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چکیده
نفوذ ،فرآیندی مهم و پیچیده در ارزیابي سامانههای آبیاری سطحي است که روشهای مختلفي برای برآورد آن در مراجع ارائه شده استت .هتد از
این مقاله ارزیابي پنج روش مختلف تخمین پارامترهای نفوذپذیری (دو نقطهای الیوت و واکر ،نفوذسنج چرخشي ،سینگ و یتو ،یتن نقطتهای شتاارد و
همكتاران و دو نقطتهای اصتح شتده شتاارد و همكتاران) و تعیتین ستازرارترین روش در هتر یتن از متد هتای ررایتي و ارزیتابي آبیتاری شتیاری
(هیدرودینامین ،موج جنبشي و اینرسي صفر) ،با استفاده از نرم افزار  SIRMODاست .در این راستا از سه سری داده صحرایي استفاده شد .ساس یجم
آب نفوذ یافته و زمان پیشروی آب در رو شیار ،بر اساس هر ین از روشهای نفوذ و مد های شبیهسازی آبیاری ،برآورد شتد .نتتایج نشتان داد کته در
تخمین یجم آب نفوذ یافته به شیار ،روش دو نقطهای الیوت و واکر و روش نفوذسنج چرخشتي دارای کمتترین خطتای ن تبي (بته ترتیت  2/9و 22/4
درصد) بودند .در پیش بیني مریله پیشروی آب ،مد موج جنبشي با روش نفوذسنج چرخشي ،مد اینرسي صفر با روش دو نقطهای الیوت و واکر و متد
هیدرودینامین با روش دو نقطه ای الیوت و واکر دارای کمترین خطای استاندارد (به ترتی  22/12 ،24/44و  22/18درصد) بودند .بهرورکلي در هر پتنج
روش تعیین ضرای نفوذ ،مد موج جنبشي ن بت به هیدرودینامین و اینرسي صفر دارای دقت بیشتری در شبیهسازی پیشروی آب بتود .ایتن در یتالي
است که دو مد هیدرودینامین و اینرسي صفر تفاوت تقریبا ناچیزی داشتند.
واژههای کلیدی :آبیاری سطحي ،مد های آبیاری سطحي ،معادله نفوذSIRMOD ،

مقدمه
آبیاری سطحي ،هنوز هم بیشترین کاربرد را در میتان روشهتای
مختلف آبیاری دارد .بازده پایین در آبیاری سطحي مربوط به نوع روش
نی ت ،بلكه مربوط به ضعف در ررایي ،اجرا و مدیریت ميباشد (.)22
دسترسي به راندمان باال در مصر آب در مزرعه نیازمند ررایي دقیق
و اجرای صحیح سی تم آبیاری است و هر چته پارامترهتای متثرر در
آبیاری هنگام ررایي بیشتر و دقیقتر لحاظ شده و مد آبیتاری نیتز
ربیعتا راندمان مصر آب نیز باالتر خواهتد
دقیقتر شبیه سازی شود ،ربیعتاً
رفت ( .)2بتر استاس ترکیت پارامترهتای مختلتف متثرر در آبیتاری
سطحي ،مد های ریاضي متعددی ایجاد شدهاند که در آن با توجه به
دقت ورودیها ،خروجي مناس تخمتین زده متيشتود .ورودی ایتن
مد ها باید شامل پارامترهای ررایي مثل شی  ،رو  ،ضری زبری،
مشخصات نفوذ ،هیدروررا های ورودی و خروجي باشد (.)22
ررایي و ارزیابي سی تم آبیاری سطحي ،م تلزم مشخص نمودن
 2و  -2استادیار و دانشجوی دکتری آبیاری و زهكشي ،رروه علوم و مهندسي آب،
دانشكده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سینا
(* -نوی نده م ئو )Email: Akhavan_samira@yahoo.com :

منحنيهای پیشروی ،پ روی و مقدار نفتوذ آب متيباشتد .برداشتت
ارحعات الزم جهت پیشبینتي و محاستبه ایتن پارامترهتا ،م تتلزم
یك ری اندازهریریهای دقیق در داخل مزرعه است ،که این کار باعث
صر هزینه و وقت زیادی ميرردد .از ررفي به دلیل وجود پدیدههای
نفتوذ و ذخیتره در آبیتاری ستطحي ،جریتان از نتوع غیرمانتدرار و
غیریكنواخت با دبي کاهنده است .لذا استتفاده از روشهتای ارزانتتر و
صر زمان کمتر مانند روشهای عددی ،ضروری به نظر ميرستد (3
و  .)22امروزه در دنیا تحقیقتات زیتادی پیرامتون کتاربرد متد هتای
ریاضي به منظور یل معادالت یاکم بر جریان آب در آبیاری سطحي
صورت ررفته است .با استفاده از این مد ها متيتتوان سی تتمهتای
آبیاری سطحي را به منظور یصو راندمان بیشتر ،بدون صر وقت و
هزینه زیاد برای شرایط مختلف آبیاری ،ارزیابي نمود ( .)24بتا کتاربرد
این مد ها مي توان ب یاری از محاسبات پیچیده مربوط بته موقعیتت
جبهه پیشروی و پ روی آب ،یكنواختي توزیع و راندمان آبیاری را بته
سرعت انجام داده و تأریر هررونه تغییر در پارامترهتای ررایتي را بته
سهولت ارزیابي و مدیریت نمود ( .)22نفوذ ،مهمترین و مشكلتترین
پارامتر ارزیابي سامانههای آبیاری سطحي است .از آنجتا کته سترعت
نفوذ آب در خاك ،تعیین کننده زمان تداوم آبیاری برای ذخیره نمودن
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مقدار مشخصي آب در داخل خاك بوده ،از اهمیت زیادی برخوردار مي
باشد .در یقیقت نفوذ آب در ختاك یكتي از ی استترین پارامترهتای
هیدرولیكي مثرر بر آبیاری سطحي و یكي از مشكلترین پارامترهایي
است که باید برآورد شود ( .)8هولزاپفل و همكاران ( )23بته ارزیتابي
چهار روش مختلف برای تعیین رابتهای معادله کوستیاکف بترای دو
اندازه مختلف جویچه (جویچه بارین به عرض  44سانتيمتر و جویچه
عریض به عرض  84سانتيمتر) پرداختند .روشهتای مختلتف بترای
تعیین ویژريهای نفوذ در این مطالعه شامل روش دو نقطهای الیوت و
واکر ،روش ورودی و خروجتي ،یتن نقطتهای شتاارد و همكتاران و
پیشروی بنامي و افن بوده است .نتایج نشان داد که مقدار توان معادله
کوستیاکف به نوع روش تعیین ویژرتيهتای نفتوذ و انتدازه جویچته
ب تگي ندارد .منحني نفوذ تجمعي برای جویچههتای باریتن در هتر
تقریبا مشابه بوده و م تقل از نوع روش به کار رفته بود .در
چهار روش تقریباً
یالي که منحني نفوذ تجمعي برای جویچههای عریض ب تگي به نوع
روش داشته است .با استفاده از رابتهای معادله کوستیاکف به دستت
آمده در هر چهار روش و با بهکارریری مد موج سینماتین ،مریلته
پیشروی در جویچهها تخمتین زده شتد .نتتایج نشتان داد کته بترای
جویچتههتای عتریض ،روش دو نقطتهای الیتوت و واکتر و بترای
جویچههای بارین روش پیشروی بهتترین عملكترد را داشتته استت.
رسو زاده و سااسخواه ( )24اظهار نمودند که تغییرات مكاني سرعت
نفوذ ،متدیریت آبیتاری جویچتهای را پیچیتدهتتر متيکنتد .زیترا کته
خصوصیات نفوذ آب به داخل خاك ممكتن استت در مقتادیر متفتاوت
سرعت جریان آب به داخل جویچته ،شتكل هندستي مقطتع و یجتم
جریان ورودی تغییر نماید .بنابراین ارائه ین معادله عمومي برای نفوذ
ب یار مشكل ميباشد .برای یافتن ین معادلته عمتومي نفتوذ ،هشتت
معادله مختلف نفوذ برای شش سری نمونه خاك استفاده شد .با آنتالیز
ابعادی ،بهترین معادله برای فاکتور مقیاس به دست آمد که تتابعي از
محیط خیس شده و یجم ورودی آب به داخل خاك بود .بنابراین بتا
استفاده از این فاکتور مقیاس ،معادالت نفوذ متفاوت ارائه شد .ارزیابي
معادالت نفوذ مقیاس شده نشان داد کته ایتن معتادالت بترای ستایر
جویچهها با بافت و شرایط هیدرولیكي متفاوت قابل استفاده ميباشند
و مقدار نفوذ را با دقت ب یار مناسبي تخمتین متي زننتد .ختارری و
اسمیت ( )24به ارزیابي شش روش نفوذپذیری برای تعیین پارامترهای
نفوذ در آبیاری جویچهای پرداختند .روشهای مذکور شتامل روش دو
نقطتهای الیتوت و واکتر ،یتن نقطتهای شتاارد ،استتفاده از متد
رایانهای  ،INFILTیوپادیایا و راقو وانشي ،ین نقطهای والیانتزاس و
همكاران و تابع خطي نفوذ بودند .نتایج این مطالعه نشان داد که مد
 INFILTبرای همه دادههتای صتحرایي بیشتترین دقتت را داشتت.
همچنین به صورت کلي روشهای دو نقطهای الیتوت و واکتر و تتابع
خطي نفوذ نیز عملكرد خوبي داشتند .بر اساس تحقیقي که اسفندیاری
و ماهشواری ( )9در مزارع استرالیا بتر روی دو نتوع ختاك در شترایط

آبیتتاری نشتتتي انجتتام دادنتتد ،ایتتن نتیجتته یاصتتل شتتد کتته متتد
هیدرودینامین و اینرسي صتفر ارائته شتده توستط واکتر ( )24متد
مناسبي در شرایط آبیاری شیاری است .همچنین آنها اعحم داشتند که
مد موج سینماتین واکر برای شی های کمتتر از  4/2درصتد قابتل
استفاده نميباشد .ماهشواری و من ماهان ( )22در مقای های که بین
مد  SIRMODبا سایر مد ها انجام دادند ،اعحم داشتند که با وجود
اینكه این مد ها ب تیار دقیتق نی تتند ،امتا یتل هیتدرودینامیكي و
اینرسي صفر مد  SIRMODبرآورد دقیقتری از زمتان پیشتروی و
عملكرد کل سی تم ارائه ميدهد .من کحیموت و همكاران ( )28بته
منظور بررسي اعتبار مد مزبور ،نتایج پیشروی ،رواناب و نفوذ بترآورد
شده را در مقابل  04سری اندازهریریهای مزرعهای مورد بررسي قرار
داده و اعحم داشتند که مد  ،یجم نفوذ را کمتر از مقدار اندازهریتری
شده برآورد ميکند .بهبهاني و بابازاده ( )4در تحقیقي عملكرد نرم افزار
 SIRMODرا در مزرعهای با ختاك رس ،واقتع در متزارع تحقیقتاتي
دانشگاه تهران و در مورد آبیاری شیاری مورد ارزیابي قرار دادند .نتایج
مطالعاتشان یاکي از آن بود که سرعت پیشروی و مقدار نفوذ در هتر
سه مد هیدرودینامین ،اینرسي صفر و موج سینماتین کمتر از مقدار
واقعیت برآورد شده است .آنها درصد خطای مد ها را پتایین و قابتل
قبو دان تتند .ربتق بررستيهتای انجتام شتده ،متد SIRMOD
بیشترین ی اسیت را به شدت جریتان ورودی و ضترای تتابع نفتوذ
ن بت به سایر پارامترهای ورودی از خود نشان ميدهتد ( 1 ،2و .)20
واکر ( )24نیز با آنالیز ی اسیت نشان داد که پارامترهای نفوذ و ضری
مانینگ به ترتی بیشترین تتأریر را بتر منحنتي پیشتروی و منحنتي
پ روی داشتند .ابراهیمیان و لیاقت ( )8نیز عملكرد سه متد ریاضتي
در  SIRMODرا برای روشهای آبیاری جویچتهای و نتواری متورد
بررسي قرار دادند .تفتاوت زیتادی بتین متد هتای هیتدرودینامین و
اینرسي صفر در هر دو روش آبیاری وجود نداشت .الزم به ذکر استت
که در این تحقیق از معادله نفوذ کوستیاکف-لتوئیس استتفاده شتده و
ضرای آن نیز از روش دو نقطهای الیوت و واکر محاسبه شده است.
با توجه به بررسيهای انجام شده ،نفوذ ،مهمترین و پیچیدهترین
فرآیند ارزیابي سامانههای آبیاری سطحي است ( .)2اهمیتت دان تتن
معادله نفوذ جهتت تشتریح هیتدرولین آبیتاری ستطحي ،همتراه بتا
مشكحت تخمین قابل ارمینان پارامترهای آن ،موج صر وقتت و
هزینه زیادی برای ررایي ین سامانه آبیتاری متيشتود .روشهتای
متعددی برای اندازهریری نفوذ وجود دارد و ب تته بته روش آبیتاری و
مد استفاده شده برای شبیه سازی ،متفاوت است .بنتابراین هتد از
این تحقیق ارزیابي روشهتای مختلتف تخمتین پارامترهتای نفتوذ و
تعیین مناس ترین روش محاسبه ضرای معادالت نفوذ ،در هر ین از
مد های ارزیابي و ررایي آبیاری شامل روش هیتدرودینامین ،متوج
جنبشي و اینرسي صفر ،در تخمین یجتم آب نفوذیافتته بته ختاك و
مریله پیشروی در آبیاری شیاری ،با استفاده از نرم افتزار SIRMOD

تعیین سازگارترین روش تخمین پارامترهاي نفوذ در مدلهاي ریاضی آبیاري شیاري

ميباشد.

زیر ساده ميشود:

مواد و روشها
مدلهایآبیاریسطحی


جریان در آبیاری سطحي ،غیرماندرار و غیریكنواخت ميباشد ،که
با توجه به نفوذ آب در خاك ،دبي در رو کرت یتا نتوار یتا جویچته
کاهش ميیابد .برای شبیهسازی این جریان از معادالت پیوستگي (بر
اساس قانون بقای ماده) (رابطه  )2و مومنتم (بر استاس قتانون بقتای
اندازه یرکت) (رابطه  )2استفاده ميشود .بتا فترض منشتوری بتودن
جریان و شی کم کف کانا  ،این معادالت ساده شتده و بته صتورت
معادالت سنت -ونانت در ميآیند:
()2
A Q

I 0
t x

()2
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این معادالت ین جفت معادله مشتقات جزئي غیرخطي بوده کته
یل تحلیلي آنها بدون فرضیات ساده کننده ،امكان پذیر نبتوده و لتذا
تاکنون یل تحلیلي کاملي برای آنهتا ارائته نشتده استت ( .)2در ایتن
معادالت y ،عمق جریان (متر) A ،سطح مقطع جریان (متر مربتع)Q ،
دبي جریان (مترمكع بر رانیه) S0 ،شی کف (متر در متر) Sf ،شتی
خط انرژی (متر در متر) V ،سرعت جریان (متر بر رانیه) I ،شدت نفوذ
در واید رو (متر بر رانیه بر متر مربع) t ،زمان (رانیه) x ،فاصله (متر)
بوده و  Dرابت عددی که مقدار آن ب تگي به رابطهای دارد که معادله
مومنتوم از آن مشتق ررفته ميشود.
مد شبیهسازی  SIRMODکته توستط واکتر ( )24در دانشتگاه
ایالتي یوتای آمریكا توسعه داده شد ،یكي از مد هایي است که بترای
مدیریت و ررایي سی تمهای آبیاری سطحي به کار ميرود .در ایتن
ب ته نرمافزاری سه مد هیدرولیكي هیدرودینامین ،اینرسي صتفر و
موج جنبشي قرار داده شده است .الزم به ذکر استت کته در هتر سته
روش ،معادله پیوستگي (رابطه  )2استفاده ميشود .تنها تفاوت آنهتا در
شكل معادله مومنتوم (رابطه  )2است .روابط هر سه روش در زیر شر
داده شده است (:)2
مدل هیدرودینامیک :این مد بر مبنای یل کامل معتادالت
سنت-ونانت (رابطه  2و  )2پایهرذاری شده است و به همین دلیتل از
پیچیدري بیشتری برخوردار است.
مدل اینرسی صفر :با توجه به کم بودن سرعت آب در آبیاری
سطحي ،از عوامل اینرسي صر نظر شده و معادله یرکت بته شتكل

y
 S0  S f
()3
x
مدل موج جنبشی :بتا در نظتر رترفتن جریتان یكنواختت در
آبیاری سطحي و صر نظر کردن از تغییرات عمق جریتان و فتاکتور
اینرسي ،معادله مومنتوم (رابطه  )2به شكل زیر در ميآید:
()4
S0  S f
در هر ین از مد های فوقالذکر ،پیشبیني مد بته رتور قابتل
توجهي تحت تأریر پارامترهای معادله نفوذ قترار دارد کته بته عنتوان
ورودی به مد داده ميشود .هر اندازه پارامترهای نفوذ دقیقتر تعیین
رردند ،این مد ها قادر خواهند بود شرایط مزرعهای را دقیقتر پیش-
بیني نمایند (.)21
روشهایتخمینضرایبمعادالتنفوذآبدرخاک

معادله نفوذ آب نقش مهمي در ارزیابي ،ررایي و یا شتبیهستازی
سی تمهای آبیاری سطحي ایفا ميکند به همین خارر همیشه تعیتین
این معادله مورد توجه متخصصین بوده استت .هتر قتدر ایتن معادلته
دقیقتر ارزیابي رردد ،بهتر مي توان ین سی تتم آبیتاری را ررایتي،
ارزیابي و شبیهسازی کرد ( .)21روشهای متعددی برای اندازهریتری
نفوذ وجود دارد که ب ته به روش آبیتاری متفتاوت استت .بته عنتوان
نمونه ،در آبیاری جویچهای سطح خاك که در معرض نفوذ قترار دارد،
تقریبا سهمي شكل است و نفوذ به صورت دو بعدی در اررا جویچه
تقریباً
صورت ميریرد .در واقع هر کدام از روشهای اندازهریری سرعت نفوذ
که استفاده مي شوند باید شرایط آبیاری را شتبیهستازی کنتد ( .)23در
این پژوهش از روشهتای دو نقطتهای الیتوت و واکتر ( ،)0نفوذستنج
چرخشي ،ستینگ و یتو (( )22بترای محاستبه ضترای معادلته نفتوذ
کوستتیاکف-لتوئیس) ،یتن نقطتهای شتاارد و همكتاران ( )22و دو
نقطهای اصح شده (( )2برای محاسبه ضرای معادلته نفتوذ فیلیت )
برای آبیاری شیاری استفاده شده است.
روش دو نقطههای الیهو و واکهر :در ایتن روش معادلته
پیشروی آب به شكل تواني (رابطه  )2در نظتر ررفتته متيشتود و بتا
استفاده از دو نقطه پیشروی (میاني و انتهتایي) ضترای آن محاستبه
ميشوند .با استفاده از این معادله و معادله نفوذ کوستتیاکف -لتوئیس
(رابطه  ،)8معادله موازنه یجم در هر زمان نوشته ميشود (رابطته .)0
مقدار ( f0نفوذپتذیری نهتایي) بتا استتفاده از روش ورودی -خروجتي
تعیین ميرردد (رابطه  .)1ساس با نوشتن معادله بیحن یجم برای دو
نقطه پیشروی (اندیس  2و  )2و یل هم زمان آنها ،ضرای  aو  kبته
دست ميآیند (رابطه  9و .)24
()2
x  pt r
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Z  kt a  f 0 t

()8
()0
()1

f 0 tx
1 r

Q0 t   y A0 x   z kt a x 
Q0  Qout
L

f0 

Q t
Q t
ft 
ft 
log  0 1   y A0  0 1   log  0 2   y A0  0 2 
1 r 
1 r 
 x1
 x2
a
t
1
(log
)
t2

()9

()24
()22

 Q0t1
ft 
  y A0  0 1 

x
1 r 
k 1
a
 z t1
a  1  a   1
1  a 1  r 

z 

در این معادالت  pو  rضرای رابت x ،رو پیشروی t ،زمان I ،نفوذ
تجمعي a ،و  f0ضرای معادله نفوذ A0 ،متوسط سطح مقطع جریتان،
 Qدبي ورودی به جویچه ،و  σyفاکتور ذخیره سطحي (رابتت و برابتر
 4/0تا  )4/1ه تند .اندیسهای  2و  2به ترتی مربوط به پیشروی تا
نصف و تمام رو جویچه ميباشد σ z .فاکتور شكل زیرسطحي است
که از رابطه  22محاسبه مي شود.
روش نفوذسههنچ چریشههی (برگشههآ ) :یكتتي از
روشهای تعیین معادله نفوذ آب به خاك است کته در شتیارها متورد
استفاده قرار ميریرد .مزیتت ایتن وستیله در ایتن استت کته شترایط
هندسي و هیدرولیكي شیارها ،شبیهسازی ميشود .بنابراین ید فاصتل
خاك و آب ،واقعررایانهتر شبیهسازی ميرردد .در ایتن روش رتودالي
در دو انتهای شیار کنده ميشود .با بازکردن شتیر ،آب از مختزن رهتا
شده و پم سانتریفیوژ از رریق شیلنگي آب را به رودا ورودی شیار
متتيرستتاند .آب در رتتو شتتیار پیشتتروی کتترده و در رتتودا پایتتاب
جمعآوری ميشود .پم رودا نیتز پایتاب را دوبتاره بته مختزن آب
برميررداند (.)29
روش سینگ و یو :در این روش بر اساس پارامترهای فیزیكي
خاك نظیر رروبت یجمي اولیه خاك ،تخلخل خاك ،عمتق ختاك و
وزن مخصوص خاك ميباشد و شرایطي نظیر دبي جریان شیار ،شكل
هندسي شیار و محیط ختیس شتده شتیار را در انتدازهریتری دخالتت
نميدهد ( .)29خصوصیت این مد آن ت که با در نظر ررفتن یالتت
کلي نفوذ آب به خاك ،ميتوان به معادالت معرو نفتوذ نظیتر متد

کوستیاکف ،کوستیاکف -لوئیس ،هورتتون ،رترین -آماتت ،فیلیت و
هولتان دست یافت .در این مد ستوني از خاك با سطح مقطع وایتد
در نظر ررفته ميشود که آب با سرعت ) f(tبته آن نفتوذ کترده و بتا
سرعت ) fs(tاز آن خارج ميشود S(t) .نیز مقتدار ذخیتره رروبتت در
خاك در مدت زمان  tاست .معادله عمومي نفوذ ربق رابطه  22بیتان
ميشود .در این معادله  m ،aو  nضرای رابت مثبت ميباشند .ارر m
 n = -1 ،= 0و  fcسرعت نفوذ نهایي باشد ،رابطه  22به شكل معادله
 23که همان فرم معادله کوستیاکف -لوئیس است ،در ميآید (.)24
()22

a[ s(t )]n
f (t )  f s (t ) 
[ s0  s(t )]m
a
f (t ) 
 fc
) s(t

()23
به منظور استتفاده از ایتن متد  ،از مقتادیر پارامترهتای رروبتت
یجمي اولیه خاك ،وزن مخصوص ظتاهری ختاك و تخلختل ختاك
برای تعیین سرعت نفوذ نهایي ( )fcو پتان یل فضتای قابتل دستترس
جهت نگهداری رروبت در ستون خاك ( )S0استفاده متيرتردد و بتا
استفاده از ین زبان برنامهنوی ي ،پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-
لوئیس از رریق برازش تعیین شدند (.)21
روش یک نقطهای شپارد و همکاران :این روش مشتابه روش
دو نقطهای الیوت و واکر بوده با این تفاوت کته مقتدار نمتای معادلته
پیشروی ) (rرابت و  4/2فرض شده است .در این روش ،اندازهریتری
پیشروی آب ،فقط در ین نقطه و آن هم در انتهای جویچته صتورت
ميریرد (اندیس  .)2روش مذکور متوسط نفوذ در رتو جویچته را بتا
استفاده از دادههای زمان پیشروی ،دبي ورودی ،سطح مقطع جریان و
معادله فیلی محاسبه مينماید .محدودیت اصلي این روش آن استت
که مقدار  rبه ندرت  4/2ميباشد .معادلته نفتوذ فیلیت در رابطته 24
نشان داده شتده استت .ضترای  Aو  Sاز روابتط  22و  28محاستبه
ميشوند ( ،)2که t2زمتان رستیدن جبهته آب بته انتهتای شتیار و x2
م افت ري شده از ابتدا تا انتهای شیار است.
0.5
()24
Z  St  At
()22
3 A
A y 0
t2
()28
Q t  3 y A0 x2
S 02
 0.5
t 2 x2
4
روش دو نقطهای اصهح شهده :در ایتن تحقیتق از روش دو
نقطهای جدیدی که توسط ابراهیمیان و همكاران ( )2ارائه شتده و در
واقع اصح شده روش ین نقطهای شاارد و همكتاران استت ،بترای
تخمین پارامترهای نفوذ استفاده شده است .در این روش همانند روش

تعیین سازگارترین روش تخمین پارامترهاي نفوذ در مدلهاي ریاضی آبیاري شیاري

ین نقطهای شاارد و همكاران از معادله فیلی و بیحن یجمي آب به
منظور پیش بیني میزان نفوذ به داخل خاك در رو جویچه استتفاده
ميشود .با این تفاوت که به جای فرض  r = 0.5مقدار آن مانند روش
الیوت و واکر با استفاده از دونقطه میاني و انتهتایي دادههتای مریلته
پیشروی تعیین ميرردد .مزیت این روش ن بت به روش دو نقطهای
الیوت و واکر در کم بودن تعداد پارامترهای معادله فیلیت ن تبت بته
معادله کوستیاکو  -لوئیس است .برای تخمتین پارامترهتای معادلته
کوستیاکو  -لوئیس ابتدا باید نفوذپذیری نهایي ( )f0اندازهریری شود.
معموال  f0به روش ورودی -خروجي تعیین ميرردد که نیازمند وقت و
معموالً
هزینه است .در یاليکه روش پیشنهادی نیازی به انتدازهریتری ایتن
پارامتر ندارد .در نهایت ضرای معادله فیلیت ربتق روابتط  20و 21
محاسبه ميشوند (.)2
11/ 2 r
[(Q0t2   y A0 x2 ) x1
 (Q0t1   y A0 x1 ) x121/ 2 r
A

x121/ r x111/ 2 r  x121/ 2 r x111/ r

()20
])) /((1  r ) p
1/ r

11/ r
2

2(r  3 / 2)[Q0t2   y A0 x2  ( Ax

) (r  1) x2 ( x2 / p

1/ 2 r

S

()21
که در آن پارامتر  Гتابع راما ميباشد.

جهت ارزیتابي و تعیتین پارامترهتای نفتوذ در آبیتاری شتیاری از
دادههای مزرعهای فتتایي ( )24استتفاده شتد .مشخصتات دادههتای
صحرایي مورد استفاده ،در جدو  2ذکر شده است .الزم به ذکر است
که این جویچهها در یالت انتهای باز ( )free drainingميباشند.
تجزیهوتحلیلدادهها

به منظور مقای ه و ارزیابي روشها ،از معیار خطای ن تبي ()RE
درصد استفاده رردید:
بر ی
V  Vm
()29
RE  p
 100
Vm
که در آن Vpو  Vmبه ترتی یجم آب نفوذیافته تخمین زده شده و
اندازهریری شده مي باشد.
بر استاس سته متد موجتود در نترم افتزار  SIRMODمقتادیر
پیشروی آب در رتو جویچتههتا شتبیهستازی و بتا مقتادیر متنتاظر
اندازه ریری شده آنها در هر شیار ،مقای ته شتدند .بررستي و مقای ته
روشهای مختلف در تخمین زمان پیشروی ،بر اساس شاخص خطای
استاندارد ( )SEميباشد (رابطه  .)24در این رابطه  nتعداد اندازهریری،
 Oiمقدار اندازهریری شده P̅ ،متوسط مقادیر تخمین زده شتده و Pi
مقدار تخمین زده شده ميباشد.

دادههایمورداستفاده

جدول  -مشخصا

7507

و پارامترهای مورد استفاده در بیاری شیاری () 1

)Table 1- Characteristics and used parameters in furrow irrigation (10

دادههای سری

نماد

دادههای سری 3

دادههای سری 2

Series data 3

Series data 2

Series data 1

1.9

2.1

2.1

q0

100

110

115

Tco

0.66

0.72

0.25

S0

0.03

0.035

0.035

n

115

115

110

L

0.65

0.65

0.6

W

0.11
2.804
0.315
0.621

0.136
2.798
0.351
0.622

0.136
2.798
0.359
0.622

ρ1
ρ2
σ1
σ2

لوم رسي شني

لوم رسي

لوم رسي

Sandy Clay Loam

Clay Loam

Clay Loam

----

پارامتر

Symbol

Parameter

دبي ()Lit/s
Inflow discharge
زمان قطع جریان ()min
)Cutoff time (min

شی زمین ()%
)Slope (%

ضری زبری مانینگ
Manning roughness coefficient
رو جویچه )(m
Furrow length
عرض جویچه)(m
Furrow width

پارامترهای مقطع جریان
Furrow cross-section parameters

بافت خاك
Soil texture
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1 n
2
 Oi  Pi 
n i 1
p

()24

SE 

نتایچ و بحث
بر اساس پنج روش مختلف (دو نقطهای الیوت و واکتر ،نفوذستنج
چرخشي ،سینگ و یو ،ین نقطهای شاارد و همكتاران و دو نقطتهای
اصح شده شاارد و همكاران) ،ضرای معادالت کوستیاکف -لتوئیس
و فیلی تعیین شدند (جدو  .)2به منظور ارزیابي روشهای مختلتف
تخمین پارامترهای نفوذ ،یجم آب نفوذیافته در رو جویچه یا نوار با
استفاده از روشهای دو نقطهای الیتوت و واکتر ،نفوذستنج چرخشتي،
سینگ و یو ،ین نقطهای شتاارد و همكتاران و یتن نقطتهای جدیتد
پیشنهادی ،برآورد و با یجم آب نفوذیافته واقعتي در شتیارها ،کته بتا
استفاده از هیدروررا جریان ورودی -خروجي محاسبه شد ،مقای ته
رردید.
مقادیر خطای ن بي در تخمین یجم آب نفوذیافته در شتیارها در
جدو  3ذکر شده است .نتایج این جدو نشتان متيدهتد کته روش
دونقطه ای الیوت و واکر بتا مقتدار  2/9درصتد ،دارای کمتترین خطتا
ن بت به سایر روشها و بعد از آن روش نفوذسنج چرخشي (بررشتت
آب) با  22/4درصد خطا ،قرار دارند.
میزان خطای استاندارد در شبیهسازی و پیشبیني مریله پیشروی
جبهه آب در رو شیارها بر اساس پارامترهای نفوذ تخمیني مختلف،
در هر ین از مد های هیدرودینامین ،موج جنبشي و اینرستي صتفر

در جدو  4نشان داده شدهاند .ارر مقدار میانگین خطای استاندارد در
هر سه شیار مورد آزمایش ،محاسبه شود (جدو  ،)2مشخص ميشود
که مد هیدرودینامین در تلفیق با روش دو نقطهای الیتوت و واکتر
جهت محاسبه ضرای معادله نفوذ ،از میان پتنج روش بته کتار بترده
شده ،بهترین نتیجه را خواهد داد (با  22/18درصد خطای استاندارد).
همچنتتین بتترای متتد متتوج جنبشتتي ،روش بررشتتت آب دارای
کمترین خطای استاندارد ( 24/44درصتد) متيباشتد و ترکیت متد
اینرسي صفر و روش دونقطتهای الیتوت و واکتر بتا کمتترین خطتای
استاندارد ( 22/12درصد) متيتوانتد بته کتار بترده شتود .نمودارهتای
پیش بیني پیشروی آب در رو شیارهای مربوط به دادههای سری ،2
بر اساس پنج روش نفوذپذیری و بترای متد هیتدرودینامین ،متوج
جنبشي و اینرسي صفر در شكلهای  2 ،2و  3به عنوان نمونه و انجام
مقای ه بیشتر و بهتر ،نمایش داده شدهاند.
بتتر استتاس شتتكلهتتای  2 ،2و  3در دو متتد هیتتدرودینامین و
اینرسي صفر ،روشهای نفوذسنج چرخشي ،دونقطهای الیوت و واکر و
سینگ و یو مقادیر پیشروی را در رو شیار کمتر از مقادیر واقعي آن
برآورد کرده اند ،روش ین نقطه ای شاارد تا یدود  244متتر از رتو
شیار را کمتر و از این نقطه تا انتهای شتیار را بیشتتر بترآورد کترده و
روش دو نقطهای اصح شده به رور کلي بیش برآورد داشته است.
همانرونه که در شكل  2مشخص است ،در مد متوج جنبشتي،
روشهای دونقطه ای الیوت و واکر و نفوذسنج چرخشي اعداد پیشروی
را تا م افتي یدود  44متر از رو شیار منطبق با اعداد مشاهدهای و
از آنجا تا انتهای نوار ،کمتر برآورد شدهاند.

جدول  -2پارامترهای معادله نفوذ به دسآ مده از روشهای مختلف برای بیاری شیاری
Table 2- Infiltration equation parameters obtained via different methods in furrow irrigation

دادههای سری3
f0

Series data 3
K

a

دادههای سری2

دادههای سری

روش

Series data 2
K
f0

a

Series data 1
K
f0

Method

a

دونقطهای الیوت و واکر
0.000547

0.0076

0.152

0.00079

0.0125

0.152

0.195

0.00757

0.195

0.000174

0.0096

0.132

0.000918

0.0097

0.135

0.155

0.0063

0.155

0.00063

0.0001

0.342

0.000225

0.00066

0.609

0.606

0.00012

0.606

0.000843

0.000984

0.5

0.00048

0.004698

0.5

0.5

0.00044

0.5

0.001513

0.01145

0.927

0.000516

0.005648

0.842

0.817

0.008573

0.817

Elliott and Walker
two-point
*

بررشت آب

Recycling furrow
*infiltrometer
*

سینگ و یو

*Singh and Yu

ین نقطهای شاارد
Shepard one-point

دونقطهای اصح شده شاارد
Modified Shepard twopoint

*مصطفي زاده و همكاران ()21
*

)Mostafazadeh et al. (18
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Table 3- Relative error (percent) for estimating total infiltrated volume in furrow length
روش
دادههای سری
دادههای سری 2
دادههای سری 3
میانگین
Average

Series data 3

Series data 2

Series data 1

Method

2.9

2.41

4.46

2.02

دونقطهای الیوت و واکر

-47.47

11.64

-6.01

-2.1

-62.52

-42.8

29.2

40.5

-1.7

45.6

32.7

48.4

4.5

45.4

Elliott and Walker two-point
*

21.4
35.8

*

بررشت آب

Recycling furrow infiltrometer

سینگ و یو*
*Singh and Yu

ین نقطهای شاارد
Shepard one-point

دونقطهای اصح شده شاارد
Modified Shepard two-point

*مصطفي زاده و همكاران ()21
*

)Mostafazadeh et al. (18

جدول  -4مقدار یطای استاندارد (درصد) در تخمین پیشروی

در طول هر شیار

Table 4- Standard error (percent) for estimating water advancing through each furrow

دادههای سری3
Series data 3

موج
هیدرودینامیک

جنبشی

دادههای سری2

دادههای سری

Series data 2

Series data 1

اینرسی
صفر

موج
هیدرودینامیک

موج

اینرسی
هیدرودینامیک

اینرسی

Zeroinertia

Hydrodynamic

جنبشی

صفر

Kinematic
wave

Zeroinertia

Hydrodynamic

8.13

8.8

8.12

13.3

10.2

6.7

7.8

24.06

19.4

24

73

58.8

47.5

58.76

40.7

38.9

40.62

92.8

91.13

92.63

Hydrodynamic

Kinematic
wave

17.17

15.19

17.13

23.5

22.04

23.46

7.88

70.2

69.3

70.2

73

72.2

37.5

36.6

37.45

14.2

12.9

14.1

98

97.1

97.9

41.07

41.01

40

جنبشی

صفر

Kinematic
wave

Zeroinertia

13.2

روش
Method

دونقطهای الیوت
و واکر
Elliott and
Walker twopoint
*

بررشت آب

Recycling
furrow
*infiltrometer

سینگ و یو

*

Singh and
*Yu

ین نقطهای
شاارد Shepard
one-point

دونقطهای اصح
شده شاارد
Modified
Shepard twopoint

*مصطفي زاده و همكاران ()21
*

)Mostafazadeh et al. (18

روش سینگ و یو نیز کمتر پیشبیني کرده است و روشهای ین
نقطهای شاارد و دونقطهای اصح شده مانند دو مد دیگر بودهانتد.
همان رور که در جدو  2مشاهده مي شود ،بهرورکلي در شبیهسازی
مریله پیشروی آب در رو شیار ،مد موج جنبشي ن بت به دو مد

هیدرودینامین و اینرسي صفر دارای دقت بیشتتری متيباشتد و ایتن
قاعده در هر پنج روش تعیین ضرای نفوذ ،قابل مشاهده است .این در
یالي است که تفاوت خطای محاسبه شده بین دو مد هیدرودینامین
تقریبا ناچیز ميباشد.
و اینرسي صفر تقریباً
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در طول شیارها

 میانگین یطای استاندارد (درصد) در تخمین پیشروی-5 جدول

Table 5- Average standard error (percent) for estimating water advancing through each furrow

روش

اینرسی صفر

موج جنبشی

هیدرودینامیک

Method

Zero-inertia

Kinematic wave

Hydrodynamic

دونقطهای الیوت و واکر
Elliott and Walker two-point
*

بررشت آب

Recycling furrow infiltrometer*

12.81

11.39

12.86

18.42

10.04

18.48

67.32

63

67.3

30.72

29.46

30.8

76.84

76.41

77.29

*

سینگ و یو

Singh and Yu*

ین نقطهای شاارد
Shepard one-point

دونقطهای اصح شده شاارد
Modified Shepard two-point

)21( *مصطفي زاده و همكاران
*

Mostafazadeh et al. (18)

40
two-point method of
Elliott and Walker
recycling furrow
infiltrometer
Singh and Yu

)زمان (دقیقه
Time (min)

35
30
25

20
15

Shepard one-point

10

modified Shepard et
al. two-point
measured

5
0
0

50

100

150

)مسافت (متر
Distance (m)

) بر اساس مدل هیدرودینامیک (دادههای سری

شکل – نمودارهای پیشروی

Figure 1- Water advance diagrams on basis of hydrodynamic model (Series data 1)

40
35

two-point method of
Elliott and Walker
recycling furrow
infiltrometer
Singh and Yu

Time (min)

)زمان (دقیقه

30
25
20
15
10

Shepard one-point

5
0

0

50

100

150

)مسافت (متر
Distance (m)

) بر اساس مدل موج جنبشی (دادههای سری

 – نمودارهای پیشروی2 شکل

Figure 2- Water advance diagrams on basis of Kinematic wave model (Series data 1)
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نمودارهای پیش بیني پیشروی در هر سته متد هیتدرودینامین،
موج جنبشي و اینرسي صفر ،بر اساس روش دو نقطهای الیوت و واکر
که کم خطاترین نتایج را تولید کرد ،در کنار دادههای اندازهریری شتده
آنها در شكل  4رسم شدهاند .با توجه به شكل  4متد متوج جنبشتي
مقادیر پیشروی را از ابتدای شیار تا یدود  34متتری کمتي بیشتتر از

7500

مقادیر مشاهدهای برآورد کرده ،از  34تا  43متری منطبتق بتا مقتادیر
واقعي و از آنجا تا انتهای رو شیار مقادیر را کم برآورد کترده استت.
این در یالي است که دو مد اینرسي صفر و هیدرودینامین در رو
شیار ،مقادیر را کمتر از دادههای واقعي برآورد کردهاند.
40

two-point method
of Elliott and
Walker
recycling furrow
infiltrometer

35
30
20
15

Singh and Yu

زمان (دقیقه)
)Time (min

25

10
5

Shepard one-point

0
100

150

0

50

مسافت (متر)
)Distance (m

شکل  –3نمودارهای پیشروی

بر اساس مدل اینرسی صفر (دادههای سری )

)Figure 3- Water advance diagrams on basis of zero inertia model (Series data 1

30

25

kinematic wave

10

hydrodynamic

)TIme (min

measured

15

زمان (دقیقه)

20

5

zero inertia

0
150

50

100

0

مسافت (متر)
)Distance (m

شکل  –4نمودارهای پیشروی

بر اساس روش دونقطهای الیو

و اکر (دادههای سری )

)Figure 4- Water advance diagrams on basis of Elliot and Walker two- point method (Series data 1

نتیجهگیری کلی
جهت انتخاب مناس ترین و سازرارترین روش تعیین پارامترهای
معادالت نفوذ ،در هر یتن از متد هتای ارزیتابي و ررایتي آبیتاری
شیاری ،شامل روش هیدرودینامین ،موج جنبشي و اینرستي صتفر ،از

پنج روش دو نقطهای الیوت و واکر ،نفوذسنج چرخشي ،ستینگ و یتو
(برای محاسبه ضرای معادله نفوذ کوستیاکف -لوئیس) ،ین نقطهای
شاارد و همكاران و دو نقطهای اصح شده شاارد و همكتاران (بترای
محاسبه ضرای معادله نفوذ فیلی ) برای آبیاری شیاری استفاده شتده
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است ،که این عملیات با استفاده از مد  SIRMODانجام ررفت.
بهرور کلي روش دو نقطهای الیوت و واکر دارای کمترین خطا در
محاسبه یجم کل آب نفوذ یافتته در رتو شتیار ،ن تبت بته ستایر
روشها بوده و بعد از آن روش نفوذسنج چرخشي (بررشتت آب) قترار
ررفته است .شاید بتوان دلیل بهتر شدن جوابهای یاصل از ایتن دو
روش ،ن بت به سایر روشها را مربوط به استفاده آنها از معادله نفتوذ
کوستیاکف-لوئیس دان ت .چون در این مد نفوذ سه پارامتر ورودی
( k ،aو  )f0متتورد نیتتاز استتت در یتتالي کتته در معادلتته فیلی ت فقتتط
اندازه ریری دو عامتل ( aو  )kایتیتاج استت ( .)2همچنتین در روش
دونقطه ای الیوت و واکر کل شیار بته عنتوان یتن نفوذستنج در نظتر
کامح مشتابه شترایط انجتام آبیتاری
ررفته مي شود ،در نتیجه شرایط کامحً
است .لذا معادله نفوذ یاصله بیانگر خصوصیات نفوذ در رتو شتیار و
در رتتو زمتتان آبیتتاری خواهتتد بتتود .در نفوذستتنج چرخشتتي رتتو
کوتاهتری از شیار مورد آزمایش قرار ميریترد ،در نتیجته از دقتت آن
کاسته ميشود؛ اما روش سینگ و یو با وجود اینكه از بر پایته معادلته
کوستیاکف -لوئیس است اما به دلیل استفاده از پارامترهتای فیزیكتي
خاك به جای استفاده از پارامترهایي مثل دبي ،شكل هندسي و محیط
خیس شده شیار ،قادر به تخمین دقیق ضرای نفوذ در آبیاری شیاری
نی ت (.)24
در پتتیش بینتتي مریلتته پیشتتروی آب در رتتو شتتیارها ،متتد
هیدرودینامین در کنار روش دو نقطه ای الیوت و واکر جهتت تعیتین
پارامترهای نفوذ مورد نیاز ،از میان پنج روش به کار برده شده ،بهترین
نتیجه را داده است .همچنین برای مد موج جنبشي ،روش بررشتت
آب و مد اینرسي صفر ،روش دو نقطهای الیوت و واکتر دارای دقتت
بیشتری بودند .بتهرتورکلي متي تتوان رفتت کته دو روش نفوذستنج

چرخشي و دو نقطهای الیوت و واکر ،مناس ترین روشها جهت تعیین
پارامترهای نفوذ ،ن بت به سایر شیوههای مورد بررسي ميباشتد و بتا
به کارریری آنها در هتر سته متد هیتدرودینامین ،متوج جنبشتي و
اینرسي صفر ،نتایج یاصل از شبیه سازی مرایل آبیاری ،کمترین خطا
را ایجاد کردهاند .بهتر بودن تخمینها در روش دو نقطتهای الیتوت و
واکر دور از ذهن هم نی ت .چون این شیوه برای ب یاری از خاكهتا،
شرایط و دورههای زماني به اربات رسیده است (.)24
به رور کلي مد موج جنبشي ن بت به مد های هیدرودینامین
و اینرسي صفر ،ارقام پیشروی آب در رو شیار را بتا دقتت بیشتتری
برآورد مي کند و این روند در هر پنج روش تعیین ضرای نفتوذ ،قابتل
مشتتاهده استتت .از ررفتتي خطاهتتای محاستتبه شتتده در دو متتد
هیدرودینامین و اینرسي صفر در پیشبیني این مریله از آبیاری تقریبا
تقریباً
م اوی ه تند .شاید مربوط به اررات ناچیز عوامل اینرسي در معادلته
مومن توم در این مطالعه باشد و بتوان از مد اینرستي صتفر بته جتای
مد پیچیده و کامل هیدرودینامین استفاده کرد ( .)8ایتن نتیجته در
راستای نتایج تحقیقات ابراهیمیتان و لیاقتت ( ،)8ماهشتواری و متن
ماهان ( )22و عباسي و همكاران ( )2ميباشد.

سپاسگزاری
بدین وسیله از جناب آقای دکتر بهروز مصطفيزاده و جناب آقای
دکتر رو اهلل فتایي به خارر در اختیار قرار دادن دادههای مزرعتهای
جهت انجام این پژوهش و همچنین از راهنمایيهای ارزشمند جنتاب
آقای دکتر سید فرهاد موسوی و جناب آقای دکتتر یامتد ابراهیمیتان،
تشكر و قدرداني ميرردد.
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Introduction: Surface irrigation is still the most used method. For accessing to high efficiency, irrigation
requires careful design and correct implementation. In addition, the design and evaluation of these systems
require the identification of the advance, recession, and infiltration curves. Infiltration is the most important and
difficult parameter to evaluate surface irrigation systems. The objective of this study was to evaluate five
different methods to estimate infiltration parameters (two-point method of Elliott and Walker, recycling furrow
infiltrometer, Singh and Yu method, Shepard one-point method and modified Shepard et al. two-point method)
and to determine the most compatible method with design and evaluation models of furrow irrigation
(hydrodynamic, kinematic wave and zero inertia) by applying SIRMOD software.
Materials and Methods: For the simulation of the surface irrigation, the continuity and momentum
equations (Sant-Venant equations) used. SIRMOD simulation model is one of the models for the management
and design of surface irrigation systems. The software package, hydraulic hydrodynamic models, zero inertia and
kinetic wave have been placed. These models are resolvent of the Sant-Venant equations based on various
assumptions. In this study, two-point method of Elliott and Walker, recycling furrow infiltrometer, Singh and Yu
method (to calculate the coefficients of Kostiakov-Louis equation), Shepard one-point method and modified
Shepard et al. two-point method (to calculate the coefficients of Philip equation), were used for estimating
infiltration parameters. For this purpose, three field data sets were used. The total infiltrated water volume and
advance time were predicted in each infiltration method and irrigation simulation model. In order to compare and
evaluate the mentioned methods, the relative and standard errors were calculated.
Results and Discussion: According to the five methods (two-point method of Elliott and Walker, recycling
furrow infiltrometer, Singh and Yu method, Shepard one-point method and modified Shepard et al. two-point
method) Kostyakof- Louis and Philippe equations coefficients were determined. To evaluate the different
methods for estimating infiltration parameters, the volume of water penetration in the furrow length was
estimated using five named methods and the findings were compared with the actual volume of infiltrated water
in the furrows (was estimated using the input-output hydrograph). Values of relative error in estimating the
infiltrated volume in the furrows show the two-point Elliott and Walker method with 9.2 percent relative error is
the lowest error than other methods. Then recycling furrow infiltrometer (back water) method is with 21.4
percent relative error. The standard error in the simulation and predict the advance stage in furrows based on
different estimated parameters showed that hydrodynamic model by two-point Elliott and Walker method will
give the best results (with 12.86 percent standard error). Also in Kinetic Wave model, recycling furrow
infiltrometer method has the lowest standard error (10.04 percent) and zero inertia models with two-point Elliott
and Walker method have lowest standard error (12.81 percent). In Hydrodynamic and zero inertia models,
recycling furrow infiltrometer and two-point method of Elliott and Walker and Singh and Yu method have
estimated advance figures in furrow less than its actual value. Shepard et al. one-point method underestimated
about 100 meters of furrow length and overestimated from this point to the end of the furrow. Modified Shepard
et al. two-point method is generally overestimated. In the kinetic wave model, two-point Elliott and Walker and
recycling furrow infiltrometer methods numbers have been estimated to be completed in accordance with the
numbers seen in a distance of about 40 meters along the furrow and the low estimate since the end of the furrow.
Singh and Yu method overestimated. Shepard et al. one-point and Modified Shepard et al. two-point method
were like the other two models.
Conclusions: Elliott and Walker two-point method is generally the least error in the calculation of the total
volume of infiltrated water through the grooves, compared to other methods and then using rotating
penetrometer (back water) is located. In general it can be said that both recycling furrow infiltrometer and twopoint Elliott and Walker, the most appropriate methods to determine the infiltration equation parameters than
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other methods under study and using them in all three hydrodynamic, kinematic wave and zero inertia models,
the results of the simulation irrigation, have created the smallest error. In general, the kinetic wave model than
hydrodynamic and zero inertia models, was estimated more accurately the data in water advance stage and this
trend can be seen in every five methods for estimating the infiltrated parameters. However, calculated errors in
both hydrodynamic and zero inertia models in predicting this stage of irrigation are almost equal.
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