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چکیده
نفوذ آب به خاک یکی از مهمترین پارامترها در آبیاری و کشاورزی است .تعیین تغییرپذیری مکانی فرآیند نفوذ در خاک با وجود دشواری زیاد ،یکیی
از مهمترین پیشنیازهای دستیابی به کشاورزی دقیق است .هدف از مطالعه حاضر ،مقیاسسازی پارامترهای معادله نفوذ دو جزئیی فییییو و تیزییه و
تحییل تنوع مکانی ویژگیهای نفوذپذیری ،با استفاده از حداقل اندازهگیریهای مزرعهای بود .در این تحقیق یک روش جدید برای مقیاسسازی معادلیه
نفوذ ارائه شد و با روشهای قبیی مقیاسسازی معادله فیییو شامل :بر اساس ضریب جذب ( ) ،بر اساس ضریب انتقال ( ) ،بر اساس فاکتور بهینیه
) ،میانگینهای هندسی ،حسابی و هارمونیک مقایسه شد .برای این منظور از  22آزمیایش نفیوذ
به دست آمده با استفاده از کمترین مربعات خطا (
استفاده شد .پارامترهای این مدل (ضریب جذب  Sو فاکتور انتقال  )Aتغییرات وسیعی در مکانهای آزمایشی نشان دادند .در روش جدید عامل مقییاس
( )Fsبرای هر معادله نفوذ برابر با عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص ( )tsدر معادله نفوذ مورد نظر به عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص در
معادله نفوذ مرجع است .نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این تحقیق دارای بیاتترین مقیدار  )0/99( R2و دارای کمتیرین مقیدار خطیا بیر اسیاس
 RMSEو  MBEاست .برخالف سایر روشهای مقیاسسازی معادله نفوذ ،منحنیمرجع در روش جدید اختیاری بوده و هریک از معادلیههیای نفیوذ را
میتوان به عنوان منحنیمرجع انتخاب کرد.
واژههای کلیدی :ضریب انتقال ،ضریب جذب ،مقیاسسازی ،نفوذ

مقدمه

1

توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک بر رفتارهای
هیدرولوژیکی ،انتقال رسوب و آب به آبهای سیطحی و زیرسیطحی
مؤثر میی باشید .سیرعت نفیوذ بیشیترین تغیییرات مکیانی را در بیین
خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک دارد ( .)31اهمیت فرآیند نفوذ
منیر به توسعۀ چندین مدل برای پیشبینی نفوذ شیده اسیت .برخیی
مدلهایی بر اساس ترسیم منحنی بین سرعت نفیوذ و زمیان تحیییل
شدهاند و خصوصیات فیزیکی خاک را دربرمیگیرند مدلهای تیربیی
نامیده میشوند ( 12 ،9 ،8و  )32و برخی دیگر بر مبنیای خصوصییات
فیزیکی خاک بنا شدهاند ( 5و .)22
پارامترهای نفوذ معموت با اسیتفاده از دادههیای آزمایشیی "تیک
حیقه" یا "دو حیقه" تعیین میشیود ( .)4بیا ایین حیال ،تفیاوتهیای
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشیوی کارشناسی ارشد ،استادیار و دانشییار گیروه مهندسیی
آب ،دانشگاه زابل
)Email: m.mahdi.chari@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.82567

ویژگیهای خاک باعث تغییرات زمانی و مکانی ظرفیت نفوذ خاک در
مقیاس مزرعه ( 20 ،6 ،3و  )27و مقیاس ناحیه میشود ( 15و  .)38از
آنیایی که ویژگیهای نفوذ تابعی از زمان و مکان بیوده درنتیییه بیه
تعداد نسبتاً زیادی اندازهگیریهای مزرعیهای نییاز اسیت تیا بییانی از
متوسط شرایط مزرعه باشد ( .)2همچنین مشکل اساسی بیرای میدل
سازی نفوذ در حوضههای آبریز ،چگونگی بییان تغیییرپیذیری مکیانی
خاک است .مطالعات پیشین نشان داده است که تغیییرپیذیری مکیانی
اراضی منیر به تغییرپذیری زیاد رفتار نفوذ آب به خاک میشود ( 34و
 .)38در سالهای اخیر پژوهشگران روشهایی را برای کاهش نیاز بیه
اندازهگییری دادههیای مزرعیهای و ناحییهای میورد نییاز بیرای بییان
مشخصات پویایی آب در خاک ارائه کیردهانید .یکیی از ایین روشهیا
مقیاسسازی میباشد که اولین بار توسط مییر و مییر( )17با تکییه بیر
نظریهی محیطهای متشابه در دانش آبوخاک ظهور یافت (.)25
تحقیقات مقیاسسازی در زمینه نفوذ شامل سه دسته است .دسته
اول شامل مقیاسسازی برای خاکهای یکنواخت هسیتند ( 26 ،13و
 .)37واریک و حسین ( )37با استفاده از تکنیک مقیاسسازی ،معادلیه
ریچاردز را برای فرآینید نفیوذ و زهکشیی مقییاسسیازی نمودنید .در
تحقیقی دیگر ،روشی برای مقیاسسیازی معادلیه ریچیاردز درشیرایط
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توزیع میدد ارائیه شید ،بیه نحیوی کیه بیه شیکل خاصیی از توابیع
هیدرولیکی محدود نشود و امکان استفاده از همه مدلهای ارائه شیده
برای توابع هیدرولیکی در حل معادله ریچاردز وجود داشته باشید (.)24
صادقی و همکاران ( )26معادله ریچاردز را برای خیاکهیای نامتشیابه
مقیاس کرده و پس از حل معادله ریچاردز مقیاسشده ،معادله نفیوذی
مشابه معادله نفوذ سه جزیی فیییو برای فرآیند نفوذ آب در خاک ارائه
کردند .نتایج نشان داد که معادله نفوذ ارائه شده با دقت خوبی فرآینید
نفوذ آب در خاک را پیشبینی میکند .این میوارد بیشیتر بیرای خیاک
های یکنواخت کاربرد دارد و کمتر در شیرایط مزرعیه مییتیوان از آن
استفاده کرد.
دسته دوم شامل کاربرد مقییاسسیازی در معادلیههیای نفیوذ بیه
کاربرده شده در آبیاری سطحی است .رسولزاده و سپاسخواه ( )23بیا
استفاده از آنالیز ابعادی و مقیاسسازی و دادههای نفیوذ شیش سیری
خاک ،یک رابطۀ عمومی قابل استفاده در آبیاری شیاری ارائه کردنید.
رابطۀ حاصل تابعی از محیط خیسشده و حیم آب ورودی به مزرعیه
بود .ارزیابی رابطۀ نفوذ مقیاسشده نشان داد که این رابطه برای سایر
جویچههای دارای بافت و شرایط هیدرولیکی متفیاوت قابیل اسیتفاده
خواهد بود و مقدار نفوذ را با دقیت بسییار مناسیبی تخمیین مییزنید.
مطالعات رسولزاده و سپاسخواه ( )23دربارة مقیاسسازی نفوذ ،بیرای
تعیین ضرایب نفوذ دارای پیچیدگیهای زیادی است و نییاز بییه داده
های اولیۀ زیادی دارد .به همیین دلییل ختیری و اسیمیت ( ،)10ییک
روش برآورد ضرایب نفوذ با اسیتفاده از ییک نقطیه پیشیروی و ییک
منحنی نفوذ مدل (نمونه) پیشنهاد نمودند .آنهیا ییک فیاکتور مقییاس
برای هیر ییک از میزارع تعرییر کردنید و پارامترهیای معادلیه نفیوذ
کوستیاکوف-لوئیس را به دست آوردند .این روشی آسان برای استفاده
و کاربرد در سطح مزرعه است که فقط به پیشروی در یک نقطیه بیه
عالوه شدت جریان و سطح مقطع جرییان در ورودی شییار نییاز دارد.
روش مقیاسسازی ارائه شده به وسییه ختیری و اسیمیت ( )10بیرای
تعیین زمان واقعی قطع جریان در آبیاری شیاری خودکار استفاده شید.
در این روش با توجه به زمان رسیدن آب بیه وسیط مزرعیه و فرآینید
مقیاسسازی پارامترهای نفوذ در آبیاری شییاری تعییین و پیس از آن
زمان قطع جرییان بهینیه تعییین شید ( .)11نییو و همکیاران ( )18بیا
اسییتفاده از فرآینیید مقیییاسسییازی رابطییهای عمییومی شییبیه معادلییه
کوستیاکر برای نفوذ ارائه کردند .در ایین روش بیرای تعییین فیاکتور
مقیاس یک تابع انتقالی ارائه کردند که بیه درصید رس ،درصید شین،
چگالی ظاهری و درصد رطوبت اولیه بستگی داشت.
دسته سوم شامل مدلسازی تغییرات مکانی نفوذ در حوضه آبرییز
میباشد .شارما و همکاران ( )28از روش مقییاسسیازی بیرای تعییین
معادله نفوذ واحد در سطح حوضه اسیتفاده نمودنید و روشیی را بیرای
محاسبه پارامترهای معادله نفوذ دو جزیی فیییو ارائه دادند .ماچیوال و
همکاران ( )15در تحقیقی با استفاده از استوانه مضیافر  24آزمیایش

نفوذ در محدودهایی بیه وسیعت  66/2هکتیار انییام دادنید و عوامیل
مقیاسبندی بر اساس عامل انتقال و ضریب جذب محاسبه شد .نتایج
نشان داد که عامل مقیاسبندی شده بر اسیاس عامیل انتقیال نتیایج
بهتری را نشان میدهد .بابایی و همکاران ( )1از مقیاسسیازی بیرای
مدل کردن تغییرات مکانی نفوذ در زمینهای کشاورزی ییک منطقیه
خشک در ایران استفاده شید .در ایین روش منحنیی مرجیع برابیر بیا
میانگین حسابی عامل انتقال و ضریب جیذب بیرای  60نقطیه انیدازه
گیری نفوذ در نظر گرفته شد و سپس عامل مقیاس برای هیر ییک از
خاکها با استفاده از شش روش مختیر به دسیت آمید .نتیایج نشیان
دادند که فاکتور مقیاس به دست آمیده بیا اسیتفاده از روش کمتیرین
مربعات خطا دارای بیشترین دقت است .در روشهای بیان گردییده در
این بخش چنانچه خاکی خارج از دایره دادههای اولیه باشد نمییتیوان
از منحنی مرجع و مقیاسسازی استفاده کرد.
منطقه سیستان واقع در جنوب شرق ایران یکی از مناطقی اسیت
که تغییرات مکانی خاک بسیار زیاد است .از طرفی بخش بسیار زیادی
از اشتغال (حدود  )%38در این منطقه مربوط به بخش کشاورزی میی
باشد ( .)33در سالهای اخیر دولت اقداماتی را برای توسعه کشیاورزی
در این بخش انیام داده است .تعیین تغییرپذیری مکانی فرآینید نفیوذ
در خاک با وجود دشواری زیاد ،یکی از مهمترین پیشنیازهای دست-
یابی به کشاورزی دقیق است .با توجه به اهمیت مدلسازی تغیییرات
نفوذ در مقیاس مزرعه و حوضه آبریز در این تحقیق یک روش جدیید
برای مدلکردن تغییرات مکانی نفوذ با استفاده از مقییاسسیازی ،بیر
اساس معادله نفوذ فیییو برای یک منطقه گرم و خشک توسعه یافیت
و با روشهای موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
خصوصیات منطقه مورد مطالعه و اندازهگیری نفوذ

در این تحقیق از دادههای اندازهگیری شده در مزرعیۀ آموزشیی و
پژوهشی پردیس کشاورزی و منیابع طبیعیی دانشیگاه زابیل واقیع در
استان سیستان و بیوچسیتان اسیتفاده شید .ایین مزرعیه آزمایشیی در
موقعیت جغرافیایی  61درجیه و  31دقیقیهی شیرقی و  31درجیه و 2
دقیقهی شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  481متر میباشید.
آب و هوای شهرستان زابل بر اساس طبقهبندی کوپن ،جزء اقییمهای
خشک و بسیار گرم با تابستانهای گرم و خشک مییباشید .براسیاس
آمار  30ساله ایستگاه هواشناسی زابیل ،مییانگین بیارش سیاتنه ایین
شهرستان  59/6میییمتر و دمای آن در سال بین  -9/5تیا  49درجیه
سانتیگراد متغیر است .همچنین مییانگین حیرارت سیاتنه  22درجیه
سانتیگراد و میزان تبخیر ساتنه  4820/54میییمتیر مییباشید (.)29
برای بدست آوردن پارامترهای معادله فیییو از روش استوانه مضاعر
استفاده شده است .جزئیات این روش به وسییه ( )9ارائیه شیده اسیت.

ارزیابی روشهاي مختلف مقیاسسازي معادله نفوذ فیلیپ

 22مکان از منطقه به صورت تصادفی برای آزمایشهای نفوذ انتخاب
شد که مختصات محیی ( )UTMهر نقطه در شکل  1نشان داده شده
است .اندازهگیريها در در ماه  1397انجام شد .نقاط مورد نظر در
در سطح زمینهای زراعی با پراکنیدگی مناسیب میورد آزمیایش قیرار
گرفتند.
درصد ذرات تشکیل دهنده خاك (بافت خاك)

جدول  1نتایج مربوط به بافت خاک  22آزمیایش نفیوذ را نشیان
میییدهیید .باف ت هتتاي ختتا در منطقتته متتمرد مطالوتته لتتمم

لمم _رس لمم _سیلت لمم _شن لمم _رست _ستیلت و
لومی_رسیی_شینی بتمد .بیشیترین درصید رس در خیاک بیا بافیت
لومی_رسی_سییتی با مقدار  % 35/6و کمترین مقیدار رس برابیر بیا
 % 17/4در خاک با بافت لومی_شنی بود .بیشترین و کمتیرین مقیدار
سییییت بییهترتیییب بییین  % 52/2و  % 18در خییاکهییای بییا بافییت
لومی_رسی_سییتی و لومی_رسی_شنی است .و همچنین بیشترین و
کمترین درصد شن به ترتییب  % 58/6و  % 14/26در خیاکهیای بیا
بافت لومی_شنی و لومی_رسی_سییتی میباشد.

شکل  -1موقعیت نقاط مورد مطالعه
Figure 1- Position of the study area

جدول  -1مشخصات خاکهای استفاده شده در این تحقیق
Table 1- the properties of used soils in the study
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)Clay (%

تعداد

بافت خاک

Number

Soil texture

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

Min
48

Max
28

Min
50.3

Max
26.2

Min
25.7

Max
17.6

9

48

34

36.4

24.4

31.6

27.2

5

50

50

24.6

24.6

25.4

25.4

1

52

46

18.6

14.3

35.6

31.4

4

24

24

58.6

56.6

19.4

17.4

2

18

18

48.3

48.3

33.6

33.6

1

لوم
Loam

لوم رسی
Clay loam

سییتی لوم
Silty loam

لوم رس سییتی
Silty clay loam

لوم شنی
Sandy loam

لوم رس شنی
Sandy clay loam
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مدل فیلیپ

نتایج تحقیقات بسیاری از محققان نشان میدهد که مدل فییییو
بهترین مدل تطبیقی نفوذ آب برای توصیر خصوصییات زمیانی نفیوذ
برای هر خاک خاص است .این میدل بیه دلییل سیهولت در تخمیین
پارامترها و اینکه میتواند زمیان را بیه صیورت تیابع ضیمنی از نفیوذ
تیمعی و بالعکس بیان کنید ،انتخیاب شیده اسیت ( .)15میدل نفیوذ
دوجزئی فیییو بهصورت زیر بیان شده است (:)22
()1
در اییین رابطییه  Iکییل نفییوذ آب (( S ،)mmضییریب جییذب آب،
 )mm/min0.5و ( Aضریب انتقال ) mm/min ،پارامترهیای نفیوذ میی
باشد.

متوسط خصوصیات خاک و برای هر خاک عامل مقییاس دارای واحید
یکسانی است .با استفاده از معادلههای ( )2و ( )3عامل مقییاس بیدون
بعد  αSو  ،αAبرای  Sو  Aو معادلههای نفیوذ مختییر بیا اسیتفاده از
معادلههای زیر به دست آمد:
()5
()6
متوسیط ضیریب

در این رابطه متوسط ضریب جیذب آب و
انتقال است ( 15 ،1و .)28
منحنی نفوذ تیمعی ( ) میتواند بیا اسیتفاده از ( )αSو ( )αAبیه
وسییه معادلههای زیر مقیاس شود (:)28
()7

مروری بر روشهای موجود مقیاسسازی معادله فیلیپ

هدف اصیی مقیاسسازی ،تعیین رابطه بیین خیواص هییدرولیکی
خاک در یک مکان مشخص بیا خیاک مرجیع بیا اسیتفاده از عوامیل
مقیاس است ( .)1مقیاسسازی بیه طیور وسییع در بررسیی تغیییرات
خصوصیات خاک و خصوصیات هیدرولیکی مورد استفاده قیرار گرفتیه
است ( 35 ،19و  .)36میییر و میییر ( )17بیرای تخمیین تغییرپیذیری
خاکها ،نظریه محیطهای متشابه را معرفی نمودند .آنها فرض کردنید
که ساختار میکروسکوپی دو خاکی که از نظر هندسی متشابه هسیتند،
تنها در یک نسبتهایی از یک طول مشخصه فیزیکی فرق میکنند.
بر اساس تحییل بییبعید کیردن ،پارامترهیای میدل دو جمییهای
فیییو( S ،ضریب جیذب آب) و ( Aعامیل انتقیال) توسیط ( 21و )22
مقیاس شد به طوریکه :
()2
و
()3

در این رابطه پارامتر  طیول مشخصیهای از خصوصییات خیاک
منطقه است و زیرنویس  jشماره نقطههای مورد آزمایش است که در
این پژوهش  22نقطه بودند و زیرنویس  rشماره نقطهای است که بیه
عنوان مرجع در نظر گرفتیه شیده اسیت (متوسیط خصوصییات آب و
خاک) .اگر از فرضیه محیطهای متشابه درست استفاده شود ،آنگاه j
در معادله  2و  3دارای مقادیر یکسانی خواهند شد .عامل مقیاس بدون
بعد  به این صورت تعیین میشود که :
()4
در این رابطه

طول مشخصه خیاک مرجیع بیا در نظیر گیرفتن

()8
در این رابطهها ،و به ترتیب نفوذ تیمعی و زمیان مقییاس
شده هستند و  αفاکتور مقیاس است و میتواند هر یک از فاکتورهیای
و میییانگینهییای حسییابی ( ) ،هندسییی ( ) و
مقیییاس ،
هارمونیک ( ) باشد که براساس آن ،نفوذ و زمان مقیاسبندی می-
شود.
اگر نفوذ را بتوان در هر مکان به طور مناسب با میدل دو جزئیی
فیییو تقرییب زد (رابطیه  )1و شیرایط محییط کیامال متشیابه باشید،
خصوصیت نفوذ همه مکانها در شکل مقییاسبنیدی شیده بایید بیه
صورت رابطه ( )9توصیر شود:
()9
فاکتورهای مقیاسبندی همچنین با استفاده از بهینهسازی آمیاری
محاسبه شده است .با استفاده از روابط ( )7و ( ،)8فاکتور مقیاسبنیدی
) برای هر آزمایش نفوذ با حداقل کردن تفاضل میموع
بهینه (
مربعات خطا ( ،)SSEبین نفوذ مقیاسبندی شده ( ) و نفوذ میانگین
( بر پایه و ) با رابطه ( )10محاسبه میشود:
()10
که در آن ،میموع همه مقادیر  ،کل زمان آزمایش نفیوذ را در
برمیگیرد و اندیس  jبازههای زمانی در هر آزمایش نفوذ را مشیخص
میکند.
روش پیشنهادی

در این تحقیق یک روش ساده و جدید برای مقیاسسازی معادلیه
فیییو ارائه شد .در این روش ،ابتدا پارامترهای معادله نفوذ میانگین که
) نامیده میشود مشخص میشود .چنانچیه
منحنی نفوذ مرجع (
برای سایر نقیاط آزمیایش ،عمیق آب نفیوذ کیرده بیرای ییک زمیان

ارزیابی روشهاي مختلف مقیاسسازي معادله نفوذ فیلیپ

مشخص ( ) (که در این تحقیق از عمق آب نفیوذ کیرده پیس از 4
ساعت استفاده شد) به دست آید ،عامل مقیاس ( ،Fsبدون بعید) برابیر
با عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص ( ) در نوار مورد نظر به
عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص در نوار مرجع خواهد بود:
()11
در این رابطه  Fsiفاکتور مقیاس مربوط بیه هیر واقیع آبییاری،
) (i=1,2, …,nعمق آب نفوذ کرده پس از یک زمان مشیخص ( )
برای هر بار آبیاری (در این تحقیق برابر با  240دقیقه در نظیر گرفتیه
عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص در نوار مرجع،
شد) و
و پارامترهای معادله نفوذ میانگین تحت عنوان منحنی مرجیع
هستند .در نتییه ،مقدار نفوذ مقیاسشده ( ) برای هیر ییک از نقیاط
مورد آزمایش برابر است با:
()12
و همچنین پارامترهای نفوذ مقییاسشیده ( و ) بیرای هیر
نقطه (واقعه آبیاری) به صورت زیر میباشد:
()13
برای ارزیابی روش مقییاسسیازی پیشینهاد شیده در ایین تحقییق از
ضریب تبیین ( ، )R2میانگین انحراف خطا ( )MBEو ریشیه مییانگین
مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد:
Ii

()15
()16
= مقدار نفوذ تیمعیی انیدازهگییری شیده
که در آن
(نقطه مرجع) =Zscaled ،نفوذ تیمعی مقیاسشده و  nتعیداد دادههیا را
نشان میدهد.
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نتایج و بحث
تخمین پارامترهای مدل نفوذ

دادههای نفوذ تیمعی اندازهگیریشده در نقاط مختییر بیه میدل
فیییو برازش شد و با روش حداقل مربعات ،پارامترهای میدل  Sو A
به دسیت آمید .مقیدار پیارامتر ضیریب جیذب آب ()mm/min0.5( )S
بین 4/44و  9/44و مقدار پارامتر ضیریب انتقیال ()mm/min0.5( )A
بین  0/01و  0/15متغیر بود که بیه تغییرپیذیری مکیانی خصوصییات
خاک در منطقه مورد مطالعه اشاره دارد .شکل  ،2رابطیه بیین ضیریب
جذب آب ( )Sو ضریب انتقال ( )Aرا نشان مییدهید .ضیریب تبییین
 R2 = 0/09نشاندهندهی رابطه ضعیر بیین پیارامتر ( )Sو ( )Aمیی
باشد .بابایی و همکاران ( )1و مهرابی و سپاسخواه ( )16نشیان دادنید
که رابطه معنیداری بین ضریب جذب و ضریب انتقیال وجیود نیدارد.
همچنین تالسما ( )30رابطه بین ضریب جیذب و هیدایت هییدرولیکی
اشباع ضعیر بیان کردنید .در حیالیکیه میاچیوال و همکیاران ( )15و
شارما و همکاران ( )28تمایل به افزایش مقدار  Sبا افزایش مقدار  Aرا
گزارش کردهاند.
مقیاسبندی پارامترهای مدل

با استفاده از دادههیای  22سیری انیدازهگییری مقیادیر  Sو  Aدر
مکانهیای آزمایشیی ،مقیدار پارامترهیای منحنیی مرجیع (مییانگین)
محاسبه شد .منحنیهای نفوذ با استفاده از روشهای مختیر مقییاس
بندی شدند .شکل  ،3منحنی نفوذ مقیاسشده را بر اساس فاکتورهای
نشان مییدهید .نقیاط
و
، ، ،
مقیاس ، ،
مقیاسبندی شده بر اساس  ،بیشتر در زیر منحنیی مییانگین قیرار
دارد ،در حالیکه مقیاسبندی بر اساس ( ،)αAرابطه معنی را نسبت به
منحنی نفوذ میانگین نشان نمیدهد.

شکل  -2رابطه بین ضریب جذب و ضریب انتقال نقاط مورد مطالعه
Figure 2- Relation between sorptivity and transmissivity parameter in study area
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شکل  -3منحنی نفوذ مقیاسشده بر اساس فاکتورهای مقیاس مختلف برای  22نقطه مورد آزمایش
Figure 3- Infiltration curves of 22 sites scaled by different scaling factors

تحقیقات گذشته در این زمینه بیان میکند که مقیاسبندی توسط
( ،)αSسبب گردیده که منحنیهای نفوذ اکثر در زیر منحنیی مرجیع و
مقیاسبندی بر اساس  ،با کمی اختالف در باتی منحنی میانگین

قرار گیرند ( 15و  .)16در تحقیقی دیگر بیرای خیاکهیای کشیاورزی
رابطه خاصی در مورد نحوه قرارگیری منحنیهای نفیوذ مقییاسشیده
نسبت به منحنی مرجع به دست نیامد (.)1
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شکل  3نشان میدهد که دادههای مقیاسبندی شیده بیر اسیاس
( ،)αoptنسبت به مقیاسبندی بر اساس و و سایر فاکتورهیای
مقیاس برازش و یکنیواختی بهتیر را نشیان مییدهید و پراکنیدگی در
اطراف منحنی میانگین را نسبت به هر دو کاهش داده است .همچنین
نسبت به و دادهها را بهتر مقیاسسازی کیرده اسیت .در
و فرآینید مقییاس
بهتر از
تحقیق بابایی و همکاران (،)1
سازی را انیام داده بود.
مقیاااسسااازی بااا اسااتفاده از فااااتور مقیاااس ( Fsروش
پیشنهادی)

شکل  ،4مقیاسدادهها را با استفاده از فاکتور مقییاس ( )Fsنشیان
میدهد .در شکل  5فاکتور مقیاس بر اساس  tsبرابر با  240دقیقه بیه
دست آمده است .شکل  4نشان میدهد که این روش نسبت به بقییه
روشهای مقیاسسازی ،دادهها را با کمترین خطا نسیبت بیه منحنیی
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میانگین مقیاس کرده است .جدول  ،2نتیایج شیاخصهیای آمیاری را
برای فاکتورهای مقیاس مختیر ارائه شده در این تحقیق نشیان میی
دهد .مقادیر مثبت  MBEنشان از بیشبرآوردی و مقادیر منفی نشیان
از کمبرآوردی نفوذ مقیاسشده نسبت به منحنیمرجع است .به اسیتثنا
روش ارائه شده در این تحقیق برای به دسیت آوردن فیاکتور مقییاس
( ) در سایر موارد مقدار  MBEمثبت بوده که نشاندهنیده بزرگتیر
بودن دادههای نفوذ مقییاسشیده نسیبت بیه منحنیی نفیوذ مییانگین
(مرجع) است .در اکثر موارد مقدار  R2نزدیک  0/9و یا بزرگتیر از 0/9
است .در تحقیقی دیگر نشان داده شده که مقدار  R2در تمامی میوارد
با
بزرگتر از  0/9است ( .)3بهترین نتایج مربوط به فاکتور مقیاس
مقدار نزدیک بیه عیدد ییک ( ،)R2 = 0/9996مقیدار پیائین RMSE
( )> 0/006و مقدار  MBE =+0/0019است .نتایج نشان میدهد کیه
روش ارائه شده در این تحقیق دارای برتری نسبت به روشهای قبیی
مقیاسسازی معادله فیییو دوجزیی ( 15 ،1و  )28است.

شکل  -4منحنی نفوذ مقیاسشده بر حسب فاکتور مقیاس ()Fs
Figure 4- Scaled infiltration curve based on scaling factor Fs
جدول  -2نتایج شاخصهای آماری بر اساس فاکتورهای مقیاس مختلف
Table 2- Results of statistical indices based on different scale factors
R2

MBE

RMSE

فاکتور مقیاس
Scaling factor

0.858

+0.00029

0.043

αA

0.872

- 0.0071

0.064

αS

0.932

- 0.0041

0.049

0.905

- 0.0017

0.047

0.927

+ 0.0033

0.046

0.992

- 0.0011

0.005

0.999

+ 0.0019

0.006

αopt
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مقدار پارامترهای آماری برای روش بهینهسازی برابر بیا 0/9918
=  RMSE ،R2برابییر بییا  0/005و  MBEبرابییر بییا  -0/0011اسییت.
فاکتور مقیاس براسیاس ( RMSE=0.043و )MBE=0.00029
دارای عمیکیییری بهتیییری نسیییبت بیییه فیییاکتور مقییییاس
( RMSE=0.064و  )MBE=-0.0071است که با تحقیقات بابایی و
همکاران ( )1مطابقت دارد.
رابطه فااتورهای مقیاس مختلف

جییدول  3فییاکتور مقیییاس براسییاس ، ، ، ، ،
را برای  22نقطه میورد آزمیایش و اسیتفاده از منحنیی
و
میانگین به عنوان منحنی مرجع نشان میدهد .مقدار فیاکتور مقییاس
بیه اسیتثنا نقیاط
به استثنا نقاط  11 ،10 ،7و  14و مقدار
 16 ،14و  19در سایر نقاط موارد بین و قیرار دارد .در نتیییه
به عنوان فاکتور مقیاس در بسیاری از نقیاط
و
،
کاربرد
میتواند مفید باشد .همچنین نتایج جدول  3نشان میدهد کیه مقیدار
بیشترین نزدیکی را دارد .بیشیترین مقیدار
فاکتور مقیاس بهینه و
برابر با  1/44و کمتیرین مقیدار آن برابیر بیا  0/7اسیت .مقیادیر
به ترتیب برابر بیا  1/37و
بیشینه و کمینه برای فاکتور مقیاس
 0/65است.
همچنین جدول  3خصوصیات آماری مختیر فاکتورهای مقییاس
متفاوت و همچنین همبستگی آنها با فاکتور مقیاس روش ارائه شیده
در این تحقیق بیان شده است .مقدار مییانگین حسیابی و در
این تحقیق به ترتیب برابر با  0/93و  1/03به دست آمد .در تحقیقیی
در خاکهای هند این مقادیر به ترتیب با  0/857و  1/41به دست آمد
( .)15در تحقیقی دیگر مییانگین حسیابی و برابیر بیا  0/94و
 1/24به دست آمد ( )28که به خصوص بیا مییانگین حسیابی در
تحقیق حاضر همخوانی دارد .مقدار میانگین حسیابی فیاکتور مقییاس
برای تمامی روشها نزدیک به یکدیگر است کیه بیا تحقیقیات قبییی

همخوانی دارد ( 16 ،15و  .)28بیشترین ضیریب تغیییرات مربیوط بیه
فاکتور مقیاس بر اساس ضریب جیذب ( ) اسیت .در پیژوهشهیای
گذشته نیز بیشترین مقدار ضریب تغییرات مربوط بیه فیاکتور مقییاس
ضریب جذب آب بود ( 16 ،15و  .)28کمترین ضریب تغییرات فیاکتور
مقیاس مربوط به روش ارائه شده در این تحقیق ( ) و روش بهینه
) با مقدار برابر  %18است .نتایج جدول  4نشان میدهد
سازی (
که به استثنا در سایر موارد فاکتورهای مقیاس همبستگی خوبی با
دارند .بابایی و همکاران ( )3بیرای تعیدادی از خیاکهیای اسیتان
سمنان در ایران نشان دادند که کمترین ضریب همبستگی بین
بیا مقیدار
و وجود دارد .بیشترین ضریب همبستگی بیا
دیده میشود.
 0/96و پس از آن با و
تأثیر انتخاب منحنی نفوذ مرجع بر مقیااسساازی معادلاه
نفوذ

یکی از مزیتهای روش ارائه گردیده در این تحقیق ( ) نسبت
به روشهای به کاربرده شده در گذشته اختیاری بودن انتخاب منحنی
مرجع است .میتوان هر یک از نقیاط آزمیایش را بیه عنیوان منحنیی
مرجع در نظر گرفت .شکل  ،5منحنیی نفیوذ تیمعیی مقییاسشیده و
زمان را بر اساس انتخاب نقاط  18 ،15 ،7 ،1و  22به عنوان منحنیی
مرجع نشان میدهد .انتخاب منحنی مرجع به گونهای بوده که شیامل
منحنیهای نفوذ متفاوت باشد .انتخاب منحنی مرجع به ترتیب شیامل
خاکهای با بافت مختیر (سییتی لومی ،لومی شنی ،لوم ،لومی رسیی
شنی و لومی رسی) ،باشد .شکل  5نشان میدهد که هریک از نقاط را
میتوان به عنوان منحنی مرجع انتخاب کرد و منحنییهیای نفیوذ بیا
دقت مناسبی نزدیک به منحنی مرجع شدهاند .برای ارزیابی بهتر نتایج
آماری مربوط به مقیاسسازی منحنی نفوذ بیر اسیاس انتخیاب نقیاط
مختیر به عنوان منحنی مرجع در درجدول  4نشان داده شده است.

جدول  -3خصوصیات آماری فاکتورهای مقیاسبندی و همبستگی آنها با فاکتور مقیاسبندی
Table 3- Statistical characteristics of the scaling factors and their correlation with scaling factor

ضریب همبستگی

دامنه

ضریب تغییرات )(%

انحراف معیار

میانگین

فاکتور مقیاس

Correlation coefficient
0.44
0.93
0.91

Range
0.51-2.34
0.51-1.41
0.62-1.53

Coefficient of variation
35
38
29

Standard deviation
0.32
0.40
0.29

Mean
0.93
1.03
0.99

Scaling factor

0.87
0.80

0.59-1.50
0.53-1.49

29
29

0.28
0.28

0.95
0.92

0.96
-

0.65-1.37
0.70-1.44

18
18

0.20
0.19

0.95
0.98

αA

Fs
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نتایج نشان میدهد که در تمامی موارد  R2به عدد یک () <0/99
نزدیک است .مقدار  RMSEدارای بیشترین مقیدار برابیر بیا 0/0086
برای نوار مرجع  1و کمترین مقدار برابر با  0/0050برای نیوار مرجیع
 18است .مقدار  RMSEبه دست آمده از منحنی میانگین بیه عنیوان
منحنی مرجع در جدول  2برابر با  0/006بود که نشاندهنده این است
که در بعضی موارد انتخاب منحنی نفوذ متفیاوت از منحنیی مییانگین
باعث کاهش خطا شده است .منفی بودن مقیدار  MBEدر نقیاط  7و
 15نشان از کمبرآوردی و در سایر نقاط بییشبیرآوردی را نشیان میی

35

دهد .مقدار  MBEبه دست آمده از جدول  2برای منحنی میانگین به
عنوان منحنی مرجع برابر با  0/0019بوده است .از آنیا که در جیدول
 2از منحنی میانگین استفاده کردهایم در تعدادی ازمنحنیها مقییاس-
شده مقدار  MBEمثبیت و در تعیدادی منفیی بیوده اسیت در نتیییه
همدیگر را خنثی میکنند در صورتی کیه در جیدول  4چیون منحنیی
میانگین به عنوان منحنی مرجع انتخاب نگردیده ممکن اسیت مقیدار
 MBEدر یک جهت افزایش یافته باشد.

شکل  -5منحنی نفوذ مقیاسشده بر اساس منحنی مرجع مختلف
Figure 5- Scaled infiltration curve based on different reference curve
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جدول  -4نتایج شاخصهای آماری بر اساس منحنی نفوذ مرجع مختلف
Table 4- The results of Statistical characteristics based on different reference curve
MBE

R2

RMSE

+ 0.0041

0.9890
0.9937
0.9922
0.9902

0.0086
0.0050
0.0058
0.0050

+ 0.0022

0.9925

0.0052

- 0.0020
- 0.0027
+ 0.0019

به طور کیی نتایج شکل  9و جدول  4نشیان مییدهید کیه روش
ارائه شده در این تحقیق وابسته به منحنی میانگین نقاط نبیوده و هیر
یک از نقاط را میتوان به عنوان منحنی مرجع انتخاب کرد.

منحنی مرجع
Reference curve
1
7
15
18
22

در حالت خارج از مقیاس دارای دقت مناسیبی نمییباشیند .دقیت
در حالت خارج از مقییاس
و
،
روشهای میانگین شامل
و بیشتر ولی دقیت آنهیا از روشهیای و
دقت روشهای
کمتر است.

خارجاردن از مقیاس ()de-scale

برای ارزیابی جامعتر فرآیند مقیاسسازی ،بیا اسیتفاده از منحنیی
مرجع میانگین و فاکتورهای مقیاس ،منحنی نفوذ تیمعی مقیاسشیده
ترسیم و با منحنی نفوذ واقعی مقایسه میگردد .شکل  6منحنی نفیوذ
تیمعی واقعی و منحنی نفوذ مقیاسشده به دست آمده از فرآینید de-
، ، ،
 scaleرا برای فاکتورهیای مقییاس مختییر (، αA ،αS
و ) نسبت به خط یک به یک نشان میدهد .نتایج شیکل 6
نشان میدهد که در حالت خارج کردن از حالت مقیاس بهترین نتیایج
مربوط به فاکتور مقیاس است و در این روش اکثر دادهها بیر خیط
مناسب بیوده و حیدودا
یک به یک منطبق شدهاند .دقت روش
دادههای نزدیک خط یک به یک قرار گرفتهاند .نتایج مربوط به و

ارزیابی روش پیشنهادی با داده های موجود در منابع

به منظور ارزیابی روش پیشنهادی در ایین پیژوهش بیا دادههیای
بانک اطالعاتی ،از  15نمونه از خاکهیای میورد اسیتفاده بیه وسیییه
مهرابی و سپاسخواه ( )16استفاده گردید .پارامترهای نفوذ این خاکها
در جدول  5مشخص شده است .از آنیا که انتخاب منحنی مرجیع در
روش پیشنهاد شده در این تحقیق اختیاری است منحنیی نفیوذ خیاک
شماره  10را به طور تصادفی به عنوان منحنیی مرجیع انتخیاب شید.
عامل مقیاس با استفاده از رابطه ( )11بدست آمده و در جدول  5بییان
گردیده است.

جدول  -5پارامترهای معادله نفود و فاکتور مقیاس برای  15نمونه خاک دادههای مهرابی و سپاسخواه
Table 5- Parameters and scaling factor of the infiltration for 15 soil samples of Mehrabi and Sepaskhah data
شماره خاک
ضریب جذب
ضریب انتقال
فاکتور مقیاس)(Fs
)Scaling factor (Fs
0.737
0.288
0.465
0.308
0.707
0.725
2.717
0.625
1.195
1
1.042
2.561
1.012
0.783
2.109

Soil number
0.004
0.009
0.017
0.009
0.026
0.022
0.164
0.033
0.049
0.049
0.073
0.178
0.069
0.044
0.144

1.038
0.289
0.429
0.319
0.648
0.736
0.755
0.418
1.017
0.727
0.417
1.049
0.424
0.483
0.903

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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شکل  -6مقایسه بین نفوذ واقعی و نفوذ  de-scaleشده بر اساس فاکتورهای مقیاس مختلف
Figure 6- Comparison of between actual and de-scale infiltration curve by different scaling factor

شکل  7منحنی نفوذ تیمعی برای  15نمونه خاک میورد اسیتفاده
قرار گرفت از تحقیق مهرابی و سپاسخواه ( )16را نشان مییدهید .در

شکل  8منحنی نفوذ تیمعی مقیاس شده  15نمونه خاک را با استفاده
از روش ارائه شده در این تحقیق را نشان میدهد.
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شکل  -7منحنی نفوذ تجمعی برای  15نمونه از دادههای مهرابی و سپاسخواه
Figure 7- Cumulative infiltration curves of 15 sites over Mehrabi and Sepaskhah data

شکل  -8منحنی نفوذ مقیاسشده تجمعی برای  15نمونه از دادههای تحقیق مهرابی و سپاسخواه
Figure 8- Scaled cumulative infiltration curves of 15 sites over Mehrabi and Sepaskhah data

شکل  8نشان میدهد که روش ارائه شده در این تحقیق با دقیت
مناسبی  15منحنی نفوذ ارائه شیده در تحقییق مهرابیی و سپاسیخواه
( )1392را مقیاس کرده است .نتایج شکل  8نشان میدهید کیه روش
ارائه شده در این تحقیق برای دادههای مورد استفاده در سایر منابع نیز
معتبر است.

نتیجهگیری
اطالع از خصوصیات نفوذپذیری خاک بیرای طراحیی و میدیریت
مطیوب روشهای مختیر آبیاری ضروری اسیت .تعییین تغییرپیذیری
مکانی فرآیند نفوذ در خاک با وجود دشواری زیاد ،یکی از مهیمتیرین
پیشنیازهای رسیدن به کشاورزی دقیق است .در ایین پیژوهش ییک
روش جدید برای مقیاسسازی معادله فیییو دوجزیی ارائیه گردییده و
با روشهای قبیی مقیاسسازی معادله فیییو دوجریی بر اساس فاکتور
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.دارای مقیادیر مناسیبتیر بیود
 روش،روشهای مقیاسسازی
برخالف روشهای مقیاسسازی گذشته که منحنیی مرجیع برابیر بیا
 در روش ارائیه شیده در ایین،منحنی میانگین پارامترهیای نفیوذ بیود
.تحقیق منحنی مرجع اختیاری بود

سپاسگزاری
اییین پییژوهش بییا حمایییت مییالی معاونییت پژوهشییی دانشییگاه
 انییام شید کیه بیدینUOZ-GR-9718-122 زابل بیا کید پژوهانیه
.وسیییییییییه از آن تشیییییییکر و قیییییییدردانی مییییییییگیییییییردد

مقایسیه
و
، ،
، ، مقیاس مختییر شیامل
 نقطیه از میزارع22  برای ارزیابی از دادههای اندازهگیری شده در.شد
 روش ارائه شیده در ایین.پراکنده در پردیس دانشگاه زابل استفاده شد
تحقیق برخالف سیایر روشهیای مقییاسسیازی معادلیه فییییو بیه
 ) و،S( پارامترهای فیزیکی معادله فیییو شامل ضریب جیذب آب
 ) بستگی ندارد و پارامتر مقییاس ( ) براسیاس،A( ضریب انتقال
.مقدار نفوذ پس از زمان مشخص در نقاط مختیر بیه دسیت مییآیید
نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این تحقیق به منظور به دسیت
 در مییان سیایر.آوردن پارمتر مقیاس ( ) دارای بهترین نتایج اسیت
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Introduction: Infiltration is found to be the most important process that influences uniformity and efficiency
of surface irrigation. Prediction of infiltration rate is a prerequisite for estimating the amount of water entering
into the soil and its distribution. Since the infiltration properties are a function of time and space, a relatively
large number of field measurements is needed to represent an average of farm conditions (Bautista and
Wallender, 1985). In recent years, researchers have proposed methods to reduce the requirement of the regional
and field data in order to describe water dynamic in the soil. One of these methods is scaling which at the first
was presented by Miller and Miller (1956) and developed on the similar media theory in the soil and water
sciences (Miller and Miller, 1956; Sadeghi et al., 2016). According to similar media theory, soils can be similar,
provided that different soils can be placed on a reference curve with ratios of a physical characteristic length,
called "scaling factor". The objective of the present study was scaling the Philip infiltration equation and
analyzing the spatial variability of infiltration characteristics by using minimum field measurements. In this
research, a new method was presented for scaling infiltration equation and compared with previous methods
scaling including: based on sorptivity ( ), transmissivity ( ), the optimum scaling factors (
) arithmetic,
geometric and harmonic.
Materials and Methods: The basic assumption of scaling through this method was “the shape of the
infiltration characteristics curve is almost constant despite the variations in the rate and depth of infiltration”.
The data required for infiltration scaling were a reference infiltration curve (whose parameters are known) and
the depth of water infiltrated within a specified time period in other infiltration curves. In this method, first,
equation infiltration parameters are specified for one infiltration curve, called the reference infiltration curve
(
). If, for other infiltration equations, the depth of water infiltrated is obtained after the specified time(ts) (for
example, depth of infiltration water after 4 hours), the scale factor (F s, dimensionless) is equal to the depth of
water infiltrated after ts in the reference infiltration equation to depth of infiltrated water after ts even infiltration
equation is as follows:
(1)

where Ii (i=1,2, …,n) is depth of infiltrated water after a given time (ts) for each infiltration families and
is depth of infiltrated water after a given time in reference, and and
are parameters of reference curve.In
order to assess the proposed scaling method, root mean square error (RMSE), mean bias error (MBE) and
coefficient of determination (R2) were used for a totally 24 infiltration tests.
Results and Discussion: The parameters of this model (i.e. sorptivity S and transmissivity factor A) showed
a wide variation among the study sites. The variation of these parameters showed no significant difference
between sorptivity and transmissivity factors. In addition, Talsama et al. (1969) illustrated that there is a weak
relationship between sorptivity and saturated hydraulic conductivity. Results showed that scaling achieved using
αA was better than that obtained using αS. Mean curve was chosen as reference curve and scale curve was
obtained by different methods. The results of statistical analysis showed that the proposed method had the best
performance (RMSE=0.006, MBE=0.0019 and R2=0.9996). In order to evaluate the effect of the reference curve
selection on the results, the scaled cumulative infiltration curve based on different reference curves (different
infiltration equation) was evaluated. The results showed that the selection of the reference infiltration curve is
optional and each cumulative infiltration families can be selected as the reference curve. For defining the
1, 2 and 3- M.Sc. Student, Assistant Professor and Associate Professor, Water Engineering Department, Faculty of
Water and Soil, University of Zabol, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.mahdi.chari@gmail.com)
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relationship between

and

,

, αS ،αA ،

،

،data, a statistical analysis was performed. According to

our results,
had the highest correlation with
.
Conclusion: In this study, a new method for penetration scaling was presented. In this method, the
infiltration curve can be obtained using the minimum information including a reference curve and the depth of
infiltrated water after a given time. The selection of the reference infiltration curve is optional and each
cumulative infiltration equation can be selected as the reference curve. In the light of the results of this research,
it can be concluded that the proposed method in this study is promising to be used for surface irrigation
management.
Keywords: Infiltration, Scaling, Sorptivity, Transmissivity
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