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چکیده
برای کنترل شوری آبوخاک از سامانههای زهکشی استفاده میشود که شناخت آنها نیازمند صرر وترت و هنهنره اسرتا بررای
صرفهجوهی در هنهنه و زمان میتوان مدلهای شبیهسازی زهکشی را بکار بردا پژوهش حاضر ،عملکرد مدل  SaltModدر شربیه-
سازی سطح اهستابی ،حجم و شوری زهاب را ارزهابی نمودا شبیهسازی برای سه محصول مهم دشت مغان (گندم ،جو و ذرت) و سه
تیمار  CD70 ،FDو  CDchانجام شدا برای بررسی زهکشی کنترلشده در مدل ،ضرهب کنترل زهکشی ( )Frdلحاظ شدا تیمرار FD
برای کالیبراسیون ،تیمارهای  CD70و  CDchبرای اعتبارسنجی انتخاب شدندا پس از شبیهسرازی ،میرنان مطابترت میران مترادهر
واتعی و شبیهسازیشده بررسی شدا در شبیهسازی سطح اهستابی ،میانگین  REبرای گندم ،جو و ذرت به ترتیرب  77/3 ،71/3و 77
درصد و میانگین  0/01 ،0/73 RMSEو  0/01به دست آمدا همین شاخصها برای حجم زهراب  22 ،71و  71درصرد و همننرین
 0/01 ،0/00و  0/01حاصل شدا اهن نتاهج ،دتت تابلتبول مدل را تائید مینماهدا سپس از مدل برای بررسی ترثییر عامرل کنتررل
زهکشی ،عمق آب آبیاری و عمق نصب زهکش بر سطح اهستابی ،حجم و شوری زهاب استفاده گردهرد بنرابراهن مردل مریتوانرد
مدهرهتهای مختلف آبیاری و زهکشی را در دشت مغان شبیهسازی نماهدا
واژههای کلیدی :دشت مغان ،زهکشی کنترلشده ،شبیهسازی ضرهب کنترل زهکشیSaltMod ،

مقدمه

روزافنون تهدهدی جردی بررای کشراورزی در منراطق خشر

1

بخش کشاورزی هکی از عمدهترهن مصر کنندگان منابع آبی

نیمهخش

و

محسوب میشرود (رنجبرر و پیراسرته انوشره)7314 ،ا

است که کیفیت منابع آب مصرفی در آن ،تثییر زهادی بر کیفیت و

آزماهشهای منرعهای به منظور شناخت شراهط موجود سامانههای

مینان محصول میگذاردا درمجموع شوری آبوخراک برهصرورت

زهکشی مفید میباشند ،اما محدودهتهای تابلتوجهی نین دارنردا
هکی از محدودهتها اهن است که اهرن آزمراهشهرا را نمریتروان

 7دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسری آب ،دانشرگاه برینالمللری
امام خمینی (ره) ،تنوهن ،اهران
 2دانشیار گروه علوم و مهندسری آب ،دانشرگاه برینالمللری امرام خمینری (ره)،
تنوهن ،اهران (*نوهسنده مسئول)b.nazari@eng.ikiu.ac.ir :
 3دانشیار گروه علوم و مهندسری آب ،دانشرگاه برینالمللری امرام خمینری (ره)،
تنوهن ،اهران
 4دانشیار گروه علوم و مهندسری آب ،دانشرگاه برینالمللری امرام خمینری (ره)،
تنوهن ،اهران
 0دانشآموخته دکتری آبیاری و زهکشی ،پردهس کشاورزی و منرابع طبیعری،
دانشگاه تهران
تارهخ درهافت7400/7/3 :
تارهخ پذهرش7400/2/71 :
DOR: 20.1001.1.24764531.2021.8.1.3.1

برای پیشبینی اسرتفاده نمرود و روشهرای موجرود وترتگیرر و
هنهنهبر میباشند (صیادی شهرکی و همکاران)7318 ،ا بنابرراهرن
با توجه به لنوم بررسری عوامرل مختلرف آبوخراک و همننرین
شبیهسازی و پیشبینی آن ها ،استفاده از مدل شبیهسازی توصریه
میشودا امروزه تعداد بسیار زهادی از مدلهرا ماننرد ،DrainMod
 SaltMod ،SaltMedو  SWAPدر علوم آب استفاده میشروندا
در میان مدلهاهی که شبیهسازی شراهط گوناگون را برا هنهنره و
وتت کم انجام مریدهنرد ،مردل  Saltmodمریتوانرد گنهنرهای
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برنامه راهانهای برای پریش-

پیشررنهاد مرریشررود ()Singh, 2012ا فرجررانی و همکرراران

بینی شوری رطوبت خاک ،آب زهرزمینی و زهکش ،عمق سطح

مطالعهای را باهد پیشبینی شوری منطته رهشه (بریش از 70

اهستابی و خروجی زهکش در زمینهرای کشراورزی اسرت کره

سال) در مناطق دهم کشور تونس با استفاده از مدل شبیه سازی

و گنهنرههرای

 SaltModتحت سیستم زهکشی زهرسطحی انجام دادندا نتاهج

متنوع مدهرهت آب است )(Oosterbaan, 2002ا خروجیهرای

نشان داد که مدل تادر به پیشبینی اهن متادهر کموبیش مشابه

اهن مدل درک فینهکی مبتنی بر روند طروننی مردت جرهران و

هداهت الکترهکی در ناحیه رهشه اسرتا شربیه سرازی همننرین

را فرراهم مریکنردا اهرن مردل در پرژوهشهرای

نشان داد که کاهش عمق زهکشی به طرور معنری داری شروری

متعددی مورد ارزهابی ترار گرفته است که نتاهج آن ها حراکی از

منطته رهشه را تغییر نمی دهد و فتط تراز سرطح آب را کراهش

تواناهی بانی مدل در شبیهسازی شراهط مختلف استا سرنگی

می دهدا همننین اهن محتتان نشان دادند که هیچ تغییرری در

و همکاران مطالعه ای با عنوان اجرای زهکشی زهررسرطحی در

شوری منطته رهشه به دلیل تغییر در فاصله زهکش وجود نداردا

دشت های برنج در منطته سراحلی آنردراپرادش در هنرد انجرام

در اهن مطالعه ،کالیبراسیون  SaltModبرای پارامترهای تعرادل

دادندا در اهن پژوهش به شبیه سرازی شروری پروفیرل خراک و

نمر

-آب ،اعتبرار مردل را بررای شرراهط محلری یابرت کرررد

خروجی زهکش ها با استفاده از مدل  Saltmodپرداختندا نتاهج

()Farjani et al., 2013ا هائو و همکاران مطالعهای را بهمنظور

نشان دادنرد کره برا توجره بره رانردمان مردل و تفراوت میران

ارائه ه

و

مشاهدات و متادهر پیش بینی شده شوری و ارزشیابی پارامترهرا،

سنارهوهای مدهرهت آبیاری و زهکشی بررای مرنارع کشراورزی

مدل  Saltmodشوری پروفیل خاک را بهتر از دهگر مدل هرای

دهم تحت تثییر نم

منطته ساحلی از شرق چرین

موردمطالعه پیشبینی نمود )(Sarangi et al., 2006ا باهسری

انجام دادندا بر اساس نتاهج شربیهسرازی ،روشهرای مردهرهتی

و همکاران با تعیین راندمان آبشوهی ،زهکشی طبیعی منطتره و

مناسب برای کنترل ورود به سیستم آب و شوری خاک توصریه

استفاده از مدل  Saltmodو نین انردازه گیرری هرای منرعره ای،

مرریشررودا رانرردمان شستشرروی  00درصررد در منطترره رهشرره و

ایرات درازمدت زهکشی کنترل شده بر شوری خراک و رانردمان

زهکشی طبیعی  0/03متر در سال ،نتاهج مردل را برا دادههرای

آبیاری را در طول فصل رشد در دشرت حرران واترع در جنروب

مشاهده شده مطابتت میدهدا عمق و فواصل مختلرف زهکرش

شرتی ترکیه بررسی کردندا نتاهج شبیه سازی مدل نشان داد که

تثییر تابلتوجهی بر شوری منطته رهشه و عمق سطح آب داردا

استفاده از زهکشی کنترل شده ،کاراهی و کفاهرت مصرر آب را

نتاهج حاصل از شبیهسازی سنارهوی آبیاری نیرن نشران داد کره

(Bahceci et al.,

آبیاری مستتیم با آب شور رودخانه توصیه نمیشودا اهن مطالعره

)2008ا سینگ در مطالعرهی خرود اعتبارسرنجی  SaltModرا

نشان داد که  SaltModمیتواند با موفتیرت بررای پریشبینری

شمال غربی هند و برخی گنهنه ها برای

تثییر تغییر روشهای آبیاری و زهکشی بر شوری منطته رهشره

کنترل آب گرفتگی موردبررسی تررار دادا نتراهج نشران داد کره

اسررتفاده شررود )(Yao et al., 2014ا سررینگ مطالعررهای را

سطح آب های زهرزمینی در طوننی مدت تحت الگوهای کشرت

بهمنظور ارزهابی تثییر سیاستهای مختلف مدهرهتی بر پاهرداری

موجود در حال افناهش است بنابراهن ،اسرتراتژیهرای مناسرب

طوننیمدت کشاورزی آبی انجام داد و پرس از کالیبراسریون و

مدهرهت آب ماننرد کراهش سرطح بررنج  1-0درصرد ،کراهش

اعتبارسنجی موفتیتآمین ،چندهن سیاسرت مردهرهتی جراهگنهن

اسررتفاده از آب کانررال  1-70درصررد و افررناهش مصررر آب

برای تثییرات طوننیمدت آنها بر سطح آبهای زهررزمینری و

زهرزمینی  8-1درصد برای پاهین آوردن سطح آب زهرزمینی بره

شوری موردمطالعه ترار دادا سیاستهای جاهگنهن نشان داد که

عمق امن و جلوگیری از افناهش بیشتر سطح آب زهرزمینی

سطح آب زهرزمینری در منطتره موردمطالعره در طروننیمردت

مناسب باشدا مدل  SaltModه

تادر به بررسی حالتهای مختلف هیردرولويه

انتتال نمر

به ترتیب  77و  38/0درصد افناهش میدهد
برای بخش نیمه خش

ه

روش شبیهسازی بهمنظور مطالعه توازن آب و نم
دهم در ه

عملکرد مدل  SaltModدر شبیه سازی سطح ایستابی ،حجم و شوری زهاب و 33...

تحت شراهط موجود افناهش میهابد بنرابراهن ،اسرتراتژیهرای

مشاهده میشود که مدل  Saltmodبهصورت گستردهای بررای

مناسب مدهرهت آب مانند تغییر در الگوی کشت با کاهش سطح

مدهرهت طوننیمدت منابع آب در مناطق مختلف استفادهشرده

برنج ،کاهش استفاده از آب کانال ،افناهش استفاده از آب زهرر-

است تا تعامالت پینیده بین تغییرات هیردرولیکی و روشهرای

زمینی و پوشش کانال پیشنهاد شد که سطح آب زهرزمینی را به

مدهرهت آب را نشان دهدا دشرت مغران در سراحل جنروبی رود

عمق اهمن کاهش داده و از افناهش بیشتر سطح آب زهرر-

ارس و غرب درهای خنر واتع است کره بره دلیرل وجرود نهره

زمینی جلوگیری مریکنرد ()Singh, 2016ا ازجملره مطالعرات

غیرتابل نفوذ در عمق نسبتاً کرم و منرابع آب دائمری و کرافی،

داخلی نین میتوان به کاظمی زرهون و همکاران ( )7312اشراره

شراهط برای اجرای روش زهکشی کنترل شده فرراهم اسرتا از

کرد که به شبیهسازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خراک در

سوی دهگر ،هکری از مشرکالت اصرلی در منراطتی کره دارای

زمینهای پاهاب سد حاجیلر چای اسرتان آذرباهجران شررتی برا

شبکههای آبیاری و زهکشی میباشند ،زهاب خروجی از مرنارع

اسررتفاده از تلفی رق زم رینآمررار و مرردل کررامپیوتری Saltmod

استا بررسی پژوهشهای مختلف نشران مریدهرد کره مردل

پرداختندا آنان مینان شوری خاک در دورههرای زمرانی  0و 70

 SaltModتواناهی شبیهسازی برخی خصوصیات گیاه و خاک را

ساله را با مدل  Saltmodپیشبینی نمودندا مترادهر شروری در

در شراهط مختلف مردهرهتی داردا در اهرن پرژوهش ابتردا مردل

 18نتطه از محدوده موردمطالعه تعیین شدا نتاهج نشان داد کره

 Saltmodواسنجی و صحتسنجی شردا سرپس از اهرن مردل

در منطته رهشه ،متادهر شوری کمتر از  1/3دسری زهمرنس برر

برای بررسی تثییر مدهرهتهای مختلف آبیراری و زهکشری برر

متر در دورههای  0و  70ساله روند افناهشی و مترادهر بیشرتر از

سطح اهستابی ،حجم و شوری زهاب خروجری اسرتفاده گردهردا

آن روند کاهشی دارنردا محجروبی و صرادتی نری ( )7314در

واسررنجی و صررحتسررنجی مرردل بررا بررسرری عملکرررد مرردل

تحتیتی به برآورد شوری خراک در محردوده رهشره نیشرکر برا

 SaltModدر شبیهسازی سطح اهستابی ،حجم و شوری زهراب

مدهرهتهای مختلف آبیاری و زهکشی درکشت و صرنعت امرام

خروجی برای سه محصول مهم دشت مغان (گندم ،جو و ذرت)

خمینی با استفاده از مدل  Saltmodپرداختندا در اهن پرژوهش

و برای سه تیمار زهکشی آزاد ( ،)FDزهکشری کنتررلشرده برا

جهت پیشبینی آیار بلندمدت ( 70ساله) مدهرهتهرای مختلرف

عمق کنترل یابت  10سانتیمتر ( )CD70و زهکشی کنترل شده

آبیاری و زهکشی بر شوری خاک ،عمرق زهراب ،عمرق سرطح

با عمق کنترل متغیر ( )CDchانجام شدا

ه

اهستابی ،کفاهت و راندمان آبیاری درکشت و صنعت امام خمینی
از مدل  Saltmodاستفاده نمودندا چندهن حالت مختلف ازجمله

مواد و روشها

کاربرد عامل کنترل زهکشی ،کاهش عمق آب آبیاری ،شروری

محدوده موردمطالعه

و

دشت مغان شامل سه شهرستان پارسآباد ،گرمی و بیلهسوار

آب آبیاری و کاهش عمق نصرب زهکرش زهرزمینری فرر

توسررط مرردل اجرررا شرردا نترراهج مرردل بررا اسررتفاده از دادههررای

استا طبق اظهارنظر کارشناسان کشاورزی ،محصولدهی خاک

جمعآوریشده در منرعه واسنجی شدا بر اساس پیشبینی مدل،

اهن شهرها از دهگر مناطق بیشتر استا خاک هر سه شهر مغان

استفاده از عامل کنترل زهکشی بیشتر از  ،0/20بردون کراهش

بسیار ارزشمند استا تسمت شمالی جلگه وسیع و حاصلخین

در مصر آب آبیاری سبب بان آمدن سطح اهستابی به محدوده

مغان ،شهرستان پارسآباد استا در بین شهرهای منطته مغان،

رهشه گیاه نیشکر خواهد شردا تخمرین مردل  Saltmodنشران

پارسآباد بهدلیل رونق کشاورزی از دو شهر دهگر بهتر شناخته

میدهد که در زهکشهای زهرزمینی بافاصله  10مترر ،افرناهش

شده است و کشت و صنعتهای شهرستان پارسآباد مغان زبانند

عمق نصب بیش از  7/0متر فاهدهای ندارد و تغییری در کاهش

و مشهور استا آبوهوای مناسب اهن شهرستان نین در استان

شوری خاک به وجود نخواهرد آوردا برا توجره برهمررور منرابع،

نمونه استا در حال حاضر دشت مغان به هکی از تطبهای
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پیشرفته در زمینه کشاورزی ،دامپروری ،باغداری و صناهع در

لولههای زهکش زهرزمینی از جنس ( PVCلولههای

کشور اهران تبدهلشده استا محصونت راهج در منطته مغان

خرطومی) با تطر  200میلیمتر ،همراه با پوشش معدنی (شن و

عبارتاند از گندم ،پنبه ،چغندرتند ،هونجه ،ذرت و صیفی و در

ماسه) در اطرا میباشندا اهن لولهها در عمق  7/8تا  2متری از

مراتب بعدی سوها ،جو ،کنجد و بادامزمینی (عبداهلل زاده)7311 ،ا

سطح زمین ،با شیب  0/2درصد ،بافاصله ننده

به  80متر و

شکل  7موتعیت دشت مغان در استان اردبیل را نشان داده استا

طول  710متر (در هر تطعه) نصبشده و در انتهای هر زهکش،

اهستگاه پارسآباد در دشت مغان در طول جغرافیاهی  41درجه و

منهول سیمانی کار گذاشته شده استا اهن زهکشها به زهکش

جغرافیاهی  31درجه و 31

جمع کننده که از نوع لولهای سیمانی است متصل میشوندا

دتیته و  74یانیه شمالی و در ارتفاع  12متری از سطح درها ترار

درنهاهت زهکشهای جمع کننده هر دو تطعه به کانال زهکشی

داردا برای هرکدام از محصونت موردمطالعه اهن پژوهش،

اصلی تخلیه میگردد (شکل )3ا

 41دتیته و  44یانیه شرتی و عر

منرعهای به وسعت  40هکتار واتع در کشت و صنعت مغان در
شمال استان اردبیل و در  30کیلومتری شهرستان پارسآباد
انتخاب شدا

شکل  -2آبگیر و کانالهای آبیاری مورداستفاده در آبیاری
زمینهای کشت و صنعت مغان

شکل  - 1موقعیت دشت مغان در استان اردبیل

شبکه آبیاری و زهکشي
آب منرعه موردنظر از طرهق شبکه آبیاری و زهکشی دشت
مغان تثمین میشودا شبکه مغان از چهار منطته آبیاری تشکیل
شده استا برای انتتال آب بین تطعات ،از کانالهای آبیاری
استفاده میشود و عملیات آبیاری با استفاده از آبگیر ساختهشده در
ابتدای تطعات انجام میگیرد (شکل )2ا منرعه انتخابشده مجهن
به سیستم زهکشی زهرزمینی بوده و سیستم زهکشی هر تطعه
بهصورت مجنا استا

شکل  -3آرایش سیستم آبیاری و زهکشي
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نوع سازه به کار برده شده برای کنترل سطح اهستابی در منرعه

در اهن تیمار سطح اهستابی در طول فصل کشت متغیر بودا

در شکل  4نشان داده شده استا پس از ارزهابی روشهای

در ابتدا سطح اهستابی در عمق  40سانتیمتری زهر سطح خاک

موجود ،اهن سازه در کنترل سطح اهستابی و هکنواختی تراز آب

تثبیت شدا در مرحله دوم ،سطح اهستابی به  10سانتیمتر افناهش

زهرزمینی بهترهن کاراهی را در منرعه نشان دادا

هافتا در مرحله سوم ،سطح اهستابی در عمق  10سانتیمتری از
سطح خاک تثبیت و تا انتهای طول دوره رشد گیاه در اهن عمق
باتی ماندا جمعآوری دادهها از زمان شروع فصل کشت گندم و
جو در آبان ماه سال  7314آغاز شد و پس از پاهان فصل کشت
ذرت در مهرماه  7310به اتمام رسیدا در طول دوره مطالعه،
مینان آب آبیاری بر اساس عر آبیاری منطته برای هر سه تیمار
تترهباً شبیه به هکدهگر اعمال گردهده استا همننین مدهرهت
کشاورزی و کاربرد کود برای هر سه تیمار هکسان اعمال شدا

شکل  -4شماتیک سازه مورداستفاده برای کنترل سطح

متوالی اهن محصونت اندازهگیری شدا عمق سطح اهستابی با

ایستابي

استفاده از چاه های مشاهداتی و بهوسیله عمق سنج الکترهکی

چاهکهای مشاهداتي
برای بررسی نوسانات سطح اهستابی ،تعداد  40چاه
مشاهداتی در هر محصول ( 70چاه
درمجموع تعداد  730چاه

برای هر تیمار) و

برای هر سه محصول حفر شدا

تغییرات سطح اهستابی در سه گروه از چاه های مشاهداتی
حفرشده در طول زهکشها شامل ه چهارم ابتدا ،وسط و
ه چهارم انتهای طول زهکش فرعی در دو زهکش جانبی از سه
زهکش موردبررسی در هر تیمار آزماهشی تا عمق  7/8متر
موردبررسی ترار گرفتا
جمعآوری دادهها
در پژوهش حاضر برای سه محصول گندم ،جو و ذرت سه
نوع روش زهکشی در نظر گرفتهشده استا تیمار اول زهکشی،
زهکشی آزاد ( )FDاستا در اهن تیمار هیچگونه عملیات کنترلی
بر زهاب خروجی از زهکشها صورت نگرفته استا تیمار دوم،
زهکشی کنترلشده با عمق کنترل یابت  10سانتیمتر ()CD70
استا سطح اهستابی با استفاده از سازه کنترل در عمق 10
سانتیمتری زهر سطح خاک تثبیتشده و تا انتهای فصل کشت در
اهن عمق یابت ماندا تیمار سوم ،زهکشی کنترلشده با عمق
کنترل متغیر ( )CDchاستا

دادههای موردنیاز محصونت گندم ،جو و ذرت در دوره کشت

اندازهگیری شدا اندازهگیری زهاب خروجی بهصورت دستی و با
استفاده از ظر مدرج به همراه زمانسنج انجام گرفتا اندازه-
گیری زهاب خروجی در تمام طول فصل کشت و بهصورت روزانه
اجرا شدا نمونهبرداری از زهاب برای اندازهگیری پارامترهای کیفی
آن ،در محصول گندم و جو هر دو هفته ه بار و برای ذرت هر
هفته از هر سه زهکش و در هر سه تیمار در طول دوره کشت
محصول انجام شد .سپس نمونهها برای تحلیل کیفی به
آزماهشگاه انتتال داده شدندا شوری زهاب با استفاده از دستگاه
 ECمتر اندازهگیری شدا
برای تجنههوتحلیل آماری دادهها و بررسی سطوح معنیداری
آنها ،از نرمافنار  SPSSاستفاده شدا برای آنالین آماری پارامترها
از روش تی-استیودنت استفاده و میانگین پارامترهای اندازهگیری
شده ،به روش دو به دو مورد متاهسه ترار گرفتا
مدل SaltMod

مدل  SaltModبرنامهای کامپیوتری برای شبیهسازی عمق
سطح اهستابی ،حجم و شوری زهاب خروجی ،شوری پروفیل
خاک و ااا است که از تابلیت بررسی حالتهای مختلف مدهرهت
آبیاری و زهکشی در زمینهای کشاورزی نین برخوردار است
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(محجوبی و صادتی نری)7314 ،ا اهن مدل ،بخشی از اطالعات

شدا میتوان گفت مدل  SaltModدر محدوده تابلتبول و

ورودی را بهصورت کیفی و بخشی دهگر را بهصورت عددی از

منطتی برای رسیدن به بهترهن مطابتت بین دادههای برآورد شده

کاربر درهافت مینماهدا متادهر مورداستفاده در پژوهش حاضر که

و مشاهدهشده کالیبره شدا

بهعنوان دادههای ورودی مدل استفاده شدند ،در جدول 7
ارائهشده استا
پس از وارد نمودن اطالعات موردنیاز مدل متناسب با شراهط
پژوهش میدانی و خصوصیات محصونت مورد کشت در منطته
مغان ،شبیهسازی با مدل  SaltModانجام شدا

صحتسنجي مدل
پس از واسنجی مدل و یابت ترار دادن پارامترهای
کالیبراسیون از تیمارهای زهکشی کنترلشده با عمق کنترل یابت
( (CD70و زهکشی کنترلشده با عمق کنترل متغیر ))CDch
برای صحتسنجی مدل  SaltModاستفاده شدا

واسنجي مدل

برای ارزهابی صحت مدل ،متادهر خروجی پیشبینیشده بر

برای انجام واسنجی مدل  SaltModتیمار زهکشی آزاد

اساس مدل در حالتهای زهکشی کنترلشده مالک ترار گرفتا

( )FDبهعنوان تیمار واسنجی انتخاب شدا پارامترهای شوری آب

در مدل  SaltModضرهبی ( )Frdبرای مدهرهت و کاهش زهاب

آبیاری ،عمق زهکشی ،عمق نهه محدودکننده و عمق توسعه

خروجی لحاظ شده که بین صفر تا ه

متغیر است و در صورت

رهشه گیاه پارامترهای مرحله واسنجی برای تنظیم مدل میباشندا

کاربرد سامانههای زهکشی کنترلشده میتوان ساهر مؤلفههای

به عبارت بهتر برای واسنجی مدل با تغییر در متادهر شوری آب

خروجی (عمق سطح اهستابی ،شوری زهاب و ااا) را به ازای

آبیاری ،عمق زهکشی ،عمق نهه محدودکننده و عمق توسعه

متادهر مختلف اهن ضرهب پیشبینی کرد (محجوبی و صادتی

رهشه گیاه شبیهسازیهای مختلفی انجام شدا با توجه به گنارش-

نری)7314 ،ا نحوه محاسبه ضرهب کنترل زهکشی در رابطه 7

های موجود محدودهای برای پارامترهای مرحله واسنجی انتخاب

ارائه شده استا

مینان زهاب خروجی )مشاهداتی( حالت زهکشی کنترلشده  −مینان زهاب خروجی )مشاهداتی( حالت زهکشی آزاد

()7

مینان زهاب خروجی )مشاهداتی( حالت زهکشی آزاد

در اهن حالت همان دادههای ورودی تیمار کالیبراسیون به
مدل داده میشود و ضرهب کنترل زهکشی ( ،)Frdعمق آب
آبیاری و سطح اهستابی اولیه هر تیمار به اهن دادهها اضافه می-
شودا متادهر اهن دادههای ورودی در پژوهش حاضر در جدول  2و

)(Pi − Qi
Qi

()2

× 𝑅𝐸 = 100

1/2

()3

∑(Pi − Qi)2
[ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
]
n

 3ارائه شده استا در واتع با واردکردن متدار  Frdمیتوان
مشخص نمود مدل چند درصد مینان زهاب خروجی را کنترل

در اهن روابط  :Qiمتادهر اندازهگیری شده (مشاهدهشده):Pi ،

نماهد و مدل بهصورت خودکار شوری زهاب و سطح اهستابی را

متادهر پیشبینیشده و  nتعداد نمونههای بکار رفته استا

نین کنترل مینماهدا

 RMSEمیانگین انحرا متادهر شبیهسازیشده از متادهر اندازه-
گیری شده را نشان میدهد که نماهشدهنده عدم اطمینان مطلق

تجزیهوتحلیل آماری

مدل استا هرچه  RMSEبه صفر ننده تر باشد ،کاراهی مدل

بهمنظور ارزهابی نتاهج مدل از شاخصهای آماری درصد خطای

در شبیهسازی بهتر است (علیناده و همکاران)7381 ،ا

نسبی ( )REو رهشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شدا

=Frd
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جدول  -1دادههای ورودی مدل  SaltModدر تیمار واسنجي ()FD
پارامتر ورودی

مقادیر مورداستفاده

واحد
 -1تعداد فصل مشاهدهشده

تعداد فصل

گندم ( 77آبان  7314تا  77خرداد )7310
جو ( 77آذر  7314تا  77خرداد )7310
ذرت ( 77تیر  7310تا  77مهر )7310

1
1
3

متر بر متر
متر بر متر
متر بر متر
متر بر متر
متر بر متر

0/13
0/38
0/11
0/38
0/38
0/31
0/3
0/7
0/7

متر بر متر

0/7

 -2مشخصات خاک
راندمان ذخیره آب آبیاری ها بارندگی در منطته رهشه (محاسبهشده)
تخلخل کل منطته رهشه (محاسبهشده)
راندمان آبشوهی منطته رهشه (محاسبهشده)
تخلخل کل منطته انتتال (محاسبهشده)
راندمان آبشوهی منطته انتتال (محاسبهشده)
تخلخل کل آبخوان (محاسبهشده)
راندمان آبشوهی منطته آبخوان (محاسبهشده)
تخلخل تابل زهکشی منطته رهشه (محاسبهشده)
تخلخل تابل زهکشی منطته انتتال (محاسبهشده)
تخلخل تابل زهکشی آبخوان (محاسبهشده)
-3اجزای بیالن آب
مینان آبیاری در فصل اول کشت (مشاهدهشده) (متر)

مینان بارندگی در فصل اول کشت (مشاهدهشده) (متر)

تبخیر و تعرق پتانسیل در فصل اول کشت (مشاهدهشده) (متر)

گندم
جو
ذرت
گندم
جو
ذرت

0/131
0/11
7/2
0/2
0/78
0/014

گندم
جو
ذرت

0/04
0/41
0/03

 -4معیارهای طراحي زهکشي زیرزمیني
عمق رهشه (واسنجی مدل) (متر)
عمق نصب زهکشهای زهرزمینی (واسنجی مدل)
ضخامت منطته انتتالی بین منطته رهشه و آبخوان (مشاهدهشده)
ضخامت آبخوان
نسبت تخلیه زهکشها به ارتفاع سطح اهستابی بانی زهکشها (محاسبهشرده) (مترر
بر روز)
نسبت تخلیه زهکشها به مجذور ارتفاع سطح اهستابی بانی زهکرشهرا (محاسربه-
شده)

گندم
جو
ذرت
متر
متر
متر
گندم
جو
ذرت
گندم
جو
ذرت

7
7
7/0
7/80
0/81
3
0/0078
0/0071
0/0023
0/0071
0/0073
0/0021

 -5شرایط مرزی
عمق سطح اهستابی اولیه (مشاهدهشده ) (متر)
شوری اولیه خاک مرطوب منطته رهشه در حالت اشباع منرعه (مشاهدهشده)
میانگین شوری آب آبیاری (واسنجی مدل)

گندم
جو
ذرت
دسیزهمنس بر متر
دسیزهمنس بر متر

7/77
7/22
0/81
7/8
7/0
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جدول - 2دادههای ورودی مدل  SaltModدر تیمار صحتسنجي CD70

پارامتر ورودی مدل
عمق اولیه سطح اهستابی (مشاهدهشده)

ضرهب کنترل زهکشی (محاسبهشده)

عمق آب آبیاری (مشاهدهشده)

محصول

متدار

گندم
جو
ذرت
گندم
جو
ذرت

0/17
0/11
0/1
0/1
0/01
0/01

گندم
جو
ذرت

0/137
0/113
7/07

واحد
متر

متر

متر

جدول  - 3دادههای ورودی مدل  SaltModدر تیمار صحتسنجي CDch

محصول

متدار

واحد

پارامتر ورودی مدل
عمق اولیه سطح اهستابی (مشاهدهشده)

گندم
جو
ذرت

0/11
0/18
0/1

متر

ضرهب کنترل زهکشی (محاسبهشده)

گندم
جو
ذرت

0/0
0/41
0/41

متر

عمق آب آبیاری (مشاهدهشده)

گندم
جو
ذرت

0/134
0/108
0/18

متر

نتایج و بحث

آماره  REدر مرحله واسنجی سطح اهسرتابی بررای هرر کردام از

سطح ایستابي
نتاهج حاصل از مردل  SaltModبررای شربیهسرازی سرطح

محصونت گندم ،جو و ذرت برابر  %3 ،%71و  %70به دست آمدا
در مرحله صحتسنجی سرطح اهسرتابی در تیمرار  CD70متردار

اهستابی برای هر کدام از محصونت گندم ،جو و ذرت در جردول

شاخص  REبه ترتیب برابر  %1 ،%77و  %77برای گنردم ،جرو و

 4ارائه شده استا همانطور که مالحظه میشود متردار شراخص

ذرت و در تیمار  CDchنین متدار شاخص  REبره ترتیرب برابرر

 RMSEدر مرحله واسنجی سرطح اهسرتابی بررای هرر کردام از

 %24 ،%20و  %1برای گندم ،جرو و ذرت بره دسرت آمردا دامنره

محصونت گندم ،جرو و ذرت برابرر برا  0/03 ،0/71و  0/73بره

تغییرات شراخص  REعملکررد تابرل تبرول مردل  SaltModدر

دست آمد و نشان میدهد که مردل  SaltModاز کراراهی نسربتاً

شبیهسازی پارامتر سطح اهستابی را نشان میدهدا

خوبی در شبیهسازی سطح اهسرتابی برخروردار اسرتا در مرحلره

متادهر تخمینی و مشاهداتی سرطح اهسرتابی بررای هرر سره

صحتسنجی سرطح اهسرتابی در تیمرار  CD70متردار شراخص

محصول در تالب نمودار در شکل  0تابرلمشراهده اسرتا نتراهج

 RMSEبه ترتیب برابر  0/04 ،0/01و  0/01برای گنردم ،جرو و

شبیهسازی سطح اهستابی در تیمرارهرای  CD70 ،FDو

ذرت و در تیمار  CDchنین متردار شراخص  RMSEبره ترتیرب

برای هرکدام از محصونت گندم و جو نشان داد که مدل میرنان

برابر  0/74 ،0/71و  0/03برای گندم ،جو و ذرت به دسرت آمردا

سطح اهستابی را برای همه تیمارهرا بیشرتر از متردار مشراهدهای

CDch
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پیشبینی نموده است اما در گیاه ذرت برای تیمارهرای مختلرف،

مشاهدهای و شبیهسرازی شرده در تیمرار  CD70کمترر از تیمرار

نتیجه متفاوت با گندم و جرو برودا در گیراه ذرت سرطح اهسرتابی

 CDchبود و نتاهج آماری شامل درصد خطرای کرم و همننرین

شبیهسازیشده در هرکردام از تیمرارهرای  CD70 ،FDکمترر از

شاخص  RMSEکم گوهای اهن حتیتت است (جدول )4ا متاهسه

متدار مشاهدهای بود اما در تیمرار  CDchمتردار سرطح اهسرتابی

اهن متادهر نشان میدهد که دتت مدل در برآورد سطح اهسرتابی

شبیه سازی شده بیشتر از متدار مشاهدهای بودا درمجموع میتوان

در تیمارهای مختلف متفراوت برودا سرینگ و همکراران نیرن برا

نتیجه گرفت مدل در شبیهسرازی میرنان سرطح اهسرتابی بررای

استفاده از مدل  Saltmodسطح اهستابی را در خراکهرای رسری

محصول گندم و جو بیشبرآورد و برای محصول ذرت کمبررآورد

ساحلی برای دادههاهی از منطتره سراحلی آنردرا پررادش در هنرد

داشتا با توجه به نتاهج مشاهده میشود که اختال بین مترادهر

پیشبینی نمودند )(Singh et al., 2002ا

جدول  - 4نتایج تحلیل آماری در شبیهسازی میزان سطح ایستابي توسط مدل SaltMod

تیمار
FD
(واسنجی)
CD70
(صحت سنجی)
CDch
(صحت سنجی)

گندم

ذرت

جو

RE

RMSE

RE

RMSE

RE

RMSE

%71

0/71

%3

0/03

%70

0/73

%77

0/01

%1

0/04

%77

0/01

%20

0/71

%24

0/74

%1

0/03

حجم زهاب خروجي

برای گندم ،جو و ذرت و در تیمار  CDchمتدار شراخص  REبره

نتاهج حاصل از مدل  SaltModبرای شبیهسازی حجم زهاب

ترتیب برابر  %71 ،%71و  %20برای گندم ،جو و ذرت بره دسرت

خروجی برای هرکدام از محصونت گندم ،جو و ذرت در جدول 0

آمدا نتاهج ،بیانگر عملکرد تابلتبول مردل  SaltModدر شربیه-

ارائه شده استا همان طور که مشاهده مریشرود متردار شراخص

سازی حجم زهاب خروجی بودا

 RMSEدر مرحله واسنجی حجم زهاب خروجی برای هرکدام از

در شکل  1متادهر تخمینی و مشاهداتی حجم زهاب خروجی

محصونت گندم ،جو و ذرت برابر با 0/72 ،0/00و  0/01به دست

برای سه محصول گندم ،جو و ذرت ارائهشده استا مردل میرنان

آمد و نشان میدهد که مدل  SaltModاز کاراهی نسبتاً خوبی در

حجم زهاب خروجی را برای محصونت گندم و جو در تیمار

شبیهسرازی حجرم زهراب خروجری برخروردار اسرتا در مرحلره

کمتر از متدار مشاهدهای برآورد نمود اما برای تیمارهرای

صررحتسررنجی حجررم زهرراب خروجرری در تیمررار  CD70مترردار

و  CDchبیشتر از متدار مشاهدهای بررآورد نمرودا در گیراه ذرت

شاخص  RMSEبه ترتیب برابر  0/00 ،0/01و  0/00برای گندم،

برای هر سه تیمار  CD70 ،FDو  CDchنتیجه متفاوت با گندم

جو و ذرت و در تیمار  CDchمتدار شاخص  RMSEبره ترتیرب

و جو بود و مدل مینان حجم زهاب خروجی شبیهسرازیشرده در

برابر  0/00 ،0/00و  0/01برای گندم ،جو و ذرت به دسرت آمردا

هر سه تیمار را بیشتر از متدار مشاهدهای برآورد نمودا درمجمروع

آماره  REدر مرحله واسنجی حجم زهاب خروجی بررای هرکردام

میتوان نتیجه گرفرت کره اخرتال برین مترادهر مشراهدهای و

از محصونت گندم ،جو و ذرت برابر  %21 ،%77و  %0بره دسرت

شبیهسازیشده در هر سه تیمار مورد پژوهش کم بود و شاخص-

آمدا در مرحلره صرحتسرنجی حجرم زهراب خروجری در تیمرار

های آماری شرامل درصرد خطرا و شراخص  RMSEانردک نیرن

 CD70متدار شراخص  REبره ترتیرب برابرر  %22 ،%23و %27

گوهای اهن حتیتت بودند (جدول )0ا

FD

CD70
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محجوبی و صرادتی نری ( )7314نیرن در کشرت و صرنعت

جدول  -5نتایج تحلیل آماری در شبیهسازی میزان زهاب توسط
مدل SaltMod

نیشکر امام خمینی به پیشبینی مینان زهاب با اسرتفاده از مردل
 Saltmodپرداختند و درهافتند که مدل  Saltmodابرناری مفیرد

گندم

تیمار

خمینی بیشازحد نیاز گیاه است و سبب بیش زهکشی و افرناهش
مینان زهاب خروجی از منارع میشودا
1.2

RE

RMSE

RE

RMSE

RE

FD
(واسنجی)

%77

0/00

%21

0/72

%0

0/01

CD70
(صحت سنجی)

%23

0/01

%22

0/00

%27

0/00

CDch
(صحت سنجی)

%71

0/00

%71

0/00

%20

0/01

۰.2

سطح ایستابي (متر)

CDch

CD70

۰.۷

۰.6
observed

saltmod

۰.5
۰.4
۰.3

FD

۰.3 -

(الف)

۰.2

تیمارهای مورد مطالعه

۰.1

عمق زهاب خروجي (متر)

saltmod

observed

جو

RMSE

برای پیشبینی مینان زهاب خروجی است و نتاهج اهرن پرژوهش
نین نشان داد که آب مصررفی در کشرت و صرنعت نیشرکر امرام

ذرت

۰.۰
1.2
saltmod

observed

CD70

CDch

۰.6
saltmod

۰.5

observed

۰.4
۰.3

FD

۰.2

۰.3 -

(ب )

۰.1

تیمارهای مورد مطالعه

۰.۰
CDch

1.2

تیمارهای مورد مطالعه

(ب )

۰.6

سطح ایستابي (متر)

CDch

CD70

CD70

FD

۰.۷

saltmod

observed

۰.5
۰.4

۰.2

۰.3
۰.2

FD

۰.3 -

(د)

۰.1

تیمارهای مورد مطالعه

شکل  -5سطح ایستابي در تیمارهای زهکشي آزاد و کنترل-
شده الف) گندم ،ب) جو ،ج) ذرت

عمق زهاب خروجي (متر)

saltmod

observed

عمق زهاب خروجي (متر)

۰.2

سطح ایستابي (متر)

۰.۷

CDch

(الف)

CD70

تیمارهای مورد مطالعه

FD

۰.۰
CDch

(د)

CD70
تیمارهای مورد مطالعه

FD

شکل  -6میزان زهاب در تیمارهای زهکشي آزاد و کنترل-
شده الف) گندم ب) جو ج) ذرت

عملکرد مدل  SaltModدر شبیه سازی سطح ایستابی ،حجم و شوری زهاب و 41...

در شررکل  1متررادهر تخمین ری و مشرراهداتی شرروری زهرراب

 CD70متدار شراخص  REبره ترتیرب برابرر  %78 ،%20و %70

خروجی برای سه محصول گندم ،جرو و ذرت ارائره شرده اسرتا

برای گندم ،جو

و ذرت و در تیمار  CDchنین متدار شراخص RE

نتاهج نشان میدهد که مدل مینان شروری زهراب خروجری را در

به ترتیب برابر  %8 ،%24و  %1برای گندم ،جو و ذرت بره دسرت

تیمار  FDبرای محصول جو و ذرت بیشرتر از متردار مشراهدهای

آمدا نتاهج حاصل از دامنه تغییرات شاخص  REحاکی از عملکررد

برآورد نموده است ،اما اهن مینان خطا نسبت به متدار مشاهدهای

تابل تبول مدل  SaltModدر شبیهسازی شوری زهراب خروجری

در محصول جو بیشتر بودا ولی در محصول گنردم ،مردل میرنان

بودا

شوری زهاب خروجی در تیمار  FDرا نسبت به متدار مشراهدهای

جدول  - 6نتایج تحلیل آماری در شبیهسازی میزان شوری زهاب

کمتر برآورد نمودا مینان شوری زهراب در تیمرارهرای  CD70و

توسط مدل SaltMod

 CDchبرای محصول گندم و جو نسربت بره متردار مشراهدهای
کمتر برآورد شد اما مدل در شبیهسازی مینان شوری زهاب برای
محصول ذرت در تیمار  CD70نسبت به متردار مشراهدهای کرم
برآورد و در تیمار  CDchبیشبرآورد داشتا بر طبق نتاهج حاصل
از تحتیتررات سرهنیواسررولو و همکرراران نیررن بررا اسررتفاده از مرردل
 Saltmodدر زمینه ارزهابی زهکشهرای زهرزمینری اجراشرده در
منرعه آزماهشی زمینهای کونانکی هندوستان نشان داده شد که
مدل  ،Saltmodنرمافناری مفید برای پیشبینی شوری زهراب و
به صورت کلیتر کیفیت آب زهکشری در زمرینهرای کشراورزی
هست ()Srinivasulu, 2004ا

تیمار

گندم

ذرت

جو

RE

RMSE

RE

RMSE

RE

RMSE

FD
(واسنجی)

%3

0/72

%70

0/01

%77

0/04

CD70
(صحت سنجی)

%20

0/41

%78

0/04

%70

0/00

CDch
(صحت سنجی)

%24

0/14

%8

0/21

%1

0/30

هد از شبیهسازی با مردل  SaltModرسریدن بره مترادهر
خروجی تابل تبولی از پارامترهای سطح اهستابی ،حجم و شروری
زهاب بودا با مشاهده شاخص درصد خطای نسربی ( )REدر هرر
شبیهسازی مدل میتوان درهافت که اهرن مردل بررآورد هرر سره

شوری زهاب

پارامتر خروجی را به خوبی انجام داده استا نتاهج حاصل از مردل

نتاهج حاصل از مدل  SaltModبررای شربیهسرازی شروری

 SaltModتفاوت جنئی و تابلچشمپوشی با متادهر مشاهدهشرده

زهاب خروجی برای هرکدام از محصونت گنردم ،جرو و ذرت در

داشتا علت وجود اندکی خطا مریتوانرد تعردادی از پارامترهرای

جدول  1ارائه شده استا همان طور که مالحظره مریشرود متردار

ورودی باشد که کامالً با شراهط واتعری تطرابق ندارنردا شراخص

شاخص  RMSEدر مرحله واسنجی شوری زهاب خروجی بررای

رهشه دوم میانگین مجذور خطاها ( )RMSEکه میانگین انحرا

هرکدام از محصونت گندم ،جرو و ذرت برابرر برا  0/01 ،0/72و
 0/04به دست آمدا در مرحلره صرحتسرنجی شروری زهراب در

متادهر شبیه سازی شده از متادهر اندازهگیری شده را نماهش مری-
دهد ،در تمام شبیهسازیها ،عددی کوچ

و تترهبراً نندهر

بره

بودن متدار عرددی پرارامتر  RMSEنشران-

تیمار  CD70متدار شاخص  RMSEبه ترتیب برابر 0/04 ،0/41

صفر استا کوچ

و  0/00بررای گنرردم ،جررو و ذرت و در تیمرار  CDchنیررن مترردار

دهنده اهن است که عملکرد مدل در شبیهسازی خوب بوده استا

شاخص  RMSEبه ترتیب برابر  0/21 ،0/14و  0/30برای گندم،

درمجموع پس از تجنههوتحلیل آماری و محاسبه

 REو RMSE

جو و ذرت به دست آمدا آماره  REکه در مرحله واسنجی شروری

میتوان اهن گونه نتیجه گرفت که مدل شراهط کشت و زهکشری

زهاب برای هرکدام از محصونت گندم ،جو و ذرت برابرر برا ،%3

را بسیار خوب پیشبینی مینماهد و اهن مردل از توانمنردی تابرل

 %70و  %77به دسرت آمرد نشراندهنرده اهرن اسرت کره مردل

تبولی در برآورد نتراهج خروجری برخروردار اسرتا عملکررد مردل

 SaltModاز کاراهی نسبتاً خوبی در شربیهسرازی شروری زهراب

 SaltModو دتت در شبیهسازی مدل نسبت بره شرراهط واتعری

برخوردار استا در مرحله صحتسرنجی شروری زهراب در تیمرار

مناسب بودا اهن نتاهج ،مشابه با نتاهج گنارششرده توسرط دهگرر
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محتترین بررود (

;Sarangi et al., 2006; Yao et al., 2014

)Mao et al., 2017ا اهن مدل برای هر فصل کشت ه

متردار

يانگ و همکاران نین گنارش شده اسرت ( ;Gunn et al., 2015

)El-Ghannam et al., 2016; Zhang et al., 2017ا

ارائه میدهرد و نتراهج خروجری را بررای هرر روز از دوره کشرت

جدول  1نشان میدهد که مدل برای پرارامتر شروری زهراب

نماهش نمیدهد بنابراهن نمریتروان نوسرانات سرطح اهسرتابی و

نین روند کاهشی را پیشبینی نموده استا کاهش شروری زهراب

دهگر پارامترهای خروجی را بهصورت روزانه در خروجیهای اهرن

در زهکشی کنترلشده نسبت به زهکشری آزاد در پرژوهشهرای

مدل مشاهده نمود ،زهرا فتط ه

عدد برهعنروان میرانگین کلری

محجوبی و همکاران ( )7317نین گنارش شده استا

طول دوره کشت ارائه میدهدا
6

اثر عامل کنترل زهکشي بر سطح ایستابي ،مقددار

4

و شوری زهاب

2

مدل برای متادهر متفراوت ضررهب کنتررل زهکشری صرفر،
 0/0 ،0/20و  0/10اجرا شدا خروجیهای شبیهسازیشده مدل در

۰

جدول  1نشان داده شده اسرتا چناننره متردار ضررهب کنتررل
زهکشی از صفر (زهکشی آزاد) به  0/0 ،0/20و ( 0/10زهکشری

CDch

(الف)

CD70

FD

تیمارهای مورد مطالعه

کنترل شده) افناهش پیدا کند ،میرانگین عمرق سرطح اهسرتابی از
 7/71متر به  0/84 ،7/01و  0/31متر کاهش میهابد هعنی مدل

observed

5

پیشبینی مینماهد که با استفاده از عامل کنترل زهکشی بیشتر از

4

 ،0/20میانگین عمق سطح اهستابی بره محردوده رهشره نندهر

3

شده و افناهش اهن ضرهب تا  ،0/0موجب بان آمدن عمق سرطح

2

اهستابی به محدوده رهشه خواهد شدا محجروبی و صرادتی نری

1
۰

( )7314نین ایر ضرهب کنترل زهکشی را بر عمق سطح اهسرتابی
با اسرتفاده از مردل  Saltmodبررسری نمودنردا نتراهج پرژوهش

CDch

(ب )

CD70
تیمارهای مورد مطالعه

FD

محجوبی و صادتی نری نشان داد که استفاده از ضرهب کنتررل
saltmod

observed

رهشه نیشکر در کشت و صنعت امام خمینی خواهد شدا در جدول

4

 1مشاهده میشود که عمق زهاب خروجری از منرعره در پریش-
2

بینیهای مدل ،روند کاهشی داردا بر طبرق تحتیترات اسرکگن و
همکاران با اجرای زهکشی کنترل شده ،حجم زهراب خروجری از

۰

 71تا  80درصد کاهش میهابد و مینان کاهش حجم زهراب بره
زهکشی و شیوه مدهرهت سطح اهستابی بسرتگی دارد

CDch

(د)

CD70

FD

تیمارهای مورد مطالعه

(Skaggs

)et al., 2012ا کرراهش زهرراب خروجرری بررا اجرررای زهکشرری
کنترلشده در تحتیترات گرون و همکراران ،الغرنم و همکراران و

شکل -۷شوری زهاب در تیمارهای زهکشي آزاد و
کنترلشده الف) گندم ،ب) جو ،ج) ذرت

شوری زهاب (دسي زیمنس بر متر)

6

زهکشی بیشتر از  0/20سبب بان آمدن سطح اهستابی به محدوده

عواملی مانند نوع خاک ،شرراهط آب و هرواهی ،طراحری سیسرتم

شوری زهاب (دسي زیمنس بر متر)

6
saltmod

شوری زهاب (دسي زیمنس بر متر)

saltmod

observed

عملکرد مدل  SaltModدر شبیه سازی سطح ایستابی ،حجم و شوری زهاب و 43...

جدول  - ۷برآورد سطح ایستابي ،عمق و شوری زهاب با
مقادیر متفاوت ضریب کنترل زهکشي برای کشت گندم
عامل کنترل
زهکشی
ا
0/20
0/0
0/10

میانگین عمق
سطح اهستابی

عمق زهاب

(متر)

(متر)

7/71
7/01
0/84
0/31

0/311
0/38
0/31
0/37

شوری زهاب
(دسیزهمنس بر
متر)
3/48
3/3
3/70
3/00

اثر کاهش آبیداری بدر سدطح ایسدتابي ،مقددار و
شوری زهاب
مدل برای متادهر مختلف عمرق آب آبیراری شرامل ،0/077
 0/101 ،0/084و  0/13متر به ترتیب  10 ،80 ،10و  700درصرد

بینی مدل با لحاظ نمودن اهن متادهر ارائهشده اسرتا برر اسراس
پیشبینی مدل در اهن اعماق نصب زهکش ،عمق سطح اهستابی
محدودهتی برای گیاه اهجاد نخواهد کردا نتاهج نشان میدهد کره
افناهش عمق نصب زهکش موجب افناهش عمق زهاب خروجری
از منرعه میشودا
جدول  - 8برآورد سطح ایستابي ،عمق و شوری زهاب با اعماق
مختلف آبیاری برای کشت گندم
عامل مینان
آبیاری

0/13
0/101
0/084
0/077

میانگین عمق
سطح اهستابی

عمق زهاب

شوری زهاب

(متر)

(متر)

(دسیزهمنس بر متر)

7/71
7/21
7/31
7/43

0/311
0/332
0/218
0/271

3/48
2/43
7/41
0/111

عمق آب آبیاری اجرا شدا در جدول  8نتاهج حاصل از پریشبینری
مدل با لحاظ نمودن اهن متادهر ارائه شده استا نتاهج نشان مری

جدول  - 9برآورد سطح ایستابي ،عمق و شوری زهاب با
اعماق مختلف نصب زهکش

دهد که کاهش  70درصد عمق آب آبیاری موجب کاهش بیش از
عمق
زهکش

میانگین عمق
سطح اهستابی

عمق
زهاب

شوری زهاب

درصد از شوری زهاب خروجری مریشرود بنرابراهن کراهش آب

(متر)

(متر)

(متر)

(دسیزهمنس بر متر)

7/80
2
2/70
2/3

7/71
7/32
7/41
7/01

0/311
0/401
0/422
0/431

3/48
2/14
2/70
7/10

و محدودهتی برای رشد رهشه اهجراد نخواهرد نمرودا محجروبی و

محجوبی و صرادتی نری ( )7314نیرن برا اسرتفاده از مردل

صادتی نری ( )7314نیرن برا اسرتفاده از مردل  Saltmodترثییر

 Saltmodتثییر متادهر مختلف عمق نصب زهکرش را برر عمرق

متادهر مختلف مصر آب را برر عمرق سرطح اهسرتابی و عمرق

سطح اهستابی و عمق زهراب در کشرت و صرنعت امرام خمینری

زهاب در کشت و صنعت امام خمینی بررسی نمودندا پریشبینری

بررسی نمودندا نتاهج پژوهش محجوبی و صادتی نری نشان داد

مدل در مطالعه محجوبی و صادتی نری نشان داد با کراهش 20

که کاهش عمق نصب زهکش (برهجرن عمرق نصرب  7/3مترر)،

درصد در مصر آب آبیاری ،عالوه بر مناسب بودن عمق سرطح

محدودهتی برای گیاه به وجود نخواهرد آورد و برا کراهش عمرق

اهستابی ،عمق زهاب نین  40درصد کاهش پیدا میکندا

زهاب خروجی ،موجب بهبود شراهط زهسرتمحیطری نیرن خواهرد

 70درصد از عمق زهاب خروجی از منرعره مریشرودا همننرین
کاهش اهن متدار از میرنان آبیراری سربب کراهش بیشرتر از 70
آبیاری مصرفی میتواند منجر به کاهش در عمق و شوری زهاب
خروجی از منرعه شودا همننین با اعمال اهرن مترادهر عمرق آب
آبیاری ،سطح اهستابی در عمق مناسبی از سطح خاک ترارگرفتره

شدا با دتت در جدول  1میتوان درهافت که افناهش عمق نصرب
اثددر تغییددر عمددق زهکددش زیرزمینددي بددر سددطح
ایستابي ،مقدار و شوری زهاب
مدل برای متادهر مختلف عمق نصب زهکرش شرامل ،7/80
 2/70 ،2و  2/3متر اجرا شدا در جدول  1نتاهج حاصرل از پریش-

زهکش سبب کاهش شوری زهاب میشرود و اهرن دو مؤلفره برا
هکدهگر رابطه معکوس دارندا

 44نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،8شماره  ،1بهار و تابستان 1400

نماهرد و بررای شربیهسرازی مردهرهتهرای

نتیجهگیری

بینی زهکشی کم

استفاده از مدلهرای شربیهسراز ماننرد مردل  SaltModهکری از

مختلف زهکشی و ارزهابی زهکشی کنتررلشرده در دشرت مغران

روشهای مناسب پیشبینی شوری آبوخاک بررای جلروگیری از

استفاده شودا

گسترش آن استا در اهن پژوهش شربیهسرازی سرطح اهسرتابی،

منابع

حجم و شوری زهاب خروجی برای سه محصول مهم دشت مغان

رنجبر ،غ و پیراسته انوشه ،ها 7314ا نگاهی به تحتیتات شروری

(گندم ،جو و ذرت) و برای سه تیمار زهکشی آزاد ( ،)FDزهکشی

در اهران با تثکید بر بهبود تولید گیاهران زراعریا مجله علوم

کنترل شده با عمق کنترل یابت  10سانتیمتر ( )CD70و زهکشی

زراعی اهرانا 718-710 :)2(71ا

کنترلشده با عمق کنتررل متغیرر ( )CDchبرا اسرتفاده از مردل

صیادی شهرکی ،عا ،ناصری ،عا ،سلطانی محمودی،اا و مختاران،

 SaltModانجام شدا نتاهج نشان داد که مدل از تابلیت پیشبینی

عا 7318ا متاهسه عملکرد دو مردل DRAINMODو شربکه

مدهرهتهای مختلف آبیاری و زهکشی در دشت مغران برخروردار

عصبی مصنوعی در پیشبینی سطح اهستابی (مطالعه موردی:

است و خروجیهای اهرن مردل ،نوسرانات سرطح اهسرتابی ،دبری

منارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خناعی)ا فصلنامه انسران

خروجی از زهکشهرا و تغییررات شروری زهراب را در کرل دوره

و محیطزهستا شماره هکما 77-7 :)7(71ا

کشت نماهش میدهدا بر اساس پیشبینری مردل ،برا اسرتفاده از

عبداهلل زاده ،ما 7311ا تعیین نیاز آبری واتعری محصرونت مهرم

عامرل کنتررل زهکشری بیشرتر از  ،0/20میرانگین عمرق سررطح

کشاورزی دشتهای تنوهن و مغرانا پاهراننامره کارشناسری

شده و افناهش اهرن ضررهب ترا

ارشدا مهندسی آبیاری و زهکشیا دانشکده فنی و مهندسریا

اهستابی به محدوده رهشه ننده

 ،0/0موجب بان آمدن عمق سطح اهسرتابی بره محردوده رهشره

دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،تنوهن ،اهران24-20 ،ا

خواهد شدا همننین بر طبق شبیهسازی مدل ،کاهش آب آبیاری

علیناده ،حاع ،نظری ،با ،پارسی نژاد ،ما ،رمضرانی اعتردالی ،ها و

مصرفی می توانرد منجرر بره کراهش در عمرق و شروری زهراب

جانباز ،حا 7381ا ارزهابی مدل  AQUACROPدر مردهرهت

خروجی از منرعه شودا پیش بینی مدل برای متادهر مختلف عمق

کم آبیاری گندم در منطته کرجا نشررهه آبیراری و زهکشری

نصب زهکش شامل  2/70 ،2 ،7/80و  2/3متر نشان داد کره در

اهرانا 283-213 :)2(4ا

اهن اعماق نصب زهکش ،عمق سطح اهستابی محردودهتی بررای

کاظمی زرهون ،ما ،ناظمی ،اا ،صدرالدهنی ،ع و تربرانی ،ما 7312ا

گیاه اهجاد نخواهد کرد و افناهش عمرق نصرب زهکرش موجرب

مدلسازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک اراضی پاهاب

افناهش عمق زهاب خروجی از منرعه می شودا همننین افرناهش

سد حاجیلر چای در استان آذرباهجران شررتی برا اسرتفاده از

عمق زهکشی سبب کراهش شروری زهراب خروجری مری شرودا

تلفیق زمین آمار و مدل SALTMODا مجلره پرژوهش آب

تجنهه وتحلیل آماری نشان داد که مدل  SaltModمینان خطای

اهرانا 37-27 :)72(1ا

تابل تبولی در اختال برین مترادهر مشراهدهشرده در واتعیرت و

محجرروبی ،آا ،ناصررری ،عا ،هوشررمند ،عا و برومنررد نسررب ،سا

متادهر پیشبینیشده ارائه دادا درمجموع با توجه به نتاهج حاصرل

7317ا بررسی آیار زهکشی کنترل شده بر روی شوری خاک،

از مدل  SaltModدر پیشبینری متغیرهرای خروجری مریتروان

مدهرهت آبیاری و عملکرد نیشکرا مجله تحتیترات مهندسری

درهافت که اهن مدل شبیهساز ،برآورد خروبی از اهرن متغیرهرا در

کشاورزیا 20-40 :)4(73ا

متاهسه با متادهر مشراهدهشرده داردا نتراهج نشران داد کره مردل

محجوبی ،آا و صادتی نری ،عا 7314ا بررآورد شروری خراک در

 SaltModامکان بررسی تثییر زهکشری کنتررلشرده را برر روی

محدوده رهشه نیشرکر برا مردهرهتهرای مختلرف آبیراری و

متغیرهای خروجی دارد و در صورت کم بودن دادههرای ورودی و

زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی برا اسرتفاده از مردل

کوتاه بودن طول دوره کشت ،مدل  SaltModمیتواند به پیش-

Saltmodا مجله تحتیتات مهندسری کشراورزیا )7(71ا -7

43...  حجم و شوری زهاب و، در شبیه سازی سطح ایستابیSaltMod عملکرد مدل
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SaltMod Model Performance in Simulating Water Level, Volume and
Salinity of Drainage in Free and Controlled Drainage
M. Jafari1, B. Nazari 2*, A. Sotoude niya3, H. Ramezani etedali4 and H. Javani jouni5
Abstract
Drainage systems are used to control soil and water salinity, which requires time and money to know.
Drainage simulation models can be used to save cost and time. The present study evaluated the performance of
the SaltMod model in simulating the water table, volume and salinity of the drain. Simulations were performed
for three important crops of Moghan plain (wheat, barley and corn) and three treatments of FD, CD70 and
CDch. To evaluate the controlled drainage in the model, the drainage control coefficient (Frd) was considered.
FD treatments for calibration, CD70 and CDch treatments were selected for validation. After simulation, the
degree of correspondence between the real and simulated values was checked. In water table simulation, the
mean RE for wheat, barley and corn was 17.3, 11.3 and 11% and the mean RMSE was 0.13, 0.07 and 0.07,
respectively. The same indices were obtained for drainage volume of 16, 22 and 17% as well as 0.05, 0.07 and
0.06. These results confirm the acceptable accuracy of the model. Then the model was used to investigate the
effect of drainage control factor, irrigation water depth and drainage installation depth on water table, volume
and salinity of the drain. Therefore, the model can simulate different irrigation and drainage managements in
Moghan plain.

Keywords: Controlled Drainage, Drainage Control Coefficient Simulation, Moghan Plain, SaltMod
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