر در نظر گرفته شد .شرط مرز ورودی
برای استوانههای درونی و خارجی ،بار آبی ثابت (Constant
) headارتفاع آب روی سطح خاک برابر  10سانتیمتر) در نظر
گرفته شد که برای استوانه درونی ثابت و برای استوانه بیرونی با
گذشت زمان متغیر ) (Variable headو با تغییر جزیی (نزدیک به
صفر) بود .شرایط مرزی برای محدوده سطح خاک در خارج از

استوانهها به صورت اتمسفری ) ،(Atmospheric boundaryتعریف
شد .همچنین دیواره استوانهها شرایط بدون جریان ) (No fluxو
برای مرز پایینی (عمق خاک) زهکشی آزاد )(Free drainage
تعریف شد (شکل  .)2شرایط اولیه برای شبیهسازی حرکت آب
در خاک نیز ،بر اساس پتانسیل ماتریک تعریف شد.

شرایط مرزی جوی

c
10 m

بار آبی ثابت

با
ر متغیر

شرایط مرزی بدون جریان

شرایط مرزی بدون جریان

c
150 m

مرز زهکش آزاد

c
شکل  -2شبيهسازی آزمايش استوانههای m
150در محيط HYDRUS-2D/3D
دوگانه

در این نرمافزار تخمین ویژگیهای هیدرولیکی خاک با
استفاده از حل عددی مکرر معادله ریچاردز به روش معکوس انجام
می شود .معادله ریچاردز برای جریان آب در خاک به شکل زیر
است (:)Richards, 1931
∂ℎ

])𝑧 𝐶(ℎ) ∂𝑡 = ∇[K(h) ∇(ℎ +

(رابطه )1
در این معادله ) C(hبه گنجایش ویژه رطوبتی خاک []L-1
معروف است و نشاندهندهی شیب منحنی نگهداشت آب خاک
( )SWCCاست h .بار ماتریک آب خاک (پتانسیل ماتریک) []L-1
میباشد t .زمان [ K ،]Tهدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک [ L
 ،]T-1و  zنشاندهنده بار ثقلی [ ]Lاست .مدل منحنی مشخصه
رطوبتی ونگنوختن و مدل هدایت هیدرولیکی ونگنوختن -معلم
( Van Genuchten , 1980؛ )Mualem,1976با فرض m=1−1/n
که به ترتیب به شکل زیر هستند ،برای کمّینمودن ویژگیهای
هیدرولیکی خاک در معادله ریچاردز استفاده شد:
(رابطه )2
𝑟𝜃𝜃𝑠−
1
)𝑛(1−

θ (h ) =θr +

] 𝑛)[1+(𝛼ℎ

(رابطه )3

1

1/(1− ) (1-1/n) 2
𝑛

]

)

𝑒𝑆 K (Se) = Ks𝑆𝑒𝑙 [1+ (1-

در روابط فوق ) )L3L-3( θr ،)L3L-3( θ(hو  ) L3L-3( θsبه
ترتیب رطوبت در مکش ماتریک  ،hرطوبت باقیمانده و رطوبت
اشباع α ،و  nپارامترهای شکل Se ،) LT-1( K(Se) ،و ( lبدون

واحد) به ترتیب هدایت هیدرولیکی غیراشباع ،درجه اشباع مؤثر
و پارامتر اعوجاج منافذ خاک است.
بر اساس پژوهشهای انجام شده ،روشهای حل عددی
معکوس نسبت به تعداد پارامتر ورودی حساس بوده و با کاهش
تعداد پارامترهای بهینهسازی دقت شبیهسازی افزایشمییابد .بر
اساس پژوهشهای انجامشده توسط مشایخی و همکاران (،)2016
مشخص شد که از بین پارامترهای معادله ونگناختن ،در نفوذ آب
به خاک در آزمایش استوانههای دوگانه ،پارامترهای  n ،Ksو  αاز
حساسیت بسیار بیشتری در فرآیند شبیهسازی برخوردار هستند؛
به همین دلیل در این پژوهش برای انجام شبیهسازی نفوذ آب به
خاک پارامتر  lبر اساس منابع برابر  0/5در نظر گرفته شد،
همچنین رطوبت باقیمانده ( )θrو رطوبت اشباع ( )θsدر مقادیری
که توسط برنامه  ROSETTAبا توجه به بافت و چگالی ظاهری
برای هر نوع خاک تخمین زده شد ،ثابت در نظر گرفته شدند و
تنها پارامترهای  n ،Ksو  αوارد فرآیند شبیه سازی شدند .در
پایان مقادیر  FCو  PWPبا استفاده از پارامترهای بهینهسازی
شده معادله ونگنوختن برآورد شدند.
ارزيابیهای آماری

برای ارزیابی مقادیر  FCو  PWPبرآوردشده به روش حل عددی
معکوس از شاخصهای آماری ضریب تبیین ( ،)R2جذر میانگین
مربعات خطا ( )RMSEو خطای بایاس میانگین( )MBEاستفاده
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شد .هرکدام از این آمارهها به صورت زیر قابل محاسبه هستند:
(رابطه )4
(رابطه )5
(رابطه )6

̂ 2
𝑁∑
) 𝑖𝐼𝑖=1(𝐼𝑖 −
𝑁
∑ (𝐼𝑖 −I̅ )2

=R2

𝑖=1

2
𝑁∑
) 𝑖𝑖=1(𝐼𝑖 − Ȋ
𝑁

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑁∑
) 𝑖𝑖=1(𝐼𝑖 − Ȋ
𝑁

= 𝐸𝐵𝑀

در این روابط  Nتعداد مشاهدات I𝑖 ،میزان نفوذ تجمعی

اندازهگیریشده Îi ،میزان نفوذ تجمعی شبیهسازیشده است.

نتايج و بحث
خاک مناطق مورد مطالعه بر اساس سیستم طبقهبندی وزارت
کشاورزی مریکا ( ،)USDAدر هفت گروه بافتی شامل  15نمونه
بافت  12 ،CLنمونه بافت  13 ،SiCنمونه بافت  18 ،SLنمونه
بافت  11 ،Lنمونه بافت  14 ،Cنمونه بافت  SiCLو  12نمونه
بافت ( SiLدر مجموع  95نمونه خاک) قرار گرفتند (شکل .)3

شکل  -3توزيع بافتی خاک افق سطحی در مناطق مورد مطالعه

محدوده مقادیر  FCو  PWPاندازهگیری شده در آزمایشگاه
به کمک دستگاه صفحات فشاری و مقادیر برآوردشده به کمک
نرمافزار  HYDRUS-2D/3Dو با استفاده از دادههای نفوذسنج
دوگانه ،به تفکیک بافت خاک ،در جدول ( )2ارائه شده است.
همانطور که انتظار میرود مقادیر رطوبت اندازهگیریشده در
خاکهای مورد مطالعه در نقاط  FCو  PWPبا سنگین شدن بافت
خاک افزایش پیدا میکند .به بیان دیگر میزان نگهداشت آب در
خاک در فشارهای مختلف با سنگین شدن بافت خاک افزایش
مییابد .بیشترین میانگین FCو  PWPاندازهگیری شده و شبیه-
سازیشده مربوط به خاک رسی و کمترین مقادیر مربوط به خاک
لوم شنی بوده است (جدول .)2
نتایج مقایسههای آماری بین دادههای  FCو  PWPشبیه-
سازیشده و اندازهگیریشده برای بافتهای متفاوت در جدول
( )3ارائه شده است.
مقادیر مثبت و منفی معیار خطای بایاس میانگین ()MBE
به ترتیب نشاندهنده بیشتر و یا کمتر بودن مقادیر شبیهسازی-
شده نسبت به مقادیر اندازهگیریشده است .بنابراین با توجه به
مقادیر پارامتر ( ،)MBEدر همه بافتهای مورد مطالعه ،مقادیر

 FCو  PWPشبیهسازیشده به روش حل معکوس نسبت به
مقادیر اندازهگیریشده کمتر بوده است (جدول  .)2همچنین با
توجه به مقادیر آمارههای  R2و  ،RMSEکمترین خطای شبیه-
سازی برای برآورد  FCدر خاک  SLمشاهده شد (مقادیر  R2و
 RMSEبه ترتیب معادل  0/844و  )0/021و بیشترین مقدار
خطای شبیهسازی در بافت  Cمشاهده شد (مقادیر  R2و RMSE
به ترتیب معادل  0/1و  .)0/122به طور کلی با افزایش درصد رس
در خاک ،خطای شبیهسازی افزایش پیدا کرده است.
) Mashayekhi et al. (2016با شبیهسازی شرایط آزمایش
استوانههای دوگانه در سه نوع بافت سبک ،متوسط و سنگین،
نتایج مشابهی را گزارش نمودندMousavi Dehmurdi et .
) ،al.(2018با شبیهسازی شرایط استوانههای دوگانه در محیط
 HYDRUS-1Dو با روش حل مستقیم گزارش کردند که نفوذ
تجمعی برآورد شده در بافت لوم شنی کمترین میزان خطا و در
بافت لوم رسی -سیلتی بیشترین میزان خطا را داشتHuang .
) and Xining (2013نیز کاهش دقت اندازهگیری نفوذ آب به
خاک با سنگین شدن بافت خاک را گزارش و دلیل آن را افزایش
وابستگی فرآیند نفوذ به بافت خاک اعالم نمود.

(علمی – پژوهشی)
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جدول  -2دامنه تغييرات مقادير  FCو  PWPاندازهگيری شده و شبيهسازی شده در خاکهای مورد مطالعه
بافت خاک

تعداد نمونه خاک

لوم رسی
()CL

15

رس سیلتی ()SiC

12

ویژگی ()V/V

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

میانه

*FCm

0/459
0/38
0/225
0/19

0/297
0/228
0/143
0/11

0/360
0/294
0/187
0/144

0/045
0/040
0/021
0/018

0/376
0/292
0/176
0/140

0/507
0/451
0/273
0/272

0/207
0/248
0/094
0/139

0/401
0/322
0/223
0/180

0/094
0/053
0/048
0/044

0/42
0/315
0/213
0/185

0/317
0/29
0/124
0/141

0/127
0/119
0/066
0/050

0/194
0/182
0/091
0/083

0/044
0/044
0/017
0/021

0/21
0/189
0/094
0/090

0/399
0/344
0/196
0/177

0/160
0/169
0/066
0/060

0/254
0/233
0/121
0/109

0/066
0/049
0/041
0/034

0/252
0/228
0/107
0/100

0/533
0/390
0/285
0/290

0/362
0/318
0/211
0/170

0/460
0/351
0/250
0/206

0/050
0/021
0/022
0/030

0/438
0/352
0/250
0/200

0/379
0/352
0/257
0/175

0/168
0/130
0/056
0/057

0/312
0/257
0/176
0/136

0/047
0/050
0/043
0/027

0/300
0/251
0/124
0/125

0/392
0/371
0/263
0/293

0/102
0/140
0/062
0/067

0/306
0/270
0/151
0/149

0/088
0/065
0/058
0/070

0/300
0/269
0/147
0/130

**FCs
PWPm
PWPs
FCm
FCs
PWPm
PWPs
FCm

لوم شنی ()SL

FCs

13

PWPm
PWPs
FCm

لوم ()L

FCs

18

PWPm
PWPs
FCm

رسی ()C

FCs

11

PWPm
PWPs
FCm

لوم رس سیلت ()SiCL

FCs

14

PWPm
PWPs
FCm

لوم سیلت ()SiL

FCs

12

PWPm
PWPs

* :mاندازهگيریشده

** :Sشبيهسازیشده

جدول  -3مقايسه آماری مقادير  FCو  PWPاندازهگيریشده در خاک و شبيهسازیشده توسط نرمافزار HYDRUS-2D/3D
بافت خاک
FC
لوم رسی)(CL
لوم)(L
رس سیلتی)(SiC
رسی)(C
لوم شنی)(SL
لوم رس سیلت)(SiCL
لوم سیلت)(SiL

همه بافتها
بافت خاک
PWP
لوم رسی)(CL
لوم)(L
رس سیلتی)(SiC
رسی)(C
لوم شنی)(SL
لوم رس سیلت)(SiCL
لوم سیلت)(SiL

همه بافتها

تعداد خاک

R2

RMSE
)(cm3cm-3

MBE
)(cm3cm-3

مجموع رتبه ها

رتبه نهایی

15
18
12
11
13
14
12
95

*)3(0/746
)2(0/763
)6(0/345
)7(0/1
)1(0/844
)5(0/571
)4(0/68
0/771

)5(0/070
)2(0/040
)6(0/109
)7(0/122
)1(0/021
)4(0/064
)3(0/062
0/074

)5(-0/067
)2(-0/021
)6(-0/079
)7(-0/109
)1(-0/012
)4(-0/054
)3(-0/036
-0/051

13
6
18
21
3
13
10

4
2
5
6
1
4
3

تعداد خاک

R

RMSE
)(cm3cm-3

MBE
)(cm3cm-3

مجموع رتبه ها

رتبه نهایی

15
18
12
11
13
14
12
95

)5(0/461
)1(0/858
)6(0/368
)7(0/21
)3(0/713
)4(0/582
)2(0/789
0/798

)2(0/005
)1(0/003
)4(0/015
)6(0/025
)3(0/014
)2(0/005
)5(0/021
0/010

)5(-0/044
)3(-0/012
)5(-0/044
)6(-0/045
)2(-0/008
)4(-0/039
)1(-0/002
-0/026

12
5
15
19
8
10
8

4
1
5
6
2
3
2

2

*رتبه از نظر آماره مورد بررسی

دلیل اینکه سنگینتر شدن بافت خاک باعث افزایش
خطای برآورد در فرآیند مدلسازی میشود این است که ذرات رس

موجود در خاک دارای خاصیت انبساط و انقباض هستند و همین
انبساط و انقباض در حین خیس و خشک شدن خاک سبب تغییر
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اندازه منافذ خاک و نحوه توزیع آنها در خاک میشود .حتی در
برخی موارد به ویژه در بافت رسی منجر به ایجاد درز و ترک و
بهوجود آمدن جریانهای ترجیحی در خاک میشوند .از آنجا که
این درز و ترکها و جریانات ترجیهی در بسیاری از معادالت و
مدلها در نظر گرفته نمیشود ،همین امر باعث افزایش خطا در
فرآیند مدلسازی در خاکهای با بافت ریز نسبت به خاکهای
درشت بافت میشود.
در مورد مقادیر  PWPشبیهسازیشده کمترین مقادیر
خطای شبیهسازی در بافت ( Lمقادیر  R2و  RMSEبه ترتیب
معادل  0/858و  )0/003و بعد از آن در بافتهای  SiLو SL
مشاهده شد .در اینجا هم مشابه  FCبیشترین خطای شبیهسازی
مربوط به بافت رسی بوده است (مقادیر  R2و  RMSEبه ترتیب
معادل  0/21و ( )0/025جدول  .)2نکته جالب توجه اینکه بر
اساس مقادیر بهدست آمده برای آمارههای مورد بررسی به ویژه
مقادیر  RMSEو  ،MBEبه نظر میرسد در کل خطای شبیهسازی
در برآورد  PWPکمتر از  FCبوده است و به بیان دیگر مدل مقادیر
 PWPرا با دقت بیشتری نسبت به مقادیر  FCبرآورد نموده است.
این امر میتواند به دلیل وابستگی بیشتر مقادیر  PWPبه بافت
خاک نسبت به  FCباشد .در منحنی مشخصه رطوبتی ،نقطه FC

در ناحیه غیراشباع منحنی مشخصه رطوبتی واقع شده که دارای
پتانسیل ماتریک نسبتاً زیادی است و تحت تاثیر بافت ،ساختمان،
توزیع و پیوستگی منافذ خاک قرار دارد .در حالیکه نقطه PWP
در نزدیکی قسمت رطوبت باقیمانده و با پتانسیل ماتریک بسیار
منفی بوده و غالباً تحت تاثیر بافت خاک قرار دارد و از آنجا که در
پیادهسازی شرایط آزمایش در محیط نرمافزار ،تنها بافت خاک به
عنوان یکی از ورودیها تعریف شده و ساختمان خاک و نیز توزیع
منافذ در نظر گرفته نمیشود ،مقادیر  PWPبا دقت بیشتری
تخمین زده میشوند.
از آنجا که در بیشتر مطالعات آبیاری هدف از اندازهگیری
 FCو  ،PWPبه دست آوردن میزان آب قابل استفاده گیاه است؛
بنابراین در این پژوهش مقادیر آب قابل استفاده گیاه که حاصل
تفاضل مقادیر  PWPاز  FCاست نیز بیان شده است .جدول ()4
نتایج مقایسههای آماری بین دادههای آب قابل استفاده شبیه-
سازیشده (حاصل تفاضل مقادیر  FCو  PWPبرآورد شده به روش
حل معکوس در محیط نرمافزار  )HYDRUS-2D/3Dو اندازه-
گیریشده (حاصل تفاضل مقادیر  FCو  PWPاندازهگیری شده
در آزمایشگاه به وسیله دستگاه صفحات فشاری) برای بافتهای
متفاوت را نشان میدهد.

جدول  -4نتايج مقايسههای آماری مقادير آب قابل استفاده گياه اندازهگيریشده در خاک و شبيهسازیشده توسط نرمافزار HYDRUS-2D/3D
RMSE
)(cm3cm-3

بافت خاک

تعداد خاک

R2

لوم رسی)(CL

15
18
12
11
13
14
12

*)7(0/331
)4(0/706
)2(0/772
)5(0/562
)1(0/795
)6(0/496
)3(0/746

MBE
)(cm3cm-3

مجموع رتبه ها

رتبه نهایی

آب قابل استفاده گیاه
لوم)(L
رس سیلتی)(SiC
رسی)(C
لوم شنی)(SL
لوم رس سیلت)(SiCL
لوم سیلت)(SiL

)4(0/039
)2(0/028
)6(0/061
)7(0/071
)1(0/020
)3(0/031
)5(0/048

)4(-0/023
)2(-0/009
)6(-0/035
)7(-0/064
)1(-0/003
)3(-0/015
)5(-0/034

15
8
14
19
3
12
13

6
2
5
7
1
3
4

*رتبه از نظر آماره مورد بررسی

همانگونه که انتظار میرفت ،بیشترین خطای شبیهسازی
برای برآورد آب قابل استفاده گیاه مربوط به خاک رسی و کمترین
خطای شبیهسازی مربوط به خاک  SLبوده است.
شکل ( )4پراکنش مقادیر  PWP ،FCو آب قابل استفاده
گیاه اندازهگیریشده و برآوردشده در اطراف خط یک به یک را
برای خاکهای مورد مطالعه نشان میدهد .با توجه به شکل (،)4
همبستگی نسبتا خوبی بین مقادیر رطوبت اندازهگیریشده و
شبیهسازیشده در نقاط  AV ،FCو به ویژه  PWPوجود داشته
است (مقادیر  R2به ترتیب معادل  0/7555 ،0/7717و 0/7986
بوده است) .همچنین با افزایش میزان رطوبت در خاک ،فاصله

نقاط  FCو  PWPاز خط یک به یک بیشتر شده است .در واقع با
افزایش میزان رطوبت که نشاندهنده سنگینتر شدن بافت خاک
است ،خطای شبیهسازی افزایش پیدا کرده است .دلیل این
موضوع همانطور که قبال گفته شد ،در نظر نگرفتن درز و ترک
در نتیجه انبساط و انقباض ذرات رس در بافتهای سنگین است
که در شرایط مدلسازی اعمال نمیشود .نقاط آب قابل استفاده
گیاه از پراکندگی بهتری حول خط یک به یک نسبت به  FCو
 PWPبرخوردار بودهاند ،با این وجود در همه موارد عمدتا مقادیر
 PWP ،FCو  AVشبیهسازیشده کمتر از مقادیر اندازهگیریشده
بوده است و در واقع مدل کم برآورد بوده است .اختالف بین مقادیر
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شدن خاک اندازهگیری میشوند؛ در حالیکه در حین نفوذ آب به
خاک در آزمایش استوانههای دوگانه ،خاک در حال خیس شدن
است و در واقع مقادیر  FCو  PWPبرای خاک در حین خیس
شدن برآورد میشوند.

اندازهگیریشده و برآورد شده این نقاط از منحنی رطوبتی به دلیل
تفاوت در روش اندازهگیری آنها است .بدین معنی که در روش
اندازهگیری مستقیم در آزمایشگاه نمونههای خاک در دستگاه
صفحات فشاری تحت فشار مورد نظر قرار گرفته و در واقع نقاط
مختلف منحنی رطوبتی ،از جمله  FCو  PWPدر حین خشک

R² = 0.7717

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

0.60

0.50

0.30

0.40

0.20

0.10

0.00

مقادير FCشبيه سازی شده )(cm3cm-3

0.60

مقادير FCاندازه گيری شده )(cm3cm-3

( R² = 0.7986
ب)

0.20

0.10

0.00
0.30

0.10

0.20

مقادير pwpاندازه گيری شده

مقادير pwpشبيه سازی شده )(cm3cm-3

0.30

0.00

)(cm3cm-3
0.25

ج)

0.15
0.10
0.05

مقادير AVشبيه سازی شده
)(cm3cm-3

( R² = 0.7555

0.20

0.00
0.25

0.05
0.10
0.15
0.20
مقادير AVاندازه گيری شده )(cm3cm-3

0.00

شکل  -4پراکنش مقادير الف-ظرفيت زراعی( ،)FCب-نقطه پژمردگی دائم ( )PWPو ج -آب قابل استفاده ( )AVاندازهگيریشده و برآوردشده توسط روش حل
معکوس در خاکهای مورد مطالعه

منحنی رطوبتی بسته به اینکه خاک در حال خشک شدن
یا خیس شدن باشد ،دارای دو شاخه متمایز خشک و خیس شدن
است و این دو شاخه از نظر شکل و پارامترهای توصیف کننده آن

با یکدیگر متفاوت خواهند بود (.)Maqsoud et al., 2004
) Tomasella et al. (2003نیز گزارش نمودند که در طی فرآیند
خشک و خیس شدن ،ویژگیهای متفاوتی در خاک ،دامنه خشک
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و خیس منحنی رطوبتی را تحت تأثیر قرار میدهد .پژوهشهای
مختلفی نیز نشان دادند که مقادیر پارامترهای مختلف منحنی
رطوبتی از جمله رطوبت اشباع و رطوبت باقیمانده در خاک در
شاخه خشک شدن بیشتر از شاخه خیس شدن است ( Toluee
 .)et al., 2014به نظر میرسد همین امر باعث کمتر بودن مقادیر
شبیهسازیشده این نقاط منحنی مشخصه رطوبتی نسبت به
مقادیر اندازهگیریشده آنها در این پژوهش بوده است.

نتيجهگيری
در این پژوهش مقادیر رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی
دایم گیاه با استفاده از دادههای نفوذ تجمعی اندازهگیری شده
توسط استوانههای دوگانه در نرمافزار  HYDRUS 2D/3Dو با
رویکرد حل معکوس در بافتهای مختلف خاک برآورد شدند.
نتایج نشان داد که مدل با دقت نسبتا قابل قبولی مقادیر  FCو
 PWPرا در همه بافتهای مورد مطالعه برآورد نمود .دقت مقادیر
برآورد شده  FCو  PWPدر خاکهای با بافت سبکتر باالتر بود.
کمترین میزان خطای برآورد در بافت  SLمشاهده شد .میزان
خطا با افزایش درصد رس موجود در خاک افزایش پیدا کرد و
بیشترین خطا در بافت  SiCمشاهده شد .در واقع وجود انبساط و
انقباض در ذرات رس بر روی توزیع اندازه منافذ و چگونگی قرار
گرفتن آنها تاثیر گذاشته و همچنین باعث ایجاد درز و ترک در
خاک میشود .با توجه به اینکه این عوامل در شرایط مدلسازی
لحاظ نمیشود .در واقع اثرات انقباض و انبساط ذرات رس و یا
وجود درز و ترک که در حالت واقعی و طبیعی در خاکهای با
بافت سنگین وجود دارد ،در شرایط مدلسازی لحاظ نمیشود؛ به
همین دلیل پیادهسازی مدل برای خاکهای با بافت سبکتر به
شرایط واقعی نزدیکتر بوده و دادههای  FCو  PWPبا دقت

بیشتری تخمین زده شدند .همچنین مقادیر  PWPشبیهسازی-
شده از همخوانی بیشتری نسبت به مقادیر  FCشبیهسازی شده
با مقادیر اندازهگیریشده این نقاط برخوردار بودند .دلیل این امر
وابستگی بیشتر  FCبه ساختمان خاک و توزیع و چگونگی
قرارگیری منافذ موجود در خاک است که این ویژگیها نیز تحت
تاثیر میزان رس خاک میباشد در حالیکه  PWPبیشتر تحت
تاثیر بافت خاک قرار دارد .عمده دلیل اختالف بین مقادیر شبیه-
سازی شده به روش حل معکوس با دادههای اندازهگیریشده در
آزمایشگاه به کمک صفحات فشاری در این است که در شرایط
طبیعی مقادیر مختلف منحنی مشخصه رطوبتی از جمله  FCو
 PWPدر حالت خیس شدن خاک و در آزمایشگاه این ویژگیها
تحت شرایط خشک شدن خاک اندازهگیری میشوند و رفتار
منحنی مشخصه رطوبتی در این دو وضعیت متفاوت میباشد .در
کل با توجه به اینکه در شرایط طبیعی و واقعی ،در فرآیندهایی
مانند آبیاری و یا نفوذ آب به خاک در واقع خاک در حال خیس
شدن است و اندازهگیری نقاط مختلف منحنی مشخص رطوبتی
در حین خیس شدن به واقعیت نزدیک،تر بوده و برای انجام
برنامهریزیهای مختلف آبیاری از اطمینان باالتری برخوردار
هستند .از سوی دیگر همانطور که قبال هم بیان شد ،در
آزمایشگاه اندازهگیری منحنی مشخص رطوبتی از نمونههای بسیار
کوچک خاک استفاده میشود که در نتیجه تعمیم دادن نتیجه به
مقیاس مزرعه و مقیاسهای بزرگ میدانی از دقت قابل قبولی
برخوردار نخواهد بود .بر این اساس به نظر میرسد دادههای
رطوبتی برآورد شده به روش حل معکوس و با استفاده از دادههای
اندازهگیری شده در شرایط طبیعی از ارزش قابل قبولی برخوردار
باشند.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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