)2529-2538  (ص1400  | دی10  | شماره52 تحقيقات آب و خاک ايران | دوره
https://dx.doi.org/10.22059/ijswr.2021.326215.669006

هش
علم
) ژپو ی- (مقاله ی

Evaluation of Three Indirect Methods in Estimating Soil Water Characteristic Curve
PARISA MASHAYEKHI1*
1. Soil and Water Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran.
(Received: June. 26, 2021- Revised: July. 25, 2021- Accepted: Sep. 18, 2021)

ABSTRACT
In the present study, three methods of the inverse numerical solution, transfer function, and artificial neural
network for estimating soil hydraulic parameters were evaluated. A Double-ring infiltration experiment was
conducted in three sites with different soil textures with three replications. Disturbed and undisturbed soil
samples were also collected from three depths (0−10, 10−30, and 30−60 cm) for each soil, and some soil
physical properties were measured. In this study, HYDRUS- 2D/3D software was used for inverse estimating
of hydraulic parameters. The accuracy and reliability of the predictions were evaluated by the mean difference
(MSD, m3 m-3), the value of mean differences (MD, m3 m-3), the mean and the standard deviation of the root
of mean squared differences (RMSD, m3 m-3) and the Pearson’s correlation coefficient (r). The results showed
that inverse estimation of soil hydraulic parameters provided a reliable alternative method for determining the
soil water retention curve at the field scale. The soil water retention curves obtained from the RETC fitting had
very good correspondence with those derived from inverse modeling. The highest value of determination
coefficient (R2) was observed between the measured and estimated volumetric moisture in the inverse
numerical solution method (R2 = 0.9363). After that, the estimated volumetric moisture with Rosetta software
(R2 = 0.8629) and the PTF of Dashtaki and Homayi (R2 = 0.8401) were respectively.
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بررسی سه روش غير مستقيم در برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک
پريسا مشايخی

*1

 .1بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/4/5 :تاریخ بازنگری -1400/5/3 :تاریخ تصویب)1400/6/27 :

چکيده
در پژوهش حاضر سه روش حل عددی معکوس ،تابع انتقالی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک
مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور ،آزمایش نفوذ آب به خاک از طریق استوانههای دوگانه در سه منطقه از استان
اصفهان با بافتهای مختلف خاک انجام شد .در هر منطقه نمونههای دستخورده و دستنخورده خاک از سه عمق ) ،0-10
 10-30و  30-60سانتیمتر برداشت شده و ویژگیهای مختلف فیزیکی و هیدرولیکی خاک در این نمونهها اندازهگیری شد.
در این پژوهش ،برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی به روش معکوس از نرمافزار  HYDRUS-2D/3Dاستفاده شد .برای
ارزیابی روشهای مذکور از شاخصهای ضریب همبستگی پیرسون ( ،)rریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSDاختالف
میانگینها ( )MSDو قدر مطلق خطای میانگینها ( )MDاستفاده شد .نتایج نشان داد که روش حل معکوس یک روش قابل
اعتماد برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی خاک در مقیاس میدانی است .بر اساس ارزیابیهای آماری صورت گرفته ،منحنی
مشخصه رطوبتی برآوردشده به روش حل معکوس با منحنی مشخصه رطوبتی به دست آمده از طریق برازش مدل ونگنوختن
بر دادههای اندازهگیریشده ،همخوانی بسیار خوبی داشت .بیشترین مقدار ضریب تبیین ( )R2بین میزان رطوبت حجمی
اندازهگیری و برآورد شده در روش حل عددی معکوس مشاهده شد ( )R2 =0/9363و بعد از آن بهترتیب رطوبت حجمی
برآوردشده با نرم افزار  )R2 =0/8629( Rosettaو تابع انتقالی قربانی دشتکی و همایی ( )R2 =0/8401قرار گرفتند.
واژههای کليدی :پارامترهای هیدرولیکی خاک ،توابع انتقالی ،شبکه عصبی ،مدلسازی معکوس.

مقدمه
ویژگیهای هیدرولیکی خاک با تاثیر بر حرکت آب در خاک ،نقش
مهمی در چرخه آب و انرژی ایفا میکنند .آگاهی از این ویژگیها
برای پیشبینی حرکت آب و امالح در خاک ،مسائل مختلف آبیاری
و زهکشی ،تعیین نیاز آبی گیاهان ،مقدار آب موجود در خاک،
کنترل شوری و مدیریت و برنامهریزی آبیاری اهمیت زیادی دارد
( .)Alletto et al., 2015دقت برآورد و مدلسازی جریان آب و
امالح در خاک به دقت در برآورد ویژگیها و یا پارامترهای
هیدرولیکی خاک بستگی دارد (.)Scharnagl et al., 2011
منحنی مشخصه رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع از جمله
مهمترین ویژگیهای هیدرولیکی خاک در بررسی حرکت آب در
خاک به شمار میآیند که هم در رابطه با مدیریت آب و خاک و
هم درباره سایر ویژگیهای فیزیکی خاک مانند رطوبت قابل
استفاده ،تخلخل خاک و توزیع اندازه منافذ ،اطالعات سودمندی
ارائه میکنند ( .)Bahrami & Aghamir, 2020معمولترین روش
تعیین ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،روش مستقیم اندازهگیری
آنها در آزمایشگاه است .تاکنون روشهای مستقیم زیادی برای
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اندازهگیری این ویژگیها ،مورد استفاده قرارگرفتهاند که هر چند
این روشها دارای اصول و مفاهیم واضح و روشنی هستند ،اما
استفاده از آنها بسیار وقتگیر و پرهزینه است .از طرفی ،در بیشتر
روشهای آزمایشگاهی از نمونههای کوچک به حجم  100تا 500
سانتیمتر مکعب استفاده میشود ( )Ethan & Eric, 2007بنابراین
استفاده از اندازهگیریهای انجام شده در این مقیاس هر چند هم
که دقیق صورت گرفته باشد ،به سختی برای مقیاسهای بزرگ
مزرعهای قابل تعمیم است ( .)Schelle et al., 2012افزون بر این،
بهعلت تغییرپذیری مکانی و زمانی زیاد این ویژگیها ،تعداد نمونه-
های زیادی برای توصیف دقیق آنها در شرایط مزرعه نیاز است
( .)Asgarzadeh et al., 2014در بسیاری از موارد برای انجام
اندازهگیریها به روش مستقیم نیاز به ایجاد یک شرایط مرزی و
اولیه مشخص است که پیادهسازی آن به ویژه در مقیاس مزرعه
دشوار است و شرایط جریان نیز میبایست در طول آزمایش پایدار
باشد ()Abd Rashid et al., 2015؛ بنابر دالیلی که گفته شد،
پژوهشگران برای برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،به سمت
روشهای غیرمستقیم روی آوردند .از جمله این روشها میتوان
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به استفاده از توابع انتقالی ( )PTFsرگرسیونی خطی و غیرخطی
( Dobarco et al., 2019; Gunarathna et al., 2019; Rastgou
; ،)et al., 2020شبکههای عصبی مصنوعی (Charles ( )ANNs
 )and Oluwapelumi, 2021; Trejo-Alonso et al., 2021و
روش حل معکوس ( )Šimůnek et al., 2012اشاره کرد.
توابع انتقالی خاک ( )PTFsو شبکههای عصبی مصنوعی
( )ANNبین پارامترهای دیریافت خاک مانند منحنی مشخصه
رطوبتی و هدایت هیدرولیکی و پارامترهای زودیافت خاک مانند
بافت ،چگالی ظاهری و مقدار ماده آلی که اندازهگیری آنها آسان،
سریع و کمهزینه است و در پژوهشهای خاکشناسی متداولاند،
ارتباط برقرار میکنند ( .)Rastgou et al., 2020از کاستیهای
توابع انتقالی در تخمین ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،تعیین
مقدار عددی هر یک از پارامترها است که از طریق بهترین برازش
معادالت رگرسیونی بر دادههای آزمایشگاهی بهدست میآید .از
آنجا که مقادیر این پارامترها برای هر سری از دادهها تغییر میکند،
این معادالت برای هر سری از دادههای جدید نیازمند برازش
دوباره و نیز تعیین مقادیر جدید برای پارامترها است .ضمن آن که
تحقق شرایط اعتبار رگرسیونگیری مانند نرمالبودن توزیع
خطاها حول میانگین نیز از دیگر محدودیتهای کاربرد این توابع
است .افزون بر این ،تخمین پارامترها در سریهای کوچک داده-
های تجربی با تعداد محدود نمونه خاک توام با خطا میباشد
( .)Nemes et al., 2008از آنجا که توابع انتقالی خاک روابطی
تجربی هستند ،به منظور استفادة عملی از آنها در سایر مناطق
الزم است دقت و کارایی آنها در برابر دادهها و پایگاههای اطالعاتی
خاکهای مختلف ارزیابی و راستآزمایی شود ( Babaeian et al.,
 .)2013بیشتر پژوهشهای انجامشده ANNs ،را توانمندتر از
روشهای رگرسیونی دانستهاند؛ با این وجود این مدلها پیش-
بینیکنندههای ناپایداری بوده و تغییرات اندک در دادههای
آموزش ،ممکن است مدلهای بسیار متفاوتی ایجاد کند که نهایتا
نتایج متفاوتی در عملکرد مدل در پیشبینی بهوجود خواهد آمد.
همچنین برخالف روشهای رگرسیونی ANNs ،توابع)روابط( فرم
بسته و کاربر پسندی برای بررسی روابط علت و معلولی بین
ورودیها و خروجیها ارائه نمیدهند ( Baker and Ellison,
.)2008
روش حل معکوس ( )Inverse solutionفرآیندی است که
در آن بهطور متوالی پارامترها به طریقی تعدیل و تنظیم میشوند
که مدل با دقت مناسب و قابل قبولی قادر به تخمین پاسخ سیستم
مورد بررسی در دوره زمانی مشخص باشد .در این روش ،ویژگی-
های فیزیکی و هیدرولیکی خاک از طریق حل عددی مکرر
معادالت جریان ،بهصورت غیرمستقیم برآورد میشوند ( Vrugt et

 .)al., 2008استفاده از روشهای مدلسازی معکوس در چند سال
گذشته بسیار افزایش یافته است ( Naik et al., 2018و da Silva
 .)Junior et al., 2020پیشرفت در مدلهای عددی و قدرت
محاسباتی رایانههای موجود ،اجازه حل معکوس مسایل مربوط به
جریانهای اشباع و غیراشباع در خاک را میدهد .نتایج پژوهشها،
کارایی زیاد این روش را در برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک
در آزمایشهای مختلف جریانهای ورودی و خروجی از ستون
خاک ،در شرایط آزمایشگاهی و میدانی نشان میدهند
( .)mashayekhi et al., 2017روش معکوس در مقایسه با سایر
روشها ،ارزان و سریع است .در این روش ،ویژگیهای خاک بر پایه
متغیرهای زودیافت در شرایط واقعی برآورد میشوند .از دیگر
برتریهای این روش ،آن است که بر خالف روشهای دیگر،
پارامترهای موثر ( )Effective parametersرا تخمین میزند و
توانایی برآورد همزمان ویژگیهای هیدرولیکی و انتقال امالح را
دارد ( .)Scherger et al., 2020بنابراین اثرات متقابل پارامترهای
هیدرولیکی و انتقال امالح بر ویژگیهایی از خاک که قرار است به
روش معکوس تعیین شوند ،درنظر گرفته میشودAbbasi and .
) Tajic (2007از دادههای مربوط به رطوبت اندازهگیریشده در
آبیاری جویچهای برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به
روش حل معکوس استفاده نمودند .در این پژوهش پارامترهای
هیدرولیکی خاک و همچنین پارامترهای مربوط به انتقال امالح با
دقت قابل قبولی به صورت همزمان برآورد شدند .در روش
معکوس ،ویژگیهای هیدرولیکی خاک در تمام محدوده رطوبتی
برآورد شده و نیازی به اعمال تغییرات در معادلههای حاکم بر
پدیده نیست .افزون بر این در روش یادشده ،دانستههایی در مورد
عدم اطمینان ( )Uncertaintyو همبستگی ( )Correlationبین
پارامترها ارائه میشود (Gribb et al. .)Kirkham et al., 2019
) (2008و ) Vereecken et al. (2010دریافتند که ویژگیهای
هیدرولیکی که بهصورت معکوس از طریق اندازهگیریهای درجا
شامل میزان اندازهگیری رطوبت خاک و یا پتانسیل ماتریک در
شرایط طبیعی و واقعی برآورد میشوند ،بسیار بهتر از اندازهگیری-
های انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی و توابع انتقالی ،شرایط
جریان آب در خاک را توصیف میکنند .نرمافزار  Rosettaبا
ماهیت شبکه عصبی مصنوعی میتواند ویژگیهای هیدرولیکی
خاک مانند پارامترهای مدل منحنی مشخصه رطوبتی و هدایت
هیدرولیکی خاک را با دقت قابل قبولی برآورد کند ( Schaap and
 .)van Genuchten, 2001به همین دلیل در بیشتر پژوهشهایی
که در آنها نیاز به تخمین اولیه پارامترهای هیدرولیکی است ،از
بسته نرمافزاری  Rosettaبرای این منظور استفاده شده است
(.)Nakhaei and Šimůnek, 2014در نرمافزار  Rosettaبرای
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تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک از پنج گروه دادههای ورودی
مختلف میتوان استفاده کرد .این پنج گروه شامل  -1کالس بافتی
خاک -2 ،درصد ذرات تشکیل دهنده خاک (بافت خاک)  -3بافت
خاک همراه با چگالی ظاهری خاک -4 ،بافت ،چگالی ظاهری و
میزان رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی خاک ( -5 ،)FCبافت،
چگالی ظاهری ،میزان رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی خاک ()FC
 ،میزان رطوبت در نقطه پژمردگی گیاه ( .)PWPدر پژوهش انجام
گرفته توسط ) Ebrahimi and Raoof (2015استفاده از بین
سطوح مختلف ورودی در  ،Rosettaسطح ورودی بافت بعالوه
چگالی ظاهری بیشترین دقت در برآورد ویژگیهای هیدرولیکی
خاک را داشت .در این پژوهش پارامترهای هیدرولیکی خاک با
استفاده از تابع انتقالی قربانی دشتکی و همایی ( Ghorbani
 )Dashtaki et al., 2010برآورد شدند .بر اساس اکثر پژوهشهای
انجام شده بر روی خاکهای کشور ،این تابع انتقالی از دقت قابل
قبولی در برآورد پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی ،برخوردار
بوده است ( Fooladmand, 2011و Jafari Gilandeh et al.,
 .)2013در نهایت پارامترهای هیدرولیکی خاک برآورد شده به
کمک نرمافزار  ، Rosettaروش حل معکوس و تابع انتقالی ،مورد
ارزیابی و صحتسنجی قرار گرفتند.

مواد و روشها
اندازهگيریهای صحرايی و آزمايشگاهی

برای انجام این پژوهش ،آزمایش نفوذ آب به خاک با استفاده از
نفوذسنجهای استوانه-دوگانه در  3منطقه مختلف (در استان
اصفهان) با  3نوع بافت متفاوت خاک و در  3تکرار انجام گرفت.
قطر استوانه داخلی  30و قطر استوانه خارجی حدود  60سانتیمتر
بود که بهصورت متحدالمرکز تا عمق حدود ده سانتیمتر در خاک
کوبیده شدند .ارتفاع ثابت آب در داخل استوانهها در طول مدت
آزمایش برابر  10سانتیمتر بود .آزمایشهای نفوذ تا زمانی ادامه
یافتند که طی چندین قرائت متوالی (حداقل  3قرائت) شدت نفوذ
تقریبا ثابت شده باشد یعنی نفوذ آب به خاک تقریبا به حالت
ماندگار رسیده باشد ( .)Mirzaee et al., 2013سپس با حفر
خاکرخ در هر منطقه ،از قسمت میانی الیههای 10-30 ،0-10و
 30-60سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجام شد .بافت خاک به
روش هیدرومتری ( )Klute, 1986و چگالی ظاهری در هر الیه به
روش نمونهبرداری با سیلندر نمونه برداری (با ارتفاع  4و قطر 3/5
سانتیمتر) اندازهگیری شد ( .)Blake and Hartge, 1986منحنی
مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه جعبه شن در مکش-
های زیر  100سانتیمتر (شامل مکشهای  50 ،30 ،0و 100
سانتیمتر) ،درصد اشباع به روش وزنی و هدایت هیدرولیکی

اشباع به روش بار ثابت با استفاده از نمونههای دستنخورده که
توسط سیلندرهای نمونهبرداری ،با همان مشخصات فوق ،برداشت
شدند ،در سه تکرار اندازهگیری شد .همچنین برای هر نمونه خاک
دستخورده ،میزان رطوبت در مکشهای باالی  100سانتیمتر
(شامل مکشهای  10000،7000 ،3000 ،1000 ،500 ،300و
 15000سانتیمتر) به کمک دستگاه صفحه فشار اندازهگیری شد
( .)Klute, 1986پارامترهای معادله ونگنوختن با استفاده از نقاط
منحنی مشخصه رطوبتی اندازهگیریشده در آزمایشگاه ،به کمک
نرم افزار  RETCدر هر نمونه خاک برآورد شدند.
پيادهسازی شرايط آزمايش نفوذ آب به خاک در محيط نرم-
افزارHYDRUS-2D/3D

در این پژوهش از نرمافزار  HYDRUS-2D/3Dبرای شبیهسازی
نفوذ غرقابی آب به خاک در استوانههای-دوگانه ،استفاده شد.
بدین منظور ،محدوده خاک زیر استوانههای-دوگانه به صورت یک
ناحیه متقارن حول محوری به مرکزیت استوانه داخلی در نظر
گرفته شد .شعاع استوانههای داخلی و خارجی به ترتیب  15و 30
سانتیمتر ،عمق جایگذاری استوانهها در خاک  10سانتیمتر و
عمق خاک  150سانتیمتر در نظر گرفته شد .شرط مرز ورودی
برای استوانههای داخلی و خارجی ،بار آبی ثابت (ارتفاع آب روی
سطح خاک برابر  10سانتیمتر) در نظر گرفته شد که برای استوانه
داخلی ثابت و برای استوانه بیرونی با گذشت زمان متغیر بوده و
با تغییر جزیی (نزدیک به صفر) همراه بود .شرایط مرزی برای
محدوده سطح خاک در خارج از استوانهها به صورت اتمسفری،
تعریف شد .همچنین دیواره استوانهها شرایط بدون جریان و برای
مرز پایینی (عمق خاک) زهکشی آزاد تعریف شد (شکل .)1

شکل  -1شرايط مرزی تعريفشده برای شبيهسازی آزمايش نفوذ از طريق
استوانههای-دوگانه بهوسيلهی مدل HYDRUS-2D/3D

در نرمافزار  HYDRUSبرای شبیهسازی حرکت آب در
خاک از معادله ریچاردز استفاده میشود .بر این اساس ،از مدل
منحنی مشخصه رطوبتی ونگنوختن و مدل هدایت هیدرولیکی
ونگنوختن -معلم ( )Mualem, 1976; van Genuchten, 1980با

(علمی  -پژوهشی)
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فرض  m=1−1/nکه بهترتیب به شکل زیر هستند ،برای کمّی-
نمودن ویژگیهای هیدرولیکی خاک در معادله ریچاردز
( )Richards, 1931استفاده شد:

مربعات انحرافها ( ،)m3m-3( )RMSDاختالف میانگینها ()MD
( ،)m3m-3میانگین مربعات انحرافها ( )m3m-3( )MSDاستفاده
شد .روابط  8تا  11مربوط به معیارهای آماری مورد استفاده است
( .)Ghorbani Dashtaki et al., 2010در این رابطهها θ(h) mi
رطوبت اندازهگیریشده در یک مکش مشخص و θ(h)piرطوبت
برآورد شده برای همان مکش مشخص میباشد .همچنین = k
…  )i(1, 2,که  kتعداد کل خاکهای مورد مطالعه است .ضرایب
 aو  bبه ترتیب حدود باال و پایین فشار اعمال شده بر روی
نمونههای خاک برای ایجاد منحنی نگهداشت آب در خاک است.
(رابطه )8

𝑟𝜃𝜃𝑠−

(رابطه)1

1
)𝑛(1−

θ (h ) =θr +

] 𝑛)[1+(𝛼ℎ

1

) 1/(1−

K (Se) = Ks𝑆𝑒𝑙 [1+ (1- 𝑆𝑒 𝑛 )(1-1/n)]2
(رابطه )2
3
-3
در این رابطه  θrرطوبت باقیمانده (  θs ،)cm cmرطوبت
اشباع ( α ،)cm3 cm-3پارامتری مرتبط با عکس مکش ماتریک در
نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی ( n ،)cm-1پارامتر شکل
منحنی مشخصه رطوبتی ( )-( Se ،)-درجه اشباع موثرKs ،
هدایت هیدرولیکی اشباع ( )cm s-1و  lپارامتر پیوستگی منافذ
خاک ( )-است.
زمان نهایی نفوذ برای هر خاک برابر زمان نهایی نفوذ اندازه-
گیریشده در مزرعه در نظر گرفته شد .همچنین شرایط اولیه
برای شبیهسازی حرکت آب در خاک ،بر اساس پتانسیل ماتریک
تعریف شد؛ بدین ترتیب که به دلیل خشک بودن خاک (با توجه
به رطوبت اولیه اندازهگیریشده در خاک) ،پتانسیل ماتریک برابر
با  -10000سانتیمتر در نظر گرفته شد.
تابع انتقالی قربانی دشتکی و همايی

( Ghorbani Dashtaki

)et al., 2010

در این تابع از متغیرهای چگالی ظاهری ( ،)Bdمیانگین
هندسی( 𝑔 )σو انحراف معیار هندسی ( 𝑔𝑑) قطر ذرات خاک برای
برآورد پارامترهای هیدرولیکی ،استفاده شده است:
∗𝑔𝑑𝜃𝑟 = 0.22 − 0.521
(رابطه )3
∗𝑔𝑑𝜃𝑠 = 0.891 − 0.285Bd − 0.131
(رابطه )4
(رابطه )5

𝑎 = (−404 − 632𝑑𝑔∗ + 528𝐵𝑑 − 8.79σ 𝑔 )−1
𝑔 + 0.471σ

.0.5

𝑔 𝑛 = 6.791 − 3.183σ

(رابطه )6
فرم نرمالشده میانگین هندسی ذرات
در رابطههای باال
میباشد که به روش زیر محاسبه شده است:

b
∫a (θ(ℎ)mi − 𝜃̅ mi). (θ(ℎ)pi − 𝜃̅ pi)dℎ

=𝑟

b
b
√∫a (θ(ℎ)mi − 𝜃̅ mi)2 dpF. ∫a (θ(ℎ)pi − 𝜃̅ pi)2 dℎ

(رابطه )9
b

1
∫(θ(ℎ)pi − θ(ℎ)mi)dℎ
b−a

= MD

a

(رابطه )10
b

1
= MSD
∫(θ(ℎ)pi − θ(ℎ)mi)2 dℎ
b−a
a

(رابطه )11
RMSD = √MSD

همچنین  𝜃̅ miمیانگین میزان آب در دادههای منحنی
مشخصه رطوبتی اندازهگیریشده در دامنه فشار اعمالشده
( )a-bو  𝜃̅ piمیانگین میزان آب در داده¬های منحنی مشخصه
رطوبتی شبیهسازیشده در همان دامنه است که از روابط  12و
 13محاسبه میشوند:
b
1
()12
=𝜃̅ mi
∫ (θ(ℎ)mi)dℎ
b−a a
b
1
()13
= =𝜃̅ pi
∫ (θ(ℎ)pi)dℎ
b−a a

∗𝑔𝑑

(رابطه)7

𝑑𝑔∗ = 𝑑𝑔0.6

در ادامه پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از
مدل رایانهای  Rosettaبا استفاده از درصد ذرات تشکیلدهنده و
چگالی ظاهری خاک ،برای برآورد پارامترهای منحنی مشخصه
رطوبتی در خاک استفاده شد.
ارزيابیهای آماری

سپس برای مقایسه این پارامترها با پارامترهای هیدرولیکی
برآوردشده به روش حل معکوس ،در سناریوهای تعریفشده ،از
شاخصهای ضریب همبستگی پیرسون ( ،)-( )rریشه میانگین

نتايج و بحث
ویژگیهای فیزیکی اندازهگیریشده در خاکهای مورد مطالعه در
جدول ( )1ارائه شده است .بر اساس درصد ذرات اولیه خاک
تعیین شده (با استفاده از سیستم طبقهبندی اندازه ذرات وزارت
کشاورزی آمریکا) ،خاکهای مورد مطالعه در سه کالس متفاوت
شامل رس سیلتی ( Silty Clayبافت ریز) ،لوم ( Loamبافت
متوسط) و لوم شنی ( Sandy Loamبافت درشت) قرار گرفتند.
در جدول زیر  :Ksهدایت هیدرولیکی اشباع :θs،رطوبت اشباع
خاک :FC ،رطوبت اندازهگیریشده در مکش 330سانتیمتر و
 :PWPرطوبت اندازهگیریشده در مکش 15000سانتیمتر است.

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی خاکهای مورد مطالعه
شماره
خاک
1

2

3

)(cm

کالس بافتی
خاک

رس
()%

0-10

رس سیلتی

42

48

10-30

رس سیلتی

40

46

12

30-60
0-10

رس سیلتی
لوم

40
26

46
44

12
10

10-30

لوم

26

41

8

33

30-60
0-10

لوم
لوم شنی

27
7

42
49

10
-

31
44

0/009
0/060

10-30

لوم شنی

7

47

-

46

0/080

1/66

30-60

لوم شنی

8

47

-

45

0/040

1/76

عمق

سیلت درصد
( )%سنگریزه

شن
()%

چگالی ظاهری
Ks
-1
( )gr cm-3( )cm min

θ

)(cm3 cm-3

FC
)(cm3 cm-3

PWP
)(cm3 cm-3

15

10

0/001

1/21

0/511

0/390

0/191

14

0/005

1/31

0/503

0/387

0/184

14
30

0/005
0/008

1/40
1/45

0/510
0/443

0/385
0/333

0/179
0/181

0/012

1/56

0/414

0/354

0/176

1/61
1/59

0/443
0/395

0/331
0/220

0/180
0/112

0/386

0/252

0/121

0/376

0/201

0/089

جدول ( )2نتایج حاصل از ارزیابی سه روش مورد استفاده
در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک را نشان میدهد .همان-
طور که مشخص است ،منحنی مشخصه رطوبتی حاصل از
پارامترهای هیدرولیکی بهدست آمده از روش معکوس در آزمایش
نفوذسنج استوانههای دوگانه ،دارای کمترین میزان خطا و انحراف
نسبت به مقادیر اندازهگیریشده در آزمایشگاه بوده است .بعد از
روش حل معکوس ،نرمافزار  ROSETTAبیشترین دقت را در
برآورد پارامترهای ونگنوختن داشت .نتایج تحقیقات Schaap et
) al.(1998نشان داد كه شبکه عصبی مصنوعی اغلب دارای عملکرد

s

و نتایج بهتری نسبت به روش های سنتی مانند رگرسیون چندگانه
است .با این وجود ) Merdun et al. (2006توابع انتقالی نقطه ای
و پارامتریک پارامترهای هیدرولیکی خاک را با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه ،توسعه و واسنجی
نمودند .آنها دریافتند که تفاوت بین دو روش از نظر آماری)در
سطح  5درصد( معنیدار نبودند اما با این وجود ،روش رگرسیون،
توابع انتقالی پارامتریک و نقطهای را بهتر از روش شبکه عصبی
مصنوعی برآورد نمود .در پژوهش ) Scherger et al. (2020نیز
روش حل عددی معکوس با دقت باالتری نسبت به شبکه عصبی
 ،ROSETTAویژگیهای هیدرولیکی خاک را برآورد نمودند.

جدول  -2ارزيابی آماری منحنی مشخصه رطوبتی برآورد شده به روشهای مختلف برای خاکهای مورد مطالعه
MD

MSD

RMSD

MPearson

رتبه

روش حل عددی معکوس

-0/0083

0/001

0/036

0/988

1

تابع انتقالی قربانی دشتکی و همایی

-0/033

0/005

0/072

0/972

3

نرم افزار Rosetta

-0/002

0/003

0/052

0/982

2

نتایج حاصل از مقایسه منحنی مشخصه رطوبتی به دست
آمده از تابع انتقالی مورد استفاده با مقدار اندازهگیریشده در
آزمایشگاه ،نیز نشاندهنده عملکرد ضعیفتر این تابع در مقایسه
با دادههای اندازهگیریشده در روش استوانههای دوگانه است
(جدول  Pachepsky and Rawls (2004) .)2گزارش نمودند که
توابع انتقالی ،غالبا برای منطقهای که این توابع بر اساس ویژگی-
های خاکهای آن منطقه پایهریزی شده است ،قابل استفاده است.
همچنین ) Nemes et al. (2008پیشنهاد دادند ،بهعلت عدم
اطمینان باالی توابع انتقالی ،بهتر است توابع انتقالی را برای خاک،
مدل و کاربری خاص اراضی مجددا ارزیابی کرد.
پژوهش ) Gribb et al. (2009و )Vereecken et al. (2010
نیز نشان داد از آنجایی که این توابع ویژگیهای هیدرولیکی خاک

را از روی اندازهگیریهای محدودی که بر روی نمونههای کوچک
خاک در آزمایشگاه برآورد مینمایند ،نمیتوانند رفتار واقعی خاک
را در شرایط طبیعی و در مقیاس مزرعه انعکاس دهند.
شکل ( )2منحنی مشخصه رطوبتی که از طریق روشهای
مذکور در خاکهای مورد مطالعه برآورد شده است را در مقایسه
با منحنی مشخصه رطوبتی که از طریق برازش دادههای اندازه-
گیریشده در آزمایشگاه به مدل ونگنوختن به کمک نرمفزار
 RETCاندازهگیریشد ،را به تفکیک بافت خاک نشان میدهد .در
این شکل نیز کمترین میزان اختالف از نظر سطح زیر منحنی
مشخصه رطوبتی ،مربوط به روش حل معکوس با استفاده از
آزمایش استوانههای دوگانه است.
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(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -2منحنی مشخصه رطوبتی برآوردشده از طريق روشهای مختلف در خاکهای مورد مطالعه :خاک رسسيلتی(الف) ،خاک لوم(ب) و خاک لومشنی(ج)

شکل ( )3پراکنش مقادیر رطوبت حجمی اندازهگیریشده
و برآوردشده توسط روشهای حل معکوس ،تابع انتقالی و نرم
افزار  Rosettaرا در اطراف خط یک به یک برای نمونهخاکهای
مورد استفاده نشان میدهد .همانطور که در شکل مشخص است،
بیشترین همخوانی بین دادههای رطوبت حجمی اندازهگیریشده
و تخمینزده شده به روش حل معکوس با استفاده از دادههای
آزمایش استوانههای دوگانه دیده میشود .بیشترین ضریب تبیین
( )R2بین میزان رطوبت حجمی اندازهگیریشده و تخمینزده
شده در مورد دادههای بهدست آمده از روش استوانههای دوگانه
بود ( )R2=0/9363و بعد از آن به ترتیب دادههای رطوبت حجمی
برآوردشده به کمک نرم افزار  )R2=0/8629( Rosettaو تابع
انتقالی قربانی دشتکی و همایی ( )R2=0/8401قرار گرفتند .در

پژوهش انجام شده توسط ) Abbasi (2009رطوبت اندازهگیری-
شده و شبیهسازیشده در آبیاری جویچهای با استفاده از روش
حل معکوس نسبت به توابع انتقالی مورد استفاده از تطابق بسیار
باالتری برخوردار بود.
بر اساس پژوهشهای انجامگرفته ،پارامترهای برآوردشده از
روشها و اندازهگیریهای انجام گرفته در محل ( In situ
 )measurmentsاز دقت بیشتری نسبت به اندازهگیریهای
آزمایشگاهی برخوردار هستند ( ;Mashayekhi et al., 2016
 .)Mashayekhi et al., 2017; Scherger et al., 2020تعیین
ویژگیهای هیدرولیکی خاک در مقیاس مزرعه و در آزمایشهای
در جا ( )In situبه دالیل مختلفی بر سایر روشها برتری دارد .از
جمله مزایای این روشها این است که بههم خوردگی خاک به
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حداقل میرسد؛ در حالیکه نمونهبرداری از خاک و آمادهسازی
نمونهها پیش از انجام اندازهگیریهای آزمایشگاهی ،شرایط خاک
را تغییر داده و باعث افزایش خطا در برآورد ویژگیهای
هیدرولیکی آن میشود .همچنین حجم خاک مورد آزمایش در
روشهای مزرعهای بیشتر است .شرایط مرزی خاک و الیهبندی

آن در طول اندازهگیریهای میدانی ،معموال بدون تغییر نگه داشته
میشود .همچنین اندازهگیری ویژگیهای هیدرولیکی خاک از
طریق روشهای آزمایشگاهی عالوه بر دشواری و هزینهبر و زمان-
بربودن ،نمی-تواند نشاندهنده رفتار هیدرولیکی خاک در مقیاس
مزرعه باشد (.)Asgarzadeh et al., 2014
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شکل  -3پراکنش مقادير رطوبت حجمی اندازهگيریشده و برآورد شده توسط روشهای استوانههای دوگانه(الف)  ،تابع انتقالی قربانی دشتکی و همايی (ب) و نرم
افزار ( Rosettaج)

پژوهشهای مختلف نشان میدهد که به دلیل تغییرپذیری
مکانی و زمانی زیاد این ویژگیها ،ناهمگون بودن خاک و ماهیت
غیرخطی منحنی مشخصه رطوبتی و نیز هدایت هیدرولیکی،
اندازهگیریهای صورت گرفته در مقیاس آزمایشگاهی بر روی
نمونههای کوچک خاک ،به هیچ عنوان قادر به توصیف دقیق
جریانات و فرآیندهای نقل و انتقاالت در مقیاس های بزرگتر
مکانی در خاک نخواهند بود ( Lai and Ren, 2016; Scell et al.,
 .)2012همانطور که قبال اشاره شد ،روشهای توابع انتقالی و
شبکههای عصبی عمدتا بر اساس ویژگیهای فیزیکی از جمله
بافت و چگالی ظاهری است که از طریق روشهای آزمایشگاهی و
با استفاده از نمونههای کوچک و دستخورده خاک اندازهگیری
میشوند ،پایهریزی میگردند؛ بنابراین نتایج بهدست آمده از در
این روشها در مقایسه با روشهای حل عددی معکوس از دقت
کمتری برخوردار خواهند بود.

نتيجهگيری
در این پژوهش سه روش غیر مستقیم شامل روش حل عددی
معکوس ،تابع انتقالی و شبکه عصبی برای برآورد پارامترهای
هیدرولیکی خاک مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد روش
حل عددی معکوس که عمدتا مبتنی بر اندازهگیریهای در جا در
شرایط طبیعی و واقعی است میتواند ویژگیهای هیدرولیکی
خاک را با دقت قابل قبولی در مقیاس میدانی برآورد کند .ضمن
اینکه ازرانتر بوده و از سهولت باالتری نسبت به انجام اندازه-
گیریهای مستقیم برخوردار است .در روشهای توابع انتقالی و
شبکههای عصبی ،دادههای ورودی مورد نیاز شامل ویژگیهای
فیزیکی از جمله بافت و چگالی ظاهری است که مبتنی بر روش-
های آزمایشگاهی بوده و بر روی نمونههای کوچک و دستخورده
خاک انجام میشوند؛ بنابراین نتایج به دست آمده از دقت قابل
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هیدرولیکی باشد و قادر است پارامترهای معادله ونگنوختن را با
. تخمین بزند، در مقایسه با توابع انتقالی،دقت قابل قبولی

 بنابراین.قبولی به ویژه در مقیاس میدانی برخوردار نخواهند بود
 میتواند جایگزین قابل اعتمادی برای،روش حل عددی معکوس
روشهای استاندارد و رایج آزمایشگاهی در برآورد پارامترهای
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