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راهنماي تهيه مقاله براي نشریه آبياري و زهكشي
آبیاری و زهکشی از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی
و علوم مرتبط با مهندسی آب ،برای ارائه مقاالت علمی و پژوهشی
دعوت به عمل میآورد .هدف اصلی این نشریه ،انتشار نتایج
پژوهشهای علمی ،فنی و تخصصی میان اساتید ،محققان،
دانشمندان و مهندسین ایرانی و جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین
المللی و اعتالی سطح دانش نظری می باشد .لذا نشریه تالش خواهد
نمود که بتواند مجموعهای مفید و مورد استفاده در اختیار
پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان و کارشناسان بخش های دولتی و
خصوصی علوم و مهندسی آب قرار دهد.
الزم به ذکر است وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به این نشریه از
بدو انتشار مجوز علمی – پژوهشی داده است .و این نشریه یکی از
نشریات تخصصی و معتبر در خصوص مسائل فوق الذکر میباشد ،که
در زیر بطور خالصه به نوع ،مشخصات و نحوه ارائه مقاالت ،اشاره
میشود.
تذکر :در حین ارسال مقاله به این نکته توجه فرمائید که تغییر نام
نویسندگان ،ترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول امکان پذیر نبوده و
در مقاله مشابه آنچه در سامانه ثبت شده است به چاپ خواهد رسید.
الف -نوع مقاالت
مقاالت علمی ،پژوهشی و مهندسی اصیل به زبان فارسی که حاصل
پژوهش ها و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده و در نشریه دیگری
در داخل و خارج چاپ نشده باشد.
ب -مشخصات مقاالت ارسالي
 -1عنوان مقاله باید با حروف بزرگ سیاه و درشت در حداکثر 60
حرف در صفحه اول مقاله ( )BLotus-16-Boldباشد .عناوین دیگر
مانند :چکیده ،مقدمه ،عناوین بخشهای اصلی مقاله و نتیجهگیری و
فهرست مراجع ( )Mitra-13-Bold Bنوشته شود .فونتهای فارسی
متن نوع ( )B Mitra-12و فونت انگلیسی (Times New Roman-
 )10باشد.
 -2نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان (Lotus-12- B
 )Boldباید در صفحه اول و زیر عنوان مقاله نوشته شده باشد .نشانی
محل کار ،رتبه دانشگاهی مولفینی که عضو هیئت علمی هستند ( B
 )Mitra-11و همچنین آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول و یا همه
نویسندگان در پانوشت صفحه اول درج شود ( Times New
.)Roman-10
 -3مقاالت ارسالی باید دارای اجزای اصلی یک مقاله باشند که
عبارتند از :چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی) ،واژههای کلیدی،
مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری و مراجع.

 -4عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان شکلها و نمودارها در
پایین آنها آمده ( )B Mitra-10-Boldو همچنین الزاماُ باید به هریک
از جدولها و شکلها در داخل متن اشاره شود .در همه جای مقاله
(متن ،شکل و نمودار ،جدولها) باید از اعداد و ارقام فارسی استفاده
گردد .همچنین شکلها و جدولها بایستی به ترتیبی که در متن
مقاله مورد اشاره قرار گرفته است شمارهگذاری شوند .برای جلوگیری
از بهمریختگی شکلها باید به صورت تصویر ( با فرمت  )Jpgارائه
شوند.
 -5آحاد فیزیکی در کلیه معادالت باید در سیستم متریک ( )SIبوده و
هر سیستم در صورت لزوم در پرانتز بیاید.
 -6معادالت و رابطهها با استفاده از دستور فرمولنویسی از سمت
چپ تایپ شود و از منتهی الیه سمت راست شمارهگذاری گردد.
 -7از بهکاربردن واژهها و اصطالحات التین که معادل متداول
فارسی دارند ،اجتناب گردد و در مورد نمادها ،از عالئم استاندارد
استفاده شود.
 -8رفرنس دهی در تمام متن مقاله برای منابع فارسی در صورتیکه
مولف تمایل داشته باشد نام نویسنده در ابتدای جمله بیاید نام
پژوهشگر به زبان فارسی با درج تاریخ در جلوی آن مشخص شود
مثال :علیزاده و همکاران ( )1387عنوان کردند و ادامه جمله )...و اگر
تمایل داشته باشد نام نویسنده در انتهای جمله بیاید ذکر نام نویسنده
و سال انتشار اثر هر دو در انتهای جمله بیاید مثال........( :جمله....
(علیزاده و همکاران.))1387 ،
در خصوص منابع التین (هرچند نویسنده ایرانی باشد) در صورتیکه
نویسنده تمایل داشته باشد اسم نویسنده در ابتدای جمله بیاید کافی
است نام پژوهشگر بدون ذکر سال در ابتدای جمله به فارسی بیاید و
در انتهای جمله نام التین به همراه سال ذکر گردد .مثال ( :آلن و
همکاران در بررسی خود به نتیجه رسیدند ....ادامه جملهAllen et ( ....
 .)al., 2010اگر تمایل داشته باشد نام نویسنده در انتهای جمله بیاید
نام نویسنده و سال انتشار اثر به التین در انتهای جمله بیاید مثال:
(جمله.)Jaynes and Hunsaker., 1989 (.....
 -9تمام منابع استفاده شده در متن مقاله بایستی در قسمت منابع
بیاید و بالعکس ،بعبارتی از آوردن منابعی که در متن مقاله به آنها
اشاره نشده است در فهرست منابع خودداری گردد.
 -10مقاله باید به صورت تک ستونه تنظیم شود.
ج-نحوه ارائه مقاالت
 مقاالت باید در قطع  A4و فاصله بین خطوط  1/5سانتیمترحداکثر  14-12صفحه ( 25خطی) تایپ شده و بهصورت یک فایل

تحت  Word-2003به آدرس سایت نشریه آبیاری و زهشکی
 idj.iaid.irارسال نموده و کد مقاله دریافت گردد.
همچنین ارسال فرم تعهدنامه با محتوای " این مقاله در نشریهایچاپ و یا در حال چاپ نمیباشد و تمام مولفین از ارسال این مقاله به
نشریه آبیاری و زهکشی آگاهی کامل دارند و به امضای تمام مولفین
برسد"
فرم تعارض منافع را هم به همراه فرم تعهدنامه بارگزاری فرمایید.در زیر بطور خالصه به هریک از بخشهای مقاله ،اشارهای خواهد
شد:
چكيده
خالصهای از اهمیت ،اهداف و روش اصلی تحقیق و نتایج کلی
حاصل از آن در حداکثر دویست کلمه ( 10 -8سطر) به دو زبان
فارسی و انگلیسی تهیه شود.
متن چکیده انگلیسی عینا مطابق چکیده فارسی و با فونت ( Times
 )New Roman-10باشد.
واژه هاي کليدي :حداکثر  5واژه کلیدی به ترتیب حروف الفبا (به
فارسی و انگلیسی).
مقدمه
شامل مطالبی در خصوص کلیات ،تعاریف ،اهمیت ،ضرورت ،بررسی
منابع ،جمعبندی منابع ،اهداف پژوهش با فونت ( )B Mirtra-12می-
باشد.
مواد و روشها
در این قسمت به موقعیت پژوهش ،شرح کامل روش تحقیق و نحوه
آزمایشهای انجام شده همراه با جدول و شکل و توضیحات مربوط
به هریک با فونت ( )B Mirtra-12اشاره میشود .اگر به جدول و یا
شکل نیاز باشد بایستی هم جدول و هم شکل به صورت فارسی تهیه
و در داخل متن نیز به آنها اشاره شود.
نتایج و بحث
در این قسمت نتایج حاصل از تحقیقات و آزمایشهای انجام شده و
بحث بر روی آنها با تأکید بر یافتههای جدید و مقایسه نتایج با
پژوهشهای قبلی انجام و در پایان نتیجهگیری و جمعبندی نهایی
آنها خواهد آمد .ضمنا نتیجهگیری میتواند به صورت بخشی مجزا
آورده شود (.)B Mitra-12
اگر به جدول و یا شکل نیاز باشد بایستی هم جدول و هم شکلها به
فارسی آمده و همچنین در داخل متن به آنها اشاره شود.
تذکر :اعداد داخل جدول و نمودار و شکلها یک سایز داشته باشند و
نحوه قرار گرفتن ستونها از سمت راست رعایت گردد.ستونها
راستچین باشند و خطوط عمودی و افقی داخل جدولها حذف

گردد (.به جز خطوط افقی باال و پایین معرفی ستونها و خط افقی
زیرین آخرین ردیف).
تشكر و قدرداني
مؤلف میتواند به پروژههای تحقیقاتی که مقاله در قالب آن تهیه شده
است و افرادی که به او کمک کردهاند در این قسمت بهطور خالصه
اشاره کند.
پينوشتها
کلیه پینوشتها با شمارهای که در متن استفاده شده است از شماره
1و قبل از مراجع شمارهگذاری شوند.
منابع
کلیه منابع مورد استفاده از دیگر پژوهشگران ،باید در متن مقاله با
اسم مؤلف و همکارن طبق توضیحات ذکر شده بیاید .نام نشریات در
منابع فارسی و انگلیسی به صورت کامل بیاید.
نحوه ارائه منابع فارسي:
صادقی ،م ،.قهرمان ،ب .و داوری ،ک .1387 .مقیاسسازی و پیش-
بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد .مجله آب وخاک22 .
(.431-417 :)2
ابراهیمی،ن.ق ،.کاشفیپور،م .و ابراهیمی،ک .1384 .بررسی
خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توری سنگی
پلکانی .پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران .خردادماه ،دانشکده
مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
قبادیان،ر .1385 .بررسی الگوی جریان ،فرسایش و رسوبگذاری در
تالقی رودخانه ها .رساله دکتری سازه های آبی ،دانشکده مهندسی
علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
نحوه ارائه منابع التين:
Warrick,
A.W.,
Lazarovitch,N.,
Furman,
A.
and Zerihun,D. 2007. Explicit infiltration function for
furrows. Journal Irrigation and Drainage Engineering.
133 (4):307- 313.

عالئم
مولف میتواند عالئم و نشانههایی ( )notationsکه در مقاله استفاده
شدهاند در آخر مقاله درج نماید.
تذکر :در تمام متن مقاله فاصله و نیمفاصلهها باید رعایت شود.
د-هزینه هاي داوري و چاپ مقاالت:
مجله آبیاری و زهکشی ایران در قبال داوری و بررسی مقاالت هیچ
گونه هزینه ای را از نویسندگان محترم مقاالت دریافت نمیکند.
پس از مرحله داوری و در صورت پذیرش مقاله مبلغ دومیلیون و
پانصد هزار ریال به شماره حساب  425258125بانک تجارت شعبه
دانشگاه فردوسی مشهد و بنام آقای دکتر امین علیزاده ،به منظور

تأمین بخشی از هزینه های انتشار از نویسندگان محترم دریافت
خواهد نمود.

نویسنده مسئول باید تصویر فیش پرداختی را با ذکر کد مقاله به
آدرس ایمیل نشریه و نیز ایمیل سردبیر نشریه (دکتر علیزاده) ارسال
نماید.

نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 1, Vol. 15, Apr.-May. 2021, p. 1-16

شماره ،1جلد  ،15فروردین  -اردیبهشت  ،1400ص1-16 .

مقاله علمی-پژوهشی

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط
گیاه ذرت علوفهای
عبدالمجید لیاقت ،1محمدرضا اویسی ،2حامد ابراهیمیان ،*3مسعود پورغالم آمیجی ،4محمد صالح
تاریخ دریافت1399/3/18 :

5

تاریخ پذیرش1399/5/22 :

چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسی امکان استفاده از آب آلوده به سرب در آبیاری سطحی و زیرزمینی و تأثیر آن بر عملکررد رر علوهرهای مریباشرد در
همین راستا ،پژوهشی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال  1395در قالب آزمایش هاکتوریل به صور طرح کرام تارادهی برا
شش تیمار در سه تکرار و مجموعاً  18پ آزمایشی در الیسیمتر انجام شد تیمارها عبار بودند از :آبیاری سطحی با آب آلوده به سرب ( ،)SPآبیاری
سطحی با آب معمولی به عنوان تیمار شاهد ( ،)SCآبیاری زیرزمینی با آب آلوده به سرب و عمق سطح ایستابی  50سانتیمتر ( ،)50Pآبیاری زیرزمینی با
آب معمولی و عمق سطح ایستابی  50سانتیمتر ( ،)50Cآبیاری زیرزمینی با آب آلوده به سرب و عمق سطح ایستابی  75سانتیمترر ( )75Pو در نهایر
آبیاری زیرزمینی با آب معمولی و عمق سطح ایستابی  75سانتیمتر ( )75Cنتایج نشان داد که مدیری آبیاری بر ارتفاع گیاه ،وزن خشک بوته و عملکرد
علوهه گیاه در سطح احتمال  1درصد و وزن تر بوته و وزن تر ب ل در سطح  5درصد اثر معنیدار داش و بر وزن خشرک بر ل هریأ ترأثیری نداشر
همچنین آلودگی هیأگونه تأثیری در رشد و عملکرد رر و اجزای عملکرد نداش همچنین در تیمار  ،SPبهطور میرانگین بره میرزان  2/25میلریگررم
سرب در یک کیلوگرم ماده خشک رر وجود داش که طبق توصیه سازمان جهانی بهداش ( ،)WHOاین میزان در گروه آلودگی کم قرار میگیرد در
نمونههای گیاهی دو تیمار  50Pو  75Pهیأگونه سربی مشاهده نشد از طرهی بیشترین عملکرد رر در تیمار  75Pبا مقدار  49/65تن در هکتار و بعرد
از آن در تیمار  50Pبا مقدار  47/04تن در هکتار به ثب رسید میزان عملکرد در دو تیمار  75Pو  50Pنسب به تیمار شاهد ،به ترتیب به مقدار  36و 29
درصد اهزایش داش نکته قابل توجه اینکه مقدار هلز سرب تثبی شده و صعود کرده در تیمار آبیاری زیرزمینی ،خارج از دسترس گیاه بوده و مشرکلی از
نظر آلودگی و عملکرد رر وجود نداش
واژههاي کلیدي :آبیاری زیرزمینی ،آلودگی خاک ،سطح ایستابی ،هلز سنگین

مقدمه
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رشد روز اهزون جمعی و نیاز به آب و تولیدا بیشتر از یکسو ،و
خشکسالیها ی به وجرود آمرده از سروی دیگرر باعر شرده کره در
سالهای اخیر تقاضای آب اهزایش یابد ( )Ma et al., 2020بنابراین
 1و  - 3به ترتیب استاد و دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2و  -5دانش آموخته کارشناسی ارشد گرروه مهندسری آبیراری و آبرادانی ،پرردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -4دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبرادانی ،پرردیس کشراورزی و منرابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
)Email:ebrahimian@ut.ac.ir
(* نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.1.1

با هشار بیش از اندازه به منرابع آب سرالم و همچنرین محردودی آن،
روشهای جایگزین برای منابع آب کشراورزی شرامل نمرکزدایری از
آبهای شور و همچنین اسرتفاده مجردد از هاضر بهرای صرنعتی و
شهری ارائه شده اس که این آبهای نامتعارف هم از جنبه اقتاادی
و هم توسعه در کشاورزی مفید مریباشرند ()Hakimi et al., 2018
استفاده صحیح از پسابهای شهری در بخش کشاورزی ،عر وه برر
گسترش سطح زیر کش و اهزایش تولیرد محارولهرای زراعری ،از
آلودگی محیطزیس نیز جلوگیری مریکنرد ()Moretti et al., 2019
اما استفاده از پساب سبب اهزایش غلظ هلزهای سرنگین در خراک و
گیاهان میشود که این اهزایش بستگی به نوع و ویژگریهرای پسراب
مارفشده دارد ( )Ahmad et al., 2019بررسیها نشانگر آن اس
که در سال  ،1400هاض ب تولیدی کشور به رقمی برابر با  51درصرد
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آب مارهی برسد بنابراین کاربرد مجدد آن در کشاورزی به عل نیاز
روز اهزون به آب ،به ویرژه در منراطق خشرک و نیمرهخشرک ایرران
میتواند تا حدودی کمبود منرابع آب سرالم را جبرران کررده و ضرمن
استفاده در تولیدا کشاورزی ،به عنوان یک روش دهرع تقریبراً ایمرن
محیطزیستی برای هاض ب به کرار رود (یزدانری و همکراران1396 ،؛
آتشپز و همکاران )1397 ،ع وه بر این وجود عناصر غذایی موجرود
در هاض ب ،سبب کاهش مارف کودهای شیمیایی میشود امرا آثرار
منفی احتمالی این منابع آب در آلرودگی محریطزیسر بایرد در نظرر
گرهته شود (ایزدپناه و صرافزاده )1399 ،نوع سامانه آبیاری در توزیع
این منابع آب نامتعارف و مدیری آبیاری بسیار حائز اهمی مریباشرد
()Ahmed and Slima, 2018
اگرچه بدن انسان به عناصری از قبیل روی ،مس ،نیکرل و کرروم
در مقادیر بسیار کم نیازمند اس ولی مقادیر بسیار کم عناصری ماننرد
کادمیوم و سرب برای س متی انسران خطرنراک اسر ( Liu et al.,
 )2020اما محققین دریاهتند که در خاکهای قلیایی ( )pH< 6/5و یا
در حضور مواد آلی بسیار زیاد که با رس ترکیب شدهاند ،هلزا سنگین
بیشتر تثبی شده و در نتیجه شستشوی آنها از خراک و در دسرترس
بودنشان کاهش پیدا مریکنرد ( )Jyothi and Farook, 2020وی و
همکاران در پژوهشی که در چین انجام شد ،گزارش کردند که اگر دو
رژیم آبیاری یکی با مارف آب کرم و دیگرری برا ماررف آب زیراد
استفاده شود ،در رژیم مارف آب کم ،کادمیوم و مرس حرکر کمری
داشته و دیگر هلرزا برهطرور اهقری حرکر کررده (هماننرد آبیراری
زیرزمینی) و در هاصلهای دور از قطرهچکان تجمرع مرییابنرد ولری در
رژیم آبیاری با ماررف آب زیراد ،حرکر تمرامی هلرزا برهصرور
عمودی بوده و در عمقهای بیشتر تجمع پیدا میکننرد (Wei et al.,
 )2015همچنین منگ و همکراران پژوهشری دربراره میرزان هلرزا
سنگین در باه گیاه و خاک در آبیاری سطحی طوالنیمد در چرین
انجام دادند و گزارش کردند که غلظ هلزا در خاک سطحی ،بسیار
بیشتر از خاک زیرین اس ()Meng et al., 2016
نار آزادانی و هودجی ( )1393نیز تأثیر یک نمونه پساب صرنعتی
بر آلودگی خاک با هلزا سرنگین را در اصرفهان مرورد بررسری قررار
دادند نمونههای برداشر شرده شرامل چهرار عمرق از صرفر ترا 100
سانتیمتری در زهکشهای خاکی بود نترایج همبسرتگی برین عمرق
خراک و غلظر هلررزا سررنگین نشران داد کرره بررین ایررن دو عامررل
همبستگی منفی وجود داشته که این موضوع برا حرکر کنرد هلرزا
سنگین در خاکهای با درصد آهک و  pHبراال و تجمرع بیشرتر ایرن
هلزا در الیه های سطحی خاک قابل توجیه اس بیگی هرچگانی و
بنی طالبی ( )1392نیز اثر بیس وسه سال آبیاری سرطحی برا پسراب
شهری بر انباش بعضی هلزا سنگین در خاک ،انتقال به دانرههرای
گندم و رر در شهرکرد را بررسی کردند نتایج نشان داد که آبیاری با
پساب در درازمد منجر به اهزایش غلظ روی ،مس ،کروم و نیکل و

اهزایش شاخص انباش آنها از  1به  1/6 ،1/3 ،1/2و  1/6و کاهش
غلظ و شاخص انباش کادمیوم و سررب بره ترتیرب بره  0/4و 0/8
گردید همچنین ارهعینیا و همکاران ( )1395غلظ و ارزیرابی خطرر
هلزا سنگین ناشی از مارف محاوال کشاورزی در مزارع مختلف
بوشهر را بررسی کردند یاهتههای این مطالعه نشان دادند کره میرزان
آلودگی به هلزا سنگین در خاک و محاوال کشاورزی آبیاری شده
با آب آلوده به پساب شهری و صنعتی باالتر از مقداری بود که برا آب
زیرزمینی آبیاری میشدند هلزا سنگین مورد بررسی در این پژوهش
شامل روی ،منگنز ،مس ،کروم ،کادمیوم و سرب بودند
حسنلی و همکاران با بررسی تأثیر پساب شهری بر عملکرد رر
و کارایی مارف آب در مرودش شیراز گزارش کردند کره آبیراری برا
پساب باع اهزایش بیشتر کارایی مارف آب در مقایسره برا آب ترازه
گردیرد امرا تفراو آنهرا معنریدار نبرود ()Hassanli et al., 2009
همچنین کرمی و همکاران ( )1398تأثیر سرطوح مختلرف آبیراری برا
پساب تافیهشده شهری برر عملکررد و کرارایی ماررف آب رر در
منطقه پاکدش را مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد که نوع آب
کاربردی باع ایجاد تفاو معنیداری در مقدار عملکرد ماده خشرک
گردید و بیشترین عملکرد ماده خشک در تیمار پساب با مقدار 20/904
تن در هکتار و کمترین مقدار در تیمار آب چاه با مقدار  17/231تن در
هکتار به دس آمد بنابراین میتوان پساب تافیهشرده در سرطح 75
درصد نیاز آبی در منطقه پاکدش را به عنوان یرک راهکرار مردیریتی
برای آبیاری پیشنهاد نمود.
حاتمیان و همکاران ( )1398اثر آبیاری برا هاضر ب برر انباشر
هلزا سرب و کادمیوم در خاک و دانههای گندم و جرو در شهرسرتان
قدس را مورد بررسی قرار دادنرد نترایج نشران داد کره غلظر هرای
کادمیوم و سرب در تیمار ترکیبی هاضر ب تارفیه نشرده و آب چراه
بیشتر از تیمار هاض ب تافیهشرده برود همچنرین میرانگین غلظر
کادمیوم در دانههای دو گیاه دارای اخت ف معنیداری نبود ،هرچند که
غلظ سرب در دانههای جو به طور معنیداری بیشرتر از گنردم برود
خسروی و همکاران ( )1398نیز تأثیر آبیاری با هاض بهرای شرهری
بر غلظ هلزهای سنگین در خاکهای سطحی جنوب شرهر هرسرین
کرمانشاه را در  15ایسرتگاه مختلرف در عمرقهرای  0-20و 20-40
سانتیمتر را بررسی کردند نترایج نشران داد بره جرز دو هلرز نیکرل و
کبال  ،میانگین مقدار کرل هلزهرای سرنگین در خراکهرای سرطحی
بیشتر از خاکهای عمقی اس همچنین مقایسه آماری نشان داد که
مقدار کل هلزهای سنگین ،روی و سرب در دو عمق خاک زمرینهرای
آبیاری شده با هاض ب ،دارای اخت ف معنیدار اس بنابراین یکری از
عمدهترین راههای ورود عناصر سنگین به اراضی کشاورزی آبیراری برا
پساب صنعتی میباشد آبیاری با پساب صنعتی موجب اهرزایش مقردار
سرب ،نیکل ،کادمیوم و کروم در خاک میشود که توسط پژوهشگران
مختلفی نظیر جهانی و رضاپور گزارش شد اما در شررایط کره آبیراری

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبياري سطحي و زیرزميني بر عملكرد ...

زیرزمینی استفاده شود ،شررایط هررد داشرته و عمرق تجمرع هلرزا
سرنگین خرارج از محردوده توسرعه ریشره مریباشرد ( Jahany and
)Rezapour, 2020
در مناطق مختلف برای گیاهان مختلف ،نتایج متفراوتی در مرورد
انباش هلزا سنگین در خاک و گیاه گرزارش شرده و بنرابراین نیراز
اس که بررسیهای بیشتری صور گیرد با توجه به اینکه در کشور
ایران اکثر خاکها از نوع قلیایی هستند ،لذا تحرک و شستشوی هلزا
سنگین بسیار کم بوده و باع انباش هلرزا در الیرههرای سرطحی
خاک میشوند از طرهی ،جذب آب و ام ح در الیههای سرطحی کره
جایگاه تراکم بیشتری از ریشههای گیاه میباشد ،نسب به الیرههرای
زیرین بیشتر اس این دو مسئله (انباش و جذب هلزا ) سبب ترنش
آلودگی گیاه هنگام آبیاری سطحی با هاض ب صنعتی میشرود حرال
اگر بهجای آبیاری سطحی ،از آبیاری زیرزمینری (از طریرق لولرههرای
زهکشی و کنترل سطح ایستابی) با پساب استفاده شود ،انتظار مریرود
که انباش هلزا در الیههای زیرین خاک صور گیررد و پسراب برا
کیفی بهتری در محیط ریشه قرار گیرد هدف اصرلی ایرن پرژوهش،
بررسی استفاده از آب آلوده به هلز سرب با دو روش آبیاری سرطحی و
زیرزمینی بر عملکرد رر علوههای و آلودگی خاک بود

مواد و روشها
محل انجام آزمایش

پژوهش حاضر در سال  1395در مرکز تحقیقا آب و هواشناسی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با مختاا  35درجه
و  48دقیقه عرر جرراهیرایی ( )°Nو  50درجره و  57دقیقره طرول
جرراهیایی ( )°Eدر ارتفاع  1293متر از سطح دریرا انجرام شرد طبرق
دادههای درازمد  ،منطقه دارای آب و هوای مدیترانرهای بروده و برر
اساس طبقهبندی کوپن با داشتن  150تا  180روز خشک ،از نوع اقلیم
نیمهخشک با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای نسربتاً سررد و
مرطوب اس مطابق آمار درازمد  30ساله ( ،)1988-2018متوسرط
بارندگی ساالنه منطقه  247/8میلیمتر و میانگین ساالنه دمرای هروا
 15/93درجه سانتی گراد اس بیشینه و کمینره دمرای منطقره مرورد
بررسی به ترتیب  42و  -17درجه سانتیگراد به ثب رسید حدود 43
درصد از باران ساالنه در هال زمستان 28 ،درصد در هال پراییز28 ،
درصد در هال بهار و تنها یرک درصرد در هارل تابسرتان مریبرارد
(پورغ م آمیجی و همکاران )1397 ،جدول ( ،)1اط عا هواشناسی
و مقادیر آنها در طول دوره کش را نشان مریدهرد الیسریمترها در
یک هضای باز قرار داشتند و نزدیکترین سراختمان بره آنهرا ،سروله
آزمایشگاه بود که در هاصله  50متری شمال شرقی الیسریمترها قررار
داش محل قرارگیری الیسیمترها و نحوه قرارگیری آنها در شرکل
( )1نشان داده شده اس

جدول  -1اطالعات هواشناسی دوره کشت در منطقه مورد آزمایش (سال )1395
شرح
حداکثر دما () C
حداقل دما ()OC
متوسط دما ()OC
بارش ()mm
سرع باد ()m/s
تبخیر ()mm/month
رطوب نسبی ()%
O

خرداد
31/5
15/4
23/4
41/9
3/3
258/1
44/2

3

تیر
38/1
22/5
30/3
0
2/8
470
24/7

مرداد
37/7
21/5
29/6
0
3/3
436
30/8

شکل  -1نمایی از الیسیمترهاي تحت آزمایش

شهریور
32/9
17/7
25/3
0/5
2/7
325/9
33/8
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خصوصیات خاک مورد آزمایش

پس از تهیه خاک زراعری مروردنظرر (خراک باغچرهای ،منطقره
مهرشهر کرج) ،پر کردن الیسیمترها با خاک طی چند مرحلره انجرام
شد در هنگام پر کردن الیسیمترها از خاک ،عملیا تراکمی خاصی
صور نپذیره خاک به صور الیههرایی بره ارتفراع تقریبری 20
سانتیمتر در الیسیمترها ریخته شد و پرس از تسرطیح نسربی ،الیره
بعدی اضاهه شد با رسیدن ارتفاع خاک به میانه الیسریمترها ،جهر
ایجاد نشس و تحکیم طبیعی ،مقداری آب بره خراک اضراهه شرد و
سپس اضاهه نمودن خاک تا پر شدن الیسیمتر ادامه یاهر در ایرن
مرحله مجدداً با اهزودن آب و پس از نشس  ،هضای خالی باقیمانرده
تا ارتفاع پنج سانتیمتر پایینتر از لبه هوقانی الیسیمترها از خاک پرر
شد در نهای پرس از پرر کرردن الیسریمترها و در چنردین مرحلره،

مقداری آب اضاهه شد تا شرایط خاک مساعد و آمراده کشر شرود
برای تعیین خاوصیا هیزیکری و شریمیایی خراک ،قبرل از شرروع
آزمایش و اعمال تیمارها ،نمونهبررداری از خراک الیسریمترها انجرام
شد باه خاک از طریرق مثلر باهر خراک  USDAتعیرین شرد
مشخاا هیزیکی خاک مزرعه شرامل هراوانری نسربی ررا  ،جررم
مخاوص ظاهری ( ،)Pbرطوبر ظرهیر زراعری ( )FCو رطوبر
نقطه پژمردگی ( )PWPو رطوب اشرباع بره ترتیرب برا روش هرای
هیدرومتری ،سیلندر ،دستگاه صفحا هشراری در مکرش  0/3و 15
بار و روش وزنی اندازهگیری شرد مقردار  pHخراک نیرز برهوسریله
دستگاه  pHمترر انردازهگیرری شرد نترایج خاوصریا هیزیکری و
شیمیایی خاک در جدول ( )2آورده شده اس

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک الیسیمترها
عمق ()cm
0-70

ذرات تشکیلدهنده خاک ()%
رس

سیلت

شن

19/69

45/04

35/27

بافت خاک

pH

)Ρb (g/cm3

)θFc (cm3/cm3

)θPWP (cm3/cm3

)θs (cm3/cm3

لوم

7/8

1/55

27/24

14/88

46/27

ساخت الیسیمترها

الیسیمترها از جنس  PVCبا ابعراد  60سرانتیمترر قطرر و 100
سانتیمتر ارتفاع انتخاب شدند با توجه به تعداد تیمارها و تعداد تکرار
هر کدام 18 ،الیسیمتر استفاده شد برای خارج کرردن آب اضراهی از
الیسیمترها ،لولههایی از جنس  PVCبه قطر  5سانتیمتر و طول 70
سانتیمتر در نظر گرهته شد روی لولههرا سرورا هرایی بره قطرر دو
میلیمتر و به هاصله  2/5سانتیمتر در  4ردیف در  50سرانتیمترر از
طول لوله تعبیه گردید تا به عنوان زهکرش عمرل کنرد بره منظرور
جلوگیری از ورود ررا خاک به درون لولههای زهکرش ،اسرتفاده از
صاهی یا هیلتر مناسب در اطراف لوله زهکش امری ضروری اس به
همین دلیل ،در پژوهش حاضر از نوعی صاهی ژئوتکسرتایل اسرتفاده
شد این صاهی پس از دوخ به صور پوششی همقطر با لولره ،بره
دور آن کشیده شد لولههای زهکشی به طور اهقری در پرنج سرانتی-
متری کف لوله قرار گرهتند به طوری که سر مسدود آنها در داخرل
الیسیمتر و سر باز آنها ،خارج از الیسیمتر قررار مریگرهر محرل
اتاال لوله با بدنه الیسیمتر از داخل و بیرون آببندی شد
پوشش الیسیمترها

از آنجایی که الیسیمترها روی زمین قرار می گیرند ،بنرابراین در
معر مستقیم تابش خورشید و جریان هوا قرار خواهند داش ایرن
عوامل بر روی دمای خاک داخل الیسیمترها و ترییرا آن در طرول
روز تأثیر گذاشته و آن را از شرایط واقعی خاک مزرعره دور مریکنرد

زیرا دمای خاک تأثیر اساسی در رشد و رویش گیاه داشته و همچنین
بر هرایندهای هیزیکی ،شیمیایی و بیولروژیکی خراک اثرگرذار اسر
( )Fang et al., 2018بنررابراین انتقررال اهقرری حرررار از جررداره
الیسیمتر به سم مرکرز آن ،قابرل توجره مریباشرد ( Pütz et al.,
 )2018برای مقابله با این مسائل بهتر برود کره بررای الیسریمترها
پوششی در نظر گرهته شود بهترین پوشش بررای ایرن الیسریمترها،
پشم شیشه با روکش آلومینیوم می باشد اما رنگ سفید نیز مریتوانرد
دمای خاک داخل الیسیمتر را تعردیل کنرد در نتیجره برا توجره بره
هزینههای پشم شیشه و سخ بودن نمونهگیری از بدنه الیسریمتر،
در نهای تامیم بر این شد که الیسیمترها رنگ سفید زده شود
تیمارهاي آزمایشی

این پژوهش در قالب آزمایش هاکتوریل به صرور طررح کرام
تاادهی با شش تیمار در سه تکرار که مجمروع  18پر آزمایشری
بود ،انجام شد در این تیمارها گیاه رر رقرم  SC 704کشر شرد
تیمارهای آزمایش به شرح زیر بود:
 آبیاری سطحی با آب معمولی ()SC
 آبیاری سطحی با آب آلوده به سرب ()SP
 آبیاری زیرزمینی برا آب معمرولی و عمرق سرطح ایسرتابی 50
سانتیمتر ()50C
 آبیاری زیرزمینی با آب آلوده به سرب و عمرق سرطح ایسرتابی
 50سانتیمتر ()50P

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبياري سطحي و زیرزميني بر عملكرد ...




آبیاری زیرزمینی برا آب معمرولی و عمرق سرطح ایسرتابی 75
سانتیمتر ()75C
آبیاری زیرزمینی با آب آلوده به سرب و عمق سطح ایستابی75
سانتیمتر ()75P

کنترل سطح ایستابی در الیسیمترها

برای کنترل سطح ایستابی و تثبی آن در آبیراری زیرزمینری ،از
چهار مخزن آب به حجم  220لیترر اسرتفاده شرد (دو مخرزن بررای
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تیمارهای  50Cو  50Pو دو مخزن دیگرر بررای تیمارهرای  75Cو
 )75Pاین مخازن توسط شلنگهرای باریرک ،هرر یرک بره بشرکه
کوچکی متال می شد داخل هریک از این بشکههای کوچک ،یرک
شناور قرار داش که شلنگها به آن متال میشدند خروجری ایرن
ظرف ها توسط شبکهای از شلنگها به انتهای لولههای زهکشری در
تیمارهای آبیاری زیرزمینی متارل شرد شرکل ( )2شرماتیک نحروه
آبیاری زیرزمینی الیسیمترها را نشان میدهد

شکل  -2شماتیک نحوه آبیاري الیسیمترهاي آبیاري زیرزمینی

نحوه آبیاري الیسیمترها

آبیاری الیسیمترها به دو بخش مجزا تقسیمبندی شد بخش اول
از تاریخ کش بود تا زمانی کره ریشره گیراه بررای استحارال آب از
اعماد پایینتر پروهیل خاک ،به حد کاهی رشد کرده باشد (خرداد و تیر
 )1397و بخش دوم ،از انتهرای بخرش اول ترا روز برداشر برود (از
انتهای تیر تا اواسط مهر  )1397در ابتدای بخش دوم ،سیستم آبیاری
زیرزمینی ،بر روی تیمارهای مربوطه اعمال گردید
نحوه آبیاري تیمارهاي مختلف در بخش اول

آبیاری تمامی تیمارها ،در بخش اول اعم از سطحی و زیرزمینری،
از روی سطح خاک انجام شد در این مرحله به دالیل زیر ،بیشآبیاری
انجام شد تا از تنش احتمالی جلوگیری به عمل آید اما این نکتره الزم
به رکر اس که میزان آب مارهی برای تمامی تیمارها به یک میزان
و برابر بود دالیل بیشآبیاری الیسیمترها بردین منظرور برود کره ()1
الیسیمترها روی سطح خاک بودند و هرچند که بدنره الیسریمترها برا
رنگ سفید پوشیده شده بود ،تا نور را بازتاب کند و از اهرزایش دمرای
الیسیمتر جلوگیری به عمل آید اما اهزایش دما در بدنه الیسیمترها ترا
اندازهای محسوس بود ( )2الیسیمترها با خاک دستی پر شده بودنرد،
لذا جریانا ترجیحی و غیرقابل کنترل آب و همچنرین شسرته شردن
خرراک کنررارههررای بدنرره الیسرریمتر ر داد ( )3ب ره دلیررل پررر شرردن
الیسیمترها با خاک دسرتی ،در هرر الیسریمتر حردود  15سرانتیمترر
نشس خاک اتفاد اهتاد که برای آماده شدن الیسیمترها برای اعمرال

آبیاری زیرزمینی ،به سطح الیسیمتر بهصور دستی خاک اضاهه شرد
تا هم هضای خالی ناشی از خاک نشس کرده را پر کنرد و همچنرین
عمق های سطح ایستابی به میزان مورد انتظرار برسرد ( )4در ابتردای
کاش بذر به دلیل جریانا ترجیحی ،آب از منطقه دسترس بذر خارج
گشته و به الیههای زیرین نفور میکرد قبل از جوانهزنی بذر نیز گاها
شسته شدن بذر مشاهده شرد ( )5بره دلیرل اینکره الیسریمترها روی
سطح خاک بودند و ارتفاعی حدود یرک مترر را داشرتند ،سرطح صرفر
خاک و اندام هوایی گیاه ،نسب به سطح زمین در ارتفاع قرار داشرتند
( )6تراکم دو برابری تعداد گیاهان ،نسب به حال اسرتاندارد مزرعره،
درون الیسیمترها نکته مهم این که ،در این مرحله ،نیاز آبیراری گیراه
در شرایط نرمال ،با استفاده از آخرین نسخه نررماهرزار CROPWAT
(نسخه  )8.0محاسبه گردید سپس به دلیل شش موردی کره در براال
رکر شد ،راندمان  50درصد در نظر گرهته شد به عبارتی دیگر ،میزان
آب مورد نیاز گیاه در شرایط استاندارد محاسبه و سپس بره میرزان دو
برابر آن ،گیاه درون الیسیمترهای مورد آزمایش ،آبیاری شدند
نحوه آبیاري تیمارهاي مختلف در بخش دوم

در این بخش تیمارهای آبیراری زیرزمینری ،بره منبرع آب متارل
شدند و با توجه به نیاز تبخیر و تعرد خود ،از منبع مورد نظر ،آب مورد
نیاز را دریاه میکردند اما برای اینکه تیمارهرای آبیراری سرطحی و
زیرزمینی با یکدیگر مقایسه شود و همچنین به دالیلی کره آب مرورد
نیاز تیمارهای سطحی قابرل محاسربه نبرود ،در نتیجره تیمرار آبیراری
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زیرزمینری برا عمرق آبیراری کمترر ( 50سرانتیمترر) ،مر ک آبیرراری
تیمارهای سطحی قرارداده شد به این نحو که هر میزان ماررف آب
تیمار آبیاری زیرزمینی با عمق کمترر برود ( 50Cو  ،)50Pبره همران
میزان از سطح خاک ،تیمارهای آبیاری سطحی آبیراری شردند یکری
دیگر از دالیل این امر این بود که یکی از اهداف انجام ایرن تحقیرق،
بررسی اثر مدیری آبیاری و آلودگی بر عملکرد گیراه برود؛ در نتیجره
می بایس تمامی عامل های دیگری که ممکن بود برر عملکررد گیراه
تأثیر بگذارند ،برای تمامی تیمارها شررایط یکسرانی مری داشرتند بره
همین خاطر تیمار آبیاری زیرزمینی با عمرق کمترر (بره دلیرل داشرتن
میزان تبخیر بیشتر) م ک آبیاری تیمارهای سطحی قرار گره الزم
به رکر اس که با توجه به شرایط خراص الیسریمترها و خراک درون
آن ها ،برای جلوگیری از شسرته شردن خراک و بره حرداقل رسراندن
جریانا ترجیحی زیرزمینی در تیمارهای آبیاری سطحی ،دور آبیراری
کوتاه در نظر گرهته شد بجای اینکه از دورهای آبیاری طوالنی با آب
زیاد استفاده گردد ،آبیاری به دهعا بیشتر و میزان کمتر انجام شد؛ به
همین دلیل ،خروجی آب از زهکش تیمارهای سطحی مشاهده شد
کیفیت آب مصرفی براي تیمارهاي مختلف

آب مورد استفاده در تیمار آبیاری سطحی با آب آلروده بره هلرزا
سنگین ( ،)SPبه صور مانوعی تهیه شرد ،بردین صرور کره آب
معمولی با غلظ معینی به نمک هلرز سررب آلروده شرد بره عبرارتی
هاض ب مانوعی تهیه شرد در آب مرورد اسرتفاده در تیمرار آبیراری
سطحی ( ،)SCهیأگونه آالیندهای وجود نداشر ایرن تیمرار ،تیمرار
شاهد برای تیمار سطحی آلوده بود کیفی آب مارهی تیمرار آبیراری
زیرزمینی با آب آلوده به هلزا سرنگین ( 50Pو  ،)75Pمشرابه تیمرار
سطحی آلوده بود تنها تفاو آبیاری زیرزمینی با آب معمولی ( 50Cو
 )75Cبا تیمار پیشین ،در کیفیر آب اسر کره در ایرن تیمرار از آب
معمولی استفاده شد این تیمار نیز ،تیمرار شراهد بررای تیمرار آبیراری
زیرزمینی با آب آلوده به هلزا در نظر گرهته شد
مقدار غلظ هلزا مورد استفاده (سرب) در ماارف کشراورزی و
آبیاری ،بر اساس مقادیر دستورالعمل سازمان حفاظر محریطزیسر
ایران ( )1992( FAO1 ،)1371و  )2006( WHO2تعیرین شرد الزم
به رکر اس که به هرکدام از مقادیر استاندارد  10درصد اهرزوده شرد
این اهزایش به منظور حاول اطمینان از وجود حداکثر غلظر مجراز
هلزا در آب مورد استفاده ،صور گره برای آبیراری در تیمارهرای
شاهد ،از آب شهری استفاده شد اما در تیمارهای آب آلوده ،برا اضراهه
کردن مقادیر مشخای از نمک هلزا مورد نظر ،آب آلوده به صرور
مارررنوعی آمررراده شرررد نمرررک مرررورد اسرررتفاده ،اسرررتا سررررب
1- Food and Agriculture Organization
2- World Health Organization

(( )Pb(C2H3O2)2با غلظ  0/34گرم در  200لیتر آب بود کره برر
این اساس ،غلظ نهایی هلز سرب ( 1/10 )Pbمیلیگرم در لیترر بره-
دس آمد الزم به رکر اس که درصد خلوص هرر یرک از ترکیبرا
شیمیایی مورد استفاده ،تأثیر زیادی در مقدار نمک برهکرار رهتره دارد
مقادیر معینی از نمک این هلزا در آب شهری حل شرده و بره منبرع
آب متال به تیمار آبیاری زیرزمینی با آب آلوده اضاهه گشته و سپس
غلظ هلزا سنگین حاصل از انح ل این نمرکهرا ،محاسربه شرد
همان طور که رکر شد ،مقادیر نمک بررای انحر ل در  200لیترر آب
(حجم مخزن) محاسبه گردید
اندازهگیري مقدار فلزات

برای اندازهگیری مقدار هلزا در نمونههرای مرورد نظرر ،از روش
طیف سنجی جذب اتمی ( )AAS3استفاده شرد تکنیرک  AASبررای
تعیین مقادیر بسیار ناچیز غلظ هلرزا (در حرد  ،)ppmدر نمونرههرا
مورد استفاده قرار میگیرد مقادیر بسیاری از هلزا مختلف با اسرتفاده
از  AASتعیین میشوند در این خاوص دو نکته مهم وجود دارد)1( :
هرچه غلظ عناری در محلول براالتر باشرد ،نرور بیشرتری از خرود
منتشر میکند و ( )2هر عنارری کره انررژی جرذب مریکنرد ،رنرگ
متفاوتی را به صور نور از خود منتشر مریکنرد برا اسرتفاده از ایرن
ویژگی عناصر ،طیفسنجی جذب اتمی ،میتواند یونهای خاص را در
نمونه ،شناسایی و اندازهگیری کند نحوه تهیه نمونه خاک برای قرائ
توسط دستگاه جذب اتمی بدین صور بود که بره دو گررم از نمونره
خاک 15 ،میلی لیتر اسید نیتریک چهار نرمرال اضراهه و در حمرام آب
گرم ،در دمای  80درجه سانتیگراد قرار داده شد پرس از گذشر 12
ساع  ،نمونه صاف گردید انردازهگیرری غلظر عناصرر سرنگین در
عااره به دس آمده توسط دستگاه جذب اتمی قرائ شد ( Walsh,
 )1989نحوه تهیه نمونه گیاه برای قرائ توسط دستگاه جذب اتمری
نیز بدین صور بود که رر های برداش شده ،بره طرور کامرل هروا
خشک شدند سپس از قسم های مختلف گیراه رر (برر  ،سراقه،
رر ) نمونهگیری انجام شد نمونههای خشرک گیراه توسرط دسرتگاه
خردکن ،پودر شده و سپس درون کوره سوزانده شد خاکستر گیراه برا
اسیدکلریدریک سره نرمرال هضرم شرد و عاراره گیرری انجرام شرد
( )Walsh, 1989در آخر نمونهها تحویل آزمایشگاه موسسه تحقیقا
هنی و مهندسی کشاورزی شد ،تا میرزان هلرزا سرنگین نمونرههرای
آزمایشی ،اندازهگیری شود
بذر گیاه رر  ،در تیرماه سال  1395درون الیسیمترها کاشته شد
مرحله جوانهزنی گیاه نیز چهار روز پرس از تراریخ کشر  ،آغراز شرد
همچنین در مهرماه همران سرال ،محارول پرس از گذشر  83روز،
محاول علوههای برداش شد در نهای برای تحلیل آماری دادههرا،
3- Atomic Absorption Spectroscopy

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبياري سطحي و زیرزميني بر عملكرد ...

از نرماهزار ( SASنسخه  )9.4استفاده شرد الزم بره رکرر اسر کره
میانگینها ،به روش دانکن مورد مقایسه قرار گرهتند

نتایج و بحث
میزان آب مصرفی براي تیمارهاي مختلف

در بخش اول ،میزان آبیاری به دو بخش تقسریم شرد در بخرش
اول ،میزان  428میلی متر آب به هر یک از الیسریمترها داده شرد در
بخش دوم ،که سیستم آبیاری زیرزمینی به الیسیمترها وصل شرد ،در
تاریخ های مختلف ،میزان اه سرطح آب منرابع یادداشر شرد و بره
میزان اه سطح آب ،به تیمارهای شراهد ،آب معمرولی اضراهه شرد
برای تیمارهای آلوده به هلزا سنگین نیز ،به نسب اه سرطح آب و
حجم کل منبع ،در هر بار نمک هلزا سنگین مورد نیراز بررای آلروده
کردن آب ،محاسبه و توزین شد و به همراه آب ،به منبع اضاهه شد در
این بخش ،جمع مقادیر آب اضاههشرده بره منبرع و بره ماررف گیراه
رسیده شده ،برای تیمارهای زیرزمینی ( 50Cو  ،)50Pاعم از آلروده و
غیرآلوده ،برابر با  638میلیمتر بود و برای تیمارهای زیرزمینری (75C
و  ،)75Pاعم از آلوده و غیرآلوده ،برابر با  600میلیمتر بود میزان آب
اضاههشده به تیمارهای سطحی ( SCو  ،)SPهمانطور کره در هارل
روش انجام آزمایش رکر شد ،برابر با آب مارهی تیمرار زیرزمینری برا
عمق کم تر ( 50سانتیمترر) برود مقردار کمترر ماررف آب در روش
آبیاری زیرزمینی با عمق بیشتر قابل انتظرار بروده و توسرط محققرین
مختلف بره آن شراره شرده اسر ( Ma et al., 2020; Wei et al.,
)2015
در جدول ( ،)3اثر مدیری آبیاری ،آلودگی و اثر متقابرل مردیری
آبیاری و آلودگی بر روی صاه اندازهگیری شده مورد تجزیه و تحلیل
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آماری قرار گره منظور از مدیری آبیاری ،اعمرال آبیراری از سرطح
خاک ،آبیاری زیرزمینی از عمق سرطح ایسرتابی  50سرانتیمترر و 75
سانتیمتر میباشد صفا مورداندازهگیری شامل ارتفاع رر  ،وزن ترر
بوته ،وزن خشک بوته ،وزن تر ب ل ،وزن خشک ب ل و عملکرد گیاه
بود قابل مشاهده اس که اثر مدیری آبیاری برر روی ارتفراع گیراه،
وزن خشک بوته و عملکرد گیاه در سطح احتمال یک درصد معنریدار
بود زیرا در وقتی ارتفاع گیاه از نوع سامانه آبیاری تأثیر بپذیرد ،طبیعترا
وزن خشک بوته و عملکرد نیز تح تأثیر قررار خواهنرد گرهر اثرر
مدیری آبیاری بر روی وزن تر بوته و وزن ترر بر ل در سرطح پرنج
درصد معنی دار بوده و بر وزن خشک ب ل هیأ تأثیری نداشته اسر
نکته جالب توجه در این اس که آلودگی هیأگونه تأثیری در رشرد و
عملکرد رر و اجزای عملکرد نگذاشته و هقط مدیری آبیراری اسر
که تعیین کننده شرایط میباشد تنها صفتی که تح تأثیر اثر متقابل
مدیری آبیاری و آلودگی قرار گره  ،ارتفاع گیاه برود دلیرل آن هرم
جذب هلزا سنگین از طریق ریشه و تأثیر مسرتقیم برر انردام هروایی
بوده اس
نتایج مشابهی توسرط بیگری هرچگرانی و بنری طرالبی ( )1392و
کرمی و همکاران ( )1398گارش شده که استفاده از هلزا سنگین در
محاول رر  ،تأثیر معنیداری بر عملکرد نداشته و چه بسا عملکرد و
اجزای آن را را نیز اهزایش داده اس به غیرر از نترایج ارائرهشرده در
جدول ( ،)3برخی ترییرا مهم نظیر اثر مدیری آبیاری و اثرر متقابرل
مدیری و آلودگی بر ارتفاع گیاه ،اثر مدیری آبیاری بر وزن ترر گیراه
رر و عملکرد گیاه رر به تفکیرک شررح داده شرد کره همرراه بره
شکلهای مربوط به آن ،در بخشهای زیر مورد بح قرار گره

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر مدیریت آبیاري و آلودگی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت
وزن تر

وزن خشک

ارتفاع گیاه
منابع تغییر
بوته
بوته
0/0026ns
*0/193
**0/0098
*0/145
**1605/5
اثر مدیری آبیاری
ns
ns
ns
ns
0/00009
0/0001
0/00035
0/112
32ns
اثر آلودگی
*
ns
ns
ns
ns
0/00033
0/0011
0/00059
0/0027
113/16
اثر متقابل مدیری آبیاری و آلودگی
0/00069
0/029
0/0011
0/025
27/5
خطا
42/4
31/4
9/813
10/515
3/53
ضریب ترییرا
** * ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده وجود اخت ف معنیدار در سطوح احتمال  1و  5درصد و عدم اخت ف معنیدار میباشد

اثر مدیریت آبیاري بر ارتفاع گیاه

طبق نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)3تأثیر مردیری آبیراری برر
ارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار برود امرا آلرودگی بره
تنهائی هیأ تأثیری بر ارتفاع گیاه نداشرته اسر همچنرین م حظره
می شود که اثر متقابل مدیری آبیاری و آلودگی ،در سطح پنج درصرد

وزن تر بالل

وزن خشک بالل

عملکرد گیاه
**293/8
55/79ns
0/23ns
39/7
14/24

معنیدار بوده اس شکل ( ،)3به صورتی دیگر اثر مدیری آبیاری برر
ارتفاع گیاه را نشان میدهد الزم به رکر که هر عمق موجود در شکل
( ،)3مربوط به سه تکرار از آب معمولی و سره تکررار از آب آلروده بره
هلزا سنگین میباشد بنابراین هر عمق بیانشرده ،معررف میرانگین
ارتفاع ناشی از  6پ آزمایشی اس
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نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،1جلد  ،15فروردین  -اردیبهشت 1400
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شکل  -3اثر مدیریت آبیاري بر ارتفاع گیاه و مقایسه میانگین به روش دانکن

همان طور که در شکل ( )3مشخص اس  ،ارتفاع گیاه هرر چهرار
تیمارهای آبیاری زیرزمینی در آزمون مقایسه میانگین دانکن ،از لحاظ
آماری در گروه  aقرار داش و تیمارهای آبیاری سرطحی ،در گرروه b
قرار گرهتند بنابراین می توان نتیجهگیری کرد که نوع سیستم آبیراری
در ارتفاع نهائی گیاه تأثیر چشمگیر داشته اس دلیل این امر میتواند
این باشد که در سیستم آبیاری زیرزمینی ( 75C ،50P ،50Cو ،)75P
همواره عمق مشخای از آب در الیسیمتر موجود بوده اس و به عل
صعود کاپی ری در اختیار گیاه قرار گرهته اس اما در سیسرتم آبیراری
سطحی ( SCو  ،)SPبره علر دسرتی پرر شردن خراک الیسریمتر و
جریانا ترجیحی آب کره در همره الیسریمترهای سرطحی مشراهده
گردید ،آب به اعماد پائینتر نفور کرده و از دسترس گیاه خرارج شرده
اس از طرهی بار آبی واردشرده از سرطح و جریران رو بره پرایین در
آبیاری سطحی قابل توجه بوده و همین امر ،عامل دیگرری در خرارج
شدن آب قابل دسترس گیاه در آبیاری سطحی حاضر بروده اسر در
این شرایط ،هر میزان که سطح آب در الیسیمتر در عمق پرائینترری
باشد ،گیاه برای دسترسی به آب باالجبرار تخاریص مرواد حاصرل از
هتوسنتز خود را به سم اندام زمینری خرود کره همران ریشره اسر ،
معطوف کرده که در نتیجه باع میشود سهم اندام هوایی گیاه از این
مواد کاهش یابد متوسط ارتفاع گیراه در آبیراری سرطحی برابرر 130
سانتیمتر بوده که این میزان در آبیاری زیرزمینری برا عمرق  50و 75
سانتیمتر به ترتیب به  160/5و  155/5سانتیمترر رسریده اسر بره
عبارتی در تیمار آبیاری زیرزمینی با عمق  50و  75سانتیمترر نسرب
به تیمار شراهد (آبیراری سرطحی) ،بره ترتیرب  23/5و  19/6درصرد
اهزایش ارتفاع ر داده که ایرن قابلیر براالی آبیراری زیرزمینری در
مارف کمتر آب و اهزایش اجزای عملکرد را نشان میدهد یاهتههای
این بخش با نتایج پژوهش کرمی و همکاران (Alizadeh et ،)1398
 )2001( al.و  )2012( Hirich et al.مطابق دارد

اثر متقابل مدیریت آبیاري و آلودگی بر ارتفاع گیاه

اثر متقابل مدیری و آلودگی بر ارتفاع گیاه در جدول ( )3و شرکل
( )4نشان داده شده اس در تیمارهرای آبیراری سرطحی ( SCو )SP
اخت ف معنیداری بین اثر متقابل مدیری آبیاری و آلودگی بر ارتفراع
گیاه مشاهده نشد و مقایسه میانگین به روش دانکن حاکی از اخت ف
سه سانتیمتری در میانگین ارتفاع بوده که هر دو در یک خانواده قرار
گرهتند ( )cولی نوسانا متوسط ارتفراع گیراه در تکرارهرای مختلرف
پ های این تیمار ،نسب به دیگر تیمارها مقدار باالتری دارد نکتره
بعدی مربوط به تیمار آبیاری زیرزمینی عمق  50سانتیمتری میباشرد
که در حال شاهد ( )50Cو آلوده به هلرزا سرنگین ( )50Pاخرت ف
معنیدار بین میانگین ارتفاع رر وجود دارد همچنین با تیمار قبلری و
بعدی خود نیز اخت ف معنیدار داشرته و در یرک گرروه آمراری قررار
نگرهتند ( bو  )aاما نکته قابل توجه ایرن اسر کره تیمرار آب آلروده
عمق  50سانتیمتر ( )50Pو تیمار شاهد عمق  75سرانتیمترر ()75C
در یک ردیف آماری قرار داشته که در نوبه خود قابل توجه مریباشرد
به هرحال مشهود اس که آبیاری زیرزمینی ضرمن کراهش ماررف،
تأثیر باالیی در رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد محاول گذاشته و اثرر
معنی دار آن ،گواه این ادعا میباشد در تیمارهای عمق  75سانتیمترر
( 75Cو  )75Pنیز اخت ف ناچیزی برین میرانگین ارتفراع رر وجرود
داشته و اثر متقابرل مردیری آبیراری و آلرودگی در ایرن تیمرار ترأثیر
کمتری بر میانگین ارتفراع گذاشرته اسر ضرمن اینکره برین تیمرار
زیرزمینی  50و  75سانتی متر اخرت ف نراچیز وجرود داشرته و عمرده
تفاو مربوط مقایسه آن با آبیاری سطحی اسر از طرهری کمتررین
میزان نوسان در تیمار ( )50Pمشاهده شد نتایج مشراهدا محققرین
نیز نشان داد که تأثیر آب آلوده به هلزا سنگین برر اجرزای عملکررد
رر تأثیر معنیداری نداشته و در صور کاهش عملکررد ،مقردار آن
بسیار نراچیز برود ( ;Hassanli et al., 2009; Hirich et al., 2012
)Abedinzadeh et al., 2019

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبياري سطحي و زیرزميني بر عملكرد ...
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اثر مدیریت آبیاري بر وزن تر گیاه ذرت

با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)3مشاهده میشود که
در سطح پنج درصد ،تأثیر مدیری آبیاری برر وزن ترر گیراه معنریدار
شده اس ولی آلودگی هیأگونه تأثیری بر وزن تر گیاه نداشته اسر
دلیل این امر میتواند ایرن باشرد کره  pHآب آبیراری و خراک درون
الیسیمترها ،در محدوده قلیایی بوده و در نتیجه حرک هلزا سنگین
به شد کاهش یاهته اس به همین دلیل ،هلزا سنگین موجرود در
آب آبیاری ،به میزان بسیار کمی جذب خاک و سپس گیاه شرد رونرد
ترییرا شکل ( )5همانند شکل ( )3و اثر مدیری آبیراری برر ارتفراع
گیاه بوده و تیمار ( 50Cو  )50Pنسب به تیمار آبیراری زیرزمینری برا
عمق  75سانتیمتر ( 75Cو  )75Pو سپس تیمار آبیاری زیرزمینی برا
عمق  50سانتیمتر ( SCو  )SPوزن تر بیشتری ثب کرده اس حتی
نوسان میانگین وزن تر در این تیمار نسب به دیگرر تیمارهرا کرم ترر
a

a

بوده اس از طرهی کام قابل انتظار بود کره برا توجره بره میرانگین
ارتفاع بیشتر در تیمارهای آبیاری زیرزمینی ،در نتیجه میرزان وزن ترر
گیاه هم با همین روند باشد که اینگونه هم شد همچنرین بره دلیرل
مواجهشدن گیاه تیمارهای آبیاری سطحی با تنش کرمآبری ،محارول
تولیدی آن ها کاهش یاهته اس ترأثیر آبیراری زیرزمینری در کراهش
مارف آب و اهزایش عملکرد محاول در پژوهشهای مختلفی نظیر
ارهعی نیا و همکاران ( ،)1395خسروی و همکاران ( )1398و Wei et
 )2015( al.به آن اشاره شده اس همانند روند ترییرا ارتفاع گیراه،
کمترین وزن تر بوته در تیمار آبیاری سطحی با مقدار  1/34کیلروگرم
ثب ر شررد و بعررد از آن تیمررار آبیرراری زیرزمینرری در عمررق  50و 75
سانتیمتر به ترتیرب مقرادیر  1/62و  1/6کیلروگرم را دارا بودنرد بره
عبارتی دو تیمار آبیاری زیرزمینی ،حدود  20درصرد وزن ترر بیشرتری
نسب به تیمار شاهد داشته که مقدار قابل توجهی اس
2
1.6
1.2
0.8

ميانگين وزن تر ()kg

b

0.4
0
زیرزميني در عمق 75 cm

زیرزميني در عمق  50 cmسطحي

شکل  -5اثر مدیریت آبیاري بر وزن تر بوته و مقایسه میانگین به روش دانکن

اثر مدیریت آبیاري بر عملکرد گیاه ذرت

تیمارهرای آبیرراری زیرزمینری ( 75C ،50P ،50Cو  )75Pدر گررروه a

از جدول تجزیه واریانس (جدول  )3قابل مشاهده اس که اثر برر
عملکرد گیاه رر (مجموع وزن تر بوته و ب ل) در سطح یک درصرد
معنیدار شده اس همانطور که در شکل ( )6قابرل مشراهده اسر ،

قرارگرهتهاند ،ولی تیمارهای آبیراری سرطحی ( SCو  )SPدر گرروه b

دسته بندی شدند با توجه به یک اندازه بودن میزان آب مارهی برای
تمامی الیسیمترها و همچنین جدول تجزیه واریانس ،مشخص اسر
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که عامل آلودگی بر عملکرد گیراه ترأثیری نداشرته اسر در نهایر
می توان نتیجه گره که در شرایط برابر ،نوع سیستم آبیاری برر روی
عملکرد گیاه بهشد تأثیرگذار اس از جدول ( )3میتوان دریاه که
با ترییر سیستم آبیاری از زیرزمینی با عمق ثابر بره سیسرتم آبیراری
سطحی ،تقریباً  11تن در هکتار عملکرد محاول کاهش یاهته اسر
دلیل این امر این اس کره طبرق قرانون  ،10-20-30-40هرر گیراه
هفتاد درصد آب مورد نیاز خود را از الیههای هوقانی دریاه میکنرد
با توجه بره اینکره جریانرا سرطحی در تیمارهرای آبیراری سرطحی
مشاهده شد ،سپس آب در الیههای زیرین خراک نفرور کررد و ماننرد
تیمارهای آبیاری زیرزمینی همیشه آب در دسترس گیاه نبود؛ میتروان
نتیجه گره که گیاه در تیمارهای سطحی دچار کمبود آب زیاد نسب
به تیمارهای زیرزمینی شده و در نهایر از عملکررد آن کاسرته شرده
اس همانند اثر مدیری آبیاری بر وزن تر گیاه ،اثر مدیری آبیاری بر
عملکرد گیاه رر به گونه ای اس که آبیاری زیرزمینی تأثیر بیشتری
در اهزایش عملکرد داشته و اخت ف معنی دار آن با آبیاری سطحی نیز
گزارش شده اس (خسروی و همکراران1398 ،؛ کرمری و همکراران،
1398؛ )Ahmad et al., 2019
همچنین با مقایسه شکل ( )6و شکل (( )5اثر مدیری آبیاری برر
وزن تر) میتوان دریاه که ،عملکرد تیمار آبیاری زیرزمینی برا عمرق
 75سانتیمتر ( 75Cو  )75Pاز تیمار زیرزمینی با عمق  50سانتیمترر
بیشتر شده اس در صورتی که در شکل مربوط به وزن تر گیاه ،تیمار

زیرزمینی با عمق  50سانتیمتر ( 50Cو  )50Pعملکرد بهتری از خود
نشان داده بود دلیل این امر این اس که وزن ب ل تولیدی در تیمرار
زیرزمینی با عمق  75سانتیمتر بیشتر از تیمار عمق  50سانتیمتر بوده
اس که در نتیجه  2/6کیلوگرم در هکترار عملکررد بهترری را نشران
میدهد چرایی آن به این مسئله بر میگردد که در تیمار زیرزمینی برا
عمق  75سانتیمتر ،گیاه برای دسترسی به آب ،کمی دچار تنش شرده
اس (به عل عمق زیاد سطح آب) ولی این کمبود مانند تیمار آبیاری
سطحی ،آنقدر زیاد نبوده اس که باع کاهش عملکررد شرود و بره
حد آستانه برسد از طرهی به دلیل اینکه گیاه رر به شد به کمآبی
حساس اس  ،سطوح کم تنش آبی باعر مریشرود گیراه رر بنابره
خاوصیا هیزیولوژیکی خود ،سیستم ریشه خود را قویترر کنرد کره
باع زودرس شدن گیاه شده و در نتیجه رشد زایشی بهتر و بیشرتری
خواهد داش که این مورد در تیمرار آبیراری زیرزمینری برا عمرق 75
سانتیمتر دیده شد بیشترین عملکرد رر در تیمرار  75Pو برا مقردار
 49/65تن در هکتار و بعد از آن در تیمار  50Pبا مقدار  47/04تن در
هکتار به ثب رسید میزان عملکرد در دو تیمار  75Pو  50Pنسب به
تیمار شاهد ،به ترتیب به مقدار  36و  29درصد اهزایش داشرته اسر
نتایج این بخش نیز با نتایج علیرزاده و همکراران ،جری و همکراران و
بلهاج و همکاران مطابق دارد ( Alizadeh et al., 2001; Ji et al.,
)2018; Belhaj et al., 2016

70
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b
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ميانگين عملكرد گياه ()t/ha

a

60

0
زیرزميني در عمق 75 cm

زیرزميني در عمق  50 cmسطحي

شکل  -6اثر مدیریت آبیاري بر عملکرد گیاه ذرت و مقایسه میانگین به روش دانکن

میزان جذب سرب در خاک

استانداردی که سازمان جهانی بهداش برای خاکهای آلروده بره
هلزا سنگین توصیه کرده اس  ،در جدول ( )4نشان داده شده اسر
با توجه به جدول ( ،)4خاکی که به میزان  36میلیگرم در کیلروگرم و
یا کمتر ،دارای هلز سرب باشد ،در دسته خاکهای با آلودگی کم قررار

میگیرد در صورتی که هلز سرب یاه شده در خراک الیسریمترهای
این تحقیق ،از یکدهم این میزان نیز کمتر بود؛ در نتیجره مریتروان
انتظار داش که بدون نگرانی و ایجاد مشرکل آلرودگی بررای خراک،
بتوان چند سال متوالی از آب آلوده به هلزا سنگین برا ایرن غلظر ،
برای آبیاری زیرزمینی استفاده کرد

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبياري سطحي و زیرزميني بر عملكرد ...
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جدول  -4استاندارد سازمان جهانی بهداشت براي طبقهبندي خاکها از نظر آلودگی ()WHO, 2019
نوع فلز سنگین
آهن
نیکل
مس
روی
سرب

واحد
میلیگرم بر کیلوگرم خاک
میلیگرم بر کیلوگرم خاک
میلیگرم بر کیلوگرم خاک
میلیگرم بر کیلوگرم خاک
میلیگرم بر کیلوگرم خاک

حرکت سرب در خاک

میزان هلز سرب موجود در الیههای مختلف خراک پرس از اتمرام
دوره کشر و برداشر محاررول ،در جرردول ( )5آمررده اسر قابررل
مشاهده اس که میزان سرب جذبشده در تیمار آبیاری سطحی هقط
مربوط به الیره هرای سرطحی خراک ( 0-20سرانتیمترر) بروده و در
تیمارهای آبیاری زیرزمینی در الیههای زیررین ( 65-85سرانتیمترر)،
مقادیری از سرب مشاهده شد همانطور که مشاهده میشود (جردول
 ،)5حرک هلز سررب در جریران رو بره پرایین در تیمرار ( SPآبیراری
سطحی) 30 ،سانتیمتر از طول مسیر خاک بوده اس و هر مقدار کره
هلز سرب با آب آلوده در تیمارهرای سرطحی وارد خراک شرده اسر
(حدوداً  4/52میلی گرم در کیلوگرم خاک) ،تقریباً به همران میرزان در
خاک تثبی شده اس بنابراین حدود  65درصد هلز سرب در الیه 10
سررانتیمتررری ابترردایی خرراک تثبیر شررده و  25درصررد در الیرره 10
سانتیمتری دوم خاک در تیمار سطحی ،نفور کرده اس میرزان ایرن
هلز در الیه بعردی خراک ،نراچیز برود  10درصرد باقیمانرده از سررب
تزریقشده در آبیاری سطحی ،به صور تلفا تبخیری بود
در مورد حرک هلرز سررب در جریران رو بره براالی تیمرار 50P
(آبیاری زیرزمینی با عمق  75سانتی متر) 2/55 ،میلیگرم بر کیلروگرم
از سرب در همران محردودهای بروده کره تزریرق شرده و هقرط 0/16
میلیگرم بر کیلوگرم آن به  10سانتی متر الیره براالیی صرعود کررده
اس به عبارتی دیگر 60 ،درصد از کل مقدار سرربی کره وارد خراک
شده اس ( 40درصد از  4/52 ppmبه دلیرل قلیاییر درون مخرزن
تهنشین شد) ،از این میزان  91درصد در عمرق  55-65سرانتیمترری
خاک تثبی شده و هقط  9درصد آن به الیه باالیی صعود کرده اس
نکته قابل توجه اینکه همین مقدار هلرز سررب تثبیر شرده و صرعود
کرده ،خارج از دسترس گیاه بوده و بنرابراین مشرکلی در جرذب آب و
تررأثیر بررر عملکرررد رر برره وجررود نیامررده اس ر سرررب از جملرره
کمتحرکترین هلزا سنگین در خاک اس و بنرابراین عردم تحررک
آن در الیههای خاک نیز قابل توجیره اسر قابلیر اسرتفاده از ایرن
عنار ،با اهزایش  pHخاک کاهش مییابرد ( Abedinzadeh et al.,
 )2019; Alghobar & Suresha, 2015نتایج این بخرش در مرورد
حرک ناچیز و جذب سرب در خاک با مشراهدا کرمری و همکراران
( ،)1398آتشپز و همکاران ( ،)1397بیگری هرچگرانی و بنریطرالبی

آلودگی کم
2000
23
35
120
36

آلودگی متوسط
5000
36
290
83

آلودگی شدید
49
460
130

( )1392و نار آزادانی و هودجی ( )1393در تطابق اس
جدول  -5غلظت فلز سرب موجود در الیههاي مختلف خاک ()mg/kg

عمق خاک ()cm
0-10
10-20
20-40
40-55
55-65
65-75
75-85

تیمار
SP

50P

75P

2/94
1/13
0
0
0
0
0

0
0
0
0/24
2/47
0
0

0
0
0
0
0
0/10
2/45

حرک هلز سررب در جریران رو بره براال در تیمرار ( 75Pآبیراری
زیرزمینی با عمق  75سانتی متر) ،برابر با  10سانتیمتر از طول مسریر
خاک بوده اس البته با توجه به اینکه نمونهگیری خاک از وسط لولره
ورودی آبیاری زیرسطحی تا  10سانتیمتر باالی آن بود و شعاع لولره
نیز  2/5سانتیمتر بود ،میتوان نتیجه گره که حرک ایرن هلرز (96
درصد هلز واردشده در خاک) ،برابر با  7/5سانتیمتر بروده و  4درصرد
مابقی ،تا الیه  10سانتیمتر دوم صعود کرده اس البته این نکته نیرز
قابل رکر اس که حدود  40درصد از هلرز سررب ( 40درصرد از ppm
 4/25کل که میتوانس وارد خاک شود) ،در منبع آب تهنشرین شرده
(بهعل قلیایی آب) و حدودا  60درصد آن وارد خاک شده اس ؛ کره
از این میزان ،به مقدار  96درصد ،در  7/5سانتیمتری باالی لولره آب
ورودی ،تثبی گشته اس عل تفاو حرک روبه براالی بیشرتر در
تیمار  ،50Pبه مقدار بیشتر هلز سرب در آن حال بر میگردد بنابراین
 9درصد از هلز سرب قابلجذب ،به الیه براالیی ( 40-55سرانتیمترر)
صعود کرده در صورتی که در تیمار  75Pاین مقدار برابرر  4درصرد از
هلز سرب موجود و صعود مرویینگی آن بره الیره براالیی آن (65-75
سانتی متر) بود دلیل اخت ف میزان حرک هلز سرب در جریان رو بره
باال و جریان رو به پرائین ،تفراو در نروع سیسرتم آبیراری اسر در
سیستم آبیاری سطحی پس از گذش از یک دور آبیاری ،خاک داخرل
الیسیمتر رطوب خود را از دس داده و منجر به ایجاد درز و شرکاف
در خاک می شود در نتیجه با اضاهه کردن آب به خاک ،آب از طریرق
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این درز و شکافها بهراحتی به الیههای زیرین نفور مریکنرد امرا در
سیستم آبیاری زیرزمینی ،به عل این که آب همیشه در خاک موجرود
بوده و به دلیل صعود کاپی ری پروهیل خاک همواره مرطوب میباشد،
درز و شکاهی در پروهیل خاک ایجراد نشرده و در نتیجره حرکر هلرز
سرب در جریان رو به باال ،کاهش یاهته اس این موضوع در مورد هر
دو تیمار آبیاری زیرزمینی ( 50Pو  ،)75Pصدد کرده اس ( Ahmed
)and Slima, 2018; Moretti et al., 2019
نتایج هود الذکر در مورد حرک هلزا در خاک ،با تحقیقراتی کره
پورسعیدی ( )1386و موگویی ( )1395انجرام دادنرد ،مطابقر کامرل
دارد نتایج هود الذکر در مورد حرک هلزا در خاک ،با تحقیقاتی کره
پورسعیدی ( )1386و موگویی ( )1395انجرام دادنرد ،مطابقر کامرل
دارد پورسعیدی در تحقیق انجامشده اظهار داش که حرکر هلرزا
درون خاک بسیار کم بوده و در نتیجه میتوان از آب آلوده بره هلرزا
سنگین برای آبیاری زیرزمینی استفاده کرد تفاو نتایج این تحقیق با
تحقیق ایشان ،این اس که گیاهان تیمار آبیاری سطحی آلوده تحقیق
حاضر ،هلز سرب را جذب کرده ولری در آزمایشری کره پورسرعیدی در
سال  1386انجام داد ،بیان کرد که حتری گیاهران تیمارهرای آبیراری
سطحی نیز هلز سرب را جذب نکردند دلیل این امر این اس که گیاه
کش شده در آزمایش مذکور کلزا بوده و گیاه کشر شرده در تحقیرق
حاضر ،رر میباشد دلیل این تفاو مریتوانرد بره علر تفراو در
مارررف آب دو گیرراه و یررا تفرراو در مشخاررا گیرراهشناسرری و
هیزیولوژیک آنها باشد رر گیاهی اس که به دلیل کش تابسرتانه
و نیاز آبی باال ،آب زیادی مارف میکند ولی کلرزا بره دلیرل کشر
پائیزه و نیاز آبی کمتر ،نیاز کمتری به آبیاری دارد و این میتواند دلیل
جذب سرب در گیاه رر باشد چراکه مقدار سرب بیشتری همرراه برا
آبیاری وارد خاک و در محیط ریشه انباشته شده اس همچنین ایشان

بیان کردند که حرک هلزا سنگین در جریان رو به باال بسیار کمترر
از حرک هلزا در جریان رو به پائین مریباشرد همچنرین موگرویی
( )1395در تحقیق انجامشده بیان کرد که حرک هلز سرب در خراک
بسیار کم بوده و در همان چند سانتیمتر اول مسیر خاک ،هلرز سررب
رسوب کرد
بیالن سرب در خاک

میزان هلز سرب تزریقشده به آب تیمارهای آلروده ،واردشرده بره
خاک الیسیمترها و جذبشده توسط گیاه ،به شرح جدول ( )6میباشد
همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود ،در تیمار آبیاری سرطحی
آلوده ( )SPحدود  92درصد هلرز ورودی از طریرق آب آبیراری ،جرذب
خاک و گیاه شده اس دلیل اینکه طبق جدول هود 100 ،درصد هلز
سرب ورودی به الیسیمتر ،جذب خاک و گیاه نشده اسر  ،مریتوانرد
مربوط به توزیع غیریکنواخ آالینده هلرز سررب در خراک بره دلیرل
ناهمگنی خاک باشد بهطوریکه نمونه خاک تهیهشرده از الیسریمتر،
میانگینی از توزیع آالینده نباشد دلیل دیگر میتواند به خراطر خطرای
اندازه گیری باشد؛ چرا که حساسی دستگاه در طول آزمایش یکسان و
یکنواخ نیس همچنین هلز سرب میتواند در سطل مدرجی کره برا
آن تیمارهای سطحی آبیاری میشدند ،تهنشین شده باشرد البتره کره
دیگر محققین نیز اهزایش غلظ هلزا سنگین در خاک و بعضا گیراه
که در آبیاری معمول و آب آلوده انجام شدند را تایید کردند که کرمترر
از حد سازمانی بهداش جهرانی برود کره برا نتیجره پرژوهش حاضرر
همخرروانی دارد (یزدانرری و همکرراران1396 ،؛ Salakinkop and
)Hunshal, 2014

جدول  -6بیالن فلز سرب در آب ،خاک و گیاه
تیمار
SP
50P
75P

فلز ورودي به الیسیمتر از

فلز جذبشده در خاک

میزان فلز جذبشده

جمع فلز جذبشده در

طریق آب آبیاري ()mg
149
149
140/1

الیسیمتر ()mg
133/9
89/2
83/9

توسط گیاه ()mg
2/25
0
0

خاک و گیاه ()mg
136/1
89/2
83/9

با مشاهده جدول ( )6مشخص اس  ،بهطور میرانگین ،حردوداً 60
درصد هلز سرب ورودی بره تیمارهرای آب زیرزمینری ( 50Pو ،)75P
جذب خاک الیسیمترها شده اس پس با توجه به بری ن هلرز سررب
میتوان انتظار داش که احتماالً  40درصد کل هلز سرب تزریقری بره
منبع آب آبیاری تیمارهرای زیرزمینری ،درون منبرع آب رسروب کررده
باشد دلیل این امر این اس کره  pHآب آبیراری  7/7برود و هلرزا
سنگین بخاوص هلز سرب ،در محیط قلیایی رسوب کررده و حرکر

کمی دارند در سیستم آبیاری زیرزمینی به دلیل حرک جزئری آب در
خاک ،زمان زیادی آب در مخزن باقی میماند تا به داخل خاک نفرور
کند این امر باع شده تا رسوب هلز سرب در مخرزن آب تیمارهرای
آب زیرزمینی بیشتر باشد اما در آبیاری سطحی ،زمان مانرد آب آلروده
در مخزن آب بسیار کمتر بوده و به عبارتی ب هاصله به داخل سیستم
ریخته میشد در تحقیقی که موگویی ( )1395انجام داد ،بیان کرد که
غلظ هلز سرب درون منبع آب ،از مقدار  6تا  18/3میلیگرم در لیتر،
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متریر بود و دلیل آن را قلیایی برودن آب درون منبرع دانسرتن و بیران
کردند که هلز سرب در  pHباالی  ،7مقداری رسوب خواهد کرد دیگر
محققین نیز حرک بیشتر هلز سررب در الیرههرای سرطحی خراک و
جذب کمتر آن در آبیاری زیرزمینی را تایید کردند در واقع ایرن یاهتره
نشان میدهد که آبیاری با هاض ب آلوده به هلزا سنگین با آبیراری
زیرزمینی نتوانسته غلظ سرب خاک را اهزایش دهد معنیداری دهرد
که با مطالعا دیگر پژوهشگران در این زمینه هم سو اسر ( Liu et
;al., 2020; Jyothi & Farook, 2020; Belhaj et al., 2015
)Alghobar and Suresha, 2015

جذب سرب توسط گیاه

از گیاهان هر شش الیسیمتر مربوط به دو تیمار آبیاری زیرزمینری
آلوده ،نمونه گیرری انجرام شرد همچنرین از دو تیمرار شراهد آبیراری
زیرزمینی نیز دو نمونه تهیه شد تا بتوان نمونههای تیمارهای آلروده را
مورد بررسی قرار داد و با تیمارهای شاهد مقایسه کرد همچنرین سره
نمونه از گیاهان سه الیسیمتر مربوط به تیمار آبیاری سطحی آلروده و
یک نمونه از گیاه تیمار آبیاری سطحی با آب معمولی تهیه شد در هر
دو تیمار آبیاری زیرزمینی با آب آلوده و تمامی تکرارهای آنها ،میزان
سرب جذبشده توسط گیاه برابر با صفر برود و هلرز سررب وارد انردام
هوایی گیاه رر نشد اما گیاه رر  ،در تیمرار آبیراری سرطحی برا آب
آلوده ،بهطور میانگین (میانگین سه تکرار) ،به میزان  2/25میلریگررم
در کیلوگرم ماده خشک رر  ،سرب را به اندام هوایی خود جذب کرد
بر اساس نتیجه تحقیقا  ،سرب هلزی اس که به وسیله ریشره گیراه
جذب شده ،به بخشهای بیرونی ریشه ،آپوپ سر و دیرواره سرلولی
متال شده و بنابراین کمتر در اختیار اندام هوایی گیاه قرار مریگیررد
که در پژوهش حاضر نیز چنین نتیجهای بره دسر آمرد و سررب بره
مقدار بسیار کم جذب گیاه شرد ( )Agarwal, 2009همرانطرور کره
م حظه میگردد ،مقادیر سررب جرذبشرده در خراک ،طبرق جردول
توصیهشده توسط سازمان جهرانی بهداشر (جردول  ،)4کمترر از 36
میلیگرم در کیلوگرم خاک بوده اس و این میزان از آلودگی در گرروه
آلودگی کم و ناچیز قرار میگیرد و طبیعی اس که اثر عامرل آلرودگی
بر صفا اندازه گیری شده گیاه رر  ،در تحلیلهای آمراری معنریدار
نشده اس هرچند که برخی نتایج عکرس ایرن موضروع اسر ؛ زیررا
برخی پژوهشگران درباره تأثیر آبیراری برا آبهرای آلروده یاهتنرد کره
موجب صدمه به خاک و تجمع برخی هلرزا سرنگین در خراکهرای
منطقه تیانجین چین ( )Meng et al., 2016و خراکهرای زیرکشر
محاوال گلخانهای در تونس ( )Belhaj et al., 2016شده که این
موضوع ،لزوم بررسی آبیاری با آب آلروده بره هلرزا سرنگین در هرر
منطقه خاص و استفاده از سامانههای مختلف آبیاری را نشان میدهد
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Abstract
The aim of this study was to investigate the possibility of using lead contaminated water in surface irrigation
and subirrigation and its effect on silage maize yield. In this regard, lysimeter experiments were conducted in the
College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran in 2017 in the form of factorial experiment
in a completely randomized design with six treatments in three replications and a total of 18 experimental plots.
Treatments included: Surface irrigation with lead-contaminated water (SP), Surface irrigation with fresh water as
control treatment (SC), Subirrigation with lead-contaminated water and water table depth of 50 cm (50P),
Subirrigation with fresh water and water table depth of 50 cm (50C), Subirrigation with lead-contaminated water
and water table depth of 75 cm (75P), and finally, Subirrigation with fresh water and water table depth of 75 cm
(75C). The results showed that the effect of irrigation management on plant height, plant dry weight and maize
silage yield at 1% probability level, wet plant weight and maize wet weight at 5% level was significant and it had
no effect on maize dry weight. Also, pollution had no effect on growth and yield and components of maize yield.
The results also showed there was a 2.25 mg of lead per one kg of maize dry matter in the SP treatment, which
this amount is in the group of low pollution according to the World Health Organization (WHO), No lead was
observed in the plant samples of the 50P and 75P treatments. On the other hand, the highest maize yield was
recorded in the 75P treatment with 49.65 t/ha and then in the 50P treatment with 47.04 t/ha. Crop yield increased
by 36% and 29% in the 75P and 50P treatments compared to the control treatment, respectively. It is noteworthy
that the amount of lead metal stabilized and rised in the subirrigation treatment was out of reach of the plant and
there was no problem in terms of pollution and maize yield.
Keywords: Heavy metals, Soil pollution, Subirrigation, Water table
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برآورد رواناب با استفاده از طرحوارههای  SIMTOPو  BATSو تبخیر  -تعرق واقعی با
استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی  Noah-MPدر حوضه نیشابور
سمیرا میرشفیعی ،1حسین انصاری ،*2کامران داوری ،3علی نقی ضیایی
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چکیده
یاسهایمکانیوزمانیمختلفدارد.ازطرف یب اوجه هب ه فا فای 
مؤلفههایبیالنآبدرمق 
برنامهریزیمنابعآبسطحینیازبهبرآورد 

ایستگاههایمشاهفاویبهلحاظوعفاد،پرا نفگیوثب دادهزمانی،مفلسازی فدیوضعی سطحزمینضروریاس .دراینوحقیقم فلNoah-
MPباهففمقایسهدوطرحجارهSIMTOPوBATSدربرآوردروانابوهمچنینارزیابیطرحجارهپجششگیاهیپجیابرایب رآوردوبخی ر-وع ر 
گرفتهش فهاس .ب هدلی دق  ووپرا ن فگیایس تگاهه ای
ماهانهدرسالهای2000-2009به ار 

واقعیحجضهآبریزنیشابجردرگاازمانی
هیفرومتری،ازخروهیمفلSWATبرایارزیابیاستفادهشف.بهمنظجروجسعهمفلابتفاوحلی حساسی روانابخروهیمفلنسب ب هپارامتره ای
مفلانجااشف هبیشترینو مترینحساسی رابهورویببهپارامترخاکدررابطه لبهجرنبرگر()bوضریبمح جروان اب)(fداش .بهت رین
مقفارمعیارهایارزیابی اراییمفلشام NSE،R2وRMSEبرایروانابشبیهسازیشفهوجسططرحجارهBATSبهوروی بمتعل قب همن اطق
جهستانیبامقفار0/64،0/81و،1/91سپسمناطقدش و مترینآنهابرایروانابشبیهسازیشفهمناطق جهپایهب جد.ب راس اسنت ایجای ن
وحقیق،مفلBATSدرمناطقدش و جهپایهنتایجبهترومفلSIMTOPدرمناطق جهستانینت ایجوقریب امش ابهب انت ایجBATSداش .
یهسازی نف.مفلNoah-MPمقفارمیانگینس ا نه
طرحجارهپجششگیاهیپجیاوجانستهاس همگاابامراح رشفگیاهوغییراتوبخیر-وعر راشب 
یلیمتربرآورد رد .
وبخیر-وعر را305م 
واژههای کلیدی:حجضهنیشابجر،طرحجاره،BATSطرحجارهپجششگیاهیپجیا،طرحجاره،SIMTOPمفل Noah-MP
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خالیروشی هبتجانفآنراب ادق خ جبودرمقی اسمنطق های
محاسبه ن فب همش وم یخ جرد.ب اوجه هب هاینک هم فله ای
هیفرولجژیکی مجهجدغالبا درسطححجضهوباوهجددادههایورودی
زیادبرایواحفهای جم هی فرولجژیکی،ق ادرب هب رآوردب یالن
هستنف،ارزیابیمفلی هبتجانفدرسطحوس یع،ب ادق قاب قب جل
یبایس مفنظرقرار
یهسازی نف،م 
مؤلفههایبیالنآبسطحیراشب 

بگیرد.یکیازراههایوحققاینمسئلهشبیهسازیمناطقوس یعب ا
مفله ایس طحیم فله ای فدی
مفلهایسطحخشکیاس  .
بهط جر لی
ی ننفو 
یهسازیم 
هستنف هفرآینفهایسطحزمینراشب 
وصرفنظرازپیچی فگیآنه ا،مع اد تب یالنآبوان رژیرادر
سطحزمینح می ننف.اساساینمفلهاقانجنبقایانرژیوهرا
اس  .ام وبخیر-وعر درهردوبیالنآبوان رژیوه جددار دو
ی ن فوب رخالفم فله ای
ای ندوب یالنراب هه وم روبطم 
هیفرولجژیکی هغالبااس اسوجرب یدارن ف،دارایمبن ایفیزیک ی
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هستنف.مفلهایسطحی فدیب اگس ترهمتن ج ی هازق فرت
وفکی مکانیوزمانیدارنف،امکانپژوهشدرهرمقیاسراف راهو
می ننف.اهرایمفلسطحخشکیبهصجرتهف شفهبامفلهجی،
بهدلی لحاظوأثیرگذاریهوزمان هجوسطحخش کیب ریک فیگر،
مفله ایهی فرولجژیکیای ن
یشجد ه 
یقوریم 
با ثمفلسازیدق 
امکانرانفارنف.منانچهمفلیپتانسی اوصالبهپایگ اهه ایهه انی
دادهگجاریواهرایآنالینوخجد اردرمقیاسزمانیمختلفازهمله

سا تیوروزانهراداشتهباشف،ازاهمی دومن فانبرخ جردارخجاه ف
مفلهایسطحخشکیدارایواریخچهطج نینبستنف (Yang.,
بجد .
).2004مفلهایسطحخشکیاولی همث م فلمخ زنی اس ط 
()BUCKETخاکهایسطحخشکیراماننفسطلیمیدانف هب ا
یشجد).(Manabe., 1969مقفار
یشجدوباوبخیرخالیم 
بارشپرم 
اضافی بیشترازظرفی یاهم انمق فاربحران یب هروان ابوب فی 
مفلهابیشازی  ی هخ اکب ههم راه
میشجد.درنس دوااین 
اثراتگیاهانبرس طحخش کیاض افهش ف ).(Deardorff., 1978
مفلهاینس سجاازروابطپیشرفتهوریب رایپاس روزن هه اب ه
بههایرواب ط وجرب ی،ازی م فل
یبرنفو 
جام محیطیبهرهم 
وازمفله ای

بیجشیمیاییبرایفتجسنتز)(Farquhar et al., 1980
نیمهوجربیب رایه فای روزن ه( Ball et al., 1987; Leuning.,
ی نن ف.م فله اینس 
)1990; Collatz et al., 1991استفادهم  
بعفی شام شبیهسازی مرخه ربنب ررویزم ینوش بیهس ازی
پجششگیاهیپجیااس .مفلNoah-MPنس خهاروق ایافت هم فل
Noahاس ) (Niu et al., 2011هدرآننقایصبرط رفش فهو
بهصجرت ام وریارائهشفهاس .بعض ی
فرآینفهایسطحخشکی 
ازطرحهایی هبهآناضافهشفهاس  ،بارونفاز-1:اه زایاص لی
شام ی  یهپجششگیاهی،س ه ی هب رفو 4ی هخ اک-2
بهص جرتور یب یاز
طرحجارهدرونسلجلی:درنظرگرفتنی  اشی 
یشبین یدره ه
خاکبایر وگیاه-3روشوکراربیالنانرژیبرایپ 
حرارتپجستهواجگیاهیوسطحخاکی اب رف-4درنظ رگ رفتن
ساختارسهبعفیواجپجششگیاهی-5فیزی برفواقع یو رب رای
ی  یهنازکبرف،گیرافتادگیآبمایعوی زدگیمجفدومت را و
ش فنو جدهب رف-6طرح جارهروان ابب ااس اسطرح جاره
-7TOPMODELی سفرهآبغیرمحصجرب رایدرنظ رگ رفتن
برهو نشباخاک-8ی خاکی زدهنفجذپذیرور-9مقاوم روزنه
بهروشBall-Berryدرفتجسنتز-10مفلبرگپجیا.اگرم هاض افه
ردنمفلبرگپجیابهدلی افزایشپارامترها،روابطو فاقطعی 
یده ف ;(Rosero et al., 2009
آنه ا ملک ردم فلرا اهشم  

)،2010امابااضافهش فنای ن بخ ش ،گیاه انب ه ن جان حافظ ه
یشبینیوضعهجایسطحبه ارگرفت هم یش جنف
فرآینفها،برایپ 
(.)Jiang et al., 2009مزی دیگرمفلNoah-MPدرنظرگ رفتن
وغییراتآبزیرزمین یاس  هض رورتلح اظآندرم فله ای

سطحیهوبهصجرتبرخطوهودرحال هف ش فه،درمن فین
دادهش فهاس  (Fan et al., 2007; Leung et al.,
مقال هنش ان 
یومیش جد (Niu

).2011درNoah-MPوجدهبرفبهسه یهوقس
یوجان فانباش تگیو
یهای،م  
) .et al., 2011فیزی وجدهبرفمنف 
ذوببرفرابهترمفل نفبنابراینزمانشروعروانابرابهترنش ان
میدهفNoah-MP.منفینگزینهپ ارامترهس ازیب رایفرآین فهای
مختلفداردومیوجانهرور یبیازای نگزین هه اراوش کی دادو
بنابراینبههای استفادهازمفلهای متعفد،ی مفلسطحیNoah-
MPبهونهاییمیوجانفبرای پیشبینیگروه ی ب ه ار رود.ق فرت
درساله ای

وفکی مکانیاینمفلاز0/01درههوا1درههاس .
اخیرمفلNoah-MPمجردوجههبسیاریازمحققانقرارگفتهاس .
یهسازیروانابووغییراتذخیرهآب
ازهملهاینکهماوهمکارانبهشب 
زمینی)(Ma et al., 2017ومنوهمکارانبهبررس یاث راض افه
ردنپارامترهسازی مجادآل یب ه ی هخ اکدرم فلNoah-MP
)(Chen et al., 2016پرداختن ف.ب ار جوهمک اراننت ایجور ی ب
مفلهایسطحخشکیNoahوNoah-MPرابامن فزیرم فلآب
زیرزمینی)(Barlage et al., 2015مقایسهنمجدهوژنگوهمکاران
هذبآبازریش ه درم فل  Noah-MPرامجردبررس یق راردادن ف
جی 
).(Zheng et al., 2015هففازانجاااینمطالعهمعرفی،واس ن 
وارزیابی مفلیبرایمحاسبهبیالنآبدرمقیاسبزرگوبااس اس
فیزیکیاس  .


مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حجضهنیشابجردرمنته یالی هش مالش رقیح جزهآبری ز جیر
مر زیودرمر زاستانخراسانرض جیق راردارد هازش مالو
شر وهنجببهاروفا اتوازغرببهحجض هآبری زدش س بزوار
محفودمیشجد.اینحجضهدارایاقلیوخش ونیم هخش اس .
بلنفوریننقطهاینمحفودهمطالعاوی3300متر(اروفا ات جهبینالجد)
و مترینآن متراز1050مترازسطحدریااس .باوجه هب هنی از
اینمنطقهبهبرآوردبیالنآبوهمچنیندسترس یب هنت ایجس ایر
محققان،اینحجضهانتخابشف.برایدادهه ایواداش ،دادهه ای
پایگاهGLDAS-1بادق 0/25درهه ،هقبالدادهه ایب ارشآن
اصالحشفهبجد(میرشفیعیوهمکاران،)1397،به ارگرفت هش ف.
برایدادههایاولیهازنقشهاطال اتپجششگیاهی( اربریاراضی)
USGSدر24طبقهبهصجرتههانیوبادق 30ثانیهونقشهباف 
خاکور یبیازدوپایگاهFAOوSTATSGOدر16طبقهبادق 
استفادهشفونتایجآنهابانقشه اربریاراضیحجضهآبریز

 5دقیقه
نیشابجرونقشهواحفهایاراضیخ اکمجه جدب ادق 1:100،000
بهروزرسانی شف(مهنفسین مشاورسازآبشر .)1387،مفلNoah-
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برایسالهای

 MPنسخه(1/1بهاختصار ازاینبهبعف)Noah-MP
2000وا(2009معادل1379واپایان)1388اهراش ف.دوس الاول
برایگراسازیوهش س الدواب رایواس نجیوارزی ابیم فل
استفادهشفهاس  .
رواناب به روش SIMTOP

SIMTOPگزینهپیش نهادیم فلNoah-MPب رایمحاس به
روانابوی TOPMODELسادهشفهبرایمحاسبهروان اباس 
ی نف.اول-شاخص
)(Niu et al., 2011وآنرابهدوطریقسادهم 
وجپجگرافیرادرقالبوجزیعگسستهوبااستفادهازی رابط هنم ایی
ارائهمیدهفدوا-روانابزیرسطحی رابااستفادهازحاص ضربی 
یآورد.منظجراز
وابعنماییاز مقسطحآبوی ضریببهدس م 
روانابسطحی می زان روان ابب راث راش باعاس .ه زتمس اح 
اشباعشفه) (Fsatبارتاس از :

′
𝑡𝑜𝑏𝑧−0.5𝑓(𝑧∇ −
)
( )1
𝑒 𝑥𝑎𝑚𝐹) 𝑧𝑟𝑓𝐹 𝐹𝑠𝑎𝑡 = (1 −
𝑧𝑟𝑓𝐹 +
دررابطه(Fmax)1پارامتردرصفحفا ثرسطحاشباعی س لجل
اس .مقفاراین پارامتر بارتازنسب وعفادپیکس هایباش اخص
وجپجگرافیبرابریابزرگورازشاخصمیانگینوجپجگرافیبهوعفاد 
پیکس دری سلجلشبکهاس .دق اینشاخصبهشفتبس تگی
بهقفرتوفکی مکانینقشهرقجمی()DEMاروف اعداردFfrz.ه زت
مساح غیرقاب نفجذاس .فا تجر)f(m-1ف ا تجرمح جروان ابی ا
میراییو)z∇ (mفاصلهواسطحایستابیاس .بعفازمحاسبهدرص ف
اشباعهرسلجل،مقفارروانابسطحیبااستفادهازمعادله()2محاسبه
میشجد.دبیوخلیهآبزیرزمینی(هریانپایهیاروانابزیرسطحی)با
یشجد .
پارامترهسازیم 

رابطه()3
) 𝑡𝑎𝑠𝐹 𝑅𝑠 = 𝑄𝑤𝑎𝑡 ((1 − 𝐹𝑠𝑎𝑡 )𝐹𝑠𝑎𝑡 +
( )2
′
𝑡𝑜𝑏𝑧−Λ−𝑓(𝑧∇ −
)
( )3
𝑒 𝑥𝑎𝑚𝑅𝑠𝑏 = 𝑅𝑠𝑏,
-4
مق فارهه انیپ ارامتر)Rsb,max (=5.0×10 mm/sازواس نجی
آزمجنهایحساسی بهوهجدآمفهاس Λ.
اطال اتروانابازطریق 
برابربامیانگینشاخصوجپ جگرافیدری س لجلاس  .می انگین
هه انیمنتخ بΛدرای نم فلبراب رب ا(10/46مس تخرجاز
برهو نشبینوخلیه
اطال ات (HYDRO1K 1kmاس .بهخاطر 
آبزیرزمینیوس طحایس تابی،مق فارب زرگو ریازΛس طحآب
زیرزمینیراافزایشخجاهفداددرنتیجهرطجب خاکهوافزایشپیفا
می نفمعمج ش اخصوجپ جگرافی مس تخرجازDEMب اوفکی 
مکانیزیادورمثال2مترخیلی جم ورازی وفکی مکانی مت ر
مثال 1یلجمتراس (.)Wolock & McCabe., 2000برایهب ران
یآی فی 
خطایی هبهخاطرمقادیرزیادوغیرواقعیΛبهوهجدم  
پارامتراضافی z'bot=2mاستفادهشفهاس  ه م قانته ای م فل
اس  .
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رواناب به روش BATS

گزینهمهارامفل Noah-MPبرای محاس بهروان ابطرح جاره
BATSاس ).(Dickinson et al., 1993درای نطرح جاره
هنگامی هرطجب خاکدرحفظرفی زرا یاس روان اب وو
هنگامی هرطجب خاکدرحفاشباعاس روانابب هص جرت ام 
اوفا میافت ف.درم فلBATSروان ابب هص جرتض ریبیازآب
ورودی اس واینضریبباوجههبهدرصفرطجب  ی هس طحیو
یهناحیهریشهبهدس میآیف.دراینطرحجارهنسب رطجب ای ن
دو یهنسب بهحال اشباعمحاسبهمیشجدوبهانفازهآنطیی 
یش جد.درای نروش
رابطهنمایی،آبورودیوب فی ب هروان ابم  
هماننفروشSIMTOPدرصفاشباعی سلجلبرایروانابدرنظر
یافتف .
بخشهایاشباعاوفا م 
یشجدورواناببرروی 
گرفتهم 
𝜌𝜔 4
( )4
( = 𝑠𝑅
𝐺 )
℃𝑇𝑔1 ≥ 0
( )5
( )6
( )7
( )8

𝑡𝑎𝑠𝜔𝜌
𝜔𝜌
( = 𝑠𝑅
𝐺)
℃𝑇𝑔1 < 0
𝑡𝑎𝑠𝜔𝜌
) (𝑠1 + 𝑠2
𝑡𝑎𝑠𝜔𝜌 = 𝜔𝜌
2
𝑥𝑎𝑚𝜔𝑟𝑆𝑠1 = 𝑆𝑟𝜔 ⁄
𝑥𝑎𝑚𝜔𝑡𝑆𝑠2 = 𝑆𝑡𝜔 ⁄

هدرآنρωsatمگالیآبخاکاش باعوρωمگ الیآبخ اک
اس  Srw.مقفارآبخ اکدرمنطق هوجس عهریش هاس ومق فار
حفا ثریآنSrwmaxاس  Stw.آبدرستجنخ اکوبیش ترین
مقفارآنباStwmaxنشاندادهشفهاس  .مقفارGازرابطه()9وعریف
یشجد .
م
𝑞𝐹 𝐺 = 𝑃𝑟 + 𝑆𝑚 −
( )9
GآبخالصرویسطحPr،مقفاربارشSm،ب رفذوبش ف هو
Fqمقفاروبخیراس .مقفارمنفیFqوشکی شبنورانشانمیده ف.
زمانی هGمنفیاس روانابوهجدنفاردوزم انی هدم ایزی ر
سطح مترازنقطهی زدگی باشفروانابافزایشمییاب ف.وابس ت گی
یده فو ا
رابطهمحاسبهرواناببهدمادراینطرحجارهایناهازهرام 
اثرخاکی زدهدروشکی روانابدرنظرگرفتهشجد .

تبخیر – تعرق واقعی

درمفلNoah-MPوبخیر لیشام وبخیرمستقیواز یههای
با ییخاک،وبخیرازآبگیرافتادهدرواجگیاهووعر اس .دراین
مفلابتفاوبخیر-وعر پتانسی بااستفادهازروشپنمنمانتیثوب ا
وجههبهشرایط گیاهطبقرابطه()10محاسبهمیشجد.شرایطگیاهاز
طریقضریبهفای وعر گیاهازبرگبهواجگیاه،مشخصمیشجد
ودررابطهقرارمیگیرد.اینپارامترباوجههبهشاخصسطحبرگدر
معرضنجر،درمعرضسایه،مقاوم  یهمرزیبرگ،مقاوم روزن ه
دربرابرنجرخجرشیفوسایهوعیینمیشجد.مقادیر لیهاینپارامتره ا
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امالبهدورهرشفگیاهوابستهاس وبااستفادهازطرح جارهپجش ش
گیاهیپجیابهدس میآیف.بنابراینوبخیر-وعر پتانس ی درم فل
 Noah-MPبازمانوغییرمی نف.وبخیر-وعر واقعیازواجگیاهب ا
یشجد .
وجههبهوبخیر-وعر پتانسی ورطجب مجهجدمحاسبهم 
(𝑇𝑟 = 𝐹𝑣𝑒𝑔 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐶𝑡𝑤 ∗ (𝐸𝑠 (𝑇𝑣 ) − 𝐸𝑎ℎ )/𝛾  )10
دررابطه(Tr)10وعر ازسطحبرگ)Fveg،(mmدرصفپجشش
گیاهیCp،ظرفی گرماییهجایخش درفشارثاب  ،j/kg/k
𝑟𝑖𝑎𝜌مگ الیه جاCtw،Kg/m3ه فای وع ر ازب رگه جای
اطرافواجگیاه)Es(Tv)،(m/sفشاربخاراشباعدردمایگیاه)،(pa
Eahفشاربخارهجایواجگیاهی)γ،(paثاب س ایکرومتری()pa/k
محاسبهمیشجد.ب رای

اس .وبخیرازسطحگیاهمشابهبارابطه()10
یشجد :
وبخیرازسطحخاکازرابطهزیراستفادهم 
( )11
) 𝑎𝐸 𝜆 = 𝐶𝑒𝑣 ∗ (𝐸𝑠 (𝑇𝑔 ) ∗ 𝑅𝐻𝑠𝑢𝑟 −
2
 λشارگرم ای نه انوبخی ربرحس ب)  Cev،(w/mض ریب در
رابطهفشاربخار-فشاربخ اراش باعEs(Tg)،فش اربخ اراش باعدر
دمایسطحزمینبرحسب) RHsur ،(paرطجب نسبیه جایس طح
خاکیابرفEa،فشاربخارهجابرحسب()paاس  .

واسنجی و اعتبار سنجی مدل

ب همنظ جرانج ااوحلی حساس ی روان ابم فلوشناس ایی
پارامترهایحساسازی روشدستیوسادهاس تفادهش ف.درای ن
روشپنجنقطهبافاصلهیکساندردامنههرمتغی رانتخ ابش فنفو
مفلدرهرنقطهاهراشفوخطایهذرمیانگینمربعاتب ینمق ادیر
روانابمفلس ازیش فهومق ادیرمره ع(مق فارروان ابب امق ادیر
پیشفرضمفل)محاسبهشف.دراینروشه رم همی انگینش یب
وغییراتخطانسب بهمتغیرها،بیشترباشفروانابمفلبهآنپ ارامتر
حساسوراس .برایواسنجیمفلازایستگاهه ایهی فرومتریب ه
صجرتمس تقیواس تفادهنش ف.وع فادوپرا ن فگیای نایس تگاهه ا
بهگجنهایبجد هبخشبزرگ یازس لجله ایم فل،مبن اییب رای
یوجانس نماینفه حجض ه
مقایسه نفاشتنفوخروهیحجضه هم 
برایمقایسهباشفبه ل برداش هایمتعفددرا ثرروزه ایس ال
ی رد همنطبقبرواقعی نبجدهمچنینوهجد
دبیصفرراگزارشم 
مخازنوغذیهمصنج یمتعفددرنزدیکیایس تگاهه ایهی فرومتری،
دبیآنهاراوح وأثیرقرارمیداد،بنابرایندراینپژوهشازرواناب
شبیهسازیشفهوجسط مفلهیفرولجژیکی SWATبرای ارزیابی مفل
هوزم انب ادادهه ای
بهطجر 
Noah-MPاستفادهشف.مفل SWAT
یستگاههای هیفرومتری  ،ملکردگنفا،برداش ازآبخجانوورازآب

ا
زیرزمینی واسنجی شفهوبهای نوروی بض عفمجه جددردادهه ای
ایستگاههایهیفرومتریواحفزی ادیبرط رفش فهاس (ای زدی،

.)1392بامقایسهنت ایجم فلNoah-MPب انت ایجم فلSWAT

ازدادههایایستگاههایهیفرومتریاس تفادهش فه
بهطجرغیرمستقیو 
اس .بهمنظجر واسنجی دستی درهرباربهصجرتگروهیمق ادیری
بهروشنمجنهگیریروشمربع وینبرایپارامترهایحساسوعیین
ومفلباآنهااهراوسپسمحفودهپارامتره ایب امق ادیرارزی ابی

مطلجب،درنظرگرفتهشف.درهرباراینمحفوده جم و رش فهو
بعفازمنفباروکراراینمراح ،محفودهنهاییپارامترهاوعیینشف .

نتایج و بحث
پسازبررسی28پارامتراصلیمفل،پارامترهایحساسمفلبه
ورویبباوجههبهشک (،)1پارامترخاکدررابطه لبه جرنبرگ ر
)(،(b(-پخشیفگی هیفرولیکی خاکاش باع()،)satdw(-پارامتره ای
ه فای هی فرولیکیاش باع()،)maxsmc(m3/m3می انگینهه انی
م ا زیمودرص فس طحاش باع()،)fsatmx(-س طحوی ژهب رگ
())sla(m3/m3ومقفارخل وفرجریز))،(cmic(-حساسشناس ایی
شفنف.ضریبمحجرواناب))(f(1/mدرایننمجدارحساسی زیادیرا
یدهفولیباوجه هب هنت ایجمق ا تدیگ ر (Cai et al.,
نشاننم 
)2014وامکانحساسبجدناینپارامتردرهنگااور ی بب اس ایر
پارامترها،به نجانآخرینپارامترحساسانتخ ابش ف.ح فودنه ایی
پارامترهادرواس نجیب رایmaxsmcدرفاص له0/4121و ا،0/48
ب رایsatdwدرفاص له1×10-6و ا،1/9×10-5مق فارپ ارامترbدر
فاصله 3/6وا،6/55پارامترcmicدرفاصله0/175وا،0/9پ ارامترf
درفاصله2/9وا،4/9پارامترfsatmxدرفاصله0/2و ا،0/3پ ارامتر
slaدرفاصله50وا75قراردارد .

رواناب

باوجههبهاهمی یکنجاختیسلجلازنظرپجششگیاهیوباف 
خ اکوهمچن یننق شوجپ جگرافیدرمحاس بهروان ابب هروش
بهسلجلهای جم وربرایای نم فل،

SIMTOPو فادسترسی
درنهای  حجضهب هس هقس م  جهس تانی ،جهپای هودش 
یوبنفیشفودرهرسهقس م روان ابب هروشSIMTOPو
وقس 
 BATSنسب بهروانابمفل SWATم جردارزی ابیق رارگرف .
شک ()2وهفول()1نتایجمفلسازیماهانهروانابرادرای نس ه
یشجددرهرسهشک ب ه
قسم نشانمیدهف.همانطجر هدیفهم 
لحاظمشمیوطابقخجبیبینروانابگزارششفهبابارشورودیدر
مفلوهجددارد.طبقهفول()1بهت رینش بیهس ازیب رایه ردو
طرحجارهمفل Noah-MPمتعلقب ه من اطق جهس تانیوبع فازآن
مناطقدش و جهپایهاس .مناطق جهس تانیدرای نحجض هب ه
صجرتدس نخجردههستنفوویژگیهایسطحخشکیازهملهباف 
درآنه ادس تخجشوغیی راتناش یاز
خ اکو اربریاراض ی 
فعالی های انسانی نشفهاس .درنتیج هبااینک ه م فل SWATو ا
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حفودیقابلی ا مالمفیری ودخال انس انیدرس طحخش کیرا
داردومفلNoah-MPفاقفآناس ،ه ردوم فلنت ایجمش ابهی
دارنفوضریبنشساوکلیفدرمن اطق جهس تانیازبقی همن اطق
بیشتر اس .مطابقباشک (-2ب)ضعیفورین شبیهس ازیازلح اظ
وشابهبهنتایجمفلSWATمربجطبهروانابدرمناطق جهپایهب ه
ل یکفس نب جدنس لجلازنظ ر اربریاراض ی،باف خ اکو
مفلسازیدرشک (-2ج)و
شاخصوجپجگرافیاس  .براساسنتایج 
هفول()1مفلدرهردوطرح جارهSIMTOPوBATSدرمن اطق
دش نتجانستهاس روانابرابهخجبیمناطق جهستانیشبیهس ازی
نف همیوجانفبهمنف ل باشف.درمناطقدش فعالی انس انی
شام  ش دیو ،آبی وانجااآبیاریوهجددارد هدرمفلSWAT
لحاظشفهانف؛بنابراین آبآبیاریبادورمشخصودرزمانمشخص
واردشفهانف .ای ندرح الیاس  هامک انوارد

درمفل SWAT
ردنآبیاریوفعالی هایانسانیبرایمفلNoah-MPوهجدنفارد
ومیزانآبآبیاریبهبارشاض افهش فهاس .هم ینمجض جعب ر
شک گیریالگجهایمختلفروانابوأثیرگذاشتهاس .ازطرفدیگر
بارشورودیبه نجانیکی ازاصلیورین جام شک گیریروان اب،
دردومفلالگجیمتفاوویدارنف.مفلSWATبرایدادههایاقلیمی
ازهملهبارشازنزدی ورینایستگاهبهمر زثق زیرحجضهاستفاده
می نفدرحالی هبارشورودیدرمفلNoah-MPشام دادهه ای
بارش GLDAS-1اس  هبادادههای منفین ایستگاهبارانس نجی

0.6

اصالحشفهاس .همچنین روشمحاسبهروانابدردومفلمتفاوت
اس .درSWATروانابس طحیحاص ازبارن فگیوجس طروش
ش مارهمنحن یروان اب)Arnold et al., 1998(CN-SCSودر
م فلNoah-MPروان ابب ااس تفادهازدوطرح جارهSIMTOPو
یش جد.ب اوجه هب همق ادیرارزی ابی ملک رددو
BATSمحاسبهم 
طرحجارهدرهفول()1بهطجر لی وفاوتزیادیبیندوطرحجارهدیفه
نمیشجدامامقفارR2درطرح جارهBATSدرمن اطق جهس تانیو
جهپایهنسب بهطرحجارهSIMTOPبزرگورومقفارض ریبن ش
درهرسهمنطقهبیشتروخطایRMSEدره رس همنطق ه مت ر
اس .بهنظرمیرسف ل اینوفاوتدرروشمحاسبهرواناباس .
روشBATSبراساسرطجب خاکوروشSIMTOPب راس اس
وجپجگرافیوفاصلهواسطحایستابی،روانابراوعیینمی نف؛بنابراین
درمناطق جهستانی هبارششفیفوراس وفرص نف جذ مت ر
اس اهمی رطجب خاکدروجلیفروان اب مت رم یش جدونق ش
ورمیشجد؛بنابرایندراینمناطقروشSIMTOP
رنگ 
وجپجگرافیپر 
نیزپیشبینیخجبیازروانابراارائهم یده ف.درمقاب درمن اطق
دش ،بارش متراس وب ه ل فرص نف جذی هوه جددارد
رطجب خاکدروجلیفروان ابو أثیربیش تریدارد،ازطرف یس طح
هایانسانیقرارمیگیرد؛بن ابرایندرای ن

ایستابیوح وأثیرفعالی 
مناطقروش BATSهبرمبن ایرطجب خ اکبن اش فهاس ،
میوجانفبرآوردبهتریداشتهباشف .


شیب تغییرات خطای  RMSEنسبت به پارامترها
0.2
0.4

0

پارامترهای حساس مدل

b
satdw
maxsmc
fsatmx
sla
cmic
f

شکل  - 1نمودار میزان حساسیت رواناب به پارامترها
جدول  -1ارزیابی کارایی مدل بعد از واسنجی
منطقه
جهستانی

  SIMTOPجهپایه 
دش 

جهستانی

جهپایه 
 BATS
دش 
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بعد از واسنجی

قبل از واسنجی
2

R2

NSE

RMSE

R

NSE

RMSE

0/78

0/47

 2/34

0/78

0/62

1/98

 0/19  0/52

 4/48

 0/27  0/52

 4/27

 0/41  0/69

 2/7

 0/44  0/71

 2/8

 0/31  0/83

 2/66

 0/64  0/81

 1/91

 0/09  0/56

 4/75

 0/6

 0/35

 4/02

 -0/54  0/49

 4/52

 0/7

 0/47

 2/63
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شکل  -2رواناب ماهانه مدلسازی شده توسط مدل  Noah-MPو  SWATو مجموع آبیاری و بارش در مناطق کوهستانی ،کوهپایه ،دشت

تبخير -تعرق ماهانه
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0
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زمان(سال -ماه)
شکل  -3تبخیر -تعرق ماهانه دو مدل  SWATو Noah-MP

تبخير-تعرق (ميليمتر)

ET_NOAH-MP
ET_SWAT
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ميانگين تبخير -تعرق ماهانه ()2000-2009
ET_NOAH-MP

dec

nov

oct

sep

aug

jul

jun

may

apr

mar

feb

jan

تبخير-تعرق (ميليمتر)

ET_SWAT

70
60
50
40
30
20
10
0

زمان (ماه)
شکل  - 4میانگین تبخیر -تعرق ماهانه دو مدل  Noah-MPو SWAT
جدول  - 2مقادیر سالیانه تبخیر –تعرق در مدل  SWATو Noah-MP

سال
وبخیر–وعر 
مفل SWAT

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

میانگین

 239

 253

 300

 360

 331

 329

 290

 328

 200

 295

 320

) (mm

وبخیر-وعر



مفلNoah-MP
) (mm

 174

 253

 353

 304

تبخیر -تعرق واقعی

میانگین وبخیر-وعر ماهانهدردهسالدرشک ()3رسوش فه
شجدمفلدرماههایسردوبخیر-وع ر 

اس .همانطجر هدیفهمی
را مترودرماههایگرابیشترازم فلSWATگ زارشم ی ن ف.
همانطجر هشک ()4نشانمیدهفبهطجرمتجس طوبخی ر-وع ر 
رماههایمه،ژوئنوژوئیه(از11اردیبهش وا9
مفلNoah-MPد 
ودرماهه این جامبر،ژانجی ه،فجری هو

مرداد)ازمفلSWATبیشتر
مارس(حفوداازآبانوااوای فروردین) متراس وب رخالفم فل
 SWATهاوجوبخیر-وعر رادرماهآوری (12ف روردینو ا10
اردیبهش )نشانمیدهفبیشترینوبخیر-وع ر آندرم اهم ه(11
اردیبهش وا10خرداد)اس ودرواقعدرنش اندادنپی وبخی ر-
وعر ،ی ماه قباس .باوجههبهنح جهمحاس بهوبخی ر-وع ر 
واقعیدرمفل Noah-MPاین مسئلهمربجطب هفعالی گی اهیدر
طجلسالاس ومفلدینامی گی اهی هرش فگی اهواف زایش
ی نف،با ثش ک گی ریای نالگ جش فه
فعالی آنراشبیهسازیم 
اس  .باشروعفص گرامفلگیاهیشروعبهمحاسبهوعر می نف
وباافزایشرش فگی اهمق فارآنرااف زایشم یده ف هیک یاز
ل هایبیشبرآوردمفل Noah-MPاس .همچنینبع فازوم اا
شفنفصجلگرامفلگیاهیبادرنظ رگ رفتنپای انفص رش ف،
مترین شاخص سطحبرگرابرایگی اهدرنظ رگرفت هوب های ن
درماههایسردوعر راصفرویانزدی ب هص فرمحاس به
ورویب 

 306

 309

 292

 197

 210

 368

 305

ی نفوایندرحالیاس  هدرحجضهنیشابجر ش زمستانهوهجد
م
داردووعر گیاهاندرپاییزوزمستانادامهداردولیمفلامک اندر
نظرگرفتن ش زمستانهرانفارد .ل دیگ ر و ب رآورد م فلدر
ماههای سردباوجههبهرابطه11ووابس تگیوبخی رب همتغیره ای

هجاشناسی،مشخصمیشجد .ل این وب رآوردرابای فدرض عف
دادههایورودیهستجج رد.همانطجر هاشارهشفدراینپژوهش
دادهه ای
بهاصالحدادههایبارشپرداختهشفهاس ولیبرایسایر 
هجاشناسی  هاثرمستقیودرمحاسبهوبخیر-وع ر دارن فاص الحی
صجرتنگرفتهاس اگرمهوالششفهاس باوجههبهمیانگین ل ی
دادههای پایگاه ومقایسهآنهابادادههایایستگاههایمش اهفاویو
دادهه ایورودی
وب رآورددادهه ایپایگ اهی،ب هص جرتخط ی 
دادهها امالبرطرفنشفهاس .ازطرف
افزایشدادهشجد،اماخطای 
دیگر مفل SWATبرای محاسبهوبخیر-وعر ازروشه ارگریجزو
مفلNoah-MPازروشپنمنمانتیثاستفادهمی نف های نخ جد
ام دیگریبرایوهجدوفاوتبینمقادیرایندومفلاس  .ل 
دیگروفاوتدرالگجیوبخیر-وعر دومفل،احتما بهخاطر ش 
دردش وآبیاریهایمنظودر سالاس  هدرم فلSWAT
لحاظشفهاس ولیدرمفلNoah-MPبرایارائهآنگزین هایدر
نظرگرفتهنشفهاس .درهفول()2مقادیرسا نهوبخی ر-وع ر در
فهمیش جد

همانطجر هدی
مقایسهبامفلSWATآوردهشفهاس  .
دربیشترسالهامفل،وبخیر-وعر رامش ابهب رآورد ردهاس و

میانگینوبخیر-وعر مفلبهنتایجسایروحقیقاتازهملهمیانآب ادی
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()1395ونظریه()1396نیزنزدی بجدهاس  .


نتیجهگیری
درای نپ ژوهشدوطرح جارهروان ابBATSوSIMTOPدر
مفلNoah-MPباهومقایسهشف.هردوطرحجارهبراساسدی فگاه
دان)((Dunneبراساسایندیفگاهروانابدرهنگ ااه اریش فن
آبورودیبررویبخشاشباعهرسلجلمفلوجلیفمیشجد)طراحی
شفهانف.نتایجحا یازآناس  هدراقل یوخش ونیم هخش 
حجضهنیشابجر،طرحجارهBATSدرهمهمناطق ملکردخجبیداش 
وطرحجارهSIMTOPدرمناطق جهس تانی ملک ردیمس اویب ا
مفلBATSداش .طرح جارهBATSس طحاش باعراب راس اس
رطجب  یههایخ اکوطرح جارهSIMTOPب راس اسش اخص
وجپجگرافیوفاصلهواسطحایستابیوعیینمی نف.بهنظرمیرسفب ا
وجههبهبارش مترواهمی رطجب دردش ،طرح جارهBATSدر
اینمنطقهوبه ل بارشبیشتردرمناطق جهستانی،فرص نف جذ
مترواحتمالبیشتربرایوشکی روانابدرمن اطقگ جدآن،روش
 SIMTOPاراییبیش تریدارد).(Niu et al., 2005طرح جاره
پجششگیاهیپجیاوبخی ر-وع ر رامتناس بب امراح رش فگی اه
شبیهسازیمی نف هبهنظرمیرسف ل اصلیوف اوتدوم فلدر
برآوردوبخیر-وعر باشف.روشمتف اوتدوم فلدرب رآوردوبخی ر-
وعر و فاامکانشبیهسازیفعالی  شاورزیدرمفلNoah-MP
از ل هایدیگراینوفاوتاس .درمقیاسس الیانهم فل-Noah
MPوبخیر-وعر رانزدی بهس ایروحقیق اتب رآورد ردهاس .
پیشنهادمیشجدسایرگزینههایمفلNoah-MPدرب رآوردروان اب
مجردبررسیقرارگیرنف هازهملهآنه اگزین هروان ابب راس اس
وفاوتسر آبورودیونفجذاس .استفادهازاینگزینهب اوجه ه
یوجانفنتایجمتفاوویراارائهدهف .
بهشرایطوباف خاکمنطقه،م 
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Abstract
Surface water resource planning requires the estimation of water balance components at different spatial and
temporal scales. Moreover, due to the inadequacy of the stations in terms of number, dispersion, and temporal
data recording, numerical modeling of the land surface is necessary. In this study, the Noah-MP model was used
to compare the simulated runoff by SIMTOP and BATS schemes and to evaluate the dynamic vegetation scheme
for estimating actual evapotranspiration in the Neishaboor watershed monthly scale in 2000-2009. Due to the
low accuracy and dispersion of hydrometric stations, the SWAT model output was used for evaluation. To
develop the model, first, the sensitivity analysis of the modeled runoff to parameters of the model was
performed. The model showed the highest and least sensitivity to the soil parameter in the Clapp-Hornberger
relation (b) and runoff decay factor (f), respectively. The best and the first performance of simulated runoffby
BATS scheme were in mountainous areas and the evaluation criteria including R2, NSE, and RMSE were
respectively 0.81, 0.64, and 1.91. The second grade of performance was for the plain and the lowest values for
simulated runoff were in foothills regions. Results indicate that the BATS scheme shows better results in the
plain and foothills areas and the results of the SIMTOP scheme in the mountainous regions were similar to
BATS results.
The dynamic vegetation scheme has been able to simulate evapotranspiration changes along with the stages
of plant growth. The mean of annual evapotranspiration estimated by the Noah-MP model was 305 mm.
Keywords: BATS scheme, Dynamic vegetation scheme, Neishaboor watershed, Noah-MP model, SIMTOP
scheme
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مقاله علمی-پژوهشی

مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آبزیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای
 MODFLOWو

MT3DMS

پریسان طاهریان  ،1حسین انصاری ،*2کامران داوری ،3علی نقی ضیایی ،4علی اصغر بهشتی
تاریخ دریافت1398/08/08 :

5

تاریخ پذیرش1398/9/12 :

چکیده
 MODFLOWو MT3DMS

در این مطالعه ،به منظور ارزیابی تغییرات کیفیت آبزیرزمینی در دشت نیشابور تحت سناریوهای مختلف از کدههای
استفاده شه .در مرحله شناخت آبخوان و تهیه مهل مفهومی ،مشخص شه افزایش شوری آبخوان به دلیل وجود آبرفت ریزدانه و کانیهدای تخخیدری در
حاشیه دشت و آب برگشت کشاورزی میباشه .مهل جریان آب زیرزمینی در شرایط نامانهگار بدرای دوره  10سداله مهرمداه  1380تدا شدهریورماه 1390
واسنجی و برای یک دوره  4ساله (مهرماه  1390تا شهریورماه  )1394صحتسنجی شه .خطای مهل جریان در دوره واسنجی و صحتسنجی (برحسد
 )RMSEبه ترتی  1/92و 1/65متر بود .همچنین خطای مهل انتقال جرم برای دوره  14ساله شخیهسازی در حهود  1/78میلیگرم در لیتر بود .در مرحله
بعه ،اثر دو سناریوی ادامه رونه کنونی و شرایط  40درصه کاهش برداشت از آبخوان تا سال  1404پیشبینی شه .تحت سناریوی یک و ادامه رونه کنونی
تا افق  ،1404هیهروگراف معرف آبخوان برای کل دشت افت  0/79متر در سال نشان داد و شوری آبزیرزمینی بطور پیوسته افدزایش مدییابده .تحدت
سناریوی دوم که ههف آن کاهش برداشت از آبخوان به منظور رسیهن به وضعیت تعادلی در بیالن آبزیرزمینی بود ،برداشت از همه چاههای آبخوان به
انهازه  40درصه کاهش یافت .نتایج نشان داد با اینکه میانگین سطح آب در آبخوان افت نمیکنه ،اما شوری آبزیرزمینی همچنان افزایشی است الخته با
نرخی به انهازه  50درصه کمتر از سناریوی اول .این موضوع نشان دهنهه این واقعیت است که کاهش برداشت از آبخدوان بدا ندرک یکسدان بدرای همده
چاههای بهرهبرداری ممکن است اههاف مهیریت منابع آب را برآورده نکنه و برای مهیریت آبخوان نیاز به اطالعات توزیعی میباشه.
واژههای کلیدی:

مقدمه

دشت نیشابور ،شوری آب زیرزمینی ،مهلسازی ریاضی انتقال جرم در آبخوانMT3DMS ،MODFLOW ،
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است 56 ،درصه از آب آشامیهنی کشور از منابع آبزیرزمینی استخراج
می شود (سخحان اردکانی )1395 ،و بهرهبرداری ناپایهار از ایدن مندابع
موج افت مستمر ساالنه بیش از  11میلیدارد متدر مکعد و بدیالن
منفی آبخوانها شهه است (میخهی. )1394 ،خطر آلودگی کمتر نسدخت
به سایر منابع آبی و هزینه پایین استحصال آن باعث شهه تا برداشدت
از این منابع همچنان ادامه داشته باشه .این اضافه برداشدت بده مدرور
زمان موج بروز آثدار منفدی دیگدری همچدون پیشدروی آب شدور،
نشست زمین و کاهش حجم طخیعی آبخوان و معضالت بوم شدناختی
شهه است که به مرور تخهیل بده یدک معضدل اجتمداعی شدهه اسدت
(فرزاندده و همکدداران .)1395 ،بنددابراین ارزیددابی کمیددت و کیفیددت
آب زیرزمینی از اهمیت بسزایی در مهیریت سالمت ،کشاورزی ،اقتصاد
و سیاست جامعه برخوردار است .در مطالعه حاضر با اسدتفاده از مدهل-
هددای ریاضددی  MODFLOWو  ،MT3DMSچگددونگی تغییددرات
کیفیت آبزیرزمینی و پیشروی آب شور در دشت نیشدابور بده عندوان
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یکدی از دشددتهدای ممنوعدده کشددور کده بددا بحدران کدداهش سددطح
آب زیرزمینی ،فرونشست و شور شهن آب زیرزمینی روبرو است بررسی
شهه است.
در مطالعات مختلف از مهلهای ریاضی برای شخیهسازی جریان و
فرآینههای انتقال جرم در آبخوان استفاده شهه است کده در ادامده بده
تعهادی از آنها اشاره میشود .مشههی و باغونه ( )1389به بررسدی و
مهلسازی آلودگی ناشی از زبالههای محل دفن بر آبهای زیرزمیندی
آبخوان امان آباد اراک با استفاده از کده  MODFLOWپرداختنده در
این تحقیق مسیر حرکت آلودگی رونهیابی گردیه که نتدایج حاصدل از
مهلسازی کیفی نشان میدهه که با توجه بده نزدیدک بدودن فاصدله
محل قرارگیری چاههای آب شرب و مسیرهای حرکت آلودگی نهایتدا
حرکت آالینههها به چاههای آب شرب منتهی میشود و در آینههای نه
چنهان دور به تمام چاهها میرسه .از اینرو منطقده موجدود از پتانسدیل
آلودگی باالیی برخوردار میباشه.
چیددتسددازان و همکدداران ( )1391بددا اسددتفاده از بددا کددههای
 MODFLOWو  MT3DMSدر قالد ندرم افدزار ،PMWIN 5.3
غلظت نیترات بر اثر فعالیتهای کشاورزی در دشت رامهرمدز (اسدتان
خوزستان) را شخیهسازی کردنه .در این مطالعه ،مدهل انتقدال آلدودگی
نیترات به مهت شش ماه از خرداد  1389تا آبان  1389واسنجی و طی
یک دوره دو ماهه در مهر و آبدان  1389صدحتسدنجی شدهه اسدت.
نتایج حاصل از مهل نشان داد که از نظر کیفی نیز آبخدوان در مرحلده
گذر از مرز  50درصه آلودگی است که با توجه به سناریوهای مختلدف
و با برنامهریزی مناس میتوان طی طوالنی مهت آبخدوان را پداکیزه
کرد.
زمزم و رهنمدا ( )1391بده ارزیدابی کیفیدت آبزیرزمیندی دشدت
رفسنجان با استفاده از مهل ریاضی  MODFLOWو  MT3DMSو
نتایج آنالیز کیفی  62حلقه چاه کشاورزی پرداختنه که پس تهیه مدهل
کمی و کیفی آبخوان با انجام عملیات واسنجی مهل کالیخره گردیده و
صحتسنجی مهل برای دورههدای زمدانی مختلدف اجدرا شده .نتدایج
تحقیق نشان داد پارامترهای مختلدف کیفدی در آبزیرزمیندی منطقده
خصوصا کلر و  ECظرف  2تا  5سال آینهه رونه افزایشی داشدته و در
طی سالهای آتدی از حده مجداز خواهده گذشدت و کشدت و آبیداری
درختان مقاوم به شوری را با مشکل مواجه خواهه نمود.
قخادیان و بهرامی ( )1395از مهل ریاضی برای شخیهسازی انتشدار
آلودگی چاههای فاضالب در دشت خزل واقع در استان همهان استفاده
کردهانه .در این تحقیق ،مهل کمی آبخوان با کده  MODFLOWدر
دو حالت جریان مانهگار (مهرماه  )1388و جریان غیرمانهگار (از آبان-
ماه  1388تا مردادماه  )1389واسنجی و در شهریورماه  1389صحت-
سنجی شهه است .سپس با مهل کالیخره شهه تأثیر اجرای طرح تغذیده
مصنوعی آبخوان به مهت  5ماه از اواخر مهر تا اواخر اسدفنه ( توسدط
 31چاه تزریق) بررسی شهه است .نتایج نشان داده است که بدا پاسد

مثخت آبخوان ،حهاکثر میزان باال آمهگی سطح آبزیرزمینی دشت بده
مقهار  19سانتیمتر در فروردین ماه خواهه بود .مهل کیفی آبخوان بدا
که  MT3DMSتهیه و برای همان دورهی شدخیهسدازی جریدان ،بدا
کالیخراسیون مقادیر ضری پراکنهگی طدولی مدواد آبخدوان و ضدری
توزیع (به روش سعی و خطا) واسنجی شهه است .نتدایج ایدن تحقیدق
نشان داده است که شعاع تأثیر چداههدای فاضدالب در نقداخ مختلدف
حهود  150تا  200متر میباشه.
صابری مهر و همکاران ( )1396دشت شخستر در سدمت شدمال-
شرقی دریاچه ارومیه؛ یکی از دشتهای حاصدلخیز کشدور اسدت کده
سالیانه کشاورزی در آن به وسعت بسیار زیاد انجام میپدذیرد .عدالوه
بر آبهای سطحی که بخش کمی از آبهدای مدورد نیداز کشداورزی
منطقه را تأمین مینمایه؛ بطورکلی کشاورزی منطقه بده آبزیرزمیندی
دشت وابسته است و حجم زیادی از آبزیرزمینی هر سداله در همدین
جهت استخراج میشود .دشت شخستر طی سالیانه گذشته تحت تدأثیر
نفوذ پیشرونهه آب شور قرار گرفته است که منخدع و علدت شدوری آن
شورابههای به دامافتاده در رسوبات انتهای دشت میباشه .مهل کمدی
و کیفی دشت با استفاده از نرمافدزار  GMSجهدت مدهیریت صدحیح
برداشت از آبزیرزمینی منطقه و جلوگیری از پیشرفت جخهه آب شدور
در این پژوهش انجام شهه است .تغییرات سطح آب با استفاده از آمدار
سطح ایسدتابی  24حلقده چداه پیزومتدری موجدود در محدهوده مدورد
مطالعه ،مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تعیین پارامترهای آبخوان در
اثنای واسنجی مهل و اطمینان از منطقی بودن جوابها و پس از طی
مرحله صحتسنجی وضعیت هیدهرولیکی آبخدوان بررسدی و تحلیدل
گردیه .در دو منطقه از دشت یکدی در قسدمت جندوبی و دیگدری در
قسمت شمال غربی دشت بعلت وجود تراکم چاهها افت شهیه تراز آب
مالحظه گردیه .در نهایت از که عهدی  MT3DMSکه انتقال تودهای
ذرات را شخیهسازی میکنه برای تخمین مسیر حرکت جخهه آب شدور
استفاده گردیه که نشان داد نفوذ جخهه آب شور در قسمت جنوبی و در
منطقهای که افت تراز آب ایجاد شهه بود اتفاق میافته.
همچنددین از دیگددر اسددتفادههددای کدده  MODFLOWبددرای
شخیهسازی جریان آبزیرزمینی مدیتدوان بده مطالعده انصداری فدر و
همکاران ( a,b)2019در آبخوان ساحلی بنهر گز ،کریمدی و همکداران
( )2019در آبخوان تهران و یوسدفی و همکداران ( )2019در آبخدوان
کرج اشاره کرد.
از تجربیات بینالمللی میتوان به تحقیدق بدیوی و همکداران در
سال  2008اشاره کرد که در آن اثر  372لنهفیل غیر کنترل شدهه در
استان چهجیانگ کشور چین بر کاهش تهریجی کیفیدت آبزیرزمیندی
بررسی شهه است .آنها از کدههای  MT3Dو  MODFLOWبدرای
شخیهسازی مهل جریان آبزیرزمینی و انتقال آلودگی اسدتفاده کردنده.
نتایج به دست آمهه نشاندهنهه این موضوع بود که نشت از لنهفیلها
تأثیر بسیار زیادی بر کاهش کیفیت آبزیرزمینی منطقه دارد.

مدل سازي جریان و تغييرات کيفي (شوري) آبزیرزميني در دشت نيشابور توسط کدهاي

موکوپادیدای و همکدداران اثددر پسدداب مخددازن نفتددی بددر آلددودگی
آب زیرزمینی در شمال کویت را بررسی نمودنه .به ایدن منظدور چهدار
چاه مشاههه ای در اطراف میهانهای نفتی که محل دفدع پسداب بدود
حفر شه .غلظت  TDSدر چاههای مشاهههای در حهود  57000میلی-
گرم در لیتر بود .آنهدا از روش تفاضدل محدهود و ندرم افدزار visual
 MODFLOWبرای مهلسازی جریان آبزیرزمیندی و بدرای مدهل-
سازی رونه انتقال آلودگی (مواد شیمیایی) از  MT3Dاستفاده نمودنده.
مهل عهدی ساخته شهه نشان داد آلودگی ایجداد شدهه توسدط پسداب
نشتی از مخازن نفتی پس از یک دوره  5ساله 80 ،تا  85متر در جهت
شمالشرقی حرکدت کدرده و آلدودگی را منتقدل مدیکنده .در نهایدت
پیشنهاد شه که محلهای دفع پساب موجود در منطقده و یدا نزدیکدی
آن تعطیل شهه و مکانهای جهیه خارج از محهوده کنونی ایجاد گردد
). (Mukhopadhyay et al., 1994
چیتراکار و سانا مهلسازی کمی و کیفی آبزیرزمینی بدا کدههای
 MT3DMSو  MODFLOWبرای آبخوان ساحلی الختینه در کشدور
عمان انجام دادنه و تاثیر سدناریوهای مختلدف بدر نفدوذ آب شدور در
منطقده بررسدی کردنده ) .(Chitrakar and Sana, 2015همچندین،
نگدددم و الترابیلدددی بدددا بکدددارگیری بدددا کدددههای  MT3DMSو
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 MODFLOWتغییرات غلظت نیترات را منطقده المنوفیدا در مصدر
شخیهسازی کردنه ). (Negm and Eltarabily, 2016

مواد و روشها
حوضه آبریز نیشابور بدا وسدعت  9157کیلدومتر مربدع در اسدتان
خراسان رضوی واقع شهه است (شکل  .)1آب و هدوای منطقده نیمده
خشک تا خشک است .متوسط بارندهگی در کدل حوضده معدادل 234
میلی متر و متوسط تخخیر برای کل حوضه حدهود  2335میلدیمتدر در
سال گزارش شهه است (شفیعی.)1388 ،
به دلیل قرارگیری این دشت در اقلیم نیمهخشک ،آبخوان آبرفتدی
دشت نیشابور است که مساحتی در حهود 2833کیلدومترمربدع را دربدر
میگیرد منخع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطقده (شدکل  .)1بده دلیدل
عهم مهیریت مناس برداشت ها ،بده تخدع افدزایش جمعیدت و صدنایع
وابسددته بدده آب ،مشددکالت عهیددههای مانندده افددت شددهیه سددطح
آبزیرزمینددی ،کدداهش دبددی چدداههددا و قنددوات و افددزایش شددوری
آبزیرزمینی در منطقه ایجاد شهه است.

شکل  -1موقعیت حوضه آبريز نیشابور در استان خراسان رضوی و نقشه زمینشناسي آن به همراه مرز آبخوان ،ايستگاههای هواشناسي،
هیدرومتری و شبکهی آبراههها

به منظور بررسی کیفیدت آب زيرزميني و مدهلسدازی ریاضدی
تغییددرات شددوری آبزيرزمين ي در آبخددوان نیشددابور در ابتددها مددهل
مفهومی کمی و کیفی سامانه آبزیرزمینی دشت نیشابور تهیه گردیده.
ههف از تهیهی مهل مفهدومی ،سدادهسدازی محدهودهی مطالعداتی و
سازمانههی آمار و اطالعات موجدود در آن اسدت بطدوری کده بتدوان
سیستم منابع آب (سطحی و زیرزمینی) را بده آسدانی مدورد تجزیده و
تحلیل قرار داد .در این مطالعه از نتایج کار ایزدی و همکداران ()2013
استفاده شه که ضمن ارائه یک دستورالعمل جامع بمنظور تهیهی مهل

مفهومی آب زیرزمینی ،اقهام به تهیه مهل مفهومی کمی دشت نیشابور
کردنه .در این پژوهش ،با استفاده از اطالعات آنالیز شدیمیایی آب 55
ایستگاه پایش کیفیت آبزیرزمیندی (انجدام شدهه توسدط شدرکت آب
منطقه ای استان خراسان رضوی) و انجدام مطالعدات هیهرووئوشدیمی،
مهل مفهومی کیفی آبخوان نیشابور تهیه شه.
به منظدور انجدام مطالعدات هیهرووئوشدیمی از دادههدای کیفیدت
آب زیرزمینی مربوخ به سال آبی  1393 -94بودنده اسدتفاده شده55 .
نمونه از ایستگاه در سراسر دشت مدورد بررسدی قدرار گرفدت کده 51
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نمونه مربوخ به چاه و  4نمونه مربوخ به قنوات میباشدنه و از لحدا
توزیع مکانی در وضعیت مطلوبی هستنه (شکل  .)2قال این نمونههدا
در آبخوان آبرفتی نیشابور واقع شههانه که این امر موج میشود کده
برآورد خوبی از وضعیت کیفیت شیمیایی آب موجود در آبخوان بهست
آیه.
در گام بعهی ،بهمنظور تعیدین بدیالن آبزیرزمیندی در دورههدای
مختلف زمانی و شخیهسازی جریدان آبزیرزمیندی در آبخدوان آبرفتدی
دشت نیشابور از که  MODFLOWاستفاده گردیه .در این مهل ،یک
شخکهی منظم تفاضالت محهود با مساحت حهود  2360کیلومترمربدع
و با انهازهی سلول  500متر در  500متر مدورد اسدتفاده قدرار گرفدت.
برای ایجاد مهل جریان آب زیرزمینی از نتدایج مطالعدات قخلدی بدویژه
مطالعه انجام گرفته توسط ایدزدی ( )1392بهدره گرفتده شده و مدهل
جریان تهیه شهه در مطالعات قخلی بدا دادههدای جهیده بروزرسدانی و
واسنجی مجهد شه.
سپس ،به منظور بررسی تغییرات شوری (کیفیت آبزیرزمینی) بدا
استفاده از که  MT3DMSفراینده انتقدال جدرم بصدورت محلدول در
آبخوان شخیه سازی شه .حرکت و انتقال مواد محلدول در محدیطهدای
متخلخل بطور کلی به خصوصیات محیط متخلخل (خصوصیات مسیر
حرکت) ،مشخصات محیط مایع (بستر حرکت) و خصوصیات نوع ماده
محلول بستگی دارد .در که  MT3DMSحرکدت مدواد محلدول را بدا
استفاده از معادالت دیفرانسیل جزئی (بر اساس قانون بقای جرم) و بدا
اسددتفاده از فرآینددههای انتقددال (همرفددت) و پخددش هیددهرودینامیکی
شخیهسازی مینمایه.
با توجه به اههاف مطالعه ،یون کلر در آبزيرزميني بده عندوان
آالینهه در نظر گرفته شه .سری زمانی یون کلر در ایستگاههای پایش
کیفیت آبزیرزمینی به عنوان داده مشاهههای به مهل کیفی وارد شه.

نتايج و بحث
بهطور کلی تحلیلهای کیفدی و ارزیدابی رونده تغییدرات کیفیدت
شیمیایی منابع آب عالوه بر جایگداه آن در تدامین نیازهدای مصدارف
گوناگون ،در مطالعه هیهرووئولووی و مهیریت آبخدوان نیدز از اهمیدت
باالیی برخوردار است .بهینجهت عموما بده صدورت دورهای از مندابع
آب انتخابی یا بهصورت مطالعات موردی در مقاطع زمانی و در اعمداق
مختلف ،از منابع آبزیرزمینی نمونه برداری کیفدی نیدز انجدام شدهه و
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آن ها شامل ههایت الکتریکدی )،(EC
 pHو غلظت عناصر اصلی مورد انهازهگیری قرار میگیرد.
ساده ترین و کمهزینهتدرین مشخصده کیفدی مندابع آب ،هدهایت
الکتریکی است که بهعنوان شاخصی برای پیبردن به وضعیت کیفیت
منابع آب استفاده میشود .نقشه توزیع هدهایت الکتریکدی در آبخدوان
دشت نیشابور (شکل  )2نشان میدهه که در نواحی شمال شرق دشت

که آبخوان تحت تأثیر تغذیه زیرزمینی و سطحی مناسخی قدرار دارد و
دانهبنهی درشت تر میباشه آبخوان دارای بهترین کیفیت مدیباشده و
در نواحی جنوب و غرب آبخوان که آبرفتها ریزدانهتر بوده و سدرعت
حرکت آبزیرزمینی در آنها کمتر است ،شوری آبزیرزمینی افدزایش
مییابه.
بررسددی سددری زمددانی طددوالنی مددهت هددهایت الکتریکددی در
ایستگاههای پایش کیفیت آبزیرزمینی دشت نیشابور نشان مدیدهده
میانگین شوری در آبخوان بین سال هدای  1378تدا  1394افزایشدی
بوده است (شکل .)2
در این مطالعه با استفاده از نمودار پایپر (شکل  ،)3تیپ آب بدرای
نمونههای آبزیرزمینی دشت نیشابور تعیین شدهه اسدت کده بدر ایدن
اساس ،تیپ سهیم-کلرایده ( 63/6درصده) ،سدهیم-بیکربندات (14/5
درصه) ،منیدزیم -بدیکربندات ( 12/7درصده) ،سدهیم-سدولفات (7/2
درصه) و منیزیم-کلرایه ( 1/8درصه) نمونهها را شامل میشود.
از نظر مکانی نمونه های با تیپ سهیم-کلریده بیشدتر در جندوب،
مرکز و غرب دشت خصوصا در مناطق تخلیه آبخوان دیهه میشود .اما
رخسارههای کربناته که شاخص مناطق تغذیهای محسوب می شود در
مناطق شدمالی و شدرقی و عمومدا نزدیدک بده ارتفاعدات و مخدروخ
افکنههای مشرف به بلنهیهای این مناطق دیهه میشود .نمونههدای
با رخساره سولفاته نیز هر چنه بده تعدهاد کدم در بدین نموندههدای بدا
رخساره کلروره و بیکربناته دیهه می شونه.
بخشی از شوری آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک می
توانه ناشی از آبشویی الیههای نمدک حاصدل از تخخیدر آب از سدطح
خاک باشه .رونه کاهشی در نمودار  ECدر برابر نسخت کاتیونهدا بده
کلددر ( K/Cl ،Ca/Cl ، Na/Clو  )Mg/Clنشددان مددیدهندده ایددن
کاتیونها مدی تواننده ناشدی از هدوازدگی سدیلیکاتهدا و یدا انحدالل
کربناتها باشنه (شکل  .)4چنانچه این رونه افقی و مدوازی بدا محدور
 ECباشه نشان دهنهه نقش تخخیر در افدزایش غلظدت سدهیم اسدت.
همان طور که مشاههه می شود بخشی از نمونهها اثر بارز تخخیر و یدا
انحالل هالیت را نشان میدهنه که اغل مربوخ به نمونه هدای واقدع
شهه در غرب و بعضا مرکز دشت نیشابور هستنه.
رابطه مستقیم بین کلر و ( ECشکل  )4نیز به خوبی نشاندهندهه
اثدر بدرهمکنش آب-سدنگ ) (water-rock interactionمدیباشده.
آب هایی که مسیر طوالنی در آبخوان حرکدت کدردهانده ،بدرهمکنش
بیشتری با مواد آبخوان داشته و تکامل بیشتری را طی کدردهانده و در
نتیجه غلظت های باالتری از مدواد محلدول را دارا هسدتنه (Moran-
) .Ramírez et al., 2016با توجه به رابطه کلر و  ،ECاز یون پایدهار
کلر می توان به عنوان نماینهه شوری آبزیرزمینی برای مدهل سدازی
استفاده کرد.
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شکل  -2نقشه توزيع هدايت الکتريکي در نمونههای آبزيرزمیني دشت نیشابور (الف) و نمودار تغییرات هدايت الکتريکي (کموگراف) دشت
نیشابور بین سال های  1378تا ( 1394ب)

شکل  -3نمودار پايپر نمونههای آبزيرزمیني محدوده مطالعاتي نیشابور
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شکل  -4نمودار نسبت های مختلف کاتیون ها و هدايت الکتريکي در برابر EC

بررسی سری زمانی  15سداله یدون کلدر در آبزیرزمیندی دشدت
نیشابور نشان میدهه بیشترین افزایش کلدر در حاشدیههدای غربدی و
شرقی دشت مشاههه شهه است (شکل  .)5در این نواحی سدنگ کدف
مارنی و آبرفت ریزدانهتر بوده و ضخامت اشخاع کمتدر از مرکدز دشدت

میباشه .با پایین رفتن سطح آبزیرزمینی ،چاهها از الیههای پایینتدر
آبخوان که دارای شوری بیشتری میباشدنه آب مدیگیرنده .در ادامده،
چگونگی پیشروی آبهای شور در آبخوان توسط مهل ریاضی شدخیه-
سازی شهه است.

شکل  -5نقشه تغییرات زماني يون کلر در نمونههای آبزيرزمیني دشت نیشابور

مدل سازي جریان و تغييرات کيفي (شوري) آبزیرزميني در دشت نيشابور توسط کدهاي

همانطور که قخال گفته شه ،پس از تهیده مدهل مفهدومی کمدی و
کیفی ،شخیهسازی جریان آبزیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت نیشابور
با استفاده از که  MODFLOWبدر اسداس از نتدایج مطالعده ایدزدی
( ) 1392انجام شه و مدهل جریدان تهیده شدهه در مطالعدات قخلدی بدا
داده های جهیه بروزرسانی و مهل در شرایط ناماندهگار بدرای دوره 10
ساله مهرماه  1380تا شهریورماه  1390با گام زمانی یدک ماهده و بدا
استفاده از دادههای مشاهههای سطح آبزیرزمینی واسنجی شه (شکل
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 .)6سپس مهل جریان آبزیرزمینی برای یدک دوره  4سداله (مهرمداه
 1390تا شهریورماه  )1394صحتسنجی شه .نتدایج مدهل نشدان داد
که مطابقت خوبی بین تراز آبزیرزمینی شخیهسازیشهه و مشداهههای
در زمان شدخیه سدازی دیدهه مدیشدود بطوریکده در دوره واسدنجی و
صحتسنجی مقادیر خطا (برحسد  )RMSEبده ترتید بده مقدادیر
 1/92و  1/65متر کاهش یافت.

شکل  -6سطح آب اولیه و شرايط مرزی در مدل جريان به همراه مقايسه دادههای مشاهدهای و محاسباتي در چند چاه مشاهدهای

پس از تهیه مدهل جریدان ،بده منظدور بررسدی تغییدرات شدوری
(کیفیت آبزیرزمینی) با استفاده از که  ،MT3DMSانتقال یدون کلدر
بصورت محلول در آبخوان شخیه سازی شه .سری زمانی یدون کلدر در
ایستگاههای پایش کیفیت آبزیرزمینی به عنوان داده مشداهههای بده
مهل کیفی وارد شه.
با توجه به عهم وجود دادههای مربوخ بده پخدش (شدامل پخدش
طولی و عرضی) در محهوده آبخوان ،مقهار اولیه این پارامترها با توجه
به نوع دانه بنهی رسوبات آبخوان و اسدتفاده از مراجدع معتخدر موجدود

بصورت اولیه برای محهوده مهلسازی تعریف گردیه.
با توجه به این موضوع واسنجی مهل کیفی با در نظر گرفتن کلیه
پارامترهای تاثیرگذار در مهل کیفدی شدامل تغذیده ،شدرایط مدرزی و
پخشودگی طولی تا حصول به دقت مورد نیاز انجام گردیه .شخیهسازی
کیفددی در آبخددوان نیشددابور بددرای دوره  14سدداله مهرمدداه  1380تددا
شدهریورماه  1394انجدام گرفدت و خطدای محاسدخه شدهه (برحسد
 )RMSEبددرای یددون کلددر در ایسددتگاههددای پددایش در حددهود 1/78
میلیگرم در لیتر بهست آمه (شکل .)7

شکل  -7غلظت يون کلر در شرايط اولیه مدل انتقال جرم به همراه مقايسه دادههای مشاهدهای و محاسباتي غلظت يون کلر در چند نقطه پايش
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پس از واسنجی مهلهای جریان و انتقال جرم در آبخوان نیشابور،
دو سناریو در مهل تعریف شه و اثرات آن تدا شدهریورماه سدال 1404
توسط مهل بررسی شه .در سناریوی اول فرض شهه است طی دوره -
پیشبینی ( 1394تا  )1404مقهار برداشت از آبخدوان و میدزان تغذیده
مشابه شرایط کنونی بداقی بمانده .در ایدن سدناریو افدت سدطح آب و

افزایش شوری آبخوان ادامه خواهه یافت (شکلهای  8و  .)9بطوریکه
مساحت قسمتهایی از آبخوان که دارای آب با کیفیت است به تهریج
کمتر خواهه شه و آب شور از حاشیههای جنوب شرق تا غربی آبخوان
به سمت مرکز و شمال پیشروی خواهه داشت (شکل .)8

شکل  -8تغییرات زماني-مکاني غلظت يون کلر در آبزيرزمیني دشت نیشابور در دوره شبیهسازی و پیشبیني در سناريوی اول (ادامه روند کنوني)

سناریوی دوم ،کاهش برداشت از آبخوان به منظور رسیهن تعدادل
در بیالن آبزیرزمینی میباشه .نتایج نشان داد که برداشت از آبخدوان
بایستی به میزان تقریخی  40درصه کاهش یابه تدا بتدوان بده شدرایط
تعادلی دست یافت .در این سناریو فرض شه که مقهار تغذیه در طدول
دوره پیشبینی ثابت باشه و تخلیهی کلیهی چاههدا بطدور مسداوی در
کل دشت کاهش یابه .حتی با در نظرگدرفتن شدرایط تعدادلی در ایدن
سدناریو ،تددراز آبزیرزمینددی در نددواحی شددرق و جنددوب شددرق دشددت
همچنان دارای رونهی کاهشی است و میانگین شوری آبخوان افزایش
مییابه اما نرک افزای شوری  50درصه کاهش مییابه (شکل .)9

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مهل مفهومی و مهل ریاضی جریان آبزیرزمینی
و انتقال جرم بصورت محلول برای شدخیهسدازی پیشدرفت شدوری در
آبخوان نیشدابور بدا اسدتفاده کدههای  MODFLOWو MT3DMS
انجام شه .پس از کس شناخت از هیدهرووئولووی و هیهرووئوشدیمی
منطقه ،مهل عهدی ایجاد شه و مرزهای مدهل و تدنشهدای وارد بدر

سلولهای فعال تعریف شهنه .مطالعات هیهرووئوشیمی نشدان داد کده
افزایش شوری آبخوان به دلیل وجود کانیهای تخخیری و آب برگشت
کشاورزی است .مهل جریان در شرایط نامانهگار بدرای دوره  10سداله
مهرماه  1380تا شهریورماه  1390با گام زمانی یک ماهه و با استفاده
از دادههای مشاهههای سطح آبزیرزمینی واسنجی و برای یدک دوره
 4ساله (مهرماه  1390تا شهریورماه  )1394صحتسنجی شده .نتدایج
مهل نشان داد که مطابقت خوبی بین تراز آبزیرزمینی شدخیهسدازی-
شهه و مشاهههای در زمان شخیهسازی دیهه میشود .در مرحله بعه ،اثر
دو سناریوی ادامه رونه کنونی و شرایط  40درصه کداهش برداشدت از
آبخوان تا سال  1404پیش بینی شه .تحت سناریوی یک و ادامه رونه
کنونی تا افق  ،1404هیهروگراف معرف آبخوان برای کل دشت افتدی
معددادل  0/79متددر در سددال نشددان داد .همچنددین سددطح محددهوده
مهلسازی در جنوبشرق دشت بخداطر خشدکشدهن آبخدوان در آن
نواحی به سمت داخل پیشروی کرده و به تهریج کوچک و کوچدکتدر
میگردد و شوری آبزیرزمینی بطور پیوسته افزایش مییابه.
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شکل  -9میانگین سطح آبزيرزمیني و غلظت يون کلر (شوری) در آبخوان نیشابور طي دورههای شبیهسازی و پیشبیني

تحت سناریوی دوم که ههف کاهش برداشت از آبخدوان بمنظدور
نیل به وضعیت تعادلی در بیالن آبزیرزمینی میباشه ،نتایج نشان داد
که برداشت از آبخوان بایستی به میزان تقریخا  40درصه کداهش یابده
تا بتوان به شرایط تعادلی دست یافت .همچنین بر اساس هیدهروگراف
واحه آبخوان ،تراز آبزیرزمینی حهاکثر تدا  0/68متدر در انتهدای دوره
(شهریور  )1404افزایش نشان میدهه .نکته قابل توجده ادامده رونده
افزایش شوری آبخوان الخته بدا نرخدی بده اندهازه  50درصده کمتدر از
سناریوی اول میباشه .این موضوع نشان دهنهه این واقعیت است کده
کاهش برداشدت از آبخدوان بدا ندرک یکسدان بدرای همده چداههدای
بهره برداری ممکن است اههاف مهیریت منابع آب را بدرآورده نکنده و
برای مهیریت آبخوان نیاز به اطالعات توزیعی میباشه.
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Abstract
In this study, MODFLOW and MT3DMS codes were used to evaluate changes in groundwater quality in
Neyshabour plain under different scenarios. During developing the conceptual model, it was found that the
aquifer salinity increased due to the presence of fine alluvium and evaporite minerals in the margins of the plain
and agricultural return flow. Groundwater models was calibrated under transient condition for 10 years from
October 2001 to September 2011 and validated for a 4-year period (October 2011 to September 2015).
Quantitative comparison of the head and Cl data in all the observation points indicated a reasonable match
between the observed and the calculated values. The root mean squared error (RMSE) was 1.92 m and 1.65 m
for the calibration and validation periods in the flow model, and the RMSE was 2 mg/l for the mass transport
model in Neyshabour aquifer. The MODFLOW and MT3DMS models were used to simulate the effect of the
two scenarios: (1) continue the current trend in groundwater withdrawals and (2) 40% reduction in groundwater
withdrawals has been examined by the model. In the first scenario, the average groundwater level showed annual
loss of 0.79 m and increasing in the groundwater salinity. Under the second scenario, which aimed to achieve
equilibrium status in the groundwater balance, pumping rate for all wells were reduced by 40%. The results
showed that although the average water level in the aquifer does not decrease, the groundwater salinity is still
increasing, with a rate of 50% lower than in comparison to the first scenario. This reflects the fact that reduced
groundwater withdrawals at the same rate for all wells may not meet water resource management goals and
groundwater management requires distributed information about the aquifer.
Keywords: Mass transport modeling in aquifer, Groundwater salinity, MODFLOW, MT3DMS, Neyshabur
plain
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دههاخیرباافزایشقدرترایانه
ان خابمدلگردشعمومیجو،عروریاستکهازمدلریزمقیراس
شرردهایاس ر فادهشررودکررهب رروانرف ارهررایاقلیمرریرادرمقیرراس
ایا ر اهیشرربیهسررازیکرررد(مدرس ریوهمکرراران  )1390کلیرره
نماییرامییواندرچهارگروهپویا,سرینوپ یکی,


هایریزمقیاس
روش
آماریویابعان قالی,جرایداد) (Wilby et al., 2002شربیهسرازی
یوس شبکهعصبیبهدلیلیواناییبا یآندرفراهمکردنروابر 
کنندهوپیشبینیشوندهکاربردوسیتیدارد

غیرخطیبینپیشبینی
(احمدیباصرریوهمکراران  )1392درمطالترهایدران لار اندر
سال,2005بااس فادهازشبکهعصربیمصرنوعیومردل)(SDSM
اندازهیبارندگیرادران لا انپیشبینینمودنرد (Harpham and

درمطالتهای،سرهروشریزمقیراس

) Wilby. 2005درسال2006
اسنمراییآمراری(,)SDSMمردل
نماییکهعبارینداز:مدلریزمقیر 
مولدآبوهواییایا اهیحقیقایی نر آشر ن()LARS_WGو
ال ویشربکهیعصربیمصرنوعی(,)ANNازراهآزمرونهرایعردم
قطتیت برایسهمؤلفة,بارشروزانه,کمینهوبیشینهیدمایروزانه,
بایکردی رمقایارهشردندوبراسراسن رای مطالترهمردلSDSM
بیش رینکاراییراداش هاست)SDSM.(Khan et al., 2006یی
مدلریزمقیاسنماییآماریبودهوازمزیتهایاینمدلمرییروان
به,باصرفهبودن,سادگیوسرعتبرا درفراینردریزمقیراسسرازی
ناحیررهایاشررارهکرررد) (Xu, 1999درسررال1384بررهمنظررور

ریزمقیاسنماییمدلگرردشعمرومیازشربکهعصربیمصرنوعیو
 SDSMاس فادهشدون یجهحاصلنشاندادکرهبررایریزمقیراس
نماییبارششبکهعصبیمصنوعیکاربردبیش ریدارد(مااحبوانی
ومرید )1384درسال1386درمطالترهایاقلریمایررانرادردوره
2039ر 2010رابااس فادهازریزمقیاسنماییآمراریخروجریمردل
ECHO_GبابکارگیریمدلLARS_WGمدلاازیشردهاسرت,
براساسن ای بهدستآمده,برارشکرلکشرورکراهش9درصردی
خواهدداشتوافزایشمیان ینسا نهیدمرابرهمقردار0/5درجره
سان یگرادرخمیدهد(بابائیرانوکروهی )1391درسرال2009برا
اس فادهازشبکههایعصبیمصنوعیبارشماهانهیاردنپیشبینی
شرردهاس رت).(Aksoy and Dahamsheh, 2009درسررال2009
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روشریزمقیاسنمراییدومردلSDSMوشربکهعصربیبراسراس
دادههایبارشدرجنوبشرقیایرانانجرامگرفرتبراسراسن رای 
حاصلمدلاازیSDSMکاراییبیش ریدارد (Karamouz et al.,
) 2009درپژوهشیدرسرال,2011یغییرراتفصرلیبرارش,دمرای
کمینرره,دمررایبیشررینهوسرراعاتآف ررابیاس ر انخراس راندردوره
مقیاسشدهاسرتو

2030ر 2011بااس فادهازمدلLARS_WGریز
شبیهسازیانجامگرف هاست) (Ashraf et al., 2011درسال,1390
اثرگرمایشجهانیبرم غیرهایبارشودمراوشراخ هرایال روی
کشاورزیبااس فادهازمردلLARS_WGبررسریشرد(باباییرانو
همکرراران  )1386درسررال2006یررا2011رویداده SDSMو
اسنمایی آماریراکهعبارینداز:مدلمارکفپنهاننا-
ال وی ریزمقی 
ومرردلریزمقیرراسنمرراییآمرراریSDSMروی

هم ررنNHMM
دادههایبارشروزانةدریاچهیخشیشدهییاریمدرچرینارزیرابی
لهرای
کردند ابزارمقایارهدرایرنپرژوهشیوابرعباقیمانرده،یحلیر 
همبا یویوابعچ الیویوزیعاح مالیبرود براسراسن رای ای رن
پژوهش ,عملکردمدلسرازی بارشماهانهاست؛بهطوریکهکراربر
قادرخواهدبودبارشرابهخوبیبررایهمرهیمراههراشربیهسرازی
کنرد) (Liu et al. 2011درمطالترهایازSDSMبررایدادههرای
مشاهداییدماوبارشروزانهازسال1987یاسال2006بااس فادهاز
ال ویجهانی HadCM3اس فادهشدوبراساسن ای بهدسرتآمرده
مقادیردادههایمشاهداییودادههرایمدلارازیشردهبرهیکردی ر
نزدییبودهاسرت) (Nury and Alam, 2014درمطالترهای،بررای

کاهشفاصلهبینخروجیهایمدلگردشعمومیبامقیاسبزرگ
()GCMونیازبهاطالعاتآبوهواییباوعوحبا درییمنطقره
نیمهخشری،ازکوچریارازیآمراریوپویرا(DDو)SDاسر فاده
شدهاستویغییراتروزهایمرطوبومقداربارشازطریر هرردو
روش,یجزیهویحلیلشدهاستون ای نشاندادهاستکهروشSD
نابتبهDDبهزمانوقردرتمحاسرباییکم ررینیرازدارد روش
DDبررایوجررهبررهکرراراییدرطررولدورهارزیررابیعملکررردبه ررری
داش هاست).(Salehnia et al., 2019براساسمطالتهایکهبرروی
شاخ شردتخشکارالیپرالمر()PDSMانجرامگرفرت,وعرتیت
خشکاالیاس انفارسدرایرانبایوجهبرهدادههرایهواشناسریاز
ششایا اههواشناسیدراس انارزیرابیشرد بررایاعمرالن رای 
خروجیمدلگردشعمومیدراس انفارس،ازSDSMاس فادهشد 
ن ای نشاندادکهدورههایخشیدرسهدههآینردهدرمقایارهبرا
دادههایگذش هافزایشمییابرد،همچنرینبرا یرینخشکارالیدر
ایا اههایهواشناسیآبادهو ردرطولدورهپیشبینرییحرتدو
رخدادهاسرت (Dehghan et

سناریویآینده RCP4/5و RCP8/5

بهمنظورکوچیسازیحداکثردمراوپریش

درمقالهای,

)al., 2020
بینیهایبارش،عملکردسهیکنیریکوچریسرازیآمراریشرامل
 ANN،SDSM,LARS-WGدرشمالغربیایررانمقایارهشرد
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یاف ههاعملکردبریرمدلANNرابرایحداقلوحداکثردمرانشران
برایپیشبینیبارشSDSM,به رینعملکردرا

میدهد,درحالیکه

دربرینمردلهراداشر هاسرت) (Baghanam et al., 2020درایرن
مطالتهبااس فادهازمدلهایLARS_WG,SDSMوشبکهعصبی
مصررنوعی,بررااسرر فادهازدادههررایمشرراهداییبررهدسررتآمرردهاز
ایا اههایسینوپ ییاس اناصفهان,پیشبینریپارام رهرایدمراو
سالآینده)انجامشدهاست  

بارشیاسال29(1428


مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

اس اناصفهانبامااحت107027کیلوم رمربعدرمرکزکشرور


واقعشدهاستکهمرکزآنشهراصفهاناست ایناس انازشمالبه

سمنان,قمومرکزی,ازجنوببهیزدوفارس,ازمشرقبهخراسران
وازمغرببهلرس ان ,خوزس ان،چهارمحالوبخ یاریوکهکیلویهو
بویراحمدمحدودمیشود مااحتایرناسر انیقریبرا  6/6درصرداز

مااحتکلکشوررایشکیلدادهاست اس اناصفهانششمیناس ان

پهناوروسومیناس انپرجمتیتایراناست ایناس انبین30درجه
و43دقیقهیا34درجهو27دقیقهعرضشرمالیخر اسر واو49
درجهو36دقیقهیا55درجهو31دقیقرهطرولشررقینصرفالنهرار
واقعشدهاست.درشکل1نقشهیمنطقرهیمطالتراییبره

گرینویچ،
آوردهشدهاست درجدول1مشخصات

همراهایا اههایسینوپ یی،
ایا اههایسینوپ ییآوردهشدهاست  

شکل  1ـ نقشهی مورد مطالعهی استان اصفهان ,موقعیت مکاني  6ایستگاه سینوپتیک
جدول 1ـ مشخصات ایستگاههای سینوپتیکي مورد مطالعه
طول جغرافیایي(درجه و دقیقه)
نام ایستگاه
51,66
اصفهان 
51,86
شرقاصفهان(فرودگاه) 
51,45
کاشان 
50,36
داران 
55,08
خوروبیابانی 
51,85
کبویرآباد 


بهمنظوربررسیاقلیماس اناصرفهان،پریشبینریمقرادیردمراو
بارشازسال1384یاسال1428یوس مقادیرروزانهشرشایار اه
سررینوپ یکیواقررعدرایررناسرر انطرریدورهیسرریسررالهازسررال
1398ر1368انجامگرفت  

مدل SDSM

روش  SDSMیرکی دوروشرگرسیونخطیچندگانرهومولرد

عرض جغرافیایي (درجه و دقیقه)
32,61
32,66
33,98
32,96
33,78
32,51

ارتفاع(متر)
1550,4
1543
928,3
2290
845
1545

آبوهواییآمراریمریباشرد ایرنروشدارای چهراربخرشاصرلی

هایپیشبینیکننرده ،واسرنجیمردل,

میباشدکهشاملیتیینم غیر

سازیدادههایاقلیمرییحرتسرناریوهای


سنجیمدلوشبیه

صحت
آیندهمیباشد برایبررسیوعتیتیغییرر

گزارشپنجمبرایدورهی
اقلیمییمنطقهبهدادههایاقلیمیحداقلسیسالنیازاستکهبر

همیناساسایا اههایسینوپ ییفوقان خابشدهاند 


پيشبيني مقادیر دما و بارش استان اصفهان براساس دو مدل ریزمقياس نمایي...

مدل CanESM2

دادههررای  CanESM2سررریهررایزمررانیروزانررهبلندمرردت

اس اندارشدهها ندکهبرایهرگریدسلیهیهشدهاست ایرنمردل،
نالدوممردلکانراداییسرامانهزمرینمریباشردکرهبرهوسریلهی
مقیاسنماییمدل  CanESM2باکراربرد

ارائهشدهاست ریز

CCCma
روشآماریریزمقیاسنمایی،برهمنظرور

روش  SDSMبهعنوانیی
ایجادرابطهیکمریبرینم غیرهرایبرزرگمقیراس،مردلگرردش

عمومیجووم غیرهایمشاهداییریزمقیاس،انجاممریشرود بررای
ان خاببه رینسناریوازمدلCanESM2کرهمقرادیرآنبیشر رین
نزدیکیوکم رینخطارابادادههایمشاهداییداش ندازشربیهسراز
SDSMاس فادهشدکهمحاسبهخطابهوسیلهیعری یتیین()R2و
بررسیشدهاستودرنهایتبا

عری همبا یپیرسونrوRMSE
کننرردهی

کمرریسررناریوی()RCP8.5وم غیرهررایپرریشبینرری
ریزمقیاسنماییانجامشدهاست یکری

ncptempglو،ncps500gl
یرینمراحلمدلریزمقیاسنمایی،ان خابم غیرهاییوعیحی


ازمهم
استکهبهطورقابلقبولیب واندیغییراتوویژگیهرایپارام رهرای
ایا اهیموردنظررایوصیفکند؛کهاینم غیرهابایدازم غیرهای
NCEPان خابشود م غیرهایNCEPشرامل26م غیررایمارفری
استوازمیانآنهام غیریام غیرهاییان خابمریشروندکرهدارای
با یرینمیزانهمبا یمیباشدوبهعنروانم غیرهراییوعریحی
جهتپیشبینیپارام رهایدماوبارشواردمتادلهیرگرسیونیمدل
میشوند 
 SDSM

ریشه میانگین مربع خطا ()RMSE

RMSEمخففکلمه  Root Mean Square Errorوبهمتنری
میان ینمربعخطاهامیباشدRMSE.میزانخطایبیندومجموعه
میکند اینپارام رمتمو مقادیرپیشبینیشدهو
دادهرااندازهگیری 
مقادیراندازهگیریشدهرابایکدی رمقایارهمریکنرد هرچرهمقرادیر

RMSEکم رررباشررند,همبارر یدادههررادارایبیشرر ریندقررت
است).(Chai and Draxler, 2014
𝑡 (𝑝 −𝑜 )2
𝑖
𝑖 𝑖=1

= 𝐸𝑆𝑀𝑅

()1
دررابطهفوق 𝒊𝒑مقرادیرپریشبینریشردهومقرادیر 𝒊𝒐مقرادیر
شدهها ند 
مشاهده 
2
عری یتیین(  )R
اندازهگیریآمارینزدییدادههابهخ رگرسیونبررازششرده
نشانمیدهدکهچنرددرصردیغییرراتم غیرر

میباشد عری یتیین
یشرود (Alexander et al.,
وابا هبهوسیلهم غیرما قل یبیرین مر 
) 2015
𝑛

𝑘
) 𝑘𝑌 𝑘𝑋(𝑘=1
𝑘 (𝑋 )2 (𝑌 )2
𝑘
𝑘 𝑘=1

= 𝑅2



()2
دررابطهفوق𝑋𝑘 ,مقادیرمشاهداییو 𝑘𝑌 مقادیرپیشبینریشرده
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هامیباشند 
یتدادداده 

و k
عری همبا یپیرسون( )r
عری همبا یپیرسونبین1و-1یغییرمیکند,r=1بیان ر
رابطهما قیمکاملبیندوم غیراست,رابطهما قیمیامثبتبهاین
متناستکهاگریکیازم غیرهاافزایشپیرداکنرد،م غیرردی ررنیرز
افزایشمییابدr=-1وجودییرابطهمتکوسکاملبیندوم غیررا

نشانمیدهدکهباافزایشییم غیر,م غیردی رکاهشمییابد در
اینپژوهشبهدلیلاینکهمقدارهمبا یدادههرایمشراهداییبرا
سناریوهایاقلیمیمدنظراستازمثبتیامنفیبودنایرنعرری در
نظرگرف هنشدهاستوسناریوهایمن خ براساسنزدیکیبه+1یا
-1درنظرگرف هشدهاند ) :(Wang, 2012
)𝑦 ()𝑥 (𝑛( 𝑥𝑦)−
=𝑟
2
2
(2 )3
)𝑦 (√[𝑛( 𝑥 2 )−( 𝑥) ][𝑛( 𝑦 )−
مقادیرپیشبینریشرده

دررابطهفوق𝑋𝑘 ,مقادیرمشاهداییو 𝑘𝑌
هامیباشند 
یتدادداده 

و k
بهمنظوراس فادهازمدلCanESM2کهدارایسناریوهاییبادو
بازهزمانی2006ر 1961و2100ر2006است,اب دادادههایمشاهدایی
دماوبارشایا اههایسینوپ ییازسرال2006رر1989رابراداده
هررایحاصررلازسررناریوی()RCP8.5درسررالهررای1989-2006
مقایاهکردهوسناریوهاییکهبیش رینعری همبا یپیرسرونو
عری یتیینراداش ند,ان خابشدند(م غیرهایپریشبینریکننردهی
ncptempglو،)ncps500glس ر بررهوسرریلهمقررادیرم غیرهررای
نماییانجامشدهاست 

کنندهیمن خ ،ریزمقیاس
پیشبینی 


مدل Lars_WG
اینمدلنیزییمدلریزمقیاسنماییاستکهبرهوسریلهیآن

دراینمطالته,مردلEC-EARTHریزمقیراسسرازیشردهاسرتو
پیشبینیدادههایدماوبرارشبرهصرورت10سرالهایار اههرای
سررینوپ کیمرروردمطالترره،یوس ر مرردلLars_WGومرردلEC-
EARTHانجامگرفت اینمدلازسهبخرشیشرکیلشردهاسرت؛
هایدهههایآینده به

کالیبراسیون,ارزیابیویولیدیاشبیهسازیداده
منظورکالیبراسیون زماستکهفایلیکرهمشرخ کننردهیرف رار
اقلیمیگذش هاسترادراخ یارداشتاینفایلبااس فادهازدادههای
روزانهبارش,دمایکمینه,دمایبیشینهوساعاتآف ابیایا اههای
سینوپ ییموردمطالتهبرهیولیردوپریشبینریبرارشودمرایایرن
ایا اههاپرداخ هاست 

شبکه عصبي مصنوعي
ییشبکهعصربیمصرنوعی( – Artificial Neural Network

)ANNایدهایبرایپردازشاطالعاتاستکرهازسیار معصربی
استوهمانندمغزبهپردازشاطالعاتمیپرردازد 

زیا یالهامگرف ه
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اینسیا مازشمارزیادیعناصرپردازشیپیوس هبهیکدی ربهنرام
نورونهایشکیلشدهاستکهبررایحرلیریمارألههماهنر برا
یکدی رعملمیکنند ییشربکهعصربیهماننردمغرزانارانیراد
گیریمیکنرد درایرن

آموزشمیبیند،یادمیگیردودرنهایتن یجه
مطالتهازشبکهعصبیمصنوعیبرایپیشبینیمقادیردمایروزانره
اس فادهشد،دراینمطالتهازشبکهعصبیبا 20یهبررایرسریدن
بهن یجهدقی یراس فادهشدهاست,برایاینمنظرور٪70دادههرای
مشاهداییایا اههایموردمطالتهبهمنظورآموزش٪15,آنهابرای
دادههرای
صحتسنجیو٪15آنهابرایام حراناسر فادهشردهانرد 
دمایروزانهیایار اههرایسرینوپ ییمروردمطالترهرابرهمنظرور
آموزشدراخ یارشبکهعصبیقرارگرف هاندویوسر آنهرادادههرای
آمدهاست 
دماییبرایسالهایآیندهبهدست 




نتایج و بحث
نمودارهایحاصلازن ای ازسال1416ر1400هار ندزیررابره
دادههابرایآموزشمدلاس فادهشدهاستو
منظورپیشبینیاز ٪70
٪30دادههابهمنظورام حرانوصرحتسرنجیاسر فادهشردهانر د,
بنابراینپیشبینیازسال 1400شروعشدهاستوپیشبینییاسرال
1416یوسررر ()LARS-WGو1428یوسررر ()SDSMانجرررام
گرف هاست 
ن ای بهدستآمدهازمدل LARS_WG؛ 
شکل،2نشاندهندهیمقادیرپیشبینریشردهیدمرابرهصرورت
دهرهایدربرازهزمرانی1416رر1385اسرتکرهیوسر مردلEC-
سازیانجامشدهاست 

،EARTHمدل

24
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شررکل,2نشررانمرریدهرردکررهدمررایایا ر اههررایکاشررانو
خوروبیابانیبهنابتایا اههایدی ربیش راستواخ الفدمای
ایا اهدارانوخوروبیابانیدرسالهرایی14,درجرهسران یگرراد
استودرسالهایبین1395و1400کمیریندمرادرایرنبرازهی
زمانی(1418ر)1384درکلایا اههایموردمطالتهایفراقخواهرد
اف ادومیان یندمایسا نهدرایا اهدارانکهسرردیرینایار اه
استیقریبابهصورتدائم14درجهیسران یگرراداسرت,همچنرین
ایا اههادرسال1385و1415بیش ریندمارادراینبازهداش هاند
ومیان یندمایسا نهدرایار اهخروروبیابانریکرهگررمیررین
ایا اهاستبه 32درجهسان یگرادخواهدرسرید،یغییرراتدمرادر
ایا اهدارانداراینوسانکمیاستوایا اههایخوروبیابانیو
کاشاندارایبیش رینیغییراتدمادرمقایاهبادی رایار اههرای
موردمطالتهها ندواخ الفکمیررینوبیشر ریندمرایمیران ین
سا نهدرایا اهخوروبیابانیبرابربرا4درجرهسران یگررادودر
ایا اهکاشانبرابر3درجهسان یگراداست 

10 years
پیشبینیبرارشبرهصرورت10سراله،در
شکل،3حاصلن ای
ل-
بازهیزمانی1416ر1384استویوس مدل,EC-EARTHمرد 
سازیانجامشدهاست 

براساسپیشبینیهایانجامگرف هدرشکل،3ایار اهداراندر
سررال1405دارایبیشرر رینمقررداربررارشدرمقایاررهبررادی ررر
ایا اههاستوهمچنیندارایبیش رینمقداربارشدربازهیزمانی
موردنظراست ,کهمقداربارشبرابربرا2/35میلیم ررخواهردبرودو
ایا اهخوروبیابانیدارایکم رینبارشبهنابتدی رایار اههرا
استومقداربارشدرسال1385برابربا0/3میلیم ربودهاسرت،در
حالتکلیسال 1415بیش رینمقداربارشدربازهیزمانیموردنظر
دریمامیایا اههارخخواهددادودرایا اههایداران،کبویرآبرا د،
فرودگاهاصفهان ,کاشانوخوروبیابانریدرسرال1385کرمیررین
مقداربارشرخدادهاستودرایا اههرایاصرفهانکم ررینمقردار

رخدادهاست 

بارشدربازهیزمانیبین1395یا1400
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ایا اهسینوپ ییموردمطالترهآوردهشردهاسرتکرهبیران ردلیرل
ان خابسناریوهایمدنظراست 

نتایج به دست آمده از مدل SDSM

درجدول،2عری همبا یپیرسونوعری یتیینبرایهرر
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2

جدول 2ـ مقادیر  rو  Rو  RMSEدادههای مشاهداتي و متغیرهای پیشبینيکنندهی منتخب ,ایستگاههای مورد مطالعه
متغیر پیشبیني کنندهی nceps500gl

متغیر پیشبیني کنندهی nceptempgl

ریشهی
نام ایستگاه

اصفهان 
شرقاصفهان 
کاشان 
داران 
خوروبیابانی 
کبویرآباد 

ضریب همبستگي

ضریب

میانگین

ضریب همبستگي

ضریب

پیرسون()r

تعیین ()R2

مربعات خطا

پیرسون()r

تعیین ()R2

 0/92
 0/72
 0,68
 0/85
 0/93
 0,84

 0/89
 0/73
 0/62
 0/86
 0/88
 0/8

()RMSE
 0/38
 0/44
 0/53
 0/4
 0/39
 0/46

 0/65
 0/86
 0/81
 0/72
 0/67
 0/72

همانطورکهدرجدول،2مشاهدهمیشودمقادیرعرای یتیینو
همبا یپیرسون،نابتبهم غیرپیشبینیکننردهی,nceptempgl
درایا اههایاصفهان،داران،خوروبیابانیوکبویرآبادبایاربرا 
ونزدییبه1ها ندودرمقایاهبامقادیرعرای بهدستآمدهبرای
م غیرپیشبینیکننردهیnceps500glازمقرادیربرا یریبرخروردار
ها ندومقادیرRMSEنیزقابلقبولاست،همچنینمقادیرعرای 
بهدستآمدهدرایا اههایشرقاصفهانوکاشاننابتبرهم غیرر
پریشبینریکننردهیnceps500glازن یجرهمطلروبیرریبرخرروردار
ها ند،بنابرایندرایار اههرایاصرفهان،داران،خروروبیابانریو
کبویرآبادبهمنظورمدلسازیمقادیردماازم غیرپریشبینریکننردهی


 0/67
 0/85
 0/89
 0/7
 0/69
 0/66

ریشهی میانگین
مربعات خطا
()RMSE
 0/55
 0/38
 0/3
 0/46
 0/51
 0/49

nceptempglودرایا اههرایشررقاصرفهانوکاشرانازم غیرر
پیشبینیکنندهیnceps500glبهمنظرورمردلسرازیدمرااسر فاده
شدهاست شکل،4یغییراتدمارابهوسیلهیم غیرپیشبینیکننردهی
nceptempglنشانمیدهد طب ن رای برهدسرتآمردهازشرکل،4
مرردلسررازیبررهوسرریلهیمرردلSDSMومرردلCanESM2انجررام
شدهاست,مقادیرمشاهداییایا اههایاصفهان،داران،خوروبیابانی
وکبویرآباد،درسالهای1384ر1339بامقادیرسرالهرایمشرابهدر
م غیرررپرریشبینرریکننرردهیnceptempglدارایعررری همبار ی
پیرسونوعری یتیینوRMSEبایارخوبیها ندکرهدرجردول
اینمقادیرآوردهشدهاست 

2
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شکل 4ـ تغییرات دما در بازهی زماني 1428ـ 1384به صورت ساالنه با استفاده از متغیر پیشبینيکنندهی nceptempgl

درشکل،4م غیرپیشبینیکنندهی nceptempglبهمنظورمدل-
سازیدمابرایایا اههرایاصرفهان،داران،خوروبیابانریوکبرویر
2
آباد,ان خابشد برهدلیرلاینکرهمقرادیرعررای rو  RوRMSE
حاصلازمقایاهمقادیرمشاهداییاینایا اههاومقادیربرهدسرت-
آمرردهازم غیرررپرریشبینرریکننرردهی nceptempglمطلرروبهار ند,
مییوانمدلسازیخوبیانجامداد براسراسن رای شرکل،4دمرادر
بررازهیزمررانی1428ررر1384درایارر اههررایاصررفهان،داران،

خوروبیابانرریوکبررویرآبرراد,بررهیرردری افررزایشمررییابرردودرسررال
1426ایا اههایمذکوردارایبیش ریندمایخودها ندودرسال
1385کم ریندماراداش هاندواخر الفدمرابرینسرردیرینسرالو
گرمیرینسالبرابربا0/23درجهسان یگراداست برهعبرارییسرال


1426دمابهنابتسال1385بهمقردار0/23درجرهیسران یگرراد
افزایشخواهدیافرت شرکل،5یغییرراتدمرارابرهوسریلهیم غیرر
ت-
پیشبینیکنندهی nceps500glنشانمیدهد طب ن ای برهدسر 
آمدهازمدلسازیSDSMومردل,CanESM2مقرادیرمشراهدایی
ایا ر اههررایشرررقاصررفهان(فرودگرراه)وکاشرراندرسررالهررای
سالهایمشابهبرام غیررپریشبینریکننردهی
1384ر1339بامقادیر 
 nceps500glدارایعری همبار یپیرسرونوعرری یتیرینو
RMSEبایارخوبیها ند بنابراینبااس فادهازمقرادیرسرالهرای
کننرردهی nceps500glمرردل

1428ررر1384وم غیرررپرریشبینرری
,CanESM2یغییراتدمادرایا اههایشرقاصفهان(فرودگراه)و
کاشانبهدستآمدهاست 


cess500gl

12 Months
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شکل 5ـ تغییرات دما در بازهی زماني 1428ـ 1384به صورت ساالنه با استفاده از متغیر پیشبینيکنندهی nceps500gl

براساسن ای شکل5مرییرواندریافرتکرهنوسراناتدمرایی
زیادیدربازهیزمانیموردنظردردوایا اهکاشانوشرقاصفهان
(فرودگاه)،رخمیدهدوسال1391کم ریندماایفاقاف رادهاسرتو
سال 1421بیشر ریندمراایفراقخواهرداف رادواخر الفدمرابرین
سردیرینسالوگرمیرینسال0/6درجهسان یگراداست،بهعباریی
سال 1426دمابهنابتسال 1386بهمقدار0/23درجهسان یگرراد
افزایشخواهدیافت 

نتایج بهدستآمده از مدلسازی شبکه عصبي مصنوعي؛

شکل ،6نشاندهندهیعری همبا یبیندادههایمشاهدایی
دماودادههایپیشبینیشدهیدما،درایا اهسینوپ ی یاصرفهان،

دربازهیزمانی ،سال 1384یاسال1419اسرت شرکل،7میران ین
مربترراتخطررا()mseرابرریندادههررایمشرراهداییدمرراودادههررای
ی،
پیشبینیشدهیدمادرایا اهسینوپ ییاصفهان،دربازهیزمران 
نشانمیدهد 

سال1384یاسال،1419
درشررکل،6آشررکاراسررتکررهدادههررایمشرراهداییودادههررای
پیشبینیشدهبایکدی رهمبا یبایارخوبیدارند همانطورکرهدر
قامتموادوروشهاگف هشد مقدارRهرچهبه1نزدیییرباشر د،
بیان ریشابهبیش ربینرف اردادههراییولیردشردهورف راردادههرای
مشاهداییاست،کهبایوجهبهشرکل،6مقردارRبرابرر0/92اسرت 
بنابراینمییوانگفتپیشبینیانجامشدهاح مالوقوعبایارزیرادی
دارد 
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Training: R=0.92025

Validation: R=0.93161
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شکل 6ـ مقادیر  Rدادههای مشاهداتي و داده های پیشبینيشده ایستگاه اصفهان


Best Validation Performance is 0.15257 at epoch 3
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شکل7ـ بهترین نتیجه صحتسنجي با استفاده از روش  mseدر ایستگاه اصفهان

دماازسال1384یرا,1419درایار اهسرینوپ ییاصرفهانانجرام
شدهاست بازهیزمانیان خابشدهبرهمقرداردادههرایمشراهدایی
گذش هاریباطداردبهطوریکههرچهدادههایگذش هبیش رباشندو
دادههایناق کم رریداشر هباشرند،سرالهراییراکرهمرییروان
افزایشمییابد  

پیشبینیکرد،


نقطهیمشخ شدهدرشکل،7بیران رایرناسرتکرهبه ررین
صحتسنجیبیندادههایآموزشدادهشده ,صرحتسرنجیشردهو
ام حانشدهبتداز3یکرارایفاقاف ادهاسرتومقردارآنبرابرر0/15
است,هرچهمقدارmseبهصفرنزدیییرباشد,ن ای بهدسرتآمرده
دقی یرها ندوبایوجهبهشکل،7مییواندریافتکرهپریشبینری
پیشبینی
هابادقتبایاریانجامشدهاست درنهایتدرشکل ،8


داده

Function Fit for Output Element 1
3
2

Training Targets
Training Outputs
Validation Targets
Validation Outputs
Test Targets
Test Outputs
Errors
Fit
35
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شکل 8ـ پیشبیني دما ایستگاه سیونوپتیک اصفهان 1419ـ1384

شکل،8بیان رپیشبینیدماازسال1384یا35سالبتردازآن,
اسررتودادههررایآمرروزشدادهشررده(آبرری)،

یتنرریسررال1419
صحتسنجیدادهها(سبز)،ام حاندادهها(قرمز)،خطاها(نرارنجی)و

بهاینصورترسمشدهاست درقامتپایین

درنهایتشکل(سیاه)،
شکل ،مقدارخطاهابهصورتبزرگشدهبرایهررنقطرهناربتبره
مقداراندازهگیریشدهنشاندادهشدهاستوهمرانطورکرهمشرخ 
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دهندهیعری همبا یبیندادههایمشراهداییدمراودادههرای
دربازهی

پیشبینیشدهیدما،درایا اهسینوپ ی یخوروبیابانی،
زمانی،سال1384یاسال1424اسرت شرکل،10میران ینمربترات
)رابیندادههرایمشراهداییدمراودادههرایپریشبینری

خطا(mse
شدهیدمادرایا اهسینوپ ییاصفهاندربازهیزمانیسال1384
نشانمیدهد 

یاسال1424

استمقدارخطاهابایارنزدییبهمقادیرانردازهگیرریشردهاسرتو
ن یجهمطلوباست براساسن ای شکل،8دمابهصورتیدریجییرا
سال1419درافزایشمییابدبهطوریکرهاخر الفدمراازسرالیکره
پیشبینیآغازشدهاستیاسالیکهپیشبینیایمامیاف هاست یقریبرا
برابربا2درجهسان یگراداستبهعبارییمیان یندماازسال1384
یا2،1419درجهسان یگرادافزایشخواهدیافرت شرکل،9نشران-


Training: R=0.81705

Validation: R=0.82209
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شکل 9ـ مقادیر  Rدادههای مشاهداتي و داده های پیشبیني شده ایستگاه خوروبیابانک

دادههایدمابادقتبا ییانجامشدهاست درشرکل،10درنقطرهی
سنجیبیندادههایآمروزشدادهشرده،

مشخ شدهبه رینصحت
صحتسنجیشدهوام حانشدهبتداز2یکرارایفاقاف رادهاسرتو
میان ینمربتاتخطا()mseبرابر0/34است 

دهنرردهیعررری همبارر یبرریندادههررای

شررکل،9نشرران
مشاهداییدماودادههایپیشبینیشدهیدمااستوRبهدستآمده،
برابربا0/81ونشاندهندهیایناستکهدادههایمشاهداییدمراو
دادههایپیشبینیشدهیدمابایکدی رهمبا یبایارخوبیدارنرد
واح مالوقوعدادههرایپریشبینریشرده,زیراداسرتوپریشبینری

Best Validation Performance is 0.34125 at epoch 2
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شکل10ـ بهترین نتیجه صحتسنجي با استفاده از روش  mseدر ایستگاه خوروبیابانک

درشکل،10بهدلیلاینکهمقردارmseکم رراز0/5وبرهصرفر
نزدیییراسرت پریشبینریدادههرایدمرابرادقرتمناسربیانجرام
گرف هاست درشکل،11پیشبینریدمراازسرال1384یرا،1424در
ایا اهسینوپ ییخوروبیابانریانجرامشردهاسرت برازهیزمرانی

ان خابشدهبهمقداردادههایمشاهداییگذش هاریباطداردبهطوریکه
هرچهدادههایگذش هبیش رباشندودادههایداراینواق کم رری
بینیافزایشمییابد 


هایقابلپیش
باشند ،
سال
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Function Fit for Output Element 1
3
2
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Test Outputs
Errors
Fit
45

0
-1

Output and Target

1

-2

40

35

30

20

25

15

10

5

0

-3
2
0

Error

Targets - Outputs

-2

Input

شکل11ـ پیشبیني دما ایستگاه سینوپتیک خوروبیابانک درسال های 1424ـ1384

شکل ،11بیان رپیشبینیدماازسال1384یا40سرالبترداز
آن،یتنرریسررال1424اسررتودادههررایآمرروزشدادهشررده (آبرری)،
سنجیدادهها (سبز) ،ام حاندادهها (قرمز)،خطاها(نرارنجی)و


صحت
درنهایتشکل(سیاه)،بهاینصورترسمشدهاست مقدارخطاهابه
شدهبرایهرنقطهنابتبهمقداراندازهگیریشدهنشان

صورتبزرگ
دادهشدهاستوهمانطورکهمشخ استمقدارخطاهانزدیریبره
مقادیراندازهگیریشدهاستون یجهمطلوباسرت برهدلیرلاینکره
دادههایمشاهداییدراینایا اهداراینواق کم ریبودهاستبه
همیندلیلیا40سالآیندهپیشبینیانجامشدهاست براساسن ای 
اینشکل،دمابهصورتیدریجییاسال1424درافزایشمرییابردو
ازسال1384یا1424میران یندمرایقریبرا2/5درجرهسران یگرراد
افزایشخواهدیافت 


نتیجهگیری
ن ای مدلسازیمقادیردمراوبرارشیوسر مردلLars_WG؛
براساسن ای بهدستآمدهازمدلسازیمقادیردماوبرارشیوسر 
مرردل،Lars_WGایارر اهسررینوپ ییدارانبررهنارربتسررایر
ایا اههایسینوپ ییموردبررسیدارایبیش رینمقداربارنردگیو
همچنینکمیریندمایمیان ین،بهمقردار14درجرهیسران یگرراد
استوبیش رینمقدارمیان ینبارنردگیسرا نهدرایرنایار اهدر
سال1405برابربا2/35میلیم رخواهدبودودرمقابلایا اهخورو
بیابانیدارایکمیرینمیرزانبارنردگیوبیشر ریندمرایمیران ین
سا نهاستوکمیرینمقدارمیان ینبارندگیسا نهدراینایا اه
درسال1385برابربا0/3میلیم راسرتوبیشر رینمقردارمیران ین
دمایسا نهدراینایار اهدرسرال1422برهمقردار32/5درجره
سان یگرادخواهدبرودویراسرال1428دمراوبرارشداراینوسران
ها ندوایننوساناتم وس استوشدیدنخواهدبود  
ن ای مدلسازیمقادیردمایوسر مردل SDSM؛ برایوجرهبره

مقادیربهدستآمدهازم غیرهایپریشبینریکننردهی nceptempglو
 ،nceps500glدمایاسال1428بهیدری افزایشخواهردیافرت در
ایا اههایاصفهان ،داران ،خوروبیابانیوکبرویرآبرادکرهاز م غیرر
پیشبینیکنندهی nceptempglپیرویمیکننداخ الفدمابینسال
1384کهسالشروعمدلسازیوسال1428کهسالایمراممردل-
سازیاست 0/2،درجهسان یگراداستوبهعبارییمیران یندمرای
گرادافزایشپیداکردهاست همچنین

سا نهبهمقدار0/2درجهسان ی
درایار اههررایشرررقاصررفهان(فرودگرراه)وکاشررانکررهازم غیررر
پیشبینریکننردهیnceps500glپیررویمریکننرد درسرال1391
کم ریندماایفاقاف ادهاستوسال1421بیش ریندماایفاقخواهد
اف ادواخ الفدمابینسردیرینسالوگرمیررینسرال0/6درجره
سان یگراداست
ن ای مدلسازیدمابهوسیلهشربکهعصربی؛درروششربکهی
سازیبهوسیلهیمقادیرم غیرهرایپریشبینریکننردهی

عصبی،مدل
من خ جدول ,2انجامشدهاستودرن یجرهمقرادیرمیران یندمرای
سا نهدرکلیهایا اههادرحالافزایشاست،برهطوریکرهاخر الف
بینیاستوسالهایپایرانی

دمابینسال1384کهسالشروعپیش
پیشبینیکهبا هبهمیرزانکیفیرتدادههرایمشراهداییومیرزان
نواق آماریهرایا اهم غیرها ند،یقریبابه2درجهسان یگرراد
خواهدرسید  
براساسن ای فوق،دمایاس اناصفهانیاسال1428بهیدری 
افزایشمییابدونوساناتبارشیقریبایکااناست,بنابرایناح مرال
وقوعکمآبیدراس اناصفهانوجودداردزیررابراافرزایشدمرا،آب
افزایشمییابد

مورداس فادهدرمصارفخان یوصنت یوکشاورزی،
وازطرفیباثباتیقریبیبارش،اح مالکمآبیبهوجودمیآید،لرذا
مییوانباان خابراهکارهایمردیری یمناسر ،برهمصررفآبدر
سالهایپیشروبیش ریوجهکردیاازایناح مالپیش یریبهعمل
آید 
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Abstract
The scales of temporal and spatial steps of Atmosphere General Circulation ModelsGCMare continental

and global. Therefore, it is necessary the models act on the local behavior of the station data, to understand the
status of a local station using these models. In this study using SDSM, LARS_WG models and artificial neural
network method Based on observational data obtained from 6 synoptic stations in Isfahan province, temperature
and precipitation forecasts of these stations from 2021 to 2050 have been investigated. Pearson's correlation
coefficient (r) and coefficient of determination (R2) between observational data and scenario data at all stations
are above 0.6, and root-mean-square error (RMSE) is acceptable, then good simulation has been performed.
Based on the results, the temperature of Isfahan province increased from 2021 to 2050 and based on SDSM, In
2005 it had the lowest value and in 2050it had the highest value And the temperature difference of these years is
about 2/3 ° C, which indicates that the temperature will rise and Precipitation changes are almost similar to
current changes and We will have the highest amount of precipitation in 1405 and 1406 which, in daran statian
which, It has more rainfall than other stations, it will be about 2.3 mm.
Keywords: GCM, Pearson's correlation, Synoptic stations, Spatial, Temporal,
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مقاله علمی-پژوهشی

مقایسه دو مدل فیزیکی بر پایه مویینگی-جذب سطحی برای تخمین هدایت هیدرولیکی
غیراشباع در هر دو ناحیه رطوبتهای نزدیک به خشک و اشباع
اشکان طهرانی ،1عبدالمجید لیاقت ،*2صارم نوروزی
تاریخ دریافت1399/5/16 :

3

تاریخ پذیرش1399/6/19 :

چكيده
منابع نشان دادهاند که فرض حرکت مویین آب در مجموعهای از منافذ استوانهای شکل ،منجر به کمبرآورد شدن هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک
در پتانسیلهای پایین می گردد که نتیجه نادیده گرفتن نیروهای جذب سطحی و فیلم نازک مایع است .در این پژوهش عملکرد دو مدل فیزیکی تولر-اُر
و لبیو-کانراد که نیروهای جذب سطحی و مویینگی را در نظر میگیرند و همچنین مدل مویینگی شناخته شده ونگنوختن-معلم در مدلساازی منحنای
مشخصه آب-خاک و تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور از اندازهگیریهای آزمایشگاهی شش خاک جماع آوری
شده از منابع که شامل طیف وسیعی از بافت و خصوصیات هیدرولیکی است ،استفاده شد .نتایج برتری مدلهای مویینگی-جذب سطحی در مادلساازی
منحنی مشخصه آب-خاک و تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع را نسبت به مدل مویینگی ونگنوختن-معلم نشان داد .از میان دو مدل فیزیکی بر پایه
جذب سطحی و مویینگی ،مدل لبیو-کانراد نتایج بهتری را نشان داد .نتایج نشان داد که مدل لبیو-کانراد هدایت هیدرولیکی غیراشباع را در ناحیه نزدیک
به اشباع کمبرآورد میکند و بهترین عملکرد مدل تولر-اُر مربوط به خاکهای لومی بود .از آنجا که مدل تولر-اُر تحلیلیترین و جامعترین مادلی اسات
که تاکنون برای مدل سازی هدایت هیدرولیکی غیراشباع توسعه داده شده است ،پژوهشهای آتی باید معطوف به بهبود انعطافپذیری این مدل از طریق
تعمیم آن به سایر توزیعهای اندازه منافذ بهجز توزیع گاما شامل توزیعهای لوگ-نرمال ،گامای ناقص و ویبال گردد.
واژههاي كليدي :مدل فیزیکی ،مدل تولر-اُر ،مدل لبیو-کانراد ،منحنی مشخصه آب-خاک
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تخمین دقیق هدایت هیدرولیکی خااک هماواره یکای از شاالش
برانگیزترین موضوعات در حیطه مطالعات مربوط به ناحیه ریشه مای-
باشد ( .)Or and Assouline, 2013هدایت هیدرولیکی نقش مهمی
در انتقال آالیندهها ،مواد معدنی و سموم کشاورزی درون خاک داشاته
که می توانند منجر به آلودگی منابع آبی شده و کیفیت منابع آبی را در
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2استاد گروه مهندسای آبیااری و آباادانی ،پاردیس کشااورزی و مناابع طبیعای،
دانشگاه تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پاردیس کشااورزی و مناابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
)Email: aliaghat@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.5.5

معرض خطار قارار دهناد ( Birdsell et al., 2015; Tiktak et al.,

 .)2012از آنجا که اندازهگیری مستقیم هدایت هیدرولیکی بااالخص
در رطوبتهای پایین که نرخ حرکت آب در خاک به شدت کند مای-
گردد بسیار زمانبر میباشاد ،یکای از رو هاای جاایگزین ،تخماین
منحنی هدایت هیدرولیکی بر اساا منحنای مشخصاه خااک اسات
( .)Weber et al., 2017; Sadeghi et al., 2012در این رو کاه
شروع آن به پژوهش پورسل باز میگردد و در طی سالیان توسط دیگر
پژوهشگران تکامل و توسعه یافته است ،منافذ درون خاک باهصاورت
مجوعهای از لولههای مویین در نظر گرفته میشود کاه دارای توزیاع
مشخصی از اندازهها بوده و هر منفذ با شعاع مشخص ،متناظر با یاک
مکش ماویینگی معاین مایباشاد ( ;Wyllie and gardner, 1958
 .)Mualem, 1976a; Burdine, 1953; Purcell, 1949پاس از
تعیین منحنی اندازه منافذ با استفاده از منحنی مشخصه خاک ،قاانون
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هیگن -پوازی11بکار گرفته شده و منحنی هدایت هیدرولیکی تخماین
زده میشود ( .)Mualem, 1976b; Burdine, 1953با وجود سااده-
سازی بسیاری که در نحوه بیان هندساه و توزیاع منافاذ درون خااک
صورت گرفته میشاود ،نتاایج نشاان مایدهاد کاه منحنای هادایت
هیدرولیکی بدست آمده از این رو  ،در ناحیه نزدیک باه اشاباع کاه
نیروهای کاپیالری غالا مایباشاند در انطباام مناسابی باا مقاادیر
آزمایشگاهی میباشد ،اگر شه در رطوبتهای پایین که نیروهای جذب
سطحی و پخشیدگی بخار آب غال میباشند ،نتایج مادل باهصاورت
سیستماتیک هدایت هیدرولیکی را کمتر از مقادار انادازهگیاری شاده
برآورد میکند ( .)Sakai et al., 2009از عمده محادودیتهاای ایان
دسته از رو های بر پایه لولههای موازی میتوان به تر یا خشاک در
نظر گرفتن منافذ خاک و عدم در نظر گرفتن حالت بینابینی (نیمهتار)،
بدون سطح 2در نظر گارفتن منافاذ خااک و همچناین عادم در نظار
گرفتن جهت جریان و نحوه ارتباط منافذ اشاره نمود ( Ghabarian et
 .)al. 2015; Hunt, Ewing et al. 2013تصااویر میکروساکوپی و
مطالعات توموگرافی درون خاک نیز نشان میدهد کاه هندساه منافاذ
خاک نه تنها دارای زاویه میباشد بلکه درز و شاکافهاای موجاود در
خلل و فرج ،به ویژه در خاکهای ریز بافات ،کاه دارای ساطح ویاژه
باالیی میباشند ،فرض لولههای مویین را با شالش اساسی مواجه می-
سازد (.)Zhao et al., 2020; Sleutel et al., 2008
بهمنظور غلبه بر مشکالت ذکر شده در مورد مدلهای بار مبناای
لولههای موازی درون خاک ،دستهی دیگری از مدلها توسعه یافتهاند
که سعی در بهبود تخماین هادایت هیادرولیکی خااک باا اساتفاده از
فرضیات ساده شونده کمتر در مورد هندسه منافذ خاک داشاتهاناد .در
این میان دو مدلی که بیش از دیگران مورد استقبال قرار گرفته است،
مدل فیزیکی-تحلیلی تولر-اُر و دیگری مدل سادهتر لبیو-کانراد می-
باشد ( Lebeau and Konrad, 2010; Tuller and Or, 2001; Or
) .)and Tuller, 1999مدل تاولر-اُر یکای از مادلهاای فیزیکای-
تحلیلی بوده که شامل دو بخشِ مکمل میباشد )1( :رویکاردی واحاد
برای جداسازی نقش نیروهای مویینگی و جذب ساطحی در پتانسایل
ماتریک ( )Philip, 1977و ( )2پیادهسازی آن در یک هندسه جدید از
اندازه منافذ (سلول واحد) شامل یاک منفاذ مرکازی زاویاهدار 3بارای
سازوکارِ مویینگی که به فضاهایی شکاف مانند 4با ساطح ویاژه بارای
سازوکارِ جذب سطحی متصل شده است .در این مدل پاس از هاوادار
شدن منفذ مرکزی جریان گوشهای شکل میگیرد و باا هاوادار شادن
شکاف های شسبیده به منفذ مرکازی جریاان از حالات ماویینگی باه
غشایی تبدیل میشود .پس از آن مدل دیگری توساط لبیاو و کاانراد
1- Hagen-Poiseuille
2- Surfaceless
3- Angular Central Pore
4- Slit-Shaped spaces
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ارائه گردید کاه همانناد مادل قبال شاامل دو بخاش مایباشاد)1( :
مجموعهای از لوله های مویینه با قطرهای مختلف کاه از آب یاا هاوا
پرشدهاند )2( ،الیه (فیلم) نازکی از آب که بر سطح ذرات جامد پوشیده
شده است .هر دو مدل ذکرشده قابلیت برآورد هادایت هیادرولیکی از
منحنی مشخصه خاک را دارا میباشند .اگرشه مدل تاولر-اُر از پایاهی
علمی قابلتوجهی برخوردار اسات اماا ازنظار ریاضای بسایار پیچیاده
می باشد .در مقابل ،مدل لبیو-کانراد تئوری و فرضیات بسیار سادهتری
نسبت به مدل تولر-اُر را داراست و از نظر ریاضی نیز سادهتر میباشد.
هدف از این پژوهش ،ارزیابی عملکرد این دو مدل فیزیکی و مقایساه
آنهااا بااا یکاادیگر و بااا ماادلِ رایااج و تجرب ایِ ونگنااوختن ( Van
 )Genuchten, 1980و همچنین ارزیاابی عملکارد آنهاا در تخماین
منحنی مشخصه و هدایت هیدرولیکی شش خااک (طیاف وسایعی از
بافتها ،شامل خاک بسیار شنی تا بسیار رسی) میباشد.
مواد و روشها
مدل تولر-اُر

در این مدل ذرات خاک از سلولهایی با دو بخش منفاذ مرکازی
(نشاانگر ماویینگی) و شاکافهاای ناازک (السالیت) در دو طارف آن
تشکیل شدهاند که منافذ مرکزی را مایتاوان مانناد شندضالعیهاایی
دلخواه (مثلثی ،مربعی n...،ضلعی) فرض کرد (شکل  .)1هر ذره توسط
سه پارامتر توصیف میگردد که عبارتاناد از :طاول منفاذ مرکازی L
( )mو دو پارامتر بادون بعاد  αو  βباهترتیا بارای فاصاله و طاول
اسلیت ها که نسبتی از طول منفذ مرکزی را شاامل مایشاوند .بارای
مثال در خاکهای رسی طول منفذ مرکازی کوشاک و طاول اسالیت
زیاد ( βبزرگ) میباشد (به دلیل سطح ویژه باال) و در خاکهای شنی
طول منفذ مرکزی زیاد (نشاانگر ساازوکار ماویینگیِ بیشاتر) و طاول
اسلیت کوشک (به دلیل سطح ویژه بسیار کم) است .بارخالف تئاوری
لولههای مویین که در آن منافذ کامالً پر یا خالی از مایع میباشند ،در
این مدل بعد از تخلیه منفذ مرکزی از مایع ،هنوز در گوشههای منفاذ
مایع وجود دارد.
درجه اشباع )( Sw (µنسبت مساحتی از منافذ که توساط ماایع پار
شده است به سطح مقطع منافاذ) در پتانسایل شایمیایی مشاخص باا
تقساایمبناادی طااول منافااذ در نقاااط مختلفاای از درجااه اشااباع و
انتگرالگیری از آنها از معادلههای (-1الف تا -1و) محاسبه میگاردد
(:)Tuller and Or, 2001
Sw     Sw1     Sw2     Sw3     Sw4     Sw5   
(-1الف)
An L2
f ( L)dL
2 ( Lmax  L)  An L2

(-1ب)

) L1 ( 

Sw1     

Lmin
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)2 L( Lmax  L
f ( L)dL
2 L( Lmax  L)  An L2

(-1ج)

(-1د)

) L2 ( 

) 4 ( Lmax  L)h( 
f ( L)dL
2 L( Lmax  L)  An L2
]) nh(  )[ L  h( 
f ( L)dL
2 L( Lmax  L)  An L2

Sw2     

Lmin

Lmax

S w3     

Lmax

Sw4     

) L2 ( 

) L1 ( 

(-1ه)
r (  ) Fn
f ( L)dL
2 L( Lmax  L)  An L2
2

Lmax

(-1و)
(-1ز)
(-1ح)
(-1ط)
(-1ی)


C
 n
3 A
L2 (  )  3 svl
 6
L
h(  ) 
3
L
L
f ( L) 
exp( ) , L  0
 1
 !

L1 (  )  

S w5     

) L1 ( 

شكل  -1الف) شماتيكی از وضعيت منافذ خاک در مدل تولر-اُر در شرایط مختلف )1( :منفذ غيراشباع كه فيلمی نازک در اسليتها و مایع در
گوشههاي منفذ مركزي تجمع پيداكرده است )2( .وضعيت منفذ مركزي بعد از پر شدن اسليتها )3( .وضعيت منفذ مركزي هنگام پر شدن سلول
واحد با انحناي دایرهاي )4( .منفذ اشباع .ب) سلول واحد با اشكال مختلف به همراه اسليتها كه نشانگر منافذ خاک هستند (برگرفته شده از
.)Tuller and Or, 2002

که در آن  µپتانسایل شایمیایی ( h)µ( ،)j/kgضاخامت فایلم در
پتانسیل شیمیایی معین ( r)µ( ،)mشعاع انحنا در گوشاههاای منافاذ
( ρ ،)mشگالی مایع ( Cn ،)kg/m3ضری انحنای زهکشای𝜂 ،کشاش
سطحی مایع ( n ،)N/mتعداد گوشهها 𝐹n ،فااکتور زاویاه An ،فااکتور
سطح منافذ مرکزی 𝐿𝑚𝑎𝑥 ،حداکثر طاول منافاذ ( 𝐿𝑚𝑖𝑛 ،)mحاداقل
طول منافذ ( L1(µ) ،)mو ) L2(µطول منفاذ ( f)L( ،)mتاابع شگاالی
گاما برای طول منافذ مرکزی ω ،و  ξدو پارامتر وابسته در تابع شگالی
(در این پژوهش  ) ξ=2و  Asvlثابت هاماکلر 1است که مقادار آن برابار
با  )J( -6×10-20میباشد.
در ساامت راساات معادلااهی ( )1تاارم اول ) Sw1(µمقاادار مااورد
پیش بینی برای منافذ مرکزی در حالت اشباع Sw2(µ) ،مربوط به مقدار

رطوبت در اسلیتهای اشباع ،ترم ساوم ) Sw3(µرطوبات فایلم ناازک
مااایع جااذب شااده در اساالیتهااا پااس از هااوادار شاادن از ) L2(µتااا
بزرگترین طول 𝑥𝑎𝑚𝐿 را در بر میگیرد ،ترم شهارم ) Sw4(µرطوبات
مربوط به فیلم مایع جذب شده در منافذ مرکزی پس از هوادار شدن از
طول ) L1(µتا 𝑥𝑎𝑚𝐿 است و ترم پنجم ) Sw5(µنیز رطوبت باقیمانده
در گوشههای منافذ مرکزی ناشای از نیروهاای ماویینگی را محاسابه
میکند که از طول ) L1(µتا  Lmaxرا در بر میگیرد.
برای محاسبه هدایت هیادرولیکی غیراشاباع نیاز جریاان باه دو
بخش کنارهها 2و مجرای مرکزی 3تقسیم میگردد .باههماین ترتیا
هادایت هیادرولیکی غیراشاباع در محایط متخلخال ) )m/s( K (µاز
روابطی مشابه روابط ذکر شده حاصال مایگاردد ( Tuller and Or,

1- Hamaker constant

2- Corner Flow
3- Duct Flow
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:)2001
K     K1     K2     K3     K4     K5   
(-2الف)
A r L4 K d
f  L  dL
( An  2 ) L2  2 L max L

) L1 ( 
Lmin

K1     

(-2ب)
2 L ( Lmax  L) K s
f  L  dL
( An  2 ) L2  2 L max L
3

) L2 ( 
Lmin

K2     

(-2ج)

4h(  )  ( Lmax  L) K F (  )
f  L  dL
( An  2 ) L2  2 L max L

Lmax
) L2 ( 

K3     

(-2د)

) 2r ( 
) K F (  )
)tan( / 2
f  L  dL
( An  2 ) L2  2 L max L

nh(  )  ( L 

Lmax
) L1 ( 

K4     

(-2ه)
r (  ) Fn KC (  )
f  L  dL
( An  2 ) L2  2 L max L
2

Lmax
) L1 ( 

K5     

(-2و)
که در آن  )m/s( Kdترمی برای محاسابه هادایت هیادرولیکی در
مجرای مرکزی )m/s( Ks ،ترمی بارای محاسابه جریاان در صافحات
موازی (اسلیتها) )m/s( KF(µ) ،هدایت هیدرولیکی مربوط باه فایلم،
) )m/s( Kc(µهدایت هیدرولیکی مربوط به کنارهها γ ،زاویه گوشههاا
در منافذ مرکزی و  ϕتخلخل میباشد .در سامت راسات معادلاه (-2
الف) تارم اول ) )m/s( K1(µهادایت هیادرولیکی در منافاذ مرکازی
اشباع (مجارای مرکازی) از طاول  Lminتاا ) ،L1(µتارم دوم )K2(µ
( )m/sمربوط به محاسبه هدایت هیدرولیکی در اسلیتهای اشاباع از
Lminتا ) ،L2(µترم سوم ) )m/s( K3(µهادایت هیادرولیکی در فایلم
جذب شده در دیوارهی اسلیتها از طول ) L2(µتا  ،Lmaxتارم شهاارم
) )m/s( K4(µهدایت هیدرولیکی مربوط به فیلم در قسمتهای صافل
منافذ مرکزی از طول ) L1(µتاا  Lmaxو درنهایات ،تارم آخار)K5(µ
( )m/sجریان در کنارههای منافذ مرکزی غیراشباع از طاول ) L1(µتاا
 Lmaxاست.
الزم به ذکر است که برای محاسبه انتگرالهاا مایتاوان از حال
تحلیلی ارائهشده با  ξ=2استفاده نمود .برای استفاده از این مدل در هر
خاک ،نیاز به بهینه کردن یک تابع هادف اسات کاه در آن باا تغییار
پارامترهای  ε ،µb ،βو  ωتابع هدفی که در معادله ( )3ارائه شده است
کمینه میگردد (:)Or and Tuller, 1999

2
Lmax
SAe
 1) 2  w3   f ( L)dL  1
 Lmin

SA

x

( w1  ( Swm  Swe ) 2  w2

SAe
 0.9,   0,   0
SA

i 1

1.1 

()3
که در آن Swm ،درجه اشباع اندازهگیری شده Swe ،درجاه اشاباع
تخمینزدهشده SA ،سطح ویژهی اندازهگیریشده ( SAe ،)m2/gسطح
ویااژهی تخمااین زده شااده ( w2 ، w1 ،)m2/gو w3نیااز پااارامترهااای
وزندهی با مقدار دلخواه (در این پژوهش مقدار آنها برابر با  1در نظر
گرفته شد) میباشند که در نهایت شهار پاارامتر  ε ،µb ،βو  ωتوساط
بهینهسازی بدست میآیند .از آنجاییکه اندازهگیری سطح ویژه خاک
دشوار است ،برای تخمین آن می توان از توابع زودیافت اساتفاده کارد
( .)Tuller and Or, 2001برآورد سطح ویژه نیز با رابطه ( )4صاورت
میگیرد (:)Or and Tuller, 1999
 4 ( Lmax  L)  nL

( f  L  dL )4

2 T
 2 L( Lmax  L)  An L 

Lmax
Lmin

SAe  

مدل لبيو-كانراد

در این مدل فاز مایع از دو بخش لولههای مویین باا انادازههاای
مختلف که از آب پرشده است (بیانگر مویینگی) و یک فیلم ناازک باا
ضخامت مختلف که بر سطح ذرات پوشیده شده است (بیاانگر جاذب
سطحی) تشکیل می شود .شعاع منافذ مویینگی از طریق جزء مویینگی
در تابع رطوبت-مکش با استفاده از معادلهی یانگ-الپال استخراج
میگردد .هرشه رطوبت افزایش یابد ،ضخامت فیلم نیز افزایش مییابد
و محاادوده فاایلم تااابعی از جاازء مااویینگی در مکااش آب در محاایط
متخلخل میباشد .شکل ( )2اجزاء فاز مایع برای مکشهای مختلف را
در محیط متخلخل نشان میدهد.
در این مدل رطوبت حجمی خاک  θبه دو بخش رطوبت مرباوط
به مویینگی و جذب سطحی تقسیم شده است:

(-5الف)
  c  (1  c ) a
s
که در آن رطوبت حجمی θc ،رطوبت حجمی مرباوط باه نیاروی
مویینگی θs ،رطوبت حجمی اشباع و  θaرطوبت حجمای مرباوط باه
نیروی جذب سطحی می باشاد .همچناین بارای رطوبات مرباوط باه
مویینگی می توان از توابع یگانه و شندگانه در سااختار منافاذ اساتفاده
کرد که در این مدل از تابع دو پارامتره کوسوگی با رطوبات باقیماناده
صفر استفاده شده است (:)Kosugi, 1996
(-5ب)

 ln(hm / hm,median  

2



1

c   s  erfc 
2


که در آن ) erfc(xتابع خطای مکمل hm ،مکاش ماتریاک (،)m
 hm,medianمکش ماتریک مربوط به متوسط قطر منافذ مویین ( )mو σ

54

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،1جلد  ،15فروردین  -اردیبهشت 1400

انحراف استاندارد از توزیع اندازه منافذ مویینِ لگاریتمی شده میباشاد.

رطوبت حجمی مربوط به جذب سطحی از طریق رابطهی زیر توساط
کمپبل و شایوزوا حاصال مایگاردد ( Campbell and Shiozowa,
:)1992

ln hm 

ln hm,dry 

(-5ج)



 a  o 1 


شكل  -2توصيف اجزاي فاز مایع براي مكش آب در محيط متخلخل در مدل لبيو-كانراد (برگرفته شده از .)Lebeau and Konrad, 2010

که در آن  θoرطوبت حجمی مربوطه به جذب سطحی در مکاش
ماتریک  -1متر و  hm,dryمکاش ماتریاک در آوِن ( )mمایباشاد .باا
جایگذاری معادالت مربوط به رطوبت ماویینگی و جاذب ساطحی در
معادله عمومی رطوبت (معادلاه  ،)5ساه پاارامتر  σ ، θoو  hm,medianاز
طریق دادههای اندازهگیری شده بهینهسازی میگردند.
همانند رطوبت ،هدایت هیدرولیکی غیراشباع به دو بخش تقسیم
شده است )1( :جریان مویینگی و ( )2جریان فیلم .در این مدل هدایت
هیدرولیکی نسابی (  )Krباا توجاه باه مادل پیشانهادی کاه هادایت
هیدرولیکی را بهصورت میانگین وزنی از جریاان ماویینگی و فایلم در
نظر میگیرد ،پیشنهاد شده است:

(-6الف)
K r  K r ,c  (1  c ) K r ,a
s
که در آن  Krهدایت هیدرولیکی نسبی Kr,c ،هدایت هیادرولیکی
نسبی مربوط به جریان ماویینگی و  Kr,aهادایت هیادرولیکی نسابی
مربوطه به جریان فیلم نازک (جذب سطحی) میباشد .با باهکاارگیری
معادله (-5ب) در مدل معلم هدایت هیادرولیکی نسابی بصاورت زیار
حاصل میگردد:
2

l

)   1  ln(h / h
)  
k  1  ln(h / h
Kr ,c  c  erfc  m m,median  .  erfc  m m,median  
ks  2 
2
2
2 
  2 

(-6ب)
که در آن  kcهادایت هیادرولیکی مرباوط باه جریاان ماویینگی
( ks ،)m/sهدایت هیدرولیکی اشباع ( )m/sو  lضری اعوجاج محایط
متخلخل میباشد .مدل جریاان در فایلم ناازک در محایط متخلخال

بوسیلهی حل معادالت ناویر-استوکس 1برای جریان ماندگار و آرام در
الیهای سطحی از مایع بدست آمده اسات .در نهایات معادلاه هادایت
هیدرولیکی مربوط به جذب سطحی بهصورت زیر حاصل میگردد:
(-6ج)

 1  4 o g


(1   ) 3    10nm 
 
k
 ks  o D


 a 

ks  1  o gB


 k   D (1   )    10nm 

 s o


kr , a

که در آن  kaهدایت هیدرولیکی مربوط به جریان فایلم (δ ،)m/s

ضااخامت فاایلم ( ρo ،)mوزن مخصااو مااایع ( g ،)g/cm3شااتاب
گاارانش ( μo ،)m/s2لزجاات دینااامیکی مااایع ( B ،)g/m.sتااابعی از
ضخامت فایلم و دماا ( ϕ ،)m3تخلخال و  Dقطار ذرات کاروی ()m
میباشد.
مدل ونگنوختن  -معلم

مدل ونگنوختن از رایجترین مدلهای تجربی منحنای مشخصاه
رطوبتی است که بهطور گسترده نیز مورد استفاده قرار گرفته است:

  r  (s  r ) / [1  ( | h |)n ]m

(-7الف)
که در آن  hمکش ماتریاک ( θr ،)Cmو  θsباه ترتیا رطوبات
باقیمانده و رطوبت اشباع 𝛼 ،تقریباً برابر عکس مکش در نقطاه ورود
هااوا ( nVG ،)Cm-1و  mپارامترهااای شااکل منحناای ماایباشااند کااه
( ) nVG >1و  m=1-1/ nVGدر نظر گرفته شد .دقت شود که ضارای
VG

1 Navier-Stocks
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مدل ونگنوختن-معلم کامال تجربی بوده و بر خالف دو مدل فیزیکی
در باااال هاایض توضاایح و تفساایر فیزیکاای ناادارد .همچنااین هاادایت
هیدرولیکی نسبی از طریق رابطه (-7ب) محاسبه میگردد:
2
)K ( h
(-7ب)
Kr 
 Sel 1  (1  Se1/ m )m 
Ks
که در آن  Seدرجه اشباع l ،ضاری اعوجااج محایط متخلخال و
) K(hهدایت هیدرولیکی در مکش معین میباشد (.)cm/s
دادههاي پژوهش

بهمنظور مقایسه عملکرد مدلهای مورد نظار در ایان پاژوهش از
دادههای منحنی مشخصه و هدایت هیدرولیکی انادازهگیاری شاده 6
خاک که طیف وسیعی از بافتها را شامل مای شاود اساتفاده گردیاد.
دادههای مورد استفاده شامل دو خاک باا کادهای  4650و  3090باه
ترتی با بافاتهاای شانی و لاوم سایلتدار از باناک خااک آنساودا
( ،)Names et al., 2001دو خاک با بافتهای لوم شنی و لوم رسای
( )Pachepsky et al., 1984و دو خاک دیگر با بافاتهاای لاومی و
رسی ( )Mualem, 1976bاست.
ارزیابی

2

برای ارزیاابی نتاایج حاصاله دو شااخص ضاری تعیاین (  )Rو
خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEمورد استفاده قرار گرفت که از
روابط زیر محاسبه میگردد:
2

)  (O  P

2

) (Oi  O

i

i

i

()8

R2  1 

i
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که در آن  Oiدادهی اندازهگیری شاده  iام Pi ،داده بارآورد شاده
iام̅ ،
 Oمیانگین دادههای اندازهگیری شده و  zتعداد دادهها مایباشاد.
در محاسبه این دو شاخص برای منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع
از لگاریتم دادهها استفاده شد.

نتایج و بحث
در براز هر یک از مدلها به مقادیر اندازهگیری شاده و یاافتن
پارامترهای برازشی بهینه از الگوریتمهاای بهیناهساازی درون Excel
استفاده گردیاد ( .)Wraith and Or, 1998پاس از باراز منحنای
مشخصااه ،بااا اسااتفاده از پارامترهااای بهینااهشااده ،منحناای هاادایت
هیدرولیکی غیراشباع پیش بینی شد .به منظاور باراز مادل تاولر-اُر
(معادله  )3که برای حالت  ξ =2در توزیع اندازه منافذ گاما جواب فارم
بسته دارد ،هر دو نسخه حل تحلیلی و حل عددی تهیه گردید کاه باا
توجه به سرعت باالتر جوابهای فرم بسته در طی فرآیند بهینهسازی،
از نسخه حل تحلیلی برای براز مدل اساتفاده گردیاد .خصوصایات
فیزیکی و ضرای برازشی حاصل از هار ساه مادل ماورد مطالعاه در
جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود در مدل تولر
که هر یک از ثابتهای برازشی دارای تفسیری فیزیکی میباشند ،این
ضرای به طرز معناداری وابسته به شرایط خاک میباشند .باه عناوان
مثال ،ضری  βکه تعیین کننده طاول اسالیت باوده (شاکل  )1و باه
مقدار سطح ویژه خاک مرتبط است ،معموالً در خاکهای درشتبافات
که دارای سطح ویژه کمتری مایباشاند ،دارای مقاادیر کوشاکتاری
نسبت به خاکهای با بافت ریز و سطح ویاژه بااالتر ،دارد .همچناین
مکش ورود هوا به خاک در خاکهای با بافت ریز افزایش مییابد کاه
مورد انتظار میباشد.

n

2

)  (O  P
i

()9

i

i 1

z

RMSE 

جدول  -1اطالعات خاکهاي مورد استفاده در پژوهش و پارامترهاي بهينهسازي شده براي مدلهاي مختلف

بافت خاک

الف
الف
ب

Sand

Silt loam

Sandy loam
ج

ب

Loam

Clay loam
ج

Clay

هدایت
هیدرولیکی تخلخل ()ϕ

مدل ()VG-M

مدل ()Tuller and Or

مدل ()Lebeau and Konrad

سطح ویژه تخمین
تعداد
سطح ویژه تخمین زده
زده شده بر اسا
گوشه/ضلع
ه شده (معادله )SAe - 4
()n
بافت خاک ()SAm

دα

د θr

د θo

دσ

دh m, median

cm/day

-

-

cm -1

-

-

-

m

m 2/g

586/7
19/5
8/0
17/3
0/7
0/1

0/38
0/456
0/404
0/528
0/44
0/446

2/022
1/191
1/464
1/717
1/241
1/171

0/045
0/047
0/015
0/020
0/005
0/002

0/015
0/000
0/000
0/03
0/000
0/000

0/053
0/241
0/064
0/152
0/209
0/379

0/806
1/885
1/632
0/555
2/654
2/465

-0/323
-0/817
-2/040
-0/689
-12/948
-16/452

1-20
30-90
23-34
38-77
69-173
100-348

اشباع ()ks

د nVG

دω

دε

دµb

دβ

m 2/g

-

-

-

j/kg

-

9
48
27
54
83
128

6
4
3
3
3
3

0/000024
0/00006
0/000007
0/000026
0/000004
0/000008

400
900
130
600
215
700

-0/491
-0/156
-3/403
-0/980
-7/850
-3/730

318
50000000
6000
250000
55000
2000000

الف :بانک خاک  / )Names et al., 2001( UNSODAب / )Pachepsky et al., 1984( :ج / )Mualem, 1976b( :د :پارامتر بهینه شده  /ه :سطح ویژه تخمین زده
شده بر اسا بافت خاک با استفاده از توابع زودیافت ()Or and Wraith, 1999
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شکل ( )3منحنی مشخصه و هدایت هیادرولیکی انادازهگیاری و
برآورد شده با سه مدل ونگنوختن ،تولر-اُر و لبیو-کانراد را برای خاک
شنی نشان میدهد .همان طور که در شکل (-3الف) مشاهده میشود،
اختالف زیادی بین آمارهها در هر سه مدل وجود ندارد و هر سه مادل
موفق به براز منحنی مشخصه بر دادههای اندازهگیری شده بودناد.
در شکل (-3ب) هر سه مدل در ناحیه نزدیک به اشباع بیشبارآورد و
در ناحیه نزدیک به خشک کمبرآورد را نشان دادهاند ،اما مادل لبیاو-

کانراد در بخش نزدیک به خشک که سهم جریان فایلم بیشاتر اسات
عملکرد بهتری را نشان داده و نسبت به دو مدل دیگر برتر بوده است.
با توجه به اینکاه مادل ونگناوختن-معلام ،جریاان فایلم را در نظار
نمیگیرد ،روندی خطی را در ناحیهی خشک از خود نشاان مایدهاد،
همچنین مدل تولر-اُر انعطااف قابال قباولی را در محادوده رطاوبتی
خشک که جذب سطحی پدیدهی غال است از خود نشان نداده است.

شكل  -3مقادیر اندازهگيري و برآورد شده براي خاک " ."Sandالف) منحنی مشخصه ،ب) منحنی هدایت هيدروليكی.

شکل ( )4منحنی مشخصه و هدایت هیادرولیکی انادازهگیاری و
برآورد شده با سه مدل ونگنوختن ،تولر-اُر و لبیو-کانراد را برای خاک
لوم سیلت دار نشان میدهد .در شکل (-4الف) مشاهده مایشاود کاه
مدل لبیو و ونگنوختن با دقت بسیار خاوبی باه مقاادیر آزمایشاگاهی
براز پیداکرده است و آمارههاای  R2و  RMSEنیاز ایان نتیجاه را
تأیید میکنند؛ اما مدل تولر در بازههای تر و خشک نسبت به دادههاا،

انحراف بیشاتری دارد .در شاکل (-4ب) علایرغام اینکاه دادههاای
موجود ،بازهی رطوبتی را خوب پوشش نمیدهند اما در محدودهای که
دادهها ثبتشده است در هر سه مدل کمبرآورد صورت گرفتاه اسات،
بااینوجود آمارههای  R2و  RMSEنمایانگر برتری مدل لبیو نسابت
به سایر مدلها است.

شكل  -4مقادیر اندازهگيري و برآورد شده براي خاک " ."Silt loamالف) منحنی مشخصه ،ب) منحنی هدایت هيدروليكی.

مقایسه دو مدل فيزیكي بر پایه مویينگي-جذب سطحي براي تخمين هدایت هيدروليكي ...

شکل ( )5منحنی مشخصه و هدایت هیادرولیکی انادازهگیاری و
برآورد شده با سه مدل ونگنوختن ،تولر-اُر و لبیو-کانراد را برای خاک
لوم شنی نشان میدهد .در نمونه خاک شکل (-5الف) هر سه مدل با
دقت بسیارخوبی براز یافته اند و مدل لبیو-کانراد بهترین عملکرد را
داشته و خطی بودن منحنی مشخصه در ناحیهای که نیروهاای جاذب
سطحی غال هستند قابل مشاهده است اماا مادل تاولر بااز هام در
قسمتهای خیلی خشک و اشاباع انعطااف الزم را نداشاته اسات؛ در
شاکل (-5ب) مادل تاولر بهتار از ساایر مادلهاا و باا  R2=0/98و
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 RMSE=1/03منحنی هدایت هیدرولیکی را تخمین زده اسات؛ ولای
در ابتدای بخش اشباع بیشبرآورد صورت گرفته است که در این باازه
دو مدل دیگر بهتر عملکردهاند .همانند شاکلهاای ( 3و  )4عملکارد
مدل لبیو-کانراد با ونگنوختن-معلم در نیمه اشباع بهدلیل اساتفاده از
مدل معلم میباشد اما در میانه بازه رطوبتی (مکش حادود  -10متار)
نقش جریان فیلم پررنگ شده و هر دو مادل فیزیکای ،برتار از مادل
تجربی بوده است.

شكل  -5مقادیر اندازهگيري و برآورد شده براي خاک " ."Sandy loamالف) منحنی مشخصه ،ب) منحنی هدایت هيدروليكی.

منحنی مشخصه و هدایت هیدرولیکی اندازهگیری و بارآورد شاده
با سه مدل ونگنوختن ،تولر-اُر و لبیو-کانراد برای خاک لوم در شکل
( )6نمایش داده شده است .مدل لبیو-کانراد در شکل (-6الف) بسایار
بهتر از سایر مدلها قادر به باراز نقااط انادازهگیاری شاده باوده و
همانطور که مشاهده میشود مدل ونگنوختن در انتهای خشکل باازه
که جذب سطحی تأثیرگاذار اسات (مکاش حادود  -1متار) عملکارد
مناساابی را نداشااته اساات .همچنااین در ماادل تااولر بااازهم ضااعف

انعطافپذیری در دونیمهی نمودار واضح است؛ اما در شکل (-6ب) هر
دو مدل فیزیکی ،بسیار خوب به نقاط براز یافتهاند ،با این تفاوت که
مدل تولر در تخماین جریاان فایلم و مادل لبیاو در تخماین جریاان
مویینگی بهتر عملکرده است .مدل ونگناوختن-معلام نیاز عملکارد
نامناسبی را داشته و همانطور که انتظار میرفت در بازهای که جریان
فیلم غال است ناتوان بوده اسات .بادین ترتیا مادل لبیاو هار دو
منحنی را با  R2و  RMSEبسیار خوب تخمین زده است.

شكل  -6مقادیر اندازهگيري و برآورد شده براي خاک " ."loamالف) منحنی مشخصه ،ب) منحنی هدایت هيدروليكی.
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منحنی مشخصه و هدایت هیدرولیکی اندازهگیری و بارآورد شاده
با سه مدل ونگنوختن ،تولر-اُر و لبیو-کانراد برای خاک لوم رسای در
شکل ( )7نمایش داده شده است .در شکل (-7الف) نیز هر ساه مادل
2
در براز توانا بوده اما مدل لبیو-کانراد بهترین نتایج در آمارههاای
Rو  RMSEرا دارد .دو ماادل تااولر-اُر و ونگنااوختن ،در دو قساامت
انتهایی و ابتدایی کمی انحراف داشتهاند .در مقابل شکل (-7ب) نشان
میدهد که مدل تولر بسیار بهتر از سایر مدلهاا عمالکارده اسات و

شاخصهای آماری آن نیز حاکی از این نتیجه است ،اماا مادل لبیاو-
کانراد بهدلیل عملکرد ضعیف مدل کوسوگی در ناحیه جریان مویینگی
نتوانسته بهخوبی آن را بارآورد کناد و انحناای الزم را نداشاته اسات
( .)Kosugi, 1996مدل ونگنوختن-معلم نیز در باازهای کاه جریاان
مااویینگی غالاا اساات ،عملکاارد متوسااطی داشااته ( R2=0/78و
 )RMSE=2/86و باز هم قادر به برآورد جریان در باازهای کاه تحات
تأثیر جذب سطحی میباشد ،نبوده است.

شكل  -7مقادیر اندازهگيري و برآورد شده براي خاک " ."Clay loamالف) منحنی مشخصه ،ب) منحنی هدایت هيدروليكی.

شکل ( )8منحنی مشخصه و هدایت هیادرولیکی انادازهگیاری و
برآورد شده با سه مدل ونگنوختن ،تولر-اُر و لبیو-کانراد را برای خاک
رسی نشان میدهد .نتایج خاک با بافت رسی در شکل (-8الف) نشان
میدهد که دو مدل لبیو-کانراد و ونگنوختن عملکرد بهتری را نسبت
به مدل تولر-اُر داشتهاند؛ اما در ناحیه جذب سطحی باه دلیال کمباود
اطالعات اندازهگیری شده ،مقایسه مدلها ممکن نیست .همچناین در
شکل (-8ب) مدل لبیو همان رفتار شکل (-7ب) را از خود نشان داده
است و در قسمت اشباع کمبرآورد صورت گرفتاه اسات کاه نشاان از
عملکرد نامناس مدل مویینگی برای نواحی نزدیک به اشباع میباشد.
مدل تولر-اُر نیز عملکرد مناسبی را در قسمت اشاباع نداشاته اسات و
مدل ونگنوختن-معلم در بازهای که دادهها در دستر اسات نسابت
بااه دو ماادل فیزیکاای بهتاار عماالکاارده و از  R2و  RMSEبهتااری
برخوردار است.

نتيجهگيري
نتایج نشان دهنده برتری دو مدل فیزیکی تولر-اُر و لبیاو-کاانراد
نسبت باه مادل تجربای ونگناوختن-معلام در مادلساازی منحنای
مشخصه و هدایت هیدرولیکی است و در نظار گارفتن پدیاده جاذب

سطحی در نتایج بسیار تأثیرگذار مای باشاد؛ اماا در مقایساه دو مادل
فیزیکی مذکور برای براز منحنی مشخصاه ،مادل لبیاو-کاانراد در
تمامی نمونه خاکها قادر به براز نقاط با دقت بسیار خوبی بوده و از
مدل دیگر برتر میباشد .در تخمین هدایت هیدرولیکی با اینکه تمامی
مدلها دقت قابلقبولی را از خاود نشاان دادهاناد ،مادل لبیاو-کاانراد
به دلیل استفاده از مدل کوسوگی و ضاعف آن در ناحیاه ماویینگی ،در
تخمین هدایت هیدرولیکی خاکهایی با بافت رسی در ناحیاه نزدیاک
به اشباع کمبرآورد میکند ،لذا بهکارگیری سایر مدلها در قسمتی کاه
جریان مویینگی غال است میتواند به بهبود این ضعف کماک کناد.
مدل تولر-اُر نیز در خاکهای لومی عملکرد قابل قبولی داشته و مادل
ونگنوختن-معلم در اکثر خاکها ضعیفتر از سایرین عملکرده است.
با وجود اینکه مدل لبیاو-کاانراد نسابت باه مادل تاولر-اُر دارای
تئوری بسیار ساده تر ،تعداد پارامترهای بهینهسازی کمتر (ساه پاارامتر
در مقاباال شهااار) و اطالعااات ورودی کمتااری ماایباشااد ،عملکاارد
مناس تری در تخمین منحنی مشخصه داشاته و در تخماین هادایت
هیاادرولیکی غیراشااباع نیااز قاباالقبااول بااوده اساات .درصااورتیکااه
بهینه سازی پارامترها با توجه به دادههای هدایت هیادرولیکی صاورت
پذیرد ،هاردو مادل فیزیکای تواناایی باراز بهتار منحنای هادایت
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... جذب سطحي براي تخمين هدایت هيدروليكي-مقایسه دو مدل فيزیكي بر پایه مویينگي

 لذا پیشبینی میشاود کاه باا تعمایم.در انعطافپذیری مدل میگردد
-مدل به دیگر توابع توزیع برای اندازه منافذ همچون تابع توزیع لوگ
 براز بهتری به منحنی، توزیع گامای ناقص و یا توزیع ویبال،نرمال
مشخصه خاک بدسات آیاد و باهتباع آن تخماین بهتاری از هادایت
.هیدرولیکی غیراشباع حاصل گردد

 باا ایان وجاود انادازهگیاری هادایت.هیادرولیکی را دارا مایباشاند
هیدرولیکی در تمام بازه رطوبتی دشوارتر از اندازهگیری رطوبت خااک
اُر از حساسایت- در مادل تاولرβ  در برخی از خاکها پارامتر.می باشد
 اما در تغییر منحنای،کمی در تخمین منحنی مشخصه برخوردار است
 لذا بهینهساازی ایان پاارامتر،هدایت هیدرولیکی بسیار تأثیرگذار است
 یکی از محدودیتهای عماده مادل تاولر اساتفاده از.مشکل میباشد
 میباشد که باعث ایجااد محادودیتξ = 2 توزیع گاما با ضری ثابت

. ب) منحنی هدایت هيدروليكی، الف) منحنی مشخصه."Clay"  مقادیر اندازهگيري و برآورد شده براي خاک-8 شكل
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Abstract
It has been documented that the assumption of capillary movement of water in a bundle of cylindrical tubes
often leads to systematically underestimation of soil unsaturated hydraulic conductivity at low potentials which
is due to ignoring the contribution of adsorptive forces and liquid films. In this study, the performance of two
physical models of (Tuller-Or) and (Lebeau-Konrad) that take into account the contribution of both adsorptive
and capillary forces and the well-known capillary-based model of (Van Genuchten-Mualem) for modeling the
soil-water retention curve and estimation of the unsaturated hydraulic conductivity were evaluated. To that end,
experimental data gathered from literature including six soils that cover a broad range of texture and hydraulic
behavior. The results showed the superiority of the two capillary-adsorption models over the capillary-based Van
Genuchten-Mualem model in estimating the soil-water characteristic curve and unsaturated hydraulic
conductivity. Among the two physically capillary-adsorption based models, the Lebeau-Konrad model
performed better. The results showed that the Lebeau-Konrad model underestimates the hydraulic conductivity
of clayey soils in the near saturation range and the best performance of the Tuller-Or model was shown to be for
loamy soils. Because the Tuller-Or model is the most comprehensive and physics-based model for modeling the
unsaturated hydraulic conductivity up to date, future studies should be devoted to improving the flexibility of
this model via extending the model to other pore size distribution than the original Gamma distribution, such as
lognormal, incomplete gamma and Weibull distributions.
Keywords: Lebeau-Konrad model, Physical model, Soil-water characteristic curve, Tuller-or model
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بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگرهای ذوزنقهای تک سیکل -دریچه
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چکیده
سرریزهای توام با دریچه سازه مهم و کلیدی در مدیریت آب در کانالهای آبیاری میباشند .از طرف دیگر استفاده از سرریزهای کنگرهای بهدلیل
طول تاج بیشتر نسبت به سرریزهای خطی ،در یک دبی ثابت ،موجب کاهش نوسانات سطح آب می گردد .از آنجایی که بلا انباشلت ملواد رسلوبی در
باالدست سرریزها ،شرایط جریان تغییر یافته و دقت روابط استخراج شده کاهش مییابد ،به همین منظور ،استفاده از ترکیب سرریز با دریچه میتواند راه-
حلی مفید برای عبور مواد شناور از روی سرریز و انتقال مواد رسوبی از زیر دریچه باشد .در تحقیق حاضر ،بله بررسلی آزمایشلگاهی جریلان در سلازهی
سرریز کنگرهای ذوزنقهای تک سیک همراه با دریچه برای سه زاویه راس  20 ،15و  25درجه و با بازشدگیهلای دریچله  4 ،2و  6سلانتیمتلر و سله
ارتفاع سرریز  17 ،14و  20سانتیمتر در یک کانال مستطیلی پرداخته شده است .با توجه به پارامترهای مؤثر بر مدل ترکیبی ،مقدار ضریب دبی انلدازه-
گیری شده بهطور متوسط در محدوده  0/61-0/75بهدست آمد .نتایج نشان داد که با افزایش نسبت  ،Ht/Pضریب دبی روند نزولی را طی میکنلد و بله
ازای  Ht/P>0.6ضریب دبی به مقدار ثابت  0/61میرسد .ضریب دبی مدل ترکیبی با افزایش زوایای رأس سرریز ،افزایش مییابلد .هلمچنلین نتلایج
نشان داد ضریب دبی مدل سرریز کنگرهای ذوزنقهای تک سیک  -دریچه با زاویه رأس سرریز  25درجه و بازشدگی  2سانتیمتر ،در مقایسه با مدلهای
ترکیبی با زاویه رأس سرریز  15و  20درجه بیشتزین مقدار ضریب دبی را دارا می باشد.
واژههای کلیدی :زاویه رأس ،سرریز کنگرهای -دریچه ،ضریب دبی ،مدل آزمایشگاهی

مقدمه 4 3 21
اندازهگیری میلزان جریلان عبلوری در شلبکههلای انتقلال آب و
فاضالب از اهمیت ویژهای برخوردار است .در ایلن راسلتا رو هلای
بسیاری برای اندازهگیری دبی آب در کانالهای روباز وجود دارد .انواع
سرریزها ،دریچهها و پارشال فلومها بهصورت عملده در انلدازهگیلری
جریان و کنترل سطح آب استفاده میشوند .از مهمترین دالی استفاده
از این سازهها به عنوان وسای اندازهگیری داشتن رابطه دبلی -اشل
ساده است ) .(Chow, 1959سرریزهای کنگرهای ،سرریزهایی ملی-
باشند که در پالن دارای خطوط شکسته و دیوارهای پیوسته هستند .در

 -1کارشناس ارشد سازههای آبی ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشلکده کشلاورزی،
دانشگاه تبریز ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -3استاد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -4استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،ایران
)Email akabbaspour@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.6.6

واقع محور تاج آنها غیرمستقیم است .به دلی غیرمستقیم بودن تلاج
آنها نسبت به سرریزهای با تاج مستقیم ،طول تاج ملؤثر بلیشتلری
دارند .بنابراین برای یک ارتفاع آب باالدست ثابت نسبت به سرریزهای
با تاج مستقیم دبی بیشتری را عبور میدهند .این مزیت در کانالها و
رودخانهها باعث میشود که ارتفاع آزاد کمتری در کانال موردنیاز باشد
و مقدار خاکریزی برای حفاظت زمینهای باالدست را کاهش میدهلد
).(Lux, 1984

با توجه به مزیتهای سرریز کنگرهای کاربرد اصلی این سلرریزها
در مناطقی است که دارای عرض ثابت کلم بلوده و سلرریز مسلتقیم
جوابگوی نیاز دبی موجود نیست .با ایلن مسلئله در مخلازن سلدها و
شبکههای آبیاری ممکن است مواجله شلد .بلرای طراحلی سلرریزها
آگاهی از عملکرد هیدرولیکی آنها مورد نیاز است .پروژه سرریز کنگره
ای برازون روی دریاچه واکوس 5در تگزاس با افزایش جریان عبوری
ارتفاع آزاد کمتری در مقایسه با سرریزهای خطی نیاز دارد و هلوادهی
مناسب و افزایش راندمان استهالک از مزایای استفاده از ایلن سلرریز
ملی باشلد ( .)Crookston, 2010اکثلر پلژوهشهلای سلرریزهای
5- Waco’s Lake Brazos Labyrinth Weir
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کنگرهای برای شک نمای از باالی مستطیلی و مثلثی انجلام گرفتله
است .مقدار دبی عبوری از سرریزها با ارتفاع آب روی سرریز بله تلوان
 1/5متناسب است ولی در دریچه ها ایلن تلوان برابلر  0/5ملی باشلد
(حسینی و ابریشمی .)1384 ،بنابراین سرریزها نسبت به تغییرات ارتفاع
آب روی سرریز نسبت به دریچهها حساستر میباشند ،اما دقت سرریز
در تنظیم ارتفاع باالدست خود نسبت به دریچه بیشتلر اسلت .تجملع
مواد رسوبی در باالدست وسائ کنترل و اندازهگیری دبی در لوللههلا،
شبکههای آبیاری و زهکشی ،کانالهای آبگیری و همچنین فاضلالب
از معضالت اندازهگیری دبی میباشد .مدل سرریز-دریچه در مقایسه با
وسای رایج امکان نزدیک نمودن شرایط واقعی را به فرضلیات اصللی
تئوری با توجه به کاهش نوسانات سطح آب و افت انرژی ،اسلتخراج
روابط و تخمین دبی را با دقت بیشتر میسر مینماید .در این مدل مواد
قاب تهنشین شدن به راحتی از قسمت دریچه خارج و مواد معللق بله
شک بهتری از سرریز تخلیه میشوند .برای کمتر کردن مشلکالت و
نواقص سرریزها و دریچهها و همچنین استفاده از مزایای هر کدام ملی
توان از این دو سازه بهصورت ترکیبی استفاده کرد.
در زمینله ترکیلب سلرریز بلا دریچله تحقیقات بسلیاری صلورت
گرفته است .از جمله در ارتباط بلا دریچههلا ملیتلوان بله تحقیقلات
راجاراتنلام و سلوبرامانیا و راجاراتنلام ،اشللاره نمللود (Rajaratnam
) .and Subramaniya, 1967, 1976; Rajaratnam, 1977در
ارتبلاط بلا جریان از روی سرریزها هم میتوان به تحقیقات کیندزواتر
و کارتر ،آکرز و همکاران و سوامی ،اشلاره کللرد (Kindsvater and
) .Carter, 1957; Ackers et al., 1978; Swamee, 1988سلازه-
هلای ترکیبلی را اوللین بلار احملد معرفی کرد ).(Ahmad, 1985
هایاوی و همکاران به بررسی سازه ترکیبی سرریز مثلثی و دریچه
مستطیلی پرداختند و نتیجه حاص از مطالعله آنلان نشلان داد کله بلا
افزایش نسبت ( P/Hwنسبت ارتفاع سلرریز بله هلد آب روی سلرریز)
ضریب دبی کلاهش ملییابلد ) .(Hayawi et al., 2008سلامانی و
همکاران جریان ترکیبی بر روی سرریز دریچه مستطیلی لبه تیز بدون
فشردگی جانبی را در دو حالت استغراق (سرریز آزاد و دریچه مستغرق،
سرریز و دریچه مستغرق) مدلسازی نمودند .در هر دو حالت مشلاهده
شد که پایاب بر عمق باالدست جریان و در نتیجه بر دبی جریان تلثثیر
میگذارد ) .(Samani et al., 2009قرهگزلو و همکلاران ( )1392بله
بررسی آزمایشگاهی اثر سرریز روی ضریب دبی دریچه اسلتوانهای در
مدل ترکیبی پرداختند .نتایج آزمایشهای آنهلا نشلان داد کله رونلد
تغییرات ضریب دبی دریچه با پارامترهای هیدرولیکی و هندسی ملؤثر
بللر آن ،در مللدل ترکیبللی و اسللتفاده جداگانلله ،متفللاوت خواهللد بللود.
مسللعودیان و همکللاران سلازه ترکیبلی اسلتوانهای و لبله تیلز را در
شرایط مختلف استغراق مورد آزملون قلرار دادنلد و نشلان دادنلد کله
علالوه بلر ملوارد فلوق ،نسلبت عملق پایلاب بله عمللق باالدسلت
نیلللز روی ضلللریب دبلللی ملللؤثر اسللللت (Masoudian and
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) .Gharahgezlou, 2014فتاحی ( ،)1394به بررسلی آزمایشلگاهی
ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز دریچه لبه تیلز -قوسلی در پلالن
پرداختند .نتایج نشان داد که افزایش پارامترهلای ( h/aنسلبت عملق
باالدست جریان بله بازشلدگی دریچله) و ( H/aنسلبت هلد آب روی
سرریز به بازشدگی دریچه) منجر شده است تا ضلریب دبلی بله ازای
بازشدگی  1و  2سانتیمتر کاهش و در بازشدگی  3سانتیمتر افزایش
یابد .پاشازاده و همکاران ( ،)1395خصوصلیات هیلدورلیکی  18ملدل
ترکیبی سرریز – دریچهی ذوزنقلهای را در سله گلروه متفاوت با سه
بازشدگی مختلف دریچه در انتهای کانال باز با مقطع دایرهای بررسلی
کردند .نتایج بررسیها نشان داد که ضلریب دبلی بللهدسللت آمللده
مطابقلت خلوبی بللا نتللایج آزمایشلگاهی داشلت .موسلویان شلیراز
( ،)1396ضریب دبی در مدل ترکیبلی سلرریز-دریچله منشلوری را بلا
استفاده از نرمافزار  FLUENTبررسی نمودند .نتایج نشان داد ضریب
دبی در سرریز -دریچه منشوری بلرای ملدل منشلوری رو بله پلایین
نسبت به مدلهای منشوری متقارن و منشوری رو به باال بیشتر بلود.
پسر کلو و عملادی ( ،)1397هیلدرولیک جریلان در سلازهی ترکیبلی
سرریز دریچه با سرریز مرکب دایرهای -ذوزنقهای  -مستطیلی را ملورد
مطالعه قرار دادند .نتایج بررسیها نشان میدهد که براساس دادههلای
آزمایشگاهی ،ضریب دبی در سرریز -دریچه مرکب ،در محدوده 0/38
تا  0/78است .فو و همکاران بله بررسلی آزمایشلگاهی دبلی جریلان
عبوری از سازه ترکیبی سلرریز -دریچله پرداختنلد .نتلایج حاصل بلا
شاخصهای آماری مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد روابط تجربی
ملللدلهلللای مختللللف بلللا مقلللادیر آملللاری ،RMSE=0.053
 AMCC=0.870و  MAPE=0.058تطلللابق خلللوبی بلللا نتلللایج
آزمایشگاهی داشلت ) .(Fu et al., 2018صلالحی و عظیملی ،شلش
مدل ترکیبی سرریز-دریچه را بهصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار
دادند و خصوصیات دبی جریان را ارزیابی کردند .در نهایلت ،براسلاس
هندسه و دبی سرریز -دریچه ،معادالت تجربی عمومی برای تخملین
بار آبی نرمال برای کاربردهای مهندسی عمللی تهیله شلد (Salehi
).and Azimi, 2019

با توجه به اینکه اسلتفاده از سلرریزها در سیسلتم انتقلال آب در
رودخانهها و کانالهای خاکی نیز انجام میگیرد و با توجله بله درصلد
رسوب و مواد معلق باال در این مکانها و با مطالعه در پلژوهشهلای
انجام شده ،تاکنون تحقیقات انلدکی بلر روی جریلانهلای ترکیبلی
سرریزهای کنگرهای صورت گرفته است .از آنجا که تلفیلق دو سلازه
سرریز و دریچه برخی از نواقص کلاربرد جداگانله سلرریز و دریچله را
برطرف نموده و نتایج ارزشمندی از آن حاص شده است و با در نظلر
گرفتن نتایج قاب توجهی که از کاربرد سرریزهای کنگرهای در مقایسه
با سرریزهای مستقیم حاص شده است ،لذا در این تحقیق به بررسلی
سازه ترکیبی سرریزهای کنگرهای همراه بلا دریچله کشلویی پرداختله
شده است.
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مواد و روشها
آزمایشهای مربوط به این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک گروه
مهندسی آب دانشگاه تبریز انجام پذیرفت .جنس فلوم فلزی بلوده کله
دیوارههای آن در فاصلله  2متلری از مخلزن تلثمین فشلار ،از جلنس
شیشه میباشد .طول فلوم  10متر و عرض آن  25سانتیمتر و ارتفلاع

آن  50سانتیمتر بوده و شیب فلوم  0/002میباشد .مدلهلای ملورد
آزمایش در فاصله  2/7متری از مخزن فلوم و  70سانتیمتری پایینتلر
از دیواره شیشهای فلوم نصب می شدند .در شک  ،1مدل های سرریز
کنگللرهای ذوزنقللهای تللک سللیک  -دریچلله مللورد اسللتفاده در ایللن
آزمایشها نشان داده شده است.

شکل  -1نمایی از مدل های سرریز کنگرهای ذوزنقهای تک سیکل -دریچه

پس از اینکه مدلها در داخ فللوم مسلتطیلی نصلب گردیلد ،بلا
روشن کردن پمپ و تنظیم شیر فلکه ،آب از روی سرریز عبور کرده و
پس از اینکه جریان بله حاللت پایلدار رسلید ،عملق آب در باالدسلت
سرریز با استفاده از سطح سنج متحرک با دقت  0/1میلی متلر و دبلی
جریان از رابطه دبی -اش سرریز مثلثی انتهای فلوم اندازهگیری شلد.
این آزمایشات با ترکیب حالتهای مختلف متغیرهای آزملایش شلام
زوایای مختلف ( ،)αارتفاعهای مختللف ( ،)Pبازشلدگیهلای متفلاوت
دریچه ( ،)aطول ملؤثر سلرریز ( ،)Lدبلی ( )Qو عملق جریلان ( ،)yدر
شرایط مختلف از سرریز کنگرهای انجام شد .برای تعیین ضریب دبلی
سرریزهای کنگرهای با وجود دریچله و بررسلی تلثثیر پلارامتر Ht/P
(تغییرات ضریب دبی با پارامتر بدون بعد نسبت بار آبلی باالدسلت بله
ارتفاع سرریز) ،در این پلژوهش تعلداد  288آزملایش صلورت گرفلت.
برای مشاهده جریان عبوری از زیر دریچه و روی سرریز ،عمق جریان
و همچنین مشاهده پروفی سطح آب ،مدلهای ساخته شده  2/7متلر
پایینتر از ابتدای فلوم (در قسمتی از فلوم با دیلواره شیشلهای) نصلب
گردید .پس از اطمینان کام از نصب صحیح سرریزها در داخ فللوم
و آببندی کام  ،آب پشت سرریز جمع شده و با عبور از زیر دریچه و
باالی سرریز ،در نهایت در پاییندست از سرریز مثلثلی عبلور کلرده و
مجددا به مخزن برمیگردد ،لذا در هر آزمایش اندازهگیری سلطح آب
در باالدست سرریز و تاج سرریز بهوسیله سطح سلنج متحلرک انجلام
گرفتلله و در پللاییندسللت فلللوم دبللی جریللان توسللط سللرریز مثلثللی

اندازهگیری گردید .رابطه دبی در این سرریز به صورت زیر بدست آمده
است:
𝟓𝑸 = 𝟎. 𝟔𝟗𝟏𝟖(𝑯)𝟐.
()1
که  Hارتفاع آب روی تاج سرریز بر حسب متر و  Qدبی بر حسب
متر مکعب بر ثانیه میباشد.
تحلیل ابعادی جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز -دریچه

در ایلن تحقیلق ابتلدا از رو پلی -باکینگهلام بلرای تعیلین
پارامترهلای بلی بعلد اسلتفاد شلده اسلت .پارامترهلای سلرعت )،(V
چگالی ) (ρو عمق آب باالدست سرریز ) (yبه عنوان متغیر تکلراری
انتخاب شده که پارامترهای بی بعد ارائه شده در رابطههای  2و  ،3به-
دست میآید:
(𝑓 (𝑃, 𝐿, 𝑊, 𝛼, 𝑎, 𝑏, 𝐻𝑡 , 𝑦, 𝑣, 𝑔, 𝜎, µ, ρ, 𝐶𝑑 ) = 0 )2
()3
𝐻

𝐻

L

𝐻

𝐻 ρvy ρv2 𝑦 v2

𝑓 ( μ , Ϭ , yg , b𝑡 , p𝑡 , 𝐻 , W𝑡 , a𝑡 , α, Cd ) = 0
𝑡
در رابطه  P ،2ارتفاع سرریز Ht ،بار آبی باالدست L ،طلول ملؤثر
سرریز W ،عرض کانال α ،زاویله رأس سلرریز a ،ارتفلاع دریچلهb ،
عرض دریچه σ ،کشش سطحی μ ،لزجت دینامیکی سیال g ،شلتاب
ثق  Cd ،ضریب دبی میباشند.
در رابطه فوق پس از جایگزین نمودن اعداد وبر ،فرود و رینوللدز،
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بهجای سه پارامتر بی بعد اول رابطه  ،3رابطه را به فرم زیر می توان
نوشت:
()4

=0

𝑡𝐻 𝑡𝐻 𝐻𝑡 𝐻𝑡 L
) , , , , , α, Cd
b P 𝐻𝑡 W a

𝑓 (Re, We, Fr,

اگر جریان روی مدل ترکیبی ورقهای نباشد و بهازای اعداد رینولدز
باال تثثیرات لزجت در الگوی جریان را نادیده گرفت ).(Chow, 1959
بدین ترتیب عدد بیبعد رینولدز از رابطه باال حذف میشود.
چنانچه مقدار محدودیت حلداق ارتفلاع آب روی سلرریز ملدل
ترکیبی ) (𝐻𝑡 >3 cmرعایت شود ،میتوان کشش سطحی (عدد وبلر)
را نیز نادیده گرفت (به نق از سامانی و جواهری .)1390 ،بدین ترتیب
در آزمایشهای انجام گرفته علرض دریچله ( )bو علرض کانلال ()w
ثابت در نظر گرفته شده است و رابطه فوق را میتوان به فلرم سلاده-
تری نوشت:
𝐻 𝐿 𝐻
𝑓 (F𝑟, 𝑡 , , 𝑡 , α, Cd ) = 0
()5
𝑎 𝑡𝐻 P
در نتیجه ،ضریب دبی در مدل سرریز کنگلرهای ذوزنقلهای تلک
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سیک  -دریچه (شک  ،)2تابعی از پارامترهای بدون بعد در رابطله ،6
میباشد:

), α

()6

𝑡𝐻
a

,

L

𝑡𝐻

,

𝑡𝐻
P

Cd = 𝑓(Fr,

در جللدول  ،1مشخصللات هندسللی و هیللدرولیکی مللدل سللرریز
کنگرهای ذوزنقهای تک سیک  -دریچه و در شک  ،2پالن و جریان
عبوری از روی مدل ترکیبی سرریز -دریچه ارائه شده است.
با ترکیب رابطههای سرریز و دریچه ،معادله مدل ترکیبی بهدست
میآید.
()7

𝑄

2
𝐿√2𝑔ℎ+3

= 𝑑𝐶

√2𝑔 𝐻𝑡 3/2
که در ایلن رابطله  Qدبلی عبلوری از سلازه ترکیبلی a ،میلزان
𝑏𝑎

بازشدگی دریچه b ،عرض دریچه L ،طول مؤثر سرریز h ،بار آبلی
باالدست دریچه و  Cdضریب دبی سازه ترکیبی است.

جدول  -1مشخصات هندسی و هیدرولیکی سرریز کنگرهای ذوزنقهای تک سیکل -دریچه
عرض دریچه ) (bبار آبی ) 𝒕𝑯( ارتفاع سرریز ارتفاع بازشدگی دریچه زاویه رأس سرریز

دبی جریان

)(cm

)(cm

)(cm

)(cm) (a

)ͦ(α

)(lit/s

5

3-10

14-17-20

2-4-6

15-20-25

5-30

شکل  -2شماتیک پالن و جریان عبوری از مدل سرریز -دریچه (حیدری و همکاران)1391 ،

نتایج و بحث
تأثیر زاویه سرریز و بازشدگیهاای مختلاد دریچاه بار روی
ضریب دبی مدل ترکیبی

در شک های  3تا  ،5تغییرات ضلریب دبلی بله ازای  Ht/Pهلای
مختلف برای مدلهای ترکیبی بلا زوایلای تلاج سلرریز  20 ،15و 25
درجه و بازشدگیهای دریچه  4 ،2و  6سانتیمتر بهازای ارتفلاع ثابلت
 14سانتیمتر مورد مقایسه قرار گرفته است.
با توجه به شک های  3تا  5میتوان استنباط کرد که ضریب دبی
مدل ترکیبی مقدار نزولی داشته و با افزایش مقدار  ،Ht/Pضریب دبلی

به مقدار ثابتی می میکند .مدل ترکیبی با زاویه تاج سرریز  25درجه
دارای بیشترین ضریب دبی میباشد .همانگونه که در شلک هلا نیلز
دیده میشود ،بهازای یک  Ht/Pثابت ،ضریب دبلی ملدل ترکیبلی بلا
زاویه تاج سرریز  25درجه در مقایسه بلا زاویله تلاج سلرریز  15و 20
درجه ،به ترتیب  11و  6درصد افزایش مییابد.
همچنین مدل ترکیبی با زاویه تاج سلرریز  25درجله و بازشلدگی
دریچه  2سانتیمتر دارای بیشترین ضریب دبی میباشد ،همانگونله
که در شک ها نیز دیده میشود ،بهازای یلک  Ht/Pثابلت ،بلا کلاهش
بازشدگی دریچه و افزایش زاویه تاج سرریز ،ضریب دبی مدل ترکیبی
افزایش مییابد.
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شکل  -3مقایسه ضریب دبی مدل ترکیبی با زوایای مختلد برای بازشدگی دریچه  2سانتیمتر
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شکل  -4مقایسه ضریب دبی مدل ترکیبی با زوایای مختلد برای بازشدگی دریچه  4سانتیمتر
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شکل  -5مقایسه ضریب دبی مدل ترکیبی با زوایای مختلد برای بازشدگی دریچه  6سانتیمتر
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زیرا با افزایش زاویه ،طول سرریز کاهش مییابد و با کاهش طول
تداخ جریان ضریب دبی افزایش یافته اسلت .همچنلین بلا کلاهش
بازشدگی دریچه دبی خروجی از دریچه کاهش یافته و بار آبی بلاالی
سرریز افزایش مییابد .در نتیجه جریلان تخلیله شلده از روی سلرریز
3⁄
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تأثیر ارتفاع و زوایای راس سرریز بر ضریب دبی مدل ترکیبی

در شک های  6تا  ،11تغییرات ضلریب دبلی بله ازای  Ht/Pدر
سرریزها با ارتفاعهای  17 ،14و  20سانتیمتری برای سله زاویله ،15
 20و  25درجه نشان داده شده است.

افزایش می یابد) .)𝑄𝐻𝑡 2
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شکل  -6تغییرات ضریب دبی بهازای ارتفاعهای مختلد سرریز با زاویه تاج  15درجه و ارتفاع بازشدگی  2سانتیمتر
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شکل  -7تغییرات ضریب دبی بهازای ارتفاعهای مختلد سرریز با زاویه تاج  15درجه و ارتفاع بازشدگی  4سانتیمتر
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شکل  -8تغییرات ضریب دبی بهازای ارتفاعهای مختلد سرریز با زاویه تاج  15درجه و ارتفاع بازشدگی  6سانتیمتر
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دریچه دبی خروجی از دریچه افزایش یافته و بلار آبلی بلاالی سلرریز
کاهش مییابد .در نتیجه سلهم جریلان تخلیله شلده از روی سلرریز
کاهش می یابد.
در شک های  9تا  ،11تغییلرات ضلریب دبلی بله ازای  Ht/Pدر
سرریزها با ارتفاعهای  17 ،14و  20سانتیمتری برای زاویله تلاج 20
درجه نشان داده شده است.

با توجه به شک های  6تا  ،8مشاهده میشود که بلهازای یلک
 Ht/Pثابت و زاویه تاج  15درجه ،ضریب دبلی سلرریز بلا ارتفلاع 14
سانتیمتر بیشتر از سرریز بلا ارتفلاع  17و  20سلانتیمتلر اسلت .در
تمامی نمودارها میتوان نتیجه گرفت ضریب دبلی ملدل ترکیبلی بلا
افزایش  Ht/Pروند نزولی طی میکند .همچنین با افلزایش بازشلدگی
دریچه ( 2تا  6سانتی متر) ،ضریب دبی مدل ترکیبی بلا ارتفلاعهلای
مختلف سرریز اندکی کاهش مییابد ،زیرا با افزایش ارتفاع بازشلدگی

0.7
0.6
0.5
Cd

0.4
0.3
ارتفاع=14
ارتفاع=17
ارتفاع=20

0.2
0.1
0
0.2

0

0.4 H /P 0.6
0.8
1
t
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شکل  -10تغییرات ضریب دبی بهازای ارتفاعهای مختلد سرریز با زاویه تاج  20درجه و ارتفاع بازشدگی  4سانتیمتر
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با توجه به این شک ها می توان نتیجه گرفت که سرریز با ارتفاع
 14سانتیمتر در مقایسله بلا دو ارتفلاع 17و  20سلانتی متلری ملورد
بررسی ،ضریب دبی بلاالتری دارد .هلمچنلین بلا افلزایش بازشلدگی
دریچه ،ضریب دبی کاهش می یابد .که این مقدار در مدل ترکیبی بلا
بازشدگی دریچه  6سانتیمتر به پایین ترین حد خود میرسد.
در شک های  12تا  ،14تغییرات ضلریب دبلی بله ازای  Ht/Pدر
سرریزها با ارتفاعهای  17 ،14و  20سانتیمتری برای زاویله تلاج 25
درجه ارائه شده است.
همانگونه که از شک های  12تا  ،14مشخص است ،ضریب دبلی
در تمامی مدلها به ازای  Ht/Pروند نزولی داشته ودر نهایت به مقدار
ثابتی می میکند .در بین مدلهای ترکیبی ملورد بررسلی سلرریز بلا
ارتفاع  14سانتیمتر و بازشدگی دریچله  2سلانتیمتلر در مقایسله بلا

مدلهای ترکیبی با همان زاویه و بازشدگیهای  4و  6سانتیمتلر بله
ترتیللب دارای افللزایش  1/8و  3/3درصللدی در مقللدار ضللریب دبللی
می باشد که میتواند ناشی از خطای آزمایشگاهی باشلد در نتیجله بلا
افزایش ارتفاع باز شدگی دریچله ،ضلریب دبلی ملدل ترکیبلی تغییلر
چندانی نمییابد.
تأثیر زاویه تاج سرریز و بازشدگیهای مختلد دریچه بر دبای
مدل ترکیبی

در شک های  15تا  ،17تغییرات دبی مدل ترکیبی بهازای بارهای
آبی و ارتفاع بازشدگی مختلف نشان داده شده است.
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شکل  -17نمودار دبی -بار آبی جریان در مدل ترکیبی سرریز دریچه با زوایای مختلد تاج سرریز و ارتفاع بازشدگی  6سانتیمتر

با توجه به این شک ها ،میتوان نتیجه گرفتکه بلا افلزایش بلار
آبی ،مقدار دبی افلزایش ملییابلد و بله ازای  h>0.03ملدل سلرریز
ترکیبی عملکرد بیشتری را نشان میدهد .هرچه زاویله تلاج سلرریز
کاهش یافته ،دبی نیز افزایش یافته است ،زیرا با کاهش زاویله ،طلول
سرریز افزایش مییابد .همچنین بیشترین مقدار دبی مربوط به ملدل
ترکیبی با بازشدگی  2سانتیمتر و زاویه تاج سرریز  15درجه است.

0.02

0

در شک  ،18روند تغییلرات ضلریب دبلی ملدل ترکیبلی سلرریز
دریچهدار با شرایط بلدون دریچله کروکسلتون ( )2010بلهازای Ht/P
نشان داده شده است .با بررسیهای انجلام شلده مشلخص شلد کله
ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز کنگلرهای ذوزنقلهای دریچله دار
بیشتر از مدل سرریز کنگرهای بدون دریچله اسلت .در واقلع وجلود
دریچه در یک سرریز کنگرهای ذوزنقهای ضریب دبی را افزایش ملی-
دهد .از طرفی این تفلاوت در افلزایش ضلریب دبلی تقریبلا در تملام
محدودههای  Ht/Pثابت بوده و یک روند افزایشی را طی میکند.

مقایسه نتایج مدل ترکیبی سرریز کنگره ای توام با دریچه باا
نتایج کروکستون ()2010
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شکل  -18مقایسه ضریب دبی بهازای  Ht/Pهای مختلد در سرریز کنگرهای ذوزنقهای ترکیبی و مدل کنگرهای تک سیکل )ͦ(ɑ=15

نتیجهگیری
در این تحقیق تاثیر زاویه راس و ارتفاع سرریز بر ضلریب دبلی
مدل ترکیبی سرریز -دریچه کنگرهای ذوزنقهای تک سلیک در یلک

فلوم مستطیلی مورد بررسی قلرار گرفلت .نتلایج نشلان داد افلزایش
نسبت  Ht/Pباعث کاهش ضریب دبی مدل ترکیبی سرریز کنگلرهای
ذوزنقهای -دریچه میشود که ناشی از افزایش تداخ جریان به ازای
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دبیهای باال است .از بین مدلهای سرریز ملورد مطالعله بلیشتلرین
مقدار ضریب دبی جریان مربوط به مدل با زاویه تاج سرریز  25درجله
و باز شدگی دریچه برابر با  2سانتیمتر میباشلد .در بلین ملدلهلای
ترکیبی مورد بررسی سرریز با ارتفاع  14سانتیمتر و بازشدگی دریچله
 2سللانتیمتللر در مقایسلله بللا مللدلهللای ترکیبللی بللا همللان زاویلله و
بازشدگیهای  4و  6سانتیمتر بله ترتیلب دارای افلزایش  1/8و 3/3
درصدی در مقدار ضریب دبی میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفلت
ارتفاع سرریز تاثیر چندانی برروی ضلریب دبلی نلدارد .هلمچنلین بلا
افزایش زوایای رأس سرریز مقدار ضریب دبی افزایش ملییابلد .زیلرا
با افزایش زاویه تاج سرریز طول مؤثر سرریز کاهش یافته و در نتیجله
ضریب دبی افزایش مییابد .نتلایج نشلان داد ضلریب دبلی در ملدل
ترکیبی سرریز کنگرهای ذوزنقهای-دریچه بیشتر از مدل سرریز بدون
دریچه است .در واقع تثثیر وجلود دریچله در یلک سلرریز کنگلرهای
ذوزنقهای در جهت افزایش ضریب دبی مشخص است.
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Abstract
The combined weir- gate is important hydraulic structure in management of irrigation canals. On the other
hand, the use of labyrinth weirs can reduce water level fluctuations due to longer crest lengths than linear weirs
for a specific discharge. Because of the sediments deposition in upstream of the weirs the flow conditions change
and the accuracy of the presented relationship is reduced. Therefore, the use of combined flow trapezoidal
labyrinth weir-gate can be a useful solution for passage of floating substances over the weir and sediment
transport under the gate. In this research, experimental study of combined flow trapezoidal labyrinth weir-gate
with one cycle has done for three sidewall angles of 15, 20 and 25 degrees, three gate openings 2, 4 and 6 cm
and three weir heights of 14 , 17 and 20 cm in a rectangular channel. Based on the effective parameters of the
combined models, the mean discharge coefficient has obtained in the range of 0.61-0.75. The results show that
the discharge coefficient decreases with increasing the ratio of Ht/P, and it reaches a constant discharge
coefficient of 0.61 for Ht/P >0.6. The discharge coefficient of the combined model increases by increasing the
angle of weir. Also the results show that the discharge coefficient of trapezoidal labyrinth weir-gate has the
highest value for weirs with a sidewall angle of 25 ° and gate opening of 2 cm.
Key words: Discharge coefficient, Experimental model, Labyrinth weir-gate, Sidewall angle
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مقاله علمي-پژوهشي

ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری -مطالعه موردی :باغ پرتقال
محمد اسماعیل کمالی ،1حسین انصاری
تاریخ دریافت1399/7/22 :

*2

تاریخ پذیرش1399/10/13 :

چکیده
در این تحقیق ارزیابی اقتصادی کم آبیاری پرتقال و تأثیر آن بر روی درآمد باغدار با استفاده از بهینهسازی انجام شده بر اساس تحلیلهای ریاض ی
مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور آزمایشی میدانی بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در  5تک رار در س ال 1397
اجرا شد .تیمارهای اصلی دو نوع مدیریت آبیاری شامل دور آبیاری متغیر و دور آبیاری  4روز بود .تیمار فرعی  4سطح آبیاری شامل  %65 ،%80 ،%100و
 %50رطوبت سهل الوصول خاک ) (RAWبود .جهت ارزیابی اقتصادی ،توابع تولید ،هزینه ،درآمد و عمقهای بهین ه آب مص رفی ب ه روش English
محاسبه شد .نتایج نشان داد که برای دور آبیاری متغیر و  4روز به ترتیب با مصرف  148/3و  186/5میلیمتر عملک رد و درآم د خ الز از واس د س طح
بیشینه شده است .در شرایط محدودیت زمین نیز بهترین عمق آب  146/2و  184/0میلیمتر بوده است .عمق آب آبیاری در سالت محدودیت آب نیز ب ه
ترتیب  109/3و  136/9میلیمتر بود که باعث بیش از 16درصد افزایش درآمد خالز به ازای واسد سجم آب برای هر دو سالت مدیریت آبیاری ش د .ب ا
این مقدار آب صرفهجویی شده در صورت عدم محدودیت زمین میتوان  36و  36درصد سطح زیر کشت را افزایش داد .نتایج نشان داد که بهین هت رین
مدیریت آب آبیاری (در شرایط بدون محدودیت) ،دور آبیاری  4روز و عمق آبیاری به میزان  %80رطوبت سهلالوصول است که می زان عملک رد در ای ن
سالت  55/0تن در هکتار میباشد .میزان درآمد خالز نیز بیش از  483میلیون ریال در هکتار و شاخز  B/Cبراب ر  1/78م یباش د .بیش ترین درآم د
خالز درصورتیکه محدودیت زمین نباشد (برای عمق آبیاری معادل آبیاری کامل) ،آبیاری بهاندازه ( Wwشرایط محدودیت آب) م یباش د ک ه درآم د
خالز آن برای دور آبیاری متغیر و دور آبیاری  4روز به ترتیب بیش از  476و  611میلیون ریال میباشد .این سالت بیشترین درآمد خالز از واسد سجم
آب مصرفی را نیز ایجاد مینماید .نتایج نشان میدهد چه در شرایط بدون محدودیت و چه در شرایط محدودیت آب ،رعایت یک برنامه آبیاری مشخز و
نیز اعمال کم آبیاری تأثیر مثبتی بر روی درآمد باغدار ایجاد مینماید که در سالت کم آبیاری در شرایط بدون محدودیت میزان سجم آب آبیاری موردنیاز
 1492و در شرایط با محدودیت آب  1369متر مکعب در هکتار میباشد.
واژه های کلیدی :تابع تولید ،رطوبت سهلالوصول ،روش  ،Englishعمق بهینه ،کم آبیاری

مقدمه1
مرکبات یکی از محصوالت اصلی کشتشده در اس تان مازن دران
میباشد .بهطوریکه با سطح زیر کشت ب یش از  116ه زار هکت ار و
تولید بیش از  2/36میلیون تن ،تقریباً نصف تولی د مرکب ات کش ور و
گردش مالی  3هزار میلی ارد توم انی در اس تان را داراس ت (اسم دی،
 .)1398با توجه به اینکه مرکبات جز درختان همیشهسبز است در تمام
 -1استادیار ،بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان،
ایران
 -2استاد گروه مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
)Email:ansary@um.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.7.7

طول سال نیاز به آب دارد .منبع اصلی تأمین نیاز آب ی آن نی ز ب ارش
است .اما آمار  20ساله ب ارش منته ی ب ه س ال  1397در شهرس تان
ساری نشان میدهد که تنها  30درصد از می زان ب ارش س االنه در 6
ماه اول سال (با شروع رشد ریشههای جدید و شاخههای جوان) و 18
درصد از میزان بارش در  4ماه بین خرداد تا شهریور که زم ان اص لی
تشکیل و رشد میوه و نیاز آبی درخت است ،رخ میدهد .این در س الی
است که میزان تبخیر در این بازههای زم انی ب ه ترتی ب  814و 623
میلیمتر میباشد .درنتیجه آبیاری بای د در زم ان کمب ود ب ارش و ب ه
مقدار نیاز آبی درختان مخصوصاً در مراسل گلدهی و تشکیل میوه ک ه
مرکبات به کمآبی سساساند ،انجام گی رد (Ginestar and Castel,
) .1996; Doorenbos and Kassam, 1979از طرف ی دیگ ر منب ع
آب برای بسیاری از باغات مرکبات استان مازندران آبهای زیرزمین ی

76

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،1جلد  ،15فروردین  -اردیبهشت 1400

میباشد که باغداران ب ا سف ر چ اهه ای س طحی ی ا نیم ه عمی ق و
بهصورت قانونی یا غیرقانونی از آن استحصال میکنند .لذا با توجه به
شرایط بارش در  6ماه نخست سال و نیز افت سطح آب در چ اهه ا و
درنتیجه کاهش سجم آب قابل استفاده از چاهها ،برنامهریزی آبیاری و
اعمال سیاستهای کم آبیاری غیرقاب لاجتن اب اس ت ک ه ب ا انج ام
صحیح آن می توان از کاهش محصول نیز جلوگیری نمود .ای ن عم ل
در شرایط محدودیت آب یا گران بودن هزینه تأمین آب میتواند سبب
افزایش درآمد خالز ش ود ) .(English and Roja, 1996در ای ران
جهت افزایش راندمان آبیاری ،دولت طرحهای سمایتی جه ت تجهی ز
باغات به سامانههای نوین آبیاری ارائه کرده است .اما راندمان آبی اری
به میزان قابل انتظار بهبود نیافته است .بررسیها نشان داده است ک ه
یکی از دالیل اصلی آن عدم وجود برنامه مناسب آبیاری میباشد ک ه
تأثیر مستقیم بر عملکرد باغ و درنتیج ه درآم د باغ دار م یگ ذارد .از
طرفی دیگر سیاست های کم آبیاری ب ه دلی ل ارتب ان آن ب ا اقتص اد
باغدار ،توسط آنها استقبال نمی شود .لذا در مدیریت کم آبیاری باغات،
تعیین سد بهین ه ک م آبی اری (Ballester et al., 2011; Ginestar
) and Castel, 1996و نی ز تعی ین س ود اقتص ادی (English and
) Raja, 1996امری ضروری است.
بر طبق موارد مطروسه و با توجه به اهمی ت م دیریت آبی اری در
باغ ات (ازجمل ه م دیریت ک م آبی اری و س طح بهین ه ک م آبی اری)
ازیک طرف و نیز اقتصاد باغدار از طرف دیگر ،در این تحقیق ارزی ابی
اقتصادی مدیریت های مختلف آبیاری و نیز سطوح مختلف کم آبیاری
در شرایط مختلف محدودیت آب و زمین مدنظر قرارگرفته است ت ا ب ا
توجه به توابع تولید ،هزینه و درآمد ،بهترین برنامه آبی اری در ش رایط
مختل ف فراهم ی آب ارائ ه گ ردد .یک ی از روشه ا جه ت تحلی ل
اقتص ادی تواب ع تولی د-آب و هزین ه-آب ،روش )(English, 1990
است .در این روش ت ابع تولی د ابت دا سال ت خط ی دارد و ب هت دریج
بهصورت یک منحنی درجه دوم تبدیل میشود که دلیل آن تلفات آب
بهصورت نفوذ عمقی و رواناب است که هرچه عمق آب آبیاری بیش تر
شود ،میزان تلفات نیز بیشتر میش ود .ای ن موض وع توس ط محقق ان
دیگری نیز اثباتش ده اس ت ;(Doorenbos and Kassam, 1979
;Hargreaves and Samani, 1984; Shalhevet et al., 1985
;Sepaskhah and Kashefipour, 1994; Capra et al., 2011
) .Hughes, 2011در این روش با محاسبه عمقهای بهین ه آبی اری،

مقدار هزینه و سود با تحلیلهای ریاضی برآورد میشود .با اس تفاده از
این روش ،تحلیل اقتصادی مدلهای فصلی و درون فصلی کم آبیاری
محصول سورگوم (سپاسخواه و همک اران )1385 ،و ذرت (قهرم ان و
همکاران )1380 ،مقایس ه ش دند و نت ایج نش ان داد ک ه روش درون
فصلی (تصمیمگیری بر اساس تخصیز آب در مراسل مختل ف رش د
گیاه) مقدار باالتری از ک اهش بهین ه آب ( )%23و درنتیج ه مص رف
اقتص ادیت ر آب را ایج اد م ینمای د .همین ین از ای ن روش ب رای

مدیریت های مختلف کم آبیاری گندم در شمال غربی آمریکا ،پنب ه در
کالیفرنیا و ذرت در زیمباوه نیز استفاده شد و نشان داد که ک اهش 15
تا  59درصد آب ازنظ ر اقتص ادی قاب لقب ول اس ت (English and
) .Raja, 1996ارزیابی اقتصادی اجرای کم آبیاری مرکبات با استفاده
از نتایج  20باغ در ایتالیا نشان داد که میزان مناسب کم آبیاری ب رای
شرایط محدودیت زمین و آب ،به ترتی ب  12/7و  25/6درص د عم ق
آب آبی اری ب رای عملک رد بیش ینه اس ت ).(Capra et al., 2011
همینین با اعمال عمق آب آبیاری در شرایط محدودیت زمین ،درآم د
خالز  %100و شاخز سود به هزینه  %65نسبت ب ه ش رایط فعل ی
آبیاری افزایش خواهد داشت .در تحقیقی در اسپانیا ،کم آبیاری پرتقال
به میزان  30درصد باعث افزایش  46/6درصدی درآمد خالز به ازای
واسد آب مصرفی شد ) .(Pérez-Pérez et al., 2010تحقیقی دیگ ر
در اسپانیا نیز نشان داد که آبیاری درختان نارنگی به میزان  %80نی از
آب ی ،س بب ک اهش درآم د ناخ الز و به رهوری آب نش ده اس ت
) .(Ballester et al., 2011اعم اب بهین ه مص رف آب در کش ت
چغندرقند با بهینهسازی توابع تولید و هزینه به دست آم د (Shabani
) .et al., 2018نتایج نشان داد که با مصرف عمق بهنی ه آب آبی اری
در شرایط محدودیت آب ،درآمد خالز در واسد سجم آب آبی اری12 ،
درص د اف زایش یاف ت .همین ین ب ا مص رف بهین ه آب در ش رایط
محدودیت زمین ،درآمد خ الز در واس د س طح  1/2درص د اف زایش
یافت که تغییر معنیداری نسبت به آبیاری کامل نداشت .در ایران نی ز
در تحقیقی عمقهای آستانه ای آب آبی اری ب رای تولی د مرکب ات در
رامسر به دست آمد (عبادی و همکاران .)1394 ،عمق آبیاری در سالت
عملکرد بیشینه  199/8میلیمتر به دست آمد که تفاوت معنیداری ب ا
عمق آبیاری در سالت محدودیت زم ین نداش ت .نت ایج نش ان داد ب ا
کاربرد عمق آب در سال ت مح دودیت آب ،مص رف آب  %36ک اهش
یافت و بهره وری آب و درآمد خالز به ازای واسد سج م آب %42 ،و
 %23افزایش یافت .ارزیابی اقتصادی کم آبی اری چغندرقن د پ اییزه در
خوزستان با استفاده از بهنیهس ازی تواب ع تولی د و هزین ه انج ام ش د
(خرمیان و سسین پور .)1395 ،نتایج نشان داد ک ه هرچن د بیش ترین
عملکرد از آبیاری کامل ساصل شد ،ام ا نس بت ب ه تیماره ای  %75و
 %50نیاز آبی اختالف معنیداری نداشت .بیش ترین درآم د خ الز از
واسد سجم آب مصرفی نیز از تیمار آبیاری در شرایط مح دودیت آب ی
) (Wwبه دست آمد که موجب کاهش  43درصدی مصرف آب ش ده
بود .بهنیه س ازی مص رف آب در کش ت ذرت ب ا اس تفاده از آزم ون
رگرسیون چندگانه توابع تولید و هزینه بدست آمد (علیزاده و عباس ی،
 .)1395نت ایج نش ان داد ک ه س طح بهین ه مص رف آب در ش رایط
محدودیت زمین و محدودیت آب به ترتیب  940و  774میلیمتر بوده
است .بهینهسازی مصرف آب در کشت چغندرقند در اصفهان با بهینه-
سازی توابع تولید و هزینه بدست آمد (شمشیری و همک اران.)1398 ،
نتایج نشان داد که عمق بهینه مصرف آب در ش رایط آبی اری کام ل،

ارزیابي اقتصادي مدیریت کم آبياري -مطالعه موردي :باغ پرتقال

محدودیت آب و محدودیت زم ین ب ه ترتی ب  1520 ،1870و 1770
میلیمتر بوده است.

مواد و روشها
این تحقی ق در یک ی از باغ ات شهرس تان س اری ب ا مختص ات
جغرافیایی  53درجه و  4/69دقیقه شرقی و  36درجه و  45/11دقیق ه
شمالی و بر روی  60درخت  25ساله پرتقال تامسون ناول با پایه نارنج
در سال  1397انجام شد .فاصله درختان  6×6متر و متوس ط ب ارش و
تبخیر ساالنه در منطقه موردمطالعه بر اساس آمار هواشناسی  20ساله
منتهی به سال  1397به ترتیب  750و  1100میل یمت ر ب وده اس ت.
روش آبیاری مورداستفاده در این باغ ،روش آبیاری قطرهای بوده است.
این آزمایش بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بل وکه ای کام ل
تصادفی و در  5تکرار اجرا شد .تیمارهای آبی دو نوع مدیریت آبی اری
شامل  =A1دور آبیاری متغیر (آبیاری در زمان رسیدن رطوبت خاک به
س د پ ایین رطوب ت  )RAWو  =A2دور آبی اری ثاب ت  4روز ب ود.
تیمارهای فرعی شامل  4سطح آبیاری  =B1آبی اری ب هان دازه %100
رطوبت س هل الوص ول خ اک =B2 ،آبی اری ب ه ان دازه  %80رطوب ت
سهلالوصول خاک =B3 ،آبیاری بهاندازه  %65رطوبت س هلالوص ول
خاک و  =B4آبیاری بهاندازه  %50رطوبت س هلالوص ول خ اک ب ود.
برای تیمار  ،A1میزان رطوبت خاک ب هص ورت روزان ه پ ایش ش د و
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زمانی که میزان رطوبت به سد پ ایین رطوب ت س هلالوص ول رس ید،
آبیاری بعدی انجام شد .برای تیمار  ،A2در روز موردنظر ،رطوبت خاک
اندازه گیری شده و با استفاده از فرمول  1و  2میزان عمق آبیاری )(D
و سجم آبیاری ) (Vمحاسبه شد.
D=(FC-θ)× ρb×MAD×Z×PW
()1
V=D×A
()2
در این رابطه  =FCرطوب ت در س د فرفی ت زراع ی θ ،رطوب ت
اندازهگیری شده خاک =ρb ،چگالی ف اهری خ اک =MAD ،تخلی ه
مجاز رطوبتی =Z ،عم ق ریش ه =Pw ،درص د خ یش ش دگی و =A
مساست در نظر گرفتهشده برای ه ر درخ ت م یباش د .ب رای تعی ین
مشخصات خاک ،از خاک منطقه نمونهبرداری شد (ش کل  )1و باف ت
خاک در آزمایشگاه به روش هیدرومتری تعیین شد که خاک س طحی
دارای بافت لومی رس ی ) (CLب ا چگ الی ف اهری  1/34 gr/cm3و
خاک عمیق تر دارای بافت لومی ) (Lبا چگالی فاهری 1/38 gr/cm3
بوده است .جه ت تعی ین می زان کیفی ت آب نی ز از آب مورداس تفاده
نمونه برداری شده که نت ایج نش ان داد می زان  ECو  pHب ه ترتی ب
 2/17دسیزیمنش بر متر و  7/74بود .شایان ذکر است که در صورت
وقوع بارندگی ،دور آبیاری بعدی با استساب روز بارندگی بهعن وان روز
آبیاری مدنظر قرار گرفت .عملیات داشت شامل کوددهی ،سمپاش ی و
مبارزه با آفت و بیماریها برای تمام تیمارها بهطور یکسان انجام شد.

شکل  -1نمونهبرداری از خاک در باغ مورد مطالعه

جهت ارزیابی اقتصادی مدیریت های مختلف آبیاری مورداس تفاده
در این پژوهش ،از روش ) (English, 1990اس تفاده ش د ک ه در آن
مقدار بهینه آب مصرفی فصل رشد به روش تحلی ل اقتص ادی تواب ع
تولید-آب مصرفی و هزینه-آب مصرفی بدست میآی د .در ای ن روش
تابع تولید ) ،y(wهزینه ) c(wو درآم د ) iL(wب ه ترتی ب ب هص ورت
روابط  4 ،3و  5میباشند که توسط محققان دیگر نیز اثباتشده اس ت
(Sepaskhah and Kashefipour, 1994; Shalhevet et al.,

) .1985; Capra et al., 2011; Hughes, 2011درآم د خ الز در
کل سطح و کل سطح قابل آبیاری نیز توس ط رواب ط  6و  7محاس به
میگردند.
2
y(w)= c1w +b1w+a1
()3
c(w)= b2w+a2
()4
)iL(w)=Pc.y(w)-c(w
()5
])if(w)=A×[Pc.y(w)-c(w
()6
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Wt

()7

W

=A

که در آن ) y(wعملکرد در واس د س طح ) w ،(kg/haعم ق آب
مصرفی (میلی متر) c(w) ،هزینه تولید در واسد سطح (ریال بر هکتار)،
) iL(wدرآمد خالز (سود) در واسد سطح (ریال بر هکتار) Pc ،قیم ت
واسد وزن محصول (ریال بر کیل وگرم) if(w) ،درآم د خ الز در ک ل
سطح (ریال) A ،کل سطح Wt ،کل آب موجود (قابلدس ترس) و ،a1
 a2 ،c1 ،b1و  b2ضرایب ثابت میباشند .هزینههای متغیر شامل هزینه
آب ،کود ،روغن ،سم (سشرهکش ،کنهکش و قارچک ش) ،عل فک ش،
عملیات کودپاشی ،عملیات سمپاشی ،عملیات علفکش (شامل مب ارزه
مکانیکی و اجرای مبارزه شیمیایی با علفهای هرز) ،هرس ،استهالک
تجهیزات آبیاری ،سمل نهادهه ا ،ب رب و برداش ت می وه ب وده اس ت.
هزینههای ثابت نیز شامل هزینههای آمادهس ازی زم ین ،سف ر چال ه،
کاشت نهال ،خرید نهال و زم ین (اج اره زم ین) ب وده اس ت .پ ش از
محاسبه توابع تولید ،هزینه و درآمد ،بهینهسازی آنها بر اساس سص ول
درآمد خالز بیشینه انجام شد .برای این منظ ور مش تق ت ابع درآم د
خالز در کل سطح باید صفر شود که بهصورت رابطه  8میباشد.
)𝑤( 𝑓𝑖∂
𝑖∂
𝐴𝜕
× 𝑙𝑖 = A × 𝑙 +
=0
()8
∂w
𝑤∂
𝑤𝜕
سپش شش عمق بهینه آب آبیاری ) (OIWبهصورت زیر تعی ین
شد.
عمق آب الزم برای سداکثر محصول ):(wm
برای این منظور مشتق تابع تولید باید برابر صفر گردد (شکل  2و
معادله  .)9درنتیجه عمق آب الزم برای سداکثر محص ول ب هص ورت
رابطه  10بدست میآید.
()9
()10

=0
−b1
2c1

))𝑤(𝑦(𝜕
𝑤𝜕

= wm

عمق بهینه آب آبیاری در شرایط محدودیت زمین ):(wl
در شرایطی که زمین عامل محدودکننده باشد ،رابط ه  11برق رار
میباشد .درنتیجه تابع بهینه درآمد خالز بهصورت رابطه  12و عم ق
بهینه آبیاری در شرایط محدودیت زمین بهص ورت رابط ه  13بدس ت
میآید.
𝐴∂
=0
()11
∂w
)𝑤( 𝑓𝑖∂
𝑙𝑖∂
))𝑤(𝑦(𝜕
))𝑤(𝐶(∂
×=A
× 𝑐𝑃 → = 0
=
()12
∂w
𝑤∂
𝑤𝜕
∂w
b2 −b1 Pc
= wl
()13
2c1 Pc
عمق بهینه آب در شرایط محدودیت آب ):(Ww

در شرایطی که آب عامل محدودکننده باشد ،مشتق مساست ک ل
بهصورت رابطه  14و تابع بهینه درآم د خ الز ب هص ورت رابط ه 15
محاسبه میشود .درنتیجه عمق بهینه آبیاری در شرایط محدودیت آب
بهصورت رابطه  16بدست میآید.
𝐴𝜕
𝑡𝑊−
= 2
()14
𝑤𝜕
𝑤
()15

=0

𝑡𝑊−
𝑤2

×

()16

𝑙𝑖∂
𝑙𝑖 +
𝑤∂
a1 ×Pc−a2

×=A

Pc×c1

)𝑤( 𝑓𝑖∂
∂w

√ = ww

عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت آب ):(Wew

این عمق ،عمقی است که در آن درآمد خالز ب ه ازای واس د آب
مصرفی ،برابر با درآمد خ الز ب ه ازای واس د آب مص رفی در عم ق
آبیاری کامل باشد (رابطه  .)17در این ص ورت عم ق مع ادل آبی اری
کامل در سالت محدودیت آب ) (Wewبهص ورت رابط ه  18محاس به
میشود.
) 𝑤𝑒𝑤( 𝑙𝑖
) 𝑚𝑤( 𝑙𝑖
=
()17
𝑤𝑒𝑤
𝑚𝑤
()18
= Wew

2
Pc .b2
P .b2 +4Pc a1 c1 −4a2 c1
) 1 +4pc a1 c1 −4a2 c1 ) −4P c (P a −a
−( c 1
(√)+
c 1 c 1
2
2b1
2b1

2Pc c1

عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت زمین ):(Wel

این عمق ،عمقی است که با آن درآمد خالز در واسد سطح برابر
با درآمد خالز در واسد سطح با عمق آبیاری کامل باشد (رابط ه .)19
در این صورت عمق معادل آبیاری کامل در سال ت مح دودیت زم ین
) (Welبهصورت رابطه  20بدست میآید.
) 𝑚𝑤( 𝑙𝑖 = ) 𝑙𝑒𝑤( 𝑙𝑖
()19
−(Pc b1 −b2 )+Z1
= WeL
()20
2P c
c 1

عمق آب در حالت سر به سری ):(Wk

این عمق ،عمقی است که درآمد ناخالز برابر با هزینهها میباشد
(رابطه  )21و بهصورت رابطه  22محاسبه میگردد.
𝑖𝑙 (𝑤𝑘 ) = 0
()21
()22

) −(Pc b1 −b2 )+√(Pc b1 −b2 )2 −4PcC1 (Pc a1 −a2
2Pc bc1

= Wk
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شکل  -2نمای ریاضی از اعماق بهینه در شرایط محدودیت آب و زمین

برای ارزیابی عمقهای بهینه آبیاری بدست آمده از شاخزه ایی
استفادهشده است که بهصورت زیر میباشد.
درصد صرفهجویی در مصرف آب ):(WS
(Wm −WOWD )×100
= WS
()23
Wm
که  Wmعمق آب آبیاری که بیشترین عملکرد را نتیجه میده د
و WOWDعمقهای بهینه آبیاری بدست آمده میباشد.
درصد کاهش عملکرد نسبت به عملکرد بیشینه ):(YR
(Y𝑤𝑚 −YOWD )×100
= YR
()24
𝑚𝑤 Y
که  Ywmو  YOWDتابع تولی د ب ه ترتی ب ب ه ازای  Wmو س ایر
عمقهای بهینه آبیاری میباشند.
درصد کاهش درآمد خالز از واسد سطح ):(IRUL
(iL (w)wm −iL (w)OWD )×100

= IRUL

()25
که  iL(w)wmو  iL(w)OWDبه ترتیب درآمد خالز در واسد سطح
(ریال بر هکتار) برای عمق آبیاری ماکزیمم ) (Wmو سایر عمقه ای
بهینه آبیاری میباشد.
درآمد خالز به ازای واسد سجم آب مصرفی )( (IUWری ال ب ر
مترمکعب)
iL (w) OWD
= IUW
()26
WOWD
که در آن  il(w)OWDدرآمد خالز در واسد سطح (ریال بر هکتار)
و  OWDمقدار آب مصرفی در واسد س طح ب رای عم قه ای بهین ه
(مترمکعب در هکتار) میباشد.
درصد افزایش درآمد خ الز ب ه ازای واس د سج م آب مص رفی
)( (IIUWبر سسب درصد)
iL (w)wm

(IUWOWD −IUW𝑤𝑚 )×100

= IIUW

()27
که  IUWOWDو  IUWwmدرآمد خالز به ازای واسد سج م آب
مصرفی با کاربرد اعماب بهینه و  Wmمیباشد (ریال بر هکتار).
𝑚𝑤IUW

درآمد خالز به ازای واسد محصول )( (IUYریال بر کیلوگرم)
)(i (w
)×100
IUY = L OWD
()28
YOWD
که در آن  iL(w)OWDدرآمد خالز به ازای واسد زم ین و YOWD
میزان محصول برای عمقهای بهینه است.
کاهش درآمد خالز به ازای واسد محصول ))%( (IRUY
(IUYWm −IUYOWD )×100
= IRUY
()29
IUYWm
که در آن  IUYWmو  IUYOWDمیزان درآم د خ الز ب ه ازای
واسد محصول برای عمقهای  Wmو عمقهای بهینه میباشد.
نسبت درآمد به هزینه )(BCR
Income
= BCR
()30
Cost
که در آن  Incomeمیزان درآمد و  Costمیزان هزینه م یباش د.
باید توجه نمود که برای اینکه یک پروژه ،ارزش اقتصادی داشته باشد،
نسبت منافع به هزینه آن (شاخز  )B/Cبای د بیش تر از ی ک باش د.
شایان ذکر است که با کاربرد عمق آب  Wew ،Wel ،Wl ،Wwو ،Wk
مصرف آب در واسد سطح (یک هکتار) نسبت به سال ت  Wmک اهش
می یابد و لذا مساست قابل آبیاری ب یش از واس د س طح قبل ی (ی ک
هکتار) خواهد شد که این مساست قاب ل آبی اری ) ،(IAمی زان تولی د
معادل ( ،EYکیلوگرم) و درصد تولید اضافهشده ) (IEYب ا اس تفاده از
روابط  32 ،31و  33بدست میآیند .همینین نسبت درآمد ب ه هزین ه
معادل ) (EBCRو نسبت افزایش درآمد خالز ب ه ازای واس د زم ین
) (IIULوقتی که میزان آب مصرفی معادل با  Wmباشد نیز محاسبه
شده است.
Wm
= IA OWD
()31
WOWD
EYOWD=IAOWD×YOWD
()32
(EYOWD −EYwm )×100
= IEYOWD
()33
EY
wm
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نتایج
پش از اتمام آبیاری ،مقدار کل آب مصرفی در تیمارهای مختل ف
محاسبه شد که برای تیمار آبیاری کامل در دور آبیاری متغی ر و  4روز
به ترتیب  162و  207میلیمتر میباشد (جدول  .)1در تحقیق میری و
همکاران ( )1393برای دور آبیاری  3روز ای ن مق دار  243میل یمت ر
بدست آمده بود .در تحقیق شهابیان و همک اران نی ز آب مص رفی در
دور آبیاری متغیر برای تیمار آبیاری کامل در سال اول  366میلیمتر و
در سال دوم  285میلیمتر بوده است ) .(Shahabian et al., 2012از

دالیل اختالف می تواند میزان بارش و نح وه ان دازهگی ری نی از آب ی
درختان بود که در تحقیقات مذکور به روش غیرمستقیم و با محاس به
تبخیر-تعرب مرجع و استفاده از ضریب گیاهی پیش نهادی ف ائو ب وده
است .درصورتیکه در این تحقیق نیاز آبی درختان به روش مستقیم و
با اندازهگیری بیالن رطوبتی خاک بدست آمده است .همینین می زان
عملکرد در تیمارهای مختلف اندازهگیری شد که ب هص ورت ش کل 3
میباشد.

جدول  -1مقدار کل آب مصرفی در تیمارهای مختلف (میلیمتر)
دور آبیاری  4روز

دور آبیاری متغیر
RAW

0.8RAW

0.65RAW

0.5RAW

RAW

0.8RAW

0.65RAW

0.5RAW

162/1

129/7

105/4

81/1

207

165/6

134/5

103/5

شکل  -3میزان عملکرد درخت پرتقال در سطوح و مدیریتهای مختلف آبیاری

جهت ارزیابی اقتصادی تیمارهای مختلف ،ابتدا ت ابع تولی د ب رای
هر یک از مدیریتهای آبیاری بدس ت آم د (ش کل  .)4س پش تواب ع
هزینه و درآمد محاسبه شد که بهصورت ج دول  2م یباش د .پ ش از
تعیین توابع تولید-آب ،هزینه-آب و درآم د-آب ،اعم اب بهین ه ب رای
شرایط مختلف مدیریت آبی اری محاس به ش د و س پش تحلی له ای
اقتصادی بر روی آنها انجام گرفت که نت ایج آن در ج داول  3ال ی 6
ارائه گردیده است.
نتایج نشان داد که در شرایط دور آبیاری متغیر ،عم ق آب آبی اری
جهت رسیدن به سداکثر محصول دهی  148/3میلیمتر اس ت ک ه در
صورت رعایت دور آبیاری  4روز 186/5 ،میلیمتر میباشد که موج ب

افزایش  12درصدی محصول میشود .این امر موجب اف زایش درآم د
خالز به میزان  %27میشود که بیش از  113میلیون ریال در هکت ار
می باشد .در تحقیق عب ادی و همک اران ( )1394مق دار آب مص رفی
برای دور آبیاری متغیر  199/8میل ی مت ر بدس ت آم ده اس ت .دلی ل
اختالف آن این است که در تحقی ق م ذکور می زان آب مص رفی ب ر
اساس درصدی از نیاز آبی درخت محاسبه شده بود ک ه نی از آب ی ب ه
روش غیرمستقیم و بر اساس روش فائو و با استفاده از ضرایب گیاهی
فائو بدست آمده بود .درصورتیکه میزان نیاز آبی در ای ن تحقی ق ب ه
روش مستقیم و با اندازهگیری بیالن رطوبتی خاک محاسبه گردید.
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شکل  -4نمودار تابع تولید-آب مصرفی برای مدیریتهای مختلف آبیاری

تیمار

جدول  -2توابع تولید ،هزینه و درآمد در مدیریتهای مختلف آبیاری
تابع هزینه
تابع تولید
2

تابع درآمد
2

دور آبیاری متغیر

Y(w) = -0.00219w + 0.64989w + 3.1397
R2=0.93, RMSE=1.01

C(w) = 189.416w + 586428
R2=0.86, RMSE=2294.5

il(w) = -43.8w +13187.2w+649222

دور آبیاری  4روز

Y(w) = -0.00174w2 + 0.64929w - 3.1303
R2=0.93, RMSE=1.29

C(w) = 179.525w + 589763
R2=0.84, RMSE=2963.6

il(w) = -34.8w2+13165.3w+527157

در ص ورت مح دودیت آب ،بهت رین عم ق آب آبی اری ب رای
تیمارهای  A1و  A2به ترتیب  109/3و  136/9میلیمتر میباشد .ای ن
سالت موجب ک اهش مص رف آب ب ه می زان  26/3و  26/9درص د و
کاهش عملکرد به میزان  6/5و  7/5درصد میشود .ام ا ای ن ش رایط
موجب کاهش درآمد خالز در واسد سطح به ترتیب به میزان  14/4و
 14/6درصد می شود .در این سالت اگر محدودیت زمین وجود نداشت،
با این میزان آب ذخیرهشده میتوان  36و  36درصد زمین بیش تری را
آبیاری کرد که موجب  26/9و  26/1درص د اف زایش تولی د و  16/2و
 16/3درصد افزایش درآمد خالز میشود.
در ص ورت مح دودیت زم ین ،بهت رین عم ق آب آبی اری ب رای
تیمارهای  A1و  A2به ترتیب  146/2و  184/0میلیمتر میباشد .ای ن
سالت تقریب اً در می زان مص رف آب ،عملک رد و به رهوری آب ت أثیر
محسوسی ن دارد .زی را از نظ ر فراهم ی آب مش کلی وج ود ن دارد و
درنتیجه آبیاری به اندازه آبیاری کام ل ص ورت م یپ ذیرد .بیش ترین
درآمد خالز در واسد سطح از عم ق آب در سال ت مح دودیت زم ین
) (Wlبدست آمد که با اختالف ناچیزی ( 0/02درصد) بیشتر از سال ت
استفاده از  Wmمیباشد که این نتیج ه ب ا نت ایج عب ادی و همک اران
( )1394و  Ballesterو همک اران ( )2011مطابق ت دارد .کمت رین
درآمد خالز در واسد سطح (به غیر از سالت سر ب ه س ری) از عم ق
معادل آبیاری کامل در سالت محدودیت آب ) (Wewبدس ت آم د ک ه
برای دور آبیاری متغیر و دور آبیاری  4روز ب ه ترتی ب  45/7و 46/1

ینه )(Wm

درصد کمتر از بهکارگیری عمق آب در سالت عملک رد بیش
می باشد .دلیل آن اختالف زیاد قیمت واسد میوه نسبت به قیمت واسد
آب میباشد و باعث میشود در میزان درآمد خ الز در واس د س طح،
عملکرد نقش بیش تری را نس بت ب ه آب داش ته باش د و ب ا ک اهش
عملکرد ،درآمد خالز در واسد سطح کاهش چشمگیری داشته باش د.
به همین دلیل بهکارگیری عمق  Wewعلی رغم آنک ه باع ث ک اهش
مصرف آب به میزان  45/7و  46/1درص د م یش وند ،چ ون  19/6و
 22/4درصد عملکرد را کاهش میدهند ،باعث کاهش درآمد خالز از
واسد سطح به میزان  45/7و  46/1درص د م یش وند .ای ن سال ت در
بهکارگیری عمق  Wwنیز صادب میباشد.
در زمینه به ره وری آب هرچ ه می زان مص رف آب کمت ر ش ود،
بهرهوری آب بیشتر میشود .بطوریکه پش از  ،Wkبهت رین به رهوری
آب از  Wewو بعد  Wwبدست آمد که در شرایط دور آبی اری متغی ر و
دور آبیاری  4روز برای  Wewبه میزان  51/2و  44/3و برای  Wwب ه
میزان  43/9و  38/8کیلوگرم بر مترمکعب بود .این مق ادیر در مقاب ل
تحقیق عبادی و همکاران ( )1394که برای دور آبیاری متغیر به میزان
 24/7برای  Wewو  19/2برای  Wwمیباشد ،بیشتر اس ت .دلی ل آن
سن بیشتر درختان و عملک رد بیش تر آنه ا ازی کط رف و عم ق آب
مصرفی کمتر از طرف دیگر در این تحقیق نسبت به تحقی ق م ذکور
است.
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جدول  -3عمقهای بهینه در مدیریتهای مختلف آبیاری
تیمار
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز

( Wmمیلیمتر)
148/3
186/5

( Wlمیلیمتر)
146/2
184/0

( Ymتن بر هکتار)
51/3
57/4

( Wwمیلیمتر)
109/3
136/9

( Welمیلیمتر)
144/0
181/4

( Wewمیلیمتر)
80/6
100/5

( Wkمیلیمتر)
49/1
61/1

جدول  -4تحلیل اقتصادی عمقهای بهینه در مدیریتهای مختلف آبیاری
تیمار
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز

شاخص موردنظر
)%( WS

Wm

Ww

Wl

Wel

Wew

Wk

--

26/3
26/6
6/5
7/5
352،937،871
448،455،881
14/4
14/6
322،850
327،576
16/2
16/3
12،648
11،561
7،352
8،439
8/4
7/7
1/58
1/73

1/5
1/4
0/02
0/02
412،409،344
525،526،020
0
0
282،161
285،680
1/5
1/6
11،965
10،847
8،035
9،153
0
0
1/67
1/84

2/9
2/8
0/1
0/1
412،204،634
525،294،541
0
0
286،254
289،615
3/0
2/8
11،964
10،845
8،036
9،155
0
0
1/67
1/84

45/7
46/1
19/6
22/4
223،920،434
282،942،278
45/7
46/1
277،911
281،607
0
0
14،576
13،647
5،424
6،353
32/4
30/5
1/37
1/47

66/9
67/3
42/0
47/7
0
0
100
100
0
0
-100
-100
20،000
20،000
0
0
100
100
1/0
1/0

---

)%( YR

--

(ریال بر مترمکعب)

412،204،634
525،294،541
--277،911
281،607

IIUW

--

()%

--

هزینه واسد تولید
(ریال بر کیلوگرم)

11،971
10،853
8،029
9،147

IRUY
)(%

--

)iL(w

(ریال بر هکتار)
IRUL

()%
IUW

IUY

(ریال بر کیلوگرم)

BCR

--

1/67
1/84

جدول  -5میزان افزایش سطح آبیاری و تولید با استفاده از عمقهای بهینه آبیاری نسبت به آبیاری کامل
تیمار
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز
دور آبیاری متغیر
دور آبیاری  4روز

شاخص موردنظر
)(IA

(هکتار)
)(EY

(تن در هکتار)
)(IEY

()%
IIUL

()%
EBCR

با توجه به موارد بررسی شده ،جهت انتخاب عمق بهینه آبیاری بر
اساس بیشترین درآمد خالز در شرایط مختلف محدودیت ،میتوان از

Wm

Ww

Wl

Wel

Wew

--51/3
57/4
----1/67
1/84

1/36
1/36
65/1
72/4
26/9
26/1
16/2
16/3
1/79
2/00

1/01
1/01
52/1
58/2
1/5
1/4
1/5
1/4
1/68
1/86

1/03
1/03
52/8
59/0
2/9
2/8
3/0
2/8
1/69
1/87

1/84
1/86
76/0
82/7
48/0
44/0
0
0
1/69
1/86

ج دول  6اس تفاده ک رد .ب ر ای ن اس اس بیش ترین درآم د خ الز
درصورتی که محدودیت زمین نباشد (ب رای آبی اری مع ادل ب ا عم ق

ارزیابي اقتصادي مدیریت کم آبياري -مطالعه موردي :باغ پرتقال

آبیاری  ،)Wmآبیاری بهاندازه ( Wwشرایط محدودیت آب) م یباش د
که درآمد خالز آن برای شرایط دور آبیاری متغیر و  4روز به ترتی ب
بیش از  476و  611میلیون ریال میباشد .این سالت بیش ترین درآم د
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خالز از واسد سجم آب مصرفی را نیز ایجاد مینماید .این نتیج ه ب ا
نتایج عبادی و همکاران ( )1394بر روی پرتقال ،انص اری ( )1387ب ر
روی ذرت و توکلی و فرداد ( )1378بر روی چغندرقند همخوانی دارد.

جدول  -6اولویتبندی عمق آب آبیاری و درآمد خالص معادل آنها در شرایط مختلف محدودیت

نوع محدودیت

محدودیت زمین و
آب نباشد
محدودیت زمین
باشد و محدودیت
آب نباشد
محدودیت زمین
نباشد و محدودیت
آب باشد
محدودیت زمین و
آب باشد

گزینههای

دور

عمق آب

انتخابی

آبیاری

(میلیمتر)

نامشخز
4
نامشخز
4
نامشخز
4
نامشخز
4
نامشخز
4
نامشخز
4
نامشخز
4

148/3
186/5
144/0
181/4
146/2
184/0
109/3
136/9
80/6
100/5
109/3
136/9
80/6
100/5

Wm
Wel
Wl
Ww
Wew
Ww
Wew

درآمد خالص از

درآمد خالص

واحد سطح

از واحد حجم

(ریال)

آب (ریال)

412،204،634
525،294،541
412،204،634
525،294،541
412،409،344
525،526،020
352،937،871
448،455،881
223،920،434
282،942،278
352،937،871
448،455،881
223،920،434
282،942،278

277،911
281،607
286،254
289،615
282،161
285،680
322،850
327،576
277،911
281،607
322،850
327،576
277،911
281،607

نتیجهگیری
در این تحقیق عمقهای بهینه آبیاری در شرایط مختلف فراهم ی
آب و زمین جهت سصول سداکثر درآمد خالز از باغ مرکبات به روش
 Englishمحاسبه گردید .نت ایج نش ان داد ک ه رعای ت ی ک برنام ه
آبیاری مدون ،تأثیر معنی داری بر روی عملکرد ایجاد مینماید که ب ا
نتایج مقبلی دامنه و همکاران ( )1397و عب ادی و همک اران ()1394
مطابقت داشت .میزان عمق آب آبیاری در سالت آبیاری کامل و ب رای
ش رایط دور آبی اری متغی ر و دور آبی اری  4روز ب ه ترتی ب  148/3و
 186/5میلیمتر میباشد .بیشترین مقدار عملک رد و درآم د خ الز از
واسد زمین از عمقهای آبیاری  Wl ،Wmو  Welبدست آم د و ب رای
این سه عمق ،اختالف معنیداری نداشتهان د ک ه ب ا نت ایج عب ادی و
همک اران ( ،)1394س هرابی مش کآب ادی ( ،)1378جانب از ()1375
همخوانی داشته است .در شرایط محدودیت زم ین ،می زان عم ق آب
موردنیاز برای شرایط دور آبیاری متغیر و دور آبیاری  4روز ب ه ترتی ب
 146/2و  184/0میلیمتر میباشد که تفاوت معنیداری ب ا عم ق آب
آبیاری کامل ندارد .در این سالت درآمد خالز از واسد س طح و مق دار
شاخز  BRCبیشینه میگردد .در شرایط محدودیت آب ،میزان عمق
آب موردنیاز برای ش رایط دور آبی اری متغی ر و دور آبی اری  4روز ب ه

درآمد

مساحت قابل

خالص

آبیاری با عمق

واحد تولید

معادل Wm

(ریال)
8،029
9،147
8،036
9،155
8،035
9،153
7،352
8،439
5،424
6،353
7،352
8،439
5،424
6،353

)(ha

1
1
1
1
1
1
1/36
1/36
1/84
1/86
1
1
1
1

درآمد خالص با
عمق آبیاری
معادل ( Wmریال)
412،204،634
525،294،541
412،204،634
525،294،541
412،409،344
525،526،020
478،859،198
611،043،664
412،204،634
525،294،541
352،937،871
448،455،881
223،920،434
282،942،278

ترتیب  109/3و  136/9میلیمتر میباش د .در ای ن سال ت می زان آب
مصرفی  26/3و  26/9درصد کاهش مییابد .عملکرد به میزان  6/5و
 7/5درصد کاهش مییابد .اما درآمد خالز از واسد سجم آب مصرفی
به میزان  16/2و  16/3درصد افزایش مییابد .در ش رایط مح دودیت
آب با بهکارگیری عمق آب مصرفی معادل که برای شرایط دور آبیاری
متغیر و دور آبیاری  4روز به ترتیب  80/6و  100/5میلیمتر میباش د،
میتوان  46و  46درصد در می زان مص رف آب ص رفهج ویی ک رد و
همینان میزان درآمد خالز از واسد آب مصرفی برابر با درآمد خالز
از واسد آب مصرفی به ازای عمق آبی اری بیش ینه را بدس ت آورد .در
شرایط دور آبیاری متغیر و دور آبیاری  4روز با مص رف  49/1و 61/1
میلیمتر آب آبیاری ،میزان درآمد خالز صفر میگردد.
نتایج نشان میده د چ ه در ش رایط ب دون مح دودیت و چ ه در
شرایط محدودیت آب ،رعایت یک برنامه آبیاری مشخز و نیز اعمال
کم آبیاری تأثیر مثبتی بر روی درآمد باغدار ایجاد مینماید .در شرایط
بدون محدودیت ،بهترین مدیریت آبی اری دور آبی اری  4روز و عم ق
آبیاری  %80RAWاست که در این سالت ک ل عم ق آب آبی اری در
فصل رشد  149/2میلیمتر است .میزان عملکرد برای این عمق 55/0
تن در هکتار و میزان درآمد خ الز ب رای ای ن سال ت ب یش از 483
میلیون ریال در هکتار می باشد .برای اعمال این مقدار از ک م آبی اری
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میتوان قبل از آبیاری میزان رطوبت را اندازهگیری ک رد و ب ه می زان
 %80رطوبت سهلالوصول آبیاری را انجام داد و یا اینکه به این نسبت
دور آبیاری را بیشتر و ی ا زم ان آبی اری را کمت ر ک رد .در ش رایط ب ا
محدودیت آب نیز بهترین مدیریت آبیاری دور آبیاری  4روز است ک ه
کل عمق آب آبیاری مورد نیاز در فصل رشد 136/9میل یمت ر اس ت.
ازآنجاییکه تجزیهوتحلیل فنی کم آبیاری در این تحقی ق ب ر اس اس
سصول بیشترین سود اقتصادی است ،نتایج آن میتواند برای باغداران
قابل استفاده باشد .شایان ذکر است که ب ازدهی اقتص ادی و س ادگی
اجرای برنامه آبیاری دو عامل مهم عالوه بر تجزیهوتحلیل فنی م ی-
باشد که کارشناسان در تعیین یک برنامه آبیاری قابلقبول آنها را بای د
در نظر بگیرند.
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Abstract
In the current experimental study, economic analysis of deficit irrigation was conducted for an orange
orchard and results were evaluated based on the highests net income. This experiment was performed as a split
plot in the form of a randomized complete block design with five replications in 2018. The main treatments were
two types of irrigation management including variable irrigation interval and 4 days irrigation interval. Sub
factor was 4 irrigation levels including 100%, 80%, 65% and 50% of soil readily available water (RAW). For
economic evaluation, production, cost and income functions and optimum water use depths were calculated
using English method. Results showed that irrigation water depth for maximum yield for two types of irrigation
management was 148.3 and 186.5 mm, respectively. When land is limiting, the best irrigation water depths were
146.2 mm and 184.0 mm. When water is limiting, the irrigation water depths are 109.3 and 136.9 mm,
respectively, which caused more than 16percent increase in net income per unit volume of water both two types
of irrigation managements. With this amount of saved water, if land is not limited, the cultivated area can be
increased up to 36% and 36%. Results showed that the optimum irrigation water management (in unlimited
conditions) is 4 days irrigation interval and 80%RAW irrigation depth. For this situation, the yield was 55
ton/ha. The net income for this case is more than 483 million Rials per hectare and B/C equals to 1.78. The
highest net income (for no land limitation and irrigation depth equivalent to full irrigation), is irrigation as large
as Ww (water limitation conditions) that net income for the without and 4 days irrigation interval are more than
476 and 611 million Rials, respectively. This case generates the most net income per unit volume of used water.
Results showed that in both unlimited condition and in water limitation condition, having an irrigation schedule
and also applying deficit irrigation has a positive effect on the gardener's income that for deficit irrigation in
unlimited condition 1492 and in water limitation condition 1369 m3/ha water is needed.
Keywords: Deficit irrigation, English method, Optimum water use depth, Production function, Readily
available water
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مقاله علمي-پژوهشي

بررسی عملکرد ،اجزاء عملکرد و بهرهوری آب گندم در سه سامانه آبیاری سطحی ،بارانی و
قطرهای نواری
سیروس صفرزاده ،1مریم صارمی ،*2امیر فرشید ،3منیر دهقانی
تاریخ دریافت1399/6/19 :

4

تاریخ پذیرش1399/9/23 :

چکیده
آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی است و استفاده بهینه از آن از اهمیت خاصی برخوردار است .هدف از این مطالعه ،بررسی اثر
روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (رقم پیشتاز) و ارزیابی بهرهوری آب بود .تیمارها شامل سه روش آبیاریِ سطحی،
بارانی و قطرهای نواری بودند .آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  1397-98در شهرستان خرمآباد اجرا
شد .نتایج پژوهش نشان داد که روش آبیاری ،اثر معنیداری ( )P < 0.01بر تعداد سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،ارتفاع ساقه ،وزن هززار دانزه،
عملکرد دانه و بهرهوری آب داشت .مقدار عملکرد دانه در روش آبیاری سطحی ،بارانی و قطرهای نواری به ترتیزب  6/83 ، 7/870و 5/017
تن در هکتار بود ،به عبارت دیگر آبیاری سطحی باعث افزایش  13/21و  36/25درصدی عملکرد دانه نسبت به روشهای آبیزاری بزارانی و
قطرهای نواری شد .همچنین بیشترین حجم آب کاربردی ( )6411 m3و کمترین بهزرهوری آب ( )1/227 kg/m3مربزو بزه تیمزار آبیزاری
سطحی بود .تیمار آبیاری قطرهای نواری با حدود  3333مترمکعب آب آبیاری ،باعث  59درصد صرفهجویی در مصرف آب نسبت بزه آبیزاری
سطحی شد.
واژههای کلیدی :آبیاری کرتی ،آبیاری موضعی ،حجم آب مصرفی ،روش آبیاری ،گندم

مقدمه

4321

گندم به عنوان غذای اصلی اغلزب جوامزا از جملزه ایزران ،یز
کاالی راهبردی بوده و از اهمیت ویژهای برخوردار است .همچنین بزه
دلیل سازگاری گسترده با شرایط مختلف آب و هوایی ،سهولت کشت،
 -1کارشناس ارشد سازههای آبزی ،دانشزگاه علزوم آب شوشزتر ،کارشزناس و نزا ر
پروژههای معاونت آب و خاک ،سازمان جهاد کشزاورزی اسزتان لرسزتان ،خزرمآبزاد،
ایران
 -2دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران
 -3کارشناس مهندسی کشاورزی (علوم و مهندسی آب) ،دانشگاه اهواز ،کارشناس و
نا ر پروژههای معاونت آب و خاک ،سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ،خرمآباد،
ایران
 -4کارشناس مهندسی کشاورزی علوم و صنایا غذایی ،دانشگاه آزاد اسزممی واحزد
آیتاهلل آملیِ آمل ،کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ،خرمآباد ،ایران
)Email: m.saremi2008@gmail.com
(* نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.8.8

امکان نگهداری طوالنی مدت ،ارزش غذایی باال و قابلیت مصزرف در
اشکال مختلف ،از جایگاه ویژهای برخوردار است (ریزاحی و همکزاران،
 .)1397براساس آخرین آمارنامه کشاورزی (سزال زراعزی )1396-97
کل سطح زیر کشزت محصزول گنزدم در ایزران  5400310هکتزار و
میزان تولید  13300001تن میباشد .در سال زراعی  1396-97رتبزه
دوم میزان تولید آبی از بین محصوالت زراعی مربو به گندم با تولید
حززدود  8/4میلیززون تززن و سززهم  11/3درصززد از کززل میزززان تولیززد
محصوالت زراعزی بزود (وزارت جهزاد کشزاورزی .)1398 ،حزدود 90
درصد آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف میشزود و در
مقابل کمبود آب عامل اصلی محدود کنندهی تولیزد اسزت .از طرفزی
رشد جمعیت و افزایش نیاز غذایی ،نیازمند افزایش تولید از همان منابا
محدود آب است .بر همین اساس در آینزده نزدیز توجزه جزدی بزه
افزایش کزارآیی مصزرف آب ( 5)WUEو راهکارهزای مربوطزه جززء
چالشهای مهم خواهد شد ( .)smith et al, 2002واضزح اسزت کزه
5- Water use efficiency
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استفاده بهینه از این مایا حیزاتی و افززایش بهزرهوری آن در تمزامی
بخشها از جمله استحصال و مصرف ،مستلزم مدیریت صحیح منزابا
آبی ،دانش کافی و آشنایی با روشهای نوین آبیزاری اسزت (کبیزری
سامانی و باقری.)1393 ،
در توسعه روشهای نوین آبیاری طی ی قرن گذشته دو عامزل
نقش اساسی داشتهاند .یکی از ایزن عوامزل و شزاید مهمتزرین آنهزا
کمبود منابا آب شیرین برای تولید محصوالت زراعزی و بزاغی بزوده
است .عامل دیگر پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای صنعتی است کزه
موجب گردید بسیاری از ایدهها و نظریات در زمینه روشهای آبیزاری
از قوه به فعل درآمده و از روشهایی بهره گرفتزه شزود کزه رانزدمان
باالتر داشته و در جهت افزایش بهرهوری آب باشند .با توجه به این دو
موضوع اکثر نوآوریها در ابداع روشهای جدید آبیاری بر این مفهزوم
استوار بودهاند که آب به اندازه و فقط به گیزاه داده شزود و از آبیزاری
بخشهایی از زمین که خارج از محدوده رشزد گیزاه اسزت جلزوگیری
شود .در سیستمهای سنتی آبیاری مانند روشهای سطحی معموالً آب
در تمام سطح مزرعه پخش شده و خاک در تمام قسزمتهزای زمزین
خیس میشود و این امر موجب تلف شدن آب میگردد .در صزورتیکه
اکثر روشهای نوین آبیزاری ماننزد سیسزتمهزای بزارانی و قطزرهای
متمرکز بزر آبیزاری گیزاه اسزت نزه آبیزاری زمزین (علیززاده.)1389 ،
1
مطالعات انجام شده نشان دادهاند که تکنولوژیهای آبیاری آب اندوز
به ذخیره و صرفهجویی آب کم میکنند .همچنین ایزن تکنولزوژی
باعث کاهش آثار منفی تغییر اقلیم بر روی تولیدات کشاورزی میشود
(.)Zou et al, 2012
تحقیقات متعددی در سرتاسر دنیا و از جملزه ایزران در رابطزه بزا
مقایسه سامانههای آبیزاری سزطحی و آبیزاری نزوین از نظزر میززان
مصرف آب ،بهرهوری آب و عملکرد محصزول گنزدم صزورت گرفتزه
است .قدمی فیروز آبادی و همکاران ( )1396در همدان اثر سه سیستم
آبیاری بارانی ،قطرهای نواری (تیپ) و جویچهای را بر عملکرد و بهره-
وری آب چند رقم گندم بررسی کردند .نتزایج نشزان داد تفزاوت بزین
رقمها از نظر عملکرد معنیدار نبزود .مقزدار بهزرهوری آب آبیزاری در
روش آبیاری قطرهای نواری ،بارانی و جویچهای (بدون در نظر گرفتن
بارندگی مؤثر) بهترتیب  1/1 ،1/6و  0/69کیلوگرم بزه ازای واحزد آب
مصرفی بود .به عبارت دیگر ،آبیاری قطزرهای نزواری باعزث افززایش
 132و  45درصدی بهرهوری آب نسبت به روش جویچزهای و بزارانی
گردید .بررسی اثر روشهای مختلزف آبیزاری بزر محصزول گنزدم در
منطقه مغان نشان داد که بیشترین عملکرد محصول مربو بزه روش
آبیاری قطرهای نواری (تیپ) با سطح آبیاری  100درصد نیاز آبی گیزاه
بود و بیشترین بهرهوری آب مربو به روش آبیزاری قطزرهای نزواری
(تیپ) با  50درصد نیزاز آبزی گیزاه شزد .همچنزین کمتزرین عملکزرد
1- Water saving irrigation technologies

محصول مربو به تیمار آبیزاری فزارو بزود (شزیرینزاده و همکزاران،
 .)1396نتایج تحقیق دهقانیان و افضلینیزا ( )1397در ارزیزابی تزیثیر
سه روش آبیاری سطحی ،بارانی و قطرهای نواری بر عملکرد و بهره-
وری آبِ محصول ذرت در تنزاوب بزا گنزدم در شهرسزتان مرودشزت
نشان داد که روشهای آبیاری تحت فشار بیشترین عملکرد را دارنزد.
در آبیاری قطرهای نواری نسبت به آبیاری بارانی و سطحی به ترتیزب
 34و  57درصززد در حجززم آب آبیززاری صززرفهجززویی شززد .همچنززین
بیشترین بهرهوری آب آبیاری (میانگین  1/22کیلوگرم بزر مترمکعزب)
مربززو بززه آبیززاری قطززرهای نززواری و کمتززرین آن (میززانگین 0/34
کیلوگرم بر مترمکعب) مربو به روش سطحی بود .مقایسه اثر کاربرد
سامانههای آبیاری قطرهای و جویچهای بزر عملکزرد و بهزرهوری آب
آبیاری گندم در اکباتان نشان داد که میانگین عملکرد دانه در سامانه-
های آبیاری قطرهای و نشتی بزه ترتیزب  7443و  5996کیلزوگرم در
هکتار و بهرهوری آب  1/89و  1کیلوگرم بر مترمکعب بزرآورد شزد و
بدین ترتیب آبیاری قطرهای با کزاهش  33درصزدی در آب مصزرفی
باعث افزایش  73درصدی در بهرهوری آب شد (قزدمی فیروزآبزادی و
باغانی .)1398 ،در شهرستان خواف بررسی عملکرد گندم و بهزرهوری
آب در سیستم آبیاری قطرهای در مقابل آبیاری سزنتی نشزان داد کزه
میانگین عملکرد در روشهای آبیاری سطحی و قطزرهای بزه ترتیزب
 3566و  4557کیلزززوگرم در هکتزززار و بهزززرهوری آب  1/05و 1/55
کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد .آبیاری قطزرهای عزموه بزر کزاهش
مصرف آب به میزان  16درصد ،باعث افزایش عملکرد بزه میززان 28
درصد شد که ایزن دو مزورد باعزث گردیزد بهزرهوری آب  50درصزد
افزایش یابد (طاووسی و تواناپور.)1399 ،
ارزیابی سیستم آبیاری بارانی در پنجزاب پاکسزتان نشزان داد کزه
میزان بهرهوری آب گندم  5/21کیلوگرم بر مترمکعب اندازهگیری شد
و همچنین آبیاری بارانی باعث  35درصد صرفهجزویی در مصزرف آب
نسبت به روش سنتی شد ( .)Kahlown et al., 2007عبدالرحمان در
پژوهشی در منطقه المغاره مصر میزان عملکرد و بهرهوری آب آبیاری
سه رقم گندم ( giza7 ،sakha8و  )giza69را به ترتیب 2120 ،2145
و  2085کیلززوگرم در هکتزززار و  1/17 ،1/20و  1/13کیلززوگرم بزززر
مترمکعب برآورد کرد ( .)Abd El-Rahman., 2009مقایسه سزامانه-
های آبیاری قطرهای و جویچهای در پاکستان نشان داد کزه عملکزرد
گندم در آبیاری قطرهای  11/56درصد بیشتر از آبیاری جویچهای بود،
ضمن اینکه آبیاری قطرهای  16/56درصد مصرف آب کمتر و 33/36
درصد بهرهوری آب آبیاری باالتری نسبت به آبیاری جویچهای داشت
( .)Saleem et al., 2010بر اساس نتایج تحقیق وانگ و همکاران در
شمال چین ،روش آبیاری بر عملکرد دانه و بهرهوری آب گنزدم تزیثیر
معنیداری داشت و این مقزادیر در آبیزاری قطزرهای نزواری بیشزتر از
آبیاری کرتی بود .بیشزترین بهزرهوری آب در روش آبیزاری قطزرهای
نواری با رطوبت خاک  50تا  60درصزد رفیزت زراعزی بدسزت آمزد
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( .)Wang et al., 2013برای بررسی تزیثیر روش آبیزاری قطزرهای و
کرتی بر عملکرد و میزان بهرهوری آب گندم ،تحقیقی در هنزد انجزام
شد .براساس نتایج تحقیق در سامانه آبیاری قطزرهای میززان صزرفه-
جویی در مصرف آب و بهرهوری آب به ترتیب  28/42و  24/24درصد
بیشتر از روش آبیاری کرتی بود ضمن اینکزه روش آبیزاری قطزرهای
باعث کاهش  10/8درصدی عملکزرد دانزه شزد ( Chouhan et al.,
 .)2015فنگ و همکاران گززارش کردنزد در شزمال چزین بهزرهوری
اقتصادی آب گندم زمستانه در روشهای آبیاری تحت فشار نسبت به
روش آبیاری سطحی کمتر بود (.)Fang et al., 2018
روشهای آبیاری به دلیل داشتن راندمان متفاوت ،میزان مصزرف
آب آبیاری و بهرهوری آب را تحت تیثیر قرار میدهنزد .بزا توجزه بزه
اهمیت آب بایستی راهکارهایی بزرای افززایش بهزرهوری و تولیزد در
واحد حجم آب مصرفی داشته باشیم و لذا استفاده از روشهای آبیاری
نوین امری ضروری اسزت .میززان تولیزد محصزول گنزدم در اسزتان
لرستان  456855تن در سال میباشد که  50درصد آن از اراضی آبزی
حاصل میشود (وزارت جهاد کشاورزی .)1398 ،علیرغم اینکه اسزتان
لرستان یکی از استانهزای تولیزد کننزده گنزدم اسزت ولزی تزاکنون
مطالعهای در خصوص بررسی همزمان تیثیر سه روش آبیاری سطحی،
بارانی و قطرهای نواری (تیپ) بر عملکرد ،اجزاء عملکزرد و بهزرهوری
آب این محصول در استان انجام نگرفته است .الزم به ذکزر اسزت در
اکثر مطالعات به مقایسه سامانه آبیاری قطرهای یزا بزارانی بزا سزامانه
آبیاری سطحی به منظور ارزیابی عملکرد و بهرهوری آب محصزوالت
پرداخته شده و اجزاء عملکزرد بررسزی نشزده اسزت .بنزابرین اجزرای
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همزمان سه روش آبیاری و بررسی اجزاء عملکزرد گنزدم را مزیتزوان
وجه تمایز این تحقیق قلمداد کرد.

مواد و روشها
این تحقیق در شهرستان خرمآباد بزه مختصزات  33درجزه و 28
دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  21دقیقه طزول شزرقی بزا ارتفزاع
 1148متر از سزطح دریزا در سزال زراعزی  1397-98انجزام گردیزد.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شزکل  1نشزان داده شزده
است .اطمعات هواشناسی مورد نیاز برای اجرای تحقیق (شامل درجه
حرارت و بارندگی در طی دوره رشد گیاه گندم) از ایستگاه سزینوپتی
واقا در فرودگاه خرمآباد که نزدی تزرین ایسزتگاه بزه منطقزه مزورد
مطالعه است ،اخذ گردید .منطقه مزورد مطالعزه براسزاس طبقزهبنزدی
آمبروژه دارای اقلیم نیمهخش سرد ،همراه بزا روزهزای یخبنزدان در
زمستان است (صارمی و همکاران )1394 ،بطوریکه سرمای نسبتاً زیاد
از اواسط آذرماه تزا اواخزر بهمزنمزاه از عوامزل محزدودکننزده تولیزد
محصوالت کشاورزی در این منطقه است .معموالً در ایزن منطقزه بزه
علت طوالنی بودن دوره رشد از ارقام مقاوم به سرما استفاده میشزود.
گندم رقم پیشتاز عموه بر مقاومت بزه سزرما دارای عملکزرد و تولیزد
باالیی است و به همین دلیل در این منطقه و در تحقیق مذکور از این
رقم استفاده شد .با توجه به توضیحات فوق و همچنین انجام عملیزات
خاکورزی مناسب ،کشت گندم در پاییز صورت گرفت.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سزه تیمزار
سامانه آبیاری (شامل آبیاری سطحی ،بارانی و قطرهای نواری) در سزه

تکرار اجرا گردید .قبل از کاشت به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی از خاک محل آزمایش نمونهبرداری شزد .نتزایج مربزو بزه
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شد .با توجه به جدول  3آب آبیاری مورد استفاده طبزق تقسزیمبنزدی
ویل کاکس ،در طبقه  C1S1قرار میگیرد که بهترین و مناسبتزرین
حالت برای آبیاری است (.)Wilcox., 1960

خصوصیات فیزیکی و شزیمیایی خزاک محزل آزمزایش تزا عمزق 30
سانتیمتری در جداول  1و  2ارائه شده است .آب آبیاری از ی حلقزه
چاه عمیق کشاورزی برداشت شد که در کلیزه تیمارهزا از آن اسزتفاده

جدول  -1بافت خاک محل آزمایش
عمق

شن

رس

سیلت

(سانتیمتر)
30

(درصد)
34

(درصد)
27

(درصد)
39

بافت خاک
لومی

جدول  -2خصوصیات شیمیایی خاک محل آزمایش
عمق
(سانتیمتر)
30

Mn
)(mg/kg

Cu
)(mg/kg

Zn
)(mg/kg

Fe
)(mg/kg

K
)(mg/kg

)P (mg/kg

N
)(mg/kg

8/3

0/73

0/67

2/16

145

8/6

0/059

)(dS/m

EC

1/69

pH
)(-

7/41

جدول  -3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب آبیاری
pH
)(-

T.D.S
)(meq/L

Mg++
)(meq/L

Ca++
)(meq/L

SO4)(meq/L

HCO3)(meq/L

Cl)(meq/L

Na+
)(meq/L

SAR

7/06

269

0/9

1/7

1

5/6

0/4

2/1

1/84

در اواخر مهرماه سال  1397عملیات آمادهسازی اراضی مورد نظزر
از جمله آبیاری قبل از کاشت (این آبیاری در محاسبات حجم آبیاریها
منظور نشد) انجام شد .آبیاری اولیه منجر به آمادهسازی زمزین جهزت
شخم اولیه و جوانه زدن تعدادی از علزفهزای هزرز گردیزد .عملیزات
شخم در  9آبانماه سال  1397انجام گرفت .بذر گزواهی شزده گنزدم
رقم پیشتاز پس از کنترل از نظر سزممت و سزمزدایزی شزدن ،در 23
آبانماه  1397با استفاده از دسزتگاه ردیزف کزار کشزت گردیزد .رقزم
کشتشده دارای سابقه کشت در منطقه و مناسب محل اجزرای طزرح
است .اولین بارندگی مؤثر در  24آبانماه رخ داد که باعث جوانه زدن و
سبز شدن گندم در مزرعه شد .کلیه شرایط اقلیمی ،محیطی و تغذیزه-
ای برای تیمارها یکسان بود .سایر عملیات دوره داشت از قبیل مبارزه
با آفات ،بیماریها و علفهای هرز و کوددهی نیز بطزور یکنواخزت در
کلیه تیمارها انجام شد .بر اسزاس نتزایج آزمزایش خزاک ،مقزدار 220
کیلوگرم در هکتار کود اوره در طی چنزد مرحلزه (مقزدار  75کیلزوگرم
همزمان با کاشت و مابقی آن طی دو مرحله در زمان چند برگی شدن
و ابتدای ساقه رفتن) در سطح مزرعه پخش گردید .همچنین مقدار 50
کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و  50کیلزوگرم سزولفات پتاسزیم در هزر
هکتززار همزمززان بززا کاشززت توزیززا شززد .در تززاری  23اسززفند مززاه
1397عملیات مبارزه با علفهای هرز پهزن بزرو و باریز بزرو بزا
ترکیب سموم تاپی و گرانستار انجام گرفت.
اراضی کشتشده در منطقهی مورد مطالعه نسزبتاً مسزطح بودنزد.
طرح آزمایشی شامل سه بلوک (تکرار) و هر بلوک نیز شامل سه کرت
(تیمار) بود .بین کرتهای مجاور در هر بلوک فاصلهی  2متزر و بزین

)(dS/m

EC

0/59

بلوکهای مجاور در آبیاری سطحی و قطزرهای فاصزلهی  2متزر و در
آبیاری بارانی به منظور جلوگیری از تلفات پاشش و بزادبردگی و عزدم
تیثیر بر روشهای دیگر فاصلهی  10متر به عنزوان ضزریب اطمینزان
عدم نفوذ آب زیر سطحی در نظر گرفته شزد .مسزاحت تیمزار آبیزاری
بارانی ی هکتار و سیستم آبیاری از نوع کمسزی ثابزت بزا آبپزاش
متحرک بود .در این سامانه از آبپاشهای آمبو اصلی سزاخت شزرکت
 Simایتالیا در فشار کارکرد  4بار و آرایش  20×25متر استفاده شد .در
اطراف تیمارهای آبیاری بارانی از آبپاشهای تنظیمی استفاده شد و به
منظور محاسبه دقیق حجم آب مصرفی و جلوگیری از هدر رفزت آب،
حداکثر دقت به عمل آمد .در روش آبیاری قطرهای نواری (تیپ) ،ابعاد
کرتها  10×30متر بود .در این تیمار با توجه به تحقیقات انجام شزده
توسط محققین و دانشجویان و در جهت تیمین نیاز آبزی محصزول ،از
فواصل خطو  50سانتیمتری و فاصله روزنههای  30سزانتیمتزر در
فشار کارکرد  1بار با دبی  2لیتر بزر سزاعت و از لولزههزای قطزرهای
نواری (تیپ) از نوع بغل دوخت با ضخامت  175میکرون استفاده شد.
در تیمار آبیاری سطحی نیز روش آبیاری از نوع شیاری و ابعاد کرتها
 10×30متر بود .حجم کزل آب ورودی بزه هزر تیمزار در طزول دوره
کشت ثبت شد و بدین منظور از کنتورهای حجمزی جداگانزه اسزتفاده
گردید .تعداد آبیاریها در روشهای آبیاری سطحی و بارانی برابر با 3
نوبت در دور آبیاری  10روز بود و در آبیاری قطرهای نزواری  8نوبزت
آبیاری در دور آبیاری  4روز اجرا گردید .زمان برداشت محصول اوایزل
تیرماه  1398بود .نمونهها بطور جداگانه داخل کیسههزای مخصزوص
(با نصب مشخصات روی هزر نمونزه) قزرار داده شزد و بمفاصزله بزه

بررسي عملكرد ،اجزاء عملكرد و بهرهوري آب گندم در سه سامانه آبياري سطحي ،باراني و قطرهاي نواري

آزمایشگاه انتقال یافتند و فاکتورهای تولید شامل تعزداد سزنبله ،تعزداد
دانه در سنبله ،ارتفاع ساقه ،وزن هزار دانه ،عملکرد محصزول و نهایتزاً
بهرهوری آب اندازهگیری و محاسبه شدند .برای تعیین وزن هزار دانه،
دانههای مربو به گیاهان نمونه برداری شده را از سنبلهها جدا کزرده
و وزن هزار دانه با ترازوی دیجیتالی انزدازهگیزری شزد .بزرای تعیزین
عملکرد محصول ،دانههای تفکی شده مربو به هر تیمار در داخزل
پاکتهای کاغذی (بصورت مجزا) قرار داده شد و به داخل آون انتقال
و در دمای  70درجه سانتیگزراد بزه مزدت دو تزا سزه روز نگهزداری
گردید .بعد از اطمینان از خش شدن نمونههزا وزن خشز دانزههزا
توسط ترازوی دیجیتال مورد اندازهگیری قرار گرفزت .بعزد از آن وزن
دانه در سطح نمونه برداری شده به عملکرد در هکتار تبدیل گردید.
در نهایت تجزیه و تحلیل آماری شامل تجزیه واریانس و مقایسزه
میانگینها به روش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمزال پزنج
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درصد و با استفاده از نرمافزار  MSTATCانجام شد.

نتایج و بحث
آب کاربردی

با توجه به نزوالت جوی ،متوسط بارندگی ساالنه در محل اجرای
تحقیق  499میلیمتر بود و میزان بارندگی مزؤثر  1200مترمکعزب در
طی دوره رشد اندازهگیری شد .در طول دوره رشد گیزاه گنزدم ،تیمزار
آبیززاری بززارانی  3110/4مترمکعززب ،تیمززار آبیززاری قطززرهای نززواری
 2133/34مترمکعززب و تیمززار آبیززاری سززطحی  5211مترمکعززب آب
دریافت نمود .حجم کل آب کاربردی با احتساب بارندگی مزؤثر بزرای
تیمارهای مختلف در شکل  2ارائه شده است.




بارند ی م ر


3

آب

آب کاربردی

2

)مترمکع (

آب آبیاری



1

آبیاری ی

آبیاری سطحی

آبیاری بارانی

یمارهای سامانه آبیاری

شکل -2

آب آبیاری ،بارند ی م ر و آب کاربردی حت یمارهای مختلف سامانه آبیاری در طی ان ام پژوهش

در این پژوهش استفاده از سامانه آبیاری قطرهای نواری نسبت به
سامانه آبیاری بزارانی و سزطحی بزه ترتیزب باعزث  32و  59درصزد
صرفهجویی در مصرف آب شد .همچنزین اسزتفاده از سزامانه آبیزاری
بارانی منجر به  40درصد صرفهجویی در مصرف آب نسبت به آبیزاری
سطحی شد .نتزایج پزژوهش حاضزر بزا نتزایج تحقیقزات دهقانیزان و
افضلینیا ( )1397مبنی بر کاهش حجم آب مصرفی در سامانه آبیاری
قطرهای همخوانی دارد .بزر اسزاس نتزایج تحقیزق خزارو و همکزاران
اجرای سامانه آبیزاری قطزرهای در زراعزت گنزدم ،باعزث  20درصزد
صرفهجویی در آب مصرفی نسبت به آبیاری سطحی شزد ( Kharrou
 .)et al., 2011مصزطفی و همکزاران نیزز  6/7درصزد ذخیزره آب در
سامانه آبیاری قطرهای نسبت به آبیزاری سزطحی را در کشزت گنزدم
گزارش کردند (.)Mostafa et al., 2018

اجزاء عملکرد

پس از برداشت نمونههزا قسزمتهزای مختلزف گیزاه از یکزدیگر
تفکی و تعداد سنبله شمارش گردید .نتایج تجزیه واریانس نشان داد
که بین تیمارهای سامانه آبیاری از نظر تعداد سنبله تفاوت معنزیداری
(در سطح  1درصد) وجود داشزت (جزدول  .)4میزانگین تعزداد سزنبله
مربو به تیمارهای سامانه آبیاری در جدول  5ارائه شده است .مقایسه
میانگین تعداد سنبله نشان داد که بیشزترین تعزداد سزنبله مربزو بزه
تیمار آبیاری سطحی با میانگین  400بود که با تیمار آبیزاری بزارانی و
قطرهای نواری اختمف معنیداری داشت .بطور کلی مزیتزوان گفزت
تعداد سنبله تحت تیثیر نوع سامانه آبیزاری قزرار گرفزت بطوریکزه بزا
کاهش مقدار آب مصرفی ،تعداد سنبله کاهش یافت .در آبیاری قطره-
ای نواری  59درصد صزرفهجزویی در مصزرف آب ،باعزث کزاهش 7
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درصدی تعداد سنبله نسبت به آبیاری سطحی شزد .در آبیزاری بزارانی
نیز  40درصد صرفهجویی در مصرف آب ،منجر به کاهش  2درصزدی
تعداد سنبله نسبت به آبیاری سطحی گردید .کاهش تعداد سنبله در اثر
کاهش حجم آب آبیاری در تحقیقات باقری و حیدری شریفآباد تییید
شززده اسززت (.)Bagheri and Heidari Sharif Abad., 2007
کیخانی و گنجی خرمدل ( )1395با مطالعه روی گندم به ایزن نتیجزه
رسیدند که با کاهش مقدار آب آبیاری ،تعداد سنبله در متر مربا بطزور
معنیداری کاهش یافت به گونهای که بیشترین و کمترین تعداد سنبله
به ترتیب در تیمار نیزاز آبزی  100و  55درصزد مشزاهده شزد ،آنهزا
کاهش تعداد سنبله را به کاهش تعداد پنجههای بارور در واحد سزطح
نسبت دادند.
تعداد دانه در سنبله نیز همانند تعداد سنبله شمارش گردید .نتزایج
تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیاری از نظر تعداد
دانه در سنبله تفزاوت معنزیداری (در سزطح  1درصزد) وجزود داشزت
(جدول  .)4میانگین تعداد دانه در سنبله مربو بزه تیمارهزای سزامانه
آبیاری در جدول  5ارائه شده اسزت .مقایسزه میزانگین تعزداد دانزه در
سنبله نشان داد که بیشترین تعزداد دانزه در سزنبله مربزو بزه تیمزار
آبیاری سطحی با میانگین  48بود که با تیمار آبیاری قطزرهای نزواری
اختمف معنیداری داشت و با تیمار آبیاری بارانی اختمف معنزیداری
از خود نشان نداد .کمترین تعداد دانه در سنبله مربو به تیمار آبیزاری
قطرهای نواری با میانگین  39بود .همانطور که مشزاهده مزیشزود در
این پژوهش بیشترین تعداد دانزه در سزنبله مربزو بزه روش آبیزاری
سطحی و کمترین میزان مربو به روش آبیاری قطرهای نواری است،
بطوریکه این کاهش در آبیزاری قطزرهای نزواری نسزبت بزه آبیزاری
سطحی  18درصد است .نتزایج پزژوهش حاضزر بزا نتزایج تحقیقزات
کیخانی و گنجی خرمدل ( )1395و کریمی و قدسی ( )1398در مزورد
کاهش تعزداد دانزه در سزنبله در اثزر کزاهش حجزم آب مصزرفی در
محصول گندم مطابقت دارد.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیاری از
نظر ارتفاع ساقه تفاوت معنیداری (در سطح  1درصزد) وجزود داشزت
جدول -
منابع غییر
تکرار
تیمار
خطا
ضریب تغییرات (درصد)

زیه واریانس عملکرد و برخی صفات اندازه یری شده ندم در اجرای آزمایش
میانگین مربعات

درجه
آزادی

(جدول  .)4میانگین ارتفاع سزاقههزای مربزو بزه تیمارهزای سزامانه
آبیاری در جدول  5ارائه شده است .مقایسه میزانگین ارتفزاع سزاقههزا
نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه مربو به تیمار آبیاری سزطحی بزا
میانگین  92/27سانتیمتر بود کزه بزا تیمزار آبیزاری قطزرهای نزواری
اختمف معنیداری داشت و با تیمار آبیاری بارانی اختمف معنزیداری
از خود نشان نداد .کمترین ارتفاع ساقه مربو به تیمار آبیاری قطرهای
نواری با میانگین  83/09سانتیمتر بود .بر اساس نتایج تحقیق حاضر،
ارتفاع ساقه با کاهش آب مصرفی روندی کاهشی داشزت .در آبیزاری
قطرهای نواری  32درصزد صزرفهجزویی در مصزرف آب ،کزاهش 10
درصدی ارتفاع ساقه را نسبت به آبیاری بارانی داشزت .نتزایج تحقیزق
پورمنصور و همکاران ( ،)1398که در شیراز انجام گرفت نشان داد که
ارتفاع گیاه گندم در تیمارهای آبیاری  75و  50درصد به ترتیزب  19و
 10درصد نسبت به تیمار  100درصد کاهش مییابد .در واقا کزاهش
پتانسیل آب بافتهای مریستمی در طول روز موجب نقصان پتانسزیل
فشاری شده و در نتیجه مانا بزرو شدن سلولها میشزود .بزه طزور
کلی در بسیاری از گیاهان خانواده گندمیان کاهش آب سبب تیخیر در
طویل شدن ساقه میشود که این امر موجب کاهش فاصله میان گره-
ها و در نتیجه کاهش ارتفاع گیاه میشود (نباتی.)1383 ،
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیاری از
نظر وزن هزار دانه تفاوت معنیداری (در سطح  1درصد) وجود داشزت
(جدول  .)4میانگین وزن هزار دانه مربو به تیمارهای سامانه آبیزاری
در جدول  5ارائه شده است .مقایسه میانگین وزن هزار دانه نشزان داد
که بیشترین وزن هزار دانه مربو به تیمار آبیاری سطحی با میزانگین
 41/14گرم بود که با دو تیمار آبیاری بارانی و قطرهای نواری اختمف
معنیداری داشت .کمترین وزن هززار دانزه مربزو بزه تیمزار آبیزاری
قطرهای نواری با میانگین  34/03گرم بود .در آبیاری قطرهای نواری و
بارانی وزن هزار دانه گندم به ترتیب  17و  8درصزد کمتزر از آبیزاری
سطحی شد .همانطور که مشاهده میشود در این پژوهش بزا کزاهش
میزان آب آبیاری ،وزن هزار دانه کاهش بیشتری یافت.

عداد سنبله

عداد دانه در سنبله

ار فاع ساقه

وزن هزار دانه

عملکرد

محصول
0/104ns
0/516 ns
1/792ns
1/141ns
14/787ns
2
**
**
**
**
6/266
38/006
79/338
59/004
**538/391
2
0/010
0/134
0/606
0/703
0/453
4
1/54
0/97
0/87
1/89
0/17
 nsو  و  به ترتیب عدم معنی دار ،معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و معنی دار در سطح احتمال ی درصد

بهرهوری مصرف
آب
0/006ns
**0/104
0/001
2/58
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جدول  -مقایسه میانگین عملکرد و برخی صفات اندازه یری شده ندم حت أ یر یمارهای آبیاری
ار فاع ساقه

وزن هزار دانه

عداد سنبله عداد دانه در سنبله
یمارها
( رم)
(سانتیمتر)
37/94b
91/70a
46a
391b
آبیاری بارانی
34/03c
83/09b
39b
373c
آبیاری تیپ
41/14a
92/27a
48a
400a
آبیاری سطحی
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک هستند تفاوت معنی داری به روش دانکن و در سطح  5درصد با هم ندارند

براسززاس نتززایج تحقیززق باغبززان خلیززلآبززاد و همکززاران ()1398
بیشترین وزن هزار دانه گندم ،در تیمار  100درصد نیاز آبی بدست آمد
که با تیمار  75درصد نیاز آبی تفزاوت معنزیداری نداشزت و کمتزرین
وزن هزار دانه نیز مربو به تیمزار  25درصزد نیزاز آبزی بزود .آراس و
همکاران عنوان کردند که کاهش مقدار آب آبیاری در مرحله پر شدن
دانهها باعث چروکیدگی و کاهش وزن هزار دانه گندم شد ( Araus.,
.)2002
عملکرد محصول

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیاری از
نظر عملکرد دانه اختمف معنیداری (در سطح  1درصد) وجود داشزت
(جدول  .)4نتایج میزانگین عملکزرد محصزول مربزو بزه تیمارهزای
سامانه آبیاری در شکل  3ارائه شده است .مقایسه میانگینها نشان داد
که تیمار آبیاری سطحی با  7/870تن در هکتار بیشترین عملکرد دانه
را داشت که با هر دو تیمار آبیاری بارانی و قطزرهای نزواری اخزتمف
معنیداری از خود نشان داد ،همچنین تیمار آبیاری قطرهای نزواری بزا
 5/017تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد .در
این پژوهش با کاهش حجزم آب آبیزاری عملکزرد محصزول کزاهش

یافت ،بطوریکه در سامانه آبیاری قطرهای نواری و بزارانی نسزبت بزه
آبیاری سطحی به ترتیب با  59و  40درصد صزرفهجزویی در مصزرف
آب ،کاهش عملکرد گندم حدود  36و  13درصد بزود .عملکزرد کمتزر
دانه در تیمارهای با مقادیر کمتر آب میتواند به علت تعداد کمتر دانزه
باشد .کاهش عملکرد دانزه در تیمارهزای بزا مقزادیر کمتزر آبیزاری را
میتوان به اثر کمبود آب که با تسریا پیری و کاهش طول پزر شزدن
دانه گیاه همراه است و همچنین به عمئم ارسالی از ریشه به بزرو و
القای بسته شدن روزنهها و در نهایت کاهش فتوسنتز خزال ،،نسزبت
داد (کافی و مهدوی دامغانی .)1386 ،مطالعزات دالورپزور و همکزاران
( )1397مؤید این مطلب است که آبیاری نشتی ،باعث افزایش عملکرد
محصول گندم ( 5500کیلوگرم در هکتار) نسبت بزه آبیزاری قطزرهای
( 3005کیلوگرم بر هکتار) شد .همچنین تحقیقات واسیف و همکزاران
نشان داد که عملکزرد دانزه گنزدم در سزامانههزای آبیزاری قطزرهای
سطحی و زیر سطحی نسبت به سامانه آبیاری بارانی به ترتیب حزدود
 33/33و  26/57درصد کاهش یافزت ( )Wasif et al., 2009کزه بزا
نتایج این تحقیق همخوانی دارد (آبیاری قطزرهای نزواری نسزبت بزه
آبیاری بارانی باعث  27درصد کاهش عملکرد دانه گندم شد).

شکل  -3عملکرد دانه ندم حت أ یر سامانههای مختلف آبیاری

بهرهوری آب

در این تحقیق بهرهوری آب ،مقدار محصول تولید شده (گندم) به
ازای مقدار کل آب کاربردی (آب آبیاری +باران مؤثر) را نشزان مزی-

دهد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیزاری
از نظر بهرهوری آب اختمف معنزیداری (در سزطح  1درصزد) وجزود
داشت (جدول  .)4نتایج میانگین بهزرهوری آب مربزو بزه تیمارهزای
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سامانه آبیاری در شکل  4ارائه شده است .مقایسه میانگینها نشان داد
که تیمار آبیاری بزارانی بزا میزانگین  1/580کیلزوگرم در متزرمکعزب
بیشترین بهرهوری آب را داشت که با هزر دو تیمزار آبیزاری قطزرهای
نواری و سطحی اختمف معنیداری از خود نشان داد .پس از آن تیمار
آبیاری قطرهای نزواری بزا میزانگین  1/504کیلزوگرم در متزرمکعزب
باالترین بهرهوری آب را داشت و کمترین مقدار نیز مربزو بزه تیمزار
آبیاری سطحی با میانگین  1/227کیلوگرم در مترمکعب بزود .در ایزن
تحقیق میزان بهرهوری آب در سامانههای آبیزاری بزارانی و قطزرهای
نواری نسبت به روش جویچهای به ترتیزب  28و  22درصزد افززایش
داشت .همچنین بهرهوری آب در سامانه آبیاری بارانی  5درصد بیشزتر

از سامانه آبیاری قطرهای نواری بود .چوهان و همکاران نیز در تحقیق
خود افزایش  24درصزدی بهزرهوری آب در سزامانه آبیزاری قطزرهای
نسبت به روش سطحی را عنوان کردنزد (.)Chouhan et al., 2015
نتایج تحقیق معیری ( )1392بر روی بررسی بهرهوری آب ارقام گندم،
در سه نوع سامانه آبیاری (سطحی ،بارانی و قطزرهای) نشزان داد کزه
استفاده از سزامانههزای آبیزاری بزارانی و قطزرهای باعزث  40درصزد
افزایش در بهرهوری آب میشود که یافتههای ما این تحقیق را تیییزد
مینماید .فان و همکاران میزان بهرهوری آب گندم در روش شیاری را
 0/87کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کردند (.)Fan et al., 2014

شکل  -بهرهوری آب آبیاری حت أ یر سامانههای مختلف آبیاری

نتی ه یری
در تحقیق حاضر بیشترین عملکرد دانه ،اجزاء عملکرد و حجم آب
کاربردی و همچنین کمترین بهرهوری آب متعلق بزه سزامانه آبیزاری
سطحی بود که با توجزه بزه خشکسزالیهزای اخیزر در کشزور و نیزاز
روزافزون جامعه به مواد غذایی استفاده بهینه از منابا آبزی و افززایش
بهرهوری آب امری اجتنابناپذیر است .بر اساس نتزایج بدسزت آمزده،
استفاده از روشهای آبیاری بارانی و قطرهای نواری باعث صرفهجویی
در مصرف آب و افزایش بهرهوری آب میشود .در این تحقیق کمترین
حجم آب کاربردی مربو به سامانه قطرهای نزواری بزود و بهزرهوری
آب در این روش تنها  5درصد کمتر از روش آبیاری بارانی بزود و لزذا
استفاده از این روش در مناطقی که بزا محزدودیت آب روبزرو هسزتند
پیشنهاد میشود .با توجه به اینکه نیاز آبی گیاه گندم در ایزن تحقیزق
بطور کامل تیمین شد ،حتی اگر مشکمت کمآبی تشدید شود بطوریکه
میزان آب موجود در طول دوره رشد گندم برابر بزا آب مصزرف شزده

توسط سامانه آبیزاری قطزرهای نزواری ( 2133/34مترمکعزب) باشزد
استفاده از این سامانه در مناطقی با اقلیم مشابه منطقی به نظزر مزی-
رسد .استفاده از سامانه آبیاری بارانی ضمن  40درصد صرفهجزویی در
مصرف آب ،باالترین بهرهوری آب را داشت و از نظر عملکرد تنها 13
درصد کاهش نسبت به آبیاری سطحی نشان داد ،بنابراین در منزاطقی
که منابا آبی بیشتری در دسترس میباشد و حصول عملکرد بزاال مزد
نظر است استفاده از این سامانه پیشنهاد میشود.
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Abstract
Water is the most important limiting factor for agriculture and its optimal use with special importance. The
purpose of this study was investigating of the effect of different irrigation methods on yield and yield
components of wheat (Pishtaz cultivar) and evaluate of water efficiency. The following treatments included three
methods of surface, sprinkler and strip drip irrigation. The experiment was conducted in a randomized complete
block design with three replications in 2018_2019 in Khorramabad city. The research results demonstrated that
type of irrigation method had a significant effect (p < 0.01) on the number of spikes, number of seeds per spike,
stem height, 1000-seed weight, grain yield and water efficiency. Grain yield in surface, sprinkler and drip
irrigation methods were 7.870, 6.83 and 5.017 tons per hectare, respectively, in other words, surface irrigation
increased grain yield by 13.21 and 36.25 percent compared to sprinkler and drip irrigation methods, respectively.
Also, the highest volume of applied water (6411 m3) and the lowest water efficiency (1.22 m3) were related to
surface irrigation treatment. Strip drip irrigation treatment with about 3333 m3 of water irrigation, saved 59% of
water compared with surface irrigation and therefore.
Keywords: Irrigation Method, Sprinkler Irrigation, Topical Irrigation, Volume of Water Consumption,
Wheat.
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مقاله علمي-پژوهشي

بررسی آبیاری قطرهای زیرسطحی و زمان اولین آبیاری بر کمیت و کیفیت زعفران
یحیی چوپان ،*1ابوطالب هزار جریبی ،2خلیل قربانی ،2موسی حسام 2و عباس خاشعی سیوکی
تاریخ دریافت1399/7/12 :

3

تاریخ پذیرش1399/10/10 :

چکیده
در مناطق شمال شرقی کشور با توجه شرایط آب و هوایی و همچنین کمبود شدید آب ،کشت محصوالتی که نیاز آبی پایین و در عیین ایال بیازد
اقتصادی مصرفی آب مطلوب داشته باشند ،ضرروری است .این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تیمار نوع سیستم آبیاری شامل ،سطحی
کرتی ) (S1و زیرسطحی قطر ای ) (S2و زمان اولین آبیاری شامل ،آبیاری مطابق عرف منطقه یا  15مهرمیا ) ،(T1آبییاری بیا  15روز تیخییر ) (T2و
آبیاری با  30روز تخییر ) ،(T3در سه تکرار در منطقه تربتایدریه انجام شد .صفات مورد بررسی شامل تعداد گل ،وزن گل تاز  ،شیای درشیتی گیل
یشک ،وزن یشک یامه ،وزن یشک کالله ،ارزیابی طعم ،رنگ و عطر در هر کرت بود .نتایج نشان داد صفات کمی زعفران (تعداد گل ،وزن تاز گیل،
وزن یشک کالله ،وزن یشک یامه و شای درشتی گل) در اثر متقابل روش آبیاری و زمان اولین آبیاری ،غیر معنیدار شدند و تنها صفت وزن یشک
یامه در سطح ااتمال  5درصد معنیدار شد .نتایج صفات کیفی زعفران (پیکروکسین ،کروسین ،سافرانال ،رطوبت ،کپک و کلیفرم کیل) در تیمیار زمیان
آبیاری و تقابل تیمار زمان آبیاری در نوع سیستم آبیاری ،غیر معنیدار شدند .همچنین مطلوبترین مقدار در بین صفات کمی مورد بررسی برای تعداد گل
و وزن یشک کالله در تیمار  ،S1T2به ترتیب با مقادیر  53/1عدد گل و  0/79گرم در یک مترمربع ااصل شد .در بین صفات کیفی نیز ،بهترتیب بیش-
ترین مقدار برای پیکروکسین ،کروسین ،سافرانال و کلیفرم کل در تیمار  S2T1با مقادیر ( 33/1 ،262/1 ،92/1اداکثر جذب ) و  10733عدد در هر گرم
بهدست آمد و بهترین روش آبیاری و زمان آبیاری ،سیستم سطحی و زمان  15روز تاییر ااصل گردید.
واژههای کلیدی :سیستم آبیاری ،کالله ،کلیفرم کل ،مدیریت آبیاری

مقدمه

3 21

زعفران با نام عمومی  Saffronو نام علمی
 L.گیاهی علفی ،چند ساله و متعلق بیه ییانواد زنبقییان Iridaceae
است (بهنیا .)Gresta et al., 2009 ،1370 ،با توجه به شرایط اقلیمی
کشور اییران کیه آب یکیی از عوامیل اصیلی محیدود کننید توسیعه
کشاورزی است ،کشت زعفران به عنوان گیاهی با بازد اقتصادی باال،
از اهمیت ویژ ای بریوردار است ،زیرا مصرف آب در زراعیت زعفیران
زمانی است که اکثر گیاهان به آبیاری نیازی نداشته یا با مشیکل کیم
Crocus sativus

 -1دانشجوی دکتری آبیاری زهکشی ،گرو مهندسی آب ،دانشگا علوم کشیاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2دانشیار گرو مهندسی آب ،دانشیگا علیوم کشیاورزی و منیابع طبیعیی گرگیان،
گرگان ،ایران
 -3استاد گرو علوم و مهندسی آب ،دانشگا بیرجند ،بیرجند ،ایران
(* -نویسند مسئول)Email:Yahyachoopan68@gmail.com :
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.9.9

آبی مواجه نمیباشند .این گیا در زمان یواب به آبیاری نیاز نداشیته و
رویش آن در فصل سرد پاییز و زمستان موجب کاهش و یا عدم وجود
آفات و بیماریهیای مهیم مییشیود (امییدبیگی و همکیاران،1380 ،
چگنی.)1395 ،
گیا زعفران در بسیاری از مناطق ایران کشیت مییشیود ،لییکن
بیشترین مقدار زعفران در اسیتانهیای یراسیان رضیوی ،جنیوبی و
شمالی تولید میگیردد (امیرقاسیمی ،1387 ،چگنیی .)1395 ،زعفیران
شناسنامه استان یراسان رضوی اسیت و سیالهاسیت کیه بیرای آن
تبلیغات یوبی انجام شد و پشتیبانیهیای دولتیی مناسیبی هیم از آن
صورت گرفته است .به همین دالیل است که سطح زیر کشت زعفران
در استان یراسان رضوی در اال رشد و افزایش است.
طبق بررسیهای انجام شد  ،نیاز آبی زعفران در طول سال ادود
 3000مترمکعب میباشد ( مسافری ضیاءالدینی .)1380 ،بهطور سنتی
آبیاری مزارع زعفران محدود به چهار آبیاری میباشید ،امیا در فاصیله
ما های مهر و اردیبشهت ،نیاز آبی زعفیران هماننید هیر گییا دیگیر
بایستی تخمین گردد .گلدهی زعفران وابسیته بیه زمیان شیروع اولیین
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آبیاری میباشد .علت شکسیتن ییواب پییاز زعفیران ینکیی هیوا در
شهریور ما نیست ،در مناطق سرد سییر گلیدهی زودتیر و در منیاطق
گرمسیر گلدهی دیرتر صورت مییپیذیرد (جیوادزاد  ،1387 ،سیتود ،
 .)1396مطلوبترین زمان آبیاری برای زعفران با توجه به دمیای هیوا
در منطقه یراسیان 15 ،مهرمیا مییباشید .دور آبییاری  15روز نییز
مناسبترین دور آبیاری گزارش شید اسیت ( مسیافری ضییاءالدینی،
.)1380
اییرا روش آبیاری زیرسطحی که قادر است از بروز مشیکالتی از
جمله تبخیر سطحی یاک و هدر رفت آب جلیوگیری کنید در جهیان
کاربرد پیدا کرد است .با توجه به تیابش شیدید آفتیاب و بیاال بیودن
تبخیر سطحی در مناطق یشک ایران ،آبیاری زیرسطحی میتوانید در
کاهش تبخیر بسیار مفید باشد ،از طرفی با اعمال کمآبیاری اصیولی و
تنظیم شد می توان ضمن افزایش کیفیت محصول ،استفاد بهینیهای
از آب داشت.
در پژوهشی که در ایستگا پژوهشاتی مرکز پژوهشات و آمیوزش
کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان طی سیال زراعیی -95
 1394به اجرا درآمد ،تخثیر روشهای مختلف کیمآبییاری (آبییاری بیا
 %80نیاز آبیی %60-100 ،و  %100نییاز آبیی) در سیه روش آبییاری
قطر ای سطحی ،قطر ای زیرسطحی و زیرسیطحی عمقیی بیر رشید
سبزینهای (طول شایه اصلی ،طول شایههای فرعی ،تعداد جوانیههیا،
قطر تنه ،ارتفاع دریت و اجم کانوپی) و عملکیرد مرکبیات (پرتقیال)
بررسییی شیید و مشییاهد شیید آبیییاری زیرسییطحی عمقییی از لحییا
یصوصیات رویشی و عملکرد محصول ایتالف معنیداری بیا آبییاری
کامل تحت سیستم آبیاری قطر ای سطحی ندارد و نیز  65/33درصید
صرفه جویی در مصرف آب داشیته اسیت (مقبلیی دامنیه و همکیاران،
 .)1397استفاد از آبیاری قطر ای زیرسطحی با سطوح مختلیف آب و
شوری در سورگوم علوفهای نشان داد با آبیاری بیه مییزان  75درصید
نیاز آبی با شوری آب  5دسیزیمین بیر متیر عملکیرد کیاهش پییدا
نخواهد کرد ( .)Piri and Parsa, 2016در پژوهشی نتیجه گرفته شد
تعداد بنهها در روش آبیاری جویچهای بهطور معنییداری بییشتیر از
روش آبیاری کرتی بود و وزن بنهها نیز در اکثر دور ها در روش آبیاری
جویچهای بیشتر بود (یزائی و همکاران.)1392 ،
در پژوهشی تخثیر زمان آبیاری و کنترل علف هرز بر عملکرد ،رشد
و نمو زعفران زراعی مورد بررسی قرار گرفت (چگنیی .)1395 ،نتیایج
نشان داد آبیاری تابستانه و پاییز و کنترل علف هرز ،بیشترین تیخثیر
مثبت را بر وزن یشک کالله و در نهایت عملکرد اقتصیادی زعفیران
داشته است .فیضی و همکاران در طیی پژوهشیی کیه در پژوهشیکد
زعفران دانشگا تربتایدریه بر روی آبیاری تابسیتانه زعفیران انجیام
دادند ،اعالم کردند که در سال اول اجرای آزمایش ،آبیاری در تیر میا
و مرداد ما بیشترین تخثیر را در افزایش تعیداد گیل ،عملکیرد گیل و
وزن یشک کاللیه زعفیران داشیته اسیت ) .(Feizi et al., 2015در
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آزمایشی مشابه که در دانشگا شاهد تهران انجام شد ،گزارش شد که
آبیییاری تابسییتانه موجییب بهبییود صییفات پیکروکروسییین ،سییافرنال و
کروسین در محصول زعفران و همچنین اثر متقابل آبیاری تابسیتانه و
استفاد از پوشش کدو ،موجب افیزایش وزن یشیک کاللیه زعفیران
گردید است (توسط املشی و همکاران.)1393 ،
چوپان و همکاران ( )1398با اعمیال تیمارهیای آبییاری در زمیان
عرف منطقه ( 15روز قبل از برداشت به عنوان تیمار شاهد) ،آبیاری بیا
 15روز تخییر و آبیاری با  30روز تخییر ،گزارش کردند که بییشتیرین
مقدار برای صفات عملکرد گل زعفران و تعداد گیل در تیمیار  30روز
تخییر ااصل شد .بهدانی و همکاران گزارش کردند همبستگی باالیی
بین فواصل آبیاری ،عملکرد گل و بنه زعفران وجود دارد ،به طوریکیه
براساس پژوهشات انجام شد  ،عملکرد باالتر با فواصل کم تیر آبییاری
بهدست آمید ) .(Behdani et al., 2008یرامیی و سپاسیخوا نشیان
دادند عملکرد زعفران در روش آبیاری نشتی نسبت به کرتی  3/5برابر
افیزایش میییابید ) .(Yarami and Sepaskhah, 2015پیازوکی و
همکاران تخثیر الگوی کاشت (مقایسیه روش شییاری و کرتیی) را بیر
عملکرد و بریی صفات زراعی در زعفیران بررسیی و گیزارش کردنید
الگوی کاشت تفاوت معنیدار و همچنین افزایش ،بر عملکیرد و سیایر
صفات زعفران داشت ) .(Pazoki et al., 2013مالفیالبی و همکاران
طی مطالعهای تخثیر استفاد از روشهیای مختلیف آبییاری ،از جملیه،
آبیاری قطر ای ،بارانی ،شیاری و کرتی بر وزن یشک کالله ،کیفییت
و راندمان مصرف آب را در محصول زعفران بررسی و نتیجیه گرفتنید
که اداکثر وزن یشک کالله و بیازد مصیرف آب در سیومین فصیل
رشد با استفاد از روش آبیاری قطر ای ااصل شد (Mollafilabi et
).al., 2020

با بررسی مطالعات انجام شد پیشین مشخ گردید پژوهشی در
زمینه آبیاری زیر سطحی و زمان اولین آبیاری در منطقه مورد مطالعیه
صورت نگرفته است و بیا توجیه بیه اهمییت بهبیود میدیریت زراعیی
محصول زعفران ،این پژوهش با هدف اجیرا و معرفیی روش آبییاری
زیرسطحی و مدیریت زمان اولین آبیاری بر یصوصیات کمی و کیفیی
محصول زعفران در منطقه تربت ایدریه انجام شد است.

مواد و روشها
پژوهش ااضر در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تیمار نوع
سیستم آبیاری (سطحی کرتی  S1و زیر سطحی قطر ای  )S2و زمیان
آبیاری (عرف منطقه یا  15مهرما  ،T1آبیاری بیا  15روز تیخییر  T2و
آبیاری با  30روز تاییر  )T3در سه تکرار در منطقیه تربیتایدرییه در
طی سال زراعی  1399-98انجام شد .منطقه تریتایدریه در مدار 59
درجه و  12دقیقه طول شرقی و  34درجه و  17دقیقه عرض شیمالی
در ارتفاع  1333متر از سطح درییا قیرار دارد .وضیعیت اقلیمیی تربیت
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ایدریه بر اساس طبقهبندی آمبرژ  ،اقلیم یشیک سیرد و بیر اسیاس
طبقهبندی دکتر کریمی دارای اقلیم نیمه یشک مییباشید (ادار کیل
هواشناسی یراسان رضوی) .بر اساس داد هیای هواشناسیی آمیار 20
ساله ایستگا هواشناسیی شهرسیتان تربیت ایدرییه ،متوسیط درجیه
ارارت روزانه در ایستگا تربت ایدریه  14/2درجه سانتیگراد ،اداقل
و اداکثر دمیا بیه ترتییب برابیر  -24/6و  40/4درجیه سیانتیگیراد،

متوسط رطوبت نسبی  ،%45متوسط بیارش سیاالنه  253میلییمتیر و
متوسط تبخیر سالیانه  1143/13میلیمتر میباشد (ایستگا هواشناسی
تربت ایدریه) .متوسط بارش سالیانه  260میلیمتر و مییانگین دمیای
ساالنه آن  21درجه میباشد .در شکل  1موقعییت میاهورا ای محیل
انجام پژوهش نشان داد شد است.

شکل  -1موقعیت ماهوراهای محل انجام پژوهش

مقدار بنه مصرفی جهت کاشت ،بنههای  8تیا  12گیرم بیود کیه
برای کرتهای  4مترمربعیی مقیدار  3/6کیلیوگرم بنیه در عمیق 20
سانتیمتری بهوسیله دست کاشته شد .آبیاری بهوسیله لوله پلییاتییلن
تا ابتدای هر کرت انتقال یافت .برای آبیاری زیر سیطحی قطیر ای در
دایل کرت بهوسیله دو یط مسیر لوله  20میلیمتر به فاصله  0/7متر
از یکدیگر و فواصل قطر چکانها در هر یط آبیاری  0/7متر در نظیر
گرفته شد .میزان آب مصرفی به وسیله اجم سنجی (کنتور) بیا دقیت
لیتر انداز گیری شد .برای محاسبه نیاز آبی با بهدسیت آوردن رطوبیت
اجمی یاک و با داشتن رطوبت در االیت ظرفییت مزرعیه در عمیق
ریشه که در ابتدای فصل رشد  45سانتی متر در نظر گرفته مییشیود،
کمبود رطوبت مشخ شد و با معلومبودن مساات هر کیرت ،اجیم
آب آبیاری برای هر کرت محاسبه شد .آبیاری در هیر نوبیت  15روز
برای آبیاری سطحی کرتی  150لیتر و برای آبیاری زییر سیطحی 50
لیتر در هر نوبت  5روز اعمال شد .قابل ذکر اسیت کیه زمیین میورد
استفاد در سالهیای قبیل بیهصیورت آییش بیود و پی از مراایل
آماد سازی زمین (شخم عمقیی و شیخم سیطحی) و براسیاس آنیالیز

یاک توسط آزمایشگا آب و یاک و بررسی یاک مزرعه ،بیرای ییک
هکتار ،مقدار  20تن کود ایوانی از نوع گاوی پوسید و  120کیلوگرم
کود اور در سه مراله اضافه گردیید .هیمچنیین  100کیلیوگرم کیود
فسفر و  25کیلوگرم سولفات پتاسیم بیهصیورت ییکجیا و در ابتیدای
کشت اعمیال شید .آنیالیز شییمیایی آب آبییاری و آنیالیز شییمیایی و
فیزیکی یاک منطقه مورد مطالعه به ترتیب در جدولهای  1و  2ارائه
شد است.
جهت به دست آوردن کاتیونها (کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم و سیدیم)
و آنیونهای (کربنات ،بیکربنات ،کلر ،سولفات ،شیوری و اسییدیته) از
روش و دستگا های آزمایشگاهی استفاد شید .شیوری بیا اسیتفاد از
دستگا  ECمتر مدل  110در دمای  22درجه سانتیگیراد و اسییدیته
توسط دستگا  pHمتر مدل  212انداز گییری گردیید .نسیبت جیذب
سدیم ) (SARتوسط روش استات سدیم بهدست آمید .بیرای تعییین
کلسیم و منیزیم از روش تتراسیون (اتیلن دی آمیین تتیرا اسیتات) بیا
غلظیت  0/02میوالر و سیدیم و پتاسییم از دسیتگا فلییم فتیومتر بیا
محلولهای استاندارد استفاد شد (چوپان و همکاران.)1397 ،
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جدول  -1آنالیز شیمیایی آب آبیاری.
هدایت الکتریکی

اسیدیته

نسبت جذب سدیم

EC
dS.m-1

pH
-

)(SAR
-

2/5

6/8

13/4

کلسیم
2+

منیزیم
2+

Ca

1/2

Mg

2/8

سدیم
+

Na

18/4

کربنات
-

Co3
meq.l-1
-

بیکربنات
-

Hco3

3/4

کلر
-

سولفات
2-

Cl

So4

10/5

10/8

جدول  -2آنالیز شیمیایی خاک مزرعه ( 0-40سانتی متری).
نوع آزمایش
پتاسیم
فسفر
هدایت الکتریکی
اسیدیته
آهک
مواد آلی
شن
رس
سیلت
درصد اشباع

واحد اندازه گیری
kg-1.mg
kg-1.mg
dS.m-1

)(%
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%

نتایج آزمایش
130
3/5
3/8
7/2
16/4
1/2
38
22
30
39

جدول -3صفات کیفی ،روش های آزمایش و حدود قابل قبول صفات کیفی زعفران
حداکثر
صفات

رطوبت

کیفی

(درصد

(حداکثر جذب در طول

(حداکثر جذب در طول

موج  257نانومتر)

موج  330نانومتر)

(حداکثر جذب در

ارگانیسم کل

کلی

طول موج 440

(تعداد در

(تعداد در

نانومتر)

گرم)

گرم)

12-10

80-70

50-20

200-140

300000

منفی

1000

2-259

2-259

2-259

2-259

5272

2946

3-10899

جرمی)
اد قابل
قبول
روش
آزمایش
(استاندارد
ملی)

حداقل پیکروکسین

سافرانال

حداقل کروسین

میکرو

اشریشیا

کپک

تاریخ کاشت  5شهریور ،اولین آبیاری  5مهر و اولیین ظهیور گیل
 25آبان بود .صیفات کمیی زعفیران (تعیدادگل ،وزن تیاز گیل ،وزن
یشک کالله ،وزن یشک یامه و شیای درشیتی گیل) بیهصیورت
روزانه از یک مترمربع وسط هیر کیرت برداشیت شید .صیفات کیفیی
زعفران (پیکروکسین،کروسین ،سافرانال ،رطوبت ،کپک و کلیفرم کل)
نیز توسط آزمایشگا کنترل کیفی انجام گردید که روشهای آزمیایش
و محدود قابلقبول صفات کیفی در جدول  3ارائه شد اسیت .هیم-
چنین به منظور تعیین صفات کمی و کیفی ،برداشت از هر کرت پی
از اذف اثر ااشیهای انجام شد .پ از جمعآوری نمونههای گییاهی،
نمونهها در دمای اطاق و به دور از نور ،یشک شیدند .متابولییتهیای
ثانویه اصلی کروسین (عامل رنیگ) ،پیکروکروسیین (عامیل طعیم) و

(تعداد در
گرم)

سافرانال (عامل عطر) به روش اسپکتروفتومتری طبق اسیتاندارد ملیی
ایران شمار  259 - 2انداز گیری شدند (استاندارد ملی ایران) .تجزیه
و تحلیل داد ها و رسم نمودارها با استفاد از نرمافزارهای  SAS 9.4و
 Excelانجام شد .همچنین مقایسه میانگینهیا بیا اسیتفاد از آزمیون
اداقل ایتالف معنیدار ) (LSDدر سطح ااتمال پینج درصید انجیام
شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریان نشان داد صفات کمی زعفران شامل تعیداد
گل ،وزن گل تاز و شای درشتی گل یشیک شید در تیمیار نیوع
سیستم غیر معنیدار شد و صفات وزن یشیک یامیه و وزن یشیک
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سطح ااتمال  %5شدند که با نتایج پیژوهش ااضیر هیمییوانی دارد
(چوپان و همکاران .)1398 ،همچنین نتیایج تجزییه وارییان صیفات
کیفی زعفران شامل رطوبت ،پیکروکسین ،سافرانال ،کروسین ،کلیفرم
کل و میکروارگانیسم کل و کپک ،در تیمار نوع سیسیتم آبییاری غییر
معنیدار  ،صفت پیکروکسین در سطح ااتمال  5درصد و بقیه صیفات
در سطح ااتمال یک درصد معنیدار شدند .در تیمیار زمیان آبییاری و
تقابل تیمار زمان آبیاری در نوع سیستم آبیاری ،تمامی صیفات کیفیی
غیر معنیدار شدند (جدول .)5

کالله در سطح ااتمال ییک درصید معنییدار شیدند .در تیمیار زمیان
آبیاری ،تمامی صفات کمی به جز وزن یشک یامه ،در سطح ااتمال
یک درصد معنیدار و بقیه صیفات تفیاوت معنییدار نداشیتند .در اثیر
متقابل دو تیمار در صفات کمی نیز تمامی صیفات تفیاوت معنییداری
نداشتند و تنها صفت وزن یشیک یامیه در سیطح ااتمیال  5درصید
معنیدار شد (جدول  .)4نتایج تجزیه واریان مطالعیات مشیابهی نییز
نشان داد که صفات عملکرد و مقدار علوفه زعفران در سیطح ااتمیال
 %5معنیدار ولی صفات تعداد گل و وزن بنه فاقد تفیاوت معنییدار در

جدول  -4تجزیه واریانس صفات کمی زعفران
درجه

منابع تغییر

آزادی

تکرار
نوع سیستم آبیاری
زمان آبیاری
نوع سیستم آبیاری * زمان
آبیاری
یطا
ضریب تغییرات ()cv

2
1
2
2

تعداد گل

وزن گل تازه

وزن خشک کالله

وزن خشک خامه

شاخص درشتی

(عدد در

(گرم در

(گرم در

(گرم در

گل

مترمربع)
515/5
0/05 ns
1 ns

مترمربع)
44/4
2/98 ns
0/45 ns

مترمربع)
0/0036
**0/05
0/0035 ns

مترمربع)
4E -06
**9/5E -05
**2/5E -05

(گرم در مترمربع)
0/00017
1/74E -06ns
6/16E -06ns

135/34 ns

8/6 ns

0/0065 ns

*1/42E -05

1/4E -05 ns

0/00012
12

0/005
6/6

0/11
1332/6
15466
8
8
4/6
4/6
 * ،snو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح ااتمال  5درصد و  1درصد میباشد.

جدول  -5تجزیه واریانس صفات کیفی زعفران در مقابل تیمارهای زمان آبیاری و نوع سیستم آبیاری
منابع تغییر
تکرار
نوع سیستم آبیاری
زمان آبیاری
نوع سیستم آبیاری * زمان آبیاری
یطا
ضریب تغییرات

درجه آزادی
2
1
2
2
8

رطوبت
0/08
0/13 ns
0/029 ns
0/047 ns
2/6
4

پیکروسین
2/12
*61/36
1/19 ns
3/02 ns
63/8
1/6

سافرانال
1/47
**53/7
3/52 ns
1/86 ns
44/3
3/8

کروسین
6/5
**58/7
2/2 ns
0/86 ns
195/6
1

میروارگانیسم کل
1/15E+12
1/36E+11ns
1/07E+10ns
8/9E+9ns
3/4E+13
10/8

 * ،snو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح ااتمال  5درصد و 1درصد میباشد.

صفات کمی

کپک
0/011
**0/61
0/025 ns
0/005 ns
0/35
3/7

(جدول .)6

تعداد گل

تعداد گل در عملکرد محصیول زعفیران نقیش میوثری دارد ،لیذا
افزایش تعداد گل در هر تیمار میتواند به عملکرد کیل محصیول اثیر
مثبت داشته باشد .در صفت تعداد گل تمیامی تیمارهیای پیژوهش در
یک گرو آمیاری قیرار گرفتیه و اییتالف معنییدار آمیاری نداشیتند.
بیشترین و کمترین مقدار برای صفت تعیداد گیل بیه ترتییب بیرای
تیمارهای  S1T2و  S2T2با مقادیر  53/1و  45/9عدد گل در یک متر-
مربع ااصل شد .برای صفت تعداد گیل ،آبییاری زییرسیطحی ) (S2و
زمان عرف آبیاری (نیمه مهر ما ) ) ،(T1بهترین عملکرد را نشان دادند

وزن گل تازه

وزن گل تاز برداشت شد در محصول زعفران در عملکرد نهایی
محصول نقش موثری دارد .در صفت وزن تاز گل تمیامی تیمارهیای
پییژوهش مشییابه صییفت تعییداد گییل ،ایییتالف معنیییداری نداشییتند.
بیشترین و کمترین مقدار برای صفت وزن تاز گل به ترتییب بیرای
تیمارهییای  S1T2و  S2T2بییا مقییادیر 15/6و  13/2گییرم در یییک
مترمربع ااصل شد .برای صفت وزن تاز گل ،آبیاری سطحی ) (S1و
زمان عرف آبیاری (نیمه مهرما ) ) (T1بهترین عملکیرد را دارا بودنید
(جدول .)6
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تقسیم بر تعداد گل بهدست میآید و نشاندهند درشیتی و اقتصیادی
بودن گل میباشد .در صیفت شیای درشیتی گیل یشیک تمیامی
تیمارهای پژوهش در یک گرو آماری قرار گرفته و ایتالف معنییدار
نداشتند (جدول  .)6بیشترین و کمترین مقدار بیرای صیفت شیای
درشتی گل یشک بهترتیب برای تیمارهای  S1T1و  S2T3با مقادیر
 0/021و  0/018بهدست آمد .برای صفت شای درشتی گل یشک،
آبییاری سیطحی ) (S1و زمیان عییرف آبییاری (نیمیه مهرمییا ) )(T1
بهترین عملکرد را نشان دادند .وزن یشک کالله ،وزن یشک یامه و
شای درشتی گل در تیمارهای پژوهش در شکل  ،2نشان داد شد
است .پژوهشات در زمینه زمان آبیاری و سیسیتم آبییاری در عملکیرد
محصول زعفران میتوان به محمدپور و همکاران ( )1392که با نتایج
همخوانی دارد و نتایج پژوهش ایشان نشان داد باالترین عملکرر برا
میانگین  8/1کیلوگرم ر هکتار مربوط بر ثررر متبابرر یرمر -
کمپوسررو ی یر یبیررار  14ریز بو (محمررپ رررور ی همکررارث
 .)1392همچنین محبیبین نشرا ث نرپ عملکرر زعنررث ر
ریش یبیار نشرت نبر و بر کرتر  3/5برثبرر ثزریثیم مر
یابپ( )Yarami and Sepaskhah , 2015کر برا ررشیهم را رر
همخوثن نپثشت ثسو.

وزن خشک کالله

در صفت وزن یشک کالله تیمارهای پیژوهش در گیرو آمیاری
مختلف قرار گرفتند(جدول  .)6بیشترین و کمترین مقدار برای صفت
وزن یشک کالله به ترتیب برای تیمارهای  S1T2و  S2T2با مقادیر
 0/79و  0/66گرم در یک مترمربع بهدسیت آمید .بیرای صیفت وزن
یشک کالله آبیاری سطحی ) (S1و زمان عرف آبیاری (نیمه مهرما )
) (T1بهترین عملکرد را نشان دادند.
وزن خشک خامه

در صفت وزن یشک یامه تیمارهیای پیژوهش در گیرو آمیاری
مختلف مشابه صفت وزن یشک کالله قرار گرفته و ایتالف معنی دار
با یکدیگر نشان دادند (جدول  .)6بیشترین و کیمتیرین مقیدار بیرای
صفت وزن یشک یامه به ترتیب برای تیمارهای  S1T1و  S2T3بیا
مقادیر  0/02و  0/013گرم در یک مترمربع ااصل شد .برای صیفت
وزن یشک یامه آبیاری سطحی ) (S1و زمیان عیرف آبییاری (نیمیه
مهر ما ) ) (T1بهترین عملکرد را داشتند.
شاخص درشتی گل خشک

این صیفت از مجمیوع وزن یشیک کاللیه و وزن یشیک یامیه

0.717

0.015
0.019

S1T3

0.014
0.018

S2T2

0.667

0.016
0.02

S1T2

0.014
0.02

S2T1

0.02
0.021

S1T1

0.79

0.747

0.777

0.9

0.8

0.7

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0

گرم در متر مربع
شای

درشتی گل

وزن یشک یامه

وزن یشک کالله

شکل  -2وزن خشک کالله ،وزن خشک خامه و شاخص درشتی گل در تیمار های پژوهش

تیمارهای تحقیق

0.013
0.021

S2T3

0.787

0.5
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جدول  -6مقایسه میانگین مربعات صفات کمی در تیمار های پژوهش
تیمارهای پژوهش
S1T1
S2T1
S1T2
S2T2
S1T3
S2T3

تعداد گل

وزن گل تازه

وزن خشک کالله

وزن خشک خامه

شاخص درشتی گل

(عدد در متر مربع)
47/00 a
53/00 a
53/11 a
45/89 a
48/78 a
50/22 a

(گرم در متر مربع)
14/33 a
15/26 a
15/63 a
13/18 a
14/68 a
14/46 a

(گرم در متر مربع)
0/777 b
0/747 ab
0/790 b
0/667 a
0/787 b
0/717 ab

(گرم در متر مربع)
0/020 b
0/014 a
0/016 ab
0/014 a
0/015 a
0/013 a

(گرم در متر مربع)
0/021 a
0/020 a
0/020 a
0/018 a
0/019 a
0/021 a

صفات کیفی

آزمونهای کیفی زعفران با استفاد از سه آزمیایش پیکروکسیین،
سافرانال و کروسین جهت ارزیابی طعم ،رنگ و عطر انجام مییگییرد.
همچنین برای بررسی میزان بار میکروبی از آزمایشهای کلیفرم کیل،
اشریشیا کل و کپک استفاد میشود .زعفران به عنوان غنیترین منبع
ریبو فالوین ویتامین  B2شنایته شد است (سیعیدیراد و مختارییان،
 .)1389استفاد گسترد از زعفران در صنایع آرایشی و به ویژ غذایی
) ، )Gresta et al. 2008a; Juana et al. 2009به عنوان طعمدهند
طبیعی و رنگ یوراکی ،سبب توسعه روز افزون کیاربرد ایین گییا در
دنیا شد است .همچنین از زعفران به عنوان محرک در تقویت توانایی
جسییمی و جنسییی نیییز یییاد شیید اسییت (دادیییوا و همکییاران،
1382؛ .)Keyhani et al. 2006کاللهی زعفران دارای رنگ ،عطیر و
طعم یاصی است که هریک از این یصوصییات مخیت دسیته ای از
مواد شیمیایی آلی می باشد و عالو بیر آن دارای مقیادیری آب ،میواد
معدنی و ویتامین نیز می باشد (بهنیا .)1370،سه ترکیب هم یانواد بیا
سه ویژگی زعفران شامل ،سترهای کروسین با رنگ ،سافرانال با عطر
و پیروکروسین با طعم مرتبط است (دانشور و همتزاد .)1390،
رطوبت

رطوبت تمامی تیمارهای پژوهش در یک گرو آماری قرار گرفتیه
و ایتالف معنیدار آماری نداشتند .بیشترین و کمتیرین مقیدار بیرای
درصد جرمی رطوبت به ترتیب بیرای تیمارهیای  S2T1و  S1T3بیا
مقادیر  7/42و  7/13درصد جرمی ااصل شید .بیرای درصید جرمیی
رطوبت آبیاری زیر سطحی ) (S2و زمان عرف آبیاری (نیمه مهرمیا )
) (T1بهترین عملکرد را داشتند (جدول .)7
پیکروکسین

مقدار پیکروکسین تیمارهای پژوهش در گرو مختلف آماری قرار
گرفته و ایتالف معنیدار آماری نشان دادند .بییشتیرین و کیمتیرین
مقدار برای صیفت پیکروکسیین ،ایداکثر جیذب در طیول میو 257
نانومتر به ترتیب برای تیمارهای  S2T3و  S1T3با مقیادیر  92.17و

 88.5بهدست آمد .برای پیکروکسین آبیاری زیر سطحی ) (S2و زمان
عرف آبیاری (نیمه مهر میا ) ) (T1بهتیرین عملکیرد را نشیان دادنید
(جییدول  .)7مقییدار اییداکثر جییذب صییفات پیکروکسییین ،سییافرانال و
کروسین در تیمارهای پژوهش در شکل  3ارائه شد است.
سافرانال

مقدار سافرانال تیمارهای پژوهش در گیرو مختلیف آمیاری قیرار
گرفته و ایتالف معنیدار آماری نشان دادند .بییشتیرین و کیمتیرین
مقدار برای سافرانال ،اداکثر جذب در طول مو  330نانومتر بهترتیب
برای تیمارهای  S2T3و  S1T2با مقادیر  33/17و  29/3ااصل شد.
برای سافرانال آبیاری زیرسطحی ) (S2و زمان  30روز تیخییر آبییاری
) ،(T3بهترین عملکرد را دارا بودند (جدول .)7
کروسین

مقدار کروسین تمامی تیمارهای پژوهش در یک گرو آماری قرار
گرفته و ایتالف معنیدار آماری نداشتند .بیشترین و کمتیرین مقیدار
برای کروسین ،اداکثر جذب در طول مو  440نانومتر بهترتیب برای
تیمارهای  S2T3و  S1T2با مقادیر  262/1و  258/7بیهدسیت آمید.
برای صفت کروسین آبیاری زیرسطحی ) (S2و زمیان  30روز تیخییر
آبیاری ) ،(T3بهترین عملکرد را نشان دادند (جدول .)7
کلیفرم و اشریشیا کل

مقدار کلیفرم و اشریشیا کل تمیامی تیمارهیای پیژوهش در ییک
گرو آماری قرار گرفته و ایتالف معنیدار آماری نداشتند .بیشترین و
کمترین مقدار برای کلیفرم کل بیهترتییب بیرای تیمارهیای  S2T3و
 S1T2با مقادیر  10733و  8890عدد در هر گرم ااصیل شید .بیرای
کلیفرم کل آبییاری زیرسیطحی ) (S2و زمیان  30روز تیخییر آبییاری
) ،(T3بهترین عملکیرد را داشیتند .در بحی اشریشییا کیل در تمیام
تیمارهای پژوهش نتیجه منفی شد (جدول  .)7دلیل باال بیودن مقیدار
کلیفرم آبیاری زیرسطحی نسبت به تیمارهای سطحی مییتوانید قیرار
داشتن زمان بیشتر رطوبت و فعالیت کلیفیرم هیا در محییط ییاک و
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و ایتالف معنیدار آماری نشان دادند .بییشتیرین و کیمتیرین مقیدار
برای صفت تعداد کپک در هر گرم بهترتیب برای تیمارهیای  S2T2و
 S1T1بیا مقیادیر  3 ،2و  7شیید .بیرای صیفت تعییداد کپیک آبیییاری
زیرسطحی ) (S2و زمان  15روز تخییر آبیاری ) ،(T2بهترین عملکرد
را نشان دادند (جدول .)7

کپک

تعداد کپک تیمارهای پژوهش در گرو مختلف آماری قرار گرفته

جدول  -7مقایسه میانگین مربعات صفات کیفی در تیمار های پژوهش
تیمار های
پژوهش
S1T1
S2T1
S1T2
S2T2
S1T3
S2T3

رطوبت

پیکروکسین

سافرانال

کروسین

کلیفرم کل

کپک

(درصد

(حداکثر جذب در طول موج

(حداکثر جذب در طول

(حداکثر جذب در طول

(تعداد در

(تعداد در

جرمی)
7/28 a
7/42 a
7/35 a
7/34 a
7/14 a
7/38 a

 257نانومتر)
89/67 ab
92/17 b
90/00 ab
91/67 b
88/50 a
92/17 b

موج  330نانومتر)
30/67 ab
32/50 bc
29/33 a
32/67 bc
31/00 abc
33/17 c

موج  440نانومتر)
259 a
261 a
258 a
261 a
260 a
262 a

گرم)
9227 a
10064 a
8891 a
10731 a
9721 a
10733 a

گرم)
273 a
295 bc
280 ab
307 c
275 a
305 c

33.17

S2T3

92.17
262
88.5

S1T3

31
260
32.67
261
90

S1T2

29.33

تیمارهای تحقیق

91.67

S2T2

258
92.17

S2T1

32.5
261
89.67

S1T1

30.67
259
300

250

200

100

150

50

0

اداکثر جذب
کروسین

سافرانال

پیروکسین

شکل  -3پیکروکسین ،سافرانال و کروسین در تیمارهای پژوهش

کارآیی مصرف آب

شای کارایی مصرف آب آبیاری بیانگر کارایی مصیرف آب بیه
مقدار محصول در قطعه مزرعهای میباشد که از هر وااید اجیم آب
آبیاری کاربردی در آن مزرعه بهدست مییآیید و معمیوال بیهصیورت
کیلوگرم بر مترمکعب ارائه میگردد .در پژوهش ااضر به دلیل اینکه
مقیاس انداز گیری زعفران گرم میباشد ،از اینرو کارایی مصیرف آب

با وااد گرم در لیتر محاسبه شد است .در شیکل  ،4کیارآیی مصیرف
آب در تیمارهای پیژوهش ااضیر نشیان داد شید اسیت .مقیدار آب
مصرفی در این پژوهش برای همه تیمارها یکسان میباشید ،بنیابراین
اداکثر عملکرد کل (مجموع وزن یشک کالله و وزن یشیک یامیه)
کارایی مصرف آب باالتری را نشان میدهید (تیمیار  S2T1بیا مقیدار
 0/00269گرم بر لیتر) .همچنین نتیایج نشیان داد تیمارهیای آبییاری

106

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،1جلد  ،15فروردین  -اردیبهشت 1400

متوالی در منطقه مورد مطالعه باشد.

زیرسطحی در مقایسه با آبیاری سطحی از میزان کیارآیی مصیرف آب
باالتری بریوردار بودند و این امر میتوانید بیه دلییل سیازگار پیذیری
زعفران با شرایط کم آبی یا کم آبیاری (آبیاری قطر ای) در زمان های

0.00280
0.00267

0.00269

0.00265

0.00270

کارآیی مصرف آب ( گرم در لیتر)

0.00260

0.00254

0.00250

0.00243

0.00240
0.00227

0.00230
0.00220
0.00210
0.00200

S2T3

S1T3

S2T2

S2T1

S1T2

S1T1

تیمارهای تحقیق
شکل  -4کارآیی مصرف آب در تیمارهای پژوهش

نتیجهگیری کلی
زعفران به دلیل ارزش غذایی و صادراتی باال ،نیازمنید مناسیبت-
ترین شرایط از لحا کیفی و کمی میباشد .در این پژوهش به بررسی
عملکرد کمی و کیفی زعفران تحت تخثیر دو عامل آبیاری بیهصیورت
زیرسطحی و زمان اولین آبییاری پردایتیه شید .نتیایج صیفات کمیی
محصول زعفیران نشیان داد بهتیرین روش آبییاری در منطقیه میورد
مطالعه آبیاری سطحی که بیا تفیاوت نیاچیز بیا عملکیرد آبییاری زییر
سطحی مشاهد شد و بهتیرین زمیان آبییاری نیمیه مهرمیا ولیی در
زمانهای دیگر عملکرد با کاهش جزئی همرا بود ،که این تغییر زمان
می تواند در مواقع فقدان نیروی انسانی کافی و نوسان قیمت زعفیران
در بازار مورد استفاد قرار گییرد .هیمچنیین بهتیرین روش آبییاری در
نتایج صفات کیفی در روش آبیاری زیر سطحی و بهتیرین زمیان نییز
 15روز تییخییر در آبیییاری در منطقییه مییورد مطالعییه عنییوان گردییید.
به طوریکه اثیرات مثبیت عطیر ،طعیم و رنیگ در زعفیران در روش
زیرسطحی بیشتر از روش سطحی نمایان شد .بطور کل نوع سیسیتم
آبیاری تاثیر نامطلوبی را بر کمیت و کیفیت محصول را ایجیاد نکیرد
ولی براساس هزینه اولیه سیستم زیر سطحی مقرون بهصیرفه نمیی-
باشد .زمان آبیاری با توجه به عملکرد بهتر در تیمارهای نیمه مهر ما
زمان برتر میباشد ولی میتوان از زمانهای دیگر نیز بهر برد.
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Abstract
In the northeastern regions of the country, due to climatic conditions as well as severe water shortages, it is
necessary to cultivate crops that have low water requirements and at the same time have optimal water
efficiency. This research randomized complete block design study was performed with two factors of irrigation
system type (surface S1 and subsurface S2) and irrigation time (region custom or mehr (October) 15 T1, 15 days
delay T2 and 30 days delay T3) and three repetitions. The results of the mean squares showed that the
quantitative traits (number of flowers, fresh flower weight, dry stigma weight, dry cream weight and large flower
index) of saffron due to the interaction of irrigation method and time of first time irrigation were insignificant
and only dry cream weight trait was significant at probability 5% level. The results of the mean squares of
qualitative traits (piroxin, crocin, safranal, moisture, mold, and total microorganisms) of saffron in the irrigation
time factor and the contrast of irrigation time factor in the irrigation system type of all qualitative traits were no
significant. The results showed that the highest value for quantitative traits was the number of flowers and the
dry weight of stigmas for S1T2 treatment with 53.1 flowers per square meter and 0.79 grams per square meter,
respectively. Also, for qualitative traits of piroxin, crocin, saffron and microorganisms, the total S2T1 treatment
was obtained with the values of 1/92, 1/262, 1/33 (maximum absorption) and 10733 numbers per gram,
respectively and the best irrigation method and Irrigation time, surface system and 15 days delay were obtained.
Keywords: Irrigation system, Irrigation management, Stigma, Total coliform.
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مقاله علمي-پژوهشي

مدلسازی ضریب دبی دریچههای قطاعی در شرایط جریان مستغرق با استفاده از روشهای پایه
کرنلی
کیومرث روشنگر ،*1آرمان علیرضازاده صدقیانی ،2سامان شهنازی
تاریخ دریافت1399/7/14 :

3

تاریخ پذیرش1399/12/2 :

چکیده
تخمین ضریب دبی جریان در دریچهها از جمله مسائل اساسی در علوم مربوط به مهندسی آب میباشد .در سالهای اخیر روابط نیمهتجربی مختلفی
بهمنظور تخمین ضریب دبی دریچه های قطاعی توسعه داده شده که کاربرد این روابط در شرایط جریان مستغرق با خطاهای بزرگی همرراه بروده اسر .
هدف از تحقیق حاضر استفاده از روشهای قدرتمند رگرسیون فرایند گاوسی ( )GPRو ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبهمنظرور تخمرین ضرریب دبری
دریچههای قطاعی در شرایط جریان مستغرق و مقایسه نتایج حاصل با روشهای نیمه تجربی مرسوم میباشد .بدین منظور مجموعرهی وسریعی شرامل
 2136داده آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته و پس از تعریف پارامترهای بدون بعد مختلف ،عملکرد روشهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرف  .نتایج
به دس آمده کارآیی باالی روشهای به کار گرفته شده را نسب به روشهای تجربی به خوبی نشان داد .بررسی مدلهای مختلف نشان داد رگرسیون
فرآیند گاوسی به همراه پارامترهای ورودی  y0-yt/wو  yt/wبا دارا بودن مقادیر  R=0/983 ،RMSE=0/027و  NSE=0/967عملکرد بهتری نسب
به ماشین بردار پشتیبان و سایر روشهای نیمهتجربی در تخمین ضریب دبی دیچههای قطاعی در شرایط جریان مستغرق دارا میباشد.
واژههایکلیدی :دق برآورد ،رگرسیون فرایند گاوسی ،شرایط جریان ،ماشین بردار پشتیبان

مقدمه 321
دریچه های قطاعی یا شعاعی ازجمله متداول ترین دریچهها جه
کنترل دبی و تنظیم سطح آب مریباشرند .ایرن دریچرههرا بره دلیرل
هزینههای نگهداری و بهرهبرداری کمتر (امینپور و همکراران1392 ،
) ،کاربرد زیادی در سرریز سدها ،شبکههرای انتقرال آب ،کانرالهرای
کشاورزی و تونلهای انتقال آب دارند .سابقه تحقیق نشران مریدهرد
که در زمینه مطالعه جریان در دریچههای قطاعی بهخصوص با نگرش
توسعه مشخصه های دبی بررای شررایط جریران مسرتغرق تحقیقرا
انگش شماری انجام شده اس  .از دالیل این موضوع میتوان به ایرن
 -1استاد گروه مهندسی آب ،دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشرد مهندسری آب و سرازههرای هیردرولیکی ،دانشرکده
عمران ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -3دانشجوی دکترری مهندسری آب و سرازههرای هیردرولیکی ،دانشرکده عمرران،
دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
)Email: kroshangar@yahoo.com
(*-نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.10.0

موضوع اشاره نمود که برای مشخصههای دبی عبوری از دریچههرای
قطاعی و کشویی در حالتی که جریان مستغرق در پاییندس دریچره
ایجاد می شود با توجه به وجود دو فاز هوا و آب پشر دریچره ،بسریار
پیچیرردهتررر از بررسرری جریرران آزاد مرریباشررد .متزلررر مجموعررهای از
نمودارهای تراز را به منظور تعیین ضریب دبی دریچههای قطراعی در
شرایط جریان مستغرق بهصور تابعی از پارامترهای بدون بعرد ارائره
نمود ( .)Metzler,1948تاچ مجموعهای از روابط جه تخمین دبری
دریچههای قطاعی در شرایط جریان آزاد و مستغرق ارائه کرد .تغییرا
ضریب دبی در این روش در قالب دسته نمودارهایی بهصور تابعی از
پارامترهای بدون بعرد ارائره شرده اسر ( .)Toch, 1955بویالسرکی
مجموعرره گسررتردهای از آزمررایشهررا را در جه ر تحلیررل آبگررذری
دریچههرای قطراعی در آزمایشرگاه انجرام داد .نترایج برداشر هرای
آزمایشگاهی وی برای توسعه الگوریتمی مبتنی بر معادله انرژی جه
تخمین دبی دریچههای قطاعی در شرایط جریان آزاد و مستغرق مورد
استفاده قرار گرفر ( .)Buyalski, 1983کلمرنس و همکراران بیران
کردند که استفاده از معادال پیشنهادی پیشین در تخمرین آبگرذری
دریچههای قطاعی در شرایط جریان مستغرق زمانی منجرر بره نترایج
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مناسب میگردند که دریچهها تماماً دارای بازشردگی یکسران باشرند
( .)Clemmens et al., 2003وال و کلمنس با بهرهگیری از مجموعه
دادههای آزمایشگاهی بویالسکی ،کارایی معرادال پیشرنهادی توسرط
کلمررنس و همکرراران را مررورد بررسرری قرررار داد (Wahl and
) .Clemmens, 2005; Clemmens, 2003آنها نشان دادند اگرچه
روش پیشنهادی توسط کلمنس و همکاران ( )2003در شرایط جریران
آزاد و محدودهی معین از استغراق دریچه ،عملکرد خوبی دارد؛ لکن در
بازشدگیهای زیاد و اف انرژی کم در باالدس و پاییندس دریچه،
خطای تخمین دبی برای دریچههای قطراعی لبره تیرز ترا حردود 70
درصد افزایش مییابد .شاهرخنیا و جوان تحقیقهای متعددی بر روی
دریچررههررای قطرراعی انجررام دادنررد .آنهررا بررا اسررتفاده از دادههررای
آزمایشگاهی و برازش چند متغیره غیرخطری آنهرا ،روابطری را بررای
ضریب دبی جریان در دریچههای قطراعی نروع السرتیکی سرخ در
شرایط جریران آزاد و مسرتغرق تعیرین نمودنرد ( Shahrokhnia and
 .)Javan, 2005; Shahrokhnia and Javan, 2006زاهرردانی و
همکاران با استفاده از مجموعهای گسترده از دادههای آزمایشرگاهی و
صحرایی ،معادال رگرسیون چند متغیرره غیرخطری را جهر تعیرین
ضریب دبی دریچههرای قطراعی در شررایط جریران آزاد و مسرتغرق
پیشنهاد نمودند ( .)Zahedani et al., 2012شایان و همکاران مقردار
ضریب فشردگی جریان را در دریچرههرای قطراعی و کشرویی تحر
شرایط مختلف هیدرولیکی بررسی نمروده و برا اسرتفاده از روشهرای
تئوری رابطهای را به منظور برآورد ضریب فشردگی در انرواع مختلرف
دریچهها ارائه نمودند ( .)Shayan et al. 2014نتایج آنهرا نشران داد
بسته به میزان درجره اسرتغراق ،ضرریب فشرردگی در انرواع مختلرف
دریچهها حالر افزایشری و یرا کاهشری خواهرد داشر  .امرینپرور و
همکاران ( )1392با به کارگیری معادال انرژی و ممنتوم روابطری را
جه تخمین ضریب دبی انواع دریچههای قطاعی در شرایط جریران
آزاد و مستغرق ارائه نمودنرد .نترایج آنهرا نشران داد خطرای بررآورد
معادال پیشنهادی برای شرایط جریان آزاد در محدوده  ±5%و بررای
بیشتر شرایط جریان مستغرق در محدوده  ±10%میباشد .در تحقیقی
دیگر ،ژنگ و همکاران با استفاده از روش شناسایی پارامتر بره تعیرین
ضرایب مربوط به روابط دبی در دریچههای قطاعی پرداختره و نشران
دادند استفاده از روش مذکور منجر به افزایش دقر در تخمرین دبری
جریان از زیر دریچههای قطراعی مریگرردد (.)Zheng et al., 2017
عبدالحلیم به بررسی آزمایشرگاهی تریریر آسرتانه برر شررایط جریران
مستغرق در دریچههای قطراعی پرداخر و برا اسرتفاده از روشهرای
آمرراری رابطررهای را برره منظررور برررآورد ضررریب دبرری ارائرره نمررود
( .)Abdelhaleem, 2017نتایج برهدسر آمرده توسرط او نشران داد
افزایش ارتفاع آستانه موجب افزایش اندک در مقادیر ضریب دبی می-
گردد .همچنین در شرایط جریان آزاد نیز تیریر آستانه بر ضرریب دبری

دریچههای قطاعی توسط نوری و سلماسی ( )1398مورد بررسی قررار
گرف  .نتایج به دس آمده توسط آنها نشان دهنده تغییرا ضرریب
دبی به ازای اشکال مختلف آستانه در دریچههای قطاعی میباشد .گوآ
و همکاران با تقسیم بندی جریان مستغرق به دو زیر مجموعه جریران
مستغرق جزئی (با پرش هیدرولیکی کامل) و جریان مستغرق کامل (با
پرش هیدرولیکی غیر عادی یا بدون پرش هیدرولیکی) به برآورد دبی
جریان در دریچههای قطاعی پرداختند ( .)Guo et al. 2020نتایج به-
دس آمده توسط آنها نشان داد برآورد دبی در جریان مستغرق کامرل
از دق باالتری برخروردار مریباشرد .در سرالهرای اخیرر روشهرای
هوشمند بهصور گسترده در مباحث هیدرولیکی به کار گرفتهشرده و
تواناییهای باالی خود را در حل مسائل با عردم قطعیر براال نشران
دادهاند .در این خصوص ،دهقرانی و همکراران برا تعیرین پارامترهرای
بیبعد مؤرر بر ضریب دبی تخلیه دریچههرای قطراعی ،برا اسرتفاده از
شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNبه مدلسازی هوشمند رابطه ضرریب
دبی دریچه های قطاعی با استفاده از دادههای آزمایشرگاهی محققران
قبلی پرداختند .مقایسه نتایج بره دسر آمرده توسرط شربکه عصربی
مصنوعی و مطالعههای قبلی ،بیانگر مطابق قابلقبول ایرن نترایج برا
دادههای آزمایشگاهی میباشد ( .)Dehghani et al., 2007دهقانی و
شهمیرزادی با استفاده از دادههای آزمایشرگاهی و برهکرارگیری روش
هوشمند جسرتجوی ژنتیکری ،رابطره ای جهر بررآورد ضرریب دبری
دریچررههررای قطرراعی در شرررایط جریرران مسررتغرق تعیررین نمودنررد
( .)Dehghani and Shahmirzadi, 2008مطالعررا انجررام شررده
توسط رادی نیز توانایی باالی شبکه عصبی مصنوعی در مردلسرازی
ضریب دبی دریچههای کشویی در شررایط جریران آزاد و مسرتغرق را
اربا مینماید (.)Rady, 2016
در سالهای گذشته ،روابط نیمه تجربی مختلفی بهمنظور تخمین
ضریب دبی از طریق بررسیهای آزمایشگاهی و میردانی توسرعه داده
شده که دق آنها با توجه پیچیدگیهای حاکم بر مسئله مورد بحرث
میباشد .همچنین هر یک از این روابط در شرایط خاص آزمایشگاهی
و تح فرضیا سادهکنندهای توسعه داده شدهاند که استفاده از آنها
را در موارد عملی با خطاهای نسبتاً بزرگی همراه مریسرازد .از طرفری
بررسی پیشینه مطالعاتی در این زمینره نشران مریدهرد تخمرین برده
جریان در دریچههای قطاعی تح شرایط جریان مستغرق کار ساده-
ای نبوده و عمدتاً دارای خطاهرای قابرلتروجهی مریباشرد ( Wahl,
 .)2005با توجه به عدم قطعی حاکم بر مسئله انجام مطالعا جرام
در زمینه مدلسازی هوشرمند ضرریب دبری دریچرههرای قطراعی در
شرایط جریان مستغرق ضروری به نظر مریرسرد .بره همرین منظرور
مطالعه حاضر به ارزیابی عملکرد روشهای رگرسیون فرآینرد گاوسری
بهعنوان یکی از روشهای نوین مبتنی بر کرنرل و همچنرین ماشرین
بردار پشتیبان در پیشبینی ضریب دبی دریچه قطاعی پرداخته اسر .
بدین منظور مجموعه وسریعی از دادههرای آزمایشرگاهی ( 2136داده)
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برای سه شکل متفاو از دریچره قطراعی از نظرر فررم لبره ،شرامل
الستیکی سخ  ،لبره تیرز و چوپروقیسران اسرتفاده گردیرد .ترکیرب
مختلفی از پارامترهای بدون بعد به عنوان مدل ورودی تعریف شرده و
قابلی مدلسازی روشهای به کار گرفته شده تح شرایط مختلرف
هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرف .

111

آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرف  .دادههای بهکاررفتره در مطالعره
حاضر جام ترین و وسی ترین مجموعه داده در ارتباط با دریچرههرای
قطاعی بوده که توسط اداره عمران اراضی ایراال متحرده ()USBR
گردآوری شده و تغییرا دبی جریان را به ازای اشرکال مختلرف لبره،
ارتفاع از محورهای مختلف و تح شرایط مختلف هیردرولیکی مرورد
بررسی قرار داده اس  .پایگاه داده مذکور تاکنون اساس کار مطالعرا
مختلفی در رابطه با دریچههای قطاعی بوده و روابط مختلفی نیرز برر
پایه آن توسعه داده شده اس ( Shahrokhnia and Javan 2005,

روشها

موادو
دادههایمورداستفادهدرتحقیق

;2006; Bijankhan et al. 2011 Bijankhan et al. 2013
 .)Shayan et al. 2014جدول ( )1محدوده پارامترهای بیبعرد مرؤرر

بهمنظور ارزیابی دق معادال پیشنهادی در برآورد ضرریب دبری
برای سه نروع دریچرهی قطراعی ،در شررایط مسرتغرق ،از مجموعره
دادههای آزمایشگاهی بویالسکی استفاده گردیرد ).(Buyalski, 1983
بویالسکی مطالعا آزمایشگاهی گستردهای را بر روی دریچه قطراعی
با سه نوع لبه (لبه تیز ،الستیکی سخ و چوپوقیسان) با سه ارتفاع از
محررور ( 461 ،409و  511میل ریمتررر) ،تح ر شرررایط جریرران آزاد و
مستغرق انجام داد (شکل  .)1در تمام حاال  ،عرض دریچه برابر 711
میلیمتر و شعاع دریچه راب و برابر  702میلیمتر در نظر گرفته شرد
( .)Buyalski, 1983به عل تعبیره دونریم پایره بررای دریچره از دو
طرف فلوم ،عررض کانرال پراییندسر کمری بیشرتر و معرادل 762
میلرریمتررر برروده اسرر  .درمجمرروع تعررداد  2136سررری دادههررای

در تحلیل دریچههای قطاعی را از نترایج مطالعرا بویالسرکی نشران
میدهد .در این جدول  𝑦0بیرانگر عمرق آب باالدسر  𝑦𝑡 ،عمرق آب
پایین دس  R ،شعاع دریچه قطاعی W ،ارتفاع بازشردگی دریچرهPh ،
ارتفاع محور دریچه و  Cdنیز ضریب آبگذری دریچه قطاعی میباشرد.
الزم به ذکر اس ضریب آبگذری دریچه قطاعی برای دادههای مرورد
بررسی تح شرایط جریان مستغرق از طریق رابطه  1استخراج شرده
اس (.)Buyalski, 1983
) 𝑡𝑦 𝑞 = 𝐶𝑑 𝑊√2𝑔(𝑦0 −
()1



.
(ب)
(الف)
(الف)پارامترهایمؤثردرجریاناززیریکدریچهقطاعی؛(ب)انواعدریچههایقطاعیبراساسشکللبه

شکل-1

مشخصاتدادههایبکاررفتهدرتحقیق 

جدول-1
نوعدریچه 

شرایطجریان  تعدادداده

Ph/R

y0/R

الستیکیسخت

مستغرق

1657

0/583-0/728

0/082-1/049

 w/R
0/057-0/871

 Cd
0/025-0/705

لبهتیز


مستغرق

242

0/583-0/728

0/296-1/047

0/057-0/725

0/198-0/631

چوپوقیسان


مستغرق

237

0/583-0/728

0/301-1/037

0/057-0/725

0/199-0/616

رگرسیونفرآیندگاوسی 

مجموعررره داده

𝑆 برررا 𝑛 مشررراهده را در نظرررر بگیریرررد = 𝑆

}𝑛 ،{(𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 )| 𝑖 = 1, … ,که در آن 𝑖𝑥 بردار ورودی برا 𝐷 بعرد و
خروجی اسکالر یا هدف میباشرد .ایرن مجموعره متشرکل از دو جرز
ورودی و خروجی به عنوان نقاط نمونه یا تجربی معرفی خواهند شرد.
𝑖𝑦

برره منظررور سررهول کررار ،ورودیهررای مجموعرره در مرراتریس
] 𝑛𝑥  𝑋 = [𝑥1 ,𝑥2 , … ,و خروجررررریهرررررا نیرررررز در مررررراتریس
] 𝑛𝑦  𝑌 = [𝑦1 , 𝑦2 , … ,تجمی میگردند .وظیفه رگرسیون ،ایجاد یک
ورودی جدید ∗𝑥 به منظور دستیابی به توزی پیشبینری شرده بررای
مقادیر متناظر دادههای مشاهداتی ∗𝑦 و برر مبنرای مجموعره داده 𝑆
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میباشد .فرآیند گاوسی مجموعهای از متغییرهای تصادفی اسر کره
تعداد محدودی از آنها با توزی هرای گاوسری ادغرام شردهانرد .فرآینرد
گاوسی تعمیمی از توزی گاوسی میباشد .توزی گاوسی در واق توزی
بین متغییرهای تصادفی بوده در حالی که فرآیند گاوسی بیانگر توزیر
بین تواب میباشد .فرآیند گاوسی )𝑥(𝑓 توسط تواب میرانگین )𝑥(𝑚
و کواریرانس بره شرکل زیرر تعریرف مریشرود ( Rasmussen and
:)Williams, 2006
))𝑥(𝑓(𝐸 = )𝑥(𝑚
()2
)′
)′
))) ′
𝑥(𝑚 𝑘(𝑥,𝑥 = 𝐸(𝑓(𝑥) − 𝑚(𝑥))(𝑓(𝑥 −
()3
)′
که در روابط فوق 𝑘(𝑥,𝑥 ،تاب کواریانس (یا کرنل) بوده کره
که در نقاط 𝑥 و  𝑥 ′محاسبه میشود .فرآیند گاوسی )𝑥(𝑓 میتواند
به صور رابطهی  4بیان گردد:
′
)) 𝑥𝑓(𝑥)~𝐺𝑃(𝑚(𝑥), 𝑘(𝑥,
()4
در این رابطه معموال جه سادهسازی ،مقدار تاب میرانگین برابرر

با صفر در نظر گرفته میشود .در فرآینرد گاوسری ،رابطره برین برردار
ورودی و هدف به صور رابطه  5و  6میباشد:
𝜀 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 ) +
()5
()6

) 𝑛𝑥𝑘(𝑥1 ,
) 𝑛𝑥𝑘(𝑥2 ,
)
⋮
) 𝑛𝑥𝑘(𝑥𝑛 ,
که در آنها𝑘𝑖,𝑗 ،

… ) 𝑘(𝑥1 ,𝑥1 ) 𝑘(𝑥1 ,𝑥2
… ) 𝑘(𝑥2 ,𝑥1 ) 𝑘(𝑥2 ,𝑥2
( = )𝑋𝐾(𝑋,
⋮
⋮
⋮
… ) 𝑘(𝑥𝑛 ,𝑥1 ) 𝑘(𝑥𝑛 ,𝑥2
کواریرانس برین مقرادیر توابر نهران ) 𝑖𝑥(𝑓 و

) 𝑗𝑥(𝑓 میباشد .رگرسیون فرآیند گاوسی برهمنظرور محاسربه توزیر
پرریشبینرری شررده برررای مقررادیر ترراب ∗ 𝑓 در نقرراط تسرر = ∗ 𝑋
] ∗𝑚𝑥 [𝑥1∗ ,𝑥2∗ , … ,به کار مریرود .مردل تصرویری فرآینرد گاوسری در
شکل  2ارائه شده اس  .در ایرن شرکل 𝑖𝑓 بیرانگر ) 𝑖𝑥(𝑓 مریباشرد.
مجموعه تواب نهان 𝑖𝑓 که با شاخص 𝑖𝑥 نشان داده شدهانرد ،برهطرور
کامل به یکدیگر مرتبط میباشند .هر اتصال نشاندهنده یرک رابطره
بین دو متغیر نهان بوده که توسط تاب کواریانس تعریف میشود.

شکل-2مدلتصویریرگرسیونفرآیندگاوسی 

در شکل  2مربعا نشراندهنرده متغیرهرای مشراهداتی و دوایرر
نمایانگر مجهوال میباشند .توزی 𝑦 مشروط به مقادیر 𝑓 بوده که با
یک گاوسین ایزوتروپیک به شکل رابطهی  7ارائه میشود:
)𝐼 𝑝(𝑦|𝑓,𝑋) = 𝑁(𝑓,𝜎𝑛2
()7
که در آن 𝐼 ،ماتریس همانی میباشد .با توجه به ویژگیهای تاب
گاوسی ،توزی حاشیهای 𝑦 به شکل رابطهی  8تعیین میشود:
(𝑝(𝑦|𝑋) = ∫ 𝑝(𝑦|𝑓,𝑋)𝑝(𝑓|𝑋)𝑑𝑓 = 𝑁(0,𝐾 + 𝜎𝑛2 𝐼) )8
توزی ادغام شده مقادیر دادههای مشاهداتی که خروجی موردنظرر
میباشند و نیز مقادیر تاب در نقاط تس به صور رابطهی  9نوشرته
میشوند:
()9

) ∗𝑋𝐾(𝑋,
)]
) ∗𝑋𝐾(𝑋∗ ,

𝑦
𝐼 𝐾(𝑋,𝑋) + 𝜎 2
[ [𝑓 ] ~𝑁 (0,
)𝑋𝐾(𝑋∗ ,
∗

با توجه به رابطه  8و استفاده از قواعد استاندارد برای مقید نمودن
گاوسین ،میتوان توزی شرطی را به صور روابرط  10و  11بدسر
آورد:
̅
) ∗𝑓(𝑣𝑜𝑐𝑝(𝑓∗ |𝑋,𝑦,𝑋∗ )~𝑁(𝑓∗ ,
()10
2 −1
̅
𝑦 ]𝐼 𝜎 𝑓∗ = 𝐾(𝑋∗ ,𝑋)[𝐾(𝑋,𝑋) +
()11

𝑐𝑜𝑣(𝑓∗ ) = 𝐾(𝑋∗ ,𝑋∗ ) − 𝐾(𝑋∗ ,𝑋)[𝐾(𝑋,𝑋) +
) ∗𝑋𝜎 2 𝐼]−1 𝐾(𝑋,

در یادگیری نظار شده ،چنین فرض میشود که برای هر دادهی
مشاهداتی 𝑖𝑥 ،مقادیر پاسخ (هدف) 𝑖𝑦 وجود داشته باشرد .در فرآینرد
گاوسی ،تاب کواریانس بیانگر این مسئله میباشد .تراب کواریرانس در
واق مشرخص کننرده کواریرانس برین دو متغییرر تصرادفی ) 𝑖𝑥(𝑓 و
) 𝑗𝑥(𝑓 بوده که 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 بردارهایی  𝑑 × 1میباشند .به عبار دیگر،
تاب کواریانس تعیینکننده نحوه تاریرپذیری پاسخ در یرک نقطره 𝑖𝑥،
توسط مقرادیر پاسرخ در نقطره دیگرر 𝑗𝑥 مریباشرند بره نحروی کره
𝑛  .𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 = 1, 2, … ,انتخاب تاب کواریانس برای مسائل مختلف،
مهمترین بخش از فرآیند گاوسی محسوب میشرود .تراب کواریرانس
)  𝑘(𝑥,𝑥 ′توسط تواب کرنل مختلفی میتواننرد تعریرف گردنرد .تراب
کواریانس میتواند به وسیله پارامترهای تاب کرنل در بردار  θتعریرف
شود .بنابراین میتوان تاب کواریانس را به صرور )𝜃|  𝑘(𝑥,𝑥 ′بیران
نمود .برای بسیاری از تواب کرنرل اسرتاندارد ،پارامترهرای کرنرل برر
اساس انحراف معیار سیگنال ( 𝑓𝜎) و مقیاس طول مشخصه ( 𝑙𝜎) مری-
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باشند .مقیاس طرول مشخصره بره معنری فاصرلهای اسر کره برین
متغییرهای ورودی 𝑖𝑥 و مقادیر پاسخ همبستگی وجود دارد .ذکر ایرن
نکته ضروریس که هر دو پارامتر 𝑓𝜎 و 𝑙𝜎 بایستی مقرادیر بزرگترر از
صفر داشته باشند که این را میتوان با پارامتریک نمودن برردار 𝜃 بره
صور رابطهی  12و  13اعمال نمود:
𝑓𝜎 𝜃1 = log 𝜎𝑙 𝜃2 = log
()12
1

1

2

2

p(σ2 ,K) = Y T (K + σ2 I)−1 Y + log|K + σ2 + I| −
)logp(σ2 ) − log(K

()13
برای یافتن هایپرپارامترها ،میتوان مشتق جزیی رابطه نسب بره
 σ2و  kرا یاف و با کاهش گرادیان به کمینه سازی دس یاف ( Pal
 .)and Deswal, 2010در تحقیرق حاضرر از کرنررل Exponential
(رابطهی  )13در مدلسازیهای مربوط به رگرسریون فرآینرد گاوسری
استفاده شده اس .
𝑇

()14

) 𝑗𝑥√(𝑥𝑖 −𝑥𝑗 ) (𝑥𝑖 −

)

𝑙𝜎

𝜎𝑓2 exp (−

= )𝜃| 𝑗𝑥𝑘(𝑥𝑖 ,
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تاب کرنل اس  .هر دو الگوریتم ماشرین برردار پشرتیبان و رگرسریون
فرآیند گاوسی از روشهای یادگیری ماشین مبتنی بر کرنل با فرمرول
متفاو میباشند .مفهوم تاب کواریانس در رگرسیون فرآینرد گاوسری
مشابه تاب کرنل میباشد .بهمنظور استفاده از روشهای کرنل محرور،
انتخاب مقادیر بهینه پارامترهای مربوط به تاب کرنل بره دلیرل تریریر
مستقیم خود در دق نتایج بهدس آمرده از اهمیر براالیی برخروردار
میباشد .بررسیهای انجام شده نشان دهنده کارآیی باالی تاب کرنل
پایرره شررعاعی در عملکرررد ماشررین بررردار پشررتیبان برروده (روشررنگر و
همکاران  ،1396روشنگر و قاسمپور  )1397و به همین منظور از تراب
کرنل فوق در این تحقیق استفاده گردید.
روابطنیمهتجربی 

بهمنظور مقایسه نتایج بهدس آمده از روشهای کرنل -محور بره
کار گرفته شده با روابط کالسریک مرسروم ،از  3رابطره شراهرخنیرا و
جوان و زاهدانی و همکاران اسرتفاده گردیرد .(Shahrokhniya and
)Javan, 2005, 2006; Zahedani, 2012

روابط مذکور در جدول  2ارائه شده اس .
ماشینبردارپشتیبان 

با توجه به تعدد مناب موجود در رابطه با تئوری روش ماشین بردار
پشتیبان ) (SVMدر این قسم تنها به شرح خالصهای از ایرن روش
پرداخته شده اس  .مدل رگرسیون بردار پشتیبان مشهور به ε − SVR
اولین بار توسط وپنیک معرفی شد ( .)Vapnik, 1998در یرک مردل
رگرسریونی  SVMالزم اسر وابسرتگی ترابعی متغیرر وابسرته  yبره
مجموعهای از متغیرهای مستقل  xهمانند رابطه  4مشرخص گرردد.
بنابراین موضوع اصلی پیدا کردن فرم تاب  fاس که بتواند بهصور
صحیح ،موارد جدیدی را که  SVMتاکنون تجربه نکرده اسر پریش
بینی کند .این تاب بهوسیله آموزش مدل  SVMبر روی یک مجموعه
داده بهعنوان مجموعه آموزش که شامل فرآیندی بهمنظور بهینهسازی
دائمی تاب خطا اس  ،قابلدسترسی اس  .برای این مدل ،تراب خطرا
بهصور رابطهی  15تعریف میشود.
1
𝑁
𝑇
𝐶 𝑊 𝑊 + 𝐶 ∑𝑖=1 𝜉𝑖 +
()15
2
تاب خطای مذکور الزم اس کره برا توجره بره محردودی هرای
رابطهی  16کمینه گردد.
⋅
𝑇
𝑖𝜉 𝑊 𝜙(Χ𝑖 ) + 𝑏 − 𝑦𝑖 ≤ 𝜀 +
()16
⋅𝑖𝜉 𝑦𝑖 − 𝑊 𝑇 𝜙(Χ𝑖 ) − 𝑏 ≤ 𝜀 +
𝑁 𝜉𝑖 . 𝜉𝑖⋅ ≥ 0 . 𝑖 = 1. … .

که در این روابط:
 Cراب گنجایش  W ،بردار ضرایب 𝑊 ،ترانهاده بردار ضرایب،
2
𝑖𝜉 و ⋅𝑖𝜉 ضرایب کمبود  b ،ضریبی راب  N ،الگوی آموزش مدل و 𝜙
1

𝑇

1-Capacity Constant
2- Slack Variables

معیارهایارزیابی 

بهمنظور ارزیابی کارآیی روشهای به کار گرفتهشده برای تخمین
ضررریب دبرری دریچررههررای قطرراعی از پارامترهررای آمرراری ضررریب
همبستگی ( ،)Rمعیار ناش -ساتکلیف ( )NSEو جذر میانگین مربعا
خطا ( )RMSEمطابق با روابط زیر استفاده شده اس .
̅ )×(Yi −Y
)̅
∑N (Xi −X
̅ )2 ×(Yi −Y
̅ )2
(Xi −X

R = ∑Ni=1

()17
()18

i=1

(Xi −Yi )2

( )19

N

RMSE = √∑N
i=1

2
∑N
) i=1(Xi −Yi
2
̅
∑N
(X
−X
)
i
i=1 i

NSE = 1 −

کرره در ای رن رواب رط  Xiبی رانگر مقررادیر مشرراهداتی Yi ،مقررادیر
محاسرباتی X،و Yبره ترتیرب بیرانگر میرانگین مقرادیر مشراهداتی و
محاسباتی و  Nتعداد کل دادههای موجود اس  .هر چره مقرادیر  Rو
 NSEنزدیک به یک و  RMSEمقادیر نزدیک به صفر داشرته باشرند
نشاندهنده کارکرد ایدهآل مدل موردنظر خواهد بود
تعیینپارامترهایورودیمدل 

تعیین و انتخاب پارامترهای ورودی با توجه به تیریر باالی خود در
دق نتایج به دس آمده از جمله مراحل مهم در فرآیند مدلسازی برا
استفاده از روشهای هوشمند شرناخته مریشروند .از ایرن رو در ایرن
بخش پارامترهای بدون بعد تیریرگذار در محاسبه ضریب دبی دریچه-
های قطاعی در شرایط جریان مستغرق معرفی شده و ترکیب مختلفی
از پارامترهای مذکور پس از انجام فرآیند آزمون و خطا جهر مردل-
سازی به کار گرفته میشوند .با افزایش عمق پایاب در دریچه قطاعی،
پرش ناشی از آن به محل تنگشدگی جریان در حالر آزاد رسریده و
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در این حال دریچه مستغرق میگرردد .بره عبرار دیگرر در شررایط
جریان مستغرق ،عمق پایاب از حداکثر عمرق رانویره پررش در حالر
جریان آزاد بیشتر میباشد (شکل  .)1بر اساس مطالعا صور گرفته
توسط متزلر و بویالسکی ،مقدار ضریب دبری دریچرههرای قطراعی در
شرایط جریان مستغرق تاب عمق آب در باالدس ( ،)y0عمرق آب در
پایین دس ( ،)ytارتفاع بازشدگی دریچه ( )wو زاویه لبه دریچه با افق

( )θمیباشد ( :)Metzler,1948; Buyalski, 1983
)𝜃 𝐶𝑑 = 𝑓(𝑦0 , 𝑦𝑡 , 𝑤,
()20
با انجام آنالیز ابعادی پارامترهای بدون بعد زیر به منظرور تخمرین
ضریب دبی جریان در دریچههای قطاعی به دس میآید:
𝑡𝑦 𝑡𝑦𝑦0 −
(𝑓 = 𝑑𝐶
)𝜃 , ,
()21
𝑤
𝑤

جدول-2روابطنیمهتجربیبهکاررفتهدرتحقیق 
محدودهکاربرد 

رابطه 

رهیافت 

𝜃
𝑦0 − 𝑦𝑡 0.37
( 𝐶𝑑 = 0.62( )−0.06
)
90
𝑡𝑦

جریانمستغرق  شاهرخ نیا و جوان ()2006
جریانمستغرق  شاهرخ نیا و جوان ()2005

𝜃
𝑦0 − 𝑦𝑡 0.33
( 𝐶𝑑 = 0.53( )0.87
)
90
𝑤
0.0246
) 𝑡𝑦 𝐶𝑑 = 0.8814(𝑦0 −
𝑤 −0.0273 𝑃ℎ 0.0538 𝑅−0.0511

جریانمستغرق  زاهدانی و همکاران ()2012
در روابط فوق 𝐶𝑑 ،ضریب دبی دریچه قطاعی در حال مستغرق 𝜃،زاویه لبه دریچه 𝑦0 ،عمق آب در باالدس دریچه 𝑦𝑡 ،عمق آب در پایاب 𝑤 ،ارتفاع بازشدگی دریچه

زاویه لبه دریچه با افق را میتوان به صور تابعی از شعاع دریچه
( ،)Rارتفاع بازشدگی دریچه ( )wو فاصله محور دریچه تا کرف کانرال
( )Phبیان نمود .بنابراین:
𝑤𝑦0 −𝑦𝑡 𝑦𝑡 𝑃ℎ −
(𝑓 = 𝑑𝐶
, ,
)
()22
𝑤
𝑤
𝑅
همچنین بررسیهای تجربی صرور گرفتره توسرط تراچ نشران
دهنده تیریر براالی نسرب هرای 𝑅 𝑦𝑡 ⁄𝑅 ، 𝑦0 ⁄𝑅 ،𝑤⁄و 𝑅 𝑃ℎ ⁄در
محاسبه ضریب دبی دیچههای قطراعی در شررایط جریران مسرتغرق
میباشد ( .)Toch, 1955بنابراین میتروان ضرریب دبری را ترابعی از
پارامترهای بدون بعد زیر در نظر گرف :
)

𝑃ℎ −𝑤 𝑤 𝑦0 𝑦𝑡 𝑃ℎ
𝑅

.

𝑅

.

𝑅

. .
𝑅

𝑅

,

𝑡𝑦
𝑤

,

𝑡𝑦𝑦0 −
𝑤

(𝑓 = 𝑑𝐶

بهمنظور دستیابی به مدلهرایی برا قابلیر اعتمراد براال ،ترکیرب
مختلفی از پارامترهای فوق تعریفشرده و پرس از انجرام مجموعرهی
وسیعی از فرآیند سعی و خطا ،مدلهای برتر انتخاب شدند .مدلهرای
تعریفشده برای تخمین ضریب دبی در جدول ( )3ارائه شدهاند.
هایتعریفشدهبرایتخمینضریبدبی 

جدول -3
مدل
مدل  پارامترهایورودی 
()1
()2
()3
()4

y0 − yt
(
)
w
y0 − yt 𝑦0
(
) .
w
𝑅
𝑡𝑦 y0 − yt
(
) .
w
𝑅
𝑡𝑦 y0 − yt
(
) .
w
𝑤

نتایجوبحث 
پس از تعیین پارامترهای ورودی ،فرآیند مدلسازی ضرریب دبری

برای هر سه نوع دریچه قطاعی شامل  2136داده آزمایشگاهی انجرام
شده و مقادیر معیارهای ارزیابی در جدول  4ارائره شرده اسر  .برا در
نظرگیری نتایج بره دسر آمرده از روش  ،GPRمردل ( )4شرامل دو
پارامتر ورودی 𝑤 𝑦0 − 𝑦𝑡 ⁄و 𝑤 𝑦𝑡 ⁄با دارا بودن حداقل مقدار جذر
میانگین مربعا خطا ( )RMSE=0/027و همچنرین حرداکثر مقرادیر
ضرررریب همبسرررتگی ( )R=0/983و معیرررار نررراش -سررراتکلیف
( )NSE=0/967بهترین عملکرد را در تخمین ضریب دبی دریچههای
قطاعی در شرایط جریان مستغرق دارا میباشد .بررسی و مقایسه برین
نتایج به دس آمرده از مردلهرای مختلرف نشران مریدهرد پرارامتر
𝑤 𝑦0 − 𝑦𝑡 ⁄به عنوان پارامتر مشترک در مردلهرای ورودی نقشری
اساسی درمدلسازی مربوطه داشته و تاریرگذارترین پارامتر در تخمین
ضریب دبی دریچههای قطاعی در شرایط جریان مسرتغرق محسروب
میشود .این پارامتر معرف شرایط مختلفی از جریان مسرتغرق بروده و
توسط محققین دیگری از جمله انصار و فررو نیرز بره منظرور توسرعه
روابط بدون بعد برای دریچههای کشویی مستغرق معرفی شده اسر
( .)Ansar and Ferro, 2001بررسی مقادیر معیار ناش -ساتکلیف در
دو مدل ( )2و ( )3نشان میدهد جایگزینی پارامتر  yt/Rبا  y0/Rمنجرر
به بهبود  8درصدی نتایج به دسر آمرده از دو روش  GPRو SVM
میگردد .در واق میتوان گف در شرایط جریان مسرتغرق بره دلیرل
کنترل از پاییندس  ،عمق جریان در پایین دسر تریریر بیشرتری در
فرآیند مدلسازی ضریب دبی نسب به عمق باالدس دارا مریباشرد.
به همین ترتیب به کارگیری پارامتر بدون بعد نسب عمق پایین دس
به بازشدگی دریچه ( )yt/wدق مدلسازی را بره نحرو قابرلتروجهی
افزایش داده و در کنار پارامتر 𝑤 𝑦0 − 𝑦𝑡 ⁄نتایج قابل قبولی را در هر
دو روش به کار گرفته شده ارائه مینماید .نمودارهای پراکنردگی برین
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از دق بسیار پایینی نسب به روشهای کرنل محور بره کرار گرفتره
شده برخوردار میباشند .از دالیل عدم کارآیی روشهای نیمه تجربری
میتوان به توسعه آنها با اسرتفاده از محردوده مشخصری از دادههرای
آزمایشگاهی و میدانی اشاره نمود .همین عامل به کارگیری روشهای
نیمه تجربی را در دریچههای قطاعی با دامنه وسیعی از عمق جریران
در باالدس و پایین دس دریچه ،میزان باز شدگی دریچره و ...دچرار
خطا مینماید.

دادههای مشاهداتی و تخمین زده شده توسط رگرسیون فرآیند گاوسی
برای دادههای صح سنجی در شکل  3ارائه شده اسر  .بره منظرور
مقایسه دق روشهای کرنل محور با روشهای کالسیک از  3رابطه
مختلف نیمه تجربی استفاده شده و نتایج حاصل در جدول  5ارائه شده
اس  .بررسی نتایج به دس آمده نشان میدهد روشهای مرذکور برا
دارا بودن مقادیر منفی معیار ناش -ساتکلیف قابلی اعتماد کافی را در
برآورد ضریب دبی دریچههای قطاعی تح شرایط بحرانی نداشرته و


مدلسازیضریبدبیدریچههایقطاعیدرشرایطجریانمستغرق 
جدول-4نتایجحاصلاز 
معیارهایارزیابی 
مدل 

روش 

آموزش 

()1
()2
()3
()4
()1
()2
()3
()4

GPR

SVM

R

NSE

RMSE

R

NSE

RMSE

0/814
0/860
0/860
0/988
0/790
0/806
0/841
0/974

0/663
0/744
0/738
0/994
0/620
0/648
0/705
0/949

0/088
0/077
0/077
0/016
0/093
0/090
0/082
0/034

0/783
0/810
0/838
0/983
0/773
0/792
0/827
0/972

0/613
0/656
0/702
0/966
0/595
0/627
0/683
0/944

0/092
0/087
0/081
0/027
0/094
0/090
0/083
0/035

0.8

Predicted Cd

0.6
0.4
0.2

0
0.8

0.6

0.4

0.2

Observed Cd

0

Predicted Cd

0.2

GPR
مدل ()2

GPR
مدل ()3

0.6
0.4
0.2

0
0.8

0.6

0.4

0.2

0

GPR
مدل ()4

Predicted Cd

0.4

0.8

0.8

0.8
0.6
0.4
0.2

0
0.8

Observed Cd

0.6

0.4

0.2

0

Predicted Cd

GPR
مدل ()1

0.6

صحتسنجی 

0
0.8

0.6

Observed Cd

0.4

0.2

0

Observed Cd

شکل-3نتایجبهدستآمدهازرگرسیونفرآیندگاوسیبرایمدلهایمختلفورودی
جدول-5نتایجبهدستآمدهازروشهاینیمهتجربی
معیارهایارزیابی
صح سنجی

رابطه
شاهرخنیا و جوان ()2005
شاهرخنیا و جوان ()2006
زاهدانی و همکاران ()2012

پارامترهای 𝑙𝜎 و 𝑓𝜎 بررای مردلهرای مختلرف بره ترتیرب برین
 2/3654-12/2743و  0/1440 -0/2721با استفاده از روش بهینره-
سازی گرادیان کاهشی در روش  GPRبهینه شدهاند .بهمنظور یرافتن
مقادیر بهینه پارامترهای مربوط به ماشرین برردار پشرتیبان ( Cو  )εو
همچنین پارامتر مربوط به کرنل پایه شرعاعی ( )γاز ترکیرب دو روش

R

NSE

RMSE

0/452
0/445
0/766

-4/01
-5/05
-11/79

0/339
0/372
0/541

جستجوی گرید و اعتبارسنجی متقابل استفاده گردید .بدین منظرور برا
راب در نظر گرفتن پارامتر  ،γپارامترهرای مربروط بره ماشرین برردار
پشتیبان در بازه  0/001-15بهینهسازی شدهاند .تغییرا معیار نراش-
ساتکلیف به ازای مقادیر مختلف پارامتر گاما ( )γبررای مردل ( )4بره
عنوان مدل برتر در شکل  4به تصویر کشیده شده اسر  .بره منظرور
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پشتیبان انجام یافته اس  .در حال کلی ،افرزایش مقرادیر مربروط بره
پرارامتر گامرا موجرب افرزایش پیچیردگی مردل مریگرردد ( Han et
 .)al.,2007به همین دلیل مقادیر باالی پارامتر گامرا در ایرن تحقیرق
موجب افزایش پیچیدگی مدل و به دنبال آن افزایش محسوس مرد
زمان مدلسازی نسب به رگرسیون فرآیند گاوسی میگردد .همچنین
بررسی تغییرا معیارهای ارزیابی بیانگر حساسری براالی معیارهرای
ناش -ساتکلیف و جذر میانگین مربعا خطا بره تغییررا مربروط بره
پارامتر گاما میباشد.

بررسی بهتر موضوع ،نمودارهای مربوطه در مقیراس لگراریتمی ارائره
شدهاند .با توجه به نتایج به دس آمده مشخص میگردد مدل ماشین
بردار پشتیبان به ازای مقادیر کوچکتر از  150 =γدچار خطرای بریش
آموزش شده و مقادیر معیار ناش -ساتکلیف برای دادههرای صرح -
سنجی بیش ازمقادیر این معیار برای دادههای آمروزش مریباشرد .برا
افزایش پارامتر گاما ترا  γ= 250دقر مردلسرازی افرزایش یافتره و
آموزش مدل نیز دچار خطا نمیگردد .این فرآیند بررای تمرامی مردل-
های تعریف شده به منظرور یرافتن پارامترهرای بهینره ماشرین برردار

R

0.5
100000

1000

0.1

10

0.5
1000

100000

پارامتر گاما ()γ
صح سنجی

NSE

0.8
0.7
0.6

0.8
0.7
0.6

0.06
0.04
0.02

10

0

0.1

1000

100000

پارامتر گاما ()γ
صح سنجی

آموزش

RMSE

1
0.9

1
0.9

0.1
0.08

10

0.1

پارامتر گاما ()γ
صح سنجی

آموزش

آموزش

شکل-4تغییراتمعیارهایارزیابیبهازایمقادیرمختلفپارامترگاما 


عملکرد هر دو روش  GPRو  SVMوابستگی شدیدی به انتخاب
تاب کرنل مناسب و بهینهسازی پارامترهای مربوطره دارد .بره منظرور
بررسی تیریر تواب کرنل مختلف در عملکرد رگرسیون فرآیند گاوسری
پنج تاب کرنل شامل تواب ،Squared Exponential ،Exponential
 Matern 5/2 ،Matern 3/2و  Rational Quadraticانتخرراب و
عملکرد هر یک در تخمین ضریب دبی دریچههای قطاعی با اسرتفاده
از پارامترهای ورودی مدل ( )4به عنوان مدل برتر مورد ارزیرابی قررار
گرف  .نتایج ارائه شده در جدول  6نشان میدهد به کرارگیری توابر
کرنل مذکور در ساختار رگرسیون فرآیند گاوسی تیریر بسیار اندکی برر

عملکرد این روش داشته و دق مدلسازی بین  NSE=0/957بررای
کرنررل  Squared Exponentialتررا  NSE=0/966برررای کرنررل
 Exponentialمتغییر میباشد .در نقطه مقابرل ،نترایج ارائره شرده در
جدول  7نشاندهنده تیریر باالی تواب کرنل بر عملکرد ماشرین برردار
پشتیبان میباشد .بررسیهای انجام شده نشان میدهرد کرنرل RBF
عملکرد بسیار بهتری در تخمین ضریب دبی از خود نشان میدهد و از
طرف دیگر به کارگیری کرنل  Sigmoidنتایج ضرعیفی را بره دنبرال
دارد.

جدول- 6نتایجبهدستآمدهازرگرسیونفرآیندگاوسیبااستفادهازتوابعکرنلمختلف
تابعکرنل 
Exponential
Squared Exponential
Matern 3/2
Matern 5/2
Rational Quadratic

آموزش

معیارهایارزیابی 
صح سنجی

R

NSE

RMSE

R

NSE

RMSE

0/988
0/979
0/983
0/981
0/981

0/994
0/960
0/966
0/962
0/962

0/016
0/030
0/027
0/029
0/029

0/983
0/978
0/980
0/979
0/979

0/966
0/957
0/960
0/958
0/958

0/027
0/030
0/029
0/030
0/030
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جدول-7نتایجبهدستآمدهازماشینبردارپشتیبانبااستفادهازتوابعکرنلمختلف
معیارهایارزیابی 

تابعکرنل 

صح سنجی

آموزش
R

NSE

RMSE

R

NSE

RMSE

RBF

0/974

0/949

0/034

0/972

0/944

0/035

Linear

0/688
0/652
0/017

0/473
0/399
-0/000061

0/110
0/118
0/152

0/761
0/645
0/127

0/558
0/398
-0/00056

0/099
0/115
0/149

Polynomial
Sigmoid

های قطاعی با ارتفاع محرور دریچره برابرر برا  Ph= 409و Ph= 511
میباشد .همچنین در دریچههای قطاعی با ارتفاع محور  Ph=409بره
کارگیری دو پارامتر  y0/Rو  yt/Rتیریری در بهبود نتایج نداشته و حتی
موجب کاهش دق مدلسازی به خصوص در ماشین برردار پشرتیبان
میگردد .با افزایش ارتفاع محرور دریچره ،میرزان تیریرگرذاری عمرق
جریان در پاییندس بر دق مدلسازی نیرز افررایش یافتره و بهرره-
گیری از پارامتر  yt/Rموجب افزایش دق مدلسازی میگردد.

میزان کارآیی روشهای هوشرمند مریتوانرد در شررایط مختلرف
هیدرولیکی دچار نوسان شده و پارامترهای ورودی میتوانند در شرایط
مختلف هیدرولیکی تاریرگذاری متفاوتی بر رونرد مردلسرازی داشرته
باشند .به منظور بررسی بیشتر این موضوع ،عملکرد مدلهای تعریرف
شده برای سه ارتفاع مختلف محور دریچره شرامل  461 ،409و 511
سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جدول  8ارائه شده اس .
بررسی نتایج به دس آمده نشان دهنده بهبود نسبی نتایج در دریچه-

براساسارتفاعمحوردریچههایمختلف 

حاصلازمدلسازی

جدول-8نتایج
معیارهایارزیابی
روش

ارتفاعمحوردریچه(  )Phمدل

409

GPR

461

511

409

SVM

461

511

()1
()2
()3
()4
()1
()2
()3
()4
()1
()2
()3
()4
()1
()2
()3
()4
()1
()2
()3
()4
()1
()2
()3
()4

صحتسنجی 

آموزش 
R

NSE

RMSE

R

NSE

RMSE

0/838
0/894
0/878
0/999
0/822
0/870
0/882
0/994
0/864
0/884
0/916
0/999
0/848
0/819
0/827
0/981
0/810
0/841
0/847
0/974
0/828
0/846
0/864
0/987

0/699
0/792
0/767
0/998
0/675
0/756
0/777
0/988
0/745
0/778
0/836
0/998
0/715
0/670
0/677
0/962
0/656
0/701
0/714
0/948
0/686
0/714
0/744
0/975

0/072
0/060
0/063
0/005
0/090
0/078
0/075
0/016
0/072
0/067
0/058
0/005
0/070
0/075
0/075
0/025
0/093
0/087
0/085
0/036
0/080
0/077
0/072
0/022

0/835
0/804
0/804
0/989
0/822
0/835
0/854
0/973
0/833
0/824
0/846
0/989
0/822
0/741
0/755
0/979
0/805
0/823
0/830
0/962
0/819
0/804
0/843
0/983

0/693
0/640
0/641
0/978
0/676
0/696
0/729
0/947
0/693
0/677
0/711
0/978
0/673
0/532
0/551
0/957
0/647
0/669
0/681
0/925
0/671
0/637
0/709
0/963

0/070
0/076
0/076
0/018
0/095
0/092
0/087
0/038
0/077
0/078
0/074
0/020
0/073
0/087
0/085
0/026
0/099
0/096
0/094
0/045
0/079
0/083
0/075
0/026
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سازی و تخمین ضریب دبی با استفاده از روشهای هوشمند پرداختره
 بدین منظور ترکیب مختلفری از پارامترهرای بردون بعرد اسرتفاده.شد
 خروجی مدل های مربوطه نشاندهنده دق براالی رگرسریون.گردید
 بررسری حالر هرای. فرآیند گوسی در تخمین ضریب دبی بوده اس
𝑦 و0 − 𝑦𝑡 ⁄𝑤 مختلف نشان مریدهرد مردل برا پارامترهرای ورودی
،RMSE=0/027  𝑡𝑦 بررا دارا بررودن مقررادیر معیارهررای ارزیررابی⁄𝑤
 به عنوان مردل برترر شرناخته شرده وNSE=0/967  وR=0/983
نسب به سایر مدلها در تخمین ضریب دبی منجر به نتایج دقیقتری
𝑦 نقشری0 − 𝑦𝑡 ⁄𝑤  همچنین مشاهده گردیرد کره پرارامتر.میگردد
اساس در تخمرین ضرریب دریچرههرای قطراعی در شررایط جریران
 مقایسه روشهای نیمهتجربری و کالسریک برا.مستغرق ایفا مینماید
GPR نتایج روشهای به کار رفته در این تحقیق نشان داد روشهای
- از بسیار باالیی نسب به روشهای کالسیک برخوردار میSVM و
 روشهای نیمهتجربی به کار گرفته شده برا دارا برودن مقرادیر.باشند
 ساتکلیف به هیچ عنوان قابلی اعتمراد الزم را بره-منفی معیار ناش
 روشهرای، با این حال.منظور تخمین پدیده مورد نظر دارا نمیباشند
پیشنهادشده وابستگی شدیدی به کیفی دادههای به کار رفته داشته و
به منظور بررسی بیشتر موضوع اسرتفاده از دادههرای میردانی توصریه
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Abstract
Prediction of flow discharge coefficient of gates is one of the essential issues in water engineering sciences.
In recent years, various semi-empirical equations have been developed in order to predict the discharge
coefficient of radial gates that the application of these formulas under submerged flow conditions suffered from
large errors. The aim of present study is to apply robust Gaussian Process Regression (GPR) and Support Vector
Machine (SVM) to predict discharge coefficient of radial gates under submerged flow conditions and compare
the obtained results with well-known semi-empirical approaches. For this purpose, an extensive experimental
dataset comprises 2136 data points were used to feed the utilized methods. Different combinations of
dimensionless parameters were prepared and the performance of aforementioned methods were assessed. The
obtained results showed that GPR method with input parameters of y0-yt/w and yt/w yields a correlation
coefficient (R) of 0.983, a Nash- Sutcliffe efficiency (NSE) of 0.967 and root mean squared error (RMSE) of
0.027 and indicated superior performance compared with employed SVM and other semi-empirical approaches.
Keywords: Flow conditions, Gaussian process regression, Prediction accuracy, Support vector machine
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مقاله علمي-پژوهشي

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر رواناب سطحی با مدل ( SWATمورد مطالعه :رودخانه مزلقان)
شهاب حاجی قاسمی ،1محمود ذاکری نیری ،*2عطااهلل نجفی جیالنی
تاریخ دریافت1399/8/4 :

3

تاریخ پذیرش1399/9/11 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب سطحی حوضه مزلقها بهو به ایه مظوهور مهد  SWATبهرا بههی سهای رییهم
هیدرولوییکی حوض و الگوریتم  SUFI-2ر نرمافزار  SWAT-CUPبرا بهیظ سای پارامترها مد استفا ه بد ا هها آمار مهور اسهتفا ه
برا بهی سای رواناب ،مربوط ب سا ها ( )2015-1997بو برا ارییابی توانایی مد  SWATر بهی سای بی رواناب ای باخصهها نهش-
ساتکلیف p-factor ،R2،و  r-factorاستفا ه بد و با استفا ه ای مد تغییر اقلیم  LARS-WGر مظطق مور ه مطالع با ا هها مشاهداتی ایستگاه
رایی ک ارا آمار بلظدمدت اقلیمی است ،ریزمقیاس نمو ه و با ر نورگرفت سظاریوها تغییهر اقلهیم  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بهرا وره
آیظده  2021-2040تغییهر اقلهیم مظطقه مهور ارییهابی قهرار گرفهت برا اﻃمیظا ای رستی واسظﺠی مد  LARS-WGای باخصها خطاسظﺠی
میانگی مﺠﺬور مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگی خطا مطلﻖ ( )MAEو ضریﺐ بهرهور نش-ساتکلیف ( )NSEاستفا ه بد؛ نتههایم مطالع ه ضههم
تایید کارایی مد  ،نشا ا برا وره  ،2021-2040افزایش ر متوسط ما ساالن براساس س سظاریو نامهر ه رخ خواهد ا همچظهی میهانگی
ماهان بارش تحت سظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6افزایش و  ،RCP8.5کاهش را پیشبیظی میکظد ر نهایت با توج ب ا هها پهیشبیظهی بهده
اقلیمی ر بهی سای رواناب ،ر حوض مزلقا  ،افزایش رواناب پیشبیظی میبو
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،رواناب سطحی ،رو خان مزلقا  ،مد LARS-WG ،SWAT

مقدمه

32 1

رواناب ،آبدهی رو خان ها ،آبها ییریمیظهی ،بهدت سهیبب و
خشکی ،همگی متاثر ای بارش و ما ک ای مهمتهری عظاصهر اقلیمهی
هستظد ،میبابظد آگهاهی ای میهزا حﺠهم و بهدت روانهاب نابهی ای
نزوالت جو و تغییرات کمی و کیفی آ ر یما و مظاﻃﻖ مختلف ای
نیایها اساسی برنام ریزا و مدیرا مظابع آب است ،ب ﻃور ک ر
مسائل مربهوط به مهدیریت مظهابع آب ،کظتهر آلهو گی ،ﻃهر هها
مهظدسی آب ،مصارف کشاوری  ،خسهارات نابهی ای سهیل و حفه و
بهرهور مظاسﺐ ای مظابع ﻃهیعی ضرور است نور ب ایظکه تغییهر
 -1انش آموخته کاربظاسهی اربهد ربهت مهظدسهی و مهدیریت مظهابع آب ،واحهد
اسبمشهر ،انشگاه آیا اسبمی ،اسبمشهر ،ایرا
 -2اسههتا یار گههروه مهظدسههی عمههرا  ،واحههد اسبمشهههر ،انشههگاه آیا اسههبمی،
اسبمشهر ،ایرا
 -3انشههیار گههروه مهظدسههی عمههرا  ،واحههد اسبمشهههر ،انشههگاه آیا اسههبمی،
اسبمشهر ،ایرا
)Email:Lzakeriiau@gmail.com
(* نویسظده مسئو :
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.11.1

اقلیم یکی ای مهمتری چالشهایی است ک بشر ر عصر حاضر با آ
روبرو است ،لﺬا سیاستها و برنام ریز ها باید توا ظرفیهتسهای و
انعطافپﺬیر برا رویارویی با وقوع پدیدههایی نویر تغییر اقلیم که
ابعا و اثرات ییا بار آ ها گستر ه و همراه با عدم قطعیتها فراوا
است را ابت بابظد (حیدر تاب کهو و حسیظی)1398 ،
محدو یت مظابع آب و توییهع نامتﺠهان آ ر مظهاﻃﻖ مختلهف
ایرا سهﺐ بده است ک ر مقایس با بسیار ای کشورها ،نسههت به
پدیده تغییر اقلیم آسیپپﺬیرتر بابد؛ ییرا ارتهاط تظگاتظگی بی چرخه
هیدرولوی و سیستم اقلیمی وجو ار و ههر تغییهر ر اقلهیم ،رو
پارامترها هیدرولوییکی اثر میگهﺬار تغییهر اقلهیم عههارت اسهت ای
تغییرات رفتار آب و هوایی یك مظطق نسهت ب رفتار که ر ﻃهو
یك افﻖ یمانی بلظد مدت ای اﻃبعهات مشهاهده یها ثههت بهده ر آ
مظطق مور انتوار است ر سا ها اخیر با تدوی سظاریوها انتشار
گایها گلخان ا توسط هیأت بی الدو تغییر اقلیم ،مد ها گر ش
عمومی با فرضیات مختلف انتشار اجهرا بهدهانهد تها وضهعیت اقلیمهی
ه ها آتی را پیشبیظی کظظد ﻃهﻖ رویکر جدید ر گهزارش پهظﺠم
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هیئت بی الدو تغییر اقلیم ) 1(IPCC AR5ک تحهت چههار سهظاریو
ارائ بده است ،میانگی ما مظاﻃﻖ مختلف کره یمهی تحهت ههر
چهار سهظاریو  RCP6.0 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بسهت به
مظطق ه جغرافیههایی بهها بههدتههها متفههاوت افههزایش خواهههد یافههت
(چراغعلی یا ه و همکارا  .(1399 ،ای آنﺠا که میهزا رجه حهرارت
مؤلف ها اقلیمی ر اندرکظش متقابل قهرار ار  ،انتوهار مهی رو که
تغییرات قابل مبحو ا ر آب و ههوا جههانی رخ ههد ( IPCC,
 )2007گرم بد کره یمی مظﺠر ب تغییهر بهیب تهابش ای سهط
یمی  ،گر ش اتمسفر ،تغییر توییع مکانی و یمانی و بدت بارش بده
و ب چهرخش بخهار آب سهرعت مهیبخشهد ،همچظهی ویژگهیهها
هیدرولوییکی ای قهیل تهخیر ،رواناب ،آب و خاك را تحهت تهأثیر قهرار
مهی ههد )(Kundzewicz et al., 2007; Merritt et al., 2006
سایگار با تغییر اقلیم یکی ای اجزا برنام ریز ر توسع ییربظایی
و پﺬیرفت بده ر تمام نها ها بی المللی است ای سایگار بامل
پیشبیظی قیﻖ ای وضعیت آیظده نیز خواههد بهو مظهابع آب کشهور ای
جمل بخشهایی است ک به ﻃهور جهد ای تغییهرات اقلیمهی متهأثر
خواهدبد و حویهها وسیعی ای آ بامل مظهابع آبهها سهطحی و
ییریمیظی ،بهک ها آب و فاضبب ،بههک هها آبرسهانی بههر و
سایهها مرتهط با بخش آب با پیامهدها قابهل مبحوه ا روبه رو
خواهظد بد (بهور و همکارا  )1398 ،نور ب تأثیر تغییرات فوق بر
برنام ریز ها مظابع آب ،بهی سای جریا رو خان برا آگهاهی ای
آور رو خان ر ورهها یمانی آیظده ای مسهائل مههم و کهاربر ر
مدیریت مظابع آب است و میتواند ر یمیظ ها مهدیریتی راهگشها
مشکل سیبب ،فرسایش خاك و ﻃراحی کلی پرویهها هیهدرولیکی
بابد ک معموال با توسل ب مد ها مختلهف هیهدرولوییکی که بها
بهرهمظد ای روشها مختلف نور میزا جریا را برآور میکظظد
صورت میگیر ( روار و سلیمانی )1386 ،انتخاب یك مد ای بهی
مد ها هیدرولوییکی مختلف ک بتواند تهأثیرات تغییهر اقلهیم را بها
توج ب بهرایط مختلهف مهدیریت کشهاوری و مظهابع آبهی بهر رو
سیستم مظابع آب یك مظطق بهی سای کظد ،تأثیر بسزایی ر ارییابی
اثرات ای پدیده و تصمیم گیر بهتر سایما ها و ذیظفعا مربوط ار
بررسی تحقیقات انﺠام بده نشا ا ه است که مهد  2SWATبه
الیلی مانظد بدو هزیظ بو و قابلیت بهی سهای همزمها اثهرات
متقابل متغیرها هیدرولوییکی و مدیریت کشهاوری مانظهد روانهاب،
تهخیر و تعرق و آب ها ییریمیظی و متغیرها گیاهی مانظهد عملکهر
ر حوض ها پیچیده با برایط کاربر اراضهی و نهوع خهاك متظهوع
گزیظ مظاسهی میبابد ) .(Neitsch et al., 2011ای مد ضم ارا
بو ای امکانات ،میتواند تحلیلها الیم را ر محیط  GISب ﻃور
)1- Fifth Assessment Report IPCC (AR5,2014
2- Soil and Water Assessment Tool

مکانی انﺠام هد ای سا  1990مطالعات متعد تبش کر هانهد عهدم
قطعیت نابی ای مظابع مختلف را ر پژوهش ها هیهدرولوییکی مهور
تﺠزی و تحلیل قهرار هظهد همچظهی مهد  3LARS-WGیکهی ای
مشهورتری مد ها مولد ا ههها آب و ههوایی اسهت که بهرا
بهی سای ا هها هوابظاسی ر یك مکا واحد تحت برایط اقلیم
حا و آیظده ب کار میرو ر ای راستا با توج ب اهمیت موضهوع و
ب مظوور کظتر آ  ،تحقیقاتی با مد  SWATصورت گرفت که ر
ای پژوهش ب بررسی پارها ای مطالعات اخلهی و خهارجی پر اخته
بده است.
پورمحمد و همکارا ( ،)1396ر بررسی اثرات تغییر اقلهیم بهر
رواناب حویه آبریز تویسرکا همدا بها مهد  LARS-WGبه ایه
نتیﺠ رسیدند ک ر اثر کاهش بارش نابی ای تغییرات اقلیمی حﺠهم
رواناب خروجی هر یك ای ییرحویهها حویه آبریز تویسرکا کهاهش
خواهههد یافههت نهها ر و همکههارا ( ،)1396ر پژوهش هی بهها عظههوا
"بررسی تاثیر تغییر کاربر اراضی و اقلیم بر رواناب حوض آبخیز با
استفا ه ای مد ( SWATمطالع مهور  :حوضه گهری )" گهزارش
کر ند ک کاهش میهزا روانهاب ر وره  2042تها  2050نسههت به
وره  2000تا  2010ر اثر تغییر اقلیم (بارش و ما) بیشتر ای میزا
کاهشی است ک ر اثر تغییر کاربر اراضی ایﺠا میبهو بحهر و
یاهد ( ،)1395ر مطالع ا ب بررسی اثرات تغییهر اقلهیم بهر رییهم
هیهدرولوییکی جریها سهطحی رو خانه حوضه آبخیهز ارایکوسه "
پر اختظد؛ نرم افهزار مهور اسهتفا ه LARS-WG ،و  SWATبهو
نتایم نشا هظده افزایش متوسط ما ساالن ر ورههها نهامهر ه
بو همچظی بارش ر سا ها ابتدایی و میانی قر با افهزایش و ر
سا ها انتهایی قر با کاهش روبرو خواهد بو سهاراف و رگولهوار ،
ر بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی ر تولیهد روانهاب ر حوضه رو خانه
گو اوار  ،هظد گزارش کر ند ک کاهش روانهاب ر ﻃهی سها هها
 2020ممک است ب علت افزایش ییا حداقل رج حرارت صهورت
پهﺬیر ) .(Saraf and Regulwar, 2018واگهش و همکهارا  ،ر
مطالع ا ب "تاثیر تغییرات اقلیمی ر تولید رواناب :حوضه رو خانه
ریفت ره اتیوپی" با مد  SWATپر اختظهد؛ ر نهایهت پهیشبیظهی
بارش رواناب برا حوض حاکی ایی بو ک حوضه افهزایش بهدید
بارش و ما را پیشرو خواهد ابت ) .(Wagesh et al., 2013مهرور
مطالعات نشا می هد بررسی نتایم تغییر اقلیم حاکی ای آ است که
بر تهخیر و تعرق افزایش یافت است و بر رواناب اثهر خواههد ابهت
اکثر مطالعات اخلی و خارجی ،مد  LARS-WGبرا بررسی تغییر
اقلیم انتخاب کر ه بو ند ک نتایم رضایتبخش بو
بررسی تاثیر پدیده تغییر اقلیم بهر فرآیظهدها هیهدرولوییکی و
رواناب سطحی حوض آبخیز میتواند ب مدیریت چالش ها مظهابع
3- Long Ashton Research Station-Weather Generator

بررسي تاثير تغييرات اقليمي بر رواناب سطحي با مدل...

آب و برنام ریز صحی و مهدیریت حوضه آبخیهز کمهك نمایهد
مطالعههات مظطق ه ا تههاثیرات تغییههرات اقلیمههی باتوج ه ب ه نوسهها
پارامترها اقلیمی ای یك مظطق ب مظطق یگر کامب ضرور اسهت
و ای ﻃرفی سامان ها اقلیمی مختلهف نسههت به تغییهرات یکسها ،
واکظشها متفاوتی را نشا می هظهد (بهریفی و همکهارا )1397 ،
مرور مطالعات حاکی رضایت بخش بو نتایم مد  LARS-WGر
بررسی تغییر اقلیم است و برا بررسهی ایه پدیهده ،مظاسهﺐ اسهت؛
همچظی بررسی مطالعات تغییر اقلیم نشا هظهده اثدرگهﺬار آ بهر
بارش ،ما و رواناب است نور ب اهمیت ایه مسهال  ،بررسهی تهاثیر
تغییرات اقلیمی بر رواناب سطحی حوضه رو خانه مزلقها بها مهد
 ،SWATهدف و موضوع پژوهش حاضر است

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
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آبخیز مزلقا با اقلیم نیم خشك ر محدو ه جغرافیهایی ' 17تها 50°
ﻃو برقی و ' 56تا  33°عرض بمالی و' 10تا  50°ﻃهو بهرقی و
' 25و  35°عرض بمالی با مساحت  1429کیلهومتر مربهع ر بهما
برق استا مرکز واقع بده است متوسط بارنهدگی سهاالن ایه
حوض  271/1میلیمتر و متوسط آبدهی ساالن آ  1/31مترمکعﺐ بر
ثانی است رو خان مزلقا ای کوهها قاراغا سرچشهم گرفته و ر
بخش نهوبرا بهرسهتا سهاوه جریها ار ایه رو خانه یکهی ای
ریزاب ها رو خان قرهچا است و ر  17کیلومتر پایی سهت سهد
ساوه ،رو خان مزلقا ب رو خان قرهچا میپیوند ایه رو خانه ای
غرب ب برق جریا ار بر اساس اﻃبعات نقش کاربرا اراضهی،
بیشتری کابر حوض  ،مسکونی ،بیابا  ،محدو ه نوامی و یمی ها
حاصلخیز است ،و ر مرته بعد ب ب کشاوری تعلﻖ ار است بها
توج ب نقش خاك محدو ه مور مطالع  ،بیشتری مساحت حوض ب
ب ایظسپتیسو و اریدسو اختصاص ار

حوض مور مطالع ای پژوهش ،رو خان مزلقها اسهت؛ حوضه

شکل  -1نقشه موقعیت مکانی رودخانه مزلقان
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خاك ایظسپتی سو جوا است خهاك اریدسهو خهاك مظهاﻃﻖ
خشك و بیابانی با تﺠمع آهك و الی ها نمك میبابد ایه خهاك
ب مقدار کافی بارا ریافت نمیکظد ک بتوا ب صورت عا ر آ
کشاوری انﺠام ا لﺬا باتوج به نهوع خهاك و جهﺬب ضهعیف آ و
کاربر مظطق ک غالﺐ مسکونی و بیابا و کشاوری است ،میتوا
احتمهها افههزایش ر تهخیههر و تعههرق ،مهها و روانههاب را ر محههدو ه
پیشبیظی کر
روش تحقیق

ر ایه پههژوهش به مظوههور ارییههابی اثههر تغییههر اقلههیم بههر رییههم
هیههدرولوییکی حوضهه آبخیههز مزلقهها  ،پهه ای واسههظﺠی مههد
هیدرولوییکی ارییابی آب و خهاك  SWATو مهد اقلیمهی LARS-
 WGبا برایط مظطق مطالعاتی ،کهارایی آ هها ر بایتولیهد ا ههها
گﺬبت و پیشبیظی وره آتی و بهی سای حوض آبخیز مور ارییهابی
قرار گرفت ر پژوهش حاضر برا بررسی تغییهرات اقلیمهی ایسهتگاه
رایی ورو ها مد الرس بامل :ما حداقل و حداکثر ،بارندگی
و تابش یا ساعت آفتابی برا وره  1997-2015بو ند ک ب صهورت
رویان برا یك ایستگاه هوابظاسی مظطق ﻃههﻖ فرمهت مهد تهیه
بهده و به مهد معرفهی گر یدنهد همچظهی فایهل یگهر بههامل
مشخصات جغرافیایی هر ایستگاه تهی بد ک بهامل ﻃهو و عهرض
جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه مور مطالع بو
ارییابی مهد بها باخصها خطاسظﺠی میانگی مﺠﺬور مربعات
خطا ( ،)RMSEمیانگی خطا مطلﻖ ( )MAEو ضریﺐ بهرور
نش-ساتکلیف ( )NSEصورت گرفت
پ ای اﻃمیظا ای قابلیت مد  LARS-WGر تولیهد ا ههها
اقلیمههی ایسههتگاه مطالعههاتی ،ایهه مههد جهههت ریزمقیههاس نمههایی
 CanESM2تحهههت سهههظاریوها  RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5اجههرا بههد پ ه ای اجههرا مههد و تولیههد مقهها یر رویان ه
پارامترههها بههارش ،مهها کمیظه و بیشههیظ بههرا ایسههتگاه راییه ،
پارامترها مﺬکور مور تﺠری و تحلیل قرار گرفت و بهرایط اقلیمهی
وره آیظده ( )2021-2040پیشبیظی گر ید
باتوج ب هدف مقال جههت بررسهی اثهر تغییهر اقلهیم بهر رییهم
هیهدرولوییکی حوضه آبخیهز مزلقها  ،په ای تولیهد مقها یر رویانه
پارامترها اقلیمی ،ای مقا یر ب مد  SWATکه ر مرحله قههل
واسظﺠی و اعتهارسظﺠی بده بو  ،وار بده و وضعیت آبهدهی مظطقه
مطالعاتی پیش بیظی بد با مقایس مقها یر بهی ر وره مشهاهداتی و
آیظده ،تغییرات هیدرولوییکی حوض مزلقا  ،مور مطالع قرار گرفهت
ک ر ذیل ب تشری ب آ پر اخت بده است

سناریو و مدل اقلیمی

ایآنﺠا ک پیشبیظی وضعیت اقلیم آیظده تحت پدیده تغییر اقلیم ب
ﻃور قطعی ممک نمیبابد ،راهحل جایگزی اسهتفا ه ای سهظاریوها
اقلیمی میبابد گام نخست ر مطالعات تغییر اقلیم ،انتخاب مد ها
اقلیمی مظاسﺐ مظطق ای میا مﺠموع مد هها پیشهظها هیئهت
بی الدو تغییر اقلیم ،جهت اخﺬ ا ه ها اقلیمی تحهت سهظاریوها
انتخابی است (قهرما و همکارا )2015 ،
ر حا حاضر ای روش ها مختلفی برا تولید سظاریو اقلیمهی
ر ورهها آتی اسهتفا ه مهیبهو ایه روشهها عهارتظهد ای تولیهد
سظاریو مصظوعی ،استفا ه ای ا هها گﺬبت متغیر اقلیمی مظطقه و
استفا ه ای مد ها گر ش عمومی جو 1ک ر ایه پهژوهش ،مهد
گهر ش عمهومی جهو ) ،(AOGCMمهدنور اسهت ر حها حاضهر
معتهرتری ابزار جههت تولیهد ایه سهظاریوها مهد هها AOGCM
میبابد ای مد ها بر پای قوانی فیزیکی بو ه ک به وسهیل روابهط
ریاضی ر یك بهک س بعد ر سط کره یمی حل میبهوند ر
تمام ای مد ها هشت متغیر سطحی اقلیمی بامل میهزا بارنهدگی،
میانگی فشار سط ریا ،تابش خوربید  ،ما میانگی  ،ما نقط
بهظم ،ما هوا حداقل ،ما هوا حداکثر و سرعت با ر ارتفاع
 10متر تا سا  2100تحت سظاریوها مختلف انتشار بهی سهای
بدهاند همچظی متغیرها یگر بهامل محهدو ه تغییهرات مها
رویان  ،فشار بخار ،واریان ما رویان و بارندگی نیز تحت بعضی ای
مد ها اجرا بدهاند و ای خروجی مهد  CanESM2که ای چههارمی
نسل ای مد ها آب و هوایی است ،استفا ه بهده اسهت که توسهط
مرکز مد سای و تحلیل آب و هوا کانا ا ییر نور سهایما محهیط
ییست ای کشور توسع یافت است ر ای مد کل سط یمهی به
صورت  128*64سلو  ،بهک بظد بده است که مشخصهات آ ر
جدو  1ارائ بده است
هیات بی الدو تغییهر اقلهیم ر تهدوی گهزارش پهظﺠم ارییهابی
خو ) (AR5ای سظاریوها جدید  RCPب عظوا نمایظدهها خطهوط
سیر غلوتها گونهاگو گایهها گلخانه ا اسهتفا ه کهر ه اسهت
سظاریو جدیهد انتشهار ارا چههار خهط سهیر کلیهد بها نهامهها
 RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5مههیبابههد که بههر اسههاس
میزا وا ابت تابشی آ ها ر سا  2100نامگﺬار بدهاند
 سننناریوی اناشننار  :RCP2.6ای ه سههظاریو توسههط تههیممدلسای  IMAGEای موسس ارییابیها محیطی هلظد ﻃراحی بده
است ای سظاریو ربرگیرنده کمتری نرخ افزایش گایها گلخانه ا
و وا ابت تابشی نابی ای آ است مطابﻖ ای سظاریو وا ابت تابشهی
1- Atmosphere- Ocean General Circulation Model
)(AOGCM
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ر اواسط ای قر ب حدو  3/1وات بر مربع رسیده و سپ کهاهش
یافت و ب  2/6وات بر مترمربع ر سا  2100میرسد برا رسهید
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ب ای سط وا ابت تابشی ،بایستی گایها گلخان ا ب میزا قابل
توجهی کاهش یابد

جدول  -1مشخصات مدل ( CanESM2مخاصات ایرادی ندارد)

دقت مکانی دادههای اقیانوسی

دقت مکانی دادههای اتمسفری

ﻃو جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ﻃو جغرافیایی

عرض جغرافیایی

( رج )

( رج )

( رج )

( رج )

1/40625

 1/1407و /9303

2/8125

2/7906

 سننناریوی  :RCP4.5سههظاریو  RCP4.5توسههط گههروهمدلسای  MiniCAMﻃراحی بهده اسهت و ر آ وا ابهت تابشهی
نابی ای گایها گلخان ا قهل ای سا  2100ر مقهدار  4/5وات بهر
متر مربع ثابت میماند
 سناریوی اناشار  :RCP6سظاریو انتشهار  RCP6توسهطگروه مدلسای  AIMر موسس ملی مطالعات یاپ ﻃراحهی گر یهد
ر ای سظاریو وا ابت تابشی بعد ای سا  2100به لیهل اسهتفا ه ای
فظاور ها جدید و سیاستهها کهاهش گایهها گلخانه ا ثابهت
میماند
 سناریوی  :RCP8.5بدو اتخهاذ هیچگونه سیاسهت ههاکاهش آثار و مقابل با پیامدها اقلیم ،آب و هوا کره یمی ر خهط
سیر سظاریو انتشار  RCP8.5پیش خواهد رفت ب ﻃهور که ا امه
ای روند مظﺠر ب وا ابت تابشی ب میهزا  8/5وات بهر مترمربهع ر
سا  2100می گر ر ای هظگام غلوت اکسید کرب ب 1000
 ppmرسیده است و همچظا روند افزایشی خواهد ابت ای سظاریو
توسط تیم مدلسای  MESSAGEو موسس  IIASAبه سرپرسهتی
پروفسور کیوا ریهاحی ر موسسه بهی المللهی آنهالیز سیسهتمهها
کاربر  IIASAاتریش توسع و ﻃراحی بد ک وجه مشخصه آ
روند افزایش گایها گلخان ا است
ریز مقیاس نمایی

ر ایه تحقیهﻖ بهرا کوچهك مقیهاس کهر ا ههها مهد
CanESM2ای مد ریز مقیاس  LARS-WGاستفا ه بده است ک
ای جمل روشها آمار ریزمقیاس نمایی است  LARS-WGیکهی
ای مشهورتری مد ها مولد ا هها آب و هوایی اسهت که بهرا
بهی سای ا هها هوابظاسی ر یك مکا واحد تحت برایط اقلیم
حا و آیظده ب کار میرو ر ای مهد ا ههها بهارش رویانه ر
هرماه با اسهتفا ه ای ینﺠیهره مهارکوف مرتهه او مهور بررسهی و ای
ا هها تحلیل بده ب مظوور تعیی مشخصات آمهار نویهر تعهدا
رویها خشك و تر ،میاتگی و توییع بارشها رویانه ر هرمهاه ای
سا استفا ه میبوند مد  LARS-WGبرا هر یك ای متغیرها

مد
CanESM2

ما حداکثر و حداقل ،تابش خوربید و ساعات آفتابی توییهع نیمه
تﺠربی جداگان ا ر نور میگیر ر مد فرض بر ای است ک ما
ارا توییع نرما بو ه و متوسط و انحراف معیار ما رویات مطابﻖ
با سا فوری محدو تغییر میکظد برا ماهها حهداکثر و حهداقل،
فرض میبو ک خو همهسهتگی یمهانی ر ﻃهو سها بهرا یهك
ایستگاه معی ب صورت ثابهت بابهد بهرا تهابش خوربهید نیهای،
توییعها نیم تﺠربی با بایهها یمانی مسهاو مور اسهتفا ه قهرار
میگیر (باهی رخسار و همکارا )1398 ،
مدل هیدرولوژی

ر ای پژوهش ای نسخ  2012نرم افهزار  SWATاسهتفا ه بهد
مد  SWATیك مد نیم توییعی بو ه ک برا بهی سای حوض
آبریز ب صورت پیوست عمل میکظد ک توسط آرنولد و همکارانش ر
سا  1998توسع یافت است و برا پیشبیظی اثر روشها مدیریتی
متفاوت یمی بر رو جریا  ،رسوب ،عظاصهر غهﺬایی و بهیب مهوا
بیمیایی ر حوض ها یراعی با خاك و کاربر اراضی متغیهر بهرا
بایهها یمانی ﻃوالنی توسع یافت است (ایمانی امیرآبا و همکهارا ،
 )1396ر ایه راسهتا بها اسهتفا ه ای نهرمافهزار  GISنسهخ ،10.4
DEMو آبراه هها و مشخصهات بههک رو خانه ا حهویه اسهتخرا
گشت سپ ای رو نقش رقومی ارتفاع ،حوضه آبخیهز به تعهدا
ییرحوض تقسیم بد و بر مهظا نقش ها خاك ،کهاربر اراضهی و
بیﺐ ،ییرحوض ها نیز ب واحدها کوچکتر تقسیم میبوند ک به
هرکدام ای ای واحدها یك ( 1 HRUواحد هیهدرولوییك) مهیگویظهد
ای واحدها بایستی تا حد امکا ای نور هیدرولوییکی مشاب بابظد ر
واقع باید ر هر واحد هیدرولوییکی ،ویژگهیهها خهاك ،توپهوگرافی،
پوبش و کاربر اراضی تغییرات چشمگیر ندابت بابهظد (Neitch
)et al. 2011

چرخ هیهدرولوی که به وسهیل مهد  SWATبههی سهای
میبو  ،بر پای رابط بیب آبی است:
𝐭
(𝐒𝐖 𝐭 = 𝐒𝐖𝟎 + ∑𝐢=𝟎(𝐑 𝐝𝐚𝐲 − 𝐐𝐬𝐮𝐫𝐟 − 𝐄𝐚 − 𝐖𝐬𝐞𝐞𝐩 − 𝐐𝐠𝐰 ) )1
ک ر آ  SW tمقدار نهایی آب ر خاك (میلیمتر) SW0 ،مقدار
1 Hydrologic Response Unit
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اولی خاك (میلیمتر) R day ،مقدار بارنهدگی ر روی  iام (میلهیمتهر)،
 Qsurfمقدار رواناب سطحی ر روی  iام (میلیمتر) Ea ،مقدار تهخیر و
تعرق ر روی  iام (میلیمتر) Wseep ،مقدار آبی ک ای پروفیل خاك ب
ناحی غیرابهاع ر روی  iام وار میبهو (میلهیمتهر) ،و  Qgwمقهدار
جریا برگشتی ر روی  iام (میلیمتر) ،است
ر مد  SWATو روش برا تخمی روانهاب سهطحی وجهو
ار  :الف) روش بماره مظحظی و ب) رابط نفوذ گری و آمپت .روش
بماره مظحظی ،تﺠربی است و ب وسیل سایما حفاظت خهاك امریکها
) (SCSبرا تخمی رواناب ر حوض با کاربر اراضی و خاكهها
مختلف توسع پیدا کر ه است ر ای پهژوهش بهرا محاسهه روش
نفوذپﺬیر بماره مظحظی ) (CN1بهره گرفت بده است رابط SCS
رابط اصلی روش بماره مظحظی میبابد و ب صورت معا ل ییر بیا
میگر :
2
Q
()2
)(Rday −0.2S
)(Rday −0.8S

=surf

ک ر ای رابط  Qsurf ،رواناب سطحی) میلیمتر( R day ،عمهﻖ
بارش رویان ) میلیمتر( S ،پارامتر نگهدابت رﻃوبت )میلیمتر( ،پارامتر
Sب صورت مکانی و یمانی تغییر پیدا میکظد ب صهورت مکهانی بها
تغییرات خهاك ،کهاربر اراضهی ،نحهوه مهدیریت و بهیﺐ مظطقه و
ب صورت یمانی با تغیرات آب موجو ر خاك تغییر مییابد پارامتر  Sب
صورت ییر بیا میبو :
1000
( S = 25.4
)− 10
()3
CN
ک ر آ  CN :ماره مظحظی مربوط ب حوض میبابد ک برا هر
بارندگی فرق میکظد و ب ویژگیها فیزیکی حوض بستگی ار و 𝑆
پارامتر نگهدابت رﻃوبت )میلیمتر( میبابد
بههو پر ایش بهی سای مد ها الیم است ب سمتی سهوق ا ه
بو ک کلی مظابع تولید خطا و همچظی مظشاء آ ر روند مدلسای و
یا پیشبیظی پوبش ا ه بوند .پارامترها مد یکی ای مظهابع تولیهد
خطا است ک عدم اﻃبع ای صحت مقا یر آ ها سههﺐ بهروی خطها ر
نتایم بهی سای میبو (مهرپرور و همکارا  )1397 ،با توج ب ییا
بو پارامترها ورو  ،بهرا بهظاخت بهتهر مهد و انﺠهام موفهﻖ
واسظﺠی ،الیم است برا پارامترها مد آنالیز حساسیت انﺠام بو
هدف اصلی ای آنالیز حساسیت تعیی ورو هایی است که مشهارکت
بیشتر ر تغییهر خروجهی ارنهد و ایظکه کهدام پهارامتر همهسهتگی
بیشتر با خروجی ار بهها انﺠههام آنههالیز حساسههیت مههیتههوا
پارامترههها مهههم و حسههاس را بههظاخت و بهها تمرکههز بههر رو آ ههها
واسظﺠی مهد را سهریعتر انﺠهام ا بهرا انﺠهام آنهالیز حساسهیت
روش "یك پارامتر ر هر بار" ) (OATمور اسهتفا ه قههرار گرفههت
که متعارفتری روش برا ای کار میبابد ر روش  OATر ههر

1- Curve Number

بار اجرا مد یك پهارامتر تغییهر میکظد و بقی ثابت میمانظد و اثهر
آ تغییر بر تابع ههدف ،حساسهیت پهارامتر را مشههخص مههیکظههد
پارامترهایی ک برا آنالیز حساسیت ر مظطق مطالعاتی ر نور گرفت
بد عهارت بو ند ای :بهماره مظحظهی  ،(CN2) SCSثابهت تخلیه آب
ییریمیظهههههههی ) ،(V_ALPHA_BFیمههههههها تهههههههاخیر آب
ییریمیظی ) ،(V_GW_DELAYحداقل مقدار ذخیره آب الیم بهرا
رویههدا جریهها پای ه ) ،(V_GWQMNظرفیههت ذخیههره آب قابههل
سههههترس ) ،(r_SOL_AWCضههههریﺐ نفههههوذ آبخههههوا
) ،(V_RCHRG_DPﻃههو متوسههط بههیﺐ )،(V_SLSUBBSN
ضریﺐ تأخیر رواناب سط ) ،(r_SURLAGفاکتور جههرا تهخیهر ای
سهههط خهههاك ) ،(V_EPCOفهههاکتور تهههاخیر مههها بهههارش
برف ) ،(V_TIMPما ذوب تو ه بهرف ) ،(V_SMTMPمتوسهط
ما هوا بهرا بهارش بهرف ) ،(V_SFTMPحهداکثر میهزا ذوب
برف ) ،(V_SMFMNضریﺐ مانیظگ کانها ) ،(r_CH_N2فهاکتور
جهرا تهخیر ای سط خاك ) (V_ESCOو هدایت هیدرولیکی کانا
).(r_CH_K2

ر سا ها اخیر بست نرمافزار ب نهام  SWAT-CUPتوسهع
یافت ک ب وسیل آ امکا واسظﺠی مهد بها اسهتفا ه ای روشهها
واسههظﺠی خو کههار بههامل  SUFI2 ،GLUE ،MCMC ،PSOو
 Parasolفراهم میآید ای بست نرمافزار امرویه توسط بسهیار ای
کاربرا برا واسظﺠی ب کار میرو (بیات و همکارا  )1397 ،لهﺬا ر
ای پژوهش ،واسظﺠی و اعتهارسظﺠی مد با نرمافزار SWAT-CUP
با الگوریتم  SUFI-2انﺠام گرفت ر ای مرحل بایسهتی به فعهات
مختلف اقدام ب اجرا مهد نمهو ه و هر بار با توج ب باخصهها و
معیارههها آمههار  ،نتههایم را مههور ارییههابی قههرار ا ر صهههورت
رضهایتبخش نهو نتایم بهی سای  ،بایستی پارامترها موجهو ر
مد بهیظ بهده و مﺠهد ا مهد را اجرا نمو تا جریها بههی سهای
بده ای لحاظ آمار ارا قت مظاسﺐ بابد ر تحقیﻖ حاضر نیز بعد
ای اجرا مد ر فعات متعد  ،هر بار پارامترها حساس تغییهر ا ه
بد و ر نهایت بعد ای بهیظ بد پارامترهها ،برنامه  SUFI2اجهرا و
برا مظطق مطالعاتی کالیهره بد
بههرا اریی هابی توانههایی مههد ر بهههی سههای ب هی روانههاب ای
باخصها نش-ساتکلیف p-factor ،R2 ،و  r-factorاستفا ه بد
روش  SUFI-2تمام عدم قطعیت ها را ر مدلسای بهامل عهدم
قطعیت ورو ها ،مد مفهومی ،پارامترها و ا هها اندایهگیر بده
را ر نور میگیر سظﺠش میزا عدم قطعیت که ربرگیرنهده تمهام
موار اباره بده می بابد ،توسط معیار ب نام  P-Factorک بیهانگر
رصد ا هها مشهاهداتی که رو بانهد عهدم قطعیهت  95رصهد
) (95PPU2قرار می گیرند ،است ای آنﺠایی ک اثر تمام عوامهل عهدم
2- 95 Percent Prediction Uncertainty
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قطعیت ر متغیر اندایهگیر بده مظعک میبوند P-Factor ،معیهار
مظاسهی برا سظﺠش قدرت آنالیز عدم قطعیت انﺠام بهده مهیبابهد
(عهاسپور و همکارا )1386 ،
نور ب ایظک روش  SUFI2روش استوکاستیکی است ،ای باندها
عدم قطعیت پیش بیظی  95رصد و همچظی ای فهاکتور به نهام R-
 Factorک ب نوعی بیانگر متوسهط فاصهل بهی بانهد بهاال و پهایی
میبابد ،برا برآور کیفیت نتایم حاصل ای مدلسای استفا ه میبو
و ب عهارت یگر معیار برا برآور نز یکی فاصل بی باندها باال
و پایی میبابد:
1 k
̅ x = ∑l=1(XU − XL )l
R
()4
K
ﻃهیعتا برایط ایده آ یمانی است ک فاصل بی باند بهاال ) (Xuو
پایی ) (XLتا حد امکا ب هم نز یك و  𝑅̅ xب صفر نز یهك بهو
اگرچ ب علت وجو خطا ر اندایهگیر و وجو خطا ر اندایهگیر و
وجو عدم قطعیتها ییا ر مد مقا یر ایدهآ برا  𝑅̅ xب ست
نخواهد آمد مقدار معقو بهرا  𝑅̅ xبها پهارامتر به نهام R-factor
محاسه میبو ک برابر است با:
̅x
R

() 5

σ
̅x

() 6

2

))𝑡( 𝑠𝑞(𝑞 (𝑡)−
𝑄𝑁∑
𝑜 𝑖=1

))𝑛𝑎𝑒𝑚( 𝑜𝑞(𝑞 (𝑡)−
𝑄𝑁∑
𝑜 𝑖=1

NES=1-

ک )𝑡( 𝑜𝑞  :بی مشاهده بده )𝑡( 𝑠𝑞  :بهی بههی سهای بهده
)𝑛𝑎𝑒𝑚( 𝑜𝑞  :میانگی مقدار مشاهده بده  : 𝑞𝑠 (𝑚𝑒𝑎𝑛) ،میهانگی
مقدار بهی سای بده  :NQتعدا عرض ها هیدروگراف
نحوه محاسه ضریﺐ تعیی ) (R2ر ای پژوهش ر رابط ذیهل
آمده است:
()7

]

̅
̅
𝑛∑
)𝑚𝑖𝑠 𝑄𝑖=1(𝑄 𝑜𝑏𝑠−𝑄 𝑜𝑏𝑠)(𝑄 𝑠𝑖𝑚−
𝑚𝑖𝑠 𝑄× 𝑠𝑏𝑜 𝑄

و مﺠموع ا ه چ میزا خطا وجو ار ب عههارت یگهر ،خطها
جﺬر میانگی مربعات عد پیشبیظی بهده و عهد که به صهورت
تﺠربی ب ست آمده را با هم مقایس میکظد ههر چه خطها جهﺬر
میانگی مربعات کمتر بابد ،بهتر است
نحوه محاسه خطا ریش میانگی مربعات ،ر رابط ذیهل آور ه
بده است:
2

()8

𝑄𝑁

))𝑡( 𝑠𝑞∑ (𝑞𝑜 (𝑡)−
RMSE = √ 𝑖=1
𝑄𝑁

هر چ مقا یر ضریﺐ تاثیر ( )NASو ضریﺐ تعیی ( )R2ب یهك
نز یکتر بابظد ،بیها بهی سای بده ای قت مطلوبتر برخور ار
خواهظد بو
میانگی خطا مطلهﻖ ،متوسهط مقهدار مطلهﻖ خطاهها را نشها
می هد ای معیار آمار ای رابط ییر ب ست میآید:
1
| 𝑠𝑏𝑜𝑖𝑄 𝑀𝐴𝐸 = ∑𝑛𝑖=1|𝑄𝑖𝑠𝑖𝑚 −
()9
𝑛
بر اساس روش ذکر بده ،مراحل انﺠام تحقیﻖ ر بهکل  2آور ه
بده است

= R − factor

ک ر آ  𝞂xانحراف معیار مربوط به متغیهر انهدایهگیهر بهده
میبابد ر صورت امکا بهتر است ک مقدار  R-factorای یك کمتر
بابد
مقدار ضریﺐ ناش-ساتکلیف بی یهك تها مظفهی بیظهایهت تغییهر
می کظد مقدار بهیظ ای بهاخص یهك اسهت اگهر میهزا آ ای 0/5
بیشتر بابد ،مد بهی سای خوبی ابهت اسهت و ر صهورت مظفهی
بد آ بهتر است ک ب نتایم مد بسظده نشو و ای متوسط مقها یر
مشاهدها استفا ه بو ر ای پژوهش ای رابط  6بهره گرفته بهده
است
2
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1

𝑛[ = R 2

ر ای رابط  Q ،ا هها مشاهدها و بهی سای بده و  nبرابر
تعدا ا ههاست اندی  simبیهانگر ا ههها بههی سهای بهده و
اندی  obsبیانگر ا هها مشاهدها است مقدار  R2بیانگر ارتههاط
خطی بی ا هها بهی سای بده و مشاهده ا بو ه که مقهدار آ
بی صفر تا یك متغیر است
اعدا محاسه بده برا خطا  RMSبیانگر ای است که بهی

ناایج و بحث
اجرای اولیه مدل  :SWATبا اجرا مد  SWATنقش ییر
حویهها براساس وضعیت آبراه ها حویه ،تولید بهد به ﻃهور کلهی
نتایم حاصل ای اولی اجرا مهد  SWATو بهاخصهها ارییهابی
قت بهی سای ای مد را نشا ا ک مد  SWATر اولی اجرا
با مقا یر اولی پارامترها ارا قت قابل قهولی برا بهی سای بهی
رواناب حویه آبخیز مزلقا نمیبابد و واسظﺠی مد میتواند ب بههو
نتایم و افزایش قت بهی سای آ کمك کظد
واسنجی مدل :واسظﺠی مد ب صورت ماهان و با اسهتفا ه ای
برنام  SUFI2انﺠام بد پارامترهها مهؤثر ر تولیهد روانهاب حهویه
آبخیز بظاسایی بد و ب همراه محدو ه مﺠای تغییرات آ ها به مهد
وار بد ای آمار  13سال اندایهگیر بده ( )1998- 2010بی رویان
برا واسظﺠی مد استفا ه بد نتایم ارییابی ب صورت جدو  2ارائ
بده است ر بکل  3هیهدروگراف بههی سهای بهده و هیهدروگراف
مشاهداتی ماهیان ر وره واسظﺠی ( )1998-2010نشها ا ه بهده
است
تعیننیم مقننادیر ب ینننه رارامارهننای سنناس بعنند ا
واسنجی :همانطور ک قهب اباره بهد ،ر ایه تحقیهﻖ به مظوهور
واسظﺠی مهد ای برنامه  SUFI2اسهتفا ه بهد ر جهدو  3مقها یر
پارامترها حساس ر بهتری حالت واسظﺠی آور ه بده است
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شکل  -2روندنمای رژوهش
جدول  -2ار یابی کارایی مدل در مر له واسنجی
شبیهسا ی دوره واسنجی
0/60
0/61
0/24
0/09

شاخص
NS
𝑅2
p-factor
r-factor
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دبی بر حسب مترمکعب

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
simulated

2010observed
ماه های میالدی دوره زمانی -1998

شکل -3مقایسه هیدروگرافهای شبیه سا ی شده و محاسباتی در دوره واسنجی با رایه مانی ماهانه ایساگاه را یم
جدول  -3مقادیر ب ینه رارامارهای ساس بعد ا واسنجی برای منطقه مطالعاتی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نام رارامار

وا د

دود ب ینه

داقل

داکثر

(ضریﺐ تعیی نفوذ ب سفره عمیﻖ ایسفره کم عمﻖ)

-

0/011592

0/02

0/2

روز

0/277297

0

1

-

0/109669

-0/2

0/2

-

0/006540

-0/01

0/3

(هدایت هیدرولیکی کانا )

میلي متر در ساعت

661/011658

0/01

500

(هدایت هیدرولیکی کانا )

میلي متر در ساعت

0/200587

2000

0

(ضریﺐ آلهدو خاك مرﻃوب)

-

0/717291

0/9

2/5

( ما ذوب تو ه برف)

درجه سلسیوس

09/047668

-20

20

mmH2o

412/737213

0

5000

-

0/277297

0

1

روی

497 /548523

0

500

V_GW_REVAP
V_ALPHA_BF
) ثابت تخلی آب ییریمیظی(
CN2
(بماره مظحظی )SCS
V_CH_N2

(ضریﺐ مانیظگ کانا )
V_CH_K2
r_SOL_K
r_SOL_BD
V_SMTMP
V_GWQMN

(حداقل مقدار ذخیرهآب الیم برا رویدا جریا پای )
V_ALPHA_BNK

(ضریﺐ  αآب پای برا ذخیره ساحلی کانا )
V_GW_DELAY

(یما تاخیر آب ییریمیظی)

هظهده
ر یهك
امها ر
مهی-

ر جدو فوق  Vنشها هظهده روش Replaceو  rنشها
روش  Multipleمیبابد ر روش  ،Multipleمقدار پارامتر
اریش ا ه بده ضرب میگر تا مقدار بهیظه محاسهه بهو
روش  ،Replaceپارامتر مور نور با اریش ا ه بهده جهایگزی
گر
اعابارسنجی مدل :بعد ای مرحل واسظﺠی مد  ،ارییهابی مهد
نیز نتایم قابل قهولی را ر پهی ابهت ر ایه مرحله بها توجه به
پارامترها واسظﺠی بهیظ بده برا مظطق مطالعهاتی ،بها اسهتفا ه ای
باقیمانده آمار ( )2011-2015اقدام ب بهی سای جریا رو خانه

ر جدو 4

بده و ای نتایم ب عظوا نتایم نهایی اعتهار سظﺠی مد
ارائ بده است
ر بکل  4هیدروگراف بهی سای بده و هیدروگراف مشاهداتی
ر وره اعتهارسظﺠی ( ،)2011-2015نشا ا ه بده است بررسی
ای نمو ارها نشا می هد ک مد یمها وقهوع مقها یر بهی او و
بیها پای را ب خوبی مد سای نمو ه است اما مقا یر بی او را
بیشتر ای مقا یر واقعی برآور نمو ه اسهت ،که متوسهط بهی ماهانه
بهی سای بده ر ﻃو ورهها واسظﺠی و اعتهار سظﺠی نیز مویهد
ای مطلﺐ است
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دبی بر حسب متر مکعب

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153555759

ماه های میالدی دوره زمانی 2015-2011
دبی مشاهداتی

دبی شبیه سازی

شکل  -4مقایسه هیدروگراف شبیهسا ی شده و مشاهدهای در دوره اعابار سنجی با رایه مانی ماهانه
جدول  -4ار یابی کارایی مدل در مر له اعابارسنجی
شبیهسا ی دوره واسنجی
0/58
0/58
0/24
0/09

بر اساس ر هیدروگرافها و جداو بعد ای انﺠام مراحل واسهظﺠی
و اعتهار سظﺠی ضریﺐ نش-سهاتکلیف به ترتیهﺐ برابهر  0/6و 0/58
ب ست آمد ک ای ضرایﺐ نشها هظهده نتیﺠه قابهل قههو مهد
 SWATر بهی سای بیب آبی میبابد

شاخص
NS
𝑅2
p-factor
r-factor

میانگی خطا مطلﻖ
میانگی مﺠﺬور مربعات خطا (،)RMSE
( )MAEو ضریﺐ بهرهور نش-ساتکلیف ( )NSEاستفا ه بد،
باتوج ب باال بو مقا یر نش-ساتکلیف و نز یك بو ای مقا یر
ب یك و همچظی پایی بو مقا یر میانگی خطا مطلﻖ میانگی
ما حداکثر ماهیان و میانگی ما حداقل ماهیان قت باال
مد سههههای را برا پارامترها ما میرساند مقدار آماره میانگی
ما کمیظ و
مﺠﺬور مربعات خطا و میانگی خطا مطلﻖ برا
بیشیظ کمتر ای مقدار برا بارش است ای مسئل بیانگر قدرت باال
ا هها یدبانی بده ما نسهت
مد  WG-LARSر مد کر
ب بارش است ک ای امر ب علت ماهیت پارامتر ما میبابد ک
عظصر پیوست است

ناایج شبیه سا ی داده های تغییر اقلیم با مدل
 :WGنتایم بیهها بههده ر جههدو  5بیانگر ای مطلﺐ میبابظد ک
ا هها ایستگاه رایی میانگی بارش ماهیان  ،میانگی ما حداکثر
ماهیان و میانگی ما حداقل ماهیان مشاهده بده و تولید بده
وره پای ( )1997-2015ای همهستگی معظی ار برخور ار میبابد
برا اﻃمیظا ای رستی واسظﺠی مد ای باخصها خطاسظﺠی
LARS-

جدول  -5ناایج آماریهای خطاشناسی ماغیرهای هواشناسی مشاهداتی و مدلسا ی ایساگاه را یم ()1997-2015
بارش

دمای داقل

دمای داکثر

RMSE

MAE

NASH

RMSE

MAE

NASH

RMSE

MAE

NASH

3/9

3

0/94

0/3

0/21

0/99

0/23

0/2

0/89

تغییرات اقلیم وضه رودخانه مزلقان

دمای داقل :مقایسه میهانگی

مها حهداقل ماهانه وره

مشاهداتی ( )1998-2017و وره آتی ( )2021-2040حداقل تحت

سظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نشا می هد ،ک برا
ایستگاه رایی برا ماهها یانوی  ،فوری  ،مارس ،آوریل ،می ،یوئه ،
جوال  ،آگوست ،سپتامهر ،اکتهر و نوامهر افزایش ما را پیشبیظی می-
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کظظد میانگی سهاالن مها حهداقل تحهت سهظاریوها ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5ب ترتیﺐ  0/09 ،0/12و  0/13رصد نسهت ب
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وره مشاهداتی افزایش یافت است (جدو  6و بکل )5

جدول  -6مقایسه میانگیم دمای داقل ماهانه دوره مشاهداتی و دوره آتی (سناریو وا د ندارد)
سناریوها
RCP8.5

RCP4.5

RCP2.6

-3/42
-0/74
3/97
8/72
13/53
18/35
21/49
19/7
14/9
9/79
3/38
-0/12

-3/59
-0/75
3/8
8/38
13/21
18/03
21/04
19/23
14/52
9/35
3/28
-0/51

-3/06
-0/39
4/02
8/54
13/36
18/18
21/19
19/38
14/72
9/61
3/71
0/06

rcp85

rcp26

rcp45

مشاهداتی
-3/67
-1/5
2/67
7/76
12/13
17/57
20/22
18/51
13/52
8/86
2/82
-1/55

ماه
یانوی
فوری
مارس
آوریل
می
یوئ
جوال
آگوست
سپتامهر
اکتهر
نوامهر
سامهر

مشاهداتی

25
20
15

5
0
-5

دما ( درجه سانتی گراد)

10

زمان (ماه)

شکل  -5نمودار دمای داقل ماهانه مشاهداتی و دوره  2021-2040ایساگاه را یم

دمای داکثر :بهکل  6و جهدو  7مقایسه میهانگی
حداکثر ماهان وره مشاهداتی ( )1997-2015و

مها

وره آتهی (-2040

 )2021را تحهههت سهههظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5ر
ایستگاه رایی نشا می هد ک برا ایستگاه رایی بهرا مهاههها
یانوی  ،فوری  ،مارس ،آوریل ،می ،یوئ  ،جهوال  ،آگوسهت ،سهپتامهر،
اکتهر و نوامهر افزایش ما را پیشبیظی میکظظد میانگی ساالن ما
حداکثر تحت سظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5ب ترتیهﺐ
 0/08 ،0/07و  0/09رصد نسهت ب وره مشهاهداتی افهزایش یافته
است
تغییرات بارش :جدو  8و بکل  7مقایسه میهانگی بهارش
ماهان وره مشاهداتی و وره بهی سای بده  2021-2040ایسهتگاه

راییه را تحههت سههظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نشهها
مههی هههد .مههاه یوئه  ،جههوال  ،اکتهههر و سههامهر بههرا سههظاریوها
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5و ماه یانوی  ،مارس و آوریهل بهرا
سظاریوها  RCP2.6و  RCP4.5افهزایش یافته و مهی ،آگوسهت و
نههوامهر بههرا سههظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5کههاهش
یافت است ب ﻃور که میهانگی ماهانه بهارش تحهت سهظاریوها
 RCP2.6و  RCP4.5ب ترتیﺐ  6و  1/5رصد افزایش و 4 RCP8.5
رصد کاهش را پیشبیظی میکظد
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جدول -7مقایسه میانگیم دمای داکثر ماهانه دوره مشاهداتی و دوره آتی ایساگاه را یم
سظاریوها
ماه
مشاهداتی RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6
6/1

6/9

6/7

7/1

فوریه

9/4

10/8

10/57

11/05

مارس

15/2

16/9

17/01

17/4

آوریل

20/65

22/8

22/87

23/08

می

26/57

28/8

28/68

28/77

ژوئم

32/72

34/36

34/31

34/39

جوالی

34/86

36/48

36/66

36/8

آگوست

34/18

35/83

36/02

36/17

سپاامبر

30/13

32/02

32/18

32/08

اکابر

23/63

25/32

25/49

25/43

نوامبر

13/94

15/81

15/87

16/13

دسامبر

9/2

9/9

9/89

10/25

ژانویه

دمای حداکثر
rcp85

rcp26

rcp45

مشاهداتی

30
20
10
0

دما(درجه سانتی گراد)

40

زمان(ماه)

شکل  -6نمودار دمای داکثر ماهانه مشاهداتی و دوره  2021-2040ایساگاه را یم

مدلسا ی سناریوهای مخالف اقلیمی

بعد ای اجرا اولی مد با وار کر نقش کاربر اراضی ،بافهت
خاك ،مد رقومی ارتفهاع به عهبوه آمهار هیهدرومتر  ،هیهدروگراف
جریا خروجی حویه بهی سای بد ر مرحل بعد برا بههی سهای
اثر سظاریوها ،با ثابت نگ ابت اﻃبعات ورو و پارامترها کلهی
واسظﺠی بده مد ب استثظا ا هها اقلیمی مربوط به سهظاریوها،
مد ب ایا هر سظاریو وباره اجرا گر ید
ر نهایت مد  SWATهیدروگراف خروجی متظاسﺐ بها بهرایط

اقلیم را بهی سای میکظد ک با مشاهده اخهتبف بهی هیهدروگراف
خروجی حویه ر برایط اقلیمهها مختلهف ،تغییهرات نابهی ای ایه
تغییرات قابل مشاهده میبابد ر ا ام با اعما برایط اقلیمی آیظهده
ر فرموالسیو مد ک فرایظد هیدرولوییکی حضور ارند ،ر نهایهت
سهﺐ تغییر مقا یر فرایظدها هیدرولوییکی و بی بهی سای خواهظد
بد
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جدول  -8مقایسه میانگیم دمای داقل ماهانه دوره مشاهداتی و دوره آتی ایساگاه را یم
سظاریوها
ماه
 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5مشاهداتی
1/14

1/3

1/31

1/17

ژانویه

0/66

0/74

0/8

0/9

فوریه

1/54

1/7

1/8

1/54

مارس

1/55

1/56

1/6

1/55

آوریل

0/56

0/56

0/53

0/61

می

0/1

0/09

0/1

0/04

ژوئم

0/04

0/04

0/04

0/03

جوالی

0/02

0/02

0/02

0/03
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مدلسا ی ج ت بررسی اثر تغییر اقلیم :برا بررسهی و
مقایس اثر تغییر اقلیم رو میزا روانهاب ،ای ا ههها خهرو مهد
 LARS-WGب عظوا ورو بهرا مهد  SWATبعهد ای کهالیهره
بد برا مظطق مطالعاتی مور استفا ه قرار گرفت ،ک نتایم آ به
صورت میانگی ماهان ر بکل  8آور ه بده است باتوجه به ا ه-
ها پیشبیظی بده اقلیمی ر بهی سای رواناب ،افزایش روانهاب ر
ماهها یانوی  ،فوری  ،مارس ،آوریل ،مهی ،یوئه  ،جهوال  ،آگوسهت،
سههپتامهر ،اکتهههر ،نههوامهر ،سههامهر بههرا سههظاریوها  RCP2.6و

 RCP4.5و ماهها یانوی  ،فوری  ،مارس ،آوریل و مهی افهزایش و ر
ماهها یوئ  ،جهوال  ،آگوسهت ،سهپتامهر ،اکتههر ،نهوامهر و سهامهر
کاهش روانهاب ر سهظاریو  RCP8.5ابهت اسهت بیشهتری میهزا
افزایش رواناب ر ههر سه سهظاریو  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
مربوط ب ماه مارس میبابد
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شکل  -8مقایسه رواناب مشاهداتی و دوره  2021-2040تحت سناریو rcp8.5 ،rcp2.6 ،rcp2.6

بحث و نایجهگیری
عواقﺐ تغییر اقلیم و بالطهع گرم بد یمهی بهر جظهه هها مختلهف
کشاوری  ،جظگل و کاربر یمی  ،بهدابت ،نفوذ آب بور ب آبهها
سطحی و ییریمیظی ر اثر افزایش سهط آب ریها ،کهاهش بهی آب
رو خان ها ،افزایش ر بدت و فراوانی ببیا ﻃهیعی ای جمل ﻃوفها
و سیبب قابل تامل است و ضرورت پر اخت ب ای مههم را بهیش ای
بیش نمایا میسای ؛ لﺬا بظاخت گرگونیها اقلیمی و رفتار آ هها
ر ورهها آتی و اثرات آ ها ر حویهها مختلف به خصهوص ر
مظابع آب ر برنام ریز ها کب و اسهتراتژیك ای اهمیهت خاصهی
برخور ار است بظابرای ر ای پژوهش ب بررسی تاثیر تغییر اقلیم بهر
رواناب سطحی رو خان مزلقا پر اخت بد
براساس ا هها بهی سای بده ایستگاه هیدرومتر رایی ،
نتههایم نشهها ا  ،میههانگی سههاالن مهها حههداقل ایسههتگاه رایی ه ،
سظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5ب ترتیهﺐ  0/1 ،0/12و
 0/13افزایش یافت است
میانگی ساالن ما حداکثر ایستگاه راییه تحهت سهظاریوها
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بهه ترتیههﺐ  0/07 ،0/07و 0/08
افزایش یافت است
RCP2.6
میانگی بارش ماهان ایستگاه رایی تحت سظاریوها
و  RCP4.5ب ترتیﺐ  6و  1/5رصد افزایش و ر سظاریو RCP8.5
 4رصد کاهش را پیشبیظی کر ه است
ر ا ام ب بررسی اثرات تغییر اقلیم بهر میهزا روانهاب نابهی ای
سهها ههها  2021-2040توسههط نههرمافههزار  LARS-WGر حوضه
مزلقا پر اخت بد نتایم ب ست آمده نشا هظده بهی سای قابهل
قهولی برا پیشبیظی تغییرات اقلیم بر متوسط رواناب مهیبابهد که

برا سظاریوها  RCP2.6و  RCP4.5برا وای ه ماه افزایش یافته
است و برا سظاریو  RCP8.5برا ماهها یانویه  ،فوریه  ،مهارس،
آوریل و می افزایش یافت است و برا ماهها سامهر ،نوامهر ،اکتههر،
سپتامیر ،اگوست و جوال کاهش یافت است
نتایم ای پژهش نشا ا مهد هها پهیش بیظهی کظظهده اقلهیم
میتوانظد ورو ها مظاسهی را جهت بهی سای میزا رواناب حهویه
با استفا ه ای مد ها هیدرولوییکی ( )SWATفراهم کظظد براسهاس
نتههایم ب ه سههت آمههده ای ب ه کههارگیر مههد  LARS-WGتحههت
سظاریوها  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5با توج ب قهت خهوب
مد ر بهی سای ا هها مشاهده بده ،توانایی خوب ای ای مد
ر پیشبیظی ا ه اقلیمی آیظده مشخص بد با توج ب توانهایی ایه
مد ر پیشبیظی پارامترها اقلیمی ،میتوا بها اﻃمیظها بهاالیی ای
ای مد برا ارییابی تغییر اقلیم ر ای ناحی و نواحی با اقلیم مشاب
استفا ه کر
لﺬا یافت ها پژوهش با مطالعات پورمحمد و همکارا (،)1396
کاویهها و همکههارا ( ،)1396نهها ر و همکههارا ( ،)1396حههاجی
محمد و همکارا ( ،)1395بحر و یاههد ( ،)1395همچظهی بها
یافته ههها سههاراف و رگولههوار ( ،)2018واگههش و همکههارا (،)2013
لیرونههگ ( )2012و یانههگ و همکههارا ( ،)2006مهظههی بههر نتههایم
رضایتبخش مد  LARS-WGبرا بررسهی تغییهر اقلهیم را تاییهد
میکظد همچظی یافت ها مطالع با نتایم تحقیقهات ذکهر بهده که
پدیده تغییر اقلیم با افزایش ما و تهخیر و تعرق و کاهش بارش همراه
است ،هماهظگ و همسو است
نتایم ب ست آمده صرف نور ای جهت تغییرات هر یك ای مولف -
ها هیدرولوییکی ،اللت بر اهمیت الگو یمانی تغییهرات ر ﻃهو

بررسي تاثير تغييرات اقليمي بر رواناب سطحي با مدل...

ارا مهیبابهد.

سا ار ک نقش موثر ر مدیریت مظابع آب حهویه
پژوهش حاضر ضم بیا اهمیت اثرات بالقوه تغییر اقلیم ر وضهعیت
هیدرولوی حویه لزوم توج ب بحث تغییر اقلیم و پیامدها آ را ر
مدیریت مظابع آب را متﺬکر میگر
ر نهایت نتایم ای مطالع نشا می هد ر حوضه مزلقها
تغییر اقلیم محسوسی بروع گر یده است ب ﻃور ک اقلیم ب سمت
گرم بد پیش میرو همچظی ب لیل کاهش بارندگیها و افزایش
بهرهبر ار بیروی ای مظابع آب ییریمیظی سطحی ،جریا آب رو خان
نسهت ب آمار رایمدت کاهش بسیار بهدید ابهت اسهت لهﺬا به
مظوور جلوگیر ای آثار تغییر اقلهیم بهر حوضه مزلقها  ،مهوار ذیهل
پیشظها میبو :
کابت گیاها مقاوم ب خشکی و کم مصرف؛
توسع جظگلها و پوبشها گیاهی برا ترسیﺐ کرب ؛
استفا ه ای روش بارور ابرها ب مظوهور افهزایش میهزا جریها
رو خان و تغدی سفرهها ییریمیظی؛
ب توج ب ایظک کاربر پایی ست حوض  ،یراعهت آبهی و بها
است و نیای ب آب ار  ،تمهیدات آبیار تحت کم فشار برا حوضه
اندیشیده بو
اولویتبظد ییر حوض ها براساس نسهتهها تلفهات خهاك به
مظوور انﺠام اقدامات حفاظتی.
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Abstract
The purpose of the present study was Investigating of Climate Change Effects on the Surface Runoff of the
Mazlaghan area For this purpose, SWAT model was used to simulate basin hydrological regime and SUFI-2
algorithm in SWAT-CUP software to optimize model parameters. Statistical data used for runoff simulation
were years (1997-2015). To evaluate the ability of SWAT model to simulate runoff discharge, Nash Sutcliffe,
R2, p-factor and r-factor indices were used. Using the LARS-WG climate change model in the study area, map
the observational data of Razin Station with long-term climate data, taking into account RCP2.6, RCP4.5 and
RCP8.5 climate change scenarios for the coming period 2021- 2040 Climate change in the region was evaluated..
LARS-WG model to ensure the correct calibration errors indices of average root mean square error (RMSE),
mean absolute error (MAE) and the coefficient of productivity Nash Sutcliffe (NSE) was used; The results of the
study, while confirming the efficiency of the model, showed for the period 2021-2040, an increase in the mean
annual temperature will occur based on the three scenarios mentioned. Also, the average monthly rainfall under
the scenarios of RCP2.6, RCP4.5 increases and RCP8.5 predicts a decrease. Finally, according to the predicted
climatic data in runoff simulation, an increase in runoff is predicted in the Alluvial Basin.

Keywords: Climate change, LARS-WG, Mazlaghan river, Surface runoff, SWAT model
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ارزیابی مدلهای هوشمند جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع در خاکهای لومی
شادیه حیدری تاشهکبود ،*1مجتبی خوشروش
تاریخ دریافت1399/8/5 :

2

تاریخ پذیرش1399/9/27 :

چکیده
هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از پارامترهای اصلی در مطالعات کشاورزی و محیطزیست است که برای پیشبینی و مدیریت آب و انتقال امالح در
خاک ضروری است .در این تحقیق از  1200سری داده مربوط به خاکهای لومی جهت پیشبینی و مدلسازی هدایت هیدرولیکی اشالباع بالا اسالتهاده از
خصوصیات فیزیکی خاک نظیر وزن مخصوص ظاهری خاک ،ظرفیت آب در دسترس ،محتوای کربن آلی و مقادیر رس ،سیلت و ماساله اسالتهاده شالد .از
این تعداد سری داده 900 ،سری برای استهاده در بخش آموزش مدلها و  300سری برای آزمون مدلها در سه سناریو طراحالیشالده تخصالی یافالت.
عملکرد مدلهای  MLP ،SVMو  M5در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک لومی مورد ارزیابی قرار گرفت .عملکرد مدلها با استهاده از شاخ -
های آماری ضریب تبیین ( ،)R2خطای مجذور میانگین مربعات ( )RMSEو خطای بایاس میانگین ( )MBEمقایسه شد .نتایج بهدستآمالده نشالان داد
هر سه مدل مورداستهاده از توانایی خوبی در مدلسازی هدایت هیدرولیکی اشباع برخوردارند ،اما مدل  M5با ضالریب تبیالین بالایی  0/95در هالر ساله
سناریو و  RMSEپایینتر نسبت به سایر مدلها بهعنوان مدل برتر انتخاب شد .نتایج نشان داد که مدلهای دادهکاوی هوشمند تخمین مقادیر ناشناخته
را بر اساس الگوهای موجود در یک پایگاه داده امکانپذیر مینمایند .بنابراین مدلهای بکار گرفتهشده میتوانند در پیشبینی انتقالال امالح در خالاک و
پارامترهای فیزیکی خاک استهاده شوند.
واژههایکلیدی :انتقال امح  ،حرکت آب در خاک ،درخت تصمیم ،خصوصیات فیزیکی خاک ،وزن مخصوص ظاهری


مقدمه 1
آب در خاک میتواند به صالورت جریالان اشالباع ،ایراشالباع و یالا
جریان بخار حرکت نماید .جریان اشباع زمانی صورت مالیپالذیرد کاله
منافذ خاک کامحً از آب پالر شالده باشالد .هالدایت هیالدرولیکی اشالباع
سرعت حرکت آب از طریق خاک اشباع را توصیف مینماید .همچنین
هدایت هیدرولیکی خاک یکی از پارامترهالای اساسالی در مالدلسالازی
آبهای زیرزمینی ،امح شالیمیایی در خالاک و حرکالت آب در خالاک
اسالت ( Nosrati, 2012; Koorevaar et al., 1983; Reynolds
 .)and Topp, 2008به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع حال
معادیت ارائه شالده توسالط فیلیال ( )Philip, 1993و اصالح شالده
 -1دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشالگاه علالوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم و مهندسالی آب ،دانشالگاه علالوم کشالاورزی و منالابع طبیعالی
ساری ،ایران.
(*  -نویسنده مسئول(Email: shadiheidari1990@gmail.com :
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.12.2

توسط رینولدز ( )Reynolds, 2010دشوار ،زمانگیر و هزینهبالر اسالت
( )Asadollahzadeh et al., 2014و بالرای همالین منظالور االبالاً از
طریالالق روشهالالای ایرمسالالتقیم بالالرآورد م الیشالالود .اکثالالر مالالدلهالالای
هیدرولیکی موجود خاک ،نیروهای مالویرگی را محاسالبه مالینماینالد و
روند جریان که در شرایط بسیار خشک رخ میدهد را نشان نمیدهنالد
که این امر بالرای حهاظالت آب و خالاک ،رشالد گیاهالان و فراینالدهای
بیولوژیکی باألخ در منالاطق خشالک و نیمالهخشالک مهالم هسالتند
( .)Ryel et al., 2002; Wang et al., 2017بالر همالین اسالاس در
دهههای اخیر سعی بر آن بوده منحنی هدایت هیدرولیکی کام خاک
ارائه شود ( Tuller and Or, 2001; Tokunaga, 2009; Wang et
 .)al., 2013; Wang et al., 2017در حدود دو دهه است که استهاده
از روشهای هوشمند برای برآورد هالدایت هیالدرولیکی و پارامترهالای
مختلف آب و خاک به دلی آسانی و کمهزینه بودن بالهوفالور کالاربرد
داشته است.
سرمدیان و همکاران ( )1389با اسالتهاده از روشهالای نروفالازی،
شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره ،برخی از خصوصیات خاک شام
نقطالاله پژمردگالالی ،ظرفیالالت زراعالالی ،ظرفیالالت تبالالادل کالالاتیونی و وزن
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مخصوص ظاهری را تخمین زدند .نتایج کار آنها نشاندهنالده کالارایی
بایی مدل نروفازی و شبکه عصالبی مصالنوعی نسالبت باله معالادیت
رگرسیونی بود.
پوررضا بیلندی و خاشعی سیوکی ( )1394به تحلی عدم قطعیالت
خروجی شبکه عصبی در شبیهسازی هدایت هیدرولیکی اشالباع خالاک
در  151نمونه از خاکهای زراعی اطراف شهرستان بجنورد پرداختنالد.
نتایج تحلی عدم قطعیت بهدستآمده با کمک نمونهگیر مونالتکالارلو
جهت استهاده در دورههای آموزش و آزمون شبکه عصبی پروسالتترون
بررسی و ارزیابی شد .بر اساس نتایج فقط تابع کاهش گرادیالان دارای
زمان اجرا بیشتر و مقدار  NUEپالایینتالر باله نسالبت بقیاله بالوده ،لالذا
بیشترین عدم قطعیت را در بین مقادیر هالدایت هیالدرولیکی خروجالی
شبیهسازیشده داشت.
مارس و همکاران از شالبکه عصالبی بالرای پالیشبینالی ظرفیالت
نگهداری رطوبت خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع بالا بهالرهگیالری از
ویژگیهای پایه خاک نظیر مقادیر شن ،سیلت و رس ،وزن مخصوص
ظاهری ،تخلخ و مقادیر گراول استهاده نمودند و نتایج حاص نشالان
از افالالزایش دقالالت پالالیشبینالالی ظرفیالالت نگهالالداری رطوبالالت و هالالدایت
هیدرولیکی اشباع با افزایش تعداد دادههالا داشالت و روش مالذکور باله
دلی دقت و میزان بایی انعطافپذیری موردتوجه واقع شد ( Marcel
.)et al., 1998
جرج با ترکیب آزمایشهای صحرایی و روش مسئله معکوس ،باله
بررسالالی و تحقیالالق در مالالورد تغییالالرات زمالالانی و مکالالانی خصوصالالیات
هیدرولیکی ایراشباع پرداخت .در تحقیق وی ،نیمرخ رطوبتی خاک در
ابتدا و انتهای دوره مطالعاتی و همچنالین مقالادیر نهالو ،،تبخیالر و بالار
فشاری در پشت جبهه رطوبتی خاک به طور پیوسته اندازهگیالری شالد.
نتایج حاص از مطالعات نشان داد که روش معکوس مقادیر معقولی از
درصد حجمی رطوبت اشباع را در یک ییاله خالاک رسالی پالیشبینالی
نماید (.)Greg, 2003
نوابیان و همکاران برآورد سالریع هالدایت آبالی اشالباع را ارزیالابی
کردند و نشان دادند شبکههای عصبی مصنوعی عملکرد نسبتاً بهتری
در مقایسه با روابط رگرسیونی دارند (.)Navabian et al., 2004
آمر و همکاران معادلهای را برای پیشبینالی هالدایت هیالدرولیکی
خاک بر اساس ویسکوزیته آب ،شتاب ثق  ،چگالی آب ،نسالبت حجالم
ک منافذ و شعاع اندازه منافذ استوانهای پیشنهاد دادند (Amer et al.,
 .)2009نشالالاط و فرهالالاد بالالر اسالالاس محاسالالبات هالالدایت هیالالدرولیکی
ایراشباع خاک را تخمین زدند ،تا بر اساس آن رابطهای بالین هالدایت
هیدرولیکی ایراشباع و خصوصیات فیزیکی آن حاص شود ( Neshat
 .)and Farhad, 2012همچنین موسوی و ستاسخواه از یالک مالدل
شبکه عصبی مصنوعی با پارامترهای ورودی ماسه ،سالیلت ،رس ،وزن
ظاهری ،مواد آلی و محتوای آب اشباع حجمی به پالیشبینالی هالدایت
هیدرولیکی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشالان داد کاله شالبکه عصالبی
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مصنوعی بهخوبی و با دقت مناسب میتواند هدایت هیدرولیکی خالاک
را تخمین نماید و پارامترهای سیلت ،رس ،ماسه ،وزن ظاهری و مالواد
آلی خاک مؤثرترین متغیرهای ورودی مدل هسالتند ( Moosavi and
.)Sepaskhah, 2012
رضایی و همکاران در مطالعهای از شالبکههالای عصالبی  MLPو
مدلهای رگرسیونی برای تخمین هالدایت هیالدرولیکی اشالباع خالاک
استهاده کردند .نتایج نشان داد مدل  MLPاز دقت بهتری نسالبت باله
مدلهای رگرسیونی برخوردار است( .)Rezaie et al., 2012همچنین
امامزاده و همکاران با استهاده از مدلهای  MLPو  RBFبه تخمالین
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک پرداختند و آنها نیز برتری مدل MLP
را خاطر نشان کردند (.)Emamzadeh et al., 2014
تایهور و همکاران با بهرهگیری از چندین روش هوش مصالنوعی،
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را تخمین زدند .آنها نتیجه گرفتند کاله
خروجی ناشی از ترکیب نتایج ک مدلها به نسبت خروجی هرکدام از
مدلهای استهاده شده بهصورت منهرد کاراتر اسالت ( Tayfur et al.,
.)2014
البیسی با استهاده از ماشالین بالردار پشالتیبان هالدایت هیالدرولیکی
اشباع را در خاکهای شنی بر اسالاس ویژگالیهالای شالوری و قلیالایی
خاک پیشبینی کردند .در این تحقیق عملکرد ساله تالابع خطالی ،پایاله
شعاعی و سیگموئید بر عملکرد ماشین بالردار پشالتیبان بالا اسالتهاده از
دادههای میدانی مورد بررسی قرار گرفت .مدل پایه شعاعی با ضالریب
همبستگی  0/976در پالیشبینالی هالدایت هیالدرولیکی اشالباع خالاک
عملکرد خوبی از خود بهجای گذاشت (.)Elbisi, 2015
یائو و همکاران با کمک شبکه عصالبی مصالنوعی مقالدار هالدایت
هیدرولیکی اشباع خاک را در زمالینهالای کشالاورزی سالاحلی و شالور
جیانگسوی شمالی در کشور چین تخمین زدند و شوری خاک را یکالی
از تأثیرگذارترین فاکتورها در مقدار این پارامتر برشمردند کاله بایسالتی
همواره بهعنوان یکی از دادههای ورودی خاک مورداستهاده قرار گیالرد
(.)Yao et al., 2015
سیهاگ و همکالاران هالدایت هیالدرولیکی ایراشالباع خالاک را بالا
استهاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فالازی ،رگرسالیون خطالی و
شبکه عصبی مصنوعی پیشبینی کردند .نتایج حاکی از عملکالرد تالابع
عضویت گاوسی نسبت به تابع عضویت مثلثی و ب در سیستم استنتاج
تطبیقی عصبی فازی است .همچنین این مدل در حالت کلی عملکالرد
بهتری در تخمین هدایت هیدرولیکی ایراشباع خاک نسبت به شالبکه
عصبی مصنوعی و رگرسالیون خطالی داشالت (.)Sihag et al., 2017
همچنین سیهاگ برای بالرآورد هالدایت هیالدرولیکی ایراشالباع خالاک
مدلی بر پایه منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی توسعه داد .پالیش-
بینی با رویکرد شبکه عصبی با ضالریب همبسالتگی  0/866و مجالذور
مربع خطای  4/561کارایی خوبی داشت (.)Sihag, 2018
الدوساری و همکاران هدایت هیدرولیکی ایراشباع خاکهای لالوم
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ماسهای را با استهاده از مدلهای پرستترون چندییه ،رگرسیون خطی
چندگانه و رگرسیون فرایند گاوسالی مالدل سالازی کردنالد کاله مقالادیر
 RMSEبرای مدلها به ترتیب  2/22 * 10-4 ،1/87 * 10-4و 10-4
*  1/16به دست آمد .در این مطالعه مقایسه مدلها نشالان داد مالدل
رگرسیون فرایند گاوسی نسبت باله مالدلهالای پرسالتترون چندییاله و
رگرسیون خطالی چندگاناله عملکالرد بهتالری در مالدل سالازی هالدایت
هیدرولیکی ایراشباع داشت (.)Al-Dosari et al., 2019
بر اساس مالوارد گهتالهشالده و اهمیالت مطالعاله در زمیناله هالدایت
هیدرولیکی خاک در علوم و مهندسی آب و خاک ،هدف از این تحقیق
ارزیابی روشهای هوشمند  MLP2 ،SVM1و  M5در برآورد هالدایت
هیدرولیکی اشباع در خالاک لالومی اسالت .در ایالن راسالتا از اطحعالات
خصوصیات فیزیکی خاک نظیر ظرفیت آب در دسترس ،وزن ظالاهری
خاک و درصد رس ،سیلت و ماساله جهالت اسالتهاده بالهعنالوان ورودی
مدلها استهاده خواهد شد .نتایج بهدستآمده از این تحقیق مالیتوانالد
جهت دسترسی سریع به مقادیر هدایت هیدرولیکی در اختیار محققالین
قرار گیرد.

موادوروشها 
در ایالالن تحقیالالق از اطحعالالات خالالاکهالالای پایگالالاه داده نالالرمافالالزار
 SWAT3تحت عنوان  usersoilبرای اسالتهاده در مالدلهالای مالورد
ارزیابی بهره گرفته شد .بر این اساس  1200سری داده خالاک مربالوط
بالاله خالالاکهالالای لالالومی از آن اسالالتخراج و جهالالت پالالیشبینالالی هالالدایت
هیدرولیکی اشباع مورداستهاده قرار گرفت .از این تعالداد داده  900داده
برای بخش آموزش و  300داده برای بخش آزمون مدلها اختصالاص
یافت.
مدلماشینبردارپشتیبان 

ماشین بردار پشتیبان بهعنوان ابزاری برای رگرسالیون اولالین بالار
توسط وپنیک 4و همکاران معرفی شد ( .)Vapnik et al., 1995ایالن
مدل که از روشهای یادگیری با نظارت 5اسالت بالر اصال اسالتقرایی
کمینهسازی خطای ساختاری استوار است .یادگیری تحت نظارت یک
روش عمومی در یادگیری ماشین است که در آن به سامانه ،مجموعاله
جهتهای ورودی و خروجی داده میشود و با توجه باله دادههالا مالدل
تحش میکند تا تابعی از ورودی به خروجالی فراگیالرد .در ایالن مالدل
سعی بر آن است که یک سطح چندبعدی در فضای دادههای اصلی با
جداسازی یک مجموعه دادههالای آموزشالی صالحیح دارد و بیشالترین
1- Super Vector Machine
2- Multilayer perceptron
3- Soil and Water Assessment Tool
4- Vapnik
5- Supervisor

فاصله ممکن را از نزدیکترین نمونهها به هالر دو طالرف ابالر صالهحه
ایجاد میکند .در برآورد رگرسالیونی باله نقطالههالای ایجادکننالده مالرز
ماکزیمم بردار پشتیبان گهته میشود .درواقع این بردارهالا همالان تالابع
تقریب زده شده است که از دادههای آموزشی حاصال شالده اسالت .در
این مدل عالحوه بالر کمینالهسالازی از خطالای تجربالی از یالک عامال
هموارساز استهاده میشود.
در این مطالعه هدف از آموزش مدل پیدا کردن تابع ) f(xبهعنوان
تقریبی از مقدار ) y(xبا حداق خطا و بر اسالاس دادههالای مسالتق از
یکدیگر میباشد.
()1
()2

 X1 , y1  ,...,  X m , ym    X  Rn  Y  R 
) Rreg  Remp ( f )  ( f

در رابطه بای  Rregو )  Remp ( fبه ترتیالب خطالای سالاختاری و
خطای تجربی است و  پارامتر هموارسازی است که مشخ کننالده
تعادل بین دقت تخمین تابع  fو نرمی آن است .همچنالین )  ( fاز
رابطه زیر به دست میآید:
()3

wT w
2

( f ) 

وپنیک برای توسعه ماشینهای بردار پشتیبان از تابع خطای جدید
استهاده نمود که تابع خطای  -insensitiveخوانده میشود و جهالت
توصیف ))  L( x, f ( x, استهاده میشود که بهصورت زیر تعریالف
میشود:

0
if y  f ( x,  )   
L( y, f ( x,  ))  y  f ( x,  )   


 y  f ( x,  )   otherwise

()4
شالالک  1تخمالالین شالالماتیکی از رابطالاله بالالین دادههالالای موجالالود
(دایرههای سیاه و سهید) که در یک فضالای یالکبعالدی توسالط تالابع
خطالی  fانجالام پذیرفتاله نشالان مالیدهالد .همالانطالور کاله در شالالک
قاب مححظه است استهاده از تابع خطای مذکور باعث شده تا اختحف
بین مقادیر تخمینی توسط تابع و مقادیر اندازهگیری شده  yکاله کمتالر
از مقدار  با مقادیر تخمینی دارند( ،دایرههای سیاهرنگ) مطالابق تالابع
خطای ،کرشده i  yi  f ( xi ,  )   ،به عنوان خطا در نظر
گرفته شود.
برای بررسی الگوریتم رگرسیون در ابتدای تخمین یک تابع خطی
بررسی میشود .با توجه به اینکه کلیه توابع خطی به شک زیر است:
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شکل-1تابعخطایغیرحساس 





 w, x  X , b  Rبه طوری که:

f ( x)  w, x  b
()5
بهطوریکه در آن 〉  〈. , .مشخ کننده ضرب داخلی دو بردار در
فضای هیلبرت ( 1فضایی که به نام فضای ضرب داخلی یا نقطهای نیز
خوانده میشود .و در آن ضرب داخلی دو بردار عددی حقیقی شود)
میباشد و  wبردار وزن مربوط به بردار ورودی است.
برای یافتن تابع  fباید به کمینهسازی تابع خطای هموارشده Rreg
بر اساس تابع خطای  –insensitiveپرداخت Rreg .را مالیتالوان بالر
اساس شک بازشده  Rempبازنویسی شود.
1
C
2
Rreg  f   w   yi  f ( xi ) 
2
m
بنابراین
1 m
()6
)  yi  f ( xi
m i 1

خطای آموزش را در قالب تابع خطالای  –insensitiveمحاسالبه
میشود .ضریب ثابت  Cبیانگر سازشی است که میان پیچیدگی تابع f
(  )‖𝑤‖2و بایترین مقداری از انحرافات بیشتر از  کاله قابال تحمال
خواهند بود .به طور مختصر کمینهسازی رابطه ( )4نشالاندهنالده ایالده
اصلی تئوری یادگیری آماری است و بیانکننده ایالن اسالت کاله بالرای
دستیابی به کمترین خطای واقعی ،کنترل پیچیدگی مدل و همچنین
خطای مربوط به دادههای آموزش ضروری است .بهعبارتدیگر طبالق
گهته وپنیک عمومیتپذیری با استهاده از دادههای محدود امکانپالذیر
است ،اگر و تنها اگر پیچیدگی تابع تخمین کنترل شود.

Remp
f 

مدلMLP
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پیشبینی هستند که در دهههای اخیر در زمینههای مختلالف علالوم و
مهندسی آب مورداستهاده قرار گرفتهاند .این شبکهها شام مجموعه-
ای از واحدهای حسی (نرونهای پایه) میباشند کاله متشالک از یالک
ییه ورودی ،یک یا چند ییه پنهان و یک ییاله خروجالی مالیباشالند.
سیگنال ورودی در خحل شبکه و در مسیری روبهجلو بهصورت ییه به
ییه منتشر میشود .این نوع شبکههالا معمالویً بالا عنالوان پرسالتترون
چندییه ) (MLPنامیده میشوند (.)Haykin, 1999
3
قاعده فراگیری پرسالتترون چندییاله را «قاعالده کلالی دلتالا » یالا
«قاعده پس انتشار »4میگویند .نحالوه عمال پرسالتترون چندییاله ای
مشابه پرستترون تک ییهای است .به ایالن صالورت کاله الگالویی باله
شبکه عرضه میشود و خروجی آن محاسبه میگردد ،مقایسه خروجی
واقعی و خروجی مطلوب باعث میگردد که ضرایب وزنی شبکه تغییالر
یابد به طوریکه در مراح بعد خروجی صحیحتری حاص شود .وقتی
به شبکه آموزش ندیدهای الگویی را عرضه شود ،خروجیهای تصادفی
تولید میکند .ابتدا باید تابع خطایی تعریف شالود کاله تهالاوت خروجالی
واقعی و خروجی مطلوب را نشان دهد .ازآنجاییکاله خروجالی مطلالوب
دانسته میشود ،این نوع فراگیری را «فراگیری با سرپرسالتی »5مالی-
نامند .برای موفقیت در آموزش شبکه باید خروجی آن را بهتالدریج باله
خروجی مطلوب نزدیک کرد .بهعبارتدیگر باید میزان خطا را کالاهش
داد .برای رسیدن به این هدف از قانون دلتا استهاده میشود (حسالینی،
 .)1388در پژوهش حاضر ،برای مدلسازی با اسالتهاده از شالبکههالای
 MLPاز یک شبکه سه ییهای پیشخور استهاده شد .شک  2سالاختار
یک شبکه عصبی  MLPرا نشان میدهد.

2

شبکههای چندییه پیشالخور  ،یکالی از متالداولتالرین مالدلهالای
1- Hilbert
2- Multi-layer perceptron

3- Delta rule
4- Backpropagation
5- Supervised learning
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شکل-2ساختارشبکه(MLPحسینی )1388،

مدلدرختیM5

کوین ین اولین بار این الگوریتم را در سالال  1992مطالر کالرد.
الگوریتم  M5از معمولترین درختان تصمیمگیری بالرای دسالتهبنالدی
است .مزیت مدل درختی  M5نسبت به رگرسیون درختی ،مؤثر بالودن
در دادههای بزرگ و دارا بودن دقت بیشتر است ( Pal and Deswal,
 .)2009این دقت معادل دقت شبکه عصبی و دقتی بالیش از درختالان
تصمیمی همانند کارت 1میباشد .اساس این مدل بالر پایاله تصالمیم و
البه کردن استوار اسالت و هالدف در آن ،کالار بالا رگرسالیون خطالی و
تشکی مقادیر پیش بینیشده نهایی در بالرگهاسالت .گالرههالای ایالن
درخت بر اساس حداق خطای انحراف معیار تعیین میشالوند (شالک
.)3
مدل رگرسیونگیری درختی دو مرحله را شام میشود:
الف) استهاده از یک معیار دستهبندی برای ایجاد درخالت تصالمیم.
این معیار بر اساس عملکرد انحراف استاندارد به ازای هر کالحس کاله
در هر گره بهدستآمده است ،تعیین میشود.
رابطه زیر جهت محاسبه کاهش انحراف استاندارد ارائهشده است:
𝑇
) 𝑆𝐷𝑅 = 𝑠𝑑(𝑇) − ∑ 1 𝑠𝑑(𝑇1
()7
𝑇2
که در رابطه فوق  Tنشاندهنده مجموعهای از نمونهها که به هر
گره واردشده اند و  sdانحراف استاندارد دادههای ورودی اسالت .گالره-
های فرزند به علت انحراف معیار کمتر دارای دقت بیشتری نسبت باله
گرههای والد هستند.
ب) هرس درخت کامحً رشد یافته :پس از انجام دسالتهبنالدیهالا،
مدل حداق خطای مورد انتظار بهعنوان گزیناله برتالر ارائاله مالیشالود.
بدین منظور ساختار بزرگ درختی ایجادشده باید هرس شود ،تالا مالدل
با پیچیدگی تحلی مواجه نشود .از جمله راهح های هرس ،جایگزینی
زیرشاخهها با برگهاست .پس یک مدل درختی را میتوان ترکیبی از
1- CART

مدلهای چندتکه ای خطی دانست که هرکالدام بالرای یالک محالدوده
خاصی از دادههای ورودی مناسب هستند (شک .)4
سنجشدقتمدلها 

برای بررسی دقت تخمین هر یک از مدلهالا بالا اسالتهاده از جالذر
میانگین مجموع مربع خطاها ( )RMSEو متوسط خطالای سالویگیری
( )MBEو ضریب همبستگی ( )R2واسنجی انجالام گرفالت .معالادیت
مربوط به  MBE ،RMSEو  R2بهصورت زیر میباشد:
t

()8

2

)  (P  O
i

i

i 1

1
t

RMSE 
t

)  (P  O
i

i

i 1

()9

t

MBE 

t

2

)  (P  O
i

()10

i

i 1
t

)  (O  O
i

R2  1

i

i 1

فوق  Piو  Oiمقادیر مشاهداتی و تخمینی در زمان i

که در روابط
و  tتعداد دادهها هستند .مقدار  RMSEبیانگر متوسط مربع خطا بالین
مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده است و هر چه مقدار آن کمتر باشالد
نشان دهنده دقت بیشتر تخمین مدل است .مقدار  MBEنشاندهنالده
مثبت یا منهی بودن خطای محاسباتی بوده و در صورت مثبت یا منهی
بودن نمایانگر این مطلب است که مقادیر پیشبینالیشالده باله ترتیالب
بیشتر یا کمتر از مقادیر مشاهداتی هستند .مقدار  R2نیز همیشاله بالین
صهر و یک تغییر میکند .هر چه به یک نزدیکتر باشد ،نشالاندهنالده
تطابق بهتر مقادیر تخمینی و مقادیر اندازهگیری شده میباشد.
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شکل-3ساختارسلسلهمراتبیمدلدرختی M5



شکل-4تقسیمبندیفضاینمونههاتوسطالگوریتممدلدرختی M5


نتایجوبحث 
برای شبیهسازی مقادیر هدایت هیدرولیکی اشالباع بالا اسالتهاده از
مدلهالای هوشالمند  MLP ،SVMو  M5اسالتهاده شالد .مشخصالات
آماری دادههای بکار رفته در مراح آموزش و آزمون مدلها در جدول
 1آمده است .از سه سالناریو بالا اسالتهاده از دادههالای وزن مخصالوص
2
ظاهری 1خاک (گرم بر سانتیمتر مکعالب) ،ظرفیالت آب در دسالترس
(میلیمتر آب بر میلیمتر خاک) ،محتوای کالربن آلالی( 3درصالد وزنالی
خاک) و مقادیر رس ،سیلت و ماسه (درصد) برای مدلسالازی هالدایت

1- Bulk density
2- Available water capacity
3- Organic carbon content

4

هیدرولیکی اشباع خاک (میلیمتر بر ساعت) استهاده شد .ورودیهای
سناریوهای طراحیشده برای مدلسازی در جدول  2ارائهشده است.
نتایجمدل SVM

بر اساس نتایج به دستآمده از مدل  SVMبالرای ساله سالناریوی
طراحیشده ،این مدل در بخش آمالوزش و آزمالون باله لحالاا خطالای
 MBEو  RMSEمقادیر قاب قبولی داشت ،مقادیر ضالریب تبیالین در
بخش آموزش و آزمون باهم اختحف قاب تالوجهی دارنالد (جالدول .)3
شاخ های آماری نشاندهنده برتری سناریوی سوم مالدل  SVMدر
بخش آموزش و آزمون هستند .شک  5پراکنش دادههای مشالاهداتی
در مقاب دادههای بالرآوردی را بالرای بخالش آزمالون سالناریوی برتالر
4- Saturated hydraulic conductivity
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و سوم نتایج به هم نزدیک بود .مقادیر ضریب تبیین در بخش آموزش
و آزمون باهم نزدیک بود و در سناریوی دوم و سوم هم نزدیک به هم
به دست آمد (جدول  .)4گرچه شاخ های آماری نشاندهنده برتالری
سناریوی سوم مدل  MLPدر بخالش آمالوزش و آزمالون هسالت ،امالا
سناریوی دوم نیز اختحف چندانی با آن ندارد .شک  6پالراکنش داده-
های مشاهداتی در مقاب دادههای بالرآوردی را بالرای بخالش آزمالون
سناریوی دوم و شک  7نیز برای سناریوی برتر (سناریوی سوم) نشان
میدهد .امامزاده و همکاران و کروک و همکاران در تخمین هالدایت
هیدرولیکی اشباع با مدل  MLPباله نتالایج مشالابهی دسالتیافتالهانالد
(.)Emamzadeh et al., 2017; Kruk et al., 2017

(سناریوی سوم) نشان میدهد .نتایج بهدستآمالده از مالدل  SVMدر
این تحقیق با نتایج کار تیواراکاوی و همکاران ،البیسی ،مادی و شالین
همخوانی داشت .همچنین در تحقیق مادی و شین ترکیب ورودیهالا
بالا ایالن تحقیالق مشالابه بالوده اسالت ( ;Twarakavi et al., 2009
.)Elbisy, 2015; Mady and Shein, 2018
نتایجمدل MLP

بر اساس نتایج بهدسالتآمالده از مالدل  MLPهالر ساله سالناریوی
طراحیشده ،عملکرد خوبی در بخش آموزش و آزمون داشتند .مقالادیر
خطای  MBEو  RMSEمقادیر قاب قبول بوده و در سالناریوهای دوم

جدول-1مشخصاتآماریدادههایبکاررفتهدرمدلها




مجموعهدادهها


آموزش

آزمون

شاخصهایآماری

متغیرها
وزن مخصوص ظاهری
ظرفیت آب در دسترس
محتوای کربن آلی
مقدار رس ()%
مقدار سیلت ()%
مقدار ماسه ()%
هدایت هیدرولیکی اشباع
وزن مخصوص ظاهری
ظرفیت آب در دسترس
محتوای کربن آلی
مقدار رس ()%
مقدار سیلت ()%
مقدار ماسه ()%
هدایت هیدرولیکی اشباع

بیشینه
1/9
0/175
47/3
28
49
51
39/41
1/5
0/2
15/8
27
49
51
39/01

میانگین
1/33
0/125
1/93
22/41
36/23
41/43
10/26
1/21
0/176
2/54
21/72
36/53
41/78
16/75

کمینه
0/1
0
0/2
10
28
26
0/95
1
0/175
0/4
12
28
26
7/55

انحرافمعیار
0/18
0/045
3/71
2/67
4/85
5/31
8/45
0/1
0/003
2/53
3
5/48
5/74
8/47

مدلسازی 
جدول-2سناریوهایدرنظرگرفتهشدهجهت 
سناریو 
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم

متغیرهایورودی 
وزن مخصوص ظاهری ،محتوای کربن آلی
وزن مخصوص ظاهری ،محتوای کربن آلی ،مقدار ماسه
وزن مخصوص ظاهری ،ظرفیت آب در دسترس ،محتوای کربن آلی ،مقدار رس و سیلت و ماسه
جدول-3ارزیابیشاخصهایآماریسناریوهایمدل SVM
مجموعهدادهها 
آموزش

آزمون

سناریو 
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم

شاخصهایآماری

R2

MBE

0/772
0/784
0/799
0/913
0/93
0/956

-0/916
-1/069
-1/045
-2/566
-3/05
-2/342

 RMSE
5/465
5/353
5/185
5/697
6/035
5/381

پارامترشبیهسازی 
هدایت هیدرولیکی اشباع
هدایت هیدرولیکی اشباع
هدایت هیدرولیکی اشباع

ارزیابي مدلهاي هوشمند جهت برآورد هدایت هيدروليكي اشباع در خاکهاي لومي
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جدول-4ارزیابیشاخصهایآماریسناریوهایمدل MLP
دادهها 
مجموعه 
آموزش

آزمون

شاخصهایآماری


سناریو 
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم

R2

MBE

0/937
0/984
0/998
0/914
0/96
0/991

0/449
0/438
0/319
0/384
0/906
0/248

 RMSE
3/074
1/889
0/683
3/473
2/71
1/188

شکل-6پراکنشداده هایمشاهداتیوبرآوردیبرایهدایتهیدرولیکیاشباعخاکدرسناریویدومMLP
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شکل-7پراکنشداده هایمشاهداتیوبرآوردیبرایهدایتهیدرولیکیاشباعخاکدرسناریویبرتر MLP

نتایجمدل M5

بر اساس نتایج بهدسالتآمالده از مالدل  MLPهالر ساله سالناریوی
طراحیشده ،عملکرد خوبی در بخش آموزش و آزمون داشتند .مقالادیر
خطای  MBEو  RMSEمقادیر قاب قبول بوده و نتایج بهدسالتآمالده
در سناریوها به هم نزدیک است .مقادیر ضریب تبیین هالم در بخالش
آموزش و آزمون باهم نزدیک هستند (جدول  .)5گرچه شالاخ هالای
آماری نشاندهنده برتری سناریوی سوم مدل  MLPدر بخش آموزش
و آزمون هست ،اما سناریوی اول و دوم نیالز اخالتحف چنالدانی بالا آن
ندارنالد .شالک  8پالراکنش دادههالای مشالاهداتی در مقابال دادههالالای
برآوردی را برای بخش آزمون سناریوهای مدل  M5نشان میدهد .بر
اساس شک  8پراکنش دادهها نشاندهنالده برتالری نسالبی سالناریوی
سوم بر سناریوی اول و دوم است .تحقیقات سیهاگ و همکالاران نیالز
مؤید نتایج بهدستآمده از مدل  M5در پیشبینی هدایت هیالدرولیکی
خاک میباشد (.)Sihag et al., 2019

جهگیری 
نتی 
هالالدایت هیالالدرولیکی اشالالباع خالالاک یالالک پالالارامتر ورودی کلیالالدی
موردنیاز در اکثر مدلسازیهالای هیالدرولوژیکی اسالت .بالا توجاله باله
محدودیت روشهای مستقیم در اندازهگیری خصوصالیات هیالدرولیکی
خاک ،از جمله تغییرپذیری زیاد مکانی و زمالانی ،آزمالایش وقالتگیالر،
خطاهای بهرهبرداری و هزینالههالای بالایی انالدازهگیالری ،روشهالای
تخمین ایرمسالتقیم از خصوصالیات هیالدرولیکی در سالالهالای اخیالر
موردتوجه بسیاری قرارگرفته است .این تحقیالق بالهصالورت مشالخ
برای ارزیابی مدلهای هوشمند در پیشبینی هدایت هیدرولیکی اشباع
خاکهای لومی بر اساس خصوصیات فیزیکی خاک انجام شده اسالت.
بهطور خاص الگوریتمهای دادهکاوی  MLP ،SVMو  M5بهصالورت
جداگانه مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفتند.

جدول-5ارزیابیشاخصهایآماریسناریوهایمدل M5
شاخ های آماری
سناریو
مجموعه دادهها
2
آموزش

آزمون

سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم

R

MBE

RMSE

0/981
0/988
0/997
0/954
0/964
0/995

0/125
0/17
0/244
-0/192
-0/066
0/384

1/651
1/307
0/763
2/562
2./248
0/935
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در ارزیابی مدلهالا ،در مالدل  SVMسالناریو سالوم دارای ضالریب
تبیین  0/956و  RMSEبرابر با  5/381بهترین سناریوی مدل مذکور
شد .در مدل  MLPنیالز سالناریوی سالوم بالا ضالریب تبیالین  0/991و
 RMSEبرابر با  1/188بهترین سناریوی مدل شالناخته شالد .هرچنالد
نتایج تحلیلی نشان از عملکرد خوب هماله مالدلهالای مالورد آزمالایش
دارند و میتواند دقالت پالیشبینالی خالوبی داشالته باشالند امالا ارزیالابی
سناریوی سوم مدل  M5نشان داد این مدل با ضریب تبیین  0/995و
 RMSEبرابر با  0/935بهعنوان بهترین مالدل باله لحالاا پالیشبینالی
هدایت هیدرولیک اشباع است .بر اساس تحقیق موسوی و ستاسالخواه
پارامترهالالای سالالیلت ،رس ،ماسالاله ،وزن ظالالاهری و مالالواد آلالالی خالالاک
مالالؤثرترین متغیرهالالای ورودی مالالدل بالالودهانالالد ( Moosavi and
 ،)Sepaskhah, 2012امالالا بالالر اسالالاس تحقیالالق حاضالالر مالالؤثرترین
پارامترهای ورودی وزن ظاهری و مالواد آلالی خالاک بالوده اسالت کاله
سناریوها بر اساس مؤثرترین ورودیها طراحالی شالدهانالد .هرچنالد دو
پارامتر ورودی در هر دو تحقیق مشترک هستند اما ترتیب آنها یکسان
نیست .نتایج حاص از این تحقیق در تمامی مالدلهالا نشالان داد کاله
سناریوی سوم که ورودی آن تمامی پارامترهاست نتیجه بهتری در آن
مدل به دسالت مالیآورد کاله ایالن موضالوع مؤیالد تحقیقالات تالایهور و
همکالاران اسالت ( .)Tayfur et al., 2014الدوسالاری و همکالاران در
استهاده از شبکه  MLPبرای پالیشبینالی هالدایت هیالدرولیکی خالاک
نتایجی مشابه بالرای آن مالدل گرفتنالد (.)Al-Dosary et al., 2019
پس از مقایسه مطالعه حاضر با نتالایج تحقیقالات انجالام شالده در ایالن
رابطالاله ،بالالا وجالالود ظرفیالالت نشالالان دادهشالالده از اسالالتهاده از مالالدلهالالای
دادهکاوی هوشمند برای پیشبینی هدایت هیدرولیکی اشباع در خالاک
لومی ،تحقیقات آینده میتوانالد ایالن رویکالرد را بالرای مطالعاله سالایر
متغیرها در زمینه مدیریت آب و انتقال امح در خاکهایی که امکالان
اندازهگیری آسان وجود ندارد ،اتخا ،نماید.
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Abstract
Saturated hydraulic conductivity is one of the main parameters in agricultural and environmental studies that
is essential for the estimation and management of water and solute transport in soil. In this research, 1200 series
of data related to loamy soils were used to prediction and modeling saturated hydraulic conductivity using soil
physical properties such as bulk density, available water capacity, organic carbon content and percent of clay, silt
and sand content. From studied data series, 900 series were allocated for use in training models and 300 series
for testing models in three designed scenarios. The performance of SVM, MLP and M5 models was evaluated in
estimating saturated hydraulic conductivity of loamy soils. The performance of the models was compared using
the statistical indices such as coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE) and mean bias
error (MBE). The results showed that all three models used have good ability in saturated hydraulic conductivity
modeling, but the M5 model with a high coefficient of determination over 0.95 in all three scenarios and a lower
RMSE than other models was selected as the superior model. The results showed that intelligent data mining
models make it possible to estimate unknown values based on ready patterns in a database. Therefore, the
applied models can be used to predict solute transport in soil and soil physical parameters.
Keywords: Bulk density, Decision tree, Soil physical properties, Solute transport, Water flow in soil,
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مقاله علمي-پژوهشي

روندیابی سیل به روش موج سینماتیک در بستر GIS

(مطالعه موردی :رودخانه قرهچای)
مینا رضایی انور ،1محمود ذاکری نیری ،*2معصومه سهرابی مالیوسفی
تاریخ دریافت1399/8/7 :

3

تاریخ پذیرش1399/10/8 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،روندیابی سیل رودخانه قرهچای بهروش موج س ینماتیک ب ود ک ه در مح ی برنام هنویس ی  MATLABانج ا ش د .ب ا
فراهمآوردن دادههای موردنیاز ،مدلسازی روندیابی سیل هر ایستگاه به روش موج سینماتیک در حوضه رودخانه قرهچای صورت گرفت .نتایج حاص ل از
مشخصات فیزیکی رودخانه حاکی از آن بود که محدوده موردمطالعه دارای شیب و ضریب زبری کم و شماره منحنی خاک باالیی است .بهمنظور بهب ود
روندیابی به روش موج سینماتیک ،با داشتن هیدروگراف ورودی بهعنوان شرط اولیه و در نظر گرفتن مقدار صفر برای تمامی دبیهای با زمان صفرثانیه
بهعنوان شرط مرزی ،مدلسازی انجا شد .گرافهای بهدستآمده ،نشاندهنده تطابق مدلسازی انجا شده با دادههای مش اهداتی ب ود .ب رای ارزی ابی
توانایی مدل ،از شاخصهای نش-ساتکلیف ) ،(NSضریب تعیین ) ،(R2جذر میانگین مربعات خطای استاندارد شده ) ،(NRMSEاستفاده شد ،در نتایج
ارزیابی کارایی مدل برای ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب با مقدار باالی ضریب نش و ضریب تعیین و مق دار خط ای پ ایین ،NRMS
حاکی از آن است که مدل موج سینماتیک در شبیهسازی روندیابی سیل موفق عمل کرده و از دقت مطلوبی برخوردار است و میتوان نتایج مدل حاضر را
به حوضههای با این نوع شکل تعمیم داد.
واژههای کلیدی :رودخانه قرهچای ،روندیابی ،ضریب زبری مانینگ ،موج سینماتیک
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پدیده سیالب به عنوان یکی از بالیای طبیعی است که ساالنه در
نقاط مختلف جهان رخ داده و موجب ایجاد خسارات س نگین ج انی و
مالی می گردد .بررسی و مطالعه ب ر روی پارامتره ای م وثر ب ر رفت ار
رودخان ه جه ت مه ار و استحص ال آب ،بس یار ح ا ز اهمی ت اس ت.
همچنین تعیین مشخصات سیل در مکان و زمان ،به منظ ور ش ناخت
رفتار غیرماندگار آن در هر مقطع مورد نظ ر و پهن هبن دی س یالب از
دیدگاه مدیریت سیالب ،اهمیت فراوانی دارد؛ لذا یکی از مسا ل عمده
در مهندسی هیدرولوژی که اغلب سر و کار با آن زیاد است ،پیش بینی
 -1دانش آموخت ه کارشناس ی ارش د رش ته مهندس ی و م دیریت من ابع آب ،واح د
اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
 -2اس تادیار گ روه مهندس ی عم ران ،واح د اسالمش هر ،دانش گاه آزاد اس المی،
اسالمشهر ،ایران
 -3دانشیار گروه زمین شناسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اس المی ،اسالمش هر،
ایران
)Email: Zakeriiau@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.13.3

چگونگی طغیان و فروکش سیل یا صعود و نزول هیدروگراف رودخانه
در نقطه مشخصی از آن است .این مساله را میتوان با روش روندیابی
سیل مورد تحلیل قرار داد .مفهو اصلی روندیابی سیل آن اس ت ک ه
اگر مشخصات هیدروگراف در نقطه دیگر در پایین دس ت تخم ین زده
شود ،مسلما هیدروگراف های این دو نقطه مش ابه نخواه د ب ود ،زی را
خصوصیات مسیری که آب از آن گذشته یا در آن جریان دارد ،ش کل
هیدروگراف را تغییر میده د (مه دوی .)1392 ،ب رای ح ل ع ددی و
عملی معادله های روندیابی ،روش های گوناگونی به کار گرفتهمی ش ود.
روش های روندیابی تالش می کند تا با استفاده از ویژگیهای فیزیکی
به عنوان دادههای ورودی ،با استفاده از مجموع های از الگ وریتم ه ا،
تبدیل دادههای ورودی به خروجیهای مناسب و فرضیات سادهس ازی
موردنظر ،فرآیندهای واقعی هیدرولوژیکی را شبیه س ازی نمای د .م وج
سینماتیک از روشهای هیدرولیکی روندیابی جریان م یباش د ک ه در
این روش هم معادله پیوستگی جریان و ه م معادل ه م ومنتم در نظ ر
گرفته میشوند .موج سینماتیک ش کلی از معادل ه م ومنتم اس ت ک ه
عمق ارتباط ساده با دبی دارد .باید توجه داشت ک ه م وج س ینماتیک
زمانی رخ میدهد ک ه دورهه ای دین امیکی در معادل ه م ومنتم قاب ل
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اغماض باش د .تئ وری رون دیابی س یالب ب ا اس تفاده از روش م وج
سینماتیک توس به توصیف رفتار موج سینماتیک پرداخ ت .از جمل ه
کارهایی که در پیشبرد مدل موج سینماتیکی صورت پذیرفت ه اس ت،
میتوان به تالشهای چو اشاره نم ود (Maidment.1996; Chow,
) .1559در ذیل نمونههایی از مطالعات داخلی و خارجی اخیر مرتب با
موضوع پژوهش آورده شده است :آقایی دانشور و خانجانی ( ،)1395در
مطالعهای به کاربرد مدلهای یک و دوبعدی جریان س طحی و نف وذ
برای حوضه آبریز دره مارون اس تان ف ار پرداختن د؛ نت ایج تحقی ق
حاکی از آن بود که موج سینماتیک در پیشبینی مق دار و زم ان دب ی
اوج سیالبهای انتخابی تقریبسازی مناسبی را داراست؛ نتایج حاصل
از مطالعه امیدوار ( )1393در شبیه سازی توزیعی رواناب ب ا اس تفاده از
حل عددی تقریب موج سینماتیک نشان داد که مدل کدنویس ی ش ده
دارای عملکرد قابل قبولی در شبیهسازی فرایندهای رواناب-فرس ایش
و رسوب میباش د؛ مطالع هی قنبرآب ادی ( )1391در بررس ی ک ارایی
روندیابی حوضه آبخیز به روش موج سینماتیک مشخص کرد که مدل
موج سینماتیک جهت شبیهس ازی هی دروگراف س یل رگباره ا نس بتا
مناسب دانستهاند؛ کریمیان کاکلکی و همکاران ( ،)1391در مطالعهای
به روندیابی سیالب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و
ماسکینگا -کانژ پرداختند؛ نتایج تحقیق نش اندهن ده توان ایی بیش تر
مدل موج سینماتیک و صحت بیشتر نتایج حاصل از آن بود .ورگ ارا و
همکاران در پژوهشی به ب رآورد پارامتره ای م دل م وج س ینماتیک
برای پیش بینی س یل در ای االت متح ده در  1672حوض ه و 47563
حوادث استخراج شده از یک ش بیهس ازی  10س اله پرداختن د؛ نت ایج
حاکی از آن بود که مهارت شبیهس ازی مس یریابی جری ان ب رای اوج
جریان و زمان برآورد اوج جریان ب هط ور قاب لت وجهی زی اد اس ت و
سازگاری آن را با تأیید نمونه بزرگ نشان میدهد (Vergara et al..
)2016؛ رای و همکاران ب ه بررس ی ت اثیر زی ری متغی ر ب ر روان اب
پرداختند .و با بیان اینکه زبری زمینی یکی از پارامتره ای کلی دی در
مدل سازی هیدرولیکی رواناب حوضه اس ت و در ط ول تکام ل ی ک
هیدروگراف رواناب ،زب ری جری ان ثاب ت نیس ت ،باتوج ه ب ه رابط ه
غیرخطی بین زبری سطح و عمق جریان ،به مطالع ه زب ری متغی ر در
مدل موج سینماتیک و بررسی تاثیر آن بر رواناب از چهار حوضه آبخیز
با اندازه های متفاوت و شرای آبوهوایی پرداختند .نتایج نشان داد که
شکل هیدروگراف بهطورکلی ،در حالت زبری متغیر ،بهتر حفظ میشود
تا زبری ثابت )(Rai, Upadhyay and Sing. 2010؛ چ ووا و ان گ
در پژوهشی شبیه سازی بارش رواناب را ب ا م وج س ینماتیک را م ورد
مطالعه قرار دادند؛ نتایج حاصل شده در بخش مدلس ازی س ینماتیک
با فرض صفر در نظر گرفتن تلفات و در نظرگرفتن حوضه ب ه عن وان
یک کل برای محاسبات ،شبیهسازی حاصل شده با هیدروگراف واقعی
برابر است ) .(Chua and Wong. 2010مرور مطالعات حاکی از این

است که مدل موج سینماتیک در روندیابی س یل موف ق عم ل ک رده
است؛ همچنین باالبودن دقت نتایج این روش و وسعت دامن ه ک اربرد
آن در مسا ل مختلف ،استفاده از این روش را منطقی جلوه م یده د.
حوضه قرهچای در مسیر ایستگاههای ازنا ،بازنه ،توره به علت سرشاخه
بودن  3ایستگاه و ریزش آن به ایستگاه پل دوآب و پرآب ب ودن ای ن
مسیر از رودخانه ،براسا آمار اداره آب شهر اراک ،س یلخی ز اس ت.
نظر به موقعیت این قسمت از رودخانه ق رهچ ای و اهمی ت رون دیابی
سیل در این قسمت حوضه ،بهعنوان حوضه مطالعاتی انتخاب شد .ل ذا
روندیابی سیل به روش موج سینماتیک در حوضه رودخان ه ق رهچ ای
موضوع این پژوهش است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه

حوضه مورد مطالعه این پژوهش ،رودخانه قرهچای اس ت؛ حوض ه
آبخیز قرهچای یکی از زیرحوضههای دریاچه نمک میباش د ک ه ب ین
عرض جغرافیایی  33درجه و  45دقیقه تا  35درجه و  51دقیقه شمالی
و طول  48درجه و  7دقیقه تا  50درجه و  20دقیقه ش رقی ق رار دارد
(شکل  .)1وسعت این حوضه در محدوده استان مرکزی براب ر 20117
کیلومترمربع است .رودخانه قرهچای اصلیترین رودخان ه ای ن حوض ه
آبخیز میباشد و طول آبراهه اصلی در این حوض ه براب ر  71کیل ومتر
بوده و تغییرات ارتفاع در محدوده ای ن حوض ه از  939ت ا  3544مت ر
است .رودخانه قرهچای با نا رودخانه شراء پس از خ روج از مح دوده
استان مرکزی «در پاییندست ایستگاه هیدرومتری جوشیروان» و ب ه
نا رودخانه قرهچای در راستای جنوب به شمال طی مسیر نموده و در
استان همدان پس از اتصال شاخه دیگر به این رودخانه در مسیر غرب
به شرق حرک ت م ینمای د و پ س از عب ور از ایس تگاه هی درومتری
خماجین ،در بخش شمالی استان مرکزی وارد استان میگردد.
از حوضه مورد مطالعه ،ایستگاه پل دوآب به عنوان ایستگاه پ ایین
دست هیدرومتری انتخاب شد .باالدست این ایستگاه سرشاخه است و
سه ایستگاه ازنا ،بارنه و توره را شامل میشود .که دادههای مورد نی از
پژوهش ،از ای ن ایس تگاهه ا دریاف ت ش د .از دادهه ای روزان ه ای ن
ایستگاهها استفاده شد.
روش تحقیق

نظر به اینکه اندازه گی ری س یل در تم ا نق اط مس یر ،ب هعل ت
طوالنی بودن مسیر و دیگر مشکالت از قبیل هزینهه ای م ورد نی از
برای این کار میسر نمی باشد ،ل ذا ب ا اس تفاده از رون دیابی م یت وان
وضعیت سیل را در هر نقطهای از مسیر و یا کانال مشخص نمود .موج
سینماتیک یک مدل هیدرولیکی جهت انجا روندیابی جریان سطحی
و داخل کانال میباش د ک ه در ای ن تحقی ق ب ا ه دف ش بیهس ازی
هیدروگراف سیل در نر افزار  MATLABاجرا شده است.
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شکل  -1نقشه موقعیت مکانی رودخانه قرهچای

همچنین به منظور محاسبه پارامترهای مهم فیزی وگرافی حوض ه
آبریز قرهچای ،از نر افزار  ArcGISورژن  10.4استفاده ش د .س سس
براسا دادههای ورودی که شامل نقشههای کاربری اراضی و گ روه
هیدرولوژیکی خاک ،ش یب ،ط ول و ع رض حوض ه ،ض ریب زب ری
مانین گ و ش دت ب ارش اس ت ،رون دیابی انج ا گرفت ه و در آخ ر
هیدروگراف روندیابی شده با هی دروگراف ش بیهس ازی مقایس ه ش د.
ارزیابی مدل با شاخصهای خطاسنجی جذر میانگین مربع ات خط ای
اس تاندارد ش ده ( ،)NRMSEض ریب تعی ین ( )R2و ضریب نش-
ساتکلیف ( )NSصورت گرفت که در ذیل به تش ریح ب ه آن پرداخت ه
شده است.
موج سینماتیک شکلی از رابطه م ومنتم اس ت ک ه در آن عم ق
ارتباط سادهای با دبی دارد .باتوجه ب ه بازدی د می دانی ک ه از حوض ه
رودخانه قرهچای به عمل آمد ،حوضه مورد مطالعه  Vشکل و در اکث ر
مناطق پروفیل برداری مقط ع کان ال از ن وع مس تطیلی ع ری؛ ب ود؛
معادالت موج جنبشی برای این مقطع عبارتند از :

𝛽 𝑦𝛼 = 𝑞

()1

𝑛𝑖 =

𝑞𝜕
𝑥𝜕

+

𝑦𝜕
𝑡𝜕

در جایی که  yنشاندهنده عمق جریان q ،دبی واح د ع رض،

𝑛𝑖

𝑆

خ الص بارن دگی 𝑆𝑝 ،β = 5⁄3 ، 𝛼𝑝 = √ 𝑝⁄𝑛𝑝 ،ش یب س طح
صاف 𝑛𝑝 ،ضریب مانینگ زبری انحنا سطح زمین و  xو  tب ه ترتی ب
نشاندهنده فاصله و زمان هس تند .معادل ه ( )1م یتوان د ب ه ص ورت
ع ددی ب ا اس تفاده از گسس ته س ازی زی ر ح ل ش ود :( Alley et
)al.1980
]

)2

𝑡−1
(𝑞𝑗𝑡−1 −𝑞𝑗−1
)

𝑥∆

+ ∆𝑡 [𝑖𝑛 −

𝑦𝑗𝑡−1

𝑡𝑗𝑦

=

𝛽

) 𝑡𝑗𝑦(𝛼 = 𝑡𝑗𝑞

()3
زیر شاخص jیک گره شاخص است ∆x ،فاصله شبکه ∆t ،گا زم ان
است .با جایگزین کردن معادله ( )2در معادله ( )3حاصل میشود :
𝛽

()4

𝑡−1
(𝑞𝑗𝑡−1 −𝑞𝑗−1
)

]]

𝑥∆

1

𝛽 𝑞𝑗𝑡−1

) + ∆𝑡 [𝑖𝑛 −

𝛼

([
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راهحل تحلیلی برای جریان در خروجی با قرار دادن 𝑝𝐿 = 𝑥∆ که
𝑝𝐿 طول صفحه زمینی است بهدست میآی د .دب ی مج رای خروج ی
𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑞 توس رابطه زیر داده میشود:
5
3

()5

]]

𝑡−1
𝑡𝑢𝑜𝑞(
) −𝑞0𝑡−1

𝑝𝐿

3
𝑡−1 5
𝑡𝑢𝑜𝑞 ∙ 𝑝𝑛

) + 𝑡𝑟 [𝑖𝑛 −

𝑝𝑆√

([

𝑝𝑆√
𝑝𝑛

=

که 𝑜𝑞 جریان در انتهای باالدست زمین برابر با صفر است.
مدل فیزیوگرافی کتاب باز توس محققین گوناگون برای ک اربرد
مدل موج سینماتیک برای سیستم هیدرولوژیکی توسعه یافته است .در
داخل یک حوضه آبخیز طبیعی ،نوع خاک ،کاربری ،پیکربندی کان ال،
شیب ،پوشش گیاهی و غیره ممکن است تغیی ر کن د ،از ای نرو م دل
کتاب باز مشابه با تغییر شکل طبیعی و واقعی فیزیوگرافی حوض ه ب ر
روی فرآیند رواناب تاثیر میگذارد .بنابراین برای یک پوشش ج امع از
جنبههای توزیعی ،یک مدل فیزیوگرافی توسعه یافته است.

مقط ع حوض ه موردمطالع ه مس تطیلی اس ت ک ه براس ا آن،
پارامترهای  αو  mمعادل ه م وج س ینماتیک محاس به ش د .درنهای ت
به منظور محاسبه زمان پیمایش سیل به خروجی حوضه ،باتوجه به نوع
حوضه که کتاب باز بود ،محاسبه صورت گرفت.
در حالت کتاب باز ،دو صفحه جانبی و یک کان ال درنظ ر گرفت ه
می شود که خود بر دو نوع است :عری؛ دیدن کانال و لح ا ک ردن
اثر بارش روی کانال میانی (که این نوع حوضههای ش هری را ش امل
میشود) و نوع دو  ،عری؛ دیدن کانال و نادیدهگرفتن اثر بارش روی
کانال میانی که این وضعیت اغلب در حوضههای طبیعی رخ میدهد و
فرضی نزدیک به واقعیت است (شکل  .)2زیرا معموال کانالها هم ان
آبراهه ها در یک حوضه طبیعی هستند ک ه نس بت ب ه مس احت ک ل
حوضه ،مساحت قابلتوجهی را تشکیل نمیدهند.

شکل  - 2حوضه  Vشکل

با فرض کتاب ب از ب ودن حوض ه م ورد مطالع ه ،مع ادالت م وج
جنبشی توس رابطه زیر داده میشود :
𝐴𝜕
𝑄𝜕
𝐿𝑞 = +
𝑐𝛽𝐴 𝑐𝛼 = 𝑄
() 6
𝑡𝜕
𝑥𝜕
که  Aو  Qمساحت و دبی جریان در کانال هس تند و 𝐿𝑞 جری ان
ج انبی درون کان ال اس ت .ب رای ی ک کان ال مس تطیلی ع ری؛،
𝑐 𝛼 = 𝑆2و  𝛽𝑐 = 5⁄3که 𝑐𝑛 ضریب زبری مانینگ 𝑆𝑐 ،ش یب
𝑐𝑛 𝑊 3

کان ال و  Wع رض کان ال اس ت ) .(Wong, 1992 and 2009ب ا
استفاده از روش گسستهسازی و جایگزینی 𝑐𝐿 = 𝑥∆جایی ک ه 𝑐𝐿
طول کانال است ،دبی در مجرای خروجی 𝑡𝑢𝑜𝑄 توس معادل هی ()7
داده میشود:
5
3

()7

) 𝑡−1 −𝑄𝑡−1
𝑡𝑢𝑜𝑄(
0

]
]

𝑐𝐿

3
5

) + 𝑡𝑟 [𝑞𝐿𝑡 −

2
𝑡−1
𝑡𝑢𝑜𝑄 𝑛𝑐 𝑊𝑐3

𝑐𝑆√

𝑐𝑆√
( 2
⁄
𝑛𝑐 𝑊𝑐3
[

𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑄
=

که 𝑜𝑄 جریان در انتهای باالدست کانال قرار دارد .برای حوض ه
مصنوعی ،در هر گا زمانی ،رواناب از دو س طح زمین ی در مج اورت
کانال برای اولین بار محاسبه شد ت ا 𝑡𝐿𝑞 قب ل از اعم ال در معادل هی
𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑄 مشخص شود.
 7تعیین شود تا
روش فوق را چووا و انگ ،در مطالعهی خ ود اس تفاده ک رده ب ود
) (Chua and Wong, 2010و مدل آزمایش گاهی آن نی ز ب ه ش ر
ذیل بود :داده ه ای موردنی از ب رای محاس به ای ن دو حوض ه از ی ک
ایستگاه آزمایش ی در دانش گاه ف نآوری  Nanyangب هدس تآمدن د.
ایستگاه آزمایشی شامل چهار بخ ش آزمایش ی ک ه  25مت ر ط ول و
عرض  1متر است ،میشود .بهاینترتیب مس احت حوض ه ب رای ه ر
بخش آزمایشی  25مترمربع است .هر بخش آزمایش توس یک دیوار
بتنی با ارتفاع  1متر در امتداد دو ض لع دیگ ر و در انته ای باالدس ت
احاطه شدهاست .سطو زمینی دارای شیب  % 2است .حوض ه کت اب
باز شامل دو سطح زمینی است (شیب=  ) % 11که به س مت کان الی
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مستطیلی متمایل شده است (ش یب=  )% 2و جری ان را ب ه خروج ی
منتقل می کند .رواناب از بخشهای آزمایشی به سوی مخ ازن وزن ی
کالیبره شده برای ثبت جریان خروج ی بخ شه ای آزمایش ی خ ارج
می شود .مخزن های وزن ی قب ل از اس تفاده از ی ک دس تگاه جری ان
الکترومغناطیسی کالیبره شدند .دو ایستگاه باران س نجی ک ه هرک دا
 25.6متر از هر دو طرف کانال بودند برای ثبت بارش م ورد اس تفاده
قرار گرفتند که پس از ارزیابی ب ا ض ریب خط ای  0/029همبس تگی
 0/98صحت روش فوق در محاسبه روندیابی سیل تایید شد.
یکی از مسا ل مهم در مهندسی رودخانه داشتن اطالع ات ک افی
درمورد مقاومت هیدرولیکی در کانالهای آبرفتی است .برای محاس به
دبی ،سرعت و عمق جریان در کانالهای طبیعی و نیز ب رآورد س یل و
رسوب ،ارزیابی مقاومت جریان ضروری میباشد .برای تعیین مقاوم ت
جریان در مجاری روباز از رواب مانین گ ،ش ازی و دارس ی-ویس باخ
استفاده میشود .تخمین درست این ضرایب میتواند به برآورد دقیقتر
شرای جریان کمک کند .در این پژوهش ضریب زبری مانینگ مدنظر
است (روشنگر ،تقی اعلم ی ،ثاقبی ان .)1397 .عموم ا از فرم وله ا،
آزمایشها ،برداشتهای ص حرایی ،ج داول ،تص اویر و ویژگ یه ای
پوشش گیاهی و کاربری اراضی برای تخمین ضریب زب ری مانین گ
استفاده میشود .در این پژوهش برای بهدس تآوردن ض ریب زب ری
مانینگ با تخمین براسا جدول ارا ه ش ده توس چ و ( )1959ب ا
پوشش گیاهی و کاربری اراضی حوضه ق رهچ ای و بهین هس ازی آن،
بهدستآمد .در جدول  ،1مقادیر پارامتر ضریب مانینگ دامنه بر اسا
کاربری اراضی آورده شده است )(Liu and De Smedt, 2005
جدول  -1مقادیر پارامتر مانینگ )(Chow, 1959
کاربری اراضی
اراضی مرتعی خزان کننده
اراضی جنگلی خزان کننده
زراعت دیم
زراعت آبی

ضریب مانینگ )(n-1/3 s

0/4
0/8
0/15
0/2

()8

]

̅
̅
𝑛∑
)𝑚𝑖𝑠 𝑄𝑖=1(𝑄 𝑜𝑏𝑠−𝑄 𝑜𝑏𝑠)(𝑄 𝑠𝑖𝑚−
𝑚𝑖𝑠 𝑄× 𝑠𝑏𝑜 𝑄

تعداد داده هاست .اندیس  simبی انگر دادهه ای ش بیه س ازی ش ده و
اندیس  obsبیانگر دادههای مشاهدهای است .مقدار  R2بیانگر ارتباط
خطی بین دادههای شبیهسازی شده و مشاهده ای بوده ک ه مق دار آن
بین صفر تا یک متغیر است.
2
هرچه مقدار ضریب تعیین (  ) Rبه یک نزدیکتر باشند ،دبیه ای
شبیهسازی شده از دقت مطلوبتری برخوردار خواهند بود.
مقدار ضریب ناش -ساتکلیف بین یک تا منفی بینهای ت تغیی ر
می کند .مقدار بهینه این ش اخص ی ک اس ت .اگ ر می زان آن از 0/5
بیشتر باشد ،مدل شبیهسازی خ وبی داش ته اس ت و درص ورت منف ی
شدن آن بهتر است که به نتایج مدل بسنده نشود و از متوس مق ادیر
مشاهده ای استفاده شود .نحوه محاسبه ضریب نش -ساتکلیف در این
پژوهش در رابطه  9آمده است:
()9

1

𝑛[ = R 2

در این رابطه Q ،دادههای مشاهدهای و شبیهسازیشده و  nبراب ر

Σ(𝑦𝑚−𝑦𝑠 )2
Σ(𝑦𝑚 −𝑦̅)2

𝑁𝑆 = 1 −

که در آن  Ymدبی مشاهده شده Ys ،دب ی ش بیهس ازی ش ده و
 ̅Yمیانگین مقادیر اندازهگیری شده است
جذر میانگین مربعات خطا ،1تفاوت میان پیشبینیهای انجا شده
با مدل و مشاهداتی که تبدیل به مدل شده میباشد .به تفاوت مق دار
باقی مانده نیز گفته میشود RMSE .به دنبال یکسارچهکردن آنها در
یک عدد واحد است .اعداد محاسبه شده برای خطای RMSبیانگر این
است که بین دو مجموعه داده چه میزان خطا وج ود دارد .ب ه عب ارت
دیگر ،جذر میانگین مربعات خطا عدد پیشبینی شده و عددی ک ه ب ه
صورت تجربی بهدستآمده را با هم مقایسه م یکن د .ه ر چ ه ج ذر
میانگین خطای مربعات کمتر باشد ،بهتر است.
نحوه محاسبه جذر میانگین مربعات خطا ،در رابطه  10آورده شده
است:
()10

شدت بارش ،مقدار بارن دگی در واح د زم ان اس ت ک ه معم وال
برحسب میلیمتر بر ساعت یا اینچ بر ساعت توصیف میش ود؛ ک ه ب ه
صورت  i=p/tمحاسبه میشود .که  pمقدار بارندگی و  tمدت بارندگی
می باشد .برای اجرای مدل آمار بارشهای ایستگاههای م ورد مطالع ه
در سال آبی  ،1394-95انتخاب شد .به راهنمایی آب منطقهای اراک،
دلیل انتخاب این سال آبی ،این بود در این سال دادههای ثبت شدهی
هر  4ایستگاه مورد مطالعه ،حداکثر دبی اوج ساالنه باالیی داشتند.
در ادامه رواب شاخصهای ارزیابی مدل آورده شده است
نحوه محاسبه ضریب تعیین در رابطه  8آورده شده است:
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1

RMSE = √ ∑ni=1(Q obs − Q sim )2
n

ک ه  Qsimو  Qobsب هترتی ب مق ادیر دب ی ش بیهس ازی ش ده و
مشاهدهای و  nتعداد دبیهای شبیهسازی شده و مشاهدهای است.
باتوجه به اینکه مقدار  RMSEمتناس ب ب ا واح د ان دازهگی ری
متغیر است ،مقایسه مقدار آن بین مدلهای ساخته شده برای دو متغیر
با واحدهای متفاوت درست نخواهد بود .لذا مقدار  RMSEرا به دامن ه
دادههای متغی ر وابس ته تقس یم ک رده و آن را  RMSEنرم الش ده
)(NRMSEمینامند .این معی ار ب رای مقایس ه م دله ای مختل ف
مناسب خواهد بود .الز به ذکر است ک ه  NRMSEزی ر  10درص د
نشاندهنده دقیق بودن مدل است.
RMSE
= NRMSE
()11
𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 −
بر اسا روش ذکر شده  ،نمودار گردشی پژوهش حاضر در شکل
 3آورده شده است.
)1- Root Mean Square Error (RMSE
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شکل  -3نمودار گردشی پژوهش

نتایج و بحث
نتایج حاصل از مشخصات فیزیکی حوضهه در  :GISب ا
اجرای  GISپارامترهای فیزی وگرافی حوض ه ق رهچ ای و نقش ه زی ر
حوضهها براسا وضعیت آبراهههای حوضه ،تولید شد.
براسا اطالعات نقشه کاربری اراضی حوضه آبخی ز ق رهچ ای،
بیشترین مساحت آن ،کشاورزی و زمینهای حاصلخیز و بیابان است.
همچنین باتوجه ب ه نقش ه خ اک مح دوده م ورد مطالع ه ،بیش ترین

مساحت حوضه به اینس ستیس ول و انت یس ول اختص ا دارد .ای ن
خاکها جوانند و یا در ابتدای مراحل بهوجودآمدن قرار دارن د و ج ذب
آب پایینی دارند .اقلیم منطقه نیز نیمه خشک است.
در پژوهش حاضر پس از بهینهسازی مق دار پارامترض ریب زب ری
مانینگ براسا روش شر داده شده ،محاسبه شد که مق دار 0/133
برای حوضه مورد مطالعه بهدستآمد .اطالعات مساحت ،شیب و طول
آبراهه حوضه ،به تفکیک زیرحوضهها ،در جدول  2آورده شده است.

روندیابي سيل به روش موج سينماتيک در بستر...
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جدول  -2خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضههای رودخانه قرهچای
زیرحوضه
زیرحوضه 1
زیرحوضه 2
زیرحوضه 3
زیرحوضه 4
زیرحوضه 5
زیرحوضه 6
زیرحوضه 7
زیرحوضه 8
زیرحوضه 9
زیرحوضه 10
زیرحوضه 11
زیرحوضه 12
زیرحوضه 13
زیرحوضه 14
زیرحوضه 15
زیرحوضه 16
زیرحوضه 17
زیرحوضه 18
زیرحوضه 19
زیرحوضه 20
زیرحوضه 21
زیرحوضه 22
زیرحوضه 23
زیرحوضه 24
زیرحوضه 25

مساحت

شیب

(کیلومترمربع)

(متر/متر)

3/6
139/1
194/1
68/8
158/2
56/3
66/6
27/8
92/2
33/69
6/59
67/3
99/6
63/7
28/5
43/2
73/9
58/5
141/3
251/9
41/75
110/6
53/4
43/9
99/6

0/3
1
0/4
3/5
1/3
1
1
0/5
0/35
0/1
0/32
0/5
1
1/2
0/06
0/25
1/25
2
1
0/7
1/5
1/6
0/5
4
1

نتایج روندیابی سیل به روش موج سهینماتی ::پ س از
فراهم آوردن دادهها ،مدل سازی روندیابی سیل برای ایستگاههای ازنا،
بازن ه ،ت وره و پ ل دوآب حوض ه رودخان ه ق رهچ ای ب ه روش م وج
سینماتیک (با در نظر گرفتن نرخ تلفات صفر) انجا شد؛
برای تهیه آمار سیالب بارش متناظر ،برگههای ثبت س یالب و
ثبت بارشهای چهار ایس تگاه ازن ا ،بازن ه ،ت وره و پ ل دوآب در دوره
آماری (  )1394-1395از اداره آب منطقهای اس تان اراک تهی ه ش د.
مشخصات وقایع انتخاب شده برای روندیابی سیل در ج دول  3آورده
شده است.
و در ادامه روندیابی در حوضه قرهچای انجا شد ک ه در ش کل 4
هیدروگراف خروجی حاصل شده آورده شده است.

ارتفاع متوسط حوضه (متر)

طول آبراهه اصلی

1771/5
2176
2212
2252/5
2440/5
2243/5
2103/5
2184/5
2178
2177/5
4005
4094
2415/5
2421
1867/5
2251
2172
2465/5
2392
2480
2351/5
2567/5
2235
2270
2479/5

3/02
17/96
17/88
7/12
18/69
7/12
7/48
5/84
11/82
2/92
2/06
11/18
7/97
10/18
8/97
8/19
7/3
7/48
21/72
22
6/3
11/59
10/68
9/54
15/74

همانگونه که در شکل  4مشاهده میشود ،مدلس ازی رون دیابی
حاصل از دادههای بارش ایستگاههای مورد مطالعه ،موفق عمل ک رده
است .گاهی مدل در تخمین دبی اوج ،خطا داشته است.
نت ایج ارزی ابی ک ارایی م دل ب رای ایس تگاهه ای هی درومتری
موردمطالعه ،در جدول  4آورده شده است؛ مقدار باالی نش س اتکلیف
) ،(NSض ریب تعی ین ( ،) R2و مق دار خط ای پ ایین  NRMSدر
روندیابی حاصل شده حاکی از آن است که م دل م وج س ینماتیک در
شبیه سازی رون دیابی س یل موف ق عم ل ک رده و از دق ت مطل وبی
برخوردار است.
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جدول  -3مشخصات وقایع انتخاب شده برای روندیابی سیل
سال آبی

متوسط آورد سالیانه

حجم آورد سالیانه

دبی حداکثر سیالب

ازنا

1394-1395

0/509

16/052

8/54

بازنه

1394-1395

0/116

3/658

1/47

توره

1394-1395

2/00

63/142

59/61

پل دوآب

1394-1395

2/160

68/118

61/00

شکل  -4هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازی شده به روش موج سینماتی :ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب
جدول  -4ارزیابی کارایی مدل ایستگاههای هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب
شاخص

NS

R2

NRMSE

ایستگاههای مورد مطالعه

مقدار

ازنا
بازنه
توره
پل دوآب
ازنا
بازنه
توره
پل دوآب
ازنا
بازنه
توره
پل دوآب

0/82
0/90
0/85
0/37
0/90
0/94
0/92
0/61
0/05
0/04
0/04
0/07

روندیابي سيل به روش موج سينماتيک در بستر...
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شکل  -5نمودار پراکنش داده ها در روندیابی دبی حداکثر سیالب به روش موج سینماتی :با مقدار مشاهده شده در ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه،
توره و پل دوآب

روندیابي سيل به روش موج سينماتيک در بستر...

همچنین در شکل  ،5نمودار پ راکنش دادهه ا در رون دیابی دب ی
حداکثر سیالب به روش موج سینماتیک ب ا مق دار مش اهده ش ده در
ایستگاه هیدرمتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب آورده شده است.
با توجه به نمودارهای فوق و در مقایسه با خ یکبهیک ،انحراف
حاصل از موج سینماتیک در شکلها دیده نمی شود و همبستگی ب ین
مقادیر مشاهدهشده حاصل از روندیابی سیل با مق ادیر مش اهدهش ده،
تایید میگردد.

نتیجهگیری
نظر به اینکه سیالب یکی از مهمترین بالیای طبیع ی اس ت و
خسارات مالی و جانی بسیاری را ایجاد میکن د ،ل ذا پ یشبین ی رفت ار
هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیالبهای احتمالی ب همنظ ور ک اهش
خسارات وارده به مزارع و شهرها و ی ا تاسیس ات در ح ال س اخت در
اطراف رودخانه ،حا ز اهمی ت اس ت .ب ه منظ ور کنت رل س یالب در
رودخانه و یا دریاچه پشت سدها و بن دها و همچن ین جه ت حفاظ ت
کنارههای رودخانهها الز است تا تغییرات ارتف اع و حج م آب و نی ز
مقدار شدت جریان ورودی و خروجی به منطقه موردمطالعه را در طول
زمان سیل معین نم ود ک ه ای ن عم ل را رون دیابی س یل م ینامن د.
روشهای متفاوتی به این منظور وجود دارد؛ در این پژوهش ب ه روش
موج سینماتیک به روندیابی سیل در حوضه رودخانه قرهچای پرداخت ه
شده است.
نتایج حاصل از مشخصات فیزیکی رودخانه حاکی از آن ب ود ک ه
محدوده موردمطالعه دارای شیب و ضریب زبری کم و شماره منحن ی
خاک باالیی است که با حاکم بودن این شرای  ،احتمال وقوع س یل و
رواناب در حوضه پیشبینی میشود.
خروجی حوضه ایستگاه هیدرومتری پل دوآب بود که ورودی ای ن
ایستگاه سرشاخه بود و داده های سه رود ازن ا ،بازن ه و ت وره ب ه ای ن
خروجی هدایت می شد؛ در ای ن ش رای س طح آب در مح ل تالق ی
رودخانهها می تواند رابطه بین سطح آب و دبی را تحت تاثیر قرار دهد.
باتوجه به نتایج مطالعات تایید شده ( )Chua and Wong, 2010ک ه
به منظور بهبود روندیابی به روش موج سینماتیک ،پیشنهاد شده ب ود،
نرخ تلفات صفر و کلیت حوضه برای محاسبه در نظر گرفته شود ،ل ذا
در این پژوهش نیز بر این مبنا عم ل ش د و ب ا داش تن هی دروگراف
ورودی بهعنوان شرط اولیه و در نظر گرفتن مقدار صفر ب رای تم امی
دبیهای با زمان صفر ثانیه به عنوان شرط مرزی ،مدلسازی روندیابی
سیل رودخانه قرهچای به روش موج سینماتیک انجا شد.
گرافهای بهدست آمده ،نشاندهن ده تط ابق م دلس ازی انج ا
گرفته با داده های مشاهداتی بود .در نتایج ارزیابی کارایی م دل ب رای
ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب مقدار ب االی ض ریب
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ش اخص  )0/37 ،0/85 ،0/90 ،0/82( NSو مق دار خط ای پ ایین
 ،)0/07 ،0/04 ،0/04 ،0/05( NRMSحاکی از آن است که مدل موج
سینماتیک در شبیه سازی روندیابی سیل موفق عمل ک رده اس ت و از
دقت مطلوبی برخوردار است.
بررسی شاخصها و نمودارهای بهدستآمده نش ان م یده د ک ه
مدل گاهی در تخمین اوج دچار خط ا ش ده اس ت؛ همچن ین بررس ی
هیدروگراف جداگانه هر ایستگاه و خطاسنجی و همبستگی مدل نشان
داد که مدل در شبیه سازی برای ایستگاه بازنه موف قت ر عم ل ک رده
است .برای ایستگاه پل دوآب بهعنوان خروجی حوض ه ،نس بت ب ه 3
ایستگاه دیگر خطای بیشتری در شبیه سازی داش ته اس ت ک ه ش اید
بتوان این موضوع را ب ه کیفی ت دادهه ا در ای ن ایس تگاهه ا م رتب
دانست.
بهطورکلی نتایج نشاندهنده توان ایی و دق ت ب االی م دل م وج
سینماتیک ،در شبیهسازی روندیابی سیل در حوض ه آبخی ز ق رهچ ای
میباشد .باتوج ه ب ه توپ وگرافی منطق ه و نقش هه ای  ،GISمقط ع
مستطیلی و شکل حوضه کتاب باز مشخص شد ک ه م یت وان نت ایج
مدل حاضر را به حوضههای با این نوع شکل تعمیم داد.
لذا یافته های پژوهش ،مطالعات آقایی دانشور و خانجانی (،)1395
امی دوار ( ،)1393قنبرآب ادی ( ،)1391کریمی ان ک اکلکی و همک اران
( ،)1391همچنین یافتهه ای ورگ ارا و همک اران (Vergara et al.,
) ، 2016رای و همکاران ) (Rai et al., 200و چووا و ان گ (Chua
) and Wong, 2010ک ه توان ایی م دل م وج س ینماتیک را در
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Abstract
The purpose of the present study was to determine the flood Routing kinematics of the Ghareh-chay River
that is done in the MATLAB programming environment. By providing the required data, the flood flow routing
modeling of each station was performed by the kinematic wave method in the Ghareh-chay River basin. The
results of physical characteristics of the river indicated that the study area had low slope and roughness
coefficient and high soil curve number .In order to improve the kinematic wave routing, modeling was
performed with input hydrograph as the initial condition and considering zero value for all zero-second
discharges as the boundary condition. The obtained graphs show the conformity of the modeling performed with
the observed data. Nash–Sutcliffe (NS), Coefficient of Determination (R2) and Normal Root Mean Square Error
(NRMSE) indices were used to evaluate the model capability. In the results of the model performance evaluation
for the Hydrometric Azna, Bazaneh, Toure and Pole Doab with the high value of Nash coefficient and
Coefficient of Determination and the low error value of NRMS indicate that the model The kinematic wave has
been successful in simulating flood flow and has good accuracy; and it was determined that the results of the
present model can be generalized to basins with this type of shape.
Keywords: Ghareh-Chay river, Routingm, Manning roughness coefficient, Kinematic wave
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چکیده
تحقیق حاضر به منظور ارائه راهکارهای پایدار در مدیریت منابع آب با استفاده از مفهوم ردپای آب و کارایی مصرف آب جو در سطح ملی انجام شد.
در ابتدا استانهای مختلف کشور مطابق اقلیمنمای دومارتن طبقهبندی شدند .سپس ردپای آب سبز ،آبیی ،ااکتیتری و سیفید در توییید جیو و کیارایی
مصرف آب در اقلیمهای مختلف و مراکز استانها طی دوره آماری  1387-1396محاسبه شد .همچنین پهنهبندی مکانی و زمانی ردپیای آب و کیارایی
مصرف آب انجام شد .نتایج نشان داد بیشترین ردپای آب سبز در اقلیم مرطوب و مدیترانهای شمال کشور ایتتگاههای رشت ( 592/53مترمکعب بر تن)،
گرگان ( 570/86مترمکعب بر تن) و ساری ( 543/36مترمکعب برتن) و کمترین آن در اقلیم فرااشک ،ایتتگاه یزد با  124/21مترمکعب بر تن بهدست
آمد .ایتتگاه زاهدان با اقلیم فرااشک بیشترین ردپای آب آبی ( 787/01مترمکعب بر تن) و رشت با اقلیم مرطوب کمترین آن ( 86/73مترمکعب بر تن)
را دارا بود .بیشترین مقدار ردپای آب ااکتتری مربوط به ایتتگاههای زاهدان ( 390/4متر مکعب بر تن) و بوشهر ( 390/11متر مکعب بر تن) و کمترین
مقدار آن در ایتتگاه همدان ( 239/67متر مکعب بر تن) بود .از نظر ردپای آب سفید بیشیترین آن در ایتیتگاه زاهیدان ( 1956/2مترمکعیب بیر تین) و
کمترین آن مربوط به ایتتگاه رشت ( 515/99مترمکعب بر تن) بود .توزیع مکانی کل ردپای آب نشان داد بیشترین ردپای کل آب در جنوبشرقی کشور
و اقلیم فرااشک بود و کمترین آن در نواحی شمایی و غربی کشور مشاهده شد .نتایج پهنهبندی کارایی مصرف آب نشان داد بیشترین کیارایی مصیرف
آب در مناطق غربی کشور مشاهده شد و هرچه به سمت مرکز و شرق کشور برویم ،مقدار آن کاهش یافت .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میی-
توان گفت مناطق شمال و غرب کشور برای کاشت جو مناسبتر میباشد .همچنین با توجه به کمبود آب در مناطق با اقلیم فرااشک و باالبودن ردپیای
آب در این مناطق از کشت جو در این مناطق اودداری شود .کشت جو در این مناطق بهعلت تحمل باالی جو به شوری و حاصلایزی کم اراضی می-
باشد .بنابراین الزم است متئوالن در این مناطق کشت محصوالت با نیاز آبی کمتر و عملکرد باالتر و متحمل به شوری را برای جیایگزینی جیو میورد
برنامهریزی قرار دهند.
واژههای کلیدی :اقلیم ،آب سبز ،آب سفید ،آب آبی ،شااص تأمین نتبی آب
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ایران کمتر از یک درصد از منابع تجدید شیونده آب در دنییا را در
ااتیار دارد و طبق پیشبینیهای انجام شده جمعییت اییران تیا سیال
 1400به بیش از  100میلیون نفر اواهد رسید کیه توییید غیبا بیرای
تأمین نییاز غیبایی ایین جمعییت در سیال بیه بییش از  150میلییارد
مترمکعب آب نیاز دارد که ایین حجیم از منیابع آب در اییران موجیود
 -1استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده آب و ااک ،دانشگاه زابل ،ایران
 - 2دانیشآمواتییه کارشناسیی ارشیید ،گیروه مهندسییی آب ،دانشیکده آب و اییاک،
دانشگاه زابل ،ایران
) Email: H_piri2880@uoz.ac.ir
(* -نویتنده متئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.14.4

نمیباشد ( .)Arabi Yazdi et al., 2014توزیع زمانی نزوالت جیوی
در کشور نیز بهدییل ناهماهنگی با فصیول آبییاری وضیعیت مناسیبی
ندارد و میزان آن در سالهای مختلف و حتی فصیول مختلیف مت ییر
بوده و این متئله مشیکتت گونیاگونی را در چنید سیال ااییر بیرای
بخشهای مختلف ،بهویژه بخش کشاورزی به همراه داشیته و زییان-
های زیادی را بیه ایین بخیش تحمییل کیرده اسیت ( Razavi and
 .)Davari, 2013از اینرو با توجه بیه عیدم توزییع زمیانی و مکیانی
مناسب بارش ،مدیریت کشاورزی جهت افزایش کیارایی مصیرف آب،
بتیار دشوارتر از کشورهایی با شرایط آبی مطلوب است .ایگوی کشت
یکی از عوامل مهیم در میدیریت کشیاورزی جهیت افیزایش کیارایی
مصرف آب است .با توجه به گتتردگی پهنیهی ج رافییایی کشیور و
تنوع اقلیمی مناطق گوناگون آن ،رسیدن به ایگوی کشت مناسبی کیه
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از آن بتوان حداکثر بهرهبرداری را از عوامل و نهادههای تویید بهوییژه
عامل محدودکنندهی آب بهدست آورد ،ضرورتی انکارناپبیر اسیت .در
بتیاری از مناطق کشور ،کشت محصوالت زراعیی ،بییتن منفیی آب
دشتها و نیاز به پایداری تویید محصوالت ،ما را ملزم میکنید کیه در
جهت بهبود سفرههای زیرزمینی آب و افیزایش رانیدمان مصیرف آب
حرکت کنیم .همچنین باید نتبت تخصیص زمیینهیای کشیاورزی و
برنامهی کشت یک منطقه به انواع محصوالت زراعی همیان منطقیه
توسط محققیان بخیش کشیاورزی تعییین و در ااتییار سیازمانهیای
مربوطه قرار گیرد تا با برنامهریزی مناسب اقدامات الزم انجام گیرد .از
سوی دیگر میزان کشت محصوالت کشاورزی در یک منطقه بایید بیا
توجه به منابع آب موجود ،عملکرد محصول ،نیاز کشور و سیاستهای
درست انجام شود و تصمیمگیری در انتخاب گیاهیان زراعیی منیاطق
مختلف بر اساس مشخصات اقلییم منطقیه باشید ( Rouhani et al.,
.)2008
بررسی وضعیت موجود کشاورزی بییانگر آن اسیت کیه بیا وجیود
پتانتیل افزایش تویید محصوالت کشاورزی ،بهدیییل فقیدان سیتیتم
مدیریتی صحیح ،امکان اسیتفاده بهینیه از منیابع موجیود آب و ایاک
میتر نشده است .در این راستا بررسی راهکارهای استفاده بهینه آب از
طریق بازنگری در تخصییص منیابع آب و میدیریت آن امیری الزم و
ضروری است .اما از آنجاییکه میزان آب مصرفی واقعی هر محصیول
تحت تأثیر اقلیم منطقه ،مییزان تویییدات ،ایگیوی مصیرفی ،عملییات
کشاورزی و راندمان کاربرد آب مت یر است ،یبا نیاز به شااصی اسیت
که بتوان با آن نیاز واقعی هر محصول را مورد ارزیابی قرار داد .در این
راستا توسعه روشهای مدیریتی کارآمد و جدید که بتوان با آن مقیدار
آب واقعی مصرفی را بر اساس ایگوی مصرفی مردم ،شیرایط اقلیمیی،
راندمان کاربرد آب و عملکرد محصول ،محاسیبه کیرد ،امیری الزم و
ضروری است ( .)Rasooli Majd et al., 2015در سالهای اایر بیا
با ظهور شااص ردپای آب که نشاندهندهی مقدار واقعی آب مصرفی
بر اساس شرایط و اقلیم هر منطقه میباشید ،دریچیهای بیرای انجیام
پژوهش در راستای مدیریت نوین منابع آب با رویکرد یکپارچه باز شده
است (علیقلینیا و همکاران .)1395 ،ردپای آب شامل سه مؤیفه میی-
باشد .ردپای آب آبی و ردپای آب سبز که دربرگیرنیده مصیارف آب از
منابع آب آبی و سبز میباشد و ردپیای آب ااکتیتری ( Van Oel et
 .)al, 2008ردپای آب آبی ،به حجیم آب آبییاری مصیرفی (آبهیای
سطحی و زیرزمینی) که جهت تویید محصول به گییاه داده مییشیود،
اشاره دارد .ردپای آب سبز ،به سهم آب حاصل از بارندگی مؤثر مرتبط
است و به حجم آبی اطتق میشود که در مناطق غیراشباع ااک بیه-
صورت رطوبت ااک ذایره میشیود و گییاه از آن اسیتفاده مییکنید.
ردپای آب ااکتتری ،به حجمی از آب شیرین اطتق میشود که برای
برای از بین بردن آیودگیهای ایجاد شده ناشی از کشت گیاه و توییید

محصول در محیط استفاده شده اند ،مورد نییاز اسیت ( Hoekstra et

 .)al, 2011رمضانیاعتدایی و آبابایی مفهوم آب سفید را ارائیه دادنید
که در واقع حجم تلفات آب آبیاری را بیان میینمایید ( Ababai and
 .)Ramezani Etedali, 2014تاکنون مطایعات زیادی برای ارزییابی
این شیااص در حیوزههیای مختلیف انجیام شیده اسیت .محمیدی و
همکاران ( )1395برای تعیین مناطق مناسب کشیت سییبزمینیی در
کشور از شااص ردپای آب استفاده کردنید .بیا توجیه بیه ردپیای آب
محاسبه شده استان همدان با داشتن کمترین ردپای آب مناسبتیرین
منطقه و استان سمنان با داشتن بیشترین ردپای آب نامناسیبتیرین
منطقه برای کشیت سییبزمینیی بودنید .فیرزی و همکیاران ()1398
ایگوی کشت بهینه بیرای کرمانشیاه را بیر اسیاس ردپیای آب تعییین
کردند .نتایج مطایعه آنها نشان داد در بین محصوالت میورد مطایعیه
در بخییش زراعییی هندوانییه ،ذرت علوفییهای و چ ندرقنیید بییهعنییوان
محصوالت برتر از نظر شااص ردپای آب و در مقابل کنجید ،یوبییا و
آفتابگردان بهعنوان نامناسبتیرین محصیوالت از ایین نظیر شینااته
شدند .چاپاگین و هوکتترا به بررسی جهانی ردپای آب برنج با استفاده
از دادههای محلی و آبیاری واقعی پردااتند و بیان کردند در انیدونزی،
هند ،ویتنام ،تایلند ،میانمار و فیلیپین بخش آب سبز بیه نتیبت قابیل
متحظهای بزرگتر از آب آبی است .در حیاییکیه در اییاالت متحیده
آمریکا و پاکتتان بخش آب آبی بیشتر از چهار برابر آب سبز میباشد
( .)Chapagain and Hoekstra, 2011هیسو و همکاران ردپای آب
پنج محصول ذرت ،سیبزمینی ،نیشکر ،ذرت اوشهای و برنج منطقیه
نیمه گرمتیر تایوان را بررسی کردند .نتایج مطایعه آنها نشان داد که
کمترین ردپای آب مربوط به سیبزمینیی بیوده اسیت .بیرای منیاطق
گرمتیری و نیمهگرمتیری نیشکر بهعلت استفاده بیشتر از آب باران و
بیرای منیاطق معتیدل ذرت بهتیر مییباشید (.)HuiSu et al,.2015
علیقلینیا و همکاران ردپای آب را برای محصول گندم در اقلییمهیای
مختلف ایران مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج مطایعیه آنهیا نشیان داد،
بیشترین مقادیر ردّپیای آب آبیی در قتیمتهیای مرکیزی و جنیوبی،
بیشترین مقیدار ردّپیای آب سیبز در قتیمتهیای شیمایی و غربیی و
بیشترین مقدار ردّپای آب ااکتتری در قتمتهای جنوبی دیده میی-
شود .میانگین ردّپای آب سیبز ،آبیی و ااکتیتری بیهترتییب ،503/3
 1392/8و  286/2مترمکعب بر تن برای گندم بهدست آمد .همچنین
نتایج تحقیق نشان داد که کشیت محصیول گنیدم در همیه اقلییمهیا
مناسب نبوده است (.)Aligholina et al,. 2019
با توجه به بررسی تحقیقات انجام شده ،در بیشتر مطایعات ،بخش
کشاورزی و تویید محصوالت زراعی بهعنیوان بیزرگتیرین مصیرف-
کنندهی آب میباشد .بنابراین بررسی ردپای آب در این بخش اهمیت
ویژهای دارد .زیرا نیاز است تا اطتعاتی در زمینهی مصرف متیتقیم و
غیرمتتقیم آب و مقدار آیودگی ایجاد شده توسط محصیوالت کشیت
شده جمعآوری شود تا مدیریت منابع آب موجیود بیه بهتیرین شیکل
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عملییی شییود .در ایییییران ،محصییییول جییییو جییییزء محصییییوالت
استراتژیک قلمداد شده و از سطح زیرکشت قابلتیوجهی نیز براوردار
است .جو یکی از چهار غله مهم در دنیا بوده و در کنار گنیدم ،بیرنج و
ذرت قرار میگییرد ( .)Tuttolomondo and Labell, 2008جیو بیا
تویید ساییانه  157میلیون تن در سال و با سطح زیرکشت  56میلییون
هکتار جزء یکی از مهمترین غتت دنیا است .طبق آمار فائو اییران بیا
تویید ساییانه  3میلیون تن و سطح زیرکشت  1/7میلیون هکتار در رده
چهاردهم طبقهبندی کشورهای تویید کنندهی این محصول قرار میی-
گیرد .جو گیاهی است که دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی داشیته
و اغلب برای کشت در مناطق اشک و نیمهاشک سازگار است .کیاه
جو در ت بیه دام از ارزش علوفه باالتری نتبت به کاه گندم برایوردار
است بهطوری که قابل مقایته با گندم مقاومیت بیشیتری نتیبت بیه
اشکی و بیماری نشان میدهد و در شرایط نامتاعد عملکرد آن بیش
از گندم است (نورمحمدی و همکاران .)1383 ،با توجه بییه اهمیییت
آگی یاهی از سهم اجزاء مختیییف ردپای آب در مییدیریت منی یابع آبی و
تویید محصوالت غبایی در سیطح کشیور ،در اییین تحقییق به برآورد
اجزاء ردپیای آب آبیی ،سیبز ،ااکتتری و سفید در تویید جو در اقلیم-
های مختلف ایران پردااته شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطایعه مراکز استانهای کشور ایران میباشد .کشیور
ایران بهعنوان دومین کشور بزرگ ااورمیانه است که از یک سو بیه-
دییل قرار گرفتن در کمربند اشک و نیمیهاشیک جهیان و از سیوی
دیگر به دالیل ضعفهای مدیریتی در تخصیص و مصرف آب بهویژه
در بخش کشاورزی ،در سالهای اایر با مشکل حاد کمبود آب مواجه
شده است .ایران از دیدگاه طبقهبندی اقلیمی دومارتن دارای پنج اقلیم
فرااشک ،اشک ،نیمهاشک ،مرطوب و مدیترانیهای بیوده و نیواحی
اشک و نیمیهاشیک بییشتیرین سیهم را در اشیکی اییران دارنید
( .)Karandish and Hoekstra, 2017بیرای انجیام تحقییق ابتیدا
اطتعات مربوط به عملکرد محصول جو در مراکز استانهای کشور از
آمار جهاد کشاورزی طی سیالهیای  1387-1397بیهدسیت آمید .بیا
استفاده از دادههای هواشناسی مراکیز اسیتانهیا ،اقلییم هیر کیدام از
شهرهای مورد مطایعه بر اساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن تعیین شد.
شکل  1مناطق مورد مطایعه را نشان میدهد.
برای برآورد حجم ردپای آب سیبز ،آبیی ،ااکتیتری و سیفید در
تویید جو از روش هوکتترا و چاپاگین در دوره آماری  1387تیا 1397
استفاده شد ( .)Hoekstra and Chapagain, 2008برای انجیام کیار
ابتدا تبخیر و تعرق گیاه در هر شهر با استفاده از نرمافزار  Cropwatو
به روش فائوپنمنمانتیث بهصورت روزانه برای هیر ده سیال محاسیبه
شد.

شکل  -1اقلیم و مناطق مورد مطالعه

محاسبات ردپای آب

1

اجزای ردپای آب در این تحقیق شامل ردپیای آب سیبز  ،ردپیای
آب آبی ،2ردپای آب ااکتتری 3و رد پای آب سفید 4میباشد .ردپیای
آب آبی ،به حجم آب آبیاری مصرفی (آبهای سیطحی و زیرزمینیی)
که جهت تویید محصول به گیاه داده میشود ،اشیاره دارد .ردپیای آب
سبز ،به سهم آب حاصل از بارندگی مؤثر مرتبط است و به حجم آبیی
اطتق میشود که در مناطق غیراشباع ااک بهصورت رطوبت ایاک
ذایره میشود و گیاه از آن استفاده میکند .ردپای آب ااکتیتری ،بیه
حجمی از آب شیرین اطتق میشود کیه بیرای بیرای از بیین بیردن
آیودگیهای ایجاد شده ناشی از کشت گیاه و تویید محصول در محییط
استفاده شده اند ،مورد نیاز است .آبابایی و اعتدال رمضانی مفهیوم آب
سفید را ارائه دادند که در واقع حجم تلفات آب آبیاری را بیان مینماید
( .)Ababai and Etedali Ramazani, 2014بنابراین ردپای آب کل
 5به صورت رابطه  1بیان میگردد.

WFt = WFgreen + WFblue + WFgray +
WFwhite

()1
کییه در آن :WFt :ردپییای کییل : WFgreen ،ردپییای آب سییبز،
 :WFblueردپیییای آب آبیییی :WFgray ،ردپیییای آب ااکتیییتری و
 :WFwhiteردپای آب سفید میباشد.
هر کدام از اجزای ردپای آب به شرح زیر محاسبه گردید:
ردپای آب سبز

مصرف آب در این دوره با توجه به محاسبه تبخیر و تعرق گیاه در
طول دوره رشد ،مورد بررسی قرار میگیرد که در نهایت به صورت
1- Green Water Footprint
2- Blue Water Footprint
3- Gray Water Footprint
4- White Water Footprint
5- Total Water Footprint
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عددی با واحد مترمکعب بر تن بیان میشود .ردپای آب سبز محصول
از رابطه  2محاسبه شد:
CWUgreen
= WFgreen
()2
Y
کییه در آن WFgreen :ردپییای آب سییبز(متر مکعییب بییر تیین)Y ،
عملکییرد گیییاه(تن در هکتییار) و  CWUgreenمقییدار مصییرف آب سییبز
گیاه(مترمکعب در هکتار) میباشد.
مقدار مصرف آب سبز گیاه از مجموع تبخیر و تعرق روزانه در طی
فصل رشد گیاه بهدست میآید:
𝑇
∑
𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔𝑇𝐸 𝐶𝑊𝑈𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 = 10 × 𝑑=1
()3
در رابطه  T ،3طول دوره رشد گیاه(روز) ETgreen ،تبخیر و تعرق
آب سییبز(میلیمتییر در سییال) ،عییدد  10تبخیییر و تعییرق را از میلییی-
متر(ارتفاع) به حجم آب در سطح زمین(مترمکعیب در هکتیار) تبیدیل
میکند.
در این رابطه فرض شده است تنها وقتی آب سبز موجود در ااک
برای استفاده گیاه کافی نباشد ،گیاه از آب آبی موجود استفاده می کنید
( .)Yousefi et ali, 2016از این رو ،تبخیر و تعرق سبز گیاه از روش
ارائه شده توسط هوکتترا و همکاران بهدست میآیید ( Hoekstra et
:)al, 2011
) ETgreen = min(ETc , Pe
()4
که در آن ETc :مقدار تبخیر و تعرق گیاه و  Peمقدار بیاران میؤثر
می باشد.
ردپای آب آبی

ردپای آب آبی نیز به طور مشابه ردپای آب سبز محاسبه میشیود
و به صورت رابطه  5ارائه میگردد:
CWUblue
= WFblue
()5
Y
T
CWUblue = 10 × ∑d=1 ETblue
()6
) ETblue = max(0, ETc − Pe
()7
که در آن CWUblue :مقدار مصرف ردپای آب آبی گیاه(مترمکعب
در هکتار) و  ETblueتبخیر و تعرق آب آبی(میلیمتیر در سیال) میی-
باشد.
ردپای آب خاکستری

یکی دیگر از اجزای ردپای آب در تویید محصول ،حجم آب میورد
نیاز برای رقیق سازی کودهای کشاورزی با استفاده از رواناب ییا نفیوذ
عمقی است که به آن آب ااکتتری گفته میشود ( Hoekstra et al,
 .)2011در این پژوهش ،ردپای آب ااکتیتری تنهیا بیرای کودهیای
نیتروژن بهعنوان منبع آیودگی آب محاسیبه شیده اسیت .بدین منظور
تنها استفاده از کود ازته به عنوان منبع ایجاد آیودگی مورد مطایعه قرار
گرفت .اطتعات مربوط به میانگین مییییزان کیییود ازتیییه  25از جهاد
کشاورزی کشور گرفتیه شد .محاسبه بر اساس روش ارائه شده توسط

چاپاگین و همکاران و هوکتترا و همکاران مییباشید
) .and Hoekstra, 2006; Hoekstra et al., 2011آژانس حفاظیت
محیطزیتت آمریکا با توجه به پژوهش چاپیاگین و همکیاران حداکثر
غلظت مجاز نیتروژن در منابع آب سطحی و زیرزمینی را  10میلیگرم
بر ییتر توصیه کرده است ) .(Chapagain et al., 2006این استاندارد
از زمانی اتخاذ شد که آبهای ناشی از فعاییت کشاورزی دوباره جمع-
آوری میشدند و بعد از انتقال به منابع اوییه اود ،در مصارف شهری
مورد استفاده قرار میگرفتند .ییبا الزم بود تا غلظت این عامل کمتر از
یک آستانه قرار گیرد .از آنجایی که هیﭻگونه اطتعاتی در مورد
غلظت طبیعی نیتروژن در آب و محیط در دسترس نبود ،مقدار آن در
این مطایعه صفر در نظر گرفته شد ( Mekonnen and Hoekstra,
.)2010
α×NAR
1
= WFgray
×
()8
CMax −CNat
Y
که در آن α :درصد تلفات کودهای نیتروژن NAR ،مقدار مصرف
کود نیتروژن برای گیاه (کیلوگرم بیر هکتیار) CMax ،غلظیت بحرانیی
نیتروژن (کیلوگرم بر هکتار) و  CNatغلظت نیتیروژن در آب دریافیت-
کننده است.
(Chapagain

ردپای آب سفید

آبابایی و رمضانیاعتدایی جیزء دیگیری از مجمیوع ردپیای آب را
تشریح نمودند که تحت عنوان آب سفید نامگباری شیده اسیت .ایین
جزء ،حجم تلفات آب آبیاری (مترمکعب بر هکتار) را مورد توجیه قیرار
میدهد و به شیرح زییر محاسیبه مییشیود ( Ababai and Etedali
:)Ramazani, 2014
) 10×(GI−CWUblue
= WFwhite
()9
Y
که در آن GI :نیاز نااایص آب آبیاری(مترمکعب بر هکتار) است.
شاخص تأمین نسبی آب آبیاری
1

شااص تأمین نتبی آب آبیاری مفهیومی اسیت کیه بیهمنظیور
ارزیابی مدیریت آبیاری استفاده میگردد و نشاندهنده وضعیت تیأمین
آب در مقابل نیاز آبی گیاه میباشد .این شااص توسط مؤستیه بیین-
ایمللی فناوری و پژوهش در آبیاری و زهکشیی )IPTRID( 2معرفیی
گردید و در سالهای اایر بیهعنیوان ییک ابیزار قدرتمنید در ارزییابی
مدیریت آبیاری در نقاط مختلف دنییا و در منیاطق فارییاب و اراضیی
کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اسیت ( Rodríguez-Díaz et al.,
 .)2008مقدار این شااص از رابطه  10محاسبه گردید:
WAg
= RIS
()10
) 10×(ET −P
e

c

1- Relative irrigation supply
2- International Programmer for Technology and
Research in Irrigation and Drainage
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که در آن  :WAgحجم آب آبیاری است که برای تویید محصیول
در مزرعه مورد استفاده قرار گرفته است (متر مکعب در هکتیار)ETc ،
تبخیر و تعرق (میلیمتر در سال) Pe ،باران موثر (میلیمتیر در سیال)،
عدد  10برای تبدیل عمق آب از میلیمتیر (ارتفیاع) بیه حجیم آب در
سطح زمین (مترمکعب در هکتار) بهکار رفته است .در صیورت تیأمین
آب مورد نیاز گیاه مقدار این شااص برابر  1میباشد .مقادیر بیشیتر از
یک این شااص نشاندهنده بیشآبییاری و مقیادیر کمتیر از ییک آن
نشان میدهد کمآبیاری اتفاق افتاده است.

کارایی مصرف آب

کییارایی مصییرف آب یکییی از شییااصهییای مطییرح دراصییو
سنجش بهرهوری آب کشاورزی اسیت .ایین شیااص درواقیع نتیبت
مقدار محصول تویید شده به ازای مقدار آب مصرفی (تبخییر و تعیرق
گیاه است) .مقدار این شااص از رابطه  11بهدسیت آمید ( Lu et al.,
:)2016
Y
= WUE
()11
V
w

جدول  -1مقادیر عملکرد ،اجزای ردپای آب و کارآیی مصرف آب جو در مراکز استانها

شهر

ردپای آب
سبز

ردپای آب
آبی

246/23
318/27
336/63
227/31
353/38
570/86
298/19
302/46
407/82
347/93
397/45
438/77
266/56
254/72
270/76
217/31
144/72
272/57
215/81
253/19
335/37
258/53
255/5
206/25
336/01
197/87
470/24
543/36
592/53
124/21
298/41

225/81
310/31
276/78
341/31
342/79
172/09
304/8
337/24
193/76
233/4
222/01
236/76
241/71
308/94
205/31
177/78
323/74
461/72
256/76
787/01
198/7
371/41
201/86
433/44
730/55
784/19
675/85
127/12
86/73
516/98
367/06

ردپای آب
خاکستری

ردپای آب
سفید

مجموع ردپای
آب

متر مکعب بر تن
اراک
ایتم
ارمآباد
شیراز
کرمانشاه
گرگان
مشهد
یاسوج
اردبیل
ارومیه
تبریز
بجنورد
سنندج
شهرکرد
قزوین
همدان
اصفهان
بیرجند
تهران
زاهدان
زنجان
سمنان
کرج
کرمان
اهواز
بندرعباس
بوشهر
ساری
رشت
یزد
قم

245/26
261/6
259/11
252/68
279/61
344/68
258/98
267/65
260/38
267/51
258/74
262/12
252/67
257/69
244/93
239/67
241/62
267/2
241/57
390/4
251/52
254/22
242/09
257/69
384/73
373/82
390/11
223/6
275/37
253/37
260/02

902/57
1556/17
1505/18
1248/87
993/17
760/43
1189/19
1013/35
1436/75
1474/33
1358/22
1646/98
1275/26
1439/54
587/52
1024/21
935/67
1675/56
1004/94
1956/2
1362/25
1272/11
1074/9
1305/13
1353/97
1457/66
1054/81
668/55
515/99
1100/21
1242/52

1619/87
2446/35
2377/7
2070/17
1968/95
1848/06
2051/16
1920/7
2298/71
2323/17
2236/42
1646/63
2036/2
2260/89
1308/52
1658/97
1645/75
2677/05
1719/08
3386/8
2147/84
2156/27
1774/35
2203/51
2805/26
2813/54
2591/01
1562/63
1470/62
1994/77
2168/01

حجم آب مصرف
شده

عملکرد

کارایی مصرف
آب

مترمکعب در
هکتار
6500
7867
7153
6825
6483
4760
6897
5235
6460
6100
5860
5780
6154
6430
5120
5781
6200
7240
6347
8760
6954
7523
6713
7430
7584
7864
7230
4210
3850
7468
6235

تن در
هکتار
3/43
2/62
2/7
3/76
3/2
2/98
3/26
2/87
2/26
2/76
2/43
3/12
3/51
3/5
3/25
3/85
3/25
2/95
3/13
1/76
3/64
3/75
3/56
3/12
2/85
3/01
2/27
3/12
3/81
2/87
2/76

کیلوگرم بر
مترمکعب
2/34
1/94
2/45
1/96
2/95
1/8
1/8
2/11
1/89
2/24
1/62
1/84
2/24
1/96
2/34
3/04
2/2
1/58
2/27
1/01
2/36
2/04
1/97
1/72
1/24
1/47
1/15
2/08
2/87
1/68
2/13
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در این رابطه  :Yمقدار محصول تویید شده (کیلیوگرم در هکتیار)،
 :Vwآب مصرف شده توسط گیاه (تبخیر و تعیرق واقعیی گییاه) متیر
مکعب در هکتار.
در پایان محاسبات ،توزییع مکیانی اجیزای ردپیای آب و کیارایی
مصرف آب با استفاده از نرمافزار  ArcGISمشیخص شید .همچنیین
ت ییرات زمانی اجزای ردپای آب طی دوره آماری  1387-1396میورد
بررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث
جدول  1نتایج میانگین حاصل از عملکرد ،آب مصرفی و محاسبه
ردپای آب سبز ،آبی ،ااکتتری ،سفید کارایی مصرف آب مناطق مورد
مطایعه را در دوره آماری  1387-1397نشان میدهد.
تفاوت در شرایط آب و هوایی ،مییزان بیارش و شیرایط متفیاوت
ااک منجر به تنوع در مقدار ردپای آب سبز شده است .همانطور کیه
مشاهده میگردد بیشترین ردپای آب سیبز مربیوط بیه ایتیتگاههیای
رشت ( 592/53مترمکعب بر تن) ،گرگان ( 570/86مترمکعب بر تین)
و ساری ( 543/36مترمکعب برتن) یعنی نوار شمایی کشیور مییباشید
که علت آن بارندگیهای زیاد در این مناطق است .کمترین ردپای آب
سبز مربوط به ایتتگاه یزد با  124/21مترمکعب بر تن بود که نشان-
دهنده کمبود بارندگی در این منطقه میباشد .بیشترین مقدار آب آبیی
در ایتتگاه زاهدان با  787/01مترمکعب بر تن بهدست آمد که نشان-
دهنده کاهش بارندگی و باالبودن نیاز آبی گیاه جو در این منطقه می-
باشد .همچنین نشان میدهید سیهم زییادی از آب در ایین اسیتان از
طریق آبیاری مصرف میشود .برای کاهش سهم این جزء ردپیای آب
میتوان به راهکارهایی مثل تنظیم دور آبیاری و استفاده از سامانههای
نوین آبیاری اشاره کرد .کمتیرین مقیدار ردپیای آب آبیی مربیوط بیه
ایتتگاه رشت با  86/73متر مکعب بر تن بود که علت آن بیاال بیودن
مقدار رطوبت و بارندگی و همچنین باال بودن عملکرد محصول در این
ایتتگاه نتبت به سایر ایتتگاهها میباشد .همچنین از جدول مشاهده
میگردد در اکثر ایتتگاههای مورد مطایعه ردپای آب آبی از ردپای آب
سبز بیشتر بود که نشاندهندهی کمبیود بارنیدگی در کشیور و حیاکم
بودن اقلیم اشک و نیمهاشک در تمیامی اسیتانهیا کشیور از نظیر
کشاورزی میباشد .علیقلینیا و همکیاران در تحقییق ایود راجیع بیه
ردپای گندم در اقلیمهای مختلف ایران به نتایج مشیابه دسیت یافتنید
(.)Aligholina et al,. 2019
وجود اقلیم اشک و نیمیهاشیک در کشیور باعیث شیده اسیت،
کشاورزان برای افزایش بهرهوری محصول و کاهش اثرات اقلیمی بیر
عملکرد ،از کودهای شیمایی رایج استفاده نمایند .این امیر باعیث بیاال
رفتن ردپای آب ااکتتری میشیود (علیقلیینییا و همکیاران .)1398

بیشترین مقدار ردپای آب ااکتتری مربوط به ایتیتگاههیای زاهیدان
( 390/4متر مکعب بر تن) و بوشهر ( 390/11متیر مکعیب بیر تین) و
کمترین مقدار آن در ایتتگاه همدان ( 239/67متر مکعب بر تن) بود.
علت باال بودن ردپای آب ااکتتری در این مناطق ،اسیتفاه بیشیتر از
کود شیمیایی میباشد .در این مناطق بهعلت باال بودن مقدار آب آبی،
آبشویی در اراضی باال میباشد و این امیر باعیث شتیته شیدن میواد
غبایی ااک شده و نیاز به استفاده از کود بیشتر میشود .ییبا آییودگی
ناشی از مصرف کود شیمیایی در این مناطق باالتر اسیت .در مجمیوع
با توجه به اینکه در برای ایتتگاهها ،ردپای آب ااکتتری نتبت بیه
ردپای آب سبز و آبی بیشتر است ،میتوان گفت برای تویید محصیول
جو مقداری آب از طریق مصرف کودهای شییمیایی آییوده مییشیود.
برای کاهش این جزء نیز میتوان کودهای زیتتی و آیی را جیایگزین
کودهییای شیییمیایی نمییود .همچنییین بییا مصییرف بهینییهی کودهییای
شیمیایی ،امکان کاهش سهم آب ااکتتری وجود دارد .از نظر ردپیای
آب سفید ،بیشیترین ردپیای آب سیفید در ایتیتگاه زاهیدان (1956/2
مترمکعب بر تن) مشاهده شد .بنابراین الزم اسیت در کنتیرل تلفیات
آبیاری و مدیریت مؤثرتر آب آبیاری در ایین منطقیه اهتمیام بیشیتری
صورت گیرد .کمترین مقدار ردپای آب سفید مربوط به ایتتگاه رشیت
( 515/99مترمکعب بر تن) بود .توزیع آب سبز در سه اسیتان شیمایی
کشور نشان میدهد بهدییل بارشهای فراوان در این منیاطق ،بخیش
زیادی از نیاز آبی گیاه توسط رطوبت موجود در پروفییل ایاک تیأمین
میشود .بنابراین در این استانها با افزایش راندمان آبییاری مییتیوان
ردپای آب سفید را کاهش داد.
نکته قابل توجه در سطح کشور ،سهم باالی ردپای آب سیفید در
تویید جو آبی است ،هرچند که این حجم آب به چراه آبی کشیور بیاز
میگردد و امکان استفاده از آن در سیالهیای بعید وجیود دارد ،امیا بیا
اعمال مدیریت مؤثر و کیاهش ایین سیهم ،مییتیوان از آن در سیایر
فرآیندهای توییدی استفاده کرد .رمضیانی اعتیدایی و آبابیایی ()1394
ردپای آب مجازی برای جو را در  15استان کشور مورد بررسیی قیرار
دادند .نتایج تحقیق ایشان در دوره آماری  1385-1390نشیان داد 44
درصد از مجموع ردپای آب در تویید جو در این  15استان سهم ردپای
آب سفید و ااکتتری میباشد.
ردپای کل آب شامل فرایند مصرف آب از زمان کاشت تا برداشت
است و از مجموع ردپای آب سبز ،آبی ،ااکتیتری و سیفید بیهدسیت
میآید .مصرف آب سبز در تویید محصیوالت کشیاورزی از آب بیاران
است که بر روی محیط زیتت اثرات سویی ندارد .در مقابل آب آبی از
آبهای سطحی یا زیرزمینی است کیه اثیرات آن بیر محییط زیتیت
مشهود است ( .)Ridutt and Pfister, 2010بنابراین ردپای کیل آب
به مصرف متتقیم و غیرمتتقیم آب در تویید محصوالت کشیاورزی و
اثرات زیتتمحیطی ناشی از آن دالیت دارد که کیاربرد آن مییتوانید
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ارزیابی جامعتری از بهرهوری آب زراعی ،تحلیل توزیع زمانی و مکانی
کشت داد ( .)Lue et al., 2016مجموع کل ردپیای آب در شیهرهای
زاهدان ،اهواز و بندرعباس نتبت با سایر شهرهای مورد مطایعه بیشتر
بود .که علت آنرا میتوان باال بودن ردپای آب آبیی و سیفید در ایین
مناطق بیان نمود .چگونگی مدیریت کشاورزی در زمان کاشت ،داشت
و برداشت ،تفاوت در حاصلایزی اراضی و مصرف کود ،شرایط آب و
هوایی و تفاوت در نیاز آبی از مهمترین دالیل در تفاوت ردپای آب در
نواحی مختلف است (.)Bazrafshan et al., 2020
برای مقایته ردپای آب در هر یک از اقلیمهیای میورد مطایعیه و
تعیین مناطق مناسب کشت جو در هر اقلیم ،شکل  2ترسییم شید .بیا
توجه به اینکه ردپای آب سفید حجم تلفات آب آبیاری را نشان میی-
دهد که ناشی از مدیریت آبیاری در مزرعه میباشد ،ییبا بیرای تعییین
مناطق مناسب برای کشت از جزء ردپای آب سیبز ،آبیی و ااکتیتری
استفاده شد .بر این اساس مناطقی که دارای ردپای آب سیبز بیاالتر و
ردپای آب آبی کمتری میباشند ،برای کشت مناسبتیر مییباشید .در
اقلیم مدیترانهای و مرطوب شمال کشور ،سه ایتتگاه رشت ،سیاری و
گرگان بهدییل داشتن ردپای آب سیبز بیاال و ردپیای آب آبیی پیایین
مناسب برای کشت جو میباشد .در اقلیم فرااشک ،ایتیتگاه کرمیان
نتبت به زاهدان ردپای آب سبز کمتری داشیت امیا بیهدیییل داشیتن
ردپای آب آبی و ااکتتری کمتر ،مناسبتر برای کشیت جیو معرفیی
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میگردد .در اقلیم اشک ،بوشهر دارای بیشترین ردپای آب سیبز بیود
اما بهدییل باالبودن ردپای آب آبی و ااکتیتری مناسیب کشیت جیو
نمیباشد .در این اقلیم ایتتگاه تبریز و بجنورد مناسبتر بیرای کشیت
میباشند .در اقلیم نیمهاشک ،اردبیل ،ارمآبیاد و کرمانشیاه بیهدیییل
باالتر بودن ردپای آب سبز و کمتر بیودن آب آبیی مناسیبتیر بیرای
کاشت جو میباشند .فرزی و همکاران ( )1398به تعیین ایگوی کشت
بهینه استان کرمانشاه بر اساس ردپیای آب پردااتنید .نتیجیه مطایعیه
آنها نشان داد از بین غتت ،گیاه جو کمترین ردپای آب را دارا بود و
این منطقه مناسب برای کشت این محصول میباشد.
همچنین از شکل  2مشاهده میگردد بیشترین جزء ردپای آب در
همه ایتتگاهها مربوط به جزء آب سفید میباشد .همانطور کیه قیبت
گفته شد این جزء آب ،حجم تلفات آبیاری در مزرعه را نشان میدهد.
باال بودن این جزء در تمامی اقلیمها نشان میدهد ،میدیریت ایوب و
مناسبی برای آبیاری مزارع جو در کل کشور انجیام نمییگییرد .عیدم
مدیریت صحیح و نامناسب در نحوه آبیاری ،تعداد دفعات آبیاری بییش
از حد نیاز آبی گیاه ،تاریخ و زمان نامناسب آبیاری باعث پیایین آمیدن
عملکرد و باالرفتن ردپای آب سفید میشود .بنابراین ضیروری اسیت،
کنترل تلفات آبیاری و پایین آوردن ردپای آب سفید از طریق افیزایش
راندمان ،استفاده از سامانههای نوین آبیاری و تیاریخ مناسیب کاشیت
صورت گیرد.

خشک

شکل  -2مقایسه ردپای آب در اقلیمهای مختلف

توزیع زمانی و مکانی ردپای آب

متوسط ت ییرات زمانی ردپای آب (شکل  )3نشان داد ردپیای آب
در سالهای مختلف متفاوت بوده است .بیشترین مقیدار آن در سیال-

های  1392 ،1388و  1393مشاهده شد .علت این افزایش مییتوانید
بهدییل وجود اشکتاییهای شدید در این سالها باشد که باعث بیاال
رفتن ردپای آب آبی شده است .محققان از جمله آبابیایی و رمضیانی-
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برای جو مورد ارزیابی قرار گرفت .شکلهای 4تیا  8ت یییرات مکیانی
ردّپای آب سبز ،آبی ،ااکتتری ،سیفید و مجمیوع کیل ردپیای آب را
نشان میدهند.

اعتدایی و ببرافشان و گرکیانینژادمشییزی در تحقیقیات ایود وقیوع
اشکتیایی در ایین سیالهیا را گیزارش نمیودهانید ( Ababai and
Ramazani Etedali, 2019 & Bazrafshan and Gerkani
.)Nezhad Moshizi, 2018

بهمنظور بررسی ت ییرات مکانی ردّپای آب ،نقشههای پهنهبنیدی
شده در هر چهار جزء ردپای آب ترسیم شد و روند ت ییرات ردپیای آب
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شکل  -3توزیع زمانی اجزای ردپای آب در دوره مورد مطالعه ()1387-1396

شکل  -4تغییرات مکانی ردپای آب سبز

شکل  -6تغییرات مکانی ردپای آب خاکستری

شکل  -5تغییرات مکانی ردپای آب آبی

شکل  -7تغییرات مکانی ردپای آب سفید
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شکل  -8تغییرات مکانی کل ردپای آب

همانطور که مشاهده میشود روند ت ییرات ردّپای آب آبی و آب
سبز کامتً برعکس است .بهطوریکه در جاهایی که ردّپیای آب آبیی
بیشتر است ،ردّپای آب سبز کمتر مییباشید و بیرعکس منیاطقی کیه
دارای ردپای آب آبی کمتری هتتند ،ردپای آب سبز بیشیتری دارنید.
علت این امر تبعیت ایگوهای ردّپیای آب آبیی و آب سیبز از نیزوالت
جوی میباشد .مطابق شکلهای فوق ،بیشترین مقادیر ردّپای آب آبی
در قتمتهای مرکزی و جنوبی ایران دیده میشود .قتمتهای فوق
مناطق بیابانی و اقلیمهای گرم و اشک ایران را تشکیل میدهند کیه
از نظر بارندگی حجم بارش کمتری را نتبت به سایر نقاط کشور دارند.
این در حایی است کیه در بررسیی ردّپیای آب سیبز ،وضیعیت کیامتً
برعکس بوده و بیشترین مقدار ردّپای آب سبز در قتمتهای شمایی و
غربی کشور دیده میشود که علت آن بارشهای فراوان در این مناطق
میباشد.
پهنهبندی ردپای آب ااکتتری (شکل  )6نشیان داد ،ردپیای آب
ااکتتری در مناطق جنوبی و جنوبشرقی و غربی بیشتر از سایر نقاط
دیگر کشور بود .مشابه ردّپای آب سبز ،ردّپیای آب ااکتیتری نییز در
مناطق مرکزی ایران کمتر بود که بهدییل کمبود بارندگی ،کشت کمتر
و در نتیجه ،مصرف کمتر از سموم و کود میباشد.
پهنهبندی ردپای آب سفید (شکل  )7نشان داد بیشترین مقدار آب
سفید در مناطق شرق و جنوبشرقی کشور مشاهده شید .کیه نشیان-
دهنده مصرف بیش از انیدازه آب در ایین منیاطق و میدیریت ضیعیف
آبیاری میباشد .کمترین مقدار رد پای آب سفید نییز در نیوار شیمایی
کشور مشاهده شد .در این مناطق بهدییل باال بودن ریزشهای جوی،
کشاورزان کمتر آبیاری انجام میدهند که باعث پایین آمدن ردپای آب
سفید در این مناطق میشود.
همانطور که گفته شد کل ردپای آب شامل ردپای آب سبز ،آبی،
ااکتتری و سفید میباشد .شکل  8پهنهبندی کل ردپای آب را نشان
میدهد .مقدار کل ردپای آب در جنوبشرقی ایران (اقلیم فرا اشیک)
بیشتر از سایر نقاط میباشد .هرچه از جنوبشیرق بیه سیمت مرکیز و

غرب کشور برویم ،مقدار ردپای کیل آب کیاهش میییابید .در نقیاط
مرکزی کشور بهدییل عدم کشت ردپای آب از همهجا کمتر میباشید.
مطابق شکل  8از بین تمیامی اقلییمهیا ،نیوار شیمایی کشیور (اقلییم
مدیترانهای و مرطوب) کمترین ردپای کل آب را داشت.
ارزیابی شاخص تأمین نسبی آب آبیاری

شااص ردپای آب ،روش مناسبی برای ارزییابی ارتبیاط بیین آب
مورد استفاده و عملکرد محصول میباشد .اما این شااص نمییتوانید
اطتعاتی در مورد مدیریت آبیاری ،کمبود آبیاری ،بیش آبیاری و یا آب
مورد نیاز محصول در حین فرآیند رشد را در ااتیار بگبارد (علیقلینیا و
همکاران .)1395 ،بنابراین بهمنظور ارزیابی هرچه بهتر وضعیت آبیاری
و آب مصرفی در بخش کشاورزی ،از شااص تأمین نتبی آب آبیاری
استفاده شد .مقادیر این شااص برای استانهای مختلیف در شیکل 9
نشان داده شده است .همانطور که مشیاهده مییشیود بیرای تمیامی
ایتتگاههای مورد مطایعه ،مقادیر شااص نتبی آبیاری بیشتر از ییک
بود که نشان میدهد ،آبیاری بیش از اندازه در این مزارع انجیام شیده
است .در اقلیمهای مختلف شیااص تیأمین نتیبی آب متفیاوت بیود.
بیشترین مقدار آن در ایتتگاه زاهدان مشاهده شید .پییشتیر توضییح
داده شد که در این ایتتگاه ردپای آب سفید از دیگر ایتتگاهها بیشیتر
بود که این امر باعث باالرفتن شااص تأمین نتبی آب آبیاری شد .در
ایتتگاههای رشت ،ساری و گرگان مقدار این شااص تقریبا یک بیود
که نشان میدهد که آبیاری در این مناطق بهاندازه نیاز آبی گیاه انجام
شده است .علت آن هم ریزش بارانهای زیاد در این مناطق میباشید
که باعث شده است کشاورزان از دادن آب اضافی به مزارع ایودداری
کنند .موریلو و همکیاران زمیان کشیت محصیول ،رانیدمان آبییاری و
سیتتم تکنویوژی آبیاری را بهعنوان عوامل اصلی در تفاوت شیااص
نتیبی آبییاری بییان نمودنید ( .)Morillo et al,. 2015بیاال بیردن
راندمان استفاده از آب در سیتتمهای آبیاری باعث کیم شیدن مقیدار
شااص تأمین نتبی آب آبیاری ،افزایش عملکرد محصیول و کیاهش
ردپای آب میگردد.
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شکل  -9شاخص تأمین نسبی آب برای مناطق مورد مطالعه

ارزیابی کارایی مصرف آب

مطابق جدول  1کارایی مصرف آب از  1/01کیلوگرم بر مترمکعب
در ایتتگاه زاهدان تا  3/04کیلوگرم بر مترمکعب در همدان مت یر بود.
پایین بودن کارایی مصرف آب در زاهدان بهدییل باال بودن ردپای آب
در این منطقه میباشد که آن هم ناشی از باال بودن ردپای آب سفید و
آبی میباشد .بنابراین در این منطقیه بایید میدیریت بیشیتری از نظیر
توزیع و تحویل آب در مزارع انجیام گییرد .متیائل اقلیمیی و شیرایط
ااک حاکم بر مناطق غربی کشور بهاصو همدان بر پیایین بیودن
ردپای آب در این منطقه میوثر اسیت (محمیدی و همکیاران.)1396 ،
دالیل متفاوت بودن کیارایی مصیرف آب جیو در اقلییمهیا و منیاطق
مختلف ،قطعا به عوامل و پارامترهای زیادی از جمله شیرایط اقلیمیی،
کیفیت آب و ااک ،نوع منبع آب و سیتتم آبییاری ،متیائل میدیریتی
بهزراعی و بهنژادی ،ارقام گیاهی ،نوع عملیات و نهیادههیا کشیاورزی
دارد ( .)Morell et al., 2011همچنین کارایی مصرف آب به عواملی
همچون عملکرد در واحد سطح ،راندمان آبیاری ،میزان تبخیر و تعرق،
استفاده از روشهای کیاهش تبخییر ماننید میایﭻپاشیی و اسیتفاده از
گیاهان مقاوم به تبخیر ،ت ییر زمان کاشت و ژنوتیپ گیاهی دارد ( LU
 .)et al., 2016یبا توجه به این متئله میتواند باعث افزایش کیارایی
مصرف آب بهاصو در مناطق فرااشک و حشک شود .شیکل 10
توزیع مکانی کارایی مصرف آب را نشان میدهید .بیاالترین کیارایی
مصرف آب در ایتتگاههای همدان ،زنجان ،رشت و کرمانشاه مشاهده
شد .هرچه از سمت غرب به مرکز و شرق کشور برویم ،مقدار کیارایی
مصرف آب کاهش مییابد .یکی از دالیل کاهش کارایی مصیرف آب
در مناطقی مرکزی و شرقی کشور ،باالبودن تبخییر و تعیرق در ایین
مناطق و باال بودن ردپای آب سفید میباشد .همچنین عملکرد جیو در
این مناطق نتبت به سایر نقاط کشور پایینتر بود .این مناطق کویری
و اشک و بعضا زمینها شور می باشند که باعث پایین آمدن عملکرد
گیاه می شود.

شکل  -10پهنهبندی کارایی مصرف آب

نتیجهگیری
مفهوم ردپای آب در تویید محصیوالت کشیاورزی بیه میدیریت و
مکانیابی مناسب مصیرف آب کشیاورزی کمیک فراوانیی مییکنید.
همچنین آگاهی از مقدار دقیق کل آب مصرفی و کارایی آب مصیرفی
در جهت مدیریت منابع آب با توجه به بحرانهای آبی اایر مییتوانید
در جهت دستیابی به معیشت پایدار برای کشاورز و سیاستگباران مفید
باشد .در این راستا بررسی ردّپای آب محصول جو در مراکز استانهای
مختلف ایران نشان داد که مقدار آب مصرفی واقعی این محصیول در
چهار جزء آب سبز ،آب آبی ،آب ااکتتری و سفید در مناطق و اقلیم-
های مختلف ایران یکتان نبوده و بتته به نوع اقلییم ،وضیعیت آب و
هوایی و نحوه کشت و زرع این محصول متفاوت است .بنابراین ییزوم
مدیریت کشت این محصول در اقلیمهای مختلف ایران امیری الزم و
ضروری بوده که همواره باید مدنظر متئویین و مدیران امر قرار گیرد.
چراکه مطابق با نتایج این تحقیق کشت محصول جو در همه نقیاط و
در همه اقلیمها مناسب نبوده است و کاشیت آن بیرای همیه منیاطق
توصیه نمیشود .از نظر شااص ردپای آب بیشترین مقدار کل ردپیای
آب در ایتتگاه زاهدان و کمترین آن در ایتتگاه رشت مشیاهده شید.
سهم ردپای آب ااکتتری و سفید در کل ردپای آب بیشیتر از ردپیای
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آب سبز و آبی بود .اگرچه این میزان آب به چراه آبی کشیور برمیی-
گردد اما کاهش کیفیت آن و گاه از دسترس اارج شدن آن موضوعی
است که بایتتی مورد توجه متئویین قرار گیرد .از نظر ردپای آب سبز
مراکز استانهای شمایی کشیور (رشیت ،سیاری و گرگیان) بیشیترین
ردپای آب سبز را داشیتند .از نظیر ردپیای آب آبیی رشیت کمتیرین و
زاهدان بیشترین ردپای آب آبی را دارا بودند .ردپای آب ااکتیتری در
استانهای جنوبی و جنوبشرقی از سایر مناطق بیشتر بیود .شیااص
تأمین نتبی آب آبیاری در تمام ایتتگاهها بیشتر از یک بود که نشیان
میدهد در کل کشور آب بیش از اندازه بیه گییاه جیو داده مییشیود.
کارایی مصرف آب در غرب و مناطقی از شمال کشور (رشت) بیشتر از
سایر مناطق بود .کمترین کارایی مصرف آب در مرکز و جنیوبشیرق
کشور دیده شد .جو از دیرباز جایگاه وییژهای در سیبد ت بییه دام بیه-
صورت دانه و علوفه سبز داشیته اسیت .میردم مراکیز جنیوبشیرق و
اصوصا زاهدان دامپرور هتتند و برای مصرف دامهای اود جو کشت
میکنند .با توجه به باالبودن ردپای آب جو در این مناطق الزم اسیت
جهاد کشاورزی با آگاهسازی کشاورزان سطح زیرکشت ایین محصیول
را کاهش دهند و کشیاورزان را بیه کشیت محصیوالت جیایگزین بیا
عملکرد باالتر و مصیرف آب کمتیر ماننید سیورگوم و ذرت علوفیهای
تشویق نمایند .همچنین با توجه به نتیایج بیهدسیت آمیده الزم اسیت
متئویین در جهت حفظ اودکفایی ایین محصیول در کشیور ،ایگیوی
کشت بهینه این محصول را متناسیب بیا اقلییم منیاطق و بیا در نظیر
گرفتن آب واقعی مصرفی و مقادیر ردّپای آب سبز ،آبی ،ااکتیتری و
سفید برنامهریزی نمایند.
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Abstract
The present study was conducted to provide sustainable solutions in water resources management using the
concept of water footprint and water use efficiency of barley at the national level. At the beginning of the study,
the provinces of the country were classified according to the Dumartin climate. Then, green, blue, gray and white
water footprints in barley production and water use efficiency in different climates and provincial centers were
calculated during the statistical period of 2008-2017. Also, spatial and temporal zoning of water footprint and
water use efficiency were performed. The results showed that the highest water footprint of green water in the
humid and Mediterranean climate of the north of the country were Rasht stations (592.553 m3/ton), Gorgan
(570.86 m3/ton) and Sari (543.53 m3/ton) and the lowest In ultra-dry climate, Yazd station was obtained with
124.21 m3/ton. Zahedan station with ultra-dry climate had the highest water footprint of blue (787.01 m3/ton) and
Rasht with humid climate had the lowest (86.73 m3/ton). The highest amount of gray water footprint was related
to Zahedan stations (390.4 m3/ton) and Bushehr (390.11 m3/ton) and the lowest amount was in Hamedan station
(239.67 m3/ton). In terms of white water footprint, the highest was in Zahedan station (1956.2 m3/ton) and the
lowest was in Rasht station (515.599 m3/ton). Spatial distribution of total water footprint showed that the highest
total water footprint was in the southeast of the country and the arid climate and the lowest was observed in the
northern and western parts of the country. The results of water use efficiency zoning showed that the highest
water use efficiency was observed in the western regions of the country and the lowest was observed in the
northern and western parts of the country. Therefore, according to the obtained results, it can be said that the
northern and western regions of the country are more suitable for planting barley. Also, due to the lack of water
in areas with dry climate and high water footprint in these areas, barley cultivation in these areas should be
avoided. In these areas, cultivation of crops with less water requirements and higher yields should be planned.
Barley cultivation in these areas is due to the high tolerance of barley to salinity and low soil fertility. Therefore,
it is necessary for the authorities in these areas to plan the cultivation of crops with lower water requirements and
higher yields and tolerance to salinity to replace barley.
Keywords: Climate, Green water, Relative water supply index, White water
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مقاله علمي-پژوهشي

تعیین مقادیر مناسب پارامترهای طراحی سیستم آبیاری با دو رژیم جریان پیوسته و کاهش
جریان
هادی رمضانی اعتدالی ،1کیوان زرعکانی ،2محدثهالسادات فخار
تاریخ دریافت1399/8/18 :

*3

تاریخ پذیرش1399/9/28 :

چكيده
امروزه با توجه به مصرف باالی آب در بخش کشاورزی و بحران آب در کشور اهتمام به اصالح روشهای آبیاری مضاعف گشته است .باتوجهه بهه
اینکه بخش زیادی از اراضی آبی هنوز به صورت سطحی میباشد ،یافتن راهحلی به منظور اصالح روشهای مذکور با هزینهههایی بهه مراتهک کمتهر از
آبیاری تحت فشار ضروری است .هدف از این تحقیق استفاده از نرم افزار  SIRMODبرای تعیین مقادیر بهینه پارامترهای طراحی مانند طهو ،،دبهی و
زمان قطع جریان در دو رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان در سیستمهای آبیاری نهواری و جویههه ای اسهت کهه بهدین منظهور بها اسهتفاده از مهد،
 SIRMODاقدام به سناریوسازی به میزان  25و  50درصد مقادیر واقعی طو ،مزرعه ،دبی ورودی و زمان قطع جریان اقدام شد .نتایج نشان داد که بها
کاهش  25الی  50درصدی طو ،و دبی ورودی به مزرعه ،شاخصهای ارزیابی از قبیل راندمان کاربرد ،راندمان ذخیهره ،یکنهواختی توزیهع ،بهه صهورت
چشمگیری افزایش پیدا میکند و نسبت رواناب و نسبت نفوذ عمقی کاهش قابل توجهی داشت .نتایج اثر تغییرات طو ،نوار بر شاخصهای ارزیابی نشان
میدهد میزان راندمان ذخیره از بازه ( +0/25تا  )-0/5مقدار تقریبا ثابتی برابر با  100میباشد ولی در بازهی ( +0/5تا  )+0/25میزان راندمان تغییر کرده
حتی در بعضی نقاط به مقدار  80نیز رسیده ،و مقدار راندمان کاربرد نیز در اکثر جویههها مقداری بین ( 90تا  40درصد) میباشد .نتایج بیانگر این بود که
روش کاهش جریان در عین موثر بودن بر افزایش شاخصهای ارزیابی با توجه به قطع جریان آب توسط زارع پس از اتمام فاز پیشروی به خصهو در
آبیاری نواری تاثیر چشمگیری در افزایش شاخصها نداشت.
واژههای کليدی :دبی ورودی ،راندمان کاربرد ،طو ،مزرعه

مقدمه

1

با پیشرفت علم و فناوری ،شیوههای نوین در آبیاری ایجهاد شهده
است اما هنوز اکثر کشورهای جهان اراضی خود را بهه روش سهطحی
آبیاری میکنند .کشور ایران از این جنبه با حدود  8/3میلیهون هکتهار
اراضی فاریاب رتبه ششم در جهان است (عباسی .)1391 ،با توجه بهه
اینکه کشور ایران در اقلیم خشک و کمآب قرار گرفته و بها توجهه بهه
 -1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منهابع طبیعهی ،دانشهگاه بهین-
المللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشهد آبیهاری زهکشهی ،دانشهکده کشهاورزی و منهابع
طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)  ،قزوین ،ایران
-3دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی ،دانشکده کشاورزی و منهابع طبیعهی،
دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)  ،قزوین ،ایران
(* -نویسنده مسئو(Email:fakhar.mohadese95@gmail.com :،
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.15.5

نیاز روزافزون بخشهای مختلف به آب مشکل خشکسهالی در سها-،
های آتی حادتهر خواههد شهد ( .)Strelkoff et al.,1999بهر اسها
گزارش موسسه بینالمللی مدیریت آب ( ،)IWMIکشور ایهران بهرای
حفظ وضع فعلی خود تا سا 2025 ،باید بتواند  112درصد به منابع آب
قابل استحصا ،خود بیفزاید و با توجه به نیازهای روزافزون در بخهش
کشاورزی ،شرب ،صنعت و حفاظت از سایر منابع زیستی بسیار دشوار و
شاید ناممکن باشد .لذا ،با توجه به وضع فعلی یکی از راهکارهای موثر
و عملی استفاده بهینه و صرفهجویی در مصرف آب است .با توجهه بهه
گزارشات اخیر که در رسانهها پخش شهده عمهده مصهارف آب کشهور
ایران در بخش کشاورزی میباشد که با مدیریت مصهرف آب در ایهن
بخش میتواند بسیار راهگشا و موثر واقع گردد (ناصهری و همکهاران،
 .)1396بسیار واضح است که برای دستیابی به این امر مهم ،شناسایی
شاخصهای اصلی مدیریت مصرف آب و تعیین ایهن شهاخصهها بهه
روشهای مناسک است ( .)Mailapalli et al., 2008راندمان آبیاری
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از شاخصهای مهم در تعیین مصرف ،استفاده از آب و صرفهجویی در
آن و در نهایت افهزایش تولیهد و بهبهود بههرهوری آب مزرعهه اسهت
(عباسی و همکاران .)1395 ،گسهترش اسهتفاده از روشههای آبیهاری
تحتفشار در اراضی فاریاب کشور یکی از برنامههای اصلی کشهور در
صرفهجویی در منابع آب کشاورزی است امها بها توجهه بهه مشهکالت
موجود در کشور هنوز حدود  80درصد اراضی فاریاب کشور به صورت
سطحی آبیاری میشوند که باید برنامههای بهبود آبیهاری سهطحی در
آن لحاظ شود (عباسی .)1391 ،راندمانهای آبیاری ،بهرهوری مصرف
آب کشاورزی ،مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی و توسهعه پایهدار
روشهای نوین آبیاری از مهمترین شاخصهای کلیدی و رویکردهای
اساسی در برنامهریزیهای کالن مربوط به تامین ،تخصیص و مصرف
اصولی از آب در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی است .اولهین و
مهمترین گام ،تعیین راندمان سهامانهههای آبیهاری موجهود و ارزیهابی
نحوه کار آنها برای تصهمیمگیهری و تصهمیم سهازیههای مهرتبط بها
مصرف بهینه آب ،الگوی کشهت و کهاهش تلفهات آب آبیهاری اسهت
(امینهیزاده و همکهاران .)1385 ،رانهدمان آبیهاری بهه نسهبت تولیهد
محصو ،به تبخیر و تعرق اطالق میشود .بنظر میرسد که ایهن واژه
اولین بار در سا 1962 ،استفاده شد .از این واژه بطور گسهترده بهرای
تعریف تولید در ازای مصرف یک واحهد آب بکهار بهرده شهده بهرای
مصرف گیاه استفاده شده است .آب عامل و نیاز اصهلی کشهاورزی در
جهان به شمار میرود ( .)Mc Clymont and Smith., 1996از این
رو ،طرحهای آبیاری نقش کلیهدی در افهزایش تولیهدات محصهوالت
کشاورزی در سطح جهان دارد .بر اسههها گزارش بهراون ،مسهاحت
اراضی آبی جهان از  48میلیون هکتار در سها ،1900،بهه  94میلیهون
هکتار در سا 1950 ،و  240میلیون هکتهاردر سها 1990 ،و بهه 287
میلیون هکتار در سا 2007 ،افزایش یافتهه اسهت (.)Brown, 2001
آبیاری سطحی یکی از مهمترین روشهای آبیاری اراضی آبهی اسهت
که محققین زیادی برای بهبود و توسعه آن قدم برداشته و برمیدارنهد
) .(Trout, 1992اهمیت این موضهوع از آنجها ناشهی مهیشهود کهه
افزایش بهرهوری در آبیاری سطحی بسیار کمهزینه و از سویی پربازده
است و در صورت شناخت مشهکالت موجهود و پیهدا کهردن راه حهل
مناسک برای آن میتوان بخش قابلتهوجهی از تلفهات آب در بخهش
کشاورزی کاهش داد .بنهابراین اصهالح روشههای آبیهاری سهطحی،
اعما ،مدیریت صحیح در زمان و مقدار آب آبیاری ،تسهطیح ،تجهیهز،
نوسازی و یکپارچهسازی ،انتخاب دبی ورودی مناسک و ابعاد مناسهک
سیستم آبیاری از جمله عواملی هستند کهه در کهاهش تلفهات آبیهاری
نقههش بسههزایی دارنههد .در سیسههتمهههای آبیههاری سههطحی دو عامههل
نفوذعمقی و رواناب باعث کاهش رانهدمان مهیشهود .راهحهههلههای
مهوجهههود در این رابطه ،حالت رقهابتی بهاهم دارنهد و در یهک راسهتا
نیستند .برای کاهش تلفات نفوذ عمقی بایستی فهاز پیشهروی تها حهد
امکان سریعتر کامل شود و این به معنای افزایش تلفات رواناب اسهت.

زیرا جریان در انتهای پهایین دسهت آنقهدر حفهظ شهود تها عمهق آب
موردنظر نفوذ کند .با افزایش جریان ورودی ،آب زودتهر به انتهههههای
مزرعه میرسد ولههی هم مدت و هم اندازه رواناب را افزایش میدههد
( .)Elliott and Walker., 1982برای حل این مشکل راهحهلههایی
چون مسدود کردن انتهای مزرعه ،کنتر ،،کاهش و یا استفاده مجهدد
رواناب ،کاهش دبی ورودی ،انتخاب دبهی ورودی کهه مجمهوع نفهوذ
عمقی و رواناب را به حداقل برساند ،به عبارتی بهینهسازی رژیم دبهی
ورودی به مزرعه پیشنهاد شده است (مجدزاده و همکاران .)1390 ،به
همین منظور در سا،های اخیر استفاده از روشههای تحهتفشهار بهه
منظور افزایش بهرهوری مصرف آب در دستور کار قرار گرفتهه اسهت.
اما با این حا ،هنوز روش سطحی متداو،ترین نوع آبیاری میباشد .از
مهمترین دالیل این امر میتوان به هزینههای باال و مشکالت اجرای
روشهای تحتفشار اشاره کرد .دسترسی به راندمان بهاال در مصهرف
آب در مزرعه نیازمند طراحی دقیق و اجرای صهحیح سیسهتم آبیهاری
است و هر چه پارامهههترهای مهثثر در آبیهههههاری هنهههگام طراحهی
بیشتر و دقیقتر لحاظ شده و مد ،آبیاری نیز دقیقتر شبیهسازی شود،
طبیعتا راندمان آبیاری نیز باالتر خواههد رفهت (گلسهتانی و همکهاران،
 )1389در پژوهشی جهت ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیسهتم آبیهاری
سطحی با استفاده از نرمافزار ) WinSRFRمطالعهه مهوردی آبیهاری
جویههای) سه روش آبیاری جویهه ای شامل آبیاری معمولی ،یک در
میان ثابت و یک در میان متغیر در نظر گرفتند که نهایتا نتهایج نشهان
داد با مهدیریت زمهان قطهع جریهان و دبهی ورودی ،بهازده کهاربرد را
می توان به شرط تامین عمق مهورد نیهاز ،از  54/5درصهد در شهرایط
جاری بهه  74درصهد افهزایش داد (تقهی زاده و همکهاران .)1391 ،در
تحقیقی دیگر موهان ردی و همکاران در اراضی تحت آبیاری سطحی
در کشور ازبکستان به این نتیجه رسیدند کهه حهدود  39درصهد از آب
تحویلی به مزارع به علت عدم به کارگیری دبهی مناسهک آبیهاری بهه
صورت رواناب تلف میگردد ،همهنین عواملی چون عهدم تحویهل آب
در زمان مناسک و نوسانات زیاد آب تحویلی بهه کشهاورزان از عوامهل
مهم در عدم مدیریت صحیح آبیاری در مهزارع عنهوان گردیهده اسهت
) .(Mohan reddy et al., 2010در پژوهشهی کهه در اسهتان اههواز
جهههت بررسههی کههارایی و تحلیههل حساسههیت شههبیههههای مختلههف
نرم افزار SIRMODدر طراحی آبیاری جویههه ای انجهام شهد ،نتهایج
نشان داد مرحله پیشروی و پسروی را با نتایج قابل قبولی و حساسیت
باال شبیهسهازی مهیکنهد (مهرادزاده و همکهاران .)1392 ،کهالر و
همکاران از مد SIRMOD ،بهرای ارزیهابی بهبهود عملکهرد آبیهاری
جویهه ای و نواری در ایالت کالیفرنیای جنوبی استفاده کردنهد در ایهن
مطالعه  34نوار و جویههه مهورد بررسهی قهرار گرفهت و هیهدروگراف
ورودی و روانآب خروجی اندازه گیری گردید نتهایج حاصهل نشهان داد
مد SIRMOD ،ابزاری مفید جهت ارزیابی آبیاری سطحی مهیباشهد
) .(Clark et al., 2010ابراهیمیان و همکاران از سه معادلهه کامهل،
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مد ،اینرسی صفر و مد ،موج سینماتیک در مد SIRMOD ،بهرای
شبیه سازی آبیاری جویههای و نواری استفاده کردند .نتایج نشهان داد
که مد SIRMOD ،در شبیهسازی آبیاری جویههای بهتهر از آبیهاری
نواری عمل کرده است ) .(Ebrahimian et al., 2011هدف از ایهن
تحقیق ،استفاده از نرمافزار SIRMODبرای ارزیابی روشهای آبیاری
سطحی و شبیهسازی سناریوهای مختلف با مقادیر مختلف پارامترهای
طراحی چون طو ،،دبی ورودی ،زمان قطع جریان در دو رژیم جریهان
پیوسته وکاهش جریان در سیستمهای آبیاری نواری و جهویپشهتهای
میباشد.

مواد و روشها
محل انجام این تحقیق مزرعه جهان آباد واقع در شهرستان البهرز
استان قزوین میباشد که دارای مختصههات  36/18شهمالی و 59/05
شرقههی میباشد .شهرستان البرز دارای وسعتی معهاد 416 ،کیلهومتر
مربع بوده آب و هوای شهرسهتان خشهک و نیمههخشهک و میهانگین
بارندگی ساالنه آن  309میلیمتر میباشد کمترین بارندگی در ماه تیر،
مرداد و شههریور و بیشهترین بارنهدگی در مهاهههای بهمهن ،اسهفند و
فروردین اتفاق میافتد .سردترین و گرمتریههن ماههههای سههها ،بهه
ترتیههک دی و تیر میباشد .در مزرعه انتخابی از دو نوع روش آبیاری
جویوپشتهای و نواری به ترتیک برای آبیاری ذرت و درختهان هلهو و
شلیل استفاده گردید .آبیاری مزرعه از یک حلقه چاه عمهومی بها دبهی
 45لیتر برثانیه انجام شده همهنین در قسهمت زراعهی تهاریخ کشهت
ذرت  10خرداد ماه و اولهین رخهداد آبیهاری کهه در زبهان عهرف بهین
کشاورزان به خاکاب معروف اسهت در  13خهرداد مهاه انجهام گردیهد.
آبیاریهای بعدی با فاصله ده روزه بهه وقهوع پیوسهت .فواصهل بهین
پشتهها نیز  75سانتیمتر و طو ،جویهههای مورد بررسی  180سانتی-
متر بوده است .همهنین در قسمت باغ که شامل درختان هلو و شهلیل
بود فواصل بین درختان  3*3و نوارهایی به طو 100 ،متر و به عرض
 2/5متر برای آبیاری درختان ایجاد گردید .تاریخ اولین آبیاری بهاغ 20
اردیبهشت ماه و آبیاریهای بعدی با فاصله ده روزه به وقوع پیوسهت.
با توجه به اهمیت کیفیت آب و خا ورودی به مزرعه مهورد مطالعهه
در نتایج خروجی در نخستین مرحله این تحقیق از خا و آب ورودی
به مزرعه نمونه تهیه گردید که نتایج آن به شرح جدو )1( ،میباشد.
اندازهگیریهای الزم برای ارزیابی و آنالیز شامل :رطوبهت خها
قبل از آبیاری ،انهدازه جریهان ورودی ،سهرعت پیشهروی آب ،شهرایط
خا  ،خصوصیات مقطع جریان ،زمان قطع جریان و سهرعت پسهروی
میباشند .در این تحقیق دادههای مربوط به سه آبیاری او ،در بخهش
زراعت و باغ برداشت گردید .علت این امر اهمیت آبیاریههای او ،بها
توجه به ضریک زبری باال و تحلیل مسایل مرتبط با آن مهیباشهد .دو
تیمار مدیریتی شامل خا بدون کاه و کلش و خا بها کهاه و کلهش

179

بود .فاصله جویههها  75سانتیمتر و طو ،آنها  60متر بهود .تغییهرات
زمانی نفوذ تجمعی در تمامی تیمارها مشاهده نشد.
جدول  -1نتایج آزمون خاک اراضی
مشخصات
Sand
Silt
Clay
EC
pH
درصد اشباع SP

بافت خا

عمق0تا 30سانتیمتر
%33
%32
%35
1/%83
%8
%51
لوم رسی

مقادیر نفوذ تجمعهی در طهو ،فصهل رونهد نزولهی و بهه صهورت
لگاریتمی گزارش شد .نفوذ نههایی و رانهدمان کهاربرد آب در انتههای
فصل کشت نسبت به ابتدای دوره ،به ترتیک  34و  10درصد کهاهش
یافت .بخش قابلتهوجهی از تغییهرات نفهوذ در آبیهاری او ،تها سهوم
مشاهده گردید برای معرفی یک مد ،تجربی بهمنظور بررسی تغییرات
زمانی نفوذ ،ضرایک معادله نفوذ کوستیاکف لهو یس را تعیهین نمودنهد.
نتایج نشاندهنده رفتار متفاوت تیمارهای خا  ،روی توان معادله نفوذ
بود .تغییرات زمهانی ضهرایک معادلهه نفهوذ مسهتقل از بافهت خها و
مدیریت مزرعه گزارش گردید .در مجموع ،تغییرات زمانی ویژگیهای
هیدرولیکی خا از تغییرات مکانی آنها بیشتر و مهمتر است .بررسی
منابع مختلف نشان میدهد که تغییرات زمهانی و مکهانی نفهوذ آب در
خا در آبیاری سطحی ،در آبیهاریههای او ،بیشهتر اسهت .تغییهرات
زمانی نسبت به تغییرات مکانی در ابتدای دوره رشد بیشتر است ( Mc
 .)Clymont and Smith, 1996در آبیاریهای بعهدی بهه تهدریج از
تغییرات زمانی نفوذ کاسته و نقش تغییرات مکهانی افهزایش مهییابهد.
بنابراین ،در طراحی سامانههای آبیاری سطحی باید از اطالعات مربوط
به آبیاریهای دوم و به بعد ،برای مدیریت و طراحی آبیهاری اسهتفاده
نمود . .زرعکانی و همکاران ( )1398از نرمافزار  SIRMODبه منظور
شبیهسازی و ارزیابی رخدادهای آبیهاری بها ضهرایک نفهوذ و ضهریک
زبری مانینگ برآورد شهده از مهد،ههای  SIPAR_ID ،INFILTو
 EVALUEاستفاده کرد .دبی ورودی از پارامترهای مهم در طراحی و
مدیریت سامانههای آبیاری سطحی میباشد .تعیین مقدار بهینهه ایهن
عامل میتواند در ارتقای کارآیی سامانههای آبیاری سطحی نقش قابل
توجهی داشته باشد .دبی جریان بر سطح مقطع ،سرعت جریان ،زمهان
پیشروی ،مدت زمان و راندمان آبیاری ،فرسایش خا و غیره اثرگهذار
است .در آبیاری سطحی ،افزایش دبی بهه کهاهش زمهان پیشهروی و
افزایش یکنواختی آبیاری در مزرعه منجر میگردد .به منظور ارزیهابی،
طراحی و شبیه سازی جریان آب در جویهههای آبیاری تعیین معادلهه
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مشخصات سطح مقطع آنها اندازه گیری گردید .این ردیفها بسته بهه
مورد ،یک در میان و یا همجوار بودند .برای دقت در انهدازهگیهریهها
کنار یکی از ردیفها به فواصهل  20متهر مهیخکهوبی (نشهانهگهذاری)
گردید .کد ارتفاعی در طو ،مسیر جویههها برای تعیین شیک مزرعهه،
برداشت گردید .زمان پیشروی آب به هر یک از ایستگاه ها یادداشهت
شد .زمان قطع جریان یادداشت گردید و رژیم کاهش جریان به نصف
در جویهه های مورد بررسی اعما ،گردید و برای دنبا ،نمودن جبههه
خیس در خا  ،اطمینان از کفایت و میزان یکنواختی آبیهاری در سهه
نقطه ابتدایی ،میانی و انتهایی جویهه با برداشت نمونه خها پهس از
 48ساعت از زمان آبیاری میزان رطوبت خا تعیین گردید .در طهرح
مورد مطالعه یک مزرعه تحت پوشش آبیاری نواری قهرار دارد .مهوارد
زیر برای گردآوری دادههها بهرای ارزیهابی و بررسهی آبیهاری نهواری
صورت گرفته است .مکانی در مزرعه انتخاب گردید که خا  ،شیک و
گیاه در آن نقطه در برگیرنده مشخصات کامل مزرعه بود .کد ارتفاعی
در طو ،مسیر نوارها برای تعیین شیک برداشت گردید.

نفوذ آب در خا که تاحد امکان به شرایط واقعی مزرعه نزدیک باشد،
ضروری است .مشخصات جویهه و نوارهای مهورد مطالعهه بهه شهرح
جدو )2( ،است که جویههها را با حرف التهین  Fو نوارهها بها حهرف
التین  Bمشخص شدهاند و جویههها و نوارههایی کهه روش کهاهش
جریان پس از فاز پیشروی در آنها اعما ،گردیده است با حرف التهین
 Cدر جدو ،مشخص گردیدهاند طو ،جویهههای مورد بررسهی 180
متر و طو ،نوارهای مورد مطالعهه بنها بهه پیشهنهاد کارشناسهان آب و
خا اداره جهاد کشاورزی شهرستان الوند  100متهر اجهرا شهده بهود.
شایان ذکر است که رژیم کاهش جریان پس از اتمام فهاز پیشهروی و
به میزان نصف دبی ورودی اعما ،گردید .روش اجرای عملیات در هر
یک از رخدادهای سهگانه آبیاری در مزارعی که تحت پوشش آبیهاری
جویههای قراردارند به شرح ذیل بوده است :یک نمونه خها بهرای
اندازهگیری میزان رطوبت خا قبل از آبیاری برداشت گردیهد .شهش
جویهه برای آزمایش انتخاب  3جویهه برای بررسی شرایط جریان بها
دبی ثابت و  3جویهه برای اعمها ،شهرایط جریهان کاهشهی و طهو،

جدول -2مشخصات هندسی هيدروليكی جویچه و نوار
جویچه
طو ،جویهه (متر)
عرض جویهه یا نوار (متر)
شیک (درصد)
زمان کاهش جریان (دقیقه)
زمان قطع جریان (دقیقه)
متوسط جریان ورودی
رخداد آبیاری
ρ1
ρ2
σ1
σ2

F1

FC1

F2

FC2

F3

FC3

B1

BC1

B2

BC2

B3

BC3

180
0/75
0/5
120
125
1/6
1
0/15
2/6
1/24

180
0/75
0/5
120
125
1/6
1
0/15
2/6
1/24

180
0/75
0/5
90
115
1/5
2
0/15
2/6
1/24

180
0/75
0/5
90
115
1/5
2
0/15
2/6
1/24

180
0/75
0/5
90
115
1/6
3
0/15
2/6
1/24

180
0/75
0/5
90
115
1/6
3
0/15
2/6
1/24

100
2/5
0/5
25
40
12/5
1
0/26
3/3
2/5

100
2/5
0/5
25
40
12/5
1
0/26
3/3
2/5

100
2/5
0/5
22
45
11/5
2
0/26
3/3
2/5

100
2/5
0/5
22
45
11/5
2
0/26
3/3
2/5

100
2/5
0/5
24
40
12
3
0/26
3/3
2/5

100
2/5
0/5
24
40
12
3
0/26
3/3
2/5

1/56

1/56

1/56

1/56

1/56

1/56

1

1

1

1

1

1

یکی دیگر از موارد پر اهمیت راندمان آبیاری میباشد بهرهگیری
از راندمان زیاد در یک سیستم آبیاری الزاما اقتصادی نیست .لیکن یک
مدیر خوب باید همواره بازدهی سیتم آبیاری را ارزیابی نماید تا بتوانهد
تصمیم صحیحتری در مورد تغییر و یا اصالح سیسهتم آبیهاری اتخهاذ
نماید (قبادینیا و همکاران .)1386 ،معموال آن دسته از محاسهبات در
رابطه با بازدهی که بر مبنهههای اطالعات و دادهههای مزرعهه اسهتوار
است تا حدود پنج درصد مقدار واقعی صحت دارند .لذا ایجاد تغییراتهی
در سیستم که موجک افزایش کمتر از پهنج درصهد در بهازدهی گهردد،
چندان درخور توجه نمیباشد ،مگهر ایهن کهه دادهههای مشهابه بهرای
مقایسه با روشهایی که احتما ،جایگزینی بها سیسهتم فهوق را دارنهد
مورد استفاده قرار بگیرد.

پارامترهای ارزیابی

چنانهه آبیاری ناقص صورت گرفته باشد ،راندمان آبیاری )𝑎𝐸(،
درصد تلهفات به صهورت نفهوذ عمقهی )  (DRPو درصهد تلفهات بهه
صورت روان آب ) (TWRبه صورت زیر محاسبه میشود (Walker,
):2003
𝑑𝑧𝑉 𝑍𝑟𝑒𝑞𝑑 𝑋𝑑 +
()1
( 𝐸𝑎 = 100
)
)𝑜𝑐𝑡(𝑛𝑖𝑄

 :Eaراندمان آبیاری
 :Zreqdمقدارآبی که الزم است برای تامین نیاز آبی گیاه درخا
نفوذ کند.
 :Xdفاصله از ابتدای مزرعه تاجایی که نفوذ بیشتر میباشد.
 :Vzdحجم آب نفوذشده درخا در قسمتی که کمآبیاری شهده

تعيين مقادیر مناسب پارامترهاي طراحي سيستم آبياري با دو رژیم جریان پيوسته و کاهش جریان

است.
 :Qinدبی ورودی به جویهه
 :tcoزمان قطع آبیاری
𝑑𝑋 𝑑𝑞𝑒𝑟𝑍 𝑉𝑧 − 𝑉𝑧𝑑 −
()2
( 𝐷𝑃𝑅 = 100
)
)𝑜𝑐𝑇(𝑁𝐼𝑄

درصد نفوذ عمقی
 :Vzحجم آب نفوذشده در خا از ابتدا تا انتهای جویهه
𝑃𝑅𝐷 𝑇𝑊𝑅 = 100 − 𝐸𝑎 −
()3
 :TWRدرصد تلفات ناشی از روان آب
در صورتی که آبیاری کامل انجام شده و یا بیش آبیهاری صهورت
گرفته باشد ،مقادیر راندمان آبیاری ،درصد تلفات عمقی و روان آب بهه
صورت زیر خواهدبود ):(Walker, 2003
()4
()5
()6

Zreqdl
(Ea  100
)
) Qin (tco
V z  zreqdL
(DRP  100
)
) Qin (tco
TWR  100  Ea  DPR

به طور معمو ،یکی از ارکان اصلی ارزیابی سهامانهههای آبیهاری،
بررسی یکنواختی توزیع آب )  )DUمی باشد .ایهن ضهریک معیهاری
برای بیان میزان یکنواختی پخش و مشهکالت توزیهع آب اسهت .بهه
عبارت دیگر ضریک ) (DUشاخص خوبی برای ارزیابی میزان مشکل
یکنواختی (در صورت وجود) میباشد .الزم به ذکر است اگرچه مقهدار
توزیع یکنواختی آب ) (DUنسهبی اسهت ،ولهی مقهدار کمتهر از 67%
عموما قابل قبو ،نخواهد بود.
DU  Dq / D 100
()7
 :DUتوزیع یکنواختی (درصد)
1
 :Dqمیانگین عمق نفوذ کرده در پایینترین  4اراضی (میلیمتر)
 ;Dمتوسط عمق آب نفوذ کرده (میلیمتر)
راندمان واقعی کاربرد آب معرف راندمان آبیاری در مزرعه است و
در حقیقت راندمان واقعی موجود در مزرعه خواهد بود .تعیین رانهدمان
واقعی سامانه برای بهبود و اصالح و اقدامات مدیریتی الزم است.
()8
AELQ  Dq / Dr 100
 : AELQراندمانکاربرد آب در ربع پایین مزرعه (درصد).
 :Dqمتوسط عمق آب ذخیره شده در ناحیه ریشه نمونهها در ربهع
مقادیر اندازهگیری شده که کمترین آب را دریافت کردهاند (میلیمتر).
 :Drمتوسط عمق آبیاری (میلیمتر)
چنانهه میانگین یک چهارم عمق آب ذخیره شده در ناحیه ریشهه
بیشتر از کمبود رطوبههت خها ( )SMDباشهههد ،در رابطهه رانهدمان
واقعی کاربرد آب به جای  Dqاز  SMDاستفاده میشود.
()9
AELQ  SMD / Dr 100
 :AELQراندمان اصالح شهده کاربرد آب در ربع پایههین مزرعهه
(درصد)
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 :Drعمق متوسط آبیاری (میلیمتر)
مقصود از عبارت فوق این است که لحاظ عمق آبیهاری مهازاد بهر
کمبود رطوبتی خا در رابطه ،باعهث بهروز خطها در بهرآورد رانهدمان
واقعی کاربرد آب در ربع پایین خواهد شد .به همین دلیل ماکزیمم آب
ارا ه شده به گیاه در حد کمبود رطوبتی خا در نظر گرفته مهیشهود.
مقدار پایین  AELQاشاره به مشکل مدیریت و طرز کهاربرد سیسهتم
دارد .برای قطعی شدن علت ،پارامتر دیگهری تحهت عنهوان رانهدمان
پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین تعریف و مورد بررسی قرار مهیگیهرد.
این شاخص بیانگر آن است که سامانه موجود با فهرض بههرهبهرداری
مناسک چگونه عمل میکند .راندمان پتانسیل در واقع حالت خاصی از
راندمان آبیاری در زمانی است که حداقل عمق آب نفوذ یافتهه معهاد،
عمق مطلوب آبیاری باشد .پایینبودن  PELQمعموالً بهه طراحهی یها
کارایی ضعیف سامانه و یا لحاظ مسا ل اقتصادی مربهوط مهیشهود و
چنانهه مدیریت بهرهبرداری در روش آبیاری مناسهک باشهد ،رانهدمان
واقعی کاربرد ربع پایین  PELQحداکثر راندمان قابلتصور برای یهک
سیستم خواهد بود .در صورتی که طراحی صحیح انجام شهده باشهد و
 PELQهمهنان پایین باشد ،تغییر نوع سامانه اجتنابناپذیر اسهت .در
مقایسه راندمان دو سامانه آبیاری الزم اسهت پارامترههای متغیرحهذف
شوند.
PELQ  Dq / Dr 100
()10
 :PELQراندمان پتانسیل کاربرد آن در ربع پایین (درصد)
 :Dqکمبود رطوبت خا در منطقه ریشهها (میلیمتر)
 :Drمتوسط عمق آبیاری (میلیمتر)
 :PELQمقدار دقیهق  AELQدر کهل زمیهههن زراعهی اسهههت،
زمانههی که کمترین ربع عمههق نفوذ آب  ،کافهههی بهههرای جبهران
 SMDباشد( .زمانی که  SMD = MADاست).
 :PELQبهترین معیار مقایسه بین دو سامانه است و میتهوان بها
این پارامتر در یک منطقه ،دو روش آبیاری را از نظر کارایی و عملکرد
در مزرعه مقایسه کرد .در صورتی که نفوذپذیری خا و خصوصهیات
ردیف و یا نوار در سرتاسر زمهین یکنواخهت باشهد عمهق نفهوذ آب در
انتهای ردیف یا نوار همان حداقل عمق مطلق مهیباشهد و بهه جهای
میانگین پایین ترین ربع نفوذ از عمق نفوذ آب در انتهای ردیف یا نوار
استفاده میشود .اسهتفاده از  AELAو  PELAبهه ترتیهک بهه جهای
 AELQو  PELQداللت بر استفاده از حداقل عمق مطلق بهه جهای
پایینترین ربع عمق نفوذ دارد.
معرفی مدل SIRMOD

در ایههن تحقیههق از نههرمافههزار  SIRMODبههه منظههور ارزیههابی
رخدادهای آبیاری استفاده شد این نرمافزار در سها 1989 ،بهه وسهیله
والکر در دانشگاه ایالتی یوتا ارا ه شد .نرمافزار فهوق در تمهامی روش-
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های آبیاری سطحی اعم از جویههای نواری و کرتی قابل استفاده بود
و دارای قابلیت سههولت مهدیریت در جریهانههای مهوجی و کهاهش
جههریان نیز میباشد ( .)Walker, 2003در این نرمافزار برای توصیف
خصوصیات نفوذ از معادلهه کوسهتیاکف لهوییس اسهتفاده شهده اسهت.
ورودیهای اصلی نرمافزار  SIRMODشامل شهدت جریهان ورودی،
مشخصات هندسی سطح مقطع شیار ،طو ،و شیک شیار ،پارامترههای
نفوذپذیری و ضریک زبری مانینگ میباشند .خروجیهای نرمافزار نیز
شامل زمان پیشروی و پسروی ،روانهآب از انتههای شهیار و عمهق آب
نفوذ یافته به شمار میروند اجهزای تشهکیلدهنهده مهدSIRMOD ،
شامل یک موتور شبیه سازی که برای پیشبینی جریان سطحی و زیر
سطحی یک سیستم از نظر هندسی نفوذپذیری و نیهز شهرایط مهرزی
مورد استفاده قرار میگیرد و ابهزاری بهرای ارزیهابی عملکهرد سیسهتم
آبیاری سطحی و نفوذپذیری و شرایط زبری برای پارامترهای انهدازه-
گیری شده میدانی و ابزاری برای طراحی سیستمهای آبیاری و بهینه-
سازی سیستم آبیاری موجود است.

نتایج و بحث
در مزرعه ارزیابی شرایط موجهود و نهایتها سناریوسهازی و تعیهین
مقادیر بهینه دبی ورودی ،طو ،بهینه جویهه یا نوار و زمهان مناسهک
قطع جریان میباشد که در این زمینهه بها ایجهاد تغییهرات افزایشهی و
کاهشی به میزان  25و  50درصد از مقادیر مشاهداتی روند تغییرات در
راندمان کاربرد ،کفایت آبیاری ،یکنواختی ،میزان نفوذ عمقی و روانهاب
بررسی و سناریوی بهینه انتخاب گردید .افزایش دبی موجهک افهزایش
احتما ،فرسایش خا و رواناب خروجی (در صورت باز بودن انتههای
مزرعه) میگردد .خا هایی که دارای سیلت بیشتری باشهند ،اسهتعداد
بیشتری برای فرسهایش دارنهد ) .)Strelkoff et al.,1999از طرفهی،
دبی ورودی نمیتواند از یک مقدار مشهخص ههم کمتهر باشهد .زیهرا
مرحله پیشروی بسیار طوالنی شده و اختالف فرصت نفهوذ در ابتهدا و
انتهای مزرعه زیاد میشود .کاهش بیش از انهدازه دبهی جریهان عهدم
یکنواختی توزیع آب را نیز به دنبها ،دارد .روش دیگهر بهرای تخمهین
حداقل دبی جریان در نوار ،کنتر ،زمان پیشروی است .به این ترتیهک
که حداکثر زمان پیشروی  24تا  36ساعت در نظر گرفتهه مهیشهود و
حداقل دبی موردنظر در نوار باید بتواند در این مدت ،مرحله پیشروی را
تکمیل کند .از این رو ،در این روش ابتدا یک دبهی اولیهه بهرای نهوار
فرض میشود با محاسبه زمان پیشروی ،در صورتی که زمان پیشروی
کمتر از  24تا  36ساعت باشد ،دبی فرضی به عنوان حداقل دبی مجاز
در نظر گرفته میشود در صورتی که زمان پیشروی بیشتر باشهد ،بایهد
دبی فرضی را افزایش و مرحله قبل را تکرار کرد .این روند تها زمهانی
که مرحله پیشروی در دامنه  24تا  36سهاعت باشهد ،ادامهه مهییابهد
( .)Hart et al., 1980از سویی دیگر در برخهی منهابع ،حهداقل دبهی

توصیه شده در آبیاری نواری را به عنوان معیار حداقل دبهی ورودی در
آبیاری کرتی توصیه کردهاند (مصطفیزاده و فرزامنیا.)1379 ،
به منظور مطالعه اثر تغییرات دبی ورودی بهه جویههه و نهوار بهر
شاخصهای اصلی ارزیابی آبیاری نهواری و جهههویههای سهناریوهای
مختلفی برای تغییرات دبی به میزان  ± 25و  ± 50درصد میزان دبی
واقعی بررسی گردید نتهایج نشهان داد کهه در آبیهاری او ،جویهههای
مقادیر راندمان کاربرد به دلیل کم بودن عمق موثر ریشه و باال بهودن
مقادیر نفوذ عمقی بسیار پایین و حتی به زیر  50نیز میرسد میباشهد
و در سناریو با کهاهش  50درصهدی دبهی در ههر دو روش پیوسهته و
کاهشی مقادیر باالتری را دارا بود .همهنین میزان راندمان ذخیره کهه
در ابتدا در بعضی موارد بین  40تا 50درصد بوده در نهایت به  100نیز
رسیده است در سومین رخداد آبیاری جویههای نیهز بها اعمها ،روش
کاهش جریان شاهد افزایش چشمگیر مقادیر راندمان کاربرد و کاهش
نفوذ عمقی و رواناب خروجی بودیم همهنین نتایج نشهان داد کهه بها
افزایش میزان دبی ورودی به جویهه مقادیر راندمان ذخیهره افهزایش
یافته ولی کاهش در راندمان کاربرد گردیهد .مقهادیر رانهدمان کهاربرد
مشاهده شد نهایتا میتوان گفت که در سناریو با کاهش  25درصهدی
دبی ورودی به جویهه بهترین مقادیر در شاخصهای ارزیابی مشاهده
شدکه میزان راندمان ذخیره به  100رسید و میزان راندمان کاربرد بین
 -40تا 50نیز میباشهد کهه نتهایج حاصهل از تغییهرات در شهکل ()1
نمایش داده شده است.
بهمنظور مطالعه اثر تغییرات طو ،جویهه و نوار بر شهاخصههای
اصلی ارزیابی آبیاری نواری و جویههای سهناریوهای مختلفهی بهرای
تغییرات طو ،به میزان  ± 25و  ± 50درصد میزان طهو ،جویههه و
نوار در مزرعه بررسی گردید نتایج شهکل ( )2نشهان داد کهه بهتهرین
مقادیر شاخصها در جویهه در افهزایش  25درصهدی طهو ،جویههه
اتفاق میافتد به نحوی که عالوه بر افزایش رانهدمان کهاربرد ،میهزان
رواناب نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته است عالوهبرایهن بها ایهن
میزان افزایش طو ،میهزان کفایهت آبیهاری نیهز در مزرعهه در سهطح
معقولی قرار گرفت .عالوه بر جویهه با بررسی و تحلیل اثهر تغییهرات
طو ،نوار بر شاخصهای ارزیابی نتایج و نمودارههای خروجهی شهکل
( )3نشان از برتری سناریو افزایش طهو ،نهوار بهه میهزان  50درصهد
مقادیر واقعی مزرعه داشت.
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شكل  -1اثر تغييرات دبی بر شاخصهای ارزیابی در نوار و جویچه با روشهای کاهش جریان و پيوسته

شكل -2اثر تغييرات طول جویچه بر شاخصهای ارزیابی در روشهای کاهش جریان و پيوسته
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شكل  -3اثر تغييرات طول نوار بر شاخصهای ارزیابی در روش های کاهش جریان و پيوسته

شكل  -4اثر تغييرات زمان قطع جریان جویچه بر شاخصهای ارزیابی در روشهای کاهش جریان و پيوسته
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شكل  -5اثر تغييرات زمان قطع جریان نوار بر شاخص های ارزیابی در روش های کاهش جریان و پيوسته

بهمنظور مطالعه اثر تغییرات زمان قطع جریان جویههه و نهوار بهر
شاخص های اصلی ارزیهابی آبیهاری نهواری و جویهههای سهناریوهای
مختلفی برای بررسی میزان تغییرات زمان قطع جریان به میزان ± 25
و  ± 50درصد در مزرعه بررسی گردید نتهایج نشهان داد کهه بهتهرین
مقادیر شاخصها در جویهه و نهوار در کهاهش  25الهی  50درصهدی
میزان دبی ورودی به جویهه اتفاق میافتد به نحهوی کهه عهالوه بهر
افزایش راندمان کاربرد ،میزان رواناب نیز به طرز چشهمگیری کهاهش
یافته است همهنین نتایج در شکلهای ( )4و ( )5نشان داد که رخداد
آبیاری تاثیر چشمگیری بر نتایج خروجی نداشت.

نتيجهگيری
نتایج تحقیق نشان از اثر بهینه افزایش طو ،به میزان  25تها 50
درصد طو ،واقعی مزرعه در صورت ثابهت بهودن سهایر عوامهل دارد،
چنین تاثیری در مورد دبهی جریهان ورودی بهه مزرعهه و زمهان قطهع
جریان نیز کامال صدق میکند .با بررسی سهناریوهای ترکیبهی نتهایج
نشان از تاثیر منفی به کارگیری سهناریوهای مختلهف بهینهه در کنهار
یکدیگر داشت به عنوان مثا ،با افزایش طو ،مزرعه و کهاهش زمهان
آبیاری به طور چشمگیری میزان یکنواختی و ضریک ذخیهره در میهان

شاخصها افت میکند و این نشان از اثر معکو سهناریوهای بهینهه
بر یکدیگر دارد ،لذا پیشنهاد میگردد کهه زارع بها توجهه بهه وضهعیت
حقابه از لحاظ میزان و زمان در دستر بودن حقابهه ،طهو ،قطعهات
زراعی نسبت به انتخاب بهترین گزینه موجود اقدام و بها بههکهارگیری
روش بهینه گام اساسی در بهبود راندمان آبیهاری اراضهی خهود اقهدام
نماید همهنین نتایج نشان از تاثیرات طو ،،دبی ورودی به قطعهات و
زمان قطع جریان بر میزان رواناب خروجی داشهت کهه ایهن در حها،
حاضر به عنوان یکهی از مهمتهرین مشهکالت در اراضهی بها آبیهاری
سطحی مطرح اسهت کهه نتهایج ایهن تحقیهق نشهان داد کهه بها بهه
کارگیهری سههناریوهای موجود میتههوان بسهیاری از شهاخصههای
آبیاری را به میزان قابل توجهی افزایش و حتهی بهه مقهادیر بهاالتر از
راندمان سامانههای آبیاری تحتفشار در حا ،بهره برداری ارتقا داد.
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-10 :)3( 4 .)آب و خا (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعهی
.1
 بررسی کاربرد روش،  طباطبایی. شایان نژاد م.1389 . گلستانی
 ترکیبی بیالن حجمی – اینرسهی صهفر، اصالح شده در مد،ها
.11-18 :)6( 4 . مجله پژوهش آب:برای آبیاری جویهه ای
 بهرآورد آب مصهرفی در.1396 . اکبهری. و م. عباسهی. ف،. ا،ناصری
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Abstract
Today, due to high water consumption in the agricultural sector and the water crisis in the country, efforts
have been made to improve irrigation methods. Given that agricultural irrigation is still superficial, it is
necessary to find a solution to improve these methods at a much lower cost than pressurized irrigation. The
purpose of this study is to use SIRMOD software to determine the optimal values of design parameters such as
length, flow and cut-off time in two continuous flow regimes and flow reduction in strip and stream irrigation
systems. Using the SIRMOD model, 25 and 50% of the actual values of field length, inlet flow and cut-off time
were generated. The results showed that with a reduction of 25 to 50% in the length and flow rate to the farm,
evaluation indicators such as application efficiency, storage efficiency, distribution uniformity, increase
significantly And runoff ratio and deep penetration ratio were significantly reduced. The results of the effect of
changes in tape length on evaluation indicators show that the amount of storage efficiency in the range (-0.5 to
+0.25) is almost a constant value equal to 100, but in the range (+0.25 to +0.5) The efficiency has changed even
in some places to 80, and the application efficiency in most furrows is a value between (90 to 40). The results
showed that the flow reduction method, while being effective in increasing the evaluation indicators due to the
interruption of water flow by the farmer after the end of the progress phase, especially in strip irrigation, did not
have a significant effect on increasing the indicators.
Keywords: Application efficiency, Farm length, Input flow
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مقاله علمي-پژوهشي

بهینهسازی چندهدفه الگوی کشت مبتنی بر ردپای آب در استانهای شرق کشور
علی عارفینیا ،1خالد احمدالی
تاریخ دریافت1399/8/19 :

*2

تاریخ پذیرش1399/10/10 :

چکیده
افزایش بهرهوری منابع به کمک بهینهسازی الگوی کشت محصوالت زراعی ،یک راهکار مناسب برای توسعه بخش کشاورزی است .در این تحقیق
الگوریتم بهینهسازی چندهدفه ( )NSGAIIبرای بهینهسازی الگوی کشت محصوالت زراعی عمده شهرستانهاای اساتانهاای شار ی کشاور شاام
خراسانهای شمالی ،رضوی و جنوبی و استان سیستانوبلوچستان با اهداف حداکثر کردن ارزش ا تصادی ردپای آب و حدا کردن ردپاای آب آبای باا
استفاده از شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان مل ( )UNدر الب چهار سناریو به کار گرفتهشده است .نتایج نشان داد در برخای ساناریوها امکاان
تحقق کام اهداف در الگوی چندهدفه وجود ندارد ،همچنین نتایج نشان داد در صورت اجرای الگوی کشت بهینه چنانچه منطقه موردمطالعاه از منظار
ید امنیت آبی به ترتیب در شرایط بحران متعادل ،متوسط و شدید رار داشته باشد ،میزان تولید به ترتیب  75 ،50و  100درصد میازان فعلای و باهطاور
میانگین باعث صرفهجویی به ترتیب  40 ،55و  30درصدی منابع آبی منطقه میشود .اجرای این الگو در مناطق موردمطالعه افزایش میزان درآمد ،کاهش
مصرف آب و بهتبع آن پایداری بیشتر محیطزیست را نیز در بردارد.
واژههایکلیدی :آب آبی ،آب سبز ،امنیت آبی ،الگوی کشت بهینه ،بهینهسازی چندهدفهNSGA II ،


مقدمه21
مدیریت نامناسب منابع آب در برخی مناطق ،وضعیت را به سمت
کم آبی سوق میدهد طوری که تا ساال  2025تقریباا دوساو مارد
جهان در شرایط تنش آبی رار میگیرند ( .)FAO, 2018کمبود آب و
تنش آبی در منطقه خاورمیانه تاا ساال  2050افازایش خواهاد یافات
( .)FAO,2017لاا ا در کشااورهای موجااود در ایاان منطقااه بایااد
راهکارهای مناسب بکار گرفته شود تا بتاوان ضامن بر اراری امنیات
غ ایی ،از به خطر افتادن امنیت منابع آبای نیاز جلاوگیری نماود و باا
بهرهبرداری مناسب از منابع آب ،اهداف چندجانبه کاربران و دولتمردان
تأمین شود و درعینحال پایداری محیطزیست تضمین شاود ( FAO,
 .)2015بخش کشاورزی ،به عنوان بزرگ ترین مصرفکنناده از میاان
مصارف جهانی آب ( )Pongkijvorasin, 2007نقش مهمی در تعادل
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب ،گروه آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهاران،
تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشاگاه
تهران ،کرج ،ایران
)Email: khahmadauli@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.16.6

مقادار آب باین مصارفکننادههاای مختلا دارد (
 )Quinby, 2004از طرفی یکی از نخستین بخشهایی کاه خساارت
ناش ای از ماادیریت نادرساات منااابع آب را نمای اان م ایسااازد ،بخااش
کشاورزی است .میتوان گفت که عد مدیریت و برنامهریزی صحیح
در این بخش ،نقش مستقیم و پررنگی در مسائ اجتماعی و ا تصادی
داشته و خسارتهای جبرانناپ یر را به بار میآورد که برای حا ایان
معض می توان از انواع روشهای ح بهینهسازی نظیر برناماهریازی
غیرخطی در غالب ساختارهای مختلا ا تصاادی ،زیساتمحیطای و
اجتماعی بهره جست (علیزاده و همکاران .)1391 ،از طرفی استفاده از
شاخصهای مختل بهعنوان یک ابزار سیاسی ،از دهه  1920میالدی
آغازشده است و تا به امروز بایش از  50شااخص در زمیناهی توساعه
پایدار ارائه و مورد استفاده رارگرفته است .با افازایش ساطح کمای و
کیفی اطالعات و ارتباطات جهانی ،روشها و شاخصهای جاامعتار و
د یق تری ارائه میگردد که ارزیابی وضعیت منابع آب در جهان نیاز از
این اعده مستثنای نیست ( .)Sullivan, 2002شاخص ردپای آب به
میزان مستقیم یا غیرمستقیم مصرف آب در تولید محصول یا خادمات
اشااره دارد ( .)Hoekstra, 2008باارآورد ردپااای آب محصااوالت
مختل کشاورزی بهعنوان شاخصی از حجم آب موردنیاز ،میتواناد در
اخا تصامیم در راستای جبران کمبود منابع آبی ،تعیااین سااهم آب
Gollehon and
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آبای و آب سابز در تولیاد محصاوالت کشااورزی ،تغییار در الگااوی
کشات ،تغییر حجم صادرات و واردات محصوالت با توجه به موضاوع
1
خودکفایی کشور مؤثر وا ع گردد (عربی و نیکنیا .)1389 ،ردپاای آب
( )WFبااهعنااوان یااااک اباااازار اسااااترات یک باااارای ارزیااااابی
مصاارف آب به سه بخش آب آبی ،آب سابز و آب خاکستری تقسیم
میشود ( .)Van Oel et al, 2009ردپای آب ساابز بااه حجاام آب
حاص از بارش و ردپاای آب آبای باه حجاام آب آبیاااری (شااام
آبهای سطحی و زیرزمینی) اشاره دارد .ردپای آب خاکستری حجمی
از آب شیرین است که برای ر یقسازی کودهای شیمیایی که در تولید
محصول اساتفاده مایشاوند باهکااربرده مایشاود ( Ababaei and
 .)Ramezani, 2017تاکنون مطالعاات زیاادی در سراسار جهاان در
رابطاه باا شااخص ردپای آب در بررسی وضعیت منابع صورت گرفته
اسات (Mekonnen and Hoekstra, 2020؛ Forin et al,2020؛
Ewaid et al, 2019؛  .)Kondash et al., 2018با توجه باه اینکاه
مفهو ردپای آب در حال حاضر بهعنوان یکی از مؤلفههاای سانجش
بهرهوری آب در مباحث مختل موردتوجه پ وهشگران در صانعت آب
رارگرفته است ،استفاده از این مفهو با توجه به شرایط خاص سیاسی
و ا لیمی کشور ،باه منظاور انتخااب بهتارین ترکیاب کشات ،ضامن
خودکفایی نسبی در تولید محصوالت کشاورزی ،میتواند ابزاری بسیار
سودمند در ذخیره آب کشور و رسیدن به امنیت آبی باشاد .در مطالعاه
حاضر با توجه به مفهو ردپای آب و همچنین با اساتفاده از شااخص
امنیاات آباای سااازمان مل ا ( )UNبااهعنااوان یکاای از پرکاااربردترین
شاخصهای امنیت آبای ( )Lawrence et al., 2002باه ارائاه یاک
الگوی مدیریتی جهت کشت محصوالت عمده زراعی شهرستان هاای
استانهای شر ی ایران با دو تابع هدف حدا سازی مصرف آب آبای
و حداکثر سازی ارزش ا تصادی ردپای آب پرداختهشده است.

منطقهموردمطالعه 
منطقااه مطالعاااتی در ایاان تحقیااق ،چهااار اسااتان شاار ی ایااران
(خراسااان شاامالی ،خراسااان رضااوی ،خراسااان جنااوبی و سیسااتان-
بلوچستان) ،شام  56شهرستان اسات .مسااحت ایان منطقاه حادودا
 424455کیلومترمربع است که در طولهای  55درجه و  42د یقه تاا
 63درجه و  28د یقه شر ی و عرضهای  25درجه و  6د یقه تاا 38
درجه و  33د یقه شمالی وا عشاده اسات .میاانگین دماای سااالنه از
شمال به جنوب منطقه مطالعاتی افزایش مییابد .متوسط درجه حرارت
ساالنه از  12درجه سانتی گراد در نواحی کوهساتانی اساتان خراساان
شمالی تا  29درجه سانتی گراد در ناواحی سااحلی اساتان سیساتان و
بلوچستان متغیر است .میانگین بلندمدت بارش ساالنه از بیش از 400
1- Water footprint
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میلی متر در عرضهای شمالی تا کمتر از  100میلیمتر در عرضهای
جنوبی و حاشیه دریا متغیر است .بر اساس آمارنامههاای وزارت جهااد
کشاورزی ،میانگین بلندمدت (از سال  1361تا سال  )1397ک سطح
زیر کشت محصوالت آبی استانهاای موردمطالعاه حادود  969هازار
هکتار است و عمده ترین محصوالت آبی چهار محصاول گناد  ،جاو،
یونجه و ذرت با سطح زیر کشت  646هزار هکتار است که این مقادار
بیش از  66درصد ک سطح زیار کشات محصاوالت آبای منطقاه را
شام می شود .از طرفی کاهش چشمگیر بارشهاا ،افازایش مصارف
آب ،خشکسالیهای پیاپی ،حفر چاههای غیرمجاز و پدیده تغییر ا لیم
موجب ایجاد شرایط بحران آبی در دشتها این منطقه از کشاور شاده
است ،ل ا لزو یک مدیریت صحیح و آیندهنگر در الگوی کشت غالاب
این منطقه ضروری است .میانگین بلندمدت ( 10ساله) سطح-تولیاد-
عملکرد محصوالت زراعی غالب استانهای شر ی کشور و همچناین
برای ک کشور در جدول ( )1آورده شده است.
دادههااای ورودی ایاان تحقیااق در منطقااه موردمطالعااه شااام
دادههای هواشناسی (میانگین بلندمادت) و زراعای موردنیااز در مادل
ریاضی مسئله بهینه سازی الگوی کشت به ترتیب از سایت هواشناسی
ک کشور

روشها 

موادو
روش ارائهشده در این مقاله شام سه بخش است :برآورد ردپاای
نهساازی الگاوی کشات و ساناریوهای
آب و ارزش ا تصادی آن ،بهی 
امنیت آبی .روندنمای روشهای بهکاررفته در این مطالعه در شاک 1
نشان دادهشده است.

برآوردردپایآبوارزشاقتصادیآن 
میزان  WFتولید هر محصول به مصرف آب (ازجملاه آب آبای و
سبز) در طول دوره رشد و عملکرد محصول بستگی دارد ( Hoekstra
 .)et al., 2017ردپای آب سبز و آبی تولید محصوالت در این تحقیق
در چارچوب روش هوکسترا و همکاران و رمضانی و همکاران مطاابق
روابااط  1و  2محاساابهشااده اساات ( ;Hoekstra et al., 2011
.)Ramezani et al., 2019
CWU Green
ET
 10  Green
Y
Y
CWU Blue
ETBlue

 10 
Y
Y

()1

WFGreen 

()2

WFBlue
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جدول-1میانگینبلندمدت(10ساله)سطح-تولید-عملکردمحصوالتزراعیعمدهچهاراستانشرقیکشور 
استان

سطح

تولید

عملکرد

(هکتار) 

(تن) 

(کیلوگرمدرهکتار) 

گند
جو

29836
17063

46720
30854

1566
1808

یونجه
ذرت

3409
737

16569
20260

4860
27485

گند
جو

244575
123019

428627
233070

1753
1895

یونجه
ذرت

31559
18017

249867
779510

7917
43265

گند
جو

45927
16079

76558
31998

1667
1990

یونجه
ذرت

1050
1891

3585
81206

3413
42943

گند
جو

79836
10972

120867
19261

1514
1755

یونجه
ذرت

17093
5181

370997
440731

21705
85065

گند
جو

2467000
653001

5987984
1674992

2427
2565

یونجه
ذرت

531302
144534

4728598
7408990

8900
51261

محصول 

خراسان
جنوبی

خراسان
رضوی

خراسان
شمالی

سیستان
و بلوچستان

ک کشور

روشهایبهکاررفتهدرتحقیق 

شکل-1روندنمای


که در آن WFGreen ،ردپاای آب سابز (مترمکعاب بار کیلاوگر )،
 WFBlueردپااای آب آباای (مترمکعااب باار کیلااوگر ) CWUGreen ،و
 CWU Blueمصرف آب سابز و آبای هساتند (مترمکعاب بار هکتاار)،
 ETGreenو  ETBlueتبخیر-تعرق آب سابز
عملکرد محصول است (کیلوگر بر هکتار) و ضریب  10بارای تبادی
عمق آب (میلیمتر) به حجم آب در واحد سطح (مترمکعب بر هکتاار)
و آب آبای (میلایمتار)Y ،

است.
برای به دست آوردن ارزش ردپای آب از مفهو ردپای ا تصاادی
آب مطااابق روابااط  3و  4اسااتفادهشااده اساات ( Ababaei and
.)Ramezani, 2014
()3

WFGreen
NB

WFE (Green ) 
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()4

WFBlue
NB

WFE ( Blue ) 

کااه در آن ) WFE (Greenردپااای ا تصااادی آب ساابز برحسااب
مترمکعااب باار میلیااون ریااال WFE ( Blue) ،ردپااای ا تصااادی آب آباای
برحسب مترمکعب بر میلیون ریال و  NBسود خالص برحسب میلیون
ریال بر کیلوگر است.
بااهمنظااور محاساابه تبخیاار-تعاارق آب ساابز و آب آباای از روش
هوکسااترا و همکاااران بااا اسااتفاده از روابااط  5و  6اسااتفاده شااد
(:)Hoekstra et al., 2011
()5
ETGreen  min  ETc , Pe 
()6
) ETBlue  max(0, ETC  Pe
که در آن ETc ،مقدار تبخیر-تعارق گیااه در طاول فصا رشاد
(میلیمتر) و  Peبارش مؤثر در طول دوره رشد محصاول (میلایمتار)
است.
مقدار  ETcبا استفاده از رابطه  7محاسبه گردیاد ( Allan et al,
:)1998
)7
ETc  Kc  ET0
که در آن K c ،ضریب گیاهی محصول بر اساس ضرایب گیااهی
موجود در ساند ملای آب کشاور و  ET0تبخیار-تعارق گیااه مرجاع
(میلیمتر) است کاه مطاابق باا معادلاه FAO Penman-Monteith
مطابق رابطه  8محاسبهشده است (:)Allan et al, 1998
()8

900
U 2  es  ea 
T  273
   1  0.34U 2 

0.408  Rn  G   

ET0 

که در آن  ET0تبخیر-تعرق گیاه مرجع (میلیمتار) 𝑅𝑛 ،تشعشاع
خااالص در سااطح گیاااه (مگااا لول باار مترمربااع در روز) 𝐺 ،فالکا
حرارتی خاک (مگا لول بر مترمربع در روز) 𝑇 ،میانگین دماای روزاناه
در ارتفاع دو متری (درجه سلسایوس) 𝑈2 ،سارعت بااد در ارتفااع دو
متری (متر بر ثانیه) 𝑒𝑠 ،فشار بخار اشاباع (کیلاو پاساکال) 𝑒𝑎 ،فشاار
بخار وا عی (کیلو پاسکال) ∆ ،شیب منحنی فشار بخاار اشاباع و دماا
(کیلو پاسکال بار درجاه سلسایوس) و 𝛾 ثابات ساایکرومتری (کیلاو
پاسکال بر درجه سلسیوس) است.
در ایاان تحقیااق در بخااش اول بااهمنظااور محاساابه نیاااز آباای
محصوالت موردمطالعه (صورت کسر ردپای آب) ,ابتدا تبخیر و تعارق
گیاه مرجع و همچنین بارش مؤثر در مختصات هر یک ایساتگاههاای
سینوپتیک منطقه موردمطالعه ،با استفاده از نار افازار CROPWAT
 8.0که توسط سازمان فائو بهمنظور محاسبه نیاز آبی گیاهان بر اساس
روش فائو-پنمن-مونتیت ارائهشده است ،اساتفاده گردیاد .عاالوه بار
یکسری اطالعات شام مو عیت جغرافیایی ،ارتفاع ایستگاه موردنظر و
دوره رشد محصوالت (با استفاده از آمار موجود در سند ملی آب کشور)
دادههای مورداستفاده در این سامت شاام میاانگین بلندمادت (20

ساله) دادههای میانگین حداکثر دمای ماهانه ،میانگین حادا دماای
ماهانه ،میانگین رطوبت نسبی ماهانه ،میانگین ماهانه سارعت بااد در
ارتفاع  2متری از سطح زمین ،مجموع ساعات آفتابی ماهانه و مجموع
بارش ماهانه است.
در سمت دو بهمنظور محاسبه عملکرد محصوالت موردمطالعاه
(مخرج کسر ردپای آب) ،دادههای مربوط به سطح زیر کشت و تولیاد
محصاوالت از بانااک اطالعاااتی وزارت جهااد کشاااورزی بااا مراجعااه
حضوری دریافت گردید .سپ با استفاده از آزمونهای آماری (توزیاع
نرمال) در سطح اطمینان  95درصد دادههای پرت (شام ساالهاایی
که با دخالت بیش ازحد عوام انسانی عملکرد نرماال منطقاه بشادت
تحت تأثیر رارگرفتاه اسات) حا ف گردیاد .در اداماه نیاز میاانگین
بلندمدت ( 20ساله) عملکرد هر محصول ،در شهرستانهای مربوط به
دشت هایی که ایستگاه های سینوپتیک منطقه موردمطالعاه باه عناوان
ایستگاه معرف آنها بودند ،بهعنوان عملکرد شااخص آن ایساتگاه در
محاسبات مربوط به ردپای آب در نظر گرفتهشده است.

نهسازیالگویکشت 
بهی 
در این تحقیق با تابع هدف حداکثر نمودن ارزش ا تصادی ردپای
آب ک محصوالت و حدا نمودن میزان مصرف آب آبی ،ا ادا باه
آمایش سطح زیار کشات گیاهاان زراعای عماده در شارق کشاور در
مقیاس شهرستان شده است .بهمنظور پیاده کردن مدل آمایش الگوی
کشت ،از مدلهای بهینهسازی تکاملی استفادهشده اسات .مادلهاای
بهینه سازی ازجمله سیستم هایی هستند کاه باه لحااه بهیناه کاردن
همزمان چند پارامتر با اثرات متقاب آنها ابزار مناسبی برای مادیریت
فراهم مایآورناد .بهیناهساازی دروا اع تعیاین مناسابتارین مقادار
متغیرهای تصمیم و تأثیرگ ار بر مسئله است که منجر به بهینه نمودن
هدف موردنظر میشود .متغیر تصمیم در این تحقیق ،سطح زیر کشت
محصوالت در هر شهرستان است .توابع هدف و یدهای ماوردنظر در
این تحقیق در روابط  9و  14آورده شده است.
()9
()10

 56 9

f1  max   WFE (Green )ij   WFE ( Blue )ij   Yij  Aij 
 i 1 j 1










9

56

f 2  min  WFBlueij   Yij  Aij
i 1 j 1

Subject to:

()11

 Yij  Aij  WSi

9
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 Aij Y j  Aj
 k  ati 

56

Y

ij

i 1

56

A

ij

i 1

0  Aij

کااه در آن WFE (Green)ij  ،ارزش ا تصااادی ردپااای آب ساابز
برحسب مترمکعب بار میلیاون ریاال WFE ( Blue)ij  ،ارزش ا تصاادی
ردپای آب آبی برحسب مترمکعب بر میلیون ریاال WFBlue(ij ) ،حجام
ردپای آب آبی محصول  jدر شهرساتان  WFGreen(ij ) ،iحجام ردپاای
آب سبز محصول  jدر شهرستان  Aij ،iسطح زیر کشت محصول  jدر

شهرستان  iبرحسب هکتاار Yij ،عملکارد محصاول  jدر شهرساتان i

برحسب کیلوگر بر هکتار i ،شمارنده شهرستان j ،شمارنده محصول،
 atiسطح زیر کشت ک محصاوالت موردبررسای در شهرساتان  iا
برحسب هکتار Yij ،عملکرد محصول  jا از شهرساتان  iا برحساب
کیلوگر بر هکتاار k ،ضاریب حاد بااالی مسااحت WSi ،میازان آب
اب استفاده بار اسااس شااخص امنیات آبای برحساب مترمکعاب و
 Y j  Ajمیزان تولید محصول  jدر شرایط موجود است.
 NSGAIIکااه اولااین بااار توسااط دب معرفاای شااد ،یکاای از
پرکاااربردترین الگااوریتمهااای تکاااملی در حا مسااائ بهینااهسااازی
چندهدفه است که مورداستفاده بسیاری از محققاان رارگرفتاه اسات
( .)Deb, 1999شااک  2روناد نمااای الگااوریتم  NSGAIIرا نشااان
میدهد.

شکل-2روندنمای NSGAII

همان طور کاه در شاک  2مشااهده مایگاردد  NSGAIIابتادا
جمعیت اولیه تولید میشوند و به ازا آنها مقادیر توابع هدف محاسبه و
ارزیابی میگردند .سپ شمارنده نس ها ،اصالحشده و پ از اعماال
تزویج و جهش ،جمعیت فرزندان تشاکی مایشاوند .در ایان مرحلاه
مجددا مقادیر تابع هدف مورد ارزیابی رارگرفته و بر اساس نس والاد
و فرزندان ،جمعیتی ترکیبی حاص و رتبهبندی میشود .سپ فاصاله
ازدحا برای ص های مختل محاسبه شده ،و بر اساس شاخصهاای
رتبه و فاصله ازدحامی ،نس والد انتخاب میگاردد .در صاورت ارضاا
شدن شرط تو  ،این روند متو ا و در غیار ایان صاورت مجاددا،



مرحله ارزیابی مقادیر تابع برای جمعیت والد انتخابی انجا میشاود و
ای ان رونااد ادامااه م اییابااد (Fallah-Mehdipour et al., 2012؛
.)Sarzaeim et al., 2016
در این پ وهش برای ح مسائله بهیناهساازی چندهدفاه ،از کاد
نویساای الگااوریتم بهینااهسااازی  NSGAIIدر محاایط ناار افاازار
()MATLAB R2020A V9.6 X64 MATHWORKS
استفادهشده است.
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سناریوهایامنیتآبی 

یشاود
طبق تعری  ،امنیت آبی بهعنوان شرایطی در نظر گرفته م 
که در آن به لحاه کمیت و کیفیت آب برای یک زندگی ساالم ،رشاد
ا تصادی و حفاظت محیط زیست به مقادار کاافی در دساترس اسات
(Bakker, 2012؛  .)Grey and Sadoff, 2007یکی از مهمتارین و
پرکاربردترین شاخصها بهمنظور بررسی امنیت آبی شاخص کمیسیون
توسعه پایدار سازمان مل ( )UNاسات ( .)Lawrence, 2002کاه در
این تحقیق به منظور در نظر گرفتن مالحظات مربوط به امنیت آبی در
منطقه موردمطالعه ،از آن استفادهشده است .بارای ایان منظاور ابتادا
میزان آب تجدید پ یر موجود در هر شهرستان بارآورد شاده و ساپ
میزان اساتفاده از آن مطاابق چهاار وضاعیت مختلا ایان شااخص
به عنوان چهار سناریو بهصورت ید (رابطه  )11در مدل آمایش الگوی
کشت لحاه شده است.
بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان مل میزان درصد برداشت از
منابع آب تجدید پ یر در هر کشور را بهعناوان شااخص انادازهگیاری
بحران آب معرفی کرده است .بر اساس شاخص م کور هرگااه میازان
برداشت آب یک کشور بیشتر از  40درصد ک منابع آب تجدید پا یر
آن باشد این کشور با بحران شدید آب (سناریو  )1مواجه اسات و اگار
این مقدار در حدفاصا  20تاا  40درصاد باشاد بحاران در وضاعیت
متوسط (سناریو  )2و چنانچه این شاخص بین  10تا  20درصاد باشاد
بحران در حد متعادل (سناریو  )3و کمتار از  10درصاد بادون بحاران
(سناریو  )4تلقی میشود.

نتایج وبحث 
پراکنش مکانی ردپای آب برای محصوالت موردمطالعه در شاک
 3نشان دادهشده است .همانطور که در شاک  3مشااهده مایشاود،
بهطورکلی در میزان  ،WFروندی افزایش-کاهش-افازایش از جناوب
تا شمال منطقه وجود دارد .از باین محصاوالت موردمطالعاه کمتارین
میزان  WFمرباوط باه ذرت در حادود  0/11تاا  0/35مترمکعاب بار
کیلوگر است درحالیکه باالترین میازان  WFمرباوط باه یونجاه در
حدود  0/88تا  2/85کیلوگر بر مترمکعب در شرق ایران است.
بااهطااورکلی  WFمحصااوالت موردمطالعااه در حدفاصا عاارض
جغرافیایی  30تا  33درجه دارای بیشترین مقدار است و هرچه از ایان
محدوده به سمت شمال و جنوب حرکت کنیم  WFکاهش ماییاباد.
علت اصلی کاهش میزان  WFدر مناطق جناوبی ،بارای محصاوالت
گند و جو کاهش اب توجه طول دوره رشد گیاه و برای دو محصول
یونجه و ذرت افزایش اب توجه محصول است.
روند کلی میزان  WFگند و جو بهجز در ناحیه جنوب شار ی ،در
مابقی مناطق تقریبا مشاابه یکادیگر اسات .همچناین تغییارات WF
یونجه و ذرت نیز تقریبا روندی مشابه به هم دارند.
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در این تحقیق متوسط جهانی میازان تبخیار بارای محاسابه آب
تجدید پ یر در نظر گرفته شد .نتایج برآورد آب تجدیدپ یر در مقیااس
منطقه مطالعاتی در جدول  2آورده شده است.
جدول-2حجمآبتجدیدپذیردرشرقکشور 
استان
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
سیستان و بلوچستان
ک منطقه

حجمآبتجدیدپذیر
(هزارمترمکعب) 
2011974
6332223
1782628
7544192
17671024

باار اساااس اطالعااات موجااود در جاادول  2مشاااهده ماایگااردد،
استان هاای خراساان شامالی ،خراساان جناوبی ،خراساان رضاوی و
سیستان و بلوچستان به ترتیب  35 ،12 ،10و  43درصد از حجم کا
آب تجدید پ یر منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص دادهاند.
نتایج برآورد میزان برداشت آب تجدید پا یر توساط محصاوالت
موردمطالعه نشان میدهد که در شرق ایران هماکنون  70درصد کا
آب تجدید پ یر صرفا جهت تولید چهار محصول گند  ،جاو ،یونجاه و
ذرت مورداستفاده رار میگیرد ،ازاینرو این منطقه بر اساس شااخص
امنیت آبی سازمان مل در وضعیت بحران شدید آبی رار دارد.
مدل آمایش الگوی کشت این تحقیق مطابق روابط  9و  10برای
چهار سناریو مختلا امنیات آبای در محایط نار افازار MATLAB
بهکاررفته شد .جبهههاای بهیناه پاارتو بارای حاداکثر نماودن ارزش
ا تصادی ردپای آب ک محصوالت و حدا نمودن ردپاای آب آبای
در شک  3نشان دادهشده است.
همانطور کاه در شاک  4مشااهده مایگاردد ،تاأثیر هامزماان
سناریوهای مختل امنیت آبی و مقادیر مختل محدودیتهای تولیاد
می تواند مجموعه جواب بهدستآمده را تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر
رار دهد ،یعنی بهطورکلی میزان دسترسی به منابع آب در منطقه تأثیر
بسزایی در میزان درآمد و تولیاد محصاوالت موردمطالعاه دارد و ایان
موضوع نشان از وابستگی شدید محصوالت عمده زراعی شرق کشاور
به آب آبی دارد .شک ( 4ال ) نشان مایدهاد درصاورتیکاه منطقاه
موردمطالعه از منظر ید امنیت آبی در شرایط بدون بحران رار گیارد،
مسئله از منظر میزان تولید برای مقاادیر بیشاتر از  25درصاد میازان
فعلی دارای جواب موجه (شدنی) نیست ،یعنی چنانچه ردپای آب آبای
محصوالت موردمطالعه تنها  10درصد میزان آب دسترس هر یاک از
 56شهرستان منطقه مطالعاتی را شام شود ،نمایتاوان بایش از 25
درصد میزان فعلی از محصوالت موردمطالعه تولید کرد.
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شکل-3نقشهردپایآب()aگندم()bجو()cیونجهو()dذرت 
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جبهههایپرتو(:الف)سناریواول(،ب)سناریودوم(،ج)سناریوسومو(د)سناریوچهارمامنیتآبی
شکل  -4

شک ( 4ب) نشان میدهد درصاورتیکاه منطقاه موردمطالعاه از
منظر ید امنیت آبی در شرایط بحران متعاادل ارار گیارد ،مسائله از
منظر میزان تولید برای مقادیر بیشتر از  50درصد میازان فعلای دارای
جواب موجه (شدنی) نیست ،یعنی چنانچه ردپای آب آبی محصاوالت
موردمطالعه بین  10تا  20درصد میزان آب اب دساترس هار یاک از
 56شهرستان منطقه مطالعاتی را شام شود ،نمای تاوان بایش از 50
درصد میزان فعلی از محصوالت موردمطالعه تولید کارد .شاک ( 4ج)
نشان میدهد درصورتیکه منطقه موردمطالعه از منظر ید امنیت آبای
در شرایط بحران متوسط رار گیرد ،مسئله از منظر میزان تولید بارای
مقادیر بیشتر از  75درصد میزان فعلای دارای جاواب موجاه (شادنی)
نیست ،یعنی چنانچه ردپای آب آبی محصوالت موردمطالعه تنها  20تا
 40درصد میازان آب تجدیدپا یر هار یاک از  56شهرساتان منطقاه
مطالعاتی را شام شود ،نمی توان بیش از  75درصاد میازان فعلای از
محصوالت موردمطالعه تولید کرد.
شک ( 4د) نشان میدهاد درصاورتیکاه منطقاه موردمطالعاه از
منظر ید امنیت آبی در شرایط بحران شدید رار گیرد ،مسئله از منظر
میزان تولید برای مقادیر فعلی از تولید محصاوالت موردمطالعاه دارای

جواب موجه (شدنی) است ،یعنی چنانچه ردپای آب آبای محصاوالت
موردمطالعه بیش از  40درصد میزان آب تجدید پا یر هار یاک از 56
شهرستان منطقه مطالعاتی را شام شاود ،مایتاوان میازان فعلای از
محصوالت موردمطالعه تولید کرد.
بهترین راهح ها بارای هار ساناریو و در هار نماودار از شاک 4
انتخابشده و مقادیر آنها در جدول  3ذکرشده است.
همان طور که در جدول  3مشااهده مایگاردد ،تحات ساناریو ،1
بهترین مقدار تابع هدف اول (ماکزیمم) و دو (مینیمم) به ترتیب برابر
 109( 6/48میلیااون ریااال) و  106( 0/17هاازار مترمکعااب) اساات.
همچنین ،تحت سناریو  2بهترین مقدار تاابع هادف اول (مااکزیمم) و
دو (مینیمم) به ترتیب برابر  109( 15/61میلیون ریاال) و 106( 0/18
هزار مترمکعب) است .بر اساس اطالعات جادول  ،3تحات ساناریو 3
بهترین مقدار تابع هدف اول (ماکزیمم) و دو (مینیمم) به ترتیب برابر
 109( 29/10میلیون ریال) و  106( 0/18هزار مترمکعب) است و تحت
سناریو  4بهترین مقدار تابع هدف اول (ماکزیمم) و دو (مینایمم) باه
ترتیب برابر  109( 32/86میلیون ریال) و  106( 0/17هزار مترمکعاب)
است.
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موجود بین همین مقادیر ،درآمد بیشتری خواهند داشت .از طرفی دیگر
به طورکلی میزان تغییرات تابع هدف اول (حداکثر شادن درآماد) باین
 0/17تا  106( 0/82هزار مترمکعب) متغیر است ،که بیانگر این اسات
که بسته به میزان تولید ردپای آب آبی بین همین مقادیر متغیر است.

اطالعات موجود در جدول  3نشان میدهد که ،بهطورکلی میازان
تغییرات تابع هدف اول (حداکثر شدن ارزش ا تصادی ردپای آب) بین
 3/96تا  109( 33/25میلیون ریال) متغیر است .دروا اع ایان موضاوع
بیانگر این است که در صورت عد وجود محدودیتهای آبی و غ ایی
در شرق کشور کشاورزان این منطقه باا کشات محصاولی کاه ارزش
یمتی باالتری در هر هکتار به دست میدهاد ،در ساطح زیار کشات

جدول-3بهترینمقادیرتوابعهدفمرتبطباهرسناریو 

) 𝒋∗𝑨 𝒀𝒋 . 𝑨𝒋 ≤ 𝑿. (𝒀∗𝒋 .

سناریو 
10<WS≤0
20<WS≤10
40<WS≤20
<WS≤AW40

بهتریننقطهبراساس 
f2
f1
f2
f1
f2
f1
f2
f1

= %25X
f2

f1

0/32
0/17
0/41
0/18
0/33
0/18
0/31
0/17

6/48
3/96
15/61
5/68
29/10
5/79
32/53
3/96

=%50X

=%75X

= %100X

f2
-

f1
-

f2
-

f1
-

f2
-

f1
-

-

-

-

-

-

-

0/61
0/29
0/55
0/21
0/55
0/21

15/17
5/02
28/88
5/53
32/86
4/89

-

-

-

-

-

-

-

-

0/68
0/22
0/68
0/22

28/82
5/94
32/79
4/19

-

-

-

-

0/82
0/23

33/25
4/05

به طورکلی بر اساس شک  4و جدول  3مشاهده میگردد کاه در
منطقه موردمطالعه تولید میزان کناونی (* )%100Y*Aاز محصاوالت
موردمطالعه باعث بروز بحران شدید آبی به لحاه شاخص امنیت آبای
سازمان مل میگردد و تولید سهچهار از میزان کنونی (*)%75Y*A
از محصوالت موردمطالعه باعث بروز بحران متوساط آبای باه لحااه
شاخص امنیت آبی سازمان مل مایشاود .همچناین تولیاد نیمای از
میزان کناونی (* )%50Y*Aاز محصاوالت موردمطالعاه باعاث باروز
بحران متعادل آبی به لحاه شاخص امنیت آبی سازمان ملا و تولیاد
یکچهار از میزان کناونی (* )%25Y*Aاز محصاوالت موردمطالعاه
باعث بروز شرایط بدون بحران آبای باه لحااه شااخص امنیات آبای
سازمان مل میگردد.

متعادل ،متوسط و شدید رار میدهد .همچنین نتایج نشاان مایدهاد
چنانچه منطقه موردمطالعه از منظر شاخص امنیت آبی سازمان مل به
ترتیب در وضعیت بدون بحاران ،بحاران متعاادل ،بحاران متوساط و
بحران شدید رار داشته باشد حداکثر میزان ارزش ا تصادی تولیدشده
توسط محصوالت موردمطالعه در الگوی کشت بهینه به ترتیاب برابار
 29/10 ،15/61 ،6/48و  109( 32/86میلیون ریاال) خواهاد باود .باا
یشود در بهینهسازیهاای الگاوی
توجه به نتایج این تحقیق توصیه م 
کالنتر آمایش سرزمین کشاورزی که باا تواباع

برنامههای

کشت و یا
هدفی چون افزایش بهرهوری مصرف آب ،حفا امنیات غا ایی و ...
یگیرد ،در کنار سایر یود به مفهو ردپای آب و شاخصهاای
انجا م 
امنیت آبی نیز توجه گردد.
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Abstract:
Increasing the water productivity by cropping pattern optimization is one of the best ways for development in
agriculture. In this study, in order to maximize farmers' income and minimize blue water footprint of wheat,
barley, alfalfa, and maize, the NSGA-II multi-objective optimization algorithm and United Nations commission
on sustainable development’s indicator has been used in four cropping pattern scenarios in the 56 cities of the
eastern provinces of Iran. The results showed that in some scenarios it was not possible to fully achieve these
goals in the multi-objective model. The results also showed that the production of 50, 75 and 100% of the current
values causes a low, moderate and severe water stress in the study region, that on average, save 55, 40 and 30 %
of the region's water resources, respectively. Implementation of this model in the study area would increase
revenue, reduce water consumption and, consequently make more environmental sustainability.
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مقاله علمي-پژوهشي

مطالعهی اثر تغییر ارتفاع و چیدمان پوشش گیاهی با آرایش منظم بر میرایی امواج
با استفاده از مدل عددی Flow-3D
4

سید احمد قاهرینژاد ،1مهدی بهدارروندی عسکر ،*2محمد انصاری قوجقار ،3احسان پارسی
تاریخ دریافت1399/8/27 :

تاریخ پذیرش1399/10/23 :

چکیده
توسعه ی امواج آب از میان پوشش گیاهی مستغرق و غیر مستغرق با از دست دادن انرژی از طریق نیروی مقاومتی ناشی از پوشش گیااهی اسات
که همراه با کم شدن ارتفاع امواج میباشد .میرایی موج توسط پوشش گیاهی تابعی از ویژگیهای پوشش مانند هندسه و ساختار ،نسبت استغراق ،تراکم،
سختی ،و آرایش مکانی و همچنین شرایط موج مانند ارتفاع موج ورودی ،مدت و جهت موج میباشد .در پاژوهش اارار ،ا ار تغییار ارتفااع و چیادمان
هندسی پوشش گیاهی صلب با ارتفاع متغیر بر میرایی امواج با استفاده از مدل عددی ،Flow 3Dمورد بررسی قرار گرفت .برای ایان منواور کاناابی باا
طول  480cmو عرض  10/8cmکه پیشتر توسط ) Wu and Cox (2015برای مطابعه ا ر تراکم گیاهان با ارتفاع متغیر بر میرایی امواج مورد استفاده
قرار گرفته است ،مدل شد و نحوهی عملکرد سه چیدمان شامل چیدمان بلند به کوتاه ،چیدمان کوتاه به بلند و چیدمان زیگزاگ ،تحت چهار موج متفاوت
که همگی از نوع امواج خطی میباشند ،مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است که در این پژوهش ،ارتفاع موج به عناوان شااخم میرایای در نوار
گرفته میشود .نتایج بدست آمده بر اساس اندازهگیری ارتفاع امواج در چهار نقطهی متفاوت در طول کانال نشان میدهند که رفتار امواج در برخاورد باا
چیدمانهای متفاوت ،از ابگوی ابتی تبعیت میکند و نیز تغییر در هندسه پوشش گیاهی میتواند تا اد زیادی منجر به افزایش میرایی امواج شود .نتاایج
نشان میدهد که تغییر در چیدمان ارتفاعی میتواند باعث تغییر در میرایی تا  7/1درصد شود.
واژه های کلیدی :پوشش گیاهی ،چیدمان هندسی ،کمربند سبز ،موج

مقدمه

4321

یکی از عواملی که میتواند ا ر قابلتاوجهی در عملکارد گیاهاان
ساالی داشته باشد نحوهی قرارگیاری و هندساهی آنهاا مایباشاد.
چیدمان هندسی این گیاهان با ارتفاع متغیر و نحوهی تغییر ارتفاع آن-
ها در امتداد خط ساالی و یا عمود بر خط ساالی میتوانند بر میرایای
امواج ا ر بسزایی گذارد .این گیاهان عالوه بر جذب انرژی موج رسیده
 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههای هیادروبیکی ،دانشاکده مهندسای دریاا،
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران
 -2استادیار گروه عمران سازههای دریایی ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه علوم و فنون
دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران
-3دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آباادانی ،پاردی کشااورزی و منااب
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -4کارشناس مطابعات شرکت مهندسین مشاور آب و انرژی اروند
)Email: sazehenteghal@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.17.7

به ساال در افظ سواال در برابر فرسایش نقش مهمی را ایفاا مای-
کنند .مطابعهی ا ر تغیر ارتفاع ،قطر و فواصل ساقه کمک بسازایی در
پیشبینی و تخمین رفتار موج هنگام ورود به ساال میکند .عالوه بر
این تجربه نشان داده که ااالت مختلف قرارگیری ارتفاعات میتواناد
باعث تغییراتی در میرایی امواج شوند که این مسائله هادپ پاژوهش
اارر میباشد .باتوجه به مطابعات انجام شاده در دهاههاای اخیار در
زمینه پوشش گیاهی و ا رات آن بر میرایی امواج ،هماواره متغیرهاای
زیادی را میتوان در استهالک دخیل دانست که توساط پژوهشاگران
مختلف مطابعه و بررسی شدهاند .در این میان چینش هندسی ساقه ها
با ارتفاع متغیر را نیز میتوان یکی از عوامل مهمی دانست که اطالع از
ا رات آن نقش بسزایی در مطابعه ی پوشش های گیاهی دارد .باذا در
این پژوهش سعی شده با اتکا به دستاوردهای پژوهشگران ،مطابعاهی
کاملی نسبت به این مسئله انجام شود .نتایج تحقیقات به عمال آماده
در این زمینه مبین این مطلب است که به طور کلی پوشاش گیااهی،
مقاومت در برابر جریان را افزایش داده ،جریاان را کنتارل مایکناد و
میزان فرسایش و رسوب گذاری را تحت تا یر قرار مایدهاد (قنباری
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عدیوی و فتحی مقدم .)1393 ،بهطور کلی استفاده از پوشش گیاهی با
توجه به اهداپ هر طرح ،بستگی به شرایط محیطای ،شادت تخریاب
پذیری خاک ،ناوع گیااه ،روک کاشات و تتبیات زیساتی و مادیریت
نگهداری پوشش گیاهی دارد .اوبین تحقیق برای بدست آوردن رابطه-
ای بین زبری هیدروبیکی جریان با عمق و سرعت و همچنین ناوع و
ارتفاع پوشش گیااهی ،در آزمایشاگاه ساازمان افاخات خااک ایابات
کاروبینای جنوبی واق در شهر اسپارتارگ ایابات متحاده شاروع شاد.
ااصل این آزمایش ارائهی مجموعهی ررایب زبری کوتر و مانینا
در کانااالهااای بااا عاارض  0/3تااا  1/2متاار و شاایب کناااره متفاااوت
بود  .(Cook and Campbell, 1939).بای و شاین در تحقیقای ا ار
مقاومت گیاهان با ساقههای استوانهای مختلف را در اابت مستغرق بر
جریان بررسی کردند .نتایج نشان داد که ابگوهای مختلاف قرارگیاری
ساقههای استوانهای ،تا یر مهمی بر دبای جریاان دارد ،عاالوه بار آن
مدلهای فیزیکی برای تعیین رریب زبری با سااقههاای اساتوانهای
صلب مورد استفاده قرار گرفات ،باه طاوری کاه یاک بخاش از ایان
تحقیق ،برای محاسبه دبیهای مختلف منطقاه رویاش گیااه برناماه
ریزی شاده باود ( .(Li and Shen, 1973تحقیقاات بای و شاین در
خصوص محاسبه رریب اصطکاک ،برای یک گیاه منفرد ،باا ،CWR
به عالوهی محاسبهی رریب زبری برای پوشش گیااهی ( )fPبسایار
وسی بود ( .(Li and Shen, 1973مطابعاهی آزمایشاگاهی بار روی
مدل پوشش ساالی مانگرو با استفاده از ساقههای استوانهای ایساتاده
و سخت (بدون انعطاپ) صورت گرفت ،نتایج نشان داد کاه در اادود
 10تا  60درصد انرژی موج این عبور از ایان پوشاش توساط موانا
درختی مستهلک گردید ( .)Kongko, 2004در شارایط پوشاش غیار
مستغرق با نسبت طول ساقه ( )LSبه ارتفاع موج ( )Hبیش از یک ،در
مقایسه با شرایط پوششی مستغرق ( )LS/H = 0.75میرایای ماوج در
هار متار  50ابای  200درصاد افازایش ماییاباد ( Augustin et al.
 .)2009مطابعهی تجربی آزمایشگاهی نشان داد که اتالپ انرژی موج
بستگی به میازان تاراکم پوشاش جنگال (شاامل چیادمان و عارض
پوشش) و قطر تناهی درخات دارد ( .)Furukawa et al. 1997یاک
پژوهش تلفیقی ،عددی شبه سه بعدی و آزمایشگاهی به منوور تجزیه
و تحلیل ،تدوین و تعیین فرمول درگ ناشی از پوشش گیااهی انجاام
شده است .پوشش در دو اابت مساتغرق و غیار مساتغرق باا دو ناوع
ساقه انعطاپ پذیر و ساقهی سخت بدون انعطاپ شابیه ساازی شاده
است .در این بررسی ،تئوری "پایه کانتیلور" برای محاسابه ی میازان
انحراپ و درگ ناشی از پوشش گیاهی انعطاپ پذیر مورد استفاده قرار
گرفتااه شااد ( .)Kutija and Erduran, 2003مطابعااهی عااددی و
آزمایشگاهی بر روی میرایی انرژی موج اصابت شده توسط جنگلهای
ساالی مانگرو ،کارایی این روک را در افاخت از سواال آشکار نماود
) .)Harada and Imamura, 2006گرمئای و همکااران ( ،)1396در
مطابعات خود ا ر تراکم سه نوع پوشش گیاهی را بر میازان روانااب و

رسوب در ااشیه شهر مشهد مورد بررسی قرار دادند .در این پاژوهش
نتایج مقایسه میانگین در رابطه با پایداری خاکدانهها نشان داد کاه باا
افزایش درصد آسمانهی گیاهی پایداری خاکدانههاا افازایش یافات و
بیشترین پایداری خاکدانه مربوط به پوشش گیاهی گالگاوزباان باود.
فضلی و نور ( ،)1396ا ر سناریوهای مختلف درصد پوشش گیاهی بار
فرسایش خاک را شبیهسازی و مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
کاهش 20 ،10و  30درصدی پوشش گیاهی به ترتیب باعاث افازایش
 45 ،21و  82درصدی فرسایش خاک در منطقه خواهاد شاد .خلیلای
نفت چابی و همکاران ( )1394ا ر تراکم پوشش گیاهی بر مشخصاه-
های جریان غلیظ را بصورت آزمایشگاهی ماورد ارزیاابی قارار دادناد.
نتایج نشان داد که با افزایش تاراکم پوشاش گیااهی در ارتفااعهاای
مختلف ،سرعت پیشروی جریان نسبت به بستر صاپ به میزان  13تاا
 28/5درصد و غلوت جریان بین  53/54تا  81/28درصد کاهش می-
یابد.
معتمدینژاد و همکاران ( )1394در پژوهشی تا یر پوشش گیااهی
در کاهش ا رات مخرب اماواج عباوری از سااال و تواناایی پوشاش
گیاهی در جذب نیروی امواج را مورد بررسی قارار دادناد .نتاایج ایان
تحقیق نشان داد که با افازایش ارتفااع ماوج ورودی ،نیاروی ماوج و
همچنین سطح برخورد موج با پوشش افازایش یافتاه و باعاث جاذب
بیشتر نیروی موج توسط پوشش میشود .زارعای و همکااران ()1395
ا ر پوشش گیاهی ساالی بر میرایی نیروی امواج مخرب منفرد ناشکنا
در سواال شیبدار را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشاان
داد که با افزایش ارتفااع ماوج ورودی نیاروی اعماال شاده بار روی
پوشش افزایش مییابد .آنها همچنین به این نتیجه رسایدند کاه باا
اضور پوشش گیاهی ،نیروی مخرب نسبت به شرایط بدون پوشش به
طور متوسط  75درصاد ماییاباد .میرزاخاانی و همکااران ( )1398در
تحقیقات خود به بررسی میرایی موج توسط پوشش گیااهی صالب در
سواال پرداختند و نتیجه گرفتند که پوشش گیاهی به عناوان ماانعی
برای انتشار موج عمل میکند و باعث کاهش انرژی و تضاعیف ماوج
میشود و ارتفاع موج ورودی به ساال را کاهش میدهد.
در مطابعات صورت گرفته در زمینه افاخت از سواال ،به جنباه-
های زیستمحیطی و تأ یرات منفای برخای ساازههاای افااختی بار
اکوسیستم منطقه کمتر توجه شده است .با توجه باه اهمیات محایط-
زیست دوست بودن سازههای آبی و دریایی و اینکه ااداث سازههاای
افاخت از سواال باعث به هم ریختگی در اکوسیستم منطقه نگاردد،
در این تحقیق کوشش شده است ،اهمیت و چگاونگی تاأ یر پوشاش
گیاهی بر میرایی امواج به عنوان یک جایگزین دوستدار محیطزیست
برای سازههای موجشکن و سازههاای وابساته باه آن بررسای گاردد.
نوآوری این تحقیق بررسی ا ر پوشش گیاهی در افاخت از سواال با
عنایت به جنبههای زیستمحیطی میباشد.
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مواد و روشها
در این پژوهش از یک فلوم به طول  480cmو عارض 10/8cm
که پیش تر در دانشگاه ایابت اورگان ایاالت متحده ،توسط Wu and
) Cox (2015برای مطابعه ا ر تراکم گیاهان با ارتفاع متغیر بر میرایی
امواج مورد استفاده قرار گرفته ،استفاده شده است .در پاژوهش اارار
ابتدا فلوم مذکور ،با استفاده از نرمافزار مدل شده و پ از کابیبراسیون
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و صحتسنجی ،از همان هندسه برای مطابعه چیدمان هندسی پوشش
گیاهی با ارتفاع متغیر بر میرایی امواج استفاده شده است .در شاکل 1
نمایی از این هندسهی مذکور را که بار اسااس تحقیقاات Wu and
) Cox (2015و با استفاده از نرم افزار  AutoCADطراای شده است
و برای صحتسنجی در نرم افزار  Flow-3Dمورد استفاده قرار گرفته،
مشاهده میشود.

شکل  -1هندسه ی استفاده شده توسط ) ،Wu and Cox (2015برای مطالعهی اثر تراکم گیاهان بر میرایی امواج

برای این پژوهش  4نوع موج مختلاف از ناوع ایاری ،باا پریاود،
ارتفاع شاخم و دیگر مشخصات متفااوت در نوار گرفتاه شاده کاه
شماتیک این موج در شکل  2نشان داده شده است و مشخصات ایان

امواج در جدول  1درج شده است .قطار سااقههاای ماورد اساتفاده 5
سانتیمتر و ارتفاع آنها در این تحقیاق برابار باا  12 ،10 ،8 ،6و 14
میلیمتر در نور گرفته شد.

شکل  -2شماتیک موج ایری

KC

10
13
28
45

جدول  -1مشخصات امواج مورد مطالعه
T(cm) Hs(cm) kh
kα
12
0/4
1/49
3/04 0/19
12
0/6
1/87
0/49 0/12
12
1
2/82
0/76 0/09
12
1/4
3/42
0/52 0/07

)H(cm

n

1
2
3
4
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چیدمان مورد بررسی در ایان پاژوهش عباارتاناد از سااقههاای
استوانهای صلب با آرایش مکانی منوم که در سه اابت ارتفاعی بلناد
به کوتاه ،کوتاه به بلند و زیگزاگ مطابعه میشوند .نمای ساهبعادی از
این چیدمانها در بخشهای بعد نشان داده شده است.
الف -حالت چیدمان بلند به کوتاه

در این اابت سااقههاای قارار گرفتاه در ردیاف اول دارای
بلندترین ارتفاع برابر با  14cmمیباشند .ساقههاای ردیاف دوم دارای
ارتفاع  ،12cmردیف سوم  ،10cmو ردیفهای چهارم و پانجم دارای
ارتفاع به ترتیب  8cmو  6cmمیباشند .این ابگوی هندسی ،از نقطه-
ی شروع پوشش ،یعنی از فاصلهی  1/3mاز ابتدای کانال ،تاا 90cm
پ از آن متناوباً ادامه مییابد .دقات شاود در تحلیال باا نارم افازار
 Flow-3Dو در کلیه نتایج ارائه شاده ،نقطاه ی شاروع پوشاش باه
عنوان مبداء طوبی در نور گرفته میشود .شکل -3ابف نمای سهبعدی
از این چیدمان را نشان میدهند.
ب -حالت چیدمان کوتاه به بلند

در این اابت ساقههای قرار گرفته در ردیف اول دارای کوتاه-
ترین ارتفاع برابر با  ،6cmو ردیفهای دوم تا پنجم باه ترتیاب دارای
ارتفاع  14cm ،12cm ،10cm ،8cmمیباشند .این ابگوی هندسی ،از
نقطهی شروع پوشش ،یعنی از فاصلهی  1/3mاز ابتادای کاناال ،تاا
 90cmپ از آن متناوبا ادامه مییابد .شکل -3ب نمای سه بعدی از
این چیدمان را نشان میدهند.
ج -حالت چیدمان زیگزاگ

در این اابت طول ساقههای قرار گرفته در ردیف اول از چپ
به راست و از بزرگ به کوچک تغییر میکنند .به همین منوال سااقه-
های ردیف دوم ،برعک ردیف اول از راست به چاپ و از بازرگ باه
کوچک تغییر میکنند .این ابگوی هندسی ،از نقطهی شاروع پوشاش،
یعنی از فاصلهی  1/3mاز ابتدای کانال ،تا  90cmپ از آن متناوبااً
ادامه مییابد .شکل -3ج نمای سه بعدی از این چیدمان را نشان می-
دهند.

کالیبراسیون و صحتسنجی مدل عددی

برای کابیراسیون و صحتسنجی بر اساس مطابعات وو و کوک
) ،(Wu and Cox, 2015پوششی شامل  150ساقه به ارتفاع 14cm
و قطر  5mmدر طول  90cmاز فلوم با طول  4/8mعارض 10/4cm
ایجاد میگردد .موج تابیده شده به پوشش از نوع خطی مایباشاد کاه
ارتفاع آن  1/87cmبا پریود  0/6sمیباشد .پا از طرااای مادل باا
استفاده از نرم افزار  AutoCADو انتقال مدل به محایط ،Flow-3D
الزم است تا شبکهی مشبندی مناسب انتخاب میشد تا شبکهی ال
عالوه بر داشتن دقت کافی ،از نور زمانی نیز مناسب و بهصرفه باشد.
با توجه به طول زیاد مدل و عرض کم آن ،و نیز با در نور گرفتن قطر
کم ساقهها؛ نیاز است تا دو شبکهی مشبندی ایجاد شود ،تا در عاین
افظ دقت ،زمان ال شبکه نیز به اداقل برسد .جدول  2تعداد و ابعاد
مشهای در نور گرفتهشده و میزان خطای میانگین ااصل از هرکدام
را نشان میدهد .الزم به ذکر است که برای این پژوهش از دو شابکه
مشبندی استفاده شده است که نخساتین شابکه از ابتادا تاا انتهاای
کانال را شامل میشود ،و دومین شبکه تنهاا شاامل ابتادا تاا انتهاای
پوشش میباشد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،مایتاوان
با کوچک در نور گرفتن ابعاد شبکهی محاسباتی دقت را افزایش داد؛
وبی این نکته را نیز باید در نور گرفت که کوچکشدن ابعااد شابکه،
منجر به افزایش تعداد سلولهای محاسباتی و در نتیجه افزایش زمان
الزم برای ال این شبکه مایشاود .در جادول  ،2اابات شامارهی 3
مناسبترین اابت مشبندی میباشد ،زیرا عالوهبر دقت خاوب ،مادت
زمان الزم برای ال آن نیز قابلقبول میباشد .دقت شود که میتوان
با کوچکتر درنورگرفتن این ابعاد ،خطای محاسبات را از ایان مقادار
نیز کمتر کرد ،وبی به دبیل زمانبربودن این کاار ،انجاام آن باهصارفه
نمیباشد.
پ از طراای کانال و شبیهسازی شرایط موردنیااز و نیاز یاافتن
ابعاد مناسب برای شبکهی محاساباتی ،باه تحلیال نتاایج خروجای و
مقایسه آنها با نتایج ااصال از پاژوهش وی چنا وو و دنیال تای
کوک ) (Wu and Cox, 2015پرداخته خواهاد شاد .باا توجاه باه
چهار موج انتخابی برای آزماایش ،از ماوج اابات دوم ارائاه شاده در
جدول  1برای کابیبراسیون و صحتسنجی استفاده مایشاود .در ایان
پژوهش از نسبت ارتفاع ماوج در هار نقطاه نسابت باه ارتفااع ماوج
شاخم ،به عنوان پارامتر ( )Kvانتقال یاد شده است (رابطه .)1

جدول  -2تعداد و ابعاد مشهای در نظر گرفتهشده
n

ابعاد شبکه اصلی )(m

ابعاد شبکه فرعی )(m

1
2
3

0/01
0/008
0/005

0/003
0/002
0/002

تعداد کل سلولهای شبکه
904186
2785320
3579720

خطای میانگین (درصد)
15/4
5/1
2/5
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ابف -نمای سه بعدی مربوط به اابت کوتاه به بلند به کوتاه

ب -نمای سه بعدی مربوط به اابت کوتاه به بلند

ج -نمای سهبعدی مربوط به اابت زیگزاگ
شکل  -3نمای سهبعدی چیدمان پوشش گیاهی
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H x 
()1
HS
نتایج آزمایش به صورت ارائه شده در شکل  4میباشاد .شاکل 4
نحوهی تغییر پارامتر انتقال ( )Kvرا در چهار نقطهی اندازهگیاریشاده
نشان میدهد .نمودار مربعی شکل اندازهگیریهایی اسات کاه توساط
وی چن وو و دنیال تای کاوک در آزمایشاگاه مکانیاک سایاالت
دانشگاه اریگان و بر اساس اابت موج شماره  2طبق جدول  1اندازه-
گیری شدهاند و نمودار بوزی شکل اندازهگیریهایی است که به روک
 CFDاندازهگیری شدهاند .در ایان انادازهگیاری از اصاطکاک کاف و
Kv 

جدارهها صرپ نور شده است .این شکل که مهمترین نتیجهگیری در
پژوهش اارر میباشد ،در واق نشان دهندهی نحوهی میرایی اماواج
پ از ورود به محدودهی پوشش گیاهی و شدت اساتهالک ناشای از
پوشش گیاهی بدون در نور گرفتن اطکاک کاف و دیاواره اسات .در
شکل  9ارتفاع امواج در چهار نقطهی  X=0/5 ،X=0/2 ،X=0و X=0/9؛
اندازه گیری شده است .پ از استخراج این مقاادیر از تحقیقاات وی
چن وو و دنیل تی کوک  ،و نیز محاسبهی ارتفاع باه روک ،CFD
مقادیر خطا محاسبه شده .این مقادیر در جدول  3ارائه شده است.

)X(M
0.9

0.5

0.2

0

0.58

0.78

0.93

1.005

0.61

0.77

0.91

1

KV

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

پژوهش حاضر
پژوهش وو و کوکس

شکل  -4مقایسه نتایج مطالعات ) ،Wu and Cox (2015با نتایج حاصل از پژوهش حاضر
جدول  -3محاسبهی میزان خطا در پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش )Wu and Cox (2015

شماره نقاط

نقاط اندازهگیری

نتایج پژوهش حاضر

نتایج )Wu and Cox (2015

1
2
3
4

0
0/2
0/5
0/9

1/005
0/94
0/78
0/58

1
0/91
0/77
0/61

همینطور که در جدول  3مشااهده مایشاود ،تفااوت مقاادیر
(Wu and Cox,
اندازهگیری شده در آزمایشگاه توسط وو و کاوک
) 2015و مقادیر محاسبه شده به روک  CFDتفاوتی ناچیز و کمتر از
 %5را نشان میدهد .با استناد به این موروع و اطمینان از دقت مادل
مورد استفاده ،می توان با استفاده از این مدل به بررسای ا ار چیانش
هندسی پوشش گیاهی با ارتفاع متغیر بر میرایی امواج پرداخت.

نتایج و بحث
با توجه به جدول  ،1در این پژوهش چهار موج مختلاف در نوار
گرفته شد و برای هر طول موج هر سه اابت چیادمان ماورد بررسای
قرار گرفت.

میزان خطا
%
0/5
3/29
1/29
4/91

موج شماره 1

شکل  ،5ا ر سه اابت چیدمان ارتفاعی بلند به کوتااه ،کوتااه باه
بلند و زیگزاگ را بر میرایی موج شماره  1نشان میدهد .در این اابت
مشاهده میشود که بیشترین میرایی مربوط به اابت بلند به کوتااه ،و
پ از آن اابات زیگازاگ دارای بیشاترین میرایای مایباشاد و نیاز
مشاهده میشود که اابت کوتاه به بلند کمترین میرایی را سبب مای-
شود .همچنین در اوبین بازهی اندازهگیری ،مشاهده میشود کاه ماوج
اندکی افزایش ارتفاع میدهد ،که این امر به دبیل اصل پیوستگی می-
باشد .این تغییر در تمامی چیدمانها مشاهده میشود.
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1.2
1.1
1
KV

0.9
0.8
)X(M

0.7

0.9

0.5

0.2

0

0.6338

0.941

1.13

1

0.701

0.963

1.159

1

0.675

0.95

1.148

0.99

0.6
حالت بلند به کوتاه
حالت کوتاه به بلند
حالت زیگزاگ

شکل  -5اثر پوشش گیاهی بر پارامتر Kvتحت موج شماره 1

با توجه به شکل  ،5اداقل مقدار پارامتر  Kvکه ماوج در عباور از
پوشش به آن میرسد ،برابر  0/634میباشد ،که این مقدار مربوط باه
چیدمان ارتفاعی بلند به کوتاه و در انتهای پوشش میباشد .همچناین
اداکتر مقدار پارامتر  ،Kvبه ازای چیدمان ارتفاعی کوتاه به بلند مای-
باشد ،که این مقدار در دومین نقطهی اندازهگیاری و برابار باا 1/159
میباشد .ارتفاع موج در هر نقطهی اندازهگیری ،از ااصلضرب پاارامتر
 Kvدر ارتفاع اوبیه موج بدست میآید .برای درک بهتر از میرایی برای
هر اابت فرعی ،پارامتر درصد میرایی مطابق رابطهی ( )2تعریف می-
شود:
()2
POD  (1  KV )  100
در رابطهی ( POD ،)2درصد میرایی میباشاد و  Kvبرابار مقادار
این پارامتر در آخرین نقطهی اندازهگیری است .نتایج مربوط به درصد
میرایی مربوط چیدمان ارتفاعی در ا ر موج شماره  1در جدول  5ذکار
شده است.
جدول  -5درصد میرایی تحت اثر موج 1
چیدمان

)درصد(POD

اابت بلند به کوتاه
اابت کوتاه به بلند
اابت زیگزاگ

36/62
29/90
32/50

همانطور که در جدول  5مشخم است ،بیشترین درصاد میرایای
مربوط به اابت چیدمان ارتفااعی بلناد باه کوتااه ،و کمتارین درصاد
مربوط به چیدمان ارتفاعی کوتاه به بلند میباشد.
موج شماره 2

در این اابت با انتخاب موج شماره  2به عنوان موج مبنا ،این سه
چیدمان ارتفاعی به ترتیب مورد برسی قرار گرفت .ایان ماوج از ناوع
ایری میباشد و ارتفاع ،پریود و سایر ویژگیهای آن در جدول  1ذکار

شده است .شبیه سازی و نتایج ااصل از آن به صورت شکل  6مای-
باشد .شکل  ،6ا ر سه چیدمان ارتفاعی بلند به کوتاه ،کوتاه به بلناد و
زیگزاگ ،بر میرایی موج شماره  2را نشان میدهاد .همانگوناه کاه در
شکل بیان شده است ،چیدمان اابت بلند به کوتاه منجر باه بیشاترین
میرایی از بین سه اابت موجود مایشاود ،و کمتارین میرایای توساط
چیدمان اابت کوتاه به بلند اتفاق میافتد .در این اابت ،اداقل مقادار
پارامتر  Kvکه موج در عبور از پوشش باه آن مایرساد ،برابار 0/641
میباشد ،که این مقدار مربوط به چیدمان ارتفاعی فرعی بلند به کوتاه
و در انتهای پوشش مایباشاد و ااداکتر مقادار پاارامتر  ،Kvباه ازای
چیدمان ارتفاعی کوتاه به بلند میباشد ،که این مقدار در دومین نقطه-
ی اندازهگیری و برابر با  1/162میباشد .نتایج مربوط به درصد میرایی
مربوط اابت های فرعی اابت منوم با فواصل یکساان در جادول 6
ذکر شده است.
در جدول  ،7مشاهده میشود که همان ابگوی میرایی تحات ا ار
موج شماره  ،1در این اابت نیاز تکارار شاده و بیشاترین و کمتارین
میرایی به ترتیب تحت چیدمانهای بلند به کوتاه و کوتاه به بلند انجام
میشود.
موج شماره 3

در این اابت با انتخاب موج شماره  3به عنوان موج مبنا ،این سه
چیدمان ارتفاعی به ترتیب مورد برسی قرار گرفت .این موج که از نوع
ایری میباشد ،ارتفاع و پریود و سایر ویژگی های آن در جدول  1ذکر
شده است .شبیهسازی و نتایج ااصل از آن به صورت شاکل  7مای-
باشد .همانطور که در شکل  7مشخم است ،تحت این موج ،ااداقل
مقدار پارامتر  Kvکه موج در عبور از پوشاش باه آن مایرساد ،برابار
 0/647میباشد ،که این مقدار مربوط به چیدمان ارتفاعی بلند به کوتاه
و در انتهای پوشش مایباشاد و ااداکتر مقادار پاارامتر  ،Kvباه ازای
چیدمان ارتفاعی کوتاه به بلند میباشد ،که این مقدار در دومین نقطه-
ی اندازهگیری و برابر با  0/168میباشد .در این اابات نیاز بیشاترین
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میرایی مربوط به چیدمان ارتفاعی بلند باه کوتااه و کمتارین میرایای
مربوط به چیدمان ارتفاعی کوتاه به بلند مایباشاد .نتاایج مرباوط باه

درصد میرایی مربوط به این چیدمانها تحت موج شماره  3در جادول
 7ذکر شده است.

)X(M
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شکل  -6اثر پوشش گیاهی بر پارامتر  Kvتحت موج شماره 2
جدول  -6درصد میرایی تحت اثر موج 2
چیدمان

)درصد(POD

اابت بلند به کوتاه
اابت کوتاه به بلند
اابت زیگزاگ

35/9
29
31/9

)X(M

KV

1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6

0.9

0.5

0.2

0

0.641

0.946

1.134

1

حالت بلند به کوتاه

0.71

0.967

1.162

1

حالت کوتاه به بلند

0.681

0.953

1.152

0.99

حالت زیگزاگ

شکل  -7اثر پوشش گیاهی بر پارامتر  Kvتحت موج شماره 3
جدول  -7درصد میرایی تحت اثر موج 3
چیدمان

)درصد(POD

اابت بلند به کوتاه
اابت کوتاه به بلند
اابت زیگزاگ

35/3
28/2
32/2

طبق جدول  ،7مشاهده میشود که بیشترین میرایای مرباوط باه
چیدمان کوتاه به بلند و کمترین آن مربوط به چیدمان کوتااه باه بلناد
میباشد.
حالت موج شماره 4

در این اابت باا انتخااب ماوج شاماره  4باه عناوان ماوج مبناا،

چیدمانهای این پژوهش به ترتیب مورد برسی قرار گرفت .این ماوج
که از نوع ایری میباشد ،ارتفاع و پریاود و ساایر ویژگای هاای آن در
جدول شماره  1ذکر شده است .شبیهسازی و نتاایج ااصال از آن باه
صورت شکل  8میباشد .بر اساس شکل  ،8اداقل مقدار پاارامتر Kv
که موج در عبور از پوشش به آن میرسد ،برابر  0/649میباشاد ،کاه
این مقدار مربوط به چیدمان ارتفاعی بلند به کوتاه و در انتهای پوشش

مطالعهي اثر تغيير ارتفاع و چيدمان پوشش گياهي با آرایش منظم بر ميرایي امواج

میباشد و اداکتر مقدار پارامتر  ،Kvبه ازای چیدمان ارتفاعی کوتاه به
بلند میباشد ،که این مقدار در دومین نقطهی اندازه گیری و برابار باا
 1/171میباشد .در این اابت نیز بیشترین میرایی مربوط به چیادمان
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ارتفاعی بلند به کوتاه و کمترین میرایی مربوط باه چیادمان ارتفااعی
کوتاه به بلند میباشد .نتایج مربوط به درصد میرایی مربوط به این سه
چیدمان ارتفاعی در جدول  8ذکر شده است.

شکل  -8اثر پوشش گیاهی بر پارامتر  Kvتحت موج شماره 4
جدول  -8درصد میرایی تحت اثر موج 4
چیدمان

)درصد(POD

اابت بلند به کوتاه
اابت کوتاه به بلند
اابت زیگزاگ

35/1
28
30/9

در جدول  8مشاهده میشود که بیشترین و کمتارین میرایای باه
ترتیب مربوط به چیدمان بلند به کوتاه و کوتاه به بلند میباشد.

نتیجهگیری
با انتخاب چهار اابت موج متفاوت و سه چیدمان ارتفاعی مختلف،
شبیهسازی باال انجام شده است .در هر چیدمان اندازهگیریها در چهار
نقطهی مشترک و یکسان برای ارتفاع موج انجام شده و در نهایت باا
بدست آوردن رریب  ،Kvنسبت میرایی موج در ا ر وجاود پوشاش در
طول پوشش گیاهی به طورت شکلهای باال ارائه شده است .با دقات
در نتایج ،میتوان دریافت که تغییر در نوع چیادمان هندسای پوشاش
گیاهی منجر به تغییر در میرایی امواج رسیده به ساال میشاود .ایان
میرایی عالوه بر چیدمان هندسی پوشاش ماورد بررسای ،باه عوامال
دیگر همچون رخامت ساقهها ،انعطاپپذیری ،تراکم ،ارتفاع ساقههاا
و عرض پوشش بستگی دارد که این موارد از موراوع ایان پاژوهش
خارج میباشند .با برخورد موج به پوشش ،از آنجایی که این سااقههاا
دارای سطحی در برابر جریان هستند ،بذا طبق قانون پیوستگی ،سطح
موجود جهت عبور جریاان کااهش یافتاه و در نتیجاه ارتفااع ماوج و
پارامتر  Kvکمی افزایش مییابد .و پ از آنکه موج مقدار قابلتوجهی
از انرژی خود را از دست داد ،مشاهده میشود که پارامتر  Kvو به تبا

آن ارتفاع موج کاهش مییابد ،تا در آخرین نقطهی انادازهگیاری کاه
همان نقطه ی  X=0/9 mمیباشد به اداقل مقدار خود مایرساد .باا
شروع فرآیند تابیدن موج به پوشش ،و پ از برخورد ماوج باه اوایان
ساقههای قرار گرفته در کانال ،افزایش در ارتفاع ماوج رخ خواهاد داد.
این پدیده به دبیل اصل پیوستگی جریان میباشد و ارتباط مساتقیمی
با مساات قسمتی از ساقهها که در معرض ارکت موج و جریان قارار
میگیرند ،دارند .این مساات که سطح ممانعت جانبی ناام دارد عامال
بسیار مهمی در میرایی امواج محسوب میشود .با دقت در نتایج ،می-
توان مشاهده کرد که اخاتالپ موجاود میاان چیادمانهاای هندسای
مختلف که در واق همان اختالپ در سطح ممانعت جانبی پوشاش در
هر مقط میباشند ،سبب تغییر در میزان میرایای و اساتهالک اماواج
میشود .با بررسی نمودارهای ااصل از نتایج میتوان دریافات کاه در
بحوهی برخورد موج به پوشش ،انرژی موج اداکتر میزان خود را دارد
و به مرور موج با گذر از پوشاش و از دسات دادن مقاداری از انارژی
خود ،ا ر سطح ممانعت جانبی بیشتر و واراحتار خواهاد باود .از ایان
تحقیق میتوان نتیجه گرفت که برای دستیابی به اداکتر میرایای در
پوشش گیاهی با ارتفاع متغیر الزم است کاه ااداکتر ساطح ممانعات
جانبی در ابتدای پوشش و در مواجهه با اداکتر انرژی موج باشد .نتایج
بدستآمده از پژوهش اارر و نیز اطالعات بدست آمااده از پاژوهش
وو و کوک نشان میدهند که با مادیریت ساطح ممانعات جاانبی از
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Abstract
The development of water waves through submerged and non-submerged vegetation is accompanied by a
loss of energy through the resistive force of the vegetation, resulting in a decrease in wave height. Wave
damping by vegetation is a function of cover characteristics such as geometry and structure, immersion ratio,
density, hardness, and spatial arrangement, as well as wave conditions such as input wave height, duration, and
wave direction. In the present study, the effect of geometric arrangement of vegetation with variable height on
wave damping has been investigated using the Flow 3D numerical model. For this purpose, a channel with a
length of 480 cm and a width of 10.8 cm, which has been previously used by Cox and Wu (2015) to study the
effect of plant density with variable height on wave damping, is modeled. The operation of the three
arrangements, including long to short arrangement, short to long arrangement, and zigzag arrangement, is
examined under four different waves, all of which are linear waves. It should be noted that in this study, wave
height is considered as a damping index. The results obtained by measuring the height of the waves at four
different points along the channel show that the behavior of the waves in dealing with different arrangements
follows a fixed pattern and also changes in the geometry of the vegetation can greatly lead to Increase the
damping of the waves. The results show that a change in height arrangement can cause a change in damping of
up to 7.1%.
Keywords: Geometric layout, Green belt, Vegetation, Wave
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مقاله علمي-پژوهشي

تأثیر شکلهای مختلف آبشکن منفرد بر آبشستگی تکیهگاه پل در کانال مرکب
3

صمد امامقلیزاده ،1امین ناظری ،*2خلیل اژدری
تاریخ دریافت1399/9/5 :

تاریخ پذیرش1399/10/14 :

چکیده
وقوع آبشستگی از مهمترین عوامل تهدیدکننده پایداری تکیهگاههای پل احداثشده بر روی رودخانهها است .اکثر تکیهگاه پلها در دشت س یالبی
قرارگرفته اند .در پژوهش حاضر به بررسی اثر چهار شکل مختلف از آبشکن منفرد شامل آبشکنهای ساده T ،شکل L ،شکل با زبان ه پ اییندس ت و L
شکل با زبانه باالدست بر حداکثر عمق آبشستگی تکیهگاه پل واقع در دشت سیالبی پرداخته شده است .این پژوهش بر روی فلوم مس ت یلی ش کل ب ه
عرض  ۱متر ،طول  ۱۲متر و ارتفاع  ۶۰سانتیمتر صورت گرفت .کانال مرکب به صورت متقارن و مست یلی با عرض کانال اصلی  ۲۰سانتیمتر و ع رض
سیالبدشتها  4۰سانتیمتر ساخته شد .آبشکنها با سه ط ول  ۸ ،4و  ۱۲س انتیمت ر ،در فاص لهه ای  ۲۸ ،۲4 ،۲۰ ،۱۶ ،۱۲ ،۸ ،4و  ۳۲س انتیمت ر از
تکیهگاه  ۱۶سانتیمتری بهصورت منفرد نصب شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد آبشکنهای ساده T ،شکل L ،شکل با زبانه پاییندست و  Lشکل ب ا
زبانه باالدست حداکثر عمق آبشستگی در تکیهگاه را به ترتیب  9۶ ،9۳ ،۸۰و  7۸درصد کاهش دادهاند.
واژه های کلیدی :آبشستگی موضعی ،آبشکن ،تکیهگاه پل ،سیالبدشت ،مدل آزمایشگاهی

مقدمه
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یکی از عمده ترین مشکالت سازه هایی نظیر پل ها ک ه پای ه ه ا و
تکیه گاههای آنها در رودخانههای قاب ل فرس ایش قرارگرفت ه اس ت،
آبشستگی ایجادشده در اطراف تکیه گاه و پایه ها است .پس از اح داث
پل در مسیر رودخانه ،پایهها و تکیهگاههای پل ب هص ورت ی م انع
عمل کرده و باعث تغییر مسیر جری ان در مح ل برخ ورد ب ا س ازه و
توسعه جریانهای گردابی میشوند .این گردابها ذرات بس تر اط راف
سازه را از جای حرکت داده و آنها را در مسیر جری ان رودخان ه ق رار
می دهند ،این عمل درنهایت باعث ایجاد و توسعه حفره آبشس تگی در
محل استقرار تکیهگاه و پایه پل خواهد ش د (ن ارری .)۱۳9۳ ،دادهه ا
بیانگر این موض وع هس تند ک ه آبشس تگی تکی هگ اه در مقایس ه ب ا
آبشستگی پایه مشکالت بیشتری را ایجاد خواهد نم ود ( Hong and
 .)Abid, 2019طبق گزارشی که سازمان بزرگراههای ای اتتی آمریک ا
در سال  ۱97۳منتشر کرد از  ۳۸۳مورد تخریب پل  ۲۵درصد به علت
 -۱دانشیار گروه آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
 -۲دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههایآبی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
 -۳دانشیار گروه آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
)Email: aminnazeri97@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.18.8

آبشستگی پایه و  7۲درصد به علت وقوع آبشستگی در تکیهگ اه ب وده
است (خزیمهنژاد و همکاران .)۱۳9۵ ،با توجه به اهمیت موضوع جامعه
تحقیقاتی همواره به دنبال پیدا ک ردن راهح له ای علم ی ب رای ب ه
حداقل رساندن اثرات چشمگیر آبشستگی بر تکیهگاه پ له ا ب ودهان د
( .)EL-Ghorab, 2013بهمنظور کاهش میزان آبشستگی و مه ار آن
معموالً از دو روش کلی استفاده میشود .در روش اول پای داری بس تر
با استفاده از سنگچین حفارتی (ریپرپ) یا ق عات پیشساخته بتنی
و گابیون افزایش داده میشود و در روش دوم اتگوی جریان در اطراف
تکیهگاه پل با تغییر در هندسه تکیه گاه و ایجاد موانع در مسیر جریان،
مانند استفاده از آبشکن محافظ ،طوقه ،صفحه مستغرق و گروه ش مع،
تغییر داده میش ود (محم دپور و ش فاعیبجس تان .)۱۳9۶ ،ک ارایی و
اثربخشی هر کدام از روشهای ذکرشده در تحقیق ات مختلف ی م ورد
بررسی قرار گرفته است که در ادام ه ب ه چن د م ورد از آنه ا اش اره
می شود .کورکت و همکاران به بررس ی نق ش کیس هه ای خ اک در
کاهش آبشستگی پیرامون تکیهگاه پ ل پرداخت ه و دس توراتعمله ای
طراحی شامل محل قرارگی ری کیس ه ه ای خ اک و ان دازه آن ه ا را
پیشنهاد کردند ( .)Korkut et al., 2007کاردوسو و همکاران حفارت
دماغه تکیه گاه با دیواره ای عم ودی را در براب ر آبشس تگی بررس ی
کردند .هدف از این پژوهش طراحی پوشش ریپرپ بهمنظور حفارت
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تکیهگاه از آبشستگی در شرایط آب زالل بود .آنه ا دریافتن د ک ه ب ا
افزایش طول تکیهگاه فاصله بین نق ه حداکثر آبشستگی و تکی هگ اه
افزایش مییابد و نیز زاوی ه موقعی ت عمی ق ت رین نق ه آبشس تگی
نزدی  ۳۰درجه است .شکل تکیهگ اه و انقب اض جری ان ت ثثیری در
میزان حداقل پوشش ریپرپ حول تکیهگاه ندارد ( Cardoso et al.,
 .)2010خادمی و همک اران ( )۱۳94ب ه بررس ی عملک رد ص فحهی
مستغرق متصل به تکیهگاه در کاهش آبشستگی پیرامون تکیهگاه پ ل
با شکل مست یلی پرداختند .نتایج آزمایش های این محققان نشان داد
این سازه با ایج اد من ق هی ک مس رعت پیرام ون تکی هگ اه و مه ار
گردابهای اوتیه ،نقش مؤثری در کاهش آبشستگی دارد .خزیمهنژاد و
همکاران ( )۱۳9۵عملک رد طوق ه  Lش کل را در ک اهش آبشس تگی
موضعی پیرامون تکیه گاه مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش آنه ا
نشان داد طوقهها بستر را در مقابل جریانهای گردابی اطراف تکیهگاه
محافظت کرده و آبشستگی را تا میزان  ۶۰درصد ک اهش م یدهن د.
امامقلی زاده و نوحانی ( )۱۳9۶با انجام آزمایشه ایی ت ثثیر پ رهه ای
مستغرق در کاهش آبشستگی تکیهگاه پل واق ع در دش ت س یالبی را
مورد بررسی قراردادند .نتایج آنها نشان داد پرههای مستغرق موج ب
ک اهش آبشس تگی در اط راف تکی هگ اه و همچن ین حرک ت حف ره
آبشستگی به سمت مرکز کان ال ش ده اس ت .شهس واری و حی درپور
( )۱۳97تثثیر زبریهای موض عی را ب ر کنت رل و ک اهش آبشس تگی
تکیه گاه پل بررسی کردند .نتایج آزمایشهای آنها نشان داد که ای ن
زب ریه ا در ک اهش عم ق آبشس تگی و همچن ین ت ثخیر در رون د

آبشستگی مؤثر هستند .خسروی نی ا و همک اران ک ارایی طوق ه ه ای
ذوزنقهای شکل را در کاهش میزان آبشستگی در اطراف تکیهگاه مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد بهط ورکلی کارگ راری طوق ه
موجب کاهش  9ت ا  ۳7درص دی آبشس تگی در تکی هگ اه م یش ود.
همچنین این تحقیق نشان داد افزایش ع رض طوق ه ن هتنه ا باع ث
کاهش حداکثر عمق آبشستگی در تکیهگاه میشود بلکه زم ان وق وع
آبشستگی را نیز به ت ثخیر م یان دازد (.)Khosravinia et al., 2018
صحت و همکاران ت ثثیر ش کاف ه ای همگ را و واگ را را ب ر می زان
آبشستگی در اطراف تکیهگاه بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد وجود شکاف در بدنه تکیهگاه آبشستگی در اطراف آن را به می زان
قابلت وجهی ک اهش م یده د .آبشس تگی در تکی هگ اهه ای دارای
ش کافه ای همگ را و واگ را ب ه ترتی ب  4۱و  ۱7درص د کمت ر از
آبشستگی در تکیهگ اه ب دون ش کاف اس ت (.)Sehat et al., 2020
ذواتقدر و شفاعیبجستان تثثیر کارگراری اتمانه ای ش شپای ه را ب ر
آبشستگی در اطراف تکیه گاه بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد ک ه
اتمانهای ششپایه بهطور قاب لت وجهی م یتوانن د آبشس تگی را در
شرایط جریان مختلف کاهش دهند .با ی آرایش بهینه ،این اتمانه ا
آبشستگی را تا مقدار  ۱۰۰درصد کاهش م یدهن د ( Zolghadr and
 .)Shafai Bejestan, 2020کارایی هرکدام از روشهای ذکرش ده در
کاهش حداکثر عمق آبشستگی اطراف تکیهگ اه ب ه ط ور خالص ه در
جدول  ۱نشان داده شده است.

جدول  -1کارایی روشهای کاهش حداکثر عمق آبشستگی اطراف تکیهگاه
محقق
کورکت و همکاران ()۲۰۰7
خیراته خادمی و همکاران ()۱۳9۳
خزیمهنژاد و همکاران ()۱۳9۵
امامقلیزاده و نوحانی ()۱۳9۶
شهسواری و حیدرپور ()۱۳97
خسروینیا و همکاران ()۲۰۱۸
صحت و همکاران ()۲۰۲۰
ذواتقدر و شفاعیبجستان ()۲۰۲۰

روش مورداستفاده
کیسههای خاکی و بتنی
صفحات مستغرق متصل به تکیهگاه
طوقه  Lشکل
پرههای مستغرق
زبریهای موضعی
طوقههای ذوزنقهای شکل
شکافهای همگرا و واگرا
اتمانهای ششپایه

ازجمله روشهایی که با تغییر در اتگ وی جری ان موج ب ک اهش
آبشستگی در اطراف تکیهگاه م یش ود اح داث آبش کن در باالدس ت
تکیهگاه است .آبشکنها به شکل دیوارههایی هس تند ک ه ب هص ورت
سری (چند آبشکن) و یا منفرد در عرض رودخانه و با طول مناس ب و
در اغلب موارد ،عمود بر راس تای عم ومی جری ان اح داث م یش وند
(نارری .)۱۳9۳ ،آبشکنها در اشکال مختلفی ساخته و م ورد اس تفاده
قرار میگیرند .رایجترین نوع آبشکنه ا عب ارتان د از آبش کن س اده،
آبشکن  Tشکل ،آبشکن  Lشکل و آبشکن چوگ انی ( Dehghani et

حداکثر کارایی (درصد)
۱۰۰
۸۰
۶۰
۸7
4۶
۳7
۵۰
۱۰۰

.)al., 2013
در سالهای اخیر پژوهشهایی در راب ه با تثثیر انواع آبش کن ب ر
کاهش آبشستگی تکیهگ اهه ای پ ل انج ام گرفت ه اس ت .ص انعی و
همکاران ( )۱۳9۱تحقیقاتی را در مورد بررس ی اث ر آبش کن از جه ت
فاصله با دماغه و طول آن بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگ اه پ ل در
کانال مرکب پل انجام دادند .نتایج آزمایشهای انجامش ده نش ان داد
که اس تفاده از آبش کن مح افظ ت ثثیر مثبت ی در ک اهش آبشس تگی
تکیه گاه دارد .اژدری و همکاران ( )۱۳9۶به م اتع ه ت ثثیر قرارگی ری
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آبشکن سرسپری نامتقارن بر آبشستگی تکیهگ اه پ ل واق ع در دش ت
سیالبی پرداختند .نتایج تحقیق ای ن پژوهش گران نش ان داد آبش کن
سرسپری نامتقارن به میزان قابلتوجهی میزان آبشس تگی در اط راف
تکیهگاه را کاهش میدهد .سعادتنیا و همکاران ( )۱۳97نیز با انج ام
آزمایش هایی تثثیر زاویه قرارگیری آبشکن ساده بر کاهش آبشس تگی
تکیهگاه پل را مورد بررسی قراردادند .تحقیقات آنها نش ان م یده د
درصورتیکه زاویه قرارگیری آبشکن با جداره  9۰درجه باش د آبش کن
بیشترین کارایی را در کاهش آبشستگی تکیهگاه دارد .تاکنون تحقیقی
که به طور جامع تثثیر آبشکنهای مختلف بر آبشستگی تکیهگ اه را در
شرایط یکسان مورد مقایسه قرار دهد انجام نشده است ترا در پژوهش
حاضر به مقایسه اثر چهار شکل مختلف از آبشکن منفرد (آبشکنهای
ساده T ،شکل L ،شکل ب ا زبان ه پ اییندس ت و  Lش کل ب ا زبان ه
باالدست) بر حداکثر عمق آبشستگی تکیهگاه پرداخته شده است.
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مواد و روشها
مدل آزمایشگاهی مورداستفاده

بهمنظور انجام آزمایشه ا و جم عآوری دادهه ای الزم ،کان ال و
تجهیزات موردنیاز طراح ی و س اخته ش د .کان ال مورداس تفاده دارای
طول  ۱۲متر ،عرض  ۱متر و ارتفاع  ۶۰سانتیمتر بود .ب همنظ ور آرام
نمودن جریان ورودی به کانال ،ی صفحه مش ب فل زی در فاص له
ی متری از ابتدای فلوم بهصورت عمودی نص ب گردی د .ب همنظ ور
قرائت دبی نیز ی دستگاه دبیسنج اتکترومغناطیسی م دل ،PMAG
بر روی توته رانش نصب و م ورد اس تفاده ق رار گرف ت .فاص له ب ین
دیوارهی باالدست کانال و صفحه مشب به ارتف اع  ۳۰س انتیمت ر از
ق عات سنگی با ق ر متوسط  ۵سانتیمتر پوشیده شد .آشفتگی جریان
آب که از پمپ سانتریفوژ وارد می شد با ورود به این محفظه و برخورد
با ق عات سنگی و صفحه مشب گرفتهشده و جری ان ب هآرام ی وارد
فلوم میشد .عمق آب در کانال نیز ب ا اس تفاده از تی رکه ای چ وبی
نصبشده در انتهای کانال تنظیم میشد .قسمته ای مختل ف م دل
آزمایشگاهی مورداستفاده در شکلهای  ۱و  ۲نشان داده شده است.

شکل  -1نمای مدل آزمایشگاهی ساختهشده (پالن)

شکل  -2اجزای مختلف مدل آزمایشگاهی
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طول مق ع مرکب ساختهشده  ۶مت ر ب ود ک ه در فاص له  ۳ت ا 9
متری از ابتدای کانال نصب گردید .کانال اصلی مق ع مرکب از جنس
شیشه و دارای عرض  ۲۰و عمق  ۸سانتیمت ر ب ود .دو ط رف کان ال
اصلی به ارتفاع  ۱۰سانتی متر از رسوبات درشت دان ه و ب ه ارتف اع ۲۰
سانتیمتر بر روی آنها از رسوبات ریزدانه یکنواخت با ق ر متوس ط ۱
میلیمتر و شیب طوتی  ۰/۰۰۱پوشیده شد .چگاتی رسوب ریزدانه برابر
با  ρs=۲۶۵۰kg / m3و ضریب یکنواختی آن  ۱/۲7بود .درصورتیک ه

درجه یکنواختی رسوبات از  ۱/۳کوچ تر باشد م یت وان رس وبات را
یکنواخت در نظر گرفت ( .)Dey and Barbhuiya., 2005با توجه به
اینکه ضریب یکن واختی رس وبات اس تفادهش ده براب ر ب ا  ۱/۲7ب ود
رسوبات یکنواخت در نظر گرفت ه ش د .نم ای کل ی مق ع مرک ب و
موقعیت قرارگیری تکیهگاهها و آبشکنها در شکل  ۳نشان داده ش ده
است.

شکل  -3نمای مقطع مرکب

ابعاد تکیه گاه و آبشکن های مورداستفاده و سایر پاارامترهاای
مورد آزمایش

بر طبق تحقیقات ملویل ،شکل تکیهگ اه نق ش بس یار مهم ی در
میزان آبشستگی اطراف آن دارد .بیشترین میزان آبشس تگی نی ز ب ه
ترتیب در تکیهگاههای دیوار قائم و تکیهگاهه ای ب ا دماغ ه ن یمگ رد
اتفاق م یافت د .تکی هگ اهه ای ب ا دماغ ه ن یمدای ره در مقایس ه ب ا
تکیهگاههای دیوار قائم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند ( Melville,
 .)1995ترا برای انجام آزمایشها از تکیهگاه با شکل دماغه نیمدای ره
استفاده شد .تکیهگاه مورداستفاده از جنس ورق گاتوانیزه به ط ول ۱۶
سانتیمتر و با شکل دماغه نیمدایرهای به ق ر  ۱۰س انتیمت ر س اخته
شد .مبنای انتخاب این طول تکیه گاه این است که به توص یه ملوی ل
برای دستیابی به نتایج دقیقتر ،نسبت طول تکیهگاه به عمق جریان
باید بین اعداد  ۱و  ۲۵باشد ( .)Melville, 1995بر هم ین مبن ا و ب ا
توجه به عمق جریان ،طول  ۱۶سانتیمتر برای تکیهگاه در نظر گرفته
شد .عرض کوته نیز ،بر مبنای عرض ج اده عب وری از روی پ ل و در
نظر گرفتن ی مقیاس فرضی برای مدل ،انتخاب شد.
برای انجام آزمایش ها از چهار نوع آبش کن  Tش کل ،آبش کن L
شکل با زبانه رو به پایین ،آبشکن  Lشکل با زبانه رو به باال و آبشکن
ساده استفاده شد .آبشکنهای مورداستفاده نفوذناپریر بوده و از ج نس
شیشه با ضخامت  ۱۰میلی متر و به ارتفاع  ۳۵سانتیمتر ساخته شدند.
بهاستثنای آزمایشهای شاهد ،آزم ایشه ا ب ه چه ار س ری آزم ایش

تقسیم بندی شدند .در آزمایشهای سری اول ی آبش کن  Tش کل
منفرد با ابعاد و فواصل مختلف در باالدست تکیهگاه نصب شد .در این
نوع آبشکن نسبت طول بال آبشکن به طول آبشکن برابر با  ۰/۵ب ود.
پس از مشاهده اتگوی جریان در اطراف تکیهگاه و محل شکلگی ری
جریان چرخشی و نیز با توجه ب ه ای نک ه ه دف از اس تفاده آبش کن
کاهش هزینههای ساخت تکیهگاه و استفاده از سازهای مقرونبهصرفه
است ،سه طول  ۰/۵L ،۰/۲۵Lو  ۰/7۵Lبرای آبشکن در نظر گرفت ه
شد ( Lطول تکیه گاه) .در ش روع ک ار آبش کن ب ا فاص له  ۰/۲۵Lدر
باالدست تکیهگاه نصب شد که در هر آزمایش این فاص له ب ه می زان
 ۰/۲۵Lافزایش یافت .در آزمایشهای انجامشده مشاهده شد که اگ ر
می زان فاص له آبش کن از  ۲Lبیش تر ش ود ت ثثیر آن ب ر روی س ازه
پاییندست کاهش مییابد ،به همین دتیل حداکثر فاصله آبشکن منفرد
از تکیه گاه به  ۲Lمحدود شد .آزمایشها برای ه ر ط ول آبش کن در
تمامی فاصلهها تکرار شد .در سریهای بعدی آزم ایش ب ه ترتی ب از
آبشکن با شکلهای  Lشکل با زبانه رو به پایین L ،شکل با زبان ه رو
به باال و آبشکن ساده استفاده شد .طول آبشکن و فاصله نصب آنه ا
از تکیهگ اه مانن د آزم ایشه ای س ری اول در نظ ر گرفت ه ش د .در
آبشکنهای  Lشکل نسبت طول بال به طول آبشکن براب ر ب ا ۰/۲۵
بود .ابعاد تکیهگاه و آبشکنهای مورداس تفاده در ش کل  4نش ان داده
شده است.
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شکل  -4ابعاد تکیهگاه و آبشکنهای مورداستفاده در آزمایشها

برای تعیین مدتزمان انجام آزمایشها در ابتدا ی آزمایش اوتیه
برای رسیدن به عمق ثابت آبشستگی بدون حضور آبشکن محافظ ب ر
روی تکیهگاه انجام شد .در این آزمایش که  4ساعت به طول انجامید
پس از  9۰دقیقه عمق آبشستگی به حدود  ۸۵درص د ح داکثر عم ق
آبشستگی رسید؛ بنابراین مدتزمان انجام آزمایشها  9۰دقیقه در نظر
گرفته شد.
نحوه انجام آزمایشها

آزمایش ها در آب زالل و شرایط ثابت هیدروتیکی انجام ش د .ب ه
همین منظور ابتدا با استفاده از معیار شیلدز سرعت بحرانی ذرات بستر
تعیین گردید سپس با توجه به دبی انتخابی عمق جری ان ب هگون های
تعیین شد که نسبت سرعت جریان  Uبه سرعت بحرانی  Ucکمت ر از
 ۰/9۵شده و شرایط آبشس تگی آب زالل برق رار ش ود ( Raudkivi,
 )1998که با انتخاب دبی  ۵۰تیتر بر ثانیه برای انجام آزمایشها عمق
آب در دشت سیالبی برابر با  ۱۰/۵سانتیمتر تعیین شد .ب ا توج ه ب ه
ابعاد کانال و همچنین مشخصات جریان پارامتر ع دد رینوت دز جری ان
برابر با  ۲۸۰۰۰و عدد فرود نیز برابر با  ۰/۳به دست آمد.
ابتدا پیش از شروع هر آزمایش س ح رسوبات بستر بهطور کام ل
تس یح میشد ،سپس پمپ روشن شده و دبی بهطور محدود از داخ ل
کانال اصلی جریان پیدا میکرد تا حوضچه آرامش انتهایی (فاصله بین
انتهای مق ع مرکب و تیرکهای سدکننده) پر شود .بهاینترتی ب آب
از باالدست و پاییندست به آرام ی وارد س یالبدش ت ش ده ت ا روی
رسوبات به ارتفاع تقریبی  ۲۰سانتی متر از آب پوشانده شود .سپس ب ا
استفاده شیرفلکه قابل تنظیم نصبشده ب ر روی پم پ و ب ا مش اهده
دبی سنج اتکترومغناطیسی به آهستگی به دبی موردنظر رسانده میشد.
در این حاتت ارتفاع تیرکهای انتهایی تا ان دازهای ب ود ک ه رس وبات
موجود در سیالب دشت در این دبی به حرکت درنیاید .با کاهش ارتفاع
تیرکها عمق موردنظر تنظیم و آزمایش شروع میشد .پ س از اتم ام
آزمایش و تخلیه کامل آب ،پروفیل آبشستگی ب ا اس تفاده از دس تگاه

عمق سنج برداشت ش د .عم ق آبشس تگی در گ ودترین نق ه حف ره
آبشستگی به عنوان معیار سنجش میزان آبشستگی در اطراف تکیهگاه
مورد استفاده قرار گرفت.
آنالیز ابعادی پارامترهای مورد آزمایش

با توجه به پارامترهای مؤثر بر آبشستگی تکیهگاه ،میتوان راب ه
ذیل را برای حداکثر عمق آبشستگی تکیهگاه با حضور آبشکن تعری ف
نمود:
()۱

F (ds, dsc,V , y,W , L, B, BS , LS , Lu , Ld , X , S ,, , S , d50 , g )  0

که در آن  dsو  dscحداکثر عمق آبشستگی در اطراف تکیهگاه به
ترتیب با حضور و بدون حضور آبشکن V ،سرعت متوس ط جری انy ،
عمق جریان W ،عرض کل کانال W' ،عرض کانال اص لی L ،ط ول
تکیهگاه B ،عرض تکیهگاه Bs ،ضخامت آبشکن Ls ،ط ول آبش کن،
 Luطول بال باالدست آبشکن Ld ،طول بال پاییندست آبش کنX ،
فاصله آبشکن از تکیهگاه S ،شیب مواد بستر ρ ،ج رم مخص وآ آب،
 ρsجرم مخصوآ رسوبات بستر ν ،تزجت سینماتیکی آب d50 ،ق ر
متوسط ذرات بستر g ،شتاب گرانش.
با انتخاب سه پارامتر  V ،ρو  yبهعنوان پارامترهای تکراری و ب ا
استفاده از روش -πباکینگه ام ،پارامتره ای راب ه  ۱ب ه پارامتره ای
بی بعد تبدیل شدند که پس از حرف پارامترهای بیبعدی ک ه در ای ن
پژوهش ثابت بودند و همچنین با ترکیب برخی پارامترهای بدون بع د
بهصورت ضرب یا تقسیم ،در نهایت راب ه  ۲به دست آمد:
()۲

dsc  ds Vy LS Lu Ld X V
, , , , , ,
)0
dsc
 L L L L gy

(F

با توجه به ثابت بودن دبی و عمق جریان در تمامی آزمایشها ،دو
پارامتر  V/√gyو  Vy/υنیز از راب ه  ۲حرف شدند.
با در نظر گرفتن پارامتر  dsc - dsبه عنوان متغیر وابسته و حرف
dsc

پارامترهای بی بعد ثابت ،راب ه  ۳ب رای ح داکثر عم ق آبشس تگی در
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تکیهگاه به دست آمد:
()۳

LS Lu Ld X
) , , ,
L LS LS L

( Pr  F

پارامتر  Prدرصد کاهش آبشستگی یا ک ارایی آبش کن اس ت و از
راب ه  4بهدست میآید:
()4

dsc - ds
100
dsc

Pr % 

نتایج و بحث
در نمودارهای شکلهای  ۵تا  7تغییرات درصد کارایی آبشکن ب ه
ازای تغییرات پارامتر  X/Lبرای شکلهای مختلف آبشکن نش ان داده
شده است:

با نگاهی کلی به نمودار شکلهای  ۵تا  7مالحظه میشود که در
تمامی ابعاد و شکل های آبشکن تغییرات کارایی آبش کن  prب ه ازای
تغییرات پارامتر  X/Lی روند نسبتاً ثابت وجود دارد .به ای ن ص ورت
که در ابتدا افزایش  X/Lباعث افزایش کارایی آبش کن م یش ود .ب ا
افزایش  X/Lاین روند افزایشی ادامه پیدا کرده تا کارایی آبش کن ب ه
باالترین حد خود میرسد .سپس پ ارامتر  prرون د کاهش ی ب ه خ ود
گرفته و با افزایش  ،X/Lکارایی آبشکن ک اهش پی دا م یکن د .ای ن
نتیجهگیری را میتوان به این صورت نیز بیان نم ود ک ه ب ا اف زایش
فاصله بیبعد آبشکن از تکیهگاه ،کارایی آبشکن اف زایش م ییاب د ت ا
فاصلهای که کارایی به بیشترین مقدار خود میرسد.

شکل  -5تغییرات درصد کارایی شکلهای مختلف آبشکن به ازای تغییرات پارامتر  X/Lدر شرایط Ls/L=0.25

شکل  -6تغییرات درصد کارایی شکلهای مختلف آبشکن به ازای تغییرات پارامتر  X/Lدر شرایط Ls /L=0.5
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شکل  -7تغییرات درصد کارایی شکلهای مختلف آبشکن به ازای تغییرات پارامتر  X/Lدر شرایط Ls /L=0.75

مرکز کانال حرکت میکنند .در واقع وج ود آبش کن باع ث م یش ود
خ وط جریان همگرا شده و ب هعب ارتدیگ ر جری ان منق بش ش ود.
بیشترین حاتت انقباض در پاییندست و با ی مقدار فاصله از آبش کن
به وقوع میپیوندد .پسازآن جریان دوباره شروع به باز ش دن ک رده و
به حاتت اوتیه خود بازمیگردد هر چه میزان انقباض جریان در هنگ ام
برخورد با تکیهگاه بیش تر بوده و جریان برخورد کمتری ب ا تکی هگ اه
داشته باشد میزان آبشستگی بیشتر کاهش م ییاب د .ب ا ای ن توض یح
میتوان اینطور نتیجه گرف ت ک ه ی آبش کن ب ا ط ول ثاب ت در
فاصله ای بیشترین تثثیر را بر آبشستگی تکیهگ اه خواه د داش ت ک ه
جریان منحرف شده ناشی از برخورد با آبشکن در هنگ ام رس یدن ب ه
تکیه گاه بیشترین انقباض را داشته باشد .ای ن فاص له در واق ع هم ان
فاصله  Xoاس ت .ب ا قرارگی ری آبش کن در فاص له  Xoاز تکی هگ اه
آبشستگی در تکیهگاه به کمترین میزان خود رسیده و آبشکن بیشترین
تثثیر را بر آبشستگی تکیهگاه دارد .در جدول  ۲بیشترین میزان کارایی
آبشکن و همچنین مقدار پارامتر  Xo/Lدر مقادیر مختلف  Ls/Lب رای
آبشکن ساده نشان داده شده است.

از این فاصله به بعد با افزایش فاصله ،کارایی آبشکن کاهش پی دا
کرده و از میزان تثثیر آبشکن بر تکی هگ اه کاس ته م یش ود .در ای ن
پژوهش این فاصله که در آن آبشکن بیشترین اث ر را ب ر آبشس تگی
تکیه گاه داشته و به ابعاد و شکل آبش کن وابس ته اس ت ب ا نم اد Xo
نشان داده میشود .در ادامه ای ن پ ژوهش ب ا اس تفاده از نموداره ای
شکلهای  ۵تا  7به بررسی دقی قت ر ت ثثیر قرارگی ری آبش کنه ای
مختلف بر میزان آبشستگی تکیهگاه میپردازیم:
آبشکن ساده

مقدار پارامتر  prنشان م یده د ب ا قرارگی ری آبش کن س اده در
باالدست تکیه گاه ،آبشستگی تکیه گاه در مقایس ه ب ا آزم ایش ش اهد
کاهش یافته است .کمترین میزان ک اهش آبشس تگی  ۳۱/۶درص د و
بیشترین مقدار آن نیز برابر ب ا  ۸۰/۵درص د اس ت .آبش کن س اده ب ا
منحرف کردن جریان به سمت ساحل مقابل درواقع خ وط جری ان را
از تکیهگاه و دماغه آن دور کرده و ب ا ه دایت آنه ا ب ه س مت خ ط
مرکزی کانال باعث کاهش میزان آبشستگی در تکیهگاه میشود.
خ وط جریان پس از برخورد با آبشکن منحرف شده و ب هط رف

جدول  -2مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن ساده
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/۲۵
۵۲/۸

۱
۶۱/۲۳

۰/7۵
۸۰/۵

آنچه از بررسی این جدول به دست میآید این است ک ه اوالً ب ا
افزایش طول آبشکن میزان تثثیر آبشکن بر کاهش آبشستگی تکیهگاه
افزایش پیدا کرده است بهطوریکه با افزایش پ ارامتر  Ls/Lاز مق دار
 ۰/۲۵به  ،۰/7۵حداکثر کارایی آبشکن از  ۵۲/۸درصد به  ۸۰/۵درص د
رسیده است .ثانیاً با افزایش  ،Ls/Lپارامتر  Xo/Lک اهش پی دا ک رده

است به بیاندیگر با افزایش طول آبشکن فاصلهای که در آن آبش کن
تثثیر حداکثری بر آبشستگی تکیهگاه را دارد کاهش مییابد.
آبشکن  Lشکل با زبانه رو به باالدست

قرارگیری این نوع آبشکن در باالدس ت تکی هگ اه آبشس تگی در
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قرارگیری در راستای جریان باعث میشود جریان پ س از برخ ورد ب ا
آبشکن همچنان راستای حرکت خود را حفظ کرده و انحراف کمت ری
پیدا کند .انحراف کم تر جریان برخورد بیشتر جری ان ب ا تکی هگ اه و
افزایش آبشستگی را به دنبال خواهد داشت.
جدول  ۳بیشترین میزان کارایی و همچنین مق دار پ ارامتر Xo/L
در مقادیر مختلف  Ls/Lرا برای این نوع آبشکن نشان میدهد.

تکیهگاه را از  ۲4/7تا  77/۸درصد کاهش داده است .همانطور که در
شکلهای  ۵تا  7مشخص است نمودار مربوط ب ه ای ن ن وع آبش کن
پایین تر از نمودار آبشکن ساده قرار گرفته است .درنتیجه در مقایسه با
آبشکن ساده این نوع آبشکن ک ارایی کمت ری در ک اهش آبشس تگی
تکیهگاه داشته است .بهبیاندیگر با اضافه شدن ی باته باالدست ب ه
آبشکن ساده از میزان تثثیر آبشکن بر آبشستگی تکیهگاه کاسته ش ده
است .علت این امر را می توان این عامل دانست ک ه بات ه آبش کن ب ا

جدول  -3مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن با زبانه باالدست
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/۵
4۶/۵

۱/۲۵
۵9/۲

۱
77/۸

با عملکرد آبشکن با بال باالدست باشد اما در عمل همانط ور ک ه در
نمودارهای شکلهای  ۵تا  7مشخص است نمودار این آبشکن ب االتر
از نمودارهای آبشکنهای ساده و زبان ه باالدس ت ق رار دارد .ب ه ای ن
معنی که این آبشکن آبشستگی در تکیه گاه را بیشتر از دو ن وع دیگ ر
کاهش داده است .بااینکه آبشکن ساده و  Lشکل با بال باالدس ت در
بهترین حاتت توانستند آبشستگی را ب ه ترتی ب  ۸۰/۵و  77/۸درص د
کاهش دهند آبشکن  Lشکل با زبانه پاییندست آبشستگی را تا 9۶/۲
درصد کاهش داده است .علت این افزایش تثثیرگراری را می توان این
دانست که بال پایین دست آبشکن باعث ایجاد ی من ق ه آرام ش و
سکون مابین آبشکن و تکیهگاه میشود .ایجاد این من قه آرام ش ب ر
آبشستگی تکیهگاه تثثیر گراشته و مقدار آن را کاهش میدهد؛ بنابراین
وجود بال پایین دست برعکس بال باالدست بر عملکرد آبش کن ت ثثیر
مثبت داشته است .در ج دول  4بیش ترین درص د ک اهش آبشس تگی
نسبت به آزمایش شاهد (کارایی آبش کن) و همچن ین مق دار پ ارامتر
 Xo/Lدر مقادیر مختلف  Ls/Lبرای این نوع آبشکن نشان داده ش ده
است.

همانطور که در جدول  ۳میبین یم مق ادیر پ ارامتر  Xo/Lب رای
آبشکن  Lشکل با زبانه باالدست در مقایسه با آبشکن س اده اف زایش
داشته است در واقع حداکثر میزان کارایی این نوع آبش کن در فاص له
بیشتری رخ داده است .هرچند وجود بال باعث انحراف و انقباض کمتر
جریان پس از برخورد با آبشکن می شود اما از طرف دیگر از بازشدگی
مجدد جریان جلوگیری کرده و درنتیجه جریان در فاص له دورت ری از
آبشکن باز شده و به حاتت اوتیه خود برمیگردد.
آبشکن  Lشکل با زبانه رو به پاییندست

قرار گرفتن آبشکن  Lشکل با زبانه پ اییندس ت ک اهش می زان
کاهش آبشستگی در تکیهگاه را در پی داشته اس ت .وج ود ای ن ن وع
آبشکن آبشس تگی در تکی هگ اه را از  ۶9ت ا  9۶/۲درص د نس بت ب ه
آزمایش شاهد کاهش داده است .این نوع آبشکن نیز مانند آبش کن L
با زبانه باالدست دارای بال بوده و تمامی م واردی ک ه در م ورد ب ال
آبشکن بر جریان بی ان ش د در م ورد ای ن ن وع آبش کن نی ز ص دق
مینماید .پس قاعدتاً وجود بال باید تثثیر منف ی ب ر عملک رد آبش کن
داشته باشد و تثثیر این نوع آبشکن از تثثیر آبشکن ساده کمتر و مشابه

جدول  -4مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن با زبانه پاییندست
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/۵
۶9

۱/۲۵
77

۱
9۶/۲

بااینکه حداکثر درصد کاهش آبشستگی تکیه گاه در ای ن آبش کن
نسبت به آبشکن  Lشکل با زبانه باالدست بیش تر اس ت ام ا مق ادیر
پارامتر  Xo/Lبرای این دو نوع آبشکن برابر است.

آبشکن  Tشکل

این شکل از آبشکن نیز توانسته است بر آبشستگی تکیهگاه ت ثثیر
گراشته و میزان آن را ک اهش ده د .آبش کن  Tش کل آبشس تگی را
حداقل  ۳9/7درصد و حداکثر  9۲/۸درصد کاهش داده اس ت .نم ودار
مربوط به این نوع از آبشکن در شکلهای  ۵تا  7مابین نمودار آبشکن

تأثير شكلهاي مختلف آبشكن منفرد بر آبشستگي تكيهگاه پل در کانال مرکب

 Lشکل با زبانه پاییندست و آبشکن ساده قرار دارد .به این معنی ک ه
تثثیرگراری این نوع آبش کن از آبش کن س اده بیش تر و از آبش کن L
شکل با زبانه پاییندست کمتر بوده است .آبشکن  Tشکل ب ا داش تن
هر دو بال باالدست و پاییندست خصوصیات آبش کنه ای  Lش کل
زبانه باالدست و زبانه پاییندست را دارا است؛ یعنی ازی طرف وج ود
بال باالدست موجب کاهش عملکرد آبشکن می شود و از طرف دیگ ر
بال پاییندست عملکرد آن را بهبود میبخشد .اینکه این شکل آبشکن
از آبشکن ساده عملکرد بهتری داشته است بیانگر این موض وع اس ت
که میزان تثثیرگراری بال پاییندست از بال باالدست بیشتر بوده است
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بهعبارتدیگر اگر اثر مثبت بال پاییندست با اثر منفی ب ال باالدس ت
برابر بود باید این دو بال یکدیگر را خنثی کرده و آبش کن عملک ردی
مشابه آبشکن ساده داشته باشد اما مشاهده میشود که عملک رد ای ن
نوع از آبشکن در مقایسه با آبشکن ساده بهبودیافته است و این بهب ود
عملکرد به خاطر وجود بال پاییندست است .جدول  ۵بیشترین درصد
کاهش آبشستگی نسبت به آزمایش شاهد (کارایی آبشکن) و نیز مقدار
پارامتر  Xo/Lدر مقادیر مختلف  Ls/Lرا برای آبشکن  Tشکل نش ان
میدهد.

جدول  -5مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن  Tشکل
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/7۵
۶۶

۱/۵
7۲/۲

۱/۲۵
9۲/۸

مقایسه جدول  ۵با جدولهای  ۲تا  4نشان میده د ک ه پ ارامتر
 Xo/Lبرای آبشکن  Tشکل در مقایسه با انواع دیگ ر آبش کن دارای
مقدار بیشتری است.
جدولهای  ۲تا  ۵نشان میدهد که در تمامی شکلهای آبش کن
با افزایش پارامتر  Ls/Lآبشستگی در تکیهگاه کاهش پیدا کرده است؛
بهعبارتدیگر با افزایش طول بی بعد آبشکن میزان اثرگراری آبش کن

بر آبشستگی تکیهگاه اف زایش پی دا ک رده و آبشس تگی در تکی هگ اه
کاهش بیشتری داشته است .این امر را میتوان بهاینعلت دانست که
آبشکن با طول بیشتر اوالً تثثیر بیشتری ب ر انح راف جری ان و دور
کردن آن از تکیهگاه دارد دوماً افزایش طول آبش کن باع ث گس ترش
من قه آرامش جریان در باالدست تکیهگاه میشود.

شکل  -8ابعاد آبشستگی ایجادشده پیرامون تکیهگاه در حضور شکلهای مختلف آبشکن و بدون حضور آبشکن
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ب ه منظ ور دریاف ت درک بهت ر از می زان ک ارایی ه ر ک دام از
آبش کنه ا ،در ش کل  ،۸توپ وگرافی آبشس تگی ایجادش ده پیرام ون
تکیه گاه در حضور هر شکل آبشکن (حاتت حداکثر کارایی ه ر ش کل
آبشکن) و همچنین بدون حضور آبشکن به صورت س ه بع دی نش ان
داده شده است .الزم به ذکر است توپوگرافی آبشستگی ایجاد ش ده در
اطراف آبشکنها از شکل حرف شده است.

آبشستگی در تکیه گاه ،عالوه بر حداکثر می زان تثثیرگ راری بای د ب ه
مسائل اجرایی و همچنین اقتصادی نیز توج ه داش ت .ب هط ور مث ال
بااینکه آبشکنهای  Lشکل با زبانه پاییندست و آبشکن  Tش کل در
مقایسه با آبشکن ساده تثثیرگراری بیش تری بر آبشس تگی تکی هگ اه
دارند وتی ساخت آبشکنهای ساده از نظر اجرایی س ادهت ر و مق رون
بهصرفهتر است.
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بررسی آزمایشگاهی تثثیر آبشکن مح افظ ب ر می زان آبشس تگی
دماغه تکیهگاه پل در مق ع مرک ب .نش ریه آبی اری و زهکش ی
ایران.774-7۶۳ :)4( ۱۲ .
شهسواری ،ح .و حیدرپور ،م .۱۳97 .بررسی تثثیر زبریه ای موض عی
در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی تکیهگاه پل .مجله عل وم و
مهندسی آبیاری.44-4۲9 :)۳( 4۱ .
صانعی ،م ،.ساغروانی ،س.ف و بصیرت ،شمسا .۱۳9۱ .کاهش می زان
آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از آبشکن محافظ .نشریه علوم و
مهندسی آبخیزداری ایران.۱۶-۱۱ :)۱۸( ۶ .
محمدپور ،س .و شفاعیبجستان ،م .۱۳9۶ .بررسی گستره ک ارگزاری
اتمان های شش پایه به منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه
پل .مجله علوم مهندسی آبیاری.۳۵-۲۵ :)۱( 4۰ .
نارری ،ا .۱۳9۱ .بررسی اث ر آبش کن سرس پری متق ارن ب ر ک اهش
آبشس تگی تکی هگ اه پ ل واق ع در دش ت س یالبی .پای اننام ه
کارشناسی ارشد سازه ه ای آب ی ،دانش کده کش اورزی ،دانش گاه

جدول  -6حداکثر درصد کاهش آبشستگی تکیهگاه در حضور
آبشکنهای مختلف
شکل آبشکن
آبشکن  Lبا زبانه پاییندست
آبشکن  Tشکل
آبشکن ساده
آبشکن  Lبا زبانه باالدست

حداکثر درصد کاهش آبشستگی
9۶/۲
9۲/۸
۸۰/۵
77/۸

همانطور که در جدول  ۶نشان داده شده است آبشکن  Lبا زبانه
پاییندست ،آبشکن  Tشکل ،آبشکنهای ساده و آبش کن  Lب ا زبان ه
باالدست به ترتیب دارای بیش ترین میزان تثثیرگراری ب ر آبشس تگی
تکیه گاه هستند .اضافه کردن ی بال پاییندس ت ب ه آبش کن س اده
موجب افزایش  ۱۶درصدی کارایی این آبشکن می شود .بال باالدست
تثثیر منفی بر کارایی آبشکن داشته و از ت ثثیر آبش کن ب ر آبشس تگی
تکیهگاه میکاهد.
حداکثر تثثیر آبشکن بر آبشستگی تکیهگاه با قرارگیری آبشکن در
فاصلهای خاآ از تکیه گاه رخ خواهد داد .ای ن فاص له را ک ه فاص له
بهینه مینامیم وابسته به شکل و همینط ور ابع اد آبش کن اس ت .در
مقایسه با سایر آبشکنها آبشکن ساده و آبشکن  Tش کل ب ه ترتی ب
دارای کم ترین و بیش ترین فاصله بهینه هستند .فاص له بهین ه ب رای
آبشکنهای  Lشکل با زبانه باالدست و آبشکنهای  Lشکل با زبان ه
پاییندست نیز با یکدیگر برابر است .این نتیج ه نش ان م یده د ک ه
جهت بال آبشکن تثثیری بر اندازه فاصله بهینه ندارد.
در انتخ اب ن وع آبش کن مح افظ مناس ب ب رای کنت رل می زان
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The Effect of Different Spur Dike Shapes on Bridge Abutment Scour in
Compound Channel
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Abstract
Scouring is one of the most important factors threatening the stability of bridge abutments on rivers. Most of
bridge abutments are located in floodplains. In the present study, the effects of four different single spur dike
shapes including the simple spur dike, T-shaped spur dike, L-shaped spur dike with a clapper toward
downstream, and L-shaped dike with a clapper toward upstream on the maximum scour depth at the abutment of
a bridge, are studied. The present study was conducted on a rectangular flume with a width of 1m, a length of
12m, and a height of 60cm. The compound channel was constructed in a symmetrical and rectangular shape with
the width of the main channel 20 cm and the width of the floodplains 40 cm. Spur dikes with three lengths
including the 4, 8, and 12-cm lengths were installed as single spur dikes at 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32-cm
distances from the abutment. The results indicated that the simple spur dike, the T-shaped spur dike, the Lshaped spur dike with a clapper toward downstream and the L-shaped spur dike with a clapper toward upstream
reduced the maximum scour depth at the abutment by 80%, 93%, 96% and 78% respectively.
Keywords: Abutment, Experimental model, Flood plain, Local scour, Spur dike
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مقايسه کارايی دو مدل ديست و آکواکراپ در شبيهسازي عملکرد گندم
2
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چکيده
بررسی عوامل محدودکننده عملكرد گیاهان نیاز به انجام تحقیقات متعدد و هزينهبر دارد ،لذا استفاده از مدلها میتواند شايان توجهه باشهد ازجملهه
مدلهای کاربردی میتوان به مدلهای آکواکراپ و دیست که بهمنظور شبیهسازی عملكرد گیاهان بكار میروند؛ اشاره نمود در سال اول اين مدلهها
برای مزارع گندمکاری خوزستان در پايلوت رامسه واسنجی و در سال دوم برای دو پايلوت رامسه و حمیديهه مهورد اعتبارسهنجی واگهد گرديدنهد ري هه
میانگین مربعات خطا ،ري ه میانگین مربعات خطای نرمال ،شاخص توافق و کارايی با مدل دیست برای عملكرد دانه به ترتیب  0/92 ،0/01 ، 0/036و
 0/76بود که مقايسه اين مقادير با شاخصهای آماری مدل آکواکراپ بیانگر خطای کمتر و شاخص کهارايی بی هتر بهرای مهدل دیسهت اسهت ري هه
میانگین مربعات خطا ،ري ه میانگین مربعات خطای نرمال بیوماس گندم در مدل دیست به ترتیب  0/23و  0/04تعیین شد نتايج اعتبارسنجی ن ان داد
که شاخص کارايی مدل دیست برای عملكرد دانه و بیوماس گندم به ترتیب  0/76و  0/57بود که از مقادير متناظر آن با مدل آکواکراپ ( 0/56و )0/36
بهمراتب بی تر و حاکی از کارايی باالی مدل دیست در شبیهسازی عملكرد دانه و بیوماس گندم است
واژههای کليدی :اعتبارسنجی ،تبخیر -تعرق ،تولید دانه گندم ،خوزستان ،مديريت آبیاری

مقدمه

2 1

مدلهای رشد و نمو گیاهان زراعهی از ابزارههای م ه و کهارا در
مطالعه و بررسی تأثیر شرايط و سناريوهای متفاوت مديريتی بر روابهط
آب ،خاک و گیاه بوده و از آنها میتوان بهمنظور تصمی سهازی و يها
ارائه سناريوهای مديريتی متناسهب بها شهرايط منطقهه و نیهز بهرآورد
عملكرد گیاهان در شرايط مختلف استفاده کرد ازجمله ايهن مهدلهها
می توان به مدل وفوست ،3سالت مد ،4دیسهت 5و آکهواکراپ 6اشهاره
کرد که هرکدام در راستای اهدافی خاص بكهار رفتهه و دارای مزايها و
معايبی میباشند چنانچه بتوان پی اپیش با توجه به شرايط حهاک بهر
منطقه و بها االععهات موجهود ،وتهعیت عملكهرد گیهاه را در شهرايط
- 1استاديار بخش آبیاری و فیزيک خاک ،مؤسسه تحقیقهات خهاک و آب ،سهازمان
تحقیقات ،آموزش و ترويج ک اورزی ،کرج ،ايران
 - 2استاديار بخش آبیاری و فیزيک خاک ،مؤسسه تحقیقات خهاک و آب ،سهازمان
تحقیقات ،آموزش و ترويج ک اورزی ،کرج ،ايران
)Email:emdadmr591@yahoo.com
(*-نويسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.19.9
3 -WOFOST
4 -SALTMED
5 -DSSAT
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مختلف مديريتی شبیهسازی کرد ،به دنبال آن میتوان با صرف وگهت
و هزينه کمتر به نتايج مطلوب و گابل ترويجی دستيافت ( Zheng et
 )al., 2017مدلهای شبیهسازی گیاهان بهمنظور انتخاب سناريوهای
مديريتی مناسب ازجمله انتخاب گیاه و رگ  ،مديريت آبوخاک ،تهأثیر
تغییر اگلی بر رشد ،عملكرد محصول و شبیهسازی عملكهرد پتانسهیل
گیاهان بكار میروند ( Bao et al.,2017و )Liu et al.,2011a
يكی از مدلهای گیاهی مدل آکواکراپ است که توسهط سهازمان
خواروبار ج انی(فائو) در سال  2012ارائههشهده و از گابلیهت و کهارايی
مناسبی نسبت به ساير مدلهها برخهوردار اسهت ()Bao et al.,2017
مدل آکواکراپ با استفاده از مراحل فنولوژی گیاه ،سطح پوشش سهبز،
کیفیت آبوخاک بهمنظور شبیهسازی عملكرد و اجزای عملكرد و نیهز
ارتقا ب رهوری آب در مزرعه مورد استفاده واگد مهیگهردد گیهرتو و
همكاران ،مدل آکواکراپ را برای گیاه کینوا تحت سناريوهای مختلف
آبیاری واسنجی و گزارش کردند که اين مدل ابهزار ارزشهمندی بهرای
بررسی و تأثیر تجمعی مكانیس های تحمل به تنش آبی بر گیاه کینوا
میباشد ()Geerts et al., 2009
7
تیايی و همكاران ،عملكرد مدلهای آکواکراپ و سرس مهايز را
7-CERES MAIZE
8- Cropsys
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بهمنظور شبیهسازی اجزای بیعن آب خاک و عملكرد ذرت در منطقهه
کرج(در بافت خاک لومی) بررسی و ن ان دادند که کارايی هر دو مدل
مناسب بوده است شاخص ري هه میهانگین مربعهات خطها در بهرآورد
عملكرد برای مدلهای آکواکراپ و سرس مايز به ترتیب بین  20تا40
و  20تها  80درصهد گهزارش شهد( )Ziaii et al., 2014تهودوروي و
همكاران دو مدل پايهای کراپسیو 2و وفوست را بها مهدل آکهواکراپ
برای ک ت آفتابگردان تحت سه رژي مختلف آبیاری شامل تیمارهای
آبیاری کامل ،ک آبیاری تنظی شده و دي موردبررسی گراردادند نتايج
ن ان داد که مدل آکهواکراپ کمتهر از دو مهدل مهذکور نیهاز بهه داده
ورودی داشته ،تمن اينكه اين مدل ،مقهدار مهاده خ هک تولیهدی و
عملكرد را در مرحله برداشت م ابه با دو مدل ديگر شبیهسازی مهی-
کند مدل آکواکراپ بر اساس تعرق و ماده خ ک تولیدی گیهاه بهوده
درحالیکه مهدل کراپسهیو بهر اسهاس در نظرگیهری شهاخص آب و
ت ع هد عمهل مهیکنهد ( )Todorvic et al., 2009حیهدری نیها و
همكاران مدل آکواکراپ را بهمنظور شبیهسازی عملكرد ذرت بررسهی
و گزارش نمودند که متوسط خطا برای عملكرد دانه  3تا  6درصد بوده
و اين مدل دگت مناسبی در برآورد عملكهرد ذرت دارد (Heydarinia
 )et al., 2017ژانگ و همكاران تأثیر شرايط مختلف آبیاری را بهرای
گندم با مدل دیست بررسی و گزارش کردند که اين مدل با دگت باال
مراحل فنولوژی ،بیومهاس ،شهاخص سهطح بهرع و عملكهرد دانهه را
شبیه سازی مینمايد مقدار ري ه مربعات خطای نرمال بهرای مراحهل
فنولوژی ،بیوماس ،عملكرد دانه بهه ترتیهب حهدود  14 ،15 ،2درصهد
حاصهل شهد ( .)Zheng et al., 2017مهدلههای گیهاهی ارائههشهده
دربسته دیست بهصورت گسترده بههمنظهور شهبیهسهازی عملكهرد و
اجزای عملكرد برای غعت و ساير گیاههان ديگهر مورداسهتفاده واگهد
میگردد ري ه مربعات خطای حاصل از مقايسه مقادير اندازهگیهری و
شبیه سازیشده با مدل دیست برای مرحله گلدهی(روز) ،رسیدن(روز)
و عملكرد بادامزمینی(تن در هكتهار) بهه ترتیهب  2/42 ،1/64و 0/78
بوده که بیانگر کارايی مناسب مدل دیسهت در شهبیهسهازی مراحهل
فنولوژی و عملكرد بادامزمینی میباشد ()Ahmed et al.,2016
سینگ و همكاران مهدل دیسهت را بهرای شهبیهسهازی رشهد و
عملكرد گلرنگ در مناالق نیمهخ ک بكار برده و گزارش نمودند که
اين مدل توانايی خوبی در شهبیهسهازی زمهان گلهدهی و برداشهت بها
خطههای نسههبی حههدود  0/07دارد متوسههط عملكههرد دانههه گلرنههگ
شبیه سازی شده و اندازه گیری شده به ترتیب  1963و  1902کیلهوگرم
در هكتهار ارائهه گرديهد (بها خطههای نسهبی حهدود  )0/12کهه بیههانگر
شبیه سازی مناسب اين مدل در پیش بینی مراحل فنولوژی و عملكهرد
دانه گلرنگ است شاخص ري ه میانگین مربعات خطای نسبی بهرای
صفات تعداد روز از کاشت تا گلدهی ،تعداد روز از کاشهت تها رسهیدن،
شاخص برداشت و عملكرد گلرنگ به ترتیهب  0/25 ، 0/06 ،0/07و
 0/12بود که حاکی از دگت و کارايی باالی مهدل دیسهت در شهبیه-

سههازی عملكههرد و مراحههل فنولههوژی گلرنههگ اسههت (
 .)al.,2015همچنین مدل دیست برای شبیه سازی عملكهرد علوفهه
براکیاريا بررسی و نسبت عملكرد مقادير شبیه سازی شده به اندازهگیری
شده حدود ( 1/03با شاخص ري ه میانگین مربعات خطای حدود 538
کیلوگرم ماده خ ک بر هكتهار) بهه دسهت آمهد کهه بیهانگر گرابهت و
نزديكی مقادير شبیهسازیشده توسط مدل با مقادير اندازهگیری اسهت
( )Pedreira et al., 2011مدل دیست که بر اسهاس سهامانهههای
گیاهی توسعهيافته است از توانايیهای بااليی در زمینهه پهیشبینهی و
شبیه سازی انت ار گازهای گلخانهه ای ،تغییهرات کهربن خهاک ،مهوارد
زيستمحیطی ،امنیت غذايی ،تولید علوفه برای دام ،تغییرات اگلیمی و
سهازگاری بها آن برخهوردار مهیباشهد ()Holzworth et al., 2015
پی رفتهای گابلتوج ی در استفاده از مدلها برای ارائه سهناريوهای
مديريتی متفاوت و نیز تأثیر آنها بر تغییهر اگلهی و تولیهدات گیهاهی
انجههام پذيرفتههه اسههت ( )Shelia et al., 2019مطالعههات متعههدد
انجام شده بر مدل دیست غالباً ن انگر دگت باالی اين مدل در خاک
و اگلی های متفاوت میباشهد ( )McNider et al., 2014کامهارانو و
همكاران در ارزيابی مدل دیست بر محصول پنبه اظ ار داشهتند کهه
اين مدل دگت مناسبی در شبیهسازی عملكرد پنبهه ،زمهان گلهدهی و
رسیدن دارد متوسط مقادير اندازهگیری و شبیهسازیشده عملكرد پنبه
به ترتیب  1232و  1248کیلوگرم در هكتهار گهزارش شهد همچنهین
مقادير اندازه گیری و شبیه سازی شده برای زمان گلدهی ،به ترتیب 78
و  80روز پو از کاشت و نیز مقادير اندازهگیهری و شهبیهسهازیشهده
برای زمان رسیدن به ترتیب  172و  175روز پهو از کاشهت حاصهل
گرديد ) (Cammarano et al., 2012گاسمی و همكاران ( )1398در
ارزيابی مدل دیست برای گیاه نی كر در خوزستان گزارش کردند که
کارايی اين مدل برای وزن خ ک هوايی و وزن خ ک ساگه نی هكر
به ترتیب حدود  0/72و  0/7بود در تحقیقی کارايی مدلدی سهت در
شرايط مديريتهای مختلف آبیهاری بهر عملكهرد بهرنج در سهه سهال
بررسهی و نتهايج ن ههان داد کهه مهدل دیسههت از گابلیهت بههااليی در
شبیه سازی عملكرد برنج برخوردار بوده و همخوانی بااليی در عملكرد
دانه و بیوماس برنج اندازهگیری شده با مقادير شبیهسازی وجهود دارد
ري ه میانگین مربعات خطا برای دانه و بیوماس برنج بهه ترتیهب  8و
 10درصد گزارش گرديد ( )Amiri et al., 2013اورتیهز و همكهاران
در استفاده از مدل دیست برای شهبیهسهازی عملكهرد پنبهه گهزارش
کردنههد کههه در شههرايط بههدون محههدوديت آب ،مقههدار عملكههرد پنبههه
شبیهسازی و اندازهگیری شده بهه ترتیهب  3974و  3972کیلهوگرم در
هكتار بوده (با درصد خطای نسبی  10درصهد) کهه حهاکی از کهارايی
باالی مدل در شبیهسازی عملكرد پنبه است .از ايهن مهدل بههمنظهور
بررسی تغییرات رالوبت خاک در آبیاری زيرسطحی بهرای گیهاه سهويا
استفاده و گزارش گرديد که ري ه میانگین مربعات خطا برای رالوبهت
خاک  9/9درصهد بهوده اسهت ( )Ortiz et al.,2014از الهرف ديگهر
Singh et
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مقادير ري ه میانگین خطای نرمال برای عملكرد ذرت و سويا بدسهت
آمده با مدل دیست در محدوده  4/3تا  14درصد گزارش شهد ( Liu
 )et al., 2011bحمهد و همكهاران در شهرايط اگلیمهی نیمههخ هک
گزارش نمود که در استفاده از مدل دیست مقدار ري ه میانگین خطها
برای محصول دانه ذرت در محدوده  10/4تا  11/4درصد حاصلشهده
است در سال اول اين مدل(بدون ههی اختعفهی نسهبت بهه مقهادير
اندازه گیری شده( مراحل م فنولوژی شامل زمان کاشت تا گلهدهی
( 58روز) و زمههان کاشههت تهها رسههیدن ( 103روز) را بهها دگههت کامههل
شههبیهسههازی نمههود متوسههط تفههاوت بههین مقههادير م ههاهدهای و
شبیهسازیشده در پیشبینی مراحل فنولهوژی از  0تها  4روز گهزارش
گرديد ( )Hammad et al., 2017دگت نتهايج حاصهل از مهدلههای
شبیهسازی وابسته بهدگت دادههای موردنیاز مهدل بهوده و در صهورت
اندازهگیری و تعیین دگیق دادههای ورودی ،مدل گابلیهت کهاربرد را در
شههرايط مختلههف پههو از واسههنجی و اعتبههارسههنجی خواهههد داشههت
( )Cammarano et al., 2012ازآنجاکهه در عمهل امكهان اجهرای
سناريوهای مختلف آبیاری بهمنظور بررسی عملكرد در شرايط مختلف
مقدور نیست ،لهذا اسهتفاده از مهدلههای کهاربردی ماننهد دیسهت و
آکواکراپ اين امكان را فراه مهیآورد تها پهو از واسهنجی و اعتبهار
سنجی و مقايسه آنها با يكديگر بتوان سناريوهای مختلهف مهديريتی
را در راستای افزايش عملكرد محصول با دگت گابل گبولی شبیهسازی
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و بهمنظور ارتقای ب رهوری آب توصیه نمود نظر به اينكه گیاه غالهب
در منطقه دشت آزادگان استان خوزستان گنهدم بهوده و ب هرهبهرداران
مديريت های مختلفی ازنظر آبوخاک (شامل مهديريتههای مختلهف
آبیاری ازنظر دور و عمق و کود دهی) اعمال مهیکننهد ،لهذا تهروری
است که در راستای ارتقای ب رهوری آب ،تغییرات عملكهرد گنهدم بها
سناريوهای آبیاری معمول زارعین منطقه بها ايهن دو مهدل بررسهی و
مورد مقايسه واگد گردد دراينارتباط کارايی دو مدل کاربردی دیست
و آکواکراپ پو از واسنجی و اعتبهارسهنجی بههمنظهور شهبیهسهازی
عملكرد و اجزا عملكرد گندم در مهديريتههای مختلهف و در راسهتای
پايداری منابد آبوخاک موردبررسی و ارزيابی گرار گرفت

مواد و روشها
ايههن پهه وهش در سههال زراعههی  93-94و  94-95در اراتههی
گندمکاری دشت آزادگهان اسهتان خوزسهتان (در دو منطقهه رامسهه و
حمیديه) اجرا شهد شهكل  1موگعیهت پهايلوتههای منتخهب را ارائهه
میکند دو گطعه  10هكتاری در هر منطقه انتخاب و در هريک از اين
گطعات سه پايلوت به مسهاحت  2000مترمربهد بهه منظهور ارزيهابی و
اندازهگیری در نظر گرفته شد(جمعاً  6پايلوت)

شکل  -1موقعيت پایلوتها در دشت آزادگان

از االععات سال اول (در پايلوت رامسهه) بههمنظهور واسهنجی دو
مدل دیست و آکواکراپ و از االععات میدانی سهال دوم (دو پهايلوت
حمیديه و رامسه) در راستای اعتبارسنجی نتايج دو مدل اسهتفاده شهد
بذر گندم مورد استفاده رگ چمران و به میهزان  250کیلهوگرم در ههر
هكتار استفاده شد در الول فصل زراعی از آمار و االععات هواشناسی
ايستگاه سینوپتیک اههواز (شهامل درجهه حهرارت حهداگل و حهداک ر،

رالوبت نسبی حداگل و حداک ر ،بارندگی ،ساعت آفتابی و سرعت بهاد)
بهمنظور تعیین تبخیر-تعرق سطح مرجد و تبخیر-تعرق گندم استفاده
شد همچنین در الول فصل زراعی حج آب آبیاری ،ساعت آبیاری و
عمق توسعه ري ه اندازهگیری گرديد در انت ای فصل ک ت در هر دو
سال مقدار عملكرد دانه و بیوماس گندم در مزارع منتخب اندازهگیهری
گرديد جدول  1برخی از وي گهیههای فیزيكهی و شهیمیايی خهاک و
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را ن ان میدهد

جدول  2وي گیهای کیفی آب آبیاری مورد استفاده در مناالق منتخب

جدول  -1برخي خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک پایلوتها
منطقه

عمق

بافت

سانتيم
تر
رامسه

حمید
يه

جرم مخصوص

ظرفيت زراعي

نقطه پژمردگي

درصد

درصد

گرم بر سانتيمتر مکعب

هدایت الکتریکي

ظاهری

نسبت جذبي سدیم

دسي زیمنس

-

بر متر

0-30
30-60
60-90
0-30

لوم رسی
لوم رسی
لوم رسی
لوم رسی

32
36
36
38

19
23
23
20

1/48
1/53
1/52
1/48

4/8
8/5
7/5
3/5

4/3
5/1
5/4
3/4

30-60

لوم رسی

35

14

1/52

2/6

3/6

60-90

لوم رسی

31

14

1/50

3/4

2/9

جدول  -2برخي ویژگيهای کيفي آب آبياری
منطقه

هدایت الکتریکي
دسي زیمنس بر
متر

حمیديه و رامسه

1/9

اسيدی

بيکربنات

ته
-

کلسيم

منيزیم

سدیم

ميلياکي واالن بر ليتر
1/7

7/9

7

7/5

نسبت جذبي سدیم
-

8

3

جدول  -3اطالعات گياهي برداشتشده از پایلوتها
اطالعات گياه

مقدار

اطالعات گياه

مقدار

تعداد روز تا جوانهزنی
تعداد روز تا رسیدن به بی ینه پوشش گیاهی
تعداد روز تا پیر شدن برعها
تعداد روز تا رسیدگی کامل
الول دوره جوانهزنی
الول دوره توسعه

10-14
95-105
135-145
160-170
10
35

الول دوره گلدهی
تعداد روز تا آغاز گلدهی
بی ینه عمق ري ه (متر)
تعداد روز تا رسیدن به عمق ري ه بی ینه
الول دوره اولیه
الول دوره میانی

10-14
105-115
0/3-0/35
100-110
30
55

همانگونه که از جدول 1معحظه مهیگهردد بافهت غالهب خهاک
مناالق لومرسی میباشد کیفیت آب آبیاری مورداسهتفاده بها میهانگین
شوری  2دسی زيمنو بر متر ازنظر شوری مناسب و محدوديتی برای
گندم ندارد برخی از االععات گیاهی اندازهگیهری شهده در جهدول 3
ارائهشده که بهمنظور واسنجی مدلها مورد استفاده گرار گرفت تهاري
کاشت و برداشت گندم در دشت آزادگهان بهه ترتیهب در محهدوده 15
آبان و  30فروردينماه میباشد جدول  4االععات مديريت آبیاری دو
سال زراعی در مناالق موردنظر را ارائه میکند مقدار کل بارنهدگی در
سال زراعی  93-94و  94-95در بازه زمانی م هر تها ارديب هتمهاه
برای سال اول و دوم به ترتیب  140و  228میلیمتر بوده است

استفاده شد با توجه به گابلیهت و کهارايی ايهن مهدل در شهبیهسهازی
عملكرد گندم در شرايط مديريتهای مختلهف آبوخهاک ،ايهن مهدل
انتخاب و مورد واسنجی گرار گرفت تنش آبی در اين مدل بههوسهیله
رابطه دورنباس و پروت ( )Pasquale et al.2012و بر اساس نسهبت
تبخیر-تعرق واگعی به تبخیر-تعرق پتانسیل در نظر گرفتهه مهیشهود
دادههای ورودی اين مدل شامل پارامترهای اگلیمی بوده که با استفاده
از مدل ايتیکلكیولیتور ،1مقهادير تبخیهر-تعهرق گیهاه مرجهد تعیهین و
سپو در گالب االععات ورودی در اختیار مهدل آکهواکراپ گهرار داده
شد دادههای گیاهی ،االععات خاک و برنامهريزی آبیاری موردنیاز در
اين مدل بر اساس اندازهگیریهای انجامشده در هر پهايلوت منتخهب
برای مدل تعريف شد

مدل آکواکراپ

در اين په

وهش از مهدل آکهواکراپ نسهخه  ) 4/0سهال (2012

1- ET Calculator
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جدول  -4اطالعات مدیریت آبياری پایلوتهای منتخب(سال اول و دوم)
سال

مدل دیست

مدل گیاهی دیست يک مدل تصمی گیری گیاهی بوده که برای
شرايط متفاوت اگلی  ،آب ،خاک و مديريتههای زراعهی و در راسهتای
تصمی گیری مناسب و بههمنظهور مصهرف ب ینهه آب و کهود و سهاير
عوامل تأثیرگذار بر تولیدات گیاهی گابهلاسهتفاده و کهاربرد مهیباشهد
( )Shelia et al.,2019در ايههن پ ه وهش از نسههخه )2019( 4/7/5
استفاده گرديهد حهداگل االععهات موردنیهاز ورودی بهه مهدل شهامل
االععات پروفیل خاک(بافت و عمق خاک ،شهیب ،ظرفیهت زراعهی و
پ مردگهی ،جههرم مخصهوص ظههاهری) ،دادهههای روزانههه هواشناسههی
(حهداگل و حههداک ر درجهه حههرارت ،بارنهدگی و ت ع ههد خورشههیدی)،
مديريت زراعی و آبوخاک (تراک کاشت ،سناريوهای مديريتی آبیاری
و حاصلخیزی ،انواع شخ  ،کاربرد مواد آلهی) مهیباشهد (Bao et al.,
 )2017تاري کاشت و برداشهت ،زمهان گلهدهی و رسهیدن ،عمهق و
تراک کاشت ،مديريت آبیاری ،دور و عمق آبیاری ،زمان ،نوع و مقهدار
کود مصهرفی ،شهرايط ابتهدايی خهاک از لحها رالوبهت و االععهات
هواشناسی ازجمله ورودیهای موردنیاز اين مدل میباشند ( Yang et
)al., 2014a
دادههای گیاهی و خاک اندازهگیری شده به همراه آمار هواشناسی
مربواله در سال اول برای واسنجی دو مدل آکهواکراپ و دیسهت در
راستای شبیهسازی عملكرد دانه و بیومهاس گنهدم اسهتفاده گرديهد از
نتايج واسنجی سال اول بهمنظور صحتسنجی نتايج دو مدل در سال
دوم استفاده گرديد بهمنظور صحتسهنجی و ارزيهابی نتهايج در سهال
دوم در پايلوت حمیديه و رامسه ،سه مزرعه  2000مترمربعی (بهمنظور
تطابق نتايج اندازهگیری شده با مقادير شبیهسازیشده توسط دو مدل)
انتخاب گرديد شرايط کاشت ،داشت و برداشت در دو پايلوت منتخهب
م ابه سال اول بهوده و مراحهل فنولهوژی و سهاير انهدازهگیهریههای
موردنیاز بههمنظهور االععهات ورودی بهه دو مهدل در مراحهل زمهانی
مختلف از پايلوتهای موردنظر برداشت گرديد از شاخصهای آماری،
خطای استاندارد ،ري ه میانگین مربعات خطا ،ري ه میهانگین مربعهات
خطای نرمالشده ،تريب تبیین ،میانگین انحراف خطا و کارايی مهدل

برای تعیین دگت مدلها و مقايسه آنها با مقادير اندازهگیری اسهتفاده
شد ()Yang et al.,2014b

نتایج و بحث
با استفاده از آمار و االععات هواشناسی سال اول و دوم (ايسهتگاه
هواشناسی سینوپتیک اهواز) تبخیر -تعرق گندم با استفاده از مدلهای
دیست و آکواکراپ تعیین گرديد (شكل )2
همان الور که معحظه میگردد روند تبخیر-تعرق گیهاه گنهدم در
دو مدل بهصورت م ابه بوده و همخوانی نسبی با يكديگر دارند مقدار
تبخیر-تعرق تجمعی گندم تعیینشهده بها مهدل دیسهت حهدود 323
میلیمتر بوده که  12درصد نسبت به مقدار شهبیهسهازیشهده توسهط
آکواکراپ بی تر است مقدار کل بارش در سال اول  124میلهیمتهر و
توزيد آن در الول فصل رشد در شكل  2ارائهشده است شكل  3روند
تغییرات تبخیر -تعرق گندم را در دو پايلوت منتخب در سال دوم ارائه
میکند مقادير تبخیر-تعرق تعیینشهده بها مهدل دیسهت در پهايلوت
رامسه مقدار  341میلهیمتهر بهود کهه بها مقهدار متنهاظر آن بها مهدل
آکواکراپ ( 334میلیمتر) تفاوت معنیداری نهدارد بههالهور م هابه در
پايلوت حمیديه نیز مقدار تبخیر-تعرق تعیهینشهده بها مهدل دیسهت
معادل  336میلیمتر بوده که نسبت به مقدار متناظر تعیینشده آن بها
مدل آکواکراپ ( 350میلیمتر) به میزان  4درصد کمتر است بنهابراين
معحظه میگردد که مقادير تعیین شهده نیهاز آبهی گنهدم در دو سهال
موردنظر با دو مدل مقادير نزديک به ه بوده و دگت مدلها در تعیین
تبخیر -تعرق گیاه گندم م ابه بوده است مقهدار بهارش در سهال دوم
 221میلیمتر و توزيد آن در الول فصل رشد در شهكل  3ارائههشهده
است
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شکل  – 2مقایسه تبخير-تعرق برآوردشده گندم با دو مدل دیست و آکواکراپ در سال اول (رامسه)
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شکل  – 3مقایسه تبخير-تعرق برآوردشده گندم با دو مدل دیست و آکواکراپ در دو پایلوت (سال دوم)

مقايسه عملكرد دانه اندازهگیریشده و شبیهسازیشده با دو مهدل
ديست و آکواکراپ در سال اول (شكل  )5ن ان میدههد کهه مقهادير
شبیهسازیشده عملكرد دانهه گنهدم بدسهت آمهده بها مهدل دیسهت
همخوانی و گرابت بی تری با مقادير اندازهگیری شده نسبت بهه مهدل
آکواکراپ دارد جدول  5شاخصهای آماری مقايسه دو مهدل را ارائهه
مینمايد ري ه میانگین مربعات خطا ،ري ه میانگین مربعهات خطهای
نرمههال ،شههاخص توافههق ( )dو کههارايی مههدل ( )EFبههرای مقههادير
شبیهسازیشده عملكرد دانه با مدل دیست به ترتیب ،0/01 ، 0/036
 0/92و  0/76و مقايسه اين مقادير با شاخصههای آمهاری حاصهله از
مدل آکواکراپ بیانگر خطهای کمتهر و کهارايی مهدل بی هتر دیسهت
نسبت به مدل آکواکراپ میباشد همچنین مقايسه تغییهرات بیومهاس

گندم شبیهسازیشده با مدل ديست و آکواکراپ با مقادير اندازهگیهری
شههده در شههكل  4ن ههان م هیدهههد کههه دو مههدل توانههايی خههوبی در
شبیه سازی بیوماس گندم دارند مقادير ري ه میهانگین مربعهات خطها
(ري ه میانگین خطا ) ،ري ه میانگین مربعهات خطهای نرمهال (ري هه
میانگین خطا نرمال ) در مدل دیسهت بهه ترتیهب 0/23و  0/04کهه
نسبت به مقادير متناظر به دست آمده با مدل آکواکراپ دارای خطهای
کمتری میباشهد همچنهین شهاخص توافهق ( )dدر دو مهدل مهذکور
نزديک به ه بوده درصورتیکه شاخص کارايی ( )EFمهدل دیسهت
 0/57بهوده کههه تفهاوت گابههلمعحظههای بهها شهاخص کههارايی مههدل
آکواکراپ دارد (جدول )5

مقایسه کارایي دو مدل ديست و آکواکراپ در شبيهسازي عملكرد گندم
Aquacrop
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شکل  – 4مقایسه بيوماس گندم با دو مدل دیست و آکواکراپ در

شکل  – 5مقایسه عملکرد دانه گندم با دو مدل دیست و آکواکراپ در

سال اول

سال اول

جدول  – 5مقایسه شاخصهای آماری دو مدل دیست و آکواکراپ در سال اول

بنابراين نتايج عملكرد دانه و بیوماس شبیهسهازی و انهدازهگیهری
شده گندم ن ان داد که مدل دیست از دگت و کارايی مناسبتری در
تعیین عملكرد دانه نسبت به مدل آکهواکراپ برخهوردار اسهت نتهايج
مقايسه مقادير شبیهسازیشده عملكرد دانه گندم با مقادير اندازهگیری
شده توسهط دو مهدل ديسهت و آکهواکراپ در سهال دوم در شهكل 6
ارائه شده است همانگونه که معحظه میشود دو مدل در شبیهسازی
عملكرد دانه از کارايی مناسهبی برخهوردار هسهتند اگهر مقهدار ري هه
میانگین خطای نرمال کمتر از  10درصد باشد شبیهسازی بسیار خوب،
بین  10تا  20درصد شبیهسازی خوب 20 ،تا  30درصد نسبتاً خهوب و
باالی  30درصد شبیهسازی تعیف ارزيابی میشهود شهاخص آمهاری
توافق بین صفر و يک بوده که مقدار  1ن اندهنهده ب تهرين بهرازش
میباشد نظر به اينكه مقادير ري ه میانگین خطا و ري ه میانگین خطا
نرمال برای دو مدل نزديک به ه مهیباشهند ولهی مهدلدی سهت از
شاخص کهارايی بهاالتری ( )0/79نسهبت بهه شهاخص کهارايی مهدل
آکواکراپ ( )0/72برخوردار بوده است همچنین مقادير بیوماس گنهدم

اندازهگیری شده با نتايج شبیهسهازیشهده توسهط دو مهدل ديسهت و
آکواکراپ (شكل  )7ن ان میدهد که میانگین ري ه میهانگین خطها و
ري ه میانگین خطای نرمال بهدستآمده با مدل دیسهت بهه ترتیهب
 0/18و  0/02بوده که نسبت به مقادير متناظر بهدستآمهده بها مهدل
آکواکراپ بهالور متوسط به میزان  42درصد کمتر میباشهد از الهرف
ديگر مقادير شاخص توافق و کارايی مدل در مدل دیست به ترتیهب
مقادير  0/94و  0/63بوده که از مقادير متناظر بهدسهتآمهده در مهدل
آکواکراپ بی هتر و بیهانگر کهارايی و دگهت بهاالی مهدل دیسهت در
شبیهسازی بیوماس گندم میباشد (جدول  )6بنابراين با توجه به نتايج
سال اول و دوم معحظه میشود که مدل دیست بها مقهادير خطهای
کمتر و شاخص کارايی مدل بی تر از کارايی و دگت باالتری نسبت به
مدل آکواکراپ در شبیه سازی عملكرد دانه و بیوماس برخوردار اسهت
شههكل  6و  7بههه ترتی هب مقايسههه عملكههرد دانههه و بیومههاس گنههدم
شبیهسازی و اندازهگیری شده را برای هر دو مدل آکواکراپ و دیست
ارائه مینمايد
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شکل  – 6مقایسه عملکرد دانه گندم با دو مدل دیست و آکواکراپ در

شکل  – 7مقایسه بيوماس گندم با دو مدل دیست و آکواکراپ در

سال دوم

سال دوم

همانگونه که معحظه میگهردد دگهت دو مهدل در شهبیهسهازی
عملكرد دانه نزديک به ه بوده (شكل  ،)6اما مقادير شبیهسازیشهده
بیوماس توسط مدل آکواکراپ از دگت کمتری نسبت به مدل دیست
برخوردار بوده و بهعبارتديگر پراکنهدگی مقهادير شهبیهسهازیشهده و
اندازه گیری شده توسط مدل آکواکراپ نسبت به خط يکبهيک بی تر

مههیباشههد در راسههتای بررسههی آمههاری نتههايج حاصههله دو مههدل از
شاخصهای آماری ري ه میانگین خطا ،ري ه میانگین خطای نرمهال،
انحراف خطا ،شاخص توافق و کارايی مدل استفاده شد نتايج مقايسه
شاخصهای آماری در سال دوم در جدول  6ارائهشده است

جدول  – 6مقایسه شاخصهای آماری برای ارزیابي دو مدل دیست و آکواکراپ در سال دوم

نتايج جدول  6ن ان میدهد کهه دو مهدل دارای شهاخص ري هه
میانگین خطای نزديک به هه در بهرآورد عملكهرد دانهه (حهدود 4/4
درصد) بوده که با نتايج گزارششده توسط توفیق و همكهاران ()1399
همخوانی دارد درحالیکه شاخص ري ه میانگین خطا بهرای بیومهاس
گندم به میزان  40درصد در مدل دیست نسبت بهه مهدل آکهواکراپ
کمتر است رونهد م هاب ی در ري هه میهانگین خطهای نرمهال بهرای
عملكرد دانه و بیوماس برای هر دو مدل معحظه میگهردد از الهرف
ديگر شاخص میانگین انحراف خطا ن ان میدههد کهه ههر دو مهدل
مقادير عملكرد دانه و بیومهاس را بی هتر از مقهدار انهدازهگیهری شهده
شبیهسازی مینمايند شاخص توافق در شهبیهسهازی عملكهرد دانهه و
بیوماس گندم در استفاده از مدل دیست بی هتر از مهدل آکهواکراپ و
بیانگر توافق و سازگاری مقادير شبیهسازیشده با مقادير انهدازهگیهری
شده میباشهد همچنهین کهارايی مهدل کهه شهاخص تأثیرگهذاری در
انتخاب مدلها میباشد ن ان میدهد که مدل دیست دارای کهارايی

بی تری در شبیهسازی عملكرد دانه و بیوماس گندم نسهبت بهه مهدل
آکواکراپ است نتايج م اب ی توسط گاسمی و همكهاران ( )1398در
استفاده از مدل دیست برای نی كر گزارش شده کهه بیهانگر کهارايی
مناسب اين مدل میباشد

نتيجهگيری
ري ه میانگین خطای نرمال ،شاخص توافق و کارايی مدل با مدل
دیست برای مقادير عملكهرد دانهه در سهال اول بهه ترتیهب ،0/036
 0/92 ،0/01و  0/76بود که مقايسه اين مقادير با شاخصهای آماری
حاصله از مدل آکواکراپ بیانگر خطای کمتر و شاخص کهارايی بی هتر
برای مدل دیست مهیباشهد همچنهین کهارايی مهدل کهه شهاخص
تأثیرگذاری در انتخاب مدلها میباشد ن ان میدهد که مدل دیست
دارای کارايی بی تری نسبت به مدل آکواکراپ است نتايج سهال دوم
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Abstract
The investigation of plant production limiting factors requires extensive and costly research, so the use of
models can be noteworthy. Practical models including Aquacrop and DSSAT are used to simulate plant
production. In the first year, these models were calibrated for Khuzestan wheat farms in Ramseh pilot and in the
second year for two pilots, Ramseh and Hamidiyeh.The normalized root mean square error, agreement index and
model efficiency with DSSAT model for grain yield values in the first year were 0.036, 0.01, 0.92 and 0.76,
respectively that Comparison of these values with statistical indices obtained from Aquacrop model indicates
less error and more performance index for using DSSAT model. Also, the performance of the model, which is an
indicator of the effectiveness in the selection of models, shows that the DSSAT is more efficient than the
Aquacrop model. Mean root mean square error and normalized root mean square error of wheat biomass in the
DSSAT model were determined to be 0.23 and 0.04 respectively that indicates the DSSAT model has higher
efficiency and accuracy than the Aquacrop model in simulating grain yield and wheat biomass.
Keywords: Evapotranspiration, Grain wheat production, Irrigation management, Khuzestan, Validation
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مقاله علمي-پژوهشي

تعیین بهرهوری مصرف آب در ذرت دانهای ( )KSC 706با استفاده از مدل  AquaCropدر
استان کرمانشاه
میثم پاالش ،1علی بافکار ،*2بهمن فرهادی بانسوله
تاریخ دریافت1399/9/16 :

3

تاریخ پذیرش1399/10/23 :

چکیده
در میان شاخصهای بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی ،شاخص بهرهوری مصرف آب مورد توجه بیشتری قرارگرفته است .این شاخص با
توجه به عملکرد و نیاز آبی محصوالت برآورد گردیده که بستگی به پارامترهای هواشناسی ،خصوصیات خاک ،مدیریت مزرعه و نوع گیاه دارد .با توجه به
تغییرات پارامترهای هواشناسی در مناطق مختلف میتوان انتظار داشت که عملکرد و نیاز آبی محصوالت در مناطق مختلف نیز تغییر کند .در این مطالعه
ذرت دانهای رقم سینگل کراس  706در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشااه در قالاط طارل بلاوکهاای کامال
تصادفی با تیمارهای  100 ،60،80و  120درصد نیاز آبیاری و سه تکرار کشت گردید .با استفاده از دادههای مزرعهای بهدستآمده مدل شبیهسازی رشاد
گیاهی  AquaCropواسنجی و صحتسنجی گردید .نتایج حاصل از خروجی مدل و دادههای مزرعهای نشان داد که تفاوت بین عملکرد زیستتاوده و
عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری در سطح یک درصد معنیدار بود .با توجه به فایل گیاهی واسنجی شده و دادههای روزانه هواشناسی ( )1988-2017نیاز
آبی و عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل در پنج ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب ،روانسر و کنگاور با استفاده از مادل بارآورد
شد .میانگین عملکرد دانه برای  ۳0سال موردبررسی در این ایستگاهها به ترتیط  9016 ،9171 ،9261 ،940۳و  9151کیلوگرم در هکتار برآورد گردیاد.
با توجه به مقادیر عملکرد و نیاز آبی برآورد شده مقدار بهرهوری مصرف آب در شرایط آبیاری کامل محاسبه گردیاد کاه مقادار آن بارای ایساتگاههاای
کرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب ،روانسر و کنگاور به ترتیط  0/88 ،1/09 ،1/09 ،0/95و  1/18کیلوگرم دانه بر مترمکعط آب برآورد گردید.
واژههای کلیدی :تغییرات مکانی ،ذرت دانهای ،شبیهسازی ،کم آبیاریAquaCrop ،
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در دهههای اخیر به دلیل افازایش روزافازون جمعیات ،نیااز باه
تولیدات کشاورزی و دامی بهصورت فزایندهای افزایشیافته و موجاط
استفاده غلط و غیراصولی از منابع موجود گردیده کاه عادم توجاه باه
قابلیت و توان تولید سبط تخریط منابع شاده اسات .ایاران کشاوری
است که متوسط بارندگی آن حدود یکساوم متوساط باارج جهاانی
است و از نظر منابع آب بهشدت در تنگنا میباشد .لذا بهبود کاار آیای
مصرف آب مبتنی بر تولید بیشتر در بخش کشاورزی از اهمیات ویا ه
ای برخوردار است ) .)Hoogenboom et al., 2004کمآبیاری یکی
 - 1فارغالتحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 -2استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 -۳استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
(Email: alibafkar@yahoo.com
(*-نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.1.20.0

از راهکارهای بهینهسازی مصرف آب و مقابلاه باا تانش خشاکی در
اراضی فاریاب است .تجربیات مربوط به کمآبیااری در نقااط مختلاف
دنیا ،کارآمدی این شیوه در استفاده بهینه از هار واحاد آب مصارفی و
افزایش سود خالص را نشان میدهند .بهعنوانمثال در پاکستان بهطور
گسترده از کمآبیاری استفاده میشود ،به نحویکاه کال آب مصارفی،
حدود  25درصد از آبیاری کامل کمتار اسات ) (Terimer, 1990باا
اعمال مدیریت صحیح در سیستم آب ،خاک و گیااه مایتاوان ضامن
افزایش محصول ،یک کشاورزی پایدار ایجاد کرد ( ;Xu et al., 2019
)Fadul et al., 2020
شبیهساازی مراحال رشاد گیااه و درنتیجاه پایشبینای عملکارد
محصول ،منجر به برنامهریزی بهتر و مدیریت کااراتر در روناد تولیاد
محصول خواهد گردید .در دهههای اخیر مدلهای زیادی برای شابیه
سازی رشد محصوالت زراعی و مدیریت آب خاک ارائاهشاده اسات و
محققاین در تحقیقاات مختلاف از ایان مادلهاا اساتفاده مایکنناد

تعيين بهرهوري مصرف آب در ذرت دانهاي ( )KSC 706با استفاده از مدل  AquaCropدر استان کرمانشاه

) .(Hoogenboom et al., 2004یکای از اهاداف مادلهاای شابیه
سازی گیاهی ،استفاده از آنها برای پیشبینی عملکرد محصاول مای
باشد (خلیلی و همکاران .)1۳9۳ ،مدلهای مختلفی برای ایان منظاور
توسعه داده شده و توسط محققاین بکاار رفتاهاناد .مادلهاایی واون
 CROPSYST ،WOFOST ،EPIC ،CERESو غیااره کااه البتااه
مستلزم مهارت زیاد کاربر در واسنجی است و متغیرهای ورودی آنهاا
زیاد و اندازهگیری آنها سخت میباشد (ماممنی و همکااران.)1۳87 ،
در سال  ،2009فائو مدل شبیهسازی  AquaCropرا بر اساس معادلاه
دورنباس و کاسام و به همراه تصحیحاتی بر آن ارائه داد کاه مقیااس
محاسبات در آن بر اسااس گاام روزاناه مایباشاد ( Steduto et al.,
 .)2009نتایج پ وهش امداد و تافته ( )1۳98نیز نشاان داد کاه مقادار
خطای شبیهساازی مادل  AquaCropبارای بهارهوری مصارف آب
(1۳درصد) بیشاتر از عملکارد گنادم ( 5درصاد) مایباشاد .جاوزی و
همکاران ( )1۳99در تحقیقی در منطقه همدان به این نتیجه رسایدند
که مدل دقت کمتری در برآورد بهرهوری مصرف آب نسبت به برآورد
عملکرد سیطزمینی داشت.
سیستم گیاه در مدل  AquaCropبا پنج مملفه اصالی فنولاو ی،
کانوپی هاوایی ،عماق ریشاه دهای ،تولیاد زیساتتاوده و محصاول
قابلبرداشت تعریف میشود .وهارده گیاه اصالی باا اساتفاده از مادل
 AquaCropو اندازهگیریهای پارامترهای گیاهی و خاک از مطالعات
تجربی درکشورهای مختلف واسانجی شاده ) (Raes et al., 2009و
این امکان در حال حاضر در نسخه  6نرمافزار بهعناوان فایال گیااهی
پیشفار گنجاناده شاده اسات .مادل  AquaCropکاه تکامال و
توسعهیافتهی مدل  Budgetاست ،دارای ساختار پیوسته خاک ،گیاه و
اتمسفر بوده و با وهار جزء اساسی ساروکار دارد :خااک ،گیااه (رشاد،
توسعه و عملکرد) ،اتمسفر (ر یم حرارتی ،بارج ،نیاز تبخیری و غلظت
دیاکسید کربن) و روابط باین بخشای شارایط محیطای ،تانشهاا و
واکنش گیاه ) (Raes et al., 2009جنبههای مفهومی و پایهای مدل
را استدیو و همکاران در ساال  2009تشاریح کاردهاناد و الگاوریتم و
نحوهی استفاده از نرمافزار را راس و همکاران در سال  2009توضایح
دادهاند.
کارآیی مدل  AquaCropدر منطقهی کرج و تحت مدیریتهاای
کمآبیاری بر روی گندم توسط علیزاده و همکاران ( )1۳89موردمطالعه
قرار گرفت .کشت در این تحقیق باا شاش تیماار آبیااری (تیمارهاای
 40 ،60 ،80 ،100و  20درصد نیاز آبی و تیمار تک آبیااری) و دو دور
آبیاری هفت و وهارده روزه انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که مدل
 AquaCropبرای دور آبیاری هفت روزه ،مقدار عملکرد دانه ،تبخیر و
تعرق گیاهی ( )ETcو کارایی مصرف آب را بهخوبی پیشبینی نماوده
اما مدل مذکور در پیشبینی این مقاادیر باا دور آبیااری وهاارده روزه
دقت کمتاری داشات .در تحقیقای دیگار مادل  AquaCropتوساط
رحیمیخوب و همکاران ( )1۳9۳مورد واسنجی و ارزیابی قرار گرفات.
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در این تحقیق که برای ذرت علوفهای در قزوین انجام شد ،شااخص-
های آماری بررسیشده و ضریط تعیین ،جذر میانگین مربعات خطاا و
میانگین انحراف خطا به ترتیط برابر با  1/5 ،0/9۳تن در هکتار و 0/5
تن در هکتار برآورد شد .نتایج این تحقیق نشان داد که خطای بارآورد
در این منطقه با دیگر مناطق تفاوت وندانی ندارد و در کل  12درصاد
است .خیرتس و همکاران در بخشهاای شامالی ،مرکازی و جناوبی
منطقه  Altiplanoبولیوی ،مادل  AquaCropرا بارای گیااه باومی
 Quinoaتحت ساناریوهای مختلاف آبیااری ،واسانجی و اعتباریاابی
کردند .نتایج نشان داد که مدل ابزار ارزشمندی برای بررسی و امتحان
اثر تجمعی مکانیسامهاای تحمال باه تانش آبای روی گیااه باومی
 Quinoaاست .عملکرد محصول تحت ساناریوهای مختلاف آبیااری
شبیه سازیشده و منحنیهای احتماالتی عملکرد در ساطول عملکارد
قابل اعتماد ارائه شد .نتایج نشان داد که این منحنیهای احتماالتی در
نظر گرفته شده دقیقتر و ارجحتر نسبت به مطالعات اقتصادی هساتند
) .(Geerts et al., 2009در شمال اتیاوپی مادل  AquaCropبارای
شبیهسازی زیستتوده و عملکرد دانه محصول جو تحت تأثیر مقاادیر
مختلف آب و تاریخ کشتهای مختلف طی ساالهاای 2006-2009
مورد ارزیاابی قارار گرفات .بار اسااس نتاایج باهدساتآماده مقاادیر
شبیهسازیشده زیستتوده و عملکرد دانه از دقات مناسابی برخاوردار
بود ).)Araya et al., 2010
ذرت اصلیترین زراعت بارای تاأمین ماواد غاذایی در آمریکاای
شمالی و مرکزی و جنوبی تا قبل از کشف قاره جدید بوده است .ذرت
بهعنوان سلطان غالت معروف است ،زیرا تولید و ارزج آن در جهاان
بیشتر از گندم ،جو ،یوالف ،واودار و برنج هست (افضلی و همکااران،
 .)1۳91این محصول در ایران نیز دارای سطح زیر کشت وسیعی است
و از محصوالت استرات یک به شمار مایرود .در ایان تحقیاق از گیااه
ذرت دانهای رقم سینگل کراس  706کاه تااکنون باه منظاور تعیاین
بهرهوری آب و میزان عملکرد و آب مصرفی مورد بررسای و ارزیاابی
قرار نگرفته استفاده شاد و تغییارات مکاانی عملکارد ،آب مصارفی و
بهرهوری آب این گیاه در استان کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
تئوری مدل

با استفاده از مدل  AquaCropمیزان تولید عملکرد در اندامهاای
مختلف گیاه بهعنوان معیاری برای بررسی مصرف آب در شرایط دیم،
آبی و یا کمآبی شبیهسازی مایشاود ( .)Steduto et al. 2009ابازار
محاسبه رشد در مدل ورخه آب اسات .میازان تولیاد زیساتتاوده در
ارتباط با آب یا به عباارتی تعارق ،معیااری بارای اساتفاده از  CO2و
بخارآب موجود در اتمسفر است .این معیار کماک مایکناد کاه مادل
برای فصول و مکانهای مختلف قابل کاربرد باشاد .ایان مادل رشاد
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گیاه را بهصورت روزانه شبیهسازی میکند .این مدل به سه دسته داده
برای اجرا نیاز دارد ( )Steduto et al. 2009که عبارتاند از :دادههای
اتمسفری مانند بارندگی ،تعداد روزهای آفتابی ،دمای حداکثر و حداقل
و تبخیر ،دادههای مربوط به گیاه ،مانند فنولو ی ،عمق ریشه و میزان
ماده خشک و دادههای خاک مانند میزان رطوبت اولیه و بافت خاک.
واسنجی و صحتسنجی مدل:

برای ارزیابی نتایج مدل در مراحل واسانجی و صاحتسانجی از
آمارههای شاخص سازگاری ( ،)d1ضاریط کاارایی ( )EF2و شااخص
جذر میانگین مربعات خطا (( )RMSE۳روابط  ۳تا  )5استفاده شد.
در تمام شاخصهای زیار پارامترهاای ̅ ،Pi ،Oi
 ̅P ،Oو  Nباه ترتیاط
مقااادیر مشاااهدهشااده ،مقااادیر شاابیهسااازیشااده ،میااانگین مقااادیر
مشاهدهشده ،میانگین مقادیر شبیهسازیشده و تعداد مشاهدات است.
N
N
()۳
2
′
′ 2

] )| d = 1 − [∑ (Pi − O𝑖 ) ⁄∑(|P i | + |O i
i=1

i=1

0≤d≤1
)̅
O′ = (Oi − O
)̅
P ′ = (Pi − P

شاخص سازگاری ( )dیک پارامتر توصیفی است کاه مقادار آن از
صفر تا یک متغیر است و هر وه مقدار آن به یاک نزدیاکتار باشاد،
مدل کاراتر است و مقادیر شبیهسازیشده قابلاطمینانتار هساتند .در
حالت مطلوب ،این شاخص برابر یک است.
n
n
n
()4
2
̅ 2
̅ 2

)EF = (∑(Oi − O) − ∑(Oi − Pi ) )⁄∑(Oi − O
i=1

i=1

i=1

مقدار ضاریط کاارآیی ( )EFنشااندهناده صاحت ارزج دادههاا
هست و از مقدار منفی بینهایت در بدترین حالت تا عادد  1در زماان
برازج کامل دادهها متغیر است.)Jamieson et al., 1991( .
()5
∑n (P − O )2
i

i

n

i=1

√ = RMSE

شاخص جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEتفاوت میاان مقادار
پیشبینیشده توسط مدل و مقدار واقعی هست RMSE .ابازار خاوبی
برای مقایسه خطاهای پیشبینیشده توسط یک مجموعه داده است و
برای مقایسه وند مجموعه داده کاربرد ندارد.
در بخش دوم ،برای حصول اطمیناان از نتاایج باهدساتآماده در
مرحله واسنجی ،بایستی صحت مدل واسنجی شده با مجموعه دیگری
از تیمارها که در واسنجی مورداستفاده قرار نگرفته است ،مورد ارزیابی
قرار گیرد .الزم به ذکر است که نرمافزار  AquaCropبا اخذ دادههای
مزرعهای ،امکان تحلیل آماری معیارهای آماری فوق را دارد .در ایان
مطالعه از دادههای دو تیمار  T120و  T80برای واسانجی و دو تیماار
1- Index of agreement
2- Coefficient of efficiency
3- Root Mean Square Error

 T100و  T60با توجه به جدول ( )1بهمنظاور اعتبارسانجی اساتفاده
شد.
آزمایش مزرعهای

این آزمایش در ساال زراعای  1۳95-96در مزرعاه تحقیقااتی و
آزمایشگاههای گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و مناابع طبیعای
دانشگاه رازی اجرا شد .مزرعه تحقیقاتی با مختصات طول جغرافیاایی
 47درجه  6دقیقه و  12ثانیه شرقی و عر جغرافیایی  ۳4درجاه 19
دقیقه و  ۳۳ثانیه شمالی و ارتفاع  1۳20متر از ساطح دریاا واقاعشاده
است (شکل .)1
این آزمایش در قالط طرل بلوکهای کامال تصاادفی و باا وهاار
تیمار ( 100 ، 80،60و  )120درصد نیاز آبی در طول دوره رشاد و ساه
تکرار انجام گرفت .الزم به ذکر است که علت انتخاب تیمار  20درصد
بیشآبیاری ،عدم اطمینان کافی به روج تعیین نیاز آبیاری تیمار شاهد
(استفاده از رابطه پنمن مانتیث فائو) در منطقه مورد مطالعه بود.
جدول  -1تیمارهای اعمالشده
کد تیمار
T120
T100
T80
T60

درصد آبیاری اعمالشده
120
100
80
60

مشاخصاات و پارامترهای فیزیکای خااک مزرعاه آزمایشاای باا
نمونهبرداری از اعماق مختلف (متناسط با حداکثر عمق ممثر ریشاه) و
انجام آزماایشهاای الزم تعیاین شاد .ساسس از نارمافازار SPAW
( )Saxton and Rawls, 2006کاه از باناک اطالعااتی قدرتمنادی
برخوردار است و با داشتن درصد اجزای تشاکیلدهناده بافات خااک،
پارامترهای فیزیکی آن را تخمین میزند ،برای کنتارل صاحت نتاایج
آزمایشهای فیزیکی خاک استفاده شد (جدول .)2
عملیات آبیاری به صورت جویچهای با انتهای بسته با دور آبیااری
 7روزه (تابعی از ظرفیت نگهداری آب خاک ،حداکثر تبخیر و تعارق و
عادت و الگوی منطقه) با استفاده از شیلنگ و کنتور حجمی انجام شد.
الزم به ذکر است در مراحل اولیه رشد ،جهت اطمینان از سابز شادن
بذرها دور آبیاری کمتر در نظر گرفتهشده و اعماال تیمارهاا از آبیااری
مرحله پنجم به بعد شروع شد .تیمارهای  T80 ،T100 ،T120و T60
به ترتیط تیمارهای  20درصد بیشآبیاری ،آبیاری کامل (تیمار شاهد)،
 20درصد کم آبیاری و  40درصد کم آبیاری هستند (جدول  .)1قبل از
هر آبیاری و درمجموع طی  17مرحله رطوبت خاک در اعماق 45 ،15
و  60سانتیمتری به روج وزنی اندازهگیاری گردیاد .تااریخ و عماق
آبیاری در تیمارهای موردمطالعه در جدول  ۳گزارجشده است.

تعيين بهرهوري مصرف آب در ذرت دانهاي ( )KSC 706با استفاده از مدل  AquaCropدر استان کرمانشاه
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شکل  -1تصویر ماهوارهای موقعیت محل اجرای آزمایش در استان کرمانشاه
جدول  -2مشخصات فیزیکی خاک محل آزمایش
هدایت هیدرولیکی

رطوبت ظرفیت زراعی

رطوبت نقطه پژمردگی

رطوبت اشباع

(درصد حجمی)

(درصد حجمی)

(درصد حجمی)

0/42
0/42

0/22
0/22

0/55
0/55

0/4۳

0/2۳

0/52

جهت واسنجی و صحت سنجی پارامترهای گیاهی مدل در طاول
دوره رشد وزن زیستتوده و دانه و تاج پوشش گیااهی در زماانهاای
مختلف اندازهگیری شد .درصد پوشش سبز اندام هوایی گیاه از طریاق
گرفتن عکس با استفاده از منو پاد از سطح فوقانی گیاهان و با استفاده
از تحلیل تصویر گرفتهشده در نرمافزار  GISبا دقت مناسبی به دسات
آمد.
تاریخ کشت مناسط جهت اجرای مدل باا توجاه باه نتاایج یاک
تحقیق همزماان دیگار کاه در جریاان باود (صاادقی ،)1۳97 ،بارای
ایستگاههای مختلف استان تعیاین شاد کاه نتاایج آن در جادول ()4
ارائهشده است .مدل با توجه به این تاریخ کشتها برای هار ایساتگاه
آماده و اجرا شد.
فایل هواشناسی

ابتدا یک فایل هواشناسای بار اسااس دادههاای روزاناه ایساتگاه
هواشناسی کرمانشاه که در  2کیلومتری محل انجام آزمایش واقعشده
است تهیه گردید .از این فایل برای واسنجی و صاحت سانجی مادل
استفاده شد .در ادامه برای اجرای مدل واسنجی شده مقادیر دادههاای

اشباع

بافت خاک

()cm/hr
0/42
0/42

clay

0/50

clay
silty clay
loam

عمق خاک
()cm
0 - ۳0
60-۳0
90-60

روزانه هواشناسی  ۳0ساله (مربوط باه ساالهاای  1988تاا  )2017از
ایستگاههای هواشناسی پنج شهرستان موردمطالعاه تهیاه و میاانگین
بلندمدت آنها محاسبه شد .میانگین  ۳0ساله میازان تبخیار و تعارق
پتانسیل روزاناه بارای منااطق موردمطالعاه باا رابطاه پانمن مانتیاث
اصاللشده فائو ( )Allen et al,. 1998و با استفاده از میاانگین داده-
های هواشناسی  ۳0ساله محاسبه گردید.
محاسبه بهرهوری

با استفاده از دادههای بلندمدت هواشناسی و فایل گیاهی کاالیبره
شده مادل  AquaCropاجارا و بهارهوری مصارف آب باا توجاه باه
عملکرد دانه و زیستتوده با استفاده از روابط  6و  7به دست آمد.
𝑌
()6
WP
= grain
grain

()7

𝑊
𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝑏𝑌
= 𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝑏𝑃𝑊
𝑊
 WPgrainو  WPbiomassبه ترتیط بهرهوری مصارف

در این روابط
آب نسبت به دانه و زیستتوده تولیدی برحسط کیلوگرم بر مترمکعط
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آب Ygrain ،و  Ybiomassبه ترتیط عملکرد دانه و زیستتاوده برحساط
کیلوگرم در هکتار و  Wمقدار آب آبیاری برحسط مترمکعط در هکتار

میباشند.

جدول  -3اطالعات مربوط به زمان و مقدار آبیاری
مرحله آبیاری

تاریخ آبیاری

روز پس از کشت

5
1۳96/۳/9
1
11
1۳96/۳/15
2
16
1۳96/۳/20
۳
2۳
1۳96/۳/27
4
29
1۳96/4/۳
5
۳7
1۳96/4/10
6
44
1۳96/4/17
7
52
1۳96/4/25
8
58
1۳96/4/۳1
9
66
1۳96/5/8
10
7۳
1۳96/5/15
11
80
1۳96/5/22
12
87
1۳96/5/29
1۳
94
1۳96/6/5
14
101
1۳96/6/12
15
108
1۳96/6/19
16
115
1۳96/6/26
17
126
1۳96/7/6
18
جمع کل ارتفاع آب مصرفی در هر تیمار در کل دوره رشد (میلیمتر)

مقدار آب آبیاری (میلیمتر)
T60

T80

T100

T120

60
60
60
60
40
۳4
25
۳7
25
۳4
26
26
29
26
22
19
17
20
620

60
60
60
60
54
46
۳4
50
۳۳
46
۳4
۳4
۳8
۳4
۳0
26
2۳
26
748

60
60
60
60
67
57
42
62
41
57
4۳
4۳
48
4۳
۳7
۳2
29
۳۳
874

60
60
60
60
80
68
50
74
49
68
52
52
58
52
44
۳8
۳5
40
1000

جدول  -4تاریخ کشتهای بهینه در ایستگاههای تحت مطالعه
ایستگاه
تاریخ بهینه کشت

کرمانشاه
 15اردیبهشت

اسالمآباد غرب
 15اردیبهشت

نتایج و بحث
واسنجی و صحتسنجی مدل

نخستین مرحله در استفاده از مدلهای شبیهساز ،واسانجی مادل
برای شرایط منطقه مورد آزمایش و گیاه زراعی مورد استفاده است .در
اینجا با سعی و خطا ،فایل گیاهی مدل به شارل جادول ( )5واسانجی
گردید .پس از واسنجی مدل ،عملکردهای برآورد شده ،باا اساتفاده از
مشاهدههای میانگین عملکرد در سال زراعی  1۳96ارزیابی شد .نتایج
دادههای کاالیبره شاده در مرحلاه واسانجی و صاحتسانجی بارای
تیمارهای موردبررسی به شرل جدول ( )6است.
همان طور که در جدول ( )6مشاهده میشود مدل برای تیمارهایی
که در مرحله واسنجی استفاده شدند ،پوشش گیاهی و زیستتوده را با
دقت عالی شبیهسازی نمود .از بین این تیمارها مدل تیماار  T80را در

کنگاور
 25اردیبهشت

روانسر
 5اردیبهشت

سرپل ذهاب
 16فروردین

شاابیهسااازی بااین زیسااتتااوده و تیمارهااای  T120و  T80را در
شبیهسازی پوشش گیاهی و تیماار  T120را در شابیهساازی رطوبات
خاک با بیشترین میزان دقت ،شبیهسازی کرد .پس از واسانجی مادل
 AquaCropبا دو تیمار  T120و  ،T80برای بررسی دقت مدل اقدام
به صحتسنجی مدل  AquaCropبا دو تیمار  T100و  T60شد کاه
نتایج بهدستآمده از واسنجی مدل با استدوتو و همکاران نیز مطابقات
خوبی داشات ) .(Steduto et al., 2009در ایان مرحلاه پارامترهاای
گیاهی که در مرحله واسنجی تعیین شد ،بدون تغییر باقی ماند و مدل
 AquaCropبرای دو تیمار دوم اجرا گردید و صحت مدل و دقات آن
در شبیهسازی پوشش گیاهی ،زیستتوده و رطوبت خاک موردبررسای
قرار گرفت .باا مقایساه نتاایج مزرعاهای و نتاایج شابیهساازی مادل
واسنجی شده  AquaCropبرای زیستتوده و پوشش گیااهی ذرت و
کسط اطمینان از دقت مدل در برآورد عملکرد ذرت دانهای در منطقا

تعيين بهرهوري مصرف آب در ذرت دانهاي ( )KSC 706با استفاده از مدل  AquaCropدر استان کرمانشاه
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و روانسر استفاده شد.

جدول  -5پارامترهای گیاهی واسنجی شده مدل AquaCrop

پارامتر

واحد

درصد پوشش گیاهی اولیه
تراکم کشت
بیشینه عمق ممثر
ضریط رشد پوشش تاجی
ضریط کاهش پوشش تاجی
بیشینه درصد پوشش گیاهی
زمان جوانهزنی
زمان رسیدن به بیشینه پوشش گیاهی
زمان پیری
زمان رسیدن فیزیولو یک
زمان گلدهی
طول دوره گلدهی
بهرهوری آب
شاخص برداشت
حد باالی ضریط تخلیه آب خاک برای توسعه گیاهی
حد پایین ضریط تخلیه آب خاک برای توسعه گیاهی
ضریط شکل برای ضریط تنش آبی جهت توسعه پوشش تاجی
ضریط شکل میزان تنش واردشده با بسته شدن روزنهها
ضریط تخلیه آب خاک برای مرحله پیری
دمای باال
دمای پایه

درصد
بوته در هکتار
متر
درصد روز
روز
درصد
درجه روز رشد
درجه روز رشد
درجه روز رشد
درجه روز رشد
درجه روز رشد
درجه روز رشد
گرم بر مترمربع
درصد
بیبعد
بیبعد
بیبعد
بیبعد
بیبعد
سانتیگراد
سانتیگراد

مقدار
پیشفرض
0/49
75000
1
16/۳
11/7
94
69
767
1612
194۳
958
220
۳۳/7
48
0/14
0/72
2/9
1/9
8/5
۳0
8

توضیحات

واسنجی
0/51
102000
1/2
12/7
7
92
69
974
1420
1817
958
222
28/1
۳8
0/25
0/60
۳
2
6
۳0
8

واسنجی شده
اندازهگیری شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
اندازهگیری شده
اندازهگیری شده
اندازهگیری شده
اندازهگیری شده
اندازهگیری شده
اندازهگیری شده
اندازهگیری شده
واسنجی شده
اندازهگیری شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
واسنجی شده
پیشفر
پیشفر

جدول  -6شاخصهای آماری بین پارامترهای اندازهگیری شده و شبیهسازیشده جهت واسنجی و صحتسنجی
مرحله
واسنجی
صحت
سنجی

تیمار
T120
T80
T100
T60

زیستتوده

رطوبت خاک

تاج پوشش گیاهی

R

RMSE

EF

d

R

RMSE

EF

d

R

RMSE

EF

d

0.99
0/99
1
1

1/۳
0/9
0/9
1/1

0/98
0/98
0/99
0/95

0/99
1
1
0/99

0/99
0/98
0/97
0/96

5/2
7/2
9/۳
9/8

0/97
0/9۳
0/89
0/86

0/99
0/98
0/97
0/97

0/۳1
0/7
0/05
0/90

16/4
۳5
21/5
58/2

-1/7۳
-1/54
-7/82
-0/74

0/54
0/5۳
0/۳5
0/7۳

عملکرد زیستتوده در پنج ایستگاه موردمطالعه در شکل  2نشاان
دادهشده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،مقادار متوساط عملکارد
زیستتوده در  ۳0سال گذشته در ایستگاه کرمانشاه  2۳۳80کیلاوگرم
در هکتار ،کنگاور  2۳۳68کیلوگرم در هکتار ،اسالمآباد غارب 2۳155
کیلوگرم در هکتار ،سرپلذهاب  2۳222کیلاوگرم در هکتاار و روانسار
 229۳7کیلوگرم در هکتار باه دسات آماد .در ایان نماودار مالحظاه
میشود که روند عملکرد در این بازه زمانی افزایشی است.
از دالیل عمده آن این است که اوالً روی محور عماودی نماودار

مقادیر عملکرد از صفر شروع نشده و ثانیاً افزایش میزان  CO2که اثار
بارور کنندگی در محصوالت زراعی دارد و با افزایش آن بهرهوری آب
به دلیل کاهش تعرق افزایش مییابد.
با استفاده از دادههای بلندمدت هواشناسی و فایل گیاهی واسنجی
شااده ماادل  AquaCropاجاارا و عملکاارد دانااه در ایسااتگاههااای
موردمطالعه برآورد شد که در شکل  ۳نشان دادهشاده اسات .متوساط
عملکرد برآورد شده دانه در ایستگاههاای ماورد بررسای در جادول 7
گزارج شده است.
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شکل  -2عملکرد برآورد شده زیستتوده ذرت دانهای

شکل  -3عملکرد برآورد شده دانه ذرت دانهای
جدول -7متوسط عملکرد برآورد شده دانه ذرت دانهای در ایستگاههای تحت مطالعه
روان
کنگاور
کرمانشاه اسالمآباد غرب سرپلذهاب
ایستگاه
سر
9151 9016
9171
9261
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) 940۳

بهرهوری مصرف آب

با استفاده از دادههای بلندمدت هواشناسی و فایل گیاهی واسنجی
شده مدل  AquaCropاجرا شد و با توجه به عملکرد دانه و عملکارد
زیستتوده ،بهرهوری مصرف آب به دست آمد .با توجاه باه شاکل 4
متوسط بهرهوری مصرف آب دانه در سی سال گذشته در ایستگاههای

کرمانشاه ،اسالم آباد غرب ،سرپل ذهاب ،روانسر و کنگااور باه ترتیاط
برابااار باااا  0/88۳ ،1/085 ،1/089 ،0/946و  1/180کیلاااوگرم بااار
مترمکعط شبیه سازی شد .نتایج نشااندهناده بااالتر باودن ایساتگاه
کنگاور در بهرهوری مصرف آب بر اساس عملکرد دانه بود.

تعيين بهرهوري مصرف آب در ذرت دانهاي ( )KSC 706با استفاده از مدل  AquaCropدر استان کرمانشاه
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شکل -4مقایسه بهرهوری مصرف آب بر اساس عملکرد زیستتوده در ایستگاههای تحت مطالعه

متوسط بهرهوری مصرف آب بر اسااس عملکارد زیساتتاوده در
شکل  5نشان داده شده است .این میزان در ایساتگاههاای کرمانشااه،
اسالم آباد غرب ،سرپل ذهاب ،روانسر و کنگااور باه ترتیاط برابار باا
 2/249 ،2/754 ،2/759 ،2/۳54و  ۳/009کیلوگرم بار مترمکعاط باه
دست آمد و نتایج حاکی از باالتر بودن ایستگاه کنگااور در بهارهوری
مصرف آب بر اساس عملکرد زیستتوده بود (جدول .)8

نتیجهگیری
با توجه به نتایجی که از این مطالعه به دست آمد میتاوان گفات
که مدل َ AquaCropنسبت به دادههاای واقعای باه دلیال در نظار
گرفتن شرایط پتانسیل و عدم هرگونه تنشی ،با شیط مالیم افزایشای
بعد از واسنجی ،عملکرد زیست توده و دانه را در این رقم از ذرت دانه-
ای در ایستگاههای تحت بررسی نشان داد .از دیگر نتایج بدست آماده

اینکه در ایستگاه کرمانشاه عملکرد دانه بیشتر از بقیه ایستگاهها باوده
ولی در ایستگاه کنگاور بهرهوری آب بیشتر بوده است .این مورد بیانگر
این است که ممکن است باا افازایش عملکارد میازان بهارهوری آب
افزایش پیدا نکند .به طورکلی ،نتایج حاصل از این تحقیق نشان مای-
دهد که مدلهای شبیهسازی رشد گیاه ابزار توانمندی جهت آنالیزهای
مختلف مدیریت کشاورزی و منابع آب میباشند.
هروند که در تحقیق حاضر فقط یک ابازار مادیریتی (مقادار آب
آبیاری) موردبررسی قرار گرفت اما نتایج این مادل فقاط منحصار باه
همین یک مورد نیست .انتخاب بهترین تااریخ کشات ،انتخااب رقام
مناسط برای کشت در یاک منطقاه باا واسانجی کاردن پارامترهاای
گیاهی رقمهای مختلف یک محصول و مقایسه نتایج آنها در منطقاه
موردنظر ،از دیگر کاربردهای ونین مدلهایی هست.

شکل  -5مقایسه بهرهوری مصرف آب بر اساس عملکرد زیستتوده در ایستگاههای تحت مطالعه
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جدول  -8نتایج حاصل از اجرای مدل  AquaCropدر ایستگاههای تحت مطالعه
پارامتر
عملکرد زیستتوده پتانسیل (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل دانه (کیلوگرم در هکتار)
مجموع تبخیر تعرق مرجع (میلیمتر در سال)
تبخیر تعرق فصلی ذرت (میلیمتر)
بهرهوری مصرف آب بر اساس عملکرد دانه (کیلوگرم بر مترمکعط)
بهرهوری مصرف آب بر اساس عملکرد زیستتوده (کیلوگرم بر مترمکعط)
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Abstract
Among the indicators of optimizing water consumption in the agricultural sector; crop water productivity
index has received more attention. This index is estimated based on the crop yield and water requirement, which
depends on meteorological parameters, soil characteristics, field management and crop type. Due to changes in
meteorological parameters in different regions, changes in the crop yield and water requirement in different
regions can be expected. In this study, the Maize SC 706 was cultivated in the research farm of faculty of
agriculture, Razi University, Kermanshah, in a randomized complete block design with treatments of 120, 100,
80 and 60% of irrigation requirement and three replications. The AquaCrop model was calibrated and validated
using measured farm data. The results of model output and field data showed that the difference between
biomass yield and grain yield in irrigation treatments was significant at the level of one percent. According to the
calibrated crop file and daily meteorological data (1988-2017), water requirement and grain yield under full
irrigation conditions in five synoptic stations of Kermanshah, Islam Abad Gharb, Sarpol-e Zahab, Ravansar and
Kangavar were estimated using the model. The average of grain yield for the 30 years studied in these stations
was estimated at 9403, 9261, 9171, 9016 and 9151 kg / ha, respectively. According to the estimated yield and
water requirement, the amount of water productivity in the full irrigation conditions was calculated, the amount
of which for Kermanshah, Islamabad Gharb, Sarpol Zahab, Ravansar and Kangavar stations respectively were
0.95, 1.09, 1.09, 0.88 and 1.18 kg of grain per cubic meter of water were estimated.
Keywords: AquaCrop, Deficit irrigation, Maize, Simulation, Spatial variation
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