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ABSTRACT

MODELLING OF EVAPORATION BASED ON SOIL MOISTURE MEASUREMENTS IN TILL SOIL.

A. Lindahl, Department ofEarth Sciences, Hydrology, Uppsala University,
Norbyvägen 18 B S— 752 36 Uppsala, Sweden

A one-dimensional SVAT—model (Soil—Vegetation-Atmosphere) was used to Simulate evaporation and estimate
the critical soil water potential where the reduction of the water uptake begins. This was done in a mixed pine
and spruce forest in the north of Uppland, Sweden for the period 1 May to 31 October 1994. This period was
unusually warm and dry and gave a unique chance to study the water uptake and the drought. Driving variables
to the model were daily meteorological data and soil physical properties. The model was calibrated with TDR—
(Time—Domain Retlectometry), tensiometer and ground water level measurements from the site for the same
period. The critical water potential was estimated to —100 hPa and appeared to be a sensitive parameter in the
model. The reduction of the water uptake began at the end of June. The surface resistance was calculated from
the leaf area index and the Löhammar equation. The soil physical properties were shown to be significantly
affecting the results of the simulation. The determination of these properties was uncertain because of the
problems to measure in an inhomogenous till soil. The model simulations agreed generally well with the soil
moisture measurements in some layers but a good agreement for all layers was not possible to obtain.

Key words: Evapotranspiration, modelling, critical water potential, soil moisture, till soil, pF—curves

REFERAT

MODELLERJNG AV AVDUNSTNING UTGÅENDE FRÅN MARKFUKTIGHETSMÄTNINGAR I
MORÄNMARK.

En endimensionell SVAT—modell (Soil-Vegetation—Atmosphere) användes för att simulera avdunstning och
uppskatta den kritiska vattenpotentialen där reduktionen av vattenupptaget börjar. Detta gjordes i en blandad
tall- och granskog i norra Uppland för perioden 1 maj -31 oktober 1994. Denna period var ovanligt varm och
torr och gav därför en unik chans att studera vattenupptag och upptorkning. Som indata till modellen användes
markfysikaliska egenskaper och dagliga meteorologiska data. Modellen kalibrerades med TBR-, tensiometer—
och grundvattenståndsmätningar för samma period. Den kritiska vattenpotentialen uppskattades till --100 hPa
och visade sig vara en känslig parameter i modellen. Reduktionen av vattenupptaget började i slutet av juni.
Ytresistansen beräknades med hjälp av Lohammarekvationen och bladyteindex. De markfysikaliska
egenskaperna hade stor betydelse för simuleringsresultaten. Dessa egenskaper var mycket osäkert bestämda på
grund av svårigheterna att mäta i inhomogen moränmark. Modellsimuleringarnas överenstämmelse med
markvattenmätningarna varierade mellan olika djup i marken.

lndexord: Avdunstning, evapotranspiration, modellering, kritiska vattenpotentialen, markfuktighet, morän, pF—
kurvor
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INLEDNING
Utbytesprocesser mellan mark och atmosfär på den regionala skalan tillhör de mest betydelse—
fulla delarna i klimatsystemet. De är därför intressanta för studier av globala förändringar.
Inom NOPEX—projektet (NOrthern hemisphere climate Processes land—surface EXperiment)
studeras utbytesprocesserna i ett skogsdominerat landskap. Dessa studier kan ge en ökad
förståelse för hur förändringar i vatten— och energibalansen kan inträffa, och på så sätt
förbättra de matematiska modeller som används för att uppskatta klimatförändringar på en
global nivå (Halldin m fl, 1995). För att förstå den regionala skalan är det viktigt att ha en
förståelse för den lokala skalan. I de energibytesprocesser som bidrar till uppkomsten av ett
visst klimat intar markvattnet en viktig roll. Inom ett av NOPEX delprojekt studeras de mark—-
fysikaliska egenskaperna i skogsbestånd för att öka förståelsen för avdunstningsprocesser i en
mindre skala. I ett skogligt försöksområde med moränmark bedrivs experimentella studier av
bland annat markvattnets variationer och vattenflöden i vegetation, luft och i angränsande
vattendrag.

Morän är den vanligaste jordarten i Sverige men ändå relativt lite studerad jämfört med
jordbruksjordar. Det beror bland annat på att det är besvärligt att göra mätningar i heterogen
moränmark. Det är svårt att mäta markvattenegenskaper med god noggrannhet i medium av
denna typ eftersom markstrukturen störs vid provtagning. Först under 80—talet har flera
svenska studier i moränmark bidragit till ökade kunskaper om de fysikaliska egenskaperna
(Lundin, 1982; Johansson, 1987; Espeby, 1989 och Nordén, 1989).

Avdunstningen kan beräknas ur vattenbalansen om nederbörd och avrinning är kända. Det
kräver dock att magasineringen av vattnet är oförändrad eller kan bestämmas. Detta medför
svårigheter att få precision i beräkningarna om hög tidsupplösning samtidigt eftersträvas
(Shaw, 1988).
Utvecklingen av markvattenmodeller har gjort det möjligt att förlänga begränsade dataserier
av markvattenförhållanden, i både tid och rum. Data från mikrometeorologiska mätningar kan
dessutom användas i kombination med modeller för att studera mekanismer för vatten-
dynamiken i olika ekosystem.

Med hjälp av modellering och samtidiga mätningar i mark och vegetation kan man förstå när
och hur växten reducerar sitt vattenupptag under torrperioder. De egenskaper som
kontrollerar transpirationen kan uppskattas utgående från markens fysikaliska egenskaper,
klimatdata och mätningar av markvattnets variationer. Runt om i världen har olika forskare
diskuterat den kritiska vattenpotential där reduktionen av vattenupptaget börjar. I litteraturen
har man kommit fram till olika värden inom ett stort intervall. Växtfysiologer, markfysiker
och hydrologer har ofta haft olika uppfattningar om när denna reduktion börjar (Item, 1981).
Målsättningen i denna uppsats var att med hjälp av en matematisk modell, SOIL—modellen
(Jansson, 1994), beskriva avdunstningen utgående från markvattenmätningar i en skog inom
NOPEX—området för växtsäsongen 1994. Med hjälp av modellen kunde den kritiska vatten—
potentialen då avdunstningen reduceras bestämmas. Modellen har parameteriserats utgående
från beståndets egenskaper och mätningar av markvatten. Felanalyser har gjorts för att
uppskatta osäkerheten hos den kritiska vattenpotentialen och några av de markfysikaliska
parametrarna i modellen. Uppsatsen vill också belysa skillnader mellan mätningar och
egenskaper hos två skogsbestånd, samt försöka beskriva den rumsliga representativiteten hos
mätningarna.



MATERIAL OCH METODER

Beskrivning av först)ksområdet

Området är beläget i Norunda häradsallmänning, 3 mil NV om Uppsala (60005”N, 17030”Ö).
Geologin karaktäriseras av granit, sedimentär gnejs och leptit och marken av en stenig morän
(Lundin och Halldin,l995). Skogen domineras av tall och gran med inslag av enstaka lövträd.
Vid två utvalda skogsbestånd, ett IDO-årigt, 50 meter norr om en viktig meteorologisk
mätmast och ett 50—årigt 500 meter väster om samma mast, mäts olika fysikaliska mark-—
parametrar av Sveriges Lantbruksuniversitet2 inom ett av NOPEX—proj ekten. I det äldre
beståndet har träden en grundyta på 34,7 m2 per hektar och stamtätheten är 606 träd per
hektar, varav 80% är tall och 19% gran. Medelhöjden på beståndet är 28 meter och
bladyteindex uppskattades till 2,5 -3. I det yngre beståndet är trädens grundyta 29,3 mZ/ha och
stamtätheten är 647 träd/ha varav 32% är tall och 67% gran. Beståndshöjden är 23 m och
bladyteindex uppskattades till 4-5 (Emil Cienciala, muntligt meddelande, 1995).
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Figur 1 Översiktskarta samt skiss över mätområdet i Norunda.



Jordmånsbeskrivning

Markprofilbeskrivningar och markkemiska analyser gjordes under maj -juni 1994 av Katinka
Hessel (Stähli m fl, 1995) enligt FAOs riktlinjer (1990) för markprofilbeskrivningar. En
beskrivning gjordes i varje bestånd och en i en stor 4x4x2 m3 grop nära masten. Det är en
sandig—moig morän med stenar i alla storlekar. De största stenarna har en diameter på 80 cm
och antalet ökar nedåt i profilen. De översta 5 cm består av ett förnalager och under det ett
tunt lager med välhumifierat organiskt material. När graden förmultning ökar frigörs
organiska syror med lågt pH (Wiklander, 1976). Den sura reaktionen orsakar urlakning av
ämnen i samband med infiltration. Det bildas då en tunn urlakningshorisont, också kallat
blekjordslager. Under det tunna askfärgade blekjordslagret finns ett mäktigt rödaktigt
rostjordslager, kallat anrikningshorisont. Jorden beskrivs som en podsoliserad jord som är
fluktuerande med grövre material på ställen där vatten lättare passerar. När det sura
markvattnet sjunker och neutraliseras faller aluminium och järn ut och därav den rödaktiga
färgen. Vissa jämutfällningar är observerade i de djupare skikten, speciellt nära stenar. Den
underliggande C-horisonten har en mer gulaktig färg och är väldigt massiv under 70 cm där
mycket få rötter förmår att penetrera.
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Figur 2 Texturbestämning Norunda) Uppskattning av stenar och block i den stora gropen. b)
Mekanisk analys för finmaterialet (2 mm i den stora gropen på djupet 15—32 cm.

Beskrivning av mätningarna

I anslutning till NOPEX—projektet har man byggt en 102 meter hög mast i Norunda där
meteorologiska variabler mäts på olika nivåer. I masten mäter olika samarbetspartner inom
projektet lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck, global strålning, nettostrålning, vind-
hastighet, vindriktning, nederbörd och koldioxidkoncentration. Det finns även en regnmätare
ca 400 meter från masten. I området runt masten bedrivs en del andra delprojekt (Lundin och
Halldin, 1995). Bland annat var det installerat TDR—prober, tensiometrar, marktemperatur—
givare och markvärmesflödesplattor i de två utvalda bestånden. I anslutning till dessa
mätningar gjordes även mätningar av genomfallande regn, trädtemperatur och vattenflöden i
trädstammar. Alla dessa mätningar finns samlade i en databas kallad SINOP (System för
information i NOPEX) (Halldin och Lundin, 1995). I denna uppsats har TBR-mätningar,
tensiometermätningar och grundvattenståndsmätningar från växtsäsongen 1994 utvärderats
och använts för att skatta markvattenhalt, markvattenpotential och grundvattenstånd.



TDK-mätningar

TDR betyder Time-Domain Reflectometry och används för att mäta markfuktighet.
Mätprincipen bygger på en relation mellan vattenhalten och en dielektricitetskonstant för
mark, Ka. Den dielektriska konstanten är mycket högre i vatten (Kf—8 1) än i mark (Ka—(5) och
bestäms genom att mäta tiden det tar för en elektromagnetisk signal att gå igenom probens
längd och sedan reflekteras tillbaka (Marshall, 1988). I det äldre beståndet fanns 33 stycken
TDR—prober installerade i 8 profiler ner till ett djup av 100 cm. I det yngre beståndet fanns 24
TDR—prober i 6 profiler ner till 110 cm. TDK—mätningarna registrerades och lagrades i en
logger var 30:e minut.

Tensiometermätningar

En tensiometer mäter det negativa trycket i marken. Mätprincipen innebär att en vattenfylld
keramisk porös kropp står i jämvikt med marken (Shaw, 1988). När markvattenpotentialen
närmar sig -1000 hPa kommer luft in i systemet och bryter vattenpelaren. Tensiometerns
användbara område defineras därför till markvattenpotentialer större än —850 hPa (Marshall,
1988). I det äldre beståndet fanns 23 tensiometrar installerade i 8 profiler ner till ett djup av
100 cm. I det yngre beståndet fanns 18 tensiometrar i 6 profiler ner till 110 cm. Tensiometer—
mätningarna lagrades som 30 minuters medelvärden i en logger.

Grundvattenmätningar

Grundvattennivån mättes av SGU i sammanlagt sex stycken grundvattenrör, tre i närheten av
varje bestånd. Under sommaren 1994 fanns dock bara fullständig data från ett av rören i det
yngre beståndet.

Klimatdata

Dagliga medelvärden på lufttemperatur, ångtryck och vindhastighet och ackumulerade
dagsvärden på nederbörd och global strålning har använts som drivdata till modellen.
Mätningarna är tagna från masten i Norunda vid referenshöjden 28 meter från och med mitten
av juni då mätningarna startade. Fram tills dess har klimatdata tagits från väderstationen i
Marsta (59055”N,17035”Ö) (Meteorologiska institutionen, Uppsala). För maj månad har ingen
global strålning mätts i Norunda. Den har då beräknats från observerad molnighet i Marsta.
Vid saknade värden under resten av perioden har klimatdata från Norunda kompletterats med
data från Marsta. Nederbördsmätningar underskattas ofta beroende på förluster för vind och
avdunstning (Bergström, 1993). I modellen korrigeras därför nederbördsförlusterna med 7%.



Beskrivning av modellen

Till simuleringsarbetet har den matematiska markmodellen SOlL (Jansson, 1994) använts.
Den utvecklades från början för skogsjordar men har senare utvecklats för simulering av
vatten— och värrneförhållanden i många olika jordar, täckta med olika vegetationstyper.
Utförlig beskrivning av modellen ges av Jansson (1991). Modellens struktur utgår från att
marken är uppdelad i ett antal skikt där beräkningar av vatten— och Värmeflöden utförs separat
för varje skikt i både den omättade och mättade zonen. Som indata i modellen ges klimatdata,
pF—kurvor och i vissa fall en grundvattennnivå.

Interceptions-
avdunstning Nederbörd

Transpiration

Markytavdunstnin

Infiltration

Vattenupptag av
rötter

Grundvattentlöde

Figur 3 Modellstruktur gällande avdunstningsprocesserna för SOIL—modellen (efter förlaga av
Per—Erik Jansson).

Vegetationen

Beskrivningen av vegetationens roll vid flödet av vatten från mark till atmosfär baseras på
fysikaliska teorier. Vegetationen kan ses som en länk mellan vattnet i marken och
vattenångan i luften. Flödet sker från ett högt potentialtillstånd i marken mot ett lägre tillstånd
i Växten och ytterligare ett lägre i atmosfären. Övergångarna mellan dessa tillstånd styrs av
motstånd eller resistanser. Begränsningar av flödet som uppkommer genom motstånd i
marken, i roten, i växten och vid vattnets övergång från växt till atmosfär är sammanfattade i
olika empiriska reduktionsfaktorer. För att beskriva olika slags vegetationstäcken anges dess
egenskaper som olika parametervärden i modellen. De viktigaste parametrarna är
bladyteindex (LAI) och ytresistans rs.



Total avdunstning

Det sammanlagda vattenångeflödet till atmosfären kallas evapotranspiration ET och defineras
som summan av verklig transpiration och evaporation. Transpiration TR sker via växternas
klyvöppningar i bladen medan evaporation sker från mark ESD,-, och våta ytor E

ETZTRa+Eint +Esoil (1)

int

Potentiell avdunstning beräknas med en kombinationsformel (Penman, 1953) som tar hänsyn
till den energi som finns tillgänglig för vattnets fasomvandling och till den grad av
effektivitet med vilken borttransport av vattenånga kan ske. Det är viktigt att hålla isär
begreppen potentiell och verklig evapotranspiration. Potentiell ET innebär att marken är så
fuktig att tillgången på vatten inte begränsar avdunstningen och verklig ET är den
avdunstning som fås då hänsyn tagits till vattentillgången i marken. Den verkliga
evapotranspirationen som styrs av markfuktighet och potentiell ET är alltså alltid lägre än den
potentiella och minskar ju torrare ett område blir (Rosenberg m.fl, 1983).
Kombinationsformeln för potentiell avdunstning används på olika sätt för att beräkna tre
bidrag till den totala avdunstningen ET, avdunstning av på växten intercepterat vatten Epm,,
avdunstning av vatten från markytan ESC,, och transpiration genom växten TR Det som
beskriver skillnaden i potentiell avdunstning från de olika källorna av vatten är dels den
tillgängliga strålningsenergin R,, och de båda resistanserna som anger transportmotstånden 1
gränsytan mellan vegetation luft r, och luft ovan bestånd r,, .

Den dagliga potentiella avdunstningen är beräknad som en funktion av nettostrålningen R,,
(W/mz) och ångtrycksdeficit eS-e (Pa) genom att använda den så kallade Penman (1953)
ekvationen.

%— (2))
där E antingen är potentiell transpiration TR,, markytavdunstning ESC,, eller potentiell
avdunstning från intercepterat vatten E,,,m. p,, är luftens densitet (1,2 kg/m3), c,, specifik värme
för luft vid konstant tryck (1005 J kg'1K1,) LV den latenta värmen vid ångbildliiing (2465 J/g)
A gradienten för mättnadsångtryckets temperaturberoende (Pa/K), 7 den psykometriska
konstanten (66 Pa/K), rS den effektiva ytresistansen (s/m) och r,, den aerodynamiska
resistansen (s/m). Termerna i ekvation (2) kan i huvudsak mätas eller skattas utgående från
strålningsbalans, luftfuktighet, lufttemperatur och vindhastighet. Den största osäkerheten
gäller därför de båda resistanserna, speciellt ytresistansen eftersom den är av
storleksordningen 10—30 gånger större än den aerodynamiska resistansen för en torr skog.
Vatten som evaporerar behöver bara övervinna den aerodynamiska resistansen medan det
vatten som transpirerar dessutom måste övervinna ytresistansen i växternas klyvöppningar.
Det innebär att under lika klimatiska förhållanden är evapotranspirationen mer än dubbelt så
stor om ytan är våt som om den är torr för ytor med liten aerodynamisk resistans (Grip och
Rodhe, 1988).

Ytresistansen beräknades med Lohammarekvationen (Lindroth, 1985) och den
aerodynamiska resistansen med den logaritmitska vindlagen (dessa finns beskrivna i
appendix).



Parameterisering av modellen

Modellparametrarna är i huvudsak relaterade till markens eller beståndets egenskaper.
Parametervärden för markegenskaper har jag uppskattat från jordmånsbeskrivningen och de
bestämda pF—kurvorna för uttagna markcylindrar (Stähli m 11, 1995). De parametervärden
som inte mätts eller uppskattats för platsen har jag tagit från litteratur och andra arbeten i
moränmark. Speciellt för de djupare nivåerna under 85 cm djup har värden skattats genom att
kalibrera simulerade värden mot uppmätta värden på grundvattenivå, markvattenhalt och
markvattenpotential. Under arbetet med modellen har jag inriktat mig på det yngre beståndet
eftersom det var svårt att hitta ordentliga skillnader i parameteriseringen mellan de två
bestånden. Andra orsaker att koncentrera intresset till det yngre var att det 1994 endast fanns
tillgång till grundvattenmätningar (SGU) i närheten av det yngre och att den maximala
konduktansen hade uppskattas där (Cienciala, muntligt meddelande, 1995).

Simuleringsperiad och initialvärden

Simuleringsperioden var 1 maj- 31 oktober 1994. Fördelen med att börja simulera tidigt på
våren är att det då är små gradienter av både jordtemperatur och markvattenpotential.
Markprofrlen antogs vara likformig med avseende på jordtemperatur (SDC) och
markvattenpotential (-100 hPa) vid ansättning av dessa initialvärden. Som initialvärde för
grundvattennivån användes den uppmätta nivån (-0,35 m).

Markfysikaliska egenskaper

Markfysikaliska data för tre utvalda profiler (en i varje bestånd samt den stora gropen nära
masten) har analyserats i laboratorium (Institutionen för markvetenskap, SLU, Uppsala) med
”avsugningsmetoden” (Andersson, 1971). I varje profil har 12—1 5 stycken provcylindrar tagits
ut ner till ett djup av 60—85 cm. Djupare ned var marken så hårt packad att inga prover kunde
tas. Vattenhalten bestämdes med applicering av undertryck vid potentialerna 5, 15, 30, 50,
100, 200 och 600 (hPa) samt vid vissningsgränsen 15 000 hPa. Vattenhalten korrigerades för
stora stenar och block genom att dra bort dem från totalvolymen. 1 den stora gropen
uppskattats stenigheten genom mätningar till 18 vol% (Stähli m fl, 1995) och med vetskap att
det var mindre sten i det yngre beståndet uppskattade jag stenigheten till 10 vol% där.
Relationen mellan markvattenpotential och markvattenhalt beskrivs i analytisk form av
Brooks & Corey (1964). Ekvationen beskriver den effektiva mättnadsgraden Se i termerna w
markvattenpotential, wa luftinträngningstryck (air—entry pressure), Ä porstorleks—
fördelningsindex, 0 vattenhalt, 0, residualvattenhalt och 0, porositet.

—7t.

5. 4—3) = ; "%* (3)
Wu '""S r

Beräkning av porstorleksfördelningsindex, luftinträngningstryck och residualvattenhalt
gjordes med minsta kvadratanpassning av de laborativa resultaten (Stähli m 11, 1995).
Skattningen av dessa analytiska koefficienter för pF-kurvorna gjorde jag med hjälp av
programmet PLOTPF (Jansson, 1993). Den mättade konduktiviteten har inte mätts i området.
Den uppskattade jag med hjälp av andra arbeten i moränmark (Johansson, 1987).
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De skattade analytiska koefficienterna från det yngre beståndet (Figur 4b och Tabell la)
förändrade jag manuellt och ett lager under den befintliga mätnivån lades till (Tabell lb). I
detta skikt utgick jag ifrån att marken hade en mycket låg porositet (Johansson, 1987). De
största förändringarna i de fyra övre lagren gällde porositen som sänktes med 47 v01% och
luftinträngningstrycket som höj des med 3—10 hPa. Konduktivitetsvärdena från Johansson
(1987) anpassade jag för att stämma överens med den uppmätta nedgången av grundvatten—
nivån (Tabell lb).

Tabell 1a) Markfysikaliska data relaterade till de laborativt bestämda pF—kurvorna i Norunda och
konduktivtetsvärden från Johansson (1987).

a) Djup (cm) Porstorleksför— Residual Parasitet Luftinträng— Vattenhalt vid Mättad hydraulisk
delningsindex vattenhalt ningstryck vissningspunkten konduktivitet (m/s
() (vol%) (vol%) (hPa) (vol%) xmö)

0—25 0,26 0,13 48,72 3,9 6,24 120
25-49 0,25 0,12 42,54 5,34 5,36 21
49-66 0,27 0,09 38,00 4,89 3,95 0,85
66—85 0,26 0,09 39,24 3,95 3,95 0,85

Tabell lb) Den kalibrerade pF—kurvans markfysikaliska data, värden med grå bakgrund är de
förändrade värdena. Dessa värden förändrades när modellen kalibrerades för att ge en bättre
överenstämmelse med uppmätta värden på vattenhalt, vattenpotential och grundvattennivå.

b) Djup (cm) Porstorleksför— Residual Porositet Luftinträng— Vattenhalt vid Mättad hydraulisk
delningsindex vattenhalt ningstryck vissningspunkten konduktivitet (m/s
(_) (vol%) (vol%) (hPa) (vol%) mot)



Grundvatten

Grundvattenflödet har beräknats på två olika sätt. Det ena genom att använda den uppmätta
grundvattennivån som ett undre randvillkor till modellen Den uppmätta grundvattennivån
betraktas som en dräneringsnivå som ges som en drivvariabel 1 modellen. Det innebär att
nivån får variera dynamiskt med tiden. Vattenflödets riktning från/till marken beror på
gradienten oc mellan den aktuella grundvattennivån i modellen zsat och den uppmätta nivån zp

(1 : sat p (4)

dp motsvarar en karaktäristisk längd med vars hjälp graden av jämvikt mellan modellens
aktuella grundvattenstånd och det ansatta grundvattenståndet kan regleras. I modellen har dp
satts till 1 meter. Zsa, defineras som den nivå där markvattenpotentialen är 11011.
Det andra sättet är att beräkna detta flöde från givna konstanta värden på zp och dp.
Dräneringsnivån zp och den karaktäristiska längden du kan då skattas från topografiska
förhållanden eller från befintliga diken eller andra dräneringssystem 1 området. Detta är ofta
svårt att göra strikt eftersom geometrin som styr grundvattenflöden i verkligheten ofta är
mycket komplex. Ekvationen kan därför kombineras med ytterligare en rent empirisk första
ordningens recessionsekvation, där ett ytterligare grundvattenflöde ggr beräknas som ett
basflöde (qZ) och ett mer snabbt toppflöde (q1)

max(0, Z1 —— Zsa, ) max(0, Zz ** Zsat)
ggr : ql + qZ (5)21 22

där q142,21 och ZZ är parametrar som bestäms genom bästa möjliga anpassning till den
uppmätta grundvattennivån. För att uppskatta grundvattenflödet användes den uppmätta
nivån till kalibrering. zp satts till 0 meter och dp till 50 meter. Tonvikten lades på den mer
empiriska uppskattningen med topp— och basflöde. Basflödet sattes till 3 mm/dygn på nivån 3
meter och toppflödet antogs vara försumbart.

Lohammarekvatianen

Den maximala klyvöppningskonduktansen gm (0.005 m/s) beräknades av Cienciala
(personligt meddelande,21995) ur savflödesmätningar för det yngre beståndet. Strålnings—
konstanten RO (136,8 W/m2) och ångtryckskonstanten vo (358,8 Pa) tog jag från en studie av
tallskog 1 Jadraas av Lindroth (1985).

Transpiration

Transpiration defineras som potentiell när varken markvattendeficit eller låga mark—
temperaturer påverkar vattenförlusten. I modellen reduceras vattenupptaget separat för varje
markskikt av markvattenpotentialen ur och den potentiella transpirationen TR Reduktionen
antas börja när den när ett kritiskt värde % och är fullständig då den når vissningsgränsen.
Känsligheten för minskad vattentillgång varierar från växt till växt. Man har visat att vid de
markvattenpotentialer där klyvöppningarna börjar sluta sig beror på den potentiella
transpirationen. Reduktionen börjar redan vid god vattentillgång vid en hög transpiration. Om
avdunstningen är låg dröjer reduktionen (Grip och Rodhe, 1988). Responsen av markvatten—
potential RW ges av
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där pl och pz är empiriska parametrar som beskriver formen på reduktionsfunktionen. Som
kritisk vattenpotential användes —lOO hPa. De empiriska parametrarna p1 och pg i reduktions—
funktionen sattes till 0,4 respektive 0 (Jansson, 1981). Verklig transpiration motsvarar
röttemas vattenupptag utan hänsyn till magasinering i vegetationen. Den verkliga
transpirationen beräknas som en integral av responsen på markvattenpotentialen Rw och
marktemperaturen RT samt den relativa fördelningen av vattenupptagande kapacitet i profilen
r(z). lntegralen multipliceras med den potentiella transpirationen som korrigerats för
avdunstning från intercepterat vatten (se ekvation A8 i appendix).

TR; :: ”22i (2) RT(Z)— r(z) dz (7)

där z,. är det maximala rotdjupet. När markvattenpotentialen i rotzonen reducerar
vattenupptaget kan ett kompenserande vattenupptag införas till de skikt där det råder
vattenbrist från andra djup där det finns växttillgängligt vatten. Den totala transpirationen blir
då:

TRa = TR; + f,rpmov (TR; _— TRjj) (8)

där Åpmov är graden av kompensation. Graden kompenserande vattenupptag har i modellen
antagits vara 70%.

V

Vattenupptag

"i: X Rotfördelning

Vattenupptag

Djup

Figur 5 Vattenupptaget sker i första hand efter den fördelning som rötterna har i marken. I ett
andra skede försöker växterna att ta upp extra vatten från de lager som har god tillgång på
vatten.
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Ovriga parametrar

De aerodynamiska egenskaperna har uppskattats från beståndshöjden. Standardmässiga
uppskattningar av skrovligheten 20 (2,5 m) och nollplansförskjutningen d (16 m) är 10%
respektive 70% av beståndshöj den. Lagringskapacitet vid interception iLA1 var uppskattad till
0,3 mm/LAI (Bringfelt och Lindroth, 1987) och ytresistansen vid interception rm, till 5 s/m
(Jansson, 1991). För att beräkna markytavdunstningen används en empirisk parameter '"w som
skattades till 150 s/m (Persson, 1995). rak,,- anger hur mycket den aerodynamiska resistansen
ökar per LAI—enhet, och uppskattades till 100 s/m (Alavi, 1995). Albedot har satts till 8 %
enligt beräkningar med strålningsdata från Norundamasten. Rotdjupet är satt till 70 om enligt
observationer vid jordmånsbeskrivningen (Stähli m fl, 1995) och fördelningen av rötterna är
ej analyserad men har antagits exponentiell avtagande med djupet enligt Alavi (1995).

Felanalys

För att bestämma hur uppmätta och simulerade värden överenstämmer med olika ansatser har
två enkla felmått använts. Linjär regression (rz) och normalmedelfel (NAE=Normalised
Average Error).

Nackdelen med linjär regression är att det inte tar hänsyn till medelvärdets variationer. Man
kan få höga korrelationer även i fall där medelvärdet mellan de uppmätta och simulerade
värdena är skilda åt. Detta är missvisande resultat om inte intercept och lutning presenteras,
men det ger ett bra mått på hur säsongsvariationen stämmer överens. För att även ta hänsyn
till skillnader i medelvärdet beräknades normalmedelfelet (NAE). Normalmedelfel tar inte
hänsyn till säsongsdynamiken, ett värde nära 0 visar på en bra överenstämmelse mellan
simulerade och uppmätta medelvärden.

(35 —- 0)NAE == __... (9)
O

där Ö står för det observerade medelvärdet och F för det simulerade medelvärdet.
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RESULTAT

Klimat—, mät- och simuleringsdata

Vädersituation

Sommaren—94 var unik då det gäller väder och vind med rekordvärme och torka speciellt
under juli. Under juli månad var medeltemperaturen hela 4OC högre än 30—årsvärdet (1961-—
1990) från Ultuna Meteorologiska station (59049”N, 17039”Ö) (Figur 6a). Nederbörden var
26 mm och kan jämföras med normalvärdet 71 mm (Figur 6b). Den potentiella
avdunstningen, också kallad referensavdunstning, beräknades med Penmans metod. Den
avvek rejält från normalvärdet under juli månad, avdunstningen beräknades till 170 mm och
kan jämföras med normalvärdet 97 mm (Figur 7). Denna period gav en unik chans att studera
markvattnets roll vid avdunstning eftersom upptorkningen kunde antas vara nära maximal.

a) b)

90— | Nederbörd Norunda sommaren—9425 —
' Medeltemperatur Norunda sommaren-94 80 Nonnalnederbörd Ultima 1961—1990

Normaltemperatur Ultuna 1961—1990
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Figur 6 a) Medeltemperatur från Norunda jämfört med 30—årsmedelvärden från Ultuna
(1961—1990). b) Medelnederbörd från Norunda jämfört med 30-årsmedelvärden från Ultuna
(1961—1990).

. Penman referensavdunstning Norunda sommaren-94
Normal Penman referensavd. Ultuna 1961—1990

Maj Juni Juli Aug Sep Okt

Figur 7 Beräknad potentiell Penman avdunstning från Norunda jämfört med 30-årsmedelvärden
från Ultuna (1961—1990).
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Markvattenmätningar

Jämförelse mellan mätningar från de två utvalda bestånden visade att det var betydligt
fuktigare i det yngre beståndet (Figur 8 och 9). Det äldre beståndet är glesare och domineras
av tall medan det yngre mest består av gran. Det yngre beståndet har ett högre bladyteindex
än det äldre. Profilbeskrivningarna visade också att stenigheten i moränen avvek mellan de
två bestånden (Stähli m fl, 1995). Det var mindre sten i det yngre beståndet och därför var
troligtvis mätningarna mera lättolkade där. Jämförelse mellan pF—kurvorna från de två
bestånden och den intilliggande stora gropen visar en del av olikheterna (Figur 4). Att
observera är dock att den undersökta profilen i det äldre beståndet ansågs vara mycket lerig
och representerar därför inte hela beståndet. Man kan se skillnader i vattenhalt och
markvattenpotential på ett och samma djup inom ett bestånd (Figur 9 och 10). Simuleringarna
har jämförts med medelvärden på varje djup av TDR— och tensiometermätningar. En måttligt
god anpassning mellan de uppmätta och simulerade markvattenpotentialerna har uppnåtts.
TBR—mätningarna visar överlag betydligt torrare förhållanden än de simulerade värdena. Det
är en relativt dålig anpassning mellan TBR-mätningarna och de simulerade värdena i de övre
skikten (0—30 cm) och en relativt god anpassning i de nedre skikten (30—80 cm) (Figur 13).

30— —

20 ..

X xYngre beståndet
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Figur 8 Jämförelse mellan vattenhalten på 20 cm djup (medelvärde av profilerna) i de två
bestånden i Norunda. Medelstandardavvikelsen var 6 vol% i det yngre beståndet och 2 vol% i
det äldre beståndet.
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Figur 9 Variation av markvattenpotentialen i profilerna på 30 cm djup i det yngre (B3 och B5)
och äldre beståndet (A1) i Norunda.
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Figur 10 Jämförelse mellan vattenhalterna i profilerna på 20 cm djup i det yngre beståndet,
Norunda. Medelvärdet på standardavvikelsen var 6 vol%.

Grundvattennivån

Under april månad var grundvattennivån som högst, 7 cm under markytan. Nivån sjönk sedan
ända till i slutet av augusti till 3 meter under markytan. I början av september när höstregnen
kom steg grundvattennivån 2,2 meter på 4 dagar. Denna snabba respons beror antagligen på
markens egenskaper under 1 meters djup. Marken är hårt packad och endast en liten
vattenmängd behövs för att nivån ska stiga. Simuleringar gjordes till en början utan att
använda den uppmätta grundvattennivån som indata till modellen. Nedgången av
grundvattenytan gav en god anpassning med den uppmätta, men under den snabba uppgången
låg den simulerade ytan kvar på samma nivå (Figur lla). Detta tolkades som att porositeten i
de undre lagren var mycket lägre i verkligheten än de som ansattes utgående från mätningar
på 60—85 cm djup. För att få till den snabba responsen i den simulerade grundvattennivån
infördes den uppmätta grundvattennivån som undre randvillkor i modellen. Detta åstadkoms
genom att tillföra ett vattenflöde som får den simulerade grundvattenytan att snabbt anta
samma nivå som den uppmätta (Figur llb). Storleken på detta flöde skattades genom vatten-
balansberäkningar till O,3-2,7 mm/dygn under oktober månad för simuleringen utan det nya
randvillkoret. Maximala värdet inträffade under 3 kritiska dygn (5—7 okt) då grundvattennivån
steg 2,2 meter. När man i stället inför den uppmätta grundvattennivån som undre randvillkor,
beräknar modellen ett vertikalt vattenflöde som under de 3 kritiska dygnen är negativt,
maximala flödet som inträffade 6 oktober var —17 mm/dygn respektive -8 mm/dygn beroende
på vilken pF—kurva som användes, den laborativt bestämda eller den den ”nya” förändrade
kurvan, där den förstnämnda gav det högre värdet.
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Figur 11 a) Uppmätt grundvattennivå och två simuleringar där grundvattennivån använts som
indata respektive ej som indata. b) Grundvattentlödet vid 80 cm djup med samma
simuleringar som a). De två simuleringarna med grundvatten som indata har körts med två
olika pF-kurvor, där den nedre kurvan är den laborativt bestämda och den övre av dem den
kalibrerade kurvan.

Känslighetsanalys

Reduktion av vattenupptaget

Den kritiska vattenpotentialen där reduktionen av vattenupptaget börjar är uppskattad till —100
hPa med hjälp av känslighetsanalys (Figur 12a). Savflödesmätningarna visar att reduktionen
av vattenupptaget börjar i slutet av juni (Cieneiala, muntligt meddelande 1995), vilket
motiverar valet på ett högt %. För att utvärdera resultaten från känslighetsanalysen
beräknades en korrelationskoefiieient r2 mellan de simulerade Värdena på vattenhalt och
markvattenpotential med TBR—mätningarna respektive tensiometermätningarna (Tabell 2).
TDK—mätningarna tydde på ett lägre % i de övre skikten för att för att få god anpassning med
den simulerade vattenhalten. I de nedre skikten överensstämde ett högre värde bättre
(Figur 13 och Tabell 2; jämför simulering nr 2, 6, 7) Markvattenpotentialsmätningarna stöder
valet av ett högt värde (Figur 12 och Tabell 3; jämför simulering nr 2, 6, 7). Vid ett lägre
värde blir anpassningen sämre för hela profilen. En känslighetsanalys av det kompenserande
vattenupptaget fupmov visade en liten känslighet (Figur l), men felanalyserna indikerade att
graden på det kompensatoriska vattenupptaget ändå var relativt hög (Tabell 2 och 3; jämför
simulering nr 2, 8, 9).
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Figur 12 Förhållandet mellan den verkliga och potentiella transpirationen. Känslighetsanalyser av:
a) den kritiska vattenpotential där reduktionen av vattenupptaget börjar. b) graden av det
kompenserande vattenupptaget som införs i de skikt där det råder vattenbrist.
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Figur 13 Förråd av vatten i marken, heldragna linjen är den simulerade och den streckade är
TBR-mätningar i yngre beståndet i Norunda.

Tabell 2 Korrelationskoefficient mellan simulerade markvattenhalten och TDK—mätningar. Där
inte annat anges är ip.. = -100 hPa och fupmov=0.7 .

Korrelationskoefiicient r2 för markvattenhalt
djup (cm) 0—10 10—20 20-30 30-40 40—50 50—80
1)Stora gropen 0.789 0.870 0.831 0.939 0.800 0.771
2)Yngre beståndet 0.574 0.838 0.840 0.786 0.759 0.560
3)Ä1dre beståndet 0.562 0.668 0.556 0.672 0.430 0.018
4)Kalibrerad pF—kurva 1 0.584 0.752 0.754 0.900 0.866 0.856
5)Kalibrerad pF-kurva 2 0.564 0.781 0.812 0.888 0.915 0.867
6)som 2). wc: -500 0.708 0.951 0.909 0.375 0.350 0.087
7)som 2). %: —250 0.668 0.927 0.918 0.510 0.543 0.227
8)som 2). fupm0v==0 0.550 0.818 0.823 0.810 0.775 0.606
9)som 2). fu mov =l 0.581 0.843 0.844 0.775 0.750 0.554
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Tabell 3 Korrelationskoefficient mellan simulerade markvattenpotentialen och tensiometer—
mätningar. Där inte annat uppges är % = -100 hPa och fupmov=0,7.

Korrelationskoefficient r2 för markvattenpotential
djup (cm) 05 5—10 10—20 20—30 40—50 50—80
1)Stora gropen 0,633 0,686 0,651 0,381 0,770 0,616
2)Yngre beståndet 0,640 0,617 0,755 0,118 0,948 0,466
3)Äldre beståndet 0,757 0,525 0,297 0,369 0,711 0,673
4)Kalibrerad pF-kurva 1 0,756 0,538 0,385 0,336 0,899 0,514
5)Kalibrerad pF-kurva 2 0,734 0,528 0,485 0,271 0,926 0,478
6)som 2), %: —500 0,600 0,686 0,869 0,043 0,906 0,134
7)som 2), w,; —250 0,629 0,711 0,872 0,052 0,927 0,266
8)som 2), fupmov=0 0,627 0,586 0,806 0,129 0,947 0,333
9)som 2), fupmOV =1 0,645 0,578 0,799 0,115 0,948 0,471

Tabell 4 Normalmedelfel för markvattenhalten jämfört med TDK—mätningar.

Normalmedelfel för markvattenhalt
djup (cm) 0-10 10-20 20—30 30—40 40—50 50-80
l)Stora gropen 0,5 0,23 1,02 -0,04 0,23 —0,07
2)Yngre beståndet 0,75 0,41 1,17 0,14 0,61 0,2
3)Äldre beståndet 1,11 0,71 1,38 0,18 0,68 0,29
4)Kalibrerad pF—kurva 1 0,81 0,48 1,31 0,2 0,7 0,23
5)Kalibrerad pF—kurva 2 0,68 0,36 1,18 0,16 0,65 0,17
6)som 2), tu,—== —500 0,65 0,29 0,94 0,02 0,44 0,12
7)som 2), wc= —250 0,69 0,33 1,01 0,05 0,49 0,13
8)som 2), fupmov=0 0,76 0,42 1,19 0,15 0,63 0,21
9)som 2), f,, mo, =1 0,75 0,40 1,16 0,13 0,60 0,19___—___?—
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Tabell 5 Normalmedelfel för markvattenpotentialen jämfört med tensionmetermätningar.

Normahnedelfel för markvattenpotentialen
djup (cm) 0—5 5—10 10—20 20-30 30—40 40—50 50—80
1)Stora gropen 0,14 —0,10 —0,16 -0,11 —0,24 —0,21 -0,15
2)Yngre beståndet 0,07 --0,17 —0,20 -0, 12 —0,24 —0, 19 -0, 14
3)Äldre beståndet 0,17 -0,07 -0,12 0,14 -0,11 —0,10 —0,06
4)Kalibrerad pF—kurva 1 0,12 —0,11 —0,16 —0,11 —0,24 —0,20 -0,14
5)Kalibrerad pF—kurva 2 0,11 -0,12 -0,17 -0, 12 —0,24 -0,20 —0, l 3
6)som 2), we?—' -500 0,02 —0,04 —0,01 0,01 0,00 —-0,02 —0,04
7)som 2), Ilie: -250 0,13 -0,13 —0,15 —0,04 -0,16 —0,12 —0,08
8)som 2), fupmov=0 0,06 -0,17 —0,21 -0,13 —0,24 -0,20 —0,16
9)som 2), fu mm, =1 0,07 —0,17 —0,20 —0,12 —0,23 —0,19 —0,14

Markens hydrauliska egenskaper

Markens hydrauliska egenskaper visade sig vara mycket känsliga parametrar i modellen. En
test på känsligheten av dessa egenskaper har därför gjorts. Simuleringar gjordes med de
laborativt bestämda pF—kurvorna från de två bestånden och gropen (Figur 4a—c) som indata,
dessa jämfördes med simuleringar där de ”nya” förändrade kurvorna användes (Tabell 2—5,
simulering nr 1—5). Förändringar av pF-kurvan påverkade markvattenhalt, markvatten—
potential samt grundvattnets recession och respons. Eftersom de ”nya” pF—kurvornas utseende
var uppskattat för den undre nivån med hjälp av andra undersökningar i morän (Johansson,
1987; Lundin, 1982 och Espeby, 1989) har resultaten stora osäkerheter. Cylinderprover till
pF—kurvan för de övre skikten har tagits vid endast en profil. De förväntas representera hela
beståndet, detta ger ytterligare osäkerheter. 1 de översta lagren har flera prov tagits vid varje
djup. De visar inbördes stora variationer och representeras av ett medelvärde. Det är svårt att
uttala sig om nån idealisk pF-kurva eftersom överenstämmelsen med de uppmätta värdena
växlar från fall till fall.

Vattenbalans och avdunstning

I vattenbalansens ekvation ingår nederbörd, avdunstning, avrinning och magasinering.
P = ET + R + AS (10)

För att denna ekvation ska gå i hop blir magasintermen AS negativ för hela perioden.
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Figur 15 Vattenbalansen i Norunda, ackumulerade värden för perioden maj—okt 1994.
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De olika uppsättningarna av parametervärden resulterar i olika vattenbalanser. Om man
minskar den kritiska vattenpotentialen % från --100 hPa till -500 hPa ökar den ackumulerade
transpirationen för maj -oktober med 34 mm. Om man jämför transpiration med (fupm0v= 0,7)
och utan (fupmov=0) kompenserande vattenupptag ökar den ackumulerade transpirationen för
hela perioden med bara 6 mm. De olika pF—kurvorna Visar ingen större känslighet på
avdunstningsmängderna.
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Figur 16 Evapotranspiration uppdelad i sina tre komponenter för det ynge beståndet i Norunda
1994.
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Figur 17 Evapotranspiration med dygnsupplösning för Norunda, Växtsäsongen 1994.
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DISKUSSION

rvnslf"rv i

Vid kalibrering av en SVAT—modell (Soil—Vegetation—Atmosphere) bör inte endast
markfuktighetsdata användas för en precis uppskattning av vattenupptagsparametrarna under
torra perioder. Kombinerad information från turbulenta utbytesmätningar ovanför
trädkronorna, savflödesmätningar och markfuktighetsmätningar kan ge en bättre precision att
påvisa det verkliga vattenupptaget från marken. Unikt för Norundaområdet är att alla dessa
mätningar finns på ett och samma ställe och därför bör möjligheten verkligen tillvaratas för
ytterligare studier inom detta område. Eftersom de markfysikaliska egenskaperna, som anses
ha den största osäkerheten i modellen, inte visade sig speciellt känsliga gällande
avdunstningsmängderna kan den simulerade avdunstningen ses som ett rimligt riktvärde för
fortsatta studier.

Kritiska vattenpotentialen

De beräknade vattenupptagshastigheterna var känsliga för förändringar då det gällde den
kritiska vattenpotentialen när reduktionen av vattenupptaget börjar och känsligheten av
reduktionen. Savflödesmätningar i Norunda visade (Cienciala, personligt meddelande, 1995)
att reduktionen av vattenupptaget började redan i slutet juni. Detta indikerade att den kritiska
vattenpotentialen måste vara hög. Med ett lägre värde börjar inte reduktionen förrän en
månad senare. Den kritiska vattenpotentialen uppskattades därför till -100 hPa vilket är ett
mycket högt värde i jämförelse med andra studier. Nordén (1989) uppskattade den kritiska
vattenpotentialen till —3000 hPa och Calder (1978) till —-6000 hPa i en mogen granskog. Men
även andra studier har visat höga värden på %. Alavi (1995) uppskattade wc till —150 hPa i ett
ungt granbestånd i Halland, Jansson (1984) till -100 hPa i ett äldre tallbestånd i Gästrikland
och Jansson (1981) till -150 hPa i en blandad tall och granskog i Schweiz. Uppskattningen av
ett kompenserande vattenupptag från våta nivåer när marken är torr på andra djup visade
ingen större känslighet i simuleringarna.

Rumsliga representativiteten

Markvattenmätningarna med TDR och tensiometrar anses ha stora osäkerheter på grund av
svårigheterna att mäta i den inhomogena moränmarken. Frågan är hur representativt ett
medelvärde inom ett bestånd är eftersom profilernas egenskaper varierar kraftigt inom
beståndet. Tensiometermätningarna går under torra perioder utanför sitt definerade
mätområde. Eftersom dessa mätningar inte kom i gång förrän i slutet av juni är det en mycket
kort valideringsperiod som man verkligen kan lita på. Svårigheter har förekommit vid TDR—
installationen i den steniga hårt packade marken. Eftersom proberna var svåra att installera
kan det hända att de ligger intill stora stenar eller luftfickor som då ger en lägre
dielektricitetskonstant än den intilliggande marken. En för låg dielektricitetskonstant ger
också en för låg vattenhalt. En annan osäkerhet är att kalibreringsfunktionen som används för
att omvandla dielektricitetskonstanten till vattenhalt (Topp rn fl, 1980), utvecklats för mer
homogena marker.
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Kalibreringsfunktionen för TDR bör bestämmas för en inhomogen moränmark för att TDR—
mätningarna ska bli tillförlitliga. Inom ett av NOPEX-projekten har man försökt bestämma en
ny kalibreringsfunktion i skogsmark (Tallaksen och Erichsen, 1995) genom att mäta TDR och
samtidigt ta jordprover som vattenhalten bestämmes gravimetriskt på. Denna funktion har
jämförts med Topps ekvation som använts i denna studie och resultatet visar en god
överenstämmelse. Jag anser att man bör göra en likvärdig kalibrering för just denna mark i
Norunda för att kunna tolka alla mätningar som gjorts inom projektet. Fast man kan
ifrågasätta om det verkligen går att kalibrera och mäta med TDR i en så inhomogen och
stenig moränmark som denna.

M ln"vr " md " in rna

Eftersom pF—kurvan endast är känd ner till en meters djup och den mättade konduktiviteten
endast är uppskattad, påverkar det osäkerheten i den simulerade vattendynamiken. pF—kurvan
är en mycket känslig del i modellen som vi inte vet tillräckligt mycket om. För att kunna göra
en analys med mindre osäkerhetsfaktorer krävs ytterligare undersökningar om markens
fysikaliska egenskaper, speciellt den hydrauliska konduktiviteten. Osäkerheterna i
markvattenmätningarna och medelvärdesbildningen kan också ge stora fel vid kalibrering av
modellen. Grundvattnets snabba uppgång på hösten kunde ej simuleras av modellen med
hjälp av den enklare ansatsen, däremot med den uppmätta nivån som ett undre randvillkor.
Detta kan sannolikt förklaras med att den porositen var mycket lägre i de nedre skikten än de
i de lager som gavs som indata till modellen. De hydrauliska markegenskaper som gavs som
indata hade ett djup ner till 120 cm. Djupare ner där detta fenomen inträffar extrapolerar
modellen själv utgående från de lager som givits som indata. Slutsatsen man kan dra av är att
det behövs ytterligare markundersökningar inom detta område för att kunna bestämma
vattenbalansen i marken med en större säkerhet. Det hade varit intressant och veta om
modellen hade klarat den snabba responsen om det funnits fullständiga markdata tillgängligt.
En annan viktig aspekt är att den uppmätta grundvattennivån representerar en punkt inom
beståndet. Den snabba uppgången gäller eventuellt bara i den punkten. När man då inför ett
undre randvillkor med den uppmätta grundvattennivån tvingar man ju den simulerade
grundvattennivån att stiga. Det innebär att ett vattenflöde tillförs. Man kan ju jämföra
grundvattenflödet i de två fallen (Figur 11) och konstatera att de är Väsentligt skilda från
varandra. Frågan är om detta vattenflöde är rimligt eller om man ska anta att responsen inte är
lika kraftig i resten av beståndet. En ytterligare felfaktor som kan ha stor betydelse är
nederbördsmätningarna i Norunda som under vissa perioder inom den kritiska perioden
september—oktober hade långa mätavbrott. Dessa dagar har kompletterats med regndata från
Marsta men det betyder att man kan ha missat lokala regnskurar i Norunda.
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APPENDIX

Modellbeskrivning

Omättat vattenflöde

För att lösa den partiella differentialekvation som beskriver vattenflödet måste två mark-
fysikaliska samband vara kända; pF—kurvan (relationen mellan markvattenpotential och
markvattenhalt) och konduktiviteten (relationen mellan den hydrauliska konduktiviteten och
markvattenhalten/potentialen). De omättade flödena i marken beräknas med Richards
ekvation med antagande om att flödet är laminärt.

eg:—2— [((—QHL—l-K) +Sw (A1)är 62 62

där 6 är vattenhalten (vol%), t tiden (dagar), K den omättade hydrauliska konduktiviteten
(m/dag) , W markvattenpotentialen (hPa), z djupet (m) och sw en sänkkterm (dag'l) beroende
på rötternas vattenupptag.

Ytresistans

Lohammarekvationen (Lindroth, 1985) infördes för att beräkna den effektiva ytresistansen rs
på vegetationen. Ekvationen beräknar gS klyvöppninngskonduktansen per bladyteenhet som
en funktion av Rg den globala strålningen och ångtrycksdeficit.

Rg %g.; = - m (AZ)Rg+RO l+(eS—e)/DO

där gm år den maximala klyvöppningskonduktansen (m/s), RO är en strålningskonstant (W/mz)
och VD en ångtryckskonstant (Pa). Ytresistansen kan beräknas som inversen till den totala
konduktansen.

rs == 1
gs — LA] (A3)

Aeradynamisk resistans

Den aerodynamiska resistansen ra mellan referenshöjden och vegetationen är beräknad enligt
logaritmiska vindlagen:

1112 fre] ”d)

ra : ___;e (A4)
K u

Där u är vindhastigheten (rn/s) vid en referenshöjd z,,ef (m), K von Karmans konstant (0,41), d
nollplansförskjutningen (m) och 20 skrovligheten (m). d och 20 ges som parametrar i
modellen.
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Avdunstning av intercepterat vatten

En del av regnet fångas upp av vegetationen (interception) och avdunstar därifrån och ger
därför inget vattentillskott till marken. Men det intercepterade vattnet har ändå stor betydelse
för markfuktigheten eftersom transpirationen är liten så länge vegetationen är våt och
interceptionsavdunstning kan ske. Ytresistansen för det intercepterade vattnet är mycket
mindre än ytresistansen för vegetationen. Vattenbalansen för interception beräknas med ett
gränsvärdesuttryck där tröskelvärdet Simax innebär den maximala vattenhållande kapaciteten
för vegetationen.

Simax = iLAI 'LAI (AS)

fr./11 är den specifika lagringskapaciteten (mm/LAI) för interception som antages vara konstant
under växtsäsongen och ges som en parameter i modellen. Den dagliga interceptionen Sm, fås
antingen från den maximala vattenhållande kapaciteten minus interceptionslagringen som
återstår från dagen innan, Siff—1), eller från nederbörden P beroende på vilken som är lägst.

Sim = min[P, S...... ”i; (I _” ”] (A6)

Den verkliga avdunstningen av intercepterat vatten EW är begränsad av antingen den
potentiella avdunstningen EP,-,,,, eller interceptionsförrådet. Interceptionsförrådet defineras som
summan av den aktuella interceptionshastigheten och interceptionsförrådet från föregående
tidssteg.

S. t—l
Eint : min[Epint >[Sint +M)] (A7)At

När avdunstning av intercepterat vatten Ein! inträffar reduceras den potentiella transpirationen
TRp beroende på hur stor del av den potentiella avdunstningen EP,-,,t som den verkliga
avdunstningen Ein, motsvarar. Detta kan tolkas som att transpirationen får fortgå med full
intensitet under den tid av dagen då vegetationen är torr. Genom att EP,-nt normalt är mycket
stor för skog jämfört med TRp blir effekten på transpirationen normalt liten.

* EinTRP = max O,TRP[l———E—L—] (Ag)
pint

Markytavdunstning

Avdunstningen från marken är en komplex process där markens och det marknära luftskiktets
egenskaper i hög grad bestämmer förutsättningarna. Penmans kombinationsformel används
för att beräkna markytavdunstningen. Den aerodynamiska resistansen mellan referenshöjd
och markyta ras beräknas utgående från den aerodynamiska resistansen mellan referenshöjd
och vegetation ra som har justerats med Richardsons tal (R,-) för atmosfärisk stabilitet plus en
ytterligare resistans mellan vegetationens kronskikt och markytan som beror på bladyteindex.

r=___.______q_________ .-LAI A9
r” (1__10R,.) ””'” ( )
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ram är en parameter som anger hur mycket den aerodynamiska resistansen ökar per bladyte—
index av det extra resistansbidraget mellan markytan och beståndet. Richardsons tal beräknas
enligt formeln:

7; +273,15)u2Ri :: g(zref _ZO)'(

Där g är gravitationskonstanten (9,81 m/sz), Ta Lufttemperaturen och TS markyttemperatur.
Ytresistansen vid markytan rss ges av en empirisk funktion som innehåller markytans
vattenpotential och en beräknad vattenbalans för markytan ösurf

rsS
===rw(logw ——1——63u,f) w >—1oo hPa

(All)
rss :Kv(1—ösu,f) w (__-100 hPa

ru, är en empirisk konstant som ges som parameter i modellen. ösurf som beskriver markytans
vattenbalans tillåts variera mellan —2 och 1 mm vatten.

6 su,, (t) = max[—2, min[1,(ö m, (t _— 1) + (P -—— Pisa,-JN)” (A12)
P är nederbörd vid markytan och Em, är markytavdunstning.
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Symbollista

ILA]

a

LA]

Specifik vårmekapacitivitetför luft vid konstant tryck (1005 J kg] KI)

Nollplansförskjutning (m)

Karaktäristisk längd därjämvikten mellan modellens och det ansatta g. v. ståndet kan regleras. (m)

Relativfördelning av vattenupptagande kapacitet (—)

Verkligt ångtryck (Pa)

Avdunstning av på växten intercepterat vatten (mm/otj/gn)

Potentiell interceptionsavdunstning (mm/aygn)

Måttnadsångtryck (Pa)

Ångtrycksdefcit (Pa)

Avdunstning av vattenfrån markytan (mm/dygn)

Total evapotranspitation (mm/dygn)

Grad av kompenserande vattenupptag (-)

Maximal klyvöppningskonduktans, konstant iLohammarekvationen(m/s)

Klyvo'ppningskonduktans per bladyteenhet (m/s)

Specifik lagringskapacitet (mm/LAl—enhet)

Omättad hydraulisk konduktivitet (m/dag)

Dielektricitetskonstant (—)

Bladyteindex (—)

Latent varme vid ångbildning (2465 J/g)

Empiriskparameter som beskriverformen på reduktionsfunktionen Rw (-)

Empiriskparameter som beskriverformen på reduktionsfunktionen Rg; (—)

Maximaltflödefor toppjlödet i qg, (mm/dygn)

Maximaltflödeför basflo'det i qg, (mm/dygn)

Empiriskparameterför att beräkna ESC,-, (-)

Reduktionsfunktion, respons av markvattenpotentialen på vattenupptag av rötter (—)

Strålningskonstant iLohammarekvationen (W/mZ)

Aerodynamisk resistans (s/m)

Anger hur mycket den aerodynamiska resistansen ökar per LA] mellan m.y och bestånd (s/m)

Aerodynamisk resistans mellan referensho'jd och markyta (s/m)

Global strålning (J/mZ/aygn)

Richardsons tal (—)

Nettostrålning (J/mZ/cbzgn)

Efektiv ytresistans (s/m)

Ytresistans vid markytan (s/m)
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Z]

Zz

Zref'

Zsat

VU

Pa

%:

Respons av marktemperaturen (—)

Effektiv mättnad (-)

Interceptionslagring (mm)

Maximal vattenhållande kapacitet i vegetationen (mm)

Daglig interception (mm/dygn)

Sankterm beroende av rötternas vattenupptag (dag.])

Tid (år), (dagar), (h), (min), (s)

Lufttemperatur (OC)

Verklig transpiration (min/dygn)

Verklig transpiration utan kompenserande vattenupptag (mm/ajzgn)

Potentiell transpiration (tum/dygn)

Potentiell transpiration efter korrektion av En, (mm/dygn)

Markyttemperatur (OC)

Vindhastigheten (m/s) vid en referenshOjd zref (m)

Markab'up (m)

Aeroajznamisk skrovlighet (m)

Djup där toppflödet av qg, intrafar (m)

Djup där basflo'det av qg, inträffar (m)

Maximalt rotdjup (m)

Höjden vid en referensnivå (m)

Grundvattennivå definieras som den nivå där markvattenpotentialen är noll (m)

Gradient mellan modellens Zsa, och den uppmätta grundvattennivån zp (—)

Psykometriska konstanten (66 Pa/K)

Gradientför mättnadsångtryckets temperaturberoende (Pa/K)

Beskriver markytans vattenbalans (mm vatten)

Vattenhalt (vol%)

Residual vattenhalt (vol%)

Mättad vattenhalt=porositet (vol%)

von Karmans konstant (0,41)

Porstorleksfördelniningsindex (-)

Ångtryckskonstant i Lohammarekvationen (Pa)

Luftens densitet (1,2 kg/m3)

Markvattenpotential (hPa)

Luftintra'ngningstryck (hPa)


