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چکیده
بررسی انتقال رطوبت خاک بین دو زهکش و روند تغییرات رطوبتی در محیط اطراف ریشه دارای اهمیت بسیاری میباشد.
مدل  HYDRUS-2Dبا بهکارگیری معادالت بقای جرم ،عالوه بر تسریع در نتایج ،موجب کاهش هزینهها میشود .در این
مطالعه سیستم زهکشی زیرزمینی با عمق  0/9متر و فاصله  00متر با عمق آب زیرزمینی  00سانتیمتر در طول فصل کشت
کلزا بهعنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت .پروفیل خاک تا عمق دو متری در
نظر گرفته شد و شش الیه برای خاک تعریف شد .هدایت هیدرولیکی خاک برای هر الیه خاک از روش پیزومتر و با رابطه
کرکهام محاسبه و برای هر الیه ،از سطح خاک تا عمق دو متری برابر  0/08 ،0/11 ،0/99 ،0/11 ،0/8و  0/080متر بر
روز شد .سایر پارامترهای ورودی مورد نیاز برای مدل از جمله بارش ،خروجی زهکشها و رطوبت روزانه اندازهگیری
گردید .برای واسنجی مدل ،دادههای مشاهدهای و شبیهسازی شده سطح ایستابی بین دو زهکش مقایسه شد .مدل برای یک
دوره اشباع خاک صحتسنجی شد .رطوبتهای اندازهگیری شده با مقادیر شبیهسازی شده آن برای ارزیابی مدل مقایسه
شد .میانگین آمارههای ارزیابی مربعات خطا ،ضریب تعیین ،جذر و میانگین انحراف ،درصد خطا و راندمان مدل به ترتیب
برابر  0/009 ،0/0000 cm3/cm3 ،0/909 ،0/0910 cm3/cm3و  0/090شد .آمارهها نشان دادند که نتایج شبیهسازی
مدل رضایتبخش بود.

واژههای كلیدی:

هدایت هیدرولیکی خاک  ،کلزا ،معادله ریچاردز.رابطه کرکهام

 -1آدرس نویسنده مسئول :ساری ،گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
* -دریافت :مرداد  1931و پذیرش :دی 1931
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مقدمه
وجود آب اضافی در خاک اطراف ریشه ،رشد

 .)2112سیستمهای زهکشی زیرزمینی ،باعث کاهش سطح

گیاه را مختل میسازد و ماندابی شدن طوالنی مدت به

آب زیرزمینی و جلوگیری از ایجاد شرایط غرقابی و

علت فقدان اکسیژن کافی در ناحیه ریشه موجب مرگ

ماندابی میشود و شرایط مناسبی را برای بهرهبرداری

گیاه میگردد .عملکرد محصول به مقدار چشمگیری در

پایدار و دائمی از اراضی شالیزاری فراهم نمودهاند و باعث

خاکهای با زهکشی ضعیف کاهش مییابد .زهکشی از

کاهش هدر رفت این اراضی به علت عدم نیاز به احداث

اجزای حیاتی و ضروری بخش کشاورزی و عنصری مهم

زهکشهای مازاد سطحی شدهاند (شاهنظری و همکاران،

در تولید محصوالت است (بینام .)1931 ،بهعلت رشد

 .)1933نصب سیستم زهکشی زیرزمینی در اراضی

جمعیت جهان و محدودیت منابع آب ،کشاورزی باید در

شالیزاری ،قدمت زیادی در جهان ندارد و بهطور عمده در

جهت تولید محصول بیشتر با میزان آب کمتر حرکت کند

کشورهای جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار گرفته

که فهم حرکت آب در خاک و سازوکار جذب آب توسط

است (پذیرا.)1932 ،
در سالهای اخیر مدلهای بسیاری برای

ریشه میتواند کمک بسیاری در این زمینه باشد.
شبیهسازی عددی راه حل مؤثر در بهینهسازی مدیریت

شبیهسازی حرکت آب ارائه شده که نرم افزار

آب در مزرعه میباشد (مشکات و همکاران ،1333

( HYDRUS-2Dسیمونک و همکاران )2113 ،یکی از با

اسچمیتز و همکاران .)2112 ،برنج یکی از عمده

ارزشترین این مدلها است .در مطالعات فراوان

محصوالت غذایی در ایران است.

آزمایشگاهی و مزرعهای برای شبیهسازی یا برآورد

در اراضی شالیزاری به دلیل وجود بافت خاک

معکوس

ویژگیهای

هیدرولیکی

خاک

از

مدل

سطحی سنگین ،زهکشی زیرسطحی عالوه بر زهکشی

 HYDRUS-2Dاستفاده کردند (عباسی و همکاران،

سطحی برای کشت دوم الزم است (شاهنظری و همکاران

 2119و وانگ و همکاران .)2111 ،همچنین از مدل

1933؛ ابراهیمیان و نوری 2112 ،و توباچی .)2112 ،از

 HYDRUS-2Dبرای بررسی توزیع رطوبت و بررسی

طرفی بارش باران در طول برداشت محصول (اواخر

مکش در خاک استفاده شد (فیلیپوی و همکاران2112 ،؛

تابستان و پاییز) در اراضی شالیزار ،موجب میشود تا

سیال و همکاران 2113 ،و اسکگز و همکاران.)2112 ،

ماشینآالت سنگین کشاورزی مانند کمباین و تراکتور به

جریان آب و انتقال امالح به سمت زهکش در مدل

علت بافت سنگین و زهکشی ضعیف نتوانند بهراحتی در

 HYDRUS-2Dتوسط محققان کدگذاری شده است

خاک حرکت کنند و به علت ظرفیت باربری پایین،

(سیمونک و همکاران .)2113 ،در مطالعهای ،یک معادله

بهرهوری کار بیش از حد کم شود .برای رفع این معضل و

زهکشی برای جریان افقی در منطقه غیراشباع باالی سطح

همچنین تولید محصوالت غیر برنج مانند کلزا پس از

ایستابی ارائه شد و معادله به دست آمده با معادله

برداشت برنج برای کشت فصل دوم در مزارع شالیزاری

هوخهات توسط مدل  HYDRUS-2Dمقایسه گردید و

در راستای درآمدزایی کشاورزان مستلزم خروج بیشتر

مشخص شد مدل کارایی مطلوبی دارد (یوسفی و

زهاب از مزرعه میباشد .استفاده از زهکشی سطحی

همکاران .)2112 ،زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری

تقویت شده عالوه بر حفاظت از محصوالت در برابر

با  HYDRUS-2Dتوسط محققان مدلسازی شد .آنها از

جاری شدن سیل در بارشهای شدید میتواند از طریق

مدل  HYDRUS-2Dبهعنوان یک ابزار در طراحی

زهکشی زیرسطحی مشکل فاسد شدن ریشه و توقف

سیستمهای زهکشی استفاده کرده و بیان کردند که مدل از

رشد محصوالت غیر برنج را مرتفع کند (اوگیتو و اوتا،

کارایی خوبی برخوردار است (ابراهیمیان و نوری.)2112 ،
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کاراندیش و همکاران ( )2112در مطالعهای تحت عنوان

مواد معدنی بود .کشت انجام شده بر روی مزرعه مورد

کاربرد مدل  HYDRUS-2Dدوبعدی برای پیشبینی تأثیر

مطالعه کلزا بوده که بذر کلزا (رقم هایوال  )211به میزان

زهکش زیرزمینی در پویایی آب خاک در محصوالت کلزا

شش کیلوگرم در هکتار در تاریخ پنجم آبانماه 1939

تحت بارش عملکرد مدل  HYDRUS-2Dرا در بررسی

کشت و در  13اردیبهشت ( 32طول دوره رشد  132روز)

دبی خروجی زهکشها را با استفاده از ضریب کارایی،

برداشت شد .بهمنظور تعیین میزان رطوبت خاک در بین

خطای میانگین ریشه مربعات ،خطای میانگین ریشه

دو زهکش  11عدد لوله دسترسی دستگاه رطوبتسنج 1با

مربعات نرمال و خطای میانگین مورد بررسی قرار دادند و

فواصل صفر (روی زهکش با عمق  31سانتیمتر)،1/2 ،

به کارایی مدل در شبیهسازی بیالن آب خاک اشاره کردند.

( 91 ،23/2 ،23/2 ،21 ،22/2 ،12 ،2/2 ،2 ،1/2روی

صالحی و همکاران ( )2112مدل  HYDRUS-2Dرا

زهکش با عمق  31سانتیمتر) متر نصب شد .علت نصب

برای شبیهسازی آبشویی نیترات در مدلهای فیزیکی مورد

لولههای دسترسی در کل فاصله  91متر بین دو زهکش،

ارزیابی قرار دادند .مدلهای فیزیکی دارای زهکش بوده و

متفاوت بودن رطوبت در هر نقطه و عدم تقارن رطوبت

کشت برنج در آنها انجام شد .آنها از مدل HYDRUS-

در نیمه فاصله زهکش بود .فواصل لولههای دسترسی در

 2Dبرای بررسی دبی خروجی زهکشها در زهکشی میان

نزدیکی خط زهکش ،به لحاظ تغییرات سربعتر رطوبت،

فصل برنج استفاده شد که نتایج آنها نشان از قابلیت مدل

کمتر و با افزایش فاصله از زهکش ،فاصله لولهها افزایش

در شبیهسازی دبی خروجی بود.

یافت .لولههای دسترسی به عمق حدود یک متر بوده که

بررسی مطالعات انجام شده نشان میدهد که

موجب شد تا رطوبت خاک در چهار عمق بین فواصل

تاکنون مدل  HYDRUS-2Dبرای شبیهسازی انتقال

 21-11 ،21-21 ،1-21و  11-21سانتیمتر اندازهگیری

رطوبت در اراضی شالیزاری که دارای سیستم زهکشی

شد .اندازهگیری رطوبت از روز  12دیماه سال قبل از

زیرزمینی در سطح مزرعه ،استفاده نشده است .لذا در این

بارش باران برای تعیین رطوبت اولیه آغاز و قرائتها هر

مطالعه مدل  HYDRUS-2Dبرای شبیهسازی انتقال

روز یکبار (در ساعت  11صبح) انجام شد .در شکل 1

رطوبت بین دو زهکش در سیستم زهکشی زیرزمینی برای

شماتیک مزرعه مورد مطالعه و فواصل لولههای دسترسی

کشت دوم (کلزا) در اراضی شالیزاری ارزیابی شد.

رطوبتسنج گنجانده شد.
برای واسنجی دستگاه رطوبتسنج

مواد و روشها
مطالعه در مزرعه پژوهشی اراضی شالیزاری

TDR

 ،TRIME-FMنمونههای خاک در فواصل مختلف از
زهکشها برداشت شد .دستگاه رطوبتسنج با تانک شن

تجهیز و نوسازی شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

مخصوص دستگاه واسنجی شد .برای واسنجی دقیقتر

طبیعی ساری در سال زراعی  39-32انجام شد .عرض و

دستگاه رطوبتسنج در سطح مزرعه بیش از  21نمونه

طول جغرافیایی منطقه به ترتیب  91/93درجه شمالی و

خاک در فواصل و اعماق مختلف برداشت شد.

 29/12درجه شرقی و ارتفاع آن از سطح دریا  -12متر

رطوبتهای حجمی اندازهگیری شده دستگاه با

است .اقلیم منطقه بر اساس روش تعیین اقلیم دومارتن ،از

رطوبتهای برداشتی مقایسه و رابطه واسنجی رطوبت به

نوع مرطوب است (درزی و همکاران .)2112 ،مطالعه بر

شرح شکل  2حاصل شد .در هر بار برداشت رطوبت با

روی سطح  1/9هکتار که دارای سیستم زهکشی زیرزمینی

دستگاه ،رطوبت با رابطه شکل  2واسنجی شده و مورد

انجام شد .فاصله بین لولههای زهکش  91متر و عمق

بررسی قرار گرفت.

نصب زهکش برابر  1/3متر و پوشش روی لوله زهکش از
1- TDR TRIME-FM
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کانال روباز

(ب)

(الف)

شکل ( -1الف) شماتیک موقعیت الیههای خاک مزرعه مورد مطالعه( ،ب) موقعیت استقرار لولههای رطوبتسنج ( محل نصب لولههای دستگاه؛ که به
ترتیب از راست به چپ در فواصل صفر (روی زهکش با عمق  09سانتیمتر)( 09 ،20/5 ،22/5 ،22 ،22/5 ،15 ،7/5 ،4 ،1/5 ،9/5 ،روی زهکش با عمق
 09سانتیمتر) نصب شد و  خروجی زهکش)

شکل  -2منحنی و رابطه واسنجی دستگاه رطوبتسنج

برای تعیین بافت خاک از الیههای -11 ،1-91

بسته بودن انتهای آن ،هدایت هیدرولیکی اندازهگیری شده،

 121-211 ،121-121 ،31-121 ،11-31 ،91سانتیمتری

هدایت هیدرولیکی افقی در نظر گرفته شد (احمدی،

نمونهبرداری شد .نمونههای خاک گرفته شده در

 .)1333با مشخص شدن مقادیر هدایت هیدرولیکی می-

آزمایشگاه پس از خشک شدن از الک دو میلیمتری عبور

توان عمق الیه نفوذناپذیر را تعیین کرد .ابتدا آب داخل

داده و با استفاده از روش هیدرومتری نوع بافت خاک

پیزومتر تخلیه شده و سرعت باال آمدن سطح ایستابی

مشخص شد .بهمنظور اندازهگیری هدایت هیدرولیکی

درون پیزومتر یادداشت شد ( .)1اندازهگیریها در فصل

اشباع خاک در الیههای مختلف از خاک مزرعه

پاییز و زمستان و زمانی که سطح ایستابی باالست انجام

پیزومترهایی در عمقهای  1/2 ،1/2 ،1/3 ،1/12 ،1/2و 2

گرفت .کرکهام با حل معادله الپالس و پذیرفتن فرضیه-

متری و با فاصلههای یک متر از یکدیگر ،در وسط فاصله

هایی که برای روش چاهک در نظر گرفته شده ،معادله

دو زهکش نصب شدهاند .سپس هدایت هیدرولیکی اشباع

( )1را برای محاسبه هدایت هیدرولیکی اشباع ارائه کرد:

خاک در الیههای مختلف اندازهگیری شد که به دلیل

() 1

) 8 6 4  ( D / 2 ) L n ( y1 / y 2
2

) A ( t 2  t1

وجود حفره در دیواره  11سانتیمتر انتهایی پیزومتر و
در این رابطه:

K 

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 17 / 1217 /1
 kهدایت هیدرولیکی (متر بر روز) D ،قطر حفره زیر

(سانتیمتر) در لحظه ( t2ثانیه) Aضریب شکل (سانتیمتر)

لوله (سانتیمتر) y1 ،فاصله بین سطح آب در پیزومتر تا

است ( .)1اندازهگیریها بعد از بارندگی و در شرایط

سطح ایستابی متعادل (سانتیمتر) در لحظه ( t1ثانیه)y2 ،

اشباع خاک صورت گرفت که در جدول  1نتایج ارائه شد.

فاصله بین سطح آب در پیزومتر تا سطح ایستابی متعادل
جدول  -1مشخصات خاک مزرعه و هدایت هیدرولیکی اندازهگیری شده در هر الیه از سطح زمین تا عمق دو متری
شماره

عمق خاک

درصد

درصد

درصد

الیه

(سانتیمتر)

شن

سیلت

شن

هدایت هیدرولیکی اشباع

بافت

(متر بر روز)

1

3-03

94

99

7

سیلتی رسی

3/8

2

03-03

55

92

0

سیلتی رسی

3/11

0

03-43

90

90

8

سیلتی رسی

3/24

9

43-123

92

52

0

سیلتی رسی

3/10

5

123-153

52

92

0

سیلتی رسی

3/08

0

153-233

54

05

0

رس

3/380

در تحقیقات زهکشی بهطور معمول به الیه یا
افقی از خاک که ضریب آبگذری آن  1/1تا  1/2میانگین

نرمافزار کراپ وات محاسبه شد .جدول  2بارش برای
دوره بررسی در طول فصل رشد را نشان داد.

وزنی ضرایب آبگذری الیههای باالیی باشد ،الیه نفوذ

مدل  HYDRUS-2Dبسته نرمافزاری تحت

ناپذیر گفته میشود (بایبوردی .)1923 ،مطابق جدول ،1

سیستم عامل ویندوز است که میتواند بهصورت عددی

الیه  211سانتیمتری به پایین را میتوان الیه نفوذناپذیر

حرکت آب ،انتقال امالح و گرما را در شرایط دوبعدی در

برای الیههای فوقانی در نظر گرفت .عمق الیه نفوذناپذیر

منطقهی اشباع و غیراشباع و در حالت افقی ،عمودی و

در شبیهسازی مدل دو متر لحاظ شد .برای بررسی

شعاعی شبیهسازی کند .در این مدل برای حل عددی

نوسانات سطح ایستابی از چاهکهای مشاهدهای استفاده

معادالت حاکم از روش اجزای محدود خطی نوع

شد که در وسط طول زهکش ( 21متر فاصله از زهکش

گالرکین 2و برای بهینهسازی پارامترها از روش لونبرگ-

روباز) ،شش چاهک در عمق  1/3متر به فاصلههای ،1 ،1

مارکوارت 9استفاده شده است .معادله حرکت آب بر پایهی

 11 ،1 ،9و  12متر برای زهکشهای با فاصله زهکش 91

حل معادلهی دوبعدی ریچاردز صورت گرفته شد

متر نصب شد .از طرفی بررسی هدایت هیدرولیکی

(سیمونک و همکاران.)1333 ،

محاسبه شده در جدول  1نشان میدهد که در الیه 91-11
سانتیمتری الیه کفه شخم 1وجود دارد که بر روی الگوی
جریان آب به سمت زهکشها و سطح ایستابی تأثیرگذار
است (گارگ و همکاران .)2113 ،پس از شروع بارندگی،
سطح ایستابی به صورت روزانه اندازهگیری شد .میزان
بارندگی و اطالعات هواشناسی از ایستگاه هواشناسی
دشت ناز واقع در  12کیلومتری محل مورد مطالعه جمع-
آوری و تبخیر و تعرق کلزا از روش پنمن-مانتیث و با

1- Hard pan

1- Galerkin
2- Marquardt-Levenberg
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جدول  -3بارش روزانه (میلیمتر) در طول کشت کلزا برای دوره مورد مطالعه
تاریخ

بارندگی

تاریخ

بارندگی

تاریخ

بارندگی

تاریخ

بارندگی

 11آبان
 12آبان
 10آبان
 27آبان
 28آبان
 2آذر
 5آذر
مجموع

2/5
01/0
2/0
2/2
17/5
0/1
0/0
118/0

 7آذر
 8آذر
 11آذر
 25آذر
 18دی
 0بهمن
 13بهمن
مجموع

0/2
0/7
28/0
7/1
14/1
5/0
0/9
40/5

 15بهمن
 10بهمن
 22بهمن
 20بهمن
 1اسفند
 2اسفند
 0اسفند
مجموع

2/1
0/9
2/0
0
9/5
8
13/7
90

 9اسفند
 7اسفند
 10اسفند
 19اسفند
 17اسفند
 29اسفند
 20اسفند
مجموع

9
8/0
98/9
8/5
4/9
8/0
7/4
45/1

مدل تحلیلی مورد استفاده در HYDRUS-2D

شرایط اولیه و مرزی تعریف شده به مدل

مدل تابع ون گنوختن 1است که در این مطالعه مورد

کشت کلزا در مزرعه به صورت دیم است ،از

استفاده قرار گرفت و بهصورت معادله  2و  9ارائه شد

این رو برای مرز باالی مدل شرایط اتمسفر 9در نظر گرفته

(سیمونک و همکاران:)1333 ،

شد تا بارشهای مدنظر بر اساس تاریخ در مدل اعمال

()2

h< 0

S  r

r 
m

n

1   h

 (h )  




 S

h  0

2



()9

شود .همچنین به علت فرض عمق دو متری بهعنوان الیه
نفوذ ناپذیر مرز پایین بدون جریان اعمال شد .از طرفی با
توجه به وجود لوله زهکش در طرفین ،مرز چپ و راست
بدون جریان 2لحاظ شد .برای دور دو لوله زهکش نیز

m



l
l /m
k ( h )  k s s e 1   1  s e


خروجی زهکش با شرط مرزی زمانی متغیر جریان 2در
نظر گرفته شد .در شکل  9شرایط مرزی اعمال شده در
مدل را نشان داده شد .رطوبت اولیه خاک پس از اندازه-

در این رابطه:
) m=1-(1-nو  n>1میباشد .فرض اولیه پارامترها بر
اساس مدل رزتا 2موجود در نرم افزار  HYDRUS-2Dبه
دست آمد Se .اشباع نسبی θr ،رطوبت باقیمانده

گیری با دستگاه رطوبتسنج بهصورت خطی به مدل وارد
شد.
شرایط اتمسفر

( θs ،)cm3/cm-3رطوبت اشباع خاک (kS ،)cm3/cm-3

زمانی متغییر جریان

هدایت هیدرولیکی ( )cm/dayاشباع )1/cm( α ،عکس

بدون جریان

مقدار فشار در نقطه ورود هوا n ،شاخص توزیع اندازه
خلل و فرج و  lپارامتر مربوط به اتصال خلل و فرج
میباشد .پارامترهای  n ،αو  lدر مدل HYDRUS-2D

شکل  -0شرایط مرزی اعمال شده در مدل

ضرایب تجربی بدون بعد هستند که به خلل و فرج خاک

مش بندی برای هفت الیه که شامل شش الیه -11 ،1-91

وابستهاند که مدل  HYDRUS-2Dاین قابلیت را دارد که

 121-211 ،121-121 ،31-121 ،11-31 ،91و یک الیه

با استفاده از مدل رزتا و از طریق ورود درصدهای سیلت،

پوشش معدنی دور لوله زهکش اعمال شد .از پوشش

رس و شن تخمین اولیهای از پارامترهای هیدرولیکی در

معدنی دور دو لوله زهکش (شن و ماسه) ،استفاده شد.

اختیار کاربر قرار دهد.
4- Van Genuchten
5- ROSETTA

6- Atmospharic boundary
7- No flux boundary
8- Time variable boundary condition

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 11 / 1217 /1
ضخامت پوشش معدنی برابر  11سانتیمتر در اطراف لوله

است .داده برداری از روز  191تا  122بعد از کشت تا

زهکش بهجز روی آن است .ضخامت پوشش معدنی در

تثبیت خروجی زهکشها ادامه یافت.

روی لولههای زهکش حدوداً  91تا  21سانتیمتر بود که
در مشبندی اعمال شد.

ارزیابی مدل با مقایسه دادههای مشاهدهای و
پیشبینی شده با آمارههای ( )EFراندمان مدل (نش و
استکلیف )PE( ،)1321 ،درصد خطا )R2( ،ضریب تعیین

واسنجی مدل

(وانگ و همکاران )RMSE( ،)2111 ،جذر مربعات خطا

برای واسنجی مدل از سطح ایستابی اندازهگیری

(ویلموت )1332 ،و ( )ADمیانگین انحراف یا میانگین

شده در چاهکهای مشاهدهای و سطح اشباع در خروجی

خطای مطلق (لگاتس و مککابه )1333 ،مطابق روابط  2تا

مدل استفاده شد .در اراضی زهکشی رطوبت اولیه در

 3انجام شد.

خاک به علت قوس حاصل از سطح ایستابی نمیتوان

n
2

الیهای در نظر گرفت .تنها در دو صورت میتوان رطوبت

) ( Pi  O i

بارش سطح ایستابی افت نموده و در هر الیه ثابت باشد و

(O i  O ) 

i 1

i 1

EF 



) (O i  O

i 1

() 2

دیگری در زمانی که بعد از بارش سنگین سطح ایستابی با
سطح خاک برابری کند و سطح ایستابی افقی گردد .در





2

n
2

را خطی در نظر گرفت؛ یکی در زمانی که به علت عدم

n

n
2

) ) (  ( O i  O ) ( Pi  O i
i 1

() 2

n
2

) ( Pi  P

n



2

) (O i  O

i 1




i 1

این مطالعه از حالت اول برای واسنجی و از حالت بارش
سنگین برای صحتسنجی مدل استفاده شد .برای واسنجی
مدل روز  13دیماه سال ( 39روز  29بعد از کشت) با

n

Pi   O i

() 1

i 1

 100

i 1
n

Oi

PE 


i 1

بارش  13/1میلیمتر انتخاب شد .بدین علت که بعد از
تاریخ  22آذرماه (مطابق جدول  )2بارشی صورت نگرفت.
دادهبردای به مدت چهار روز تا تثبیت خروجیهای

n



n

() 2

2

)  Oi

 (P

i

i 1

1

RM SE 

n

زهکش ادامه یافت .در نتیجه رطوبت اولیه بین دو زهکش
بهصورت خطی در هر الیه لحاظ گردید .پارامترهای
هیدرولیکی خاک با مدل ون گنوختن-معلم در نرم افزار
 HYDRUS-2Dواسنجی شد.
صحتسنجی مدل

n

) ( O i  Pi

() 3


i 1

AD 

n

در این روابط:
 Oiو  Piبه ترتیب مقدار مشاهدهای و پیشبینی شده در

مدل واسنجی شده برای دورهای با بارش سنگین

زمان  n ،tتعداد مشاهدات،

O

متوسط مقادیر مشاهده

صحتسنجی شد .با بارش سنگین نزدیک به  23میلیمتر

شده در طول دوره زمانی و

P

متوسط مقادیر پیشبینی

در  12اسفندماه سال ( 39روز  191بعد از کشت) حالت

شده در طول دوره زمانی است .آمارههای ( ،)EFراندمان

ماندابی در اراضی شالیزاری دارای سیستم زهکشی حاصل

مدل را بیان میکند که دارای محدوده تغییرات بین منفی

شد .حالت ماندابی به لحاظ نیاز به بررسی نحوه تخلیه و

بینهایت تا یک بوده و بهترین مقدار آن برابر یک است.

انتقال رطوبت بین زهکشها از اهمیت ویژهای برخوردار

مقادیر صفر تا یک نشان میدهد که مدل پیشبینی بهتری
در مقایسه با میانگین مشاهدهها داشته و مقادیر منفی نشان

2

R
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دهنده پیشبینی ضعیفتر مدل نسبت به میانگین

بیشترین مقدار آن برابر صفر است و مقادیر کمتر نشان

مشاهدات است .راندمان یک معرف مدل کامل است.

دهنده عملکرد بهتر است (لگاتس و مککابه.)1333 ،

(نش و استکلیف .)1321 ،آماره ( ،)PEدرصد خطا را
نشان میدهد و برابر با نسبت کل اختالفها به مجموع
مقادیر مشاهدهای است که مقادیر آن بین منفی صد تا
بینهایت میباشد .بهترین مقدار آن برابر صفر است و
هرچه مقدار به صفر نزدیکتر باشد ،بیان کننده این است
که مدل گرایش کمتری به تخمین باالتر یا پایینتر دارد.
ضریب تعیین ( ،)R2رابطه کمی بین مقادیر مشاهدهای و
شبیهسازی شده است که محدوده تغییرات آن مقادیر بین
صفر تا یک بوده و بهترین مقدار آن برابر یک است .صفر
نشانه عدم تعیین و یک نشان دهنده تطابق کامل است
(وانگ و همکاران .)2111 ،آماره جذر مربعات خطا
( ،)RMSEمعیاری برای برآورد انحراف معیار خطای شبیه
سازی مدل است که محدوده تغییرات آن از صفر تا
بینهایت است .بهترین مقدار آن برابر صفر است که مقدار
کمتر نشان دهنده عملکرد بهتر است (ویلموت.)1332 ،
آماره میانگین انحراف یا میانگین خطای مطلق (،)AD

متوسط اختالف بین مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی شده
است .محدوده تغییرات این آماره از صفر تا بینهایت است.

نتایج و بحث
واسنجی مدل
مدل  HYDRUS-2Dاین قابلیت را دارد که با
استفاده از مدل رزتا و از طریق ورود درصدهای سیلت،
رس و شن تخمین اولیهای از پارامترهای هیدرولیکی در
اختیار قرار دهد .بر همین اساس مقادیر تخمین اولیه
پارامترهای هیدرولیکی حاصل و مدل اجرا شد .بین سطح
اشباع شبیهسازی شده توسط مدل  HYDRUS-2Dبا
سطح ایستابی اندازهگیری شده در سطح مزرعه همبستگی
الزم وجود نداشت و نیازمند واسنجی دقیقتر پارامترهای
هیدرولیکی خاک بود .برای افزایش همبستگی و واسنجی
مدل پارامتر هدایت هیدرولیکی اشباع اندازهگیری شد و
در مدل لحاظ گردید .سایر پارامترهای هیدرولیکی خاک
بر اساس سعی و خطا و با توجه به بیشینه و کمینه مقادیر
آنها (بای بوردی 1922 ،و عباسی )1931 ،لحاظ گردید.
پارامترهای هیدرولیکی خاک واسنجی شد .پارامترهای
واسنجی شده هیدرولیکی خاک در جدول  9شرح داده
شد.

جدول  -0پارامترهای هیدرولیکی واسنجی شده ورودی مدل
شماره الیه

عمق الیه ()cm

1
2
0
9
5
0
7

3-03
03-03
03-43
43-123
123-153
153-233
دور لوله زهکش

پارامترهای هیدرولیکی خاک
θr
)(cm3/cm3

θs
)(cm3/cm3

3/11
3/19
3/10
3/12
3/11
3/13
3/37

3/981
3/975
3/98
3/98
3/98
3/98
3/90

α
)(1/cm

n

l

3/354
3/309
3/308
3/305
3/30
3/358
3/195

1/0
1/02
1/08
1/71
1/79
1/00
2/08

3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5

*Ks

()cm/day

( 83جدول )1
( 11جدول )1
( 24جدول )1
( 10جدول )1
( 08جدول )1
( 8/0جدول )1
112

* از جدول  1حاصل شد .الیه هفت ،صرفاً برای پوشش مواد معدنی روی لوله زهکش در نظر گرفته شد.

پارامترهای هیدرولیکی واسنجی شده ،مدل برای

توان سطح اشباع در پروفیل خاک را برابر سطح ایستابی

شبیهسازی رطوبت بعد از بارش  13دی سال ( 39روز 29

فرض نمود .بر همین اساس سطح ایستابی شبیهسازی شده

بعد از کشت) برای چهار روز بعد از بارش اجرا شد .می-

با سطح ایستابی اندازهگیری در چاهکهایی با فواصل
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یک ،شش 11 ،و  12متری از خط زهکش با یکدیگر

مقایسه و در شکل  2نشان داده شد.

شکل  -4مقایسه سطح ایستابی شبیهسازی و اندازهگیری شده از روز  70تا  77بعد از کشت در چاهکهای با فاصله یک ،شش 19 ،و 15
متری از زهکش

شکل  2نشان داد ضریب تعیین بین سطح

شده است .نتایج تحلیل آماری بین دادههای رطوبت

ایستابی شبیهسازی شده با سطح ایستابی اندازهگیری شده

اندازهگیری شده با دادههای شبیهسازی شده با مدل

قابل قبول است و پارامترهای هیدرولیکی خاک واسنجی

 HYDRUS-2Dدر جدول  2بیان شد.

جدول  –4نتایج تحلیل آماری بین دادههای اندازهگیری شده با دادههای شبیهسازی شده رطوبت خاک
با مدل  HYDRUS-2Dبرای روز  74و  72بعد از کشت
روز بعد از بارش

روز اول
(روز  79بعد از کشت)

روز سوم
(روز  70بعد از کشت)
میانگین کل

عمق ()cm

3-23
23-93
93-03
03-73
3-23
23-93
93-03
03-73

RMSE
()cm3/cm-3

R2

AD
()cm3/cm-3

PE

EF

3/390
3/352
3/301
3/318
3/315
3/32
3/322
3/311
3/320

3/871
3/450
3/41
3/47
3/432
3/479
3/481
3/44
3/499

3/301
3/380
3/398
3/304
3/348
3/307
3/352
3/301
3/30

3/948
3/218
3/091
3/314
3/259
3/01
3/18
3/349
3/204

3/800
3/441
3/408
3/478
3/890
3/414
3/450
3/480
3/40
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هرچه مقدار  RMSEنسبت به صفر اختالف

صحتسنجی مدل

داشته باشد نشان دهنده پیشبینی ضعیفتر مدل است که

مدل واسنجی شده برای دورهای با بارش سنگین

به عنوان مثال برای دو روز (اول و سوم بعد از بارش) در

صحتسنجی شد .با بارش سنگین نزدیک به  23میلیمتر

جدول  2نتایج واسنجی نشان داد بیشترین و کمترین

در  12اسفندماه سال ( 39روز  191بعد از کشت) که

مقدار آن بهترتیب برابر  1/122و  1/111شد که نزدیک به

حالت ماندابی در اراضی شالیزاری دارای سیستم زهکشی

صفر است (ویلموت .)1332 ،بررسی نتایج جدول  2نشان

حاصل شد .حالت ماندابی به لحاظ نیاز به بررسی نحوه

داد که شاخص  R2دارای کمترین مقدار  1/321و بیشترین

تخلیه و انتقال رطوبت بین زهکشها از اهمیت ویژهای

آن برابر  1/33است که به یک نزدیک است و همبستگی

برخوردار است .شبیهسازی انتقال رطوبت توسط مدل

دادههای شبیهسازی و اندازهگیری را نشان میدهد (وانگ

انجام شد .در روز سوم ( 12اسفندماه سال  )39بارش

و همکاران .)2111 ،شاخص  ADمیانگین انحراف مدل را

حدود هفت میلیمتر بر روی مزرعه مورد مطالعه رخ داد.

بین  1/191تا  1/133نشان داد که نزدیک به صفر است و

بارش باعث افزایش سطح رطوبت اشباع در پروفیل خاک

نشان دهنده عملکرد مطلوب مدل است (لگاتس و مک-

شده و باال آمدن سطح ایستابی را بین روز دوم و چهارم

کابه .)1333 ،شاخص  PEبین  1/113تا  1/233حاصل

بعد از بارش سنگین را باعث شد .در واقع مدل برآورد

شد که به صفر نزدیک است و نشان میدهد مدل گرایش

مناسبی از افت و خیز سطح ایستابی دارد .سطح ایستابی

کمتری به تخمین باالتر یا پایینتر دارد (وانگ و همکاران،

اندازهگیری شده در چاهکهای بین دو زهکش و سطح

 )2111و شاخص  EFبین مقادیر  1/391تا  1/331حاصل

اشباع در خروجی مدل با یکدیگر مقایسه شد .شکل 2

شد که با توجه به نزدیکی به عدد یک نشان دهنده کارایی

منحنیهای سطح ایستابی اندازهگیری شده با شبیهسازی

مطلوب مدل است (نش و استکلیف.)1321 ،

مقایسه شد.

شکل  -7مقایسه سطح ایستابی شبیهسازی و اندازهگیری شده از روز  101تا  102بعد از کشت در چاهکهای با فاصله یک ،شش،
 19و  15متری از زهکش
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بررسی منحنیهای مقایسه سطح ایستابی در

در وسط دو زهکش  12سانتیمتر افت داشت که با نتایج

فواصل یک ،شش 11 ،و  12متری نشان از واسنجی دقیق

خروجی مدل همخوانی داشت و نشان دهنده دقت مدل

پارامترهای هیدرولیکی خاک مدل اجرا شده دارد .در

در شبیهسازی سطح ایستابی میباشد که این نتایج با

شکل  2اعمال رطوبت اولیه در مدل به صورت خطی

فیلیپوی و همکاران ( )2112همخوانی داشت .با استفاده از

لحاظ شده بود در حالیکه در شکل  2که مدل صحت-

آمارههای ارزیابی ،دادههای برداشت شده با دستگاه

سنجی شده ،رطوبت اولیه در کل پروفیل خاک به خاطر

رطوبتسنج ،واسنجی شده (مطابق با رابطه شکل  2الف)

ایجاد حالت ماندابی یکسان اعمال شد .در شکل  2روابط

و با دادههای رطوبتی شبیهسازی شده مقایسه شد که برای

همبستگی بسیار منظمی حاصل و شاخص  R2بین 1/321

چهار روز ششم ،هفتم ،هشتم و نهم به شرح جدول 2

تا  1/332ارائه شد .از طرفی اندازهگیریها نشان داد پس

میباشد.

از گذشت هفت روز بعد از بارش سنگین سطح ایستابی
جدول  –5نتایج تحلیل آماری بین دادههای اندازهگیری شده با دادههای شبیهسازی شده رطوبت خاک با مدل  HYDRUS-2Dاز روز 102
تا  100بعد از کشت
روز بعد از بارش

روز ششم
(روز  100بعد از کشت)

روز هفتم
(روز  107بعد از کشت)

روز هشتم
(روز  108بعد از کشت)

روز نهم
(روز  104بعد از کشت)
میانگین کل

عمق ()cm

3-23
23-93
93-03
03-73
3-23
23-93
93-03
03-73
3-23
23-93
93-03
03-73
3-23
23-93
93-03
03-73

RMSE
()cm3/cm-3

R2

3/328
3/327
3/319
3/311
3/310
3/315
3/319
3/315
3/329
3/301
3/320
3/308
3/321
3/305
3/318
3/312
3/3219

3/409
3/495
3/488
3/440
3/470
3/481
3/487
3/488
3/491
3/439
3/459
3/495
3/889
3/753
3/838
3/407
3/402

AD
()cm3/cm-3

PE

EF

3/350
3/309
3/320
3/338
3/317
3/328
3/325
3/319
3/397
3/307
3/350
3/389
3/308
3/377
3/307
3/313
3/3937

3/097
-3/372
-3/329
3/301
3/130
-3/320
-3/334
3/358
3/242
-3/329
3/117
3/207
3/200
-3/389
3/314
3/309
3/374

3/819
3/441
3/448
3/440
3/481
3/444
1/33
3/440
3/809
3/444
3/489
3/427
-3/743
-3/013
-3/504
-1/973
3/525

شاخص  RMSEمطابق جدول  2مقادیر آن بین

 -1/113در روز هفتم عمق  21-11سانتیمتری حاصل

 1/111تا  1/193به دست آمده که نشاندهنده عملکرد

شده و به صفر نزدیک است و بدترین مقدار آن برابر

مطلوب مدل است .کمترین و بیشترین شاخص  R2به

 1/922شد (وانگ و همکاران )2111 ،که با توجه به

ترتیب برابر  1/221و  1/339است که به دلیل نزدیک

نزدیکی آن به صفر نشان از پیشبینی بهتر مدل در مقایسه

بودن به یک نشاندهنده همبستگی بیشتر بین دادههای

با میانگین مشاهدهها است (نش و استکلیف )1321 ،که

مشاهدهای و شبیهسازی شده است (وانگ و همکاران،

مطابق جدول  2که مقدار شاخص  EFبرای روز هفتم در

 .)2111شاخص  ADمطابق جدول  2مقادیر آن بین

عمق  21-11سانتیمتری بهترین مقدار یعنی برابر یک شد

 1/113تا  1/132است و نزدیک به صفر است (لگاتس و

و بدترین پیشبینی مدل نسبت به میانگین مشاهدات برابر

مککابه .)1333 ،برای شاخص  PEبهترین مقدار برابر

 -1/221برای روز نهم در عمق  11-21سانتیمتری است.

 / 119شبیهسازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D

مدل

با شش الیه و یک الیه برای پوشش دور زهکش در نظر

بررسی

شاخصهای

آماری

نشان

میدهد

 HYDRUS-2Dاز دقت کافی و الزم برای شبیهسازی

گرفته شد .زهکشها در طول فصل کشت باز بوده و نیاز

رطوبت در اراضی شالیزاری برخورددار است .سیال و

آبی محصول توسط بارش تأمین شد .نتایج ارزیابی نشان

اسکگز ( )2113با مقایسه مقادیر اندازهگیری و شبیهسازی

داد که مدل  HYDRUS-2Dاز دقت کافی و الزم برای

شده رطوبت حجمی خاک برازش مناسب آنها را با

برآورد رطوبت در اراضی شالیزاری دارای زهکشی

ضریب تعیین  1/33را نشان داد که در این مطالعه نیز

برخوردار است .در این مطالعه پارامترهای هیدرولیکی

میانگین  1/39بیان شد و مطابق با نتایج آنها میباشد.

خاک با استفاده از سطح ایستابی در چاهکهای مزرعه

بشارت و همکاران نیز ( )1939مقدار  RMSEرا برابر

واسنجی و باعث شد تا قوس ایجاد شده توسط مدل در

 1/1291و  R2را بین  1/32تا  1/32برای نفوذ آب به خاک

قسمت اشباع با سطح ایستابی اندازهگیری شده در

در الیسیمتر وزنی با مدل  HYDRUS-2Dبدست آوردند

چاهکها همخوانی کامل داشته باشد .برای صحت سنجی

که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .مدل HYDRUS-

مدل از دورهای با بارش سنگین استفاده شد .در این دوره

 2Dبرای اراضی دارای زهکش زیرزمینی توسط یوسفی

سطح ایستابی با سطح خاک برابر شد .نتایج صحتسنجی

و همکاران )2112( ،و برای اراضی شالیزاری توسط

نشان داد که انتقال رطوبت روی زهکش و تا فاصله دو

ابراهیمیان و نوری ( )2112به کار برده شد و روابط مورد

متری از هر زهکش سریعتر رخ داده و میتوان آن را در

استفاده برای تعیین فواصل زهکشها مورد بررسی قرار

بازههای زمانی کوتاهتر (ساعت) بررسی کرد .مدل در

گرفت و بیان کردند که مدل  HYDRUS-2Dبرای

شبیهسازی سطح ایستابی نتایج قابل قبولی ارائه داد .از

اراضی دارای سیستمهای زهکشی و اراضی شالیزاری

طرفی مدل افت و خیز سطح ایستابی را قبل و بعد از

کاربرد دارد که نتایج این پژوهش نیز بیان کننده توانایی

بارش به خوبی نشان داد .مدل در اراضی زراعی برای

مدل در اراضی شالیزاری دارای زهکشی در سطح مزرعه

شبیهسازی و انتقال رطوبت بین زهکشها بهشرط تعریف

را نشان داد .مطابق نتایج سایر پژوهشگران؛ اختالفات بین

شرایط مرزی مناسب و واسنجی دقیق کاربردی میباشد و

دادههای اندازهگیری شده و محاسباتی توسط مدل میتواند

میتوان سطح ایستابی بین زهکشها را بر اساس رطوبت

ناشی از وجود درز و ترکها و گاهاً جریانهای ترجیحی

اشباع از مدل استخراج کرد .با مدل  HYDRUS-2Dمی-

باشد (آکای و همکاران2113 ،؛ گاردنس و همکاران،

توان شبیهسازی انتقال رطوبت بین دو زهکش را بررسی و

2112؛ سندر و گریکه 2113 ،و وانگ و همکاران.)2111 ،

این مدل برای مدیریت انتقال رطوبت بین زهکشها
کاربرد دارد .همچنین میتوان با اعمال بارشهای سنگین

نتیجهگیری

در مدل زمان تخلیه رطوبت و افت سطح ایستابی را کنترل

با استفاده از دادههای دقیق رطوبت مستخرج

کرد .مدل جهت اعمال مدیریت آب در مزرعه و مدیریت

شده از دستگاه واسنجی شده  TDRبه بررسی شبیهسازی

در هنگام وقوع بارشهای سنگین کاربرد دارد .با توجه به

رطوبت خاک و جریان آب در اراضی شالیزاری برای

قابلیت مدل در شبیهسازی حرکت امالح ،پیشنهاد میگردد

کشت دوم پرداخته شد .شرایط مزرعهای و سطحی در

از مدل در شبیهسازی انتقال نیترات بین دو زهکش استفاده

حدود  1/9هکتار در نظر گرفته شد .خاک بهصورت مطبق

شود.
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Abstract
Evaluation of soil moisture transfer between two subsurface drains and water
drainage from the roots is very important. In this regard, application of
conservation of mass equations by HYDRUS-2D software, in addition to reducing
costs, could speed up access to the results. In this study, a subsurface drainage
systems with drain depth of 0.9 m, drain spacing of 30 m, and groundwater depth
of 50 cm was studied during one growing season of canola in paddy fields located
in Sari region. Soil profile was considered from the surface to a depth of two
meters and six layers of soil were defined. Soil saturated hydraulic conductivity
(K) for each of the 6 layers of the soil was calculated by Piezometric method and
using Kirkham equation. The K values for the surface layer down to the layer at
the depth of 2 m were, respectively, 0.8, 0.11, 0.29, 0.16, 0.38 and 0.083 m/day.
Other input parameters of HYDRUS-2D model were measured every day
including precipitation, water table depth, and soil moisture. Observed data and
simulated water tables between the two drain pipes were compared and the model
was calibrated in saturated period. The performance of the model was evaluated
by statistical approaches considering root mean square error (RMSE), the
coefficient of determination (R2), the average deviation (AD) percent error (PE)
and the modeling efficiency (EF), which were 0.0214 cm3/cm3, 0.932, 0.0407
cm3/cm3, 0.079, and 0.525, respectively. The results showed that simulation was
considerably satisfactory.
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