نشریه دانش آب و خاک  /جلد  31شماره  2صفحههای  103تا  /115سال 1400

بررسی چگونگی توزیع رطوبت در آبیاری قطرهای زیرسطحی و مقایسه دادهها با نتایج
HYDRUS 2D
علي شيني دشتگل  ، 1جليل کرمان نژاد  ، 2مجيد حمودي 3و الهام قنبري

تاریخ دریافت1398/8/19 :

عدیوي*4

تاریخ پذیرش1399 /4/26 :

-1مدیر گروه تحقیقات بهزراعی ،مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان
 2و -3کارشناس محقق موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان
 -4استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
*مسئول مکاتبات ،پست الکترونیکیghanbariadivi@sku.ac.ir :

چکیده
توزیع رطوبت یکی از فاکتورهای مهم و تعیین کننده در انتخاب روش آبیاری متناسب با گیاه است .در این مطالعه
ب بررسی توزیع رطوبت در آبیاری قطرهای زیر سههط ی نیشههکر در خههاب بهها بافههت رسههیسههییتی پرداخته هههده اسههت.
آزمایشها ب ازای دبی قطرهچکهها ههها  ۱/۲لیتههر در سهها ت و دو فاصههی قطرهچکهها  ۵۰و  ۶۰سههانتیمتر ( L۵۰و  )L۶۰و
کارگذاری لول آبده در س

مق  ۳۰ ،۲۰ ،۱۵سانتیمتر ( d۲۰ ،d۱۵و  )d۳۰در س تکرار انجام هده اسههت .نمونه بههرداری از

خاب جهت تعیین رطوبت ،در س فاصی افقی  ۳۰ ،۰و  ۶۰سانتیمتری از لول آبده و ب ترتیههب از ا مهها  ۶۰-۳۰ ،۳۰-۰و
 9۰-۶۰سانتیمتری در س مرحی طی هش ماه دوره آزمایش ،انجام گرفت .با استفاده از نرمافزار هایدروس (دو بعههدی)
توزیع رطوبت در اطراف لول های آبده در س

مق کارگذاری هده برای فاصی  ۶۰سانتیمتری بین قطرهچکا ها برآورد

گردید .جهت بررسی دقت نرمافزار هایدروس ،مقادیر رطوبت در طول دوره آزمایش با اسههتفاده از دسههت اه تههیدیآر ،در
 ۱۵نقط اطراف لول های آبده مذکور اندازهگیری گردید .طبق رطوبتهای اندازهگیری هده در مزر ه مقههادیر رطوبههت تهها
فاصی افقی  ۶۰و مودی  9۰سانتیمتری از لول های آبده در تمامی تیمارها بین حد ظرفیت زرا ی و نقط پژمردگی دائههم
قرارگرفت اند .دقت نرمافزار هایدورس (دو بعدی) در هبی سازی رطوبت خاب در اطراف لول های آبده در حالههت فاصههی
 ۶۰سانتیمتر بین قطرهچکا ها با توج ب

مق قرارگیری لول ها  d۲۰ ،d۱۵و  d۳۰طبق معیار جذر میان ین مربعهها خطهها-

نرمال هده ) ،(NRMSEب ترتیب در م دوده متوسط ،خوب و متوسط قرار گرفت.
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای زیرسط ی ،توزیع رطوبت ،تیدیآر ،هایدروس ،نیشکر
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Abstract
Moisture distribution is one of the most important factors in selecting the suitable irrigation method for a
crop. In this study, distribution of soil moisture content was investigated in sugarcane subsurface drip
irrigation in silty-clay soil. The experiments were carried out with drippers having the discharge rate of 1.2
liter per hour, three installation depths of 15, 20 and 30 centimeters (d15, d20, d30), and two spaces of 50
and 60 centimeters (L50 and L60), with three replications. Soil water content sampling during the
experiment was performed at the three stages with three horizontal distances of 0, 30 and 60 cm from the
drip pipe and at depths of 0-30, 6-30 and 90-60 cm, respectively. Using HYDRUS-2D, moisture distribution
around the supply pipes installed at three depths in the condition of 60 cm distance between the drippers, was
determined. To evaluate the accuracy of HYDRUS, the moisture content was measured by TDR device at 15
observation points around supply pipe. The moisture content around the supply pipe within the horizontal
distance of 60 cm and the vertical distance of 90 cm was within range of wilting point and field capacity.
Accuracy of HYDRUS-2D software in simulation of soil moisture around the supply pipe for condition of 60
cm distance between the drippers at the depths of d15, d20, and d30 based on the NRMSE criterion, were in
the medium, good and medium range, respectively.
Keywords: HYDRUS, Moisture distribution, Subsurface drip irrigation, Sugarcane, TDR

مقدمه
 انعطاف،حرکت ادوا در زمین در مرحی داهت
در طراحی و هزین های آزمایش اهی کمتههر اهههاره کههرد
 همچنههین ایههن روش کمههک.)۲۰۱۶ (ایرمههاب و همکههارا
 در مقههادیر کههم و به طور،میکنههد که آب به طور دقیههق
مستقیم در م یط ریش توزیعهههده و خههاب ب صههور
.)۲۰۱۵ موضههعی مرطههوب هههود (کومههار و همکههارا
بررسی اثر توزیع رطوبت خههاب و ال ههوی خههی هههدگی
روی میزا م صول ت ت آبیاری قطههرهای زیرسههط ی
بار دی ههر ال ههوی توزیههع

 ب.بسیار حائز اهمیت است

رطوبت یکی از اطال ا پای ای جهت طراحی و مدیریت

 اسههتفاده از آبیههاری، در طههول ده ه هههای گذهههت
قطرهای زیرسط ی برای درختا دائمههی افزایشیافته و
ب نوا یک استراتژی قوی برای مدیریت امیههدبخش آب
در منههاطق کههمآب پیشههنهاد هههد (کانسههیی و همکههارا
 آبیههاری قطههرهای زیرسههط ی یههک روش مفیههد.)۲۰۱4
آبیاری است و از مزایای آ میتوا ب افزایش کههارآیی
 کههاهش، کاهش یفهای هرز و بیمههاریههها،مصرف آب
 امکا، افزایش کارآیی مصرف کود،فرسایش خاب
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یههک سیسههتم آبیههاری اسههت .آگههاهی از ال ههوی توزیههع

آزمایشها در مخاز  ۵۰۰لیتری خاب هنی با اسههتفاده

رطوبت ،تأثیر زیادی در اثربخشی آبیاری قطرهای دارد.

از قطرهچکا هایی با دبی  ۱و  ۱/۶لیتر در سا ت انجههام

یکنههواختی کههاربرد آب در مزر ه ب وسههیی یکنههواختی

گردید .نتایج نشا داد ک مقادیر توزیع تدریجی رطوبت

هبک لول ها و یکنواختی فواصههق قطرهچکا ههها حاصههق

در هههر دو تیمههار در نزدیکههی قطرهچکهها ههها از تههراکم

میگردد ک ممکن است ب یت افزایش زهکشی یا تفاو

بههاالتری برخههوردار اسههت .همچنههین گههرایش به توزیههع

فشار ،آب ب صور غیریکنواخت در زمین توزیع گههردد

رضهههی در پیهههاز رطهههوبتی در فاصهههی بهههیش از ۳۰

ک میتوا با کاربرد قطرهچکا های تنظیمکننههده فشههار،

سههانتیمتری از م ههق قطرهچکهها مشههاهده هههده اسههت

یکنواختی بیشتری به دسههت آورد .به طورکیی آبیههاری

(بیههزاری و همکههارا  .)۲۰۱4ونههگ و همکههارا ()۲۰۱8

قطرهای زیرسط ی بایستی ب دو امههق ،هزینه اجههرا و

کاربرد آبیاری قطههرهای زیرسههط ی کم مههق در منههاطق

ن هداری باال و دم خابورزی غیب نمایههد که اگههر ایههن

خشک را مههورد ارزیههابی قههرار داده و آزمایشهههایی به

مشکال نسبت ب سایر روشهای آبیاری کههاهش یابههد،

ازای س

کههاربرد آبیههاری قطههرهای زیرسههط ی در آینههده نزدیههک

دبی  ۳/۲لیتر در سا ت انجام دادند .نتایج نشا داد که

افزایش خواهد یافت (هاجو  .)۲۰۱7موری

و همکههارا

مق  ۱۰ ،۵و  ۲۰سانتیمتر بهها قطههرهچکهها بهها

توزیع مودی رطوبت در آبیههاری قطههرهای زیرسههط ی

( )۲۰۱۶کارآیی سیستم آبیاری سط ی و زیرسههط ی را

(لول ه آبههده در مههق  ۲۰سههانتیمتری از سههطح خههاب)

ب ازای سههطو مختیههف کههاربرد آب در خههاب و ال ههوی

ب طور مههده در مههق  ۰-۶۰سههانتیمتری متمرکزهههده

توزیههع رطوبههت بررسههی نمههوده و همچنههین رابطه بههین

است ،درحالیک در آبیاری قطرهای زیرسط ی کم مههق

ظرفیت رطوبت ،فاصههی و مههق را مههورد ارزیههابی قههرار

(لول آبده در مق  ۵و  ۱۰سانتیمتری از سههطح خههاب)

دادند و براساس هعاع ال وی خی هههدگی ،یههک معادله

تمرکز رطوبت در مق متوسط  ۰-۳۰سانتیمتری قههرار

خطههی بههین دو حالههت آبیههاری قطههرهای زیرسههط ی و

گرفت است .همچنین توزیههع ریشه در هههر دو روش در

سط ی تعیین نمودند .با توسع دقیق تکنولوژی آبیاری،

مق  ۰ -۳۰سانتیمتری متمرکز گردیده اسههت .کههارآیی

سیسههتم آبیههاری قطههرهای زیرسههط ی ب ه یههت کههارآیی

مصرف آب ب ازای آبیاری قطرهای زیرسط ی کم مههق

مصرف آب بیشتر ،پیشههرفت قابقمالحظه ای نسههبت به

بیشتر از آبیاری قطرهای زیرسط ی میقتر بوده است،

دی ههر روشهههای آبیههاری داهههت اسههت .در ایههن روش،

بنابراین مق  ۱۰سانتیمتری برای لول آبده در منههاطق

قطرهچکا ها زیر سطح خاب قرار میگیرند و با کههاربرد

خشک پیشنهاد هد.

مستقیم آب در منطق توسع ریش گیاه ،میتوا تبخیههر

در ت قیقی تأثیر ا ما مختیف آبیههاری در روش

آب از سههطح خههاب را ب ه حههداقق رسههاند (کم ه ،۱998

آبیاری قطرهای زیرسط ی بر روی توزیع رطوبت خاب

سینگ و همکارا .)۲۰۰۶

بررسی و نتایج نشا داد ک کارگذاری لول در مق ۳۵

در یک پروژه ت قیقاتی ،توزیع رطوبههت در خههاب

سانتیمتر ،بیشترین کارآیی مصرف آب را داهت است.

بهها اسههتفاده از دسههت اه تههیدیآر ( 1)TDRبهه همههراه

(دوو و همکههارا  .)۲۰۱۳خصوصههیا فیزیکههی خههاب

کودآبیههاری زیرسههط ی مههورد ارزیههابی قرارگرفههت.

میتوانههد در پارامترهههای هیههدرولیکی آبیههاری قطههرهای
زیرسط ی اثرگههذار باهههد .در ت قیقههی اثههر پارامترهههای

Time Domain Reflectometry

1

هیدرولیکی نظیر فشار کههارکرد ،رطوبههتاولیه و جههرم-
مخصهههوا ظهههاهری خهههاب بهههر روی دبهههی جریههها
اندازهگیری هد ک آزمایشها بهها اسههتفاده از سه بافههت
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شینی دشتگل ،کرمان نژاد و . . .

خههاب هههنی ،سههییتی لههوم ورسههی بهه ازای دو جههرم-

توزیع آب و امال در خاب است (کوت و همکارا

مخصههوا ظههاهری ( ۱/4و  ۱/۲۵گههرم بههر سههانتیمتر

 .)۲۰۰۳در برخی پژوهشها از آنالیز ابعادی جهت

مکعب) و دو مقدار رطوبت اولی خاب ( ۱۲و  ۱8درصههد

هبی سازی ال وی تغییرا

رطوبتی خاب در پروفیق

وزنههی) و قطرهچکهها غیههرتنظیمکننههده فشههار انجامهههد.

رطوبتی آبیاری قطرهای استفاده میهود .بر این اساس

نتایج نشا داد ک فشار کارکرد امق اصیی میزا دبی

نرمافزارهای مختیفی بسط یافت و نتایج با نرمافزار

قطرهچکا بوده ک با افزایش فشههار ،دبههی نیههز افههزایش

هایدروس نیز مورد ارزیابی قرار گرفت است (خیییی و

مییابد .رطوبت اولی و جرممخصوا ظاهری در خاب

همکار

 .)۲۰۱4کوب و همکارا ( )۲۰۰۶پیشروی

هنی سبک بیش از دی ر بافتهای موردمطالعه اثرگههذار

جبه رطوبتی در س نوع خاب مختیف را با استفاده از

بوده است .حساسیت دبی به پارامترهههای هیههدرولیکی،

روش ددی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصق از

وابست ب بافت خاب بوده و مقدار ایههن حساسههیت به -

حق معادل فییی

( )۱984در اکثر موارد سازگاری

ترتیب هنی بیش از سییتیلوم و بههیش از رسهی اسههت.

خوبی با نتایج حاصق از حق ددی معادل ریچاردز

همچنین حساسیت دبی به پارامترهههایی نظیههر ههدایت-

نشا داد .خا م مدی و بشار

( )۲۰۱۳ت قیقی برای

هیدرولیکی با افزایش فشار ،رطوبت اولی خاب و چ الی

تخمین ابعاد جبه رطوبتی حاصق از یک منبع نقط ای

ظاهری خاب ،کاهش مییابد (فا و لههی  .)۲۰۱8انتخههاب

انجام دادند و قابییت نرمافزار هایدروس دوبعدی را با

روش مناسههب آبیههاری ،خصوصهها آبیههاری زیرسههط ی

روش آبیاری نواری بررسی نموده و از توانایی این

الوه بر بافت خاب تابع خصوصیا گیاه نیز میباهههد.

با استفاده از

نرمافزار اطمینا

حاصق کردند .سپ

آزمایشی ب منظور تعیین اثر توزیع رطوبت در خاب بههر

نرمافزار هایدروس و با ب کارگیری قضی  πباکین هام

روی پارامترهههای کمههی و کیفههی نیشههکر ت ههت آبیههاری

روابطی ساده برای تخمین مقدار مق و بیشین قطر

قطههرهای زیرسههط ی بهها دبههیهههای  ۱/۶و  ۳/۵لیتههر در

خی هدگی خاب توسط هدایتهیدرولیکی اهباع خاب،

سهها ت انجامگرفههت کهه لولهه های آبههده در مههق ۳۰

دبی قطرهچکا ها و مد زما

سانتیمتری کارگذاری و مقادیر رطوبههت بهها اسههتفاده از

نمودند .مقایس ابعاد جبه رطوبتی با نتایج ب دستآمده

 TDRاندازهگیری هد .نتایج نشا داد ک توزیع رطوبههت

از روابط فو نشا داد ک میتوا از این روابط برای

در خههاب در الی ه های مختیههف در طههول آزمایشههها ب ه

تخمین ابعاد پیاز رطوبتی استفاده نمود.

تعادل رسیده و یک رابط مشخص بین ظرفیتن هههداری

کارکرد سیستم ارائ

هدف از این پژوهش انههدازهگیههری دقیههق میههدانی

آب در خههاب و حجههم خههاب مرطههوبهههده وجههود دارد.

پروفیق رطوبتی آبیاری قطههرهای زیرسههط ی و مقایسه

همچنین دبی قطرهچکا ها تههأثیری در توزیههع رطوبههت و

نتایج با نرمافههزار هههبی سههازی هههده توسههط نههرمافههزار

نیترا در پروفیق خاب ،میزا کمی و کیفی م صههول و

هایدروس 2D/3Dمیباهههد .طبههق نتههایج ت قیقهها ارائه

تراکم ریش نداهت اند (سوزا و بیزاری  )۲۰۱8به طههور

هههده ،توزیههع رطوبههت در خههاب به ازای حجههم یکسهها

کیهههی ،بهین سهههازی دسهههت اههای آبیهههاری قطهههرهای

کاربرد آب ،بیشتر وابست ب

وامیی نظیر بافت خههاب و

زیرسط ی و اسههتفاده درسههت از ایههن سیسههتم آبیههاری،

مق نصب لول آبده مههیباهههد و نههرمافههزار هایههدروس

نیازمند پیشبینههی دقیقههی از هندسه پروفیههق رطههوبتی و

قابییت قابق قبولی در نرمافزار کرد توزیههع رطوبههت در

توزیع آب در خاب میباهد (زار .)۱99۶

خاب دارد لذا در این مطالع توزیههع رطوبههت در آبیههاری

البت باید توج داهت ک  ،طراحی و مدیریت
کارآمد سیستمهای آبیاری قطرهای نیازمند فهم ال وی

قطرهای زیر سط ی در خاکی با بافههت سههییتیرسههی به
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ازای ا ما مختیف نصب لول آبده مورد ارزیههابی قههرار

طراحی و ساخت هد .لول های آبده از نوع کنترل فشههار

گرفت و با نتایج نرمافزار هایدروس مقایس گردید.

و آنتههیسههیفو بهها قطههر خههارجی  ۱۶میییمتههر انتخ هاب
گردید.
نمون هایی جهت تعیین پیههاز رطوبههت در اطههراف

مواد و روشها
آزمایشها در زمینی به مسههاحت  ۱/۲هکتههار در
مؤسس ت قیقا و آموزش نیشکر خوزسههتا واقههع در
کییومتر  ۳۵جاده اهواز-آبادا انجههام هههد .بافههت خههاب
سییتیرسی بوده ک در رده خابهای سن ین طبق بنههدی
میگردد .ب منظور انتخههاب دبههی مناسههب قطرهچکا ههها،
الوه بر در نظر گههرفتن بافههت خههاب ،تعههدادی آزمههایش
اولی نیز در مزر

موردنظر انجام گردیده ک درنهایههت

بر اساس بافت خاب و میزا رواناب حاصههی دبههی ۱/۲
لیتر در سا ت انتخاب گردید .هکق  ۱ن وه اتصال لول -
های آبده ب مانیفولد و یکی از تیمارهای طر آزمایشههی
را نشا میدهد .آزمایشها در  ۶تیمار هامق سه
کارگذاری لول آبده  ۲۰ ،۱۵و  ۳۰سههانتیمتر

مههق

(d۲۰ ،d۱۵

و  )d۳۰و دو فاصهههی قطرهچکههها  ۵۰و  ۶۰سهههانتیمتر
( L۵۰و  )L۶۰در س تکرار با طول لول های آبههده برابههر
 ۲4۰متههر و فاصههی از یکههدی ر معههادل  ۱/8۳متههر انجههام
گردیههد .قیمهه های نیشههکر بافاصههی  4۰سههانتیمتری از
یکدی ر کشتهد و لول آبده در وسط دو ردیههف قیمه و
در زیر سطح خاب قرارگرفت .در ایست اه پمپههاژ از سه
پم ه فشههارقوی  WKL 80/3ب ه همههراه دو ههدد فییتههر
هیدروسههیکیو و  ۶ههدد فییتههر هههنی و دیسههکی (۱۲۰

قطرهچکا تهی و پ

از توزین ،ب مههد  ۲4سهها ت در

آو و در دمای  ۱۰۵درج سیسههیوس قههرار دادههههد و
درنهایت میزا رطوبت وزنی نمون ها تعیینهد .نمونه -
برداری از خاب در س مرحی در طی هش ماه در طول
فصق کشت ،انجامهههد .همچنههین به ازای فاصههی قطههره
چکا  ۶۰سانتی متر ( )L۶۰و س

مق کارگههذاری لوله

آبههده  ۲۰ ،۱۵و  ۳۰سههانتیمتر ( d۲۰ ،d۱۵و  )d۳۰دقیق هاً
مقابق قطرهچکا و ب فواصق افقههی  4۵ ،۳۰ ،۱۵ ،۰و ۶۰
سانتیمتر ۵ ،دد لوله تههرایم تهها مههق  9۰سههانتیمتری
جهت قرائت رطوبت با دست اه  TDRنصبهد ک در پنج
نوبت در طول دوره آزمایش (تقریباً هههر  ۲مههاه) مقههادیر
رطوبت اندازهگیری و درنهایت میان ین این مقادیر جهت
ارزیابی نتایج هایدروس اسههتفاده هههد (بههدلیق م ههدویت
تعداد لول های ترایم ،فقط در لوله هههای آبههده بهها فاصههی
قطرهچکا  ۶۰سانتیمتر این بررسی انجام هده اسههت).
ظرفیت زرا ی و حد پژمردگههی دائههم به ترتیههب  ۲۵/۱و
 ۱۲/8۵درصد وزنی تعیین گردید .در جههدول  ۱تهها  ۳به
ترتیب مشخصا هیدرولیکی و اجرایههی لوله های آبههده،
خصوصیا فیزیکههی و هههیمیایی خههاب مزر ه طههر و
پارامترهای هواهناسی منطق ارائ هده است.

میکرومتههر) استفادههههد .ب ه منظور کارگههذاری لول ه های
آبده در مزر  ،دست اه لول گذار مناسب کشههت نیشههکر
لول آبده

مانیفولد

شکل  -1نحوه اتصال لوله آبده به مانیفولد و گیاه نیشکر در یکی از تیمارها.
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جدول  -1مشخصات هیدرولیکی و اجرایی لولههای آبده.
فاصی

دبی

تیمار

مق کارگذاری

قطرهچکا ها

قطرهچکا ها

فاصی

قطر خارجی

طول لول

فشار ابتدای

فشار انتهای

لول های آبده

لول آبده

آبده

خط

خط

)l (m

)Pi(Bar

)Pn(Bar

۳/4

۱/۱

۳/4

۱/۱

۱۵

۳/4

۱/۱

۳۰

۳/4

۱/4

۳/4

۱/4

۳/4

۱/4

لول

روی لول

(q(L hr-1

)L(cm

اول

۱/۲

۵۰

دوم

۱/۲

۶۰

)d(cm

)D(mm

)B(cm

۳۰
۱8۳

۲۰

۲۰

۱۶

۱8۳

۲4۰

۲4۰

۱۶

۱۵

جدول  -2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای طرح.
کاتیو ها )(meq L-1

ρb
)(g cm-3

مق نمون ()cm

بافت خاب

)EC(dS m-1

pH

۰-۳۰

سییتی رسی

۶/97

7/۱9

۱/۵

۳۰-۶۰

سییتی رسی

4/7۵

7/۲8

۱/۵7

۰/۱۲

۶۰-9۰

سییتی رسی

4/7۳

7/۲9

۱/۶۱

۰/۰۱

K+

Mg2+

Ca2+

Na+

SAR

۰/۱8

۱۱/۵۲

۱۱/۰9

۵۱/۳

۱۵/۳۰

8/۰4

7/8۲

۳۵/۶

۱۲/۶4

۱۰/8۲

9/89

۳۲/4

۱۰/۰7

جدول  -3مقادیر متوسط پارامترهای مهم هواشناسی در منطقه مطالعاتی (.)1997-2017
حداکثر دما (˚)C

حداقق دما (˚)C

۵۱/۵

-4/۵

حداکثر تبخیر ()mm day-1
۲8/۲

][1

نرمافزار هایدروس

متوسط تبخیر سالیان ()mm

1

۳۲۱8

)𝒉(𝑲𝝏
𝒛𝝏

]−

𝒉𝝏
𝒛𝝏

)𝒉(𝑲[

𝝏
𝒛𝝏

]+

𝒉𝝏
𝒓𝝏

)𝒉(𝑲𝒓[

ک در آ ؛  θرطوبت حجمی آب خاب

𝝏 𝟏
𝒓𝝏 𝒓

=

𝜽𝝏
𝒕𝝏

(h ،) L3 L-3

هایدروس یکی از نرمافزارهای پیشرفت در ارتباط

پتانسیق فشاری آب ) t ،(Lزما ) r ، (Tم ور افقی،

باحرکت آب ،گرما و امال در خاب میباهد .این نرم-

م ور مودی و ) K(hهدایت هیدرولیکی غیراهباع خاب

افزار هامق حق ددی معادل ریچاردز در تیفیق با

) (L T-1است .ویژگیهای هیدرولیکی خاب از نرمافزار

روابط ون نوختن برای بررسی حرکت آب در خاب می-

ون نوختن-معیم و هدایت هیدرولیکی غیراهباع خاب با

باهد (نوروزویا و همکارا  .)۲۰۱۶معادل ریچاردز،

نرمافزار معیم ،طبق معادال  ۲و  ۳ب دست میآید

معادل حاکم بر جریا

آب در یک م یط هم ن و

ایزوتروپیک خاب است ک ب هر زیرمیباهد.

(النصر و همکارا .)۲۰۱4
𝟏

𝟏 > 𝒏; ; 𝒎 = 𝟏 −
𝒏

𝒓𝜽𝜽𝒔 −
𝒎) 𝒏|𝒉𝜶|(𝟏+

][۲
HYDRUS

1

𝜽(𝒉) = 𝜽𝒓 +

z
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𝑚 2

][۳

]

1

𝑚 𝑟𝜃𝜃−
(
) )
𝑟𝜃𝜃𝑠 −

𝑙 𝑟𝜃𝜃−

) [1 − (1 −

𝑟𝜃𝜃𝑠 −

( 𝑠𝐾 = )𝐾(ℎ

109

نوا نقاط مشاهداتی در

گیری هده توسط  TDRب

پروفیق هبی سازی هده در نرمافزار هایدروس انتخاب

 θsو  θrب ترتیب رطوبت حجمی اهباع و رطوبت حجمی
باقیمانده در خاب) L ،(L3 L-3پارامتر تجربی مربوط ب

گردید .با توج ب اینک اندازهگیریهای انجام هده
از هروع آبیاری

توسط دست اه  TDRچندین ماه پ

پیوست ی خیق و فرج خاب h ،مکش ماتریک ) n ،(Lو

m

انجام هد لذا در نرمافزار هایدروس  ۱۰نوبت آبیاری با

پارامترهای هکق من نی مشخص رطوبتی خاب،

α

 ۱۰سا ت نرمافزارسازی هد

ک

مقدار ورود هوا ) (L-1و  Ksهدایت هیدرولیکی

دوره یک روزه و مد

(مطابق برنام آبیاری مزر ) و مقادیر نرمافزارسازی

اهباع خاب) (L T-1میباهند .نرمافزار هایدروس نیاز ب

هده رطوبت  ۲4سا ت پ

پارامترهای هیدرولیکی خاب مانند  α ،l،ks ،θr ،n ،θsو

های  TDRمقایس گردید.

مقادیر رطوبت خاب برای هرایط اولی دارد .در این
ت قیق برآورد این پارامترها توسط نرمافزار رزتا

از آخرین آبیاری با داده-

ارزیابی نرمافزار هایدروس

و همکارا  )۲۰۰۱انجام گرفت .ب این صور

ب منظور ارزیابی میزا دقت نتایج نرمافزار هایدروس

ک پارامترهای موردنیاز نرمافزار مذکور در مزر

در مقایس با دادههای دست اه  ،TDRاز معیار جذر

اندازهگیری هد و در نرمافزار رزتا استفاده گردید.

میان ین مربعا خطا نرمال هده ( )NRMSEاستفاده هد

پروفیق هبی سازی هده در نرمافزار هایدروس دارای

ک مطابق معادل هماره  4است.

(اسچ

رض  ۰/8متر و مق  ۱متر بود .در تعیین هرایط
مرزی م ق لول آبده ،متوسط طولی جریا ورودی از

× 100

][4

1
𝑛

2
𝑛∑ √
) 𝑖𝑦𝑖=1(𝑥𝑖 −

̅𝑥

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

لول آبده ب خاب ،بر اساس دبی ،فاصی قطرهچکا ها و

در معادل باال  yi ،xi ،nو ̅𝑥 ب ترتیب تعداد دادهها ،مقادیر

قطر لول آبده ،برابر هد جریا ثابت  ۳/۲سانتی متر

رطوبههتهههای انههدازهگیههری هههده ،مقههادیر رطوبههتهههای

بر سا ت در نظر گرفت هد .همچنین در مرز باالیی

برآورد هده و میان ین مقادیر رطوبتهای انههدازهگیههری

پروفیق ک در تماس با اتمسفر قرار دارد ب مقدار ۱8

هده میباهند .به طههور کیههی مقههادیر  NRMSEدر بههازه

مییی متر تبخیر در روز ا مال گردید و مرز پایینی نیز
بصور زهکشی آزاد انتخاب گردید و در بخش هرایط
اولی  ،رطوبت اولی خاب  ۱7درصد حجمی تعیین گردید.
جهت بررسی توانایی نرمافزار هایدروس در برآورد
توزیع رطوبت در خاب با بافت سن ین ت ت آبیاری
قطرهای زیر سط ی از نتایج رطوبت اندازهگیری هده با
دست اه  ۲4( TDRسا ت پ

از آبیاری) در فواصق

افقی  4۵ ،۳۰ ،۱۵ ،۰و  ۶۰سانتیمتری از لول آبده و در
مقهای  ۳۰-۶۰ ،۰-۳۰و  ۶۰-9۰سانتیمتری استفاده
هد .ب همین منظور نقاطی نظیر ب نظیر نقاط اندازه-

(∞ ]0،+قرارد دارد و دقت نرمافزار در برآورد نتههایج بهها
توج ب مقادیر  NRMSEب این صور قابق دست بندی
است ک کمتههر از  ۱۰ههالی ،بههین  ۱۰-۲۰خههوب ،بههین
 ۲۰-۳۰متوسط و بیشتر از  ۳۰ضههعیف خواهههد بههود
(بنایا و هوگنبوم .)۲۰۰9
نتایج و بحث
توزیع رطوبت در خاک
در هکق  ،۲نتایج میزا رطوبت موجود در خاب،
اندازهگیری هده در تیمارهای مختیف ارائ هده است.
تقریباً در تمامی نقاط اندازهگیری هههده به اسههتثنا چنههد
نقط مقادیر رطوبت بین دو حد ظرفیههت زرا ههی و نقطه
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پژمردگی دائم بودهاند .همچنههین قابقمشههاهده اسههت که

تفاو در حجم آب ،موجب تغییر در مقدار رطوبت نقاط

بافاصی گرفتن از لول آبده ،مقادیر رطوبت وزنی رونههد

مختیف هده ،و این روند در هکقهای ارائ هده ب ازای

نزولی داهت است .یت این پدیههده را مههیتههوا به ایههن

مراحق یک تا س نیههز مشههاهده هههد .از مقایسه مقههادیر

صور بیا نمود ک بافاصی گرفتن از لوله و توسههع

رطوبت در دو تیمار  L۵۰و  L۶۰این مورد مشاهده می-

پیاز رطوبتی ،آب در حجم خاب بیشتری توسع یافت و

گردد ک مقههادیر رطوبههت در تیمههار  L۵۰بههیش از تیمههار

رطوبت کمتری به نقههاط دورتههر مههیرسههد ،ایههن کههاهش

 L۶۰است .با توج ب همپوهانی بیشتر قطههرهچکهها ههها

مقادیر رطوبت ب طور واضح در خطوط میههان ین نشهها

در تیمههار  L۵۰ایههن موضههوع موجههب گسههترش بیشههتر

دادههده است .در هکق هماره  ۲در برخی نقاط مقادیر

رطوبت در اطراف قطرهچکا هده است.

رطوبت از حد پژمردگی دائم کمتر هده ،زیههرا ایههن نقههاط

نرمافزار هایدروس:

در فاصی افقی  ۶۰سانتیمتری از لول آبههده و در مههق

در هکق هماره  ۳تغییرا

 ۳۰-۰سانتیمتری خههاب قههرار داهههت و ال ههوی خههی -

دوره  ۱۰روزه آبیاری را ک بوسیی نرمافزار هایدروس

هدگی ب ن وی است ک جریا

رضههی تهها ایههن ناحیه

رطوبت حجمی در طول

برآورد هده را در چند سری نقاط مشاهداتی نشا

نمیرسههد .نکته دی ههری که مشههاهده مههیگههردد توزیههع

میدهد .در این هکق نقاط  N1-N3در فاصی افقی ۰

متفههاو رطوبههت در مههقهههای مختیههف اسههت .ب ه ایههن

سانتیمتری از لول  ،نقاط  N4-N6در فاصی افقی ۱۵

صور ک در تیمار  d۳۰و  d۱۵از سطح تا مههق خههاب

سانتیمتری از لول  ،نقاط  N7-N9در فاصی افقی۳۰

ولههی در تیمههارd۲۰

سانتیمتری از لول  ،نقاط  N10-N12در فاصی افقی 4۵

از سطح تا مق  ۳۰-۶۰سانتیمتر روند افزایشی بوده و

سانتیمتری از لول و نقاط  N13-N15در فاصی افقی ۶۰

پ ازآ کاهشی میگردد .یههت ایههن موضههوع به دلیههق

سانتیمتری از لول قرار دارند .در هر سری نقاط،

هکق توسع پیازرطههوبتی در ایههن سه تیمههار اسههت .در

میزا رطوبت در س

مق  4۵ ،۱۵و  7۵سانتیمتری

تیمههار d۳۰بیشههترین میههزا رطوبههت در مههق ۶۰-9۰

بطور جداگان نمایش داده هده است .همچنین در ادام

سانتیمتری سطح خاب ایجادهده است.

توزیع رطوبت در پروفیقهای هبی سازی هده در نرم-

بنابراین مقدار رطوبت از سطح تا مق روندی افزایشههی

افزار هایدروس در هکق 4ارائ هده است.

دارد .در تیمار  d۲۰بیشترین مقدار رطوبت در مق -۶۰

همانطور ک مشاهده میهود در نقههاط نزدیههک به لوله

 ۳۰سههانتیمتری ایجادهههده لههذا از سههطح تهها ایههن مههق

آبده نواسانا رطوبت حجمی ب وضو قابههق مشههاهده

رونههدی

است البت در نقاط مشاهداتی ک در فاصههی بیشههتری از

مقادیر رطوبت روند افزایشی داهههت

مقادیر رطوبههت رونههدی افزایشههی و په
کاهشههی داهههت اسههت .در تیمههار  d۱۵به

از آ

یههت نزدیکههی

لول آبده قرار دارند نواسانا کمتری مشاهده هد.

قطرهچکا ب سطح خاب ،بخشی از جریهها به روانههاب

بطههور کیههی رونههد تغییههرا رطوبههت در تمههامی نقههاط

تبدیقهده و موجب گردیده ک گسترش رضی رطوبههت

افزایشی بود البت ب

یت تبخیر از سطح خههاب در نقههاط

کمتر هود این موضههوع با ههه هههده تهها حههداکثر میههزا

نزدیک ب سههطح میههزا رطوبههت ابتههدا رونههدی کاهشههی

رطوبت ب صور

مقی توسع یافت و ب همین یههت در

هکق  ،۳مقادیر رطوبت از سطح ب

مههق خههاب رونههدی

افزایشی دارد .میزا حجم آب دادههده در مرحیه یههک،
دو و س ب ترتیب  ۱۱ ،8و  ۱4میییمتر بوده است .ایههن

داهت ولی در ادام ( حدودا پ

از ۱۰۰سهها ت) میههزا

رطوبههت به دلیههق توسههع پیههاز رطههوبتی افههزایش یافههت.
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فاصله نمونه نسبت به لوله آبده ()cm

فاصله نمونه نسبت به لوله آبده ()cm

فاصله نمونه نسبت به لوله آبده ()cm

فاصله نمونه نسبت به لوله آبده ()cm

فاصله نمونه نسبت به لوله آبده ()cm

فاصله نمونه نسبت به لوله آبده ()cm

شکل -2مقادیر رطوبت در تیمارهای مورد بررسی به ازای میانگین سه مرحله اندازهگیری رطوبت.

با توج ب هکق  4مشخص میگردد ک با افزایش مق

سطح خاب ب کمتر از  7۰درصد رطوبت ظرفیت زرا ی

کارگذاری لول آبده ،مقدار کمتری رطوبت ب سطح

رسیده است .بیشترین میزا توزیع رضی رطوبت در

خاب رسیده است ب طوریک در تیمار  d۱۵تا فاصی

تیمار  d۳۰مشاهده گردید ،زیرا در این تیمار کاهش

افقی  ۲۰سانتیمتری از لول  ،میزا رطوبت ب ظرفیت
زرا ی رسیده است ولی در تیمار  d۳۰میزا رطوبت

تیفا

تبخیر از سطح خاب موجب افزایش گسترش

رضی پیاز رطوبتی هده است.
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شینی دشتگل ،کرمان نژاد و . . .

شکل  -3نواسانات زمانی رطوبت حجمی برآورد شده در نقاط مشاهداتی.

d20

d15

d30
شکل  -4توزیع رطوبت حجمی برآورد شده با نرمافزار هایدروس به ازای قرار گیری لوله آبده در عمقهای  20 ،15و 30
سانتیمتری.
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مقایسه مقادیر رطوبت  TDRبا نرمافزار هایدروس
هما طورکه در قسههمتهههای قبههق شکههر هههد به منظههور
بررسی کارایی نرمافزار هایدروس  ۱۵نقطه مشههاهداتی
در پروفیههقهههای هههبی سههازی هههده به ازای سه

مههق

کارگذاری لول آبههده در نظههر گرفته هههد که ایههن نقههاط
دارای مختصا یکسا با نقاط اندازهگیری هده توسههط
 TDRهستند .بهها اسههتفاده از معادله هههماره  4مقههادیر
مشاهداتی و م اسباتی با هم مقایس هدند ک نتایج آ
در جدول هماره  4ارائ هد .در هکق  ۵مقادیر رطوبههت
اندازهگیری هده در مقابههق مقههادیر م اسههباتی به ازای
مقهای مختیف کارگذاری لول آبده ارائ هده است.
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نزدیکی قطرهچکا در م دوده الی و در فاصی ۱۰
در م دوده خوب گزارش

سانتیمتری قطرهچکا

نمودند .بنایا و هوگنبوم ( )۲۰۰9میزا دقت هایدروس
دو بعدی در برآورد رطوبت آبیاری قطرهای زیرسط ی
در یک خاب لومی را در م دوده الی گزارش نمودند.
نتیجهگیری کلی
طبق اندازهگیریهای انجامهههده بافاصههی گههرفتن
از لول آبده ،مقادیر رطوبت روند کاهشی دارد .همچنههین
مقههادیر رطوبههت تهها فاصههی افقههی  ۶۰و مههودی 9۰
سانتیمتری از لوله آبههده در تمههامی تیمارههها بههین حههد
ظرفیت زرا ی و نقط پژمردگی دائم قرارگرفت اند.
در تیمههار  d۳۰و  d۱۵از سههطح تهها مههق خههاب
مقادیر رطوبت روندی

افزایشی دارد ولههی در تیمههار d۲۰

از سطح تا مق  ۳۰-۶۰سانتیمتر ،روند افزایشی بههوده
و پ ازآ کاهشی میگردد .بیشترین مقادیر رطوبت در
سطح خاب  ۲4سا ت په

از اتمههام آبیههاری به ترتیههب

مربوط ب تیمار  d۱۵ ،d۲۰و  d۳۰تعیین گردید.
از مقایس ه مقههادیر رطوبههت در دو تیمههار  L۵۰و
 L۶۰مشاهده گردیهد که مقههادیر رطوبههت در تیمههار
شکل-5مقایسه رطوبتهای حجمی اندازهگیری شده با

L۵۰

بیش از تیمار  L۶۰است.
طبق نتایج نرمافزار هایدروس در طههول دوره ۱۰

مقادیر محاسباتی.

روزه آبیههاری ،رطوبههت در نقههاط مشههاهداتی نزدیههک به
جدول  -4تعیین دقت نرمافزار هایدروس در برآورد مقادیر
رطوبت.
تیمار d۳۰

تیمار d۲۰

تیمار d۱۵

قطههرهچکهها تغییههرا سینوسههی داهههت .البته در نقههاط
دورتر ،این نوسانا کمتر مشاهده هد .بطور کیی رونههد
تغییههرا رطوبههت در تمههامی نقههاط مشههاهداتی در طههول

۲8/۲

۱۲/۵

۲۶/4

NRMSE

دوره آبیاری افزایشی بود .البت ب یههت تبخیههر از سههطح

متوسط

خوب

متوسط

م دوده دقت

خههاب در نقههاط نزدیههک به سههطح میههزا رطوبههت ابتههدا
روندی کاهشههی داهههت ولههی در ادامه ( حههدوداً په

از

با توج ب مقادیر  ،NRMSEدقت نرمافزار هایدروس در

۱۰۰سا ت) میزا رطوبت ب دلیق توسع پیههاز رطههوبتی

س تیمار  d۲۰ ،d۱۵و  d۳۰ب ترتیب متوسط ،خوب و

افزایش یافت.

متوسط ارزیابی گردید .بزان و همکارا ( )۲۰۱۶دقت

براساس نتایج نرمافههزار هایههدروس ،بهها افههزایش

نرمافزار هایدروس دو بعدی را در تخمین پیشروی

مق کارگذاری لول آبده ،مقدار کمتری رطوبت ب سطح

رطوبت در خاب لوم هنی ت ت آبیاری قطرهای در

از

خاب رسیده ب طوری ک در تیمار  d۱۵بالفاصی په
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اتمام آبیاری رطوبت سطح خاب در حد ظرفیههت زرا ههی

بدینوسیی از موسس ت قیقا و آموزش نیشکر

 میههزا رطوبههت سههطحd۳۰ برآورد گردید ولی در تیمههار

خوزستا جهت فراهم نمود امکانا اجرای این طر و

 درصد رطوبت ظرفیت زرا ههی تخمههین7۰ خاب کمتر از

فراهم نمود دادههای مههورد اسههتفاده در ایههن پههژوهش

 همچنین بیشترین میزا توزیع رضی رطوبت.زده هد

.قدردانی میهود

. رخ دادd۳۰ در این نرمافزار در تیمار
 دقهههت نهههرمافهههزار،NRMSE براسهههاس مقهههادیر
 ب ه ترتیههب درd۳۰  وd۲۰ ،d۱۵ هایههدروس در س ه تیمههار
. خوب و متوسط تعیین گردید،م دوده متوسط
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