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ABSTRACT
One of the methods for determination of infiltration equation parameters in border irrigation is the double rings.
In this method, the parameters of the infiltration equations can be obtained by measuring the amount of
infiltration at different times. Moreover, in recent years, the scale-up has been used to express the dynamics of
water in the soil and reduce the required measurements. The objective of this study is to obtain the parameters
of the Kostiakov-Luis infiltration equation using minimum field measurements. This research was performed
using data from 15 double ring testing in different borders of the field in Zabol University. In this research to
obtain the infiltration equation in each point, a reference infiltration equation with only one infiltration
measuring time was used. In order to evaluate the accuracy of the method, the mean square error (RMSE) and
coefficient of determination (R2) were used for estimating cumulative infiltration. The results showed that the
reference curve choice was arbitrary and each of the 15 test points could be selected as the reference curve. The
closeness of (R2) to one (0.99) and also low RMSE (0.001) indicate the high accuracy of the method presented
in this study. Also, the scale factors obtained based on different infiltration times (0.5, 1, 2, 3 and 4 hours) are
not very different. The advantage of the relationship presented in this study is requiring less input data and
easier measurement as compared to other previous functions.
Keywords : Scaling factor, Double ring, Kostiakov–Lewis.
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چکيده
یکی از روش های تعیین پارامترهای معادله نفوذ در آبیاری نواری ،استوانه مضاعف است .در این روش با استفاده از اندازهگیری
مقدار نفوذ در زمانهای مختلف میتوان پارامترهای معادالت نفوذ را به دست آورد .از طرفی در سالهای اخیر از مقیاس-
سازی برای بیان مشخصات پویایی آب در خاک و کاهش اندازهگیریهای مورد نیاز استفاده شده است .هدف از این پژوهش،
به دست آوردن پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف-لوئیس با استفاده از حداقل اندازهگیریهای مزرعهای میباشد .این
تحقیق با استفاده از دادههای  15آزمایش استوانه مضاعف در نوارهای مختلف مزرعه آزمایشی دانشگاه زابل انجام شد .برای
به دست آوردن معادله نفوذ در هر نقطه از یک معادله نفوذ مرجع و فقط یک زمان اندازهگیری نفوذ استفاده شد .به منظور
بررسی دقت و صحت عملکرد روش مورد بررسی در برآورد نفوذ تجمعی از آمارههای ریشه میانگین مربعات خطا ()RMSE
و ضریب تبیین ( ) R2استفاده شد .نتایج نشان داد که انتخاب منحنی مرجع ،دلخواه بوده و هریک از  15نقطه آزمایش را
میتوان به عنوان منحنی مرجع انتخاب کرد .نزدیک بودن مقدار  R2به عدد یک ( ) <0/99و همچنین پائین بودن مقدار
 ،)>0/001(RMSEنشاندهندۀ دقت باالی روش ارائه شده در این تحقیق است .همچنین فاکتور مقیاس به دست آمده بر
اساس زمانهای مختلف نفوذ ( 3 ،2 ،1 ،0/5و  4ساعت) تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد .رابطه ارائه شده در این پژوهش به
دلیل نیاز به دادههای ورودی کمتر و اندازهگیری آسانتر نسبت به روابط ارائه شده در پژوهشهای گذشته ،برتری داشت.
واژههای کليدی :فاکتور مقیاس ،استوانه مضاعف ،کوستیاکوف-لوئیس

مقدمه

*

نفوذ ،مهمترین پارامتر ،در ارزیابی و طراحی سامانههای آبیاری
سطحی است .اهمیت دانستن معادلهی نفوذ برای تشریح
هیدرولیک آبیاری سطحی ،همراه با مشکالت تخمین قابل
اطمینان پارامترهای آن ،موجب صرف وقت و هزینهی زیادی برای
طراحی یک سامانه آبیاری میشود .(Ebrahimian et al.,
)2010اهمیت فرآیند نفوذ منجر به توسعۀ چندین مدل تحلیلی
ساده برای پیشبینی نفوذ شده است .این مدلها به مدلهای
تجربی ) (Kostiakov, 1932; Horton, 1941; Holtan, 1961و
فیزیکی ) (Green & Ampt, 1911; Philip, 1957تقسیمبندی
میشوند .تنها تعداد کمی از مدلهای پیشنهادی با موفقیت روی
دادههای مزرعهای به کار برده شدهاند ).(Machiwal et al., 2006
)Khazimehnejad et al. (2007چهار معادله نفوذ شامل
کوستیاکوف ،کوستیاکوف-لوئیس ،فیلیپ و  SCSرا با استفاده از
دادههای استوانه مضاعف مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
* نویسنده مسئولm.mahdi.chari@gmail.com :

که مدل فیلیپ انطباق کمتری با نتایج آزمایشها داشت و معادله
کوستیاکوف-لوئیس بهترین مدل شبیهسازی نفوذ در خاکهای
با بافت لوم شنی میباشد .هفت مدل شامل هورتون ،فیلیپ،
اسوارتزندرودر ،کوستیاکوف ،کوستیاکوف-لوئیس ،کوستیاکوف-
لوئیس بازنگری شده و  SCSتوسط )Zolfaghari et al. (2012
بر اساس دادههای استوانه دوگانه بررسی و نتیجهگیری شد که
مدل کوستیاکوف-لوئیس بهترین برازش را برای دادههای
مشاهدهای داشته و مدل  SCSضعیفترین همبستگی را از خود
نشان داده است Sadikhani and sohrabi (2016) .نشان دادند
که مدل کوستیاکوف-لوئیس یکی از بهترین مدلهای تطبیقی
نفوذ آب در خاکهای مختلف میباشد.
تغییرپذیری مکانی و زمانی سرعت نفوذ ،مدیریت سیستم
آبیاری را بسیار پیچیده کرده است .محققانی مانند (Jaynes and
(Oyonarte et al., 2002 ; Childs et al., Clemens, 1986
; ،1993نشان دادند که با تغییرپذیری مشخصات خاکها،

مشخصات نفوذ آبیاری سطحی نیز تغییر میکند .با توجه به اینکه
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تغییرپذیری خاک بر روی توزیع عمق نفوذ مؤثر است ،استفاده از
تنها یک معادله نفوذ برای تمامی مزرعه کارایی آبیاری را بهطور
معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجایی که ویژگیهای نفوذ
تابعی از زمان و مکان بوده درنتیجه به تعداد نسبت ًا زیادی اندازه-
گیریهای مزرعهای نیاز است تا بیانی از متوسط شرایط مزرعه
باشد .در سالهای اخیر پژوهشگران روشهایی را برای کاهش نیاز
به اندازهگیری دادههای مزرعهای مورد نیاز برای بیان مشخصات
پویایی آب در خاک ارائه کردهاند .برای مثال میتوان به فرآیند
نفوذ ) ،(Sharma et al., 1980ویژگی هدایت هیدرولیکی (Tuli
) et al., 2001و نیز تغییرپذیری خاکها ) (Warrick, 1980اشاره
کرد .یکی از این روشها مقیاسسازی ( )Scalingمیباشد که
اولین بار توسط ) (Miller and Miller, 1956با تکیه بر نظریهی
محیطهای متشابه در دانش آبوخاک ظهور یافت ( Miller and
 .(Sadeghi et al., 2008; Miller, 1956بر اساس نظریه محیط-
های متشابه ،دو خاک را میتوان متشابه نامید به شرطی که عامل
مقیاسی مانند 𝛾 وجود داشته باشد که بتواند خاکی را به خاک
دیگر تبدیل کند .با ارائهی مفهوم محیطهای متشابه (Miller
) ،and Miller, 1956آنگاه مفهوم جریان متشابه را برای مقیاس-
سازی معادالت دارسی و پیوستگی مطرح نموده و اظهار داشتند
که جریان آب در دو خاک متشابه تحت شرایط مرزی و اولیه
مقیاسشدهی یکسان ،متشابه خواهد بود; Warrick et al., .
)Kosugi and Hopmans, 1998; Elliott et al., 1983 1977
;Khatri and Smith, 2006; Sadeghi et al., 2012

;)،(Chari et al., 2016; Rasoulzadeh and Sepaskhah, (2003
از جمله محققینی بودند که از مقیاسسازی برای بیان مشخصات
پویایی آب در خاک استفاده کردند.
) Sharma et al. (1980از روش مقیاسسازی برای تعیین
معادله نفوذ واحد در سطح حوضه استفاده نمودند و روشی را برای
محاسبه پارامترهای معادله نفوذ دو جزئی فیلیپ ارائه دادند.
)Machiwal et al. (2006با استفاده از روش Sharma et al.
)(1980مدل دو جزئی فیلیپ را به عنوان مدلی مناسب برای
فرآیند مقیاسسازی و تحلیل تغییرپذیری نفوذ معرفی کردند.
عوامل مقیاسبندی در این روش بر اساس عامل انتقال و ضریب
جذب محاسبه شده و دادههای نفوذ اندازهگیری شده با استفاده
از آنها مقیاسبندی شدند . .عامل مقیاسبندی شده بر اساس
عام ل انتقال نتایج بهتری را نشان دادRasoulzadeh and .
) Sepaskhah (2003با استفاده از آنالیز ابعادی و مقیاسسازی و
دادههای نفوذ شش سری خاک ،یک رابطه عمومی قابل استفاده
در جویچه ارائه کردند .رابطه حاصل تابعی از محیط خیس شده و
حجم آب ورودی به مزرعه بود .ارزیابی رابطۀ نفوذ مقیاس شده

نشان داد که این رابطه برای سایر جویچههای دارای بافت و شرایط
هیدرولیکی متفاوت قابل استفاده خواهد بود و مقدار نفوذ را با
دقت بسیار مناسبی تخمین میزند.
مطالعات ) (Rasoulzadeh and Sepaskhah, 2003درباره
مقیاسسازی نفوذ ،برای تعیین ضرایب نفوذ دارای پیچیدگیهای
زیادی است و نیاز بـه دادههای اولیۀ زیادی دارد .به همین دلیل
) (Khatri and Smith, 2006یک روش برآورد ضرایب نفوذ با
استفاده از یک نقطه پیشروی و یک منحنی نفوذ مدل (نمونه)
پیشنهاد نمودند .آنها یک فاکتور مقیاس برای هر یک از مزارع
تعریف کردند و پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف-لوئیس را به
دست آوردند .این روشی آسان برای استفاده و کاربرد در سطح
مزرعه است که فقط به پیشروی در یک نقطه به عالوه شدت
جریان و سطح مقطع جریان در ورودی شیار نیاز داردLangat et .
) al. (2008به بررسی روش مقیاسسازی در روش آبیاری
جویچهای معمولی و همچنین تأثیر مسافتهای مختلف پیشروی
بر کاهش خطای تخمین روش مقیاسسازی پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که چنانچه فاکتور مقیاس بر اساس فاصله پیشروی تا
وسط شیار و بیشتر از آن باشد ،دقت نتایج مناسب است.
) Ghobadi and Ebrahimian (2015با استفاده از روش مقیاس-
سازی ارائه شده توسط ) (Khatri and Smith, 2006به برآورد
ضرایب نفوذ در آبیاری جویچهای یکدر میان ثابت و یکدر میان
متغیر در منطقه کرج پرداختند .نتایج نشان داد که خطای به
دست آمده از روش جویچهای یکدرمیان ثابت از  1/44تا 20/03
درصد و در روش جویچهای یکدرمیان متغیر از  0/48تا 13/80
درصد متغیر است .و این بدان معناست که اختالف معنیداری
بین دادههای مقیاس و اندازهگیری شده نفوذپذیری وجود ندارد.
یکی از روشهای رایج و پرکاربرد برای به دست آوردن
پارامترهای معادالت نفوذ مانند (کوستیاکوف-لویس) روش
استوانه مضاعف است .این روش علیرغم دقت مناسب در برآورد
پارامترهای معادله نفوذ (مانند  k ،aو  ) f0وقتگیر و نیاز به اندازه-
گیری زیاد است .از اینرو ارائه رابطهای که ضمن دارا بودن دقت
کافی ،به دادههای کمتر و روش محاسبه سادهتر نیاز داشته باشد
ضروری است .لذا هدف از این پژوهش ارائه روشی برای تعیین
پارامترهای معادله نفوذ با استفاده از حداقل اطالعات مزرعه (یک
منحنی نفوذ مرجع و یک زمان اندازهگیری) است ،به طوری که
برای طیف گستردهای از خاکها قابل استفاده باشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در این تحقیق از دادههای اندازهگیری شده در مزرعۀ آموزشی و
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پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل واقع در
استان سیستان و بلوچستان استفاده شد .این مزرعه آزمایشی در
موقعیت جغرافیایی  61درجه و  31دقیقهی شرقی و  31درجه و
 2دقیقهی شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  481متر
میباشد .آب و هوای شهرستان زابل بر اساس طبقهبندی کوپن،
جزء اقلیمهای خشک و بسیار گرم با تابستانهای گرم و خشک
میباشد .بر اساس آمار  30ساله ایستگاه هواشناسی زابل ،میانگین
بارش ساالنه این شهرستان  59/6میلیمتر و دمای آن در سال
بین  -9/5تا  49درجه سانتیگراد متغیر است .همچنین میانگین
حرارت ساالنه  22درجه سانتیگراد و میزان تبخیر ساالنه
 4820/54میلیمتر میباشد.

جمعآوری دادههای مزرعهای

در این تحقیق برای به دست آوردن پارامترهای معادله نفوذ
کوستیاکوف-لوئیس از روش استوانه مضاعف استفاده شده است.
جزئیات این روش به وسیله ) (Haise et al., 1956ارائه شده است.
آزمایشهای نفوذ آب به خاک با استفاده از استوانههای دوگانه با
بار ثابت در  15نقطه در مزرعه پردیس دانشگاه زابل انجام شد.
شکل ( )1موقعیت این نقاط را مشخص میکند .بافتهای خاک
پس از برداشت نمونهها از عمق حدود  0-30سانتیمتری خاک
در مزرعه موردنظر و انتقال به آزمایشگاه خاک به روش
هیدرومتری تعیین و درصد ذرات تشکیلدهنده آنها مشخص
شد .بافتهای خاک در منطقه مورد مطالعه لومی ،لومی رسی،
لومی سیلتی ،لومی شنی و لومی رسی سیلتی بود.

شکل  .1موقعيت نقاط مورد استفاده در اين تحقيق

روش مقياسسازی

در این روش از فرضیات ) Khatri and Smith (2006به منظور به
دست آوردن پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف-لوئیس با
استفاده از دادههای استوانه مضاعف استفاده شده است .فرض
اساسی در این روش این است که شکل مشخصات نفوذ علیرغم
تغییر در مقدار سرعت و عمق نفوذ تقریب ًا ثابت بوده است .داده-
های مورد نیاز برای به دست آوردن مشخصات نفوذ خاک برای
هر مورد (یا هر نوار) با استفاده از فرآیند مقیاسسازی به یک
منحنی نفوذ مرجع ( )Model Infiltration Curveکه پارامترهای
آن مشخص است و مدت زمان مورد نیاز برای نفوذ یک عمق
خاص آب ،کاهش مییابد .در این روش ،یک واقعۀ آبیاری به عنوان
نمونه انتخاب و پس از آن ضرایب رابطۀ نفوذ آن با استفاده از

دادههای اندازهگیری شده محاسبه میشود .در این روش هر رابطۀ
نفوذی میتواند استفاده شود ،که در این تحقیق از رابطۀ
نفوذکوستیاکوف-لوئیس استفاده شد.
معادله کوستیاکوف-لوئیس برای بیان نفوذ به صورت زیر میباشد:
𝑡 𝐼 = 𝑘𝑡 𝛼 + 𝑓0
(رابطه )1
که در آن  Iنفوذ تجمعی( t ،)m3/mزمان تماس آب با خاک
( a ،)minبدون بعد و  )m3/mina/m( kپارامترهای تجربی هستند
و  (m3/min/m) f0نفوذ نهایی است.
ابتدا پارامترهای معادله نفوذ برای یک واقع آبیاری (یا نوار)،
که منحنی نفوذ مرجع ( 𝑓𝑒𝑅𝐼) نامیده میشود تعیین میشود.
چنانچه برای هر نوار یا برای هر آبیاری ،عمق آب نفوذ کرده برای
یک زمان مشخص (( )tsمثالً عمق آب نفوذ کرده پس از  2ساعت)
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موجود باشد ،عامل مقیاس ( ،Fsبدون بعد) برای هر نوار یا برای
هر آبیاری برابر است با عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص
( )tsدر نوار مورد نظر به عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص
در نوار مرجع:
𝐼1
𝐼2
𝑛𝐼
(رابطه )2
= 𝑠𝐹
=
=⋯=
𝑎

𝑠𝑡 𝑟𝑘𝑟 𝑡𝑠 𝑟 + 𝑓0

𝑓𝑒𝑅𝐼

𝑓𝑒𝑅𝐼

که ) Ii (i=1, 2, ,nعمق آب نفوذ کرده پس از یک زمان
مشخص ( )tsبرای هر واقع آبیاری و 𝑓𝑒𝑅𝐼 عمق آب نفوذ کرده پس
از زمان مشخص در نوار مرجع 𝛼𝑟 ،𝑘𝑟 ،و 𝑟 𝑓0پارامترهای معادله
نفوذ کوستیاکف-لویس برای منحنی مرجع هستند .از طرفی
شکل عمومی معادله نفوذ مرجع ( 𝑓𝑒𝑅𝐼) برای هر زمان برابر است
با :
𝑟𝛼
𝑡 𝑟𝐼𝑅𝑒𝑓 = 𝑘𝑟 𝑡 + 𝑓0
(رابطه )3
در نتیجه ،مقدار نفوذ مقیاس شده ( 𝑠𝐼) برای هر واقع آبیاری
برابر است با :
𝑟𝛼
)𝑡 𝑟𝐼𝑠 = 𝐹𝑠 (𝑘𝑟 𝑡 + 𝑓0
(رابطه )4
در نتیجه پارامترهای نفوذ مقیاسشده ( 𝑠𝑘 𝛼𝑠 ،و 𝑠𝑜𝑓)
برای هر نوار به صورت زیر میباشد:
𝑘𝑠 = 𝐹𝑠 𝑘𝑟 ,
𝑟𝛼𝑠 = 𝛼𝑟 , 𝑓𝑜𝑠 = 𝐹𝑠 𝑓0
(رابطه )5

برای ارزیابی روش مقیاسسازی پیشنهاد شده در این
تحقیق از ضریب تبیین( ، )R2ریشه میانگین مربعات
خطا( )RMSEو مقایسه خط یکبهیک استفاده میشود .مقدار
( )RMSEاز رابطه ( )3به دست میآید.
2
(رابطه )6
) 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑠𝑍𝑛 (𝑍𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −
RMSE=√∑𝑖=1

𝑛

که در آن  = Zactualمقدار نفوذ تجمعی اندازهگیری شده،
 =Zscaledنفوذ تجمعی مقیاسشده و  nتعداد دادهها را نشان

میدهد.
نتايج و بحث
مقايسه منحنی نفوذ واقعی و مقياسشده

شکل ( )2مقدار نفوذ تجمعی واقعی (متر) به دست آمده با استفاده
از معادله کوستیاکوف-لوئیس را برای همه نقاط اندازهگیری شده
نشان میدهد .شکل ( )2نشان میدهد که بیشترین مقدار نفوذ
تجمعی برابر با  0/16متر پس از زمان  480دقیقه در نقطه شماره
 8و کمترین مقدار نفوذ تجمعی پس از زمان  330دقیقه برابر با
 0/039متر در نقطه  6صورت گرفته است .متغیر بودن نفوذ
تجمعی در نقاط مختلف نشاندهنده تغییرات زیاد پارامترهای
نفوذ (وابسته به نوع خاک) در این دادهها میباشد.

نقطه 1

0.16

نقطه 2

نقطه 4
0.08

نقطه 5
نقطه 6

0.04

نقطه 7
نقطه 8
نقطه 9

نفوذ تجمعی (متر)

نقطه 3

0.12

0
500

400

300

200

100

0

زمان واقعی (دقیقه)
شکل  .2منحنی نفوذ واقعی به دست آمده از دادههای استوانه مضاعف

شکل ( ،)3منحنی نفوذ تجمعی مقیاسشده (به دست آمده
از معادله  )4بر اساس منحنی نفوذ مرجع نقطه  1را نشان میدهد.
عامل مقیاس برای نقاط مختلف با استفاده از معادله ( )2و عمق
آب نفوذ کرده پس از گذشت زمان  2ساعت ( 120دقیقه) به
دست آمده است .سپس پارامترهای معادله نفوذ مقیاس شده برای
هر واقع آبیاری با استفاده از معادله ( )5مشخص گردیده و

منحنیهای نفوذ مقیاس شده رسم میگردد .در شکل ()3
بیشترین مقدار نفوذ تجمعی به دست آمده با روش مقیاسسازی
برابر با  0/15متر پس از زمان  480دقیقه در نقطه شماره  8و
کمترین مقدار نفوذ تجمعی پس از زمان  330دقیقه برابر با
 0/042متر در نقطه  6صورت گرفته است .مقایسه شکل ( )2و
( )3نشان میدهد که شکل منحنی نفوذ واقعی (به دست آمده از
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به دست آمده در زمانهای مختلف برای هر کدام از نقاط مورد
مطالعه نزدیک به یکدیگر میباشند.

معادله کوستیاکوف-لوئیس) و مقیاسشده (به دست آمده از
معادله  )4مشابه هستند و مقدار نفوذ تجمعی واقعی و مقیاسشده

0.16
0.12
0.08
0.04
0
500

400

200

300

0

100

زمان (دقیقه)

نفوذ تجمعی مقیاس شده (متر)

نقطه
1
نقطه
2
نقطه
3
نقطه
4
نقطه
5
نقطه
6

شکل  .3منحنی نفوذ تجمعی مقياسشده بر اساس منحنی نفوذ مرجع نقطه ()1

انتخاب سایر نقاط به عنوان منحنی مرجع دارای دقت پایینتری
است .در شکل ( )5و ( )6به ترتیب بیشترین مقدار نفوذ تجمعی
به دست آمده با روش مقیاسسازی برابر با  0/167و  0/153متر
پس از زمان  480دقیقه در نقطه شماره  8و کمترین مقدار نفوذ
تجمعی به ترتیب برابر با  0/047و  0/044متر پس از زمان 330
دقیقه در نقطه  6صورت گرفته است .مقدار  RMSEنیز بر اساس
منحنی مرجع نقطه  7و  15به ترتیب برابر با  0/0485و 0/0255
متر است.
با توجه به جدول ( ،)1نزدیک بودن مقدار  R2به عدد یک
( ) <0/99و همچنین پائین بودن مقدار  ،)>0/001( RMSEنشان
از دقت باالی فرآیند مقیاسسازی در برآورد معادله نفوذ دارد .به
طور کلی نتایج شکلهای ( )5( ،)4و ( )6و جدول ( )1مشخص
میکند که انتخاب منحنی مرجع ،اختیاری بوده و معادلههای نفوذ
مقیاسشده به دست آمده از منحنیهای مرجع متفاوت ،یکسان
میباشند.

تأثير انتخاب منحنی نفوذ مرجع بر مقياسسازی معادله نفوذ

برای تشریح بیشتر شباهت بین نفوذ مقیاسشده و واقعی ،و تأثیر
منحنی مرجع روی نتایج ،منحنی نفوذ تجمعی مقیاس شده بر
اساس منحنیهای مرجع مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .به طور
مثال شکل ( )5( ،)4و ( )6منحنی نفوذ تجمعی مقیاسشده و
زمان را بر اساس انتخاب نقاط  7 ، 3و  15به عنوان منحنی
مرجع به ترتیب نشان میدهد .همچنین نتایج آماری مربوط به
مقیاسسازی منحنی نفوذ تجمعی بر اساس این منحنیهای
مرجع در جدول ( )1نشان داده شده است .در شکل ( )4بیشترین
مقدار نفوذ تجمعی به دست آمده با روش مقیاسسازی برابر با
 0/129متر پس از زمان  480دقیقه در نقطه شماره  8و کمترین
مقدار نفوذ تجمعی پس از زمان  330دقیقه برابر با  0/041متر
در نقطه  6صورت گرفته است .مقدار  RMSEنیز بر اساس منحنی
مرجع نقطه  3برابر با  0/00673است .اگرچه نتایج به دست آمده
بر اساس منحنی مرجع نقطه  3مناسب میباشد ولی نسبت به

0.16

نقطه 1

نقطه 3

0.08

نقطه 4

0.04

نقطه 5
نقطه 6

0
500

400

300

200

100

0

زمان (دقیقه)
شکل .4منحنی نفوذ تجمعی مقياسشده بر اساس منحنی مرجع نقطه  3و زمان  2ساعت

نفوذ تجمعی مقیاس شده (متر)

نقطه 2

0.12
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نقطه 2

0.12

نقطه 3
0.08
نقطه 4
نقطه 5

0.04

نقطه 6

0

نقطه 7
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0

نفوذ تجمعی مقیاس شده (متر)

نقطه 1

0.16

زمان (دقیقه)
شکل  .5منحنی نفوذ تجمعی مقياسشده بر اساس منحنی مرجع نقطه  7و زمان  2ساعت

0.12
0.08
0.04
0
500

400

200

300

100

0

نفوذ تجمعی مقیاس شده(متر)

نقطه 1
نقطه 2
نقطه 3
نقطه 4
نقطه 5
نقطه 6
نقطه 7
نقطه 8
نقطه 9
نقطه 10
نقطه 11
نقطه 12
نقطه 13
نقطه 14
نقطه 15

0.16

زمان(دقیقه)
شکل .6منحنی نفوذ تجمعی مقياسشده بر اساس منحنی مرجع نقطه  15و زمان  2ساعت

جدول .1نتايج شاخصهای آماری بر اساس منحنی نفوذ مرجع مختلف

منحنی مرجع

(متر) RMSE

R2

1
3
7
15

0/00293
0/00673
0/00485
0/00255

0/990
0/945
0/973
0/991

آمده از زمان  4ساعت دارای بهترین نتایج میباشد .شکل()6
مقایسه مقدار نفوذ تجمعی واقعی و مقیاسشده بر اساس فاکتور
مقیاس به دست آمده از زمان  4ساعت را نسبت به خط یکبهیک
نشان میدهد .نتایج شکل ( )7مشخص میکند که مقدار نهایی
نفوذ تجمعی مقیاسشده به دست آمده از زمان  4ساعت بسیار
نزدیک به نتایج نفوذ واقعی ( Zactual=0.98Zscalو )R2=0.986

تأثير زمان انتخابی روی فاکتور مقياس

است.

در این بخش تأثیر زمانهای مختلف به منظور به دست آوردن
فاکتور مقیاس مورد ارزیابی قرار میگیرد .در جدول ( )2فاکتور
مقیاس ( )Fsبر اساس منحنی نقطه ( 1منحنی مرجع) و زمانهای
مختلف ( 3 ،2 ،1 ، 0/5و  4ساعت) به دست آمده است .کمترین
مقدار فاکتور مقیاس برابر با  0/34در نقاط ( 5 ، 3و  )6و زمان 4
ساعت و بیشترین مقدار فاکتور مقیاس برابر با  1/10مربوط به
نقطه  8و زمان  4ساعت است .متفاوت بودن فاکتور مقیاس برای
نقاط مختلف نشاندهنده ی تغییرات مشخصات نفوذ در نوارهای
مورد مطالعه میباشد.
به صورت ضمنی فرض میکنیم که فاکتور مقیاس به دست

شکل ( )8مقایسه فاکتور مقیاس به دست آمده از زمان 4
ساعت نسبت به فاکتور مقیاس به دست آمده از زمانهای مختلف
( 2 ،1 ، 0/5و  ) 3ساعت را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که
فاکتورهای مقیاس نزدیک به یکدیگر بوده و پراکندگی نسبت به
خط یکبهیک مشاهده نمیگردد .بهترین نتایج مربوط به شکل
( )8dبا  Fscal3h=1.001Fscal4hو  R2=0.998میباشد که بهترین
خط برازش را نشان میدهد و کامالً بر خط یکبهیک منطبق
است .به طور کلی میتوان نتیجهگیری کرد که تفاوتی بین فاکتور
مقیاس به دست آمده بر اساس زمان  4ساعت و فاکتور مقیاس به
دست آمده برای  3ساعت وجود ندارد.
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جدول  .2فاکتور مقياس به دست آمده از منحنی مرجع نقطه ( )1در زمانهای مختلف (بر حسب ساعت)
Fs
4hr

3hr

2hr

1hr

hr0/5

نقاط

1
0/70
0/34
0/52
0/34
0/34
1/06
1/10
0/98
0/98
1/02
0/57
0/56
0/83
0/83

1
0/69
0/36
0/52
0/36
0/35
1/03
1/07
0/96
0/97
1/01
0/58
0/56
0/83
0/82

1
0/69
0/38
0/52
0/38
0/38
1
1/04
0/93
0/96
1
0/58
0/56
0/84
0/81

1
0/69
0/43
0/53
0/43
0/44
0/94
1/001
0/90
0/97
0/99
0/60
0/58
0/86
0/81

1
0/71
0/49
0/54
0/49
0/51
0/89
0/96
0/88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1/004
0/99
0/62
0/61
0/88
0/81

y = 0.9807x
R² = 0.9861

0.1
0.08

1:01
نقاط

0.06
0.04
0.02
0
0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

نفوذ تجمعی مقیاس شده (متر)

0.12

0

نفوذ تجمعی واقعی (متر)
شکل  .7مقايسه مقدار نهايی نفوذ تجمعی واقعی و مقياسشده بر اساس زمان  4ساعت

برای ارزیابی جامعتر تأثیر فاکتور مقیاس به دست آمده از
زمانهای مختلف شکل ( )9و ( )10رسم گردیده است .شکل ()9
و ( )10منحنی نفوذ تجمعی واقعی و مقیاسشده با استفاده از
فاکتورهای مقیاس مختلف را به ترتیب برای نقاط  6و  12نشان
میدهد .شکل ( )9نشان میدهد که نتایج منحنی نفوذ تجمعی
مقیاسشده بر اساس فاکتور مقیاس  3 ،2و  4ساعت بسیار نزدیک
به نتایج منحنی نفوذ تجمعی واقعی است .نتایج به دست آمده از
فاکتور مقیاس  0/5و  1ساعت دارای دقت پایینتری است .اگرچه
تاکنون معادله نفوذ با استفاده از دادههای استوانه مضاعف و روش

نتایج (Langat et al.,

مقیاسسازی به دست نیامده است اما
)2008در تعیین پارامترهای معادلۀ نفوذ با استفاده از مقیاس-
سازی در آبیاری شیاری نشان داد که فاکتور مقیاس به دست
آمده بر اساس فاصله پیشروی کمتر از میانه طول شیار (متناسب
با زمانهای کوتاه) ،دقت نتایج را کاهش میدهد .نتایج شکل
( )10نشان میدهد که منحنی نفوذ تجمعی واقعی و منحنیهای
نفوذ تجمعی مقیاسشده با استفاده از فاکتورهای مقیاس مختلف
( 3 ،2 ،1 ،0/5و  ،)4بسیار نزدیک به یکدیگر میباشند و تفاوتی
بین آنها وجود ندارد.
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R² = 0.9229

1.2

1.5

)b

1.2
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شکل  .8مقايسه مقدار نفوذ تجمعی مقياسشده با استفاده از فاکتور مقياس به دست آمده برای زمانهای مختلف
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 بر، آزمایش نفوذ برای ارزیابی روش مقیاسسازی استفاده شد15
 به عدد یک در کنار پائینR2 اساس نتایج نزدیک بودن مقدار
 نشان از دقت باالی این مدل در برآوردRMSEبودن مقدار
 به طور کلی میتوان نتیجهگیری.پارامترهای معادله نفوذ دارد
کرد که استفاده از این روش سبب کاهش زمان مورد نیاز در

 سپاسگزاری.برآورد پارامترهای معادله نفوذ میشود
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
 انجام شد که بدینوسیلهUOZ-GR-9719-111 با کد پژوهانه
.از آن تشکر و قدردانی میگردد

نتيجهگيری
یکی از اطالعات اساسی مورد نیاز برای طراحی یک سیستم
 تعیین. آگاهی از مشخصات نفوذ آب به خاک است،آبیاری کارآمد
،تغییرپذیری مکانی فرآیند نفوذ در خاک علیرغم دشواری زیاد
 در.یکی از مهمترین پیشنیازهای نیل به کشاورزی دقیق است
این تحقیق روش مقیاسسنجی برای پیشبینی نفوذ با استفاده از
دادههای روش استوانه مضاعف ارائه شد که با استفاده از حداقل
،)اطالعات مزرعه (یک منحنی نفوذ مرجع و یک زمان اندازهگیری
ویژگیهای نفوذ را در زمان واقعی محاسبه میکرد و برای طیف
 از دادههای مزرعهای در.گستردهای از خاکها قابل استفاده است
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