DOI: 10.22059/ijswr.2018.240402.667742

)481-493 (ص1398  خرداد و تير،2  شماره،50  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

Estimation of Unsaturated Soil Hydraulic Properties Using Analytical and Inverse Methods Based on
Disc Infiltrometer Measurements
*

SINA BESHARAT1 , GISOO HASHEMPOUR2, KAMRAN ZEINALZADEH3
1. Assistant Professor of Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, , Urmia Lake Research Center, Urmia
University, Urmia, Iran
2. Ms.c. Student of Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3. Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia Lake Research Center, Urmia
University, Urmia, Iran
(Received: Nov. 20, 2017- Revised: May. 25, 2018- Accepted: Sep. 8, 2018)

ABSTRACT
Estimation and modeling of non-saturated hydraulic properties of the soil is an effective approach to
accelerate and facilitate studies on the movement of water and salts in the soil. In this paper, an inverse
solution estimation method was used to analyze the results obtained by disk infiltrometer tools. Also,
Wooding analytical method and Hydrus-1D software were used to simulate infiltration values and hydraulic
properties. In this regard, four lysimeters were used and infiltration experiments were carried out at suctions
of 15, 6, 3 and 1 cm. Also, pressure data were recorded by four tensiometers installed in the lysimeters.
Finally, the results of the inverse solution method were compared with the Wooding method. The results
showed that the inverse solution method was generally in good agreement with the Wooding analysis method.
The inverse solution method estimated the unsaturated hydraulic conductivity values close to Wooding
method at low suctions, but the estimated values were greater 12% than the Wooding method with increasing
suctions.
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تخمين خصوصيات هيدروليکی غيراشباع خاک با استفاده از روشهای حل تحليلی و معکوس مبتنی بر
اندازهگيریهای دستگاه نفوذسنج ديسک
3

سينا بشارت،*1گيسو هاشم پور ،2کامران زينال زاده

 .1استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /8 /29 :تاریخ بازنگری -1397 /3 /4 :تاریخ تصویب)1397 /6 /17 :

چکيده
برآورد و مدلسازی ویژگیهای هیدرولیکی غیراشباع خاک ،راهکاری موثر در تسریع و سهولت پژوهشهای مربوط به
حرکت آب و امالح در خاک است .در این مطالعه ،از روش برآورد حل معکوس برای آنالیز نتایج حاصل از کاربرد دستگاه
نفوذسنج مکشی دیسک استفاده گردید .همچنین از روش تحلیلی وودینگ و نرم افزار  Hydrus-1Dدر شبیهسازی مقادیر
نفوذ و ویژگیهای هیدرولیکی بهره گرفته شد .در این راستا با استفاده از چهار الیسیمتر ،آزمایشهای نفوذ در مکشهای
 3 ، 6 ، 15و  1سانتیمتر انجام شد .داده های بارفشاری توسط چهار تانسیومتر نصب شده در الیسیمترها قرائت شد .در
نهایت نتایج بدست آمده از روش حل معکوس با روش وودینگ مقایسه شدند .نتایج نشان داد که روش حل معکوس به
طور کلی تطابق خوبی با روش تحلیلی وودینگ داشت .روش حل معکوس مقادیر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع را در
مکشهای پایین نزدیک به وودینگ برآورد نمود اما با بیشتر شدن مکش مقادیر برآوردی حل معکوس  12درصد بیشتر از
روش وودینگ بدست آمد.
واژههای کليدی :پتانسیل ماتریک ،روش

مقدمه

وودینگ ،معادله ریچاردز ، ،هدایت هیدرولیکی غیراشباعHYDRUS ،

*

هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک ،از مهمترین ویژگیهای
هیدرولیکی تاثیرگذار بر رفتار آب در خاک است ( Mohanty et
 .)al, 1994این پارامتر در طرحهای آب و خاک ،طراحی شبکه-
های آبیاری و زهکشی ،مطالعه جریان در سفرههای آب
زیرزمینی ،جریان آب در سدهای خاکی و همچنین در آبشویی به
منظور نمکزدایی و دفع مواد آلوده کننده از خاک کاربرد دارد.
اندازهگیری هدایت هیدرولیکی غیراشباع بسیار مشکلتر از
اندازهگیری هدایت هیدرولیکی اشباع است چون مقدار هدایت
هیدرولیکی ( )Kبه میزان رطوبت خاک بستگی دارد و نیز برای
توصیف مناسب و کامل تابع هدایت هیدرولیکی ،باید شیب
هیدرولیکی در محدود مورد نظرتعیین شود ( Mohanty et al,
 .)1994اکثر اندازهگیریهای گزارش شده برای خاکهای غیر
اشباع ،در آزمایشگاه انجام شده است ()Iwata et al., 1995؛ زیرا
اندازهگیریهای صحرایی بدلیل تغییرپذیری خاک در مزرعه و
تعداد متغیرهایی که باید اندازهگیری شوند بسیار مشکلتر از
*

نویسنده مسئولs.besharat@urmia.ac.ir :

روشهای آزمایشگاهی هستند .به عنوان مثال باید گفت که
دادههای نگهداشت آب خاک و هدایت هیدرولیکی غیراشباع از
پارامترهای بسیاری تاثیر میپذیرند ( .)Gupta et al., 2006در
حال حاضر روشهای آزمایشگاهی و صحرایی زیادی برای تعیین
این توابع غیرخطی وجود دارد .از طرفی اکثر روشها برای
محاسبه روشهای تحلیلی به فهم شرایط مختلف استاتیکی و
دینامیکی نیاز دارند که باعث افزایش اندازهگیریهای میدانی
میگردد (.)Simunek et al,1999
مدلسازی معکوس معموالً شامل تخمین ویژگیهای
هیدرولیکی خاک با استفاده از حل عددی مکرر معادله ریچاردز
است که یک معادله دیفرانسیل مشتق جزئی درجه دو غیرخطی
برای توصیف پویایی آب در خاک در مدل سازی جریان اشباع و
غیراشباع آب است که با توجه به ماهیت غیر خطی معادله،
معموالً نمیتوان آن را به صورت تحلیلی حل نمود و باید با
استفاده از روشهای عددی حل شود ( Mashayekhi et al.,
.)2017
روش مدلسازی معکوس یک روش ریاضی برای تعیین
پارامترهای مشخص بر اساس اندازهگیریهای میدانی است
( .)Simunek et al., 1999در سالهای اخیرکاربرد دیسک
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مکشی ،برای اندازهگیری ویژگیهای هیدرولیکی خاک مورد
توجه پژوهشگران مختلفی قرار گرفته است ( Latorre et al.,
2013؛ Dohnal et al., 2010؛ .)Meshgi and Chui, 2012
استفاده از نفوذسنج دیسک یک تکنیک منحصر بفرد است ،که
قادر به مشخص کردن ظرفیت نفوذ بوسیله اندازهگیری سرعت-
های نفوذ در مکشهای مختلف است .در این روش ،عالوه بر
هدایت هیدرولیکی غیر اشباع ،میتوان پخشیدگی خاک ،طول
منافذ ماکروسکوپی و پارامتر  lکه نشاندهنده اندازه منافذ است
را بدست آورد .همچنین از جمله مزایای استفاده از دیسک
مکشی قیمت نسبتاً پایین این ابزار ،حداقل بهم خوردگی در
خاک و قابلیت تکرارپذیری اندازهگیریها نسبت به سایر روش-
های سابق است (.)Simunek and Van Genuchten, 1996
آنالیزهای مرسوم دادههای نفوذ دیسک مکشی بر پایه حل
تحلیلی وودینگ 1است .آنالیز وودینگ به سرعتهای نفوذ حالت
پایدار در مکشهای متفاوت نیاز دارد ) .)Wooding, 1968بسته
به بافت خاک رسیدن به حالت پایدار در یک آزمایش میدانی
میتواند ساعتها و یا حتی روزها طول بکشد .پژوهشهای
پیشین نشان داده است ،اگر نفوذ به حالت پایدار نرسیده باشد
روش وودینگ هدایت هیدرولیکی را بیشتر از مقدار واقعی
برآورد مینماید ( .)Simunek et al., 1999با این وجود در اکثر
پژوهشها فرض میشود که در عرض یک ساعت سرعت نفوذ به
سرعتهای حالت پایدار رسیده و در تجزیه تحلیل وودینگ
استفاده میشود .خطاهای ممکن معموالً نسبت به اثرات
ناهمگنی خاک قابل اغماض استSimunek and van .
 )1996( Genuchtenاستفاده از روش مدلسازی معکوس را به
عنوان جایگزین روش وودینگ ،برای تعیین غیرمستقیم ویژگی-
های هیدرولیکی خاک با استفاده از دادههای دیسک مکشی
مطرح کردند .در این روش ،ویژگیهای هیدرولیکی خاک
غیراشباع از دادههای نفوذ تجمعی بوسیله حل عددی معکوس
معادله ریچاردز برآورد میشوند .روش حل معکوس براساس
مینیممسازی یک تابع هدف است .برآوردهای اولیه از
پارامترهای هیدرولیکی مکرراً در روند مینیممسازی بهبود می-
یابند ،تا زمانیکه دقت موردنظر بدست آید ( Prasad et al.,
 .)2010در پژوهش دیگری ویژگیهای هیدرولیکی خاک با
استفاده از مدلسازی معکوس برآورد شدند و با روشهای
آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفتند .در این تحقیق نتایج
مدلسازی معکوس با اندازهگیریهای آزمایشگاهی مطابقت
باالیی نشان داد ( .)Ramos et al., 2006همچنین Farkas et al
1. Wooding

) (2000منحنیهای نگهداشت و توابع هیدرولیکی بدست آمده
از روش حل معکوس را با روشهای آزمایشگاهی مقایسه کردند.
همانند اکثر تحقیقات قبلی همخوانی باالیی بین دادههای مدل
و اندازهگیریشده مشاهده گردید .در پژوهشی Ventrella et al.
( )2005چهار آزمایش نفوذ را در ردیفهای کشت سورگوم در
ایتالیا انجام دادند .در این بررسی ،در هر محل چهار مکش
متوالی افزایشی بدون جابجایی دیسک اعمال کردند .آنها سه
نمونه خاک را از نزدیکی محل قرارگیری دیسک ،قبل و بعد از
آزمایش برای تعیین رطوبت اولیه و نهایی برداشت نمودند و در
نهایت تجزیه تحلیل وودینگ و روش حل معکوس را بر روی
دادهها انجام دادند؛ بر اساس نتایج بدست آمده ،مقادیر هدایت
هیدرولیکی بدست آمده از روش وودینگ و حل معکوس بسیار
به هم نزدیک بودند .در پژوهش دیگری منحنی مشخصه با
پسماند رطوبتی به روش حل معکوس و مدلهای اسکات و معلم
در دو خاک مختلف تخمین زده شد .در این تحقیق اثر
هیسترسیس در دو نوع خاک مقایسه گردید و با استفاده از
واسنجی ضرایب مدل اسکات و معلم نتایج و خروجی مدلها
بهبود یافت ) .)Abbasi, 2013همچنین Nakhaei and Simunek
) (2014توابع هدایت هیدرولیکی و مشخصات دمایی خاک را با
روش حل معکوس برآورد نمودند )2015( Latorre et al. .در
روش جدیدی بر پایه روابط  (1994) Haverkamp et al.و با
استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک ،هدایت هیدرولیکی و
ضریب جذب را با تقریب خوبی بدست آوردند.
با توجه به اهمیت تعیین ویژگیهای هیدرولیکی خاک
تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام گرفته است .در این راستا
استفاده از روشهای جدید مانند دستگاه نفوذسنج دیسک در
تحقیقات مد نظر میباشد .با وجود مقاالت متعدد در این زمینه
مشاهده شد که استفاده از روش حل معکوس بر اساس اندازه-
گیریهای پتانسیل خاک انجام نگرفته است .این تحقیق با هدف
مقایسه ویژگیهای هیدرولیکی برآورد شده خاک با استفاده از
روش حل معکوس در برابر نتایج حاصل از روش تحلیلی
وودینگ انجام گرفت.

مواد و روش ها
آزمايشها

در این پژوهش برای انجام آزمایشهای نفوذ ،چهار الیسیمتر با
ارتفاع  50سانتیمتر و قطر  15سانتیمتر در نظر گرفته شد .این
الیسیمترها در محل مناسب در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده
کشاورزی دانشگاه ارومیه قرار گرفتند .خاک مورد استفاده از
مزرعه به آزمایشگاه منتقل شد .سپس با استفاده از الک چهار
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میلیمتری خاک را الک کرده و به دقت بسیار و الیه به الیه
درون الیسیمترها ریخته شد .دو ماه به نمونهها زمان داده شد تا
خاک درون آنها حالت طبیعی از لحاظ تراکم و چگالی به خود
بگیرند .در این تحقیق از جدیدترین تانسیومترهای دیجیتالی
مدل ) (Watermarkاستفاده شد .این مدل تانسیومتر دارای
چندین سنسور نقطهای است .سنسورها به طور افقی در عمق-
های مختلف و در فواصل مختلف نسبت به مرکز نفوذسنج نصب
شدند .چهار تانسیومتر در نقاط مختصاتی)،)7،15( ،)5 ،5( :(r, z
( )5،20و ( )5،30قرار داده شد r .نشان دهنده فاصله از محور
تقارن و  zارتفاع از سطح خاک است.
در این پژوهش برای اندازهگیری شدت نفوذ از دستگاه
دیسک نفوذ مکشی ) (Mini disc infiltrometerاستفاده شد.
قطر دیسک مورد استفاده  90میلیمتر بود .در هر الیسیمتر،
یک آزمایش نفوذ با چهار مکش متوالی افزایشی  3 ، 6 ، 15و 1
سانتیمتر بدون جابجایی دیسک انجام شد (شکل  .)1افت سطح
آب در لوله مکش دستگاه نفوذسنج دیسک در هر  30ثانیه ثبت
گردید .سرعت نفوذ در ابتدای آزمایش باال است و با گذشت
زمان کاهش مییابد تا به مقدار ثابت میرسد .زمانیکه سرعت
نفوذ به مدت  15دقیقه ثابت ماند ،حالت جریان در این وضعیت
پایدار در نظر گرفته شد .اندازهگیری هر مکش تا زمانی ادامه

یافت که سه یا چهار فاصله زمانی متوالی و مساوی ،میزان افت
سطح آب در واحد زمان برابر شود و یا به عبارت دیگر افت
سطح آب ،به مدت  10دقیقه در فواصل زمانی ثابت یکسان
باشد .هر آزمایش بین  60تا  110دقیقه به طول انجامید .در
طول انجام آزمایش نفوذ ،دادههای مکش از تانسیومترها هر 10
دقیقه یکبار قرائت و ثبت شدند .پس از پایان آزمایش نفوذ در
هر الیسیمتر ،دو ساعت بعد نیز دادههای مکش قرائت شد.
آزمایشها چهار مرتبه تکرار گردید.
پس از انجام آزمایشهای نفوذ ،نمونهبرداری از
الیسیمترها تا عمق  30سانتیمتری انجام شد .سه نمونه دست-
خورده برای تعیین بافت خاک از عمقهای  15-30 ،0-15و
 30-45سانتیمتری برداشت شد .استفاده از نمونههای عمقهای
مختلف به علت باال بردن دقت و کنترل ایجاد شده در طول
آزمایشها بود .نمونههای تهیه شده به آزمایشگاه انتقال داده شد
و برای خشک کردن به مدت  24ساعت در معرض هوا قرار
گرفت .سپس با استفاده از روش هیدرومتری و الک استاندارد،
مقادیر شن ،رس و سیلت هر یک از نمونهها بدست آمد
) .)Abbasi, 2013با توجه به دادههای اندازهگیریشده ،نوع
خاک مورد آزمایش ،خاک رسی با نفوذپذیری پایین بدست آمد.

محل قرار گيری نفوذسنج ديسک

(الف)

(ب)

 50سانتيمتر

ارتفاع نسب سنسور  30و ارتفاع کل اليسيمتر

شکل  .1شکل اليسيمتر با ارتفاع  50و قطر  15سانتيمتر و محل قرارگيری تانسيومترهای ديجيتالی (الف) و شکل نفوذسنج ديسک استفاده شده در سطح
اليسيمتر (ب)
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حل عددی

روش وودينگ:

در تجزیه و تحلیل دادههای دیسک مکشی ،از حل عددی معادله
ریچاردز همراه با روش حداقلسازی غیرخطی Levenberg-
 Marquardاستفاده شد ( .)Marquard, 1963معادله حاکم برای
جریان دارسی به صورت شعاعی در یک محیط متخلخل همگن
توسط معادله اصالحشده ریچاردز به صورت رابطه  ،1مورد
استفاده قرار گرفت.
 1 
h

h K
(رابطه )1

به علت جریان سه بعدی آب از دیسک ،یک فرمول خاص نیاز
است تا نفوذ جانبی آب را مورد توجه قرار دهد .آنالیز دادههای
بدست آمده از نفوذسنج مکشی معموالً بر اساس معادلة جبری
 )1968( woodingبرای نفوذ به خاک از یک منبع دایرهای در
شرایط سه بعدی ،مرز نامحدود و جریان پایدار و یکنواخت
صورت میگیرد.

z

)

z

(K

r

)

r

(rK

r r



t

که در رابطه  Ɵ ،1رطوبت حجمی h ،بارفشاری K ،هدایت
هیدرولیکی r ،مختصات شعاعی z ،مختصات عمودی مثبت رو
به پایین و  tزمان میباشد.
رابطه ( )1تحت شرایط مرزی و اولیه مشخصی
( ،)h(r,z,t)=h(z) t=0 and h(r,z,t)=h0(t) z=0با استفاده از
نرمافزار  HYDRUS-1Dحل شد ( .)Simunek et al., 1999در
این مطالعه برای حل عددی معادله ریچاردز از تابع هدایت
هیدرولیکی خاک غیراشباع ونگنوختن -معلم استفاده شد
(رابطه .)2
1

(رابطه )2
(رابطه )3

1

K( ) = Ks Se 2 [1- (1- Se m )m ]2
 - r
n
= Se
 (1   h ) - m
s - r

در این معادله Ks ،هدایت هیدرولیکی اشباع [ m ،]LT-1و

 nضرایب تجربی  ،درصد رطوبت خاک  S ، m 3 / m 3 
درصد رطوبت اشباع خاک   r , m 3 / m 3 درصد رطوبت

باقیمانده خاک  m 3 / m 3 میباشند.
روند حل معکوس مسئله:

تابع هدف  در طول روند برآورد پارامترها ،بر مبنای دادههای
نفوذ تجمعی ،رطوبت اندازهگیری شده با  TDRو یا دادههای
تانسیومتر به حداقل میرسد .تابع هدف به صورت زیر تعریف
شده است:
(رابطه )4

nj

m

i 1

j 1

}  ( , qm )  {v j  wij [q *j (t i )  q j (t i ,  )]2

که در آن  mنشان دهنده مجموعههای مختلف اندازه-
گیری (داده نفوذ ،مکش و رطوبت) nj ،تعداد اندازهگیریها در
یک مجموعه qj*(ti( ،اندازهگیری خاص در زمان  tiبرای  jامین
مجموعه اندازهگیری β ،بردار پارامترهای بهینهسازی ( مانند،Ɵr :
 ks ،n ،α ،Ɵsو  qj)ti ،β( ،)lتخمینهای مدل مربوطه برای یک
مجموعه خاص اندازهگیری  jیا اندازهگیری  iدر مجموعه  jمی-
باشند.

(رابطه )5

Q  r 2 K ( )  4r

که در آن Q ،سرعت نفوذ حجمی جریان پایدار برای
یک مکش معین مثالً  r ،شعاع صفحه متخلخل گرد
(دیسک) K ( ) ،هدایتهیدرولیکی در   ،پتانسیل
جریان ماتریکس که بصورت زیر تعریف می شود:


   K ( )d

(رابطه )6

i

 : iمکش اولیه در خاک است .همچنین
 )1993( Janesراه حل جبری معادله ( )5را به شکل رابطهی
فشار– هدایت هیدرولیکی گاردنر به کار بردند.
(رابطه )7
) K ( )  K fs exp(
Logsdon and

که در رابطه  ،7اگر    0باشد خواهیم داشت
 :  ، K ()  K fsبرای هر خاک معین مقدار ثابت فرض می
شود.
جهت واسنجی و تایید مدل از معادلههای آماری مختلفی
استفاده شد .این معادلهها در مراحل حل معکوس و تعیین دقیق
ضرایب معادلهها به کار گرفته شد .روابط مربوط به پارامترهای
( MEحداکثر خطا)( RMSE ،ریشه مجذور میانگین خطا)CD ،
(ضریب تعیین)( EF ،کارایی مدل)( CRM ،ضریب تجمعی
باقیمانده) در زیر ارائه شده است:
N

(رابطه )8

1
 Oi  Pi
N i 1
N

 (O

 Pi ) 2

(رابطه )9

i
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N
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i 1
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(رابطه )11

RMSE 

i 1

N 1
2

(رابطه )10

MAE 

i 1

i 1

CRM 
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(رابطه )12
در روابط باال  Oiو  Piبه ترتیب مقادیر برآورد شده از
روش حل معکوس و مقادیر مشاهداتی و̅𝑂 میانگین داده های
مشاهداتی و  Nتعداد دادههای مشاهداتی است.
i 1

نتايج و بحث
در این بخش نتایج مربوط به تخمین پارامترهای هیدرولیکی
خاک بر اساس اندازهگیریهای دستگاه نفوذسنج دیسک و
تانسیومتر ارائه میگردد .پس از بهینه کردن تخمین پارامترها،
توابع هدایت هیدرولیکی و نگهداشت بدستآمده با نتایج روش
وودینگ مورد مقایسه قرار گرفتند.
آناليز وودينگ

دادههای آزمایشی ابتدا با استفاده از حل تحلیلی وودینگ آنالیز
شدند (معادله  .)7برای حل معادله وودینگ به سرعت نفوذ در
حالت پایدار در مکشهای متفاوت نیاز است .در این بررسی،
آزمایشهای نفوذ با چهار تکرار انجام شد .تنها تفاوت در
الیسیمترها ،در مقدار مکش اولیه در ابتدای آزمایشها بود که

دستگاه نفوذسنج دیسک قابلیت تنظیم مکشهای مختلف را
دارد .پارامترهای برازشی  αو  ،Ksطبق روش Logsdon and
 ،)1993( Janesبا رگرسیون غیرخطی و با استفاده از
سرعتهای نفوذپذیری در مقابل پتانسیلهای ماتریک ،بدست
آمدند .هدایتهای هیدرولیکی اشباع برآورد شده در چهار
آزمایش ،در جدول ( )1نشان داده شده است .هدایتهای
هیدرولیکی اشباع بدست آمده از چهار آزمایش مختلف ،نزدیک
به هم هستند .بیشترین هدایت هیدرولیکی اشباع مربوط به
آزمایش اول و کمترین مقدار مربوط به آزمایش سوم است .عدد
 αگاردنر ،که با رگرسیون غیرخطی بدست آمده ،در جدول ()1
قابل مشاهده است .با توجه به اینکه بافت و ساختمان خاک در
هر چهار الیسیمتر یکسان است و همچنین الیسیمترها فاقد
پوشش گیاهی هستند ،مقادیر  αبرآورد شده در چهار آزمایش
نزدیک به هم بودند .در آزمایش سوم  αکمتر از بقیه آزمایشها
است .همانطور که مشاهده میشود بیشترین مقدار  αمربوط به
آزمایش دوم است .مقایسه نتایج دو روش وودینگ و حل
معکوس در چهار آزمایش نشاندهنده بیشبرآوردی روش
وودینگ نسبت به روش حل معکوس در تعیین میزان  αو Ks
است.

جدول  .1مقايسه مقادير بهينهشده (حل معکوس) و اندازهگيریشده (وودينگ)  αو 𝐬 𝐊 در آزمايشهای انجامشده

آزمایش اول
)α (1/cm
)𝑲𝒔 (cm/min

آزمایش دوم

آزمایش سوم

آزمایش چهارم

وودینگ

معکوس

وودینگ

معکوس

وودینگ

معکوس

وودینگ

معکوس

0/201

0/16

0/21

0/154

0/199

0/168

0/205

0/175

0/01398

0/0185

0/0151

0/01768

0/0178 0/0158

0/0169 0/0147

روش حل معکوس
برآورد پارامترهای هيدروليکی خاک

دادههای برآوردشده به روش حل معکوس ،با استفاده از ترکیب
کد عددی  HYDRUS-1Dبا روش مینیممسازی غیرخطی
 Levenberg-Marquardtتجزیه تحلیل شدند .به عنوان شرایط
مرزی باال ،از مکش اعمال شده توسط نفوذسنج دیسک مکشی
استفاده شد .از آنجا که از ابتدای نفوذ تا  2ساعت پس از پایان
آن ،مکش قرائت شده توسط تانسیومتر انتهایی تغییر نکرد ،برای
شرایط مرزی پایین از گزینه بار فشاری ثابت استفاده گردید .در
طول فرآیند بهینهسازی پدیده پسماند خاک در نظر گرفته نشد.
مقادیر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع بدست آمده از روش
وودینگ در چهار آزمایش انجامشده ،در جدول ( )2آورده شده
است .هدف نهایی در تعریف تابع هدف برای حل معکوس این

است که بتوان با استفاده از حداقل اطالعات ممکن مشخصات
هیدرولیکی خاک را برآورد کرد .بر این اساس سناریوهای
مختلف با تاکید بر ورودیهای متفاوت تقسیمبندی شد تا در
نهایت بتوان سناریوی برتر را مشخص نمود .دادههای اندازه-
گیریشده با سناریوها و با تعریفهای متفاوت تابع هدف تجزیه
و تحلیل شدند .در سناریوی اول ،دادههای مکش و نفوذ تجمعی
مورد استفاده قرار گرفت .در این سناریو با استفاده از روش حل
معکوس ،پارامترهای  Ks ،θs ،αو  nبهینه شدند .در سناریوی
دوم ،عالوه بر پارامترهای  Ks ،θs ،αو  ،nپارامتر  نیز بهینه
شد .در این سناریو از دادههای اندازهگیریشده مکش و نفوذ
استفاده شد .در سناریوی سوم ،فقط دادههای اندازهگیریشده
مکش در تعریف تابع هدف گنجانده شدند .در نهایت در
سناریوی آخر ،تنها از دادههای اندازهگیریشده نفوذ تجمعی با
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میدارد و پارامترهای هیدرولیکی خاک با این سناریو بهینه
میشوند .همچنین با مقایسه نتایج جدول ( .،)3همچنین هر دو
آزمایش در سناریوی سوم از ضریب تعیین ( )R2پایینتری نسبت
به سایر سناریوها برخوردارند .با این حال باید در نظر داشت که تابع
هدف سناریو سوم در مقایسه با سناریو اول با پارامترهای ورودی
کمتری قادر به برآورد قابل قبولی از پارامترها است.

نفوذسنج مکشی دیسک برای حل روش معکوس استفاده شد.
هر چهار سناریو برای دادههای الیسیمترها توسط نرم افزار
 HYDRUS-1Dبه اجرا در آمدند .نتایج بدست آمده با گزینههای
مختلف بهینهسازی برای آزمایش اول و چهارم ،در جدول ()3
خالصه شده است .در این جدول Φh ،Φi ،سهم باقیماندههای
بین مقادیر اندازهگیریشده و بهینهسازیشده نفوذ تجمعی و
بارفشاری ،در کل تابع هدف میباشند .بهترین برازش برای هر
مجموعه اندازهگیری خاص (مانند دادههای نفوذ تجمعی یا داده-
های مکش) و بهترین برازش کلی با باالترین مقدار  R2و
کمترین مقدار تابع هدف  Φمشخص شده است.
با توجه به نتایج جدول ( )2هدایت هیدرولیکی حاصل از
روش وودینگ در آزمایش اول ،در تمام مکشها ،بیشتر از سایر
آزمایشها است .مطابق نتایج ارائهشده در جدول ( )3در
سناریوی دوم مقدار تابع هدف ،کمترین و مقدار  R2بیشترین
است .بنابراین این سناریو بهترین تعریف از تابع هدف را بیان

جدول  .2هدايت هيدروليکی غير اشباع بدستآمده از روش وودينگ

هدایت هیدرولیکی غیراشباع ()cm.min_-1

آزمایش
1
2
3
4
میانگین

= -15 cm

= -6 cm

h

0/00077
0/00063
0/00071
0/000698
0/000702

= -3

h

0/0047
0/0042
0/0042
0/0044
0/0044

= -1 cm

h

0/0086
cm
0/0078
0/0077
0/0072
0/0078

h

0/0129
0/012
0/0115
0/012
0/0121

جدول  .3خالصهای از نتايج برآورد پارامترها با گزينههای مختلف بهينهسازی برای آزمايش اول و چهارم

تابع هدف
سناریو

)Φ(i,h; 𝜃𝑠 ,α,𝐾𝑠 ,n
سناریوی اول

آزمایش

اول

Φ

)  وΦ(i,h; 𝜃𝑠 ,α,𝐾𝑠 ,n
سناریوی دوم
اول

چهارم
a

چهارم
a

)Φ(h; 𝜃𝑠 ,α,𝐾𝑠 ,n
سناریوی سوم

)Φ(i; 𝜃𝑠 ,α,𝐾𝑠 ,n
سناریوی چهارم

چهارم

چهارم

اول

اول

0/542
0/372
0/1699
..........
0/334
0/141
2/031
0/018

0/550
0/374
0/175
..........
0/356
0/165
2/245
0/018

0/515
0/356a
0/159a
...........
0/375
0/16
1/89
0/015

0/524
0/360a
0/168a
...........
0/345
0/175
1/85
0/015

0/167
........
0/168
.........
0/323
0/072
2/12
0/026

0/166
........
0/166
.........
0/361
0/085
2/198
0/006

0/551
0/551
.......
.........
0/328
0/133
2/44
0/035

0/569
0/569
.......
.........
0/353
0/152
2/45
0/034



0/5b

0/5b

1/72

1/68

0/5b

0/5b

0/5b

0/5b

𝑅2

0/965

0/958

0/966

0/967

0/882

0/886

0/900

0/9048

)𝛷𝑖∗ (-
)𝛷ℎ∗ (-
𝑟𝜃 )(m3.m-3
𝑠𝜃 )(m3.m-3

)α(1/cm
n
1-

) 𝐾𝑠 (cm.min

 : aبهترين برازش برای هر مجموعه اندازهگيری و بهترين برازش کلی با بيشترين مقدار  R2و کمترين مقدار تابع هدف مشخص شده است.
 : bنشاندهنده پارامتری که در حل معکوس ثابت گرفته شده و بهينه نشده است.

برآورد بار فشاری

شکل ( )2مکشهای اندازهگیریشده با تانسیومترها را با مکش-
های برآوردشده توسط روش حل معکوس برای آزمایش اول در
چهار محل در زیر دیسک مقایسه میکند .شکل (الف) پیشروی
جبهه رطوبتی را در  5سانتیمتری زیر دیسک نشان میدهد .در
این مختصات ارتفاعی ،تانسیومتر در محدوده شعاع دیسک قرار
داده شده است .در این مختصات جبهه رطوبتی بدست آمده از
روش حل معکوس سریعتر به حالت اشباع میرسد .پس از اتمام
آزمایش نفوذ ،نمودار مربوط به مکشهای اندازهگیریشده

سریعتر افت مینماید و خاک سریعتر رطوبت خود را از دست
میدهد .با توجه به اینکه این تانسیومتر نزدیکترین محل به
منبع نفوذ آب (دیسک) است ،مشاهده میشود که مدت زمان
بیشتری خاک در محدوده اشباع میباشد .همچنین ،نمودار فقط
در حدود  90دقیقه مکش اولیه خود را حفظ مینماید و سریع
رطوبت خاک به محدوده اشباع میرسد .در این مختصات ،خاک
زودتر از پایان آزمایش نفوذ به حالت اشباع دست مییابد .دلیل
این امر میتواند ،نزدیکی به دیسک باشد .شکل (ب) مقادیر
مکش را در مختصات (10و )7نشان میدهد.
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آزمایش اول

cm
(الف)
r=5

آزمایش چهارم
زمان ()min
0

600

400

200

0

-200

400

600

0

200

-400

z=5
-600
اندازه گیری…
شبیه سازی شده

-1000

(ب)

-800
اندازه گیری شده
شبیه سازی شده

-1200

0

0
600

400

200

600

0

r=7

400

0

200

-200

-200

-400

-400

z=10
اندازه گیری شده
شبیه سازی شده

600

400

200

-100 0

z=20

400

600

-100 0

200

-300

-300
-500
اندازه گیری شده
شبیه سازی شده
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در ارتفاع  10سانتیمتری زیر دیسک ،تانسیومتر در خارج
از محدوده شعاع دیسک قرار گرفته است .در این مختصات ،دو
نمودار با هم و در زمانهای تقریبا یکسان به رطوبت حالت
اشباع دست یافتند .اما روش حل معکوس در این ارتفاع ،مقادیر
مکش را نسبت به قرائتهای تانسیومتر کمتر برآورد کرد .از آنجا
که این تانسیومتر خارج از محدوده شعاع دیسک قرار داشت،
خاک مدت زمان کمتری در حالت اشباع باقی ماند .قسمت (ج)
شکل ( ،)2مقادیر مکشهای قرائت شده و برآورد شده را در
مختصات ( 20و  )5نشان میدهد .با توجه به اینکه تانسیومتر در
 20سانتیمتری زیر دیسک قرار دارد ،پس از گذشت 300

دقیقه خاک به محدوده اشباع میرسد .روش حل معکوس نیز
تقریباً در همین زمان به حالت اشباع رسیده است .با این تفاوت
که در روش حل معکوس رطوبت با سرعت کمتری افزایش یافته
است .همچنین به دلیل دور بودن از منبع نفوذ ،خاک مدت
زمان کمتری در محدوده اشباع باقی مانده و رطوبت را از دست
داده است .شکل (د) نشان دهنده مکش در مختصات (30و)10
است .از آنجا که این تانسیومتر از لحاظ مختصات شعاعی و هم
مختصات ارتفاعی از منبع نفوذ (دیسک) دور بود ،تقریباً در
انتهای آزمایش نفوذ به حالت اشباع رسیده و پس از آن به
سرعت رطوبت خود را از دست داده است .نمودارهای مکش
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نرمافزار  ROSETTAو با استفاده از ویژگیهای بافت خاک،
چگالی ظاهری و رطوبت ظرفیت زراعی ،نمودار هدایت
هیدرولیکی برآورد شد (شکل  .)3همانطور که مشاهده میشود،
در مکشهای باال ،برآوردهای روش حل معکوس بسیار نزدیک
به برآوردهای نرمافزار  ROSETTAاست و با مرطوب شدن
خاک و کاهش مکش خاک ،این فاصله بیشتر شده است.
در مکش های پایین ،روش حل معکوس مقادیر هدایت
هیدرولیکی را نزدیک به روش وودینگ برآورد میکند .با بیشتر
شدن مکش مقادیر برآوردی حل معکوس بیشتر از روش
وودینگ شده است .این در حالی است که تا مکش چهار سانتی-
متر ،نرمافزار  ROSETTAهدایت هیدرولیکی را بیشتر از روش
معکوس برآورد کرده است و بعد از این مکش برآوردهای حل
معکوس بیشتر شده است.

بدستآمده از قرائتهای تانسیومتر و برآوردهای روش حل
معکوس در این مطالعه ،بسیار نزدیک به نتایج مطالعات et al.
 )1999( Simunekاست )2013( Abbasi .از روشی متفاوت برای
مرطوب کردن خاک استفاده کردند .با این وجود نمودار مکش-
های قرائتشده و شبیهسازیشده آنها قابل مقایسه با نمودارهای
این پژوهش میباشند.
برآورد تابع هدايت هيدروليکی خاک

در شکل ( )3تابع هدایت هیدرولیکی برای آزمایش اول تا چهارم
با روشهای مختلف برآورد و رسم شده است .ابتدا با استفاده از
دادههای نفوذسنج دیسک و روش تحلیلی وودینگ ،هدایت
هیدرولیکی اشباع ( )Ksو  αبکار برده شده در معادله گاردنر
( )7بدست آمد و نمودار هدایت هیدرولیکی غیراشباع رسم شد.
هدایت هیدرولیکی غیراشباع با نرمافزار  HYDRUS-1Dبه روش
حل معکوس برآورد و نمودار آن رسم شد .همچنین با کمک
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شکل .3توابع هدايت هيدروليکی برآوردشده با روش حل معکوس و تابع ون گنوختن-معلم ( )Rosettaو روش وودينگ برای آزمايشهای اول تا چهارم

 )1999( Simunek et al.نیز نمودار تابع هدایت
هیدرولیکی را با روشهای مختلف آزمایشگاهی و مدل حل
معکوس برآورد کردند .آنها نیز به این نتیجه دست یافتند که،

روش حل معکوس و روش تحلیلی وودینگ ،برآوردهای نزدیکی
از هدایت هیدرولیکی غیراشباع بدست می آورد.
) Ventrella et al.,(2005تابع هدایت هیدرولیکی را هم از
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روش وودینگ و هم از روش حل معکوس بدست آوردند .آنها به
این نتیجه رسیدند که برآوردهای دو روش نزدیک به هم
هستند .البته روش حل معکوس برآورد پایینتری از هدایت
هیدرولیکی داشت.
بر اساس مقایسه نتایج هدایت هیدرولیکی خاک در
مکشهای مختلف میتوان بیان نمود که روشهای حل معکوس،
وودینگ و  Rosettaاز همبستگی باالیی نسبت به هم برخوردار
بودهاند .همچنین بهترین همبستگی بین روشهای مختلف بین
مکش  3تا  10سانتیمتر بوده و در بازه مکشهای  10تا 25
سانتیمتر ،حل معکوس مقادیر متفاوتتری نسبت به دو روش
دیگر را نشان میدهد .میتوان نتیجه گرفت که در مکشهای
باالتر بایستی در انتخاب مدل ،دقت بیشتری مد نظر قرار گیرد.
در مکشهای پایین ،روش حل معکوس مقادیر هدایت
هیدرولیکی را نزدیک به روش وودینگ برآورد میکند .با بیشتر
شدن مکش ،مقادیر برآوردی حل معکوس بیشتر از روش
وودینگ میگردد .این در حالی است که تا مکش چهار سانتی-
متری ،نرمافزار  ROSETTAهدایت هیدرولیکی را بیشتر از
روش معکوس برآورد کرده است و بعد از این مکش تا مکشی در
حدود  9/5سانتیمتری روش حل معکوس هدایت هیدرولیکی را
بیشتر از دو روش دیگر برآورد نموده است .در کل تغییرات
هدایت هیدرولیکی حاصل از روش حل معکوس شیب کمتری

نسبت به دو روش دیگر دارد.
همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود ،رطوبت
اندازهگیری شده در نقطه ظرفیت زراعی بسیار نزدیک به مقدار
برآوردشده آن با نرمافزار  ROSETTAاست .مقادیر شبیه-
سازیشده رطوبت نقطه زراعی به روش حل معکوس ،در چهار
آزمایش بسیار نزدیک به هم هستند .همچنین این مقادیر تفاوت
نسبتاً قابلقبولی با مقدار اندازهگیریشده رطوبت ظرفیت زراعی
دارند .مقدار رطوبت اندازهگیریشده در این نقطه  %40/15است.
مقدار بهینهشده رطوبت ظرفیت زراعی در چهار آزمایش در
محدوده  %31/8تا  %33/8متغیر است که این مقادیر نزدیک به
مقدار اندازهگیریشده است.
با مقایسه منحنیهای نگهداشت  )2006( Ramos et al.و
منحنیهای نگهداشت این مطالعه ،میتوان نتیجه گرفت که
نرمافزار  ROSETTAنسبت به روش حل معکوس برآورد دقیق-
تری از رطوبت بدست میآورد )2006( Ramos et al. .برای
تعریف تابع هدف خود تنها از دادههای مکش و رطوبت اولیه و
نهایی استفاده کردهاند .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که برای
برآورد منحنی نگهداشت آب خاک ،روش حل معکوس در
صورتی قابل اعتماد است که از دادههای ورودی کامل (مکش و
رطوبت) استفاده شود.
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جدول ( )4نتایج تحلیل آماری رطوبت خاک را نشان
میدهد .رطوبت خاک در مکش های متفاوت هم با نرمافزار
 ،ROSETTAو هم به روش حل معکوس برآورد شدند .سپس
دادهها مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند .آماره  MAEکه
نشاندهنده حداکثر خطاست در آزمایش دوم بیشترین و در
آزمایش اول کمترین مقدار را دارد .همچنین مقدار  RMSEدر
آزمایش اول کمترین میباشد .می توان نتیجه گرفت که نتایج
برآورد معکوس رطوبت در آزمایش اول ،به مقادیر برآوردی از
 ROSETTAنزدیکتر است .مقدار  CDدر آزمایش اول نسبت
به بقیه آزمایشها ،بیشتر به یک نزدیک میباشد و این نشانگر
کارایی روش حل معکوس در این آزمایش میباشد .ضریب

 CRMدر آزمایش اول کمترین و در آزمایش چهارم بیشترین
مقدار را دارد.
برآورد حجم نفوذ تجمعی

نرمافزار  HYDRUSقادر است در طی روند بهینهسازی
پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس ،سرعت نفوذ و
مکش را نیز شبیهسازی کند .شکل ( )5نتایج این شبیهسازی را
برای آزمایش اول و چهارم نشان میدهد .در این آزمایشها
دادههای اندازهگیری شده نفوذ تجمعی ،با نفوذسنج مکشی
دیسک با مقادیر شبیهسازیشده توسط  HYDRUS1Dمقایسه
شدهاند.
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در ابتدای آزمایش ،مقادیر اندازهگیریشده و شبیهسازی-
شده حجم نفوذ تجمعی بسیار نزدیک به هم است .تا زمان 25
دقیقه این روند ادامه دارد و این دو نمودار تقریباً بر هم منطبق
هستند .پس از این زمان این دو نمودار کمی از هم فاصله می-
گیرند و روش حل معکوس مقادیر حجم نغوذ تجمعی را کمی
بیشتر برآورد میکند .این اختالف میتواند ناشی از عدم توجه
به ناهمگونی الیههای خاک باشد .البته در هنگام پر کردن
الیسیمترها سعی شد تا الیههای خاک یکنواخت باشند .اما
احتمال دارد تراکم الیههای خاک متفاوت باشد .در ابتدای
آزمایش ،فرآیند نفوذ تحت تاثیر پتانسیل ثقلی است .اما در
انتهای آزمایش ،نفوذ ناشی از اختالف پتانسیل ماتریک بوده و

نشان میدهد که میزان نفوذ کاهش یافته است .اختالف نمودار
اندازهگیریشده و شبیهسازیشده ممکن است به همین علت
باشد .در آزمایش اول مقادیر حجم نفوذ تجمعی اندازهگیری-
شده و شبیهسازیشده در انتهای آزمایش به هم نزدیکتر شده-
اند .ولی در آزمایش چهارم مقادیر شبیهسازیشده حجم تجمعی
نفوذ در انتهای آزمایش تفاوت بیشتری را نشان میدهد .البته در
هر چهار آزمایش در ابتدای آزمایش نفوذ ،شرایط متفاوت است.
تفاوت چهار آزمایش به میزان مکش تنظیمشده به دستگاه
دیسک نفوذ وابسته بوده و تفاوت اصلی آزمایشها اختالف مکش
منفی ایجادشده از دستگاه استand Simunek (2014) .
 Nakhaeiبجای استفاده از آزمایش نفوذسنج دیسک ،از آزمایش
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 نتایج نشان داد. در مکش یک سانتیمتر است،K درصد مقدار
 در ترمهایی از دادههای،تعریف تابع هدف روش حل معکوس
-اندازهگیریشده نفوذ با دیسک مکشی و دادههای اندازهگیری
 بهترین سناریوی عملی برای برآورد،شده مکش با تانسیومتر
R2  در این سناریو مقدار.پارامترهای هیدرولیکی خاک است
 وR2= 0/966( بیشترین و مقدار تابع هدف مینیمم بوده است
 مکشهای قرائتشده از، بر اساس نتایج.)Φ= 0/515
،تانسیومترها و مکشهای برآوردشده از روش حل معکوس
درتمامی زمانها و در هر چهار آزمایش تطابق خوبی با هم
 روش حل معکوس به درستی میتواند مقادیر مکش را.داشتند
 بهطوری که این مقادیر،در مختصاتهای مختلف برآورد کند
 همچنین روش حل.نزدیک به قرائتهای تانسیومترها بود
معکوس در برآورد زمان رسیدن به محدوده اشباع بسیار دقیق
 روش حل معکوس مقادیر، در مکشهای پایین.عمل نمود
 با.هدایت هیدرولیکی را نزدیک به روش وودینگ برآورد کرد
بیشتر شدن مکش مقادیر برآوردی حل معکوس بیشتر از روش
 در این راستا برای تکمیل و ارتقا نتایج این.وودینگ گردید
پژوهش توصیه میگردد براساس روش کار انجامشده در این
تحقیق مطالعات بر روی خاک با پوشش گیاهی انجام گیرد و
.جذب ریشه نیز به روش حل معکوس برآورد گردد
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 نمودارهای بدست آمده در دو.نفوذ تک حلقهای استفاده کردند
-مطالعه از لحاظ نزدیکی مقادیر اندازهگیریشده و شبیهسازی
 در مطالعه انجامشده. تطابق نسبتا خوبی با هم دارند،شده
- نیز تطابق خوبی بین داده،Mashayekhi et al. (2016) توسط
های نفوذ تجمعی اندازهگیریشده توسط استوانههای دوگانه و
HYDRUS-2D/3D دادههای شبیهسازیشده توسط نرمافزار
.مشاهده شد

نتيجه گيری کلی
اندازهگیری هدایت هیدرولیکی غیراشباع بسیار مشکلتر از
 از آنجاییکه مقدار.اندازهگیری هدایت هیدرولیکی اشباع است
 باید،این ویژگی به شدت وابسته به درصد رطوبت خاک است
 شیب،برای توصیف مناسب و کامل تابع هدایت هیدرولیکی
هیدرولیکی و درصد رطوبت برای محدوده مورد نظر تعیین
 روش برآورد حل معکوس برای آنالیز، در این پژوهش.گردد
آزمایشهای نفوذسنج مکشی دیسک به کار برده شدکه با
استفاده از دادههای میدانی محدود میتواند کاربردی و دقیق
15  در مکشK  مقدار، بر اساس روش تحلیلی وودینگ.باشد
 همچنین. در مکش یک سانتیمتر استK  درصد5/97 سانتیمتر
66/7  و36/4  سانتیمتر به ترتیب3  و6  در مکشK مقدار
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