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تأثير کدورت آب آبياری بر دقت اندازهگيری ميزان رطوبت بهوسيلهی دستگاه تتاپروب
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سعيد قائدی ،3پيمان افراسياب ،*2معصومه دلبری

 -1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه آب ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -2دانشیار گروه آب داشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -3دانشیار گروه آب دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
(تاریخ دریافت -1331 /2 /22 :تاریخ بازنگری -1331 /3 /22 :تاریخ تصویب)1331 /11 /2 :

چکيده
یکی از روشهای غیرمستقیم اندازهگیری میزان رطوبت خاک ،استفاده از دستگاه تتاپروب است .از آنجاییکه اساس کار
این دستگاه بر پایهی ثابت دی الکتریک خاک استوار است ،عوامل تأثیرگذار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،تأثیر
زیادی بر دقت قرائت این دستگاه دارند .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر کدورت آب آبیاری بر دقت اندازهگیری میزان
رطوبت خاک بهوسیله دستگاه تتاپروب می باشد .برای این منظور ،سه بافت متفاوت خاک (لوم سیلتی ،لومی و لوم شنی)
تحت سطوح مختلف کدورت آب آبیاری قرار گرفتند .سطوح کدورت آب آبیاری شامل  2111 ،1111 ،11و NTU 3111
بودند .نتایج نشان داد عامل بافت خاک و کدورت آب آبیاری در سطح معنیداری ( )P<0.01بر دقت اندازهگیری رطوبت
توسط دستگاه تتاپروب مدل  ML2تأثیر دارد .افزایش میزان کدورت آب آبیاری در هر سه نوع بافت خاک باعث کاهش
دقت قرائت دستگاه تتاپروب شد و بیشترین مقدار خطا در بافت لوم مشاهده شد که دارای بیشترین درصد رس بود به-
طوری که مقدار  RMSEدر روشهای غیرخطی ارائه شده توسط سازندگان دستگاه Topp et al. (1980) ،و Roth et
) al. (1990به ترتیب از  1/113به  ،1/183از  1/171به  1/131و از  1/117به  1/183افزایش یافت .همچنین نتایج
نشان داد که در بین توابع کالیبراسیونی مورد بررسی ،توابع کالیبراسیونی ویژهی دستگاه (خطی ویژه و غیرخطی ویژه)،
نسبت به توابع کالیبراسیونی دیگر ،دارای دقت بیشتری است که نشان از ضرورت کالیبراسیون ویژه دستگاه برای تمامی
خاکهای مورد آزمایش دارد.
واژههای کليدی :اندازهگیری رطوبت ،بافت خاک ،ثابت دیالکتریک ،دستگاه تتاپروب مدل ML2

مقدمه

3

کدورت آب ،معیاری برای میزان جذب نور و یا پراکندگی نور
توسط مواد معلق در آب است .قسمت عمدهی کدورت در آب-
های سطحی ،از فرسایش مواد کلوئیدی نظیر خاک رس ،الی،
خرده سنگها و اکسیدهای فلزی از خاک حاصل میشود.
فاضالبهای صنعتی و خانگی ممکن است حاوی تعداد متنوعی
از مواد کدورتزا باشند .اگرچه اندازهگیریهای مربوط به کدورت
بهطور متداول بر روی فاضالب انجام نمیشود ،اما تخلیهی
فاضالب ممکن است موجب کدورت منابع آبهای سطحی و
زیرسطحی شود .یکی از ویژگیهای اقلیمی مناطق خشک و
نیمهخشک ،عالوه بر نزوالت اندک جوی ،نزول بارشهایی با
شدت نسبتاً زیاد در مدتی کوتاه میباشد که منجر به وقوع
سیالبهایی حجیم میگردد .از آنجا که این سیالبها بهطور
عمده در فصل غیر زراعی اتفاق میافتد ،بدون استفاده از
* نویسنده مسئولp_afrasiab@yahoo.com :

دسترس خارج شده و با سرعت ا ز بسیاری از موانع عبور کرده و
در مسیر خود ،مواد معلق را نیز با خود حمل میکند .مواد معلق
حملشده ،بهطور معمول دارای ذرات گیاهی با قطر کمتر از 1/2
میلیمتر ،ذرات سیلت و رس بوده که حاصل فرسایش میباشند.
مواد معلق کلوئیدی همراه این آب ،عامل تولید کدورت آب
هستند ).(Salamati and Moazed, 2008
از سویی ،یکی از روشهای غیرمستقیم اندازهگیری
رطوبت استفاده از دستگاه تتاپروب میباشد .اساس اندازهگیری
رطوبت در دستگاه تتاپروب بر پایهی تغییرات ثابت دیالکتریک
خاک میباشد .با پیشرفت تکنولوژی ،دانشمندان به رابطهی بین
ثابت دیالکتریک مواد و رطوبت پی بردند .ثابت دیالکتریک
معیاری برای تمایل مولکولهای ماده برای آرایش خود در هنگام
قرارگرفتن در میدان نیروهای الکترواستاتیک میباشد .ویژگی
خاص آب ،سبب گردیده است تا ثابت دیالکتریک آن نسبت به
سایر مواد بسیار باالتر باشد .لذا میتوان گفت ثابت دیالکتریک
خاک بهطور عمده توسط مقدار آب آن کنترل میشود .یعنی با
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افزایش رطوبت ،ثابت دیالکتریک افزایش و با کاهش آن ،ثابت
دیالکتریک کاهش مییابد (Topp et al. .)Barzegar, 2008
( ،)1980با توجه به این نکته که ثابت دیالکتریک خاک تحت
کنترل آب خاک میباشد ،با استفاده از دستگاه الکترونیکی که
برای مصارف صنعتی تهیه شده بود ،توانستند رطوبت خاک را
اندازهگیری کنند و رابطهای معروف به مدل )1980( Topp et al.
را ارائه دهند ،)1990( Roth et al. .مدل دیگری را در این زمینه
مطرح کردند که در آن از ثابت دیالکتریک خاک ،آب و هوا
استفاده شده است .این مدل که از آن با نام مدل ترکیبی نیز یاد
میشود ،بر پایهی خواص فیزیکی خاک استوار میباشد و لذا از
دقت بیشتری نسبت به مدلهای دیگر برخوردار است ( Birchak
;et al., 1974; Dobson et al., 1985; Roth et al., 1990

) .)Friedman, 1998اگر چه استفاده از دستگاه تتاپروب دارای
مزایای بسیاری نسبت به روشهای دیگر اندازهگیری رطوبت
می باشد ،اما با توجه به تحقیقاتی که در اکثر نقاط جهان صورت
گرفته است ،مشخص شده که تغییرات خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک و در مجموع ،هر آنچه بر ثابت دیالکتریک خاک
تأثیر داشته باشد ،باعث ایجاد خطا در دقت اندازهگیری میزان
رطوبت توسط این دستگاه میشود .بنابراین ،کالیبراسیون این
دستگاه تحت شرایط مختلف خاک ضروری به نظر میرسد.
 )2005( Cosh et al.بیان نمودند که تتاپروب در اکثر خاکها،
مقدار رطوبت را بیشتر از مقدار واقعی تخمین میزند و لذا برای
دستیابی به نتایج دقیقتر ،کالیبراسیون ویژه برای کاهش خطا
ضروری است )2008( Kargas and Kerkides .به این نتیجه
رسیدند که منحنیهای کالیبراسیونی که سازندگان دستگاه
تتاپروب ارائه کردهاند ،در بیشتر موارد ،از حدود پیشبینیشده
برای رطوبت منحرف شده و کالیبراسیون ویژه برای هر خاک
ضروری به نظر میرسد .نتایج تحقیقات نشان میدهد که از
میان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،نوع بافت ،میزان
رس موجود در خاک و شوری ،سه فاکتور اصلی و تأثیرگذار بر
کالیبراسیون دستگاه تتاپروب میباشند ( sarani and afrasiab,
 .)2012از طرفی ،به نظر میرسد که کدورت آب آبیاری با تأثیر
بر برخی از خصوصیات خاک ،ازجمله هدایت هیدرولیکی،
تخلخل و نفوذپذیری ،بر دقت دستگاه تتاپروب مؤثر باشد.
 )2008( Salamati and Moazedدر پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که با افزایش کدورت آب آبیاری ،سرعت نفوذ
نهایی خاک ،هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل خاک
کاهش مییابد و دلیل آن را نیز پر شدن مجاری و خلل و فرج
خاک با مواد معلق و کلوئیدی همراه آب آبیاری بیان نمودند.
آزمایشهای  )1997( Fuchs et al.در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که مهمترین عامل نفوذپذیری آب در خاک ،مقدار رس

و در نتیجه کدورت موجود در آب است.
 )2001( Grahamدر پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که
مواد معلق کوچکتر از  1/2میلیمتر و مواد کربنی قابلحل
کوچکتر از  1/1میلیمتر در یک خاک ماسهای ،باالترین سرعت
نفوذ را در خاک در طول تجمع سیالب دارندButler and .
 )1995( Karunaratneنشان دادند که در الیههای سطحی که
تحت تأثیر روانابها قرار میگیرند ،با پر شدن مجاری و فضاهای
خالی خاک ،هدایت هیدرولیکی اشباع کاهش مییابد.
همانطور که گفته شد ،مواد کلوئیدی و ذرات رس و
سیلت ،عامل تولید کدورت آب میباشند .پس میتوان گفت،
خاکهای تحت آبیاری با آبهای دارای کدورت ،دارای مقدار
رس بیشتری نسبت به خاکهای هستند که با آبهای فاقد
کدورت آبیاری میشوند .از طرفی ،میزان رس موجود در خاک،
یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر دقت دستگاه تتاپروب میباشد.
بر اساس تحقیقات  ،)2000( Sun et al.خاکهای رسی معموالً
دارای شوری باالتر از خاکهای شنی و لومی هستند که غلظت
بیشتر یونها در محلول خاک رسی و همچنین بیشتر بودن
سطح ذرات خاک رسی نسبت به دو خاک دیگر ،از دالیل اصلی
آن است .این مقدار شوری میتواند باعث تغییر میزان ضریب
دیالکتریک خاک شود و در نتیجه باعث تخمین بیش از حد
رطوبت خاک شود .همچنین نتایج پژوهشهای پیشین نشان
داده که با افزایش میزان رس ،ضریب دیالکتریک آب پیوندی
در اطراف ذرات ،کمتر از مقدار آن در آب آزاد میگردد
( .)Namdar Khojasteh et al., 2012; Gong et al., 2003
مقدار رس با سطح ویژهی زیاد ،سبب آزادی کمتر مولکولهای
آب در اطراف ذرات جامد خاک و در نتیجه ،کاهش ضریب
دی الکتریک خاک در اطراف این ذرات نسبت به آب آزاد می-
گردند ( .)Roth et al, 1990از آنجاییکه کدورت آب آبیاری،
نتیجهی حلشدن رس در آب است و نیز با توجه به تأثیرات
میزان رس بر ثابت دیالکتریک خاک و دقت قرائت دستگاه
تتاپروب ،بررسی تأثیر کدورت آب آبیاری بر دقت برآورد میزان
رطوبت بهوسیلهی این دستگاه ضروری به نظر میرسد .در این
پژوهش ،تأثیر میزان کدورت آب آبیاری ،بر دقت اندازهگیری
رطوبت خاک بهوسیلهی دستگاه تتاپروب مدل  ML2مورد
بررسی قرارگرفته است.
Christoph Hinz and

مواد و روشها
مشخصات بافتهای مورد آزمايش

پژوهش حاضر در آزمایشگاه آبیاری دانشکدهی آب و خاک
دانشگاه زابل انجام شد .آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با چهار

قائدی و همکاران :تاثير کدورت آب آبياری بر دقت اندازهگيری ...

تیمار کدورت آب و سه تیمار بافت خاک در سه تکرار و به-
صورت گلدانی در  31گلدان انجام شد .گلدانها دارای حجمی
معادل  1/11111مترمکعب و از جنس پالستیک بودند که با
توجه به چگالی ظاهری هر بافت ،مقدار مشخصی خاک درون
گلدانها ریخته شد .مشخصات خاکهای مورد آزمایش ،در
جدول ( )1قابل مالحظه است .تیمارهای کدورت آب شامل
مقادیر کدورت  1111 ،2111 ،3111و کدورت ناچیز ()11
 NTUبودند .برای ایجاد سطوح مختلف کدورت در آب آبیاری،
خاکی لومی با مشخصات موجود در جدول ( )1از الک دو میلی-
متری عبور داده شد و چندین نمونه با وزنهای مختلف آماده
گردید .نمونه خاکهای با وزنهای متفاوت در یک لیتر آب حل
و به مدت سه دقیقه در حالت سکون قرار داده شد .در این
مدت ،مواد سنگین ازجمله شن موجود در خاک تهنشین گردید.
سپس از محلول تهیهشده (قسمت بدون مواد تهنشین شده)،
نمونه آب گرفته شد و با دستگاه کدورت سنج ،کدورت محلول
قرائت گردید .این کار برای نمونههای بیشتری تکرار و منحنی
کدورت ایجاد شده در برابر مقدار خاک مورد نیاز رسم گردید
( .)Salamati and Moazed, 2008شکل ( ،)1مقدار خاک مورد
نیاز برای تهیهی کدورتهای مختلف را نشان میدهد.
جدول  .3مشخصات خاکهای مورد آزمايش

بافت خاک

درصد
رس

درصد
سیلت

درصد شن

لوم سیلتی
لوم
لوم شنی

13/32
23/18
12/21

21/88
31/88
31/11

28/81
21/12
22/81

چگالی ظاهری
1/21
1/23
1/23

شکل  .3مقدار خاک مورد نياز در يک ليتر آب برای ايجاد سطوح مختلف
کدورت

بر اساس شکل ( ،)1مقدار خاک مورد نیاز برای تهیهی هر
لیتر آب با کدورتهای  2111 ،1111 ،11و  NTU 3111به
ترتیب  11 ،8 ،1/18و  22گرم بهدست آمد .پس از تهیه نمونه-
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های آب در  2سطح کدورت ،مجدداً میزان کدورت آن با دستگاه
کدورت سنج سنجیده و از صحت آن اطمینان حاصل
شد.گلدانها توسط آب با سطوح مختلف کدورت تا حد اشباع و
فقط یکبار در شروع آزمایش آبیاری شدند .پس از آبیاری
گلدانها ،عمل اندازهگیری رطوبت هر  22ساعت یکبار و با دو
روش وزنی و با استفاده از دستگاه تتاپروب انجام شد .گلدانها
به صورت هوا خشک رطوبت از دست دادند و اندازهگیریها تا
رسیدن رطوبت خاک به نقطه پژمردگی دائم ( )PWPادامه
یافت .خاک گلدانها در طول آزمایش دستنخورده باقی ماند و
برای جلوگیری از تبخیر زودهنگام آب گلدانها ،سطح گلدانها
با نایلون پالستیکی پوشانده شد.
اندازهگيری رطوبت خاک با دستگاه تتاپروب ML2

در این پژوهش ،برای اندازهگیری رطوبت خاک از دستگاه
تتاپروب مدل  )Miller and Gaskin, 1997( ML2استفاده
گردید .با قرار دادن میلههای  11میلیمتری این دستگاه در
داخل خاک و اتصال آن به قسمت ثبت داده و با تأمین انرژی 2
تا  12ولت برق مستقیم با شدت جریان  13آمپر ،رطوبت
حجمی خاک در مدت  1تا  2ثانیه اندازهگیری میشود .دقت
دستگاه تتاپروب  ±1/12است و در خاکهایی با شوری 111
دسیزیمنس بر متر ،دقت باالیی داشته و میتوان آن را تا
شوری  2111دسیزیمنس بر متر واسنجی نمود ( Jafari
 .)Haghighi 2003اساس اندازهگیری رطوبت در دستگاه
تتاپروب بر پایهی تغییرات دیالکتریک میباشد .این تغییرات
قابل تبدیل به ولتاژ و رطوبت حجمی میباشد .سیگنالهای
تولیدشده توسط این دستگاه ،دارای فرکانسهای ارسالی 111
مگاهرتز هستند که بهوسیلهی یک خط انتقال استوانهای و از
طریق  2میله به خاک انتقال داده میشوند .وقتی این سیگنالها
وارد خاک میشوند ،محتوای دیالکتریک و هدایت یونی خاک
ازجمله مقاومتهایی هستند که در سر راه این سیگنالها قرار
میگیرند .در سیگنالهای ارسالی با فرکانس  111مگاهرتز،
هدایت یونی حداقل است ،بنابراین تنها مقاومت موجود در سر
راه این سیگنالها رطوبت خاک میباشد و چون ثابت
دیالکتریک آب  ،81خاک  2و هوا  1است ،بنابراین مقدار
دیالکتریک خاک بهشدت به مقدار رطوبت وابسته است ( sarani
 .)and afrasiab, 2012اگر بین مقاومت میلهها با مقاومت
خطوط انتقالی درون پروب تفاوت ایجاد شود ،بخشی از
سیگنالهای ایجادشده توسط دستگاه از محل اتصال میلههای
پروب از بدنه به داخل دستگاه باز میگردد .سیگنالهای
بازگشتی و ساطعشده باعث ایجاد اختالف پتانسیل ثابتی در
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خط انتقال میشود و تغییرات ولتاژ توسط صفحهی نمایش-
دهندهی دادهها ثبت میشود .با اندازهگیری تغییرات ولتاژ
مقاومت مربوطه ،میتوان از طریق روابط ( )2و ( )3ثابت دی-
الکتریک و رابطه ( )1مقدار رطوبت حجمی را تعیین کرد
( (Gaskin and Miller, 1996; Miller and Gaskin, 1977
)

(رابطه )1

(√ -

(رابطه )2
و یا رابطهی خطی:
(رابطه )3

√

-

√

کاليبراسيون دستگاه

جدول ( ،)2توابع کالیبراسیون مختلفی که در این مقاله مورد
ارزیابی قرار گرفته است را نشان میدهد.

و ریشهی دوم ثابت دیالکتریک √ بهصورت رابطه ( )2ارائه
میشود:
جدول  .2توابع کاليبراسيون ارائهشده برای خاکهای معدنی

منبع

تابع

روش خطی سازندگان دستگاه ()1333

)θ -0.19+0.119 (1.1+4.44V

روش غیرخطی سازندگان دستگاه ()1333

)θ -0.19+0.119 (1.07+6.4V-6.4V2+4.7V3

روش )1980( Topp et al.

3

روش )1990( Roth et al.

3

کاليبراسيون ويژهی دستگاه

برای واسنجی دستگاه تتاپروب ،ابتدا یک نمونه خاک مرطوب
قرائت
انتخاب و با نصب دستگاه ،ولتاژ اندازهگیری شده
شده و √ با استفاده از روابط  2و  3محاسبه میشود .سپس
نمونهی خاک به مدت  22ساعت در آون و در دمای 112
درجهی سانتیگراد قرار داده میشود تا خشک گردد .ضمن
محاسبهی رطوبت حجمی نمونه  ، θولتاژ ورودی خاک
خشک
نیز محاسبه شده و با استفاده از روابط  2و √ ،3
محاسبه میگردد.
در مرحلهی بعد با جایگزینی  θدر رابطهی √ ،1
از روی نمونهی خاک کامالً خشک بهدست میآید .در نهایت با
جایگذاری √ و  θدر رابطهی  ،2محاسبه میگردد:
√-

(رابطه )2

√

θ

با مشخص شدن و  ،از تلفیق رابطهی  ،1با روابط 2
و  ،3میتوان رطوبت کالیبرهشده را برای هر نقطهی رطوبتی به-
دست آورد.
(رابطه )2
(رابطه )1

] )-

-

([

] -

[

θ
θ

رابطهی  ،2حالت غیرخطی ویژه و رابطهی  ،1حالت خطی
ویژه است.
در این پژوهش ،برای بررسی میزان همسانی مدلهای
تخمین رطوبت با روش مستقیم اندازهگیری ،از ریشهی میانگین

2

2

55
95

 98

5
8

 θθ -

مربعات خطا ( ،)RMSEمیزان خطای نسبی ( )REبه ترتیب به
شرح روابط ( )7و ( )8و همچنین ضریب تعیین ( )R2استفاده
شد ()Alizadeh et al., 2009
(رابطه )7

-θ

θ

∑√
||θ -θ
̅θ

∑

(رابطه )8
در این روابط θ ،رطوبت حجمی اندازهگیری شده به روش
وزنی ( θ ،)cm3/cm3رطوبت اندازهگیری شده بهوسیله
تتاپروب ( ̅ ،)cm3/cm3متوسط رطوبت حجمی اندازهگیری شده
به روش وزنی ( )cm3/cm3و  nتعداد کل نمونهها میباشد.

نتايج و بحث
سازندگان دستگاه تتاپروب دو معادله برای آن ارائه کردند و با
استفاده از کالیبراسیون ویژه نیز دو معادلهی دیگر برای دستگاه
بهدست آمد .تاپ و همکاران در سال  1381و روت و همکاران
در سال  1331نیز معادالت دیگری ارائه کردند که مقدار رطوبت
خاک را با استفاده از ثابت دیالکتریک خاک محاسبه مینماید.
ب رای مقایسه شش روش فوق از مقادیر جذر میانگین مربعات
خطا ( )RMSEو درصد خطای نسبی ( )REمربوط به توابع
کالیبراسیونی مذکور ،تحت میزان مختلف کدورت آب آبیاری در
بافتهای متفاوت استفاده شد که نتایج آن در جدولهای ( 3تا
 )2قابل مالحظه میباشد.
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جدول  . 1مقادير جذر ميانگين مربعات خطا و خطای نسبی تخمين رطوبت خاک توابع مختلف کاليبراسيونی دستگاه تتاپروب ،در تيمارهای مختلف ،در بافت لوم-
سيلتی

خطی ویژه

()1980

()1990

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

()NTU

خطی

کدورت

غیرخطی

غیرخطی ویژه

Topp et al.

Roth et al.

11
1111
2111
3111

1/121
1/123
1/118
1/113

12/12
11/18
18/18
18/7

1/122
1/127
1/127
1/128

11/12
12/38
12/32
12/22

1/12
1/123
1/112
1/112

13/88
12/32
17/13
17/23

1/122
1/121
1/122
1/121

11/21
12/17
12/11
12/71

1/128
1/121
1/11
1/111

12/81
12/13
11/2
11/37

1/122
1/128
1/122
1/121

11/37
13/13
12/32
12/32

میانگین

1/113

11/37

1/122

13/82

1/127

12/83

1/12

13/13

1/122

12/17

1/121

13/73

جدول  .9مقادير جذر ميانگين مربعات خطا و خطای نسبی توابع مختلف کاليبراسيونی دستگاه تتاپروب ،در تيمارهای مختلف ،در بافت لوم

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

()NTU

غیرخطی

)RE(%

کدورت

خطی

خطی ویژه

Topp et al.
()1980

غیرخطی ویژه

Roth et al.
()1990

11
1111
2111
3111

1/182
1/183
1/131
1/111

23/77
22/88
22/21
31/22

1/113
1/172
1/18
1/183

13/27
13/37
21/37
21/83

1/113
1/173
1/117
1/113

18/37
13/72
13/23
13/21

1/121
1/113
1/128
1/122

11/81
17/28
11/32
17/82

1/171
1/172
1/181
1/13

21/21
13/8
22/21
21/13

1/117
1/117
1/173
1/183

13/32
18/2
21
23/87

میانگین

1/183

22/33

1/177

21/31

1/111

13/33

1/128

17/22

1/173

22/22

1/172

21/32

جدول  . 5مقادير جذر ميانگين مربعات خطا و خطای نسبی توابع مختلف کاليبراسيونی دستگاه تتاپروب ،در تيمارهای مختلف ،در بافت لومشنی

()NTU

کدورت

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

RMSE

)RE(%

میانگین

1/123 23/82 1/113

18

RMSE

1/123 8/82 1/128 12/13 1/137 21/1
1/131 11/21 1/131
12
1/12 13/31
1/137 12/33 1/122 17/83 1/122 23/17
1/131 12/2 1/121 22/11 1/118 31/1

RMSE

11
1111
2111
3111

1/121
1/122
1/117
1/182

)RE(%

خطی

)RE(%

غیرخطی

خطی ویژه

غیرخطی ویژه

Topp et al.
()1980

Roth et al.
()1990

17/21 1/128 11/1 1/12 7/32
11/17 1/12 12/1 1/123 11/17
13/22 1/11 13/12 1/121 12/13
22/22 1/171 22/31 1/17 12/12

13/22 1/127 13/12 1/122 11/21 1/132 12/22 1/137

همانگونه که در جدول ( )3قابل مالحظه است ،در بافت
لوم سیلتی ،در تمامی توابع کالیبراسیونی ارائه شده ،افزایش
کدورت آب آبیاری موجب افزایش مقدار  RMSEو  REو کاهش
دقت دستگاه شده است .بهعنوان مثال در روش خطی ویژه،
افزایش کدورت آب آبیاری از  11به  ،)NTU( 3111موجب
افزایش مقدار  RMSEو  REبه ترتیب از  1/12به  1/112و از
 13/88به  17/23شد .همچنین در روش غیرخطی ویژه افزایش
کدورت موجب افزایش مقدار  RMSEو  REبه ترتیب از 1/122
به  1/121و از  11/21به  12/71شد .این در حالی است که در
دیگر روشهای ارائهشده نیز افزایش خطای دقت دستگاه به

دلیل افزایش کدورت بهوضوح قابل مشاهده است .در این بافت
کمترین مقدار خطا در هر چهار سطح کدورت در بین توابع
کالیبراسیونی ارائه شده مربوط به روش غیرخطی ویژه و
بیشترین خطا مربوط به روش خطی ارائه شده توسط سازندگان
دستگاه بود ،لذا در این نوع بافت خاک ،کالیبراسیون ویژه
دستگاه الزامی به نظر میرسد .با افزایش کدورت آب آبیاری در
بافت لومی (جدول  ،)2مقدار  RMSEدر روشهای خطی ویژه و
غیرخطی ویژه روند افزایشی یا کاهشی ثابتی را نشان نداد این
در حالی است که در همین بافت ،با افزایش کدورت آب آبیاری،
دقت قرائت دستگاه در توابع کالیبراسیونی دیگر به شدت کاهش
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نشان داد به نحوی که در روش خطی ارائه شده توسط
سازندگان دستگاه ،مقدار  RMSEاز  1/182به  1/111افزایش
یافت .این مقدار در روشهای غیرخطی ارائه شده توسط
سازندگان دستگاه )1980( Topp et al. ،و  ،)1990( Roth et al.به
ترتیب از  1/113به  ،1/183از  1/171به  1/131و از  1/117به
 1/183افزایش یافت .لذا در بافت لومی نیز ،کالیبراسیون ویژه
دستگاه الزامی به نظر میرسد .در بافت لوم شنی (جدول  )2نیز
افزایش کدورت آب آبیاری از  11به  ،)NTU( 3111موجب
افزایش مقدار  RMSEو  REدر تمامی توابع کالیبراسیونی ارائه
شده ،گردید .در این بافت نیز ،کمترین مقدار خطا در هر چهار
سطح کدورت در بین توابع کالیبراسیونی ارائهشده مربوط به
روش غیرخطی ویژه و بیشترین خطا مربوط به روش خطی
ارائهشده توسط سازندگان دستگاه بود ،لذا در این نوع بافت
خاک نیز همانند دو بافت دیگر پیشنهاد به کالیبراسیون ویژه
دستگاه میگردد .این نتایج با نتایج  )2005( Cosh et al.و
 )2008( Kargas and Kerkidesمطابقت دارد .آنها گزارش
دادند که منحنیهای کالیبراسیونی ارائهشده توسط سازندگان
دستگاه ،در بیشتر موارد از حدود پیشبینی شده برای رطوبت
انحراف داشته و کالیبراسیون ویژهی دستگاه تتاپروب برای هر
خاکی ضروری است.
کمترین مقدار  RMSEو  REبرای تمامی توابع در بین
سه بافت مورد آزمایش در بافت لوم شنی اتفاق افتاد .در این
بافت ،دو روش غیرخطی ویژه و خطی ویژه دارای کمترین مقدار
 RMSEو  REدر بین توابع کالیبراسیونی بودند .مقدار RMSE
در روش غیرخطی ویژه ،در کدورت  NTU 11کاهش چشم-
گیری نسبت به مقدار  RMSEتحت همین مقدار کدورت در دو
بافت دیگر داشته است .در کدورتهای دیگر و روشهای
کالیبراسیونی دیگر نیز همین مقدار کاهش نسبت به دو بافت
دیگر مشاهده شد .این موضوع را میتوان متأثر از سبک شدن
بافت و کاهش مقدار رس موجود در بافت لوم شنی نسبت به دو
بافت دیگر دانست )1990( Roth et al. .گزارش دادند که مقدار
رس با سطح ویژهی زیاد ،سبب آزادی کمتر مولکولهای آب در
اطراف ذرات جامد خاک و در نتیجه کاهش ضریب دیالکتریک
خاک در اطراف این ذرات ،نسبت به آب آزاد میگردد که در
نهایت موجب خطا در قرائت مقدار رطوبت واقعی توسط دستگاه
تتاپروب خواهد شد .همچنین نتایج دیگر پژوهشها نیز نشان
داده که با افزایش میزان رس ،ضریب دیالکتریک آب پیوندی
در اطراف ذرات ،کمتر از مقدار آن در آب آزاد میگردد
(.)Namdar Khojasteh et al., 2009; Gong et al., 2003
بنابراین با سنگینتر شدن بافت خاک و افزایش میزان رس
خاک ،از دقت دستگاه کاسته میشود (.)Alizadeh et al., 2009

از طرفی در تمامی بافتهای مورد آزمایش ،افزایش کدورت آب
آبیاری موجب کاهش دقت قرائت دستگاه تتاپروب شد که می-
توان آن را به مقدار رس موجود در آب آبیاری تیمارهای مختلف
نسبت داد .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد کاهش ضریب
دیالکتریک خاک در اثر افزایش رس ،موجب قرائت بیشتر از
واقعِ دستگاه تتاپروب خواهد شد .تأثیر کدورت آب آبیاری بر
دقت دستگاه تتاپروب در بافت لوم سیلتی در شکل ( )1قابل
مشاهده است.
در بافت لوم سیلتی دو روش غیرخطی ویژه و Roth et al.
( )1990دارای کمترین مقدار  RMSEو  REدر مقایسه با دیگر
توابع ارائه شده بودند .همانطور که مشاهده میشود ،افزایش
کدورت آب آبیاری در بافت لوم سیلتی ،باعث کاهش ضریب
تعیین ( )R2و کاهش دقت دستگاه شده است .افزایش کدورت از
 11به  )NTU( 3111موجب کاهش ضریب تعیین از 1/3222
به  1/3127در روش غیرخطی ویژه شده است ،این در حالی
است که ضریب تعیین روش  )1990( Roth et al.در بافت لوم
سیلتی ،با افزایش کدورت تغییر چندانی نکرده است.
شکل ( ،)2انحراف مقادیر رطوبت اندازهگیری شده توسط
تتاپروب با روش وزنی در بافت لوم را نشان میدهد .در این بافت
دو روش غیرخطی ویژه و خطی ویژه به ترتیب دارای کمترین
مقدار  RMSEو  REدر مقایسه با دیگر توابع ارائه شده بودند.
همانطور که مشاهده میشود ،افزایش کدورت آب آبیاری در هر
دو روش کالیبراسیونی غیرخطی ویژه و خطی ویژه ،باعث کاهش
ضریب تعیین و کاهش دقت دستگاه تتاپروب شده استSun et .
 )2000( al.گزارش دادند که خاکهای رسی بهطور معمول
دارای شوری باالتر از خاکهای شنی و لومی است که دلیل آن
غلظت یونها در محلول خاک و سطح ذرات خاک است .این
مقدار شوری میتواند باعث تغییر میزان ضریب دیالکتریک
خاک شود و درنتیجه باعث تخمین بیش از حد رطوبت خاک
شود.
شکل ( ،)3انحراف مقادیر رطوبت اندازهگیری شده توسط
تتاپروب با روش وزنی در بافت لوم را نشان میدهد .در این بافت
نیز همانند بافت لومی دو روش غیرخطی ویژه و خطی ویژه به
ترتیب دارای کمترین مقدار  RMSEو  REدر مقایسه با دیگر
توابع ارائه شده بودند.
همانگونه که در شکل ( )3مشاهده میشود ،افزایش
کدورت آب آبیاری موجب کاهش ضریب تعیین در هر دو روش
خطی ویژه و غیرخطی ویژه شده است .در بافت لوم شنی،
افزایش میزان کدورت از  11به  ،NTU 3111باعث کاهش
ضریب تعیین از  1/3838به  1/3327در روش غیرخطی ویژه و
از  1/3722به  1/8313در روش خطی ویژه گردیده است.
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شکل  .3مقايسهی مقادير رطوبت اندازهگيری شده به روش وزنی با مقادير رطوبت اندازهگيری شده با دستگاه تتاپروب در بافت لومسيلتی تحت ميزان مختلف
کدورت.

شکل  .2مقايسهی مقادير رطوبت اندازهگيری شده به روش وزنی با مقادير رطوبت اندازهگيری شده با دستگاه تتاپروب در بافت لوم تحت ميزان مختلف کدورت.
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شکل  .1مقايسهی مقادير رطوبت اندازهگيری شده به روش وزنی با مقادير رطوبت اندازهگيری شده با دستگاه تتاپروب در بافت لوم شنی تحت ميزان مختلف
کدورت.

جدول ( ،) 1نتایج تجزیه واریانس را برای توابع مختلف
کالیبراسیونی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود بافت
خاک در تمامی روشهای کالیبراسیونی ،تأثیر معنیداری در
سطح  1درصد بر میزان رطوبت اندازهگیری شده با دستگاه
تتاپروب داشت .عامل کدورت آب آبیاری در روش کالیبراسیونی
خطی ویژه در سطح  2درصد و در سایر روشها ،در سطح 1
درصد تأثیر معنیداری بر قرائت دستگاه تتاپروب داشت.
همچنین قابلذکر است در تمامی روشهای کالیبراسیونی ،اثر
متقابل بافت و کدورت ،تأثیر معنیداری بر رطوبت اندازهگیری

شده با تتاپروب نداشت.
با توجه به مقایسه توابع کالیبراسیونی ارائهشده بر اساس
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیزان خطای نسبی ( )REو
ضریب تعیین ( )R2در جدولهای ( 2 ،3و  )2و همچنین شکل-
های ( 2 ،1و  ،)3روش غیرخطی ویژه دارای بیشترین دقت -
نسبت به سایر توابع در هر سه بافت خاک بود ،لذا در قالب
جدول ( ،)7معادالت پیشنهادی برای کالیبراسیون دستگاه
تتاپروب به روش غیرخطی ویژه تحت مقادیر مختلف کدورت
آب آبیاری ارائه شده است.

جدول  .7تجزيه واريانس برای توابع مختلف کاليبراسيونی

مجموع مربعات خطا
منبع تغییر

درجهی آزادی

خطی

غیرخطی

خطی ویژه

غیرخطی ویژه

)1980( Topp et al.

)1990( Roth et al.

بافت

2

**

1/122

**

1/113

**

**

1/128

**

**

کدورت

3

**

1/132

**

1/121

**

1/133

بافت × کدورت

1

ns

1/111

ns

1/113

*

1/183

1/122

ns

1/113

ns

1/117

1/131

1/112

**

**

1/131

ns

ns

1/113

1/133

1/113

** * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  1درصد 2 ،درصد و عدم معنیداری
جدول  .7معادالت کاليبراسيون مدل غيرخطی ويژه برای برآورد رطوبت خاک تحت شرايط مختلف کدورت

کدورت
()NTU
11
1111
2111
3111
و

بافت خاک
لوم سیلتی
=1/2333 +1/121
=1/2282 +1/112
=1/272 +1/1327
=1/2127 +1/2122

لوم
+1/1182
+1/2173
+1/1312
+1/1828

به ترتیب رطوبت اندازهگیری شده بهوسیله تتاپروب و به روش وزنی میباشند.

=1/3327
=1/2311
=1/2881
=1/3212

لوم شنی
+1/1212
+1/1182
+1/1121
+1/1111

=1/7228
=1/1182
=1/2111
=1/2883
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کاهش ضریب دیالکتریک خاک در اطراف این ذرات میشود که
در نهایت موجب خطا در قرائت مقدار رطوبت واقعی توسط
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان.دستگاه تتاپروب خواهد شد
،داد که کاهش ضریب دیالکتریک خاک در اثر افزایش رس
.موجب قرائت بیشتر از واقعِ دستگاه تتاپروب خواهد شد
همچنین نتایج نشان داد که توابع کالیبراسیونی ویژهی
 نسبت به توابع،)دستگاه (خطی ویژه و غیرخطی ویژه
 دارای دقت بیشتری است که نشان از،کالیبراسیونی دیگر
ضرورت کالیبراسیون ویژه دستگاه برای تمامی خاکهای مورد
.آزمایش دارد

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد عامل بافت خاک و کدورت
) بر دقت اندازهگیریP<0.01( آب آبیاری در سطح معنیداری
 نتایج. تأثیر داردML2 رطوبت توسط دستگاه تتاپروب مدل
نشان داد افزایش میزان کدورت آب آبیاری در هر سه نوع بافت
 لوم و لوم شنی) باعث کاهش دقت قرائت،خاک (لوم سیلتی
 بیشترین مقدار خطا در بافت لوم.دستگاه تتاپروب میشود
مشاهده شد که دارای بیشترین درصد رس بود و کمترین مقدار
خطا در بافت لوم شنی رخ داد که دارای کمترین مقدار رس
 افزایش میزان رس باعث آزادی.نسبت به دو بافت دیگر بود
کمتر مولکولهای آب در اطراف ذرات جامد خاک و در نتیجه
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