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هايمختلف،رفتارهايمتفاوتیرادررابطهباحركرتآبوخاك
توزیر تراثيردهنرد.امالحوميزانذخيرهرطوبتازخرودنشرانمری

هرايدرخاك.تواندبسيارپيچيدهباشدمختلفمیهايهابابافتالیه
.يدیگررمتفراوتاسرتايبهالیرهپتانسيلآبخاكازالیه،مطبق

ونيزامالحتحقيقاتبسياريدرخصوصميزانونحوهحركتآبو
وشرارمااسرت.انجامشدههايریاضیمختلفمدلآنهابامدلسازي

هايمتشرکلازخراكمطبرقهارادرستونهمکارانحركتآالینده
سازيكردندونتيجهگرفتندكهبرايیکستونخاكشبيهبررسیو

هرايآبوامرالح،ترتيربازمشخصره نظر مطبقاشباعشده،صرف
 ,.Sharma et al)بنديتاثيريبررويتوزی وتجم امالحنداردالیه

رابراامرالحآبومانردگاروهمکارانحركتغيرسيمونک. (2014
ونتيجرهگرفتنردسازينمودهشبيهHYDRUS-1Dمدلاستفادهاز
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وهمکرراران كومررار.(Simunek et al., 2008)معکرروااسررت
داشتندغيرماندگارايبررويانتقالامالحتحتشرایطجریانمطالعه

دكهشروريخراكبراافرزایشعمرقوطیآنبهایننتيجهرسيدن
افرزایشميرزانراوكراهشبره،ایرنافرزایشویابردمیافزایش

آنهرا.بسرتگیداردپذیريدراعماقپروفيلخاكمروردمطالعرهنفوذ
كهتجم امالحدرخاك،ارتباطمستقيمیباظرفيرتگزارشنمودند

وهمکاران ریتر.(Kumar et al., 2015)پذیريونوعخاكداردنفوذ
معکوا،انتقرالامرالحرادریرکخراكروشوTDRبااستفادهاز

يآتشفشانیكشاورزيمطبرقتوصريفكردنرد.نترایجنشراندهنرده
نشينیتهبدليلدرقسمتتحتانیپروفيلخاك AlوFeتجم باالي
 Ritter)برودهايكشاورزيمتمركزوشدیدفعاليتاثراینامالحدر

et al., 2005). يرسریرابرررويتراثيریرکالیرهوهمکارانهو
سرازيكردنرد.تحتشرایطتبخيرشربيه،انتقالآبوامالحدرخاك

باافزایش،رسی-آنهانتيجهگرفتندكهدریکپروفيلخاكلومشنی
يرسی،اثراینالیرهدرایجرادتراخيردرزهکشریآبضخامتالیه
زمانيکرهخراكسرطحیكردندآنهاگزارشیابد.همچنينافزایشمی

وهوانر . (Hu et al., 2004)اسرتتررسیباشد،اثرتاخيرضعيف
هايدرشتبافرتمطبرقراهمکارانفرآیندنفوذوزهکشیدرخاك
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سرازينشراندادشبيهوهاگيريبررسینمودند.نتایجحاصلازاندازه
بيشترينسربتپروفيلخاكباناهمگنیبافتیدرجهتعمودي،آب

بهپروفيلخاكهمگن،تحتشرایطزهکشیآزاد،درخودنگهرداري
ايبرررويوهمکرارانمطالعرهما.(Huang et al., 2011)كندمی

مترروبرا۳مدلسازينفوذوحركتآبدریکستونخاكبهعمق
درایرنمطالعره،انجامدادند.بنديمختلف)متشکلازپنجالیه(الیه

يخيسشردهاي،نفوذتجمعیوعمقجبههعتنفوذلحظهسرمقادیر
مرردلبررانتررایجاصررالحشرردهGreen-Amptمرردلبدسررتآمرردهاز

HYDRUS-1Dبراسرعتنفوذآبكاهشبيانگر.نتایجشدمقایسه
دليلبود.آنهابنديمختلفستونخاكباالیهیکدرافزایشعمق

 ,.Ma et al)نمودنردبيرانفشردگیخاكباافزایشعمقرااینامر

هرايتاثيرترتيربقرارگيرريالیره(1۳۹5)تارانونورآبادي.(2010
رابررسیدرانتقالمحلولسدی كلریدمختلفهايضخامتباخاك
.نتایجنشاندادوقتیالیهدرشتبافتشنلومیدرزیرالیرهنمودند

عکرسحالرتتررازرخنهمحلولسرری ،داردریزبافتلومرسیقرار
براافرزایشدراینتحقيقمشراهدهشردكره.هااستقرارگيريالیه
هرابررانتقرالمحلرولترتيبقرارگيرريالیرهتاثير،هاضخامتالیه
هاترتيبقرارگيريالیه،آنهاگزارشكردند.همچنينیابدافزایشمی

بررسریلدارد.ونتاثيربيشتريبرانتقالمحلودرمقایسهباطولست
بيانگرتوجهزیادمحققينبهموضوعمه حركتآبگذشتهتتحقيقا

.باتوجهبهمطالعاتمحدودصرورتگرفترهدروامالحدرخاكاست
بنديوتغييررچگرالیظراهريخراكوبررسیتوامتاثيرترتيبالیه

ضرورتانجام،خصوصدرمنطقهتوسعهریشهاهميتاینموضوعبه
رويعوامررلمررذكوريپيچيردهتحقيقراتبيشررتربررايدركاثرررات

.ایرندرپروفيرلخراكوجروددارديرطوبتوتجمر امرالحذخيره
بنديتغييرچگالیظاهريوترتيبالیهباهدفبررسیتاثير،تحقيق

انجامگرفت.دراینمطالعه،ترالششردخاكبرحركتآبوامالح
هراالیرههايمختلرفقرارگيرريفرایندنفوذوانتقالامالحدرترتيب

-درشربيهHYDRUS-1Dدرنهایت،قابليتمدلگيريگردد.اندازه

هرايمطبرقتحرتشررایطسازيفرایندانتقالآبوامالحدرخاك
هابررسیوارزیابیگردید.مختلفقرارگيريالیه



 ها مواد و روش

انجاماروميهدانشگاهاینمطالعهدرآزمایشگاهگروهمهندسیآب
10تيمارهرركردامبرادوتکررار)درمجمروع5حقيق،دراینتشد.

)دردوتيمرار،تاثيرتغييرچگالیظاهريستونآزمایشی(برايبررسی
)درسرهبنديخاكتاثيرتغييرترتيبالیهو(۲و1هايشمارهستون

موردبررسیآبوامالحبرحركت(5و۳،۴هايشمارهتيمار،ستون
بعبارتی، برای هر تیمار دو ستون مشابه و مجزا تهیه قرارگرفت.

شد و آزمایش در آنها همزمان و با شرایط یکسان انجام گردیدد   

رسیبرارسیولوم-لومی،لومشنیسهبافتخاكشناینمنظور،به
گرمبرسانتيمترمکعب۳8/1و۴۴/1،۳۶/1چگالیظاهريبهترتيب

دریاچرهاروميرهانتخرابگردیرد.ازدشتنازلوواق درحوضرهآبریرز
هايموردمطالعهوتيمارهرابرهمشخصاتذراتتشکيلدهندهخاك

(ارائهشردهاسرت.رطوبرتاشرباعونقطره۲(و)1ترتيبدرجداول)
برداريتوسطآگرازپروفيلستونخاكوبهكمکپژمردگیبانمونه

برهگاه،هاپرسازانتقرالبرهآزمایشرخاكصفحاتفشارتعيينشد.
سراختبراي.غربالشدند(متريليم۲قطرذره)10الکشمارهوسيله
ومتريسرانت105بهارتفراعیلنياتیپليهالولهازهايآزمایش،ستون
منظورحفر تعرادلوسرهولتدربه.گردیداستفادهمتريليم۳15قطر

گرفترهومشربکقرراريهراهادرداخرلتشرتکآب،ستونخروجزه
،آبازنشرتزهيريجلوگيبرا(درمحلتمااباتشتک)آنهاينتهاا

۲5برهارتفراعيفلرزيهراهیرپايهابرروتشتک،سپسشد.يآببند
تيخاصرجرادیمنظوراهابهستونیقرارگرفتند.سطحداخلمتريسانت
بطوركاملبااسرتفاده،یحيترجانیجرجادیازايريوجلوگيزیآبگر
هرادرمركرزسرتونTDRتگاهدسريهاوبي.تدیچربگردسیگراز

هرابرهسرتوننیيآب،پرامنظورسهولتدرخرروجزهبهگردید.نصب
هرا،باگراولپرشردند.قبرلازپرركرردنسرتونمتريسانت۲0ارتفاع

100حردوديهانمونهتهيهوبایخاكبهصورتوزنيهيرطوبتاول
درجره105يودمراسراعت۲۴درآونبهمدتوقراردادنآنهاگرم
یابیبهچگالیظاهريمروردنظرربرايدست.دیگردنييتعگراديسانت

برايهرسهبافتخاكمورداستقادهدرتحقيق،وزنخاكموردنياز
دقتهبخاكهاییباحج مشخصمحاسبهگردیدوبرايایجادالیه

در.شدندختهیرهابهدرونستون(۲)مطابقجدولهیالهیبصورتال
ازمعينیمقدارختنیمدنظر،پسازريبندهیهراستوانهباتوجهبهال

مشرخصضربهتعدادخاكباچگالیظاهري،بابافتموردنظرخاك
تعدادضربات.دیسطحخاكاعمالگرديبررویگرم۳50توسطوزنه

يهراهیراليريقرارگبيترتوزنه،باپيشآزمایشمشخصشدهبود.
.نشاندادهشدهاست(1)رشکلمختلفدیبافت

چکانمستقردرسطحخاكدردراینتحقيق،آبياريتوسطقطره
پرسانجاموآبطیآن،واردخاكشدهو آزمایشهايبااليستون

هاخارجگردید.درهايمختلف،ازبخشتحتانیستونازعبورازالیه
هرا،طولآزمایش،شرایطمرزيابتداوانتهرايجریرانآبدرسرتون

سرانتيمتري۳ها،یکارتفراعآبداشتهشد.دربااليستوننگهثابت
بطورثابتبرايكلدورهنفوذآببهخراكبرقررارگردیرد.برهایرن

يبررروازيرنمروردوبارآبریآبنيمخزنآببرايتاممنظور،یک
برانصربوهاقراردادهشردستونباالترازيمتر۳درارتفاعياهیپا

قراروسانتيمتريرويسطحخاك۳دردیوارهستوندرارتفاعزیسرر
۳زانيبهمثابتبارآبیستون،هريقطرهچکانبررويتعداددادن
(.1)شکلگردیدبرقرارشیدرطولآزمامتريسانت
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 مورد استفاده در آزمایش هایخصوصیات فیزیکی خاک -1جدول 

 کالس بافت خاک
 شن

)%( 

 سیلت

)%( 

 رس

)%( 
 چگالی ظاهری

(gr/cm3) 

 تخلخل

)%( 
۳۲/850۴/5۶۴/۹۴۴/1۴5 لومیشن

۲8/51۳۹/15۳۳/۳۳۳۶/1۴8 رسی-لومشنی
8۹/۴1۹8/۲۷1۳/۳0۳8/1۴۷ رسیلوم



 های خاک بندی ستون مشخصات الیه -2جدول 

(cm) شماره الیه تیمارهای آزمایش ها  ارتفاع الیه  (gr/cm3)چگالی ظاهری هر الیه  کالس بافتی هر الیه 

1ستون ۳۶/1رسی(-متوسط)لومشنی۷5 1 

۲ستون  
۳۶/1رسی(-متوسط)لومشنی5/۳۷ 1
55/1رسی(-متوسط)لومشنی5/۳۷ ۲

۳ستون  

۴۴/1سبک)شنلومی(۲5 1
۳۶/1رسی(-متوسط)لومشنی۲5 ۲
۳8/1سنگين)لومرسی(۲5 ۳

۴ستون  

۳8/1سنگين)لومرسی(۲5 1
۳۶/1رسی(-متوسط)لومشنی۲5 ۲
۴۴/1سبک)شنلومی(۲5 ۳

5ستون  

۳۶/1رسی(-متوسط)لومشنی۲5 1
۴۴/1سبک)شنلومی(۲5 ۲
۳8/1سنگين)لومرسی(۲5 ۳



در.گرفرتانجرامبررسیحركتآبوتجم امالحدردومرحله
بنديرويحركتآبوذخيرهرطوبتدراثرتراك والیهمرحلهاول،

۶۷/0آبشروري،دراینآزمایشخاكبررسیشد.هايمختلفالیه
۲0الری10زمرانیرطوبتدرفواصلمقادیر.بودزیمنسبرمتردسی
TDRتوسطسانتيمتري۶0و10،۲0،۳0،۴0هايعمقودردقيقه

رطوبرتخراكتوسرط،ياريرپسازشروعآببالفاصلهقرائتگردید.
TDRبرهیرطروبتيجبهرهكرهیتازمرانياري.آبدیگرديريگاندازه
كرهیزمانتارطوبتمقادیر.افتیخاكبرسدادامهيهاستونيانتها
در،قرائرتگردیرد.شردمشاهدهنیمحسوسرييتغهاانتهايستوندر

خراكمروردهرايمختلرفتجم امالحدرالیهمرحلهدومآزمایش،
۴۶/۴براشروريNaClمحلرولاز،دراینمرحلهبررسیقرارگرفت.

هرايتدریجبررويسرتونزیمنسبرمتراستفادهشد.آبياريبهدسی
آب،آزمرایشخاتمرهيخروجزهمشاهدهالگردیدوپسازنمونهاعم

سرتون10يآزمایش)تمامهاهايمختلفستونازالیه،یافت.سپس
پرسازانتقرالبرهنخوردهيدستها.نمونهشدبردارينمونهتحقيق(

قيرفتوسطساعت۲۴آزمایشگاهبصورتگلاشباعدرآمدهوپساز
 .فتندتحتمکشقرارگرخروجعصارهاشباعبرايبوخنر




 HYDRUS-1D مدلسازی جریان آب و امالح با شبیه

 معادالت حاکم بر جریان آب و انتقال امالح
سرازيدرشربيهوپركراربردمدلهایدروا،یکمردلپيشررفته

کوهمکراراناستكرهتوسرطسريمونامالحدرخاكوحركتآب
(Simunak et al., 1999)درایرنمردل،ازمعادلره. شدهاستهایار

شرود.ایرنمریاستفاده(معادلهریچاردز)حركتآبدرخاكحاك بر
كنرد.سرازيمریمعادلهدرواق حركتآبدرخاكغيراشباعراشبيه

شود:بهصورتزیربيانمیبرايجریانیکبعدي،اینمعادله
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آب در هر ستون )سمت   زههای خاک در تیمارهای مورد مطالعه )سمت چپ( و نحوه اعمال آب، امالح و جمع آوری گیری الیهترتیب قرار -1 شکل

 راست(


رطوبتنزدیکبهماندهدرخاك)رطوبتباقیrθرابطه،ایندر

پارامترهررايnو،mرطوبررتاشررباع،sθدرنقطررهپژمردگرری(،
درخراكسازيانتقالامالحبهمنظورشبيهازبرازشهستند.حاصل
گردد:میاستفادهانتشاربهصورتزیر-ازمعادلههمرفتنيز،

(۳)( )b
w e

c s c
J c D S

t z z

  
    

 

    


  
 

غلظتنمرکمرورد cچگالیظاهريخاك، bرابطهفوق،در
شردتجریرانآبدرJwوجرذبسرطحیs،انتشارضریب Deنظر،

-درشربيهشود.خاكاستكهبااستفادهازقانوندارسیمحاسبهمی

،هابرايمرزباالدسرتشرایطمرزيدرتمامستونسازيحركتآب،
زهکشیآزاد،وبرايمرزپایينسانتيمتر(۳)بهارتفاعبارفشاريثابت

براسراامقرداررطوبرتنيرز،شرایطاوليهپروفيلخاك.انتخابشد
گردیرد.لحرا قبلازشرروعآزمرایشTDRتوسطگيريشدهاندازه

ازشرطمرزيغلظرتثابرتامالحسازيحركتبرايشبيه،همچنين
دسرتدستوگرادیانغلظتبرابرصفربرايمرزپایينبرايمرزباال
بررنيرز،ونودرهربافتخاكغلظتاوليهدرهرست.استفادهگردید
دهیوزن برايسازي،دراینشبيهشد.تعيينگيرياوليهاساااندازه
دهریزمرانیازوبرايوزنGalerkinمحدودعناصر روشمکانیاز
استفادهگردید.Crank-Nicholsonروش


 واسنجی مدل
پارامترهايهيدروليکیخاكدرمدلبرهعلرتوجروددادههراي

 منبع آب

 جمع آوری زه آب

ت
ثاب

ار 
ل ب

ما
 اع

 گراول
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كاملاندازهگيريشردهازسرتونهرايخراك،برادقرتبراالمرورد
ايسهمرحلهفرایندمدلازیکبرايواسنجیواسنجیقرارگرفت.

بااسرتفادهازشربکهعصربیمصرنوعی،استفادهگردید.درمرحلهاول
Rosettaمقررادیراوليرره،واطالعرراتمربرروطبررههررربافررتخرراك

مقرادیر،پارامترهايهيدروليکیهرخاكتعيينگردید.درمرحلهدوم
بينیشدهمرحلهاولبرااسرتفادهازاوليهپارامترهايهيدروليکیپيش

هررايصررفحاتفشرراريواسررتفادهازحررلودادهRETCافررزارنرررم
مردلمقرادیرمرحلرهدومدر،معکوابهينهشدند.درمرحلرهسروم

HYDRUS-1Dآوري%اطالعراترطروبتیجمر ۴0وبااستفادهاز
مجرددسرازيمعکوابررايبهينرهحلبهروش،شدهدرهرستون

مقرادیرمرحلرهسرومبرهعنروان،مورداستفادهقرارگرفت.درپایران
سازيمورداستفادهقرارگرفتند.تخميننهاییانتخابودرشبيه


 ارزیابی مدل 

هررايازشرراخصمنظررورارزیررابیمرردلدرتحقيررقحاضررر،برره
nRMSE،R

((۴)رابطه)nRMSEاستفادهشد.اگرمقدارCRMو2
۲/0تا1/0سازيعالیمدل،بيندهندهشبيهباشدنشان1/0كمتراز
۳/0سازيمتوسطوبيشرترازشبيه۳/0تا۲/0سازيخوب،بينشبيه
Rسازيضعيفاست.دهندهشبيهنشان

بيانكنندهروند((5)رابطه)2
-سازيدقيقسازياستوهرچهبهیکنزدیکترباشدروندشبيهشبيه

بررآوردي)اگرردهنردهبريشنشان((۶)رابطه)CRMتراست.مقدار
اگررمقرادر.باشردبرآوردي)اگرمثبتباشد(مدلمیمنفیباشد(وك 

برابرصفرباشدنشراندهنردهتطرابقكامرلبرينمقرادیرراینپارامت
وجروادزادهو1۳۹0سازياست)بشارتوهمکارانگيريوشبيهاندازه

 (.1۳۹5همکاران
(۴)nRMSE =

RMSE

O̅
 

(5)R2 = 1 −
∑ (Oi − Pi)

2n
i=1

∑ (Oi − O)
2

n
i=1

 

(۶)CRM =
∑ Oi
n
i=1 −∑ Pi

n
i=1

∑ Oi
n
i=1

 

 ،ايدادهمقردارمشراهدهOiتعردادمشراهدات،nهرا،كرهدرآن

Oايداده،ميانگينمقادیرمشاهدهPiبينیشدهبررايدادهمقدارپيش
نظراست.مورد


 نتایج و بحث

 ها بررسی حرکت آب در ستون
تاثيرتغييررچگرالیظراهريخراكبرر،۳و۲هايشکلبررسی
دهد.درطرولتحقيرق،تغييرراترطوبرتدرمینشانراحركتآب

گیدری  اندازه TDRبا استفاده از رطوبت سنج از نوع پروفيلخاك
۲)شرکل1باتوجهبههمگنبودنبافتخاكدرستونشمارهشد  

یکنرواختیازروندنسبتاليپروفنیدرایرطوبتيحركتجبههالف(،
مختلرفيهراعمرقکنواخت،یبایتقریكردهودرفواصلزمانيرويپ

پرساز،ستوننیخاكدرالي.پروفنمودهاستیخاكراطليپروف
باتوجه۲.درستونشمارهبهطوركاملاشباعشدقهيدق۲85گذشت

،حركتآبدرالیهاولوترابهوجودیکبافتبادوچگالیمتفاوت
سانتيمتريیکنواختبود.امرادرهنگرامرسريدنبرهالیره۳0عمق

زمانبهطوريكهوبتیكاهشیافتمتراك ،سرعتحركتجبههرط
دقيقرهطرول1۴0سرانتيمتري۶0ترا۴0اشباعشدنخاكازعمرق

دقيقهبهطولانجاميد110درستوناولروندكشيددرحاليکههمين
درب(.۲)شرکلدقيقرهبرود۳۳0وزماناشباعشدنپروفيلخراك

حركتجبهرهرطروبتیدرسرتونیرکودودقيقترمقایسه،۳شکل
هرايمختلرفصرورتريخاكدرعمقتحتتاثيرتغييرچگالیظاه

هرايمختلرفمشراهدهدرعمرق،گرفتهاست.باتوجهبرهنمودارهرا
سرانتيمتريكرهبافرتو۳0و۲0شودكرهحركرتآبدرعمرقمی

باشند،تقریبایکسانبودهاماباتغييررخصوصياتخاكمشابهه می
نوافزایشآندرالیهپایينكرهباعراازبرينرفرتظاهريچگالی

منافذدرشتخاكوهمچنينكاهشدرصدرطوبتاشباعشدهاست،
تواننتيجهگرفرتكرهبراسرعتحركتآبكندگردید.بنابراینمی

افزایشچگالیظاهريخاكسرعتحركتآبكندشدهوازدرصرد
كنرزيومراوتحقيقراتمرکنتایجشود.میرطوبتاشباعآنكاسته

یرکدرباافزایشعمقسرعتنفوذآبكاهشهمکاراننيزبيانگر
فشرردگیرادليلاینامرربود.آنهابنديمختلفستونخاكباالیه

 Ma etو  McKenzie, 2010بيراننمودنرد)خاكباافزایشعمرق

al., 2010).
بنديخاكبرحركرتآبرادرتاثيرترتيبالیه5و۴هايشکل

الرف(۴)شرکل۳ستونیبررسدهند.نشانمی5و۳،۴هايستون
درشتهیازالدقيقه۲0بعدازگذشتیكهجبههرطوبتدهدینشانم
.گررددیدومبرابافرتمتوسرطمرهیرعبوركردهوواردالیبافتشن

بودهوجبهرهیشنيهیكندترازالاینالیهدریحركتجبههرطوبت
ایرنعبروركرردهاسرت.هیالنیازاقهيدق۹0پسازگذشتیرطوبت

موضوعدرخصوصالیهسومبابافتسرنگيننيرزصرادقبرودهبره
يبرهكنردآندروافزایشرطوبرتیحركتجبههرطوبتطوريكه

يازابترداقرهيدق110پسازگذشرتیصورتگرفتهوجبههرطوبت
ب(۴)شکل۴درستوناست.ديرسيمتريسانت۶0بهعمقشیآزما

بهپایينبهترتيبشاملبافتسنگين،هاازباالترتيبقرارگيريالیه
حركتجبههرطروبتیاینستون،متوسطوسبکبود.درالیهباالیی

۷0سانتيمتري،۲0تا10بسياركندصورتگرفتهبهطوریکهازعمق
دقيقرهازابترداي155طولانجاميد.همچنين،رطوبتبعدازدقيقهبه

1۲5يافرزایشدهندهسانتيمتريرسيدكهنشان۳0آزمایشبهعمق
باشد.می۳اياینزماننسبتبهستوندقيقه




 1275      هاي مطبق سازي حرکت آب و انتقال امالح در خاک شبيهگيري و  اندازه



 
 )ب( 2 ستون شماره و)الف(  1گیری شده در ستون شماره رطوبتی اندازه تغییرات -2شکل 

 

 
 مقایسه حرکت جبهه رطوبتی در ستون یک و دو تحت تاثیر تغییر چگالی ظاهری خاک -۳شکل 


انیكهدرزیرالیهسنگينقررارگرفترهحركترطوبتدرالیهمي

كهزیرالیهسبکبافتقررار۳است،نسبتبههمينالیهدرستون
۴0ترا۳0باشد.انتقرالرطوبرتازعمرقگرفتهبودبسيارمتفاوتمی

دقيقهطولكشيدكهاینمدتزمراندر۴،85درستونسانتيمتري
يسررعتانتقرالدهنردهنشانایننتایجدقيقهبود۲0برابر۳ستون

باشد.همچنينرطوبتبعدازگذشتيریزبافتباالییمیاندكالیه
كهنشرانسانتيمتريرسيد۶0دقيقهازابتدايآزمایشبهعمق۴10
.است۳اينسبتبهستوندقيقه۳00يافزایشدهنده
شودكهسرعتحركتجبههرطروبتیجمشاهدهمی۴درشکل

دقيقهازابتداي110دراینستونبسيارسری بودهبهطوریکهپساز
سانتيمتريرسيدهاست.دليلاین۶0آزمایش،جبههرطوبتیبهعمق

هراتوانتفاوتدرخصوصياتخاكدرمقایسهبابقيهستونامررامی
هراعمرال درصردينمونره100بودنبياننمودزیراكهامکانمشابه

ها،مشاهدهوجودندارد.دراینستونباتوجهبهترتيبقرارگيريالیه
شودكهميزانرطوبتاشباعدرالیهبابافتسبکبيشرترازالیرهمی

ترواندررامریآنباشردكرهدليرلمری۴و۳هرايمشابهدرستون
ترآبدراینالیهدرموقعيتقرارگيرياینالیهومحبواشدنبيش

.دانستيسنگينزیرینمواجههباالیه
بنرديبررسررعتحركرتروندكلیتاثيرترتيربالیره5شکل

هايمختلفراودرعمق5تا۳هايشمارهيرطوبتیدرستونجبهه
هراگرددباتوجهبهاینکهضخامتالیهكند.مالحظهمیمشخصمی
ييردرترتيبقرارگيريآنهرابرررويهایکساناست،تغدراینستون
پسازگذشت۳گذاشتهاست.درستونيرطوبتیتاثيرحركتجبهه

سرانتيمتريبرهحالرتاشرباع۶0دقيقهازابتدايآزمایشعمق۳۳0
دقيقهطولكشريد.دليرلایرنامرر۴،۴۳5رسيدامادرستونشماره

يالییبهالیهيدرشتبافتبايرطوبتازالیهسرعتبااليتخليه
يدرشتكهدرآنالیه5شيبمنحنیستونشمارهباشد.پایينیمی

بافتدرزیرالیهمتوسطبافتقررارداشرت،تنردترازشريبمنحنری
باشد.دليلاینموضوعآناستكهوقتیجریرانیازمی۴و۳ستون

يدرشرتبافرتپرایينیيریزبافتبراالییبرهیرکالیرهیکالیه
هاييصافومالی ،درمحلبهجايپيشرويبایکجبههرسد،می

يايواردالیرهمشخصیمتمركزشدهوبهصورتجریانچندشراخه
شود.ازآنبهبعدبهجاياینکهبهطوریکنواخرتازتمرامپایينیمی

الیهدرشتبافتعبوركند،ازطریقمنافذومجاريدرشرتحركرت
تحقيقراتترارانونترایج.یابردمریكند.لذاسررعتآنافرزایشمی

نشاندادوقتیالیهدرشتبافتشرنلرومیدر(نيز1۳۹5نورآبادي)
حالرتتررازرخنهمحلولسرری دارد،زیرالیهریزبافتلومرسیقرار

.هااستعکسقرارگيريالیه
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 )ج( ۵و  )ب( ۴، )الف( ۳شده در ستون شماره گیری اطالعات رطوبتی اندازه -۴شکل 

 

 
 های مختلف خاکهای مختلف تحت تاثیر بافتمقایسه حرکت جبهه رطوبتی در ستون سه، چهار و پنج در عمق -۵شکل 


 سازی نتایج شبیه

بهينهشدهبررايمقادیرپارامترهايهيدروليکیخاك۳درجدول
مقرادیرپارامترهرادليرلتفراوتشدهاست.آزمایشاتارائهپنجستون

وترراك درتروانبرهدليرلتغييرراتمریرابرايیکخراكمشرابه
جردولبياننمود.بررسینتایجمشاهداتیوبرآوردي)خاكساختمان

Rدهدمقدارنشانمی(۴
ترا۹5/0دربرازه5ترا1هايبرايستون2

وكمترینمقداردرستون1بيشترینمقداردرستون)داردقرار۹۹/0
۳تنهرادرسرتوندهردنشرانمریCRMپرارامترمقرداربررسی.(۳

براورديمشراهدهشرد.براورديصورتگرفتهودربقيهمواردك بيش

،1هرايسازيدرستوندقتشبيهنيزبيانگرnRMSEشاخصنتایج
خروباسرت.درسرطح۴و۳هرايعالیودرستوندرسطح5و۲

بيشرتریندقرتدربيانگرایرناسرتكرههابررسیهمزمانشاخص
تواندبهدليلهمگنبرودنتمرامسرتونمشاهدهشدكهمی1ستون

RوnRSMEمقادیرخاكباشد.
،دقتباالي۴ذكرشدهدرجدول2

دهرد)مشرابهمریهانشانبينیدادهرادرپيشHYDRUS-1Dمدل
نيراوهمکراران،ذاكرري1۳۹۴نتایجتحقيقات:محمرديودلبرريبا

وعباسری1۳8۶،عباسیوتاجيک1۳۹۲،محمديوهمکاران1۳8۶
1۳8۷.)
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  های مورد آزمایشستون های مختلف در الیهمقادیر پارامترهای هیدرولیکی خاک در  -۳جدول 

یه دو ال الیه اول پارامتر   الیه سو  

1ستون  

𝜃𝑟 (-) 05/0 --

𝜃𝑠 (-) ۴۴/0--

α (1/cm) 0۲5/0--

n (-) ۴5/۲--

𝐾𝑠 (cm/min) 0۴۴/0--

۲ستون  

𝜃𝑟 (-) 05/005/0-

𝜃𝑠 (-) ۴۴/0۴/0-

α (1/cm) 0۲5/005/0-

n (-) 5/۲۳۴/1-

𝐾𝑠 (cm/min) 0۴/001۹/0-

۳ستون  

𝜃𝑟 (-) 05۷/008/008/0

𝜃𝑠 (-) ۳/05/05/0

α (1/cm) 1۲۴/005۹/001۹/0

n (-) ۲8/۲5/1۳1/1

𝐾𝑠 (cm/min) ۲1/00۶/000۷/0

۴ستون  

𝜃𝑟 (-) 08/008/005/0

𝜃𝑠 (-) ۴1/0۴5/0۳/0

α (1/cm) 05/005۹/0۲/0

n (-) 5/۲5/1۴5/۳

𝐾𝑠 (cm/min) 0۳/00۷/008/0

5ستون  

𝜃𝑟 (-) 08/005/008/0

𝜃𝑠 (-) ۴۲/0۳۲/05/0

α (1/cm) 05۹/01/00۲5/0

n (-) ۴8/1۷/1۳/1

𝐾𝑠 (cm/min) 0۶5/008/00۲۳/0


 سازیدر شبیه HYDRUSدقت مدل  آماری  برای ارزیابیپارامترهای مقادیر  -۴جدول 

 R2 CRM nRMSE ستون

1 ۹۹/0 00۷/0
۲ ۹۶/001۶/01/0
۳ ۹5/001۲/0-1۲/0
۴ ۹5۹/0005/01۴/0
5 ۹۶۴/0018/01/0



۷شرکلوگيريشدهسازيواندازهمقادیررطوبتیشبيه۶شکل
نمونرهمقایسهتغييراتشدتنفوذآببهخراكرابررايپرنجسرتون

شوددرستونیکبرهدليرلمشاهدهمیدهند.همانطوركهنشانمی
شدتنفوذآببهخاكحالتیکنواختیداشرتهخاك،وجودیکالیه

است.مقدارشدتنفوذزیاددرابتداناشیازدوعاملمکرشزیراددر
اثرخشکبودنخاكونيرويثقلاست.اینمقدارباگذشتزمانو

ارنهراییخروداشباعشدنخاكك شدهودرپایانآزمایشبرهمقرد
شود.درستوندوبهدليلافزایشچگالیخراكالیرهدومنزدیکمی

وليکیخاكشردهكهباعاكاهشخللوفرجدرشتوهدایتهيدر
گیدرشدتنفوذدرهنگرامورودآببرهالیرهدوماست،یکشکست

شود.ماوهمکاراننيزگزارشكردندبراافرزایشترراك میمشاهده
در. (Ma et al., 2010)یابدآببهخاككاهشمیخاكشدتنفوذ
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هابهصورتسبک،كهترتيبقرارگيريالیه۳درستوناینتحقيق،
شودكهدرابتداباتوجهبرهبافرتمتوسطوسنگيناستمشاهدهمی

سبکشدتنفوذزیادهبودهاستكهدرهنگامرسيدنبهالیهدومبه
یتهيدروليکیبهمقدارزیراديازدليلتغييربافتخاكوكاهشهدا

شدتنفوذكاستهشدهاست.همچنينایناتفراقدرهنگرامورودبره
باشد.همچنينوقتیالیهسنگينیدرزیرالیهالیهسومنيزمشابهمی

هايگيردبهدليلكاهششدتنفوذ،تجم آبدرالیهسبکقرارمی
كننردهجریراندرگيرد.بنابراینعاملكنترلدرشتبافتصورتمی

اینحالتبافتسنگينخواهدبود.درموردستونچهراركرهترتيرب
هابهصورتسنگين،متوسطوسربکاسرتمشراهدهقرارگيريالیه

شودكهشدتنفودتحتتاثيرمکشوثقلدرابتدازیادبودهوبرامی
اشباعشدنخاككاهشیافتهاست.امادراینحالرتبرهدليرلبراال

بافتسنگينكهكنتررلكننردهشردتنفروذاسرتشکسرتگیبودن
شودوتفریباحالتییکنواختدارد.امراتغييررمحسوسریمشاهدهنمی

شوددراثرتغييرربافرتازكهدرهنگامورودبهالیهدوممشاهدهمی
سنگينبهمتوسطاستكهدراینحالتدرفصلمشرتركدوخراك

مکرشبيشرتر،.علرتتوقرفرخدادهاسرتدرجریانآبیکتوقف
هراترتيبالیه5خاكسنگيننسبتبهخاكمتوسطاست.درستون

بهصورتمتوسط،سبکوسنگينبود.بنابراینحالتیمشابهباستون
سهخواهدداشتبااینتفاوتكهشدتنفوذدرابتداكمتررازسرتون
سهخواهردبرودودليرلآنوجرودبافرتمتوسرطدربراالوهردایت
هيدروليکیكمترنسبتبهالیهسبکاست.دراینحالرتنيرزبافرت
سنگينزیرینعاملكنترلكنندهجریاناستوباعراتجمر آبدر

بافتسبکخواهدشد.

سرازيمردلمشخصاستدقرتشربيه۶همانطوركهدرشکل
HYDRUSهرايبسيارباالبودهاسرتوتغييرراترطوبرتدرالیره

سرازيشردهايبودنتيمارهابادقتشبيهالیهمختلفخاكباوجود
دهدمدلتوانسرتهتغييرراتازیرکالیرهبرهاست.اینامرنشانمی

يدیگرراكهازپيچيدگیهيدروليکیباالییبرخورداراسرتبرهالیه
خوبیارائهكند.


 بررسی حرکت شوری

سرازيهيوشربيرگيخاكحاصلازاندازهشوريریمقاد5جدول
امرالحسازيحركرتنتایجشبيهدهد.هاينمونهرانشانمیستوندر

نشاندادهشدهاست.در8درشکلنمونههايدرپروفيلخاكستون
باشرد.ایرنزمرانبرابرردقيقهمی۲000سازيزمانشبيه،تمامموارد

ب8الرفو8شرکلبرداريبود.زمانشروعآزمایشتازماننمونه
بعدازاعمالسدی كلریددرستونیکوستونخاكشوريمقایسه

بررسری.دنردهنشانمیخاكراتحتتاثيرتغييرچگالیظاهريدو
از۲درسرتونشروريخراكشيبتربودنمالی هابيانگراینشکل
درالیهباالییقرارگرفتهتجم امالحاستوبيشترینمقدار1ستون

حراكیاز1مروداردرسرتوناست.ایندرحالیاستكهشيبتنردن
باشرد.ازتهمگنمیفدراثرباامالحتوزی یکنواختوحركتسری 

تروانبرهكنردشردنمی۲درالیهباالییستونامالحدالیلتجم 
حركتآبدراثرتراك الیهزیرینوازبرينرفرتنمنافرذدرشرتو

فرصتبيشتربرايتركيباشارهكرد.



 
)در تما  نمودارها واحد زمان بر حسب دقیقه و واحد  های یک تا پنج بینی شده در ستونگیری و پیشمقایسه تغییرات رطوبتی اندازه -۶شکل 

 رطوبت حجمی بی بعد است(
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 تا پنج تحت تاثیر تغییر و ترتیب قرارگیری بافت خاکهای یک مقایسه تغییرات شدت نفوذ آب به خاک در ستون -۷شکل 


 سازیگیری و شبیهدر خاک حاصل از اندازه شوریمقادیر میانگین  -۵جدول 

 عمق 
(cm) 

 پروفیل خاک

EC 
(dS/m) 

ایمشاهده  

EC 
(dS/m) 

سازیشبیه  

1ستون   0-۷5  81/1  ۷1/1  

2ستون   
0-5/۳۷  

5/۳۷-۷5  
5۶/1  

1۴/1  
5۹/1  

۲1/1  

۳ستون   
0-۲5  

۲5-50  

50-۷5  

۷1/1  

۳8/1  

1/1  

۷1/1  

۴۶/1  

1۴/1  

۴ستون   
0-۲5  

۲5-50  

50-۷5  

۷۹/1  

۳۶/1  

۲۲/1  

۷/1  

۴۶/1  

۲۷/1  

۵ستون   
0-۲5  

۲5-50  

50-۷5  

5۶/1  

۴1/1  

۲۹/1  

5۹/1  

۴۲/1  

۲5/1  


خراكبعردازاعمرالسردی كلریرددرشروريج،8هرايشکل

بنديخاكنشانتحتتاثيرتغييربافتوالیهرا5و۳،۴هايستون
هراازبراالبرهپرایينبرهصرورتكهترتيبالیه۳دهد.درستونمی

دارد.درستون۲سبک،متوسطوسنگيناسترونديمشابهباستون
حركرتآبوامرالحكنرد،باالقرارگرفتنالیهسنگيندربهدليل۴

هرایرهبراالییبيشرترازبقيرهالیرهبودهوبنابراینتجم امالحدرال
درالیهبراالمشراهدهامالحنيزمقداربيشتر5مشاهدهشد.درستون

شود.بابررسیهمزمانسهنمودارمربوطهميتواننتيجهگرفتكهمی

وتوزیر امرالحنداشرتهوهاتاثيريدرتجمر ترتيبقرارگيريالیه
اسرت.شرارماوهمکراراننيرزمقدارآنازباالبهپایينكاهشیافته

دبنديخاكتاثيريدرتوزیر امرالحنردارگزارشنمودندترتيبالیه
(Sharma et al., 2014).هرادردراینتحقيق،دليلبرخیازتفاوت

تواندراثرتغييراتخصوصياتخاكازیرکهايیکسانرامیبافت
اوليرهآنهراستونبهستوندیگروهمچنينتفاوتدرمقداررطوبرت

دانست.
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بندی )ز( تحت تاثیر تغییر بافت و الیه ۵)د( و  ۴ ، )ج( ۳ ، )ب( 2 ، )الف( 1خاک بعد از اعمال سدیم کلرید در ستون های  شوریمقایسه  -۸کل ش

 خاک

 

 گیری نتیجه

بندي،بافتوتراك خاكبراینتحقيقباهدفبررسیتاثيرالیه
هرايچنردالیرهانجرامنحوهتوزی رطوبتوانتقالامرالحدرخراك

حركرتآبدرخراكسازينشراندادگرفت.نتایجآزمایشاتوشبيه
ايكهكمترینميزاننفوذپرذیريتحتتاثيرموقعيتقرارگيريالیه

گيردزمرانمانیكهالیهریزبافتدرباالقرارمیباشدوزرادارد،می
طیشدنرطوبتدرطولستونبيشترینمقدارخواهدشد.همچنين

هرايهايزیرینبهدليلوقوعجریاندراینحالترطوبتاشباعالیه
باتغييروافزایشچگالیظاهريخراكانگشتیكاهشخواهدیافت.

شباعوكندشدنسرعتحركتدرالیهپایين،كاهشدرصدرطوبتا
سررازيحركررتآب،شرراخصآبمشرراهدهگردیررد.درمرحلررهشرربيه

nRMSEعالی5و1،۲هايسازيدرستوننشاندادكهدقتشبيه
ترتيببهخطابيشترینوكمترینخوببودهاست.۴و۳ودرستون

بهطروركلری،گردیدبراورد1۴/0و0۷/0مقادیربا۴و1ستوندر .
مشراهدهشرد1هابيشتریندقتدرستونبابررسیهمزمانشاخص

تواندبهدليرلهمگرنبرودنخراكدرسرتونوبافرتخراككهمی
یکنواختآنباشد.بررسیحركتوتجم امالحدرخراكنشرانداد

ازالیهباالییتاالیهزیرینبهترتيربECهامقداركهدرتمامستون
مقدارتغييریافتواینتغيير،بردونتوجرهبرهازبيشترینتاكمترین
هاتفاوتیهابود.بنابراین،ترتيبقرارگيريالیهترتيبقرارگيريالیه

توانددرشناختدرروندتجم امالحایجادنکرد.نتایجاینتحقيقمی
هايچندالیرهمروثرباشرد.تغييراترطوبتوامالحدرپروفيلخاك

وجهبهاهميتتوزی امالحدرخراكوافرزایشباتمیگرددپيشنهاد
خطرآلودگیآبهايزیرزمينیدرسالهاياخير،منحنریرخنرهامرالح
مورداستفادهدركودهايشيمياییوسمومدف آفاتمورداستفادهدر

سازيگردد.هايمطبقبررسیوشبيهكشاورزيدرخاك
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Abstract 

The precise simulation of water and solute transfer in porous media is very important in soil and water 
studies. The purpose of this study was to measure and simulate water movement and solutes transfer of layered 
soils. In this study, the effect of soil bulk density changes and different soil layering on water and solute 

movement were measured and simulated with HYDRUS-1D model in 5 treatments and two replications. For this 
purpose, 10 columns of PVC with a height of 105 cm and an inner diameter of 31.5 cm, and three soil textures 
including loamy sand, sandy-clay loam and clay loam were used. The columns were irrigated with irrigation 
water and saline water with salinityof 0.67 and 4.46 ds/m, respectively. During the experiment, moisture content 
(using TDR moisture meter) and salinity (by saturated mud extraction method) were measured at depths of 10, 
20, 30, 40 and 60 cm. The results of the study showed that the water movement in the soil is affected by the 
position of the layers with the least permeability and when the fine texture layer is placed on top, the time of 
water exit is the highest. Also, the results showed that in all columns the EC value was the highest in the upper 
layer and decreased from top to bottom regardless of the order of the arrangement of the layers. The survey of 
the nRMSE index indicates the high accuracy of the HYDRUS model in simulating the movement of water and 
solute in the layered soil. The lowest error in simulation was in homogeneous soil.  
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