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چکیده
از پارامترهای مهم در طراحی سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی در نظر گرفتن الگوی سطح خیس شده باالی و پایین قطرهچکان میباشدد
در این تحقیق از یک مدل فیزیکی شفاف (مکعب مستطیل) از جنس پلیکربنات به ابعاد  3×1×0/5استفاده شد و آزمایشات بر روی سه نوع بافت خدا (سد،ک
متوسط و سنگین) با سه نوع دبی قطره چکان ( 4 2و  6لیتر در ساعت) در سه عمق مختلف نصب قطرهچکان (صفر  15و  30سانتیمتدری) بده انمداس رسدید
همچنین این آزمایشات برای دو نوع سیستم آبیاری پیوسته و پالسی صورت گرفت که در آبیاری پالسی زمان قطع و وصل پالسها مقادیر  40-20 30-30و -40
 20دقیقه در نظر گرفته شد که عدد اول بیانگر زمان آبیاری و عدد دوس زمان استراحت سیستم در هر چرخه خواهدد بدود سدبس بدا اسدتفاده از آندالیز رگرسدیون
غیرخطی و در نظر گرفتن متغیرهای زمان آبیاری دبی قطرهچکان هدایت هیدرولیکی اش،اع درصد شن و سیلت و رس چگدالی اداهری خدا رطوبدت اولیده
خا عمق نصب قطرهچکان و همچنین نس،ت پالس (نس،ت زمان آبیاری در هر چرخه به زمان کل یک چرخه) روابطی برای تخمین سطح خدیس شدده ج،هده
رطوبتی ارائه گردید نتایج مقایسه بین مقادیر اندازه گیری و ش،یهسازی شده نشان داد که مدل رگرسیون غیر خطی با دقت باالیی سطح خیس شده ج،هه رطوبتی
را برآورد میکند در نظر گرفتن این روابط در طراحی سامانههای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی میتواند باعث به،ود عملکرد این سیستمها شود
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای پیاز رطوبتی ش،یهسازی مساحت خیس شده مدیریت آبیاری

مقدمه

1

در میان روشهای آبیداری آبیداری قطدرهای بده علدت رانددمان
مصرف آب باال و عملکرد باالی محصول دارای مق،ولیت بیشدتری در
مناطق خشک و نیمه خشک میباشدند طراحدی و مددیریت مناسدب
سیستمهای آبیاری قطرهای به شدت نیازمند فهدم درسدت از الگدوی
توزیع رطوبت اطراف قطرهچکدان مدیباشدد (19 18 14 10 5 4
 24 23و  )29توزیع رطوبت در خا برای سیستم آبیداری قطدرهای
سددطحی ( )DI2و سیسددتم آبیدداری قطددرهای زیرسددطحی ( )SDI3بدده
پارامترهایی از ق،یل دبی خروجی قطرهچکان فاصله قطدرهچکدانهدا
ساختمان خا محل قطرهچکان (سدطحی یدا زیدر سدطحی) روش
کاربرد آب (پیوسته یا پالسی) و خصوصدیات فیزیکدی خدا دارد ()1
آبیاری قطرهای پالسی یکی از روشهای آبیاری میباشدد کده شدامل
 1و  -2بهترتیب استادیار و دانشموی کارشناسی ارشد گروه علوس و مهندسی آب
دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان سنندج ایران
)Email: bakhtiar.karimi@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.82228
2- Surface drip irrigation
3- Subsurface drip irrigation

ممموعهای از چرخهها میباشد که هر کداس از چرخدههدا از یدک فداز
آبیاری و یک فاز اسدتراحت تشدکیل شدده اسدت ( 17و  )27آبیداری
قطرهای پالسی با مددیریت خدوب پتانسدیل زیدادی در به،دود توزیدع
یکنواختی آب در خا را به همراه دارد در آبیاری قطرهای پالسی بده
جای اینکه از ابتدا تا انتهای آبیاری جریان پیوسدتهای از آب در داخدل
خا برقرار باشد جریان آب به دفعات متناوب قطع و وصل میشدود
هر دوره زمانی دارای یک زمان وصل جریان (مدت زمانی کده آب در
خا جریان دارد) و زمان قطع (مدت زمان بین پایان جریان ارسالی و
شروع دوره زمانی جریان بعدی) میباشد که میتواند به صورت ثابدت
و یا متغیر باشد؛ بنابراین دوره زمانی هر جریان آب برابدر بدا مممدوع
زمان قطع و وصل میباشد ( )26نتایج برخی از مطالعات انمداس شدده
بر روی سیستم آبیاری پالسی نشان مدیدهدد کده توزیدع رطوبدت در
سیستم آبیاری پالسی با سیستم آبیاری پیوسته دارای مقدادیر متفداوتی
میباشد ( 20و  )26با طراحی و مدیریت مناسدب در سیسدتم آبیداری
پالسی میتوان انتظار یکنواختی توزیدع رطوبدت و رانددمان بداال را بدا
بکددارگیری حمددم محدددود آب در ناحیدده توسددعه ریشدده داشددت ()26
مطالعات زیادی در زمینه تخمین ابعاد پیاز رطوبتی در سیسدتم آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی به انماس رسیده اسدت (8 7 6 3 2
 32 31 28و  .)33سوبایا ( )34با ارائه یک مقالده مدروری رایمتدرین
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مدلهای ارائه شده در زمینه مدلسازی الگدوی توزیدع رطوبدت را بدا
جزئیات کامل ارائه نمودند با توجه به اینکه بیشتر مطالعات ذکر شدده
در باال برای مدلسازی ابعاد پیاز رطوبتی (توزیع افقدی و عمدودی) در
آبیاری پیوسته بوده و مطالعات اندکی در زمینه آبیاری پالسدی صدورت
گرفته است همچنین یکی از استراتژیهای مهم برای به،ود وضعیت
طراحی در سیستمهای آبیاری قطرهای در نظر گرفتن مساحت خدیس
شده باال و پایین قطرهچکان میباشد ( 11و  )12که در تحقیقات ق،لی
کمتر به آن توجه شده است محمد بیگی و همکاران( )26بااستفاده از
آنالیز ابعادی و قضدیه  πباکینگهداس و بدا در نظدر گدرفتن سده متغیدر
(هدایت هیدرولیکی اش،اع دبی خروجی از قطرهچکان و زمان آبیاری)
روابطی را برای برآورد ابعاد پیاز رطوبتی (توزیدع افقدی و عمدودی) در
سامانه آبیاری قطرهای سطحی پالسی و پیوسته پیشدنهاد دادندد آنهدا
نشان دادندد ایدن روابدط دارای کدارایی قابدل ق،دولی در ایدن زمینده
میباشند کریمی و علی نظدری ( )15و همچندین کریمدی و کریمدی
( )16به ترتیب شکل کامل پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطرهای زیر
سطحی و سرعت پیشرویی ج،هه رطدوبتی خدا در سیسدتم آبیداری
پالسی را با استفاده از رگرسیون غیر خطی مورد ارزیابی قدرار دادندد و
نتایج حاصل از این دو تحقیق نشان داد که تکنیک رگرسیون تواندایی
قابل توجهی در تخمین پارامترهای مذکور دارد
با توجه به جمیع موارد فوق قابل ذکر است که مطالعدات انددکی
در زمینه سیستم آبیاری پالسی صورت گرفته و بیشتر مطالعات صورت
گرفته در زمینه سیستم آبیاری پیوسته و برای مددلسدازی ابعداد پیداز
رطوبتی میباشد همچنین تحقیقات صورت گرفتده در زمینده آبیداری
قطرهای زیر سطحی نیز چندان زیاد نمیباشد از آنمائیکه در کنار ابعاد
پیاز رطوبتی (توزیع در جهت افقی و عمودی) مساحت خیس شده پیاز
رطوبتی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است پس هددف اصدلی ایدن
تحقیق مدلسازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی با کاربرد پیوسدته و پالسدی مدیباشدد
همچنین با توجه به اینکه بیشتر محققین به علت سدهولت اسدتفاده از
مدلهای تمربی (بخصوص مدل رگرسیون غیر خطی) این تکنینک را
برای مدلسازی استفاده نمودهاند ( 1و  )25پس در این تحقیق جهت
مدلسازی مساحت خیس شده پیاز رطدوبتی از مددل رگرسدیون غیدر
خطی استفاده گردید

مواد و روشها
این آزمایشات در فاصله زمانی  15فرورودین  1395تدا  20مهدر
 1396به طول انمامید به منظور انمداس آزمایشدات مددلی از مکعدب
مستطیل بدا ابعداد ( )3×1×0/5متدر در دانشدکده کشداورزی دانشدگاه
کردستان ساخته شد به منظور مشاهده و اندازهگیری ج،هده پیشدروی
رطوبت صفحه جلدویی مددل از جدنس پلدیکربندات تخدت و سدایر

قسمتهای آن از جنس فلز ساخته شد برای راحتی انمداس آزمدای
این مدل به سه بخ مساوی تقسیم گردید و همزمان سده آزمدای
صورت میگرفت همچنین به منظور محاس،ه ج،هه پیشروی رطوبت
در جهات مختلف قسمت جلویی مدل به وسدیله متدر پارچدهای و بده
صورت کامال تراز در دو جهت افقدی و عمدودی درجدهبنددی گردیدد
همچنین به منظور جلوگیری از جریانات ترجیحی در حین آزمای بدا
استفاده از مالیدن چسپ بر روی سدطح پلدیکربندات تخدت و سدبس
پاشیدن شنهای زبر بر روی آن یک سطح نس،تاً زبر ایماد گردید بده
گونهای که شفافیت صفحه جلویی مدل را حفظ کرده بدود ( )9کلیده
لوازس و تمهیزات یک سیستم آبیاری قطرهای متناسب با شرایط واقعی
مزرعه در مدل فیزیکی ش،یهسازی گردید بطوریکه آب به وسیله پمپ
و از طریق لولههای پلیاتیلن ( لوله اصلی با قطر  32میلدیمتدر ولولده
نیمه اصلی و الترال به ترتیب با قطرهای  20و  16میلیمتدر) از یدک
مخزن  200لیتری به قطرهچکانها منتقل گردید همچندین در مسدیر
انتقال آب از شیر فلکه (به منظور هددایت جریدان) فیلتدر تدوری (بده
منظور جلوگیری از گرفتگی قطرهچکانها و عددس یکندواختی توزیدع)
فشارسنج (به منظور اعمال یک فشار ثابت در کلیه آزمایشات) و شدیر
قطع و وصل جریان (به منظور کنترل جریان به داخدل هدر محفظده)
استفاده گردید کلیه آزمایشات در فشار ثابت  2بار به انماس رسید و بدا
توجه به اینکه مقدار دبی خروجی خیلی کم بود به منظور کاه فشار
وارده به سیستم یک ممموعه بایپس نیز طراحی گردیدد ( 12و )13
در شکل  1نمای کاملی از موقعیت قرارگیدری کلیده تمهیدزات مدورد
استفاده در این تحقیق آورده شده است در کل تعداد  108آزمای در
این تحقیق به انماس رسیده است که بدر روی سده ندوع بافدت خدا
(س،ک متوسط و سنگین) که مشخصات فیزیکی آنهدا در جددول 1
آمده است در این تحقیق هددایت هیددرولیکی اشد،اع بدا اسدتفاده از
نرسافزار  Rosettaتخمین زده شد ( )30پر کردن هر محفظه از خا
خشک شده مطابق با وزن مخصوص ااهری هر خا صورت گرفت
و سبس به منظور پایداری خا و توزیع یکنواخت رطوبت اولیه خا
داخل محفظهها به مدت  24الی  48ساعت در قرار داده مدیشدد ()1
در این آزمایشات تغییرات مقادیر اولیه رطوبت در آزمای های مختلف
کم می باشد و این شرایط مطابق با شرایطی است که بیشتر مددلهای
تمربی ارائه شده است ( )22این آزمایشات با سه نوع دبی قطرهچکان
( 4 2و  6لیتر در ساعت) در سه عمدق مختلدف نصدب قطدرهچکدان
(صفر  15و  30سانتیمتری) به انماس رسید با توجه بده رایدج بدودن
نوع قطرهچکان در بازار منطقه از قطرهچکان نتافیم استفاده گردید که
مشخصات فنی آن در جدول  2آمده است همچنین ایدن آزمایشدات
برای دو نوع سیستم آبیاری پیوسته و پالسدی صدورت گرفدت کده در
آبیاری پالسی زمان قطع و وصل پالسها ( 40-20 30-30و 20-40
دقیقه) که عدد اول زمان آبیاری و عدد دوس زمان استراحت سیستم در
هر چرخه خواهد بود با توجه به اینکه آزمایشات بر روی یک نیمکدره

شبیهسازي مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاري قطرهاي پالسی

به انماس رسیده است برای تعمیم آن به شرایط واقعی بایسدتی مقددار
دبی در عدد  2ضرب شود ( )21در ایدن پدژوه بده منظدور تعیدین
مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان در زمانهای مختلدف تدا
انتهای آبیاری (مددت زمدان  4سداعت) ج،هده پیشدروی آب بدر روی
صفحه پلیکربنات تخت با استفاده از ماژیک ترسیم گردیدد در پایدان
هر آزمای با تهیه عکسی از صفحه جلویی مدل و به کمک نرسافدزار
گرافر مقادیر مساحت خیس شده باال و پایین محاس،ه گردید از جملده
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پارامترهای مهم مساحت خیس شده ع،ارتند از مسداحت خدیس شدده
پایین قطرهچکان ( )Adبرای سیستم آبیاری قطدرهای سدطحی و زیدر
سطحی و همچنین مساحت خیس شده باالی قطرهچکان ( )Aupبرای
سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی بدا توجده بده شدکل  2مسداحت
خیس شده باال و پایین قطرهچکدان بدرای سیسدتم آبیداری قطدرهای
سطحی و زیر سطحی مشخص است

شکل  -1توصیف شماتیک از وسیله آزمایشگاهی  -1منبع  -2بایپس  -3پمپ  -4شرفلکه  -5فشارسنج  -6فیلتر  -7لوله اصلی  -8لوله نیمه
اصلی  -9شیر قطع و وصل
Figure 1- Schematic descriptions of the experimental device. 1-Reservoir 2- By-pass Assembly 3- Pump 4- Valve 5- Gage 6Filter 7- Main Pipe 8- Sub-main Pipe 9- Off-on Valve

شکل  -2شکل شماتیک توزیع مساحت خیس شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی
Figure 2- Schematic picture of wetted area distribution in surface and subsurface drip irrigation

جدول  -1خصوصیات فیزیکی نمومههای خاک
Table 1- Physical properties of soil samples

هدایت هیدرولیکی
)Ks (cm/h
0.85
0.92
3.95

چگالی ظاهری

رس

سیلت %

Silt%
Clay%
)Bulk density (gr/cm3
26
48
1.30
18
32
1.36
6
12
1.53
*
(بافت سنگین) Heavy texture
**

(بافت متوسط) Medium texture
#

(بافت س،ک) Light texture

شن %

بافت خاک

Sand%
26
50
82

Soil texture
Clay
Sandy-clay-loam
Loam-sandy

نام نمونه
Samples name
*HT
**MT
LT#
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جدول  -2خصوصیات فنی قطرهچکانهای مورد استفاده
Table 2- Technical properties of used emitters

دبی  4لیتر در ساعت

دبی  2لیتر در ساعت

)Emitter discharge (q=4 Lit/hr

)Emitter discharge (q=2 Lit/hr

99

98

0.017

0.032

معيارهاي ارزيابی

برای ارزیابی عملکرد مدلهای ارائه شدده در مقایسده بدا مقدادیر
مشاهداتی مساحت خیس دشه از پارامترهای آماری ضدریب ت،دین در
سطح پنج درصد ( )R2میانگین خطای مطلق ( )MAEریشه میانگین
مربعددات خطددا ( )RMSEشدداخص پراکندددگی ( )SIو شدداخص ندداش
ساتکلیف ( )NSEبهترتیب از روابط  1تا  5استفاده شد:
()1
()2
()3
()4
()5
که در آنها  Oiو  Ōبده ترتیدب مقدادیر مشداهداتی و میدانگین
مقادیر مشاهداتی  Piمقادیر محاس،اتی میانگین مقادیر محاسد،اتی
و  Nتعداد دادهها است
مدلهاي پيشنهادي

یکی از روشهایی که در ش،یهسازی حرکت ج،هده پیشدروی آب
مطرح است و اخیراً مطالعاتی نیز در این خصوص صورت گرفته است
روش تمربی رگرسیون غیرخطی است ( 1و  )25مزیت این روش بده
این دلیل است که متغیرهای ورودی بیشتری برای تخمین در نظر می
گیرد که با داشتن این پارامترها مدل میتواند شناخت بهتری از محیط
پیچیده خا داشته باشد عوامل بسیاری بر روی سدطح خدیس شدده
پیاز رطوبتی خا مؤثر هستند بخشی از ایدن عوامدل بدا مشخصدات
فیزیکی خا مرت،ط هسنتد از جمله :هدایت هیدرولیکی اش،اع مقدار
رطوبت اولیه چگالی ااهری و درصدهای شن سیلت و رس میباشد
در حالیکه بخشی دیگر از این عوامل بدا پارامترهدای سیسدتم آبیداری
قطرهای وابسته هستند مانند :دبی قطدرهچکدان زمدان سدبری شدده

ضریب یکنواختی توزیع
)(Distribution uniformity

درصد ضریب تغییرات ساخت قطره چکان
)(Variety coefficients

موقعیت قطرهچکان (سطحی یدا زیرسدطحی) و روش کداربرد آبیداری
(پیوسته یا پالسی) با توجه بده عوامدل تاثیرگدذار ذکدر شدده در ایدن
تحقیق یک مدل تمربی به منظور تخمین سطح خیس شدده و بدا در
نظر گرفتن پارامترهای دبی قطرهچکان هددایت هیددرولیکی اشد،اع
زمان کاربرد آبیداری وزن مخصدوص اداهری خدا عمدق نصدب
قطرهچکان رطوبت اولیه خا عمق نصب قطرهچکان و درصد شدن
و سیلت و رس برای سیستمهای آبیاری پیوسته پیشدنهاد گردیدد و در
سیستم پیشنهادی آبیاری پالسی عدالوه بدر پارامترهدای فدوق نسد،ت
پالس آبیاری (نس،ت زمان آبیاری در یک چرخه به زمدان کدل در هدر
چرخه ) نیز در نظر گرفته شد که فرس کلی معادلده پیشدنهادی در زیدر
آورده شده است در این پژوه تعداد دادههای مورد اسدتفاده جهدت
مدلسازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستمهدای قطدرهای
سطحی پیوسته  108و تعداد دادههای مورد استفاده جهت مدلسدازی
مساحت پایین و باالی قطره چکدان در سیسدتم زیرسدطحی پیوسدته
 220می باشد که شکل کلی این مدلهای پیشنهادی در معادالت 7 6
و  8آورده شده است و به شرح زیر میباشد
()6
()7
()8
و تعداد دادههای مورد استفاده جهت مدلسدازی مسداحت خدیس
شده پیاز رطوبتی برای سیستمهای قطرهای سطحی پالسی مقدار 529
و برای مدلسازی مساحت پایین و باالی سیستم زیرسطحی پالسی به
ترتیب مقدار  932و  1476می باشد که شدکل کلدی ایدن مددلهدای
پیشنهادی در معادالت  10 9و  11آورده شده است و بده شدرح زیدر
است
()9
()10

()11

شبیهسازي مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاري قطرهاي پالسی

در مدلهای ارائه شده معادله  5و  8به ترتیب مربدو بده سیسدتم
آبیاری قطره ای پیوسته و پالسی می باشد و معادالت  6و  7به ترتیب
مربو به مساحت پایین و باالی قطره چکان در سیستم آبیاری قطدره
ای زیرسطحی پیوسته می باشد و همچنین معادالت  9و  10به ترتیب
مربو به مساحت پدایین و بداالی قطدره چکدان در سیسدتم آبیداری
زیرسطحی پالسی می باشد الزس به ذکر است در این روابط مسداحت
خیس شده پدایین قطدرهچکدان ( )Adمسداحت خدیس شدده بداالی
قطرهچکان ( )Aupمی باشد همچنین زمان آبیاری ( )tبر حسب دقیقه
دبی قطرهچکان ( )Qبر حسدب لیتدر در سداعت هددایت هیددرولیکی
اش،اع خا ( )Ksبر حسب سانتیمتدر در سداعت درصددهای شدن و
سیلت و رس ( Si Sو  )Cبر حسب درصد چگالی ااهری خا ()ρb
بر حسب گرس بر سانتیمتر مکعب رطوبت اولیه خا ( )θ0بر حسدب
درصد جرمی عمق نصب قطرهچکان در سیستم قطرهای زیرسدطحی
( )Zبر حسب سانتیمتر و نس،ت پالس آبیاری یا نس،ت زمدان آبیداری
در یددک چرخدده بددر زمددان کددل چرخدده در سیسددتم قطددرهای پالسددی
( )Ton/Ttotمیباشد همچنین ضرایب تمربدی تمدامی معدادالت ذکدر
شده با اسدتفاده از ندرسافدزار اکسدل  2010و بده کمدک Tool box
 solverبهینهسازی و محاس،ه گردیدد همچندین بده منظدور ارزیدابی
عملکرد و دقت این مدلها مقایسات آمداری بدین مددلهای پیشدنهاد
شده با مدل کریمی و همکاران ( )12ارائه شده صورت گرفت کریمی
و همکاران ( )12با استفاده از قضیه  πباکینگهاس و با استفاده از آندالیز
ابعادی و با در نظر گرفتن سه متغیر (هدایت هیدرولیکی اشد،اع دبدی
خروجی از قطرهچکان و زمان آبیاری) روابطی را بدرای بدرآورد سدطح
خیسشده در سامانه آبیاری قطرهای سدطحی و زیرسدطحی پیشدنهاد
دادند
()12
()13
()14
()15
معادله ( )12بدرای سیسدتم آبیداری سدطحی معادلده ( )13بدرای
سیستم آبیاری زیر سطحی معادلده ( )14بدرای سیسدتم آبیداری زیدر
سطحی (با عمق نصب قطرهچکان  15سانتیمتر) و معادله ( )15برای
سیستم آبیاری زیر سدطحی (بدا عمدق نصدب قطدرهچکدان  30و 45
سانتیمتر) میباشد در این معادالت :زمان آبیاری ( )tبر حسب دقیقه
دبی خروجی از قطرهچکانها ( )qبر حسدب لیتدر در سداعت هددایت
هیدرولیکی اش،اع خا ( )Ksبر حسب متر بر ساعت و مساحت بداال و
پایین قطرهچکان بر حسب متر مربع میباشد

نتایج و بحث
مقايسه سيستم آبياري پالسی و پيوسته
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سطح خیس شده اطراف قطدرهچکدان در سیسدتم هدای آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی از اهمیت ویژهای برخوردار است ()12
نتایج شکلهای  4 3و  5نشان میدهد مساحت خیس شدده اطدراف
قطرهچکان برای شرایط کاربرد پالسی و پیوسته متفداوت مدیباشدد و
همچنین برای آزمای های مختلف در سیستم آبیاری پالسی نیز سطح
خیس شده اطراف قطرهچکان متفاوت میباشد همچنین نتایج اشکال
 3و  4نشان میدهد که بیشترین و کمترین سطح خیس شدده پدایین
قطرهچکان (برای سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی)
به ترتیب مربو به خاکهای شنی و رسی میباشد زیرا در خدا هدای
شنی منافذ درشتتر میباشد و آب قابلیت گسترش در جهت عمدودی
(به سمت پایین) را بیشتر دارد و برعکس در خدا هدای رسدی خدا
قابلیت حرکت به سمت پایین را ندارد همچنین بیشترین سطح خیس
شده باالی قطرهچکان در سیسدتم آبیداری زیدر سدطحی مربدو بده
خا های لومی و رسی میباشد و این بدین خاطر میباشد که در این
خا ها هدایت موئینگی بیشتر مدیباشدد و آب قابلیدت گسدترش بده
سمت باال را بیشتر دارد (شکل  )5نتایج شکل  3نشان میدهد که در
سیسددتم آبیدداری سددطحی کدده بیشددترین سددطح خددیس شددده پددایین
قطرهچکان مربو به ) PI(30-30با دبی  6لیتر در ساعت میباشدد و
کمترین سطح خیس شده پایین قطرهچکان مربو به سیستم آبیداری
پیوسته با دبی  2لیتر در ساعت میباشد نتایج شکل  4نشان میدهدد
که بیشترین مساحت خیس شده پدایین قطدرهچکدان (بدرای سیسدتم
آبیاری زیر سطحی) مربو به ) PI(30-30میباشد و همانطور کده از
اشکال  4و  5نتیمه میشود که در تماس مورد بررسی با افدزای دبدی
قطرهچکانها سطح خیس شده باال و پایین به طور قابدل مالحظدهای
افزای مییابد همچنین نتایج شکل  5نشان میدهد که بدا افدزای
عمق نصب قطدرهچکدان در سیسدتم آبیداری قطدرهای زیدر سدطحی
اختالف بین سطح خیس شده باالی قطرهچکان در خا های لومی و
رسی در مقایسه با خا شنی بیشتر میشدود و بده ع،دارت دیگدر در
خا های شنی با افزای عمق نصب قطرهچکان امکان رسیده ج،هه
حرکت آب به سطح زمین به مراتب کمتر از خا های لدومی و رسدی
میباشد پس جهت اسدتفاده از سیسدتم آبیداری زیدر سدطحی بدرای
خا های شنی بایستی عمق نصب قطرهچکان کمتدر در نظدر گرفتده
شود این نتایج با پژوه کریمی و همکاران ( )11همخوانی دارد
مدلهاي پيشنهادي
ارزيابی عملکرد مدلهاي ارائه شده

در این تحقیق به کمک دادههدای آزمایشدگاهی و بدا اسدتفاده از
تول،ار  Solverدر برنامه مایکروسافت آفیس  2010و بدا انمداس آندالیز
رگرسیون غیر خطی ضرایب معادالت ( )4تا ( )9بهینه گردید و مقادیر
این ضرایب در جدول  3آورده شده است نتایج جدول  3نشان میدهد
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که مددل پیشدنهادی بدرای سیسدتم آبیداری پیوسدته و پالسدی دارای
عملکرد قابل ق،ولی میباشد و پارامترهای آماری در دامنه قابل ق،دولی
میباشد (با توجه به تحقیق کریمی و همکاران  )2015بدا توجده بده
جدددول  3مقددادیر پارامترهددای آمدداری  RMSE MAEو  R2بددرای
پی بینی سطح خیس شدده پدایین قطدرهچکدان در سیسدتم آبیداری
قطرهای سدطحی بدا کداربرد پیوسدته (معادلده  )4بده ترتیدب مقدادیر
 0/004 0/0031و  0/99میباشد این مقادیر برای سطح خیس شدده
پایین قطرهچکان در سیستم آبیداری قطدرهای زیدر سدطحی پیوسدته
(معادلدده  )5بدده ترتیددب مقددادیر  0/0033 0/0025و  0/99مددیباشددد
همچنین ایدن مقدادیر بدرای پدی بیندی سدطح خدیس شدده بداالی

قطرهچکان (معادله  )6بده ترتیدب مقدادیر  0/0044 0/0039و 0/95
میباشد همچنین در جدول  3مقادیر پارامترهدای آمداری ذکدر شدده
برای تخمین سطح خیس شده پایین قطرهچکدان در سیسدتم آبیداری
قطرهای سطحی با کاربرد پالسی (معادله  )4به ترتیب مقادیر 0/0044
 0/0057و  0/99میباشد همچنین این مقادیر برای پی بینی سطح
خیس شده پایین و باالی قطرهچکان در سیستم آبیاری قطدرهای زیدر
سطحی (معادله  7و  )8به ترتیب مقدادیر  0/99 0/0056 0/0044و
 0/96 0/0044 0/0033میباشد این نتایج بیدانگر ایدن اسدت کده
مدلهای پیشنهادی در سیستم آبیاری پیوسته و پالسی دارای عملکرد
مناس،ی میباشند

شکل  -3مقایسه مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای سطحی پیوسته و پالسی
Figure 3- Comparison of down wetted area of emitter for continuous and pulse surface drip irrigation

شکل  -4مقایسه مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی پیوسته و پالسی
Figure 4- Comparison of down wetted area of emitter for continuous and pulse subsurface drip irrigation
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شکل  -5مقایسه مساحت خیس شده باالی قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی پیوسته و پالسی
Figure 5- Comparison of up wetted area of emitter for continuous and pulse subsurface drip irrigation

جدول  -3ضرایب مدلهای پیشنهادی با شاخصهای آماری
R2
0.99
R2
0.99
R2
0.95
R2
0.99
R2
0.99
R2
0.96

RMSE
0.004
RMSE
0.0033
RMSE
0.0044
RMSE
0.0057
RMSE
0.0056
RMSE
0.0044

MAE
0.0031
MAE
0.0025
MAE
0.0036
MAE
0.0044
MAE
0.0044
MAE
0.0033

Table 3- The coefficients of the suggested models with statistical indices
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
0.613 0.126 0.207 0.174 0.118 0.824 -0.253
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
0.733 0.347 0.205 0.147 0.085 0.87
0.057
0.039
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
0.514 -0.181 0.316 0.292 0.107 1.097 -0.308 0.058
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
0.653 0.378 0.291 0.365 0.267 0.899 -0.188 0.777
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9
e10
0.834 0.075 0.475 0.124 0.096 2.111 0.363 -0.021 0.814
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
0.46 -0.143 0.265 0.264 0.166 1.431 0.168
0.064 0.494

سيستم آبياري پيوسته

ارزیابی مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و ش،یهسازی شدده
برای سیستم آبیاری سطحی با کاربرد پیوسته نشان میدهد (جدول )4
که در مدل پیشنهادی مقادیر خطای  MAEبدرای پدی بیندی سدطح
خیس شده پایین قطرهچکان از 0/0029تا  0/0033متر مربدع متغییدر
میباشد در حالی که این مقادیر برای مدل کریمی و همکاران ( )12از
 0/0293تا  0/0503متر مربع نوسان دارد همچندین مقدادیر RMSE
برای مدل پیشنهادی از  0/0036تا  0/0044متر مربع متغییر میباشدد
و برای کریمدی و همکداران ( )12از  0/0377تدا  0/0686متدر مربدع

a1
0.754
b1
0.76
c1
0.495
d1
0.657
e1
0.679
f1
0.435

a
1.745
b
0.885
c
1.171
d
0.694
e
0.327
f
1.242

)Eq. (4
)Eq. (5
)Eq. (6
)Eq. (7
)Eq. (8
)Eq. (9

متغییر است این نتایج نشان میدهد که مددل پیشدنهادی نسد،ت بده
مدل کریمی و همکاران ( )12که بر م،نای تحلیل ابعادی توسدعه داده
شده است دارای عملکدرد بهتدری مدیباشدد همچندین در شدکل 6
مقایسه بین مقادیر اندازهگیری شده در مقایسه با مقدادیر شد،یهسدازی
شده (با خط نیمساز  )1:1نشان میدهد که مددل پیشدنهادی عملکدرد
مناس،ی در تخمین سطح خیس شده برای آبیداری قطدرهای سدطحی
دارد همچنین نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی در جدول  4نشان میدهد
که در سیستم آبیاری قطرهای زیر سدطحی مقدادیر  MAEو RMSE
برای پی بینی سطح خیس شده پایین قطدرهچکدان بده ترتیدب بدین
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 0/0016-0/0039و  0/0021-0/0039متر مربع متغییر مدیباشدد در
حالی که این مقادیر برای مدل کریمدی و همکداران ( )12بده ترتیدب
 0/0318-0/0842و  0/0403-0/1091متدددر مربدددع نوسدددان دارد
همچنین در سیستم آبیاری زیر سطحی (پی بینی سطح خدیس شدده
پایین قطرهچکان) مقدادیر  R2بدرای مددل پیشدنهادی  0/98-0/99و
برای مددل کریمدی و همکداران ( )12ایدن مقدادیر بدین 0/96-0/99
متغییر است این نتایج نشان میدهد که مدل پیشنهادی سطح خدیس
شده پایین قطرهچکان را در سیستم آبیاری قطدرهای زیدر سدطحی بدا
دقت باالیی پی بینی میکند نتایج مقایسه بین مقدادیر انددازهگیدری
شده و ش،یهسازی شده نشان میدهد که در مددل پیشدنهادی مقدادیر
 MAEو  RMSEبرای پی بینی سطح خیس شده باالی قطرهچکان
به ترتیب بین  0/0026-0/0045و  0/0036-0/0052متر مربع متغییر
میباشد در صورتیکه دامنه تغییرات این مقادیر برای مددل کریمدی و
همکاران ( )12به ترتیب  0/0084-0/0195و  0/0128-0/0214متدر
مربع میباشد که این هم به نوبه خود برتری مدل پیشنهادی را نس،ت
به مدل کریمی و همکاران ( )12نشان میدهد همچندین مقدادیر R2
برای مدل پیشنهادی و مدل کریمی و همکاران ( )12به ترتیدب بدین
 0/94-0/97و  0/83-0/95متر مربع نوسان دارد همچنین در شدکل

 7مقادیر اندازهگیری شده و ش،یهسازی شده با خط نیمساز  1:1نشدان
مدیدهددد کده مدددل پیشددنهادی سدطح خددیس شدده بدداالی و پددایین
قطرهچکان زیر سطحی (با عمدق  15و  30سدانتیمتدر) را بدا خطدای
کمتری پی بینی میکند
سيستم آبياري پالسی

نتایج شاخصهدای آمداری جددول  5نشدان مدیدهدد کده مددل
پیشنهادی سطح خیس شده باال و پدایین قطدرهچکدان را در سیسدتم
آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی با کاربرد پالسی را با دقت قابل
ق،ولی پی بینی میکند (در مقایسه با تحقیق کریمی و همکاران ()12
شاخصهای آماری به طور نس،ی بهتر میباشد) نتدایج مقایسده بدین
دادههای اندازهگیری شده با دادههای ش،یهسازی شده نشان مدیدهدد
که مقادیر  MAEو  RMSEبرای پی بینی سطح خیس شده پدایین
قطرهچکان (برای آبیاری قطرهای سطحی) به ترتیدب بدین -0/0065
 0/0027و  0/0034-0/0082مترمربع متغییر میباشد و مقادیر  R2نیز
بین  0/98-0/99نوسان میکند و این نشان دهندده عملکدرد مناسدب
این مدلها میباشند

جدول  -4پارامترهای آماری برای مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان برای سیستم
آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی پیوسته
Table 4- Statistical parameters for the comparison of measured and predicted values of up and down wetted area in
continuous surface and subsurface drip irrigation

مساحت خیس شده
)(Wetted area
)MAE (m2

)RMSE (m2
Aup

Ad

Aup

Ad

آزمایش
)(Experiment
R2
Aup

Ad

LT-DI
)0.99 (0.99
)0.0031 (0.0503
)0.0041(0.0686
MT-DI
)0.99 (0.99
)0.0029 (0.0394
)0.0036 (0.0482
HT-DI
)0.99 (0.98
)0.0033 (0.0293
)0.0044 (0.0377
LT-SDI-15
)0.99 (0.99) 0.96 (0.88
)0.0024 (0.0743
)0.0037 (0.0133
)0.0031 (0.097) 0.0046 (0.0147
LT-SDI-30
)0.99 (0.99) 0.94 (0.91
)0.0019 (0.0842
)0.004 (0.0084
)0.0024 (0.1091) 0.0052 (0.0128
MT-SDI-15
)0.99 (0.99) 0.97 (0.94
)0.0018 (0.0477
)0.0035 (0.0195
)0.0021 (0.0628) 0.0041 (0.0214
MT-SDI-30
)0.99 (0.99) 0.97 (0.84
)0.0034 (0.0509
)0.0045 (0.017
)0.0039 (0.0655) 0.0052 (0.0199
HT-SDI-15
)0.98 (0.96) 0.96 (0.95
)0.0039 (0.0354
)0.0031 (0.0152
)0.0046 (0.0436) 0.0036 (0.0165
HT-SDI-30
)0.99 (0.99) 0.96 (0.83
)0.0016 (0.0318
)0.0026 (0.0114
)0.0029 (0.0403) 0.0039 (0.0134
)اعداد داخل پرانتز مربو به مدل کریمی و همکاران ( )2015میباشد( The numbers in parentheses refer to the model of Karimi et al. 2015a
و HTبه ترتتیب اشاره به بافت س،ک متوسط و سنگین دارد ( LT, MT and HT refer to light texture, medium texture and heavy texture, respectively
)MT LT
DI AND SDI-15 refer to surface drip irrigation and subsurface drip irrigation with installation depth 15 cm, respectively
 DIو  SDI-15به ترتیب اشاره به سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی با عمق نصب  15سانتیمتر دارد
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شکل  -6مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای سطحی پیوسته با
خط 1:1
Figure 6- Comparison of measured and predicted values of down wetted area for continuous surface drip irrigation with 1:1
line

شکل  -7مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی
پیوسته با خط 1:1
Figure 7- Comparison of measured and predicted values of up and down wetted area for continuous subsurface drip
irrigation with 1:1 line

همچنین در شکل  8مقایسه بین مقادیر اندازهگیری شده و ش،یه-
سازی شده با خط نیم ساز  1:1نشان میدهد که مدل پیشنهادی برای
تمامی پالسهای مدورد بررسدی ( 30-30 20-40و  )40-20و بدرای
تمامی خا های مورد بررسی ) (MT,LT,HTبا دقت بداالیی سدطح

خیس شده را در آبیاری قطرهای سطحی پی بینی میکند همچندین
پارامترهای آماری جدول  5نشان میدهد که مددل پیشدنهادی بدرای
سیستم آبیاری قطرهای زیر سدطحی بدا کداربرد پالسدی نیدز عملکدرد
مناس،ی دارد و قادر است سطح خیس شده باال و پایین قطرهچکدان را
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با خطای کمتری پی بینی کندد نتدایج ارزیدابی مددل مدذکور نشدان
میدهد که دامنه تغییرات مقادیر  MAEو  RMSEبدرای پدی بیندی
سطح خیس شده پایین قطرهچکان به ترتیب بدین  0/002-0/0077و
 0/0032-0/0098متر مربع میباشد و دامنه تغییرات مقادیر  R2بدین
 0/91-0/99میباشد همچنین این مدلها سطح خیس شدده بداالی
قطرهچکان را نیز با خطای کمتری پی بینی میکند و مقدادیر MAE
و  RMSEبرای آزمای های مورد بررسی به ترتیدب بدین -0/0067
 0/0015و  0/0019-0/0077متر مربع متغییر است و مقادیر  R2بدین
 0/89-0/99متغییددر اسددت در شددکل  9نتددایج مقایسدده بددین مقددادیر
اندازهگیری شده و ش،یهسازی شده با خط نیمساز  1:1نشان مدیدهدد
که ارائه شده سطح خیس شده باالی قطرهچکان زیرسطحی را نیز بدا
دقت مناس،ی پی بینی میکند علت اینکه مدلهای پیشنهادی سطح
خیس شده سطح خیس شده پایین قطرهچکان را بهتر از سطح خدیس
شددده بدداالی قطددرهچکددان پددی بینددی مددیکننددد ایددن اسددت کدده در
قطرهچکانهای زیرسطحی هنگامیکه ج،هه رطدوبتی بده سدطح زمدین
میرسد شکل پیاز رطوبتی باالی قطرهچکان از حالت نیمدایره یا ندیم
بیضی شکل خارج شده و از این زمان به بعد افزای مساحت خدیس

شده باالی قطرهچکان به صورت یک شدکل ندامنظم مدیباشدد و در
جهت افقی ج،هه رطوبتی مساحت افزای مییابد اما ج،هده رطدوبتی
پایین قطرهچکان همیشه به صورت نیم دایره یا نیم بیضی میباشدد و
شکل کلی پیاز رطوبتی تغییر اساسی نمیکند و به همین دلیدل مددل
پی بینی مناس،تری از آن دارد همچنین نتایج ارزیابی کلدی مددلهای
ارائه شده در جدول  6نشان میدهد که پارامترهدای آمداری  SI R2و
 NSEدر سیستم آبیاری سطحی و زیر سطحی (با کداربرد پیوسدته) و
برای مساحت خیس شده پایین قطرهچکان به ترتیب 0/0483 0/99
 0/996و  0/997 0/0441 0/99میباشدد و همچندین ایدن مقدادیر
برای مساحت خیس شده بداالی قطدرهچکدان 0/996 0/132 0/95
میباشد همچنین پارامترهای آمداری مدذکور بدرای سیسدتم آبیداری
سطحی و زیر سطحی (با کاربرد پالسی) و برای مساحت خدیس شدده
پایین قطرهچکان به ترتیب  0/994 0/0548 0/99و 0/0795 0/99
 0/99میباشد و برای مساحت خیس شده باالی قطرهچکدان 0/96
 0/957 0/109میباشد این پارامترهای آمداری نشدان مدیدهدد کده
مدلهای ارائه شده دارای کارایی باالیی میباشند

جدول  -5پارامترهای آماری برای مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان برای سیستم
آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی پالسی
Table 5- Statistical parameters related to comparison of measured and predicted values of up and down wetted area for pulse
surface and subsurface drip irrigation

مساحت خیس شده
)RMSE (m2
Ad
Aup
0.0082
0.0059
0.0057
0.0036
0.0056
0.0051
0.0034
0.0077
0.0058
0.0032 0.0041
0.0066 0.0019
0.0055 0.0044
0.0098 0.0055
0.0073 0.0058
0.007 0.0027
0.0064 0.004
0.0048 0.0027
0.0042 0.0044
0.0041 0.0026
0.0066 0.0044
0.0045 0.0019
0.0069 0.007
0.0045 0.0033
0.0051 0.0046
0.0068 0.0031
0.0044 0.0031
0.005 0.0077

Wetted area
)MAE (m2
Ad
Aup
0.0065
0.0049
0.0047
0.0029
0.0048
0.0038
0.0027
0.006
0.0046
0.002 0.0034
0.0056 0.0016
0.0043 0.0033
0.0077 0.0036
0.0061 0.0049
0.0054 0.0021
0.0052 0.0031
0.0039 0.002
0.0035 0.0037
0.0032 0.0021
0.0051 0.0035
0.0034 0.0015
0.0057 0.0054
0.0034 0.0026
0.0039 0.0041
0.0056 0.0025
0.0035 0.0026
0.0042 0.0067

R2
Aup
0.92
0.98
0.95
0.89
0.91
0.97
0.97
0.98
0.96
0.99
0.99
0.99
0.96
0.99
0.99
0.98
0.99
0.93

Ad
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.99
0.98
0.99
0.91
0.98
0.99
0.97
0.98
0.95
0.99
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.99
0.99
0.97
0.99
0.99

پالسی

آزمایش

Pulse

Experiment

30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40

LT-DI
LT-DI
LT-DI
MT-DI
MT-DI
MT-DI
HT-DI
HT-DI
HT-DI
LT-SDI-15
LT-SDI-15
LT-SDI-15
LT-SDI-30
LT-SDI-30
LT-SDI-30
MT-SDI-15
MT-SDI-15
MT-SDI-15
MT-SDI-30
MT-SDI-30
MT-SDI-30
HT-SDI-15
HT-SDI-15
HT-SDI-15
HT-SDI-30
HT-SDI-30
HT-SDI-30
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شکل  -8مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای سطحی پالسی با
خط 1:1
Figure 8- Comparison of measured and predicted values of down wetted area for pulse surface drip irrigation with 1:1 line

شکل  -9مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی
پالسی با خط
Figure 9- Comparison of measured and predicted values of down wetted area for pulse subsurface drip irrigation with 1:1
line
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شکل  -10مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باالی قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی
پالسی با خط
Figure 10- Comparison of measured and predicted values of up wetted area for pulse subsurface drip irrigation with 1:1 line

جدول  -6پارامترهای آماری برای ارزیابی کلی مدلهای ارائه شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی
Table 5- Statistical parameters for general evaluation in surface and subsurface drip irrigation

مساحت خیس شده
NS
Aup
0.951
0.96

Ad
0.996
0.997
0.994
0.99
-

Wetted area
SI
Ad
Aup
0.0483
0.0441
0.1338
0.0548
0.0795
0.109

نتیجهگیری
در این تحقیق ممموعدهای از آزمایشدات بدرای سیسدتم آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی با استفاده از سه دبی مختلدف ( 4 2و
 6لیتر در ساعت) سه نوع خا مختلف (رسی لدومی رسدی شدنی و
شنی لومی) برای دو سیستم آبیاری پیوسته و پالسی (بدا نسد،ت -40
 30-30 20و  )40-20به انمداس رسدید نتدایج حاصدل از آزمایشدات

کاربرد

پارامتر

Application

Parameter

R2
Aup
0.95
0.96

Ad
0.99
0.99
0.99
0.99
-

Continuous
Continuous
Continuous
Pulse
Pulse
Pulse

DI
SDI-Down
SDI-Up
DI
SDI-Down
SDI-Up

نشان میدهد که مساحت خیس شده اطراف قطرهچکان برای شدرایط
کاربرد پالسی و پیوسته برای خدا هدای و دبدیهدای مدورد بررسدی
مقادیر متفاوتی میباشد نتایج نشان داد که بیشترین سطح خیس شده
پایین قطرهچکان (برای سیستمهای آبیاری قطدرهای سدطحی و زیدر
سطحی) مربو به خا های شنی میباشد و همچنین بیشترین سطح
خیس شده باالی قطرهچکان در سیستم آبیاری زیر سطحی مربو به
خا لومی و رسی مدیباشدد همچندین نتدایج نشدان داد کده بدرای
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 مددیباشددد و بددرای0/99 0/0795 0/99  و0/994 0/0548 0/99
 میباشد0/957 0/109 0/96 مساحت خیس شده باالی قطرهچکان
این پارامترهای آماری نشان میدهد که مددلهدای ارائده شدده دارای
ی مددلهای ارائده بدرای،کارایی باالیی میباشند همچنین به طور نس
مساحت خیس شده پایین قطرهچکان (هم در سیسدتم پیوسدته و هدم
بای پالسی) در مقایسه با مدلهای ارائه شده بدرای تخمدین مسداحت
خیس شده باالی قطرهچکان دارای دقت به مراتب بیشتری میباشند
دلیل این امر بدین خاطر میباشند که این مدلها کده بدرای سیسدتم
هه رطوبتی به سطح زمین،آبیاری زیر سطحی میباشد هنگامی که ج
میرسد الگو و شکل پیاز رطوبتی تغییر میکند و بدین خاطر مددلهدا
به خوبی تخمین دقیقی از مساحت خدیس شدده بداالی قطدرهچکدان
ندارند ولی مدل های ارائده شدده بدرای مسداحت خدیس شدده پدایین
)قطرهچکان الگو پیاز رطوبتی به طور یکنواخت (به صورت ندیم دایدره
حفظ میشود استفاده روابط در طراحی سامانههدای آبیداری قطدرهای
سطحی و زیر سطحی میتواندد بده عندوان یدک دسدتورالعمل مفیدد
ود عملکرد این سیستمها گردد،میتواند باعث به

آزمای های مربو به کاربرد آب بیشترین سطح خدیس شدده پدایین
 میباشد30-30 قطرهچکان مربو به سیستم آبیاری پالسی با کاربرد
سبس با توجه به اهمیت مساحت خیس شده پیاز رطوبتی با اسدتفاده
از آنالیز رگرسیون غیرخطی مدلهای تمربی مختلفی برای پی بیندی
سطح خیس شده باال و پدایین قطدرهچکدان در سیسدتمهدای آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی ارئه گردید سبس عملکرد مددلهدای
پیشنهادی با مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و پی بیندی شدده
مورد ارزیابی قدرار گرفدت نتدایج نشدان داد کده مددلهدای تمربدی
ولی در پی بینی سطح خدیس شدده دارندد،پیشنهادی توانایی قابل ق
همچنین نتایج پارامترهای ارزیابی نشان داد کده در آبیداری پیوسدته و
R2 برای سیستم آبیاری سطحی و زیر سطحی و پارامترهای آمداری
 برای مساحت خیس شده پایین قطدرهچکدان بده ترتیدبNSE  وSI
 مددددیباشددددد و0/997 0/0441 0/99  و0/996 0/0483 0/99
همچنین این مقادیر برای مساحت خیس شده باالی قطدرهچکدان (در
 مدیباشدد همچندین در0/996 0/132 0/95 )آبیاری زیدر سدطحی
آبیاری پالسی پارامترهای آماری مذکور برای سیستم آبیاری سطحی و
زیر سطحی و برای مساحت خیس شده پایین قطرهچکدان بدهترتیدب
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Introduction: Among irrigation methods, a drip irrigation system (surface and subsurface) is more
acceptable in arid and semi-arid regions due to high water use efficiency and potential crop yield. Pulse drip
irrigation (with suitable management practices) is one of the drip irrigation methods (includes a set of cycles,
each cycle consisting of the irrigation phase and a resting phase) that have high potential to improve the
uniformity of soil moisture distribution. Suitable design and management of pulse or/and continuous drip
irrigation systems substantially require a proper understanding of the moisture distribution pattern around the
emitter. One of the critical parameters concerning the moisture distribution pattern, taking into account the
wetted area of emitter. Important parameters of the wetted area include the down wetted area (Ad) for the surface
and subsurface drip irrigation system as well as the up wetted area of an emitter (Aup) for the subsurface drip
irrigation. Modeling the wetted area pattern and considering this parameter in design as one of the criteria for
increasing water efficiency in surface and subsurface drip irrigation systems is critical and important.
Materials and Methods: In this research, experiments were carried out in a transparent rectangular cube
with dimensions of (3 * 1 * 0.5 m) using three different soil textures (fine, heavy, and medium). The drippers
were installed at three different soil depths (surface, 15cm, and 30cm). The emitter discharge was considered 2.4,
4, and 6 lit/hr. Also, these experiments were carried out for two continuous and pulse irrigation systems. In pulse
irrigation, the pulse cycles were considered 30-30, 20-40, and 40-20 min. The first number refers to the irrigation
time, and the second number refers to the resting time of the system in each cycle. In this research, using a
nonlinear regression model, empirical models were developed to predict the wetted area of the moisture front.
The input parameters of the suggested model include emitter discharge, saturated hydraulic conductivity,
application time, soil bulk density, emitter installation depth, initial soil moisture content, pulse ratio (the ratio of
irrigation time to complete period of each cycle) and the proportions of sand, silt and clay in the soil.
Results and Discussion: The results of this study show that the highest and the lowest down wetted area (for
surface and subsurface drip irrigation systems) are related to sandy and clay soils, respectively. Also, the highest
up wetted area in the subsurface irrigation system is related to loamy and clay soils. The results of the
comparison between measured and simulated values of down and up wetted area indicated that these models
have acceptable precision and accuracy in estimating the wetted area of the wetting front in surface and
subsurface drip irrigation (with pulsed and continuous application). The comparison between the measured and
simulated down wetted area of the emitter (for surface drip irrigation with pulsed application) showed that the
R2, MAE and RMSE values varied between 0.98-0.99, 0.0027-0.0065 m2 and 0.0034-0.0082 m2, respectively.
Concerning statistical values, it is evident that these models have excellent performance in estimation of down
and up wetted area for subsurface drip irrigation. For subsurface drip irrigation with the pulsed application, the
values of R2, MAE and RMSE for the down wetted area of emitter, ranged 0.91-0.99, 0.002-0.0077 and 0.00320.0098, respectively. These models also estimate up wetted areas with less error, and the values of R 2, MAE, and
RMSE for all treatments varied between 0.89-0.99, 0.0015-0.0067 m2, and 0.0019-0.0077 m2, respectively.
Conclusion: This paper was aimed at presenting relationships for estimating the up and down wetted area of
emitter for surface and subsurface drip irrigation (with pulsed and continuous application). Regarding the
importance and applicability of empirical models, in this research, nonlinear regression models (NLR, which are
more widely used among researchers) were applied. For NLR method, different ten input variables (i.e., emitter
discharge, saturated hydraulic conductivity, application time, soil bulk density, emitter installation depth, initial
soil moisture content, pulse ratio (the ratio of irrigation time to complete period of each cycle) and the
percentage of sand, silt and clay) were considered. The results of this study indicate that the NLR model can
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estimate the up and down wetted area, and the statistical indices values are within acceptable ranges.
Considering these relations in designing surface and subsurface drip irrigation systems can improve the
performance of these systems.
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