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  چكيده

ي كمربند خشك جهان واقع شده است از اين جهت سازگاري با شرايط اقليمي آن هنري است كه مي كشور ايران ازنظر اقليمي بر رو
 تعيين  و نيمه خشكيكي از مسائل مهم و قابل تامل بويژه در مناطق خشك. تواند با مديريت مناسب آب راحت تر و بهتر انجام شود

هاي ابخيز جهت برنامه ريزي هاي مديريتي آب امري الزم و  آگاهي از بيالن آب در مناطق خشك و حوزه .بيالن آب مي باشد
در اين ميان بررسي رطوبت خاك در منطقه توسعه ريشه از موارد مهمي مي باشد كه كمتر به آن توجه شده . ضروري به نظر مي رسد

 خشك و كوهستاني بسيار در حاليكه توجه به اين نكته خود در جهت تعيين دقيق بيالن آب در دامنه ها خصوصا در مناطق. است
  .حائز اهميت مي باشد

جهت تست اين مدل از داده هاي . هدف ازاين تحقيق بررسي تغييرات رطوبت خاك با استفاده از مدل فيزيكي بيالن آب مي باشد
س با استفاده از مدل سپ. استفاده گرديد) كه كليه داده هاي مورد نياز در آن اندازه گيري شده است(ثبت شده در يكي از مناطق آمريكا 

نهايتا مقايسه نتايج اندازه گيري مستقيم در منطقه و استفاده از مدل فيزيكي نشان داد . فيزيكي ارائه شده نيز رطوبت خاك تعيين گرديد
مار خصوصا در حوزه هاي بدون آ) به عنوان پارامتر كليدي معادله بيالن آب(كه مدل ارائه شده مي تواند جهت بررسي رطوبت خاك 

  . مورد استفاده قرار گيرد

  مدل فيزيكي هيدرولوژيكي ، بيالن آب،رطوبت خاك: كلمات كليدي

  مقدمه

 در و آورد مي فراهم را متفاوت تأثير شرايط تحت آن تغييرات و آب منابع از كمي برآورد امكان آب بيالن

 كمك زيرزميني و ازمنابع آب سطحي حاصل جريانات و اطالعات رژيم در ثانويه تغييرات از ناشي عواقب بيني پيش
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 مورد را سيستم يك در موجود منابع اجزاء توان مي آب بيالن از استفاده با .  )1974استوك (نمايد مي مؤثري

پايش  شبكه و مشاهداتي هاي ايستگاه توزيع در موجود هاي نارسايي آن دنبال به و داد قرار و شناسايي بررسي
 آب امكان بيالن مطالعات ديگر سوي از . نمود تعيين را ها باني ديده در يكسيستمات اشتباهات و مشخص را

 در ميان پارامترهاي مطرح در زمينه بيالن آب رطوبت  .آورد مي فراهم نيز را بيالن ناشناخته اجزاء مستقيم غير برآورد
. اده از معادالت تجربي دقيق نخواهد بودخاك يكي از عمده مسائلي مي باشد كه برآورد آن معموال بدون داشتن دستگاه با استف

بنابراين  توجه به رطوبت خاك و استفاده از فرمولي كه بتواند هم كارايي مناسبي داشته باشد و هم ساده باشد يكي از الزامات نه تنها 
رطوبت خاك در بخش . شدبراي تعيين بيالن آبي بلكه جهت استفاده در بسياري از كارهاي مربوط به كشاورزي و منابع طبيعي مي با

در تحقيقي . كشاورزي بر روي جذب گياهان رشد و شادابي و ماندابي و رطوبت بيش از حد اثر منفي حتي بوته ميري گياهان را دارد
كه توسط قبادي و همكاران انجام شد بر روي ماندابي و رطوبت بيش از حد خاك بر روي دو رقم گندم پائيزه و بهاره تحقيق شد در 

در تحقيق ديگر كه . تحقيق شدSAR,EC ، انجام دادند اثر رطوبت خاك بر روي شوري)1386(يقي كه خالقي پناه و همكارانتحق
) زمين زراعي، جنگل،مرتع(  انجام شد در مورد تاثير رطوبت خاك بر روي كاربري اراضي )1386( توسط ذوالفقاري و همكاران

ي كشاورزي و منابع نقش رطوبت خاك بعنوان يك پارامتر كليدي در تمام بخش هاهمه اين موارد در مورد . تحقيقات انجام شد
  .طبيعي مي باشد

  
جهت تست اين مدل از داده هاي . هدف ازاين تحقيق بررسي تغييرات رطوبت خاك با استفاده از مدل فيزيكي بيالن آب مي باشد

سپس با استفاده از مدل . استفاده گرديد) در آن اندازه گيري شده استكه كليه داده هاي مورد نياز (ثبت شده در يكي از مناطق آمريكا 
نهايتا مقايسه نتايج اندازه گيري مستقيم در منطقه و استفاده از مدل فيزيكي نشان داد . فيزيكي ارائه شده نيز رطوبت خاك تعيين گرديد

خصوصا در حوزه هاي بدون آمار ) دي معادله بيالن آببه عنوان پارامتر كلي(كه مدل ارائه شده مي تواند جهت بررسي رطوبت خاك 
  .مورد استفاده قرار گيرد

  
  مواد وروشها

  :پارامترهاي موثر در فرايندهاي هيدرولوژيكي بيالن آب
  : در بيشتر شرايط طبيعي معادله بيالن آب در راستاي يك پروفيل خاك به صورت زير قابل ارائه است

    )1(رابطه 

SQRT
dt
dz −−−=
θ

   
جريان رسيده به ( اختالف بين بارندگي و ميزان برگاب T، )روز(  زمان t، ) z(ميانگين حجم رطوبت خاك در كل عمق خاك θكه 

 آب جذب شده S و ) زهكشي نهايي(آب نفوذ يافته عمقي  Q، )مكانيسم هورتوني( ميزان رواناب اضافه بر نفوذ R ،)سطح خاك
  .در اين معادله اجزا آن به صورت زير مورد محاسبه قرار مي گيرند. توسط ريشه ميباشد

  
T : بخشي از بارندگي است كه توسط گياه گرفته نشده است و در واقع اختالف بارندگي و ،) بارش رسيده به سطح خاك(اين پارامتر 

  :استبرگاب مي باشد و از معادله زير قابل محاسبه 
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  )2(رابطه 
( )λlsPT −= ;0max      

تالينگ ( . بارندگي مي باشدpو ) ميليمتر0,2( حداكثر آب ذخيره شده در سطح واحد برگls  شاخص سطح برگ،λكه در آن 
  )2005وهمكاران 

  
R : از آنجا كهsθθ   : تقريبا برابر تخلخل خاك مي باشد بنابراين) رطوبت اشباع خاك (sθ و 0≥≥

sθθاگر  TR:  در نتيجه= sθθ و اگر =   .R=0:  آنگاه >
Q :برابر است باارسي با استفاده از معادله كمپله دميزان آب زهكش شده با فرض گراديان ثابت و بر اساس معادل  :   

                                                                       )3(رابطه 

32

)(
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

b

s
skkQ
θ
θθ

  
                                           

 كه از رابطه )2008طالبي و همكاران ( پارامتر توزيع اندازه خلل و فرج خاك مي باشد b هدايت هيدروليكي اشباع و sk كه در آن 
  :زير قابل محاسبه است

ln(24.1(3.15                                                                                                             )   4(رابطه +−= skb                
  . بر حسب ميلي متر در روز مي باشدskمقدار شايان ذكر است كه در اين رابطه 

   :نهايتا ميزان آب جذب شده توسط ريشه ها برابر است با
)                                                                                                                  ) 5(رابطه ) p

c
r EefS .1 λβ −−=  

كارايي  پارامتر c   تابع تنش رطوبتي خاك،z ( ،β( نسبت طول منطقه توسعه ريشه به عمق پروفيل خاك fr كه در اين معادله 
از رابطه زير قابل محاسبه مي βضمنا پارامتر . تبخير و تعرق پتانسيل مي باشد Ep    و  شاخص سطح برگλ، استفاده از نور

    )2005تالينگ وهمكاران (باشد 
  )6(رابطه 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
wc

w

θθ
θθ

β ;1min;0max
 

  نتايج
استفاده شد كه داده ) ايلي نويس( منه اي در يكي از شهرهاي آمريكا  ارائه شده از پارامترهاي اندازه گيري شده در دامدلجهت تست 

   .هاي مربوط به رطوبت خاك در آن به صورت روزانه و در اعماق مختلف خاك برداشت مي شود
  :  مشخصات پارامترهاي بيالن آب در منطقه مورد آزمايش براي يك روز بارندگي به قرار جدول ذيل مي باشد

  در منطقه ايلي نويس آمريكا)2004(  و ادريك)2001(  ليوداده هاي اندازه گيري شده بر اساس پروژه تحقيقاتي): 1(جدول شماره 
 .نشان داده است
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   مقادير اندازه گيري شده در منطقه ايلي نويس آمريكا-1جدول
  مقادير پارامترها  پارامتر اندازه گيري شده

  fr(:  9/0(نسبت طول توسعه ريشه به عمق خاك
  ETp(   :mm/d4(تبخير و تعرق پتامسيل
  cθ:(  24/0(رطوبت خاك بحراني
  wθ:(  08/0(رطوبت نقطه پژمردگي

  b(  :58/11(پارامترتوزيع خلل و فرج
  sθ:(  45/0(رطوبت اشباع خاك
  λ(  1/1 (شاخص سطح برگ

  s1(  2/0(حداكثر آب ذخيره شده دربرگ
   ميليمتر1/5   روزانهبارندگي

  c  5/0  كارايي استفاده از نورپارامتر
  

  :بنابراين براي يك بارندگي تغييرات رطوبت خاك برابر است با
  محاسبه مي كنيم) 2(رابطه در گام نخست بارش رسيده به سطح خاك را از 

mmT 8.4)1.12.0(1.5 =×−=  
  

sθθ: در گام دوم ميزان رواناب محاسبه مي شود كه چون <  
  . مي باشدR=0: بنابراين

شده و بدين  محاسبه )4( رابطه  ازb در اين معادلهتعيين مي گردد كه ابتدا ) 3( رابطه وم ميزان آب زهكش شده با استفاده ازسدر گام  
  : برابر است باQمقدار ترتيب 

      mmQ 53.020)45.033.0( 68.11 =×÷=                  
  
 S مقدار) 1(كه با توجه به داده هاي جدول شماره  بدست مي آيد) 5(رابطه ام بعدي ميزان آب جذب شده توسط ريشه ها از گدر

  . مي باشد ميلي متر1,5برابر با 
  

mmeS 5.14)1(19.0 1.15.0( =×−××= ×−  
  

 درصد برآورد گرديده يعني 6بت خاك بر اثر بارندگي نسبت به رطوبت اوليه در اين آزمايش برابر در نهايت ميزان افزايش رطو
 درصد 26 به ميزان TDRبدين ترتيب با توجه به داده هاي اندازه گري شده توسط دستگاه .  درصد رسيده است28رطوبت خاك به 

  .  )1 در شكل 4آزمايش شماره (اختالف بسيار كمي را نشان مي دهد
  .را نشان مي دهدفيزيكي  و رطوبت برآورد شده توسط مدل TDRداده هاي اندازه گيري شده توسط دستگاه ) 1(شماره هيستوگرام 
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الن  نمودار رطوبت خاك برآورد شده و تخميني از فرمول بي
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برآورد شده اندازه گيري شده

  
  اندازه گيري شده و مقادير  آب  مدل بيالنرآورد شده رطوبت خاك با استفاده ازمقادير ب  مقايسه-1شكل

  
  بحث و نتيجه گيري
روز مختلف و با استفاده مقايسه داده هاي اندازه گيري شده با داده هاي برآورد شده توسط مدل كه براي چهار يك بررسي اجمالي از 

كه مدل ارائه شده با كمي خطا قادر است از روي خصوصيات فيزيكي نشان مي دهد چهار روز بارندگي بدست آمده  هاي دادهاز 
ضمن اينكه با داشتن تغييرات رطوبت خاك نيز مي توان پارامترهاي ديگر مانند .  برآورد كند هاخاك رطوبت را در منطقه توسعه ريشه

، ح بزرگوسطجهت استفاده در  بايد توجه داشت كه مدل مذكور در مقياس نقطه اي معني دار است و. آب نفوذ يافته را تخمين زد
  . كاليبره گردد در نظر گرفتن خصوصيات فيزيكي خاك الزم است مدل با

 جهت برآورد رطوبت خاك بويژه براي )ارائه شده در اين تحقيق (بيالن آب فيزيكي نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مدل نهايتا
مقادير اندازه ا  كارايي بسيار بااليي داشته به طوري كه مقادير بدست آمده از مدل تا حد قابل قبولي ب و بدون آمارحوزه هاي كوچك

و به دنبال آن، در ) دامنه( مي تواند تعميم مدل به سطوح بزرگتر  گام بعدي به دنبال اين تحقيق.ردادر طبيعت انطباق د گيري شده
بدين ترتيب با دشتن تغييرات رطوبت خاك به عنوان عامل كليدي در مطالعات هيدرولوژي و آبخيزداري، مي . حوزه هاي آبخيز باشد

 شاياني به مديريت و برنامه ريزي در حوزه اي آبخيز ارائه نمود كه مسلما كمكتوان بر آورد دقيقي از پارامترهاي مختلف در حوزه ه
   .هاي مذكور خواهد نمود
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