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  چکيده
  

د يتول با توجه به تأثير اين پديده برخشک است.  مهياز مشکالت مناطق خشک و ن يکي ،نيک زمينزد يستابيوجود سطح ا
سه مدل  يابيابد. پژوهش حاضر با هدف ارزي يت مياهم يو زهکش ياريش نوسانات آن بر اثر آبيپا ،يمحصوالت کشاورز

ENDRAIN ،DRAINMOD  وSWAP ر واقع در استان يرکبيشکر کشت و صنعت اميدر مزارع ن يستابين سطح ايدر تخم
مورد استفاده قرار گرفت. هکتار  ٢٥با وسعت  يک واحد زراعيدر  يستابيسطح ا يها داده ،منظور نيخوزستان انجام شد. بد

مدل  يي)، کاراRMSEت خطا (ن جذر مربعايانگيم يها مورد استفاده با استفاده از آماره يها توسط مدل يساز هيبج شينتا
)EFمانده جرم (يب باقي)، ضرCRMن (ييب تعي) و ضرR2ج نشان داد که يسه شد. نتايبرداشت شده از مزرعه مقا يها ) با داده

متر)،  ي(سانت ١٩/١٣برابر  ترتيب به يسنج صحت در مرحلة DRAINMODمدل  يبرا R2و  RMSE ،EF ،CRM يها  آماره
، ٧٥/٠متر)،  ي(سانت ٠٠/١٧برابر  ترتيب به يسنج در مرحله صحت SWAPمدل  يها برا ن آمارهيبود. ا ٨٥/٠و  -٠٠٨/٠، ٨٤/٠

، -٨٠/٢متر)،  ي(سانت ١٠/٢٨برابر با  ترتيب بهز ين ENDRAINمدل  يمذکور برا يها آمدند. آماره دست به ٨٢/٠و  ٠٢٠/٠
 تر مدل مناسب عنوان بهکمتر  يخطان باالتر و ييب تعيربا توجه به ض DRAINMODمدل  ،نين شد. بنابراييتع ٩١/٠و  ٦٠٣/٠
 شود. يم ين منطقه معرفيدر ا يستابيسطح ا ينيب شيپ يبرا
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  مقدمه
 يستابيدر مناطق با سطح ا يد محصوالت کشاورزيتول
مواجه بوده  يخاص يها ين همواره با دشواريک زمينزد

خشک  مهيخشک و ن يکشورها يط براين شراياست. ا
ا يشور و  ينيرزميز يها آب يران که عمدتاً دارايمانند ا

 ١٣٨٩و همکاران،  يد (نورشو يد ميتشد ،شور هستند لب
از است که واکنش سطح يموضوع، ن ني). با توجه به االف
به  يدر هر واحد زراع يو زهکش ياريات آبيبه عمل يستابيا

از جمله  ،يمشکالت به ش شود. با توجهيصورت مداوم پا
ن منظور ارائه شده است يبد ييها نه، مدليصرف وقت و هز

، يو زهکش ياريات آبيش از انجام عمليپ يتا بتوان حت
آورد. از جمله  دست به يستابيت سطح اياز وضع ينيتخم

)، ١٩٧٨(اسکگز،  DRAINMODتوان به  يها م ن مدليا
ENDRAIN  ،و ١٩٩٦(اوستربان و همکاران (SWAP 

 ) اشاره کرد. ١٩٩٧دم و همکاران،  (ون
ها انجام  ن مدليبا استفاده از ا يقات متعدديتاکنون تحق

نگ و يتوان به مطالعات س ين جمله ميشده است که از ا
ن محققان با استفاده از ي) اشاره کرد. ا٢٠٠٦اران (همک

 يدر ط ينيرزميز يزهکش يبه بررس DRAINMODمدل 
ن يوا پرداختند. ايدر منطقه آ ٢٠٠٣تا  ١٩٩٠ يها سال

ر ين مقادين بييب تعيپژوهشگران نشان دادند که ضر
ن مدل برابر يتوسط ا شده  سازي شبيهو  شده  مشاهده

توسط مدل  شده  سازي شبيهبود و مقدار زهاب  ٨٩/٠
DRAINMOD محاسبه  يشتر از مقدار واقعيدو درصد ب
) با استفاده از مدل ٢٠٠٧و همکاران ( يشده بود. درز

DRAINMOD بر  يستابياثر کنترل سطح ا يبه بررس
الن پرداختند و نشان دادند که يمحصول کلزا در استان گ

نشان  يواقع يها نسبت به داده يج مطلوبين مدل نتايا
مدل  يابيدو ساله به ارز يقي) در تحق٢٠٠٨انگ (يداد. 

DRAINMOD در  يستابينوسانات سطح ا يدر بررس
ا پرداخت و گزارش کرد که يشکر در کشور استراليمزارع ن

وجود  ين مدل و مشاهدات واقعيج اين نتايب يتطابق خوب
) با استفاده از مدل ١٣٨٩پور و همکاران ( داشت. حسن

DRAINMOD در  يستابينوسانات سطح ا يه بررسب
ن پژوهشگران نشان يرشت پرداختند. ا يزاريشال ياراض

ن مدل نسبت به يشده توسط ا ينيب شير پيدادند که مقاد
 يزهکش ين دارايزم يدرصد برا ٤ت حداکثر يواقع

بود. از  ين بدون زهکشيزم يدرصد برا ١٧و  يسطح
ن مدل ياز اشده با استفاده   ر مطالعات انجاميجمله سا

) در ١٣٨٩توان به مشاهدات بابازاده و همکاران ( يم
بر   الت آبادان و اثر آنينخ ينيرزميز يها زهکش يابيارز

) در ب ١٣٨٩و همکاران ( ي، نوريستابينوسانات سطح ا
و  يزاريشال يدر اراض يستابيرات سطح اييتغ يساز هيشب

نوسانات سطح  ي) در واسنج١٣٩٠انه و همکاران (يزارع اب
 و همکاران يمحمد گلدر مازندران اشاره کرد.  يستابيا
ات يعمل سازي شبيهن مدل به ي) با استفاده از ا٢٠١٦(

زان يو م ي، زهاب خروجيستابيبر عمق سطح ا يورز خاک
) از ٢٠١٦قوام و کلوف ( يتروژن زهاب پرداختند. محمدين
زان يمو  يستابينوسانات سطح ا سازي شبيه ين مدل برايا

  در فنالند استفاده کردند. يزهاب خروج
به نسبت  ENDRIAN يتوجه به مدل زهکش ،نياوجود با 

 براساسن مدل يبوده است. ا DRAINMODکمتر از مدل 
پردازد. شار  يم يستابين سطح اييبه تع يالن انرژيب ةرابط
ل ياز پتانس يمضرب براساسن مدل يتوسط ا يانرژ
شود. از جمله  يمحاسبه مان يو سرعت جر يکيدروليه

توان به مطالعات  ين مدل ميتوسط ا شده  انجامقات يتحق
ن ين محققان با استفاده از اي) اشاره کرد. ا٢٠١٠ر (يزامف

در غرب  يا ها در منطقه ن فواصل زهکشييمدل به تع
و همکاران  يريگر، شيد يقيپرداختند. در تحق يرومان

ها در منطقه  زهکش ين دبييتع ين مدل براي) از ا١٣٨٩(
ر يان کردند که مقاديس استفاده و بيئخ در کشور سويزور

 يشده تطابق خوب  يريگ ر اندازهيشده با مقاد  محاسبه
  داشت.

SWAP ،است که  يک بعديو  يکيدرولوژيک مدل آگروهي
 يزهکش ةنيکمتر در زم DRAINMODنسبت به مدل 

ت يلن قابياوجود مورد استفاده قرار گرفته است. با 
و تخمين  يو زهکش ياريط آبيان در شرايجر يساز هيشب

  را دارد. يستابينوسانات سطح ا
 شده  انجامن مدل يکه با استفاده از ا يقاتياز جمله تحق

 يساز هيشب ي) برا١٩٩٣توان به مطالعات سرور ( يم ،است
 يساز هي) در شب١٩٩٤متر، کلنر (يسيانتقال آب در ال

کما و همکاران ي، بيزهکش يها تعادل آب و امالح در پروژه
دم و  شده، ون يان آب زهکشيجر يساز هيشب ي) برا١٩٩٥(

انتقال آب و امالح در  يساز ) در مدل١٩٩٦فدس (
) در ٢٠٠٠، سرور و همکاران (يو زهکش ياريآب يها پروژه
) در ١٣٨٩، دهقان و همکاران (يزهکش يپارامترها يابيارز
نژاد و همکاران  يمرخ خاک، ورديرطوبت ن ينيب شيپ
در منطقه  ينيرزميز يعملکرد زهکش يابي) در ارز١٣٩١(
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) در برآورد ب ١٣٨٩و همکاران ( يران بهشهر و نور
 ينيرزميز يان زهکشيو شدت جر يستابينوسانات سطح ا
 يبرا SWAP) از مدل ٢٠١٦( يو ک ياشاره کرد. ک

آب در مزارع رات سطح ييو تغ يزهکش يساز هيشب
ها استفاده کردند.  و انتقال فسفر به زهکش يکشاورز

 يزير  برنامه ين مدل را براي) ا٢٠١٦انگ و همکاران (يج
  رات رطوبت خاک مورد استفاده قرار دادند. ييو تغ ياريآب

باال در استان خوزستان سبب شده  يستابيوجود سطح ا
شود.  رو هبا مشکل روب ياست که زراعت محصوالت کشاورز

شکر که عمدتأ ين ةن مشکالت در مناطق توسعيا
دو چندان  ،شوند يز شامل ميرا ن ييباال يها مساحت

در  يستابيکه نوسانات سطح ا استاز ين ،نيشود. بنابرا يم
ن ين زده شود. با توجه به ايشکر تخميکشت ن ةطول دور

، SWAPق، سه مدل يتحق ةسابق براساسموضوع و 
ENDRAIN  وDRAINMOD در برآورد  يمناسب ييتوانا

در  يتاکنون مطالعات اندک يول ؛دارند يستابيسطح ا
نه انجام شده ين زمين سه مدل در ايسه ايخصوص مقا

ن سه يا يابيق حاضر با هدف ارزينظور، تحقن مياست. بد
در کشت و صنعت  يستابيمدل در برآورد نوسانات سطح ا

   ر انجام شد.يرکبيام
  

  ها مواد و روش
ر واقع در استان يرکبيپژوهش در کشت و صنعت امن يا

 ٤٨˚ ٣٠’تا  ٤٨˚ ١٢’ ييايخوزستان با مختصات جغراف
انجام  يعرض شمال ٣١˚ ٤٠’تا  ٣١˚ ١٥’و  يطول شرق

ن منطقه يموجود در ا يکشاورز يها ني). زم١شد (شکل 
 يهکتار ٢٥مزرعه  ٤٨٠شکر بوده و شامل يتحت کشت ن

 . هستند
ن يکارون تأم ةستگاه پمپاژ از رودخانيتوسط ا ياريآب آب

در شکل  يوسيروز ژول براساس ياريشود. مقدار آب آب يم
از ية نمحاسب براساسر ين مقادينشان داده شده است. ا ٢
بوده است. طبق آمار  يگرفتن مقدار بارندگو با در نظر يآب

به  است؛خشک  يآب و هوا ين منطقه دارايموجود، ا
ن منطقه برابر يانه ايسال يکه متوسط کل بارندگ يطور
درجه  ٤/٢٥هوا برابر  ين دمايانگيمتر و م يليم ٢/٢٠٩

منطقه از  يها نيزم يمنظور زهکش گراد است. به يسانت
 يو به قطرها يکيدار پالست از جنس موج يزهکش يها  لوله
ها به  ن لولهيمتر استفاده شده است. ا يليم ١٦٠و  ١٢٥

تا  ٣٠٠ يبه جنس بتن و به قطرها ينيرزميز يکلکتورها

 يها ن پژوهش از دادهيشوند. در ا يمتر متصل م يليم ٨٠٠
انه يسرنج يشده توسط منصور برداشت يستابيسطح ا

  ) استفاده شد.١٣٨٧(
  

 SWAPمدل 
حرکت  يساز هي) به شب۱چادرز (ير معادلهن مدل با حل يا

(کروس و  پردازد يراشباع مياشباع و غ يها آب در خاک
  ).۲۰۰۳، دم ون

)۱( 
 

 ،t ؛(cm3.cm-3)خاک  يحجمرطوبت  ،θن معادله، يدر ا
 ؛)cm( نيش عمق نسبت به سطح زميافزا ،z ؛)hr( زمان
K(θ)، يکيدروليت هيهدا (cm.h-1)و  ؛h، يکيدروليبار ه 

)cm.است ( 
نشان داده شده  ١خاک در جدول  يکيزيمشخصات ف
در  يبردار ات با استفاده از دادهين خصوصياز ا ياست. برخ

خاک، شامل  يکيدروليه يد. پارامترهاشمزرعه مشخص 
ت ي، هداsat θ  ، درصد رطوبت اشباعres θمانده  يرطوبت باق

  (cm-1)يها و ثابت Ksat (cm.d-1)اشباع خاک  يکيدروليه
a،(-)  l و(-)  n  با استفاده از بخشRosetta  مدل در

RETC ن شد. ييتع  
ن مدل، از سه فرمول يدر ا يزهکش يساز هيشب يبرا

شود (کروس  يه استفاده ميپا يهوخهات، ارنست و زهکش
ه استفاده يپا يق از زهکشيتحقن ي). در ا۲۰۰۳دم،  و ون

ن ية بمعادل براساس يان زهکشيصورت که جر نيشد؛ بد
ها در درجات مختلف  و عمق زهکش يستابيعمق سطح ا

  ). )۲معادلة (شود ( ين مييا کلکتور) تعي(الترال 
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الن آب به سه ياه و اثر آن بر بيگ يساز هين مدل، شبيا

 يليو چمن تفض يلياه تفضياه ساده، گيصورت گ
شکر ياه نيو گ يزهکش يد. پارامترهاشو يم يساز هيشب
نشان داده شده است. در  ۳و  ۲هاي  در جدول ترتيب به
  ن مدل استفاده شد.يا ۳.۲.۳۶ن پژوهش از نسخه يا

  

( ) ( )ú
û

ù
ê
ë

é
-÷

ø
ö

ç
è
æ +

¶
¶

¶
¶

=
¶
¶ hS

z
hK

zt
1q

q



  در تخمين نوسانات سطح ايستابي SWAPو  DRAINMOD ،ENDRAINهاي  ارزيابي مدل                                                                      ٩٦

 

 
  (عالمت قرمز) در استان خوزستان ريرکبيت کشت و صنعت اميموقع -١شکل 

 

 يوسيروز ژول براساس ياريمقدار آب آب -٢شکل 
  

 DRAINMODمدل 
 يها و داده يالن آبيب ةمعادل براساسز ين مدل نيا

خاک مزرعه، اطالعات مربوط به  يها ، دادهيهواشناس
 يساز هياه موردنظر به شبيگ يو پارامترها يستم زهکشيس
و  يسطح يها زهکشان آب در خاک به سمت يم جريرژ
 يتعرق، زهکش-ري، تبخي، رواناب سطحيرسطحيغ
پردازد. اطالعات  ي) ميو جاتب يو نشت (عمود ينيرزميز

شامل بارش روزانه (که مدل آن را  ،ازيمورد ن يهواشناس
 يحداکثر و دما يکند)، دما يل ميتبد يبه بارش ساعت
ت يوا تورنت ةمعادل براساسن مدل ي. ااستحداقل روزانه 

پردازد. با توجه به  ياه ميتعرق گ- ريتبخ يساز هيبه شب
 يقيط گرم و خشک جواب دقين معادله در شراينکه ايا

تعرق برآورد شده -ريتبخ يساز کسانيمنظور  دهد و به ينم
ل ي، فاDRAINMODو  SWAPتوسط هر دو مدل 

ث به مدل يمانت- پنمن- تعرق به روش فائو-ريتبخ
DRAINMOD يشناس خاک يشد. پارامترها يمعرف ،

ز ياه مورد کشت نيو اطالعات مرتبط با گ يستم زهکشيس
 يآور اطالعات جمع براساسبوده و  SWAPمشابه مدل 

 يشدند. واسنج ي) به مدل معرف۳تا  ۱ هاي جدولشده ( 
معادله  يها ر ثابتييبود و با تغ SWAPز مانند ين مدل نيا

با  يساز هيج شبيشد تا نتا يمعلم سع  -گنوختن ون
ن يدا کند. در ايمطابقت پ شده  گيري اندازه يها داده

  ن مدل استفاده شد.يا ۶.۱پژوهش از نسخه 
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 خاک مزرعه يکيزيمشخصات ف - ١جدول 

a  l  n  Ksat satq resq br FCq رس لتيس شن بافت خاک 

cm-1 - - m.d-1 cm3.cm-3 cm3.cm-3 g.cm-3 cm3.cm-3 - % 

 ۳۱ ۳۳ ۳۶ يلوم يرس ۴۰/۰ ۳۳/۱ ۰۷۸/۰ ۴۳/۰ ۲۵/۰ ۵۶/۱ - ۵/۱ ۰۳۶/۰

  
  استفاده مورد يزهکش يمشخصات پارامترها - ٢جدول 

 پارامتر مقدار

 عمق زهکش (متر) ٢

 ها (متر) فاصله زهکش ٤٠

 متر در روز)  يليزهکشي (مضريب  ٢/١

 متر) ها (سانتي ثر زهکشؤشعاع م ٥/١

 نفوذ (متر)  عمق کم ٥/٤

 متر) حداکثر نگهداشت سطحي (سانتي ١٠

  
 شکر در طول دوره رشدين ياهيب گيشه و ضريعمق ر -٣جدول 

 مرحله رشد متر)يشه (سانتيعمق ر ياهيب گيضر

 هياول ٢٠ ٤/٠

 توسعه ٣٥ ٧٢/٠

 يانيم ٦٠ ١٢/١

 ييانتها ٦٠ ٨٦/٠

  
 ENDRAINمدل 

) ارائه شد. ۱۹۹۶ن مدل توسط اوستربان و همکاران (يا
ن فواصل يان به منظور تخميجر يالن انرژين مدل از بيا

ن يکند. ا ياستفاده م يستابيزان سطح ايها و م زهکش
 يرات شار انرژييکردن تغ کسان فرضي براساسروش 

استوار است. شار  يافق ةک فاصليدر طول  يکيدروليه
در سرعت  يکيدروليل هيضرب پتانس براساس يانرژ
د. در يآ يم دست بهان يم آن بر عمق جريان و تقسيجر
ته يسيان الکتريشده از جر  گرفته  ن محاسبات الهاميا ،واقع
ن مدل شامل يا يها ي. وروداست يکيک مدار الکتريدر 
واقع در نقطه وسط دو زهکش، شعاع لوله  يکيدروليباره

رقابل نفوذ از سطح يه غيزهکش، عمق تراز زهکش، عمق ال
 يها هيال يکيدروليت هين دو زهکش و هداين، فاصله بيزم
ن مدل به کاربر اجازه ي. ااستخاک  ينييو پا ييباال
 يکيدروليه خاک با مشخصات هيدهد که حداکثر سه ال يم

ف يدر تعر يتيد. البته محدودكنن ييمختلف تع يکيزيو ف
ه خاک يک اليکه تنها  يبه طور ؛ن سه مدل وجود دارديا
  ها در نظر گرفته شود. زهکش يتواند باال يم

ان يط حاکم بر جرين شراييتع يبرا )۳( ةمعادلن مدل از يا
 :کند ياستفاده م يط زهکشيدر شرا

)۳( ( )
.

dJ Vx R J Jr
dX Kx Vx J

-
= - -  

، Jr ؛Xدر فاصله  ينيرزميسطح آب ز، Jه، معادلن يکه در ا
فاصله ، Kx ؛ينيرزميسطح آب ز يمقدار مرجع برا

ه ماندگار يتغذ، R ؛ ويان ظاهريجر سرعت، Vx ؛ها زهکش
 يها همعادلن مدل از ي. البته ااست ياريا آبيتوسط بارش 

ز استفاده ين يان زهکشيشده حاکم بر جر  ارائه يقبل
 )۵( ةمعادلن پژوهش از يدر ا ،نياوجود کند. با  يم

 استفاده شد.
  

  نتايج و بحث
 ين اشتباه پارامترهاي، تخميج محققان قبليبا توجه به نتا

مدل خواهد  يجاد خطا در خروجيخاک، سبب ا يکيزيف
از صحت  يساز هياز شب  شيالزم است که پ ،نيشد. بنابرا

صورت  منظور، به نيمطمئن شد. بد ياطالعات ورود
انتخاب شد.  يمنظور واسنج ها به داده درصد ۷۰، يتصادف

 يريگ اندازه يها و داده يساز هيج شبيسه نتايسپس با مقا
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ر داده شدند تا ييقدر تغ خاک آن يکيزيف يشده، پارامترها
 شده  گيري اندازه يها نسبت به داده يساز هيج شبيدقت نتا

 يز برايها ن درصد داده ۳۰برسد.  يبه حد قابل قبول
هر سه  يابيمنظور ارز . بهشدها استفاده  مدل يسنج صحت

ب يضر يها ها، از آماره سه آنيز مقايمدل مورد استفاده و ن
ب ي)، ضرRMSEن مربعات خطا (يانگي)، جذر مR2ن (ييتع
) EFمدل ( يي) و شاخص کاراCRMمانده جرم (يباق

) ۷) تا (۴معادالت (در  ترتيب بهها  ن آمارهياستفاده شد. ا
  ). ۱۳۹۴و همکاران،  ياند (احمد شدهنشان داده 

)۴( ( )2

2
2 2

( )( )

( ) ( )
i i

i i

P P O O
R

P P O O

- -
=

- -

å
å å

 

)۵( 
0.5

2

1

1 ( )
n

i i
i

RMSE P O
n =

é ù= -ê úë û
å 

)۶( 1 1

1

n n

i i
i i

n

i
i

O P
CRM

O

= =

=

-
=

å å

å

  

)۷( 
2

1

2

1

( )
1

( )

n

i i
i
n

i
i

P O
EF

O O

=

=

-
= -

-

å

å
  

، O ؛يمورد بررس يها تعداد کل داده، n، معادالتن يدر ا
ر يمقادن يانگيم، P ؛شده  مشاهدهر ين مقاديانگيم
و  ؛اُمiدر برداشت  شده  مشاهدهمقدار ، Oi ؛شده ينيب شيپ

Pi ،شده با استفاده از دو مدل  ينيب شيمقدار پ
DRAINMOD  وSWAP است. آمارة R2 ةدهند نشان 

و  شده  مشاهدهن دو مقدار يب يشدت رابطه خط
ر يک متغين صفر تا ياست و مقدار آن ب شده  گيري اندازه

 ةدهند ن پارامتر نشانيا يک برايک به ير نزدياست. مقاد
است. مقدار  يمورد بررس يرهاين متغيشتر بيارتباط ب
RMSE ن ير است و هر چه مقدار ايت متغينها ياز صفر تا ب

برآورد بهتر  ةنشان دهند ،تر باشد کيآماره به صفر نزد
ت تا ينها يب ياز منف CRM ةمدل است. مقدار آمار

ا ي يآورد شيب ةدهند نشانر است و يت متغينها يب
ن آماره به صفر ير اي. هرچه مقاداستمدل  يبرآورد کم
 ةشتر مدل است. آماريدقت ب ة دهند نشان ،تر باشد کينزد
EF ک را شامل يت تا ينها يب ين منفيب يريز مقادين
دقت  ،تر باشد کيک نزديچه مقدار آن به شود و هر يم

   شتر است.يمدل ب
 يها  مدل يخاک برا يکيزيف يپارامترها يج واسنجينتا

SWAP  وDRAINMOD  نشان داده شده  ۴در جدول

 ي، پارامترهاهر دو مدل يدهد که برا يج نشان مياست. نتا
n  وa يرات را نسبت به قبل از واسنجيين تغيشتريب 

)، ۱۹۸۲از جمله اسکگز ( ،ر محققانيقات سايداشتند. تحق
پور و همکاران  عي) و سم۲۰۰۶نگ و همکاران (يس
 يپارامترها يز نشان داده است که تمامي) ن۱۳۸۹(
 يها مدل يساز هيج شبيبر نتا يدار ياثر معن ،خاک يکيزيف

ج نسبت به يت نتاين حساسيشتريمورد استفاده ندارند و ب
 وجود دارد.  aو  nدو پارامتر 

با استفاده از هر  يستابيسطح ا يبرا آمده  دست بهر يمقاد
و در  ۳در شکل  يواسنج ةسه مدل مورد استفاده در مرحل

ج يشود. نتا يمشاهده م ۴در شکل  يسنج صحت ةمرحل
نشان داد که  DRAINMODاز مدل  آمده  دست به

 ةن مدل، چه در مرحليتوسط ا شده  سازي شبيه يها داده
 يمناسب ي، همسبتگيسنج صحت و چه در مرحلة ينجواس

ن يا ؛)۵دارند (شکل  شده  گيري اندازه يها نسبت به داده
و  SWAPج مدل ين نتاين بييب تعياست که ضر يدر حال
و  ي، در مراحل واسنجشده  گيري اندازه يها داده

ن بود ييپا DRAINMOD، نسبت به مدل يسنج صحت
 طين شراييات هر مدل، تعيخصوص دليل به). ۶(شکل 

ن ييان از پايتعرق و جر-ريمانند تبخ يساز هيحاکم بر شب
تر  تيبه واقع SWAPنسبت به  DRAINMODدر مدل 

ن يشده توسط اج برآوردي، نتالين دليک بوده و به همينزد
، ENDRAINتر است. مدل  کيت نزديز به واقعيمدل ن

خاک نداشت و تنها  يکيزيف ين پارامترهاييبه تع يازين
ه، يه و تخليشخص در طرح مانند زمان تغدنام يپارامترها

و  يافق يکيدروليت هيبه زهکش و هدا يمقاومت ورود
 ،نياوجود قرار گرفتند. با  يدر خاک مورد واسنج يعمود
 ين پارامترها نشان داد که تطابق خوبيا يج واسنجينتا
وجود  شده  گيري اندازهو  شده  سازي شبيه يها ن دادهيب

  داشت.
و  DRAINMODدو مدل  يبرا RMSEج برآورد ينتا

SWAP ۴۶/۱۰و  ۴۲/۱۲برابر  ترتيب به يدر مرحله واسنج 
 ۱۹/۱۳برابر  ترتيب به يسنج متر و در مرحله صحت يسانت

) ۲۰۰۸انگ (ي). ۵آمد (جدول  دست بهمتر  يسانت ۰۰/۱۷و 
با استفاده از مدل  يستابين سطح اييتع يبرا

DRAINMOD مقدار ،RMSE  متر  يسانت ۷برابر را
پور و  عي)، سم۱۹۸۰اسکگز ( حاليکهدر  ؛گزارش کرد

را  RMSE) مقدار ۱۳۸۳) و آذرنوش (۱۳۸۹همکاران (
 ۴/۱۸و  ۶۹/۲۰، ۵/۷-۶/۱۹برابر  ترتيب بهن پارامتر يا يبرا
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  دست بهج يتوان نتا يم ،نيمتر گزارش کردند. بنابرا يسانت
قات يج تحقين مدل را قابل قبول دانست. نتاياز ا آمده
نوف و همکاران ي) و مار۱۳۸۹پور و همکاران ( عيسم

برابر  ترتيب به SWAPمدل  يبرارا  RMSE) مقدار ۲۰۰۵(
ج ينتا ،نيمتر گزارش کردند. بنابرا يسانت ۹/۱۴و  ۸۵/۱۴
. وجود استز قابل قبول ين مدل نيتوسط ا آمده  دست به

ات ين خصوصيتخم دليل بهخطا در هر دو مدل احتماالً 

اشباع باشد. با  يکيدروليت هيخاک مانند هدا يکيزيف
ن يز در ايو ن ينکه در مطالعات محققان قبليتوجه به ا

ج ينتا ،ن شدييتع يتوابع انتقال براساسن پارامتر يق، ايتحق
مدل  ين آماره برايج ايز با خطا همراه بود. نتايها ن مدل

ENDRAIN در  يول ؛قابل قبول بود يدر مرحله واسنج
 يمتر خطا يسانت ۱۰/۲۸با مقدار  يسنج مرحله صحت

  داشت. ييباال
  

 خاک يکيزيف يپارامترها يج واسنجينتا -٤جدول 

 a l n Ksat satq resq نام مدل

DRAINMOD ٠٢٢/٠ ۴۲/۱ - ١٧/١ ۲۵/۰ ٠٨٩/٠ ٤١/٠ 

SWAP ٠٢٨/٠ ۳۹/۱ - ٢٦/١ ۲۵/۰ ٠٨٥/٠ ٤٥/٠ 
 

  
  شده  گيري اندازه يها با داده SWAPو  DRAINMOD ،ENDRAIN يها مدل يج واسنجيسه نتايمقا -٣شکل 

 

 
  شده  گيري اندازه يها با داده SWAPو  DRAINMOD ،ENDRAIN يها مدل يسنج ج صحتيسه نتايمقا -٤شکل 

  
 يينشان داد که گرچه کارا EF ةاز آمار آمده  دست بهج ينتا

 يقابل قبول بود؛ ول يسنج صحت ةهر سه مدل در مرحل
ن يدر تخم يبهتر اًنسبت ييکارا DRAINMODمدل 

 ENDRAIN. مدل )۵(جدول  داشت يستابيسطح ا

گر فرض يتر از دو مدل د را ساده يط حاکم بر زهکشيشرا
دست  نييط باالدست و پاين شراييژه در تعيو و به ؛کند يم

بودن  گر است. با توجه به ثابتيتر از دو مدل د فيضع
و  SWAPهر دو مدل  يط باالدست برايشرا
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DRAINMODن دو مدل يا يي، احتماالً علت تفاوت کارا
ط حاکم بر مزر يشرا دليل به يستابيا در برآورد سطح

بوده است. در مدل  يساز دست در مدل نييپا
DRAINMOD مرخ يان در نيشود که تمام جر يفرض م

شود. به  يانجام نم يمرز ةيماند و نشت از ال يم يخاک باق
در  DRAINMODات مدل يل، چون خصوصين دليهم

 ييبود، کارا SWAPدست بهتر از مدل  نييط پاين شراييتع
 يارهاين مدل نشان داد. گرچه معيز نسبت به اين يبهتر

شتر يب SWAPدست در مدل  نييپا يط مرزيانتخاب شرا
ن يياز تع يناش يخطا يول ؛است DRAINMODاز 

جاد ين شرط و ورود اطالعات با دقت کم، سبب اينادرست ا
  گردد. يم SWAPشتر در مدل يب يخطا

  
 ENDRAINو  DRAINMOD ،SWAPسه سه مدل يمقا -٥جدول 

 DRAINMOD SWAP ENDRAIN آماره 

 يواسنج

R2 ٩٣/٠ ٨٣/٠ ٨٧/٠ 
متر) ي(سانت RMSE ٦٣/١١ ٤٦/١٠ ٤٢/١٢ 
CRM ٠٦١/٠ - ٠٢٢/٠ - ٠٢٨/٠- 

EF ٨٥/٠ ٨٨/٠ ٨٣/٠ 

 يسنج صحت

R2 ٩١/٠ ٨٢/٠ ٨٥/٠ 
متر) ي(سانت RMSE ۱۹/۱۳ ١٠/٢٨ ٠٠/١٧ 
CRM ٦٠٣/٠ ٠٢٠/٠ - ٠٠٨/٠ 

EF ٨٠/٢ ٧٥/٠ ٨٤/٠ - 

 
نشان داد که هر سه  يواسنج ةدر مرحل CRMر يمقاد

 يبرآورد شيب يخطا يدارا يستابين سطح ايمدل در تخم
 يها مدل يسنج صحت ةدر مرحل حاليکهدر  ؛بودند

ENDRAIN  وSWAP برآورد و مدل  کم يخطا يدارا
DRAINMOD ب خط يبود. ش يبرآورد شيب يخطا يدارا

 يها و مدل شده  گيري اندازه يها ن دادهيب يونيرگرس
ENDRAIN ،SWAP  وDRAINMOD  در هر دو مرحله

و  يبرآورد کم ةدهند ز نشانين يسنج و صحت يواسنج
توسط هر سه مدل  يستابين سطح ايتخم يبرآورد شيب

از جمله  ،ر محققانيقات سايج تحقيمورد استفاده است. نتا
ز نشان داده است که مدل ي) ن۱۳۸۹پور و همکاران ( عيسم

DRAINMOD تعرق در -ريگرفتن تبخندر نظر  دليل به
د. شو يم يستابين سطح ايي، دچار خطا در تعياريزمان آب

دست در مدل  نييط مختلف پايبا توجه به وجود شرا
SWAPن يا يبرا يستابي، وجود خطا در برآورد سطح ا
ن ييتع يبرا يعدم اطالعات کاف دليل بهز احتماالً يمدل ن

با توجه به  ،يدست باشد. از طرف نييپا يط مرزيق شرايدق
 يساز هيشب يين دو مدل توانايکدام از ا چينکه هيا

از  يکيدر خاک را ندارند، احتماالً  يحيترج يها انيجر
هر دو مدل به  يبرا يستابيعوامل خطا در برآورد سطح ا

  ).۱۳۸۹پور و همکاران،  عيل باشد (سمين دليا

توان مدل  يم آمده  دست بهج يبا توجه به نتا ،نيبنابرا
DRAINMOD برآورد سطح  براي يتر را مدل مناسب

دانست. گرچه  SWAPن منطقه نسبت به يدر ا يستابيا
ن ياز دقت نسبتاً مناسب ا يحاکز ين SWAPج مدل ينتا

ن واحد کشت يدر ا يستابين نوسانات سطح اييمدل در تع
  و صنعت بود.

 
  گيرينتيجه
سه مدل مورد  ين پژوهش، مقدار خطايج اينتا براساس
 يبه طور ؛ر بوديمتر متغ يسانت ۲۹تا  ۱۳ن بازه يمطالعه ب
ن خطا يشتريو ب DRAINMODن خطا به مدل يکه کمتر
 ييکارا ،نياختصاص داشت. همچن ENDRAINبه مدل 

  DRAINMODمدل  يبرا يسنج صحت ةمدل در مرحل
بهتر بود.  ENDRAINو  SWAP يها نسبت به مدل

 دليل به DRAINMODق، مدل ين تحقيج اينتا براساس
الن آب، يتعرق و ب -ريمانند تبخ يين بهتر پارامترهايتخم

نسبت به دو مدل  يستابين سطح اييدر تع يشتريدقت ب
را مدل  DRAINMODتوان  يم ،نيگر داشت. بنابرايد

ن منطقه يدر ا يستابيسطح ا ينيب شيپ يبرا يتر مناسب
 کرد. يمعرف
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