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تحقیقات کاربردی خاک

بررسی اثر بهینهسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک با روشهای حل معکوس و
پارامتریک در افزایش دقت شبیهسازی حرکت آب در خاک با مدل HYDRUS
سمانه اطمینان ،1وحیدرضا جاللی ،*2مجید محمودآبادی ،3عباس خاشعی سیوکی ،4محسن پوررضا
بیلندی
(تاریخ دریافت1398/12/26 :

4

تاریخ پذیرش)1399/08/27 :

چکیده
ایران در کمربند خشک و نیمهخشک زمین قرار گرفته است و از سوی دیگر به دلیل خشکسالی ،تغییر اقلیم و سوءمدیریت با
ل بدیهی و ضروری است .از
کاهش منابع آب شیرین مواجه میباشد .بنابراین لزوم افزایش بهرهوری در مصرف آب امری کام ا
روشهای مدیریتی در راستای افزایش بهرهوری از منابع آب میتوان به روشهای نوین آبیاری اشاره نمود .مدیریت و کاربرد این
روشهای نوین آبیاری نیز مستلزم مطالعه روند تغییرات رطوبت خاک و میزان قابل دسترسی آن برای گیاه میباشد .در این
مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی  HYDRUS-1Dدر روش آبیاری سنترپیوت در مزرعه یونجه چهار ساله ،به
ارزیابی برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از روش حل معکوس نسبت به روش توابع پارامتریک در دو عمق متفاوت
پرداخته شد .از اینرو ،در این تحقیق برای تعیین مقدار هر یک از پارامترهای هیدرولیکی خاک ،از الگوریتم بهینهساز مجموعه
ذرات ( )PSOبهعنوان روش حل معکوس و سه تابع پارامتریکی ،Rosetta ،قربانی و همایی و سپاسخواه و بندر استفاده شد .در
ابتدا از بین سه تابع پارامتریک بهترین تابع انتخاب و در ادامه میزان کارایی روش حل معکوس نسبت به روش پارامتریک در
فرآیند شبیهسازی جریان غیراشباع آب تحت مدل HYDRUS HYDRUSمورد ارزیاب\ی قرار گرفت .نتایج بیانگر توانایی و
کارایی قابل قبول الگوریتم  PSOدر برآورد منحنی رطوبتی خاک و پارامترهای هیدرولیکی آن بوده است .همچنین با ارزیابی
شاخصهای آماری ،نشان داده شد که طی لینکنمودن مدل HYDRUS HYDRUSبا الگوریتم  ،PSOاین مدل بهتر توانسته
است روند تغییرات رطوبت خاک را برآورد نماید .بهترین عملکرد مدل در الیه سطحی با ضرایب  d =0.94، É =0.89و R2 =0.98
حاصل شد.
واژههای کلیدی :حل معکوس ،مدل  ، HYDRUSمنحنی رطوبتی خاک

اطمینان س ،.جللی و ،.محمودآبادی م ،.خاشعی سیوکی ع ،.پوررضا بیلندی م .1400 .بررسی اثر بهینه سازی پارامترهای هیدرولیکی خاک با روشهای
حل معکوس و پارامتریک در افزایش دقت شبیه سازی حرکت آب در خاک با مدل  .HYDRUSتحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،9شماره .2صفحه:
.30-15
 -1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -2دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،مجتمع آموزش عالی شیروان
 -3استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -4دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند
*پست الکترونیکv.jalali@uk.ac.ir :
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حرکت آب تحت شرایط گوناگون مورد استفاده قرارگرفته
است (.)Gabiri et al., 2019
در کاربرد مدلهای پویای خاک به منظور مطالعه حرکت
آب در خاک نیاز به تعیین برخی از پارامترهای فیزیکی
خاک ازجمله هدایت هیدرولیکی ،سرعت نفوذ آب در خاک
و رطوبت اشباع خاک میباشد که برای تعیین این پارامترها
نیز همانند رطوبت خاک از روشهای مستقیم و غیرمستقیم
استفاده میشود .روشهای مستقیم برای اندازهگیری
پارامترهای هیدرولیکی خاک نیازمند آزمایشهایی هستند
تا شرایط ایستا و پایدار برقرار شود و همچنین محدود به
شرایط اولیه و مرزی میباشند ()Van Dam et al., 1994
برای رفع این محدودیت در برآورد پارامترهای هیدرولیکی
خاک ،میتوان از روشهای غیرمستقیمی چون توابع
پارامتریک و حل معکوس بهره برد ( Šimůnek & Van
 .)Genuchten, 1996توابع پارامتریک برپایه ساختار
فیزیکی ،بر اساس روش رگرسیونی و روش رگرسیون
نقطهای طراحی میشوند .از سوی دیگر این توابع برپایه
اطلعات مشخص و محدودی استخراج شده اند که این امر
سبب افزایش عدمقطعیت توابع پارامتریک در شرایطی
خارج از محدوده طراحی شده ،میگردد ( Kelishadi et al.,
 .)2013امروزه کاربرد روشهای هوشمند و حل معکوس در
فرآیندهای آب و خاک نسبت به توابع پارامتریک با توجه به
ساختار محاسباتی آنها از دقت و عملکرد باالیی برخوردارند
(.)Saleh et al., 2016
روش حل معکوس امکان بهینهسازی پارامترهای مدل با
تطبیقدادن دادههای مشاهداتی با دادههای شبیهسازیشده
توسط مدل را فراهم میسازد ( Russo et al., 1991; Vrugt
 .)et al., 2008لی وهمکاران ( )Li et al., 2018از دو
الگوریتم بهینهسازی مجموعه ذرات (PSO) 1و الگوریتم
بردارشده ژنتیک2به منظور تخمین پارامترهای هیدرولیکی
خاک بهره بردند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که مقادیر
برآوردشده به مقادیر اندازهگیریشده در سطح مزرعه بسیار
نزدیک میباشد و همچنین نمودار شبیهسازی هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک و منحنی رطوبتی خاک حاصل
دادههای شبیهسازی تطابق باالیی با نمودارهای حاصل از
دادههای اندازهگیری داشته است .یانگ و همکاران ( Yang
 .)et al., 2016طی ترکیب الگوریتم  PSOبا مدل SHAW

مقدمه
رطوبت خاک یکی از مهمترین فاکتورهای چرخه آبی
طبیعت بوده که بهطور مستقیم بر فرآیندهای هیدرولوژیکی
و اقلیمی همانند تبخیر ،تعرق از سطوح گیاهی و رواناب
مؤثر است ( .)Liu, 2010همچنین رطوبت خاک بهطور
غیرمستقیم از طریق رشد و نمو گیاه و فرآیند فتوسنتز بر
چرخه کربن تأثیرگذار میباشد ( .)Li et al., 2015از اینرو،
اندازهگیری و شبیهسازی دقیق رطوبت خاک و بررسی
تغییرات زمانی و مکانی آن در مطالعه مدلهای
هیدرولوژیکی ،تغییر اقلیم ،چرخه کربن ،برآورد میزان
رطوبت قابل دسترس خاک و همچنین مدیریت منابع آب
موجود با هدف حداکثر بهرهوری برای تولید منابع غذایی
مهم میباشد ( .)Vereecken et al., 2014از روشهای
صحرایی مانند بلوک گچی و نوترونمتر میتوان برای
اندازهگیری رطوبت خاک در محدوده ریشه گیاه ،تحت
شرایط طبیعی و بهصورت درجا استفاده نمود
( .)Moradkhani, 2005اگرچه این روشها از نظر مفهوم
ساده و کاربردی میباشند اما در مقابل وقتگیر و هزینهبر
میباشند ( .)Šimůnek et al., 1999از اینرو روشهای
غیرمستقیمی از جمله روشهای دادهمحور (شبکه عصبی و
فازی) ،توابع انتقالی و مدلهای هیدرولوژیکی طی دهههای
اخیر برای تخمین رطوبت خاک بکار گرفته شدهاند .در سه
دهه گذشته مدلهای گوناگونی با هدف شبیهسازی و برآورد
رطوبت خاک در سیستمهای مختلف کشاورزی توسعه
یافتهاند .برخی از این مدلها که بر پایه معادالت فیزیکی
طراحی شدهاند ،ابزاری کارآمد در مدیریت منابع آب و خاک
در جهات گوناگون میباشند .این مدلها در دو گروه
تقسیمبندی میشوند :مدلهای تعادل آب و خاک
( )Wessolek, 1989; Nishat et al., 2007و مدلهای پویا
که میتوان به مدل ، )Van Dam et al., 1997( SWAP
مدل  )Neitsch et al., 2005( SWATو مدل HYDRUS
( )Šimůnek & Van Genuchten, 2008اشاره نمود .مدل
 HYDRUS-1Dیکی از پرکاربردترین مدلهای عددی بر
پایه معادله ریچاردز است ( )Šimůnek et al., 2013که طی
چند دهه اخیر ،بهطور گسترده برای برآورد رطوبت خاک و

)1. Particle Swarm Optimization (PSO
2. Vector-Evaluated Genetic
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با هدف برآورد پارامترهای هیدرولیکی ،پارامترهای پوشش
گیاهی و دمای خاک استفاده نمودند .این الگوریتم بهینهساز
به خوبی توانست پارامترهای هیدرولیکی خاک را برای
شبیهسازی رطوبت خاک برآورد نماید .هرچند که دمای
خاک و شدت جریان گرما در خاک به خوبی شبیهسازی
نشدند .مطالعه آبدالزیز و زامبرانو-بیگیرانی ( & Abdelaziz
 )Zambrano-Bigiarini, 2014در بحث حرکت آب و املح
خاک نشان داد که لینککردن الگوریتم  PSOبا مدل
 MODFLOW2005-MT3DMSابزاری کارآمد در واسجی
و اعتبارسنجی مدل در برآورد حرکت رطوبت خاک و میزان
انتقال املح خاک است .ژانگ و همکاران ( Zhang et al.,
 )2009به بررسی عملکرد پنج روش بهینهسازی (الگوریتم
ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی مجموعه ذرات ،الگوریتم
تکامل تصادفی جوامع 1،الگوریتم تکامل تفاضلی2و سیستم
ایمنی مصنوعی) 3پرداختند .نتایج ایشان بیانگر توانمندی
الگوریتم بهینهسازی مجموعه ذرات در کاربرد بهینهسازی
پارامترها نسبت به سایر روشهای بهینهسازی در مدلهای
هیدرولوژیکی بوده است.
در ارتباط با رطوبت خاک علوهبر اهمیت و نقش آن در
کشاورزی و محیط زیست ،نوع مدیریت منابع آب در مناطق
خشک و نیمهخشک از دیگر مسائل چالشبرانگیز میباشد.
با توجه به کاهش منابع آب شیرین ارائه راهکاری با هدف
افزایش راندمان مصرف آب برای باالبردن سطح تولیدات
کشاورزی اجتنابناپذیر است .در ارزیابی میزان عملکرد
روشهای نوین آبیاری نیز به مدلهای هیدرولوژیکی به
منظور مطالعه توزیع و روند حرکت آب در خاک و الگوی
جذب آب توسط ساختار ریشه گیاه نیاز است ( Šimůnek
 .)et al., 1999مدل  HYDRUSیکی از کاربردیترین و
باارزشترین مدلهای هیدرولوژیکی است که در تحلیل و
طراحی انواع سیستمهای آبیاری (سنتی -نوین) چه در
سطح مزرعه و چه در سطح مطالعات آزمایشگاهی برای
برآورد رطوبت خاک ،انتقال املح و گرما مورد استفاده قرار
گرفته است ( .)Šimůnek et al., 2006نتایج تحقیقات چن
تحت آبیاری با آب
و همکاران ()Chen et al., 2014
شور نشان داد که مدل  HYDRUS HYDRUSبهخوبی
توانسته روند توزیع و حرکت آب در خاک را شبیهسازی
کند.

( Coutinho

نتایج تحقیق کویتینو دی اولیویرا و همکاران
 )de Oliveira et al., 2020نشان داد که کاربرد روش حل
معکوس در برآورد پارامترهای مدل ونگنوختن و گاردنر،
سبب افزایش دقت مدل در شبیهسازی فرآیند جریان آب
در خاک میگردد .لیو و همکاران ( )Liu et al., 2020با
استفاده از روش حل معکوس به برآورد پارامترهای
هیدرولیکی در فرآیند شبیهسازی جریان آب در شرایط
غیراشباع پرداختند .نتایج ایشان بیانگر کارایی روشهای
حل معکوس نسبت به روشهای تجربی و آزمایشگاهی در
تعیین مقدار پارامترهای هیدرولیکی خاک بوده است .نتایج
تحقیقات المیا و همکاران ( )Lamia et al., 2020نیز نشان
داد که کاربرد روش حل عددی در تعیین مقدار پارامترهای
مدل ونگنوختن-معلم عملکرد بهتری نسب به روشهای
آزمایشگاهی در برآورد روند تغییرات فرآیندهای هیدرولیکی
خاک دارد.
آزاد و همکاران ( )Azad et al., 2018نیز با استفاد از
الگوریتم  PSOاقدام به بهنیهسازی پارامترهای هیدرولیکی
خاک نمودند .ایشان در این مطالعه توانایی و کارایی این
الگوریتم در فرآیند شبیهسازی رطوبت خاک تحت مدل
 HYDRUS HYDRUSرا مورد ارزیابی قرار دادند .موسوی
دهموردی و همکاران ()Mousavi Dehmurdi et al., 2018
با بهنیهسازی پارامترهای مدل ونگنوختن-معلم با استفاده
از روش حل معکوس در مدل  HYDRUSبه مقایسه
عملکرد مدلهای فیزیکی در زمینه بحث نفوذ تجمعی
نسبت به روش استوانه دوگانه پرداختند .ایشان بیان نمودند
روش حل معکوس سبب افزایش انعطافپذیری مدلهای
فیزیکی نفوذپذیری خاک گردید .مشایخی و همکاران
( )Mashayekhi et al., 2016نیز با کاربرد حل عددی
معکوس مقدار پارامترهای هیدرولیکی خاک را تعیین
نمودند .نتایج این تحقیق بیانگر کارایی بهتر روش حل
معکوس نسبت به روشهای آزمایشگاهی است .ایشان بیان
نمودند که روشهای حل معکوس یا روشهای عددی
علوهبر ساده بودن و کاربرد سریع ،سبب افزایش دقت در
برآورد پارامترهای هیدرولیک خاک میگردد.
در بررسی مطالعات صورت گرفته و اکثر مقاالت چاپ شده،
عملکرد روش حل معکوس نسبت به شرایط کنترل شده
آزمایشگاهی سنجیده شده است .در حالی که در این مطالعه

1. Shuffled Complex Evolution
2. Differential Evolution

3. Artificial Immune System
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سعی شده است که پارامترهای هیدرولیکی مورد نیاز در
شبیهسازی مدل  HYDRUSعلوهبر روش محاسباتی حل
معکوس ،با روشهای مرسوم پارامتریک نیز مورد ارزیابی
قرار گیرند و در نهایت میزان کارایی روش حل معکوس
نسبت به توابع پارامتریک سنجیده شود .به عبارت دیگر در
این تحقیق برای اولین بار توانایی روش حل معکوس با
روشهای توابع انتقالی که بسیار معمول و پرکاربرد هستند،
در شرایط واقعی مزرعه مورد مقایسه قرار گرفته است .از
اینرو در این تحقیق در گام نخست مقدار پارامترهای
هیدرولیکی با استفاده از سه تابع انتقالی  ،Rosettaقربانی و
همایی ( )Gorbani Dashtaki & Homaee, 2002و
سپاسخواه و بندر ()Sepaskhah & Bondar, 2002
محاسبه و بهترین تابع پارامتریک انتخاب گردید .در گام
دوم عملکرد بهترین تابع پارامتریک تعیین گردید و در گام
نهایی ،خروجی مدل  HYDRUSطی کاربرد دادههای روش
حل عددی و داده های بدست آمده از بهترین تابع
پارامتریک در شبیهسازی جریان غیراشباع آب در خاک
بررسی گردید.
در بررسی مطالعات صورت گرفته و اکثر مقاالت چاپ شده،
عملکرد روش حل معکوس نسبت به شرایط کنترلشده
آزمایشگاهی سنجیده شده است .در حالی که در این مطالعه
سعی شده است که پارامترهای هیدرولیکی مورد نیاز در
شبیهسازی مدل  HYDRUSعلوهبر روش محاسباتی حل
معکوس ،با روشهای مرسوم پارامتریک نیز مورد ارزیابی
قرار گیرند و در نهایت میزان کارایی روش حل معکوس
نسبت به توابع پارامتریک سنجیده شود .به عبارت دیگر در
این تحقیق برای اولین بار توانایی روش حل معکوس با
روشهای توابع انتقالی که بسیار معمول و پرکاربرد هستند،
در شرایط واقعی مزرعه مورد مقایسه قرار گرفته است .از
اینرو ،در این تحقیق در گام نخست مقدار پارامترهای
هیدرولیکی با استفاده از سه تابع انتقالی  ،Rosettaقربانی و
همایی ( )Gorbani Dashtaki & Homaee, 2002و
سپاسخواه و بندر ()Sepaskhah & Bondar, 2002
محاسبه و بهترین تابع پارامتریک انتخاب گردید .در گام
دوم عملکرد بهترین تابع پارامتریک تعیین گردید و در گام
نهایی ،خروجی مدل  HYDRUSطی کاربرد دادههای روش
حل عددی و داده های بدست آمده از بهترین تابع
پارامتریک در شبیهسازی جریان غیراشباع آب در خاک
بررسی گردید.

مواد و روشها
این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند ،واقع در
فاصله پنج کیلومتری غرب شهرستان بیرجند ،استان
خراسان جنوبی ،با مختصات عرض جغرافیایی  32درجه و
 53دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  55درجه و  13دقیقه
شرقی و با ارتفاع  1480متر از سطح دریا با اقلیم خشک و
نیمهخشک صورت گرفت .مجموع بارش سالیانه بهطور
میانگین برابر با  171میلیمتر بر سال است .همچنین
میانگین سالیانه رطوبت نسبی نیز برابر با  36درصد میباشد.
در این تحقیق قسمتی از مزرعه به وسعت سه هکتار که طی
چهار سال متوالی تحت کشت گیاه یونجه میباشد و با هدف
کاهش مصرف آب آبیاری و افزایش بهرهوری به ازاء هر واحد
آب مصرفی از روش آبیاری سنترپیوت استفاده میگردد،
انتخاب شد .در این سیستم آبیاری برای جمعآوری آب
جمعشده ،از قوطیهای به ارتفاع و قطر  12سانتیمتری
استفاده گردید .قوطیها از مرکز سیستم به صورت شعاعی
تا انتهای بازو به فاصله شش متر قرار داشتند .طول بازو
 300متر و تعداد اسپن برابر با پنج و تعداد آبپاش برابر با
 102بود.
با توجه به نوع گیاه کشتشده ،پروفیلی به عمق یک متر
حفاری گردید و بر اساس مطالعات ردهبندی به دو افق
تقسیمبندی شد .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی افقهای
مورد نظر در جدول  1ارائه گردید .در این تحقیق با استفاده
از ( TDRمدل  )IMKOمیزان رطوبت خاک در پنج عمق
اندازه گیری شد .دو عمق اول در افق  Aو سه عمق دوم در
افق  Bقرار داشتند .هچنین قابل ذکر است هر عمق20 ،
سانتیمتر طولی در نظر گرفته شد .برای واسنجی دستگاه،
میزان رطوبت اندازهگیری شده با  TDRنسبت به روش وزنی
بر پایه وزن مخصوص ظاهری خاک و بافت خاک در هر دو
افق مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از کالیبراسیون ،رطوبت
خاک در روزهای قبل و بعد از آبیاری و همچنین در فواصل
هر آبیاری اندازهگیری شد .در این تحقیق روند تغییرات
رطوبت پروفیل خاک در طول یک سال زراعی بهطور
پیوسته بررسی گردید.
شبیهسازی حرکت آب در خاک

برای شبببیهسببازی حرکت آب در خاک از مدل یک بعدی
 )Šimůnek et al., 2016( HYDRUSاسببتفاده شببد .در
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وضیعت هیدرولیکی محیط متخلخل و غیرهمگن خاک
مورد مطالعه است .برای تعیین پارامترهای منحنی رطوبتی
خاک از سه تابع پارامتریک به ترتیب ،رزتا در دو حالت
توزیع اندازه ذرات خاک به تنهایی () )R(PTF1و داده های
توزیع اندازه ذرات+وزن مخصوص ظاهری +مکش  300و
 15000سانتیمتر() ،)R(PTF2تابع سپاسخواه و بندر
) Sp(PTF3) (Sepaskhah & Bondar, 2002با متغیرهای
وزن مخصوص ظاهری+درصد ماده آلی+توزیع اندازه ذرات
خاک و تابع قربانی و همایی & (Ghorbani Dashtaki
) Gh(PTF4) Homaee, 2002با درنظرگرفتن متغیرهای
وزن مخصوص ظاهری+درصد رس +درصد شن استفاده
گردید (جدول .)2

مدل  HYDRUSبهطور عددی معادله ریچاردز با بیان روند
تغییرات عمودی جریان آب در خاک حل میگردد.
∂θ
∂
∂h
= [k(h) [ + 1]] − S
∂t ∂z
∂z

()1

که در آن  θدرصد رطوبت حجمی خاک )  :h ،(𝐿3 𝐿−3بار
فشاری آب خاک )𝐿( : k(h) ،هدایت هیدرولیکی غیراشباع
)  :t . (𝐿𝑇 −1زمان )𝑇( :z ،عمق خاک )𝐿( و sink term : S
]  [𝐿3 𝐿−3 𝑇 −1بهعنوان میزان آب خارجشده در واحد سطح
خاک در واحد زمان در اثر جذب آب توسط ریشه تعریف
میگردد.
برای حل عددی معادله ریچاردز به یکسری پارامتر
هیدرولیکی خاک نیاز میباشد که بهطور دقیق بیانگر

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی پروفیل خاک
Table 1. Chemical and physical properties of soil profile
Mg
) (𝑚𝑒𝑞 𝑙−1

Ca
) (𝑚𝑒𝑞 𝑙−1

O.M
%

F
-

Ks
𝑐𝑚 𝑑 −1

ρb
𝑔 𝑐𝑚−3

Clay
%

Silt
%

Sand
%

13

3.8

0.74

0.38

8.06

1.55

23

24

53

15

5.8

0.63

0.34

47.03

1.72

19

8

77

Soil
texture

sandy
clay
loam
sandy
loam

pH

EC
dS m-1

Soil
horizon
)(cm

7.6

5.8

A :0-40

7.5

8.1

B :40-100

جدول  -2پارامترهای هیدرولیکی خاک حاصل از توابع پارامتریک
Table 2. Soil hydraulic parameters obtained from parametric PTFs
)L(-
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

𝑠𝐾)(cm day-1
12.78
32.6
8.09
47.03
12.78
32.6
12.78
32.6

n
1.36
1.44
1.25
1.51
1.39
1.59
1.39
1.42

𝛼
0.02
0.028
0.003
0.03
0.06
0.09
0.05
0.04

𝑠𝜃
0.39
0.37
0.34
0.38
0.32
0.36
0.38
0.35

روابط  2تا  5توصیف ریاضی معادالت بکار برده شده است:

𝑟𝜃
0.065
0.058
0.051
0.06
0.04
0.051
0.053
0.07

()5

Soil texture
Sandy clay loam
Sandy loam
Sandy clay loam
Sandy loam
Sandy clay loam
Sandy loam
Sandy clay loam
Sandy loam

𝑖𝑓 ℎ ≤ 0
𝑖𝑓 ℎ > 0

()2

𝑖𝑓 ℎ ≤ 0
𝑖𝑓 ℎ > 0

()3
()4

PTF
)R(PTF1
)R(PTF2
)Sp(PTF3
)Gh(PTF4

2
𝑚 𝑚⁄

] )

1
𝐿
𝑒𝑆 𝐾 = {𝐾𝑒 𝑆𝑒 [1 − (1 −
𝑠𝐾

که در روابط فوق 𝑟𝜃 رطوبت باقیمانده ( : 𝜃𝑠 ،)-رطوبت
اشباع خاک ( : 𝐾𝑠 ،)-هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
)  )-( n ،(𝐿𝑇 −1و 𝛼 )  :(𝐿−1پارامترهای شیب منحنی
رطوبتی خاک : 𝑆𝑒 ،درجه اشباع مؤثر( )-و  : Lبیانگر درجه
اعوجاج و پیوستگی خلل و فرج خاک بوده که بهطور معمول
برابر با  0/5فرض میشود .منحنی های رطوبتی ارائه شده

𝑟𝜃 𝜃𝑠 −
𝑟𝜃 +
(1
𝑚) 𝑛)|(𝛼|ℎ
+
{=𝜃
1
𝑟𝜃 𝜃 −
𝑟𝜃 𝜃𝑠 −
𝑛𝑚 = 1 − 1⁄
= 𝑒𝑆
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در نتایج ،بر اساس افزونه  Solverو در محیط
محاسبه و ترسیم گردیدند.

دانشگاه بیرجند تعیین گردید (جدول  ETc .)3نیز با ضرب
نمودن  ET0در ضریب محصول مورد نظر ) (Kcبراساس
نشریه  FAO-56تخمین زده شد .همچنین برای تعیین
مقدار پتانسیل تبخیر از سطح خاک ( )Epو نرخ پتانسیل
تعرق ( )Tpاز فرمول زیر استفاده گردید.

Excel

شرایط اولیه و مرزی

برای تعیین شرایط اولیه توزیع آب در خاک از
استفاده گردید و مقدار رطوبت خاک در دو عمق مورد نظر
قبل از آبیاری اندازهگیری و به عنوان داده ورودی مدل در
نظر گرفته شد .از جریان جانبی و افقی در طول پروفیل
صرفنظر شد و برای تعیین شرایط مرزی باالدست پروفیل،
از شرایط الیه سطحی اتمسفریک انتخاب گردید .برای
تعیین شرایط مرزی باالدست پروفیل خاک ،نیاز به تعیین
مقدار بارندگی ،تبخیر و تعرق ،روند تغییرات دما و سرعت
باد میباشد .مقدار بارندگی ،دما ،سرعت باد و تبخیر و تعرق
روزانه ( )ET0براساس گزارشهای ایستگاه هواشناسی
TDR

Wind speed
)(m sec-1
8.79

)𝐼𝐴𝐿 𝑘𝐸𝑝 = 𝐸𝑇𝑐 𝑒𝑥𝑝(−

()6
𝑝𝐸 𝑇𝑝 = 𝐸𝑇𝑐 −
()7
در رابطه فوق 𝑘 ضریب جذب نور میباشد که در این مطالعه
برای گیاه یونجه برابر با  0/8در نظر گرفته شد ( & Dincă
 .)Dunea, 2018شاخص سطح برگ ( )LAIنیز با
اندازهگیری سطح هر برگ با استفاده از دستگاه برگسنج
مدل  Licowتعیین گردید.

جدول  -3اطالعات هواشناسی منطقه
Table 3. The climatic information of study area
Evaporation
Transpiration
Average Temperature
)(mm
)(mm
)(°C
109.7
182.6
23.7

Rain
)(mm
120

Irrigation
)(mm
346.5

برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک استفاده گردید.
الگوریتم  PSOبه طور موفقیتآمیزی در حل بسیاری از
مسائل مهندسی بکار گرفته شده است و دلیل توانایی آن
شناسایی بهینه فراکاوشی حتی در مسائل چند بعدی
میباشد ( .)Brunetti et al., 2018مسئله بهینهسازی برپایه
تابع هدف حداقل تفاضل بین درصد رطوبت اندازهگیریشده
و درصد رطوبت برآوردشده توسط مدل تعریف گردید و
سپس ریشه میانگین مجموع مربعات خطا)RMSE( 1
بهعنوان شاخص ارزیابی استفاده شد.

بهینهسازی مدل HYDRUS

مدلسازی معکوس روشی مناسب برای برآورد پارامترهای
ناشناخته مدل برپایه دادههای آزمایشگاهی میباشد .این
روش بهطور گسترده در حل مسائل گوناگون مهندسی با
هدف برآورد پارامترهایی که بهطور مستقیم قابل
اندازهگیری نمیباشند ،استفاده میگردد .فرآیند برآورد
پارامترها با ترکیبنمودن یک مدل عددی که توصیفکننده
مسائل برپایه روابط فیزیکی میباشد ،با یک الگوریتم
بهینهساز انجام میشود .الگوریتم بهینهساز برپایه تابع هدف
تعریفشده و عملکرد مدل عددی و دادههای
اندازهگیریشده طی هر تکرار تابع احتمالی را محاسبه
میکند سپس ،براساس معیارهای ارزیابی از پیش
تعیینشده بهترین پاسخ انتخاب میگردد .فرآیند
بهینهسازی تا زمانی ادامه دارد که خروجی الگوریتم برپایه
تابع هدف تعریفشده به یک حداقل یا حداکثر تفاضل بین
خروجی الگوریتم بهینهسازی و خروجی مدل عددی دست
یابد و یا تعداد اجرای الگوریتم بهینهسازی به یک حدآستانه
تعریفشده برسد ( .)Brunetti et al., 2018در این مطالعه
از الگوریتم  )Kennedy & Eberhart, 1995( PSOبرای

𝑁

()8

1
2
] 𝑖̂𝜃 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑[𝜃𝑖 −
𝑁
𝑖=1

̂
𝜽

که در رابطه فوق 𝒊𝜽 درصد رطوبت اندازهگیریشده،
درصد رطوبت مدلسازیشده و  Nتعداد نمونه آزمایشگاهی
در هر نمونه خاک مورد مطالعه است .پارامترهای بکار رفته
 PSOبه منظور بهینهسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک
برای هر افق با توجه به توزیع اندازه ذرات در جدول  4ارائه
شده است .در جدول  5نیز مقدار حد باال و پایین پارامترهای
هیدرولیکی استفاده شده در روند بهینهسازی ارائه گردید.

1. Root Mean Squared Errors
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( Jalali & Homaee,

الیه سطحی و عمقی خاک استفاده
 )2010; Saadat & Homaee, 2015و در جدول  7ارائه
گردید.

مقدار پارامترهای رطوبت باقیمانده و رطوبت اشباع براساس
کلس بافتی ارائه شده توسط رائول و همکاران ( Rawls et
 )al., 1982تعیین شد.
چگونگی ادغام الگوریتم  PSOدر برنامه HYDRUS

در گام نخست ،دامنه تغییرات (حد باال و حد پایین) هر
پارامتر مورد نظر تعیین گردد .سپس با استفاده از الگوریتم
 LHSدر دامنه تغییرات تعیین شده برای هر پارامتر ،به طور
تصادفی و با توزیع یکنواخت داده تصادفی تولید گردید.
دادههای تصادفی حاصل به صورت input file of
 HYDRUS-1Dدر محیط متلب وارد گردید و مدل مورد
نظر در محیط متلب اجرا گردید .خروجی حاصل از مدل در
تعیین تابع هدف استفاده و بهترین مقادیر تابع هدف و
موقعیت ذرات انتخاب شد .در گام بعدی ،بردار سرعت تولید
گردید .سپس موقعیت ذرات در فضای مسئله بهروزرسانی
شد .برپایه حداقل تابع هدف که به نتایج مزرعه نزدیکتر
است ،با حاصل بهترین تابع هدف و موقعیت ذره ،روند
اجرای الگوریتم به پایان رسید.

()9
()10

𝑁
𝑁∑
𝑖𝑆 𝑖=1 𝑂𝑖 − ∑𝑖=1
𝑁∑
𝑖𝑂 𝑖=1

()11

= 𝑀𝑅𝐶

2

)̅𝑆 − 𝑂̅ )(𝑆𝑖 −

()12
)

𝑁∑
𝑖𝑂(𝑖=1

𝑁
̅ 2
̅ 2
𝑁∑√
)𝑆 𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂 ) √∑𝑖=1(𝑆𝑖 −

= 𝑅2
(

در معادالت فوق : 𝑂𝑖 ،مقدار درصد رطوبت اندازهگیریشده،
𝑖𝑆  :مقدار درصد رطوبت برآوردشده توسط مدل:𝑂̅ ،
میانگین مقدار اندازهگیریشده :𝑆̅ ،میانگین مقدار
برآوردشده و  :Nتعداد زوج مقدار اندازهگیریشده-
برآوردشده درصد رطوبت میباشند .مقدار ́𝐸 در دامنه بین
یک و منفی بینهایت تغییر میکند که مقادیر مساوی یک
بیانگر برابر بودن مقادیر برآوردشده با مقادیر
اندازهگیریشده است .در مقابل هرچه مقدار ́𝐸 از یک کمتر
باشد از دقت برآورد مقادیر کاسته میگردد .دامنه تغییرات
́𝑑 بین یک و صفر میباشد .مقادیر بزرگتر از صفر
نشاندهنده دقت باالی مدل در برآورد مقادیر است .مقادیر
شاخص  CRMمیزان توانایی مدل در برآورد مقادیر نسبت
به مقادیر اندازهگیریشده را نشان میدهد .مقادیر منفی
 CRMبیانگر تمایل مدل به بیش برآورد اندازهگیریها
میباشد (.)Jalali et al., 2008

واسنجی و اعتبارسنجی مدل

بهمنظور بررسی میزان دقت مدل  HYDRUSدر برآورد
رطوبت خاک تحت مدیرت آبیاری بارانی ،پس از تعیین
شرایط مرزی ،پارامترهای هیدرولیکی خاک در محیط
نرمافزاری  Rosettaبرپایه معادله ونگنوختن -معلم حاصل
و مدل واسنجی شد .برای واسنجی مدل از دادههای خرداد
ماه  1397در عمق سطحی خاک (صفر تا  40سانتیمتر)
که با استفاده از  TDRدر فواصل آبیاری اندازهگیری شد،
استفاده گردید .همچنین برای تعیین میزان توانایی مدل در
شبیهسازی توزیع آب در خاک از شاخصهای آماری ،ضریب
کارایی اصلحشده ،)𝐸́ (1شاخص مطابقت اصلحشده،)(𝑑́( 2
ضریب جرم باقیمانده )CRM(3و ضریب تبیین ( )R2برای

𝑐2
1.49
1.49

𝑁 ́∑
| 𝑖𝑆 𝑖=1|𝑂𝑖 −
𝑁 𝐸́ = 1.0 −
|́𝑂 ∑𝑖=1|𝑂𝑖 −
𝑁 ́∑
| 𝑖𝑆 𝑖=1|𝑂𝑖 −
𝑁 𝑑́ = 1.0 −
)|́𝑂 ∑𝑖=1(|𝑆𝑖 − 𝑂́ | + |𝑂𝑖 −

جدول  -4مؤلفه های الگوریتم  PSOدر برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک
Table 4. PSO algorithm component in estimating soil hydraulic parameters
Soil texture
n
w
𝑐1
Sandy clay loam
300
0.74
1.54
Sandy loam
100
0.74
1.54

3. Coefficient of Residual Mass

1. Modified Coefficient Efficiency
2. Modified Index of Agreement
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)𝐾𝑠 (cm day-1
7.69-8.49
46.88-47.52

جدول  -5دامنه تغییرات پارامترهای هیدرولیکی خاک در فرآیند بهینهسازی
Table 5. Variability of soil hydraulic parameters in optimization process
n
𝑟𝜃
𝑠𝜃
𝛼
0-0.137
0.332-0.464
0-1
1-4
0-0.106
0.351-0.55
0-1
1-4

Soil texture
Sandy clay loam
Sandy loam

قابل قبول مدل  HYDRUSدر برآورد رطوبت خاک است
که براساس نتایج جدول  7میتوان بیان نمود که مدل در
الیه سطحی خاک عملکرد بهتری داشته است .با توجه به
شاخص  CRMمیتوان ذکر نمود که مدل در هر دو عمق
مقدار رطوبت خاک را کمی بیشتر از مقدار اندازهگیریشده
برآورد نموده است .این روند عملکرد مدل را به خوبی
میتوان در شکل  1نیز مشاهده نمود .نتایج تحقیق ونتراال
و همکاران ( )Ventrella et al., 2019نیز بیانگر عدم تطبیق
کامل بین نتایج شبیهسازی رطوبت خاک در پنج عمق با
دادههای حاصل از اندازهگیری رطوبت خاک با  TDRاست.
ایشان بیان نمودند که با افزایش عمق ،این اختلف عملکرد
در عمقهای زیرین ،شدیدتر میباشد .این عدم تطبیق را
می توان در زمانهای عدمآبیاری بهخوبی مشاهده نمود که
جذب آب توسط ریشه گیاه و کاهش رطوبت خاک را
میتوان ازدالیل این اختلف برشمرد .با توجه به شکل ،1
به ویژه در عمق  40تا  60سانتیمتری به دلیل تراکم باالی
ریشه کاهش شدید رطوبت و عدم همخوانی عملکرد مدل با
قرائتهای  TDRرا میتوان به نقش ریشه گیاه در جذب آب
نسبت داد .همچنین مقدار پایین 𝑠𝐾 در الیه سطحی نیز
یک مانعی دیگر در انتقال رطوبت از الیه سطحی به الیه
عمقی خاک محسوب میگردد .عامل دیگری که موجب عدم
تطابق کامل نتایج شبیه سازی شده با داده های اندازه گیری
شده دانست ،به تغییرپذیری ویژگیهای فیزیکی خاک و
همچنین میزان توانایی نرمافزار  Rosettaدر برآورد
پارامترهای هیدرولیکی خاک باز میگردد .از آنجاییکه
نرمافزار  Rosettaنیز یک تابع انتقالی برپایه شبکه عصبی
میباشد و با توجه به نوع داده ورودی که عمدتاا توزیع اندازه
ذرات خاک است ،این امر می تواند سبب کاهش دقت مدل
گردد .کیو و همکاران ( )Qu et al., 2014نیز با مطالعه روند
شبیه سازی حرکت آب در خاک در سه عمق با استفاده از
مدل  HYDRUSنیز بیان نمودند که تفاوت عملکرد مدل
در عمقهای پایین به وضوح قابل مشاهده است که این روند
تغییرات را به تغییر پذیری ویژگیهای خاک نسبت دادند
بطوریکه وجود ذرات سنگ و تغییر کلس بافتی در
عمقهای زیرین سبب تفاوت عملکرد مدل گردید.

نتایج و بحث
پروفیل مورد مطالعه از دو افق تشکیل و در پنج عمق ،مقدار
رطوبت خاک با استفاده از  TDRدر فواصل زمانی (روز)
اندازهگیری شد .از پنج عمق مورد نظر ،نتایج عمق صفر تا
 20سانتیمتری برای بیان روند جریان آب در افق  Aانتخاب
شد تا روند تغییرات رطوبت در الیه سطحی خاک که
مستقیماا متأثر از تبخیر ،بارندگی و آبیاری است ،بررسی
گردد .همچنین نتایج عمق  40تا  60سانتیمتری برای بیان
روند تغییرات جریان آب در افق  Bدر نظر گرفته شد .با
انتخاب این عمق روند جریان در عمقی که محل تراکم باالی
ریشه گیاه است ،مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور
شبیهسازی حرکت آب در خاک در مدل  ،HYDRUSنیاز
به تعیین پارامترهای هیدرولیکی میباشد .در این تحقیق از
سه تابع پارامتریک استفاده گردید (جدول  .)2روند عملکرد
این سه تابع با یکدیگر و همچنین نسبت به الگوریتم PSO
مورد مقایسه قرار گرفت (جدول  .)6براساس مقدار شاخص
آماری  RMSEمیتوان بیان نمود که نتایج خروجی
) R(PTF2نسبت به دو تابع پارامتریک دیگر و همچنین
) R(PTF1دارای عملکرد بهتری است از این رو در فرآیند
شبیهسازی حرکت آب در خاک از دادههای )R(PTF2
استفاده گردید .با استفاده از نتایج جدول  2و  ،6ابتدا مدل
 HYDRUSبراساس دادههای خردادماه واسنجی شد و
سپس روند شبیهسازی رطوبت خاک برای کل ماههای
تابستان  97برای هر دو عمق نسبت به دادههای
اندازهگیریشده مورد ارزیابی قرار گرفتند (شکل  .)1با توجه
به روند تغییرات رطوبت خاک در شکل  ،1میزان همپوشانی
خروجی مدل  HYDRUSبا مقادیر اندازهگیریشده در
سطح مزرعه در عمق صفر تا  20سانتیمتری نسبت به عمق
 40تا  60سانتیمتری دارای روند بهتری میباشد .هرچند
که در هر دو عمق ،مدل توانسته است مقدار رطوبت خاک
را به شکل قابل قبولی برآورد نماید و روند تغییرات رطوبت
خاک را در نقطه ظرفیت زراعی ،پژمردگی و همچنین در
فاصله این دو نقطه رطوبتی به خوبی نشان دهد.
شاخصهای ارزیابی ارائه شده در جدول  7نیز بیانگر عملکرد
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شکل -1تغییرات فرآیند شبیه سازی رطوبت خاک در دو کالس بافتی خاک
Figure 1. Variability of soil water at the simulation process in the two soil textures

در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک میباشد ،از الگوریتم
بهینهساز  PSOاستفاده گردید .مقادیر بهینهشده
پارامترهای هیدرولیکی خاک در هر دو عمق تحت مطالعه
با استفاده از الگوریتم  PSOدر جدول  6ارائه شده است.
برای تعیین بهترین مقادیر از شاخص آماری RMSE
استفاده گردید .منحنی رطوبتی مقایسهای خاک حاصل از
عملکرد الگوریتم  PSOو تابع انتقالی نیز در شکل  2ارائه
شده است .با توجه به شکل  ،2نمودار رطوبتی حاصل ،طی
بهینهسازی همپوشانی کاملی با دادههای رطوبتی
اندازهگیریشده دارد .یانگ و یو ( )Yang & You, 2013به
مطالعه توانایی الگوریتم توسعهیافته  PSOدر برآورد
پارامترهای هیدرولیکی خاک نسبت به دو تابع انتقالی
 Rosettaو  RETCدر چند کلس بافتی (رسی ،لوم رسی،
لوم سیلتی و لوم شنی) پرداختند .با توجه به شاخص آماری
 RMSEبیان نمودند که این الگوریتم نسبت به دو روش
دیگر بهتر توانسته است پارامترهای هیدرولیکی خاک را
برآورد نماید .نتایج تحقیق لی و همکاران ( Li et al.,
 )2018نیز نشان داد ،کاربرد روشهای حل معکوس روشی

در گام نخست این تحقیق ،برای تعیین مقدار پارامترهای
هیدرولیکی خاک از سه تابع پارامتریک استفاده گردید .از
آنجاییکه ساختار این توابع پارامتریک برپایه شبکه عصبی
و روابط رگرسیونی میباشند و رابطه ریاضی مشخصی بین
ورودی و خروجیهای این توابع انتقالی وجود ندارد
( ،)Vereecken et al., 2010میتوان فرض نمود که یکی از
دالیل کاهش عملکرد مدل  HYDRUSنحوه عملکرد این
توابع پارامتریک است .گریب و همکاران ( Gribb et al.,
 )2009نیز با مقایسه عملکرد روشهای حل معکوس در
تعیین پارامترهای هیدرولیکی خاک باتوجه به روند تغییرات
رطوبت خاک نسبت به توابع انتقالی ذکر نمودند که
پارامترهای هیدرولیکی حاصل از روش حل معکوس در
مقایسه با تابع پارامتریک بهتر توانستند توزیع آب در خاک
و پویایی رطوبت خاک را بیان کنند .از اینرو ،در این تحقیق
با درنظر گرفتن این فرض و همچنین با توجه به تحقیقات
لیو و همکاران ( ،)Liu et al., 2020واگلر و همکاران
( )Vogeler et al., 2019و اسپرینگر و همکاران ( Sprenger
 )et al., 2015که بیانگر توانمندی روشهای حل معکوس
23
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توانمند و کارآمد در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک
میباشد .روند عملکرد الگوریتم  PSOطی بهینهسازی
پارامترهای هیدرولیکی در مدل  HYDRUSدر شکل  3در
هر دو الیه سطحی و عمقی خاک ارائه شده است .با توجه
به روند تغییرات رطوبت خاک میتوان بیان نمود که
الگوریتم  PSOبه خوبی توانسته پارامترهای هیدرولیکی
مؤثر در تغییرات رطوبت خاک را برآورد نماید ،بهطوری که
روند شبیهسازی مدل با روند اندازهگیری دادهها در هر دو
عمق یکسان میباشد .این روند را بیشتر در الیه سطحی
خاک میتوان مشاهده نمود که همپوشانی کاملی بین
دادههای اندازهگیریشده و روند شبیهسازی تغییرات
رطوبت خاک در نقاط گوناگون رطوبتی بهوضوح قابل
مشاهده است .نتایج بریونتی و همکاران ( Brunetti et al.,
 )2018نیز بیانگر وجود همپوشانی بین دادههای
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اندازهگیریشده رطوبت خاک با روند شبیهسازی شده طی
بهینهسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک با الگوریتم PSO
و برآورد با مدل  HYDRUSمیباشد .در الیه عمقی نیز
الگوریتم  PSOتوانسته عملکرد خوبی نسبت به عملکرد
مدل ( HYDRUSشکل  )1داشته باشد هرچند که در برخی
نقاط اختلف عملکردی بین مقدار رطوبت برآوردشده توسط
 PSOنسبت به رطوبت اندازهگیریشده توسط TDR
مشاهده میگردد .این تفاوت عملکرد را میتوان به روند
تغییرپذیری ویژگیهای خاک مرتبط دانست بهویژه اینکه
در الیه زیرین درصد شن خاک روند افزایشی داشته است و
همچنین تفاوت عمده بین هدایت هیدرولیکی اشباع الیه
سطحی و زیرین وجود دارد که یک مانع در انتقال رطوبت
خاک محسوب میگردد.
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شکل  -2منحنی رطوبتی خاک در دو کالس بافتی خاک تحت مطالعه براساس مقادیر اندازهگیریشده ،بهینهسازی شده و توابع پارامتریک
Figure 2. Soil water retention curve for two studying soil textures according to measured, optimized and
parametric PTFs values

جدول  -6مقایسه عملکرد الگوریتم بهینهساز با توابع پارامتریک در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک
Table 6. Performance comparison of optimization algorithm with parametric functions in estimating soil
hydraulic parameters
RMSE

𝑠𝐾)(cm/day

n

𝛼

𝑠𝜃

𝑟𝜃

0.003802
0.004213
0.003862
0.004612
0.004732
0.01102
0.03246
0. 01223
0.04326
0.038126

10.32
12.78
8.09
12.78
12.78
47.2
32.6
47.2
32.6
32.6

1.24
1.36
1.25
1.39
1.39
1.1
1.44
1.5
1.59
1.42

0.0021
0.02
0.003
0.06
0.05
0.0088
0.028
0.027
0.09
0.04

0.352
0.39
0.34
0.32
0.38
0.35
0.37
0.38
0.36
0.35

0.034
0.065
0.051
0.04
0.053
0.00
0.058
0.06
0.051
0.07
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شکل  -3ارزیابی عملکرد مدل HYDRUS-PSOدر دو کالس بافتی خاک
Figure 3. Evaluation of HYDRUS-PSO model performance in two soil textural classes

از سوی دیگر به دلیل تجمع ریشه در محدوده مرز بین دو
الیه و افزایش جذب آب توسط ریشه ،این پدیده یک مانع
دیگر در شبیهسازی رطوبت خاک در الیه زیرین خاک
محسوب میشود .نقش ریشه و همچنین هدایت هیدرولیکی
اشباع در بررسی روند تغییرات رطوبت خاک در هر دو شکل
 1و  3مشاهده میگردد .هرچند که در شکل  1این تفاوت
نسبت به شکل  3شدیدتر میباشد که بیانگر میزان عملکرد
ضعیف توابع پارامتریک در برآورد پارامترهای هیدرولیکی
خاک است.
در جدول  7نیز با استفاده از شاخصهای آماری میزان
عملکرد الگوریتم  PSOدر برآورد تغییرات رطوبت خاک

𝑅2
0.88
0.98
0.79
0.93

مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل از جدول
 ،6استفاده از روش حل معکوس سبب گردید روند تغییرات
رطوبت خاک با مدل  HYDRUSبهتر ارزیابی گردد .بهترین
عملکرد الگوریتم بهینهساز  PSOدر الیه سطحی خاک با
́𝐸 برابر با  𝑑́ ،0/89برابر با  0/94و  𝑅2برابر با  0/98نسبت
به عملکرد مدل  HYDRUSمشاهده شد .البته قابل ذکر
میباشد که با توجه به جدول  ،7الگوریتم بهینهساز در عمق
زیرین نیز نسبت به تابع پارامتریک در برآورد پارامترهای
هیدرولیکی خاک عملکرد بهتری داشته است.

جدول  -7ارزیابی عملکرد مدلها در شبیهسازی جریان آب در پروفیل خاک مورد مطالعه
Table 7. Performance evaluating of the models in simulating water flow in the studied soil profile
Type model
𝑀𝑅𝐶
́𝐸
́𝑑
)HYDRUS(0-20cm
0.51
0.76
-0.02
)HYDRUS-PSO(0-20cm
0.89
0.94
-0.0012
)HYDRUS(40-60
0.25
0.67
-0.03
)HYDRUS-PSO(40-60cm
0.74
0.86
-0.006
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بهینهساز مجموعه ذرات ) (PSOبا هدف برآورد پارامترهای
هیدرولیکی خاک در دو الیه سطحی و زیرین مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج حاصل از منحنی رطوبتی خاک بیانگر
توانمندی بهتر الگوریتم  PSOنسبت به تابع انتقالی
 Rosettaدر برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک بوده است.
این کارایی در الیه زیرین در منحنی رطوبتی خاک خود را
بهتر نشان داد .همچنین نتایج کاربرد مدل  HYDRUSدر
فرآیند شبیهسازی رطوبت خاک در هر دو عمق نشاندهنده
توانمندی کاربرد مدل مذکور در مطالعات مدیریت منابع آب
و خاک میباشد .هرچند که در عمق زیرین به دلیل وجود
درصد باالی شن ،تجمع ریشه و اختلف معنیدار بین
مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع در الیه سطحی و زیرین از
میزان عملکرد آن کاسته گردید .میزان کارائی الگوریتم
بهینهساز  PSOدر برآورد رطوبت خاک با مدل HYDRUS
مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به شاخصهای آماری بکار
گرفته شده و همچنین نمودارهای تغییرات رطوبت خاک
میتوان بیان نمود که الگوریتم  PSOسبب افزایش عملکرد
مدل  HYDRUSدر شبیهسازی حرکت آب در خاک گردید.
این افزایش کارایی به ویژه در الیه سطحی طی همپوشانی
کامل خروجی مدل با دادههای اندازهگیریشده در سطح
مزرعه بهخوبی قابل مشاهده بود .از اینرو ،میتوان به
توانمندی مدل  HYDRUSدر مطالعه روشهای نوین
آبیاری در مناطق خشک و نیمهخشک اشاره نمود و
همچنین بیان نمود که روشهای حل معکوس در برآورد
پارامترهای هیدرولیکی خاک روشی کارآمد میباشند که
میتوانند در افزایش دقت و عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی
خاک نقش شایانی داشته باشند.

برونتی و همکاران ( )Brunetti et al., 2016نیز طی بررسی
نفوذپذیری خاک و حرکت آب در خاک تحت پوششهای
گوناگون زراعی با مدل  HYDRUS-1Dنشان دادند که در
فرآیند بهینهسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک با الگوریتم
بهینهساز  ،PSOمدل بهتر توانسته است روند تغییرات
رطوبت را برآورد نماید .همچنین با توجه به نتایج ارائه شده
در جدول  ،7میتوان بیان نمود که مدل  HYDRUSدر هر
دو روش بکاررفته در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک
توانسته است روند تغییرات رطوبت خاک را شبیهسازی کند
هرچند که عملکرد آن طی کاربرد الگوریتم  PSOبهبود
یافته است .از اینرو میتوان بیان نمود که در مطالعه روش
آبیاری سنترپیوت نیز همانند آبیاری قطرهای از مدل
 HYDRUSمیتوان بهره برد .نتایج مطالعات وانگ و
همکاران ( )Wang et al., 2013و عطایی و همکاران
( )Ataee et al., 2018نیز بیانگر توانمندی مدل HYDRUS
در برآورد رطوبت خاک تحت روشهای گوناگون آبیاری
است .همچنین مطالعات بریونتی و همکاران ( Brunetti et
 )al., 2018و بریونتی و همکاران (، )Brunetti et al., 2016
مهبد و زندپارسا ( )Mahbod & Zand-Pars, 2010و ژانگ
و همکاران ( )Zhang et al., 2009نیز بازگوکننده توانمندی
روش حل معکوس در افزایش دقت عملکرد مدلهای
هیدرولوژیکی به ویژه مدل  HYDRUSمیباشد.
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Abstract
Iran is located in arid and semi-arid belt of the earth and also because of drought, climate changes and
mismanagement of water use; its freshwater resources are declining. Therefore, the need to increase
water productivity is obviously rational. New methods of irrigation can be mentioned to increase the
efficiency of water resources management. Management and application of these new methods of
irrigation also requires studying the process of soil moisture changes and its availability to the plant.
The purpose of this study was to evaluate the performance of HYDRUS-1D hydrological model at two
different depths using inverse solution method in relation to pedo-transfer functions in four-year alfalfa
farm which irrigated with center pivot irrigation system. Therefore in this study, the Particle Swarm
Optimization (PSO) algorithm (as inverse solution method) as well as three parametric functions
including Rosetta, Gorbani Dashtaki and Homaee, and Sepaskhah and Bondar were used to estimate soil
hydraulic parameters in simulating soil movement and moisture distribution in HYDRUS-1D
hydrological model. So, among the three parametric functions, the best function was selected and then
the efficiency of the inverse solution method was compared to the parametric method in the process of
simulating the unsaturated flow with the HYDRUS model. The results indicated the acceptable ability
of PSO algorithm to estimate soil moisture characteristic curve and its hydraulic parameters. Also by
evaluating the statistical indices, it was shown that by linking HYDRUS model with PSO algorithm,
this model was efficient to estimate the trend of soil moisture changes. The best model performance was
obtained in the soil upper layer with É = 0.89, 𝑑 ′ =0.94 and R2 = 0.98.
Keywords: HYDRUS Model, Inverse solution, Soil moisture characteristic curve

Etminan S., Jalali V.R., Mahmoodabadi M., Khashei Siuki A., and Pourreza Bilondi M. 2021. Investigating the effect of
optimizing soil hydraulic parameters with inverse and parametric solution methods in increasing the accuracy of water
movement simulation with HYDRUS. Applied Soil Research, 9(2): 15-30.
1.Ph.D. Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
2. Associate Professor, Rangeland and Watershed Management Department, Higher Education Complex of Shirvan
3. Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
4. Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand
* Corresponding Author Email: v.jalali@uk.ac.ir

30

