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  مقاله پژوهشی

  
اویگر در برآورد تبخیر از خاک شور تحت کاربرد سه مدیریت تلفیقی آب شور  -واسنجی مدل آیدین

  در مناطق خشک و نیمه خشک
  

  3هرچگانی حبیب اله بیگیو  2سید حسن طباطبائی  ،1*طاهره رئیسی
  

  چکیده
 های تجربی یا تعادل آب خاک در الیسیمتر،  تبخیـر را از روشگیری و تخمین تبخیر به آسانی میسر نیست و تنها با استفاده اندازه

نباشـد، اعمـال تصـحیح بـر     ) 56تعریف شده در فائو (ی که شرایط مزرعه استاندارد یهااز طرف دیگر در مکان. یین کردتع می توان
وجود نمک در محلول خاک است  یکی از این شرایط. روی تبخیر و تعرق محاسبه شده بر مبنای پارامترهای فیزیکی مورد نیاز است

هـای  اویگر، در یک خاک شور تحت مـدیریت  -آیدین هدف از این مطالعه واسنجی مدل تجربی. شودکه منجر به کاهش تبخیر می
سه تیمار مدیریت تلفیقی آبیـاری بـا آب شـور و شـیرین      ،بدین منظور. مختلف با آب شور برای شرایط خشک و نیمه خشک است

نمونه بـرداری در یـازده   . شددر سه تکرار به صورت طرح کامالً تصادفی در نه الیسیمتر اجرا ) میان و یک در میان مخلوط، نیم در(
دسـت  ه ی بیالن آب در خاک ببرداری متوالی میزان تبخیر از خاک با استفاده از رابطهمرحله انجام گرفت و در فاصله بین دو نمونه

ه تبخیر مشاهده شده، هشت مجموعه به منظور واسنجی مدل و سه مجموعه برای اعتبارسنجی از میان این یازده مجموعه داد. آمد
های برازش شده از طریق تشـکیل جـدول تجزیـه واریـانس     دار بودن مدلمعنی. های واسنجی شده، مورد استفاده قرار گرفتندمدل

هـای بـرازش شـده از طریـق ضـرایب جـرم مانـده        مـدل دار بودن، اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از معنی
)CRM ( و کارآیی مدل)EF (ضرایب . انجام شدCRM  وEF  39/0در سه تیمار مخلوط، یک در میان و نیم در میان به ترتیب-
کـارآیی   های برازش شـده از از این رو، در هر سه تیمار اعمال شده، مدل. دست آمده ب -18/0و  -14/0، -28/0؛ -39/0و  -34/0، 
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  مقدمه 

ی رایج در منـاطق خشـک و نیمـه    اشوری آب و خاک پدیده
از طرف دیگر، با توجه به محدودیت منابع آبـی  . خشک است

هـا بـه سـوی    نیمه خشک، امـروزه نگـاه   در مناطق خشک و
تعیین تبخیر و . استفاده از منابع آبی شور معطوف شده است

تـرین نیازهـای یـک    تعرق یا تبخیر از خاک، یکی از ضرروی
تبخیـر از خـاک    ،در این میان. زهکشی است -پروژه آبیاری 
شوری بـر فرآینـد تبخیـر و نیـز      ثیر مستقیمأشور به دلیل ت

تا  شودم آن از طریق شوری خاک، سبب میثیر غیرمستقیأت
نتوان مقدار تبخیر از سطح خاک شـور را مسـتقیماً از روبـط    
تجربی موجود برای برآورد تبخیر تحت شـرایطی کـه خـاک    

انتخـاب روش مناسـب در تخمـین    . شور نیست، بدست آورد
آب و افزایش  تواند به کاربرد بهینه تبخیر در این شرایط می

  .شودناطق منجر محصول در این م
ــنمن در تحقیقــی از مــدل ــائو، رادیشــن –هــای پ ــائو،  -ف ف

کریـدل و پـنمن بـرای     -مانتیـث، بیلینـی   -هارگریوز، پنمن
رب چین استفاده غن تبخیر و تعرق پتانسیل در شمال تخمی

فـائو بهتـر از سـایر     -کردند و نتیجه گرفتند که مدل پـنمن  
در این . کندی میرا پیش بینها، تبخیر و تعرق پتانسیل مدل

میلیمتــر و  7/1تــا  11/1هــا بــین مــدل RMSE1تحقیــق 
ــین   ــریب تعی ــین ) 2R(ض ــا  59/0ب ــود 93/0ت ــو و ( ب زاه

  . )2005همکاران، 
کمتـر از  ( گیری شدت تبخیر در فواصل زمانی کوچـک اندازه

پذیر نیسـت امـا بـا انـدازه     امکاناز تشتک  )یک روز، ساعتی
وجود آمده در میـزان هـدایت الکتریکـی آب    ه یر بگیری تغی

توان به میزان تبخیر در فواصـل زمـانی   موجود در تشتک می
عالوه بر ایـن، احتمـاالَ شـدت تبخیـر از     . کوچک نیز پی برد

تشتک حاوی آب شور یک رابطه خطـی بـا جریـان عمـودی     
ضریب تناسب . وسیله روش حجمی دارده بخار برآورد شده ب

تبخیر از تشتک حاوی آب   شدتریان بخار به برای تبدیل ج
ی مورد مطالعه در این تحقیق در ژاپن حـدود  شور در منطقه

های مختلف و شرایط این ضریب باید برای مکان. است 67/0
  ).1980و هوندا، فوجیتا( شودجوی مختلف تعیین 

                                                 
1- Root mean square error (RMSE) 

به عبارت . شدت تبخیر از سطح آب تابعی از شوری آب است
به کاهش فشار بخـار آب و در نتیجـه    دیگر شوری آب منجر

  ). 2002شمیری، (شود منجر به کاهش تبخیر می
حساسیت تبخیر از خـاک لخـت را بـه خیسـی سـطحی بـا       

هایی که رطوبت خاک و دمای الیـه سـطحی   استفاده از مدل
. خاک را با هم در نظر می گیرند، می توان پیش بینـی کـرد  

در نهایت بـا   .است BARESOILها مدل یکی از این مدل
اجرا این مدل دیده شده که همبستگی خوبی بین داده های 

ای تبخیر از سطح خاک و داده های پیش بینی شده مشاهده
دکـی و همکـاران،   (وجود دارد  BARESOILتوسط مدل 

1994.(  
برای تخمین تبخیر از خاک لخـت در منـاطق نیمـه خشـک     

مقایسـه  . داسـتفاده کـر  ) 56در نشریه (توان از مدل فائو  می
نتایج حاصل از مدل فائو با داده های مشـاهده شـده تبخیـر    

ای های مشـاهده دهد که در شرایط تبخیر کم، دادهنشان می
تفـاوت دارنـد در حـالی کـه     % 7حدود  56با نتایج مدل فائو 

نسبت به رطوبت  56تحت شرایط تبخیر باال، نتایج مدل فائو 
سط رطوبت اولیـه،  اولیه خاک حساس بوده و برای حدود متو

  ). 2006تورز و کوستا،( استتر دقیق
نقش تغییرات اقلیمی در تبخیر از یک خاک لخت در منطقه 

مورد مطالعه قرار ) 2007(مدیترانه توسط آیدین و همکاران 
آنها با استفاده از سه عدد میکرو الیسیمتر برای . استگرفته 

ــ ــوزی ه ب ــر واقعــی از خــاک لخــت از ت ن  دســت آوردن تبخی
میکروالیسیمترها و از روش پنمن در برآورد تبخیر پتانسـیل  

در برآورد تبخیر از یک خاک ) 2006(اویگر-و از روش آیدین
بـر مبنـای   ) 2006(اویگر  -مدل آیدین. لخت استفاده کردند

در ایـن مـدل مقـادیر    . پتانسیل آب در خـاک اسـتوار اسـت   
پتانسیل آب در خاک در هـوای خشـک و در الیـه سـطحی     

.  شـود  اک و در شرایط معمولی خاک در نظـر گرفتـه مـی   خ
نتایج نشان داد که همبستگی خوبی بین میزان تبخیر اندازه 

آیـدین و همکـاران،   (گیری شده و برآورد شـده وجـود دارد   
2007.(  

به مطالعـه تبخیـر از سـطح آب    ) 1985(سالوترا و همکاران 
ه شـدت  کـ  بر این عقیده بودندآنها . شور و شیرین پرداختند

در آب ( 94/0تبخیر از آب شور تـا تبخیـر از آب شـیرین از    
  )گرم بـر سـانتیمتر مکعـب    037/1دریای مدیترانه با چگالی 
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گرم بـر سـانتیمتر    233/1مرده با چگالی دریایآب ( 69/0تا 
تواند به می آب شوراین کاهش تبخیر از . متغیر است) مکعب

قـدار ایـن کـاهش    دلیل تأثیر شوری بر فشار بخار اشـباع و م 
از این رو، وجود غلظت . وابسته به ترکیب یونی آب شور است

باالی امالح در محلول خاک، منجر به کاهش تبخیر از سطح 
توانـد سـرعت   در ضـمن غلظـت محلـول مـی    . شودخاک می

های هیددرولیکی خـاک  ن بر ویژگیآتبخیر را به دلیل تأثیر 
  ).1998ریچارد و همکاران،(تحت تأثیر قرار دهد 
-نشان دادنـد کـه روش آیـدین   ) 1386(رئیسی و طباطبائی 

آب % 50آبیـاری بـا   (در تیمار نـیم در میـان   ) 2006(اویگر 
و سـپس   -دسی زیمنس بـر متـر   14هدایت الکتریکی -شور

هـدایت   -آب شـیرین % 50بالفاصله بعد از نفوذ آب شـور بـا   
 هایتطابق بیشتری با داده) دسی زیمنس بر متر 1الکتریکی 

مخلـوط و یـک در   (مشاهده ای دارد ولی در سایر مـدیریتها  
میزان خطای این روش بیش از روشهای دیگر بررسـی  ) میان

  .شده بود
معادالت جریان رطوبـت و انتقـال گرمـا در ناحیـه اشـباع از      

ترکیـب کـرد و    1خاک را می توان با مدل الیه مرزی اتمسفر
سـمزی ایجـاد   معادالت حاصل را، برای جریان ا ،بدین ترتیب

خصوصی در محلول خـاک حـل   ه شده در حضور یون های ب
برای اثبات اثر شوری خاک روی تبخیـر، مسـئله نفـوذ    .  کرد

آب به داخل خاکی با محتوای رطوبتی اولیه پـایین و تبخیـر   
توان بررسی کرد و در نهایت نتیجه گرفت که دیرتر آن را می

مـی دارد  روی میـزان تبخیـر اثـر مه   بـر  شیب فشار اسمزی 
  ).1997یاکرویچ، (

های نمک در تبخیر از یک خاک شـور لخـت توسـط    اثر سله
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     ) 2005(فوجیماکی و همکـاران  

هـای آزمایشـگاهی تحـت شـرایط     آزمـایش در سـتون  . است
شـد، انجـام   اقلیمی ثابت که به صورت اتوماتیک تنظـیم مـی  

ـ .  گرفت یـک مکـش   وسـیله ایجـاد   ه اگرچه سطح خاک را ب
حداقل در قسمت تحتانی خیس نگه داشـتند، ولـی بـا ایـن     

مشاهده کردند کـه سـرعت تبخیـر بـا زمـان کـاهش        ،وجود
این کاهش نمی تواند به تنهـایی توسـط کـاهش در    . یابد می

اما می تواند تا حدی بـه دلیـل    شودپتانسیل اسمزی توجیه 
صورت ه تشکیل سله های نمک در نزدیکی سطح خاک که ب

  .، باشدکندعمل میمالچ 
                                                 
1- Atmosphere boundary layer model (ABLM) 

بـرای تخمـین    هـای موجـود  با توجه به مباحث فوق و مـدل 
 اویگر از پارامترهای فیزیکـی از  -مدل آیدین تبخیر، به دلیل

جمله پتانسیل آب در خـاک بـرای تخمـین تبخیـر ازخـاک      
کند و اجرای این مدل مشکل نیسـت، از ایـن رو   استفاده می

بـه  ) 2006(یگـر  او -هدف از این تحقیق برازش مدل آیـدین 
های مختلف داده های تبخیر از یک خاک شور تحت مدیریت

با آب شور در یک منطقه بـا اقلـیم خشـک و نیمـه خشـک      
 .است

  
  مواد و روشها

این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشـگاه شـهرکرد واقـع در    
ــهرکرد  ــایی  (ش ــول جغرافی ــرض   50°45´ط ــرقی و ع ش
اقلیم ایـن منطقـه    .  انجام شد) شمالی 32°20´جغرافیایی 

میلیمتر و متوسط دمـا   318نیمه خشک با متوسط بارندگی 
C°3/11 آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی در نه . است

الیسیمتر و تحت سه مـدیریت آبیـاری در دو سـال متـوالی     
خـاک درون الیسـیمتر در طـول    . شداجرا ) 1386و  1385(

، یک خـاک  خاک مورد آزمایش. نیمرخ کامالً یکنواخت است
گچـی و   ،)دسی زیمنس بـر متـر   20=هدایت الکتریکی(شور 

است که از منطقه سگزی  کربنات کلسیم معادل% 20حاوی 
بـه   هارتاصفهان به محل مطالعه انتقـال یافتـه و در الیسـیم   

، 48درصد رس در ایـن خـاک   . صورت یکنواخت قرار گرفت
بنابراین، بافت خاک . است 16و درصد سیلت  36درصد شن 

  : تیمارهای تحقیق عبارت بودند از. در کل نیمرخ رسی است
سه الیسـیمـتر مربوط به ایـن ): تیمار مخلوط( T0تیمار  •

تیـمـار در هر نوبـت آبیـاری با مخلــوطی از آب چـاه و آب   
 .آبیاری شدند) dS m-15/7= EC(شور 
سه الیسـیمـتر مربوط به ): تیمار یک در میان( T1تیمار  •

به طور متناوب، یک نوبت با استفاده از آب شور  ایـن تیـمـار
dSm-1) 14 = EC (   و نوبـــت بعـــدی بـــا آب شـــیرین     

)dSm-11 =EC (آبیاری شدند. 
سه الیسـیمـتر مربوط به ): تیمار نیم در میان( T2تیمار  •

ــا آب شــور    ــدا ب ـــاری ابت ـــت آبی ـــار در هــر نوب ـــن تیـم             ای
) dSm-114 =EC (س از نفوذ آب شـور بـا آب   و بالفاصله پ

 .آبیاری شدند) dSm-11 =EC(شیرین 
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تیمارهای اعمال شده در هر یک از نه الیسیمتر  1در شکل
در این طرح سه تکرار برای هر تیمار . نشان داده شده است

  .در نظر گرفته شده است

  
  الیسیمترها 
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  تیمارها 
  نه برداری در این تحقیقنقشه طرح آزمایشی و عمق نمو  -1شکل 

  
در (دوازده نوبـت آبیـاری    ،در هر یک از مدیریت هـای فـوق  

 27/8و  5/8، 19/7، 4/7، 22/6، 14/6، 6/6هــای تــاریخ
ســال  12/8و  23/7، 10/7، 28/6، 17/6و  1386ســال 
و و یازده نوبت نمونه برداری از خاک صـورت گرفـت   )1385

ها به روش وزنی و هدایت الکترکـی در عصـاره   رطوبت نمونه
تخلیـه مجـاز   % 40آبیـاری بـر مبنـای    . اندازه گیری شد1:5

رطوبتی و بر اساس تبخیر از تشتک حاوی آب شیرین انجـام  
رابطه (براساس رابطه بیالن آب بین دو نمونه برداری .  گرفت

  :شد، میزان تبخیر محاسبه )1
EDPIR =−∆−+ θ          (1)   

مقــدار  ∆θمقــدار آب آبیــاری،  Iبارنــدگی،  R: کــه در آن
 Eنفوذ عمقـی و   DPتغییرات رطوبت قبل و بعد از آبیاری، 

  .تبخیر از خاک است
از میان این یازده مجموعه داده تبخیـر انـدازه گیـری شـده،     

اویگر و سـه   -هشت مجموعه به منظور واسنجی مدل آیدین
 -ی آیدینمجموعه به منظور اعتبارسنجی مدل تصحیح شده

  .اویگر مورد استفاده قرار گرفت

داده هــای اقلیمــی مــورد نیــاز در دوره تحقیــق از ایســتگاه  
تبخیـر پتانسـیل بـر اسـاس     . هواشناسی شهرکرد تهیـه شـد  

با استفاده از نرم افـزار  ) PMF( فائو-مانتیث-معادالت پنمن
Ref-Et  ـ . تخمین زده شد رای محاسـبه تبخیـر از سـطح    ب

بـرای  . دشـ اسـتفاده  ) 2006(اویگـر   -خاک از مـدل آیـدین  
ـ     ه استفاده از مدل مذکور، تبخیر پتانسـیل از رابطـه پـنمن ب

مدل فـوق بـر اسـاس پتانسـیل آب در خـاک      . آیددست می
در خـاک  ) Ψ(در این مدل ابتدا پتانسـیل آب  . استوار است

  :شودا در نظر گرفتن فرضیاتی، محاسبه می طبق رابطه زیر ب
[ ]2/13 )()(2)10()1( πθθα tDE avadfcp −−=Ψ ∑   (2) 

پارامتر مخصوص خاک اسـت کـه بـه اعوجـاج     α: که در آن
بـرای خـاک هـای رسـی     (ربط داده می شـود   1مسیر جریان

1/1=α شـــودفـــرض مـــی( ،Ψ پتانســـیل آب در خـــاک
∑، )یمتر آبسانت( pE    مجموع تبخیـر پتانسـیل از خـاک
رطوبــت حجمــی خــاک در شــرایط  adθوfcθ ،)ســانتیمتر(

33(مزرعه و در شرایط هوای خشک  /mm( ،avD  متوسـط

                                                 
1- tortusity 
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)(پخشیدگی هیدرولیکی 12 −daycm سـاس منـابع   ا رکه ب
و ) day(زمان   tفرض می شود، 95موجود برای خاک رسی 

π  ــدد ــت 14/3عـــــ ــوق  در. اســـــ ــه فـــــ رابطـــــ
2/1)()( πθθ tDavadfc نشان دهنـده مقـدار تـأمین     −

آب از الیه های عمقی به سـمت سـطح خـاک بـرای تـداوم      
سپس پتانسیل آب در شرایط هـوای خشـک از   . استتبخیر 
  :شودمحاسبه می ی زیر رابطه

r
g

ad H
mg
TR

ln=Ψ                                (3) 

، پتانســیل آب بــرای شــرایط هــوا خشــک adΨکــه در آن 
شـــتاب ثقـــل  K( ،g(دمـــای مطلـــق  T، )ســـانتیمترآب(
)2981 −scm( ،m  ــولی آب وزن ملکـــــــــــــــــــــ
)101802.0 −molkg( ،rH  ــوا، و ــبی هـ ــت نسـ رطوبـ
gRمعادلـه در نهایت با استفاده از . ثابت عمومی گازها است 

  :دشزیر میزان تبخیر از خاک محاسبه 

p
adtp

ad
a EE

Ψ−Ψ

Ψ−Ψ
=

loglog
loglog

                   (4) 

aEدر باال تعریف شده انـد و    adΨو  Ψکه در آن  مقـدار    
و ) hmm−1(ی تبخیــر از ســطح خــاک   بــرآورده شــده 

tpΨ    پتانسیل آب در الیه سطحی خاک بـوده و بـرای خـاک
  ).2006اویگر  -آیدین(شود در نظر گرفته می -cm60رسی

دست آوردن مقـادیر واقعـی تبخیـر بـا اسـتفاده از      ه بعد از ب
همچنین با در نظـر گـرفتن هـدایت الکتریکـی      و 1ی رابطه

هـای نمونـه بـرداری    که در نوبت(ی سطحی خاک برای الیه
، بـه منظـور اعمـال ضـریب تصـحیح      )متفاوت، متغییر است
اویگر یا به بیان بهتر واسنجی مـدل   -مناسب بر مدل آیدین

برای سه مدیریت تلفیقی آبیاری در نظر گرفته اویگر  -آیدین
شده در این مطالعه، داده های مشاهده شده در برابـر متغیـر   

اویگـر   -نسبت تبخیر بدست آمـده از مـدل آیـدین   (مستقل 
)A (    به هـدایت الکتریکـی آب اعمـالی)dSm-15/7 =EC (

.  دشـ رسـم  ) تقسیم بر هدایت الکتریکی الیه سـطحی خـاک  
م عمـل فـوق تخمینـی اولیـه از نـوع رابطـه       با انجا ،بنابراین

هـای مشـاهده شـده و متغیرهـای مسـتقل      موجود بین داده
))//( siw ECECA ( پـــس از مشـــاهده . شـــودحاصـــل

نمودارهای فوق، مدل خطی بر داده هـای تبخیـر حاصـل از    
تیمار مخلوط و یک در میان و تیمـار نـیم در میـان بـرازش     

س بـرای هـر متغیـر مسـتقل     داده شد و جدول تجزیه واریان
))//( siw ECECA ( دار بـودن  سـپس معنـی  . دشتشکیل

مـورد ارزیـابی    Fدست آمده با کمک آزمون ه مدل و شیب ب
مقدار مشاهده شده منهای مقدار (در نهایت خطا . قرار گرفت

در برابـر هـر یـک از متغیرهـای مسـتقل      ) پیش بینی شـده 
د و بـه  شـو ینان حاصـل  اطم ،ترسیم گردید تا از کفایت مدل

وسـیله   وجود یا عدم وجود داده پرت پی برده شـود و بـدین  
  ..اویگر برای سه تیمار آبیاری تصحیح شد -آیدین مدل

اویگـر بـرای بـرآورد تبخیـر از      -پس از واسنجی مدل آیدین
ها بـا اسـتفاده از   های مختلف، مدلخاک شور تحت مدیریت

گیری شده و اندازه سازی شدهتشکیل گراف برای نتایج شبیه
.  های آماری مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد   و با استفاده از روش

اویگـر بـرای سـه     -های تصحیح شده آیـدین مدل ،در نهایت
تیمار مخلوط، یک درمیان و نیم در میـان توسـط سـه عـدد     
داده تبخیر دیگر که در مورد همین تیمارها جمع آوری شده 

بـرای اعتبارسـنجی ایـن    . ندبود مورد اعتبارسنجی قرار گرفت
و ضـریب  ) CRM( 1 هـا از آمـاره ضـریب جـرم مانـده     مدل
از رابطـه   CRMضـریب  . استفاده شد )EF( 2یی مدل آکار

  :دشزیر محاسبه 

∑

∑

=

=

−
= n

i
i

n

i
ii

O

OP
CRM

1

1

)(
                          )5(  

ی تبخیر توسط مقادیر پیش بینی شده iPکه در این رابطه، 
مقادیر مشاهده شـده   iOدست آمده و ه یک از مدل ها بهر

اگـر  . تبخیر برای هر یک از تیمار هـای بـه کـار رفتـه اسـت     
یی مدل حـداکثر بـوده و   آد کارشوبرابر صفر  CRMضریب 

ی بیش برآورد یـا کـم بـرآورد    نشان دهنده ،دشو –یا + اگر 
ی برازش شده، شتر مدل هابرای اعتبار سنجی بی. مدل است
 :دشیی مدل از طریق رابطه زیر نیز محاسبه آضریب کار

)6(
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1- Coefficient of residual mass  
2 - Model efficiency 
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دارای همــان تعــاریف قبلــی بــوده  iOو iP: در ایــن رابطــه
در . میــانگین مقــادیر مشــاهده شــده ی تبخیــر اســت Oو

ــداکثر   ــوق ح ــه ف ــدار  رابط ــر   EFمق ــک اســت و اگ  EFی
ــی  ــومنف ــت و    ش ــدل از کفای ــه م ــت ک ــی اس ــدین معن د ب

کــارایی کــافی برخــوردار نیســت و فقــط بــرای همــان       
ــده،     ــرازش ش ــا ب ــر آن ه ــدل ب ــه م ــای ک ــدوده داده ه مح

 . کاربرد دارد

  نتایج و بحث
اویگر تصـحیح   -میزان تبخیر برآورد شده توسط مدل آیدین

و شـاخص   P-valueهـا و  برای هـر یـک از تیمار  ) E(شده 
 1ها در جدول دست آمده برای هر یک از مدله همبستگی ب

 . خالصه شده اند

  
  بر داده های مشاهده شده تبخیر در هشت بازه زمانی  شده نتایج محاسبات آماری برای ارزیابی مدل های برازش -1جدول 

P- value RRMSE تیمار مدل برازش شده 
05/ P <0 69/0 04/2 )//(87.1699.0 siw ECECAE  یک در میان =+×

05/ P <0 75/0 31/1 )//(193.1859.0 siw ECECAE  نیم در میان =+×

05/ P <0 65/0 98/1 )//(526.1704.0 siw ECECAE  مخلوط =+×

Eای نیمه خشک اویگر برای خاک شور در مننطقه -، مقدار تبخیر از سطح خاک پس از اصالح مدل آیدین)mm/h ( وA  مقدار تبخیر از سطح خاک که
  .اویگر محاسبه شده است - ی تجربی آیدینمستقیماً از رابطه

 
های اعمال شود، مدلمالحظه می 1همان طور که در جدول 

های یک در میان، نیم در میان و تیمار مخلوط شده در تیمار
درصد معنی دار بوده و برآورد خوبی را از میـزان   5در سطح 

شــان هــای مختلــف نتبخیــر از خــاک شــور تحــت مــدیریت
هـای  لعالوه بر این، بـاالترین ضـریب تعیـین مـد    . دهند می

یم در میـان، یـک   نهای تبخیر، در تیمار برازش شده بر داده
بنایراین مـدل  . در میان و مخلوط به ترتیب بدست آورده شد

هـای  اویگـر تصـحیح شـده بهتـرین بـرآورد را داده      –آیدین 
  .الی داردتبخیر تیمار نیم در میان در میان سه تیمار اعم

و  1آورده شـده در جـدول    دست آمده از هـر مـدل  ه نتایج ب
ی تبخیر برای سه تیمار مدیریت آبیاری مقادیر مشاهده شده

  .نشان داده شده است 4تا  2های  شکلدر 
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داده های مشاهده شده تبخير مدل آيدين-اويگر تصحيح شده

مدل آيدين-اويگر

  
ای تبخیر از خاک در تیمار مخلوط و مقادیر مشاهده - 2شکل 

  مقادیرپیش بینی شده توسط مدل های برازش شده
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داده های مشاهده شده تبخير مدل آيدين-اويگر تصحيح شده

مدل آيدين-اويگر

  
ای تبخیر از خاک در تیمار نیم در میان مقادیر مشاهده -3شکل 

  و مقادیرپیش بینی شده توسط مدل های برازش شده
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داده های مشاهده شده تبخير مدل آيدين-اويگر تصحيح شده

مدل آيدين-اويگر

  
ای تبخیر از خاک در تیمار یک در میان مقادیر مشاهده - 4شکل 

  و مقادیرپیش بینی شده توسط مدل های برازش شده
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شود هر دو مدل دیده می 4تا  2های همان طور که در شکل

اویگر تصحیح شده به خوبی قـادر   –اویگر و آیدین  –یدین آ
نـد و بـرآورد   کنهستند که روند کلی تبخیر را شبیه سـازی  

اما همان طـور کـه در   . نسبتاً خوبی از روند کلی تبخیر دارند
ضـریب   کـردن شود بـا وارد  های ذکر شده نیز دیده میشکل

ی اویگر، مقـادیر تبخیـر پـیش بینـ     -تصحیح در مدل آیدین
ای تبخیـر نزدیکتـر   مشـاهده شده توسط این مدل به مقادیر 

تـا   5های در شکل. و برآورد تبخیر بهبود یافته است شودمی
ای تبخیـر  هـای مشـاهده  مدل خطی برازش شـده بـر داده   7

  .آورده شده است
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ای های تبخیر مشاهدهمدل خطی برازش شده بر داده -5شکل 

  تیمار مخلوط
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ر مشاهده ای یتبخ یها برازش شده بر داده یمدل خط - 6شکل
   تیمار نیم در میان
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ر مشاهده ای یتبخ یها برازش شده بر داده یمدل خط - 7شکل 

 تیمار یک در میان

  
ی شـود محـدوده  مالحظه مـی  6تا  4های که در شکل چنان

از . اسـت کتر در مورد تیمار نیم در میـان بـاری  % 95اطمینان 
توان گفت عدم قطعیت در برآورد تبخیر از سـطح  این رو می

اویگر تصحیح شده تحـت تیمـار    -خاک با کمک مدل آیدین
ی نتـایج  ی فوق تأیید کننـده نتیجه.  نیم درمیان کمتر است

 .است 1جدول 
ها با کمک داده های تبخیـر در سـه   نتایج اعتبارسنجی مدل

 2در جـدول  ) مونه برداری دیگرسه نوبت ن(بازه زمانی دیگر 
هـای تبخیـر   آورده شده است و به صورت نمودار ستونی داده

مشاهده شده در این سه بازه زمانی و داده های تبخیر برآورد 
تـا   8هـای   در شـکل  های توسعه داده شدهشده توسط مدل

  .آورده شده اند 10
دیده می شـود همـه مـدل هـای      2همان طور که در جدول 

و  هسـتند نزدیک به صفر و منفی  CRMه دارای برازش شد
این بدین معنی است که مدلهای توسعه داده شده از اعتبـار  

هـا مقـدار   ی مـدل در عین حـال، همـه  . خوبی برخورد دارند
.  کنندتبخیر را در هر سه تیمار کمتر از حد واقعی برآورد می

مدل های بـرازش شـده در مـورد داده هـای مشـاهده شـده       
کوچکتر از صفراند و  EFمورد هر سه تیمار دارای تبخیر در 

های می توان گفت که مدل های برازش شده فقط برای داده
بر اساس آنها واسنجی شـد،   اویگر -سال اول که مدل آیدین

  .یی الزم در پیش بینی تبخیر برخوردارندآاز کار
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  85- 86ال نتایج اعتبار سنجی مدل های برازش شده برای داده های س -2جدول

EF CRM تیمار مدل های برازش شده 
14/0 -  34/0 - )//(87.1699.0 siw ECECAE  یک در میان =+×
18/0 - 39/0 - )//(193.1859.0 siw ECECAE  نیم درمیان=+×
28/0 - 39/0 - )//(526.1704.0 siw ECECAE  مخلوط=+×

  
های مورد استفاده تعداد داده: که کردباید به این نکته توجه 

ای برازش شده، محدود هبه منظور اعتبارسنجی مدل
های ها مربوط به دورهعالوه بر این، اغلب این داده. باشند می

ها میزان هستند که میزان تبخیر باال است، بنابراین، مدل 
. ها برآورد کرده اندتبخیر را کمتر از مقدار واقعی در این دوره

های نیز همان الزم به ذکر است که در مرحله واسنجی مدل
های شود، مدلنیز مشاهده می 5تا  3 هایشکل طور که در

های که میزان تبخیر باالست، در برآورد برازش شده در دوره
به : به این دلیل که احتماالٌ. یر کم برآوردی داشته اندتبخ

های تبخیر مربوط به ها از دادهمنظور واسنجی این مدل
 فصل تابستان و پاییز که اختالف دما و تبخیر در این دو
فصل زیاد است، استفاده شده است و امر فوق منجر به کم 

های که مقدار تبخیر باال است، برآوردی تبخیر در زمان
  .ستا گشته
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مقادیر تبخیر از خاک در تیمار مخلوط در سه دوره  -8شکل  
  اعتبارسنجی مدل
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مقادیر تبخیر از خاک در تیمار یک در میان در سه دوره  - 9شکل 

 مدلاعتبارسنجی 
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ر میان در سه مقادیر تبخیر از خاک در تیمار نیم د - 10شکل 

  لدوره اعتبارسنجی مد
  

شـود بـا وارد   مالحظه مـی  10تا  8همانطور که در شکلهای 
اویگـر بـرآورد تبخیـر     -کردن ضریب تصحیح در مدل آیدین
کـه در ایـن    ییاز آنجـا . توسط این مدل بهبـود یافتـه اسـت   

 شدهآب آبیاری و خاک لحاظ های تصحیح شده شوری مدل
کار ه خود عاملی شده تا بتواند در مدیریتهای مختلف ب ،است

گرفته شده برای استفاده از آب شـور جـواب نزدیکتـری بـه     
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کـه اسـاس    همچنین با توجه به ایـن . دست بدهده واقعیت ب
ای توسـعه  اویگر در یک منطقه با اقلیم مدیترانه-مدل آیدین
بل انتظار است کـه در اقلیمهـای دیگـر    قا بنابراین ،داده شده

نیاز به تصحیح داشته باشد که در تحقیق حاضر نیز ضـرایب  
ـ   ه اصالحی این وظیفه را ب طـور کلـی   ه عهده داشـته انـد و ب

  .بهبود یابدطرح سبب شده اند تا نتایج در کل 
  

 گیرینتیجه
به منظور ایجاد یـک رابطـه بـین داده هـای مشـاهده شـده       

دست آمده ه و دادهای تبخیر پتانسیل بتبخیراز سطح خاک 
هایی بر داده های تبخیر اویگر ، مدل -از روش تجربی آیدین

برازش شد و این مدل های اعمـال شـده توسـط داده هـای     
طور خالصـه  ه نتایج ب. اعتبارسنجی قرار گرفتند دیگری مورد

  :ندبه شرح زیر هست
مدل های برازش شده بر داده هـای تبخیـر در هشـت     •

معنی دارند و از ضریب تعیین تقریباً  P>%5آبیاری در  نوبت
  .خوبی برخوردار هستند

اویگر برای  -ضرایب تصحیح اعمال شده بر مدل آیدین •
سه تیمار آبیاری منجر به بهبود برآورد تبخیر از خـاک شـور   

 .توسط این مدل شده است
اویگر برای هـر سـه    -آیدین یمدل های واسنجی شده •

ی واسـنجی مـدل مقـدار تبخیـر را کمتـر از      تیمار در مرحله
 .کنندمقدار واقعی برآورد می
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