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 زهکشی در فصل کشت کلزا در اراضی شالیزاری دارای سیستم DRAINMODارزیابی مدل  

 

 آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد -، دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب*بخشیحسن علی

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه گروه علوم و مهندسی آب  دانشیار، علی شاهنظری

 
 پست الكترونيكي:     99530962190سنده اصلي:  تلفن نوي ،.comha.alibakhshi@gmail                          

 

 

 

 

 چکیده 
در اراضتی شتالیزاری دارای  سطح ایستتابیسازی برای شبیه DRAINMODاین تحقیق، قابلیت مدل  در

تا اردیبهشت سال  0931آذر  زهکش زیرزمینی در فصل کشت دوم ارزیابی شد. در طول یک فصل کشت کلزا از

تیمارهتای زهکشتی  گیری شد.های زهکش به صورت روزانه اندازهسطح ایستابی و دبی خروجی از لوله،  0930

متتر بتا  3/1عبارت بودند از: سه سیستم زهکشی زیرزمینی معمولی با پوشش معدنی شامل سیستم زهکشی با عمتق 

متر با فاصتله  56/1و عمق   30L0.65(D(Sمتر  91تر با فاصله زهکش م 56/1، عمق D)S)30L0.9متر  91فاصله زهکش 

متتر  06/. متتر و فاصتله 56و یک سیستم زهکشی معمولی با پوشش مصنوعی با عمق  S)15L0.65(Dمتر  06زهکش 

F)15L0.65(D هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، با تغییر مقادیر  سطح ایستابی، دبی زهکش،. واسنجی مدل با تغییر

هتای آمتاره . ازانجتام شتد m(S(حداکثر ذخیره ستطحی و  (S1)ها مق کرکهام برای جریان به سمت زهکشع

(EF) ،(PE) ،)2(R ،(RMSE) و (AD) متدل هاآماره برای ارزیابی کارایی مدل استفاده شد. با توجه به نتایج ،

DRAINMOD امتا در اعتبتار ستنجی  داشتت سطح ایستتابیسازی در مرحله واسنجی عملکرد مناسبی در شبیه

و مدل کارایی مناسبی برای شبیه سازی سطح ایستتابی  که دقت شبیه سازی ضعیف بود ها نشان دادمقادیر آماره

 . نداشت

 مازندران ،سطح ایستابی ،منابع آب ،زهکشی : ها کلید واژه

    

 مقدمه  -0

ا ناخواه برخي اراضي نياز به زهكشیي با گسترش کشاورزی نياز به زهكشي يک مسأله ضروری است زيرا خواه ي

سوم اراضي ديم دارای زهكشي طبيعي بیوده و -دهد که در مقياس جهاني حدود دويمپيدا خواهد کرد. آمار موجود نشان 

. ]0[د مفرط نياز به زهكشي دارنی به طورنيست ولي يک سوم اين اراضي  هاآنی زهكشي در هاطرحاحتياج به پياده کردن 

 39تیا  59هايي که نياز به زهكشي دارند در مقايسه با اراضي ديم به مراتب بيشتر است. زيرا تنهیا ينزمي نسبت در اراضي آب

 .]0[شوند که اين مقدار  بسيار کمتر از حد نياز استيمدرصد از اين اراضي زهكشي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نگهداشیت يی  طرعمی  از  کیميريت سفره آب زيرزميني مدي و اضافي سطحآب  کردنيند خارج فرآي زهكش

يط محیي و حفی  اجتمیاعی و اقتصیاديدن بیه منیافع دلایواه رسیی برايفيت آب کيريت مدموقع آن و آب و دفع به موقعبه

ای سه هزار ساله دارد ولي شايد بتوان گفت از عمر زهكشي بیه شیيوه امیروزی حیدود ياچهتارزهكشي  .]6[ت يست اسز

های علمیي را يوهشزهكشي مبتني بر  5999ولين کسي بود که در سال گذرد. عقيده بر اين است که هوخهات ايمسال  599

صیول و ، اهای زهكشي معطوف شد و همزمیان بیا آنيشآزماپايه گذاری کرد از آن پس تحوالت علمي زهكشي ابتدا به 

ی پالستيكي اهلولهيدايش د. پتوسعه يافت و روابط رياضي بسياری ارائه ش هازهكشمباني زهكشي در تعيين فاصله و عم  

 امیا داد ی زيرزمينیيهازهكششتابي چشمگير به توسعه  5969های زهكشي در دهه ينماش و رواج استفاده از 5909در دهه 

معطوف بود  هازهكشمربوط به تعيين فاصله  روابط ارائه و ابداع به هنوز عمده طور دانشمندان به توجه نيز دهه چند اين در

در اوايیل دهیه  .ل عددی روابط رياضي بيش از پيش مرسوم شد، حرفت بشر در زمينه کامپيوترهمزمان با پيش 5969در دهه 

ی کیه شیايد بتیوان ايین دهیه را دوره به طیورتوسعه بيشتری يافت  5999ی زهكشي ابداع شد و در دهه هامدلاولين  5999

ی ماتلی  هیاجنبیهتمیام ابعیاد و  امیروزه کیامپيوتر در .]2[ی رياضي زهكشیي بیه حسیاب آورد هامدلتدوين و پردازش 

ی مرسوم آزمايشیگاهي کارهای کامپيوتری حتي نياز به هاومدلهای زهكشي وارد شده است. با استفاده از کامپيوتر يستمس

  .ی جديدی را باعث شده استهاروشباشد. ورود کامپيوتر به مباحث زهكشي مفاهيم و ينمنيز 

  و.. سطح ايستابي و دبي خروجي از زهكیش هایيریگاندازه تم زهكشي،و ارزيابي کارايي سيس به منظور بررسي

 میدل نیرم .باشینديمبودن دارای هزينیه بیااليي  برزمانميداني  انجام گيرد. اما چنين اقداماتي عالوه بر  به صورت بايستيم

 سیطح ينيب شيپ و يمصنوع يزهكش، خاک رخ يمن در آب ي  حرکتتوص یبرا مناسب یابزار DRAINMODافزار 

هیا، ای از خیاکبه طور گسترده برای طي  گسیترده DRAINMOD های گذشته مدلدر طول سال .]59[است  يستابيا

سیطح  محصوالت کشاورزی و شرايط اقليمي متفاوت آزمايش شده است و نشان داده است توانیايي بیااليي در پیيش بينیي

 دارد.ايستابي را 

های اقليمیي اسیتان يلپتانسی بهتر از منابع محدود آب و خاک حاصلايز و ردارببهرهی اخير، به منظور هادر سال

سازی شده های زهكشي زيرزميني در شاليزارهای يكپارچهيستمسمازندران و ايجاد شرايط مناسب جهت کشت دوم، نصب 

ليزاری اسیت، در حیال ی تجهيز و نوسازی اراضي شاهاطرحجزء الينفک  به عنواناين استان، عالوه بر زهكش سطحي که 

هزار هكتار  شاليزار برنج در استان ، هدف اصلي ايین تحقيی ، ارزيیابي  359با توجه به وجود حدود  .]9[باشد يمگسترش 

در فصل کشت دوم )کلزا( در اراضي شیاليزاری تحیت  سطح ايستابي از زهكش هادر شبيه سازی  DRAINMODمدل 

 .های ماتل  زهكشي استسيستم

 

 

 و روشها  مواد -2

 منطقه مورد مطالعه

 علیوم دانشگاه شده نوسازی و تجهيز شاليزاری اراضي از هكتار 1/9د حدو مساحتي با ایدر مزرعه اين تحقي 

عرض و طول جغرافيايي منطقه بیه ترتيیب  شد. انجام دريا-ساری جاده 9 کيلومتر در واقع ساری يعيطب منابع و کشاورزی

 050باشد. متوسیط بارنیدگي منطقیه، متر مي -51رجه شرقي بوده و ارتفاع آن از سطح دريا د 99/12درجه شمالي و  29/20

گراد است. حداقل و حداکثر دمای هوای ثبت شیده در ايسیتگاه هواشناسیي درجه سانتي 2/56متر و متوسط دمای هوا ميلي
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روش تعيیين اقلیيم دومیارتن، از نیوع مرطیوب باشد. اقليم منطقه براساس گراد ميدرجه سانتي 9/29و  -0دانشگاه به ترتيب 

  .]3[است 

متیر بیا  01/9اين مطالعه روی سه سيستم زهكشي زيرزميني معمولي با پوشیش معیدني متشیكل از عمی  زهكیش 

 9/9و عم  زهكش  S) 15L0.65(Dمتر  51متر با فاصله زهكش  01/9عم  زهكش (، S30L0.65Dر )مت 29فاصله زهكش 

متیر  51متر با فاصله  01/9و يک سيستم زهكشي با پوشش مصنوعي شامل عم    (S30L09Dر )مت 29متر با فاصله زهكش 

(F30L0.65D ) .ها لوله جنس متر و 599زهكش،  طولانجام شدPVC شیيب  بیا که باشدمي متريليم 599قطر  با دارموج

( شیماتيكي از  5شید. در شیكل )مي همتر تالي 3/5به عم   روباز کانال يک درون به زهكش آبدرصد نصب شد. زه 3/9

 .های زهكشي نشان داده شده استسيستم

 
 های زهکشی( تصویر شماتیک نحوه آرایش سیستم0شکل )

يیزان شیش بیه مدرصید  91درصد و حیداقل قیوه ناميیه  99( با حداقل خلوص فيزيكي 995بذر کلزا )رقم هايوال 

کشت به صورت ديم انجام شد  های مورد مطالعه کشت شد.در تيمار 5299کيلوگرم در هكتار در تاريخ هفت آذر ماه سال 

هیای کاشیت و ( تاريخ5و آبياری صورت نگرفت. در طول اين مدت در دو مرحله عمليات کوددهي اجرا شد. در جدول )

 برداشت و زمان و مقدار کوددهي ارائه شده است.

هیايي بیه عمی  يیک متیر در فواصیل بي، چاهکهای ماتل  زهكشي بر عم  سطح ايستابرای بررسي اثر سيستم

بیرای حفی  پايیداری ها در نقطه مياني فاصله بين دو زهكیش حفیر شید. های زهكش حفر شد. اين چاهکماتل  از لوله

سي مشیبک تجهيیز ویهای پيها با استفاده از لولهعم  سطح ايستابي، کليه چاهک ترآسانگيری ها و اندازهديواره چاهک

برداری تعيين شد. در طول مدت مطالعه قرائت سطح ای با استفاده از دوربين نقشههای مشاهدهز سطح کليه چاهکشدند. ترا

 ها به صورت روزانه انجام شد.ايستابي درون چاهک
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 جمیع کننیدهنهیر  بیه درونآب زهكیش گيری دبي زهكش، يک عدد پارشال فلوم در محل تاليه زهبرای اندازه

کرد. همچنیين را به صورت ساعتي ثبت مي آب زهكشمجهز به سنسور و ثبات بوده و رقوم زه ل فلومنصب شد. اين پارشا

 گيری شد. اندازه هادبي زهكش روزانه يک بار به صورت حجمي برای کنترل سنسور

 
 های زراعی انجام شده در طول فصل کشت کلزاای از فعالیت: خالصه0جدول 

 توضيحات ريتيعمليات زراعي يا مدي تاريخ

  کشت کلزا 99آذر  6

 کيلوگرم در هكتار اوره 21 يکود ده 99اسفند  56

 کيلوگرم در هكتار اوره 21 يکود ده 95فروردين  9

  برداشت کلزا 95ارديبهشت  39

 DRAINMOD-Nهای مورد نیاز مدل داده
 اطالعات هواشناسی

باران روزانیه، حیداکثر و حیداقل دمیای روزانیه ، عیرض  های هواشناسي مورد استفاده در مدل شامل مقاديرداده

اطالعات مورد نياز هواشناسي منطقه  .]6و  9[باشند ( ميPETجغرافيايي، نمايه حرارتي و فاکتورهای تباير تعرق پتانسيل )

داکثر دمیای از ايستگاه هواشناسي واقع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری دريافت شد، که شامل حداقل و ح

 روزانه و ميزان بارندگي روزانه بود.

 مشخصات خاک

هیای ی اليیهآبگیذر، منحنیي مشاصیه رطیوبتي و ضیرايب در مدلترين خصوصيات خاک مورد استفاده از مهم

با استفاده از آگیر چهیار اينچیي يیک چاهیک  ،هر تيمار باشند. برای تعيين خصوصيات خاک، در مرکزيمماتل  خاک 

 399-299و  519- 399، 539-519، 99-539، 09-99، 29-09، 9-29های متر حفر شد. از خاک اليه 2عم   ای بهمشاهده

هیای ها و منحني مشاصیه رطیوبتي اليیهبرداری شد. در آزمايشگاه، بافت خاک کليه نمونهها نمونهمتری اين چاهکسانتي

-سانتي 399های ماتل  تا عم  ه شد. بافت خاک اليه( ارائ3ماتل  خاک تعيين شد. نتايج آناليز بافت خاک در جدول )

های خاک تهيه شده، های مشاصه رطوبتي نمونهمتر، رسي بود. منحنيسانتي 299تا  399از نوع سيلتي رس و از  غالباًمتری 

 با استفاده از دستگاه صفحات فشاری تعيين شد. 

های شاليزار وديناميكي خاک باالخص در خاکهای هيدرترين مشاصههدايت هيدروليكي اشباع يكي از اساسي

هیای در اين تحقي ، هدايت هيدروليكي خاک با استفاده از روش چاهک مسیتقيم )روش ارنسیت( بیرای خیاک.]9[است 

ها بعد از بارندگي و در شرايط اشباع خاک انجام شد. مقادير هدايت هيدروليكي گيریاندازه .]5[گيری شد ای، اندازهاليه

 ( ارائه شد.3ای خاک در جدول )هاليه
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 ی هر الیهآبگذرو ضریب   15L0.65(D(F( و S30L09D) ،D)S)15L0.65، (S30L0.65D)های : بافت خاک الیه های مختلف تیمار2جدول 

 کالس بافتي درصد شن درصد سيلت درصد رس (cm)اليه عم   شماره اليه تيمار
 یضريب آبگذر

(cm/day) 

(30L0.65D) 

5 29-9 99 90 0 Silty Clay 6/39 

3 09-29 1/12 1/99 0 Silty Clay 2/9 

2 99-09 15 92 0 Silty Clay 1/39 

9 539-99 96 91 9 Silty Clay 9/51 

1 519-539 1/96 1/93 59 Silty Clay 5/52 

0 399-519 99 90 1 Silty Clay 1/9 

6 299-399 16 29 1 Clay 2 

)15L0.65(D 

5 29-9 1/99 1/99 0 Silty Clay 1/39 

3 09-29 1/15 1/99 9 Silty Clay 6/9 

2 99-09 1/96 1/96 1 Silty Clay 5/33 

9 539-99 99 99 6 Silty Clay 1/50 

1 519-539 1/12 1/99 0 Silty Clay 5/55 

0 399-519 11 99 1 Clay 9/9 

6 299-399 1/10 29 1/9 Clay 9/3 

(30L09D) 

5 29-9 1/99 1/99 6 Silty Clay 0/31 

3 09-29 1/11 93 1/3 Silty Clay 5/9 

2 99-09 1/90 1/91 9 Silty Clay 6/39 

9 539-99 1/93 1/15 0 Silty Clay 2/50 

1 519-539 13 93 0 Silty Clay 9/59 

0 399-519 1/19 1/21 0 Clay 2/9 

6 299-399 05 1/22 1/1 Clay 1/3 

F)15L0.65(D 

5 29-9 1/92 1/19 0 Silty Clay 1/39 

3 09-29 11 26 9 Clay 2/9 

2 99-09 15 92 0 Silty Clay 1/32 

9 539-99 1/99 1/99 0 Silty Clay 2/50 

1 519-539 19 29 9 Clay 1/53 

0 399-519 13 92 1 Silty Clay 3/9 

6 299-399 10 1/29 1/9 Clay 6/3 

 عمق الیه نفوذناپذیر

ميانگين وزني ضرايب  3/9تا  5/9ی آن گذرآبدر مطالعات زهكشي معموال به اليه يا افقي از خاک که ضريب 

تیوان متری را ميسانتي 299تا  399. براين اساس، اليه ]5[گردد های بااليي باشد، اليه نفوذناپذير اطالق ميی اليهگذرآب

 های مدل، برابر دو متر لحاظ شد.سازیهای فوقاني در نظر گرفت. عم  اين اليه در شبيهبرای اليهعنوان اليه نفوذناپذير به

 

 داده های گیاه

باشد. عم  موثر ريشه بیه صیورت تیابعي از های گياهي مورد نياز مدل، عم  موثر ريشه ميترين دادهيكي از مهم

  DRAINMODرشد کلزا، بیا اسیتفاده از دسیتورالعمل میدل  های ماتل  از فصلدر زمانگردد. زمان در مدل وارد مي

عم  ريشه گياه در زمان مورد نظر، درنظیر گرفتیه  به عنوانها گيری شد و ميانگين آنيمار اندازههر تطول ريشه سه بوته در 

ز گیردد، بايید کمتیر ايماز آن اسیتفاده  DRAINMODدر مجموع عم  میوثر ريشیه کیه در میدل . ]9[( 2شد )جدول 

درصد آب مورد نياز گياه از نيمه بااليي ناحيیه ريشیه )عمی   69درصد آن( باشد ، زيرا  09تا  19يباً تقرحداکثر عم  ريشه )
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حیداکثر  بیه عنیوانهیای ماتلی  درصد حداکثر طول ريشه در زمان 09در اين تحقي ، از  .]9[شود موثر ريشه(، جذب مي

متر در سانتي 2-9های آيش بايد حدود عم  ريشه در دوره( ارائه شد. 2دول )مقادير حاصله در جطول ريشه استفاده شد و 

 تعرق در شرايط عدم حضور گياه صورت پذيرد.-نظر گرفته شود تا تباير

 
 ی مختلف تقویم کشتهازمان: مقادیر عمق موثر ریشه گیاه کلزا در 9جدول 

 502 503 596 523 550 592 90 03 90 5 کشت از بعد روز

 2 9 1 59 50 39 39 36 59 2 (cmريشه ) عم 

 های زهکشیداده

-ها، ضریب زهکشی، عمق الیه نفوذناپذیر، عمق سازه کنترل و ميزان ذخيره سطحی، دادهعمق و فاصله زهکش

ير قابل توجهی بر نتایج دارند. عمق سازه کنترل در وضعيت تأثباشند که دو داده آخر، هاي مربوط به زهکشی می

 باشد. دهنده عدم وجود سازه کنترل میولی همواره برابر عمق زهکش در نظر گرفته شد که نشانزهکشی معم

و عمق  m(S( 1، وضعيت زهکشی سطحی با استفاده از دو پارامتر حداکثر ذخيره سطحیDRAINMODدر مدل 

ا توجه به سيستم ب حداکثر ذخيره سطحیميزان  .]59[شود مشخص می (Sl)ها کرکهام براي جریان به سمت زهکش

اي که براي زهکشی سطحی خوب مقادیر ذخيره کم و براي زهکشی سطحی شود به گونهزهکشی سطحی انتخاب می

انتخاب  حداکثر ذخيره سطحییا مساوي  ترکوچکشود. عمق کرکهام نيز انتخاب می تربزرگضعيف مقادیر ذخيره 

 ( نشان داده شد.4ل )نجی محاسبه شده بود در جدوشود. مقادیر این دو پارامتر که پس از فرآیند واسمی

 واسنجی و ارزیابی مدل

هدايت هيدروليكي اشباع با تغيير مقادير  های ميداني عم  سطح ايستابي، دبي زهكش،واسنجي مدل با استفاده از داده

. مقدار ]59[شدواسنجي مدل  m(S(حداکثر ذخيره سطحي و  (S1)ها عم  کرکهام برای جريان به سمت زهكشخاک، 

 ( نشان داده شد.9نهايي دو پارامتر حداکثر ذخيره سطحي و ضريب کرکهام در جدول )

، (PE) 2، درصد خطا (EF) 3های راندمان مدلعملكرد مدل در فرآيند واسنجي و اعتبارسنجي با استفاده از آماره

يا ميانگين خطای  (AD)ميانگين انحراف  و (RMSE)يا جذر ميانگين مربعات خطا  (SE)، خطای معيار R)2(ضريب تبيين 

 مطل   ارزيابي شد.

 
 DRAINMOD-N: پارامتر های به کار رفته در مدل 4جدول 

 های استفاده شده در مدلپارامتر پارامتر واحد مقادير

92 C هواشناسي داده نمايه حرارتي 

6/9 (cm) Sm 
 های زهكشيداده

1/9 (cm) Sl 

 

 

 

                                                 
1 Maximum Surface Storage 
2 Sutcliffe Efficency-Nash 
3 PercetError 
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 و بحث نتایج -9

 سازی تغييرات عم  سطح ايستابيهشبي

ای واسنجي شد که حداکثر تطیاب  ممكین بیين مقیادير عمی  سیطح گونهبه 30L0.65Dبرای تيمار  DRAINMODمدل 

سازی شده را برای گيری و شبيههای عم  سطح ايستابي اندازه( منحني3سازی شده ايجاد شود. شكل )ايستابي واقعي و شبيه

خیوبي دهد. در نتيجه واسنجي، مدل روند تغييرات عم  سطح ايستابي پس از هیر بارنیدگي را بیهمينشان  30L0.65Dتيمار 

ترتيب کمتیر و بيشیتر از مقیادير سازی نمود. با اين وجود، مدل مقادير حداقل و حداکثر عم  سطح ايستابي را عموما بهشبيه

بينیي نمیود ز بارندگي، مدل عم  سطح ايستابي را صفر پیيشسازی نمود. عالوه براين، در بيشتر مواقع پس اای شبيهمشاهده

 بيني شد. که در مزرعه مشاهده نشد. همچنين سرعت نزول يا صعود سطح ايستابي در مدل، بيشتر از روند واقعي آن پيش

 

 30L0.65Dسازی شده در تیمار گیری و شبیه( مقادیر عمق سطح ایستابی اندازه2شکل )

سازی شد. شبيه 30L0.9Dو  15L0.65D  ،15FL0.65Dواسنجي شده، عم  سطح ايستابي در تيمارهای  با استفاده از مدل

(ارائه شد. در هر سه تيمار 1(و شكل )9( ، شكل )2گيری شده در شكل )ها در مقايسه با مقادير اندازهسازینتايج اين شبيه

يني نمود. در هر سه تيمار، عم  سطح ايستابي در اکثر بمدل روند تغيير عم  سطح ايستابي را تا حدودی به درستي پيش

بيني شد. در روزهای ماتلفي در طول دوره مطالعه، سطح ايستابي در روزهای باراني و چند روز پس از آن، برابر صفر پيش

 بيني آن نبود.باالتر از سطح زمين قرار داشت که مدل قادر به پيش 30L0.9Dتيمار 

 

 15L0.65Dسازی شده در تیمار گیری و شبیهسطح ایستابی اندازه ( مقادیر عمق9شکل )
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 30L0.9Dسازی شده در تیمار گیری و شبیه( مقادیر عمق سطح ایستابی اندازه6شکل )

های ارزيابي مدل ارائه شد. متوسیط سازی شده و آمارهگيری و شبيهايستابي اندازه ( متوسط مقادير عم  سطح1در جدول )

 29و  9/23ترتيیب برابیر ( بیه30L0.65Dوسيله میدل در تيمیار واسینجي )بيني شده بهگيری و پيشعم  سطح ايستابي اندازه

مربعات خطا و متوسط انحیراف )متوسیط متر بود. همچنين، درصد خطای مدل، راندمان مدل، ضريب تعيين، ميانگين سانتي

دهید متر بود. اين مقادير نشان ميسانتي 1/51متر و سانتي 9/56، 09، -0/5، -6/9ترتيب برابر خطای مطل ( تيمار واسنجي به

بينیي دقيی  مقیادير عمی  بيني مناسب روند تغييرات عم  سطح ايستابي، مدل از کارآيي الزم بیرای پیيشکه، با وجود پيش

باشد. بررسي کاربرد مدل واسنجي شده برای سه تيمیار ديگیر نيیز عیدم ح ايستابي در مزرعه مورد مطالعه برخوردار نميسط

و  15L0.65D 29سیازی شیده بیرای تيمیار دهد. عم  سطح ايستابي شیبيهکارآيي مدل برای شرايط مورد مطالعه را نشان مي

گيری شیده در ايین دو تيمیار که به مقادير متوسط سطح ايستابي اندازهمتر بدست آمد سانتي 15FL0.65D 21/25برای تيمار 

ترتيب بيشتر و کمتر از مقیادير واقعیي سازی شده توسط مدل بهنزديک بود اما بيشترين و کمترين مقادير سطح ايستابي شبيه

 شد.بيني بود. همچنين سرعت نزول يا صعود سطح ايستابي در مدل، بيشتر از روند واقعي آن پيش

-متر بود که اين روند، عكس وضعيت مشاهده شده میيسانتي 2/56سازی شده عم  سطح ايستابي شبيه 30L0.9Dدر تيمار 

دهنده کارايي نامناسب میدل در هیر های ارزيابي مدل در تيمارهای مورد استفاده برای اعتبارسنجي نشانباشد. مقايسه آماره

 باشد. سه تيمار مي

 

 
 15FL0.65Dسازی شده در تیمار گیری و شبیه( مقادیر عمق سطح ایستابی اندازه4) شکل
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های متر( و آمارهسازی شده )سانتیگیری و شبیهادیر عمق سطح ایستابی اندازه( متوسط مق6جدول )

 ارزیابی مدل

 PE EF 2R SE AD سازی  شبیه گیری  اندازه تیمار

15L0.65D 9/23 29 6/9- 0/5- 09/9 9/56 1/51 

30L0.65D 5/39 9/55 2/13- 2/5- 90/9 0/59 6/51 

15FL0.65D 25/22 21/25 99/9- 6/5- 00/9 91/59 19/51 

30L0.9D 5/3 2/56 636- 2/29- 03/9 31 50  
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

( و نتايج S30L0.65D) سطح ايستابي بين خطوط زهكشهای ارزيابي مدل در مقايسه با توجه به نتايج بدست آمده از آماره

هیا در مرحلیه  اعتبیار نتیايج ايین آمیارهدر مرحله واسنجي و همچنیين  DRAINMODسازی شده آن به وسيله مدل شبيه

مناسیب  به نسیبت سازی(  مشاهده شد که با وجود شبيهF15L0.65D( و )S15L0.65D( ،)S30L0.9Dهای )سنجي در تيمار

(، S15L0.65Dهییای )امییا مییدل در تيمییار ،(S30L0.65D) از زهكییش تيمییار  سییطح ايسییتابيدر  DRAINMODمییدل 

(S30L0.9D( و )F15L0.65Dشب  )سازی مناسبي نداشت. بافت خاک در اين اراضي سنگين است. همچنين به دليل حالت يه

غرقابي در فصل کشت برنج، خاک دارای وزن ماصوص ظاهری بااليي اسیت. وجیود کفیه سیات در اراضیي شیاليزاری 

اراضیي شیاليزاری سازی مناسبي انجام دهد. کفه سات در ممكن است يكي از عواملي است که باعث شد مدل نتواند شبيه

ابزاری برای درنظر گیرفتن کفیه  DRAINMODمانعي در برابر حرکت آب و انتقال امالح و مواد غذايي است. در مدل 

زاری مورد توسعه قرار گرفته است. الزم سات و تاثير آن بر حرکت آب تعري  نشده و اين مدل بيشتر برای اراضي خشكه

توان در مورد کیارايي های يک فصل کشت بدست آمده است و بطور قطع نمياز دادهبه ذکر است که اين نتايج با استفاده 

 های آتي مدل مورد بررسي قرار گيرد.شود با داده برداری در سالمدل اظهار نظر کرد. لذا توصيه مي
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