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تخمین ابعاد جبههرطوبتی در آبیاری قطرهای با کاربرد توامان قضیه  πباکینگهام و
نرمافزار  HYDRUS-2Dدر خاکهایی با بافت متفاوت
*2

ندا خان محمدی ،1سینا بشارت

تاریخ پذیرش)7930/72/22 :

(تاریخ دریافت7930/00/06 :

چكیده
طراحي و مدیریت دقیق سیستمهای آبیاری قطرهای ،مستلزم داشتن اطالعات مناسب از ابعاد جبهه رطوبتي (قطر و عمق خاک
خیس شده توسط قطرهچكانها) در بافتهای مختلف خاک است .پارامترهای مهمي همچون ویژگيهای هیدرولیكي خاک ،دبي
خروجي قطرهچكان و زمان آبیاری ،بر ابعاد پیاز رطوبتي تاثیر ميگذارند .در این پژوهش ،مدلهای نیمهتجربي جدید برای تخمین
عمق و حداکثر قطر جبهه رطوبتي خاک تحت منبع نقطهای در خاکهایي با بافتهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند.
بدینمنظور ،نرمافزار  HYDRUS-2Dبرای دبي کاربردی ( 9لیتر بر ساعت) در کالسهای مختلف بافت خاک اجرا شد .با کاربرد
قضیه  πباکینگهام بههمراه مقادیر حاصل از اجرای نرمافزار که شامل عمق و حداکثر قطر جبهه رطوبتي بود ،معادالت تعیین
ابعاد جبهه رطوبتي برای بافتهای مختلف ارائه گردید .معادالت توسعه یافته شامل پارامترهای هدایت هیدرولیكي اشباع خاک،
مدت زمان کارکرد و دبي قطرهچكان بودند .نتایج شاخصهای آماری برای همه معادالت (حداقل مقدار ضریب همبستگي ()R
 ،0/369حداکثر مقدار جذر میانگین مربعات خطای ( 2/720 )RMSEسانتيمتر و حداکثر مقدار میانگین خطای مطلق ()MAE
 7/916سانتيمتر ،نشاندهنده قابلیت معادالت ارائه شده در برآورد ابعاد پیاز رطوبتي در خاکهایي با بافت مختلف ميباشد.
معادالت ارائه شده ميتواند بهصورت موثر در طراحي و مدیریت بهینه سیستم آبیاری قطرهای در خاکهایي با بافت متفاوت
استفاده گردد.
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای ،جبهه رطوبتي ،قضیه π

باکینگهام ،نرمافزار HYDRUS-2D

 -7دانشجوی دکتری مهندسي منابع آب ،گروه مهندسي آب ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -2دانشیار گروه مهندسي آب ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه (مكاتبه کننده)
* پست الكترونیکS.besharat@urmia.ac.ir :

703

تخمین ابعاد جبههرطوبتي در آبیاری قطرهای ...

خاک در آبیاری قطرهای تحت منبع نقطهای ،ضرایب
معادالت را با دو روش حداقل مربعات خطا و رگرسیون
غیرخطي بهینه نمودند.
جهت ارائه الگوهای مدیریتي مناسب در مزرعه و شناخت
نحوه توزیع جریان آب در خاک ،مدلسازی محیط فعالیت
ریشه توسط آزمایشهای وسیع مزرعهای با خاکهای
متفاوت و شدت جریانهای مختلف کاری وقتگیر بوده و از
نظر اقتصادی مقرون به صرفه نميباشد .محدودیت کارهای
آزمایشگاهي و مزرعهای لزوم استفاده از مدلهای عددی را
روشنتر ميسازد .در این راستا ،نحوه توزیع جریان آب در
خاک در آبیاری سطحي و تحت فشار توسط تعدادی از
پژوهشگران اندازهگیری شده و بهصورت نظری توسط مدل-
های عددی تحلیل گردیده است ( Bresler, 1978; Singh
.)et al., 2006; Wang et al., 2006
نرمافزار  HYDRUSاز جمله مدلهای عددی پرکاربرد در
شبیهسازی حرکت آب در خاک است که قابلیت آن در
پژوهشهای گوناگون بیان شده است ( Ben-Gal et al.,

مقدمه
شناخت و مدیریت نحوه بهرهبرداری از آبهای موجود در
کشاورزی ،از اهمیت زیادی برخوردار است .بهطوریکه،
استفاده بهینه از واحد حجم آب باید از اهداف مهم سیاست-
های افزایش بهرهوری منابع آب در کشور باشد .در شرایط
کنوني و باتوجه به وضعیت موجود کشاورزی ایران ،توسعه
روشهای آبیاری تحت فشار در اراضي مستعد ،راهي
مناسبتر و کارآمدتر از روشهای آبیاری سطحي مدرن
برای افزایش کارآیي مصرف آب خواهد بود .راندمان آبیاری
در روشهای تحت فشار بیش از  %10است .از بین روشهای
تحت فشار ،روش آبیاری قطرهای ،بازده بیشتری (حدود
 )%30دارد ( .)Karimi et al., 2006مسئله کمبود آب و لزوم
توجه به روشهایي با بازده بیشتر ،زمینهساز انجام مطالعات
بسیاری توسط افراد مختلف درباره آبیاری قطرهای شده
است ( & (Singh & Kaushal, 1991; Keshavaiah
& Kumaraswamy, 1993; Sayari et al., 2007; Sabbah
.Ghaffari Nejad, 2008; Lanjabi et al., 2010).

طراحي درست سیستم آبیاری قطرهای نیازمند داشتن
اطالعات کافي از نحوه توزیع جریان آب در خاک ميباشد.
روحي و همكاران ( )Ruhi et al., 2006و متین و همكاران
( )Metin et al., 2006با بررسي آبیاری قطرهای روی دو
گیاه مختلف ،به این نتیجه رسیدند که جهت استفاده
مناسب از این سیستم ،باید اطالعات مربوط به الگوی توزیع
آب در خاک را در اختیار داشت .مدلهای مختلفي جهت
شبیهسازی الگوی رطوبتي خاک و ابعاد جبهه رطوبتي در
سیستمهای قطرهای ایجاد شدهاند .از جمله آنها ميتوان به
مدل ارائه شده توسط شوارتزمن و زور ( & Schwartzman
 )Zur, 1986اشاره نمود .میرزایي و همكاران ( Mirzaei et
 )al., 2005جهت مدلسازی جبهه رطوبتي خاک از منبع
تغذیه خطي در آبیاری قطرهای-نواری ،آزمایشي را با دبي
ثابت روی یک مدل فیزیكي پر شده از خاک با هدایت
هیدرولیكي اشباع  0/2متر بر ساعت در آزمایشگاه انجام
داده و معادالتي را با استفاده از قضیه  πباکینگهام ارائه
نمودند .عباسپلنگي و آخوندعلي & Abbas Palangi
) )Akhond Ali, 2008با استفاده از قضیه  πباکینگهام ،در
خاکي با بافت شني و هدایت هیدرولیكي  0/22متر بر
ساعت ،معادالت حاکم را ارائه نمودند .حیدری و همكاران
( )Heydari et al., 2008نیز ،با بررسي دو مدل تجربي ارائه
شده توسط دیگر پژوهشگران جهت شبیهسازی پیاز رطوبتي

2004; Provenzano, 2007; Phogat et al., 2009; Siyal
 .)& Skaggs, 2009; Kandelous & Simunek, 2010با

توجه به توانایيهای این نرمافزار در شبیهسازی رطوبت
خاک ،بسیاری از جمله آسولین ( ،)Assouline, 2002کوته
و همكاران ( ،)Cote et al., 2003موالوا و ار ( Mmolawa
 ،)& Or, 2003اسكاگز و همكاران (،)Skaggs et al., 2004
گاردناس و همكاران ( ،)Gardenas et al., 2005کوک و
همكاران ( )Cook et al., 2006و خانمحمدی و همكاران
( )Khanmohammadi et al., 2012از مدل HYDRUS-2D
( )Simunek et al., 1999در مطالعات خود بهره جستهاند.
افزایش سرعت محاسبهگرها و نیز افزایش قابلیت مدلهای
عددی ،لزوم استفاده از این مدلها در رابطه با مسائل آب و
خاک را آشكارتر ميسازد .بنابراین مدیریت صحیح مزرعه
تحت آبیاری قطرهای ،در کوتاهترین زمان و با کمترین
هزینه ،نیازمند شبیهسازی الگوی توزیع رطوبت در خاک
توسط مدلهای عددی ميباشد .اما با توجه به این امر که
الگوی توزیع رطوبتي خاک در بافتهای مختلف متفاوت
است و بر پایه بررسيهای صورت گرفته ،پژوهشي جامع در
بافتهای مختلف انجام نشده است ،بدین منظور در این
مطالعه ،سعي شده است تا با کاربرد توامان قضیه π
باکینگهام و نرمافزار  HYDRUS-2Dمعادالتي ارائه شود که
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امكان برآورد حداکثر قطر و عمق خیس شده را در خاک-
های با بافت مختلف فراهم نماید .بدین ترتیب با ارائه
جدولي کلي از معادالت ارائه شده ميتوان ابعاد جبهه
رطوبتي را برای هر نوع بافت خاک در شرایط مزرعه تعیین
نمود.

مقادیر ' z' ،dو '( vپارامترهای بي بعد) توسط روابط ( )0تا
( )1بهدست ميآیند.
𝑠𝑘

()0

𝑞

√𝑑 = 𝑑 ′

𝑠𝑘

()6

𝑞
1.5

√𝑧 = 𝑧 ′

𝑘

)𝑠 ( 𝑣 = 𝑣 ′

() 1
که در این روابط  vحجم آب ورودی به خاک بوده و بقیه
پارامترها تعاریف پیشین را دارند.
𝑞

مواد و روشها
قضیه  πباکینگهام
برای شناخت پارامترهای موثر بر یک پدیده که رابطه بین
آنها مشخص نیست ،آنالیز ابعادی روش مناسبي ميباشد.
یكي از قضایای مهم آنالیز ابعادی در مكانیک سیاالت قضیه
 πباکینگهام است .بر اساس این قضیه اگر  nمتغیر بعددار
در یک معادله همگن ابعادی وجود داشته باشد که به وسیله
 mمتغیر اصلي تعریف شود ،ميتوان آنها را به  n-mگروه
بدون بعد تقسیم کرد .جزئیات مربوط به قضیه  πباکینگهام
بهصورت جزئيتر در مطالعه عباسپلنگي و آخوندعلي
( )Abbas Palangi & Akhond Ali, 2008آمده است .در
نهایت با بهکارگیری قضیه  πباکینگهام و با درنظر گرفتن
این امر که شكل هندسي حجم خاک خیس شده در اطراف
یک منبع نقطهای به نوع خاک ،دبي قطرهچكان ،کل حجم
آب وارد شده به خاک و زمان آبیاری بستگي دارد ،روابط
( )7و ( )2برای بیان حداکثر قطر و عمق خیس شده بهدست
آمد:
3
1
1
1
()7
𝑑 = 𝐴1 . 𝑘𝑠 (2𝑛1−2) . 𝑞 (−2𝑛1+2) . 𝑡 𝑛1
3
1
1
1
()2
𝑧 = 𝐴2 . 𝑘𝑠 (2𝑛2−2) . 𝑞 (−2𝑛2+2) . 𝑡 𝑛2

شبیهسازی عددی
از جمله مدلهای عددی کاربردی برای شبیهسازی حرکت
آب ،حرارت و نمک در حالت غیراشباع و مدیریت آب خاک،
نرمافزار  HYDRUS-2Dميباشد .معادالت کاربردی و نحوه
حل آنها در نرمافزار اشاره شده بهصورت جزئيتر در
مطالعات سیمونک و همكاران ()Simunek et al., 2006
آورده شده است.
در این مطالعه ،جهت مدلسازی پیاز رطوبتي خاک زیر یک
قطرهچكان برای هر بافت خاک ،از نرمافزار HYDRUS-2D
استفاده گردید .نرمافزار برای هر  72کالس بافت خاک
تعریف شده در آن ،اجرا گشته و مقادیر مورد نیاز جهت
تعیین روابط ( )7و ( )2با استفاده از قضیه  πباکینگهام
استخراج گردید .بهعبارت دیگر برای پیاز رطوبتي بهدست
آمده از اجرای نرمافزار برای هر بافت خاک در بازههای زماني
مختلف ،مقادیر حداکثر قطر خاک خیس شده و عمق خاک
مرطوب شده قرائت شده و با در دست داشتن هدایت
هیدرولیكي اشباع خاک ،دبي قطرهچكان ،حجم آب ورودی
به خاک و بهکارگیری روابط ( )9تا ( ،)1مقادیر مربوط به
روابط ( )7و ( )2محاسبه شدند .الزم بهذکر است ،جهت
مساوی شدن شرایط برای انجام مقایسهای منطقي بین
فرمولهای حاصله ،مقدار آبدهي ثابت  9لیتر بر ساعت برای
قطره چكان بهعنوان منبع خروج آب در نظر گرفته شد .این
مقدار دبي در محدوده عمومي  7-9لیتر بر ساعت بود که
مقدار آبدهي معمول قطرهچكان ميباشد.

در روابط ( )7و ( ks )2هدایت هیدرولیكي اشباع خاک،
دبي قطرهچكان t ،زمان آبیاری d ،حداکثر قطر خاک خیس
شده و  zعمق خاک مرطوب شده ميباشد n1 ،A2 ،A1 .و n2
نیز ضرایب ثابت ميباشند که با برقراری رابطه بین
پارامترهای بدون بعد از طریق روابط زیر بهدست ميآیند:
𝑛
𝑑 ′ = 𝐴1 . 𝑣 ′ 1
()9
′
′ 𝑛2
𝑣 𝑧 = 𝐴2 .
()2
q

ارزیابی روابط
ارزیابي کارایي مدلها معموال بر اساس پارامترهای آماری
حاصل از مقایسه دادههای پیشبیني شده و مشاهده شده
صورت ميگیرد ( .)Ben-Gal et al., 2004در این مطالعه،
برای بیان قابلیت فرمولهای بهدست آمده ،شاخصهای
آماری همچون ،جذر میانگین مربعات خطا (،)RMSE

گفتني است ،فرم این روابط با استفاده از نتایج آزمایشهای
مزرعهای بهدست آمده و در صورت عدم دسترسي به این
نتایج ،ميتوان از نتایج آزمایشگاهي (مانند باکسهای
شیشهای یا سایر مدلهای فیزیكي) و یا شبیهسازی عددی
استفاده نمود (.)Abbas Palangi & Akhond Ali, 2008
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میانگین خطای مطلق ( )MAEو ضریب همبستگي (( )Rبه-
ترتیب ،روابط ( )3( ،)9و ( ))70مورد استفاده قرارگرفت.
2
()9
) 𝑋 ∑𝑛 (𝑋 −
𝑝

𝑜

𝑖=1

𝑛

()70

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑛

1
| 𝑝𝑋 𝑀𝐴𝐸 = ∑ |𝑋𝑜 −
𝑛
𝑖=1
𝑛
]) 𝑜̅𝑋 [∑𝑖=1(𝑋𝑝 − 𝑋̅𝑝 )(𝑋𝑜 −

()3

شكل  7نمونهای از الگوی پیاز رطوبتي حاصل از اجرای
نرمافزار را برای دو بافت شنلومي و لوم در مدت زمان کاربرد
 70ساعت نشان ميدهد .بر اساس نتایج شكل  ،7میزان
پیشروی رطوبت در دو بافت مذکور متفاوت بوده و مقدار
این تفاوت عالوه بر مقدار هدایت هیدرولیكي ،به ساختمان
خاک و تخلخل آن بستگي دارد .همانطور که مالحظه مي-
شود ،پیشروی رطوبت در خاک با بافت لوم کمتر بوده و این
بافت آب بیشتری را در خود ذخیره نموده است .میزان
حداقل و حداکثر رطوبت در برچسبهای شكل  7و میزان
رطوبتي که هر رنگ نماینده آن ميباشد ،دلیل روشني بر
میزان پیشروی رطوبت در این دو نوع بافت خاک است .به-
عبارت دیگر ،حداکثر قطر و عمق جبهه رطوبتي در بافت
لوم  20سانتيمتر بوده ،اما در بافت شنلومي مقدار حداکثر
قطر و عمق جبهه رطوبتي بهترتیب 20 ،و  92سانتيمتر
ميباشد .همچنین با توجه به محدوده رطوبتي ،مشاهده
ميشود که مقدار حداکثر رطوبت در بافت لومي بیشتر از
شنلومي ميباشد .گفتني است که اجرای مدل برای هر 72
بافت خاک انجام شد ،اما از آنجاکه نتایج مربوط به دو بافت
شن و لوم شني-رسي در محدوده مورد انتظار و قابلقبول
نبود ،از ارائه نتایج آن خودداری گردید .با برقراری رابطه
بین پارامترهای بدون بعد و برازش بهترین منحني ،مقادیر
 n1 ،A2 ،A1و  n2حاصل شد .معادالت بهدست آمده توسط
این ضرایب ثابت جهت توصیف پیاز رطوبتي خاک در بافت-
های مختلف در جداول  7و  2آمده است.

) 𝑜̅𝑋 − 𝑋̅𝑝 ) × ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑜 −

𝑝𝑋(∑𝑛𝑖=1

=𝑅

که در آنها  nاندازه نمونه Xp ،مقادیر تخمیني از رابطه
حاصله Xo ،مقادیر مشاهداتي X ،میانگین مقادیر تخمیني
p

( & Tarazkar

و  Xمیانگین مقادیر مشاهداتي ميباشند
 .)Sedghamiz, 2008هر کدام از این معیارها جنبهای از
خطا یا دقت دادهها را نمایش ميدهند .نرمافزار
 HYDRUS-2Dبرای سیستمهای آبیاری قطرهای سطحي
و زیرسطحي در مطالعات گوناگون اجرا شده و نتایج خوبي
از اندازهگیریهای میداني برای انواع بافتهای خاک توسط
این نرمافزار ارائه شده است (Skaggs et al., 2004؛
o

Kandelous & Simunek, 2010؛ Khanmohammadi et
 .)al., 2012بر اساس نتایج تایید شده نرمافزار HYDRUS-

 ،2Dدر این مطالعه ،دادههای جدید برای بافتهای مختلف
با استفاده از این نرمافزار تولید شده و مقادیر بهدست آمده
مبنای مقایسه نتایج حاصل از معادالت ارائه شده قرار گرفت.
نتایج و بحث

Loam

Loamy Sand

شكل  -1پیاز رطوبتی مدل شده توسط نرمافزار  HYDRUS-2Dدر زمان کاربرد  11ساعت برای بافتهای شنلومی و لوم
Figure 1. Wetting front modeled by HYDRUS-2D software for sandy loam and loam textures at a period of 10
hours
(متر مكعب بر ساعت) و  tزمان آبیاری (ساعت) ميباشد.
معادالت ارائه شده در جداول  7و  ،2امكان تخمین ابعاد

برای ارزیابي عملكرد معادالت ارائه شده ،نتایج شاخصهای
آماری مربوط به هر فرمول در جدول  9ارائه شده است.
نتایج جدول  9نشان ميدهد که معادالت مربوطه توانایي
الزم را برای تعیین پیاز رطوبتي در بافتهای مختلف خاک

جبهه پیاز رطوبتي در خاکهای با بافت مختلف را برای افراد
متخصص فراهم ميآورد .در این روابط  dحداکثر قطر جبهه
رطوبتي (متر) z ،عمق جبهه رطوبتي (متر) ks ،هدایت
هیدرولیكي اشباع خاک (متر بر ساعت) q ،دبي قطره چكان
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شكلهای  2و  9مقادیر حداکثر قطر جبهه رطوبتي ( )dو
عمق جبهه رطوبتي ( )zرا برای دبي ثابت  9لیتر بر ساعت
هنگام کاربرد به مدت  0ساعت را در خاکهای با بافت
مختلف نشان ميدهند.

دارا ميباشند .بنابراین از این معادالت استفاده کرده و
مقایسهای بین مقادیر حداکثر قطر جبهه رطوبتي ( )dو
عمق جبهه رطوبتي ( )zجهت تشریح بهتر اختالف جبهه
رطوبتي ایجاد شده در بافتهای مختلف صورت گرفت.

جدول  -1معادالت تعیین حداکثر قطر جبهه رطوبتی در بافتهای گوناگون خاک
Table 1. Equations for determination of maximum diameter of the wetting front in different soil textures
)(Row
Soil texture
Corresponding equation
0 . 323

0 . 339

t

0 . 336

0 . 331
0 . 331

0 . 312

0 . 313

0 . 328

t

t

q

d  1 . 263 k s

Loam

3

d  1 . 207 k s

Silt

4

d  1 . 057 k s

Silt Loam

5

d  1 . 460 k s

Clay Loam

6

d  0 . 994 k s

Silty Clay Loam

7

d  1 . 418 k s

Sandy Clay

8

d  0 . 921 k s

Silty Clay

9

d  1 . 370 k s

Clay

10

 0 . 004
q
q

 0 . 032
q

0 . 327

0 . 344

t

0 . 004

d  1 . 337 k s

 0 . 004

0 . 344

t

t

0 . 332

0 . 335

t

Sandy Loam

2

0 . 352
0 . 336

0 . 019
q

 0 . 031
q

0 . 332

d  1 . 493

ks

q

0 . 335

t

0 . 336

0 . 297

t

t

0 . 346

 0 . 016

Loamy sand

1

0 . 004
q

 0 . 055
q
 0 . 008
q

جدول -2معادالت تعیین عمق جبهه رطوبتی در بافتهای گوناگون خاک
Table 2. Equations for determination of the depth of wetting front in different soil textures
)(Row
Soil texture
)(Corresponding equation
0 . 389

t

0 . 404
0 . 351

t
t

0 . 337
0 . 319

0 . 330
0 . 316

0 . 326

0 . 298

t

t

t

t

0 . 331

0 . 337

z  0 . 571 k s

Silt Loam

5

z  0 . 653 k s

Clay Loam

6

z  0 . 523 k s

Silty Clay Loam

7

Sandy Clay

8

z  0 . 485 k s

Silty Clay

9

z  0 . 677 k s

Clay

10

0 . 006
q

q

0 . 335

0 . 350

z  0 . 654 k s

Silt

4

q

 0 . 022

0 . 342

t

z  0 . 750 k s

Loam

3

0 . 106

q

0 . 332

z  1 . 045 k s

Sandy Loam

2

q

0 . 027

0 . 325

0 . 341

t

0 . 338
0 . 301

t

0 . 306

0 . 084

z  1 . 250 k s

Loamy sand

1

 0 . 005
q
 0 . 026
q

0 . 007
q

z  0 . 727 k s

 0 . 049
q

 0 . 011
q

رطوبتي بهترتیب در بافتهای شنلومي ،لوميرسي ،رس-
شني و رسي بوده و با توجه به این شكل ،بافت رسسیلتي
حداقل قطر را دارد .مالحظه شكلهای  2و  9نشان ميدهد
که در مقایسه پیاز رطوبتي بافتهای مختلف ،حداکثر قطر
جبهه رطوبتي و عمق جبهه رطوبتي دارای روند یكساني

با توجه به شكل  2دیده ميشود که بافتهای شنلومي،
لوميرسي ،رسشني و رسي بهترتیب دارای حداکثر قطر
جبهه رطوبتي ميباشند .حداقل قطر را در بافت رسسیلتي
شاهد هستیم .در شكل  9نیز شاهد حداکثر عمق جبهه
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تحقیق حاضر نسبت به معادالت ایشان دارد .البته نباید
اهمیت کار میداني این افراد و عدم توانایي نرمافزار بهکار
رفته در این مطالعه جهت حصول نتایج قابلقبول برای بافت
شني مورد مطالعه در تحقیق ایشان را نادیده گرفت.

ميباشند .مقایسه حداکثر مقدار ( RMSEسانتيمتر)
 2/720برای  dو  7/776برای ( zجدول  ،)9با مقادیر RMSE
محاسبه شده در مطالعه عباسپلنگي و آخوندعلي ( Abbas
 9/9( )Palangi & Akhond Ali, 2008برای  dو  9/6برای
 zدر خاک شني) نشان از دقت بیشتر معادالت ارائه شده در

جدول  -3نتایج شاخصهای آماری برای معادالت تعیین حداکثر قطر جبهه رطوبتی ( )dو عمق جبهه رطوبتی ( )zدر بافتهای
گوناگون خاک
Table 3. The results of statistical indices for the equations for determination of maximum diameter of the wetting
front (d) and depth of wetting front (z) in different soil textures
R
)RMSE (cm
)MAE (cm
Row
Soil texture
z
d
z
d
z
d
1
Loamy sand
0.994 0.986
1.092
1.875
0.943
1.295
2
Sandy Loam
0.998 0.996
0.885
1.639
0.848
1.200
3
Loam
0.997 0.996
0.738
1.559
0.805
1.171
4
Silt
0.985 0.984
0.869
1.668
0.869
1.165
5
Silt Loam
0.997 0.997
0.743
1.337
0.792
1.056
6
Clay Loam
0.992 0.995
0.714
1.126
0.763
0.966
7
Silty Clay Loam
0.978 0.983
1.116
2.055
0.930
1.301
8
Sandy Clay
0.983 0.986
0.883
1.581
0.848
1.145
9
Silty Clay
0.968 0.969
1.103
2.120
0.979
1.376
10
Clay
0.990 0.989
0.869
1.861
0.867
1.253

40
30

10
0
Clay

Silty
Clay

Sandy
Clay

Silty
Clay
Loam

Clay
Loam

Silt
Loam

Silt

Loam

Sandy
Loam

Loamy
sand

Soil texture

شكل  -2مقادیر حداکثر قطر جبهه رطوبتی بر حسب سانتیمتر در بافتهای مختلف خاک
)Figure 2. Maximum diameter of wetting front in different soil textures (cm
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30

20

)z (cm
10

0
Clay

Silty
Clay

Sandy
Clay

Silty
Clay
Loam

Clay
Loam

Silt Loam

Silt

Loam

Sandy
Loam

Loamy
sand

Soil texture

شكل  -3مقادیر عمق جبهه رطوبتی بر حسب سانتیمتر در بافتهای مختلف خاک
)Figure 3. Wetting front depth in different soil textures (cm

همچنین ،در ارزیابي رابطه ارائه شده توسط شوارتزمن و زور
( ،)Schwartzman & Zur, 1986مقدار  RMSEبرای داده-
های مشاهداتي قطر خاک خیسشده و عمق جبهه رطوبتي
در مطالعه حیدری و همكاران ( )Heydari et al., 2008به-
ترتیب 71/620 ،و  71/269سانتيمتر بهدست آمد .با بهینه
کردن ضرایب مدل شوارتزمن و زور ( & Schwartzman
 )Zur, 1986با روش رگرسیون غیرخطي توسط حیدری و
همكاران ( ،)Heydari et al., 2008مقدار  RMSEبرای
دادههای مشاهداتي قطر خاک خیس شده و عمق جبهه
رطوبتي بهترتیب  0/172و  2/097سانتيمتر نتیجه شد.
عالوه بر این ،بهینه کردن ضرایب مدل اشاره شده با روش
حداقل مربعات خطا در مطالعه مذکور ،مقدار  RMSEرا برای
دادههای مشاهداتي قطر خاک خیسشده و عمق جبهه
رطوبتي بهترتیب 3/606 ،و  0/120نتیجه داد .مقایسه نتایج
ذکر شده برای خاک لومرسي در مطالعه حیدری و همكاران
( )Heydari et al., 2008با نتایج مطالعه حاضر (جدول ،)9
قابلیت بیشتر معادالت ارائه شده برای خاک مذکور در
مطالعه حاضر را نسبت به مدل شوارتزمن و زور
(( )Schwartzman & Zur, 1986در صورت استفاده از
ضرایب اولیه یا بهینهشده) نشان ميدهد.

نتیجهگیری کلی
بافت خاک از جمله عوامل موثر در تعیین شكل پیاز رطوبتي
خاک ميباشد .تعیین ابعاد پیاز رطوبتي با توجه به بافت
خاک ،متخصصین را به ارائه راهكارهای مدیریتي صحیح در
مزرعه سوق ميدهد .کاربرد قضیه  πباکینگهام بههمراه
نتایج شبیهسازی عددی حاصل از نرمافزار ،HYDRUS-2D
امكان مدلبندی جبهه رطوبتي خاک را با ارائه مدلهایي
ساده و قابل استفاده برای افراد با دانش کم در زمینه آب و
آبیاری فراهم ميآورد .با توجه به نتایج حاصل ،کاربرد قضیه
 πباکینگهام جهت شبیهسازی جبهه رطوبتي خاک ،در همه
شرایط از جمله آزمایشگاهي (مطالعه میرزایي و همكاران
( ،))Mirzaei et al., 2005مزرعهای (مطالعه عباسپلنگي و
آخوندعلي ( ))Abbas Palangi & Akhond Ali, 2008و
مدلسازی عددی (مطالعه حاضر) باعث ارائه فرمولهایي
ساده و قابل قبول جهت مدلسازی جبهه رطوبتي خاک
ميشود .با کاربرد این قضیه بههمراه مدلي مناسب همانند
 ،HYDRUSقادر به ارائه فرمولهایي مناسب در مدت زمان
کم خواهیم بود که شاید دسترسي به آنها با استفاده از
شرایط مزرعه کاری دشوار یا شاید غیرعملي باشد .مدلهای
ارائه شده با خطای کم همانند مدلهای حاصل در این
تحقیق ،امكان برآورد ابعاد پیاز رطوبتي تحت آبیاری قطره-
ای در خاکهایي با بافت مختلف را برای طراح به عمل آورده
و او را در مدیریت صحیح یاری مينماید.
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Determination of the Wetting Pattern Dimensions in Drip Irrigation by
Coupling the HYDRUS-2D Software and Backingham π Theorem in
Texturally Different Soils
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Abstract
In order to design and accurate management of drip irrigation systems, it is necessary to have sufficient
information regarding the dimensions of wetting front (diameter and depth of the soil wetted by drippers)
for various soil textures. Such important parameters as soil hydraulic functions, drip discharge and
irrigation time influence the dimensions of created wetting front. In this study, new semi-empirical
models for determination of depth and maximum diameter of soil wetting front under point source in
several soil textures were developed. For this purpose, HYDRUS-2D software was run for an application
discharge (3 Lhr-1) in several soil textures. Using Backingham π theorem and obtained values from
software, including depth and maximum diameter of soil wetting front, the equations which estimate the
wetting front dimensions were presented for several soil textures. Soil saturated hydraulic conductivity,
irrigation time and dripper discharge were the parameters of developed equations. Statistic indices
results for all equations (min Correlation Coefficient about 0.968, max Root Mean Square Error about
2.120 and max Mean Absolute Error about 1.376) firm the ability of presented equations in calculation
of wetting pattern dimension in different soil structures. On the basis of obtained results, presented
equations can be used properly for designing and optimal management of drip irrigation system which
is located in any soil textures.
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