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چکیده
پژوهش جاری با هدف بکارگیری روابط حاکم مربوط به هیدرولیک جریان در محدوده ریشه گیاه و استفاده از
فنآوری نوین روز در خصوص ابزارهای میدانی اندازهگیری رطوبت و مکش رطوبتی خاک محدوده ریشه گیاه جهت پایش
پیوسته عوامل مربوطه و مدیریت هوشمند سامانه آبیاری در راستای مصرف بهینه آب انجام یافته است .این تحقیق در
باغهای سعیدآباد تبریز در دو سال متوالی  1397و  1398انجام گردید .با استفاده از دستگاه ثبت داده  20کاناله ،محدوده
ریشه از طریق حسگرهای رطوبتی ابزار بندی گردیده و دادههای لحظهای رطوبت خاک محدوده ریشه از طریق اینترنت به
سرور انتقال و با این روش امکان مشاهده آنالین داده ها تحت وب و ذخیره اطالعات را مهیا نمود .در این پژوهش با تجهیز
تیمار تحت مطالعه به سامانه آبیاری قطرهای تحقیقاتی با امکان تغییر عوامل هیدرولیکی شامل کنترل دبی تیمارهای مختلف
اجرا و با برداشت مستمر دادهها ،شکل و الگوی خیس شدگی واقعی خاک در زمانهای مختلف حاصل و درجه صحت
تئوریها و روابط تجربی موجود صحت سنجی گردید .میزان جذب حداکثر در عمق  20سانتیمتر بود که مصرف روزانه
معادل  30-50لیتر محاسبه شد .در این تحقیق از نرم افزار  HYDRUS-2Dجهت شبیه سازی سناریوی های مختلف استفاده
شد .مهمترین مسئله در این نرم افزار واسنجی ضرایب معادالت حاکم میباشد .در این تحقیق مدلهای مربوط به پارامترهای
حرکت و جذب ریشه بر اساس اندازهگیریهای میدانی دقیق واسنجی و تایید شد ( RE =2.87و  .)NRMSE=2.14%بر اساس
نتایج ،حرکت آب و مصرف گیاه محاسبه و ارائه گردید .بر این اساس نتایج تطابق الگوی خیس شدگی با محدوده ریشه
گیاه در جهت مدیریت سامانه استفاده و نهایتا صرفه جویی در مصرف آب مشخص گردید .بیشترین مقدار جذب آب در
عمق  40سانتیمتر انجام شده است که این مقدار  74درصد کل جذب می باشد با کنترل این پروفیل از خاک میتوان سامانه
آبیاری هوشمند را مدیریت نمود.
واژههای کلیدی :الگوی خیس شدگی ،رطوبت خاک ،مدلهای جذب ریشه ،مدیریت آبیاری.
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Abstract
Current research with the purpose of applying the governing equations related to hydraulics of flow
in plant root zone and use of modern technology in field measurements for measuring soil water content and
soil suction of the plant root zone for continuous monitoring of relevant factors and smart management of
irrigation system in order to optimized use of water consumption has been done. This research was carried out
in Saeed Abad Gardens in Tabriz in two consecutive years, 1977 and 1998. Using a 20-channel data logger,
the root zone was instrumented with soil moisture sensors and the soil moisture instantaneous data were
transmitted to the server via the Internet, allowing online data viewing and data storage provided. In this study,
by equipping the treatment under study to research drip irrigation system with ability of changing hydraulic
parameters including controlling the discharge rate of different treatments and by continuously data logging,
the actual soil wetting pattern and shape at different times obtained and the accuracy of the theories and
experimental relationships were validated. Maximum absorption was at 20 cm depth and daily intake was
calculated to be 30-50 liters. In this study, HYDRUS-2D software was used to simulate different scenarios.
The most important issue in this software is to calibrate the governing equations coefficients. In this study,
models related to root motion and absorption parameters were calibrated and validated based on accurate field
measurements (RE = 2.87 and NRMSE = 2.14 %). Based on the results, water movement and plant
consumption were calculated and presented. Accordingly, the results of matching the wetting pattern with the
root zone of the plant were used to manage the system and ultimately save water consumption. The highest
amount of water uptake was at 40 cm depth, which is 74% of the total water uptake. By controlling this soil
profile, an intelligent irrigation system can be managed.
Keywords: Irrigation management, Root water uptake, Water content, Wetting Pattern.

مقدمه
کشاورزی هستند که برای کاهش تأثیرات زیستمحیطی

سامانههای آبیاری قطرهای در مقایسه با سایر

و افزایش بازده مصرف آب آبیاری با مشکل مواجه

سامانههای آبیاری به شکل مؤثرتری میتوانند آب و

) و1978(  فدس.)1995 ، فونه،2003 ،میباشند (استر

مواد شیمیایی را به ریشه گیاهان منتقل کنند (تروبورن و

) روابطی را برای تابع کاهش جذب با1987( ونگنوختن

 این اصل به، طی طراحی سامانهها.)2015 ،همکاران

مکش خاک به دست آوردند که هر کدام دارای نقاط قوت

ندرت موردتوجه قرار میگیرد که احتماالً به این دلیل

 دانشمندان بسیاری.)1999 ،و ضعف هستند (همایی

است که بیشتر کارورزان در بین خاکهای مختلف متوجه

الگوی پخش آب در خاک را به صورت عددی در آبیاری

، بافت خاک.تغییر الگوهای خیسشدگی نیستند

زیرسطحی و سطحی شبیهسازی نمودهاند (الزارویچ و

پیشبینیکننده قابلاطمینانی برای خیسشدگی نیست

 یکی از مدلهای ارائه شده در رابطه با.)2007 ،همکاران

 آبیاری قطرهای وسیلهای.)2015 ،(تروبورن و همکاران

 در. میباشدHYDRUS  مدل،حرکت آب و جذب ریشه

است که هم باعث افزایش بازده مصرف آب آبیاری

) برای شبیهسازی2009( مطالعهای که سیال و اسکگز

گردیده و هم شسته شدن مواد شیمیایی از منطقه ریشه

تغییرات رطوبت خاک در آبیاری سطحی با استفاده از

 این موارد اهداف مهمی برای آبیاری در.را کاهش میدهد
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نرمافزار HYDRUS-2D/3Dانجام دادند به این نتیجه

مححقین دیگر در نظر گرفته نشده است .طراحی بهینه

رسیدند که پیشبینی درصد رطوبت خاک با استفاده از

آبیاری قطرهای مستلزم آگاهی از الگوی توزیع آب در

مدل  HYDRUSهمبستگی خوبی با دادههای مشاهداتی

اطراف قطرهچکان ،نحوه توزیع ریشه گیاه ،به حداقل

دارد ( .)R2 =0.98ساختمان خاک به علت ارتباط آن با

رساندن خیس شدگی سطح خاک و نفوذ عمقی میباشد.

هدایت هیدرولیکی و نگهداشت آب ،بیشترین اثر را بر

در این راستا محققین مختلف مانند کوته و همکاران

روی هندسه و الگوی رطوبتی خاک دارد(سیال و اسکگز،

( ،)2003کاندلوس و همکاران ( )2011و سوبایا ()2013

HYDRUS-2D

آزمایشهای مختلف میدانی طراحی و اجرا نمودند .آنها

را برای ارزیابی توزیع رطوبت اطراف قطرهچکان در یک

نتیجه گرفتند برای مدیریت بهینه سامانههای آبیاری به

آبیاری قطرهای زیر سطحی در یک خاک لوم رسی به کار

صورت هوشمند نیاز است که اندازهگیریهای به هنگام

بردند .نتایج شبیهسازی با دو سری از دادههای

با استفاده از دستگاههای اندازهگیری دقیق انجام گیرد.

آزمایشگاهی و میدانی مقایسه شد .مقدار  RMSEو  R2به

آزمایشهای مزرعهای برای مدیریت بهینه آبیاری مفید

ترتیب برای رطوبت خاک در محدوده )0/011 (cm3 cm-3

است ،اما به دلیل سختی و هزینه بر بودن این آزمایشها

تا  0/045و  0/57تا  0/99به دست آمد(کاندلوس

و زمان بر بودن آنها ،بهتر است از مدلهای شبیهساز

وسیمونک .)2010 ،آربات و همکاران ( )2013مطالعهای

برای مطالعه جریان آب در خاک استفاده نمود (هوناری

را در مورد توزیع آب و نیترات منطقه ریشه ذرت تحت

و همکاران .)2017 ،به منظور طراحی و مدیریت مناسب

آبیاری قطرهای انجام دادند .آنها دریافتند با  R2=0.61و

سامانههای آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی ،مدل

) RMSE=0.040 (cm3 cm-3همبستگی خوبی بین رطوبت

های مختلفی برای توصیف جریان آب از یک منبع نقطه

خاک اندازهگیری شده و شبیهسازی وجود دارد(آربات و

ای یا خطی در خاک توسعه داده شده اند (سینگ و

همکاران .)2013 ،گونزالز و همکاران ( )2015جهت شبیه-

همکاران .)2006 ،سائفادین و همکاران ( )2019و فن و

سازی مقدار رطوبت خاک پیرامون ریشه گندم در دو

همکاران ( )2018آزمایشهای میدانی را با استفاده از یک

HYDRUS-

لوله قطره چکان حلقه ای شکل تحت آبیاری قطره ای

 .)2009کندلوس و سیمونک ( )2010مدل

سال زراعی تحت  4تیمار آبیاری از نرمافزار

 1Dاستفاده نمودند .مدل به خوبی توانست تغییرات زمانی

انجام دادند .نتایج شبیهسازی عددی با استفاده از

رطوبت خاک را در تیمارهای آبیاری شبیهسازی کند .در

 HYDRUSنشان داد که این نرمافزار یک ابزار قدرتمند

تیمارهای مورد مطالعه ،محدوده تغییرات  RMSEو  R2به

برای تجزیه و تحلیل حرکت آب در اطراف قطره چکان

ترتیب در بازههای ) 0/014 -0/025 (cm3 cm-3و -0/97

حلقوی بکار رفته درآبیاری زیرسطحی بود .بررسی

 0/92بود که نشان از موفقیت مدل در برآورد رطوبت

مطالعات مختلف نشان میدهد که بیشتر آزمایشهای

خاک داشت (گونزالز و همکاران .)2015 ،بشارت و

مزرعهای و شبیهسازی های انجام یافته توسط محققین

همکاران ( )2010مدل جدیدی را جهت شبیهسازی حرکت

در آبیاری قطرهای با استفاده از اندازه گیریهای محدود

آب در خاک و جذب ریشه ارائه کردند .مدل دو بعدی

رطوبت بوده و مطالعه ای که تمام اندازه گیری های

جذب آب توسط ریشه براساس تابع توزیع تراکم ریشه،

تغییرات رطوبت و جذب را نشان دهد انجام نشده است.

تعرق پتانسیل و فاکتور تصحیح تنش آب بسط داده شد.

همچنین ضریب اصالح و کالیبراسیون معادالت جذب

در مدل بشارت و همکاران ( ،)2010تاثیر پارامترهای

ریشه در آبیاری قطرهای مورد بررسی قرار نگرفته است.

ریشه و تراکم خاک به طور مستقیم آورده شده است که

هدف اصلی این مطالعه ،اندازهگیری جریان آب و جذب

در مدل وورات و همکاران ( )2001و مدلهای جذب ریشه

آب ریشه با استفاده از دستگاه مدرن اندازه گیری و ثبت
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لحظه ای رطوبت در خاک بود و بر این اساس شبیهسازی

مورد مطالعه شامل درخت سیب از نوع

دقیقی از بیالن آب توسط  HYDRUS-2Dانجام گرفت که

 Deliciousبا سن  12سال میباشد .باغ انتخابی مجهز به

نتایج در مدیریت دقیق سامانه آبیاری استفاده شد.

سامانه آبیاری قطرهای مدرن تحقیقاتی با امکان کنترل و

مواد و روشها

اندازهگیری فشار و دبی بود .مشخصات فیزیکی و

محل آزمایش

شیمیای خاک در اعماق مختلف در جدول  1ارائه شده

Golden

با توجه به بررسی های به عمل آمده از نظر وجود

است .بر اساس نتایج خاک منطقه لومی میباشد و درصد

باغ میوه حفاظت شده با امکان اجرای سامانه آبیاری

رطوبت در ظرفیت زراعی حدود  28درصد حجمی

قطرهای از نظر احداث تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری،

محاسبه شد .مقادیر درصد رطوبت زراعی و پژمردگی

باغ سیب واقع در اراضی سعیدآباد تبریز با مختصات

دائم به وسیله دستگاه صفحات فشار اندازهگیری شد .بر

 37°58'39.2"N 46°34'55.7"Eجهت انجام پژوهش

اساس نتایج مشخصات خاک پارامترهای هیدرولیکی و

انتخاب گردید .از نظر تقسیم بندی اقلیمی ،ناحیه مطالعاتی

ضرایب آن با استفاده از نرم افزار  Rosettaمحاسبه و در

دارای اقلیم نیمه خشک و سرد بوده و ایستگاه اندازه

جدول  2ارائه شده است .در این مدل نیاز است که داده-

گیری مربوطه در ارتفاع  1850متری واقع شده و بارش

های مربوط به درصد شن ،سیلت و رس ،چگالی ظاهری،

متوسط ساالنه ایستگاه باران سنجی ناحیه  310میلیمتر

رطوبت در ظرفیت مزرعه و پژمردگی دائم وارد شود.

میباشد (ایستگاه سعید آباد) .ضمنا متوسط تبخیر

پارامترهای هیدرولیکی و منحنی مشخصه خاک با

ساالنه در این ایستگاه  784میلیمتر ثبت شده است .باغ

استفاده از حل معکوس رابطه معلم ( )1976در شبکه
عصبی حاصل شدهاند.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در منطقه مورد مطالعه و درصد حجمی نقاط رطوبتی مهم.
عمق

بافت

)(cm

)(USDA

ذرات خاک (درصد)

θFC

θPWP

θs

) درصد(

)درصد(

)درصد(

28/9

12/0

38/5

11/2

42/2

12/3

39/8

چگالی ظاهری

EC

)(g/cm3

)(dS/m

30-0

لومی

18

32

50

1/28

7/61

7/61

60-30

لومی

16

32

52

1/26

7/72

7/72

27/4

90-60

سیلت لوم

12

16

72

1/43

9/8

8/02

27/5

رس

سیلت

شن

pH

جدول  -2خصوصیات هیدرولیکی خاك در الیه های مختلف.
)Ɵr (%

)Ɵs (%

)N (-

)Ks (cm/day

)(1/cm

)l (-

30-0

6/2

38/5

1/49

35/36

0/0123

0/5

60-30

5/3

42/2

1/44

45/20

0/0128

0/5

90-60

4/8

39/8

1/51

67/78

0/0305

0/5

عمق)(cm

اندازه گیری های میدانی

ریشه درخت سیب پروفیلی به عمق  100و عرض 80

یکی از مهمترین تفاوتهای این تحقیق نسبت به

سانتیمتر حفر و سنسورهای رطوبتی به صورت شبکه

سایر تحقیقات استفاده از دستگاه جدید اندازهگیری و ثبت

ای که در شکل  1مشخص است با فواصل  20سانتیمتر

رطوبت به صورت لحظهای و آنالین بود .در این تحقیق

از یکدیگر درون اعماق مختلف خاک نصب گردیدند (دقت

جهت اندازهگیری و تعیین الگوی رطوبتی خاک محدوده

سنسور  ± 0.02 m3/m3منظور  2درصد رطوبت حجمی).
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با در نظر گرفتن فاصله سنسورها به صورت 20

طراحی شد .در این تحقیق از سه سنسور پتانسیل سنج

سانتیمتر تعداد سنسور رطوبتی مورد نیاز  20عدد تعیین

در عقمهای  50 ،30و  70سانتیمتر نیز استفاده شد (شکل

و دیتاالگر ( )Data loggerمربوطه نیز بر این اساس

.)1
600

)(mm

300
200

200
10

200

200
300

500

200

700
900
200

200

200
200

شکل  -1دستگاه ثبت و ارسال اطالعات رطوبت ،دما و پتانسیل خاك به صورت آنالین با  23عدد سنسور نصب شده.

ثبت رطوبت و پتانسیل با استفاده از سنسورهای

زمان هر آبیاری بین  8تا  12ساعت انجام میگرفت .برای

تایید شده شرکت سازنده انجام شده که از دقت باالیی

اندازهگیری تبخیر و تعرق ،از دادههای ایستگاه

( )± 0.02 m3/m-3در ثبت تغییرات رطوبت در خاک

هواشناسی واقع در نزدیکی منطقه مورد مطالعه استفاده

برخوردار هستند .این دستگاه قادر بود دادههای دما و

شد .رشد ریشه در جهت شعاعی و عمقی در دو سال با

رطوبت را با فواصل زمانی مشخص (به صورت دلخواه)

حفاری مستقیم اندازهگیری گردید (شکل  .)2با توجه به

ثبت و ارسال نماید که در این تحقیق اطالعات با فواصل

تغییرات عمقی و شعاعی ریشه ،نمونههای خاک به همراه

 30دقیقه به صورت  24ساعته ارسال میشد .آزمایشها

ریشه از اطراف درخت برداشت و موقعیت هر نمونه

در دو سال  1397و  1398از اردیبهشت تا آبان ماه هر

شامل فاصله شعاعی و عمقی از تنه درخت در پایان

سال انجام گرفت .در طول آزمایشها بیش از  12000داده

آزمایشهای ثبت شد .تراکم طولی ریشه ) (cm/cm3در هر

رطوبت و پتانسیل ثبت و آنالیز گردید .یکی از امکانات

نمونه با تقسیم طول ریشه در هر نمونه به حجم نمونه

دستگاه مورد نظر قطع و وصل سامانه آبیاری به صورت

برداشت شده به دست آمد (بشارت و همکاران.)2010 ،

خودکار بر اساس اطالعات رطوبتی و پتانسیلی خاک بود

برای محاسبه جذب آب ریشه از دو روش یکی از طریق

که در ادامه در خصوص نحوه کارکرد آن که یکی از

اختالف مقدار رطوبت حجمی خاک پس از آبیاری (پس از

اهداف تحقیق بود صحبت خواهد شد.

خروج آب ثقلی از خاک) و مقدار رطوبت باقیمانده در

در این سامانه از دو قطره چکان  4لیتر بر ساعت
استفاده شد .دور آبیاری بر اساس محاسبات انجام شده
و تغییرات رطوبتی خاک بین  4تا  8روز متغیر بود و

خاک محاسبه شد و دیگری بر اساس نرم افزار
 HYDRUS-2Dشبیه سازی گردید.
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شکل  -2اندازهگیری تراکم طولی ریشه بر اساس نمونه برداری مستقیم از محدوده ریشه در دو سال ).(cm/cm3
1
[]6
نرم افزار HYDRUS-2D
= )γ(𝑟, 𝑧, ℎ
𝑝 ℎ
) (1+
در نرمافزار  HYDRUSدو بعدی از رابطه دو بعدی
ℎ50

وورات و همکاران ( )2001برای جذب آب توسط ریشه
استفاده شده است (ورات و همکاران.)2001 ،
]𝑏β(𝑟, 𝑧) = 𝑎. exp[−

[]1
[]2
[]3

𝑟

𝑧

𝑚

𝑚

) 𝑟 a = (1 − 𝑧 ) (1 −
𝑝

𝑝

|𝑟 b =  𝑧 𝑧 |𝑧 ∗ − 𝑧| + 𝑟 𝑟 |𝑟 ∗ −
𝑚

𝑚

که در آن β(𝑟, 𝑧)،توزیع بدون بعد ریشه در دو
جهت شعاع و عمق است zm[L] ،حداکثر عمق ریشه
دوانی rm[L] ،حداکثر شعاع ریشه دوانی ریشه و ]pz[-
و ] pr[-و ] z*[Lو ] r*[Lپارامترهای تجربی هستند.
[]4

)𝑡 𝑆𝑎𝑐 (𝑟, 𝑧,
)𝑡( 𝑡𝑜𝑝𝑇 𝑠𝑘)𝑡 𝜋𝑅 2 𝛽(𝑟, 𝑧,
=
𝑧
𝑟
𝑧𝑑𝑟𝑑)𝑡 2𝜋 ∫0 𝑚 ∫0 𝑚 𝑟𝛽(𝑟, 𝑧,

که در آن h50 ،مکشی از خاک است که در آن
میزان جذب به  50درصد حداکثر جذب میرسد و معموال
ازطریق آزمون وخطا به دست میآید p .پارامتر تجربی
است که در پژوهشهای قبلی آنرا برابر با  3در نظر
گرفتهاند (ون گنوختن  .)1987در نهایت ،مقدار جذب
ریشه از ترکیب دو معادله  4و  6حاصل میشود؛
[]7

)S(r, z, t, h
)𝑡 = γ(𝑟, 𝑧, ℎ)𝑆𝑎𝑐 (𝑟, 𝑧,
مدل  HYDRUS-2Dبرای شرایط مرزی ،نیاز به

تخمین تعرق پتانسیل ( )Tpotو تبخیر از سطح خاک ()Es
دارد .اندازهگیریهای پروفیل رطوبت خاک بالفاصله بعد
از آبیاری به عنوان شرایط اولیه در نظر گرفته شد .تبخیر
تعرق مرجع ( )EToبا استفاده از دادههای هواشناسی و

که در آن 𝑆𝑎𝑐 (𝑟, 𝑧, 𝑡)[𝑇 −1 ] ،جذب واقعی آب

با استفاده از معادالت تجربی (پنمن مانتیس) به دست آمد.

توسط ریشه بدون وجود تنش آبی و  ksضریب بدون بعد

تبخیر تعرق پتانسیل سیب با استفاده از  EToو ضریب

کاهش تعرق که تابعی از آب قابل دسترس خاک میباشد.

گیاهی مشخص منطقه در طول دوره رشد محاسبه گردید

𝑠𝐸 𝑇𝑝𝑜𝑡 = 𝐾𝑐 𝐸𝑇𝑜 −

[]5

که در آن Kc[-] ،ضریب گیاهیETo[LT-1] ،
تبخیر تعرق مرجع و ] Es[LT-1تبخیر از سطح خاک
میباشد .با در نظر گرفتن تنش آبی ،میتوان با استفاده
از تابع تنش آب که توسط ون گنوختن ( )1987ارائه شد،
معادله  4را تعدیل کرد.

و اعداد بین  0/73الی  0/98متغییر بود .در بخش نتایج،
مقادیر اندازهگیری و شبیه سازی شده برای بیشترین
دوره مصرف گیاه ارائه شده است که ضریب گیاهی در
این بازه  0/98در نظر گرفته شد.
قبل از بهکارگیری مدل جهت انجام عملیات شبیه-
سازی حرکت آب در منطقه ریشه ،پارامترهای مدل
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براساس دادههای خاک و گیاه مورد واسنجی قرار گرفت.

ساعتی رطوبت و هم از دادههای دو سال رشد ریشه

جهت انجام این کار از کلیه پارامترهای اندازهگیری شده

برای واسنجی پارامترهای مدل استفاده شد (جدول  3بر

در طول دوره آزمایش شامل بافت خاک ،چگالی ظاهری

اساس معادله  )1و بر این اساس نتایج شبیهسازی بهتر

و واقعی خاک ،مقادیر آبیاری و رطوبت اولیه خاک

از تحقیقات قبل ارائه شده است .پس از مرحله واسنجی،

استفاده شد .برای این منظور از  70درصد دادهها برای

نتایج مدل با مقادیر اندازهگیری شده مورد بررسی قرار

واسنجی و  30درصد دادهها برای تائید مدل استفاده شد.

گرفت.

در این تحقیق بر خالف تحقیقات قبل ،هم از دادههای کامل
جدول  -3پارامترهای تجربی تراکم توزیع ریشه در معادالت  5و .6
سال

)Xm (cm

)Zm (cm

)x* (cm

)z* (cm

)Px (-

)Pz (-

1397

70

90

12

18

1/8

1/2

1398

75

100

14

21

1/3

1/42

برای ارزیابی عملکرد مدل از شاخصهای آماری

دستگاه را در پروفیل خاک نشان میدهند .برای مقایسه

خطای نسبی ( )REو ریشه میانگین مربعات خطای نرمال

بهتر مجموعه دادههای رطوبت برای  4فاصله از تنه

شده ( )NRMSEاستفاده شد .معادالت ریاضی این آماره

درخت (صفر 40 ،20 ،و  60سانتیمتر) رسم شد .شکلها

به صورت زیر است:

تغییرات رطوبت در اعماق مختلف ( 80 ،60 ،40 ،20و 100
j

 ( O O− P )  100

[]8

i

i

)2

[]9

i

100
O ave



= RE

i =1

j

i − Pi

(O
i =1

n

= NRMSE

در این روابط  Oiو  Piمقادیر اندازهگیری و

سانتیمتر) برای  7دوره آبیاری را نشان میدهد.
همانطوریکه در شکلها مشاهده میگردد ،بیشترین
میزان نوسانات رطوبتی در فواصل  20و  40سانتی متر
از مرکز تنه درخت اتفاق افتاد .این امر به دلیل واقع
گردیدن قطرهچکان در فاصله  30سانتیمتری از تنه

شبیهسازی شده n ،تعداد اندازهگیری Oave ،متوسط

درخت و نزدیک بودن این نقاط به منبع تغذیه آب بود.

مقادیر اندازهگیری شده RE ،نشاندهنده خطای نسبی بین

بیشترین و کمترین میزان نوسانات رطوبتی به ترتیب در

دادههای اندازهگیری و شبیهسازی میباشد که بهتر است

اعماق  20و  100سانتیمتری مشاهده شد .در فواصل

کمتر از  5درصد باشد و مقادیر  NRMSEاگر کمتر از 10

آبیاری ،درصد رطوبت تا عمق  40سانتیمتری از خاک به

درصد بدست آید نشان دهنده شبیه سازی ایدهآل مدل

طور متوسط از  0/32به  (cm3 cm-3) 0/18رسید .این

است.

کاهش  14درصدی رطوبت بیانگر این مطلب است که

نتایج و بحث

حدود  300-400لیتر آب از قسمت باالیی محیط ریشه

پروفیل رطوبتی منطقه ریشه

برداشت شده است .بنابراین به طور متوسط میزان جذب

تغییرات رطوبت خاک در دو سال متوالی در

آب توسط ریشه درخت سیب در عمق  0-40سانتیمتر از

شکلهای  3و  4ارائه شده است .در این شکلها تغییرات

محیط ریشه  30-50لیتر در روز محاسبه شد .این نتایج

رطوبت مرداد ماه که بیشترین مصرف آب را دارا بود

با گزارشات ارائه شده برای درخت گالبی (کاسپاری و

برای  7آبیاری با فواصل  5روز ارائه شد .شکلهای  3و

همکاران  )1993و درخت بالغ سیب ( گرین و کالتسیر

 4رطوبت حجمی اندازهگیری شده ( )cm3/cm3توسط

 )1999همخوانی دارد.
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شکل  -3رطوبت حجمی اندازهگیری شده ) (cm3 cm-3در اعماق  80 ،60 ،40 ،20و  100سانتی متر در فواصل مختلف از
تنه درخت سال اول (.)1397

شکل  -4رطوبت حجمی اندازهگیری شده ) (cm3 cm-3در اعماق  80 ،60 ،40 ،20و  100سانتی متر در فواصل مختلف از
تنه درخت سال دوم (.)1398

جذب آب توسط ریشه

در سال دوم بیشتر از مقدار سال اول است که میتواند

براساس محاسبات ارائه شده و ثبت داده های

به دو عامل اساسی برای این موضوع اشاره نمود .عامل

رطوبت به صورت کامل و لحظه ای ،مقادیر جذب در دو

اول تغییرات دمایی در سال دوم و عامل بعدی رشد گیاه

سال برای دوره  4ماه محاسبه گردید و به صورت شکل

و فعالیت ریشه میباشد .براساس این شکلها بیشترین

 5ارائه شد( .سیال و اسکگز .)2009 ،با توجه به شکل 5

جذب آب در عمق  10تا  40سانتیمتر و در فاصله شعاعی

می توان نتیجه گرفت که مقدار جذب ریشه محاسبه شده

 0تا  70سانتیمتر از درخت اتفاق افتاده است و حداکثر

141

اندازه گیری و شبیهسازی حرکت آب و جذب ریشه در مدیریت . . .

جذب آب  0/84متر مکعب بر متر مکعب بوده که در عمق

نتیجهگیری موافق نتیجهگیری محققان زیادی از جمله

 20سانتیمتر از سطح خاک بدست آمده است .این نتایج

کوستا و همکاران ( )2007و تانگو همکاران ()2005

با گزارش تحقیق کاندلوس و سیمونک ( )2010همخوانی

میباشد که بیان کردند کمبود رطوبت (خشک ماندن) در

دارد .بر اساس شکل  5می توان مشاهده کرد که جذب

قسمتی از ریشه گیاه موجب تولید اسید آبسزیک و کاهش

در فاصله شعاعی  60سانتیمتر بیشتر از فاصله شعاعی

هدایت روزنهای در آن قسمت از ریشه شده و جذب آب

 40سانتیمتر از تنه درخت بدست آمده است .این

ریشه کاهش مییابد.
فاصله شعاعی از درخت )(cm

فاصله شعاعی از درخت )(cm
)Radial distance from the trunk (cm

0

20
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80
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جذب ریشه سال دوم

عمق خاک )(cm

40

)Soil depth (cm

جذب آب ریشه )(cm3 cm-3

0.8
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0.7
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0.6
0.55
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0.3
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0.2
0.15
0.1
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0

0.8
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)Soil depth (cm
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عمق خاک )(cm
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70

60

50

40
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10

)Radial distance from the trunk (cm

10

0

90
100

جذب ریشه سال اول

شکل  -5الگوی دو بعدی مقادیر اندازه گیری شده جذب آب توسط ریشه در دو سال برای دوره  4ماه ).(cm3 cm-3
شبیه سازی نرم افزار HYDRUS-2D

بلوکها به دست آمد ( RE =2.87و  .)NRMSE=2.14%در

مقادیر اندازهگیری و شبیهسازیشده رطوبت

شکل  7نیز دادههای پراکنش بین رطوبتهای اندازه گیری

خاک در یک طرف تنه درخت برای شهریورماه از سال

شده و شبیه سازی شده رسم شده است .این شکل به دو

دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقادیر دقت مدل

بخش تقسیم شد و رطوبتهای فاصله صفر و 20

بر اساس شاخصهای  REو  ، NRMSEتحت  20بخش

سانتیمتر در یک شکل و فواصل  40و  60سانتیمتر هم

جداگانه ،به دست آمد .مقادیر  REو  NRMSEمربوط به

در شکل دیگری رسم شد .نتایج نشانده همبستگی خوبی

شکل  6نیز در جدول  4آورده شده است .برای مقایسه

بین داده های مشاهداتی و شبیه سازی است.

بهتر مقادیر جدول  4بر اساس میانگین تمام دادهها
محاسبه شد که نتایج بهتری را ارائه نموده است .از روی

نتایج شبیه سازی با نرم افزار  HYDRUS-2Dنشان داد

مقادیر موجود در جدول  4مشخص است که مدل

که این نرم افزار را می توان برای شرایط مختلف آبیاری

 HYDRUS-2Dشبیهسازی بسیار قوی در تمام الیه ها (به

مورد استفاده قرار داد تا در مدیریت آبیاری با استفاده

جز الیههای  40و  60سانتی

از داده های واقعی و لحظه ای در چرخه مدیریت هوشمند
سامانه های آبیاری وارد شود .بر این اساس نتایج

متری و فاصله شعاعی  20سانتیمتری) انجام داده

کاربردی بدست آمده از نرم افزار در شکل  8ارائه شد.

است .یکی از ایرادات نرمافزار عدم تاثیرگذاری تراکم

در این شکل نتایج تغییرات رطوبت ،پتانسیل ،جذب و نفوذ

خاک در برآورد مشخصات هیدرولیکی خاک میباشد که

عمقی مشاهده می شود.

بسیار بر محاسبات تاثیر میگذارد .همچنین همبستگی
خوبی بین همه دادهها با در نظر گرفتن دادههای همه
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باحجب خشنودی ،بشارت. . . ،
فاصله از درخت )(cm

60

20

40

0

20

عمق خاک )(cm

رطوبت حجمی )(cm3 cm-3

40

60

80

100

زمان )(day

شکل  -6تغییرات رطوبت اندازه گیری شده )◦ ◦ ◦( و شبیه سازی شده (

) رطوبت حجمی )  (cm cmبه صورت

مکانی و زمانی.

فاصله صفر و  20سانتیمتر

اندازه گیری

فاصله  40و  60سانتیمتر

-3

3

شبیه سازی

شبیه سازی

شکل  -7نمودار پراکنش داده های رطوبت اندازه گیری شده و شبیه سازی شده

با وجود داده های زیاد در نقاط مختلف فقط برای

با دقت باال زمان هر آبیاری را با در نظر گرفتن تغییرات

 4عمق  60 ،40 ،20و  80سانتیمتر که بیشترین فعالیت

لحظهای رطوبت تعیین نمود و به صورت کامال هوشمند

ریشه را دارا بود نتایج ارائه شد .بر اساس شکل می توان

زمان قطع و وصل سامانه آبیاری را کنترل کرد .بر
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اساس نتایج رطوبت و پتانسیل دقیقا می توان زمان

نمودار رطوبتی اعماق مختلف و در صورت عدم وجود

رسیدن زمان تنش به ریشه را مشخص نمود .بدیهی است

اطالعات جذب ریشه ،نمودارهای متوسط ارقام رطوبتی

با معلوم بودن ناحیه فعال جذب ریشه (از نظر عمق)

میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول -4مقادیر REو NRMSEبین رطوبت خاك شبیه سازی شده و اندازه گیری شده در  20بخش جداگانه قسمت باال
مربوط به میانگین داده ها و قسمت پایین مربوط به شکل ( 7کاراندیش و سیمونک.)2016 ،
شعاع )(cm

20

صفر

60

40

عمق )(cm

RE

)NRMSE (%

RE

)NRMSE (%

RE

)NRMSE (%

RE

)NRMSE (%

20

1/11

3/23

2/11

1/26

2/12

1/25

2/18

1/24

40

3/10

2/62

3/17

3/56

3/82

3/59

3/15

2/26

60

2/10

2/25

4/65

3/95

3/62

3/11

4/12

2/77

80

2/08

1/86

2/09

1/12

1/17

2/38

3/18

1/06

100

2/72

2/87

2/87

2/44

1/76

2/17

1/08

2/49

شعاع )(cm

20

صفر

60

40

عمق )(cm

RE

)NRMSE (%

RE

)NRMSE (%

RE

)NRMSE (%

RE

)NRMSE (%

20

4/48

3/41

12/11

5/27

8/52

8/35

12/18

4/76

40

12/32

4/07

8/28

8/38

14/82

5/52

8/23

4/88

60

17/25

8/30

14/25

5/47

3/96

6/95

16/23

2/82

80

11/03

12/03

6/11

6/09

6/18

4/44

18/22

3/26

100

6/27

9/57

7/87

9/23

9/48

6/05

6/19

5/81

با توجه به نمودارهای تغییرات رطوبت در نقاط

که همان بیشترین رطوبت ثبت شده در شکل است و

مختلف محیط ریشه ،متوسط تغییرات رطوبت در عمق

کاهش رطوبت تا زمان رسیدن محیط خاک به نقطه

 70سانتیمتر دارای نوسانات حداقل و بیشترین نوسانات

بحرانی ادامه یافته است .بر این اساس می توان میزان

به عمق  25سانتیمتر مربوط میباشد .ضمنا نمودارهای

جذب را به حداکثر و میزان نفوذ عمقی را کاهش داد (شکل

رطوبتی اعماق مختلف در فواصل شعاعی محدوده ریشه

 .)8محمدی و همکاران ( )2019نتیجه گرفتند که با کاهش

در انتخاب موقعیت مناسب نصب سنسورهای فرمان قطع

دبی جریان و افزایش مدت زمان آبیاری میزان جذب

و وصل سامانه آبیاری هوشمند مورد استفاده قرار

ریشه افزایش و تلفات نفوذ عمقی کاهش می یابد .نتایج

گرفت .به عنوان مثال در سامانه هوشمند به این صورت

تحقیق حاضر نشاندهنده تأیید نتیجهگیری باال در

تعریف گردید زمانی که رطوبت متوسط سه عمق به 18

آبیاری قطرهای هم بود .همچنین کای و همکاران ()2017

درصد و پتانسیل به منفی  940سانتیمتر رسید سامانه

در تحقیقی دریافتند با کاهش مدت زمانی آبیاری میتوان

شروع به آبیاری نماید .این اعداد بر اساس آزمایش

تلفات ناشی از نفوذ عمقی را در آبیاری کاهش داد .نتایج

مشخصات خاک ،منحنی مشخصه ،ظرفیت زراعی و

این تحقیق نشان داد مدیریت همزمان دبی و مدت زمان

پژمردگی قابل محاسبه می باشد که با اعداد رفرنس های

آبیاری یک راهکار مناسب درکاهش میزان تلفات عمقی و

مختلف همخوانی دارد (سوربورن و همکاران .)2015 ،با

توزیع مناسب رطوبت در منطقه توسعه ریشه گیاه در

توجه به شکل ( –8ب) زمان هر آبیاری را می توان دید

آبیاری قطرهای بود.

(الف)

( ج)
زمان )(day

جذب ریشه )(cm day-1

پتانسیل )(cm

(ب)

(د)
زمان )(day

نفوذ عمقی )(cm day-1

باحجب خشنودی ،بشارت. . . ،

رطوبت حجمی )(cm3 cm-3
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شکل  – 8تغییرات پتانسیل خاك در اعماق مختلف (الف) ،شبیه سازی تغییرات رطوبت خاك در اعماق مختلف (ب)،
میزان جذب ریشه (ج) و میزان نفوذ عمقی تجمعی (د) در بازه یک ماه برای آبیاری های مختلف.

نتیجه گیری کلی

خودکار و آنالین اقدام نمود تا گیاه کمترین تنش را داشته

نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین و کمترین

باشد .با توجه به اینکه اساس مدیریت آبیاری هوشمند

میزان نوسانات رطوبتی به ترتیب در اعماق  20و 80

اعمال روشهای مدیریتی جهت تامین کسری رطوبت

سانتیمتری اتفاق افتاد .حدود  74درصد جذب آب ریشه

خاک محدوده ریشه در حد فاصل مقادیر مرزی رطوبت

از عمق  0-40سانتی متر صورت گرفت .مقادیر REو

ظرفیت زراعی ) (FCو نقطه آبیاری مجدد ) (RPمیباشد

 NRMSEبه دست آمده نشان داد نرمافزار HYDRUS-2D

با ترسیم خطوط یادشده در نمودار تغییرات رطوبت

تخمین مناسب از رطوبت حجمی در زیر خاک در آبیاری

اعماق مختلف ،امکان تحقق سامانه مدیریت آبیاری

قطرهای داشت .نتایج مدل با نتایج محقیقن دیگر نیز

هوشمند محقق میگردد .نتیجه این پژوهش منجر به

مقایسه و مشخص شد که اعداد تحلیل آماری استفاده

ساخت دستگاه مدیریت آبیاری هوشمند گردید که به

شده در این تحقیق بهتر بوده است (کاراندیش و

سامانه کنترل پمپاژ ،سنسورهای رطوبتی ،مکش رطوبتی

سیمونک .)2016 ،مقایسه نتایج به دست آمده از طریق

و نرم افزار کنترل مجهز بوده که میتواند برای پایش و

شبیهسازی نرمافزار  HYDRUS-2Dنشان داد میتوان

کنترل هوشمند شبکههای مدرن آبیاری مورد استفاده

برای مدیریت زمان قطع و وصل سامانه به صورت

قرار گیرد.
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