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ABSTRACT
Root water uptake is considered as a major factor for predicting plant transpiration and the product yield. In
general, the water root uptake models are divided into two macro- (experimental) and micro- (physical)
groups. The physical models require more hydraulic parameters, while empirical models are simpler and
require less input data. The aim of this study was to compare the performance of two empirical models and a
physical model to predict the root water uptake of tomato under greenhouse conditions. Hence, the
generalized likelihood uncertainty estimation (GLUE) was used to calibrate the models (hydraulic parameters
of soil and root water uptake). The results of the sensitivity analysis of different models showed that the root
water uptake is more sensitive to soil hydraulic conditions than the root characteristics. The results indicated
that among the soil hydraulic parameters, the root water uptake shows more susceptibility to the coefficients
of shape (λ) and the saturation moisture content (Өs). Among the root characteristics, the most sensitive
parameter is the longitudinal density of the root. The results also revealed that the Van Genuchten model
combined with the GLUE method has well simulated the root water uptake, as the parameters of R 2, NS,
NRMSE, MAE, ME, and d were 0.79, 0.69, 14.12, 0.75, 0.69, 0.86, respectively. The integration of root
water uptake models as a sub-model in the agro-hydrological models appears to be a useful tool for predicting
the plant transpiration, the product yield as well as water management in the field.

Keywords: Soil Hydrological Parameters, Root Characteristics, Tomato, Model

*

Corresponding Author’s Email: h.dehghan@kashmar.ac.ir

 582تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،3مرداد 1398

تحليل حساسيت و ارزيابی مدلهای فيزيکی و تجربی جذب آب ريشه در گياه گوجهفرنگی
4

هادی دهقان ،*1امين عليزاده ،2کاظم اسماعيلی ،3محمد نادريان فر

 .1استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،مرکز آموزش عالی کاشمر ،کاشمر ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 . 3دانشیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 . 4استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/8/3 :تاریخ بازنگری -1397/9/15 :تاریخ تصویب)1397/9/27 :

چکيده
جذب آب توسط ریشه عامل مهمی در پیشبینی تعرق گیاه و عملکرد محصول به شمار میرود .به طور کلی مدلهای
جذب آب ریشه به دو گروه کالن (تجربی) و خرد (فیزیکی) تقسیمبندی میشوند .مدلهای فیزیکی به پارامترهای
هیدرولیکی بیشتری نیاز دارند ،در حالی که مدلهای تجربی سادهتر و به اطالعات ورودی کمتری نیاز دارند .هدف از این
پژوهش مقایسه عملکرد دو مدل تجربی و یک مدل فیزیکی برای پیشبینی جذب آب ریشه در گیاه گوجهفرنگی در
شرایط گلخانهای میباشد .بدین ترتیب از روش عمومی عدم قطعیت تشابهات ( )GLUEبرای واسنجی مدلها
(پارامترهای هیدرولیکی خاک و جذب آب ریشه) استفاده شده است .نتایج تحلیل حساسیت مدلهای مختلف نشان داد
جذب آب ریشه به شرایط هیدرولیکی خاک حساستر از خصوصیات ریشه میباشند .نتایج نشان داد از بین پارامترهای
هیدرولیکی خاک ،جذب آب ریشه نسبت به ضرایب شکل  و درصد رطوبت اشباع (  )  sحساسیت بیشتری نشان می-
دهد .از بین خصوصیات ریشه ،حساسترین پارامتر تراکم طولی ریشه میباشد .همچنین نتایج نشان داد مدل ونگنوختن
در ترکیب با روش  GLUEبه خوبی توانسته است جذب آب ریشه را شبیهسازی کند ،به طوری که آمارههای ضریب
تبیین ( ،)R2ضریب کارایی نش -ساتکلیف ( ،)N.Sمیانگین مجذور مربعات خطای نرمال شده ( ،)NRMSEمیانگین مطلق
خطا ( ،)MAEکارایی مدلسازی ( )MEو شاخص توافق ( )dبه ترتیب  0/86 ،0/69 ،0/75 ،14/12 ،0/69 ،0/79به دست
آمد .تلفیق مدلهای جذب آب ریشه به عنوان زیر مدل در مدلهای اگروهیدرولوژیک ،ابزاری مفید برای پیشبینی تعرق
گیاه ،عملکرد محصول و همچنین مدیریت آب در مزرعه میباشد.
واژههای کليدی :پارامترهای هیدرولیکی خاک ،خصوصیات ریشه ،گوجهفرنگی ،مدل

مقدمه

*

شدت تعرق گیاه به عوامل زیادی از جمله تقاضای اتمسفر ،شکل
و ویژگیهای مرز بین گیاه و اتمسفر ،سیستم ریشه گیاه و
ویژگیهای هیدرولیکی خاک و گیاه بستگی دارد ( Santos et
 .)al., 2017مدلهای زیادی در دهههای اخیر با هدف رسیدن
به یک معادله کمی مناسب برای جذب رطوبت خاک توسط گیاه
توسعه داده شده است .این مدلها به طور گسترده در هدف،
ساختمان و سطح جزئیات متفاوت هستند .بعضی از این
معادالت تجربی و بعضی دیگر روشهای فیزیکی هستند که
ترکیبی از پارامترهای خاک ،گیاه و آب را در نظر میگیرند.
روش مدلسازی معرفی شده توسط ) Gardner (1960که در
واقع از آن به عنوان مدل فیزیکی یا خرد ( )microscopicیاد
* نویسنده مسئول:
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میشود ( )Raats, 2007به علت ضعف در توصیف عملکرد نسبی
و عملیات پیچیده سیستم ریشه و همچنین تعامل پیچیده آن
با خاک به آسانی قابل کاربرد نمیباشد ( .)Passioura, 1988با
این حال ،از این دیدگاه برای توسعه مدلهای فیزیکی ،تالش
زیادی صورت گرفته است ( Raats, 2007; De Jong Van Lier
 .)et al., 2008جدیدترین مدل در این زمینه توسط De Jong
) Van Lier et al. (2008مطرح شده است .این مدل برخالف
مدلهای ارائه شده قبلی ،پارامترهای تجربی کمتری نیاز دارد .با
این حال ،عملکرد نتایج تابع کاهشی آنها در مقایسه با
آزمایشات طوالنی مدت از آلمان و کانادا رضایتبخش بود .با این
وجود ارزیابی بیشتر مدل تحت شرایط مختلف رطوبتی در
منطقه ریشه الزم است.
در بسیاری از مسائل یک و دو بعدی در محیط غیراشباع
خاک ،از روشهای تجربی یا کالن ( )macroscopicبه عنوان ترم
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تخلیه در معادله ریچاردز ( )1931استفاده شده است که در واقع
وابستگی این روشها بیشتر به مقدار رطوبت یا بار فشاری می-
باشد و با توابع تجربی ساده بیان میشوند ( به عنوان مثال
Feddes et al., 1978; Van Genuchten, 1987; Li et al.,
 .)2006اکثر این مدلها ،از مدل )Feddes et al. (1978

الگوبرداری شده است که در آن جذب آب ریشه با توجه به
تراکم طولی ریشه و تابع کاهش تنش محاسبه میگردد.
) Cai et al. (2017در مطالعهای عملکرد مدلهای
 Feddes ،Feddes–Jarvisغیر جبرانی و مدل فیزیکی
 Couvreurرا در پیشبینی جذب آب ریشه بررسی کردند .مدل-
های جذب آب ریشه در مدل  HYDRUS-1Dاجرا شده و
پارامترهای هیدرولیکی خاک با مدلسازی معکوس دادههای
رطوبت و پتانسیل خاک و توزیع ریشه گندم زمستانه بهینه-
سازی شدند .نتایج نشان داد عملکرد مدلهای Feddes–Jarvis
و  Couvreurدر شبیهسازی الگوهای جذب آب ریشه و پتانسیل
آب خاک مشابه میباشد و در نهایت پیشنهاد گردید پارامترهای
بهینهسازی شده بین این دو مدل قابل انتقال میباشند.
) Santos et al. (2017در پژوهشی عملکرد مدل فیزیکی
ارائه شده توسط ) De Jong Van Lier et al. (2008و مدلهای
تجربی را در شرایط مختلف محیطی بررسی کردند .پارامترهای
مدلهای تجربی با مدلسازی معکوس دادههای جذب آب ریشه
با عمق تعیین شدند .نتایج نشان داد عملکرد مدلهای تجربی
بستگی به نوع سناریوی شبیهسازی دارد .به عنوان مثال عملکرد
مدل  Feddesدر مقادیر پایین تراکم طولی ریشه و جذب
جبرانی مناسب میباشد .در مقادیر باالی تراکم طولی ریشه
مدلهای فیزیکی الگوی جذب آب را خوب پیشبینی نکردند.
مدل  Jarvisدر ترکیب با تابع کاهش  )JMf( Feddesدر
سناریوی تراکمهای طولی ریشه کم و متوسط نتایج خوبی نشان
داد .به طور کلی نتایج شاخصهای آماری نشان داد مدل Jarvis
) (2010که در آن هیچ پارامتر تجربی وجود ندارد ،بهترین مدل
میباشد .همچنین نتایج نشان داد مدلهای تجربی پیشنهاد
شده در این مطالعه نسبت به مدلهای فیزیکی عملکرد بهتری
داشتند.
) Faria et al. (2010در یک آزمایش الیسیمتری با گیاه
سورگوم عملکرد مدل جذب آب ریشه خرد ارائه شده توسط De
) Jong Van Lier et al. (2008را آزمون کردند .انتشار آب از
ریشهها به خاک در چندین نوبت در طول آزمایشات پیشبینی و
مشاهده شد .این امر ممکن است به دلیل لحاظ نکردن مقاومت
داخلی سیستم ریشه باشد .به استثنای این پیشبینی اشتباه در
دادهها ،شاخصهای آماری نشان میدهد عملکرد مدل با کیفیت

خوبی همراه میباشد.
) Alizadeh et al. (2009در یک مطالعه گلدانی بر روی
گوجهفرنگی در منطقه کرج شش تابع کاهش جذب
ماکروسکوپی با  8سطح شوری را مورد ارزیابی قرار دادند.
سطوح آبی به صورت تغییرات پتانسیل ماتریک اعمال میشد.
نتایج مطالعه آنها نشان داد که در شرایط عدم وجود تنش
شوری همه مدلها برازش خوبی با دادههای اندازهگیری شده
میزان جذب آب توسط ریشه گیاه داشتند.
) Ardalani et al. (2016در مطالعهای توابع کاهش جذب
گوجهفرنگی رقم  Solanum lycopersicumرا در شرایط تنش
همزمان کمآبی و شوری بررسی کردند .آزمایش به صورت طرح
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش سطح
شوری و چهار سطح کمی آب آبیاری انجام شد .نتایج نشان داد
در سطوح شوری کم ،واکنش گیاه به تنش همزمان شوری و
کمآبی جمعپذیر است و مدل جمعپذیر ونگنوختن به خوبی
الگوی جذب آب را شبیهسازی میکند ،در حالی که در سطوح
شوری باالتر از  4دسیزیمنس بر متر مدلهای ضربپذیر برازش
بهتری دارند و مدل  )2006( Skaggs et al.,و Homaee et al.,
( )2002بهترین برازش را با دادههای گلخانهای در گیاه
گوجهفرنگی داشت.
با مروری بر مطالعات انجام شده ،نتایج نشان میدهد
بیشتر مطالعات جذب آب ریشه بر روی مدلهای تجربی یا کالن
متمرکز شده است و در خصوص مدلهای فیزیکی جذب آب
ریشه به ویژه در داخل کشور تاکنون مطالعه خاصی انجام نشده
است .همچنین در کمتر مطالعهای به بررسی حساسیت
پارامترهای مدلهای جذب آب پرداخته شده است .در حالی که
جذب آب ریشه از پارامترهای کلیدی در توزیع آب در خاک و
مدیریت و برنامهریزی آبیاری میباشد و در واقع هر چقدر بتوان
این پارامتر را دقیق پیشبینی کرد ،به نوعی تعرق واقعی گیاه
برآورد شده است .بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی توانایی
برخی مدلهای تجربی و یک مدل فیزیکی برای برآورد جذب
آب ریشه در شرایط تنش خشکی میباشد .در این راستا
پارامترهای تجربی مدلها با استفاده از مدلسازی معکوس
برآورد شده است .همچنین تحلیل حساسیت مدلهای جذب
آب نسبت به پارامترهای هیدرولیکی خاک و مشخصات ریشه
گیاه نیز بررسی شده است.

مواد و روشها
در این مطالعه برای ارزیابی مدلهای شبیهسازی جذب آب در
شرایط متغیر پتانسیل ماتریک ،آزمایشی به صورت گلدانی در
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قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار و پنج تیمار بر روی گیاه
گوجهفرنگی رقم  CHفالت اجرا شد .آزمایشها در سال 1393
در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انجام شد .برای کاشت گیاه از گلدانهای پالستیکی به قطر
باالی  30سانتیمتر و قطر پایین  24سانتیمتر و ارتفاع 35
سانتی متر استفاده شد .در هر گلدان یک گیاه کاشته شد .برای
حذف تبخیر از سطح گلدانها ،سطح آنها با الیهای از گراول
پوشانده شد .در طول فصل رشد با آفات مگس مینوز و مگس
سفید با کاربرد سموم مناسب مبارزه شد .تا مرحله گلدهی هیچ-
گونه تنشی به گیاه وارد نشد و آبیاری با دور زمانی سه روز انجام
شد .روز قبل از آبیاری همه گلدانها وزن شدند و مقدار آب
آبیاری با توجه به ظرفیت گلدان در ظرفیت زراعی ( )FCتعیین
گردید .برای تعیین ظرفیت زراعی ابتدا گلدانها اشباع شدند.
همچنین سطح گلدان با پالستیک پوشانده شد .برای تعیین وزن
گلدانها در ظرفیت زراعی ،گلدانها اشباع و اجازه داده شدند تا
 48ساعت زهکشی انجام شود .بعد از این مدت گلدانها با
ترازوی دیجیتالی با دقت یکصدم گرم وزن شده و این وزن به
عنوان وزن گلدانها در  FCدر نظر گرفته شد .تیمارهای آبیاری
از مرحله گلدهی تا میوهدهی اعمال شد .از این مرحله به بعد
 ،حدود
(
وزن همۀ
ساعت  )21با یک ترازوی دقیق اندازهگیری شد .تیمارهای
اعمال شده شامل  60 ،80 ،100 ،120و  40درصد نیاز آبی بود.
بدین ترتیب از تیمار  120درصد نیاز آبی برای محاسبه جذب
پتانسیل ،از تیمار  100و  80درصد نیاز آبی برای واسنجی
مدلها و از تیمارهای  60و  40درصد نیاز آبی برای صحت-
سنجی مدلها استفاده گردید .در شکل ( )1نمایی از گلدانهای
طرح نشان داده شده است.

بافت خاک لومشنی و وزن خاک مورد استفاده 22/33
کیلوگرم بود .برای تعیین وزن خاک خشک ،مقدار مشخصی از
خاک مورد استفاده در گلدانها در آون گذاشته و وزن خشک
آن در دمای  105درجه سانتیگراد و بعد از  24ساعت اندازه-
گیری شد .وزن خاک خشک در گلدانها با توجه به درصد
رطوبت اولیه محاسبه گردید .رطوبت حجمی خاک ،با استفاده از
وزن گلدانها ،وزن خاک خشک ،وزن گیاه و جرم مخصوص
ظاهری خاک با استفاده از رابطه ذیل محاسبه گردید:
) (m  m p  mb  ms
 v  wp
 b
(رابطه )1
ms
که در آن  mwpوزن مرطوب گلدان در هر روز m p ،وزن
گلدان خالی mb ،وزن بوته m s ،وزن خاک خشک و   bجرم
مخصوص ظاهری خاک ( )1/55 gr.cm-3است .پس از اتمام
فصل رشد ،قسمت هوایی نهالها قطع و ریشه گیاه به صورت یک
جا خارج شد .به علت غیرممکن بودن اندازهگیری وزن روزانه
بوتهها (قابل صرفنظر بودن تغییرات روزانه وزن بوتهها بعد از
مرحله گلدهی) برای هر گلدان ،وزن بوته در پایان آزمایش
اندازهگیری شد و در محاسبات رطوبت خاک مورد استفاده قرار
گرفت .ریشههای هر گلدان پس از چندین بار شستشو از خاک
جدا شدند .برای اندازهگیری وزن خشک ریشهها از روش توزین با
ترازوی دیجیتالی دارای دقت  0/01گرم استفاده شد .برای این
منظور ریشهها درون پاکت قرار گرفتند و پاکتها با قرار گرفتن
در درون آون با دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت
خشک شده و وزن ریشههای خشک به دست آمد .طول ریشه نیز
برحسب سانتیمتر معادل  89درصد وزن ریشه برحسب میلی-
گرم تخمین زده شد ( .)Alizadeh, 2005قطر ریشه با استفاده
از کولیس اندازهگیری شد .مقدار جذب روزانه با استفاده از
اختالف وزن گلدانها در دو روز متوالی محاسبه شد .از دادههای
اندازهگیری شده برای واسنجی مدلهای جذب آب ریشه
استفاده گردید.
مدلهای جذب آب

در این مطالعه دو مدل جذب آب تجربی (
 1978و  )Van Genuchten, 1987و یک مدل فیزیکی ( De
 )Jong Van Lier et al., 2008با استفاده از دادههای گلخانهای
گوجهفرنگی مورد بررسی قرار گرفتند.
Feddes et al.,

مدل فدس و همکاران ()1978

(رابطه )2
شکل  .1نمايی از گلدانهای مورد استفاده در طرح

 h  h4 
  S p
Sa  
 h3  h4 

دهقان و همکاران :تحليل حساسيت و ارزيابی مدلهای فيزيکی 585 ...

در این مدل h ،بار فشاری آب خاک h3 ،مقدار آستانه بار
فشاری آب خاک و  h4بار فشاری آب خاک در نقطه پژمردگی
میباشد Sa .جذب آب ریشه واقعی و  Spجذب آب ریشه
پتانسیل میباشد .معادله بروکز و کوری ( )1964برای توصیف
رابطه بین بار فشاری آب خاک و مقادیر رطوبت به صورت زیر
است:
(رابطه )3

h
  ( b )
h

الیه خاک و )   (m 2فاکتور وزنی برای پتانسیل فالکس
ماتریک میباشد ،که وابسته به جذب آب ریشه میباشد و تابعی
از  ro ، aو  rmبا رابطه زیر است:

(رابطه )6

hb


 h4 

1
 (   r ) 

 s  r

Sa  
 Sp
h3  h4









که در آن  hbمکش ورود هوا  ،فاکتور شکل و 
اشباع نسبی با رابطه ذیل میباشد:
) (   r

(رابطه )4
) ( s   r
در معادله باال  رطوبت حجمی خاک  r ،رطوبت باقی-
مانده و   sرطوبت اشباع میباشد .با ترکیب معادالت  4و :5
hb
h
(رابطه )5
   r 1
(
)
s r
با ترکیب معادالت  2و :5

مدل دی جونگ ون الير و همکاران ()2008

S    (M  M o )  W

(رابطه )9

که در آن  Mمتوسط پتانسیل فالکس ماتریک خاک،
 M oپتانسیل فالکس ماتریک در سطح ریشه W ،ضخامت

4

(رابطه )10

 a  rm 
2
2
2
2

ro  a 2 rm  2(rm  ro ) ln 
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در رابطه باال  roو  rmبه ترتیب شعاع ریشه و شعاع
ریزوسفر میباشند و  aنسبت بین فاصله ریشه از متوسط
رطوبت حجمی خاک و  rmمیباشد که مقدار آن با توجه به
آنالیزهای عددی و تحلیلی به طور تقریبی  0/53ذکر شده است
( .)De Jong Van Lier et al., 2008مقدار  rmبا استفاده از
رابطه زیر به تراکم طولی ریشه ( )Rمربوط میشود:
(رابطه )11

1
R

rm 

برای محاسبه متوسط پتانسیل فالکس ماتریک خاک از
رابطه زیر استفاده گردید:

(رابطه )12

1
K s hb    r   3 hb 1 3  
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M ( h )
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13   s  r
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مدل ون گنوختن ()1987

1

Sa 

 Sp
  h p 
(رابطه )7
1    


  h50  


در این معادله  h50پتانسیل ماتریکی که به ازای آن میزان
جذب آب  50درصد کاهش مییابد و  pپارامتری تجربی وابسته
به گیاه ،خاک و اقلیم است.
با ترکیب معادالت  5و :7
 Sp

(رابطه )8
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در این رابطه  Ksهدایت هیدرولیکی اشباع خاک میباشد.
برای محاسبه جذب آب ریشه ابتدا حداکثر میزان جذب آب
ریشه با در نظر گرفتن  Mo=0به صورت زیر محاسبه شد:
(رابطه )13
Sm    M  W
با مقایسه  Smبا ( Spجذب آب ریشه پتانسیل) ،جذب آب
ریشه واقعی ( )Saاز یکی از رابطههای زیر محاسبه گردید .اگر
 Smبزرگتر یا مساوی  Spباشد ،در نتیجه تعرق با تقاضای
اتمسفر محدود میشود و مقدار  Moبزرگتر از صفر میباشد و
با توجه به رابطه زیر محاسبه میگردد:
(رابطه )14
 S a   ( M  M o )W

Sm S p

 w

If S m  S p  S a  S p  M o 

اگر  Smکوچکتر از  Spباشد ،در نتیجه تعرق با شرایط
خاک محدود میشود و مقدار  Moصفر میباشد و جذب آب
ریشه با توجه به رابطه زیر محاسبه میگردد:
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(رابطه )15
S m  S p  S a  S p  M o 0 S a   M W

If

در این پژوهش برای برآورد پارامترهای تجربی مدلهای
جذب آب ریشه از روش عمومی عدم قطعیت تشابهات ()GLUE
استفاده شده است (.)Ji et al., 2014; Shafiei et al., 2014
اولین گام برای کاربرد روش  ،GLUEتعیین محدودهی تغییرات
پارامترهای واسنجی مدل میباشد .در این پژوهش ،برای تعیین
دامنه اولیه پارامترهای هیدرولیکی خاک از اطالعات ارائه شده
توسط ) Rawls et al. (1982بهره برده شدRawls et al. .
) (1982از دادههای حدود  1323نمونه خاک ،پارامترهای معادله
) Brooks and Corey (1964را برای  11کالس بافتی مختلف
ارائه کردند .برای تعیین دامنه هدایت هیدرولیکی اشباع ( )Ksاز
اطالعات ارائه شده توسط ) Sadeghi et al. (2011استفاده شد.
دامنه بارهای فشاری مورد استفاده ( h3و  )h4در تابع Feddes et
) al. (1978از بانک اطالعاتی (Taylor and Ashcroft )1972
استفاده گردید .برای تعیین دامنه  Pو  h50در معادله Van
) Genuchten (1987نیز دادههای ارائه شده توسط Homaee et
) al. (2002bبه کار گرفته شد .در جدول ( )1دامنه پارامترهای
هیدرولیکی خاک ارائه شده است .در جدول ( )2دامنه
پارامترهای مدلهای جذب آب ریشه نشان داده شده است.
دومین گام در کاربرد روش  GLUEانتخاب تعداد  Nمجموعه
پارامتر تصادفی بر اساس روشهای مبتنی بر مونتکارلو است
که در این پژوهش از روش نمونهگیری مربع التین ()LHS
استفاده شده است .در واقع روش  LHSبا نمونهگیری در فواصل
مساوی در فضای هر پارامتر (در این پژوهش به تعداد پارامترها)
باعث افزایش دقت در شبیهسازی مونت کارلو بدون افزایش در
تعداد نمونهها میشود .در این پژوهش  100،000نمونه یا به
عبارتی مجموعه پارامتر در نظر گرفته شده است .در گام سوم
مدلها ی جذب آب با استفاده از هر سری از پارامترهای
تولیدشده در گام قبل ،اجراشده و مقدار درستنمایی ( )Lبر
اساس مقادیر شبیهسازیشده خروجی مورد نظر به وسیله مدل
و مقادیر واقعی اندازهگیری شده آن محاسبه میشود .در این
پژوهش از رابطه معکوس واریانس خطا ( Beven and Binley,
 )1992به عنوان معیار درستنمایی استفاده شده است.
1

(رابطه )16
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  O j  Y Si 
L   j 1
n2



که در آن Si :مجموعه  iام از پارامترها Oj ،مقادیر
اندازهگیری شده Y Si  ،خروجی مدل به ازای مجموعه  iام از

پارامترها و  nتعداد دادههای اندازهگیری شده است .مقادیر
بزرگتر درستنمایی نشاندهنده تطابق بیشتر بین مقادیر
شبیهسازیشده (  ) Y Si و واقعی ( )Ojاست .در نهایت مجموعه
پارامتری که باالترین مقدار درستنمایی را دارا بود ،جهت
واسنجی و صحتسنجی مدلهای جذب آب ریشه مورد استفاده
قرار گرفت.

نتايج و بحث
روش  GLUEبا استفاده از برنامهای که در نرمافزار  Matlabتهیه
شد ،به مدلهای جذب آب ریشه متصل شده است .در این
بخش ،ابتدا نتایج آنالیز سیستم ریشه گیاهان مورد مطالعه ذکر
شده است .در مرحله بعد نتایج تحلیل حساسیت مدلهای جذب
آب نسبت به توابع هیدرولیکی خاک و خصوصیات ریشه ارائه
شده است .در نهایت نتایج ارزیابی مدلها در گیاه گوجهفرنگی
ارائه و بحث شده است.

آناليز سيستم ريشه
شعاع ریشه  roیکی از پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه جذب
آب ریشه در مدلهای خرد میباشد .گرچه روشهای مختلفی
برای تعیین آن پیشنهاد شده ،ولی بهدست آوردن یک مقدار
متوسط اغلب سخت است .نتایج اندازهگیری قطر ریشه با
استفاده از کولیس در تیمارهای مختلف این مطالعه نشان داد
متوسط قطر ریشه گوجهفرنگی  0/8میلیمتر میباشد و در
آنالیزها نیز از این مقادیر استفاده گردیدDe Jong Van Lier et .
) al. (2013دامنه متوسط قطر ریشه گیاهان ساالنه را بین 0/1
تا  1میلیمتر ذکر کردند .متوسط قطر ریشه به دست آمده در
این مطالعه در دامنه پیشنهادی سایر محققین میباشد .گرچه
همانطور که نتایج آنالیز حساسیت و همچنین مطالعات مختلف
( )De Jong Van Lier et al. 2008نشان داد مدل جذب آب
ریشه خرد استفاده شده در این مطالعه حساسیت کمی به مقدار
 roدارد ،با این حال یکی از اشکاالت مدلهای خرد جذب آب
ریشه نیاز به پارامترهای ریز و جزئی ریشه میباشد ،به همین
دلیل اکثر محققان به مدلهای تجربی و کالن روی آوردهاند.
متوسط تراکم طولی ریشه برای گیاه گوجهفرنگی  5932متر بر
مترمکعب محاسبه گردید.
نتايج تحليل حساسيت مدلها

برای بررسی آنالیز حساسیت مدلها ،هر یک از پارامترهای
ورودی در دامنه  ±10درصد (با گامهای  5درصد) تغییر داده
شدند ( )Ji et al., 2014و میزان تغییر در جذب آب ریشه با
استفاده از شاخص میانگین مجذور مربعات خطای نرمال

دهقان و همکاران :تحليل حساسيت و ارزيابی مدلهای فيزيکی 587 ...

( )NRMSEمحاسبه گردید .در نهایت متوسط شاخص
 NRMSEبا توجه به تغییرات خروجی مدلها با تغییر
پارامترهای ورودی به میزان  5 ،-5 ،-10و  10درصد محاسبه
گردید و به عنوان معیار آنالیز حساسیت مورد استفاده قرار
گرفت.
در شکل ( )2به عنوان نمونه نتایج آنالیز حساسیت مدل
) Feddes et al. (1978برای گیاه گوجهفرنگی نسبت به
پارامترهای هیدرولیکی خاک و جذب آب ریشه نشان داده شده
است .نتایج نشان داد که جذب آب ریشه بیشتر به پارامتر شکل
 و درصد رطوبت اشباع (  )  sحساس میباشدet al. .
) Hupet (2003در مطالعهای پارامترهای جذب آب ریشه را با
استفاده از مدلسازی معکوس دادههای رطوبت خاک با استفاده
از مدل  SWAPبه دست آوردند .در مطالعه مذکور برای شبیه-
سازی جذب آب ریشه از مدل ) Feddes et al. (1978و برای
تغییرات آب خاک از مدل ) Van Genuchten (1980استفاده
شده بود .نتایج نشان داد که مقادیر رطوبت خاک شبیهسازی

شده بیشتر به پارامترهای   sو ( nضریب تجربی) حساس می-
باشند .حساسیت به پارامترهای جذب آب ریشه کم بود .آنها
گزارش کردند که حساسیت بسیار پایین پارامترهای جذب آب
ریشه در مدل  SWAPنسبت به تغییرات رطوبت در خاک به
دلیل اثر جبرانی جریان عمودی غیراشباع آب در خاک است
( .)Hupet et al., 2003در این پژوهش نیز پارامترهای جذب آب
ریشه ( h3و  )h4حساسیت کمی بر میزان جذب آب شبیهسازی
شده داشتند .نتایج این پژوهش با مطالعه )Hupet et al. (2003
همخوانی دارد .با این حال در این مطالعه به دلیل استفاده از
جذب آب ریشه در آنالیز حساسیت نتایج قابل اطمینانتر است
(در مطالعه ) Hupet et al. (2003از دادههای رطوبت خاک
جهت آنالیز حساسیت استفاده شده بود) .نتایج مطالعه Durigon
) et al. (2012نشان داد تغییر بار فشاری در نقطه پژمردگی ()h4
هیچ تغییر خاصی بر عملکرد مدل نداشت .نتایج مطالعه
) Homaee et al. (2002نشان داد که حساسیت مدل فدس به
 h3بیشتر است .نتایج این مطالعه نشان داد جذب آب ریشه به
پارامتر  h4بیشتر حساس است.
نتایج آنالیز حساسیت مدل De Jong Van Lier et al.
) (2008نشان داد پارامتر   sبیشترین تأثیر را بر خروجی مدل
داشته است .در بین پارامترهای هیدرولیکی خاک  از نظر

حساسیت در جایگاه دوم قرار گرفته است .از بین پارامترهای
جذب آب ریشه (  ،) hw ، a ، ro ، Rحساسترین پارامتر تراکم
طولی ریشه میباشد .تراکم طولی ریشه بین گیاهان مختلف و

الیههای خاک بسیار تغییرپذیر است .مقدار آن در الیههای
سطحی خاک ،از  0/2سانتیمتر بر سانتیمتر مکعب در گیاهان
جو ،سویا و لوبیا تا  40سانتیمتر بر سانتیمتر مکعب در
گونههای چمنی متفاوت میباشد ( De Willigen and
 .)Noordwijk, 1987هر دو پارامتر تراکم طولی ریشه و شعاع
ریشه بین الیههای خاک متغیرند ،اما برخالف تراکم طولی
ریشه ،شعاع ریشه گرچه متغیر است ( Materechera et al.,
 ،)1992اما بهندرت اندازهگیری میشود .نتایج مطالعه De Jong
) Van Lier et al. (2008نیز نشان داد حساسیت مدل نسبت به
تراکم طولی ریشه بیشتر از شعاع ریشه است و در نتیجه در
مطالعه خود شعاع ریشه را ثابت فرض کردند .به طور کلی نتایج
این مطالعه نشان داد مدل ) De Jong Van Lier et al. (2008به
شرایط هیدرولیکی خاک نسبت به پارامترهای توزیع ریشه از
حساسیت بیشتری برخوردار است .نتایج مطالعه Durigon et al.
) (2012نیز نشان داد جذب آب ریشه محاسبه شده با این مدل
به شار پتانسیل حساستر از تراکم طولی ریشه میباشد.
نتایج آنالیز حساسیت مدل )Van Genuchten (1987
نشان داد از بین پارامترهای هیدرولیکی خاک ،مانند مدلهای

قبلی  و   sحساسترین پارامترها میباشند .از بین
پارامترهای جذب آب ریشه نیز  Pحساسترین پارامتر میباشد.
 Pضریب تجربی است که ) Van Genuchten (1987مقدار آن
را  3پیشنهاد کرد.
به طور کلی از آنجا که پارامترهای مدلهای رطوبتی
مانند بروکز و کوری و ونگنوختن -معلم پارامترهایی هستند که
با برازش بر منحنی رطوبتی و منحنی هدایت هیدرولیکی
غیراشباع به دست میآیند ،مقادیر اندازهگیری شده مانند
رطوبت اشباع یا هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از روش-
های مرسوم اندازهگیری مستقیم یا غیرمستقیم نمیتوانند بیانگر
مقدار آنها باشند .از سویی ،چون این پارامترها به صورت برازش
بر منحنی رطوبتی به دست میآیند ،ثابت فرض کردن یک یا
چند پارامتر به علت وجود همبستگی بین برخی پارامترها
میتواند موجب خطا در برآورد سایر پارامترها شود ( Shafiei et
 .)al., 2014به طور مثال در بیشتر مطالعات ،پارامتر  λدر معادله
ون گنوختن -معلم اغلب  0/5یا  -1و ثابت فرض شده است
( Scharnagl et al. (2011) .)Schaap et al., 2001نیز تأکید
کردهاند که ثابت فرض کردن یک یا چند پارامتر هیدرولیکی
خاک (مانند  λو  )θrمیتواند موجب خطا در برآورد سایر
پارامترها شود Shafiei et al. (2014) .نیز در مطالعه خود برای
واسنجی  SWAPشش پارامتر معادله ونگنوختن -معلم را
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و اسنجی کردند .پارامترهای مربوط به رشد گیاه و جذب آب
ریشه  SWAPبا توجه به مقادیر متوسط ارائه شده در تحقیقات
پیشین در نظر گرفته شد ( .)Shafiei et al., 2014در مطالعه
حاضر عالوه بر پارامترهای هیدرولیکی خاک ،به طور همزمان
پارامترهای مرتبط با جذب آب ریشه نیز واسنجی شده است.

نتايج ارزيابی مدلها

در این بخش نتایج پارامترهای واسنجی شده و همچنین نتایج
صحتسنجی مدلها ارائه شده است .نتایج واسنجی پارامترهای
هیدرولیکی خاک و جذب آب ریشه برای مدلهای فدس ،ون-
الیر و ونگنوختن در جدول ( )3ارائه شده است



شکل  .2آناليز حساسيت مدل فدس و همکاران ( )1978نسبت به پارامترهای هيدروليکی خاک و جذب آب ريشه-6 ، h3 -5 ، h4 -4 ، hb -3 ، s -2 ،  -1 :

جدول  .1مقدار متوسط و دامنه اوليه پارامترهای هيدروليکی خاک بر مبنای مدل بروکز و کوری

)  s(cmcm 1 )  r (cmcm 1
0/14
0/283
0

پارامتر

) (

حد
پایین
حد باال

0/616

0/106

0/541

)hb (m

) K s (m / d

-0/6401

0/2496

0

3/502

جدول  .2دامنه پارامترهای مدلهای جذب آب ريشه

حد

پارامتر

حد پايين

)h3 (m
) h4 (mیا
hw
P
h50

-15

-8

-150

-50

1
-20

3
-12

باال

جدول  .3مقادير پارامترهای هيدروليکی خاک و جذب آب ريشه در مدلهای مختلف

مدل
فدس
دیجونگ ونالیر
ونگنوختن

پارامترهای واسنجیشده

)  r (cmcm 1

)  s(cmcm 1
0/4931

) (
0/3332

)  r (cmcm 1

)  s(cmcm 1
0/3435

) (
0/5265

)  r (cmcm 1

)  s(cmcm 1
0/4267

) (
0/5764

0/0067
0/0006
0/0024

)hb (m

) h3 ( m

)h4 (m

-0/6244

-9/01

-137/97

)hb (m

) K s (m / d

)hw (m

-0/00041

1/2544

-82/26

)hb (m

)P(

)h50 (m

-0/6342

1/1223

-18/14

r
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مقدار پارامترهای هیدرولیکی خاک برای مدلهای مختلف
جذب آب ریشه متغیر است ،که در واقع اثر جذب آب ریشه بر
این پارامترها را نشان میدهد .اثر مدلهای جذب آب ریشه بر

پارامترهای   sو  مشهودتر است که به دلیل حساسیت
بیشتر مدلها نسبت به این پارامترها را نشان میدهد.
به طور کلی نتایج نشان داد از بین مدلهای مختلف
جذب آب ریشه ،مدل ون گنوختن باالترین دقت را داشت .به
طوری که مقدار ضریب تعیین و شاخص  N.Sاین مدل به
ترتیب  0/90و  0/70محاسبه گردید .در مدل فدس مقدار
شاخصهای ضریب تعیین و  N.Sبه ترتیب  0/75و  0/61می-
باشد .با توجه به شاخصهای محاسبه شده ،معادله فدس در
جایگاه دوم قرار گرفت .نتایج نشان میدهد مدلهای فدس و
ونگنوختن از نظر عملکرد نسبتاً مشابه هستند .مدل ونالیر از
نظر دقت در جایگاه آخر قرار گرفت ،به طوری که مقدار ضریب
تعیین و شاخص  N.Sاین مدل ،به ترتیب  0/51و -0/05
محاسبه گردید .در جدول ( )4شاخصهای آماری محاسبه شده
در دوره واسنجی و صحتسنجی برای مدلهای مختلف ارائه
شده است .توانایی یک مدل جذب آب ریشه در شرایط مختلف
رطوبتی یکی از ویژگیهای مهم آن است که در تصمیمگیری-
های مدیریتی مانند برنامهریزی آبیاری بسیار کارآمد خواهد بود.
همانطور که در جدول ( )4نشان داده شده است ،مدل ون-
گنوختن با ضریب تعیین باالتر نسبت به سایر مدلها

( )R2=0.79مقدار جذب آب ریشه را به خوبی شبیهسازی کرده
است .همچنین مقادیر شاخصهای آماری نیز مؤید این نکته
است .به طور کلی عملکرد مدلها با توجه به شاخصهای آماری
در دوره صحتسنجی نسبت به دوره واسنجی کاهش یافته
است .با این حال عملکرد مدلهای فدس و ونگنوختن مانند
دوره واسنجی نسبتاً مشابه است .نتایج سایر محققین از جمله
) Homaee et al. (2002bنیز نشان داد در دوره صحتسنجی
عملکرد مدلها کاهش یافته است .همچنین نتایج محاسبه
شاخص  NRMSEنشان میدهد عملکرد مدل فدس در دوره
واسنجی عالی و در دوره صحتسنجی خوب بوده است .مدل
ونگنوختن مشابه با مدل فدس با کمی دقت باالتر بود ،اما
عملکرد مدل ونالیر در واسنجی خوب و در صحتسنجی
ضعیف میباشد .دلیل اصلی عملکرد بهتر مدل ونگنوختن را
میتوان به ماهیت غیرخطی (سیگموئیدی) مدل مرتبط دانست.
با توجه به اینکه جذب آب توسط ریشه به خصوصیات
هیدرولیکی خاک حساس میباشد و از طرفی رابطه پتانسیل آب
خاک با میزان رطوبت خاک به صورت غیرخطی میباشد ،لذا به
نظر می رسد ماهیت غیرخطی تغییرات پتانسیل آب خاک با
جذب آب ریشه مدل ون گنوختن در این حالت یکی از دالیل
عمده عملکرد بهتر این مدل نسبت به سایر مدلها میباشد.
تغییرات پتانسیل آب خاک با جذب آب ریشه در مدل فدس به
صورت خطی میباشد.

جدول  .4شاخصهای آماری محاسبه شده برای مقايسه مقادير واقعی و شبيهسازی جذب آب ريشه در طول مراحل واسنجی و صحتسنجی

مدل
فدس
دیجونگ ونالیر
ون گنوختن

تیمار

R2

N.S

NRMSE

MAE

ME

d

واسنجی

0/753

0/61

9/75

0/73

0/61

0/82

صحتسنجی

0/681

0/59

16/23

0/87

0/59

0/81

واسنجی

-0/05 0/509

16/12

1/13

-0/05

0/66

صحتسنجی

-0/93 0/370

35/29

1/91

0/58 -0/93

واسنجی

0/902

0/7

8/46

0/7

0/71

0/86

صحتسنجی

0/787

0/69

14/12

0/75

0/69

0/86

نتيجهگيری
در این مطالعه مدلهای فیزیکی و تجربی در برآورد جذب آب
ریشه گوجهفرنگی تحلیل و ارزیابی شد .نتایج تحلیل حساسیت
مدل ) Feddes et al. (1978نشان داد که جذب آب ریشه بیشتر
به پارامتر شکل  و درصد رطوبت اشباع (  )  sحساس می-
باشد .پارامترهای جذب آب ریشه در این مدل ( h3و )h4
حساسیت کمی بر میزان جذب آب شبیهسازی شده داشتند.

نتایج آنالیز حساسیت مدل

)De Jong Van Lier et al. (2008

نشان داد پارامتر   sبیشترین تأثیر را بر خروجی مدل داشته
است .در بین پارامترهای هیدرولیکی خاک  از نظر حساسیت
در جایگاه دوم قرار گرفته است .از بین پارامترهای جذب آب
ریشه (  ،) hw ، a ، ro ، Rحساسترین پارامتر تراکم طولی ریشه
میباشد .نتایج آنالیز حساسیت مدل )Van Genuchten (1987
نشان داد از بین پارامترهای هیدرولیکی خاک ،مانند مدلهای
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،خصوصیات ریشه را به نوعی به اندام هوایی گیاه مرتبط کرد
 لذا.مشکل جزئیات ریشه در این مدلها مرتفع شده است
پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی رابطه بین اندام هوایی و
زیرزمینی گیاه بررسی گردد و در صورت به دست آوردن رابطه
دقیق در این مورد از آن در مدلهای جذب آب ریشه استفاده
 در نهایت با تلفیق بهترین مدل جذب آب ریشه در.گردد
 میتوان با استفاده از،مدلهای شبیهسازی رطوبت خاک
 بدون نیاز به،خصوصیات فیزیکی خاک و مشخصات گیاهی
 بهترین مدیریت آبیاری در،اندازهگیریهای مزرعهای بیشتر
.مزرعه جهت حداکثر رشد گیاه را تعیین کرد
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 از بین. حساسترین پارامترها میباشند s  و قبلی
. حساسترین پارامتر میباشدP پارامترهای جذب آب ریشه نیز
نتایج ارزیابی مدلهای مختلف نشان میدهد عملکرد مدل فدس
.در دوره واسنجی عالی و در دوره صحتسنجی خوب بوده است
 اما،مدل ونگنوختن مشابه با مدل فدس با کمی دقت باالتر بود
عملکرد مدل ونالیر در واسنجی خوب و در صحتسنجی
 یکی از محدودیتهای کاربرد مدلهای فیزیکی.ضعیف میباشد
 همانطور که نتایج.یا خرد اندازهگیری جزئیات ریشه میباشد
نشان داد این مدلها نسبت به شرایط هیدرولیکی خاک
 بنابراین اگر بتوان.حساستر از پارامترهای ریشه میباشند
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