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چکیده
طبیعت چندبُعدی حرکت آب در خاک ،جذب آب توسط گیاه و کاربرد آب در مزرعه ،باعث افزایش پیچیدگیهای مدلسازی
توزیع رطوبت خاک در سامانههای آبیاری قطرهای میشود .با تعیین خصوصیات هیدرولیکی خاک ،پارامترهای توزیع ریشه
درخت پسته در مزرعه مورد مطالعه ،میزان تبخیر و تعرق و جریان آب ورودی ،چگونگی توزیع رطوبت خاک در دو سامانه
آبیاری قطرهای سطحی ) (DIو زیرسطحی ) (SDIبا استفاده از مدل هایدروس دوبُعدی مدلسازی گردید .همچنین مقادیر
رطوبت خاک در روزهای متوالی پس از آبیاری ،در فواصل عرضی و عمقی متفاوت نسبت به درخت با استفاده از رطوبت سنج
پروفیل پروب اندازهگیری شد .از هدایت روزنه ای برگ درختان نیز برای استخراج تابع تنش رطوبتی و ارزیابی مدل استفاده
شد .براین اساس ،مکش معادل کاهش  05درصد جذب آب ریشه برابر  5390سانتیمتر بدست آمد .نتایج مدلسازی در
محلهای منطبق با اندازهگیریها با دادههای رطوبت خاک مقایسه شد و با استفاده از آمارههای صحت سنجی ،صحت و دقت
مدل مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر  E ،RMSE ،MEو  R2برای  SDIبه ترتیب  5/135 ،5/100 ،5/520 ،5/550و برای
 5/155 ،5/525 ،-5/552 DIو  5/150به دست آمد .تعرق محاسبه شده توسط هایدروس همبستگی باالیی را با هدایت
روزنهای به ویژه در  SDIنشان داد .براساس نتایج هایدروس و اندازهگیری گیاهی مشخص شد که جذب آب توسط ریشه
درخت پسته در  SDIبه طور معنیداری از  DIبیشتر است که نشان میدهد استفاده از  SDIمیتواند با کاهش تبخیر از سطح
خاک ،باعث صرفه جویی و افزایش کارایی مصرف آب گردد .برآورد جذب آب ریشه و اندازهگیری هدایت روزنهای درخت
پسته در شرایط مزرعه مشخص کرد که رطوبت خاک تا چهارروز بعد از آبیاری قطرهای به خوبی پاسخگوی نیاز گیاهی بوده
و با کوتاهتر کردن دور آبیاری میتوان از بیشترین پتانسیل این سامانه آبیاری بهره برد.

واژههاي

کلیدي :پاسخ گیاهی ،جذب آب ریشه،هدایت روزنهای برگ  ،مدلسازی

 -1آدرس نویسنده مسئول :تبریز ،گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
*  -دریافت :فروردین  1931و پذیرش :مرداد 1931

 / 283ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری ...
عدم وجود اطالعات کافی در مورد تغییرات

مقدمه
کاهش مصرف آب در آبیاری باغها از طریق
کاهش تلفات و افزایش بازده کاربرد آب قابل دستیابی
است .بررسی آمار و ارقام توسعه روشهای آبیاری در 02
سال گذشته ،روند رو به رشد استفاده از سامانههای میکرو
را به ویژه در باغهای میوه ،نشان میدهد (اینستا و همکاران،
 .)0222امروزه آبیاری قطرهای به عنوان یکی از مؤثرترین
روشهای آبیاری شناخته شده است .با این روش میتوان
آب را بهطور یکنواخت توزیع کرد ،مقدار آب مصرفی را
به دقت تنظیم نمود ،عملکرد گیاه را افزایش و تبخیر-تعرق،
نفوذ عمقی و خطرات پراکندگی و شور شدگی خاک را
کاهش داد (بچلور و همکاران1331 ،؛ آیارس و همکاران،
1333؛ کالبرگ و دِوریس .)0222 ،این سامانههای پیشرفته
آبیاری شامل آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی میباشند
و اغلب به منظور غلبه بر مشکالت کمبود آب در نواحی
خشک پیشنهاد شدهاند (کندلوس و سیمیونک.)0212 ،

زمانی و مکانی مقدار رطوبت خاک ،باعث مدیریت
نامناسب و کارآیی پایین مصرف آب در سامانه آبیاری
قطرهای میشود .حجم خاک مرطوب شده و شکل توزیع
مکانی آب خاک تحت این سامانه آبیاری ،با خصوصیات
هیدرولیکی خاک ،سرعت تخلیه آب از قطرهچکانها،
فاصله بین قطرهچکانها ،موقعیت قطرهچکانها (زیر یا
سطح خاک) ،تناوب و مقدار آبیاری ،سرعت جذب آب
توسط گیاه و الگوی توزیع ریشه تغییر میکند (سوبایا،
.)0219
الگوی توزیع رطوبت در آبیاری قطرهای سطحی،
ترکیبی از اثرات صفات خاکی و خصوصیات ریشه است.
به دلیل وجود رطوبت زیاد در نزدیکی قطرهچکان و نفوذ
عمقی آب ،یک نوار طوالنی باریک در امتداد خط قطره-
چکانها ،در پروفیل خاک ایجاد میشود .در آبیاری قطرهای
زیرسطحی ،پروفیل رطوبتی در اطراف قطرهچکان ،به دلیل
اثر ثقلی شکل بیضیهای هممرکز به خود میگیرد (اورن و

همکاران .)1333 ،اورن و همکاران ()1333

هایدروس فرم اصالح شده معادله ریچاردز را برای شرایط

گزارش کردند که پهنترین الگوی توزیع آب مربوط به

اشباع  -غیراشباع جریان آب با در نظر گرفتن جذب آب

قطرهچکانهای قرار گرفته در عمق  92سانتیمتری است.

توسط ریشه گیاهان حل میکند (سلیم و همکاران.)0219 ،

اگرچه اندازهگیریهای مزرعهای رطوبت خاک

مدل هایدروس دوبعدی همزمان چندین پدیده انتقال امالح

تحت آبیاری قطرهای قابل اعتماد هستند ،اما زمان و هزینه

از قبیل جذب غیرخطی و غیر متعادل 1یونها را نیز

مهمترین موانع انجام این اندازهگیریها مخصوصا در

شبیهسازی میکند (ربرتز و همکاران.)0223 ،

مقیاسهای بزرگ ،طرحهای مختلف آبیاری و شرایط

مدل هایدروس دوبُعدی و سهبعدی در مطالعات

اقلیمی متفاوت میباشد (سلیم و همکاران .)0219 ،به دلیل

پیشین شبیهسازی جریان آب در سامانه آبیاری قطرهای

محدودیتهای اجرایی در انجام اندازهگیریها برای

موفق عمل کرده است (اسکگز و همکاران0222،؛ ربرتز و

تشخیص شکل توزیع رطوبت در داخل خاک ،استفاده از

همکاران .)0223 ،مدل مذکور در مقایسه با مدلهای تجربی

مدلهای تحلیلی که با داشتن خصوصیات هیدرولیکی خاک

و تحلیلی برآورد دقیقتری از حرکت آب در آبیاری قطرهای

و معادالت حرکت آب در خاک ،تخمین قابل قبولی از

ارائه میدهد (کندلوس و سیمیونک .)0212 ،انتقال آب از

توزیع رطوبت در خاک ارائه دهند به وسیله محققین زیادی

آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با و بدون در نظر

توصیه شده است .یکی از پرطرفدارترین مدلها ،معادله

گرفتن جذب آب توسط ریشه گیاهان در بخشی از فصل

ریچاردز برای جریانهای با درجه اشباع متغیر و معادله

رویش با موفقیت توسط هایدروس دوبعدی شبیهسازی

پخشیدگی -انتشار فیک برای انتقال امالح میباشد .نرمافزار

شده است (مولوا و اور0229 ،؛ اسکگز و همکاران0222،؛

Nonequilibrium

1
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چن و همکاران ،)0212 ،با این وجود دقت مدل به میزان

این پژوهش با هدف مطالعه تغییرات توزیع

دقت پارامترهای وارد شده به مدل وابسته است (سلیم

رطوبت خاک و جذب آب ریشه با تغییر سامانه آبیاری

بندی1

قطرهای سطحی به زیر سطحی و قابلیت مدل هایدروس دو

تابع تنش رطوبتی یکی از مهمترین مسایل در مدلسازی

بُعدی در شبیهسازی این تغییرات در شرایط پیچیده باغ پسته

جذب آب توسط گیاه (تعرق) و جریان آب در خاک می-

تحت مدیریت باغدار صورت گرفت .همچنین امکان

باشد .چراکه در بیشتر موارد گیاهان در رطوبتهایی باالتر

ارزیابی نتایج مدل و تعیین پارامترهای تابع تنش رطوبتی

از یک مکش معین از تنش رطوبتی رنج میبرند .در این

گیاه با استفاده از هدایت روزنهای برگ درختان مورد

شرایط ریشه گیاهان نمیتوانند آب را با سرعتی که نیاز

بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه مدل هایدروس با

اتمسفری تقاضا میکند از خاک اطراف ریشه جذب کنند.

استفاده از صفات اندازهگیری شده خاک و گیاه شبیه سازی

وابستگی جذب آب ریشه به فراهمی آب خاک با استفاده

را انجام میدهد ،در صورت صحت سنجی میتوان از

از توابع تنش رطوبتی کمی سازی میگردد که دو مدل فدز

چگونگی توزیع رطوبت در طول دوره رشد مطلع شد.

وهمکاران .)0219 ،به طور مقتضی انتخاب و مقیاس

و همکاران ( )1312و ونگنوختن ( )1321معتبرترین مدلها
میباشد (یانگ و همکاران0219 ،؛ فدز و راتز.)0222 ،
یانگ و همکاران ( )0219با اندازه گیری تغییرات
مداوم پتانسیل آب ساقه نشان دادند که تابع تغییرات تبخیر

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در سال  1931در یک باغ پسته 12

و تعرق نسبت به پتانسیل آب گیاه به صورت  Sشکل می-

هکتاری واقع در دهستان اخترآباد از توابع شهرستان شهریار

باشد؛ با این وجود معادله  Sشکل ونگنوختن برازش نسبتا

استان تهران به طول جغرافیایی ʹʹ 52° 91ʹ 21/5شرقی و

ضعیفی به داده های مزرعه ای دارد و برخی از دادهها شدیدا

عرض جغرافیایی ʹʹ 95° 92ʹ 12/3شمالی و ارتفاع  222متر

از معادله برازشی فاصله دارند .این نشان میدهد که برخی

از سطح دریا به اجرا در آمد .باغ  10ساله بوده و رقم درختان

عواملی به غیر از شرایط رطوبتی آب خاک بر جذب آب

مورد مطالعه احمد آقایی میباشد .فاصله بین ردیف درختان

ریشه اثر دارند .ایده مشابهی در مطالعه فدز و همکاران

چهار تا پنج متر و میانگین فاصله درختان روی ردیف 1/0

( )1312نیز مشاهده میشود به این صورت که حتی با

متر میباشد .میانگین ،کمترین و بیشترین متوسط دما در

یکسان بودن شرایط رطوبتی خاک ،گیاهان در روزی با

طول سال به ترتیب  -5/33 ،12/0و  21/9و درجه سانتی-

تبخیر و تعرق پتانسیل بزرگتر تنش بیشتری نسبت به روزی

گراد و متوسط بارندگی ساالنه  119میلیمتر بود (آمار

با تبخیر و تعرق کوچکتر تحمل میکنند .این تنش رطوبتی

سازمان هواشناسی کشور.)1931 ،

اضافی به دلیل ناکافی بودن تامین آب نیست ،بلکه به دلیل
نیاز اتمسفری باال میباشد .عواملی همانند کمبود فشار
بخار ،تابش خورشیدی و دمای هوا ،برای محاسبه اثرات
تنشی آنها در مدلهایی مانند هایدروس نادیده گرفته شده-
اند؛ بنابراین این امر امکانپذیر است که با اندازهگیری پاسخ
گیاهی این عوامل را در جمله تبخیر و تعرق اعمال کرده و
با تابع تنش رطوبتی ادغام کرد.

سامانههاي آبیاري مورد مطالعه
سامانه اصلی آبیاری مورد استفاده در باغ فوق
الذکر ،آبیاری قطرهای سطحی ،به صورت دو ردیفه در دو
طرف ردیف درختان با فواصل  52سانتیمتر از تنه درختان
میباشد .قطرهچکان از نوع یورودریپ 0با دبی  2L/hبا
فاصله  15سانتیمتر از یکدیگر قرار دارند .آبیاریها بر اساس
مدیریت باغدار هر هشت روز یکبار و به مدت شش

parameterizing

1

Euro drip

2
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ساعت انجام گرفت .به منظور مطالعه چگونگی آبیاری

تقریبا  )122cm3تهیه گردید .بافت خاک به روش

زیرسطحی در ابتدای فصل رشد (اردیبهشت ماه سال

هیدرومتری ،جرم مخصوص ظاهری و تخلخل با استفاده

 )1931در سه ردیف از درختان به عنوان سه تکرار،

از نمونههای دستنخورده در سیلندر ،هدایت هیدرولیکی

خروجی آب قطرهچکانها به عمق  95سانتیمتری انتقال

اشباع به روش بار ثابت و مشخصات نگهداری آب در

داده شد.

خاک با استفاده از دستگاه صفحات فشار اندازهگیری شد و
مدل منحنی رطوبتی ونگنوختن ( )1322به آن برازش داده
شد (جدول  .)1همچنین در ضمن نمونه برداری مشخص

نمونهبرداري و آزمایشات
به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و

شد که یک الیه با درصد باالی سنگریزه و مقاومت زیاد در

هیدرولیکی خاک در ابتدای آزمایش پروفیلی حفر و تا عمق

عمق  12تا  22سانتیمتری خاک وجود دارد که باعث عدم

 22سانتیمتری به فواصل  02سانتیمتری نمونههای

نفوذ ریشه به الیههای پایینتر شده توزیع ریشه را با

دستخورده و دستنخورده (در سیلندرهایی به حجم

محدودیت مواجه کرده است.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و مقادیر پارامترهاي منحنی مشخصه رطوبتی خاك
کربن آلی

Ks
)(cm/day

𝒓𝜽
(𝟑𝒎𝒄)𝒄𝒎𝟑 ⁄

𝒔𝜽
(𝟑𝒎𝒄)𝒄𝒎𝟑 ⁄

α
)(1/cm

n

156

0/045

0/670

0/0075

1/6066

0/04

0/660

0/0156

1/6077

0/614

0/0006

1/1416

0/16

0/0606

1/1674

عمق

بافت

BD
)(g/cm3

00-0

لوم شنی

1/64

0/1

60-00

لوم شنی

1/54

0/46

101/7

40-60

لوم شنی

1/45

0/55

57/7

0/074

50-40

شن لومی

1/44

0/65

65

0/071

%

 : BDجرم مخصوص ظاهری خاک Ks ،هدایت هیدرولیکی اشباع

برای ارزیابی پاسخ گیاه به شرایط رطوبتی خاک

اندازهگیري رطوبت خاک
به منظور بررسی توزیع رطوبت در خاک در

از هر سامانه آبیاری سه درخت انتخاب و هدایت روزنهای

اطراف درخت در دو جهت لولههایی از جنس  PVCبه

در آنها اندازهگیری شد .همچنین برای حذف اثرات

قطر  90میلیمتر با فواصل مختلف از درخت تا عمق 12

محیطی بر پاسخ گیاه سه درخت دیگر به عنوان مرجع

سانتیمتر (به دلیل مقاومت باالی خاک امکان جاگذاری

انتخاب شد که در آنها آبیاریها در هر سه روز یکبار

بیشتر نبود) در خاک نسب گردید و در دوره آزمایش

صورت گرفت تا از اعمال تنش آبی اجتناب گردد .هدایت

رطوبت خاک با استفاده از دستگاه رطوبت سنج پروفیل

روزنهای در وسط روز (ساعت  )12-10و از سطح پایینی

پروب 1به فواصل عمقی  12سانتیمتر در این لولهها اندازه-

برگهایی که در معرض آفتاب قرار داشتند ،توسط دستگاه

گیری شد .الزم به ذکر است که در ابتدای آزمایش به منظور

پرومتر مدل  AP-4اندازهگیری شد.

واسنجی دستگاه ،نمونههایی تهیه شده و رطوبت آنها به
روش وزنی اندازهگیری شد.

مدلسازي توزیع رطوبت خاک با استفاده از مدل
HYDRUS-2D

مدل  HYDRUS-2Dیکی از مدلهای

اندازهگیري هدایت روزنهاي

Moisture Meter Profile Probe, types PR2

شبیهسازی است که جریان آب و امالح را در یک یا دو و
1
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یا سه بُعد در شرایط اشباع و غیراشباع شبیهسازی میکند.

 :hپتانسیل آب در مکان مشخصی ( )x,zاز خاک ]،[cm

این مدل حرکت دو و سه بعدی آب در خاک را با استفاده

 :h50پتانسیل آب خاک در حالتی که جذب آب توسط

از حل عددی معادله ریچاردز شبیه سازی میکند .در این

ریشه  52درصد کاهش مییابد ] [cmو  :pپارامتر برازشی

تحقیق از فرم دو بعدی آن استفاده شد که با فرض خاک

که عموما  9در نظر گرفته میشود (ونگنوختن و گوپتا،

همسان و یکنواخت ،حرکت دوبعدی به صورت معادله 1

.)1339

ارائه میگردد:

وقتی که سرعت جذب آب بالقوه به طور برابر در دو بُعد

∂ ∂θ
∂h
∂
∂h
)= [k(h) ] + [k(h) +k(h)] -S(h
∂t ∂x
∂x ∂z
∂z

()1

ناحیه ریشه توزیع گردد 𝑆𝑝 ،به حالت زیر در میآید:
𝑝𝑇 𝑡𝑆

()5

1

𝑧𝐿 𝑥

𝐿 = 𝑝𝑆

در اینجا 𝑝𝑇 سرعت تعرق بالقوه Lz ،عمق ناحیه ریشهLx ،

در این رابطه:
 :θرطوبت حجمی ( :h ،)𝑚3 ⁄𝑚3پتانسیل آب خاک

طول ناحیه ریشه ،و  Stعرض سطح خاک مرتبط با فرایند

( :t ،)cmزمان ( S ،)dayعبارت منبع یا مصرف،)𝑑𝑎𝑦 −1 ( 1

تعرق میباشد .معادله فوق میتواند از طریق وارد کردن

 xو :مختصات فضایی ( ،)cmو ) k(hتابع هدایت

توزیع غیریکنواخت سرعت بالقوه جذب آب در ناحیه

هیدرولیکی غیراشباع ( )cm/dayاست که با رابطه زیر

ریشه به شکل زیر عمومی گردد:

مشخص میگردد (فوگات و همکاران:)0210 ،

()1

𝑝𝑇 𝑡𝑆)𝑆𝑝 = 𝐵(𝑟, 𝑧, ℎ

)𝑘(ℎ) = 𝑘𝑠 . 𝑘𝑟 (ℎ

که ) 𝐵(𝑟, 𝑧, ℎتوزیع جذب آب نرمال شده است .این

در اینجا 𝑟𝑘 هدایت هیدرولیکی نسبی و 𝑠𝑘 هدایت

تابع تغییرات فضایی جمله استخراج بالقوه  Spرا در ناحیه

هیدرولیکی اشباع میباشد .اجرای نرم افزار هایدروس

ریشه توصیف میکند:

نیازمند تعریف پارامترهای هیدرولیکی خاک میباشدکه

()1

بدین منظور از روابط ونگنوختن -معلم استفاده گردید

 ΩRنشان دهنده منطقه اشغال شده توسط ریشه و

(خلیلی و همکاران.)1935 ،

) 𝑏(𝑟, 𝑧, ℎتابع اختیاری بیان کننده چگونگی توزیع ریشه

()0

)𝑏(𝑟,𝑧,ℎ
𝛺𝑑)∫𝛺 𝑏(𝑟,𝑧,ℎ

= )𝐵(𝑟, 𝑧, ℎ

𝑅

جمله منبع یا مصرف در معادله  ،1بیانگر حجم

میباشد (سیمیونک و همکاران .)0210 ،مدل پیشنهادی

آب جذب شده در واحد زمان از واحد حجم خاک به دلیل

ورات 0و همکاران ( )0221برای توزیع دو بعدی جذب آب

جذب ریشه گیاه میباشد .فدس و همکاران ( S )1312را

ریشه به صورت معادله  2ارائه شده است:

به این صورت تعریف کردهاند:
𝑝𝑆)𝑆(ℎ) = 𝑎(ℎ

()9

P
P
z
r
)|-( z |z * -z|+ r |r * -r
rm
)] [(1- )] e zm
zm
rm

b(r,z)= [(1-

() 2

تابع ) 𝑎(ℎپاسخ گیاه به تنش آب که یک تابع بی بعد از

)𝑧  𝑏(𝑟,بیان کننده توزیع فضایی دوبعدی جذب آب ریشه

مکش آب خاک ) (0 ≤ 𝑎 ≤ 1است 𝑆𝑝 .سرعت جذب

به صورت بدون واحد 𝑧𝑚 ،9و 𝑚𝑟 حداکثر عمق و طول

آب بالقوه میباشد که برابر سرعت جذب آب در طول دوره

شعاعی ریشه دوانی 𝑃𝑟 ،𝑧 ∗ ،𝑃𝑧 ،و ∗ 𝑟 پارامترهای تجربی

عدم وجود تنش آبی است .تابع تنش آب توسط ونگنوختن

هستند z .و  rعمق و فاصله شعاعی از مبدا گیاه )(cm

( )1321به صورت زیر ارائه گردیده است:

میباشند .این پارامترها به گونهای در نظر گرفتهشدهاند که

()2

1

𝑝
ℎ
)
ℎ50

(1+

Sink term

= )𝑎(ℎ

مدل برای 𝑚𝑧 ≥ 𝑧 و همچنین 𝑚𝑟 ≥ 𝑟 جذب آب ریشه

1
2

Vrugt
3
Dimensionless
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را صفر در نظر میگیرد ،جذب غیرمتقارن آب توسط ریشه

درخت پسته در این مزرعه با توجه به مقادیر گزارش شده

را نیز اعمال کرده و امکان در نظر گرفتن عمق با حداکثر

برای گیاهان مختلف (ورات و همکاران0221 ،؛ گاردنز و

جذب آب ریشه را در هر عمقی بین  2تا 𝑚𝑧 ممکن می-

همکاران0225 ،؛ فوقات و همکاران0210 ،؛ سلیم و

سازد .موقعیت نقطه حداکثر شدت جذب آب ( ∗ 𝑧 و ∗ 𝑟)

همکاران )0219 ،برای شرایط باغ مورد مطالعه تعیین و در

تابعی از فراهمی آب بوده و منطبق بر موقعیت مکانی

جدول  0نشان داده شده است .گانگ 0و همکاران ()0221

بیشترین کاربرد آب (در آبیاریهای غیریکنواخت) میباشد

نیز برای درختان سیب نشان دادن که بیشترین جذب

(کومانووف 1و همکاران1331 ،؛ ورات و همکاران)0221 ،

رطوبت از فاصله  92تا  12سانتیمتری تنه درخت و از عمق

که برای  SDIعمق  95سانتیمتری و در  DIعمق 02

 22تا  22سانتیمتری صورت میگیرد.

سانتیمتری در نظر گرفته شد .مقادیر این پارامترها برای
جدول  -2مقادیر پارامترهاي توزیع جذب آب ریشه براي آبیاري قطرهاي سطحی و زیرسطحی
سامانه آبیاري

𝒎𝒛

*z

𝒛𝑷

𝒎𝒓

∗𝒓

𝒓𝑷

DI

70

00

11016

000

60

0/415

SDI

70

15

11016

000

60

0/415

سرعت تعرق بالقوه با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
()3

𝑠𝐸 𝑇𝑝 = 𝐾𝑐 𝐸𝑇0 −

𝑐𝐾 ضریب گیاهی؛  ET0تبخیر و تعرق مرجع ()LT-1؛ و

و همکاران ( )1931نیز از این مقادیر ارائه شده ،برای
ضرایب گیاهی پسته برای منطقه اردکان استفاده کردند.
شرایط اولیه و مرزي

𝑠𝐸 نشان دهنده تبخیر از سطح خاک ( )LT-1میباشد که

با توجه به اینکه در مدل الزم است که محدوده

طبق تحقیقات هانسون و همکاران ( )0222و گاردنز و

یک قطرهچکان در نظر گرفته شود ،مرزهای عمودی بدون

همکاران ( )0225میزان تبخیر از سطح خاک برای SDI

جریان در نظر گرفته شد ،در حاشیه پایینی محدوده جریان،

برابر صفر و در  DIبرابر با  %5تبخیر و تعرق کل میباشد.

شرایط مرزی زهکشی آزاد تنظیم گردید .برای حاشیه باالیی

لذا در این تحقیق نیز این مقادیر استفاده شدند .برای محاسبه

محدوده جریان ،شرایط مرزی اتمسفری (فقط تبخیر و

 ET0از نرمافزار ETo Calculator Version 3.2که در

تعرق و بارندگی) در نظر گرفته شد .شرایط مرزی برای

سایت فائو 9در دسترس عموم قرار دارد ،استفاده شد.

نقاط قرارگیری قطرهچکان در هنگام وجود و عدم وجود

همچنین دادههای اقلیمی مورد نیاز از سایت سازمان

جریان متفاوت در نظر گرفته شد .همانگونه در مطالعات

هواشناسی کشور 2برای دو ایستگاه شهریار و فرودگاه امام

قبلی توسط اسکگز و همکاران ( )0222و هانسون و

خمینی استخراج شده و در نهایت  ET0برای تمام ماههای

همکاران ( )0222نشان داده شده بود ،فرض منبع خطی

مختلف سال مورد مطالعه محاسبه گردید .ضریب گیاهی

بینهایت بهترین بیان از سامانه آبیاری قطرهای است ،در اینجا

درختان پسته ( 𝑐𝐾) در دورههای مختلف رشد توسط

نیز شبیهسازی آبیاری قطرهای با این فرض صورت گرفت.

گلدمهر و همکاران ( )1335ارائه شده که گورئرو و

در طول دوره آبیاری مرز مربوط به خطوط قطرهچکان

همکاران ( )0225برای تعیین نیاز آبی درختان پسته در مرکز

جریان ثابتی دارد که میزان آن برابر با سرعت کاربرد آب در

تحقیقاتی در اسپانیا 2از این جدول استفاده کردند .دستورانی

تمام سطح مقطع خط قطرهچکان است؛ به عبارت دیگر
شدت جریان در محل قطرهچکان از تقسیم نرخ جریان

1

Koumanov
Gong
3
http://www.fao.org/nr/water/eto.html
2

http://www.irimo.ir/far/wd/2703
El Chaparrillo Research Station, Ciudad Real, Spain

4
5
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خروجی بر سطح لوله در بین دو قطرهچکان محاسبه می-

تعیین شرایط اولیه رطوبت خاک ،مدل برای یک دوره 31

شود .لذا با توجه به تحقیقات انجام شده (اسکگز و

روزه (از ابتدای فصل رشد تا شروع آزمایش) اجرا شد .در

همکاران0222 ،؛ سلیم و همکاران )0219 ،برای آبیاری

ابتدای فصل رشد به دلیل وجود بارندگیهای مکرر زمستانه

زیرسطحی و سطحی به ترتیب به صورت روابط  12و 11

و بهاره شرایط اولیه رطوبت خاک یکنواخت و برابر با FC

محاسبه شد:

در نظر گرفته شد .مقادیر جریان ورودی آب در این دوره،

𝑚𝑐

= 𝐼𝐷𝑞

 11محاسبه و وارد مدل شد .میزان بارندگی و تبخیر و تعرق

دبی قطرهچکان  ،2l/hفاصله بین قطرهچکانها  15cmو

نیز با استفاده از آمار اداره هواشناسی بدست آمد .سایر

محیط اشباع شده در اطراف لوله در  SDIبرابر با محیط لوله

پارامترها از قبیل پارامترهای هیدرولیکی و جذب آب ریشه

(اسکگز و همکاران )0222 ،و در  DIبرابر  12cmمیباشد

نیز طبق توضیحات وارد مدل شد و در نهایت نتیجه روز

()12
()11

𝑦𝑎𝑑 = 407.6

8×1000×24

= 𝐼𝐷𝑆𝑞

طبق آبیاریهای انجام شده در مزرعه مشابه با رابطه  12و

𝑦𝑎𝑑= 256 𝑐𝑚/

75 ×2𝜋×1
8×1000×24
75 ×10

(فوگات و همکاران0211 ،؛ سلیم و همکاران .)0219 ،برای

 31به عنوان شرایط اولیه رطوبت خاک در ابتدای اندازه-
گیریها مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  -7شرایط مرزی جریان برای مدلسازی توزیع رطوبت خاک
شبیه سازی با استفاده از نسخة HYDRUS

به مدت  11روز (متقارن با زمان اندازهگیری رطوبت خاک

) 2.04 (2012انجام شد که دارای قابلیتهای جدیدی می-

و هدایت روزنهای) در هر دو سامانه آبیاری قطرهای سطحی

باشد .ازجمله این قابلیت که در آبیاری سطحی برای مرز

و زیرسطحی صورت گرفت .محدوده شبیه سازی شده برای

جریان ورودی در صورت اشباع شدن یک نقطه ،جریان به

مدل به عمق  122سانتیمتر و عرض  0/5متر (نصف فاصله

نقطه کناری انتقال داده و از ایجاد شرایط فوق اشباع و

بین ردیف درختان) برای درختان پسته در نظر گرفته شد.

ماندابی 1جلوگیری کند که از این طریق سطح خیس شده

محدوده انتقال به  12120و  2235عناصر محدود به ترتیب

جریان را محاسبه میکند .شبیه سازی برای دو دور آبیاری

در  DIو  SDIتفکیک گردید که شبکهبندی بسیار ریز در

Ponded

1
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نزدیکی قطرهچکان ( 2/9سانتیمتر) بود و به تدریج با دور

نتایج

شدن از قطرهچکان اندازه عناصر (تا  2/2سانتیمتر) افزایش

پاسخ گیاه به شرایط رطوبتی خاک

یافت .به منظور واسنجی مدل هایدروس در محلهای

میانگین تغییرات هدایت روزنهای ( 𝑠𝑔) در سه

منطبق به اندازهگیریها نقاط مشاهدهای 1انتخاب شده و

تکرار و دو دور آبیاری برای دو سامانه آبیاری قطرهای

نتایج مدلسازی استخراج گردید .در نهایت صحت مدل با

سطحی ( )DIو زیرسطحی ( )SDIو همچنین درختان

استفاده از آمارههای حداکثر خطا ( ،)MEمیانگین ریشة دوم

مرجع یا تیمار خوب آبیاری شده ( )Aدر شکل  0آمده

خطا ( ،)RMSEکارایی مدلسازی ( )Eو ضریب تبیین ()R2

است .مشاهده میشود هدایت روزنهای تیمار خوب آبیاری

بر اساس روابط  10تا  15مورد بررسی قرار گرفت.

شده در همه زمانها بیشتر از دوسامانه آبیاری قطره ای

) 𝒊𝑷∑(𝑶𝒊 −

()10

()15

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

در خاک و فراهمی بیشتر آب و همچنین کاهش غلظت

𝒏
𝟐) 𝒊𝑷∑(𝑶𝒊 −

()19
()12

= 𝐸𝑀

سطحی و زیرسطحی است .این بدلیل توزیع بیشتر رطوبت

𝒏

2
∑n
) i=1(Oi −Pi
n
̅ )2
∑i=1(Oi −O

2

)

̅
̅
𝑛∑
)𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂)(𝑃𝑖 −

امالح خاک و افزایش جذب عناصر غذایی میباشد .در روز

E= 1−

پنجم بعد از آبیاری کاهش یکباره هدایت روزنهای در دو
تیمار  DIو  SDIنسبت به درختان آبیاری شده با دور

( = 𝑅2

آبیاری سه روز ( )Aمشاهده میشود (شکل  .)0اصول

𝑛 ̅ 2
̅ 2
𝑛∑√
) 𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂) √∑𝑖=1(𝑃𝑖 −

طراحی آبیاری قطرهای بر مبنای دور کوتاه آبیاری و توزیع
در این روابط  Oiدادههای مشاهدهای و 𝑖𝑃 برآوردهای

یکنواخت آب میباشد که در اغلب باغات بدلیل محدودیت

متناظر مدل میباشد.

منابع آب دور آبیاری مشابه آبیاری سطحی انجام شده و این
سامانه فقط جهت توزیع یکنواخت آب استفاده میشود .لذا
این مسله باعث میشود که از پتانسیل تولید در روش آبیاری
قطرهای استفاده نشود.
DI

A

1.4

SDI

1.2
0.8
0.6
0.4
0.2

هدایت روزنه ای ((cm/s

1

0
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روز
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شکل  -2میانگین تغییرات هدایت روزنهاي نیمروز در روزهاي پس از آبیاري

شکل  0نشان میدهد که هدایت روزنهای در

ترکیبی دمای برگ ،شدت نور ،غلظت دی اکسید کربن بین

روزهای مختلف دارای نوسانات شدیدی است که به دلیل

سلولی و کمبود فشار بخار اتمسفر و همچنین پتانسیل آب

شرایط محیطی میباشد .محققان این نوسانات را به اثرات

نسبت دادهاند (کووان1311 ،؛ توزات و همکاران.)0229 ،

Observation nodes

1
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برای نرمال کردن اثرات محیطی بر روی 𝑠𝑔 ،هدایت روزنه-

(  )𝑔𝑠⁄𝑔𝑠0به صورت تابعی از میانگین مکش ماتریک خاک

ای تیمارهای مختلف بر هدایت روزنهای درخت خوب

در دو سامانه آبیاری برازش داده شد .اندازهگیریها برازش

آبیاری شده تقسیم شد ( ( )𝑔𝑠⁄𝑔𝑠0چاهال .)0212 ،برای

نسبتاً خوبی را به معادله نشان دادند و مکش 2395 h50

بدست آوردن تابع تنش رطوبتی درخت پسته ،با استفاده از

سانتیمتر بدست آمد (شکل .)9

ابزار برازش منحنی 1نرم افزار متلب ،مدل ونگنوختن
(( )1321معادله  )2به دادههای نرمال شده هدایت روزنهای
1
3

ℎ
4.935

1+

1.2

𝑠𝑔
= ⁄𝑔𝑠0

1

𝑅2 = 0.511
𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0.225

0.6
0.4
0.2

هدایت روزنه ای نسبی

0.8

0
18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

مکش ماتریک خاک ()bar
شکل  -3تغییرات هدایت روزنه اي نسبی درختان پسته به صورت تابعی از مکش ماتریک خاك

همانگونه که قبال نیز بیان شده است فاصله بین قطرهچکان-

مدلسازي با هایدروس
نتایج حاصل از مدلسازی تغییرات رطوبت خاک

ها در این مزرعه برابر  15سانتیمتر است و این فاصله

در فاصله زمانی بین دو آبیاری نشان داد که هر قطرهچکان

منطبق بر عرض خیس شده برای هر قطرهچکان میباشد که

فقط دامنه محدودی از کل وسعت در نظر گرفته شده برای

در نتیجه با همپوشانی مناسب قطرهچکانها رطوبت مورد

شبیهسازی را تحت تاثیر قرار میدهد .با وجود تفاوتهایی

نیاز درختان میتواند به خوبی تامین گردد.

در الگوی خیس شدگی ،کل عرض خیس شده در هر دو

مقایسه نتایج حاصل از مدل هایدروس با مقادیر

سامانه آبیاری برابر بوده و  32سانتیمتر بدست آمد .عرض

رطوبت اندازهگیری شده در مزرعه در شکل  2نشان داده

دارای مکش باالی  922سانتیمتر در زمان اتمام آبیاری،

شده است R2 .باالی نتایج نشان دهنده قدرت نرم افزار

برای  SDIو  DIبه ترتیب  52و  11سانتیمتر بدست آمد

هایدروس دوبعدی در برآورد رطوبت خاک در بازههای

که با گذشت یک روز به  15و  22سانتیمتر گسترش یافت.

مختلف زمانی میباشد .همچنین نزدیک بودن شیب خط
 1:1به یک نشان دهنده این است که مدل بیش برآورد یا
کم برآورد چندانی ندارد.

Curve fitting tool

1
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y = 1.0073x
R² = 0.7316
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شکل  -4مقادیر رطوبت حجمی (𝟑𝒎𝒄 )𝒄𝒎𝟑 ⁄اندازه گیري ) 𝒎𝜽( و مدلسازي شده ) 𝒉𝜽( در همه زمان ها و نقاط

روند تغییرات رطوبت خاک حاصل از مدل در

عوامل موثر بر اختالف بین مقادیر اندازهگیری و مدلسازی

عمق  92سانتیمتری برای هر دو سامانه آبیاری در فواصل

شده میتواند ناشی از خطاهای موجود در اندازهگیری

متفاوت نسبت به درخت در مقایسه با مقادیر اندازهگیری

رطوبت توسط دستگاه پروفیل پروب باشد که خود متاثر از

شده در شکل  5نشان داده شده است .در هر دو سامانه

چگونگی نسب لولههای رطوبت سنج ،حضور عوامل

آبیاری رطوبت مدلسازی شده تطابق خوبی با مقادیر اندازه-

ناشناخته (ازجمله سنگ ،ریشه و فضای خالی) در اطراف

گیری شده دارد .در فواصل نزدیک به قطرهچکان ()x=40

لولههای نسب شده و دقت خود دستگاه است .تغییرات

در همه زمانها و در هر دو سامانه آبیاری ،مقادیر مدلسازی

فضایی شرایط رطوبتی خاک ،تخریب ساختار خاک با نصب

منطبق بر مقادیر اندازهگیری شده بود .با دور شدن از قطره-

سنجندههای رطوبت سنج و حضور ارگانیسمهای زنده،

چکان خطای مدل افزایش یافت و به ویژه برای زمانهای

میتواند باعث ایجاد اختالف گردد (فوجیماکی 1و

طوالنیتر ،مدل دارای خطای بیشتری بود .براساس نتایج

همکاران0222 ،؛ یانگ و همکاران .)0219 ،همچنین فرض-

هایدروس در فاصله  112سانتیمتری از درخت ،میزان

های موجود در مدل جذب آب ریشه از قبیل جذب متقارن

رطوبت خاک در طول زمان ثابت میباشد ،چراکه خارج از

آب توسط ریشه و وجود یک نقطه با حداکثر شدت جذب

محدوده جریان است ،با این وجود مقادیر اندازهگیری شده

(ورات و همکاران  ،)0221میتواند دلیل متفاوت بودن

دارای نوسان بوده و نشان میدهد که رطوبت خاک در این

شدت جذب آب ریشه برآوردی با واقعیت شده و سبب

فاصله نیز از آبیاری تاثیر میپذیرد .این اختالف میتواند به

ایجاد خطا شود.

دلیل وجود جریان ترجیحی یا خطا در مدلسازی باشد .سایر

Fujimaki

1
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شکل  -5تغییرات رطوبت حجمی (𝟑𝒎𝒄 θ )𝒄𝒎𝟑 ⁄اندازهگیري (•) و مدلسازي شده ()در فواصل مختلف از درخت در عمق  33سانتیمتري

جدول  -3مقادیر آمارههاي واسنجی براي مدل هایدروس در دو سامانه آبیاري
سامانه آبیاري

ME

RMSE

E

R2

SDI

0/004

0/001

0/741

0/746

DI

-0/000

0/000

0/700

0/761

مقادیر آمارههای صحت سنجی (جدول  )9نیز

باالتری برخوردار است .اسکگز و همکاران ( )0222نیز با

نشان دهنده خطای مدل در حد (  2/20 )𝑐𝑚3 ⁄𝑐𝑚3و م

به دست آوردن  RMSEبین  2/21تا  2/22برای مدلسازی

برآورد و بیش برآورد زیر  2/21رطوبت حجمی میباشد.

هایدروس در شرایط مختلف جمعبندی کردند که نرمافزار

همچنین آماره  Eنشان میدهد که مدلسازی برای آبیاری

 HYDRUS-2Dمیتواند به عنوان یک ابزاری بسیار

زیرسطحی نسبت به آبیاری سطحی از صحت و دقت

مناسب برای طراحی و پایش اقدامات مدیریتی آبیاری مورد

 / 233ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری ...
استفاده قرار گیرد .فوگات و همکاران ( ،)0210ابولیال و

تعرق روزانه گیاه و جذب آب تجمعی در یک دوره آبیاری

همکاران ( )0210و سلیم و همکاران ( )0219نیز دقت

در دو سامانه  DIو  SDIنشان داده شده است .مدلسازی

باالی  HYDRUS-2Dدر مدلسازی تغییرات رطوبت خاک

نشان میدهد که در  SDIآب بیشتری نسبت به  DIصرف

بیان کردهاند .در این تحقیق نیز ثابت شد که با کاربرد

جذب گیاه میشود که از نظر آماری در سطح  %1معنیدار

هایدروس برای شرایط واقعی باغ تحت مدیریت باغدار

میباشد (جدول  .)2این میتواند به دلیل نبود تبخیر سطحی

میتواند توزیع رطوبت خاک و جذب آب ریشه را با دقت

و تطابق بهتر الگوی جذب آب ریشه با الگوی توزیع

و صحت باالیی برآورد نماید.

رطوبت باشد؛ به عبارت دیگر قرار گرفتن منبع آب در الیه
زیرسطحی ضمن اینکه باعث کاهش تبخیر از سطح خاک
میشود ،حجم بیشتری از خاک را که مرتبط با جذب آب

ارزیابی مدل با پاسخ گیاه
در سامانه آبیاری قطرهای مهمترین عامل مصرف

ریشه است ،مرطوب میکند.

آب تعرق گیاهی است .در شکل  1خروجی هایدروس برای
SDI cu.

60

DI cu.
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جذب آب ریشه ()lit
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شکل  -6تعرق روزانه (نمودار ستونی) و آب ج ذب شده توسط ریشه (نمودار خطی) محاسبه شده با هایدروس براي آبیاري قطره
اي سطحی و زیرسطحی
جدول  - 4جدول تجزیه واریانس هدایت روزنه اي و جذب آب ریشه در روزهاي مختلف در دو سامانه آبیاري  DIو SDI
جذب آب ریشه

هدایت روزنهاي

منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

روز

11

**0/611

14

**10/655

سامانه آبیاری

1

**0/004

1

**1557

مدلسازی نشان داد که بعد از روز چهارم رطوبت

پاسخهای گیاهی به کاهش رطوبت خاک و در نتیجه تنش

خاک در هر دو سامانه آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی

خشکی ،بسته شدن روزنهها و کاهش تعرق میباشد

پاسخگوی نیاز گیاهی نبوده و تعرق کاهش یافته است .برای

(اسماعیلپور و همکاران0215 ،؛ فلکس و همکاران،

بررسی صحت این یافته میتوان به پاسخ گیاهی استناد کرد.

 .)0220اسماعیل پور و همکاران ( )0215مشاهده کردند که

نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده است که یکی از اولین

تنش خشکی به طور معنی داری باعث کاهش میزان فتونسنز
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و هدایت روزنهای در درختان پسته میگردد که با نتایج این

زیرسطحی ،میتواند با تغییر فراهمی آب ،محدودیت جذب

تحقیق مطابقت دارد (جدول  .)2نتایج ارائه شده در شکل

آب را کاهش دهد.

 0نیز نشان می دهد که تغییرات هدایت روزنهای در هر دو

شکل  1نشان میدهد که رابطه مستقیم و معنی

سامانه بعد از روز چهارم کاهش چشمگیری داشته است.

داری بین تعرق بدست آمده از مدل هایدروس با هدایت

همانطوری که قبال نیز اشاره گردید باغداران دور مناسب

روزنهای نسبی وجود دارد .مقایسه نتایج شکل  1با جدول

آبیاری را رعایت نمیکنند و در واقع از روش آبیاری قطره-

 9نشان میدهد که مدل هایدروس در برآورد رطوبت خاک

ای با دور آبیاری سطحی استفاده می کنند .لذا این مسله

دقت باالتری نسبت به تعرق دارد که میتواند به دلیل

باعث می شود که در روزهای آخر جذب آب با محدودیت

تغییرات باالی تعرق در اثر شرایط محیطی باشد.

مواجه شود .تغییر سامانه آبیاری از قطرهای سطحی به

y = 0.5653x + 0.0809
R² = 0.6619

DI

1
0.8
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شکل  -7رابطه بین هدایت روزنه اي نسبی با تعرق بدست آمده از مدل هایدروس

نتیجه گیري

نداشتن خطای جهت دار (بیش برآورد یا کمبرآورد

در این تحقیق توزیع رطوبت خاک در دو سامانه

 )ME<0.01میزان رطوبت خاک را با خطای اندک (2/20

آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی اندازهگیری و با

=  )RMSEبرای هر دو سامانه آبیاری برآورد میکند .این

استفاده از مدل هایدروس نیز شبیهسازی گردید .پارامترهای

نتایج اثبات کرد که صفات هیدرولیکی خاک که قبل از

مورد نیاز برای مدل با استفاده از اندازهگیریهای مزرعه ای

شروع آبیاری تعیین شده است ،معرف خوبی از خاک در

و آزمایشگاهی تعیین گردید .همچنین از هدایت روزنهای

طی دورههای آبیاری بوده و شبیهسازی صورت گرفته با

اندازهگیری شده در نیمروز برای تعیین پارامترهای تابع

استناد به این خصوصیات میتواند با دقت مناسبی شرایط

تنش رطوبتی و همچنین ارزیابی صحت مدل استفاده شد.

رطوبتی خاک در هر زمان از فصل رشد پیشبینی نماید.

بر این اساس مکش معادل کاهش  52درصد جذب آب

اندازهگیری هدایت روزنهای به عنوان یکی از مهمترین

ریشه (  )h50برابر  2395سانتیمتر بدست آمد که نشان می-

پاسخهای گیاهی به شرایط رطوبتی خاک ،نیز نتایج به دست

دهد پسته گیاهی مقاوم در برابر خشکی میباشد .نتایج

آمده از مدل هایدروس را تائید کرد .همبستگی باالی تعرق

مدلسازی نشان داد که مدل مذکور میتواند با صحت باالیی،

محاسبه شده با هدایت روزنهای به ویژه در  SDIنشان

پویایی آب خاک را در شرایط وجود گیاه توصیف کند.

دهنده دقت مدلسازی میباشد.

مقادیر آمارههای صحت سنجی نشان داد که مدل ضمن

...  ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری/ 234
 برآورد تعرق درخت پسته در.برای گیاه فراهم میسازد

با مقایسه دو سامانه آبیاری مشخص شد که فراهمی آب

شرایط مزرعه مشخص کرد که رطوبت خاک تا روز چهارم

 به دلیل کمتر بودن تبخیر از سطحSDI خاک برای گیاه در

به خوبی پاسخگوی نیاز گیاهی بوده و با کوتاهتر کردن دور

خاک و تناسب بهتر الگوی توزیع رطوبت با جذب آب

.آبیاری میتوان از تنش رطوبتی گیاه جلوگیری کرد

 بوده و شرایط رطوبتی نسبتا بهتری راDI  بیشتر از،ریشه
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