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  ترات روانابين غلظت نياي در تخم  جويچه ياريسه دو مدل کودآبيو مقا يابيارز
  

  *٢انيميحامد ابراه و ١خواه م وطنيابراه
  
  

  چکيده
  

 يي، توانايريپذ از جمله انعطاف ييها تيمز يپخش کود دارا يسنت يها است که نسبت به روش ييها روشاز جمله  ياريکودآب
 يها ، مدليشيمزارع آزما ياجرا ياه نهيو هز يزمان يها تيل محدودي. به دلاستکنواخت و راندمان کاربرد باال يع يتوز
ترات يغلظت ن يساز هين مطالعه شبيتوسعه داده شدند. هدف ا يتيريت مطلوب مديدن به وضعيرس يبرا ياريکودآب يساز هيشب

 ياريمدل کودآب بار يان ثابت و متغيک در مي، ياي معمول  جويچه ياريمزرعه در سامانه آب يانتها در رواناب
مزرعه در دو واقعه  يها ن منظور از دادهين دو مدل بود. بديسه ايو همکاران و مقا يو مدل عباس  SURCOSاي  جويچه

مدل  يترات رواناب برايغلظت ن يساز هيدر شب NRMSEو  R2 ،RMSEر ادر طول فصل رشد ذرت استفاده شد. مقد ياريکودآب
تر و يبر لگرم  يليم ۰/۱۷، ۹۱۳/۰درصد و  ۳/۴تر و يبر لگرم  يليم ۵/۱۳، ۹۸۹/۰ ترتيب به SURCOSو همکاران و مدل  يعباس

 يزيآم تيموفقترات در رواناب را به طور يمدل توانستند غلظت نج نشان داد که هر دو يدست آمد. نتا  هدرصد ب ۴۵/۵
  کنند. يساز هيشب
  

  .SURCOSترات، ي، نسازي شبيه ،جريان آب، يسطح ياريآب: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 ،يطيمح ستياز صدمات ز يريبا جلوگ داريپا يکشاورز
 ،ياجتماع دگاهيو قابل قبول بودن از د ياقتصاد يکارآمد

را بر  واناتيح کيو ژنت اهانيآب، گ ن،يمحافظت از زم
کننده  مصرف نيتر به عنوان بزرگ يعهده دارد. کشاورز

و به عنوان عامل تنزل  يجهان اسيدر مق نيريآب ش
 قياز طر ينيرزميو ز يسطح يها منابع آب تيفيک

(مانند کودها و سموم)،  ييايميخاک ومواد ش شيفرسا
و  تيفيدر ک لياز عوامل دخ يکيشده تا به عنوان  سبب

 نيمأ. کود به عنوان ترديآب مورد توجه قرار گ تيکم
رود و تلفات  به شمار مي يزراع اهانيگ ييکننده مواد غذا

 دياست. بنابراين با ستيز طيمح يبرا يديعنوان تهده آن ب
براي كاربرد كود استفاده کرد.  يتيريمطلوب مد ياز ابزارها

که نسبت به روش  است ييها روشاز جمله  ياريکودآب
 ،يريپذ از جمله انعطاف ييها تيمز يكود دارا يپخش سنت

آن  جهيو راندمان کاربرد باال (که نت کنواختي عيتوز ييتوانا
در طول مزرعه است)، تلفات  يراعز اهانيگ شتريرشد ب
(کاهش تمرکز کود) و  يفشار اسمز شيافزا ليدل هکمتر ب

در چند مرحله از فصل  ييامکان اضافه کردن مواد غذا
تلفات کود و خطرات  ياريرشد است. استفاده از کودآب

و  انيميکند (ابراه يل مرا کنتر ستيز طيمربوط به مح
  .)٢٠١٤همکاران، 

کود  يو هم برا عيکود ما يهم برا يسطح ياريکودآب
 شي). آزما١٩٩٧ ،يو فاس انيتواند اجرا شود (پال يجامد م

کار  يسخت ليبه دل يسطح ياريراندمان کاربرد کود در آب
استفاده شد  يها پژوهشاز  يدر تعداد فقطدر مزرعه 

). ٢٠١٤ ان،يو پال انيمي؛ ابراه٢٠٠٤ ،ي(سبيلون و مرکل
مزارع  ياجرا يا نهيو هز يزمان يها تيودمحد ليدل هب

به  دنيرس يبرا ياريکودآب يساز هيشب يها مدل ؛يشيآزما
مدل  نيتوسعه داده شدند. اول يتيريمطلوب مد تيوضع

و بولت  ياز سوبود که  SIFUM مدل يسطح ياريکودآب
توسعه داده شد.  يموج ياريآب ي) برا١٩٩٤(همکاران 

همکاران  و ناوارو-ايگارس) و ١٩٩٧( يو فاس انيپال
سامانه  ياريکودآب يبرا يبعد کيمدل  کي) ٢٠٠٠(

بر اساس  ترتيب بهتوسعه دادند که انتقال امالح را  ينوار
گزارش  آنهاکردند.   يساز هيانتشار شب -انتقال و انتقال

 ياديز ريتأث، کود قيتزر افزایش زمان يدادند که زمان
 کي) ٢٠٠٣و همکاران ( ي. عباستانتشار آن داش يرو

ها  را توسعه دادند. آن اي هجويچ ياريکودآب يبعد کيمدل 

 - اي و معادله انتقال  جويچه ياريصفر در آب ينرسياز مدل ا
در  يبخش تيرضا جي. مدل نتاکردندانتشار استفاده 

 يساز هيشبهاي انتهاي باز و بسته ارائه داد. در  جويچه
را  جينتا يمدل به خوب زين انيدرم کياي   جويچه ياريآب

و  لوني). سب٢٠١٣و همکاران،  انيمي(ابراه کرد يساز هيشب
اي را بر اساس   جويچه ياريمدل کودآب کي) ٢٠٠٤( يمرکل

توسعه داده و از  يسطح ياريآب رد کيناميدروديمدل ه
انتشار در انتقال امالح استفاده کردند.  -معادالت انتقال

انتقال امالح  يرو يکم اريبس ريند که انتشار، تأثگفتآنها 
را  يکنواختيداشت. دو شاخص راندمان کاربرد امالح و 

کود و مدت آن  قيبهتر زمان شروع تزر ييشناسا يبرا
و همکاران  رگتهبوکردند.  شنهاديپ فاوتمت يها خاک يبرا
و امالح  انيانتقال جر يکيکه در  ي) دو روش عدد٢٠٠٧(

کند را با  يم يساز هيشبجدا از هم  يگريد را با هم و
م أگرفتن تو درنظرو گزارش کردند که  سهيمقا گريکدي

. بورگته و شود ينتايج بهتري م سببامالح  و انيانتقال جر
 درنظراي با   جويچه ياريمدل کودآب کي) ٢٠٠٩همکاران (

و  ايرا توسعه دادند. پر انيگرفتن انتقال توأم امالح و جر
 يانتشار را برا -مدل انتقال کي) ٢٠١٠همکاران (

 يو اعتبارسنج توسعه کود انتقال يبرا اي  جويچه ياريکودآب
  .دندکر

مختلف  گران پژوهش ياز سومختلف كودآبياري  هاي مدل
 گريکديها با  . اما اين مدلاست  هاي اخير ارائه شده سالدر 

 ني. بنابراين هدف از ااند نشده يابيمورد مقايسه و ارز
 SURCOSاي  مقايسه مدل كود آبياري جويچه يبررس

اي  ) با مدل كودآبياري جويچه٢٠٠٩(بورگته و همكاران، 
 تراتيغلظت ن يساز هي) در شب٢٠٠٣و همكاران ( سيعبا

اي معمولي و يك در ميان بود.  در رواناب در آبياري جويچه
معادله حاکم بر انتقال امالح و حل  نظرمذکور از  يها مدل

انتشار با هم متفاوت هستند که  بيآن، معادله نفوذ و ضر
  .شدند سهيمقا رو نياز ا

  
  اه مواد و روش
  SURCOS ياريمدل کودآب

 يا چهيجو ياريمدل کودآب) ۲۰۱۴(بورگته و همکاران 
SURCOS ان آب و يرا ارائه دادند. معادالت حاکم بر جر

از متوسط سطح مقطع  يک بعديانتقال امالح از سامانه 
ان يجرم محلول، موازنه مومنتوم در جر يع و بقايما يعرض

  شکل،  يا ذوزنقه يها م، نفوذ و انتقال امالح در کاناليمستق
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  ان شود:يبتواند  ير ميشود که به صورت ز يل ميتشک

)۱(    

بردار شار  Fزمان،  tر قانون بقاء، يبردار متغ Uکه در آن 
بردار ترم منبع  Scبردار نفوذ،  I، يمختصات طول lان، يجر

انتشار امالح است كه اين پارامترهاي برداري به   Dو
  شوند: صورت زير بيان مي

)۲(  

،،

،،

  

A س شده، يخ يسطح مقطع عرضQ يدب ،s  سطح مقطع
 يب طوليش S0ن، يشتاب جاذبه زم gغلظت کود،  يعرض

 يب طوليضر Kl، ياصطکاک طول يب طوليش Sfن، يزم
س يط خيمح يمقطع عرض P، سرعت نفوذ Iانتشار امالح، 

  دهد. يفشار را نشان م يروين I1شده و 
افته در طول ير اساس محاسبه حجم نفوذ يمعادالت ز

  قرار گرفت:  جويچه

)۳(  
  

چه و يحجم آب نفوذکرده در واحد طول جو α که در آن
Φ استچه يجرم امالح نفوذ کرده در واحد طول جو.t  ،P 
  ف شد.يباال تعر در Iو 

س ييلو -اکوفيسرعت نفوذ با استفاده از معادله کوست
) محاسبه ۲۰۰۹بورگته و همکاران (  ياز سو اصالح شده

  شود: مي

)۴(    

توان معادله  aاکوف و يثابت کوست Kکه در آن 
بوده که با  يتجرب يس، هردو پارامترهاييلو-اکوفيکوست

دست  هتوجه به نوع خاک، آب خاک و تراکم خاک ب
در  ييسرعت نفوذ نها Icها و  فاصله جويچه Wند و يآ يم

  .است يمدت زمان طوالن يخاک اشباع برا

 - معادله قانون گاکلر باب اصطکاکي يدر اين مدل ش
. )۲۰۱۴ ،بورگته و همکاران( شود محاسبه مينگ يمان
ذوزنقه  يک جويچه با مقطع عرضي يب اصطکاکي برايش

  آيد: دست مي هر بيبه صورت ز يا

)۵(  
  

 Qنگ يمان يب زبريضر n، يب اصطکاکيش  Sfکه در آن 
عمق  L ،(hچه (يجو ينييعرض پا B0)، L3T-1ان (يجر يدب

  .استچه يجو بدنه يب افقيش Z) و Lچه (يجو
) محاسبه ۱۹۹۴) از رابطه رادرفورد (Klب انتشار (يضر
  شود: مي

)۶(    
  

 عباسي و همكاران ياريمدل کودآب
سطح  يو انتقال امالح رو يسازي رواناب سطح براي شبيه

 ياريکودآب ي) برا۲۰۰۳و همکاران ( يخاک از مدل عباس
ان آب از ياي استفاده شد. معادالت حاکم بر جر  جويچه

ونانت -صفر بر اساس معادالت سنت -ينرسيروش ا
ک حجم کنترل و ي) با درنظر گرفتن )۸(و  )۷((معادالت 

ن مدل يرافسون حل شد. ا -نوتيبه روش ن يعدد محاسبه
در  ياي و نوار  جويچه ياريآب يها سامانه يتواند برا يم

ي و همکاران، ط انتها باز و انتها بسته اجرا شود (عباسيشرا
۲۰۰۳.(  

)۷(    

)۸(    

)، L2ان (يمساحت جر A)، L3L-1( انيجر يدب Qکه در آن 
Z ) حجم آب نفوذ کرده در واحد طول مزرعهL3L-1 ،(y 

ب يش Sfبعد)،  يب مزرعه (بيش S0)، Lان (يعمق جر
)، Lمکان T ،(x )زمان ( tبعد)،  ي(ب يکيدرولياصطکاک ه

  .است
س براي تخمين نفوذ آب در ييلو - اکوفياز معادله کوست

  خاك استفاده شد.
)۹(    

حجم آب نفوذ کرده در واحد طول مزرعه  Zکه در آن 
)L2 ،(τ  فرصت زمان نفوذ)T ،(a  وK )L2/mina.است (  

(کونگ و  يک بعديانتقال امالح از معادله  يساز مدل يبرا
  ) استفاده شد:۱۹۸۰همکاران، 
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)۱۰(    

 يمتوسط سطح مقطع عرض ترتيب به Uو  Cکه در آن 
 يب انتشار طوليضرL T-1 ،( Kx) و سرعت (L3T-1غلظت (

)L2 T-1( انتقال امالح در  يب انتشار براي. ضراست
  ر عنوان شد:يبه صورت ز  درون جويچه يها انيجر

)۱۱(    
ب يضر L،( Dd( يريب انتشارپذيضرDx که در آن 

ان يسرعت جرUx ) و L2T-1در آب ( يملکول يدگيپخش
ک ي. در حل معادله است )x )LT-1در مکان   جويچهدرون 

کلسون استفاده ين - از روش تفاضل محدود کرانک يبعد
 يها با استفاده از عدد يو مکان يزمان يها شد. حداکثر گام

ن بردن ياز ب ي) براCr) و کورانت (Peبعد پکلت ( يب
 ترتيب به ها ن عددينه ايمحاسبه شد. بيش يناپايداري عدد

ان يجر يباالدست دب يط مرزيه شد. شرايتوص ۱و  ۵
ط يکود بود. شرا يترات برايآب و غلظت ن يبرا يورود

آب و  يکنواخت رواناب برايان ين دست جرييپا يمرز
ه ياول يط مرزيشرا يکود بود. برا يب صفر غلظت برايش

  و غلظت کود صفر درنظر گرفته شد. انيعمق و سرعت جر
  

 ها پارامترهاي ورودي به مدل
هاي كودآبياري  ارزيابي مدل يبرا پژوهشدر اين 

اي ابراهيميان و  مزرعه يها يبررس هاي دادهاي از  جويچه
اي در  هاي مزرعه شي. آزماشد) استفاده ۲۰۱۲همكاران (

و منابع  يس کشاورزيمزرعه آموزشي و پژوهشي پرد
انجام شد. كودآبياري در  دانشگاه تهران در كرج يعيطب

يك در ميان ثابت و اي معمولي،  م آبياري جويچهيسه رژ
) اعمال شد. مشخصات AFIو  CFI ،FFI ترتيب بهمتغير (

كودآبياري مانند دبي ورودي، زمان قطع جريان، زمان 
شروع تزريق و مدت زمان تزريق كود به مدل داده شد. در 

مکعب  لوگرم بر متريک ۱۰۰ت کود يت حالليهمه موارد قابل
و  يان وروديبا استفاده از جر Icگرفته شد. مقدار  درنظر
 a رياد). مق۱۹۸۷مشخص شد (واکر و اسکوگربو،  يخروج

) ۱۹۸۲ ،وت و واکري(ال يا با استفاده از روش دو نقطه kو 
 ينگ برايمان يب زبري. ضر)۱(جدول دست آمد  هب

و  يمدل عباس يبرا ياهيپوشش گ بدون يها جويچه
) و ۱۹۸۷فرض شد (واکر و اسکوگربو،  ۰۴/۰همکاران 

 براساسنگ يمان -گاکلر بيضر SURCOSمدل  يبرا
گرفته شد. درنظر ۰۱۵/۰ ن مدليشنهاد ارائه دهنده ايپ

 ي) روDx( يريب انتشارپذيضر ريمشخص شدن تأث يبرا
و همکاران  يترات در رواناب در مدل عباسيغلظت ن

متر).  يسانت ۱۰۰تا  ۱اجرا شد ( يمختلف رياد) با مق۲۰۰۳(
ترات قابل يغظت ن يرو يريپذ ب انتشارير ضريتأث

متر بر اساس  ۱/۰مقدار  پژوهشن يبود. در ا يپوش چشم
) ۲۰۰۳و همکاران ( يعباس ياز سومعادله گزارش شده 

، يساز هيج شبيبهتر شدن نتا ينظر گرفته شد. برادر
هر  يس براييلو - اکوفينفوذ کوست يپارامترها ريادمق

 نيترات مشخص شد. غلظت ياريو هر کودآب ياريمار آبيت
 آزمايشگاه در اسپكتروفتومتري روش به آب هاي نمونه

 تهران دانشگاه آباداني و آبياري مهندسي گروه آب كيفيت
  آورده شد. ۱ پارامترها در جدول ي همه .تعيين شد

  

  SURCOSهاي کودآبياري عباسي و همکاران و  مقدار پارامترهاي ورودي به مدل -۱جدول 
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AFI FFI  CFI  AFI FFI  CFI  
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  ۳۶۰  ۳۶۰  ۳۶۰    ۲۴۰  ۲۴۰  ۲۴۰    زمان قطع جريان (دقيقه)
  ۰  ۰  ۰    ۲/۴۸  ۷/۴۹  ۳/۵۱    شروع زمان تزريق (دقيقه)

  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۰    ۱۵۰  ۱۵۰  ۱۵۰    مدت تزريق (دقيقه)
                  ۱هاي هيدروليکي پارامتر

    ۳۱۱/۰  ۳۰۲/۰  ۱۹۲/۰    ۲۶/۰  ۳۰۲/۰  ۱۹۲/۰  
  ۶۲۸/۲  ۷۳۳/۲  ۶۹۴/۲    ۶۲۸/۲  ۷۳۳/۲  ۷۳۳/۲    بعد) (بي  

                  ۲ پارامترهاي هندسي جويچه
    ۹۳۴/۰  ۰۶۴/۱  ۰۷۵/۱    ۸۹۸/۰  ۰۶۴/۱  ۰۷۵/۱  

  ۵۸۴/۱  ۵۸۷/۱  ۴۹۱/۱    ۵۸۴/۱  ۵۸۷/۱  ۵۴۴/۱    بعد) (بي
                  لوييس-پارامترهاي کوستياکوف

K (m3min-am-1)   ۰۰۳۷/۰  ۰۰۳۸/۰  ۰۰۳۵/۰    ۰۰۷۳/۰  ۰۰۶۱/۰  ۰۰۹۰/۰  
a  ۰۶۶/۰  ۱۳۷/۰  ۰۹۴/۰    ۱۷۴/۰  ۱۲۵/۰  ۱۳۷/۰    بعد) (بي  
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  ها مدل يابيارز
 سه از ها مدل مقايسه و ارزيابي براي بررسي اين در

 خطا مربعات ميانگين ريشه ،)R2( تعيين ضريب شاخص
)RMSE (ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال  و
)NRMSE (براي تشخيص قابل قبول بودن شد استفاده .

هاي آماري استفاده  از برخي از پارامتر بايدافزار  تخمين نرم
 NRMSEو  RMSE اديرها مق ترين اين پارامتر کرده که مهم

  د:شون که به صورت زير محاسبه مي است

)۱۲(    

)۱۳(    

مقادير واقعي  Qiبيني شده،  مقادير پيش Piكه در آن 
 شده مشاهده مقاديرميانگين  mو  ها تعداد نمونه nاست، 

ميزان  RMSEاست. از بين پارامترهاي آماري ذکر شده 
دهد.  سطح تخمين را نشان مي NRMSEخطاي مدل و 

نشان دهنده عملکرد عالي  ۱۰کمتر از  NRMSEمقدار 
دهنده عملکرد خوب مدل و  نشان ۲۰تا  ۱۰مدل، بين 

نشان از عملکرد ضعيف مدل است (جاميسون  ۲۰بيشتر از 
  ).۱۹۹۱و همکاران، 

  
  نتايج و بحث

اول و  هاي ياريدر کودآب ياريآب ميهر سه رژ يدو مدل برا
شده  ينيب شيشده و پ يريگ اندازه ريمقاددوم اجرا شد. 

شد  سهيغلظت نيترات رواناب در هر دو مدل با هم مقا
  وم).اول و د ياريکودآب يبرا ترتيب به ٢و  ١هاي  (شکل

  

  

  
 ياريدر کودآب SURCOSو همکاران و  يعباس يها مدل ياز سوترات در رواناب يشده غلظت ن ينيب شيو پ يريگ اندازه ريمقاد - ۱شکل 
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 ياريدر کودآب SURCOSو همکاران و  يعباس يها مدل ياز سوترات در رواناب يشده غلظت ن  ينيب شيو پ يريگ اندازه ريمقاد - ۲شکل 

  دوم
 

  )۲۰۰۳( و همکاران يعباس مدل
اي و تخميني، وجود  مشاهده مقاديرخوبي بين  روند

توان در تخمين  داشت. دليل عملكرد خوب مدل را مي
اي  هاي مزرعه مناسب پارامترهاي نفوذ كه براساس داده

شامل هيدروگراف دبي ورودي و خروجي و منحني 
 دست هآبياري و هر كود آبياري ب ميپيشروي براي هر رژ

اول، مقدار غلظت نيترات  ريآمدند، دانست. در كودآبيا
رواناب خيلي زود بعد از تزريق كود در ابتداي مزرعه 
افزايش يافت. فاصله زماني از لحظه تزريق كود تا رسيدن 

دقيقه بود. غلظت نيترات  ١٠آن به انتهاي مزرعه حدود 
رواناب در كودآبياري دوم به دليل سرعت باالي جريان آب 

اشي از شيب زياد جويچه) در فاصله زماني كوتاهي كه (ن
آب به انتهاي جويچه پيشروي كرد به حداكثر مقدار خود 
رسيد. نيترات به دليل داشتن حالليت و تحرك باال به 

تخميني غلظت  مقاديركند.  آساني همراه آب حركت مي
نيترات در رواناب در هنگام كودآبياري ثابت است در حالي 

بود. اين نوسانات  ساناتاي آن داراي نو مشاهده مقاديركه 
نفوذپذيري و  هاي ويژگيتواند ناشي از تغييرات مكاني  مي

ي در شدت آب و كود ورودي يزبري خاك و تغييرات جز
). تغييرات ٢٠٠٣به مزرعه باشد (عباسي و همكاران، 

در رواناب به دليل  تراتيسازي شده غلظت ن شبيه مقادير
آب به جويچه  يورود يکود و دب قيتزرثابت بودن شدت 

شده غلظت  يساز هيشده و شب يريگ اندازه مقاديرکم بود. 
 ٢و  ١ يها مختلف در شکل يها در رواناب در زمان تراتين

مدل  نيا يياول و دوم نشان دهنده توانا ياريکودآب يبرا
امالح بود. همبستگي خوبي  يانتقال سطح يساز هيدر شب
در رواناب  تراتياي و تخميني غلظت ن مشاهده مقاديربين 

 يبرا يغلظت خروج نيانگي). م٣وجود داشت (شكل 
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شده  يريگ اندازه مقاديردر  ياريآب وهيسه ش يرواناب برا
 نيو کمتر نيشترياول ب يارينوسان داشت. در کودآب

و  CFI و AFI يدر رواناب خروج ترتيب به تراتيغلظت ن
دست آمد. ه ب  AFI و CFI ترتيب بهدوم  ياريکودآب يبرا

 يها وهيش يو همکاران برا يکه مدل عباس يدر حال
را ارائه نداد. شيب خط  يدار يتفاوت معن ياريمختلف آب

نزديك به يك  (y=ax+b) معادالت خطي برازش داده شده
، ٩٨٩/٠ ترتيب به NRMSE و R2، RMSE مقاديراست. 

 جيآمد. نتادست ه ب ٤/٣و  تريگرم بر ل يليم ٥/١٣
و همکاران  يعباس لمناسب مد يساز هيدهنده شب نشان

  ت. اس
  

  
گيري و  مقادير غلظت نيترات در رواناب اندازه - ۳شکل 
بيني شده از سوي مدل عباسي و همکاران در دو  پيش

  کودآبياري
  
  SURCOS ل مد
 تراتيشده غلظت ن يساز هيشب ريمقاداول  ياريکودآب در

از  شتريدوم ب ياريو در کودآب هيمدل شب نيا بادر رواناب 
و همکاران  يمدل عباس ياز سوشده  يساز هيشب ريمقاد
  بود.

شود تفاوت  ديده مي ۲و  ۱هاي  طور که در شکل همان
سازي  گيري و شبيه بيني اين مدل با مقادير اندازه پيش

شده از سوي مدل عباسي و همکاران تأخير زماني در 
توان  رسيدن نيترات به انتهاي زمين است. در حقيقت مي

گفت که در پيشروي جريان آب و نيترات مدل عباسي و 
ملکرد بهتري بود و همبستگي بهتري همکاران داراي ع
بيني شده ايجاد کرد. در  گيري و پيش بين مقادير اندازه

نيز همبستگي خوبي بين مقادير  SURCOSمدل 
اي و تخميني غلظت نيترات در رواناب مشاهده  مشاهده

). شيب خط معادالت خطي برازش داده شده ۴شد (شكل 
)y=ax+b ( نزديك به يك است. مقاديرR2 ،RMSE  و

NRMSE گرم بر ليتر و  ميلي ۰/۱۷، ۹۱۲۶/۰ ترتيب به
  دست آمد.  به ۴۵/۵

سازي غلظت نيترات  خطاي کمتر از شش درصد در شبيه
است. مدل  SURCOSنشان از عملکرد مطلوب مدل 

عباسي و همکاران بالفاصله بعد از رسيدن نيترات به 
ي خود  انتهاي جويچه با شيب تندي به مقدار بيشينه

و پس از اتمام کودآبياري با شيب تندي کم شد که  رسيد
  کمتر مشاهده شد. SURCOSاين شيب براي مدل 

) مدل CFI ،AFI ،FFIبراي تيمارهاي مختلف آبياري (
گيري شده عمل کرد و در حقيقت  شبيه به مقادير اندازه

هاي آبياري را بهتر از مدل عباسي و  تفاوت بين تيمار
  همکاران نشان داد.

  

  
گيري و  مقادير غلظت نيترات در رواناب اندازه - ۴شکل 
  در دو کودآبياري SURCOSبيني شده با مدل  پيش

  
  گيري نتيجه

 يبرا يا چهيجو ياريمدل کودآبدو  پژوهشن يدر ا
 ياز مزرعه برا يخروج يترات در دبيغلظت ن يساز هيشب

 يابيارز ياريو دو واقعه کودآب يا چهيجو ياريم آبيسه رژ
 ريمقادن يدر هر دو مدل ب يخوب يشد. همبستگ

 يشده مشاهده شد. خطا ينيب شيشده و پ يريگ اندازه
ترات در يغلظت ن يساز هيدر هر دو مدل در شب يکم

دست آمد (کمتر از شش درصد). مدل   هرواناب ب
SURCOS را بهتر نشان داد.  ياريآب يمارهاين تيتفاوت ب

و همکاران کمتر از مدل  يمدل عباس يچه خطااگر
SURCOS هترات در رواناب بيغلظت ن يساز هيدر شب 

y = 0.9923x 
R² = 0.9126 
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 يها توان از مدل يج نشان داد که ميدست آمد. نتا 
 يا چهيجو ياريت کودآبيريو مد يطراح يبرا يساز هيشب
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