تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،1بهار ( 1196ص )111-146

بررسی تغييرات مکانی نفوذپذيری خاک با استفاده از روشهای تجربی و زمينآماری
*8

عطااله کاويان ،1رضا احمدی لمراسکی ،2محمود حبيبنژاد روشن ،1زينب جعفريان

 .1دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
.2دانشآموخته کارشناسی ارشد،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاريخ دريافت -1334/5/11 :تاريخ تصويب)1335/5/11 :

چکيده
فرآيند نفوذ در هیدرولوژی سطحی و زيرسطحی نقشی مهم ايفا کرده و عامل کلیدی در تمام معادالت بارش و رواناب
میباشد .پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی نفوذپذيری خاک در منطقه بهشهر-گلوگاه انجام پذيرفت .ازآنجايیکه بیشتر
محصوالت کشاورزی اين منطقه در اراضی دشتی و ساحلی کشت میشود ،همچنین با توجه به اهمیت نفوذپذيری آب در
خاک در اراضی کشاورزی ،مطالعات نفوذپذيری در اين منطقه ضروری به نظر میرسد .بدين منظور ،يک شبکه
 8km×11kmبرای نمونهبرداری در نظر گرفته شده و در مجموع  81نقطه برای نمونهبرداری انتخاب گرديد .اندازهگیری
نفوذ آب در خاک با استفاده از روش استوانه تکحلقه با در نظر گرفتن ارتفاع نفوذ يک سانتیمتر و زمان متغیر ،انجام
پذيرفت .پس از برداشت نفوذ مشاهده ای ،با استفاده از دو معادله هورتون و کوستیاکوف ،برآورد سرعت نفوذ آب در خاک
نسبت به مقادير مشاهده ای انجام و مورد ارزيابی قرار گرفت .جهت انتخاب مدل مناسب ،آمارههای سنجش خطا شامل
مجذور میانگین مربعات خطا ،خطای نسبی و ضريب ناش ساتکلیف برای هر معادله مورد سنجش قرار گرفت که مقادير
اين آمارهها در ارتباط با معادله هورتون بهترتیب  24/11 ،5/55و  1/38و برای معادله کوستیاکوف بهترتیب 34/14 ،8/5
و  1/31به دست آمد .نتايج نشان داد که معادله هورتون دارای دقت بیشتری نسبت به معادله کوستیاکوف در برآورد
میزان نفوذ نسبت به مقادير مشاهدهای در اين منطقه می باشد .همچنین ،بررسی تغییرات مکانی نرخ نفوذپذيری با کمک
نرمافزار  GS+نشان داد که تمامی تغییرنماهای متغیر مورد مطالعه همسانگرد میباشند و وابستگی مکانی قوی بین
نفوذپذيری آب در خاک وجود داشته است.
واژههای کليدی :استوانه تکحلقه ،زمینآمار ،معادله کوستیاکوف ،معادله هورتون ،نفوذپذيری.

مقدمه

*

رواناب ضروری است ( .)Jain and Kumar, 2004نفوذ،

امروزه برآورد رواناب حاصل از رگبار بهويژه در حوزههای آبخیز

تعیینکننده سرنوشت آب رسیده به سطح خاک بوده و

کوچک و فاقد آمار از اصلیترين فعالیتهای هیدرولوژيستها

اصلیترين پارامتر در تعیین مقدار تلفات بارش میباشد ،به

است .بههمین دلیل استفاده از روشهای برآورد رواناب در

همین دلیل کمّی کردن پديده نفوذ آب به خاک در مديريت

حوزههای آبخیز فاقد ايستگاه از اهمیت شايان توجهی برخوردار

حوزههای آبخیز از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است ( Tsanis,

است .در اين بین تعیین حجم رواناب حاصل از بارندگی بهمنظور

 .)2006ازآنجاکه ويژگیهای ذاتی خاک بسته به نوع خاک دارای

پیشبینی و پیشگیری از وقوع سیالب ،فرسايش خاک و انتقال

تغییرات زمانی و مکانی هستند ،انتظار میرود تغییرپذيری و

آاليندهها از اهمیت زيادی برخوردار است که بهطور مستقیم به

الگوی نفوذ آب در خاک در خاکهای مختلف متفاوت باشد

پديده نفوذ آب در خاک وابسته است .بههمین دلیل مطالعه

( .)Bouma,1989به دلیل وابستگی ضرايب معادالت نفوذ به نوع

نفوذپذيری خاک بهعنوان يکی از اجزای مهم فرآيندهای بارش

خاک و شرايط سطحی زمین ،آزمايشهای میدانی برای اندازه-
گیری مقدار نفوذ ،تعیین مدلی مناسب برای بیان کمی آن و

* نويسنده مسئولjafarian79@yahoo.com :

همچنین تعیین ضرايب آن در شرايط ويژه هر منطقه ضروری
است .مقدار نفوذ را میتوان با اندازهگیری مستقیم يا با مدل-
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هايی که جهت برآورد نفوذ ارائه شدهاند تعیین کرد .اندازهگیری

در نظر گرفته نمیشوند ،بلکه نمونههای مجاور تا فاصله معینی

مستقیم دارای محدوديتهايی نظیر صرف هزينه و زمان زياد

بهطور مکانی به هم وابستگی دارند و میتوان وابستگی بین

میباشد بههمین دلیل استفاده از مدلها در برآورد میزان نفوذ

نمونهها را بهصورت مدل رياضی که تغییرنما نامیده میشود ارائه

مفید و کاربردی میباشد .طی سالیان گذشته مدلهای فیزيکی

کرد ( .)Einax and Soldt, 1999از جمله مطالعاتی که در زمینه

و تجربی فراوانی برای کمی کردن فرآيند نفوذ آب به خاک ارائه

تغییرپذيری ويژگیهای خاک و تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ

شده است برخی از آنها بر مبنای ويژگیهای فیزيکی خاک بنا

انجام شده میتوان به تحقیقات Chartieret al, 2011, Melon et

نهاده شدهاند و برخی ديگر معادالتی تجربی هستند که بر شکل

 al, 2006اشاره نمود .در ايران نیز مطالعاتی روی مدلهای

منحنی سرعت نفوذ -زمان تحمیل شدهاند و پايه فیزيکی ندارند

مختلف نفوذ و تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ انجام شده است

( .)Horton, 1940; Kostianov, 1932ازجمله مدلهای فیزيکی

که میتوان به مطالعات ( Ghorbani dashtaki et al, )2009در

میتوان به مدل گرين آمپت و مدل فیلیپ اشاره کرد .مدلهای

منطقه تنگنثار بن واقع در استان چهارمحال و بختیاری به

تجربی نفوذ نیز با توجه به آزمايشهای نفوذ ،آمار و ارقام

روش تک استوانهای (قطر  31سانتیمتر) و با استفاده از

بهدستآمده و با استفاده از همبستگی و يا برازش يک منحنی

دادههای نفوذ بهدستآمده در  35نقطه Fakoriet al,)2011( ،با

بر دادههای تجربی به دست میآيند .لذا اثر کلیه عوامل

بررسی سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی آب در خاک در سه کاربری

شناختهشده و ناشناخته در ضرايب آنها منعکس میشود از

مرتع ،باغ و کشاورزی در شهرستان نیشابور و ()2013

جمله اين مدلها میتوان به مدل کوستیاکوف و هورتون اشاره

 nikcheet al,با بررسی بهترين معادله نفوذ بارش در سطح

کرد .اين معادالت درصورتیکه خاک منطقه همگن باشند نتیجه

حوضه امامه اشاره نمود .با توجه به مطالب فوق ،ازآنجايیکه

مطلوبی ارائه میکنند ،اما اين ويژگیها بهندرت در يک منطقه

مطالعه نفوذپذيری خاک بهعنوان يکی از اجزای مهم فرآيندهای

ديده میشوند ،زيرا پارامترهای نفوذ بهشدت تحت تأثیر تغییرات

بارش رواناب است و نرخ نفوذ آب در خاک وابسته به عوامل

مکانی هستند ( .)Sepahvandet al, 2010ازآنجاکه فرضیات و

محیطی و پارامترهای فیزيکی خاک میباشد ،لذا مطالعه

پارامترهای بهکاررفته در مدلهای نفوذ باهم متفاوت است انتظار

تغییرپذيری مکانی نفوذپذيری خاک با استفاده از روشهای

می رود در يک شرايط معین ،مدلی خاص دارای عملکرد بهتری

زمینآماری در منطقه تحقیق که چنین مطالعهای تاکنون در آن

در مقايسه با بقیه باشد (.)Ghorbani dashtaki et al, 2009

انجام نگرفته ،ضروری به نظر میرسد.

تاکنون روشهای مختلفی بهمنظور برآورد مقدار بهینه

Fakher

پارامترهای نفوذ بهکار برده شده است .محاسبه معادالت نفوذ

مواد و روشها

آب در خاک يک منطقه ،مدلسازی جريانات سطحی و

منطقه مورد مطالعه

زيرسطحی آن منطقه را آسانتر کرده و با داشتن مدل مناسب

منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش ،مساحت  8111هکتار از
اراضی دشت ساحلی بهشهر-گلوگاه واقع در استان مازندران را
شامل شده که در محدوده طول جغرافیايی˝53˚38΄51
تا˝ 53˚45΄23و عرض جغرافیايی˝ 31˚42΄21تا ˝31˚43΄31
واقع شده است (شکل  .)1حداقل ارتفاع منطقه  -31متر و
حداکثر آن  28متر میباشد .اغلب کاربری اراضی اين منطقه را
زمینهای کشاورزی در بر میگیرد که در طول سال تحت کشت
گندم ،لوبیا ،باقال و کلزا قرار میگیرند .کاربریهای ديگر اين
منطقه مرتعداری با وجود گونههايی از خانواده گندمیان میباشد
که تحت تأثیر چرای دامهای اين منطقه قرار میگیرند .در
اراضی ساحلی گیاهانی شور پسند از خانواده سالیکورنیا و
گیاهانی ديگر ازجمله قمیش و جگن بهوفور در اين مناطق يافت
میشود.

نفوذ در يک منطقه کار طراحی و ارزيابی پروژههای آبی با دقت
بیشتری صورت میگیرد .روشهای زيادی برای کمی کردن
نحوه پراکنش عوامل محیطی با در نظر گرفتن تغییرات مکانی
آنها وجود دارد که از بارزترين آنها میتوان به روش زمینآمار
اشاره کرد ) .)Turner,2006يکی از اهداف آمار مکانی ،ارائه
مدلی مناسب جهت توصیف متغیر ناحیهای با در نظر گرفتن
مؤلفههای تغییرپذيری ساختاری و تصادفی است .اين بخش از
آمار مکانی را (ژئواستاتیستیک) مینامند (.)Mohamadi, 2006
روشهای زمینآمار قادر به تهیهی نقشههای کمی با دقت معلوم
در ارتباط با تغییرات مکانی نرخ نفوذ و ارتباط آن با پارامترهای
فیزيکی منطقه و همچنین رقوم ارتفاعی آن میباشند
( .)Mohamadi, 1998در زمینآمار نمونهها مستقل از يکديگر
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش

روش اندازهگيری نرخ نفوذ

ابتدا با استفاده از تصوير  Google Earthمربوط به منطقه مورد
مطالعه ،بررسی اجمالی صورت پذيرفت تا در شناسايی هر چه
بهتر نقاط قابلاندازهگیری و تهیه شبکه نمونهبرداری ،دقت کافی
به عمل آيد .در ادامه با توجه به بازديدهای صحرايی ،بررسی
تصوير منطقه و سوابق پژوهشی شبکهای به ابعاد  1111mدر
 1111mتهیه گرديد .حاصل پیادهسازی اين شبکه تعداد 81
نقطه در محل گرههای آن بود که طی عملیات صحرايی با
استفاده از  GPSمختصات اين گرهها که همان نقاط مورد
آزمايش نفوذسنجی میباشند ،ثبت گرديد .در بین نقاط
اندازهگیری شده ،نقاط زردرنگ به دلیل قرار گرفتن در مناطق
مسکونی يا قرار گرفتن در شالیزار يا آببندان از اندازهگیری
صحرايی حذف و با استفاده از روش درونيابی کريجینگ،
تخمین زده شدند (شکل .)2

اندازهگیری نرخ نفوذ آب در خاک با استفاده از استوانه تک حلقه
صورت گرفت ( .)Ghorbanidashtaki, 2008بهمنظور اندازهگیری
دقیقتر سرعت لحظه ای نفوذ آب در خاک ،ارتفاع نفوذ آب را به
مقدار يک سانتیمتر ثابت و زمان آن متغیر در نظر گرفته شد
يعنی پس از نفوذ به میزان يک سانتیمتر ،زمان نفوذ را
اندازهگیری و سپس به همان میزان در ظرف آب ريخته و مجدداً
زمان نفوذ تا نقطه اشباع خاک از آب اندازهگیری شد (شکل .)3
در اين روش پس از تعیین نفوذ نهايی و همچنین پس از تفريق
میزان نفوذ لحظهای با نفوذ نهايی ،از دادهها لگاريتم گرفته شد و
پس از تعیین شیب خط حاصل از دادهها ،نرخ کاهش ظرفیت
نفوذ ( )Kمحاسبه گرديد.

شکل  -2موقعيت نقاط نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه

شکل  -1روش تک استوانه برای اندازهگيری نفوذپذيری آب در خاک
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تجزيه و تحليل دادهها
مدل هورتون

معادله هورتون ( )1341بهصورت زير بیان میشود:
(رابطه )1
که در اين Ft ،نفوذ در زمان  tبرحسب میلیمتر بر ساعت،
 Fcشدت نفوذ نهايی برحسب میلیمتر بر ساعت Fo ،شدت نفوذ
اولیه برحسب میلیمتر بر ساعت و  kثابت هورتون است.
سپس با استفاده از لگاريتم دادهها نمودار نفوذ لحظهای را
برحسب زمان رسم گرديد تا با استفاده از شیب خط نرخ کاهش
ظرفیت نفوذ ( )Kتوسط رابطه ( )2محاسبه گردد ( Alizadeh,
.)1989
(رابطه )2
که در آن m ،شیب خط نمودار میباشد .سپس معادله
هورتون را نوشته و میزان نفوذ برآوردی توسط اين روش را
محاسبه نموده و نمودار نفوذ مشاهدهای و برآوردی رسم گرديد.
در روش هورتون ،میزان برآورد سرعت نفوذ توسط روش
لگاريتمی صورت گرفت.
مدل کوستياکوف

کوستیاکوف ( )1333مدل زير را برای محاسبه میزان نفوذ
پیشنهاد نمود:
(رابطه )3
که در آن i(t) ،میزان نفوذ در زمان  tبرحسب سانتیمترa ،
( )a>0و  )0<b<1(bپارامترهای مدل کوستیاکوف میباشند.
انتگرال معادله فوق برای نفوذ تجمعی ) I(tبرحسب سانتیمتر
بهصورت زير میباشد:
(رابطه )4
معادله کوستیاکوف فرآيند نفوذ را در دورههای زمانی
کوتاه بهخوبی تشريح مینمايد ،لیکن برای دورههای بلند از دقت
کمتری برخوردار است ( .)Philip, 1957در اين مدل همانند
مدل هورتون ،ابتدا میزان نفوذ لحظهای را بر زمان لحظهای
تقسیم کرده تا نرخ نفوذ آب در خاک بهدست آيد .سپس با
استفاده از نمودار پراکندگی ضرايب ثابت معادله کوستیاکوف را
محاسبه کرده و نرخ نفوذ برآوردی توسط معادله کوستیاکوف
بهدست آمد .سپس مجموع میانگین مربعات خطا نرخ نفوذ
مشاهدهای و برآوردی را در ابزار سولور ( )solverقرار داده تا
میزان ضرايب ثابت اين معادله را اصالح نموده و میزان خطا به
صفر رسانیده شود که اين کار باعث محاسبات دقیقتر توسط
معادله کوستیاکوف میشود.
ازآنجايیکه شرط الزم برای تعیین اعتبار يک مدل ،تطابق

نتايج بهدستآمده با نتايج واقعی میباشد ،برای تعیین بهترين
مدل در بین مدلهای ارائهشده ،از آمارههای خطای نسبی
تخمین (صادقی و همکاران( ،)1384 ،رابطه  ،)5مجذور میانگین
مربعات خطا (( ،)Huboos et al., 2006رابطه  )1و ضريب ناش
ساتکلیف (( ،)Kenan, 2001رابطه  )1که نشاندهنده میزان
تطابق هیدروگراف شبیهسازیشده و مشاهداتی است ،استفاده
شد .نهايیسازی مدلها با ضريب تبیین و خطای تخمین
قابلقبول ،معیار مجذور میانگین مربعات خطای کوچکتر،
ضريب کارايی و ضريب ناش ساتکلیف بزرگتر و نهايتاً کمتر
بودن تعداد اجزای پیشگو کننده در يک معادله به صورت زير مد
نظر قرار گرفت.
)

(رابطه )5

|

|

∑

(
∑√

(رابطه )1

∑

(رابطه )1

̅̅̅̅̅̅̅̅

∑

Qمقادير مشاهدهای،
در کلیه آمارههای فوق  Qoو
مقادير برآوردی ̅̅̅̅̅̅̅ ،میانگین مقادير برآوردی و
 Qeو
 nتعداد مشاهدات است.
تجزيه و تحليل مکانی دادهها

ابتدا برای کاهش نوسان زياد واريوگرام نرمالسازی دادهها انجام
گرفت .توزيع نرمال دادهها بر اساس چولگی آنها تخمین زده
شد .به اين صورت که دادههای با چولگی بین  -1تا  1بهعنوان
دادههای دارای توزيع نرمال در نظر گرفته شدند و آنهايی که
نرمال نبودند ،تبديل شدند ( .)Nicola et al, 2007پیش از
کاربرد تجزيه و تحلیل زمینآماری ،همسانگردی و ناهمسانگردی
هر متغیر جهت آنالیز همسانگردی با استفاده از رسم تغییرنماها
در جهات مختلف کنترل شد .برای مقايسه دو کمیت در دو
نقطه با مختصات مختلف ،بررسی اختالف آنها طبیعیترين
روش مقايسه است .بر اين اساس برای تمام موقعیتها میتوان،
توان دوم اين اختالف را تحت عنوان نیمه واريانس بهصورت
فرمول زير محاسبه کرد (:)Mohamadi,2006
 h)) 2

)N (h

i

 (Z ( x )  Z ( x
i

1
)2 N ( h

ˆ ( h)  1
y

(رابطه )8
که در آن y(h)،نیمه واريانس برای فاصله  hو )N(hتعداد
زوج نقاط مجزا شده با فاصله گام ) hZ(xiو )z (xi+hمقادير
متغیر اندازهگیری شده  Zبهترتیب در موقعیتهای مکانی  Iو
 i+hهستند .نسبت واريانس ساختاری به سقف میتواند برای
کالسهبندی وابستگی مکانی ويژگیهای خاک مورد استفاده قرار
گیرد .اگر اين نسبت دامنه کمتر از  1/25باشد وابستگی مکانی
ضعیف 1/25 ،تا  1/15وابستگی مکانی متوسط و اگر بیشتر از
i 1
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 1/15باشد وابستگی مکانی قوی است (
 .)1994در مرحله بعد برای درونيابی مکانی و تهیه نقشه مکانی
نرخ نفوذپذيری آب در خاک از روش کريجینگ استفاده شد .در
نهايت به کمک روش اعتبارسنجی ( ،)Cross-validationارزيابی
صحت درونيابی صورت گرفت ( .)Goovaerts, 1997در اين
روش ،اعتبارسنجی با حذف اطالعات صورت گرفته و معموالً يک
مشاهده حذف میشود و به کمک ساير دادهها تخمین زده می-
شود و سپس تفاوت بین داده واقعی و تخمینی برای هر داده
محلی محاسبه میشود ( .)Webester and Olivier, 2001درواقع
رگرسیون بین داده واقعی و تخمین صورت گرفته میشود و
ضريب رگرسیون حاصله کمیتی برای تعیین نکوئی برازش است
که هر چه به  1نزديکتر باشد ،برازش مدل بهتر صورت گرفته
است .برای انجام آنالیزهای زمینآماری از نرمافزار GS+نسخه
 )Gamma Design Software, MI,USA(5استفاده شد.
Cambardelaet al,
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نتايج و بحث
بررسی دادههای حاصل از آزمايش استوانه تک حلقه نشان داد
که حداکثر سرعت نفوذ آب (سرعت نفوذ اولیه) به داخل خاک
که معموالً در همان دقیقه اول آزمايش رخ داده ،در نقاط
مختلف حوزه به دلیل تغییر در خصوصیات فیزيکی و شیمیايی
خاک و همچنین تغییر کاربری اراضی ،متفاوت میباشد .حداکثر
اين سرعت در منطقه به میزان  511میلیمتر بر دقیقه بوده و
حداقل آن به میزان  2/5میلیمتر بر دقیقه رخ داد .همچنین،
میزان زمان نفوذ تجمعی در پايان هر آزمايش محاسبه گرديد.
نتايج نشان داد که حداکثر میزان اين فاکتور در کل نمونههای
اندازهگیری شده به میزان  353/33دقیقه بوده است .نتايج
آمارههای توصیفی اين فاکتورها در جدول ( )1ارائه گرديده
است.

جدول  -1آمارههای توصيفی فاکتورهای نفوذ در نقاط مورد آزمايش

آماره

حداکثر سرعت نفوذ
()mm/min

زمان کل نفوذ تجمعی
()min

نرخ کاهش ظرفیت
نفوذ ()cm/hr

مکش خاک در جبهه
رطوبتی ()cm

میانگین
حداقل
حداکثر
چولگی
کشیدگی
انحراف معیار

81/14
2/5
511
2/33
5/35
111/51

141/11
8/18
353/33
1/51
1/22
83/45

3/15
1/44
11/4
1/31
1/41
2/51

15/1
1/51
82/51
1/31
3/51
18/25

نتايج آزمايش بافت خاک روی نمونههای برداشتشده از
نقاط مورد آزمايش نفوذسنجی نشان داد که در بیشتر نقاط
حوزه بافت خاک از نوع رسی و رسی لومی بوده ولی در نقاط

ديگر هم بافتهای لومی وشنی رسی لومی بهصورت محدود
مشاهده گرديد .نتايج درصد فراوانی بافت خاک در منطقه مورد

مطالعه در شکل ( )4ارائه گرديده است.

شکل  -8درصد فراوانی بافت خاک در منطقه مورد مطالعه
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نتايج آمارههای توصیفی معادالت هورتون و کوستیاکوف
مربوط به تمامی نقاط اندازهگیری شده آورده شده است (جدول
 .)2نتايج حاصل از برآورد نفوذ توسط معادله هورتون نشان داد
بین مقادير نفوذ مشاهدهای و نفوذ برآوردی حاصل از معادله
هورتون و کوستیاکوف اختالف فراوانی وجود دارد (شکل  )5که

در شکل ( )1با رسم خط ( 1:1از طريق نرمافزار اکسل) مشاهده
میشود .همچنین ،معادله هورتون در تمامی نقاط ،همواره
مقادير کمتری را نسبت به نفوذ مشاهدهای نشان میدهد .خط
 1:1درواقع نشاندهنده قابلیت اعتماد و میزان دقت معادالت در
برآورد نفوذ است.

جدول  -2آمارههای توصيفی حاصل از مقادير برآوردی هورتون و کوستياکف

آمارههای توصیفی

میانگین
حداقل
حداکثر
چولگی
کشیدگی
انحراف معیار

مقادير برآوردی کوستیاکوف

مقادير برآوردی هورتون
نفوذ نهايی
(میلیمتر بر دقیقه)

ضريب K

نفوذ نهايی
(میلیمتر بر دقیقه)

ضريب a

ضريب K

2/55
1/21
13/82
1/33
3/11
3/13

-1/11
-1/4
1/11
-1/88
1/23
1/11

1/53
1/23
22/35
1/18
1/11
5/84

-1/51
-1/12
-1/13
1/31
1/35
1/12

31/55
4/41
111/1
1/13
1/13
22/33

شکل  -5مقايسه مقادير برآوردی و مشاهدهای نسبت به زمان در کل منطقه

شکل  -6نتايج حاصل از قابليت اعتماد معادالت هورتون و کوستياکوف در
برآورد نرخ نفوذ نسبت به مقادير مشاهدهای در کل منطقه

نتايج مؤيد اين مطلب است که برآورد میزان نفوذ آب در
خاک با استفاده از روش کوستیاکوف نسبت به مقادير

مشاهده ای دارای نوسانات افزايشی ،کاهشی و سپس افزايشی
میباشد .اين امر بدين معنی است که در مراحل اولیه نفوذ
معادله کوستیاکوف همواره مقادير باالتری را نسبت نفوذ
مشاهده ای نشان داده و پس از گذشت چند دقیقه ،مقدار کمتر
و سپس مقادير بیشتر شده است (شکل.)1
نتايج حاصل از مقايسه برآورد مقادير نفوذپذيری آب در
خاک بین دو مدل هورتون و کوستیاکوف نسبت به مقادير
مشاهدهای نفوذپذيری ،نشان میدهد که کمترين میزان RMSE
مربوط به مدل هورتون میباشد؛ بنابراين مدل هورتون در برآورد
نفوذپذيری آب در خاک ،دارای بهترين برازش میباشد .بررسی
معیار کفايت ناش ساتکلیف حاکی از تطابق قابلقبول مدل
هورتون نسبت به مقادير مشاهدهای است ،درحالیکه مدل
کوستیاکوف تطابق کمتری نسبت به مدل هورتون با مقادير
مشاهدهای نشان داده است (جدول  .)3در برآورد نفوذ به روش
هورتون ،همواره مقادير برآوردی نسبت به مقادير مشاهدهای
عدد کمتری را نشان میدهند ،درصورتیکه در مدل کوستیاکوف
مقادير برآوردی در زمانهای اولیه نفوذ مقادير بیشتری نسبت
به نفوذ مشاهدهای نشان میدهند وهر چه زمان نفوذ بیشتر می-
شود اين تغییرات کاهش يافته است .همچنین زمانی که نفوذ
آب در خاک در حال نزديک شدن به نقطه اشباع میباشد ،در
مدل کوستیاکوف میزان نفوذ برآوردی مقدار کمتری نسبت به
نفوذ مشاهدهای را نشان میدهد که اين نتايج با يافتههای
( Melon etal,)2006همخوانی دارد .نتايج حاصل از معادالت
هورتون و کوستیاکوف نشاندهنده تطابق قابل قبول مدل
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هورتون نسبت به مقادير مشاهدهای و در مقابل تطابق کمتر و
خطای بیشتر مدل کوستیاکوف نسبت به مقادير مشاهدهای می-
باشد که با نتايج ( Parchamieraghiet al,)2010مبنی بر اينکه
مدل هورتون نتايج بهتری را در اندازهگیری نفوذپذيری دارا
است ،مطابقت دارد.
جدول  -1نتايج حاصل از ارزيابی دو مدل هورتون و کوستياکوف نسبت به
مقادير مشاهدهای در کل منطقه مورد مطالعه

کوستیاکوف

هورتون

8/5
1/31
34/14

5/55
1/38
24/11

آزمون آماری
RMSE
NSS
RE

نتايج حاصل از ارزيابی مدلهای مورداستفاده در تحقیق
حاضر با استفاده از آمارههای ارزيابی موردنظر طبق جدول (،)4
نشاندهنده دقت و کارايی بهتر مدل هورتون نسبت به مدل
کوستیاکوف در مقايسه با مقادير مشاهدهای میباشد.
برای بررسی ساختار مکانی ،از تغییرنمای همهجانبه که
بیانگر متوسط تغییرات مکانی پارامترها در تمام جهات است،
استفاده گرديد .نتايج حاصل از جدول ( )5بیانگر اين مطلب
است که مدل کروی به علت داشتن مجموع مربعات باقیمانده
کمتر و ساختار بهتر از بین تمامی مدلهای برازش دادهشده
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بهعنوان بهترين مدل انتخاب گرديد .مدل مناسب برای دادههای
بهدستآمده از نوع همسانگرد يا مستقل از جهت بوده است.
نفوذپذيری خاک در اين تحقیق دارای وابستگی مکانی قوی
( )Cambardelaet al, 1994بوده است (شکل  .)1همچنین،
تغییرات نرخ نفوذپذيری آب در خاک از سمت جنوب به شمال
منطقه (جاده سراسری به ساحل) نشان داده شده است (شکل
 .)8بسیاری از محققین نیز پس از مشاهده تفاوت کم بین
واريوگرامهای تبديلشده و واريوگرام دادههای اصلی ،از دادههای
اصلی استفاده کردهاند ( .)Johnson et al, 2002نتايج نشان داد
که برای تمامی دادههای موردمطالعه ،محدوده دامنه تأثیر و
سقف تغییرنما ،يکسان و بنابراين ناهمسانگردی مشخصی
مشاهده نگرديد و تمامی تغییرنماهای متغیرهای موردمطالعه
همسانگرد هستند که با يافتههای ( Jafarianet al., )2009هم-
خوانی دارد .با توجه به نتايج ( Zamaniet al,)2007اين حالت
نمايانگر آن است که تغییرپذيری دادهها در جهات مختلف
يکسان است و تغییرات به فاصله بین نمونهها بستگی دارد .عالوه
بر اين ،مقادير اندازهگیری شده در منطقه دارای ساختار مکانی
قوی بودند و مقدار اثر قطعهای آن بسیار کم بوده که حاکی از
پیوستگی باالی توزيع اين دادهها در منطقه میباشد.

شکل  -1واريوگرام حاصل از اندازهگيری نفوذپذيری ( )mm/minدرکل منطقه مورد مطالعه

نتايج اين تحقیق در زمینه بررسی تغییرات مکانی
نفوذپذيری نشان داد که توزيع مکانی نفوذپذيری خاک با مدل
کروی قابل توضیح است .بسیاری از محققین ازجمله
( Viera and Paz Gonzales,)2003نیز اين نتايج را تأيید می-
کنند .دامنه تأثیر ويژگیهای مختلف خاک ،تابعی از مقیاس
مورد مطالعه ،فاصله نمونهبرداری و موقعیت سیمای اراضی می-
باشد ( .)Cambardela et al, 1994بديهی است هر چه دامنه

تأثیر بزرگتر باشد داللت بر ساختار مکانی گستردهتر ،پراکنش
رونددار و در حقیقت پیوستگی مکانی بیشتر در مقادير موردنظر
دارد .هر چه دامنه گستردهتر باشد به تعداد نمونه کمتری جهت
تعیین نقاط نمونهبرداری نشده نیاز است (.)Hasanipak, 2010
دامنه تأثیر ( )A0مقادير مورد نظر  11141متر میباشد (جدول
 )4و دامنه تأثیر بزرگتر حاکی از ساختار فضايی گستردهتر
است که با يافتههای ( Nicola et al,)2007مطابقت دارد .اين
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گسترش موجب افزايش محدوده مجازی میگردد که میتوان از
دادههای موجود در آن برای تخمین مقدار متغیر ناحیهای در
نقطه يا بلوک مجهول استفاده کرد .دامنه تأثیر واريوگرام در

طراحی فاصله شبکه بهینه نفوذپذيری آب در خاک و نمونه-
برداری و همچنین در تحلیل ناهمسانگردیهای ساختاری
کاربرد زيادی دارد (.)Hasanipak, 2010

جدول  -8پارامترهای مدل اعمالشده به واريوگرامها در کل منطقه مورد مطالعه

نوع مدل

اثر قطعهای
()Co

سقف

کروی
نمايی
خطی
قوسی

1/33
1/21
1/51
1/13

2/21
2/51
2/13
2/11

((Co+C

8

(ساعت /میلیمتر)

11

2

میانگین نفوذ در هر سطر

R² = 1/51

4

1/82
1/83
1/11
1/1

قوی
قوی
قوی
متوسط

41111
11311
8141
8312

1/33
1/38
1/38
1/33

181
121
111
41
61
81
21
1

y =-11/12x+ 99/61

6

وابستگی مکانی
()C/Co+C

وابستگی
مکانی

دامنه تأثیر
(متر)

R2

1

فاصله نقاط (کیلومتر)

شکل  -4تغييرات نرخ نفوذپذيری آب در خاک از سمت جنوب به شمال
منطقه (جاده سراسری به ساحل)

وجود وابستگی مکانی مقادير اندازهگیری شده نفوذپذيری
خاک از نتايج اصلی تحقیق حاضر میباشد .نتايج بهدستآمده از
روش کريجینگ صحت ارزيابی (اعتبار سنجی) تخمینهای
متغیرهای مورداستفاده در اين مطالعه را نشان داد .در اين
زمینه; )Lopez et al., (2005); Nicola et al., (2007

مجموع مربعات باقیمانده
()RSS

1/118
1/13
3/51
1/118

) Sokotioskoie et al, (2007به نتايج مشابهی دست يافتند.
همانگونه که در نقشه حاصل (با استفاده از روش کريجینگ)
مشاهده میشود ،توزيع اکثر متغیرها پیوسته و وابسته به
موقعیت جغرافیايی دادهها میباشد .با توجه به نتايج
بهدستآمده از اين نقشه ،از جنوب منطقه به سمت شمال (از
جاده سراسری به ساحل) ،از میزان سرعت نفوذ کاسته میشود
که علت آن نوع تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به اراضی
مرتعی و ساحلی میباشد ،به طوریکه در اراضی کشاورزی
نوسان در سرعت نفوذ و در اراضی مرتعی و ساحلی بهدلیل باال
بودن سطح ايستابی آب کاهش سرعت نفوذ آب در خاک ديده
میشود .نقشه مربوط به میانيابی نفوذپذيری خاک به روش
کريجینگ در شکل ( )3آمده است.

ميزان
نفوذپذيری
()mm/min

شکل  -9نقشه کريجينگ حاصل از دادههای نفوذپذيری در منطقه مورد مطالعه

کاويان و همکاران :بررسی تغييرات مکانی نفوذپذيری خاک ...

نتيجهگيری
نفوذپذيری در اراضی کشاورزی که در هرسال دو الی سه بار
تحت شخم قرار میگیرند نسبت به خاکهای مرتعی و يا
خاکهای ساحلی بهتر است؛ اما متأسفانه امروزه به دلیل
استفاده بیشازحد از کودهای شیمیايی و همچنین آتش زدن
بقايای محصوالت در اراضی کشاورزی سبب شوری و کاهش
نفوذپذيری خاک شده و آن را در معرض غرقابی شدن قرار می-
دهد .به دلیل وجود آببندانها در منطقه موردمطالعه ،اراضی
که در اطراف آببندانها قرار داشتند نسبت به اراضی دورتر از
آن به دلیل باال بودن سطح ايستابی آب ،زودتر به حد اشباع
میرسند .بیشترين تغییرات در میزان سرعت نفوذپذيری خاک
مربوط به اراضی کشاورزی میباشد؛ زيرا اراضی واقع در اين
منطقه ،هرساله تحت تأثیر شخم و کودهای شیمیايی قرار
میگیرند .بديهی است که نرخ نفوذ در آنها متغیر میباشد.
همچنین علت کاهش میزان سرعت نفوذپذيری خاک در اراضی
مرتعی و ساحلی را میتوان به کاهش تخلخل خاک ،شوری،
افزايش درصد آهک و باال بودن سطح آب زيرزمینی در اين
اراضی نسبت داد.
بهطورکلی ،نتايج حاصل از معادالت هورتون و
کوستیاکوف و ارزيابی آنها نشاندهنده تطابق و دقت قابلقبول
مدل هورتون نسبت به مقادير مشاهدهای و در مقابل تطابق
کمتر و خطای بیشتر مدل کوستیاکوف نسبت به مقادير
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مشاهدهای است.
همچنین برای نشان دادن تغییرپذيری مکانی نفوذپذيری
خاک از روش زمینآمار استفاده شد که اين روش توانست
بهخوبی تغییرات مکانی را در منطقه موردمطالعه نشان دهد.
نتايج اين تحقیق نشان داد که توزيع مکانی نفوذپذيری خاک با
مدل کروی قابل توضیح است .همه دادههای اندازهگیری شده
دارای مدل سقفدار و دارای ساختار مکانی هستند که نمايانگر
وابسته بودن نمونههای موجود در مکانهای مختلف نسبت به
يکديگر و وجود ساختار فضايی است .مقدار اثر قطعهای بسیار
کم و طبق نتايج بهدستآمده  1/33میباشد که نشاندهندهی
واريانس تصادفی پايین در منطقه موردمطالعه میباشد.
بهعبارتديگر ،اثر قطعهای کوچک و نزديک به صفر بیانگر يک
پیوستگی مکانی بین نقاط همسايه میباشد .دامنه تأثیر ()AO
مقادير موردنظر  11141متر میباشد .دامنه تأثیر بزرگتر داللت
بر ساختار فضايی گستردهتر دارد .اين گسترش موجب افزايش
محدوده مجازی میگردد که میتوان از دادههای موجود در آن
برای تخمین مقدار متغیر ناحیهای در نقطه يا بلوک مجهول
استفاده کرد .نتايج نشان داد که کالس وابستگی مقادير اندازه-
گیری شده در منطقه  1/82درصد میباشد که جزو کالس قوی
قرار میگیرد .وجود وابستگی مکانی مقادير اندازهگیری شده
نفوذپذيری خاک از نتايج اصلی تحقیق حاضر میباشد و روش
ارزيابی متقابل نیز صحت درونیابی را تايید کرده است.
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