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تعيين ضرايب ثابت معادالت ونگناختنـ معلم و گاردنر با استفاده از يک معادلة آماری تخمين نفوذپذيری غير
اشباع خاک
3

محمدمهدی خلوصی ،*1علی رئيسی استبرق ،2سعيد گوهری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب گرایش سازههای آبی دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه سازههای آبی دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه سازههای آبی دانشگاه بوعلی سینای همدان
(تاریخ دریافت1393/11/13 :ـ تاریخ تصویب)1394/2/6 :

چکيده
اطالعات الزم در خصوص مقدار نفوذپذیری یک خاک در طراحی پروژههای عمرانی ،بهخصوص سازههای هیدرولیکی،
اهمیت بسیار زیادی دارد .تعیین مقدار آن برای خاکهای غیر اشباع در آزمایشگاه به صرف زمان طوالنی و هزینة زیاد
نیاز دارد .بنابراین ترجیح داده میشود با روشهای غیر مستقیم ،مانند منحنی مشخصة آبخاک ،به تعیین آن اقدام شود.
این روشهای غیر مستقیم ضرایب ثابتی دارند که برای تعیین آنها به داشتن اطالعات خاصی از منحنی مشخصة
آبخاک ،نظیر رطوبت در نقطة اشباع خاک و رطوبت باقیمانده ،نیاز است .در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی یک مدل
آماری ،که تابع رطوبت اشباع و باقیمانده نیست ،ضرایب نفوذپذیری غیر اشباع خاک محاسبه شدند که دارای همبستگی
مناسب با مدلهای مشهور در این زمینه بود .سپس ،ضرایب ثابت تعدادی از معادالت تخمین نفوذپذیری به کمک این
رابطة آماری تعیین شدند .نتایج حاکی از دقت باالی مدل پیشنهادی جهت تعیین این ضرایب بود.
کليدواژگان :رطوبت باقیمانده ،ضریب همبستگی ،منحنی مشخصة آبخاک.RETC ،RMSE ،

مقدمه

*

حرکت آب در خاکهای اشباع به وسیلة قانون دارسی بیان
میشود (1865) Darcy .فرض کرد سرعت جریان عبوری از یک
خاک اشباع با شیب هیدرولیکی متناسب است .توابع
هیدرولیکی خاک غیر اشباع در بسیاری از مطالعات
خاکشناسی ،هیدرولوژی ،محیط زیستی ،و کشاورزی از عوامل
مهم و تعیینکننده است .این توابع در مدل کردن جریان متغیر
اشباع و انتقال آلودگی اهمیتی بهسزا دارد .اندازهگیری مستقیم
این توابع در بسیاری از کارهای پژوهشی و مدیریتی ،بهخصوص
در مقیاس بزرگ ،غیر عملی است؛ از جمله توابع هیدرولیکی
خاک تابع نفوذپذیری است ).(Rajaki et al., 2004
سهولت حرکت یک سیال درون محیط متخلخل را
نفوذپذیری میگویند .محققانی مانند Gardner, (1921) Childs
) and Collis George, (1950نشان دادند قانون دارسی را
میتوان برای جریان آب در خاکهای غیر اشباع هم به کار برد.
آنها اعالم کردند ضریب نفوذپذیری برای خاکهای غیر اشباع
ثابت نیست و تابعی از رطوبت یا مکش ماتریک خاک است.
* نویسندة مسئولmm.kholoosi@ut.ac.ir :

تغییرات رطوبت وزنی یا حجمی و نیز درجة اشباع با مکش
ماتریک برای خاک به صورت یک منحنی است که منحنی
مشخصة آبخاک نامیده میشود .ایجاد این منحنی برای یک
1
خاک در آزمایشگاه معموالً با روشهایی مانند صفحات فشاری
و کاغذ صافی 2صورت میپذیرد .این منحنی معموالً دو مقدار
مشخص ،به نامهای نقطة ورود هوا 3و مقدار رطوبت باقیمانده،4
دارد .محققانی چون Van ،)1964( Brooks and Corey
 ،)1980( Genuchtenو  )1994( Fredlund and Xingمنحنی
مشخصة آبخاک را با معادالت ریاضی بیان کردند .عالوه بر این،
محققان دیگر مانند  Fredlund ،)1978( Mualemو همکاران
( ،)1994و  )1997b( Leong and Rahardjoکوشیدند با استفاده
از این منحنی و معادالت مرتبط با آن مشخصات فیزیکی و
مکانیکی خاک ،از جمله نفوذپذیری ،را برای محدودة مکشهای
مختلف تعیین کنند.
تا کنون تالشهای زیادی در جهت اندازهگیری ضریب
نفوذپذیری غیر اشباع با استفاده از تئوری توزیع منافذ خاک
1. Pressure plate
2. Filter paper
3. Air entry value
4. Residual

520

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394

انجام شده است که در ادامه به چند مورد اشاره میشود .برخی
از این روشها بر پایة تئوری جریان آب داخل خاک غیر اشباع
بنا شدهاند و تعداد محدودی از آنها به طور عملی در مهندسی
ژئوتکنیک به کار رفتهاند .این روشها به طور مستقیم یا غیر
مستقیم به ویژگیهای منحنی مشخصة آبخاک وابستهاند و از
طریق این منحنی تابع نفوذپذیری تخمین زده میشود
).(Kholoosi et al., 2014a

همة روشهای تخمین تابع نفوذپذیری ویژگیهای مشابه
دارند؛ اول اینکه همة آنها در شرایط کامالً اشباع خاک شروع
میشوند .دوم آنکه ارتباط تنگاتنگی با نقطة ورود هوا دارند .در
نتیجه در مقادیر کم مکش تخمین تقریباً مشابهی ارائه میکنند
و تفاوت آنها با افزایش مکش و نزدیک شدن به نقطة ورود هوا
رخ میدهد ) .(Fredlund et al., 2012مدلهای مطرحی برای
تخمین نفوذپذیری خاک غیر اشباع وجود دارند که بر پایة
فرضیات آماری دربارة توزیع منافذ بنا شدهاند .این مدلها با
تفسیر منحنی مشخصة خاک توسعه یافتهاند .طبقهبندی آنها
به صورت ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک انجام میشود که
مدلهای میکروسکوپیک معادالت تحلیلی برای تابع نفوذپذیری
غیر اشباع فراهم میکنند .بین روشهای تخمین تابع
نفوذپذیری غیر اشباع خاک مدلهای آماری بیشترین دقت را
دارند ).(Leong and Rahardjo, 1997b
تا کنون چندین مدل آماری بر اساس فرضیات Childs
 and Collis-Georgeدربارة حرکت آب درون خاک غیر اشباع
پیشنهاد شده است .از مدلهایی که بر اساس مدل فیزیکی
پیشنهاد شده میتوان به مدلهای نفوذپذیری (1953) Burdine
و  (1976) Mualemاشاره کرد .مدلهای آماری زمانی قابلیت
بهکارگیری دارند که ضریب نفوذپذیری اشباع و منحنی مشخصة
خاک معلوم باشند .محققان مذکور در مدلهای پیشنهادی خود
فرض کردند ضریب نفوذپذیری و منحنی مشخصه ،هر دو،
وابسته به توزیع منافذ خاکاند ).(Fredlund et al., 2012
هدف این پژوهش محاسبة ضرایب ثابت معادالت تخمین
نفوذپذیری با استفاده از یک روش آماری به جای دادههای
آزمایشگاهی است .بنابراین ،ابتدا این معادلة آماری معرفی و
توانایی آن در تخمین نفودپذیری غیر اشباع خاک در مقایسه با
روشهای مشهور تخمین نفوذپذیری Van Genuchten-
 (VGB) Burdineو (VGM) Van Genuchten-Mualem
ارزیابی شد .معادلة پیشنهادی ،برخالف سایر روشهای تخمین
نفوذپذیری ،فقط تابع مکش ماتریک خاک است و نیازی به
اطالعات نقطة ورود هوا و رطوبت باقیمانده ندارد .سپس ،با
استفاده از معادلة پیشنهادی ضرایب ثابت دو معادلة  VGMو

 Gardnerمحاسبه شد و با استفاده از این ضرایب نفوذپذیری
غیر اشباع به دست آمد.

مواد و روشها
 (1950) Childs and Collis-Georgeبر پایة توزیع احتمالی
اندازة منافذ یک مدل برای تخمین تابع نفوذپذیری ارائه کردند.
فرض آنها در مدل پیشنهادی این بود که میتوان از تغییرات
حجم خاک بر اثر افزایش مکش چشمپوشی کرد .این مدل را
بعدها  (1958) Marshallتوسعه داد و (1968) Kunze et al.
اصالح کردند .معادلة  Kunzeو همکاران در سیستم  SIبه صورت
رابطة  1است:
(رابطة )1
K s T s2 w g sp m 
2
2 j  1  2i u a  uw  j 
2  

K sc 2w N j i

K w i  

i  1, 2,..., m

 K w  i ضریب نفوذپذیری غیر اشباع محاسبهشده
متناظر با  iامین (  iرطوبت حجمی متناظر با آن) K sc ،ضریب
نفوذپذیری اشباع محاسبهشده Ts ،کشش سطحی آب w ،
چگالی آب g ،شتاب جاذبه  w ،گرانروی مطلق آب P ،عدد
ثابت که اثر منافذ خاک را با اندازههای مختلف نشان میدهد ،و
 u a  u w  jمکش ماتریک متناظر با jامین گام استi .

شمارة هر گام را نشان میدهد که با کاهش حجم آب ( ) 
افزایش مییابد؛ مثالً  i  1معرف اولین گام مربوط به حجم آب
اشباع (  )  sو  i  mمعرف آخرین گام مربوط به کمترین
میزان حجم آب (  )  lبر روی یک منحنی مشخصه استm .
تعداد کل گامها و  jشمارنده از  iتا  mاست N .نیز با
رابطة  2به دست میآید:
(رابطة )2
N  m s /  s   l 
 (2012) Fredlund et al.نشان دادند رابطة  1را میتوان
به صورت رابطة  3بیان کرد:
(رابطة )3
2
j

m

 2 j 1
j i

2
j

m

 2 j  1 2i 
j i

K i   K s

زمانی که ارتباط نفوذپذیری خاک در هر محدودة مکش

 K  با نفوذپذیری اشباع خاک (  ) K Sمد نظر باشد از
عبارت نفوذپذیری نسبی (  ) K rطبق رابطة  4استفاده میشود:
(رابطة )4
) K (
Ks

Kr 

بنابراین ،رابطة  3را میتوان به صورت ضریب نفوذپذیری
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نسبی به صورت رابطة  5نشان داد:
(رابطة )5
2
j

m

m

K r i     2 j  1  2i  j 2

 2 j 1

j i

j i

 (2014a) Kholoosi et alنشان دادند چنانچه رابطة  5با
اعمال تغییر در مخرج کسر به صورت رابطة  6نوشته شود،
تخمین بسیار خوبی برای تابع نفوذپذیری غیر اشباع خاک
خواهد بود:
(رابطة )6
2
j

m

 2 j 1
j 1

m

K r i     2 j  1  2i  j 2
j i

در رابطة  6تابع نفوذپذیری نسبی به صورت گامبهگام
محاسبه میشود ،که در آن  Kr i ضریب نفوذپذیری نسبی
محاسبهشده متناظر با (  iرطوبت حجمی متناظر با آن) است.
همانطور که مالحظه میشود این رابطه فقط تابع مکش
ماتریک خاک است و مقدار ضرایب ثابت آن در هر مرحله
مشخص است .بنابراین مانند سایر روشهای تخمین نفوذپذیری
غیر اشباع خاک نظیر  ،VGB ،VGMو  Gardnerبه رطوبت
حجمی باقیماندة خاک نیاز نیست .از طرف دیگر ،سایر روشها
جهت تخمین ضریب نفوذپذیری به شرایط مرزی ،مانند رطوبت
حجمی در نقطة اشباع یا نقطة ورود هوا ،نیاز دارند و همگی
دارای ضرایبی هستند که برای تعیین این ضرایب ثابت یا به
وجود چندین دادة آزمایشگاهی نیاز است یا باید منحنی
مشخصة خاک در دسترس باشد و از حدس اولیه برای شرایط
مرزی استفاده شود ).(Kholoosi et al., 2014b
رابطة  6مبنای کار این پژوهش است .ابتدا مقادیر ضریب
نفوذپذیری غیر اشباع خاک با استفاده از رابطة  6محاسبه و با
نتایج حاصل از مدلهای مشهور تخمین نفوذپذیری  VGMو
 VGBمقایسه شدند .شکل  3نتایج را نشان میدهد .در ادامه و
با توجه به دقت باالی رابطة  6در تخمین ضریب نفوذپذیری غیر
اشباع ،از این رابطه جهت تعیین ضرایب ثابت معادالت  VGMو
 Gardnerاستفاده شد.
 (1958) Gardnerبرای تخمین تابع نفوذپذیری به صورت
نسبی رابطة  7را ارائه کرد:
1
Kr 
1   
(رابطة )7
 و  دو ضریب ثابت است  .مرتبط با مکشی است
که هوا شروع به داخل شدن در محیط خاک میکند .بنابراین
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نقطهای را در تابع نفوذپذیری کنترل میکند که با افزایش
مکش نفوذپذیری کاهش مییابد  .نیز شیب منحنی را
کنترل میکند (.)Likos and Lu, 2004
مدل دیگری که جهت تخمین نفوذپذیری خاک استفاده
میشود و در دستة مدلهای آماری قرار دارد رابطة  VGMاست
(رابطة :)8
m

1   a n  }2


2

m

n 1

{1   a 

1   a n 



Kr 

(رابطة )8
 aو  nو  mضرایب ثابت است a .مربوط به عدد ورود
هوا n ،مرتبط با نحوة توزیع منافذ در ساختار خاک ،و m
مرتبط با تقارن شکل منحنی مشخصة آب و خاک است (Likos
).and Lu, 2004

 Van Genuchtenپیشنهاد کرد این سه ضریب ثابت را
میتوان با در نظر گرفتن رابطة  9بین  mو  nبه دو ضریب
کاهش داد ):(Fredlund et al., 2012
1
m  1
n
(رابطة )9
ضرایب ثابت  aو  nبا توجه به معادلة تخمین منحنی
مشخصه ،که  (1980) Van Genuchtenارائه کرده است ،به
دست میآیند که به صورت رابطة  10بیان میشود:




1 a  

1
n 1 n


   r  s   r


(رابطة )10
 ،  s ، و   rبه ترتیب رطوبت حجمی ،رطوبت حجمی
اشباع ،و رطوبت حجمی باقیماندة خاک است  .مکش
ماتریک و   rمکش ماتریک باقیمانده بر حسب ( )kPaاست.
بنابراین ،رابطة  8با توجه به روابط  9و  10به صورت
رابطة  11بیان میشود که مبنای محاسبات رابطة  VGMدر این
پژوهش نیز هست:
(رابطة )11
1
2
n

1

1 a n 



 1
1 
 n 2

}

1 a n 



n 1

K r  {1 a 

در پژوهش حاضر جهت محاسبة مقادیر نفوذپذیری غیر
اشباع خاک و تعیین ضرایب ثابت معادالت  VGMو  Gardnerاز
منحنیهای مشخصة شش نمونة خاک برگرفته از پژوهش
 (2014) Rahimi et al.استفاده شد که در شکل  1و خواص
فیزیکی و مکانیکی این خاکها در جدول  1میآید.

522

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394
0.4

0.5

S-2

S-1

0.2

رطوبت حجمی,θw

0.3

0.3
0.2
0.1

0.1
0
10000

100

1000

0

10

1000

10000

مکش ماتریک )(kPa

10

100

مکش ماتریک )(kPa
0.5

S-4

0.4

S-3

0.2

رطوبت حجمی,θw

0.3

0.3
0.2
0.1

0.1
1000

100

10

0

1

1000

10000

مکش ماتریک )(kPa

100

1

10

مکش ماتریک )(kPa
0.5

0.4

S-6

S-5

0.2

0.2
0.1

0.1
0
1000

100

10

1

رطوبت حجمی,θw

0.3

0.3

رطوبت حجمیθw,

0.4

10000

رطوبت حجمی,θw

0.4

10000

رطوبت حجمی,θw

0.4

0
1000

10000

مکش ماتریک )(kPa

100

1

10

مکش ماتریک )(kPa

شکل  .1منحنیهای مشخصه جهت تخمين ضريب نفوذپذيری غير اشباع )برگرفته از پژوهش  Rahimiو همکاران)2014 ،
جدول  .1مشخصات فيزيکی خاک

بیشینة مکش ماتریک اندازهگیریشده
برای نفوذپذیری )(kPa

بیشینة مکش ماتریک اندازهگیریشده برای
منحنی مشخصة خاک )(kPa

نفوذپذیری اشباع
Ks (m/s)*10-10

طبقهبندی یونیفاید
)(USCS

کد خاک
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شکل  .2منحنیهای آزمايشگاهی نفوذپذيری غير اشباع خاک برای منحنیهای مشخصة شکل ) 1برگرفته از پژوهش  Rahimiو همکاران)2014 ،

 KV GM ( RETC ) 

K

روش ( VGMرابطة  )11با استفاده از نرمافزار  RETCاست
(روش اول) KVGM ( Eq.6) .مقدار محاسبهشدة نفوذپذیری به
روش  VGMبا استفاده از مقادیر محاسبهشدة نفوذپذیری به
کمک رابطة  6به جای دادههای آزمایشگاهی جهت تعیین
ضرایب ثابت آن است (روش سوم) N .نیز تعداد دادههاست.

يافتهها و بحث
شکل  3مقادیر نفوذپذیری غیر اشباع خاک را ،که با استفاده از
رابطة  6به کمک برنامة نوشتهشده در محیط برنامهنویسی
 MATLABمحاسبه شده ،در کنار مقادیر محاسبهشده برای
نفوذپذیری غیر اشباع خاک به کمک معادالت  VGMو

VGB

نشان میدهد؛ که با استفاده از نرمافزار  RETCو برای منحنی
مشخصة شکل  1به دست آمدهاند.
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Equation
6.
VGM
VGB

60

40

20

Kr،

برای محاسبة ضرایب ثابت معادلة  VGMابتدا با توجه
منحنیهای مشخصة شکل  1نفوذپذیری با سه روش محاسبه
شد .در روش اول ،با استفاده از نرمافزار  ،RETCمقادیر
نفوذپذیری غیر اشباع خاک به روش  VGMمحاسبه شدند.
 RETCیک برنامة کامپیوتری است که جهت تجزیهوتحلیل
منحنی مشخصة آبخاک و توابع نفوذپذیری خاک غیر اشباع به
کار میرود .این نرمافزار مقادیر نفوذپذیری غیر اشباع خاک را
محاسبه میکند؛ اما به داشتن رطوبت حجمی اشباع و رطوبت
حجمی باقیماندة خاک و ضرایب  aو  nنیاز دارد یا حداقل
یک فرض اولیه از موارد یادشده را به مثابة دادة ورودی
میخواهد .در روش دوم ،مقادیر نفوذپذیری غیر اشباع خاک به
کمک رابطة  6محاسبه شد .این رابطه فقط به مکش ماتریک
خاک نیاز دارد و همانطور که از معادلة آن مشخص است،
ضریب ثابتی ندارد .اما در روش سوم ،که در اصل موضوع اصلی
پژوهش حاضر است ،مقادیر نفوذپذیری غیر اشباع خاک ،که در
روش دوم و با استفاده از رابطة  6و به سادهترین شکل ممکن
محاسبه شدند ،به منزلة دادههای ورودی معادلة  VGMلحاظ
میشوند و به کمک آنها ضرایب  aو  nو  mبرای معادلة
 VGMتعیین میشوند.
در روش سوم و برای تعیین ضرایب ثابت معادلة ،VGM
تابع هدف کمینه کردن مجموع میانگین مربعات خطا ()RMSE
است که رابطة  12آن را نشان میدهد:
(رابطة )12

)  KVGM ( RETCمقدار بهدستآمده برای نفوذپذیری به

0

KPa،

n

2

) V GM ( Eq .8

N

i 1

RMSE 

شکل  .3مقايسة مقادير محاسبهشدة ضريب نفوذپذيری نسبی با رابطة  3و

روشهای  VGMو VGB
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در این مطالعه ،مقادیر نفوذپذیری با استفاده از رابطة 6
برای شش نوع خاک مشروح در جدول  1و شکل  1محاسبه شد
و سپس با توجه به این مقادیر ضرایب ثابت معادالت  VGMو
 Gardnerتعیین شدند .پس از آن ،با استفاده از این ضرایب،
مقدار نفوذپذیری برای این شش نوع خاک به کمک معادالت
 VGMو  Gardnerنیز محاسبه شد و نتایج مورد بحث قرار
گرفت.
با استفاده از برنامهای که در  MATLABنوشته شد ،ابتدا
با توجه به مقادیر مکش ماتریک منحنیهای مشخصة شکل 1
مقدار نفوذپذیری به کمک از رابطة  6محاسبه شد .سپس با
توجه به رابطة  11بهترین ضرایب ثابت  aو  nو  mتوسط
برنامه محاسبه شد؛ طوری که مقدار نفوذپذیری محاسبهشده
برای روابط  11و  6کمترین مقدار  RMSEرا داشته باشند.
جدول  2مقدار  ،RMSEضریب همبستگی ( ،)R2و ضرایب ثابت
بهدستآمده را با توجه به نتایج نرمافزار  RETCو برنامة
نوشتهشده بر اساس روابط  6و  11نشان میدهد.

50
40
30
20

36

24

30

12

18

6

ϴw%,

10
0
0

KPa,
شکل  .4منحنی مشخصة خاک جهت مقايسة مقادير ضريب نسبی
نفوذپذيری خاک در شکل 3
(برگرفته از پژوهش  Fredlundو همکاران)2012 ،

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود مقادیر
محاسبهشده برای نفوذپذیری خاک به کمک رابطة  6دارای
همبستگی بسیار مناسبی با معادالت مشهور تخمین نفوذپذیری
خاک نظیر  VGMو  VGBاست؛ طوری که مقدار ضریب
همبستگی ) (R2برای رابطة  6با رابطة  VGMبرابر  0/9861و با
رابطة  VGBبرابر  0/9843است ،با این تفاوت که در معادالت
 VGBو  VGMضرایب ثابت و مقادیر رطوبت حجمی اشباع و
باقیمانده نیز باید مشخص شوند.

جدول  .2ضرايب ثابت بهدستآمده برای رابطة  VGMبه کمک نرمافزار  RETCو رابطة 6

RETC

VGM-Eq.6

R2

m

n

a

m

n

a

0/751
0/680
0/602
0/674
0/718
0/625

4/012
3/125
2/511
3/064
3/545
2/666

0/232
0/316
0/308
0/385
0/381
0/380

0/724
0/743
0/744
0/693
0/787
0/625

3/620
3/888
3/910
3/258
4/691
2/670

0/438
0/523
0/341
0/448
0/413
0/490

گفتنی است عالوه بر  RMSEمحاسبات با تابع هدف
کمینه کردن مقدار مجموع اختالفات مقادیر محاسبهشده برای
نفوذپذیری نیز انجام شد که  RMSEنتایج بهتری داشت و
مقادیر ضرایب ثابت اختالف چندانی نداشتند .بنابراین ،در
جدول  2فقط مقادیر  RMSEقید شدند.
همانطور که در جدول  2مشخص است ،ضرایب ثابت
محاسبهشده برای رابطة  VGMبه کمک رابطة  6دارای محدودة
تغییرات مشابه ضرایب حاصل از نرمافزار  RETCاست .مقادیر
نفوذپذیری بهدستآمده هم برای این دو حالت دارای همبستگی
بسیار باالیی است؛ با این تفاوت که رابطة  6فقط تابع مکش
است و خود ضریب ثابت ندارد؛ در حالی که محاسبة ضرایب با
 RETCنیازمند مقادیر رطوبت حجمی و همچنین رطوبت
حجمی باقیمانده و رطوبت حجمی اشباع است.

0/9609
0/9446
0/9818
0/9665
0/9653
0/9725

)(RMSE

کد خاک

0/06137
0/08051
0/05930
0/05758
0/06363
0/05689

S-1

)(m s

S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

به منظور مقایسة بهتر ،برای منحنی مشخصههای شکل 1
توابع نفوذپذیری محاسبهشده با استفاده از رابطة  VGMبه
کمک ( RETCروش اول) با استفاده از خود رابطة ( 6روش دوم)
و با استفاده از ضرایب ثابت محاسبهشده به کمک رابطة  6برای
( VGMروش سوم) شکل  5نمودار همبستگی این مقادیر
نفوذپذیری را در برابر دادههای نفوذپذیری آزمایشگاهی (شکل
 )2برگرفته از پژوهش  (2014) Rahimi et al.نشان میدهد.
همانطور که در نمودارهای شکل  5دیده میشود ،مقادیر
محاسبهشده برای نفوذپذیری دارای همبستگی باال در مقابل
دادههای آزمایشگاهی است .از طرف دیگر ،تراکم آنها در یک
محدوده بیانگر همبستگی باالی نتایج آنها نسبت به یکدیگر
برای محاسبة نفوذپذیری غیر اشباع خاک است .جدول  3مقادیر
ضریب همبستگی ( )R2را برای نمودارهای شکل  5نشان
میدهد.
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را در مقابل مقدار نفوذپذیری محاسبهشده با استفاده از روش
( Gardnerبه کمک رابطة  6به مثابة ورودی جهت تعیین
ضرایب ثابت آن) نشان میدهد.

در ادامه ،به محاسبة ضرایب ثابت معادلة ( Gardnerرابطة
 )7پرداخته میشود .همانطور که گفته شد این معادله دارای دو
ضریب ثابت  و  است .بدین منظور با توجه به منحنیهای
مشخصة شکل  1و به کمک رابطة  6مقادیر نفوذپذیری محاسبه
شدند .سپس ،مقادیر نفوذپذیری به مثابة ورودی رابطة  7در نظر
گرفته شدند و تابع هدف ،همانند روشی که برای معادلة VGM
به کار رفت ،کمینه کردن مقدار  RMSEمنظور شد .جدول 3
ضریب همبستگی ( ،)R2مجموع میانگین مربعات خطا
( ،)RMSEو همچنین مقادیر ضرایب ثابت محاسبهشده برای
این روش به کمک رابطة  6را نشان میدهد .شکل  6نیز نمودار
همبستگی مقدار نفوذپذیری محاسبهشده به کمک خود رابطة 6

جدول  .3مقدار  R2برای نمودارهای شکل 5

R2
)VGM(Eq.6

Eq.6

)VGM(RETC

0/9261
0/7091
0/9002
0/7665
0/9529
0/9438

0/9283
0/9617
0/9782
0/9814
0/9763
0/9743

0/7977
0/8954
0/8676
0/9792
0/9465
0/9724

کد خاک
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

شکل  .5همبستگی دادههای آزمايشگاهی نفوذپذيری در مقابل مقادير محاسبهشده با کمک رابطة  VGM ،6با استفاده از نرمافزار  ،RETCو  VGMبا استفاده از
رابطة 6
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شکل  .6همبستگی مقادير نفوذپذيری محاسبهشده با خود رابطة  6و مقادير محاسبهشده با روش  Gardnerبه کمک رابطة  6جهت تعيين ضرايب ثابت آن

همانگونه که در شکل  6مشاهده میشود ،مقادیر
محاسبهشده برای نفوذپذیری با استفاده از خود رابطة  6و
مقادیر محاسبهشده برای نفوذپذیری با استفاده از روش
( Gardnerبه کمک رابطة  6جهت تخمین ضرایب ثابت) دارای
همبستگی بسیار باالست.
به طور کلی میتوان گفت استفاده از رابطة  6جهت

تخمین نفوذپذیری غیر اشباع خاک با توجه به اینکه یگانه تابع
مکش ماتریک است و به داشتن رطوبت حجمی اشباع و
باقیمانده نیاز ندارد ،روشی بسیار ساده است و نتایج مناسبی
دارد .از طرف دیگر جهت تخمین ضرایب ثابت سایر روشهای
مشهور تخمین نفوذپذیری ،نظیر  VGMو  ،Gardnerمیتوان از
نتایج آن به مثابة دادة ورودی استفاده کرد و بهراحتی و با
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همبستگی بسیار باالیی نسبت به سایر روشها جهت محاسبة
این ضرایب ،نظیر استفاده از نرمافزار  ،RETCضرایب ثابت این
معادالت را به دست آورد.
جدول  .4مقدار  RMSE ،R2و ضرايب ثابت برای معادلة Gardner

حسابشده به کمک رابطة  6و خود رابطة 6





5/853
4/985
3/999
4/097
6/357
3/529

0/004
0/087
0/274
0/404
0/084
0/736

RMSE

)(m s
0/0335
0/0363
0/0232
0/0423
0/0160
`0/0465

R2

کد خاک

0/9886
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0/9947
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S-2
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نتيجهگيری
بررسی منابع موجود نشان داد مدلهای تخمین نفوذپذیری
(مدلهای آماری و تجربی) دارای ضرایب ثابتی هستند که
تعیین مقادیر آنها برای برآورد نفوذپذیری در هر نوع خاک
ضروری است .در این مطالعه ابتدا یک معادلة آماری جهت
نفوذپذیری خاک غیر اشباع بررسی شد که فاقد ضرایب ثابت
است؛ همچنین برخالف مدلهای رایج دیگر تابع رطوبت اشباع
و رطوبت باقیمانده نیست .پس از آن ،مقادیر اندازهگیریشده در
آزمایشگاه و محاسباتی توسط معادلة مذکور مقایسه و دقت
معادلة پیشنهادی در تخمین تابع نفوذپذیری بررسی شد .این
کار نشان داد معادلة پیشنهادی برای تخمین نفوذپذیری غیر
اشباع خاک بسیار مناسب است .سپس ،با استفاده از دادههای
موجود ،که به شکل منحنی مشخصة خاک است ،مقادیر
تخمینزدهشده برای تابع نفوذپذیری غیر اشباع به سه روش
انجام شد .با استفاده از معادلة پیشنهادشده ،به کمک نرمافزار

روش (VGM) Van Genuchten-Mualem

 ،RETCبا استفاده از
و در نهایت با جایگزینی مقادیر حاصل از معادلة پیشنهادی به
جای دادههای اندازهگیریشده در معادلة  VGMو تعیین ضرایب
ثابت آن و سپس محاسبة تابع نفوذپذیری خاک غیر اشباع به
کمک این ضرایب نتایج این سه روش با دادههای آزمایشگاهی
موجود برای منحنیهای مشخصه مقایسه شدند که دارای
همبستگی مناسب بودند که این حاکی از دقت باالی ضرایب
ثابت تعیینشده است .همچنین ضرایب تعیینشده به کمک
مدل پیشنهادی با ضرایب حاصل از نرمافزار  RETCمقایسه
شدند که دارای همبستگی مناسب بودند.

فهرست عالئم

 gشتاب جاذبه m s 
2

 K rضریب نفوذپذیری نسبی
 K Sضریب نفوذپذیری اشباع خاک m s 
 K w i ضریب نفوذپذیری محاسبهشده متناظر با iامین 

m s 
 Tsکشش سطحی آب kN m
 u a  u w  jمکش ماتریک متناظر با گام jام kPa
 رطوبت حجمی خاک
  sرطوبت حجمی خاک در حالت اشباع

  rرطوبت حجمی باقیمانده در خاک
  wچگالی آب kg m3 
  wگرانروی مطلق آب N .s m2 
 مکش ماتریک خاک kPa
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