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تعيين شاخصهاي خاك و اندازهگيري بيالن آبی براي برنامهريزي يك مركز كنترل آبياري
*2

نايب عبدالرحمانیرزكه ،1رحمان فرخی تيمورلو

 .2 ،1دانشجوي کارشناسي ارشد و استاديار گروه مکانيک ماشينهاي کشاورزي دانشگاه اروميه
(تاريخ دريافت–1392/12/25 :تاريخ تصويب )1394/2/16 :

چکيده
امروزه محدوديت منابع آب بر اهميت برنامهريزي دقيق مشتمل بر برآورد زمان و ميزان آبياري افزوده است .اين امر با
شناسايي شاخصهاي خاک و بيالن آبي مزرعه امکانپذير است .مقدار ظرفيت زراعي خاک يک سري گلدان با دو روش
اندازهگيري آزمايشگاهي و مزرعهاي به ترتيب  21و 19/8درصد بهدستآمد و نقطۀ پژمردگي دائم 12درصد تعيين شد.
سپس مرکز کنترل آبياري بهروشي برنامهريزي شد که وقتي رطوبت خاک گلدانها به 21درصد رسيد آبياري قطع و با
رسيدن به 12درصد آبياري شروع شود .مرکز کنترل از رطوبتسنجي ارزانقيمت مدل  YL-69بهره ميبرد که با سنسور
دقيق  WET-2کاليبره شده و همبستگي بين دادهها  0/994است .ارزيابي دقت سنسور  YL-69در  5سطح رطوبتي (،21
 ،12 ،15 ،18و 9درصد) نشان داد که همبستگي  0/98بين رطوبت اندازهگيريشده با مقدار واقعي وجود دارد و حاکي از
امکان استفاده از آن در پايش رطوبت اطراف ريشۀ گياه براي رشد مطلوب است.
كليدواژگان :بيالن آبي ،رطوبتسنج ،سنسور ،سيستم کنترل ،شاخصهاي خاک.

مقدمه

1

با توجه به محوريبودن کشاورزي در برنامۀ توسعۀ اقتصادي
کشور ،باالبردن ميزان توليدات کشاورزي براي تأمين نهادههاي
غذايي اهميت ويژهاي دارد .در اين زمينه بايد به زيربناييبودن
مسئلۀ آب و خاک توجه کرد و برنامهريزيهاي الزم مبتني بر
استفادۀ بهينه از تمام پتانسيل آب و خاک صورت پذيرد .بررسي
توانايي هاي مذکور حاکي از آن است که با توجه به کمبود آب
در کشور بايد در مصرف آن تدابيري اتخاذ شود تا عملکرد بااليي
در توليد محصوالت کشاورزي بهعمل آيد .کاربرد روشهاي
آبياري زير فشار بهعنوان يکي از راهکارهاي استفادۀ بهينه از آب
در بخش کشاورزي در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته
است اما مشکل اساسي در بهينهسازي اين سيستمها
توجهنکردن به مصرف بهموقع آب است که درپايان به مصرف
بيرويه آن ميانجامد .در اين زمينه ،تجهيز و نوسازي
سيستمهاي آبياري مزارع به سيستمهاي زير فشار از يکسو و
باالبردن بازده اين سيستمها با استفاده از سامانۀ هوشمند از
سوي ديگر اهميت دارد.
براي افزايش بازدهي مصرف آب در کشاورزي بايد دو
فاکتور طراحي سيستمهاي آبياري و مديريت صحيح آنها در
نظر گرفته شود .کنترل خودکار سيستمهاي آبياري قطرهاي
* نويسندۀ مسئولr.farrokhi@urmia.ac.ir :

براي آبياري دقيق و بهينۀ محصوالت و باغات کشاورزي ،يکي از
روشهاي مديريت مصرف آب کشاورزي است .اهميت اين کار
با توجه به قرارگرفتن کشور ايران در منطقۀ کمآب و
خشکساليهاي سالهاي اخير از يک طرف و افزايش استفادۀ
کشاورزان از سيستمهاي آبياري قطرهاي در کشور از طرف ديگر
بيشتر نمايان ميشود .براي کنترل خودکار سيستمهاي آبياري
بايد مدت زمان آبياري و همچنين شروع و خاتمۀ آن بهصورت
علمي تعيين شود .تعيين زمان شروع و پايان آبياري به نحوي
که هميشه رطوبت بهميزان مطلوب در اطراف ريشه گياه وجود
داشته باشد ،بدون استفاده از تجهيزات مناسب امکانپذير نيست
و کشاورزان به تجربيات خود در اين زمينه اتکا ميکنند که
مسلماً اتالف آب را بههمراه دارد .همچنين بيشتر کشاورزان
براي آبياريکردن و بهکارانداختن پمپ سيستمهاي آبياري در
مزرعه ،زمان زيادي را صرف پيمودن مسافت شهر به مزرعه
ميکنند .استفاده از تايمرها بهعنوان روش کنترلي نيمهخودکار
راهحلي است که کشاورزان ميتوانند بهکار برند ،بهصورتي که
کشاورز با رفتن به مزرعه زمان شروع آبياري را بهصورت دستي
آغاز و خاتمۀ آن را با تايمر تنظيم کند .معايب موجود در اين
روش مشهود است .بنابراين با بهکاربردن دانش فني در
برنامه ريزي آبياري هوشمند ،بدون نياز به کاربر و شروع خودکار
آبياري زماني که گياه نياز به آب داشته باشد و خاتمۀ آبياري
بعد از رسيدن رطوبت خاک به حد مطلوب ،امکانپذير و ضروري
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بهنظر ميرسد  .تعيين زمان مناسب آبياري متأثر از برخي
شاخصهاي خاک ،گياه ،و بيالن آبي است که بايد اندازهگيري
شوند.
برنامهريزي آبياري با استفاده از شاخصهاي خاک از
روشهاي ساده و کاربردي است که محققان زيادي در اين
زمينه به آن توجه کردهاند .زيرا کمترين تغيير در فرم گياه به
رطوبت موجود در خاک بستگي دارد .بهطور کلي خاک مخزن
نگهداري رطوبت براي گياه است و خاکهاي گوناگون ،مقادير
متفاوتي آب در خود نگهميدارند که به بافت خاک و توزيع
اندازۀ خللوفرج آن بستگي دارد ( .)Afyuni et al., 1993بافت
خاک ،مقاومت مکانيکي خاک ،نقطۀ اشباع ،ظرفيت زراعي
( ،)1FCنقطۀ پژمردگي دائم خاک ( ،2 )PWPنفوذپذيري ،و پياز
رطوبتي از شاخصهاي خاکاند که در تعيين زمان مناسب
آبياري دخالت دارند .حرکت آب و توزيع آن در خاک (بيالن
آبي) به شاخصهاي مذکور و برخي شرايط آبوهوايي بستگي
دارد ( .)Ramah et al., 2011اهميت اندازهگيري بيالن آبي
خاک در تعيين محل کارگذاري سنسورها و برآورد ميزان آبياري
است .سنسورهاي رطوبتسنج خاک از سنسورهايي هستند که
به اين منظور ميتوانند استفاده شوند و محققان زيادي از آن در
کنترل خودکار سيستمهاي آبياري بهره گرفتهاند .با استفاده از
سنسورهاي رطوبتسنج ،رطوبت اطراف ريشۀ گياه بهصورت
آنالين اندازهگيري و ازطريق آن عمل آبياري خودکار صورت
ميگيرد ( .)Coolong, 2013نکتۀ حائز اهميت در استفاده از اين
سنسورها ،هزينۀ باالي آنهاست که استقبال کشاورزان را
کاهش ميدهد.
افزون بر تلفات آب در عمقهاي خارج از محدودۀ ريشۀ
گياه ،امکان ايجاد رواناب (مقدار آبي که بعد از آبياري در خاک
نفوذ نميکند ،اين آب در سطح خاک جاري و بدون استفاده
خارج ميشود) است که بايد کنترل شود .اين مطلب در پارکها
و جنگلهاي طبيعي بسيار مشاهده ميشود .توجهنکردن به
متناسببودن مشخصات خاک از نظر ظرفيت نگهداري و سرعت
نفوذ آب در خاک با سيستم آبياري باعث افزايش رواناب خواهد
شد .کاهش رواناب از ديگر مزاياي سيستمهاي هوشمند است که
با دراختيارقراردادن آب الزم گياه مانع مصرف بيرويۀ آب به
نسبت ساير سيستمهاي آبياري ميشود.
بنابراين اندازهگيري و تعيين شاخصهاي خاک از اقدامات
ضروري در برنامهريزي مرکز کنترل سيستم هوشمند آبياري
1. Field capacity , FC
2. Permanent Wilting Point , PWP

است که به اختصار تشريح ميشود:
 .1بافت و نوع ساختمان خاک :ترکيب نسبي اجزاي
تشکيلدهندۀ خاک را بافت خاک گويند .مقادير سه گروه اصلي
اجزاي تشکيلدهندۀ خاک را که شامل شن ،سليت ،و رس است،
با تجزيۀ آزمايشگاهي خاک اندازهگيري ميکنند ،با تعيين اين
مقادير و از روي مثلث بافت خاک ،نوع بافت خاک تعيين
ميشود .تأثير بافت خاک بر خللوفرج ،آن را در زمرۀ يکي از
خصوصيات مهم جريان آبوهوا در خاک قرار ميدهد
(.)Mahmodi, 2007
 .2ظرفيت زراعي :معموالً يک تا سه روز پس از
خيسشدن خاک بهوسيلۀ باران يا آبيارى ،رطوبت موجود در
خاک به شرايط نسبتاً پايدارى ميرسد .اين حد رطوبت ظرفيت
زراعى ناميده مىشو د در اين حالت منافذ درشت خاک آب خود
را از دست داده ولي منافذ ريز هنوز پر از آب است ،و گياهان
ميتوانند از آن استفاده کنند .رطوبت ظرفيت زراعي حد بااليي
از رطوبت قابل جذب گياه را نشان ميدهد و هرچه رطوبت خام
از اين حد بيشتر باشد تحتتأثير نيروي ثقل از خاک و حوزۀ
فعاليت ريشهها خارج ميشود (.)Theophilo and Marta, 2010
 .3نقطۀ پژمردگي دائم خاک :محدودهاي که ميزان
رطوبت موجود در خاک به کمترين مقدار خود ميرسد و
ريشهها قادر به جذب آن نيستند .در اين حالت گياه شروع به
پژمردهشدن ميکند.
 .4وزن مخصوص ظاهري خاک ( :)Bulk densityعبارت
است از وزن واحد حجم خاک خشکشده که برحسب گرم بر
سانتيمترمکعب بيان ميشود .اين پارامتر تعيينکنندۀ درصد
تخلخل خاک است و با ضربکردن آن در رطوبت وزني ،رطوبت
حجمي محاسبه ميشود .در بعضي از اندازهگيريها ،ظرفيت
زراعي و نقطۀ پژمردگي دائم را براساس رطوبت حجمي ارائه
ميکنند که براي استفاده از اين نتايج در برنامهريزي سيستم
هوشمند الزم است درصد رطوبت حجمي بر وزن مخصوص
ظاهري خاک تقسيم شود تا درصد رطوبت بهدست آيد ( Soltani
.)2010
3
 . 5آب قابل دسترس گياه ) :(PAWآب قابل استفادۀ گياه
همچنان که در رابطۀ  1نشان داده شده است مقدار رطوبتي
است که بين دو حد ظرفيت زراعي و نقطۀ پژمردگي دائم قرار
ميگيرد ( .)Veihmeyer and Hendrickson 1949شکل  1اين
حدود را براي انواع گوناگون خاکها براساس رطوبت حجمي
نشان ميدهد ( )Zotarelli et al., 2010که با تقسيمکردن اين
3. Plant Available Water
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حدود بر وزن مخصوص ظاهري خاک ،اين حدود برحسب درصد
رطوبت جرمي بهدست ميآيد (جدول  .)1در برنامهريزي مرکز
کنترل بايد سعي شود که رطوبت خاک به نقطۀ پژمردگي دائم
نرسد و از ظرفيت زراعي خاک باالتر نرود .بدين ترتيب اطمينان
حاصل ميشود که گياه تمام آب را مصرف ميکند و اتالف آبي
وجود نخواهد داشت.
PAW = FC-PWP
(رابطۀ )1

روى سطح خاک جريان مييابد و بهتدريج در آن نفوذ مىکند تا
براى استفادۀ گياه در خاک ذخيره شود .با توجه به اينکه يکي از
هدفهاي آبيارى ،ذخيرۀ آب در درون خاک است ،بنابراين نحوۀ
ورود آب و سرعت آن به داخل خاک بسيار اهميت دارد و از اين
پارامتر در تعيين نوع سيستم آبياري استفاده ميکنند که تابع
بافت خاک است ( .)Cheema et al., 2011جدول  2قابليت نفوذ
آب در انواع خاکها را نشان ميدهد که خاکهاي با بافت لومي
رسي نفوذپذيري مناسبي دارند و براي اجراي آبياري قطرهاي
مناسب اند (.)Mahmodi, 2007
جدول  .1ظرفيت زراعی و نقطۀ پژمردگی دائم در انواع خاكها برحسب

رطوبت جرمی ()Miller, 1990
درصد رطوبت

بافت خاك
در ظرفيت زراعی

در نقطۀ پژمردگی دائم

(درصد)

(درصد)

6/8

1 /7

شنی متوسط

شکل  .1ظرفيت زراعی و نقطۀ پژمردگی دائم در انواع خاكها برحسب
رطوبت حجمی ()Zotarelli et a1., 2010

 .6نفوذپذيري خاک :عبارت است از مقدار آبي که از سطح
خاک به داخل آن برحسب ارتفاع آب در واحد زمان نفوذ
ميکند .در تمام روشهاى آبيارى ،به جز آبيارى زيرسطحي ،آب

شنی ريز

8/5

2/3

لوم شنی

11/3

3/4

لوم شنی ريز

14/7

4/5

لوم

18/1

6/8

لوم سيلتی

19/8

7/9

لوم رسی

21/5

10/2

رسی

22/6

14/7

جدول  .2راهنماي طبقهبندي خاكها از نظر آبياري و تعيين كالس استعداد آنها ()Mahmodi, 2007

بافت سطحي

لوم شنى تا لوم رسي
تا لوم رسي سيلتي
شنى لومي تا لوم رسي
سيلتي يا لوم رسي
شن تا رسي
شن تا رسي
شن تا رسي

ذرات درشت در
خاک سطحي
(درصد)

ظرفيت نگهداري آب قابل استفاده
()mm/h
در  30cmفوقاني
خاک سطحي

در طول پروفيل تا
عمق 150cm

قابليت
نفوذپذيري
خاک

عمق مؤثر
()cm

شوري يا خطر
سديم

>15

<4

<20

کند تا متوسط

<100

خطر ندارد

15-35

2/5 -4

12-20

کند تا سريع

75-100

خفيف

<35
حدي ندارد
حدي ندارد

2/0-2/5
>2
حدي ندارد

10-12
>10
حدي ندارد

کند تا سريع
کند تا سريع
کند تا سريع

50-75
>50
>50

متوسط
شديد
حدي ندارد

 .7نحوۀ توزيع آب توسط قطرهچکان (پياز رطوبتي):
الگوي توزيع آب با قطرهچکان در خاک بايد اندازهگيري شود تا
آب ريختهشده پاي گياه به تمامي توسط آن مصرف شود و
تلفات آب کاهش يابد .شناخت الگوي خيسشدن خاک توسط
قطرهچکان (پياز رطوبتي) ،نقش مهمي در طراحي آبياري
قطرهاي هوشمند دارد و بر محاسبۀ عمق آبياري و محل

قرارگيري انواع سنسورهاي رطوبتسنج براي نشاندادن حد
رطوبتي مؤثر است .داشتن اطالعات کافي در زمينۀ نحوۀ توزيع
رطوبت در خاک براي تضمين طراحي مناسب سيستم آبياري و
تعيين دقيق محل قرارگيري سنسور در سيستمهاي هوشمند
الزامي است ( .)Arbat et al., 2013پياز رطوبتي ايجادشده
توسط قطرهچکان در سيستمهاي هوشمند آبياري بايد بهگونهاي
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باشد که ريشۀ گياه قابليت حداکثر استفاده از آب موجود را
داشته باشد .پايش اين پياز رطوبتي با سنسور امکانپذير است.
در طراحي سيستمهاي آبياري قطرهاي ،ميزان حجم خاک
خيسشده نشانگر مقدار آبي است که در ناحيۀ ريشۀ گياه
ذخيره شده است .بهطور کلي افزایش میزان دبی قطرهچكان فقط
بر درصد رطوبت نقاط نزدیک به قطرهچكان میافزاید ،تولید رواناب
میکند ،و از گسترش افقی و عمودی رطوبت میکاهد .بنابراین با
کاهش میزان دبی ،الگوی پخش آب در خاک افزایش مییابد و توزیع
رطوبت مناسبتری حول قطرهچكان خواهیم داشت ( Revol et al.,
.)1991
در سال  2013تحقيقي در زمينۀ اندازهگيري آزمايشگاهي
ظرفيت زراعي و مقايسۀ آن با فرمولهاي تعيين ظرفيت زراعي
براساس مشخصات خاک در کشور مالي و نيجريه صورت گرفت.
نتايج حاکي از آن است که براي اندازهگيري ظرفيت زراعي و
تعيين رطوبت مطلوب براي رشد گياه ازطريق آن نميتوان به
روش آزمايشگاهي اکتفا کرد ،بهطور کلي براي تعيين اين
محدوده بايد ترکيبي از دو روش آزمايشگاهي و مزرعهاي صورت
گيرد (.)Diallo and Marico, 2013
در سال  2013تحقيقي در زمينۀ ارزيابي سيستمهاي
آبياري قطرهاي زيرسطحي براي عملکرد رشد گياهان صورت
گرفته است .مبناي آزمايشهاي آنها نحوۀ حرکت آب بهسمت
ريشه براساس مشخصات خاک بوده است .براساس اين تحقيق،
با اندازهگيري مشخصات خاک هچون بافت خاک ،رطوبت اشباع،
ظرفيت زراعي ،و نقطۀ پژمردگي و واردکردن آن در نرمافزار
( Hydrus-2Dاین نرمافزار دارای انواع مدل یکبعدی ،دوبعدی ،و
سهبعدی است که این مدلها قادر هستند حرکت یکبعدی ،دوبعدی ،و
سهبعدی آب ،امالح ،حرارت ،جذب آب توسط ریشه ،و همچنین رشد
ریشه را در شرایط اشباع و غیراشباع در خاک شبیهسازی کنند ).نحوۀ
حرکت آب در مدت زمان معين در داخل خاک شبيهسازي شده
است .با دردسترسبودن الگوي پخش ريشۀ درخت مورد نظر و
پياز رطوبتي شبيهسازيشده توسط نرمافزار  Hydrus-2Dدر
مدت زمانهاي معين ،زمان آبياري براي حالتي که حداکثر آب
در اختيار گياه قرار داده شود ،تعيين شد .همچنين ازطريق
نرمافزار و با انجام چند تکرار نسبت به محلهاي متفاوت
قطرهچکان ،محل دقيق آن نسبت به پايۀ گياه مشخص شد که
مصرف بهينۀ آب را بهدنبال داشته است (.)Phogat et al., 2013
واضح است که با استفاده از سنسور رطوبتسنج و قرارگيري آن
در محل مناسب امکان شروع و پايان آبياري بدون دخالت اپراتور
وجود دارد که اين امر موجب مصرف بهتر آب ميشود ( Dursun
.)and Ozden, 2011

مشخصکردن الگوي پياز رطوبتي و تعيين محل سنسور
رطوبتسنج در سيستم کنترل هوشمند بهقدري اهميت دارد که
در تحقيقي در سال  2009از دو سنسور رطوبتسنج در
عمقهاي  20و 40سانتيمتري از سطح خاک با توجه به عمق
نفوذ ريشۀ گياه استفاده شد .دادۀ دريافتي از دو سنسور توسط
مرکز کنترل پردازش و ازطريق دو محدودۀ رطوبتي ،فرمان
شروع و پايان آبياري صادر ميشد (.)Riquelme et al., 2009
بهينهنبودن مصرف آب در سيستمهاي آبياري زير فشار
بهدليل عواملي همچون نداشتن برنامهريزي صحيح در زمان
شروع و پايان آبياري باعث اهميتبخشيدن به طراحي
سيستمهاي هوشمند آبياري براي افزايش کارايي مصرف آب
شده است .از مشکالت موجود در هوشمندکردن سيستمهاي
آبياري قطرهاي عالوه بر گرانبودن رطوبتسنجهاي رايج ،تعيين
زمان شروع و خاتمۀ آبياري است که ميتواند کارايي سيستم را
تحتتأثير قرار دهد .هدف از اين تحقيق تعيين شاخصهاي يک
نمونۀ خاک براي تعيين شروع و پايان آبياري با يک سنسور
رطوبتسنج ارزان و ارزيابي کارايي آن براي تعيين امکان
استفاده از آن در هوشمندسازي سيستم آبياري قطرهاي است.

مواد و روشها
اولين مرحله در شناسايي پارامترهاي خاک ،نمونهبرداري از آن
است تا در مراحل بعدي با تجزيه و تحليلهاي الزم ،خصوصيات
خاک شناخته و از اطالعات بهدستآمده در برنامهريزي مرکز
کنترل سيستم هوشمند استفاده شود .خاک استفادهشده براي
آزمايش از مزرعهاي واقع در دانشگاه اروميه پرديس نازلو ،که
سيستم هوشمند آبياري قطرهاي براي آن طراحي خواهد شد،
بهصورت تصادفي از چند منطقۀ زمين جمعآوري و براي انجام
آزمايشهاي الزم به آزمايشگاه گروه خاکشناسي دانشکدۀ
کشاورزي انتقال يافت .چند آزمايش با اهداف متفاوت به اين
شرح صورت گرفت:
 .1تعيين بافت خاك به روش هيدرومتري :با
مشخصکردن درصد رس ،سليت ،و شن موجود در خاک بافت
آن تعيين ميشود ،بنابراين براي تعيين مقادير اين ذرات ،خاک
نمونهبرداريشده ،ابتدا خشک شد .مقدار معيني از خاک
خشکشده و الکشده با ذرات کوچکتر از  2ميليمتر در يک بشر
ريخته و روي آن مقداري آب اضافه شد .محلول با همزن
الکتريکي ( )shakerبهمدت سه دقيقه بههم زده شد .در مرحلۀ
بعد ،حجم محلول به يک ليتر رسانده شد .پس از گذشت 40
ثانيه توسط هيدرومتر غلظت محلول قرائت و قرائت بعدي بعد از
گذشت  4ساعت انجام گرفت .هيدرومتر دستگاهي است که
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مقادير رس ،سيلت ،و شن خاک را برحسب گرم در ليتر با
استفاده از روابط  2تا  5اندازهگيري ميکند و با استفاده از مثلث
بافت خاک ،بافت مزرعه سنجيده ميشود (.)Bouyoucos, 1964
(سيلت+رس) =قرائت اوليه ( 40ثانيه)
(رابطۀ )2
(سيلت+رس)–وزن اوليۀ خاک=درصد شن
(رابطۀ )3
درصد رس=قرائت ثانويه ( 4ساعته)
(رابطۀ )4
رس(-سيلت+رس)=درصد سيلت
(رابطۀ )5
 .2تعيين ظرفيت زراعی :بهمنظور تعيين ظرفيت زراعي،
به مقداري از خاک خشکشده با وزن معلوم آب اضافه شد تا به
حد اشباع برسد .گل اشباع حاصل 24 ،ساعت به حالت خود رها
شد تا آب کامالً جذب دانههاي خاک شود ،سپس 50گرم از
نمونۀ گل اشباع به داخل ظرف فلزي با وزن معلوم ريخته و در
دماي  105درجۀ سانتيگراد در مايکرويو قرار داده شد .پس از
 24ساعت نمونه از مايکرويو بيرون آورده و توزين شد .با استفاده
از رابطۀ  6ميزان رطوبت اشباع خاک مشخص و بهصورت
تقريبي  0/65-0/7آن بهعنوان ظرفيت زراعي انتخاب ميشود
( .)Alizadeh 1387با مشخصشدن ظرفيت زراعي به روش
تقريبي با استفاده از رابطۀ  7نقطۀ پژمردگي دائم نيز تعيين
ميشود (.)Diallo and Marico, 2013
w w w b
wb

(رابطۀ )6
(رابطۀ )7
در اين رابطه )Ww( :وزن تر نمونه و
نمونه است.



FC
 1/ 6
PWP
( )Wbوزن خشک

 .3تعيين وزن مخصوص ظاهري خاك :گاهي براي طراحي
سيستمهاي آبياري از رطوبت حجمي استفاده ميکنند بههمين

شکل .2قراردادن ظرفهاي فلزي در خاك براي نمونهبرداري

با توجه به اينکه براي پايش رطوبت خاک در سيستمهاي
آبياري هوشمند از سنسور رطوبتسنج استفاده ميشود ،افزايش
هزينۀ اين سنسورها باعث کاهش استقبال متصديان بخش
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دليل الزم بود وزن ظاهري مخصوص خاک نيز اندازهگيري شود.
براي اين آزمايش ظرفهاي 100سانتيمترمکعبي در داخل
خاک قرار داده شد (شکل ،)2سپس ظرفها خارج شدند
بهطوري که حجم خاک داخل ظرف بهصورت دستنخورده باقي
بماند .نمونهها در مايکرويو و در دماي  110درجۀ سانتيگراد
بهمدت  24ساعت قرار داده و سپس وزن شدند ،اين آزمايش در
سه تکرار انجام گرفت ،براي اندازهگيري چگالي خاک با
درنظرگرفتن حجم ظرف مورد نظر و وزن خاک خشکشده ،وزن
ظاهري مخصوص خاک با رابطۀ  8محاسبه شد ( Mahmodi and
.)Hakimiyan, 2007
(رابطۀ )8

) m ( gr
) V (cm 3



 .4تعيين ظرفيت زراعی به روش غرقابی :بهرغم اينکه
ظرفيت زراعي در آزمايشگاه اندازهگيري شد اما همچنانکه قبالً
ذکر شد بايد آزمايش مزرعهاي نيز صورت گيرد .براي
بهدستآوردن ظرفيت زراعي در مزرعه قطعه زميني به مساحت
 2مترمربع به شکل حوضچه در آورده و تا عمق 30سانتيمتري
پر از آب شد (شکل .)3سپس روي آن با پالستيک پوشانده شد.
پس از  24ساعت و فروکشکردن آب ،اولين نمونهگيري از محل
مورد نظر صورت گرفت ،نمونه براي تعيين رطوبت در پالستيک
دربسته قرار داده و در آزمايشگاه مقدار رطوبت وزني اندازهگيري
شد .در فواصل زماني ثابت  12ساعت نمونهبرداري ادامه يافت تا
سرانجام مقدار رطوبت در دو اندازهگيري پشتسرهم تقريباً با
هم برابر شد .اين مقدار رطوبت برابر با رطوبت ظرفيت زراعي
بود (.)Alizadeh, 2008; Miller, 1990

شکل .3آبياري حوضچۀ ايجادشده در سطح مزرعه

کشاورزي نسبت به اين سيستمها شده است .بههمين دليل پس
از تحقيقات صورتگرفته و با توجه به امکانات موجود يک
سنسور ارزانقيمت مدل  YL-69براي استفاده در سيستم
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هوشمند تهيه شد ،اين سنسور داراي خروجي آنالوگ (حداکثر
 5ولت در محيط خشک) و ديجيتال (صفر يا يک) با ولتاژ
عملياتي  3/3تا  5ولت است ،بهگونهاي که با قراردادن سنسور
در اطراف ريشۀ گياه در عمق موردنظر ،اندازهگيري رطوبت
خاک وجود داشته باشد .اين سنسور دو پايه با فاصلۀ 1/3
سانتيمتر از هم و يک برد آردينو کوچک با  4پايه در خروجي
( )AO ،DO ،VCC ،GNDو دو پايه در ورودي (اتصال به ماژول
قرارگرفته در خاک) دارد (شکل .)4براي بررسي نحوۀ عملکرد
سنسور ،آزمايش کاليبراسيون و ارزيابي دقت آن صورت گرفت.
 .6كاليبراسيون سنسور  YL-69با رطوبتسنج :WET-2

بهمنظور کاليبراسيون صحيح سيستم رطوبتسنج  YL-69يک
سري آزمايش اندازهگيري براي ارزيابي و بهدستآوردن دقت
سنسور در شرايط واقعي در دانشکدۀ کشاورزي دانشگاه اروميه
اجرا شد .براي اينکار آزمون مقايسهاي بين سيستم طراحيشده
با رطوبتسنج  WET-2انجام شد .براي بررسي نحوۀ بهکارگيري
سنسور و رفع اشکاالت ابتدايي (ازقبيل تأثير قرارگيري دو
سنسور در کنار هم و سنجش زمان پاسخ براي دادهبرداري)،
ابتدا اندازهگيريهايي در يک سري گلدان انجام شد .پس از
يادگيري نحوۀ استفاده و اندازهگيري از سنسور ،کاليبراسيون
رطوبتسنج  YL-69در مقايسه با رطوبتسنج  WET-2در

شکل .4سنسور رطوبتسنج مدل  YL-69و برد آردينو

شکل .6عمل آبپاشی براي تهيۀ سطوح رطوبتی گوناگون

شرايط کامالً کنترلشده و براي  11سطح رطوبت گوناگون خاک
صورت گرفت (شکل .)5
 .7اندازهگيري دقت سنسور در اندازهگيري حداكثر و

حدقل رطوبت مطلوب خاك براي رشد گياه :پس از
کاليبراسيون سنسور مورد نظر و با اندازهگيري خصوصيات خاک
و مشخصشدن محدودۀ رطوبتي خاک که گياه در آن بهترين
رشد را دارد ،در راستاي دقت سنسور در اندازهگيري حداقل و
حداکثر رطوبت ،آزمايشي در  5سطح رطوبتي صورت گرفت.
براي اين کار نمونۀ خاک در مايکرويو (دماي  105درجۀ
سانتيگراد) خشک شد .حال با استفاده از رابطۀ  2و
دردسترسبودن وزن خشک خاک ميزان آبي که بايد به آن براي
 5سطح رطوبتي ( ،12 ،15 ،18 ،21و 9درصد) اضافه شود،
محاسبه شد .براي اينکه رطوبت دقيق حاصل شود نمونۀ
خاکهاي خشک در يک سيني پهن و روي ترازو قرار داده شد و
وزن آن صفر شد ،سپس با استفاده از آبپاش ميزان آبي که بايد
براي سطح رطوبتي اضافه شود به نمونۀ خاک پاشيده شد (شکل
 ،)6بهمحض رسيدن آب به وزن مورد نظر عمل آبپاشي متوقف و
نمونهها بعد از زيروروشدن در ظرفهاي پالستيکي قرار داده و
رطوبت آن با سنسور رطوبتسنج مدل  YL-69اندازهگيري شد
(شکل.)7

شکل .5نحوة قرارگيري دو سنسور در داخل خاك

شکل .7اندازهگيري رطوبت توسط سنسور YL-69
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خاک نتايج بهدستآمده با آنچه در شکل نشان داده شده است
همخواني دارد.

نتايج و بحث
غلظت سوسپانسيون خاک که در زمانهاي  40ثانيه و 4ساعته
توسط هيدرومتر قرائت شد به ترتيب برابر  79و  29گرم در ليتر
بود که با استفاده از اين دو مقدار ميزان رس 29درصد ،شن
21درصد ،و سيلت 50درصد برآورد شد ،با محاسبۀ اين درصدها
و با استفاده از مثلث تعيين بافت خاک نوع خاک لومي رسيـلوم
گزارش شد.
با استفاده از رابطۀ  5و اندازهگيري وزن تر و خشک گل
اشباع که به ترتيب  71/63و  55/27گرم بود ،رطوبت اشباع
30درصد محاسبه شد و با توجه به اينکه  0/7رطوبت اشباع
محدودۀ ظرفيت زراعي است ،بنابراين ظرفيت زراعي خاک
21درصد و نقطۀ پژمردگي دائم 13درصد در روش آزمايشگاهي
اندازهگيري شد .براي اندازهگيري چگالي خاک سه نمونه گرفته
و با ميانگينگيري از آنها چگالي خاک  1/32گرم بر
سانتيمترمکعب برآورد شد (جدول  .)3با مشخصشدن وزن
مخصوص ظاهري خاک و با ضرب آن در دادههاي بهدستآمده،
مقدار رطوبت حجمي ظرفيت زراعي و نقطۀ پژمردگي دائم به
ترتيب برابر است با 27/72درصد و 16/9درصد که اين حدود
بهدستآمده در شکل  1نيز نشان داده شده است که با
مشخصشدن بافت خاک و اندازهگيري وزن مخصوص ظاهري

جدول .3وزن نمونههاي خشكشده بههمراه چگالی هر نمونه موجود در
داخل ظرفهاي فلزي
نمونه

وزن نمونه
(گرم)

1

چگالی

حجم نمونه

(سانتیمترمکعب) (گرم بر سانتیمتر مکعب)

136/5

100

1/365

2

122/7

100

1/227

3

136/9

100

1/369

با اندازهگيري رطوبت نمونۀ خاکهاي دريافتي از حوضچۀ
تعيين ظرفيت زراعي به روش غرقابي ،دادههاي دريافتي ثبت و
در جدول  4مقدار اين دادههاي اندازهگيريشده براي  6نمونه در
مدت زمان  84ساعت نشان داده شده است .همانطور که قابل
انتظار بود ،رطوبت دو نمونۀ پشتسرهم پس از چند نمونهگيري
با ه م برابر شدند .با برابرشدن سطح رطوبت دو نمونۀ
پشتسرهم اين مقدار بهعنوان ظرفيت زراعي مزرعهاي گزارش
شد که 19/8درصد است و با استفاده از رابطۀ  6نقطۀ پژمردگي
دائم 12درصد محاسبه شد .در شکل  8حدود رطوبتي براي
خاکي با بافت لومي رسيـلوم نشان داده شده است.

جدول  .4رطوبت نمونههاي نمونهبرداريشده از حوضچۀ مورد نظر در سطح مزرعه
نمونه
1

زمان

وزن ظرف

وزن ظرف+خاك مرطوب

وزن ظرف+خاك خشك

رطوبت

(ساعت)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(درصد)

24

51/5

325/1

263/4

23/4

2

36

50/4

325/6

266/9

22

3

48

52/4

326/5

271/7

20/2

4

60

48/5

322/1

268/7

19/8

5

72

51/9

320/6

267/5

19/8
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دادههاي دريافتي از سنسور  YL-69و  WET-2در
رطوبتهاي گوناگون در شکل  9نشان داده شده است .مالحظه
ميشود که يک رابطۀ درجۀ دوم همپوشاني مناسب با دادههاي
دريافتي دارد که داراي همبستگي 99/4درصد بين دادههاي دو
سنسور است .بنابراين ،اين رابطه در برنامهريزي نهايي سنسور و
اندازهگيري رطوبت خاک و ارزيابي آن استفاده شد.
اندازهگيريهاي انجامگرفته توسط سنسور  YL-69در 5
سطح رطوبتي مشخص ،در جدول  5نشان داده شده است .با
استفاده از اين دادهها مشخص شد که دقت سنسور در
اندازهگيري رطوبت خاک همبستگي 98درصد با سطوح رطوبتي
دارد و از آن ميتوان در طراحي سيستم هوشمند براي پايش
رطوبت خاک استفاده کرد.
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30

شد ،بهطوري که سنسور رطوبتسنج هميشه و بهطور مداوم
رطوبت خاک را در بين اين محدوده (آب قابل استفادۀ گياه)
نگاه داشت.

25

نتيجهگيري

20

15

y = 0.005x2 - 0.331x + 17.23
R² = 0.994

WET-2

10

5
90

70

80

60

50

30

40

20

YL-69
شکل  .9همبستگی بين دادههاي دريافتی از دو سنسور  YL-69و سنسور

WET-2
جدول .5دادههاي اندازهگيريشده از ارزيابی دقت سنسور در محدودههاي
رطوبتی مورد نظر
وزن خاك

آب

رطوبت

وزن تر

رطوبت

خشك

اضافهشده

واقعی

خاك

اندازهگيريشده

(گرم)

(گرم)

(درصد)

(گرم)

(درصد)

1

350

73/5

21

423/5

22

2

350

63

18

413

18

3

350

62/5

15

412/5

15

4

350

42

12

392

12

5

350

31/5

9

381/5

10

نمونه
ها

ارزيابي دقت سنسور در رطوبت بهينۀ رشد گياه نشان داد
که ميتوان از سنسور رطوبتسنج مدل  YL-69در سيستمهاي
هوشمند استفاده کرد .بعد از کاليبراسيون و ارزيابي سنسور ،از
دو حد رطوبتي  21و 12درصد اندازهگيريشده در برنامهريزي
سيستم هوشمند براي دراختيارقراردادن آب الزم گياه استفاده

در طراحي سيستم آبياري قطرهاي هوشمند ،تعيين زمان و
مدت آبياري براي دراختيارقراردادن آب الزم گياه اهميت دارد.
بهطورکلي قدم اصلي در تعيين اين زمان ،دانستن حداکثر و
حداقل رطوبت مطلوب براي رشد گياه است که براي بهدست
آوردن اين مقادير بايد خصوصيات خاک مشخص شود .در اين
تحقيق ،پارامترهاي تأثيرگذار خاک براي برنامهريزي در مرکز
کنترل سيستم هوشمند آبياري قطرهاي اندازهگيري شد .با
اندازهگيري بافت خاک به روش هيدرومتري ،بافت خاک لومي
رسيـلوم گزارش شد ،سپس براي تعيين حدود رطوبتي خاک
که گياه در آن بهترين رشد را داشته باشد ،آزمايش تعيين
ظرفيت زراعي به روش آزمايشگاهي و مزرعهاي صورت گرفت
که در روش آزمايشگاهي 21درصد و در آزمايش مزرعهاي
19/8درصد گزارش شد ،ازطريق روابط نقطۀ پژمردگي دائم براي
دو روش به ترتيب  13و 12درصد محاسبه شد .با استفاده از اين
دادهها ،مقدار رطوبتي که در آن بايد عمل شروع و پايان آبياري
توسط سيستم هوشمند آبياري انجام شود ،مشخص و از آن در
برنامهريزي مرکز کنترل استفاده شد .با توجه به استفاده از
سنسور رطوبتسنج براي پايش رطوبت خاک در سيستم
هوشمند آبياري ،کاليبراسيون يک سنسور ارزانقيمت مدل YL-
 69با سنسور گرانقيمت مدل  WET-2صورت گرفت که
همبستگي بين دادههاي ثبتشده  0/994گزارش شد .ارزيابي
دقت سنسور در محدودۀ رطوبتي مطلوب رشد گياه  0/98نشان
داده که حاکي از اين است که اين سنسور قابليت کنترل رطوبت
مطلوب رشد گياه را دارد.
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