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بررسي تاثير دو عمق نصب قطرهچکان با دبيهاي يکسان بر توزيع رطوبت در سيستم
آبياري قطرهاي زيرسطحي و شبيهسازي آن با مدل HYDRUS-2D
مسعود افشار جهانشاهي ،1حميد زارع ابيانه2٭ ،هرمزد نقوي ،9امير اسالمي
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مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد نويسنده اول

تاريخ دريافت14/14/ 41:
تاريخ پذيرش14/10/52 :

چکيده
آبياري قطرهاي زيرسطحي امروزه بهعنوان يکي از مهمترين و پيشرفتهترين روشهاي آبياري در کشاورزي مطرح است .در آبياري
قطره اي زيرسطحي آب در حجم و فشار کم در اختيار گياه قرار ميگيرد و آب توسط نيروي ماتريک خاک جابجا ميشود .همين
عوامل موجب کاهش تلفات و در نتيجه باال رفتن کارايي مصرف آب ميشوند .البته بايد توجه داشت عدم توجه به طراحي صحيح و
مديريت نامناسب اينگونه سيستم هاي آبياري ،موجب کاهش راندمان کاربرد آب در آنها ميشود .به منظور بررسي توزيع رطوبت و
تعيين عمق نصب بهينه در سيستم آبياري قطرهاي زيرسطحي طرحي با قطرهچکاني با دبي دو ليتر بر ساعت ،دو عمق کارگذاري
لولهها ( 01و  12سانتيمتر) و چهار اليه عمقي قرائت رطوبت ( 11-01 ،01-01 ،01-1و  451-11سانتيمتر) در يک خاک زراعي
در مرکز تحقيقات کشاورزي کرمان انجام گرديد .نتايج حاصل از شبيهسازي رطوبت توسط مدل  ،HYDRUS-2Dبا نتايج حاصل از
آزمايشات صحرايي مقايسه گرديد .براي عمق نصب  01سانتيمتر ميانگين مقادير ميانگين مجذور مربعات خطا ( )RMSEو ضريب
همبستگي به ترتيب  1/1102و  1/115بهدست آمد .براي عمق نصب  12سانتيمتر نيز ميانگين مقدار  1/1102 ،RMSEو ضريب
همبستگي 1/100 ،به دست آمد،که توانايي باالي مدل را در شبيهسازي توزيع رطوبت در سيستم آبياري قطرهاي زيرسطحي نشان
ميداد .مقايسه ضريب همبستگي هر دو عمق در قالب مدل خطي برازش يافته در هر دو حالت نيز بيانگر دقت برآوردهاي باالتر
عمق نصب  01سانتيمتر نسبت به  12سانتيمتر بود .همچنين عمق نصب  01سانتيمتري بهعنوان عمق نصب بهينه انتخاب
گرديد.
واژههاي کليدي :آبياري قطرهاي زيرسطحي ،پياز رطوبتي ،شبيهسازي ،مدل .HYDRUS-2D
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دانش آموخته کارشناسي ارشد ،رشته آبياري و زهکشي ،دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان،

masoudafshar6568@yahoo.com

5دانشيار رشته آبياري و زهکشي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان( 11400400114 ،٭ نويسنده مسئول)zareabyaneh@gmail.com -
0عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمان
1عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمان
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مقدمه
سيستمهاي آبياري زيرسطحي به خاطر قرار ندادن آب
در معرض تبخير و رساندن مستقيم آن به منطقه توسعه
ريشههاي گياه صرفهجويي قابل مالحظهاي در ميزان آب
مصرفي داشته و موجب افزايش راندمان آبياري ميگردند
(دستوراني و همکاران .)4000 ،بررسيهاي صورت گرفته
نشان ميدهد اين روش آبياري به دليل دسترسي سريعتر
ريشه به آب و مواد غذايي از مزاياي قابل توجهي برخوردار
است (سياري و همکاران .)4000 ،با اين حال اگر اين
سيستم بهخوبي طراحي و مديريت نشود نه تنها موجب
افزايش راندمان کاربرد آب نميگردد ،بلکه ممکن است
تلفات آب و اتالف سرمايه را در پي داشته باشد .براي
رسيدن به اين هدف آگاهي از الگوي توزيع رطوبت در
خاکهاي مختلف و تعيين عمق بهينه نصب لولههاي آبده از
ضروريات طراحي صحيح اين نوع روش آبياري است .شناخت
و توصيف الگوي توزيع زماني و مکاني رطوبت در سطح
مزرعه بسيار دشوار و نيازمند استفاده از ابزارهاي جديد
است .يکي از آسانترين و کمهزينهترين روشهاي تعيين
ابعاد جبهه رطوبتي و الگوي توزيع رطوبت در خاک ،استفاده
از مدلهاي تحليلي ،تجربي و عددي شبيهساز ميباشد .مدل
 Hydrus-2Dيکي از مدلهاي توانمند در امر شبيهسازي
حرکت آب ،امالح و گرما ميباشد که بر پايه حل عددي
معادله ريچاردز عمل ميکند (اژدري .)4000 ،اين مدل در
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سال  4110توسط آزمايشگاه شوري خاک آمريکا ارائه
گرديد و تاکنون نسخههاي اصالحي آن در قالب مدل
 Hydrusيک بعدي ،دو بعدي و سه بعدي در اختيار محققين
قرار گرفته است (اژدري .)4000 ،سيمونک و همکاران
( )4111با استفاده از دادههاي مشاهداتي جريان آب و امالح
نشان دادند که مدل  Hydrus-2Dتوصيف خوبي از دادهها
دارد .در تحقيقي ديگر تاثير آبياري قطرهاي زيرسطحي از
يک منبع خطي بر خصوصيات ديناميکي خاک توسط
المالگلو و ديامانتوپولوس ( )5111با مدل Hydrus-2D
بررسي و شبيهسازي گرديد .نتايج آنان تاييدي بر کارايي
روش آبياري زيرسطحي در کاهش تبخير از سطح خاک و
US salinity laboratory
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سهولت دسترسي ريشه به رطوبت بود .توانايي مدل
 Hydrus-2Dدر شبيهسازي رطوبت جابجا شده و آبشويي
نيترات خاک در مطالعه سيلوا و همکاران ( )5112بررسي
شد .نتايج مطالعه آنان مويد آن بود که مدل فوق بهخوبي
ارتباط بين آبشويي نيترات با خصوصيات هيدروليکي
خاکها درکاربريهاي متفاوت را تفسير مينمايد .در پژوهش
انجام شده توسط هانسن و همکاران ( )5110کارايي مدل
 Hydrus-2Dدر يک سيستم کود-آبياري قطرهاي آمونيوم -
اوره -نيترات مورد بررسي قرار گرفت .گزارش آنان حاکي از
توانايي باالي شبيهسازي مدل در بحث حرکت نيتروژن و
نيترات در انواع سيستمهاي آبياري قطرهاي سطحي و
زيرسطحي براي انواع خاکها بود .گزارشهاي جديدتر نيز
حاکي از مناسب بودن نتايج شبيهسازي حرکت رطوبت در
خاک تحت آبياري با يک سيستم آبياري قطرهاي زيرسطحي
با مدل  Hydrus-2Dاست (ماليي کندلوس و سيمونک،
 .)5141در گزارش پاتل و راجپوت ( )5110توزيع رطوبت
خاک تحت آبياري قطرهاي زيرسطحي در يک مزرعه پياز در
هندوستان توسط مدل  Hydrus-2Dشبيهسازي شد .نتايج
نشان داد که مدل  Hydrus-2Dميتواند براي طراحي يک
سيستم آبياري قطرهاي زيرسطحي با بهترين راندمان کاربرد
آب و کمترين ميزان زهآب استفاده شود .برخي محققين
مدل  Hydrus-2Dرا در شرايط اشباع نيز به کار گرفتهاند .در
اين راستا در تحقيق صورت گرفته توسط اسيگ و همکاران
در سال  5111ميزان نفوذ و مقدار جريان عمقي آب در يک
خاک شيبدار اشباع مدلسازي و با نتايج آزمايشگاهي
مقايسه شد .آنان در گزارش خود به توانمندي مدل
 Hydrus-2Dدر شبيهسازي حرکت آب در شرايط اشباع
اذعان نمودند .قابليت مدل  Hydrus-2Dدر شبيهسازي
توزيع رطوبت در مزرعه گياه ترب تحت سيستم آبياري
قطرهاي نشان داد که تکرار آبياري  10ساعته ميتواند ميزان
رطوبت ناحيه ريشه را در حد ظرفيت مزرعه حفظ و جريان
عمودي را کند نمايد (اژدري .)4000 ،نتايج تحقيق ميلهول
و همکاران ( )5144در برآورد ميزان تبخير و تعرق واقعي
گياه و پيشبيني محصول ذرت تحت آبياري قطرهاي سطحي
و زيرسطحي توسط دو مدل  Hydrus-2Dو مدل پايلوت
گياهي ( )CMPنشان داد که  Hydrus-2Dتخمين کمتري از

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

410
مقدار واقعي تبخير و تعرق ارائه ميدهد .با توجه به بررسي
منابع انجام شده هدف از اين مطالعه ارزيابي توانايي مدل
 Hydrus-2Dدر شبيهسازي توزيع رطوبت در اليههاي
مختلف خاک تا عمق  451سانتيمتري تحت سيستم آبياري
قطرهاي زيرسطحي است .اين مطالعه مبتني بر تعيين عمق
بهينه نصب قطرهچکانها در يک سيستم آبياري قطرهاي
زيرسطحي براساس نتايج شبيهسازي و اندازهگيري ميباشد.

مواد و روشها
در اين پژوهش که در زمينهاي مرکز تحقيقات
کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان صورت گرفت از يک
سيستم آبياري قطرهاي زيرسطحي استفاده شد .براي اين
منظور يک سيستم آبياري زيرسطحي در زميني به مساحت
 51*51متر طراحي و اجرا گرديد .قبل از طراحي سيستم
آبياري و بهمنظور اطالع از ويژگيهاي خاک زراعي ،پروفيلي
به عمق  5متر و ابعاد  4*4/2متر در گوشه شمالغربي زمين
حفر شد .سپس چهار نمونه خاک از اليههاي -01 ،1-01
 01-11 ،01و  11-451سانتيمتر برداشت و به آزمايشگاه
فيزيک خاک مرکز ارسال گرديد .براي هر نمونه مشخصات
فيزيکي خاک شامل :بافت خاک براساس درصد ذرات خاک،
چگالي ظاهري خاک و هدايت هيدروليکي اشباع آن
اندازهگيري شد .درصد ذرات خاک به روش هيدرومتري،
چگالي ظاهري خاک به کمک استوانه فلزي و هدايت
هيدروليکي اشباع خاک به روش آزمايشگاهي بار ثابت به
دست آمد .سپس اقدام به اجراي سيستم آبياري شامل يک
خط لوله اصلي در مرکز قطعه زراعي به طول  51متر در
عمق  01سانتيمتري زير خاک شد .لوله اصلي از جنس
پلياتيلن چهار آتمسفر با قطر  00ميليمتر و ضخامت جدار
 5ميليمتر بود .در اجراي کامل سيستم آبياري از دو لوله
فرعي با قطر  40ميليمتر و طول  0متر به صورت عمود بر
لوله اصلي استفاده شد .لوله فرعي اول در  2متري از ابتداي
لوله اصلي ،در عمق  01سانتيمتري خاک و لوله فرعي دوم
در انتهاي لوله اصلي ،در عمق  12سانتيمتري سطح زمين
قرار گرفت .بر روي هر يک از لولههاي فرعي  0عدد
قطرهچکان درخط با آبدهي  5ليتر بر ساعت قرار گرفت.
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براي ايجاد فشار الزم براي عمليات آبياري در ابتداي خط
اصلي فشار  5آتمسفر از طريق لوله آب شهر تامين شد.
بهمنظور ايجاد شرايط يکسان در طول عمليات آبياري ،فشار
سيستم آبياري در زمانهاي مختلف با فشارسنج دستي
کنترل شد .ابتداي هر خط فرعي شير کنترل جريان نصب
شد تا در مواقع لزوم از آنها استفاده شود .عمليات آبياري به
فاصله چهار روز ،به مدت چهار ساعت در هر نوبت آبياري
صورت گرفت .رطوبتسنجي با دستگاه رطوبتسنج مدل
ترايم ( )TRIME-FM-2ساخت شرکت  IMKOانجام شد.
اين دستگاه رطوبت حجمي خاک را در اليه مدنظر به روش
4

انعکاسسنجي حوزه زماني ( )TDRو براساس ميزان ثابت
ديالکتريک خاک برآورد مينمايد (تاپ و همکاران.)4101 ،
در اين راستا براي هر قطرهچکان يک لوله ترايم به عمق
 451سانتيمتر در داخل خاک نصب گرديد تا با قرار گرفتن
سنسور دستگاه در اليه مورد نظر ميزان رطوبت به دست آيد.
لولههاي ترايم با آرايش زيگزاکي در دو طرف خط فرعي
پراکنده بودند .قبل از به کارگيري دستگاه رطوبتسنج
نسبت به واسنجي آن براساس دادههاي اندازهگيري وزني
رطوبت خاک اقدام گرديد.
در اين تحقيق توزيع زماني و مکاني رطوبت با استفاده از
مدل  Hydrus-2Dدر دو امتداد افقي و عمودي خاک بررسي
شد .اين مدل حاصل حل عددي ناحيه جريان براساس رابطه
ريچاردز (رابطه  )4است (سيمونک و همکاران.)4111 ،
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مدل  Hydrus-2Dمعادلة  4را با به کارگيري روش خطي
5

4

عناصر محدود نوع گالرکين حل ميکند .اين معادله در
حالت غيراشباع داراي سه متغير پتانسيل ماتريک ،رطوبت و
هدايت هيدروليکي است .لذا براي حل آن از معادله منحني
رطوبتي ونگنوختن (معادله  )5و معادله هدايت هيدروليکي
غيراشباع خاک (مدل معلم) (معادله  )0کمک گرفته شد.
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براي حل نهايي معادله ريچاردز (معادله  )4الزم بود تا
شرايط اوليه و شرايط مرزي براي مدل تعريف گردد .شرايط
اوليه شامل اندازهگيري رطوبت خاک قبل از آبياري و لحاظ
آن در مدل بود که براي هر اليه از خاک تا عمق 451
سانتيمتري اندازهگيري شد.
شرايط مرزي شامل وجود يک جريان ثابت در طول
مدت آبياري در محل قطرهچکان به مدل معرفي شد .در
سطح زمين مرز با جريان آتمسفر بود .در مرز تحتاني شرايط
زهکشي آزاد و مرزهاي بدون جريان در دو طرف ستون خاک
حاکم بود .در شکل( )4شماتيکي از مرزهاي جريان نشان
داده شده است.
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که در آن:
 451سانتيمتر

سانتيمتر

55/2

 :  rرطوبت باقيمانده
 m ،n ، و  :lپارامترهاي تجربي هستند.

 451سانتيمتر

 : S eدرجه اشباع نسبي خاک
 :  sرطوبت اشباع

 : K sهدايت هيدروليکي اشباع خاک

براي بهدست آوردن پارامترهاي معادله( ،)5از مدل
 ROSETTAکه يکي از زيربرنامههاي مدل Hydrus-2D
است و براساس شبکه عصبي عمل مينمايد استفاده گرديد.
براي اجراي مدل  ،ROSETTAمشخصات فيزيکي خاک
مانند درصد ذرات تشکيل دهنده ،چگالي ظاهري و هدايت
هيدروليکي اشباع بهعنوان ورودي داده شد .سپس مقادير
پارامترهاي منحني رطوبتي  ،m ،n ، درصد رطوبت
باقيمانده و رطوبت اشباع بهدست آمد .در اين تحقيق مقدار
فاکتور اعوجاج 0بنا به پيشنهاد ونگنوختن عدد ثابت 1/2
لحاظ گرديد (زارع ابيانه.)4002 ،
Finit element
Galerkin
- Tortosity factor

1
2
3

مرز با جريان متغير
مرز بدون جريان

مرز با زهکشي آزاد
مرز با آتمسفر

شکل( :)1مدل واقعي تعريف شده به Hydrus-2D

عمليات واسنجي مدل  Hydrus-2Dبا استفاده از
دادههاي اندازهگيري ميداني و مقادير برآورد شده تا عمق
 451سانتيمتر به صورت دستي و با قضاوت مهندسي
صورت گرفت .دادههاي اندازهگيري مقادير رطوبت حجمي
خاک به تفکيک چهار اليه بود که از دستگاه رطوبتسنج
قرائت شد و مبناي مقايسات مقادير رطوبت برآورد شده از
مدل قرار گرفت .در اين تحقيق توانايي مدل براساس

 42سانتيمتر

 12سانتيمتر

 01سانتيمتر

  r
s  r

 01سانتيمتر
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مقايسات کمي آمارههاي اختالف ميانگين مربعات خطا
( )RMSEو ميانگين خطاي مطلق )MAE( 5برحسب
سانتيمتر مکعب بر سانتي متر مکعب با هدف کمينه شدن
خطا و معيار ضريب تعيين ( )R2مطابق روابط زير صورت

)(cm

گرفت:

شن

سيلت

رس

1-01

22

01

42

01-01

20

05

42

لوم
شني
لوم

01-11
-451
11
ميانگين

25

00

40

24

00

40

25/0

05

42/0

شني
لوم
لوم
شني
شني
-

0.5

()2
()0






 SUM Pi  Oi 2
RMSE  

N

SUM Pi  Oi
MAE 
N

SUM O  O P  P 
SUM O  O  SUM P  P 

جدول ( :)1مشخصات فيزيکي خاک منطقه مورد آزمايش
درصد ذرات

اليه

بافت
خاک

چگالي
ظاهري

هدايت
هيدروليکي
اشباع

)(gcm-3

)(cmd-1

4/21

51/25

4/20

40/11

4/20

40/01

4/20

41/2

4/22

40/0

2

i

()0

2

i

2

i

R2 

i

که در آنها:
 :Piمقادير پيشبيني (شبيهسازي)
 : Pمتوسط مقادير شبيهسازي
 :Oiمقادير اندازهگيري
 : Oمتوسط مقادير اندازهگيري
 :Nتعداد دادههاست.
پس از مرحله واسنجي ،نتايج مدل با مقادير اندازهگيري
شده رطوبت در زمانهاي مختلف قبل و بعد از عمليات
آبياري ،تا عمق  451سانتيمتري در قالب نمودارهاي
ترسيمي هم مقايسه شدند.

نتايج و بحث:
همانگونه که در بخش مواد و روشها اشاره شد به
منظور اجراي مدل  Hydrus-2Dالزم بود تا خصوصيات
فيزيکي خاک مزرعه اندازگيري شود .جدول( )4نتايج برخي
خصوصيات فيزيکي خاک مزرعه مورد آزمايش را نشان
ميدهد.

Root Mean Square Error
Mean absolute error

1
2

همانگونه که از جدول( )4مالحظه ميگردد بافت خاک
تا عمق  451سانتيمتري لوم شني است .به طوريکه
ميانگين درصد ذرات شن  25/20درصد ،سيلت  05درصد و
رس  42/02درصد است .به همين ترتيب ميانگين مقدار
هدايت هيدروليکي اشباع خاک  40/04سانتيمتر بر روز به
دست آمد .طبق نتايج جدول( )4حداکثر مقدار هدايت
هيدروليکي اشباع خاک در اليه سطحي معادل 51/25
سانتيمتر بر روز بود و با افزايش عمق خاک مقدار آن به
 41/2سانتيمتر بر روز کاهش يافت .علت کاهش هدايت
هيدروليکي ميتواند ناشي از افزايش مقادير رس و سيلت
خاک نسبت به عمق خاک و کاهش درصد ذرات شن باشد.
نتايج واسنجي دستگاه رطوبتسنج نسبت به مقادير
متناظر حاصل از اندازهگيري وزني نمونههاي رطوبتي خاک
براساس ضريب همبستگي  1/11نشاندهنده دقت مناسب
دستگاه رطوبتسنج بود.
جدول( )5نتايج پارامترهاي هيدروليکي توليد شده
خاک ،توسط مدل  ROSETTAرا با اطمينان در سطح 12
درصد آماري نشان ميدهد .اين جدول ضرايب محاسبه شده
براي معادله ونگنوختن شامل  و  r ،nو  sرا نشان
ميدهد.
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جدول ( :)2پارامترهاي هيدروليکي خاک توليد شده توسط مدل ROSETTA

اليه

n



--

--

4/1

1/15

r
-3

s

ks
-1

3

cm
1 -01
01-01

cm cm
1/01 1/12

cmd
54/11

4/15

1/140

1/12

1/01

51/01

01 -11

4/10

1/140

1/12

1/01

40/01

11-451

4/10

1/140

1/12

1/01

40/15

ميانگين

4/15

1/1402

1/12

1/01

41/12

مقادير آمارههاي خطاسنجي براي دو فاصله افقي محل
قطرهچکان و  01سانتيمتري آن است .مراحل فوق تا انطباق
نتايج رطوبت شبيهسازي بر رطوبت اندازهگيري با دقت قابل
قبول تکرار شد .در جدول( )0خالصهاي از معيارهاي خطا
براي واسنجي مدل به صورت ميانگيني از چهار اليه ،1-01
 01-11 ،01-01و  11-451سانتيمترآمده است.

مقايسه مقدار هدايت هيدروليکي خاک ( )Ksاز
جدول( )5با مقادير  Ksاز جدول( )4و کاهش آن با توجه به
افزايش مقدار رس خاک در اليههاي زيرين ،دقت مدل
 ROSETTAرا نشان ميدهد .لذا از مقادير جدول فوق در
شبيهسازي رطوبت خاک در مدل  Hydrus-2Dاستفاده شد.
بدين ترتيب عمل واسنجي با لحاظ پارامترهاي هيدروليکي
خاک و اعمال آن در مدل ،انجام و نتايج حاصل از آن با
مقدار رطوبت اندازهگيري شده توسط دستگاه رطوبتسنج
مقايسه گرديد .مقايسات به صورت ميانگيني از چهار اليه
خاک براي دو عمق نصب قطرهچکان ( 01و 12
سانتيمتري) خاک انجام شد .نتايج هر عمق نصب شامل

جدول ( :)9آمارههاي خطاسنجي براي مقادير رطوبت خاک اندازهگيري و شبيهسازي
عمق نصب
(عمودي)

نقاط مشاهداتي
(افقي)

RMSE
)(cm3 cm-3

MAE
)(cm3 cm-3

R
-

 01سانتي-
متر

محل قطرهچکان

0×41-0

1×41-0

1/100

 01سانتيمتري قطرهچکان
ميانگين

 12سانتي-
متر

محل قطرهچکان
 01سانتيمتري قطرهچکان
ميانگين

بهطوريکه از جدول( )0مالحظه ميگردد مقدار خطاي
اندازهگيري در هر دو عمق نصب ( 01و  12سانتيمتر) در
محل قطرهچکان بيشتر از  01سانتيمتري آن است.
همچنين ميانگين مقدار خطا در عمق نصب  01سانتيمتر
کمتر از ميانگين خطا در عمق نصب  12سانتيمتري است.

-0

0×41

0/2×41-0
-0

1/2×41

1/112

1/52×41-0

1/115

-0

45×41

-0
-0

-0

2×41

0/2×41

-0
-0

0×41

0/2×41

2/02×41

1/120
1/110
1/100

ليکن در مجموع مقدار خطاي مدل  Hydrus-2Dدر برآورد
رطوبت خاک کمتر از  1/02درصد و مقدار ضريب همبستگي
برآوردهاي مدل بيش از  1/10است .بهنظر ميرسد اليه
 1-01سانتيمتر به دليل فعاليتهاي کشاورزي ،عمليات
تهيه زمين و بيشتر بودن مقدار هدايت هيدروليکي اشباع از

410
وضعيت فيزيکي بهتري برخوردار ميباشد و به همين دليل
برآوردهاي مدل به مقادير واقعي نزديکتر است.
همانگونه که مقادير عددي جدول( )0نشان ميدهد،
مقدار خطاي شبيهسازي کم و نشان از توانايي باالي مدل در
شبيهسازي رطوبت دارد .بنابراين ميتوان با اطمينان ،نتايج
مدل را در منطقه مورد نظر به کار برد .شکل( )5نتايج

 10ساعت

مقايسه رطوبت برآوردي و مشاهداتي

 51ساعت

 1ساعت
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حاصل از اجراي مدل  Hydrus-2Dدر برآورد توزيع رطوبت
در پروفيل خاک بهصورت افقي و عمودي براي دبي
قطرهچکان  5ليتر بر ساعت و عمق نصب  01سانتيمتر را
نشان ميدهد .در اين شکل نحوه توزيع رطوبت از زمان قبل
از آبياري تا  10ساعت پس از آبياري و دو مرحله پس از
آبياري دوم آورده شده است.

 1ساعت

 4ساعت

قبل از آبياري

 4ساعت پس از
آبياري دوم

 10ساعت

 05ساعت

شکل( :)2شبيهسازي توزيع رطوبت در خاک براي قطرهچکان  2ليتر بر ساعت ،نصب شده در عمق  93سانتي متري
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همانطور که در شکل ( )5مشاهده ميشود بيشترين
ميزان تغييرات رطوبت در محل قطرهچکان بوده و از
40درصد در آغاز آبياري به  00درصد در پايان آبياري اول و
 02درصد پس از آبياري دوم رسيده است .در اين شکل
مشاهده ميشود پياز رطوبتي در  1ساعت پس از آبياري دوم
نسبت به مدت مشابه پس از آبياري اول از گستردگي
بيشتري برخوردار است .گسترش مکاني پياز رطوبتي در
آبياري دوم ميتواند ناشي از رطوبتهاي ذخيره شده در
آبياري اول باشد .گسترش افقي توزيع رطوبت در  1ساعت
پس از آبياري مرحله اول در حدود  52سانتيمتر و گسترش
عمقي آن حدود  40سانتيمتر است .در حاليکه گسترش
افقي و عمودي رطوبت توزيعي در  1ساعت پس از آبياري
دوم بهترتيب بيش از  01و  01سانتيمتر است .بهنظر
ميرسد در آبياري اول بهدليل خشکي خاک گسترش
رطوبت کمتر است ،ليکن با گذشت زمان و با مرطوب شدن
خاک پياز رطوبتي گسترش مييابد .در تحقيقي مشابه در
شبيهسازيهاي صورت گرفنه از مدل  Hydrus-2Dدر توجيه
کمتر بودن نفوذ عمقي در جريان موجي ،به پيشروي آب در
طول شيار با مرطوب شدن و کاهش تراوايي خاک ابتداي
شيار اشاره شدهاست (ميرزايي و همکاران .)4011 ،همچنين
از رگرسيون خطي حاصل از اين اشکال کامالً پيداست که
مقادير اندازهگيري شدة رطوبت خاک نسبت به مقادير
شبيهسازي شدة آن توسط مدل ،اختالف چشمگيري ندارند.
ضرايب همبستگي ) (Rباال در اين نمودارها بيانگر همين
مطلب ميباشد.

410
همچنين مقايسه رطوبت توزيعي در  1ساعت پس از
آبياري اول و دوم ،نشان ميدهد بيشترين تغييرات رطوبت
در سطح افقي از محل توزيع آب از قطرهچکان است و در
بخش عمقي تغييرات توزيع رطوبت کمتر است (شکل .)5اين
امر کارايي باالي آبياري زيرسطحي در صعود کمتر آب تحت
تاثير فرآيند تبخير را اثبات ميکند .گزارشات آيرز و
همکاران ( ،)5111پاتل و راجپوت ( ،)5110ماليي کندلوس
و سيمونک ( )5141و دستوراني و همکاران ( )4000نيز
مويد اين امر ميباشد .ضمن آن که شکل( )5نشان ميدهد
توزيع رطوبت از محل قطرهچکان بيشتر در جهت افق بوده
است و حتي اين توزيع با تکرار آبياري دوم نيز در جهت
افقي بيشتر گسترش يافته است.
تغييرات افقي رطوبت يکنواخت بوده است ،بهطوريکه
تغييرات افزايش رطوبت در فواصل افقي از محل قطرهچکان
در حدود دو درصد است .به طور کلي تغييرات رطوبت در
اطراف پياز رطوبتي قطرهچکان که توسط مدل نشان داده
شده است نشان از توانايي باالي مدل در شبيهسازي حرکت
آب در سيستم آبياري زيرسطحي دارد .توانمندي مدل
 Hydrus-2Dدر تحقيقات پاتل و راجپوت ( ،)5110المالگلو
و ديامانتوپولوس ( )5111و ماليي کندلوس و سيمونک
( )5141گزارش شده است.
شکل( )0نتايج حاصل از شبيهسازي توزيع رطوبت با
مدل  Hydrus-2Dبراي قطرهچکاني با دبي دو ليتر بر ساعت
که در عمق  12سانتيمتري از سطح خاک ارائه شده است.
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 10ساعت

 51ساعت

 1ساعت
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 4ساعت

قبل از آبياري
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مقايسه رطوبت برآوردي و مشاهداتي

 1ساعت

 4ساعت پس از
آبياري دوم

 10ساعت

 05ساعت

ادامه شکل( :)9شبيهسازي توزيع رطوبت در خاک براي قطرهچکان  2ليتر بر ساعت ،نصب شده در عمق 44سانتي متري

با توجه به شکل( )0مشخص است که اثرات توزيع
رطوبت در سطح خاک بهدليل عمق نصب بيشتر قطرهچکان
مشهود نميباشد .همچنين عدم تغييرات محسوس رطوبت
در فواصل افقي از محل قطرهچکان در عمق  12سانتيمتري
نسبت به شکل( ،)5نشان از بهينه بودن عمق نصب 01
سانتيمتر دارد .اين نتيجه با گزارشات ارون و همکاران
( )4110و پاتل و راجپوت ( )5110تطابق کامل داشت .عدم

گسترش عمودي جبهه رطوبتي موجب گسترش توزيع افقي
رطوبت شده و يکساني رطوبت در اليههاي افقي خاک شده
است .عدم توزيع عمقي رطوبت ميتواند بهدليل وجود درصد
رس بيشتر و هدايت هيدروليکي کمتر (جدول )4در اين اليه
باشد .هر چند عدم توزيع عمودي رطوبت در عمليات آبياري
بهمنطور حفظ رطوبت در محل قطرهچکان خوب است .بر
طبق نتايج ماليي کندلوس و سيمونک ( )5141و سياري و
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همکاران ( )4000نيز عدم نفوذ عمقي و خروج رطوبت از
منطقه ريشه از مزاياي مهم سيستمهاي آبياري قطرهاي
ميباشد .ليکن اين امر موجب عدم توزيع ريشه به اليههاي
عميقتر ،عدم استفاده از رطوبت خاک در اليههاي ديگر و
عدم پايداري درختان و بوتهها در خاک ميشود.
در تاييد نتايج شکل( )5ميتوان به نتايج شکل( )0اشاره
نمود که اين شکل نيز مشابه شکل قبلي گسترش افقي
رطوبت را در مقابل گسترش قائم نشان ميدهد .در مجموع
ميتوان اظهار داشت که خاک از نظر رطوبتي به شرايط
اشباع نرسيده است .مقدار رطوبت اشباع خاک در حدود 01
درصد است که بيشترين ميزان رطوبت اندازهگيري شده
مربوط به  1ساعت پس از آبياري دوم است که رطوبت به 00
درصد رسيده است .احتماال تکرار آبياريها در زمانهاي
بعدي ميتواند موجب افزايش رطوبت در فواصل افقي و
گشترش عمودي آن شود .در صورت اشباع شدن خاک ،آب
تحت تاثير نيروي ثقل گسترش عمودي خواهد يافت و
نيروي ماتريک خاک عمل نخواهد نمود .از داليل ديگر
گسترش افقي رطوبت ميوان به جهت خروجي قطرهچکان
اشاره کرد که به صورت افقي در خاک نصب شده است و
بخشي از توسعه افقي رطوبت مرهون وجود سرعت جريان
خروجي از قطرهچکان است .شايد اگر قطرهچکان به صورت
عمودي نصب ميشد وضعيت گسترش رطوبت بيشتر به
سمت پايين بود .زيرا عالوه بر سرعت جريان آب ،نيروي ثقل
هم در توسعه عمودي رطوبت به طور موثرتري عمل مينمود.
به عالوه مقايسه شکل ( )5و ( )0تاثير گرماي اليه  1-01را
نسبت به اليه  1-12در جهت عملکرد صعود کاپيالريته
نشان ميدهد .در شکل( )5به دليل نزديک بودن قطرهچکان
به سطح در شکلهاي  51تا  10ساعت پس از آبياري
رطوبت در جهت عمودي رو به سطح زمين نيز توسعه داشته
است که در شکل به وضوح آشکار است .از طرفي مقايسه دو
مدل خطي برازش داده شده به مقادير مشاهداتي رطوبت در
مقابل مقادير برآوردي در قالب مدل  y=ax+bنيز نشان
ميدهد شيب خط ( )aبرازش يافته در شکل( )5به مقدار 4
نزديکتر است .ضمن آن که عرض از مبدا ( )bشکل( )5نيز
در مقايسه با عرض از مبدا شکل( )0به صفر نزديکتر است.
زارع ابيانه و همکاران ( )4001نشان دادند که نزديک بودن
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شيب خط به  4و عرض از مبدا به صفر نشاندهنده دقت
بيشتر مدل است .لذا ميتوان اظهار داشت دقت مدل در
برآورد رطوبت عمق  01سانتي متري به مراتب بيش از عمق
 12سانتيمتري است.

نتيجهگيري
براي مقايسه رطوبت توزيعي در دو عمق نصب
قطرهچکان  01و  12سانتيمتر ،با استفاده از مدلسازي
آبياري زيرسطحي با مدل  Hydrus-2Dانجام شد .نتايج
شبيهسازيها نشان داد که توزيع رطوبت در عمق نصب 12
سانتيمتر قطرهچکان بيشتر افقي است و گسترش عمودي
آن در مقايسه با نتايج شبيهسازي عمق نصب  01سانتيمتر
کمتر است .وجود درصد رس بيشتر در اليه دوم و فشار آب
خروجي از قطرهچکان در گسترش افقي رطوبت بيتاثير
نميباشد ،در حالي که در اليه اول درصد رس خاک کمتر
است و ذخيره گرمايي بيشتر خاک در اليه اول در گسترش
عمودي رطوبت تاثير داشته است .همچنين دقت مدل در
عمق  01سانتيمتر بيش از عمق  12سانتيمتر است .بيشتر
بودن دقت مدل در عمق  01سانتيمتر ميتواند بهدليل بهتر
بودن وضعيت خاک اين ناحيه باشد .در مجموع نتايج نشان
داد عملکرد روش آبياري قطرهاي زيرسطحي از کارايي
مناسب برخوردار است و هدررفت عمقي آب کم ميباشد.
همچنين نتايج شبيهسازي خاصل از مدلسازي Hydrus-2D
نشان داد ،اين مدل قادر به شبيهسازي عملکرد سيستم
آبياري قطرهاي زيرسطحي در اعماق مختلف ميباشد .لذا
براي انتخاب عمق بهينه نصب قطرهچکان بهکارگيري مدل
 Hydrus-2Dقابل توجيه است.
نتايج ارائه شده در اين مطالعه نشان داد که اگر سيستم
آبياري قطرهاي زيرسطحي بهطور مناسب طراحي ،اجرا و
مديريت شود رطوبت بهخوبي در پياز رطوبتي قطرهچکان و
در نتيجه منطقه توسعه ريشه گياه توزيع شده و در اختيار
گياه قرار ميگيرد .همچنين توزيع رطوبت در اين سيستم به
شدت تحت تاثير شرايط هيدروليکي و فيزيکي خاک
ميباشد .هدايت هيدروليکي اشباع ،رطوبت باقيمانده،
رطوبت اوليه ،بافت خاک و چگالي ظاهري خاک از جمله اين
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شرايط ميباشند .نفوذ عمقي در سيستم آبياري قطرهاي
زيرسطحي بسيار کم و قابل چشمپوشي ميباشد .همچنين
با تعيين عمق نصب مناسب ،صعود آب به سطح خاک تحت
تاثير تبخير و فشار ماتريک به حداقل ميرسد .نتايج حاصل
از واسنجي ،شبيهسازي و محاسبه آمارههاي خطاسنجي
نشان داد که مدل  Hydrus-2Dتوانايي بسيار بااليي در
شبيهسازي توزيع رطوبت در پروفيل خاک تحت آبياري
قطرهاي زيرسطحي دارد .هر چند ميتوان با افزايش دقت
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وروديها و اعمال برخي شرايط طبيعي مانند پديده پسماند،
تغييرات دمايي و حرکت کاپيالري که معموال در مدل در
نظر گرفته نميشوند ،دقت مدل را افزايش داد .از مدل
 Hydrus-2Dهمچنين ميتوان براي طراحي سيستمهاي
آبياري زيرسطحي و بهينه نمودن راندمان کاربرد آب در
آنها استفاده نمود ،منوط بر اينکه مدل بهخوبي کاليبره شده
باشد.
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Assessment of influence of installation depth of emitter with same discharges
on moisture distribution in subsurface drip irrigation system and simulation
with HYDRUS-2D model
M. Afshar Jahanshahi1, H. Zare Abyaneh2٭, H. Naghavi3, A. Eslami4

Abstract
Subsurface drip irrigation is now considered as one of the most advanced methods of irrigation in
agriculture. In subsurface drip irrigation will be given water to plant in low volume and pressure and will
be moved by the force of the soil matric. These factors reduce losses and increase water use efficiency as a
result. It should be noted that lack of proper and improper management of these irrigation systems, which
reduces their efficiency in water use. To investigate the distribution of moisture content and depth of
subsurface drip irrigation system installed and optimized flow design with 2 ls-1 emitter discharge, the
depth of installation tubes (30 and 45 cm) and four layers deep moisture readings (0-30, 30-60, 60-90 and
90-120 cm) in a farming soil at the agriculture researches center of Kerman. The results of the simulation
of moisture by the HYDRUS-2D model were compared with results from field experiments. Average of
Root Mean Square Error (RMSE) and correlation coefficient (r) values were obtained respectively 0.0065
and 0.992 for Installation depth of 30 cm. Average of RMSE and r values were obtained respectively
0.0085 and 0.977 for Installation depth of 45 cm, which showed the model capable in simulating the
distribution of moisture in the subsurface drip irrigation system. Comparison of correlation coefficient in
both of depths in the linear model fitted in both cases were indicated higher accurately of estimates of 30
cm to 45 cm Installation depth. Also the installation depth of 30 cm was selected as the optimal
installation depth.
Keywords: Subsurface drip irrigation, Wetting pattern, Simulatio.
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