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  :چکیده

ایـن دو  بینـی دقیـق   پیشکه  باشندریشه دو فرآیند غیرقابل تفکیک میآن توسط حرکت آب درخاك و جذب 

در راستاي ایجاد شرایط رطوبتی بهینه منطقه ریشه براي عملکرد بهتر گیاه اهمیت بسیار زیـادي دارد. در ایـن    فرآیند

-شـبیه  HYDRUS- 2Dافزار زمان با استفاده از نرمصورت همآن توسط ریشه بهپژوهش، حرکت آب در خاك و جذب 

ك یکسان کشت شد. آبیاري هر سـه روز یـک بـار    سازي شد. براي این منظور، گیاه چمن در سه الیسیمتر با بافت خا

عصر با  6صبح و  10متر، هر روز ساعت سانتی 80و  60، 40، 25، 15، 5رطوبت اعماق . شد انجامصبح  10در ساعت 

آب خارج شده از زهگیري شد. حجم ند اندازهه بودهاي گچی نصب شده در خاك که قبالً واسنجی شداستفاده از بلوك

هـا در یـک   گیـري گیري شد. انـدازه اندازه با کمک استوانه شدمی یدر روزهایی که آب از الیسیمتر زهکشالیسیمترها 

افـزار  گیـري شـد. در ایـن پـژوهش، از نـرم     روزه انجام شد. خصوصیات فیزیکـی خـاك در آزمایشـگاه انـدازه     81دوره 

HYDRUS- 2D روزانه و رطوبت اعمـاق مختلـف    هسازي آب زهکش شده از الیسیمتر، مقادیر جذب ریشجهت شبیه

توسـط مـدل بـا دقـت     هاي زهکشی تجمعی برآورد دادهبا افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاك، استفاده شد. خاك 

. تغییرات رطوبت اشباع نسبت به سایر پارامترها، بیشترین تأثیر را روي تخمین حجـم آب زهکشـی   بیشتري انجام شد

گیري شـده و  زهکشی اندازهحجم آب بین مقادیر در مقایسه  GMERو  RE ،CRMهاي آماري شاخصمقادیر . شتدا

در مرحلـه  مقادیر جذب ریشه نشان داد کـه  د. دست آمبه 792/0و  -0528/0، %28/5 برابر سازي شده به ترتیبشبیه

هیچ تنشی به  شتند وجذب ریشه واقعی و پتانسیل اختالف ناچیزي داشت. جذب ریشه حداکثر مقدار را دا ،سوم رشد

دقـت   ،بـا افـزایش عمـق   نشان داد سازي شده گیري شده و شبیههاي اندازهرطوبت مقادیر مقایسهبود.  گیاه وارد نشده

متـر، بـا مقـادیر    سانتی 5در عمق  مربوط به تخمین رطوبت حاك بیشترین دقت مدلیابد. هاي گچی کاهش میبلوك

RE ،RMSE  وMAE  20رطوبت تـا عمـق    . کاهش رطوبت بعد از آبیاريبود 131/0و  144/0، %3/34به ترتیب برابر 

ي متـر سـانتی  20دهنده تراکم و جذب بیشتر ریشـه تـا عمـق    و این نشان بودتر هاي پاییناز عمق شدیدترمتر سانتی

  .  است

  HYDRUS- 2D ،یرطوبت، بلوك گچ ،سازيهیشب شه،یآب خاك، جذب ر انیجرها: واژه کلید
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  مقدمه  -1- 1

 دیدر جهت تول دیدر کشاورزي با اريیآب منابع آب، تیجهان و محدود تیبه علت رشد جمع

جذب آب توسط  سازوکار آب کمتر حرکت کند. فهم حرکت آب در خاك و مقدار با شتریمحصول ب

- نهیدر به يثرؤم سازي عددي راه حلهی. شبدیچالش نما نیراستاي ا در اريیتواند کمک بسیم شهیر

کوت ؛ 2002 ،2و همکاران تسیشم؛ 1999 ،1(مشکات و همکاران باشدیآب در مزرعه م تیریسازي مد

  ).2003، 3همکاران و

عمل  شهیاز خاك به ر ییعنوان حامل مواد غذابه نیضروري است. همچن اهانیبراي همه گآب 

. استثر ؤم اريیآب تیریمد دیکل نیترمهم شه،یجذب آب توسط ر ندیاز فرآ حیصح . دركکندیم

، دارند ریثأت شهیروي جذب ر بر ر خاك کهبحاکم  یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف ندهايیشناخت فرآ

است.  شهیمنطقه ر تیریمد رابطه با در ستیز طیسازگار با مح راهکارهايسوي توسعه به یاساس یگام

 یاست. لذا بررس اهانیگ شهیرفتار ر میمستق جهینت با آب، غالباً افتهیحرکت آب در خاك و مواد انتقال 

  ).1392(زارع وهمکاران،  باشدیم نیاکثر محقق دیکأمورد ت اه،یگ شهینحوه جذب آب توسط ر

مورد توجه  یتازگبه رسدیاست که به نظر م کرديیرو شه،یر ستمیو س اهیعملکرد گ نیارتباط ب 

 کسانیطور به ییخاك، آب و مواد غذا لی). در پروف2001 ،4و براون نچیاست (ل گرفته قرار نیمحقق

از منطقه  ییدر جذب آب و مواد غذا شهیر ستمیس ییتوانا ریثأتتحت عملکردبراین  بنا. اندنشده عیتوز

 یطیو عوامل مح یاهیهاي گگونه هايیژگیو ریثأت تحت شهیتوسعه ر گر،یاست. از سوي د شهیر توسعه

                                                
1- Meshkat et al.  
2- Schmitz et al. 
3 - Cote et al.   
4- Lynch & Brown 
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 ،یطور کلبه ).2003، 5د (لمنقرار دارخاك  یکیولوژیبو ییایمیش ،یکیزیف اتیمانند آب و هوا و خصوص

، 6سانچز و همکاران زیاست (روئ اهیگبقاء براي  یاتیح یشده است که آب عامل رفتهیاصل پذ نیا

   ).4199 ،7و گرین رسی(کلو باشدیم اهیبراي گ خونمانند آب،  گر،ید انیببه). 2005

- است بلکه جهت برنامه دیمف هااريیآب مینه تنها براي تنظ اهان،یاز مراحل مختلف رشد گ یآگاه

 ،یاهیهاي مختلف گاندام انیمهم و ضروري است. در م ،داریبه کشاورزي پا دنیرس وی دههاي کود

از  حیدرك صح نیبرا . بنادارند اهیدر رشد و توسعه گ یاساس ینقش ،یاتیح اندام کیها به عنوان شهیر

الزم و ضروري است  ،یآبکم طیدر شرا خصوصاً ،ییهاي هوابا اندام آن تعامل یو چگونگ شهیر ستمیس

  ).2000 ،8السی(تورچ

  

  موجودیت آب در خاك و گیاه - 1-2

  رطوبت خاك -1- 1-2

خاك  آب در تیموجود نای. بنابرکندیاز خاك جذب م هاشهیر قیخود را از طر ازیآب مورد ن اهیگ

 ، ريیخم، داريیخاك مانند پا اتیاز خصوص اريیبس نیا بره است. عالو اهیرشد گ یاز عوامل اصل

آن دارد.  آب به مقدار یعبورو مرور در خاك بستگ تیو قابل ريینفوذپذ، شدن فشرده تیقابل، مقاومت

 زیر موجودات تیمؤثر است. فعال زیرطوبت خاك بر مقدار هواي موجود در خاك و تبادل گازها در آن ن

  از مقدار رطوبت آن است. یتابع زیخاك ن ییایمیهاي شکنشواخاك و 

 ییایمیش و یکیزیف تیوضع ایحالت  و مقدار آب موجود در هر واحد جرم خاك را رطوبت خاك

آب در  مقدار است که چه نیا يکننده انیواقع مقدار رطوبت تنها ب. درندیآن گو لیآب در خاك را پتانس

                                                
5  - Lehmann 
6- Ruiz-Sanchez et al.  
7- Clothier & Green   
8- Torrecillasa  
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رطوبت  توسط که توان انجام کار کندیم فیآب در خاك براي ما توص لیخاك وجود دارد، اما پتانس

که توسط آن  است آن کیماتر لیآب در خاك پتانس لیپتانس ياجزا نیتراز مهم یکیچگونه است. مثالً 

به جا قابل گرید ينقطه اي بهداري شده و چگونه از نقطهدر خاك نگه ییرویآب با چه ن شودیم مشخص

 ییبوده و شناسا گریکدی خاك وابسته به لیتوجه داشت که رطوبت و پتانس دیشدن است. البته با جا

  ).1378(شمسایی،  برداري از خاك استو بهره اريیآب تیریازابزارهاي مهم درمد یکیها آن يرابطه

 که طوريبه .باشندیم شهیرشد ر يرطوبت خاك هر دو از عوامل محدود کننده شیکاهش و افزا

 اما سازدیوارد نم اهیبه گ یانیز میطور مستقشده مشاهده شده است آب به هیتهو ییهاي غذامحلول در

 مرگ ،حاصله ژنیاز هوا شده و کمبود اکس اينهییمو ریفضاهاي غ يهیموجب تخل ادیدر خاك، رطوبت ز

 حدررا متوقف ساخته و احتماالً د شهیرا به دنبال دارد. کاهش رطوبت، رشد ر هاشهیاز ر اريیبس

 هیالر در ه شهیکه رشد ر رسدینظر مبه نیاندك است. چن اریبس ایصفر  شه،یرشد ر زانیم میدا یپژمردگ

که  یهنگام که مشاهده شده است طورياست. به گرید هايهیرطوبت در ال لیاز خاك، مستقل از پتانس

گونه  چیه خاك نیریز يهیال هايشهیدر رشد ر کندیم دایپ کاهشخاك  یسطح يهیال هايشهیر رشد

رفته و  خواب به شیکم و ب هاشهیر گرددیرطوبت موجب م ادی. ظاهراً تنش زدیآیوجود نمهب ريییتغ

 یخاک عمق کاري،مید طیخشک و در شرا یمجدد کند شود. در نواح اريیها پس از آبآن يرشد دوباره

شده  شهیر رشد است. کمبود آب نه تنها مانع شهینفوذ ر يعامل محدود کننده شودیم سیکه با باران خ

 نیا يجهینت . درگرددیم زینغذایی آن در جذب مواد ییاي شدن و کاهش توانابلکه باعث چوب پنبه

 ای اريیآب روز پس از نیجذب آب را تا چند ییتوانا ردیقرار بگ یدر معرض خشک اهیگر عمل، اگ

  ).1378 ،ییخواهد شد (شمسا زینخواهد داشت. کمبود رطوبت موجب کاهش محصول ن یبارندگ

قابل  ری(غس دستر رقابلیرطوبت غ) 1از:  ندعبارتکه شود میبندي طبقه بخشبه سه رطوبت خاك، 

براساس میزان  بنديطبقه گونهنی. ایرطوبت ثقل) 3(قابل استفاده) و  رطوبت قابل دسترس) 2استفاده)، 
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از منطقه  سرعت به یرطوبت ثقل عادي تیاست. در وضع وضع شدهرطوبت خاك گیاه به  یدسترس

- یحفظ م خاك شدت دربه اينهییمو رويین يلهیوسهدسترس بقابل ری. رطوبت غشودمی یزهکش شهیر

و  یثقل رطوبت نیبت رطوبت قابل دسترس حال تی. وضعرسدینم اهیگ يشهیو معموالً به ر شود

 ی. زهکشکندیم یرطوبت خاك را زهکش وستهیپ ،یثقل يجاذبه رويین قابل دسترس است. ریرطوبت غ

 نی. بدشوندیم یکند زهکش اریبس یهاي رسخاك کهیدر حال رد،یگیم صورتی راحتبه یهاي شنخاك

در  شود،یم یخاك زهکش یرطوبت ثقل ترشیب اري،یروز پس از آب کی یشن هايدر خاك ب،یترت

 یانجام شود. سرعت زهکش هیتا تخل کشدیطول م ترشیب یحت ایروز  چهاری هاي رسدر خاك کهیحال

 وستهیطور پبه یزهکش ن،یبا وجود ا شود،یکم م جیتدرهاست و ب ادیز اریبس اري،یبالفاصله پس از آب

 نیتا آخر یزهکش زانیطور متوسط کاهش مبه ،خارج شد یثقل رطوبت کهنیپس از ا یحت ابد،ییادامه م

 ینزول انیکه در سر راه جر نیالبته مشروط بر ا کشد،یروز طول م 2 یحد خود و خروج رطوبت ثقل

  ).1378(علیزاده،  باشد نداشته وجود یمانع چیرطوبت، ه

  ي جذب آباهمیت پدیده -2- 1-2

هاي ي گیاه تاکنون مورد توجه دانشمندان بسیاري در زمینهچگونگی جذب آب توسط ریشه

را مدل کرده و افراد بسیاري این پدیده  است. بیولوژي، زراعت، فیزیک خاك و محیط زیست قرار داشته

اند. هاي حاصله پرداختهیابی و واسنجی مدلاي و آزمایشگاهی به صحتواقعی مزرعههاي کمک داده با

- . بررسی پدیدهگرددصورت کمی ارایه میبه هاي خرد و کالنمدلاستفاده از جذب آب توسط ریشه، با 

هاي هیدرولوژیکی و گیاهی نیازمند یک توصیف کمی از جذب آب ي جذب آب توسط ریشه در مدل

ي گیاه فقط به شرایط هاي جذب آب توسط ریشهاکثر مدل ).1389د (برزگر، باشي گیاه میتوسط ریشه

هر نقطه از منطقه ریشه توجه نموده  و کل آب جذب شده توسط گیاه را برابر در رطوبتی حاکم بر خاك 

جذب  میزاناند. اما واقعیت آن است که با مجموع آب جذب شده در نقاط مختلف ریشه در نظر گرفته
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هاي مختلف متفاوت است. الگوي جذب آب در فصلآن نقطه بسته به شرایط رطوبتی گیاه در هر نقطه 

ي جذب ي گیاه و طریقهسال به بارش، قابلیت نفوذپذیري آب در خاك، توزیع آب در خاك، رشد ریشه

باشد مزرعه میریت نیز مدی آب توسط ریشه بستگی دارد. این عوامل نیز تابع ساختمان و بافت خاك و

  ).1389(برزگر، 

  اهانیگ يشهیر لهیوسهجذب رطوبت خاك ب -3- 1-2

ویژه در عامل مهمی در چگونگی توزیع جریان آب و امالح در خاك، به ،جذب آب توسط ریشه

پذیر است. رود. جذب آب توسط ریشه به دو صورت فعال و غیرفعال امکانشرایط غیراشباع به شمار می

گیرد. در ي نیروي اسمزي و هنگامی که شدت تعرق آهسته است، صورت میوسیلهجذب فعال به

ي جذب بخش عمده مجموع، فعالیت اسمزي سهم کمی در جذب آب توسط ریشه دارد. در حالی که

دهد که ي و در اصطالح غیرفعال بوده است و هنگامی رخ میاصورت جریان تودهآب توسط ریشه به

شود. هاي آب ایجاد میاي توسط نیروي چسبندگی بین مولکولیان تودهشدت تعرق زیاد است. جر

جذب غیرفعال نیاز به انرژي متابولیکی تولید شده توسط گیاه ندارد. نیروي الزم براي حرکت آب در 

حرکت آب در گیاه و خاك از پتانسیل آید. وجود میب پتانسیل آب بین منبع و مقصد بهگیاه توسط شی

-جو حرکت میسمت از ریشه به برگ و سپس به آب از خاك به ریشه، باشد. سیل کمتر میبیشتر به پتان

عادله تخلیه در معادله حاکم بر جریان آب در خاك (م جزءصورت یک جذب آب توسط ریشه بهکند. 

مدل جذب آب عیار میکروسکوپی و ماکروسکوپی در تهیه طور کلی دو مگیرد. بهریچاردز) قرار می

گیري دلیل نیاز به تعیین دقیق هندسه ریشه و اندازههاي میکروسکوپی بهمطرح است. مدل توسط ریشه

سبب سادگی و عدم نیاز به هاي ماکروسکوپی بهگیرند. مدلمیکمتر مورد استفاده قرار  ،هاي زیادپارامتر

ط ریشه مورد طور گسترده در بررسی جذب آب توسهاي گیاهی بهویژه پارامتربه ،هاي زیادپارامتر

   ).1386عباسی، گیرند (استفاده قرار می



٧ 
 

-هب است که رطوبت خاك یمکان و زمان ریتحت تأث یشکل قابل توجهبه اريیزمان و مقدار آب

 دیبا اريیعمق دارند دفعات آبکم يشهیکه ر یاهانی. در مورد گشودیجذب م اهانیگ شهیر يلهیوس

را  اهانیگ يشهیخاك، که امکان رشد ر خصوصیاتدارند.  قیعم يشهیر که باشد یاهانیاز گ رتشیب

مرطوب مهیمناطق ن یدست آمده از زراعت آبهاطالعات ب .گذاردیم ریتأث اريیبر آب زینکند، می فراهم

از اعماق  شتریمراتب ببه کندیاول خاك جذب م درصد 25 از اهیگ يشهیکه ر یمقدار آب دهدینشان م

بعدي، آب  صدرد 25اول خاك نسبت به  درصد 25از  اهیمعموالً گ گرم در مناطقکه بعدي است، حال آن

: عامل اول عمق نفوذ آب و عامل دوم شودیم یتفاوت نیعامل موجب بروز چن دو .کندیکمتري جذب م

مرطوب در فصل رشد مهیاست. براي مثال، در مناطق مرطوب و ن اهیزمان رشد گ در رطوبت خاك زانیم

و لذا جذب  کندیندرت در اعماق خاك نفوذ مبه هایبارندگ نیآب ا یول بارد،یم باران چند نوبت اهیگ

  ).1378است (علیزاده،  رتشیاز سطح ب

 يشهینسبت به ر شتريیدر خاك مرطوب آب ب اهیگ يشهیردر صورتی که شرایط یکسان باشد، 

از  اهیرطوبت گ که خاك مرطوب است بخش اعظم ی. وقتکندیم در خاك خشک جذب اهیهمان گ

. با کندیرشد م شتريیب يهریش سطح خاك معموالً یکیدر نزد رایز شود،یجذب م یقسمت خاك سطح

. سرانجام کندیجذب م شتريیتر خاك رطوبت بنییاز اعماق پا اهیگ ،یرطوبت خاك سطح زانیکاهش م

 ازیتمام رطوبت مورد ن اهیگ يشهیدائم، اصوالً ر یبه درصد پژمردگ یسطح رطوبت خاك زانیم دنیبا رس

مجبور  اهیکمتري وجود دارد گ يشهیجا که در اعماق خاك ر. از آنکندیم خود را از اعماق خاك جذب

 اهیبه گ یصرف کند و معموالً رطوبت کاف شتريیخود انرژي ب ازین مورد دست آوردن آبهاست براي ب

 يشهیر یداشته باشد ول یممکن است خاك رطوبت کاف یتیوضع نیچن . درشودیرده مو پژم رسدینم

  ).1378(علیزاده،  نباشد ازیو در حد رفع ن یکاف قدرهقادر به جذب آن ب اهیگ
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 وجودهشکل ب یالگوي مثلث کیمتوسط جذب رطوبت  اري،یمعموالً در مناطق خشک پس از آب

 باًیتقر زین یهاي معمولفعال در خاك هايشهیر عیشده است. توز نشان داده )1-1( که در شکلد آوریم

 رطوبت که یاهیبراي گ نیاسطح قرار دارد. بنابر کینزد شه،یمقدار ر نیشتریمثلث است و ب به شکل

اول  متريیسانت 25 يهیمقدار جذب آب از ال کندیمتري جذب میسانت 100خود را از عمق  ازیمورد ن

  ).1378 زاده،یچهارم است (عل متريیسانت 25 يهیبرابر مقدار جذب آب از ال چهار

 چهاربه  هاشهیر يکه اگر عمق توسعه شودیفرض م نیچن اريیآب هايزيیردر برنامه یاز نظر عمل

چهارم  کی يهیدر ال اهیگ هايشهیدرصد ر 40حدود  ،)1-1( طبق شکل ،شود میبخش مساوي تقس

-هیدرصد در ال 10چهارم سوم و  کی يهیدرصد در ال 20 ،چهارم دوم کی يهیدرصد در ال 30 ،یسطح

به نسبت  شهیمتناسب با گسترش ر زین هیال چهار نیا چهارم آخر گسترش دارند. لذا جذب آب از کی ي

هاي برنامه مینبوده و کاربرد آن در تنظ تیفرض چندان دور از واقع نیخواهد بود. ا 10و  20، 30، 40

  .باشدیم دیمف اريیآب

ي کوتاه نسبت به زمان و مقدار آبیاري به خروج آب توسط ریشه بستگی دارد. گیاهان با ریشه

ي گیاه در ، ریشهي شرایطاحتیاج دارند. با ثابت بودن همه تعداد آبیاري بیشتري عمیق به گیاهان با ریشه

نماید. بر این اساس بیشترین آب جذب میدر مقایسه با خاك خشک، آب بیشتري یک خاك مرطوب 

هاي گردد. این بدان دلیل است که غالباً به صورت نرمال ریشهمصرفی گیاه از سطح خاك جذب می

  ).1970، 9یابند (مولز و رمسونبیشتري در نزدیک سطح خاك تجمع می

                                                
9- Molz & Remson  
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  اهیگ هايشهیتوسط ر خاك جذب رطوبت یچگونگ -1- 1شکل 

  
  

  HYDRUS-2Dمدل  - 1-3

 HYDRUSحرکت آب درخاك همراه با جذب ریشه براساس مطالعات میدانی با استفاده از مدل 

سازي شد. معادله حاکم براي جریان آب در خاك معادله ) شبیه2006، 10دوبعدي (سیمونک و همکاران

  :)1-1(رابطه  باشدمی )،11،1931(ریچاردز دوبعدي ریچاردز

)1-1(  ∂θ

∂t
=
∂

∂x
�K(h)

∂h

∂x
� +

∂

∂z
�K(h)

∂h

∂z
+ K(h)� − S 

، [T]زمان  - L ،tبار فشار آب در خاك  -3-L3L ،hدرصد رطوبت حجمی  - رابطه باال:که در 

K -  1[هدایت هیدرولیکی-[LT ،x-  جهت افقی وz- دهند. همچنین جهت عمودي را نشان میS  نشان

 .T3-L 3L-1[باشد از محیط موردنظر (مقدار جذب آب توسط ریشه از خاك)، میرطوبت ي تخلیه دهنده

سازي هیو در شب کندیم استفادهی کیدرولیهاي هاست که از داده نیا زچاردیمهم معادله ر تیخصوص

  کاربرد دارد. اریبس یتیریمد هايویسنار

گیري مستقیم توزیع شدت جذب آب در کل پروفیل مشکل است. اندازهباید دقت داشت که 

دن درصد رطوبت خاك است که به علت دو عامل جذب ریشه وب دشواري این مسئله به علت دینامیکی

                                                
10- Simunek et al.  
11 - Richards 
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جذب  جزءو گرادیان پتانسیل رطوبت خاك است. بنابراین اغلب نیاز است که معادله ریچاردز را با تابع 

هاي صحرایی محک زد. معادله ریچاردز پیوند هاي جذب ریشه را در مقابل دادهپیوند داد تا بتوان مدل

شرایط اولیه و به دو روش تفاضالت فتن شرایط مرزي، رگ جدید عموماً با درنظر شده با تابع ترم داده

خوبی بر مشاهدات برازش شود. اگر تخمین مدل بههاي محدود به صورت عددي حل میمحدود و المان

  ).1978، 12شود (فدس و همکارانطور مناسب مطرح میشود، تمام ترم جذب به داده

  هاي جذب ریشهمدل - 1-4

 يوسیلههتعرق متأثر از میزان جذب آب ب گیاه و اتمسفر، شدت، ه بین خاكتیند پیوسآیک فر رد

جذب یک پدیده غیر ایستا و دینامیک است و متأثر ازعوامل متعددي مانند هدایت ي گیاه است. پدیده

ي خاك، نیاز تبخیر ریشه، تراکم و توزیع ریشه، مکش ماتریک و اسمزي آب هیدرولیکی خاك، عمق

باشد. ازنظر کمیت مقاومت گیاهی و مراحل مختلف رشد گیاهی می جو، وجود آب زیرزمینی کم عمق،

 بنديسکوپی) و خرد (میکروسکوپی) تقسیمکالن (ماکرو جذب آب توسط ریشه، مدل ها به دو دسته

ارایه شد جذب در ) 0196( 13آن توسط گاردنر ترین شکلشوند. در روش میکروسکوپی که عمومیمی

خصوصیات جذب آب در مقطع عرضی  شود کهصورتی در نظر گرفته میرشته ریشه و به مقیاس هر

کاربردي بعضی از پارامترهاي آن  خاطر عدم دسترسی بههها بیکدیگر است. این گونه مدل شبیه دقیقاً

این  شود و فرض برمی درنظر گرفتهصورت کلی ریشه به يتوسعه يهاي کالن، منطقهمدلدر . نیست

زمان در جذب آب شرکت دارند. درواقع جذب آب از خاك، توسط گیاه سیستم ریشه هم است که تمام

(اسماعیلی و  افتاد وجود نداشته باشد، حداکثر تعرق اتفاق خواهد آبی و اگر تنش برابر تعرق واقعی بوده

  ).1390همکاران، 

  

                                                
et al. Feddes -1    

13- Gardner  
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  مدل فدس و همکاران -1- 1-4

 در تمام عمق ریشـه، برابـر تعـرق پتانسـیل     )S�(z(( حداکثر جذب آبدر شرایط مناسب رطوبتی، 

)T�( شود. فدسوسیله شرایط اتمسفر کنترل میهاست، که ب ) براي اولین بار مقـدار  )1976و همکاران S 

) میـزان  1978ارایه کردند. در تحقیقات بعدي (فدس و همکاران  )θ( تابعی از رطوبت خاكصورت را به

  : )2-1(رابطه  بیان شد )h( تابعی از مکش رطوبت خاك جذب به صورت

)1-2(  S(h) = α(h) S�(z) 

 تعرق پتانسیل واحد باشد.است، که تابع مکش رطوبت خاك می ي بدون بعدفاکتور α(h)که در آن 

(T�) ،cm	d��   واحد وS�(z) ،d�� رایط غیر ایده آل (خشکی یا رطوبت بیش از حد) باشد. در شمی

,α(hتابع فشار اسمزي یا  α(h�)تابع فشار ماتریک خاك،  α(h)وسیله فاکتور جذب آب بهحداکثر  h�) 

وسیله فدس که به α(h)کند. شکل فاکتور مان، کاهش پیدا میع فشار ماتریک و اسمزي به صورت توأتاب

  است.  )2- 1(صورت شکل پیشنهاد گردید به )1978و همکاران (

  

  تابعی از مکش رطوبت خاك صورتبه � متغیر -2- 1شکل 

  

ي فدس باشد. در معادلهفاکتور تنش آب است که مقدار آن بین صفر و یک می α، )2-1(در شکل 

در معادله وابسته به پتانسیل ماتریک  αنشان داده شد. فاکتور تنش  )2-1(فرضیاتی ارائه شد که در شکل 
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- حالت 4hو  3highh ،3lowhه شده است. ارای براي پتانسیل ماتریکمقدار  ، پنج)2-1(باشد. در شکل می

 2hو  1hیابد. حالت مرطوب بین مقدار جذب کاهش میدر آن د که ندههاي تنش خشکی را نشان می

 3lowhمربوط به تعرق باال و  3highhمتر ارائه شده است. سانتی -1000و  -200بین ، 3h باشد. مقدارمی

براي حالت جذب پتانسیل  3hتا  2hمربوط به پتانسیل اشباع و  1hباشد. مربوط به تعرق پایین گیاه می

  باشد. ي پژمردگی میدر حالت پتانسیل نقطه 4hشود و مساوي یک می αباشد که می

 کیرا با استفاده از  شهیآب در خاك بر روي جذب ر کمبود ریثأ) ت1978مدل فدس و همکاران (

 چیه ، در این مدلنی. با وجود اکندیدارد محاسبه م یبستگ آب در خاك لیکاهش که به پتانس بیضر

هاي مختلف نشده است (جذب آب در عمق شهیر شدت جذب حداکثر آب توسط راتییبه تغ یتوجه

  بدون تنش). طیتحت شرا شه،یتوسط ر

  هاي پژوهشفرضیه - 1-5

  شده است:گرفتهنظرصورت زیر درهایی بهدر این پژوهش فرض

-ها صورت میطور یکنواخت در عمق و ناحیه گسترش ریشهتوزیع رطوبت در ناحیه ریشه به  .1

  گیرد.

شده و ي معینی بین عمق آب جذبتوان با رابطه.  خصوصیات نفوذپذیري سطح خاك را می2

  فرصت زمان جذب مشخص کرد.

  . هدف از آبیاري تأمین کمبود رطوبت خاك ناحیه ریشه است.3

صورت دوبعدي متقارن صورت سازي بهگن و متقارن بودن محیط الیسیمتر، شبیه. به علت هم4

  خواهدگرفت.
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  اهداف پژوهش - 1-6

  شرح زیر بیان نمود:توان بهاهداف تحقیق حاضر را می ترینمهم

  .هاي خاك. بررسی جذب آب توسط ریشه گیاه چمن در شرایط رطوبتی مختلف در الیه1

- تر، به هنگام وقوع تنش رطوبتی در الیههاي عمیقهاي موجود در الیهتعیین نقش واقعی ریشه. 2

  هاي فوقانی.

همراه با جذب ریشه براي گیاه  HYDRUS-2Dسازي حرکت آب در خاك با نرم افزار . شبیه3

  چمن.

ي گیاه چمن براساس مطالعات . بررسی مدل جریان آب در خاك و جذب آب توسط ریشه4

  صحرایی.

  شده در الیسیمتر.گیريهاي اندازهبا استفاده از داده 2D-HYDRUS. مطالعه و ارزیابی مدل 5

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-7

ترین مسائل مهندسی آب و خاك مطرح بوده حرکت آب در خاك همواره به عنوان یکی از پیچیده

انتقال آب و جذب ریشه دو فرآیند روي محققان قراردارد. و هنوز موارد ناشناخته و سواالت زیادي پیش

زاهمیت است. دقت ا در راستاي عملکرد بهتر گیاه حایهبینی دقیق آنباشند که پیشغیرقابل تفکیک می

عنوان متغیرهاي زمانی و ب در خاك و جذب آن توسط ریشه، بهبینی انتقال آسازي مدل در پیششبیه

مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج  ند. بنابر اینباشل کشاورزي میترین معیار در مسایمکانی مهم

  بود. ها خواهدسایر محققین، بیانگر میزان دقت مدل تحقیقاتنتایج  تحقیقات میدانی و 

ها متأثر از رطوبت خاك، امالح، اتمسفر، دما و تابش خصوص میوهکیفیت و کمیت محصوالت به

آب و یکی از اجزاء توازن آب در مزرعه  رخه. پدیده جذب ریشه یکی از مراحل چباشدخورشید می
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تواند در مدیریت بهتر سیستم آبیاري کمک کند. میانگین کمی است. علم جذب آب توسط ریشه می

وسیله د شود. حرکت آب در خاك عمدتاً بهجذب آب توسط ریشه باید حتماً در مصرف آب مؤثر وار

-. حرکت آب در خاك غیراشباع در منطقهشودجام میانوسیله شیب فشار اي ایجاد شده و  بهجریان توده

شود. در این راستا ي ریشه توسط فیزیک خاك، فیزیولوژي گیاهی و فاکتورهاي هواشناسی کنترل می

هاي عددي ابزار بسیار مفیدي براي مدل. استکارهاي بسیار ارزشمند وسیع در سطح جهان انجام گرفته

صورت ها بیشتر بهشده است. این مدل هاین زمینه ارایي بسیاري در هاباشند. مدلاین سیستم پیچیده می

کمی نیازهاي جوي، توزیع ریشه مؤثر و جذب ریشه را در پتانسیل خاك که توسط آب قابل دسترس 

  گیرند.شود درنظر میکنترل می

 ریشه در اعماق مختلف و در شرایط محیطی متفاوت الزمتوسط  آب جذب ينحوه از آگاهی

- نظارت بر مصرف آب کمک کند. اکثر مدل جویی وتواند به مدیریت بهتر منابع آب، صرفهو می است

جبران جذب آب توسط  . ریشه که توسط محققین مختلف ارایه شده است توسط هاي جذب آب

مورد جذب جبرانی آب در  ریشه را بیان نکرده و فقط تعداد محدودي مطالعه در ترهاي مرطوبقسمت

  .است انجام شدهشرایط تنش رطوبتی 

  سازي خواهد شد.زمان مدلصورت همریشه بهآب توسط در این تحقیق جریان آب خاك و جذب 

  بررسی مطالعات انجام یافته - 1-8

  مطالعات انجام شده در خارج از کشور -1- 1-8

 ریشه هر يوسیلههعمودي جذب آب بگیري توزیع براي اندازه) 1977( 14هرکلرات و همکاران

یکدیگر جدا نمودند و نشان دادند که  از کسوا يوسیلهستون خاك را به پنچ قسمت تقسیم و به

  گیرد. می در نزدیکی سطح خاك و پس از آن در اعماق صورت بیشترین جذب ابتدا

                                                
14- Herkelrath et al.  
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تعرق و توزیع هاي جذب آب توسط ریشه فرض بر آن است که جذب آب تابعی از شدت در مدل

)، با توجه به این امر که درنظرگرفتن یک شدت جذب 1978ریشه است. از آن جهت فدس و همکاران (

هاي مختلف ناحیه ثابت براي کل ناحیه ریشه نخواهد توانست در شرایط وجود تنش رطوبتی در بخش

یک فاکتور کاهشی تصمیم گرفتند که  هاخشک لحاظ کند. آنریشه در مناطقی با اقلیم خشک و نیمه

 این کار .ه نمایندد میزان در دسترس بودن رطوبت ارایبراي جذب آب ریشه جهت درنظرگرفتن تأیی

غیریکنواختی تراکم ریشه در خاك را لحاظ  ،ي یک مدل خطیه، با ارای)1988( 15باعث شد تا پراساد

اي نکته سازد. هشه را برآوردکرده و شرط جذب بیشینه از ناحیه باالیی و جذب کمینه از ناحیه عمیق ری

شده با استفاده سازيهیشبشده وآب مشاهده هیتخل نیاست که ب نی) به آن اشاره کرده ا1988که پراساد (

) مدل 1996(  16اوجها و راي اختالف وجود دارد. ،شهیتوسط ر جذب آب حداکثر عیتوز یاز مدل خط

طوري که مدل ، بهتوسط ریشه ارتقا دادندصورت مدل غیرخطی جذب آب ) را به1988خطی پراساد (

 17ها تبدیل گشت. لی و همکارانصورت حالت خاصی از مدل آنل با شدت جذب ثابت بهخطی و مد

که غیرهمگن بودن تراکم ریشه باید حدودیت مدل خطی و نیز نظر به اینبا توجه به م )2001و  1999(

ه یک تابع نمایی براي ارای گردد، باسط ریشه لحاظسازي جذب آب تودر کنار تأثیر تنش رطوبتی در مدل

- ي رشد ریشه بود بهره ي مرحلهاز ضریبی که لحاظ کننده ،توصیف توزیع تراکم ریشه در مدل خود

)، معادله نمایی شدت جذب آب توسط ریشه را با فرض اینکه 2001( 18گرفتند. کانگ و همکاران

آبی ریشه است و نیز توزیع آن در تمام ناحیه ریشه نیاز کردن تمامظرفیت رطوبتی خاك قادر به برطرف

هت لحاظ مرحله رشد )، ج1999ه نمودند. تعیین ضریب وارد شده در مدل لی (باشد، اراییکنواخت می

                                                
15- Prasad  
16- Ojha & Rai   
17- Li & et al. 
18- Kang & et al. 
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) 2008(  19. این امر بریجیش و همکارانشدموجب کاهش قابلیت کاربردي مدل میو  ریشه مشکل بود

شده توزیع غیرخطی ریشه مستقل از مرحله رشد آن تأثیر کمبود بع نرمالیزهتا ،برآن داشت تا با اختیاررا 

. مزیت مدل بریجیش درنظر بگیرندسازي رشد در مدل ،رطوبت خاك را به همراه رشد دینامیکی

دست آمده از آن حاکی از این باشد. نتایج بهجنبه دینامیکی ریشه عمقی ریشه می درنظر گرفتن)، 2008(

هاي باالیی درصورت برقرار بودن میزان رطوبت بهینه در شدت جذب آب از الیه یشینهبامر است که 

اي با شرایط رطوبتی جذب به ناحیه بیشترینصورت  در غیر این. گیردتمام پروفیل خاك صورت می

  تر است انتقال خواهد یافت.مناسب

- بافت يوسیلههخاك بهاي مرطوب شده از قسمت دهد که آب جذببعضی از تحقیقات نشان می

  ).1994، 20(فیلیپس وریا شوندهاي خشک وارد خاك میمنتقل شده و در قسمت هاي گیاهی

جذب جبرانی  يدهندهنشان) 1999لی و همکاران (، )1995( 21ارایه شده توسط ویلیامز هايمدل

تا حدود  تواندحداکثر جذب آب از سطح به عمق می يبا تغییر نقطه که گیاه ،آب توسط ریشه است

  زیادي از تنش رطوبتی جلوگیري کند. 

)، انجام شد، حداکثر جذب براي بیشتر گیاهان 1997( 22اي که توسط آندرو و همکاراندر مطالعه

طوري که در اعماق خاك این مقدار بسیار به ،متري گزارش گردیدسانتی 0-15در سطح خاك و عمق 

بخیر از سطح خاك به عنوان یکی از پارامترهاي خروج آب از ت ها،آنیابد. البته در پژوهش کاهش می

در حالت دوبعدي  max(r(شده ممکن براي حداکثر جذب ریشه نشده بود. شعاع بهینه خاك درنظر گرفته

دست آمد که با مطالعاتی که به صورت متر به 4/0ساله متر و براي گیاهان یک 2/1براي گیاهان درختی 
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. همچنین شتگرفته است مطابقت دا)، انجام1997( 23توسط کومانوف و همکاران بارانیآبیاري میکرو

ها در آن. ) نیز مطابقت داشت1996( 24دست آمده توسط کولهو و اُرهاي بهها و دادهاین نتایج با یافته

هاي مختلف آبیاري را براي تعیین جذب توسط ریشه به صورت مکانی و زمانی پژوهش خود سیاست

  ی قراردادند.موردبررس

هاي ها و رطوبت)، براي فصل1997شده توسط کومانوف و همکاران (براساس پژوهش انجام

توان افتد و میمتري از سطح خاك اتفاق میسانتی 40در  براي درخت بادام مختلف، حداکثر جذب ریشه

  جذب ریشه را به این ناحیه محدود کرد.

)، مشاهده کردند درخت سیب، در مدت زمان 1998( ) و گرین و کالسیر1997گرین و همکاران (

دهد  تواند رخاین پدیده زمانی میالبته کند. آبی اصالح میکوتاهی، الگوي جذب خود را در مقابله با کم

  گیرد.تنه درخت صورت که آبیاري فقط از یک طرف 

ریشه با کاهش جذب آب در یک قسمت  ) روشی را ارایه کردند که در آن1998( 25پانگ و لتی

  شود.هاي دیگر جبران میرطوبت توسط قسمت ترجذب بیش

 ریشه در اعماق مختلف و در شرایط محیطی متفاوت الزمتوسط  آب جذب ينحوه از آگاهی

- رت بر مصرف آب کمک کند. اکثر مدلنظا جویی ود به مدیریت بهتر منابع آب، صرفهتواناست و می

جبران جذب آب توسط   .محققین مختلف ارایه شده استریشه که توسط  توسط هاي جذب آب

مورد جذب جبرانی آب در  ریشه را بیان نکرده و فقط تعداد محدودي مطالعه در ترهاي مرطوبقسمت

  ).1999لی و همکاران، است ( انجام شدهشرایط تنش رطوبتی 

                                                
23- Koumanov et al.  
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افزایش  يوسیلههیک قسمت ریشه ب میزان کاهش جذب از ،استفاده از مکانیسم جذب جبرانی با 

-نظر گرفته نمیدر در معادالت جذب معموالًمهم  ياین نکته کهگردد جبران می جذب از نواحی دیگر

م سه، باالیی ریشه داراي رطوبت کمتري است يکه وقتی الیه مطالعات نشان داده است همچنینشود. 

 گز وا؛ اسک1977، 26گردد (نیاما و بلکریشه جبران می ترمرطوب تر ونزیادي از تعرق توسط اعماق پایی

  ).1999؛ گرین و همکاران، 2006، 27همکاران

را با مدل عددي محاسبه نمودند. مدل عددي  شهیجذب آب توسط ر )،1999( 28وو و همکاران

سازي هیشب جینتا زیاستفاده شد و ن شهیدر خاك همراه با جذب آب توسط ر آب سازي حرکتهیبراي شب

دست آمده هب ارینشان داد که انحراف مع جی. نتادیگرد سهیشده در مزرعه مقاريیگاندازه هايشده با داده

نمودند که مدل  انیب نیمحقق نیا ت،یبود. در نها درصد 20تا  10 نیبشده گیريبراي رطوبت خاك اندازه

سازي هیداشته باشد مانند شب کاربرد یمختلف درمسائل تواندیم شهیعددي با مدل جذب آب توسط ر

مدل با مراحل انتقال  نیا بی. ترکاريیدور آب تیریمد در مزرعه و ینیرزمیهاي زمقدار نفوذ به آب

  .ردیمورد استفاده قرار گ ینیرزمیز هايآب تیفیک یابیدر ارز تواندیم ییایمیش

دو نوع آبیاري بارانی و  باساله را  هفت)، توزیع ریشه درخت سیب 2000( 29نیلسون و همکاران

- ها مشاهده کردند درختانی که تحت آبیاري بارانی بودند داراي ریشهمطالعه قراردادند. آن اي موردقطره

تري نیز داشتند. در آبیاري اي بودند. همچنین توزیع یکنواختهاي سطحی نسبت به درختان آبیاري قطره

  ي از سطح خاك قرارداشتند.مترسانتی 40ها اکثراً در عمق اي، ریشهقطره
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با  بسط داده شد. سپس شهیمدل دو بعدي جذب آب ر کی ،)2001( 30ورات و همکاران قیدر تحق

- اندازهمدل جذب آب با استفاده از  نی. همچندیگرد یابیمدل ارز نیا  HYDRUSنرم افزار  استفاده از

 نیا . دردیگرد واسنجیروز  16متر براي درخت بادام درمدت رطوبت خاك توسط نوترون هايريیگ

 سهیمقایی صحرا ريیگاندازه جیدست آمده از مدل با نتاهب جیاستفاده شد. نتا یباران اريیاز آب شیآزما

- با داده یخوب یهمبستگ HYDRUSبینی درصد رطوبت خاك با استفاده از پیشنتایج نشان داد . دیگرد

7×10-4 جذب آب توسط ریشه در ابتداي دوره  بیشینهدر این تحقیق  .R)2(0.94=هاي مشاهداتی دارد 

1-h3-m3m ي جذب حداکثر در خاك در قسمتی که آب قابل دسترس به سهولت دست آمد، که ناحیهبه

  گیرد. گیاه است قرار می ردر اختیا

ها را براي بندي آنشبکه يهاي عددي و نحوهاي مدلهعالطدر م ،)2002( 31مانسل و همکاران

 شده و یخطاهاي موجود در حل عددي بررس قیتحق نیقرار دادند. در ا یخاك مورد بررس آب در انتقال

  شده است. شنهادیپ دیبندي جددقت با استفاده از شبکه شیجهت افزایی هاروش

مشاهداتی هاي را با داده HYDRUSدست آمده از مدل سازي به)، شبیه2004گز و همکاران (اسک

  بستگی خوبی برخوردار بود.اي مقایسه نمودند که نتایج از همآبیاري قطره

مقدار آب نشان داد شدت جذب آب درخت بادام، به)، 2006کومانوف و همکاران (نتایج تحقیق 

بعد  .کندترین ناحیه به تنه درخت جذب میموجود در خاك وابسته است. درخت ابتدا آب را از نزدیک

  شود.هاي دیگر انجام میکه مقدار آب این ناحیه کاهش یافت، جذب از قسمتاز این
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در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که بیشترین جذب ریشه درخت  )،2006کانگ و همکاران (

به  قیتحق نیدر ا افتد.متري از تنه درخت اتفاق میسانتی 60متري و در شعاع سانتی 40سیب در عمق 

   اشاره نشده است. شهیر جذب مقدار جذب در مراحل مختلف و مشخصات خاك در مدل

اشـباع بـرآورد    یکیلودریـ ه تیاز هـدا  استفادهرا با  یزهکش انیجر)، 2008( 32ساالزار و همکاران

بـا اسـتفاده از    یزهکش انیجر شدهسازيهیشب رینشان داد که مقاد جیکردند. نتا یابیارز 33شده توسط رزتا

 از بـا اسـتفاده   یزهکشـ  انیـ جر شـده سازيهیشب ریبا رزتا، با مقاد شده اشباع برآورد یکیدرولیه تیهدا

 .باشـد یمشـابه مـ   بافـت هـاي درشـت  خاك در شگاهیشده در آزما ريیگاشباع اندازه یکیدرولیه تیهدا

  محاسبه شد. 57/0میانگین خطاي مطلق 
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Abstract: 

Water flow and root water uptake are not separated phenomena and accurate 

prediction of them can be important in improving the plant efficiency. In this study, water 

flow and root water uptake was simulated simultaneously using HYDRUS-2D  software. 

For this purpose, grass plant was planted in three lysimeter with the same soil texture. 

Every three days at 10 A.M lysimeters were irrigated.  Soil moisture  were measured in 

every day at 10 A.M and 6 P.M  using gypsum blocks in depth  of  5, 15, 25, 40, 60 and 80 

cm,that installed in the soil. Gypsum blocks were calibrated, before those were used. 

Volume of drainage water from lysimeters was measured in days that water was drained, 

that extracted. The measurements were conducted over a period of 81 days. Soil physical 

properties were measured in the laboratory. In this study, for simulation of drained water 
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Title: 

Simultaneous Modeling of Soil Water Flow and Root Water Uptake in 

Lysimeter 

from lysimeter, daily root water uptake values, moisture of soil in different depths and 

estimation of soil water retention curve HYDRUS-2D were used. With increase in 

saturated hydrualic conductivity, accuracy of the estimated drained water respect to 

measured one was decreased. Saturated moisture changes has highest effect on estimation 

of drained water, respect to other parameters. RE, CRM and GMER as statistical 

parameters between measure and estimated drained water, were calculated, 5.28%, -0.0528 

and 0.792, respectively. The results, also showed that actual root water uptake was take 

place in third growth stage. By comparing actual and potential root water uptake, resulted 

that no stress has been impose to grass plant. Comparing the measured and simulated soil 

moisture, showed that with increase in soil depth, precision of gypsum blocks were 

decreased. In order to estimation of soil water content, gypsum blocks at 5 cm depth, have 

highest accuracy with RE, RMSE and MAE equal to 34.3%, 0.144 and 0.131,  

respectively. After irrigation, decreasing of soil moisture in depths of 0-40 cm was more 

than that of other depths, that confirm root density and root water uptake in depths of 0-40 

cm was more than that of other depths.  

Keywords:  Water Flow, Root Warer Uptake, Simulation, Moisture, Gypsum Blocks, HYDRUS-

2D 
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