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ABSTRACT
Accurate prediction of water infiltration rate is very important for programming the soil and water conservation
practices in catchments. In this study, the efficiency of infiltration rate models was investigated in three land
uses consist of dry-farming, irrigated farming and pasture lands in Tahamchai catchment (20 locations with
three replications) in North West of Zanjan province, Iran. The efficiency of models was assessed using the
measured data based on the determination coefficient (R2), root mean squared error (RMSE) and Nash-Sutcliffe
Efficiency (NSE). Results indicated that there is obvious variation in water infiltration rate in different land
uses, so that the highest value was in dry-farming lands (16.6 cm h-1) and the lowest value was in pastures (5.4
cm h-1). Among the proposed models, the Kostiakove’s equation showed the highest R2 (0.99), the lowest error
(RMSE= 0.01 cm h-1) and the highest NSE (0.99) in pasture. Philip’s equation appeared to be more efficient in
the rainfed-farming and irrigated farming lands with R2=0.99, RMSE ranging from 0.14 to 0.22 and NSE=0.99.
Although, the Green-Ampt’s equation was fitted relatively well to the measured data (R2= 0.94), its error index
(RMSE= 2.32 cm h-1) was relatively high, indicating the least efficiency among the models. The GA model
showed higher estimation error for higher infiltration rate values which occur mostly at initial times of water
infiltration process. Therefore, regarding the higher correlations of the Kostiakove’s and Philip’s equations with
the measured data, these two models are recommended for predicting water infiltration rate in different land
uses of Tahamchai catchment.
Keywords: Green-Ampt’s Equation, Infiltration Rate, Kostiakove’s Equation, Philip’s Equation, Soil Infiltration.
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کارآيی مدلهای نفوذ آب به خاک در کاربریهای مختلف زمين در حوزه آبخيز تهمچای
علی رضا واعظی ،*1ياسين صالحی

1

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/9/24 :تاریخ بازنگری -1398/11/6 :تاریخ تصویب)1398/11/20 :

چکيده
پیشبینی دقیق شدت نفوذ آب به خاک برای برنامهریزی حفاظت آب و خاک در حوزههای آبخیز اهمیت زیادی دارد .در
این مطالعه کارآیی مدلهای نفوذ در کاربریهای کشت دیم ،کشت آبی و مرتع ( 20مکان در سه تکرار) در حوزه آبخیز
تهم چای واقع در شمال غربی استان زنجان ،ایران ،بررسی شد .کارایی مدلهای نفوذ بر اساس دادههای اندازهگیری شده
با استفاده از آمارههای ضریب تعیین ( ،)R2ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب کارایی نش-ساتکلیف ()NSE
ارزیابی شد .بر اساس نتایج ،تغییرات آشکاری از نظر شدت نفوذ آب در کاربریهای مختلف زمین وجود دارد و بیشترین
مقدار در کاربری دیم (16/6سانتیمتر بر ساعت) و کمترین آن در کاربری مرتع ( 5/4سانتیمتر بر ساعت) است .از بین
مدلهای مورد بررسی ،مدل کوستیاکوف بیشترین ضریب تعیین ( )R2=0/99و کمترین مقدار خطا ()RMSE=0/05 cm h-1
و بیشترین ضریب کارایی ( ) NSE=0/99را در کاربری مرتع نشان داد .در کاربری کشت دیم و کشت آبی مدل فلیپ با
ضریب تعیین  0/99و با میانگین مربعات خطایی از  0/14تا  0/22و همچنین ضریب کارایی نش-ساتکلیف  0/99نسبت به
دیگر مدلها کارایی بیشتری را داشت .با وجود آن که مدل گرین-امپت برازش نسبتاً خوبی به دیگر مدلها به دادههای
اندازهگیری شده داشت ( )R2=0/94اما شاخص خطای آن نسبتاً زیاد (  )RMSE=2/32 cm h1بود که نشان از کمترین
کارآیی این مدل در بین مدلها است .خطای این مدل در مقادیر زیادتر شدت نفوذ که اغلب در لحظات اولیه فرآیند نفوذ
رخ میدهد ،بیشتر بود .بنابراین با توجه به همبستگی باالی مدلهای کوستیاکوف و فیلیپ با دادههای اندازهگیری شده در
حوزه آبخیز تهمچای ،این دو مدل برای پیشبینی شدت نفوذ در کاربریهای مختلف زمین پیشنهاد میشود.
واژههای کليدی :توابع غیرخطی ،شدت نفوذ ،کاربری زمین ،منطقه نیمهخشک.

مقدمه
نفوذ آب به خاک از مهمترین فرآیندهای مؤثر بر تولید رواناب طی
بارندگی و فراهمی آب آبیاری برای ریشه گیاهان است .با گذشت
زمان از آغاز فرآیند نفوذ ،مقدار نفوذ تجمعی آب به خاک افزایش
و در عین حال از شدت نفوذ آن کاسته میشود .محاسبه دقیق
نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ لحظهای در طراحی سیستمهای
آبیاری در مزراع و مدیریت آبخیزداری و پیشبینی سیالب اهمیت
زیادی دارد .تغییرات زمانی شدت نفوذ آب به خاک 1توسط
بسیاری از پژوهشگران در طول قرن گذشته بررسی شده است و
مدلهای زیادی برای محاسبه آن ارائه شده است ( Mizaee et
 )al., 2014که بهصورت مدلهای تجربی ،نیمهتجربی و پایه
فیزیکی تقسیمبندی شدهاند ( .)Mishra et al., 1999مدل
کوستیاکوف ( ،)Kostiakov, 1932مدل کوستیاکوف اصالح شده
( )Smith, 1972و مدل سازمان حفاظت خاک آمریکا)SCS( 2

( .)US Department of Agriculture, 1974از جمله مدلهای
تجربی نفوذ آب به خاک هستند .مدلهای نیمهتجربی مانند مدل
هورتون ( )Horton, 1940از جمله مدلهای با پایه فیزیکی و
تجربی هستند .این مدلها از شکل ساده معادله پیوستگی جریان
استفاده میکنند .مدلهای پایه فیزیکی مانند معادله فیلیپ
( )Philip, 1957و گرین -امپت ( )Green and Ampt, 1911از
حل معادله ریچاردز به دست آمدهاند (.)Shukla et al., 2003
دستیابی به مدل نفوذ مناسب برای پیشبینی شدت نفوذ آب به
خاک و در نتیجه در ارزیابی حساسیت خاکها به تولید رواناب و
فرسایش و نیز برنامهریزی آبیاری حائز اهمیت است.
کارکرد مدلهای نفوذ به ویژگیهای مختلف فیزیکی مانند
توزیع اندازه ذرات و ساختمان از یک سو و شرایط خاک مانند
مدیریت خاک و محتوای رطوبتی خاک وابسته است ( Kavian et
 .)al., 2017تاکنون پژوهشهای مختلفی در زمینه ارزیابی و
مقایسه مدلهای نفوذ آب در خاک انجام شده است از آن جمله
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 )2009(Ghorbani Dashtaki et al.در پژوهشی بهمنظور قرار
دادن مدلهای نفوذ آب به خاک در معرض تغییرات مکانی در
 123مکان با بافتهای مختلف عملکرد مدلهای نفوذ
کوستیاکوف ،مزنسف ،هورتون و فیلیپ را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد مدلهای هورتون،
کوستیاکوف و فیلیپ به مقدار زیادی تحت تأثیر تغییرات مکانی
قرار میگیرند و مدل مزنسف تخمینهای مناسبتری نسبت به
دیگر مدلها در اکثر مکانها نشان داد )2013( Askari et al. .با
هدف ارزیابی صحت مدلهای نفوذپذیری در مناطق ساحلی و
سیالب زیر کشت نخل روغنی در کشور مالزی به بررسی  10مدل
نفوذ پرداختند .آنان گزارش کردند مدل کوستیاکوف اصالح شده
با توجه به ریشه میانگین مربع خطا نتایج بهتری ارائه دادSaikia .
 )2016( and Dasدر مطالعهای مروری برای بررسی مدلسازی
نفوذ در مناطق مختلف با انواع خاک گزارش کردند مقادیر
پارامترهای مدلهای نفوذ از خاکی به خاک دیگر متفاوت است.
در مطالعهای  )2017( Sihag et al.بهمنظور ارزیابی میزان نفوذ
در منطقه هاریانا در کشور هند در  10منطقه و با  109نقطه
مشاهدهای مدلهای کوستیاکوف ،کوستیاکوف اصالح شده و
 SCSرا ارزیابی نمودند و گزارش کردند این مدلها پیشبینی
دقیقی از میزان نفوذ منطقه نداشتند و مدل جدیدی برای آن
منطقه ارائه دادند )2018( Patil et al. .در مناطق مختلف
کشاورزی منطقه نیشیک در کشور هند کارآیی مدلهای نفوذ را
مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند مدل کوستیاکوف نسبت
به مدلهای دیگر بهترین برآورد را داشتHaimanote et al. .
( )2019با ارزیابی مدلهای کوستیاکوف ،فیلیپ و هورتون در 42
نقطه حوزه آبخیز آنجنی در آفریقا گزارش کردند مدلهای
هورتون و کوستیاکوف با ضریب تعیین ،0/97 ،)R2( 1ضریب
کارایی نش-ساتکلیف )NSE( 2برابر با  % 97و میانگین خطای
مطلق )MAE( 3و ریشه میانگین مربعات خطا )RMSE( 4بهترتیب
 2/25و  3/43برای هورتون و  2/34و  3/57برای کوستیاکوف
بهترین نتایج را داشتند )2019( Nugroho et al. .با ارزیابی مدل-
های نفوذ برای خاکهای معدنی در زمینهای مختلف مناطق
گرمسیری گزارش نمودند که مدل کستیاکوف در مقایسه با مدل
کوستیاکوف-لوئیس ،گرین-امپت ،فیلیپ و هورتون نفوذ را با دقت
بیشتری برآورد میکند .یافتههای آنها نشان داد میزان
نفوذپذیری تحت تأثیر تعدادی از عوامل مانند چگالی فشرده،
تخلخل ،رطوبت خاک و بافت خاک قرار داردGhorbani . .
 )2010( Dashtaki et alبا اندازهگیری نفوذ در دو کاربری مرتع

تخریب شده و مرتع حفاظت شده نشان دادند میانگین نفوذ
تجمعی در مرتع حفاظت شده بیشتر از مرتع تخریب شده بود.
آنها دلیل این نتیجه را اثر عملیات شخم و شیارهای ایجاد شده
و در نتیجه تخریب مرتع گزارش کردند)2011( Kavousi et al. .
در حوضه آبخیز کجور اقدام به ارزیابی چندین مدل نفوذ آب به
خاک کردند .نتایج آنها نشان داد که مدل کوستیاکوف بهترین
برازش و مدلهای گرین و امپ و مدل هورتون بدترین برازش را
با دادههای اندازه گیری شده داشتند )2014( Talebi et al. .با
مطالعه معادالت نفوذ در  10نقطه در گروههای هیدرولوژکی  Aو
 Bخاک در حوزه آبخیز منشاد استان یزد چهار مدل نفوذ را برای
هر نقطه برازش دادند و مدل کوستیاکوف–لوئیس را بهعنوان
مناسبترین مدل برای برآورد نفوذ در خاکهای گروه
هیدرولوژیکی  Aو  Bمعرفی کردند  )2016( Rahmati et al.در
مطالعهای بهمنظور ارزیابی پارامترهای معادالت مختلف نفوذ برای
حوزه آبخیز لیقوان نشان دادند که مدلهای سه جزئی فیلیپ،
کوستیاکف ،کوستیاکف اصالح شده هورتون ،گرین و امپ و
فیلیپ بهترتیب با مقادیر خطای برازش برابر با 36 ،13 ،10 ،8 ،4
و  37بهترتیب کمترین خطا را در پیشبینی نفوذ تجمعی یا
سرعت نفوذ برخوردار بودند )2016( Razzaghi et al. .در مطالعه-
ای با هدف بررسی عملکرد مدلهای نفوذ آب به خاک در منطقه
ارومیه عملکرد مدلهایی از جمله فیلیپ ،کوستیاکوف،
کوستیاکوف-لوئیس ،هورتون ،هاگینز و مونکه ،و اسمیت-پارالنژ
خطی و غیرخطی را بررسی کردند .آنان گزارش کردند که بر
اساس شاخص  RMSEو  AICعملکرد مدلهای فیلیپ،
کوستیاکوف ،کوستیاکوف-لوئیس ،هورتون با شباهت حدود 80
درصد نسبت به هاگینز و مونکه ،و اسمیت-پارالنژ خطی و
غیرخطی بهتر بود.
 )2016( Soleimani et al.با برآورد نفوذ در کاربریهای
مختلف بهمنظور مدیریت بهینه حوزه آبخیز کاکاشرف استان
لرستان گزارش کردند مدل فیلیپ بهعنوان برترین مدل و مدل
هورتون ضعیفترین مدل در هر سه کاربری انتخاب
شدند )2017( Sohrabi-Sadikhani .با بررسی تأثیر کاربری زمین
بر کارآیی برخی از مدلهای نفوذ آب به خاک در  82نقطه از
اراضی زراعی ،باغی و مرتع شهرستان مرودشت استان فارس
گزارش کردند که مدلهای کوستیاکوف-لوئیس ،هورتون ،گرین-
آمپ ،سازمان حفاظت خاک آمریکا ،کوستیاکوف و فیلیپ بهترتیب
در رتبههای اول تا پنجم ارزیابی قرار گرفتند .آنها دلیل برتری
مدل کوستیاکوف-لوئیس را بیشتر بودن تعداد پارامترها نسبت

1. Determination coefficient
2. Nash-Sutcliffe Efficiency

3. Mean absolute error
4. Root mean square error
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به دیگر مدلها عنوان کردند.
بررسی پژوهشهای انجام شده نشاندهنده نتایج متفاوت
عملکرد مدلهای نفوذ آب در خاکهای با ویژگیهای فیزیکی
مختلف و در شرایط متفاوت مدیریتی است .اگرچه تاکنون
پژوهشهایی در مورد دقت معادالت نفوذ آب به خاک در ایران و
خارج از کشور انجام گرفته است اما همچنان اطالعات محدودی
در مورد کارایی مدلهای نفوذ در کاربریهای مختلف زمین وجود
دارد .اهمیت این موضوع در حوزههای آبخیز مناطق نیمهخشک
که تولید رواناب و فرسایش خاک مهمترین عامل تخریب زمین
در آنها است ،دوچندان میباشد .این پژوهش مبتنی بر اندازه-
گیریهای صحرایی نفوذ آب به خاک در کاربریهای کشت دیم،
کشت آبی و مرتع در حوزه آبخیز تهم چای بهمنظور ارزیابی
کارآیی مدلهای مختلف نفوذ آب (کوستیاکوف ،کوستیاکوف-
لوئیس ،فیلیپ ،هورتون ،سازمان حفاظت خاک آمریکا و گرین-
امپت) در این حوزه آبخیز نیمهخشک کشور انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد بررسی

این پژوهش در حوزه آبخیز تهمچای واقع در  10کیلومتری شمال
غرب زنجان و مختصات جغرافیایی  36˚53′تا  36˚46′عرض
شمالی و  48˚71′تا  48˚37′طول شرقی انجام شد .مساحت حوزه
آبخیز حدود  22816هکتار است که از آن حدود  61/9درصد از
سطح حوزه ( 14142هکتار) را کاربری مرتع ،حدود 32/7درصد
( 7463هکتار) را کشت دیم یا اراضی رها شده و حدود  5/4درصد
( 1211هکتار) را کشت آبی دربر گرفته است .در ارتفاع متوسط
حوزه آبخیز  2085متر از سطح دریا است .پوشش گیاهی در
دامنهها ضعیف ( 10-15درصد) است .میانگین دمای ساالنه 10
درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی ساالنه  378میلیمتر است و
اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن جزء مناطق نیمهخشک
محسوب میشود (شکل .)1

شکل  -1نقشه کاربری زمين و موقعيت نقاط مطالعاتی در حوزه آبخيز تهم چای

اندازهگيری ويژگیهای خاک

( .)Kemper and Rosenau, 1986همچنین نمونههای خاک

نمونهبرداری خاک در  20مکان و از عمق صفر تا  30سانتیمتری
با سه تکرار انجام شد .نمونهها از الک  2میلیمتری عبور داده شد.
سپس برای انجام آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه
انتقال داده شدند .برای تعیین چگالی ظاهری خاک ،نمونههای
دستنخورده با استفاده از سیلندر فلزی ( Gee and Bauder,
 )1986به ارتفاع  7سانتیمتر و قطر  4/7سانتیمتر برداشت شد.
برای تعیین پایداری خاکدانهها نیز نمونههایی از خاکدانههای با
قطر  6تا  8میلیمتر از خاک بهوسیله الکهای مربوطه تهیه شد

دستخورده برای آزمایشهای رایج برداشت شد .این نمونهها پس
از عبور از الک  2میلیمتری برای انجام آزمایشهای فیزیکی و
شیمیایی به آزمایشگاه انتقال داده شدند .توزیع اندازه ذرات به
روش هیدرومتری ( pH ،)Gee and Bouder, 1986خاک بهوسیله
pHسنج در گل اشباع ( ،)Lean, 1982درجه شوری به وسیله
ECسنج بر مبنای رسانای الکتریکی عصاره گل اشباع ()EC
( )Western, 1999و میانگین قطر خاکدانهها و پایداری خاک-
دانهها در نمونه خاکدانه  6تا  8میلیمتر به روش الک تر با
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جداسازی خاکدانههای پایدار در آب به مدت یک دقیقه
( )Kemper and Rosenau, 1986اندازهگیری شدند رطوبت اشباع
خاک  )SP(1پس از اشباع کردن نمونههای خاک و نگه داشتن به
مدت  24ساعت از طریق اندازهگیری رطوبت وزنی تعیین شد
( .)Soil Survey staff, 2014کربنات کلسیم معادل به روش
تیتراسیون ( )Jones, 2001و محتوای کربن آلی به روش والکی
بالک ( )Walkley and Black, 1934تعیین شد .دادههای نفوذ
آب به خاک از آزمایش شدت نفوذ با استفاده از استوانه مضاعف
به روش بار افتان ( )Klute and Dirksen, 1986در  20مکان با
سه تکرار (مجموعاً در  60نقطه) بهدست آمد بدین منظور از دو
استوانه فلزی به قطرهای  32و  55سانتیمتر ،ارتفاع  25سانتی-
متر و ضخامت  2میلیمتر استفاده شد هر دو استوانه بهصورت
متحدالمرکز روی سطح خاک قرار گرفته و از طریق وارد کردن
ضربه به داخل خاک ( 5تا  10سانتیمتر) فرو برده شدند .فاصله
دیوارهای دو استوانه از هم حدود  15سانتیمتر بود و سپس با
ریختن آب درون سیلندرها و قرائت میزان افت سطح آب در واحد
زمان از طریق خطکشی که به دیواره داخلی استوانه چسپانده

شده بود میزان نفوذ آب به خاک تعیین شد .اندازهگیری نفوذ تا
زمانی که سرعت نفوذ به مقدار ثابتی برسد (حدود  2ساعت) ادامه
یافت .آزمایشهای نفوذ در فصل تابستان که رطوبت خاک سطحی
کمترین بود (حدود  4تا  5درصد) انجام گرفت .سرعت نفوذ آب
در هر زمان از آغاز فرآیند نفوذ ،بهعنوان سرعت نفوذ لحظهای
درنظر گرفته شد .سرعت نفوذ آب به خاک در آغازین زمان
آزمایش به نام سرعت نفوذ اولیه 2و سرعت نفوذ آب در زمانی که
به حد تقریب ًا ثابتی رسید ،به نام سرعت نفوذ نهایی 3بیان شد.
برای برآورد نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ لحظهای از مدلهای
کوستیاکوف ،کوستیاکوف لوئیس ،فیلیپ ،گرین-امپت ،هورتون و
دفتر حفاظت خاک آمریکا ( )SCSاستفاده شد .معادالت و
پارامترهای هر یک از مدلها در جدول ( )1ارائه شده است .بر
اساس دادههای مشاهدهای نفوذ در هر کاربری زمین (نفوذ تجمعی
و شدت نفوذ) ،ضرایب معادالت نفوذ (مقدار  kو  bدر مدل
کوستیاکوف و مدل کوستیاکوف-لوئیس ،مقدار  kدر مدل هورتون
و نیز مقدار  aو  bدر مدل  SCSبر اساس شماره منحنی نفوذ) به
دست آمدند.

جدول  -1مدلهای نفوذپذيری خاک

مدل
گرین -امپت ()1911

معادله ریاضی
A
+B
I

=i

کوستیاکوف ()1932

I = kt b

هورتون ()1940

i = if + (i0 − if )e−kt

اجزای مدل
 Iعمق نفوذ تجمعی i ،سرعت نفوذ لحظه ای A ،و  Bضرایب به دست آمده
از آزمایش است.
 Iعمق نفوذ تجمعی k ،و  bضرایب به دست آمده از آزمایش و  tزمان از آغاز
فرایند نفوذ هستند.
 iعمق سرعت نفوذ لحظه ای if ،سرعت نفوذ نهایی i0 ،سرعت نفوذ اولیهt ،

زمان e ،عدد نپر و  kضریب بدست آمده از آزمایش است.

فیلیپ ()1957

I = St 2 + At

 Iعمق نفوذ تجمعی S ،ضریب جذبی خاک (تابع مکش خاک) A ،بیانگر
نیروی ثقل در نفوذ و  tزمان است.

کوستیاکوف-لوئیس ()1972

𝑡𝑓𝑖 I = kt b +

 Iعمق نفوذ تجمعی k ،و  bضرایب به دست آمده از آزمایش if ،سرعت نفوذ
نهایی و  tزمان است.

سازمان حفاظت خاک آمریکا ()1974

I = at b + c

 Iعمق نفوذ تجمعی t ،زمان a ،و  bمقادیر به دست آمده بر اساس جدول و
از روی شماره منحنی ضرایب به دست آمده و  cضریب ثابت ( )0/698است.

1

ارزيابی معادالت نفوذ

پس از تعیین پارامترهای مدلهای مورد بررسی ،مقادیر نفوذ
برآورد شده برای هر مدل با مقادیر واقعی مقایسه شد .سپس با
استفاده از آمارههای ضریب تعیین ( ،)R2ریشه میانگین مربعات
خطا ( ،)RMSEمیانگین خطای مطلق ( )MAEو ضریب کارایی
نش-ساتکلیف ( )NSEکارآیی مدلهای مورد مطالعه و ارزیابی و
1. Saturation moisture
2. Inituial infiltration rate

مقایسه شد .ضریب تعیین درجه همخطی بودن دادههای اندازه-
گیری شده و برآوردی را نشان میدهد هرچه این عدد به یک
نزدیکتر باشد نشاندهنده برازش بهتر دادهها است .ریشه
میانگین مربعا خطا و میانگین خطای مطلق میزان خطای تخمین
را نشان میدهند هر چه مقدار این دو آماره زیادتر یعنی خطای
بیشتری رخ داده است و همواره مثبت هستند RMSE .هم واحد
3. Final infiltration rate
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پایداری ساختمان خاک بین کاربریهای زمین وجود دارد به-
طوری که بیشترین مقدار پایداری خاکدانهها در آب در کاربری
مرتع ( 2/2میلیمتر) و کمترین مقدار آن در کشت آبی (1/5
میلیمتر) است.

با دادهها و  MAEبدون بعد است .مقدار عددی ضریب کارایی
نش -ساتکلیف بین منفی بینهایت تا یک است و هرچه به یک
نزدیکتر باشد بیانگر آن است که مدل تخمین بهتری داشته است
و هرچه به صفر نزدیکتر شود از دقت مدل کاسته میشود.
آمارههای مذکور از روابط زیر محاسبه شدند.

تغييرات نفوذپذيری خاک در کاربریهای زمين

(𝑥𝑖 −𝑥𝑗 )2

(رابطه )1

𝑁∑ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
√ 𝑖=1

𝑛

𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑖̅
𝑥

(رابطه )2

2
𝑛∑
) 𝑗𝑋𝑖=1(𝑋𝑖 −

(رابطه )3

̅ 2
𝑛∑
) 𝑖𝑋𝑖=1(𝑋𝑖 −

𝑛

بررسی تغییرات زمانی نفوذ آب در کاربریهای مختلف زمین
نشان داد که کاربریهای زمین شدت نفوذ آب (اولیه ،متوسط و
نهایی) متفاوتی دارند (شکل  .)2کاربری کشت دیم بیشترین
شدت نفوذ اولیه ( 43/35سانتیمتر بر ساعت) و میانگین سرعت
نهایی نفوذ ( 16/65سانتیمتر بر ساعت) را دارد (جدول  .)3شدت
نفوذ نهایی در این کاربری بهترتیب  16درصد بیشتر از کشت آبی
و  3/1برابر مرتع است .تفاوت در میزان شدت نفوذ اولیه و متوسط
در کاربریهای مختلف میتواند به تفاوت در ویژگیهای خاک
مانند بافت خاک ،درصد ماده آلی ،ساختمان و همچنین میزان
تخریب خاک اشاره کرد ( .)Omidvar et al., 2014سرعت نهایی
نفوذ آب در کاربریهای زمین تفاوت چشمگیری داشت و از 1/6
سانتیمتر بر ساعت در کاربری مرتع تا  6/90سانتیمتر بر ساعت
در کاربری کشت دیم متغیر است .در مطالعات Soleimani et al.
( )2016نیز کاهش سرعت نفوذ نهایی از کاربری زراعی به مرتع را
گزارش شده است .با توجه به نبود تفاوت اساسی در درصد شن
( 7درصد) ،سیلت ( 3درصد) و رس ( 6درصد) ،بین خاک کاربری-
های زمین ،تفاوت در شدت نفوذ نهایی میتواند به دلیل عوامل
مدیریتی باشد .چرای دامها در کاربری مرتع عامل اصلی کاهش
نفوذپذیری خاک در این کاربری زمین است.

= 𝐸𝐴𝑀

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

که در روابط باال  xiمقدار سرعت نفوذ یا نفوذ تجمعی
برآورد شده و  xjمقدار سرعت و نفوذ تجمعی اندازهگیری شده و
 nنیز برابر تعداد مقایسهها میباشد.

نتايج و بحث
ويژگیهای خاک کاربریهای زمين

جدول ( )2میانگین ویژگیهای خاک در کاربریهای زمین را
نشان میدهد .با توجه به نتایج بررسی توزیع اندازه ذرات ،خاک
مرتع و کشت دیم در کالس لوم شنی و خاکهای تحت کشت
آبی در کالس لوم رس شنی قرار دارند .خاکهای منطقه از نظر
مقدار آهک ( 16/4تا  19/9درصد) ،درصد رطوبت جرمی اشباع
( 33تا  41درصد) و چگالی ظاهری خاک ( 1/58تا  1/65گرم بر
سانتیمتر مکعب) دارای شرایط نسبتاً مشابهی بودند .بیشترین
مقدار ماده آلی در کاربری کشت دیم ( 2/3درصد) و کمترین
مقدار آن در مرتع ( 1/5درصد) است .تفاوت نسبت زیادی از نظر

جدول  -2ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک کاربریهای زمين در حوزه آبخيز تهمچای

ویژگیهای خاک

مرتع

کشت دیم

کشت آبی

میانگین مربعات

شن )(%

55
25/8
19/2
33/0b
1/65
2/2a
1/58c
1/5c
18/7

53/9
28/8
17/3
37/2b
1/60
2/0b
6/77b
2/3a
19/9

48/2
28/6
23/2
41/4a
1/58
1/5c
6/90a
2/0b
16/4

89/93ns
20/48ns
47/33ns
*132/01
1/54ns
**0/610
**54/62
**1/13
16/13ns

سیلت )(%
رس )(%
رطوبت اشباع )(%
چگالی ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب(

میانگین وزنی قطر خاکدانههای پایدار (میلیمتر)
سرعت نفوذ نهایی آب (سانتیمتر بر ساعت)
ماده آلی )(%
کربنات کلسیم معادل )(%

جدول  -3مقادير سرعت نفوذ اوليه ،نهايی و متوسط در کاربریهای زمين در حوزه آبخيز تهم چای

کاربری

سرعت نفوذ اولیه
(سانتیمتر بر ساعت)

(سانتی متر بر ساعت(

سرعت نفوذ نهایی
(سانتیمتر بر ساعت)

متوسط سرعت نفوذ

کشت دیم
کشت آبی
مرتع

43/35
30/20
13/12

16/65
14/30
5/41

6/90
6/77
1/58
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کشت ديم
مرتع
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شذت نفوذ (سانتی متر بر ساعت)
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0

زمان (دقیقه)
شکل  -2تغييرات شدت نفوذ آب به خاک در کاربریهای مختلف زمين

دقت معادالت نفوذ

جدول ( )4نتایج ارزیابی کارآیی مدلهای برآوردی نفوذ را در
کاربریهای زمین نشان میدهد .تحلیل دادهها نشان داد که مدل-
های نفوذ برازش خوبی بر دادههای مشاهدهای دارند بهطوری که
ضریب تعیین ( )R2خطوط برازش یافته بر دادهها از  94/3درصد
در مدل گرین-امپت تا  99/7درصد در مدل کوستیاکوف تغییر
دارد .ارزیابی مدلها بر اساس شاخص  R2نشاندهنده کارایی
بیشتر مدل کوستیاکوف در برآورد شدت نفوذ و در عین حال
کارایی کمتر مدل گرین-امپت است .برای بررسی دقت کارایی
مدلها از شاخصهای خطا ( MAE ،RMSEو  )NSEاستفاده شد.
نتایج نشان داد که که مدل کوستیاکوف کمترین مقدار خطا را در
کاربریهای زمین به ترتیب با میانگین  MAE ، RMSEو NSE
برابر با  0/04 ،0/22 cm.h-1و  0/99دارد .مقدار این شاخصها در
کاربری مرتع نسبت به سایر کاربریهای زمین کمترین (بهترتیب
با  MAE ،RMSEو  NSEبرابر با  0/01 ،0/05 cm.h-1و  )0/99بود.
همچنین خطای مدل فیلیپ بر اساس شاخصهای  RMSEو
 MAEنیز در کاربریهای زمین کمتر (برابر با  0/27 cm.h-1و
 )0/04و کارایی نش-ساتکلیف ( )NSEزیادتر ( )0/99بود مدل
SCSپراکنش مناسبی از دادهها را برای همه کاربریها
( )R2=0/98نشان داد .بررسی ضریب  NSEبرای این مدل نشان
داد که نسبت به مدلهای هورتون ،کوستیاکوف -لوئیس و گرین-
امپت بهترتیب  20 ،11و  23درصد از کارایی بیشتری برخوردار
است اما نسبت به مدلهای کوستیاکوف و فلیپ  14درصد کارایی
کمتری داشت .مدل گرین-امپت با برازش ضعیفتر نسبت به دیگر
مدلها به دادهها ( )R2=0/94و با شاخص خطای زیاد (cm.h-
 )RMSE= 2/321کمترین کارآیی را داشت .بر این اساس میتوان
مدلهای نفوذ آب به خاک را از نظر کارایی در برآورد شدت نفوذ
بهترتیب با برتری کوستیاکوف ،فیلیپ ،SCS ،هورتون،

کوستیاکوف-لوئیس و گرین-امپت بیان کرد .در پژوهشی
 )2012( Jejurkar and Rakurkarمیزان نفوذ آب به خاک در
شرایط مختلف پوشش زمین بررسی کردند و معادالت نفوذ
(کوستیاکوف ،کوستیاکوف اصالح شده ،هورتون و فیلیپ) را مورد
اعتبارسنجی قرار دادند .آنان نشان دادند که میزان نفوذ در
تابستان حدود دو برابر میزان نفوذ در زمستان است و مدل
کوستیاکوف تقریباً برای تمام پوششهای زمین بهترین مدل بود.
گزارشها نشان میدهد که ارزیابی کارآیی مدلهای نفوذ بدون
بررسی میزان پراکندگی دادهها و اعتماد کامل به نتایج RMSE
میتواند گمراهکننده باشد ،زیرا این شاخص از توازن مقادیر
کوچکتر و بزرگتر خطاها به دست میآید ()Mizaee et al., 2015
با توجه به جدول ( )4مدلهای کوستیاکوف ،فیلیپ و دارای
مقادیر  RMSEبسیار نزدیک بههم هستند .همین اساس برای
تعیین مدل مناسب باید پراکنش همه دادهها و نیز در انتخاب
مدل بهتر در نظر گرفته شود.
برای بررسی دقیقتر دقت معادالت نفوذ ،مقادیر اندازهگیری
شده نفوذ در مقابل مقادیر برآوردی مدلها برای هر یک از
کاربریهای زمین ارزیابی شدند (شکل  .)3نتایج همچنان بیانگر
آن است که مدل کوستیاکوف و مدل فیلیپ در تمام شدتهای
نفوذ آب برآورد بهتری داشتند .از مهمترین دالیل دقت زیاد مدل
کوستیاکوف در همبستگی زیادی با دادهها ،پایه تجربی آن است
که به مدل امکان انطباق با دادهها بدون محدودیت خاصی را
میدهد ( .)Rahmati et al., 2016نتایج ارزیابی مدل هورتون
نشاندهنده آن است که این مدل در مقادیر پایین نفوذ (مقادیر
نفوذ در زمانهای پایانی فرآیند نفوذ) همبستگی بیشتری با داده
های مشاهداتی در سه کاربری زمین دارد اما با افزایش شدت نفوذ
(مقادیر نفوذ در زمانهای ابتدایی فرآیند نفوذ) مقدار خطای این
مدل در کاربری مرتع افزایش یافته ،مدل مقدار شدت نفوذ
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بیشتری را برآورد میکند .این نتیجه برای مدل سازمان حفاظت
خاک آمریکا ( )SCSعکس بوده ،با افزایش شدت نفوذ ،مدل دچار
کمبرآوردی در کاربریهای زمین میشود .مدل گرین-امپت در
کاربری کشت آبی دچار اندکی بیشبرآورد میشود و در کاربری
مرتع و کشت دیم با کمبرآوردی نسبتاً زیادی همراه بود .بهطور
کلی با توجه به مقادیر جدول ( )4و شکل ( )3بهطور کلی مدل
کوستیاکوف و فیلیپ ،مناسبترین مدلها برای دادههای نفوذ
منطقه تهمچای بودند و مدلهای دفتر حفاظت خاک آمریکا،
هورتون ،کوستیاکوف-لوئیس و گرین-امپت بهترتیب در رتبههای
بعدی قرار دارند .علت خطای نسبتاً بیشتر مدل گرین-امپت این
است که در این مدل ،شدت نفوذ آب به خاک بهصورت تابع خطی
با زمان کاهش مییابد .چنین فرضی در شرایط طبیعی که
تغییرات نفوذ آب با زمان بهصورت تابع غیرخطی است ،درست
نیست .به این دلیل مدل مذکور کارآیی مناسبی را بهویژه در
مقادیر باالی شدت نفوذ ندارد .در سایر مدلهای نفوذ ،شدت نفوذ
آب بهصورت تابع توانی یا نمایی از زمان تغییر مییابد و این
موجب برتری نسبی این مدلها در برآورد شدت نفوذ آب میشود.
با توجه به سادگی مدل کوستیاکوف در برآورد شدت نفوذ میتوان
از این معادله در کاربریهای مختلف زمین در منطقه نیمهخشک
مورد بررسی استفاده کرد .بررسیهای مختلفی در مورد دقت
مدلهای نفوذ در سراسر دنیا انجام شده است .بر این اساس Arab .
 )2014( et alبا بررسی میزان کارآیی چهار مدل نفوذ کوستیاکوف،

هورتون ،فیلیپ و تالسما-پارالنج در جنوب جلگه کادونا در کشور
نیجریه گزارش کردند که دو مدل کوستیاکوف و فیلیپ بهترتیب
بهترین برآورد را از نفوذ به دست آمده از استوانههای مضاعف
داشت .در مقابل نتایج  )2012( Yongyong et al.نشان داد مدل-
های فیلیپ و کوستیاکوف را برای خاکهای لسی فالتی در چین
کارآیی مناسبی نداشتند .یکی از دالیل این تناقضها طبیعت-
پذیری فرایندهای نفوذ آب به خاک است که باعث میشود نفوذ
در دو خاکی که ویژگیهای فیزیکی بسیار مشابهی دارند کارآیی
متفاوتی داشته باشند ( .)Javadi et al., 2014در پژوهشی
 )2009( Neyshabouri et al.نیز گزارش کردند که مدل
کوستیاکوف نسبت به مدل فیلیپ ،هورتون و گرین-امپت بهترین
برازش را با دادههای تجربی دارد )2013( Kavousi et al. .با
ارزیابی پنج مدل نفوذ آب به خاک در کاربریهای مختلف زمین
در حوزه آبخیز کجور نشان دادند که مدل کوستیاکوف و فلیپ
بهترین برازش را و مدلهای گرین-امپت و هورتون ضعیفترین
برازش را با دادههای اندازهگیری شده داشتندBamutaze et . .
 )2010(alنیز نتایج مناسبتر مدل فیلیپ را نسبت به گرین-امپت
در برآورد نفوذ گزارش کردند )2012( Karami et al. .نیز با
مطالعه شش مدل نفوذ در دشت خوزستان گزارش کردند که
مدلهای کوستیاکوف-لوئیس ،کوستیاکوف و فیلیپ نتایج بهتری
نسبت به سه مدل دیگر داشتند.

جدول  -4ارزيابی و رتبه عملکرد هر يک از مدلهای مورد بررسی در کاربریهای مختلف

نام مدل

کاربری

R2

RMSE

MAE

NSE

رتبه در هر کاربری

مرتع

0/96

2/83

0/27

0/49

6

کشت دیم

0/95

2/38

0/31

0/74

4

کشت آبی

0/92

1/75

0/31

0/68

5

مرتع

1/00

0/05

0/01

0/99

1

کوستیاکوف

کشت دیم
کشت آبی

1/00
0/99

0/33
0/27

0/08
0/04

0/98
0/98

2
2

1

هورتون

مرتع
کشت دیم
کشت آبی

0/99
0/99
0/98

1/41
1/33
2/30

0/15
0/14
0/27

0/91
0/67
0/62

3
5
6

4

مرتع
کشت دیم

0/99
0/99

0/44
0/22

0/04
0/05

0/98
0/99

2
1

کشت آبی

0/99

0/14

0/02

0/99

1

مرتع
کشت دیم

0/98
0/99

2/60
1/59

0/26
0/39

0/53
0/59

5
6

کشت آبی

0/98

2/13

0/53

0/69

4

مرتع
کشت دیم
کشت آبی

0/99
0/97
0/99

1/04
1/36
1/03

0/10
0/10
0/13

0/79
0/83
0/92

4
3
3

گرین -امپت

فیلیپ

کوستیاکوف -لوئیس

SCS

رتبه نهایی

6

2

5

3
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15

شدت نفوذ برآوردی

15

10

5

10

مرتع
دیم

5

آبی
0
15

20

5

10

0

0

20

شدت نفوذ مشاهده ای

15

10

5

0

شدت نفوذ مشاهده ای (سانتی متر بر ساعت)
20

20

Philip

Horton
15

شدت نفوذ برآوردی

5

15

10

5

0
20

15

5

0

0

20

شدت نفوذ مشاهده ای

15

10

5

0

شدت نفوذ مشاهده ای

Kostiakov–Lewis

شدت نفوذ برآوردی

15

10

5

5

0

0
20

15

10

0

شدت نفوذ مشاهده ای

شدت نفوذ برآوردی

10

20

SCS

20

15

5

شدت نفوذ برآوردی

10

10

شدت نفوذ برآوردی (سانتی متر بر ساعت)

Green-Ampt

20

Kostiakov

20

20

15

10

5

0

شدت نفوذ مشاهده ای

شکل  -3مقادير نفوذ برآوردی با مدل های نفوذ در برابر مقادير اندازهگيری شده در کاربریهای مرتع ،کشت ديم و کشت آبی

نتيجهگيری
این پژوهش نشان داد که شدت نفوذ اولیه ،نهایی و متوسط به
شدت تحت تأثیر نوع کاربری زمین است .این ویژگیهای
هیدرولوژیکی در کشت دیم از بیشترین مقدار و در کاربری مرتع

کمترین مقدار برخوردارند .چرای دامها در کاربری مرتع عامل
اصلی کاهش نفوذپذیری خاک در آن است .ارزیابی دقت معادالت
نفوذ آب در کاربریهای زمین (مرتع ،کشت دیم و کشت آبی) بر
اساس شاخص ضریب تعیین ( )R2و شاخصهای خطا (،RMSE
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دچار بیشبرآورد در مقادیر باالی شدت نفوذ هستند اما مدل دفتر
حفاظت خاک آمریکا دچار کمبرآوردی اندک در مقادیر زیاد شدت
امپت- بررسی علت خطای نسبتاً بیشتر مدل گرین.نفوذ است
 شدت نفوذ بهصورت تابع خطی با زمان،نشان داد که در این مدل
 چنین فرضی در شرایط طبیعی که تغییرات نفوذ.کاهش مییابد
 در سایر. سازگار نیست،آب با زمان بهصورت تابع غیرخطی است
 تغییرات زمانی شدت نفوذ آب بهصورت تابع توانی،مدلهای نفوذ
-یا نمایی از زمان است و این موجب برتری نسبی این مدلها می
 بهطور کلی کارایی مدلهای نفوذ در برآورد شدت نفوذ به.شود
 سازمان حفاظت خاک، فیلیپ،ترتیب از برتری کوستیاکوف
-امپت پیروی می-لوئیس و گرین- کوستیاکوف، هورتون،آمریکا
 با توجه به سادگی مدل کوستیاکوف در برآورد شدت نفوذ.کند
میتوان از این معادله در کاربریهای مختلف زمین در منطقه
.نیمهخشک مورد بررسی استفاده کرد

،) نشان داد که مدلهای نفوذ (کوستیاکوفNSE  وMAE
 سازمان حفاظت خاک، فیلیپ، هورتون،لوئیس-کوستیاکوف
امپت) برازش خوبی بر دادههای مشاهدهای نفوذ-آمریکا و گرین
) خطوط برازش یافته برR2( دارند؛ بهطوری که ضریب تعیین
 مدلهای. درصد متغیر است99/7  درصد تا94/3 دادهها از
،کوستیاکوف و فیلیپ بهترین برازش را بر دادههای نفوذ داشته
بیشترین دقت را در تمام کاربریهای زمین نشان دادند و در مقابل
امپت از برازش نسبتاً خوبی برخوردار بود لیکن-اگرچه مدل گرین
- ارزیابی متقابل داده. بیشترین بود،)RMSE( شاخص خطای آن
های نفوذ مشاهدهای و برآورد با مدلهای نفوذ نیز نشان داد که
مدلهای کوستیاکوف و فیلیپ در تمام مقادیر شدت نفوذ (از
بیشترین مقدار شدت نفوذ در زمان اولیه تا کمترین شدت نفوذ
در زمانهای انتهایی) انطباق زیادی با دادههای مشاهدهای دارد
امپت دچار کمبرآورد در مقادیر باالی-در حالی که مدل گرین
لوئیس نیز- مدلهای هورتون و کوستیاکوف.شدت نفوذ است
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