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چکيده
در این مطالعه ،دقت شبیه سازی توزیع دو بعدی رطوبت خاک با اعمال ضرایب منحنی رطوبتی برآوردی از مدلهای پنجگانه برنامه  Rosettaو دو
روش حل معکوس و دونقطهای در محیط  Hydrus-2Dبرای یک سیستم آبیاری قطرهای بررسی شد .بیشترین دقت برآورد ضرایب مدل ونگنووختن
به روش دو نقطهای با  RMSE=0/06و کمترین دقت به مدل  5برنامه رزتا با  RMSE=0/87تعلق داشوت .در هموین راسوتا ،منحنویهوای رطووبتی
برآوردی نیز بیانگر بیشترین شباهت نتایج روشهای حل معکوس و دونقطهای به منحنی رطوبتی انودازهگیوری شوده بوا RMSE=0/008 cm3cm-3
برای روش معکوس و  0/022برای روش دونقطهای است .همچنین نتایج شبیه سازی توزیع دوبعدی رطوبت در پروفیل خاک نشان داد کوه دقوت روش
دونقطهای با  RMSE=0/046 cm3cm-3و  R2=0/97بیش از سایر روشها و دقت مدل  1و  2برنامه رزتا با  RMSE=0/07cm3cm-3کمتر از سایر
روشها بود .بیشتر بودن دقت شبیهسازی توزیع دوبعدی رطوبت بهعنوان نتیجه نهایی کار با توجه به دقت قابل قبول برآورد ضرایب هیودرولیکی مودل
رطوبتی و منحنی رطوبتی در روش دونقطهای قابل انتظار است .ضمن آنکه بهکارگیری این روش با نیاز اطالعاتی دو نقطه رطوبتی در مقایسه بوا روش
حل معکوس با نیاز اطالعاتی بیشتر از دیدگاه هزینهبر بودن و زمانبر بودن و از نظر دقت برای شبیهسازی توزیع دوبعدی رطوبت قابل توصیه است.
واژههای کليدی :برنامه رزتا ،حل معکوس ،روش دو نقطهای ،ضرایب هیدرولیکی خاکHydrus-2D ،
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کمبود منابع آب و کاهش روز افزون آن بهدلیل مصور زیواد در
بخش کشاورزی ،اهمیت سامانههای آبیاری تحت فشار و مدیریت آب
را نشان میدهد .سامانههوای آبیواری تحوت فشوار ،بوهویوهه آبیواری
قطرهای ،از پربازدهترین روشهای آبیاری هستند که با توجه به ارزش
باالی آب ،برای کشت اکثور گیاهوان از اسوتقبال خووبی برخوردارنود
(فروغی و قائمی .)1384 ،اطالع از وضعیت توزیوع رطوبوت در خواک
تحت آبیاری قطرهای اطالعات مفیدی از راندمان سیستم ،تلفوات آب،
توزیع و تبخیر رطوبت از خاک ارائه میدهد .از مهمترین پوارامترهوای
تاثیرگوورار در سیسووتمهووای آبیوواری قطوورهای ،شووکل توزیووع رطوبووت
می باشد .شناخت و توصیف الگوی توزیع زمانی و مکوانی رطوبوت در
مزرعه دشوار و نیازمند استفاده از روشهای جدیود اسوت .بورای ایون
 -1دانشیار آبیاری و زهکشوی ،گوروه مهندسوی آب ،دانشوکده کشواورزی ،دانشوگاه
بوعلی سینا ،همدان
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گوروه مهندسوی آب ،دانشوکده
کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 -3دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسوی آب ،دانشوکده کشواورزی،
دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
)zare@basu.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:

مهم ،برنامهها و مدلهایی ارائه شده که  Hydrusجزو پرکاربردتورین
آنها و یکی از مدلهای توانمند در شبیهسازی انتقال رطوبت در خاک
بر پایه حل عددی معادله ریچاردز است (اژدری .)1387 ،این مودل در
قالب نسخه های یک ،دو و سه بعدی توسط آزمایشگاه شووری خواک
آمریکا ارائه و در اختیار محققین قرار گرفته است ( Simunek et al.,
 .)1998در برخی مطالعات آزمایشگاهی و مزرعهای از مودل Hydrus
برای شبیهسازی رطوبت و بورآورد مسوتقیم و معکووس ویهگویهوای
هیدرولیکی خاک استفاده شده است ( Wang et al., 2006; Abbasi
 .)et al., 2003 a,bپاتول و راجوووت توانمنودی مودل  Hydrusدر
شبیه سازی توزیع دو بعدی رطوبت خاک در سیستم آبیواری قطورهای
زیرسطحی را مناسب گزارش نمودنود ).(Patel and Rajput., 2008
کوته و همکاران الگووی توزیوع مکوانی و زموانی رطوبوت را متواثر از
مشخصه های هیدرولیکی و الیه بندی خاک ،دبی قطرهچکان و تناوب
آبیاری دانستند و مدل  Hydrusرا ابزاری مناسب در شبیهسازی توزیع
رطوبت معرفی نمودند ( .)Cote et al., 2003از اطالعوات اساسوی و
الزم در مدل  Hydrusبرای تعیین چگونگی توزیوع مکوانی و زموانی
رطوبت و مقدار آن ،منحنی مشخصوه رطووبتی خواک اسوت .بورآورد
منحنی مشخصه رطوبتی خاک در قالب مدلهای مختلوف موجوود در
 Hydrusامکانپوریر اسوت کوه مودل رطووبتی ونگنووختن یکوی از
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پرکاربرد ترین آنها میباشد .مزیت مدل ونگنوختن پیوسوتگی آن در
بازه نقطه اشباع تا نقطه پهمردگی دائم برای اکثر بافوتهوا مویباشود
(عباسی .)1386 ،تعیین ضرایب مودل ون گنووختن بوه دلیول نیواز بوه
منحنی رطوبتی اندازهگیری ،عملی هزینهبوردار و زموانبور اسوت کوه
روشهایی از جمله دو نقطهای ،حل معکوس و شبکه عصبی برای آن
پیشنهاد شده است .برنامه رزتا 1بهعنوان پرکاربردتورین توابوع انتقوالی
برای تخموین سلسوله مراتبوی ضورایب منحنوی رطووبتی بور مبنوای
شبکههای عصبی مصنوعی ارائه شده است (.)Schaap et al., 2001
گزارش افشار جهانشواهی و همکواران ( )1391همبسوتگی بواالیی از
شبیه سازی توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطرهای با برناموه رزتوا را
در مقایسه با مقادیر مشاهداتی نشان داد .لیکن نتایج اسوماعیلنوهاد و
همکاران ( )1395حاکی از دقت کم برنامه رزتا در برآورد ضرایب مدل
ونگنوختن به دلیل بسندگی آن به اطالعات بافت خاک و عدم لحوا
نمودن اطالعات ساختمان خاک بود .به اعتقاد گیمنز و همکواران نیوز
بیشتر توابع انتقالی تجربی بوده و کاربرد آنها محدود به مکانهوای
مورد تحقیق اسوت ( .)Gimenez et al., 1997ریتور و همکواران در
مطالعه خود روش حل معکوس را در تعیین ضرایب هیدرولیکی مودل
ونگنووختن ( (n ، ،sموفوق برشوومردند (.)Ritter et al., 2003
رمضانی و همکاران ( )1392استفاده از روش دو نقطهای را با توجه به
نیاز اطالعاتی آن بوه دو نقطوه از منحنوی رطووبتی ،نسوبت بوه حول
معکوس با نیاز اطالعاتی بیشتر برای تعیین ضرایب مدل ونگنوختن
توصیه نمودند .بواقری و همکواران ( )1394در بررسوی چنودین روش
تعیین ضرایب مدل ونگنوختن ،دقت روش دو نقطهای را قابل قبوول
ارزیابی نمودند .بنابراین هد این مطالعوه )1 :دقوت بورآورد ضورایب
مدل ونگنوختن از روشهای مختلف )2 ،برآورد منحنیهای رطووبتی
متناظر با روشهای برآورد ضرایب و  )3شبیهسازی رطوبت توزیعی در
خاک تحت سیستم آبیاری قطرهای در مدل  Hydrus-2Dاست.

فاصله نصب یک متر روی لولهای بهقطر  16میلویمتور اخور گردیود.
رطوبت خاک و توزیع افقی و عمودی آن پس از  5ساعت آبیاری ،بوه
روش توزین به تعداد  24نمونه برای هر قطورهچکوان بوهدسوت آمود.
نمونهها با سیلندرهای استوانهای بهقطور  5و ارتفواع  4سوانتیمتور در
فواصل  5سانتیمتری از دو طر قطرهچکان تا  40سانتیمتر از سطح
و عمق خاک مطابق شکل  1برداشت شد.

شکل  -1توزیع افقی و عمودی نمونهبرداری عمقی از نيمرخ خاک

شبیه سازی توزیع دو بعدی رطوبوت در محویط  Hydrusحاصول
حل عددی معادله ریچاردز به روش تفاضالت محدود مطابق رابطوه 1
به حالت غیراشباع است:
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که در آن  ،رطوبت حجمی ]  t ،[L Lزمان ] K(h) ،[Tهدایت
آبووی غیراشووباع ] h ،[LT-1مکووش ماتریووک ] x ،[Lو  zبووهترتیووب
مختصات افقی و عمودی ] [Lاست .برای حل معادله  1الزم است توا
معادالت ونگنوختن (رابطه  )2و هدایت هیدرولیکی معلم–ونگنوختن
(رابطه  )3بهکار گرفته شوند (.)van Genuchten., 1980
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این مطالعه در زمینهای دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا با
مختصات جغرافیایی  3333تا  3538عرض شومالی و  4745توا
 4936طول شرقی با اجرای یک سیستم آبیاری قطرهای انجام شود.
خصوصیات خاک شامل بافت به روش هیدرومتری ،چگوالی ظواهری
بهروش سیلندر ،هدایت هیدرولیکی اشباع بهروش گلوف و رطوبوت در
مکشهای  0/33و  15بار به وسیله دستگاه صفحات فشاری تعیوین و
در جدول  1ارائه شده است.
دادههای رطوبت خاک از میانگین اندازهگیریهای رطوبت توزیعی
از  3قطرهچکان تنظیمشونده نتافیم 2با دبی اسمی  4لیتر بر ساعت ،به
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در این روابط r ،رطوبت باقیمانوده ]  s ،[L Lرطوبوت اشوباع

] h ،[L3L-3پتانسیل ماتریک ] n ،m ،[Lو  ضرایب شوکل منحنوی
رطوبتی K(Se) ،هدایت هیدرولیکی غیور اشوباع ] KS ،[LT-1هودایت
آبی اشباع ] L ،[LT-1فاکتور اعوجاج ] [-و  Seدرجه اشوباع مووثر]،[-
برابر )  (  r ) / (s  rاست.
در این مطالعه ،ابتدا ضرایب منحنی رطوبتی ونگنوختن شامل ،r
 n ،sو  از روشهای حل معکوس ،دو نقطهای و مدلهای پنجگانه
برنامه رزتا برآورد و سووس بوا اعموال در مودل ونگنووختن ،منحنوی
رطوبتی تعیین شد .در روش حل معکوس ،ضرایب منحنی رطوبتی بوا

تخمين رطوبت خاک با تعيين ضرایب منحني رطوبتي ونگنوختن در آبياري قطرهاي
2

اعمال نقاط رطوبتی اندازهگیری در مکشهای ،330 ،60 ،40 ،20 ،10
 2000و  15000سانتیمتر در برنامه  RETCاز طریق حوداقلسوازی
اختال بین دادههوای انودازه گیوری و تخمینوی مطوابق توابع هود
) (qbدر رابطه  ،4برآورد گردید:
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جدول  -1خصوصيات فيزیکی خاک آزمایش
ذرات خاک ( )%رطوبت حجمی ( )cm3 cm-3چگالی ظاهری

بافت خاک
شن سيلت رس  0/33بار
لومیشنی رسی 0/52 23/9 13/5 62/6

که در آن b(r, s, , n, m) ،بردار عوامول مشخصوه مجهوول،
) qj*(z,tiمقادیر انودازه گیوری رطوبوت در عموق  ti ،zزموان  ،و Y
بهترتیب تعداد دادههای اندازهگیری و قرائت شده برای هر سری داده،
 vjو  wijنیز بهترتیب ضرایب وزنی بورای هور قرائوت و هور سوری از
دادههای اندازهگیری میباشند.
در روش دو نقطهای ،بوا اعموال فرضویات ( S= ،r=0برابوری
رطوبت اشوباع بوا تخلخول خواک) و ( n=1/)1-mو مقوادیر رطوبوت
متناظر با مکشهای  330و  1500سانتیمتر در مدل ونگنووختن ،دو
معادله غیر خطی  5و  6حاصل شدند .با حل این دو معادله در محویط
 Solverاکسل ،ضرایب  و  mبا حداقلسازی اختال بین دادههوای
اندازهگیری و دادههای تخمینی منحنی رطوبتی از تابع هد رابطه ،4
بهدست آمد.
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هدایت هيدروليکی اشباع

()gr/cm3
1/51

 15بار
0/025

()cm/min
0/086

برآوردی از روشهای یاد شده ،لحا  Ks=0/086cm min-1و فاکتور
اعوجاج  0/5مطابق مطالعه شاپ و همکاران در محیط ،Hydrus-2D
منحنی مشخصات رطوبتی خاک و شکل توزیع رطوبتی برای سیسوتم
آبیاری قطرهای شوبیهسوازی گردیود ( .)Schaap et al., 2005بودین
ترتیب  7منحنی رطوبتی از روشهوای حول معکووس ،دو نقطوهای و
مدلهای پونج گانوه رزتوا بوا اعموال ضورایب در مودل ونگنووختن و
بهصورت متناظر  7شکل توزیع رطوبتی دو بعدی در محویط Hydrus
شبیه سازی گردید .دقت ضورایب ،منحنوی هوا و پیازهوای رطووبتی از
2
آماره های مجرور میانگین مربعات خطوا ،)RMSE( 1ضوریب تعیوین
( ،)R2راندمان مدل )EF( 3و جرم باقیمانده )CRM( 4بررسی گردیود.
بهترین مقوادیر  R2و  EFیوک و  RMSEو  CRMصوفر مویباشود.
 RMSEبرای قضاوت درستی روشها و مقادیر منفی و مثبت CRM
بهترتیب تمایل مدل به بیشبرآورد و کمبرآورد است.
2



 Oi

()8

در این روابط 1 ،و  2بهترتیب مقدار رطوبت حجمی
اندازهگیری شده ( )cm3cm-3در مکش  h1=330و h2=15000
سانتیمتر میباشد.
در مدلهای پنجگانه برنامه رزتا ،ضرایب  n ،s ،rو  با اعموال
مشخصات فیزیکی و رطوبتی خاک بهعنوان اطالعات ورودی ،بورآورد
شدند ( .)Simunek et al., 2006در مودل  1برناموه رزتوا از کوالس
بافت خاک ،در مودل  2از درصود انودازه ارات خواک و در مودل  3از
درصد اندازه ارات خاک و چگالی ظاهری خاک استفاده شد .بههموین
ترتیب در مدل  4عالوه بر اطالعات ورودی مدل  3از مقودار رطوبوت
در مکش  330سانتیمتر (ظرفیت مزرعوه) و در مودل  5از اطالعوات
مدل  4به همراه درصد رطوبوت در مکوش  1500سوانتیمتور (نقطوه
پهمردگی) استفاده شد .در نهایوت ،بوا اعموال ضورایب  n ،s ،rو 
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در ایوون روابووط ،پارامترهووای ̅ ،Pi ،Oi
 Oو  nبووهترتیووب مقووادیر
انوودازهگیووری ،پوویشبینووی ،میووانگین مقووادیر انوودازهگیووری و تعووداد
اندازهگیریها میباشند.
i 1

1- Root mean square error
2- Determination coefficient
3- Modeling efficiency
4- Coefficient of residual mass

1124

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 6جلد  ، 11بهمن  -اسفند 1396

نتایج و بحث
ضرایب هیدرولیکی مدل ونگنوختن در جدول  2آمده است.
جدول  -2ضرایب مدل ونگنوختن از روشهای مختلف
n


()cm-1

روش
()--
معکوس 0/0014 1/8742
دونقطهای 0/00167 1/9864
0/0211 1/3298
 1رزتا
 2رزتا 0/0275 1/3188
0/0251 1/312
 3رزتا
0/0008 2/212
 4رزتا
0/0003 3/5995
 5رزتا

r
s
3
-3
( )cm cm

0/5906
0/6
0/3837
0/3829
0/381
0/4461
0/44

0
0
0/0663
0/0645
0/0619
0/1124
0/1033

مطابق نتایج جدول  ،2مقوادیر  nو  αبورآوردی عکوس یکودیگر
میباشند .بهگونهای که حداکثر مقدار  nمعادل  3/6متناظر بوا حوداقل
مقدار  α=0/0003و حداقل مقدار  nمعوادل  1/31متنواظر بوا حوداکثر
مقدار  α=0/0275بود .نتایج مطالعه مهدیان و قهرمان ( )1392حواکی
از منفی بودن رابطه همبستگی  nبا  αدر سوه کوالس بوافتی سوبک،
متوسط و سنگین بود که در راستای نتوایج پوهوهش حاضور اسوت .از
نکات دیگر ،بیشتر بودن دامنه تغییرات بین پارامترهای  s ،α ،nو r
برآورد شده در مدلهای پنجگانه رزتا نسبت به دو روش حل معکووس
و دو نقطه ای است .این امر بیانگر عدم کفایوت اسوتفاده از اطالعوات
بافت خاک بهعلت تغییرپریری زیاد مکانی و بهتبع کارایی کمتر برنامه
رزتا می باشد (شفیعی و همکاران .)1393 ،همچنین تمامی مودلهوای
برنامه رزتا مقدار  sرا کمتر و مقدار  rرا بیشتر از روش معکووس و
دو نقطهای برآورد نمودند که نشاندهنده دامنه کمتر رطوبتی است.
با علم به اینکه روش معکوس از تموامی نقواط منحنوی رطووبتی
استفاده نموده و دقت باالتر آن قابل انتظوار اسوت .بنوابراین ضورایب
روش معکوس به عنووان ضورایب واقعوی منحنوی رطووبتی منظوور و
آماره های خطای ضرایب روشهای مختلوف نسوبت بوه آن محاسوبه
گردید که در جدول  3آمده است.
جدول  -3دقت روشهای مختلف برآورد ضرایب منحنی رطوبتی
روش
دونقطهای
 1رزتا
 2رزتا
 3رزتا
 4رزتا
 5رزتا

)CRM (-) EF (%) R2 (-) RMSE (-

0/06
0/29
0/30
0/30
0/19
0/87

0/999
0/997
0/997
0/997
0/986
0/966

0/99
0/85
0/85
0/84
0/93
-0/29

-0/049
0/27
0/273
0/278
-0/12
-0/68

از جدول  3مالحظه میگردد که برآورد ضرایب مدل ونگنووختن
از روش دو نقطهای بهواسطه احراز کمترین  RMSEباالترین دقت را
دارد .در حالیکه دقت مدل  5برنامه رزتا با  RMSE=0/87کومتورین
است .به طور کلی خطای برآورد مدلهوای پونجگانوه برناموه رزتوا بوا
میانگین  RMSE=0/39نسبت به روش دونقطهای با RMSE=0/06
قابل توجه است .علت این امر میتوانود در ماهیوت دادههوا و خطوای
برنامه رزتا نسبت به دو روش حل معکوس و دو نقطهای باشد .برناموه
رزتا براساس توابع انتقالی کالسهای بافت خاک عمل مینمایود کوه
ممکن است خطای بیشتر آن ناشی از عدم قطعیوت هوای وابسوتگی
منحنی رطوبتی خاک و تجربی بودن توابع انتقالی باشود و در مطالعوه
اسماعیلنهاد و همکاران ( )1395و گیمنز و همکاران هم آموده اسوت
( .)Gimenez et al., 1997از طرفی آماره جرم بواقیمانوده ()CRM
بوورای روش دونقطووهای  -0/049بووود کووه بیووانگر کوومتوورین مقوودار
بیش برآورد است .اما بزرگی مقودار ایون آمواره و مثبوت بوودن آن در
مدلهای  2 ،1و  3برنامه رزتا بیانگر کمبرآورد بیشتر ضرایب منحنی
رطوبتی و منفی بودن آن در مدلهای  4و  5رزتا نشانه بیشبورآوردی
است .بههمین ترتیب مقادیر  R2و  EFدر جدول  2نیز نشوان دهنوده
وضعیت بهتور بورآورد ضورایب منحنوی رطووبتی بوه کموک روش دو
نقطهای است .ضمن آنکه در بین مدلهای مختلف برنامه رزتا ،مودل
 4بهترین برآورد ضرایب هیدرولیکی خاک را داشت.
در شکل  ،2منحنیهای رطووبتی بورآوردی از مودل ونگنووختن
(رابطه  )2با ضرایب هیودرولیکی جودول  2ترسویم و دقوت آنهوا در
مقایسه با مقادیر اندازهگیری در جدول  4آمده است.
از شکل  2مالحظه می گردد که برآورد منحنویهوای رطووبتی از
روشهای حل معکوس و دونقطهای بیشتورین نزدیکوی را بوه نقواط
اندازهگیری داشت RMSE .روش معکووس و دو نقطوهای بوهترتیوب
 0/008 cm3cm-3و  0/022است که نسبت به سایر روشهوا کومتور
است (جدول .)4
جدول  -4دقت منحنیهای رطوبتی برآوردی روشهای مختلف
مدل

RMSE
)(cm3cm-3

R2
)(-

EF
)(%

معکوس
دونقطهای
 1رزتا
 2رزتا
 3رزتا
 4رزتا
 5رزتا

0/008
0/022
0/218
0/225
0/204
0/122
0/125

1
1
0/97
0/97
0/93
0/98
0/98

-0/006
1
0/007 0/99
0/396 -0/06
0/411 -0/13
0/406 -0/11
0/164 0/67
0/134 0/65

CRM
)(-
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شکل  -2منحنیهای رطوبتی اندازهگيری و پيشبينی شده

نتایج حاصل از شکل  2و جدول  4در راستای مطالعات پون و وو،
وروگت و همکاران و المبوت و همکاران مبنی بر دقت مناسوب روش
معکوس و نتایج کریسوول و همکواران و بواقری و همکواران ()1394
مبنی بر قابول قبوول بوودن روش دونقطوهای اسوت ( Vrugt et al.,
;2003; Pan and Wu., 1999; Lambot et al., 2002

 .)Cresswell et al., 2006از آنجایی که حل معکوس از اطالعات
تمام نقاط اندازه گیری منحنوی رطووبتی بورای بورآورد ضورایب بهوره
میگیرد بنابراین می توان انتظار کمتر بودن خطا ( )RMSEرا داشوت.
با این وجود صفر نشودن  RMSEدر روش حول معکووس مویتوانود
نشانه خطای مدل و یا احتماال خطای اندازهگیری باشود .لویکن دقوت
کمتر مدلهای پنجگانه رزتا بهخصوص در مکشهای کوم و نزدیوک
نقطه اشباع ناشی از موثر بوودن عامول سواختمان خواک بور منحنوی
رطوبتی و عدم لحا آن در برنامه است (بایبووردی .)1383 ،برتوری
منحنی های رطوبتی حاصل از دو روش حول معکووس و دو نقطوهای
نسبت به مدلهوای پونج گانوه رزتوا در مقایسوه بوا منحنوی رطووبتی
اندازهگیری در آمارههای محاسبه شوده جودول  4نیوز آموده اسوت .از
طرفی شکل  2نشان میدهد برآوردهای مدل  2 ،1و  3رزتا بوهدلیول
تشابه ضرایب هیدرولیکی آنها (جدول  )2در تمامی مکشهوا مشوابه
یکدیگر است .بههمین صورت برآوردهای مشوابه مودل  4و  5برناموه
رزتا بهخصوص در مکشهای پایین و اطورا نقطوه پهمردگوی دائوم
بهعلت برابری نزدیک مقوادیر ضورایب  sو  rدر دو مودل اسوت و
اختال برآوردی آنها مرتبط به تفاوت ضرایب شیب آنهوا بوهویوهه
ضریب  nاست .مطابق نتایج جدول  4میانگین قدر مطلق آموارههوای
 EF ،R2 ،RMSEو  CRMدر دو روش حل معکووس و دو نقطوهای
بهترتیب  1 ،1 ،0/015و  ،0/0065در سه مدل  2 ،1و  3برنامه رزتا با
رفتاری یکسان بهترتیب  0/1 ،0/96 ،0/22و  0/4و در دو مدل  4و 5
رزتا با رفتاری مشابه  0/66 ،0/98 ،0/12و  0/15است .علت این امور
همانگونه که قبال بیان شد در ماهیت نیاز اطالعاتی مدلهای برناموه

رزتا است که عمدتا از اطالعات فیزیکی خواک نظیور بافوت و درصود
اندازه ارات خاک استفاده میشود .در حالیکه در روش حل معکوس و
روش دو نقطووهای از اطالعووات منحنووی رطوووبتی اسووتفاده موویشووود.
هم چنین ماهیت روش های معکوس و دو نقطهای ریاضوی -فیزیکوی
است و برای اکثر خاکها قابل استفاده هستند ولی برنامه رزتا براساس
ویهگیهای خواکهوای بانوک اطالعواتی  USDA1در قالوب شوبکه
عصبی با یک الیه پنهان و شش نرون در  50تکرار بهصورت یکسان
برای تمامی  5مودل ایجواد شوده اسوت (عباسوی1386 ،؛ رمضوانی و
همکاران .)1390 ،همچنین دقت باالتر مدلهای  4و  5رزتا به نسبت
مدلهای  2 ،1و  3رزتا را میتوان به نیاز اطالعاتی بیشتر و وابسوته
بودن به مقادیر رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی و پهمردگی دائم مرتبط
دانست .در نهایت پیاز رطوبتی اندازهگیری و برآورد شده با روشهوای
مختلف بههمراه دقت آنها براساس آمارههای آمده در روابط  8توا 11
محاسبه و در شکل  3ارائه شد.
همانگونه که شکل  3نشان میدهد باالترین دقوت شوبیهسوازی
توزیع دو بعدی رطوبوت در پروفیول خواک بوه روش دو نقطوهای بوا
 RMSE=0/046cm3cm-3و  R2=0/97و کمترین دقت به مودل  1و
 2برنامه رزتا با  RMSE=0/07cm3cm-3تعلق دارد .باالتر بودن دقت
روش دو نقطهای و روش معکوس در شبیهسازی رطوبت مطابق شکل
 3میتواند به واسطه دقت بهتر منحنی رطوبتی در این دو روش (شکل
 2و جدول  )4و دقت باالتر برآورد ضرایب منحنی رطوبتی برای مودل
ونگنوختن (جدول  )3باشد .به همین ترتیب نتایج جدول  3نشوان داد
که کمترین دقت برآورد ضرایب هیدرولیکی منحنی رطوبتی با تفواوت
فاحشی به مدلهای  1و  2برنامه رزتا تعلق دارد که با توجه بوه دقوت
نهچندان مناسب و رفتار مشابه این دو مدل در برآورد منحنی رطووبتی
(شکل  2و جدول  ،)4نتایج شبیهسازی در شکل  3بورای مودل  1و 2
برنامه رزتا قابل انتظار است.
1- United States Department of Agriculture
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رزتا 2

=cm3cm-3 EF
=CRM

اندازهگیری

رزتا 1

=RMSE
=R2

=cm3cm-3 EF
=CRM

دو نقطهای

=RMSE
=R2

رزتا 5

=cm3cm-3 EF
=CRM

=cm3cm-3 EF
=CRM

روش معکوس

=RMSE
=R2

رزتا 4

=RMSE
=R2

=cm3cm-3 EF
=CRM

=cm3cm-3 EF
=CRM

=RMSE
=R2

رزتا 3

=RMSE
=R2

=cm3cm-3 EF
=CRM

=RMSE
=R2

شکل  -3پياز رطوبتی شبيهسازی شده و مشاهداتی بالفاصله پس از آبياری

آماره باقیمانده جرم ( )CRMدر تمامی روشهای شبیهساز منفی
است که نشانه بویشبورآورد مقوادیر شوبیهسوازی نسوبت بوه مقوادیر
اندازهگیری شده است .بیشترین بیشبورآورد بوهروش دو نقطوهای و
کمترین بیشبرآورد به مدل  5برنامه رزتا مربوط است .در عین حوال،
مقادیر بیشبرآورد روش معکوس و مدلهای  1و  2برنامه رزتا به یک
اندازه و معادل  0/17میباشد .بررسیهای جزیی بین مدلهوای  1و 2
برنامه رزتا نشان میدهد که دقوت دو مودل براسواس آمواره RMSE
یکسان است لیکن آماره ضریب تعیین ( )R2نشان میدهد که مودل 2
برنامه رزتا به صورت غیرمعنیداری وضوعیت مطلووبتوری دارد .ایون
نتیجه نشان میدهد برنامه رزتا نسبت بوه اطالعوات ورودی در قالوب
بافت خاک در مدل  1و درصود انودازه ارات خواک در مودل  2رفتوار
مشابهی دارد .در مدل  3برنامه رزتا ،وضعیت شوبیهسوازی بوهواسوطه
اضافه شدن اطالعات چگالی خاک بهتر شده است .اما عموده خطوای
مدلهای  2 ،1و  3برنامه رزتا مربوط به بیشبرآورد مقدار رطوبوت در
شعاع تقریبی  10سانتی متری محل قطره چکوان اسوت و بوا افوزایش
فاصله ،برآوردها از بوازه کومبورآورد  0/05-0/10 cm3cm-3در سوطح
زمین تا بیش بورآورد  0/20-0/25 cm3cm-3در عموق خواک نوسوان
دارد .نتایج شبیهسازی در مدلهای  4و  5برنامه رزتا که بوهترتیوب از
اطالعات تکمیلی رطوبت خاک در مکشهای  330و  1500سانتیمتر
نیز استفاده شده نشوان مویدهود کوه دقوت کوار از نظور آموارههوای

خطاسنجی بهتر است .لیکن نتایج مدل  4نشان مویدهود کوه عموده
خطای شبیهسازی شامل کمبورآورد در محول قطورهچکوان ،و بورآورد
یکسان رطوبوت در بوازه  0/20-0/25 cm3cm-3از دو الیوه رطووبتی
نسبت به نتایج مشاهداتی است .بههمین ترتیب مدل  5برنامه رزتا بوا
اینکه براساس آمارههای خطاسنجی دقت قابول قبوولی دارد لویکن در
مقایسه با مقادیر مشاهداتی ،این مدل تمامی پروفیل خاک را در قالوب
یووک بووازه رطووبتی  0/20-0/25 cm3cm-3شووبیهسووازی نموووده کووه
نشاندهنده اثر متقابل خنثیکننوده اطالعوات ورودی در شوبیهسوازی
نسبت به مدل  4است .بهعبارت دیگر دخالت دادن اطالعات رطووبتی
نقطه پهمردگی دائم چندان موفقیتآمیز نبوده است .ضمن آنکه عودم
تغییر رطوبت از نقطه اشباع تا مکش  2000سوانتیمتوری بور خوال
سایر مدل ها و سوس کاهش سریع آن با شیب تند در منحنی رطوبتی
(شکل  )2دلیلی بر یکنواختی رطوبت برآوردی توسط این مدل اسوت.
خان محمدی و همکواران ( )1391در بورآورد رطوبوت خواک در یوک
سیستم آبیاری قطرهای به این نتیجه رسیدند که مدل  5برنامه رزتا در
زمانی که اطالعات هیدرولیکی خاک در دسترس نیست میتواند مورد
اسووتفاده قوورار گیوورد .محموودی و دلبووری ( )1394نشووان دادنوود کووه
خطای مدل  5برنامه رزتا در تخمین رطوبت خاک در دامنوه رطووبتی
 0/15-0/35 cm3cm-3برابر  0/10 cm3cm-3بود که دقت نه چنودان
مناسبی برای این مدل است .فارغ از نوع مدل مورد استفاده در برناموه
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رزتا ،در برخی مطالعات نتایج مناسبی از برنامه رزتا برای شوبیهسوازی
رطوبت خاک گزارش شده است (پووریزدانخوواه و همکواران1393 ،؛
زارع ابیانه و همکاران1392 ،؛ اژدری )1387 ،اموا از آنجواییکوه ایون
روش براساس بانک اطالعاتی منابع خاک کشور ایجاد نشده نمیتوان
نتایج آن را بدون ارزیابی و صحتسنجی قبلی بهکار بست.

افشار جهانشاهی،م ،.زارع ابیانه،ح ،.نقوی،ح و اسالمی،ا .1391 .بررسی
تاثیر دو عمق نصب قطره چکان با دبویهوای یکسوان بور توزیوع
رطوبت در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و شبیه سازی آن با
مدل  .HYDRUS-2Dفصلنامه مهندسی آبیواری و آب ایوران.
.113-101 :10.3

نتيجهگيری
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Abstract
The accuracy of two-dimensional soil moisture simulation was studied with using retention curve coefficients
that was estimated by five models of Rosetta program and inverse solution and two-point methods in Hydrus-2D
for a drip irrigation system. The high accuracy was for the two-point method with RMSE=0.06 and low accuracy
was for model 5 of Rosetta with RMSE=0.87 in estimating retention-curve coefficients. In this regard,
determined retention curves with inverse and two-point methods were very similar to measured retention curve
with RMSE=0.008 cm3 cm-3 for inverse method and RMSE=0.022 for two-point method. Results of twodimensional moisture simulation in soil profile also showed the accuracy of two-point method with
RMSE=0.046 cm3 cm-3 and R2=0.97 which was higher than the accuracies of other methods, and models 1 and 2
of Rosetta program with RMSE=0.07 cm3 cm-3 had lower accuracy than the other methods. It is acceptable that
the two-point had higher accuracy because of high accuracy in determining retention curve and its hydraulic
coefficients. In addition, this method is recommendable from the standpoint of being costly, time-consuming and
needing to two-point of retention curve in comparison to inverse method that needs more point and because of
accuracy for simulating two-dimensional moisture distribution.
Keywords: Hydrus-2D, Inverse solution, Rosetta program, Soil hydraulic parameters, Two-point method
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