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ABSTRACT
Determination of infiltration equations coefficients with proper accuracy is one of the important issues in
irrigation planning. For determination of these coefficients, double-ring test method is usually used which
only involves the point and hydrostatic dimension of infiltration. In this research, a parabolic shape furrow
was used for simulation of an irrigation furrow with 50 m length, 12 cm depth, and 0.20 m/m bed slope.
Three experiments were performed with lengths of 4.7, 20 and 40 m, and inflow of 0.6±0.02 lit/s with three
replicates. For each length, a test with the minimum measurement error was selected. To determine the
infiltration equations coefficients, input and output hydrographs were measured using flow measurement
flume and the output hydrographs were routed by Muskingum-Cunje, Zero-inertia and kinematic wave
methods. Finally, the infiltration discharge values were obtained by considering the SCS and Horton
infiltration equations and the average flow area in the proposed furrows. Computational hydrographs were
obtained from the difference between routed output hydrographs and infiltration discharges. Finally, the
objective function was derived using the least square method (LSM) for observational and computational
output hydrographs. The results indicated that the mean value of the relative error between the observed and
optimized output hydrographs of the proposed method is less than 5 percent. By increasing the length
interval, the amounts of infiltration discharges decrease due to the reduction of static head water. The
efficiency of the model for all lengths was more than 90 percent based on the Nash-Sutcliff criterion which
indicates that the simultaneous use of the Horton equation and the zero-inertia method provides the best
results.
Key words: furrow irrigation, infiltration, optimization, flood routing
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تخمين ضرايب هيدروديناميکی نفوذ آب در خاک با استفاده از بهينهسازی معادالت نفوذ  SCSو Horton
3

هادی روشنی ،1مجيد حيدری ،*2عباس ستوده نيا

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام
خمینی (ره) ،قزوین
 .2استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 .3دانشیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
(تاریخ دریافت -1397 /2 /9 :تاریخ بازنگری -1397 /4 /3 :تاریخ تصویب)1397 /4 /9 :

چکيده
تعیین ضرایب معادلههای نفوذ با دقت مناسب ،یکی از مسائل مهم در برنامهریزیهای آبیاری است .معموالً برای تعیین
این ضرایب از روش آزمایش استوانههای مضاعف استفاده میشود که این روش تنها بُعد هیدرواستاتیکی و نقطهای نفوذ را
در برمیگیرد .در این تحقیق ،از جویچهای با مقطع سهمی شکل ،طول  50متر ،عمق متوسط  12سانتیمتر و شیب
 0/02بهمنظور شبیهسازی یک نهر آبیاری استفاده شد .سه آزمایش با بازههای طولی  20 ،4/7و  40متر و دبی ورودی
 0/6 ±0/02لیتر بر ثانیه با سه تکرار انجام شد .از این میان برای هریک از بازههای طولی ،یک آزمایش با حداقل خطای
اندازه گیری انتخاب شد .برای تعیین ضرایب معادالت نفوذ ،پس از برداشت هیدروگرافهای ورودی و خروجی آبراهه با
استفاده از فلوم اندازهگیری جریان ،هیدروگرافهای خروجی از روشهای هیدرولیکی ماسکینگام-کونژ ،اینرسی صفر و
موج سینماتیک روندیابی شدند.در نهایت مقادیر دبی نفوذ با توجه به سطح مقطع متوسط جریان در بازه طولی
موردبررسی و لحاظ کردن معادالت نفوذ  SCSو هورتون تعیین شدند .هیدروگرافهای محاسباتی از اختالف بین
هیدروگرافهای خروجی روندیابی شده و دبیهای نفوذ بهدستآمد .در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات ()LSM
برای هیدروگرافهای خروجی مشاهداتی و محاسباتی ،تابع هدف استخراج گردید .نتایج نشان داد که مقدار متوسط
خطای نسبی بین هیدروگرافهای خروجی مشاهداتی و محاسباتی از روش ارائهشده کمتر از  5درصد است .با افزایش
طول بازه مورد بررسی ،مقادیر دبی نفوذ به دلیل کاهش هد استاتیکی آب ،کاهش مییابند .راندمان مدل بر اساس معیار
نش-ساتکلیف در تمامی طولها بیش از  90درصد بود که داللت بر این دارد که استفاده همزمان از معادله هورتون و
روش روندیابی اینرسی صفر بهترین نتایج را ارائه میکند.
واژههای کليدی :آبیاری جویچهای ،نفوذ ،بهینهسازی ،روندیابی سیل

مقدمه

*

تخمین مناسب ضرایب نفوذ آب در خاک یکی از عوامل مهم و
تأثیرگذار در طراحی سامانههای توزیع آب و آبیاری است .نفوذ
آب در خاک عموماً تحت تأثیر شرایط سطح خاک و مشخصات
منطقهی موردمطالعه میباشد .بافت ،ساختمان ،میزان مواد آلی،
تراکم و هدایت هیدرولیکی خاک و نیز وجود الیههای غیرقابل
نفوذ در نیمرخ خاک ازجمله موارد تأثیرگذار بر میزان نفوذ آب
در خاک است ( .)Hillel, 1988شیوهی تأمین آب در سطح
خاک و عواملی مانند شیب زمین ،پوشش گیاهی و زبری مصالح
بستر رودخانه از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند نفوذ میباشد
( .)Nasseri et al, 2004 Allen and Brand, 1968سرعت نفوذ

* نویسنده مسئولmheydari_ir@yahoo.com :

آب از پارامترهای مهم در طراحی سیستمهای آبیاری ،مطالعات
هیدرولوژیکی ،مدیریت منابع آب ،حفاظت خاک ،طراحی و
اجرای پروژههای زهکشی و کنترل فرسایش خاک در حوضههای
آبخیز میباشد .انتخاب نوع سیستمهای آبیاری در هر منطقه به
ویژگیهای نفوذ آب در منطقهی مورد مطالعه بستگی دارد .از
طرفی مدیریت سیستمهای آبیاری و برنامهریزی آبیاری در این
سیستمها نیز بر اساس سرعت نفوذ آب انجام میشود ( Neshat
.)and Parehkar, 2007
از مدلهای تجربی نفوذ میتوان به مدلهای کوستیاکوف-
لوییز ،مدل هورتون ،سازمان حفاظت خاک آمریکا ( )SCSو
کاستیاکوف اشاره نمود ( .)Haverkamp et al, 1987تعیین
ضرایب نفوذ با دقت مناسب در این مدلها کارآمدی آنها را
افزایش میدهد .بهطورکلی مدلهای نفوذ ،شامل مدلهای
تخمینی فیزیکی و تجربی میباشند (.)Rawls, 1993

حيدری و همکاران :تخمين ضرايب هيدروديناميکی نفوذ آب در خاک با استفاده ...

 )2007( Neshat and Parehkarبه مقایسه روشهای
تعیین سرعت نفوذ عمودی آب در خاک برای  82منطقه در
استان کرمان پرداختند .در این تحقیق میزان نفوذ عمودی آب
از روش آزمایش صحرایی استوانههای مضاعف برای تعیین
ضرایب معادالت نفوذ کاستیاکف ،گرین-آمپت ،هورتون SCS ،و
فیلیپ استفاده شد .نتایج نشان داد که در درازمدت مدلهای
فیلیپ و  SCSعملکرد بهتری داشته و بهتر است که از مدلهای
کاستیاکف و هورتون برای مدتزمان کوتاه انجام آزمایش
استفاده شود.
 (2008) Habibikhaveh et alبه بررسی تحلیل
حساسیت روشهای مختلف برآورد پارامترهای نفوذ در آبیاری
شیاری پرداختند .آنها با استفاده از هشت روش الیوت و واکر،
شپارد ،کریدل و همکاران ،روش اصالحشده کریدل و همکاران،
ولیانتزاس ،آپادهیایا و راگوانشی ،مک کلی مونت و اسمیت و
نرمافزار  Matlabپارامترهای معادالت نفوذ را محاسبه کردند.
نتایج آنالیز حساسیت بر روی دادههای صحرایی نشان داد که
تغییرات طول و دبی در تمامی روشها سبب تغییرات ضرایب
معادالت نفوذ شده و این ضرایب حساسیت باالیی به تغییرات
طول و دبی دارند.
 (2008) Ojaghloo et alدر تحقیق خود به بررسی
پارامترهای نفوذ برای شبیهسازی پیشروی جریان در آبیاری
جویچهای پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
پارامترهای معادله نفوذ کاستیاکف به تغییرات طول حساس بوده
و تقریباً در تمام حاالت با افزایش طول جویچه ،توان  aدر
معادله کاستیاکف کاهش خواهد یافت.
 )2010( Abasizadeh et alروشهای روندیابی سیل
ماسکینگام ،کانوکس و آت-کین اصالحشده را برای  26سیل
اتفاق افتاده در رودخانه دز با یکدیگر مقایسه کردند و نشان
دادند که روش کانوکس (گرافیکی) دارای بیشترین دقت است.
 )2014(Shayannejad et al.روش ماسکینگام غیرخطی را برای
رودخانه دوآب صمامی در استان چهارمحال و بختیاری با
استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازی کرده و نشان دادند که
نتایج مدل  HEC-RASهمخوانی قابل قبولی با مدل ارائهشده
دارد )2007( Moradi et al .نیز به روندیابی سیل با روشهای
ماسکینگام و ماسکینگام-کونژ در رودخانه لیقوان پرداختند و
مشاهده کردند که نتایج حاصل از جریان روندیابی شده توسط
دو مدل ،اختالفهای معنیداری با نتایج مشاهداتی از ایستگاه-
های هیدرومتری پاییندست دارد .آنها دلیل این اختالف را
کوهستانی بودن منطقه و وجود زهکشهای تحتاالرضی در
حدفاصل دو ایستگاه هیدرومتری باالدست و پاییندست

203

دانستند .درواقع وجود جریان جانبی کاهنده در مسیر حرکت
سیالب عامل مهمی در تولید نتایج نامناسب در مدلهای
هیدرولوژیکی و هیدرولیکی است.
در تحقیق پیش رو با مدل کردن جریان جانبی کاهنده
(نفوذ آب در خاک) هیدروگرافهای خروجی با دقت مطلوبی
تخمین زده میشوند.
در بررسی جریان سیالب در مسیر با بستر نفوذپذیر می-
توان گفت که با توجه به تغییر مشخصات جریان با گذشت زمان
و وجود پدیدهی نفوذ ،جریان از نوع غیر ماندگار و غیریکنواخت
با دبی کاهنده است.
برای روندیابی سیالب دو رویکرد هیدرولیکی و
هیدرولوژیکی وجود دارد .در روندیابی با رویکرد هیدرولیکی
معادالت پیوستگی (رابطهی  )1و اندازه حرکت (رابطهی  )2در
حالت غیر ماندگار که به معادالت سنت-ونانت مشهورند با
فرضیات مختلف در نظر گرفته شده و با روشهای اجزا محدود
یا تفاضل محدود حل میشوند .این معادالت پس از تعدیل،
بهصورت زیر ارائه میشوند.
(رابطه )1
(رابطه )2

Av Bvy By


0
x
x
t
1 v v  v  y
  
 S0  Sf
g t g  x  x

که  yعمق آب (متر) t ،زمان (ثانیه) v ،سرعت جریان آب
(متر بر ثانیه) x ،فاصله از ابتدای مسیر مورد بررسی (متر)g ،
شتاب ثقل (متر بر مجذور ثانیه) A ،سطح مقطع جریان
(مترمربع) B ،عرض سطح آب در مجرا (متر) و  S0و  Sfبه
ترتیب شیب بستر و شیب خط اصطکاکی میباشد.
در مدل هیدرودینامیک ،روندیابی سیل با حل کامل
معادالت سنت-ونانت انجام میشود .مدل اینرسی صفر زمانی
کاربرد خواهد داشت که سرعت جریان آب در مجرا کم باشد و
در این صورت از ترمهای اندازه حرکت صرفنظر شده و رابطهی
( )2به صورت رابطهی ( )3خالصه میشود.
(رابطه )3

y
 S0  Sf
x

در مدل موج سینماتیک ،گرادیان عمق جریان ( )∂y/∂xو
ترمهای اینرسی در معادلهی اندازه حرکت (رابطهی  ،)2اغلب در
مقایسه با  S0و  Sfکوچک میباشند ،بنابراین میتوان از ترمهای
اینرسی و گرادیان عمق جریان صرفنظر نمود .در این صورت
رابطهی ( )2برای مدل موج سینماتیک به صورت رابطهی ()4
در نظر گرفته میشود:
(رابطه )4
S0  Sf
با توجه به اینکه حل کامل معادالت هیدرودینامیکی
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سنت-ونانت مشکل است ،در روش بیالن حجم بهصورت کلی از
معادلهی اندازه حرکت صرفنظر میگردد و تنها از معادلهی
پیوستگی در تحلیل جریان استفاده شده و جریان بهصورت
نرمال فرض میشود (.)Bahrami et al, 2009
پیشرفتهای مختلف در زمینه سختافزار و نرمافزار سبب
ارائهی مدلهای کامپیوتری مانند ،HEC- HMS،HEC-RAS
 MIKE11و  MIKE12برای روندیابی سیالب شده است.
تخمین ضرایب هیدرودینامیکی نفوذ یکی از عوامل
تأثیرگذار بر راندمان سیستمهای آبیاری سطحی بوده و از طرفی
کنترل جریان جانبی ناشی از پدیده نفوذ در اثر حرکت آب در
یک آبراهه طبیعی نقش حائز اهمیتی را در افزایش دقت
محاسبات هیدرولیکی جریان دارد .از این رو در تحقیق حاضر با
استفاده از معادالت حاکم بر جریان غیرماندگار و تلفیق
روشهای روندیابی هیدرولیکی سیل با معادالت نفوذ تجربی
 SCSو هورتون و بهینهسازی این معادالت سعی شده تا اوالً
کارایی روشهای روندیابی هیدرولیکی سیل و معادالت نفوذ
تجربی مذکور در شرایط حاکم بر آزمایشها بررسی شود و ثانیاً
با تغییر بازه طولی جویچه موردبررسی ،تأثیر تغییر طول بر
ضرایب هیدرودینامیکی این معادالت استخراج گردد.

مواد و روشها
رونديابی سيل

همانطور که اشاره شد در روش پیشنهادی برای تخمین ضرایب
هیدرودینامیکی نفوذ در ابتدا باید هیدروگراف خروجی با
استفاده از روشهای روندیابی و بدون در نظر گرفتن عامل نفوذ
تخمین زده شوند .درنهایت بر اساس هیدروگراف روندیابی شده
و مقادیر دبی نفوذ ،ضرایب هیدرودینامیکی نفوذ با استفاده از
یک الگوریتم طراحیشده که در بخشهای بعد بهطور کامل
شرح داده میشود ،به دست خواهد آمد .روشهای روندیابی
سیل ،روشهای تقریبی جهت تخمین هیدروگراف خروجی سیل
در بازهی مکانی مشخص از محل ورودی سیالب ،بر اساس
هیدروگراف ورودی است .روندیابی سیل به دو روش
هیدرولوژیکی و هیدرولیکی انجام میشود .در روشهای
هیدرولیکی روندیابی با استفاده از حل همزمان معادالت
پیوستگی و تمام یا بخشی از معادله اندازه حرکت انجامشده و
روشهای هیدرولیکی فیزیک مسئله را در نظر میگیرند .در
روش موج سینماتیک ،با تلفیق معادلهی پیوستگی و معادلهی
سادهشدهی مومنتوم (رابطهی  )4رابطه کلی روندیابی سیل
بهصورت زیر به دست میآید (:)Chaudhry, 2008

(رابطه )5

Q
Q
 ck
0
t
x

که در این رابطه  ckسرعت موج سینماتیک (متر بر ثانیه)
است و مقدار آن از رابطهی ( )6با مشتقگیری از رابطهی
مانینگ نسبت به سطح مقطع  Aمحاسبه میگردد:
2

(رابطه )6

5 S0  A  3
ck 
 
3n  P 

 S0شیب بستر آبراهه n ،ضریب زبری مانینگ مصالح
بستر A ،سطح مقطع جریان (مترمربع) و  Pمحیط خیسشده
آبراهه (متر) میباشد.
برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچهای
مطالعاتی انجام شده است Chow (1959( .ضریب مانینگ را
برای زمینهای شخمخورده و بدون پوشش گیاهی در محدوده
 0/02تا  0/04توصیه میکند (2003( Abbasi et al .در جویچه
های انتها بسته و شیب کم با استفاده از مدل  ،EVALUEمقدار
ضریب زبری مانینگ را در محدوده  0/066تا  0/081تخمین
زدند .به هر حال برای به دست آوردن یک عدد قابلاعتماد برای
ضریب زبری مانینگ در آبراهه ،بهتر است که از روابط تجربی
استفاده شود.
رابطه ( )7معادله استریکلر برای تعیین ضریب زبری
مانینگ مصالح و رسوبات یکنواخت و غیر شنی (شرایط منطقه
انجام آزمایشها) را بیان میکند.
1

n  0.0474(d50 ) 6

(رابطه )7
که  nضریب زبری مانینگ و  d50قطر منافذ الکی است که
 50درصد ذرات از آن عبور میکنند.
برای محاسبه ضریب زبری مانینگ با استفاده از رابطه
( ،)7باید منحنی دانهبندی خاک ترسیمشده و سپس مقدار d50
مصالح تعیین گردد.
باید توجه داشت که مقادیر  ckتابعی از زمان و مکان است
و برای معرفی یک عدد به عنوان سرعت موج سینماتیک ،از
مشخصات جریان برای زمان و مکان وقوع حداکثر دبی جریان
استفاده میشود ( .)Mahmoodian Shoushtari, 2008برای
تعیین  ckبا استفاده از اشلهای نصبشده در بستر آبراهه،
مقادیر سطح مقطع جریان و محیط خیس شده در بازههای
زمانی مشخص اندازهگیری شد .درنهایت بزرگترین مقدار  ckبه
عنوان سرعت موج سینماتیک انتخاب شد.
در روش موج پخشیدگی (اینرسی صفر) برای روندیابی
سیل ،معادلهی پیوستگی بهصورت رابطهی ( )8و معادلهی اندازه
حرکت بهصورت رابطهی ( )9مدنظر است.
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A Q

0
t x
y
Sf  S0 
x

(رابطه )8
(رابطه )9

با لحاظ کردن معادلهی اندازه حرکت در معادلهی
پیوستگی و مشتقگیری از رابطهی بهدستآمده نسبت به  xو t
و فرض  Q  k S0رابطهی ( )10برای روندیابی به روش موج
پخشیدگی استخراج میگردد.
(رابطه )10

Q dQ Q
Q 2Q


t dA x 2TS0 x 2

در جمله سمت راست معادلهی اخیر

Q
2TS0

 D ضریب

پخشیدگی موج است که معرف میزان کشیدگی موج سیل در
حین حرکت در آبراهه و در نتیجه افتادگی قلهی موج است.
همچنین موج پخشیدگی با سرعت

dQ
dA

 c k حرکت

میکند (.)Mahmoodian Shoushtari, 2008
در روشهای هیدرولوژیکی ،از معادلهی پیوستگی بدون
در نظر گرفتن معادلهی اندازه حرکت استفاده میشود .فرم
معادله ی پیوستگی با در نظر گرفتن مقادیر متوسط برای دبی-
های ورودی و خروجی ،در یکفاصلهی زمانی  tو استفاده از
تقریب مرکزی ،بهصورت رابطهی ( )11است.
(رابطه )11

2S1
2S
 O1  O2  2
t
t
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حداقل مربعات و یا سعی و خطا به صورت تقریبی برای یک
رودخانهی مشخص بدون در نظر گرفتن معادلهی اندازه حرکت
تعیین میشوند .کونژ در سال  1969نشان داد که مقدار K
تقریباً برابر با زمان حرکت موج سیل در یک طول مشخص
است .در روش ماسکینگام-کونژ مقادیر ضرایب  Xو  Kبه ترتیب
از روابط ( )17و ( )18به دست میآیند.
x
ck

(رابطه )17

K


Q0
1
X  1 

2  c k xT0S0 

(رابطه )18
روشهای عددی حل

برای حل رابطهی ( )5که معادلهی روندیابی سینماتیکی سیل
است ،روشهای مختلفی وجود دارد که با توجه به الگوریتمهای
حل موجود و شرایط مرزی و اولیهی مسئله ،روش upstream
 difference methodبهعنوان یک روش مناسب انتخاب شد .این
روش ،روشی مقید است بدین معنی که در صورت انتخاب گام
زمانی و مکانی مناسب ،این روش پایدار بوده و نتایج قابل قبولی
را ارائه خواهد داد .شکل ( )1شبکهی حل و سلول محاسباتی
این روش را نشان میدهد.

I1  I 2 

که در آن  Iو  Oبه ترتیب دبیهای ورودی و خروجی
سیالب و  sمقدار ذخیره است .برای محاسبهی  Sاز رابطهی
( )12استفاده میشود.
S  K  XI  1  X  O 
(رابطه )12
که در آن  Xو  Kبه ترتیب ضریب وزنی تعیینکننده
میزان تأثیر دبی ورودی و خروجی بر ذخیره و ضریب مربوط به
مشخصات خاک رودخانه میباشد .درنهایت فرم کلی رابطهی
روندیابی سیل با روش ماسکینگام به صورت رابطهی ()13
استخراج میگردد.
(رابطه )13
O2  C1I1  C2 I2  C3O1
که مقادیر  C2 ،C1و  C3به ترتیب از روابط ( )15( ،)14و
( )16تعیین میشوند (.)Mahmoodian Shoushtari, 2008
(رابطه )14
(رابطه )15
(رابطه )16

KX  0.5t
K  KX  0.5t
0.5t  KX
C2 
K  KX  0.5t
K  KX  0.5t
C3 
K  KX  0.5t

C1 

درروش ماسکینگام ضرایب  Xو  Kبا استفاده از روش

شکل  .1شبکهی حل عددی معادلهی روش موج سينماتيک

با استفاده از تقریب پسرو بر روی رابطهی ( )5میتوان
نوشت:
(رابطه )19

Qij  Qij1
Q j1  Qij
 c k i
t
x

با داشتن هیدروگراف ورودی بهعنوان شرط اولیه و در نظر
گرفتن مقدار صفر برای تمامی دبیهای با زمان صفر ثانیه به
عنوان شرط مرزی و در نظر گرفتن رابطهی ( ،)6هیدروگراف
خروجی سیل از طریق موج سینماتیک روندیابی میشود.
برای حل معادلهی روش موج پخشیدگی ،آپولو و پوستون
روشی را ارائه نمودند .آنها با در نظر داشتن استقالل فیزیکی
ترمهای

2
Q
 ckو  ، D  Q2رابطهی
x
x

و ( )21تقسیم کردند.

( )10را به دو رابطهی ()20
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Q
Q
 c k
t
x
Q
2Q
D 2
t
x

(رابطه )20
(رابطه )21

که در ابتدا تمامی شبکهی حل با استفاده از روش عددی
مناسب برای معادلهی ( )20حلشده و نتایج بهدستآمده
بهعنوان شرط اولیه در حل معادلهی ( )21لحاظ میشود .در این
تحقیق برای حل معادلهی ( )20از روش لکس و برای حل
معادلهی ( )21از روش السنن استفاده شد .شکل ( )2شبکهی
حل روش لکس و شکل ( )3شبکهی حل روش السنن را نشان
میدهد.

شکل  .2شبکهی حل روش لکس برای حل معادلهی ()20

روندیابی هیدروگراف خروجی در ابتدا عملیات روندیابی بدون در
نظر گرفتن عامل نفوذ انجام میشود .با کم کردن مقادیر دبی
نفوذ در هر ثانیه از مقادیر دبی روندیابی شده (در صورت تعیین
مناسب دبیهای نفوذ) میتوان هیدروگراف خروجی را با دقت
مناسبی تعیین نمود .الزم به ذکر است که برای محاسبه
دبیهای نفوذ از معادالت تجربی نفوذ  SCSو هورتون استفاده
خواهد شد .برای تعیین مقادیر دبی نفوذ ،فاصلهی طولی بین
اشلهای متوالی نصبشده (که به میزان  0/1طول کل مورد
بررسی است) به عنوان بازههای بررسی دبی نفوذ در نظر گرفته
شدند .در هریک از بازهها مقادیر محیط خیس شده با استفاده از
اعداد قرائتشده از اشلهای هر ردیف محاسبه شد .برای تعیین
مقادیر سرعت نفوذ در هر ثانیه از معادلهی نفوذ سازمان حفاظت
خاک آمریکا (رابطهی  )24و رابطهی هورتون (رابطهی )25
استفاده شد ( .) Alizadeh, 2002
(رابطه )24
i  at b  c
 ،iعمق نفوذ تجمعی (سانتیمتر) t ،زمان تجمعی از آغاز
آزمایش (دقیقه) و  b ،aو  cضرایب تجربی میباشند.
 kt

شکل  .3شبکهی حل روش السنن برای حل معادلهی ()21

درروش لکس با استفاده از تقریب مرکزی یک روش
صریح به صورت رابطهی ( )22ارائه میشود.
1 m  j
1 m  j
Qij1  
 Qi 1  
 Qi 1
 2 
 2 

(رابطه )22
x
c k t

m

است.
که در آن
در روش السنن با استفاده از تقریب مرکزی یک روش
ضمنی به صورت رابطهی ( )23ارائه میشود.
j
j1
(رابطه )23
Qi  rQi 1  (1  2r)Qij1  rQij11
که در آن

x 2
Dt

r

است.

تئوری روش پيشنهادی

در روش روندیابی هیدرولیکی ،از عامل نفوذ که به عنوان
یک جریان جانبی کاهنده است صرفنظر میشود .با توجه به
اینکه آبراهه مورد بررسی یک آبراهه نفوذپذیر است ،برای

f  fc   f0  fc  e

(رابطه )25
که  ،fسرعت نفوذ در لحظه (میلیمتر بر ساعت)f0 ،
سرعت اولیهی نفوذ (میلیمتر بر ساعت) fc ،سرعت نهایی نفوذ
(میلیمتر بر ساعت) و  kعددی وابسته به نوع خاک ( )min-1و t
زمان از آغاز آزمایش برحسب دقیقه است.
مقادیر دبی نفوذ در هر ثانیه با ضرب کردن سرعت نفوذ
در سطح مقطع نفوذ آب ،از رابطهی ( )26به دست خواهد آمد.
(رابطه )26





Qinf  vinf P  Li

که  ،Qinfمقدار دبی نفوذ در بازههای  10درصدی از کل
طول بازهی موردمطالعه (مترمکعب بر ثانیه) vinf ،مقدار سرعت
نفوذ برای کل طول موردبررسی که با استفاده از روابط ( )24و
( )25به دست میآید (متر بر ثانیه) P ،متوسط مقادیر
محاسبهشده محیط خیس شده در دو نقطهی ابتدا و انتهای
هریک از بازهها (متر) و  Liطول هر یک از بازهها (متر) است.
پس از تعیین مقادیر دبی نفوذ در هر ثانیه و روندیابی
هیدروگراف خروجی ،با استفاده از روش حداقل مربعات ،تابع
هدف بهصورت رابطهی ( )27تولید میشود.
(رابطه )27
2
 n
FF  average    Qobs   Qrou  Qinf    100
 t 0

که  FFتابع هدف Qobs ،دبی خروجی اندازهگیری شده

(مترمکعب بر ثانیه) Qrou ،دبی خروجی روندیابی شده
(مترمکعب بر ثانیه) است.
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درنهایت با استفاده از ابزار بهینهسازی  Solverدر نرمافزار
 Excelو حداقل کردن رابطهی ( )27بر اساس تغییر ضرایب
نفوذ ،مقادیر ضرایب معادالت نفوذ به دست خواهند آمد.
ضريب راندمان نش-ساتکليف

آماره نش-ساتکلیف یکی از پارامترهای ارزیابی مدلهای
هیدرولوژیکی است و از رابطهی ( )28تعیین میشود.
(رابطه )28
که  Q mtدبی

T

t
t 2 
   Qm  Qo  
  100
NS  1  t T1
2 

t
Q

Q

o
o


t 1


بهدستآمده از مدل در گام زمانی  tثانیه،





 Q otدبی مشاهداتی در گام زمانی  tثانیه Q o ،میانگین دبیهای
مشاهداتی و  Tبازهی زمانی انجام آزمایش میباشد.
آزمون آماری من  -ويتنی

آزمون من-وینتی یک آزمون آماری ناپارامتریک برای تعیین
وجود یا عدم وجود تأثیر یک پارامتر بر دو گروه مستقل از داده-
ها در سطح اطمینان مورد بررسی است .بررسی آماری در سطح
اطمینان  95درصد انجام شد .در صورتی که مقادیر p-value
محاسبهشده برای هر آزمون کمتر از  0/05باشد فرض صفر که
برابر بودن تغییرات دادههای دو گروه است رد میشود .برای
انجام این آزمون از نرمافزار  Minitabاستفاده شد.
نيکويی برازش

آماره  MAPEارزیابی مدل رگرسیونی را بدون در نظر داشتن
واحد دادهها و به صورت درصد بیان میکند و مقدار آن از
رابطهی ( )29محاسبه میشود.
(رابطه )29

100

t

Q

ˆ
Q
t
n

t

 Q
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است .برای انتقال آب از یک منبع با حجم تقریبی  10000لیتر
استفاده شد .با توجه به اختالف ارتفاع منبع نسبت به محل
انجام آزمایش ،آب بهصورت ثقلی به محل ورودی جویچه منتقل
میشد .در محل ورودی جویچه و در مسیر خط لوله انتقال ،از
دو شیر متوالی برای تأمین دبی ثابت در تمام آزمایشها استفاده
شد بهطوریکه یکی از شیرها ثابت نگهداشته شده و دبی ورودی
را تنظیم میکند و شیر دیگر بهصورت کامل باز و بسته میشود.
با ثابت شدن تقریبی مقادیر دبی ورودی ،تنها عامل متغیر در
انجام آزمایشها ،طول مورد بررسی است .اندازهگیری
هیدروگرافهای ورودی و خروجی با استفاده از دو پارشال فلوم
 1و  2اینچی به ترتیب در مقاطع ورودی و خروجی انجام شد.
برای روندیابی هیدرولیکی سیل ،پارامترهای محیط خیس
شده ،ضریب زبری مانینگ ،سرعت موج سینماتیک و شیب
طولی آبراهه باید تعیین شود .شیب طولی جویچه در هنگام حفر
و اصالح جویچه با استفاده از دوربین نیوای نقشهبرداری و مقدار
آن  0/02تعیین شد.
سرعت موج سینماتیک و محیط خیس شده در حین
انجام آزمایش ،با استفاده از نُه ردیف اشل با فواصل  0/1از کل
طول جویچه ،بهصورت کامالً عمودی جانمایی شد بهطوریکه در
هر ردیف به تعداد سه اشل وجود داشت.
آزمایش با باز کردن شیر قطع و وصل جریان آغاز و داده-
های دبی در مقاطع ورودی و خروجی و همچنین تراز آب در
مقاطع مختلف از مسیر برداشت شد.
آزمایشها در سه طول  20 ،4/7و  40متر انجام شد.
شکل ( )4روند آزمایشها در طولهای مختلف و تجهیزات مورد
استفاده برای آزمایشهای صحرایی را نشان میدهد.

MAPE 

که در آن  Qt  0است و  Qtمقادیر دبی مشاهداتی و
 Q̂tمقادیر دبی برآورد شده است.
آزمايشهای صحرايی

بهمنظور انجام آزمایشها نهری به طول  50متر ،عمق متوسط
 12سانتیمتر ،شیب بستر  0/02و مقطع سهمی شکل در مزرعه
تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا حفر شد .برای یکسانسازی
شرایط آزمایش از همین نهر برای طولهای مختلف استفاده شد.
در تحقیقات انجامشده توسط Ebrahimian and Liaghat
) ،(2011مقدار دبی آبیاری جویچهای در مزرعه آموزشی و
پژوهشی دانشگاه تهران با توجه به شیب و شرایط فیزیکی
جویچهها در محدوده  0/22تا  0/64لیتر بر ثانیه قرار دارد.
ازاینرو در تحقیق انجامشده با توجه به تشابه فیزیکی جویچهها،
مقدار دبی ورودی  0/6±0/02لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده

شکل  .4الف) عمليات احداث شيب  2درصد در بستر آبراهه ،ب) شيرهای
استفادهشده برای توليد دبی ورودی يکسان ،ج) اشلهای نصبشده برای برداشت
محيط خيس شده و سرعت موج سينماتيک ،د) انجام آزمايش در طول  4/7متر،
ه) انجام آزمايش در طول  20متر و) انجام آزمايش در طول  40متر.
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معادالت پارشال فلومهای  1و  2اینچی در سیستم
متریک در جدول ( )1آورده شده است (.)USBR, 2001
جدول  .1معادالت حاکم بر پارشال فلومهای  1و  2اينچی

شمارهی
معادله
()30
()31

معادلهی در سیستم متریک

عرض گلوگاه
(اینچ)

Q  0 / 060358  H 

1/ 54996

Q  0 / 120718  H 

1/ 550002

محدوده سیلت و رس قرار میگیرد  6/63درصد است .از طرفی
با استفاده از مثلث بافت خاک و درصدهای رس ،سیلت و ماسه
بهدستآمده از منحنی دانهبندی ،خاک مورد مطالعه دارای بافت
ماسهای است.

1
2

نتايج
تعيين ضريب زبری مانينگ

برای تعیین ضریب زبری مانینگ از رابطه تجربی استریکلر
(رابطهی  )7استفاده شد .مقدار  d50خاک بستر و دیواره جویچه
با استفاده از آزمایش الک و ترسیم منحنی دانهبندی خاک
تعیین شد .شکل ( )5منحنی دانهبندی خاک را نشان میدهد.
با توجه به شکل ( )5مقدار  d50خاک منطقه  0/5میلیمتر
بوده و مقدار ضریب زبری مانینگ با استفاده از رابطه استریکلر
 0/042محاسبه شد.
درصد ماسه ،سیلت و رس خاک منطقه با استفاده از
آزمایش دانهبندی و محدوده معرفیشده برای اندازه ذرات ماسه
( 2-0/05میلیمتر) ،سیلت ( 0/05-0/002میلیمتر) و رس
(کوچکتر از  0/002میلیمتر) که توسط  USDAارائه شده
است ( ،)Salahzadeh, 2010تعیین شد.
نتایج نشان میدهد که ذرات در محدوده اندازه ماسه
 93/37درصد و ذرات کوچکتر از  0/05میلیمتر که در

شکل  .5منحنی دانهبندی خاک

مقاطع عرضی جویچه در نُه مقطع و با استفاده از  27اشل
بهصورت سهنقطهای برداشت شدند .در شکل ( )6نمودارهای
اعماق آب در برابر فاصله از پارشال فلوم ورودی برای آزمایش-
های مختلف آورده شده است .همانطور که در شکل ( )6دیده
میشود ،مقاطع آبراهه نامنظم بوده و مدل فیزیکی مورداستفاده
برای شبیهسازی جویچه آبیاری به واقعیت نزدیک است .الزم به
ذکر است که مقدار عمق جویچه برای شبیهسازی یک جویچه
آبیاری در حدود  12سانتیمتر در نظر گرفته شده است .این در
حالی است که با توجه به مقدار دبی ورودی (0/6 ±0/02
لیتربرثانیه) ،اعماق آب در بیشترین حالت به  3/2سانتیمتر
خواهد رسید.

شکل  .6تغييرات عمق جريان در آزمايشهای با طولهای مختلف

با استفاده از مقاطع عرضی برداشتشده و سطح مقطع
جریان ،مقادیر سرعت موج سینماتیک برای بازههای زمانی
مشخص محاسبه و مقادیر حداکثر آن برای هر آزمایش انتخاب
شد .نتایج محاسبات سرعت حداکثر موج سینماتیک در جدول

( )2آورده شده است .با توجه به متغیر بودن مقاطع رودخانه ،با
این روش محاسبه نمیتوان مقادیر سرعتهای موج سینماتیک
را در طولهای مختلف با هم مقایسه نمود اما میتوان از نتایج
بهدستآمده در روندیابی سیل استفاده کرد.
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جدول  .2مقادير حداکثر سرعت موج سينماتيک

)Ckmax (m/s

طول (متر)

0/236
0/299
0/294

4/7
20
40

برای هریک از روشهای روندیابی ،مقادیر ضرایب نفوذ در
معادالت  SCSو هورتون در طولهای مختلف انجام آزمایش،
بهینه یابی شد .در جدول ( )3مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی
نفوذ معادالت  SCSو هورتون آورده شده است.
جدول  .3ضرايب بهينهيابی شده معادالت نفوذ
SCS
C

B

a

طول ()m

0/6985
0/6985
0/6985

0/978
0/847
0/781

0/964
0/42
0/17

4/7
20
40

)K (min-1

0/75
0/75
0/75

Horton
)F0 (mm/hr
)Fc (mm/hr

582
143
44

708
787
905

طول ()m
4/7
20
40

بهمنظور ارزیابی دقت روشهای روندیابی ،ضرایب
معادالت نفوذ برای تمام روشها یکسان در نظر گرفته شد .با
توجه به جدول ( )3دیده میشود که با افزایش طول مقادیر
ضرایب معادله  SCSکاهش مییابند.
از طرفی در معادله هورتون ،سرعت نفوذ نهایی با افزایش
طول تغییرات بیشتری را نسبت به سرعت نفوذ اولیه از خود
نشان میدهد .در حالت کلی میتوان به این نکته اشاره نمود که
تغییرات طول جویچه تأثیر معنیداری را بر مقدار ضرایب
معادالت نفوذ هورتون و  SCSمیگذارد .به بیانی دیگر حساسیت
مدلهای نفوذ مورداستفاده با تغییر طول از  5متر به  20و 40
متر سبب ایجاد تغییرات زیادی در ضرایب معادالت نفوذ می-
شود.
همانطور که اشاره شد در تحقیق انجامشده توسط
 ،(2008) Habibikhaveh et al.مقدار ضرایب هیدرودینامیکی
نفوذ در آبیاری جویچهای حساسیت باالیی به تغییرات طول و
تغییرات دبی از خود نشان دادند .همچنین در تحقیق )(2008
 Ojaghloo et al.بررسی معادالت نفوذ بهمنظور پیشبینی فاز
پیشروی در آبیاری جویچهای نشان داد که ضرایب نفوذ به
تغییرات طول حساس هستند و در طولهای مختلف ،معادالت
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نفوذ نتایج متفاوتی را ارائه خواهند کرد.
در جدول ( ،)4نتایج ارزیابی مدلهای تلفیقی (تلفیق مدل
نفوذ در روندیابی سیل) با استفاده از معادالت نفوذ و روشهای
روندیابی سیل آورده شده است .الزم به ذکر است که در هر
طول ،مدل تلفیقی که دارای حداکثر مقدار آماره نش-ساتکلیف
و حداقل مقدار  RMSEاست بهعنوان روش تلفیقی منتخب
برگزیده شد تا تحلیلهای آماری بر روی آن انجام شود.
مدلهای تلفیقی منتخب در جدول ( )4با رنگ مجزا
مشخصشده است .همانطور که در جدول ( )4دیده میشود ،در
تمام حاالت معادله هورتون عملکرد بهتری را در مدلسازی نفوذ
داشته و مدل  SCSعملکرد ضعیفتری را از خود نشان میدهد.
تحقیقات  )2007( Neshat and Parehkarنشان میدهد که
عملکرد مدل هورتون در مدتزمان کوتاه انجام آزمایش بیشتر از
عملکرد مدل  SCSاست.
با توجه به اینکه مدت زمان انجام آزمایش در حدود 20
دقیقه است ،میتوان عملکرد بهتر مدل هورتون را به مدت زمان
انجام آزمایش نسبت داد .همانطور که دیده میشود ،معادله
هورتون در تمام طولها راندمان مناسبی را ارائه میکند .این در
حالی است که مدل  SCSنسبت به تغییرات طول حساس است
بهطوریکه در طولهای  4/7و  40متر مقادیر راندمان مدل
مبتنی بر معادله نفوذ  SCSبه ترتیب در حدود  60و  77درصد
بوده و این مقدار برای طول  20متر در حدود  86درصد است .از
طرفی در تمام آزمایشها ،روش روندیابی اینرسی صفر نتایج
بهتری را ارائه میکند.
هیدروگرافهای خروجی مشاهداتی و بهینهسازی شده بر
اساس روشهای تلفیقی منتخب در بازه زمانی یکسان 1141
ثانیه از آغاز انجام آزمایش در شکل ( )7آورده شده است.
همانطور که دیده میشود ،هیدروگرافهای بهینهسازی شده و
مشاهداتی بر یکدیگر منطبق شدهاند که با توجه به مقادیر آماره
نش-ساتکلیف و  RMSEروشهای تلفیقی منتخب در جدول
( )4انطباق هیدروگرافهای خروجی مشاهداتی و بهینهسازی
شده قابلانتظار است.
از طرفی با افزایش طول ،مقادیر دبیهای نفوذ کاهش
مییابند و هیدروگرافهای خروجی مشاهداتی و بهینهسازی
شده به دلیل کاهش هد هیدرواستاتیکی آب در سطوح باالتری
قرار میگیرند.
نمودارهای همگرایی خطای نسبی بهینهسازی برای
روشهای تلفیقی منتخب در بازه زمانی یکسان  1200ثانیه از
آغاز آزمایش در شکل ( )8ترسیم شده است .همانطور که در
شکل ( )8دیده میشود در روشهای تلفیقی منتخب ،مقادیر
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خطای مدل با سرعت باالیی به صفر همگرا میشوند.
برای قضاوت در خصوص معنیدار بودن تأثیر تغییرات
طول بر تغییرات دبی نفوذ ،الزم است که از یک آزمون آماری

مناسب استفاده شود .با توجه به اینکه دادههای دبی نفوذ در
هریک از طولها مستقل هستند ،آزمون من-ویتنی در سطح 95
درصد برای این قضاوت انتخاب شد.

شکل  .7هيدروگرافهای مشاهداتی و بهينهسازی شده برای آزمايشهای با طولهای مختلف

شکل  .8نمودارهای همگرايی خطا برای روشهای تلفيقی منتخب
جدول  .4ارزيابی روشهای تلفيقی تخمين هيدروگراف خروجی
)RMSE (cms

Ea%

NS%

روش تلفیقی

×10-5 3/81

13/92

60/24

SCS-KW

×10-5 3/77

13/60

61/09

SCS-DW

×10-5 3/70

13/74

60/82

SCS-MC

×10-5 1/45

5/10

94/25

Horton-KW

×10-5 1/41

4/88

94/54

Horton-DW

×10-5 1/58

5/68

93/21

Horton-MC

×10-5 4/90

4/16

86/84

SCS-KW

×10-5 4/84

4/19

87/26

SCS-DW

×10-5 4/90

4/17

86/96

SCS-MC

3/14×10-5

3/54

94/66

Horto-KW

×10-5 3/10

3/56

94/79

Horton-DW

×10-5 3/13

3/55

94/71

Horton-MC

×10-5 8/90

4/75

77/53

SCS-KW

8/75×10-5

4/72

78/59

SCS-DW

×10-5 8/90

4/74

77/83

SCS-MC

×10-5 5/54

3/57

91/42

Horton-KW

×10-5 5/41

2/94

91/82

Horton-DW

×10-5 5/50

2/96

91/53

Horton-MC

طول
() m

4/7

20

40
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آزمون آماری من ويتنی

با توجه به روشهای تلفیقی انتخابشده بر اساس جدول (،)4
برای طولهای مختلف  20 ،4/7و  40متر ،مقادیر دبی ورودی
یکسان  0/6 ±0/02و بازههای زمانی یکسان  1141ثانیه ،دبی-
های نفوذ برآورد شده به ازای هر ثانیه در آزمون آماری من
ویتنی شرکت داده شدند .نتایج این آزمون برای طولهای
مختلف در جدول ( )5آورده شده است .نتایج جدول ( )5نشان
میدهد که در تمام حاالت مقایسهای ،مقادیر  p-valueکمتر از
 0/05بوده و با رد فرض صفر ،تغییر طول تأثیر معنیداری بر
تغییرات دبی نفوذ دارد .در واقع با تغییر طول ،مقادیر دبی نفوذ
در کل بازه ،علی رقم ثابت بودن تمام پارامترهای دبی ورودی،
در بازه زمانی مورد بررسی تغییر میکنند.
جدول  .5نتايج آزمون آماری من ويتنی برای دبیهای نفوذ

p-value

برآورد نقطهای
میانهها ()cms

طولهای
موردبررسی ()m

0/0000
0/0000
0/0000

0/00006
0/00015
0/00009

4/7-20
4/7-40
20-40

برای بررسی تأثیر طول بر مقادیر دبی نفوذ در کل بازه
موردمطالعه ،پارامترهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک معرف
مرکز ثقل دادهها محاسبه شد .نتایج این محاسبات در جدول
( )6آورده شده است .همانطور که دیده میشود ،دادهها دارای
چولگی بوده و معیار میانگین توانایی الزم در معرفی مرکز ثقل
دادهها را ندارد .ازاینرو معیار باثبات میانگین هندسی بهعنوان
معیار مرکزی دادهها در نظر گرفته میشود.
جدول  .6آمارههای معرف مرکز دبیهای نفوذ

میانه

میانگین هندسی
()cms

()cms

0/000304
0/000281
0/000221

0/000299
0/000235
0/000147

میانگین ()cms

طول ()m

0/000304
0/000309
0/000344

4/7
20
40

با توجه به جدول ( ،)6با افزایش طول به دلیل کاهش هد
آب ،مقادیر دبی نفوذ کاهش خواهند یافت.
استخراج مدلهای رگرسيونی

با استفاده از اصول آماری برای ارائهی خط رگرسیون مناسب،
دادههای ضریب  f0و  fcدر معادله هورتون (معادله منتخب
روشهای تلفیقی) در نظر گرفتهشده و خطوط رگرسیون برای
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هر یک از این ضرایب نسبت به طول انجام آزمایش به دست
آمد .معادالت خطوط رگرسیون بهدستآمده در جدول ()7
آورده شده است.
جدول  .7خطوط رگرسيون ضرايب نفوذ و بررسی همبستگی
2

R

معادله رگرسیونی

ضریب

99/8

f0  679 / 3  5 / 592L

f0

 0 / 0982  0 / 0046L

100

1
fc

fc

3

به نظر میرسد که با توجه به ضرایب  Lدر معادله
رگرسیونی  ،fcخط رگرسیونی مناسب نباشد اما باید توجه داشت
که اوالً این معادله برای متغیر وابسته بهصورت غیرخطی است و
ثانیاً با قرار دادن طولهای بلند در معادله مذکور ،تأثیر طول بر
ضریب  fcمعنیدار خواهد شد.
آزمونهای فرض برای بررسی خطوط رگرسیون نتایج
جدول ( )8را تولید میکنند .یادآوری میشود که فرض صفر در
آزمون خط رگرسیون ،مناسب نبودن خط رگرسیون است .از
طرفی فرض صفر در آزمون ضرایب خط رگرسیون به این معنی
است که ضرایب خط رگرسیون باید برابر با صفر باشند.
جدول  .8آزمونهای فرض روی خطوط رگرسيون

 Pضریب
متغیر مستقل

 Pضریب ثابت
معادله

 Pآزمون خط
رگرسیون

0/024
0/003

0/024
0/003

0/005
0/003

ضریب
f0
fc

با توجه به مقادیر  p-valueبهدستآمده ،خط رگرسیون
خط مناسبی است و ضرایب آن بهدرستی تعیین شده است .از
طرفی میانگین باقیماندهها برای تمامی خطوط رگرسیون برابر
با صفر بوده و مقدار  p-valueبرای آزمون نرمال بودن توزیع
باقیماندهها برای هر سه معادله برابر با  0/111است و
باقیماندهها از توزیع نرمال پیروی میکنند .باقیماندهها دارای
واریانس ثابت و استقالل هستند .با توجه به تمامی ارزیابیهای
انجامشده خطوط رگرسیون قابلاعتماد هستند .برای ارزیابی
خطوط رگرسیون ارائهشده ،مقدار ضریب نیکویی برازش MAPE
در روشهای تلفیقی منتخب محاسبه و نتایج آن در جدول ()9
آورده شد.
جدول  .9نتايج ارزيابی خطوط رگرسيون بر اساس MAPE

MAPE%

طول (متر)

0/13
1/47
0/86

4/7
20
40
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.در روندیابی هیدرولیکی جریان دارد
مقایسهی آمارههای معرف مرکز دادههای دبی نفوذ نشان
 مقادیر دبی نفوذ،میدهد که با افزایش بازه طولی موردبررسی
.به دلیل کاهش مقدار هد هیدرواستاتیکی آب کاهش مییابند
مدلهای رگرسیونی ارائهشده برای تعیین ضرایب معادالت
2  کمتر ازMAPE نفوذ بر اساس طولهای موردبررسی با مقادیر
 مدلهایی دقیق هستند اما باید با استفاده از آزمایشهای،درصد
.بیشتر این مدلها را بهبود بخشید

:نمادها
، مدل موج سینماتیک: KW
، مدل اینرسی صفر: DW
،کونژ- مدل ماسکینگام: MC
، متوسط خطای نسبی: Ea
. ریشه میانگین مربعات خطا: RMSE
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 مقدار آماره،) دیده میشود9( همانطور که در جدول
2  برای خطوط رگرسیون در تمام آزمایشها کمتر ازMAPE
درصد بوده و میتوان از خطوط رگرسیون برای تخمین
.هیدروگرافهای خروجی و مقادیر نفوذ استفاده نمود

نتيجهگيری
با توجه به خروجیهای مدل پیشنهادی و نتایج آزمایشهای
: بهصورت کلی نکات زیر قابل بیان است،صحرایی
در آزمایشهای انجامشده معادله نفوذ هورتون بهترین
نتایج را ارائه میکند که با توجه به سایر تحقیقات انجامشده در
 میتوان دلیل آن را در کوتاه بودن مدتزمان انجام،این زمینه
.آزمایشها دانست
روش روندیابی موج پخشیدگی (اینرسی صفر) با توجه به
اینکه فیزیک مسئله را بهتر مدل میکند دارای نتایج بهتری
.کونژ و موج سینماتیک است-نسبت به روشهای ماسکینگام
انتخاب حداکثر سرعت موج سینماتیک نتایج مطلوبی را
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