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چکیده
نفوذ آب به خاک نقش مهمی در چرخهی آبی طبیعت دارد و از آنجا که اندازهگیری مستقیم این پارامتر در هر جایی امکاا پا یر نیسات ذا ا ایان
پژوهش به منظور بررسی امکا برآورد توابع انتقاذی تخمین ضرایب معادالت نفوذ آب به خاک کاستیاکف کاستیاکف-ذوییس هورتن و سازما حفاظت
خاک آمریکا با استفاده از ویژگیهای زودیافت فیزیکی خاک و ارزیابی این توابع در خارج از منطقه اشتقاق آ هاا انجااگ گرفات بناابراین ویژگایهاای
فیزیکی خاک و نفوذ تجمعی در دو منطقه متفاوت ( T1و  )T2اندازهگیری شد با استفاده از اندازهگیریهای محل  T1و رگرسیو خطی چندگانه توابع
انتقاذی شکل گرفت و با استفاده از اندازهگیریهای مستقل  T2کارایی برو یابی این توابع بررسی شد نفوذ تجمعی در  78نقطه به وسیله استوانه دوگانه
با سه تکرار اندازهگیر ی شد بیشترین دقت توابع انتقاذی در مرحله اشتقاق مربوط به ضرایب معادذه  SCSباا مقادار ضاریب تبیاین ( )R2برابار  0/66و
کمترین دقت با مقدار  R2برابر  0/04مربوط به توا معادذه هورتن بود در مرحله اعتبارسنجی در خارج از محل اشاتقاق دقات تواباع انتقااذی کااهش
زیادی نشا داد به طوری که بازه تغییرات  R2از  0/00تا  0/26بازه تغییرات ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده ( )nRMSEاز  1/76تا  80/93و
بازه تغییرات نسبت خطای میانگین هندسی ( )GMERاز  0/94تا  1/73به دست آمد بنابراین نتایج نشا داد که استفاده از توابع انتقاذی تخمین ضرایب
معادالت نفوذ فقط در محل اشتقاقشا کارآمد است و امکا استفاده از این توابع در خارج از محل اشتقاق آ ها بدو واسنجی امکا پ یر نیست
واژههای کلیدی :استوانه دوگانه رگرسیو خطی چندگانه معادالت نفوذ نفوذ تجمعی
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( )Brady and Weil, 1996ساختما خااک (
 1996و  )Lin et al., 1999جاارگ ویااژه ظاااهری ( Assouline,
 )2006درجااه تااراکم ( )Hillel, 1982تخلخاال خاااک ( Ehlers,
 Hillel, 1982 1975و  )Šimůnek et al.,2003رطوبات اوذیاه و
نوپ پوشش گیاهی ( )Ehlers, 1975شیب ساطح خااک ( Lal and
 Shukla, 2004و  )Hatt and LeCoustumer, 2008شدت بارش
و احتباس هوا در خاک ( )Wangemann et al., 2000ناوپ کاانی-
های رسی ( )Ben-Hur and Assouline, 2002و عوامال مادیریتی
( )Moroke et al., 2009در ارتباط است
برای کمّی کرد پدیده نفوذ معادالت پرشماری ارائه شده اسات
که به سه دسته تحلیلی مانند معادذه ریچاردز ( )1931نیمهتحلیلی یاا
فیزیکاای ماننااد معااادالت گاارین-آمپاات ( )1911و فیلیاا( ( )1957و
تجربی مانند معادالت کاستیاکف ( )1932کاستیاکف-ذوییس ()1948
سازما حفاظت خاک آمریکا ( )1972و غیره تقسیمبندی میشوند
یکی از روش های غیر مستقیم برای برآورد ویژگیهای نفوذ خاک
توابااع انتقاااذی ( )Pedotransfer functionsاساات در ایاان روش
ویژگی های دیریافت خاک که اندازه گیاری آ هاا دشاوار پرهزیناه و
Brady and Weil,
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زما بر می باشد به کمک ویژگی های زودیافت خااک مانناد فراوانای
نسبی ذرات جرگ ویژه ظاهری و ماده آذی خاک که اندازه گیری آ هاا
سریع و آسا و کمهزیناه اسات بارآورد مایشاوند بادین منظاور از
روش های رگرسیو خطی و غیرخطی و شبکههای عصبی مصانوعی
استفاده میشود عبارت توابع انتقاذی خاک اوذاین باار توساط بوماا در
سااال  1989پیشاانهاد و در فیزیااک خاااک باارای باارآورد برخاای از
ویژگیهای دیریافت خاک به کار گرفته شد ()Bouma, 1989
بهطورکلی هدف از بررسی معادالت نفوذ بهینهسازی آ معادالت
در شرایط و مناط مختلف برای برآورد دقی مقدار آب نفوذ یافته یاا
شدت نفوذ آب به خااک جهات مادیریت مصارف آب در کشااورزی
طراحی سامانههای آبیاری و زهکشای طراحای و اجارای طار هاای
آبخوا داری و آبخیزداری و برآورد فرسایش و بهیناهساازی اقادامات
حفاظت خاک و آب است معادالت مورد اساتفاده بیشاتر باه صاورت
تجربی بوده و مبتنی بر دادههای حاصل از آزمایشها مایباشاند اماا
نتایج این معادالت برای شرایطی که در آ اندازهگیری شدهاند کاربرد
دارد و برو یابی با استفاده از آ ها نیازمند ارزیابی توابع و احتماالً باز-
واسنجی مدل اشتقاق یافته است همچنین امکا انجاگ آزمایشهاای
صحرایی در همه مناط به عنوا مثال در مناط کوهساتانی وجاود
ندارد ( )Pandey and Pandey, 2018و یا دشوار و پرهزینه هساتند
( )Patle et al., 2019بر همین اساس توابع انتقاذی بارآورد ضارایب
معادالت نفوذ کمک شایانی به کاهش موانع یاد شده خواهد نمود در
این راستا میتوا به پژوهشهاای قرباانی و همکاارا نیشاابوری و
همکاااارا ( )1388و محمااادی و رفااااهی ( )1384اشااااره نماااود
( )Ghorbani-Dashtaki et al., 2016در ایان پاژوهشهاا تواباع
انتقاذی برای تخمین ضرایب معادالت نفاوذ بار اسااس ویژگایهاای

فیزیکی خاک ارائه شده است با این حال ارزیاابی کاارایی ایانگوناه
توابع فقط در محلی که شکل گرفتهاند صورت گرفته و کاارایی آ هاا
برای برو یابی در مناطقی خارج از محدوده اشتقاق توابع بررسی نشده
است
بنابراین هدف از این مطاذعه پاسخ به ایان سااال اسات کاه آیاا
امکا کاربرد توابع انتقاذی ایجاد شده برای ضرایب معاادالت نفاوذ در
خارج از منطقه اشتقاق آ ها وجود دارد یا خیر؟ برای دستیابی به ایان
مهم دادههای مورد نیاز در دو منطقه اندازهگیری گردید و کاربرد توابع
به دست آمده در یک منطقه برای برآورد ضارایب معاادالت نفاوذ در
محل دیگر مورد اعتبارسنجی قرار گرفت همچنین کارایی مادلهاای
تجربی برآورد نفوذ آب به خاک در هر منطقه بررسی شد

مواد و روشها
ویژگیهای محدوده مطالعاتی

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش آزمایشهاا در دو محال باا
فاصله  15کیلومتر از هم در شهرستا خداآفرین واقع در شمال استا
آذربایجا شرقی صورت گرفت محل  T1به مسااحت  125هکتاار و
محل  T2به مساحت  82هکتار از اراضی کشااورزی انتخااب گردیاد
اقلیم منطقه با توجه روشهای آمبرژه و دومارتین بهترتیب نیمهخشک
معتدل و نیمهخشک به دست آمد میانگین دمای روزانه منطقاه 13/8
درجه سانتیگراد متوسط روزهای یخبنادا سااالنه  67روز متوساط
رطوبت نسبی ساالنه منطقه  69درصد و بارندگی متوسط ساالنه 354
میلیمتر بود در شکل ( )1موقعیت مکانی منطقه مورد مطاذعاه نشاا
داده شده است

شکل  -1موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه و محل انجام آزمایشها
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اندازهگیریهای صحرایی

در  49نقطه از محل  T1و در  27نقطه از محل  T2آزمایش نفوذ
به وسیله استوانه دوگانه با سه تکرار صورت گرفت و نمونههای ماورد
نیاز برای اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی خاک تهیه شاد (شاکل )2
بدین منظاور در ابتادا بادو آسایب باه ساطح خااک محال انجااگ
اندازهگیری گیاها موجود به وسیله چاقو از پاایینتارین حاد ممکان
ح ف گردید (شاکر و همکارا  )1396همچنین برای جلوگیری از به
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هم خوردگی سطح خاک در هنگاگ اضافه کرد آب به داخل اساتوانه
دوگانه از ورقه پ ستیکی در داخل استوانهها اساتفاده شاد ( Pandey
 )and Pandey, 2018رطوبت اوذیه و چگاذی ظاهری خاک به روش
نموناهبارداری حجمای و خشاک کارد در آو ( Grossman and
 Reinsch, 2002و  )Punamia et al., 2005بافت خاک باه روش
هیدرومتر ( )Gee and Or, 2002مواد آذای باه روش واذکای-بلاک
( )Walkley and Black, 1934اندازهگیری گردید

شکل  -2نحوه انجام آزمایشها و تهیه نمونه خاک در محل

پارامترهای محاسباتی

میانگین هندسی (()dgمعادذه  )1و انحاراف معیاار هندسای قطار
ذرات ( ()σgمعادذه  )2بهعنوا نمایههایی از توزیع اندازه ذرات به روش
شاایرازی و بورسااما (()Shirazi and Boersma, 1984معادذااه )3
سااطح ویااژه حجماای خاااک از روش محاسااباتی سپاسااخواه و تافتااه
( )Sepaskhah and Tafteh, 2013و شااخ پایاداری سااختما
خاک ( )SSIبه روش پیری (()Pieri, 1992معادذه  )4اندازهگیری شد
اگر  SSIکمتر از  5درصد باشد نشاا مایدهاد کاه خااک از ذحااظ
ساختمانی تخریب شده است  5-7درصد بیانگر خطار زیااد تخریاب
ساختما خاک  7-9درصد خطر کم تخریب بیش از  9درصد حاکی
از وجود مقادیر کافی کربن آذی جهت بقا و پایاداری سااختما خااک
است ( Pieri, 1992و )Reynolds et al., 2009
𝒏

() 1

𝒂

𝒊𝑴 𝒏𝑳 𝒊𝑭 ∑ 𝟏𝟎 𝒅𝒈 = 𝒆 ; 𝒂 = 𝟎.
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𝑛
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()3
()4

𝑒 = 𝐴𝑆𝑆

;
𝑎𝑆 𝑆𝑖 +
𝑙𝐶
([ 𝐷 = 3 − 0.118
( 𝑛𝐿 ) −
])
100
100
𝑂𝐶 × 1.724
( = 𝐼𝑆𝑆
) × 100
𝑖𝑆 𝐶𝑙 +

که در این معادالت  nتعداد گروههای جداگانه خاک (شن سایلت
و رس)  Fiدرصد ذرات تشاکیل دهناده  Miمیاانگین دو محادوده
متواذی اندازه قطر ذرات  Dبعد فراکتال و  OCکربن آذی خاک است
معادالت مورد بررسی

در این پاژوهش چهاار معادذاه کاساتیاکف کاساتیاکف-ذاوییس
هورتن و سازما حفاظت خااک آمریکاا ( )SCSماورد بررسای قارار
گرفت (جدول  )1که دقت و کارایی هر معادذه در هر منطقه با استفاده
از روش رتبهبندی شاخ های آماری بررسی گردیاد در مرحلاه بعاد
توابع انتقاذی تخمین ضرایب آ معادالت باا اساتفاده از ویژگایهاای
فیزیکی خاک شکل گرفت
اشتقاق توابع انتقالی

در مرحله اول ضرایب معادالت مورد بررسی باا اساتفاده از روش
حداقل کرد مربعات خطاا باا نارگافزارهاای  Excelو  STATAباه
دست آمد در مرحله بعد برای اشتقاق توابع انتقااذی تخماین ضارایب
معادالت نفوذ بعد از بررسی نرمال بود دادهها با استفاده از دو آزمو
شاپیرو-ویلک و کوذموگروف-اسامیرنوف از روش رگرسایو خطای
چندگانه و انتخاب بهترین گزینش در نرگافزار  SPSSاستفاده گردید
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جدول  -1تعریف معادالت نفوذ و پارامترهای آنها
معادذه کاستیاکف ak :و  bkضرایب معادذه  tزما و بر حسب دقیقه  Iنفوذ تجمعی بر حسب سانتیمتر
معادذه کاستیاکف-ذوییس akl :و  bklضرایب معادذه  f0مقدار ثابت و برابر شدت نفوذ نهایی بر حسب سانتیمتر بر دقیقه t
زما و بر حسب دقیقه  Iنفوذ تجمعی بر حسب سانتیمتر
معادذه هورتن bh :توا معادذه  ifو  i0مقادیر ثابت و برابر شدت نفوذ نهایی و اوذیه بر حسب سانتیمتر بر دقیقه  tزما و بر
حسب دقیقه  Iنفوذ تجمعی بر حسب سانتیمتر
معادذه سازما حفاظت خاک آمریکا ( as :)SCSو  bsضرایب معادذه  cضریب ثابت معادذه بر حسب میلیمتر بر دقیقه  tزما و
بر حسب دقیقه  Iنفوذ تجمعی بر حسب میلیمتر

توابع انتقاذی با استفاده از  85درصد دادههای  T1ایجاد شدند و با
استفاده از  15درصد دادههای باقیمانده مورد ارزیابی قرار گرفتند توابع
انتقاذی به دست آمده در محل  T1با استفاده از دادههاای محال T2
اعتبارسنجی شدند هدف از این کار بررسی کارایی مدلهای ارائهشده
در خارج از منطقه اشتقاق آ ها است برای این منظاور ویژگایهاای
فیزیکی خاک اندازهگیری شده در محل  T2در توابع انتقاذی به دسات
آمده در محل  T1جایگ اری و مقادیر به دست آمده با مقاادیر واقعای
مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند
شاخصهای آماری

به منظور ارزیابی کاارایی معاادالت نفاوذ آب باه خااک و تواباع
اشتقاق یافته از آمارههای زیر استفاده گردید (معادالت  5تا )9
()5
()6
()7
()8
()9

∑ni=1(Oi − Pi )2

2

)∑ni=1(Oi − O

R2 = 1 −

∑ni=1(Oi -Pi )2
√ = RMSE
n
RMSE
= nRMSE
̅
O
| n |O − P
100
i
i
= AE
∑
n
Oi
i=1
n
1
Pi
]) ( GMER = exp [ ∑ ln
n
Oi
i=1

ضریب تبیین ( )R2بیا کننده روند برآوردها است و هرچه به عدد
یک نزدیکتر باشد روند برآوردها دقی تر است ریشه میانگین مربعات
خطا ( )RMSEبیا کننده تفاوت میا مقدار برآورد شده توسط مدل و
مقدار واقعی اسات مقادار آ هماواره مثبات باوده و بهتارین حاذات
عملکرد زمانی است که مقدار آ صفر شود ریشاه میاانگین مربعاات
خطای نرمال شده ( )nRMSEمقدار این آمااره بیاا کنناده وضاعیت
مدلسازی است مقدار کمتر از  10%وضعیت ایدهآل بازه  10تا 20%
و  20تا  30%به ترتیب نشانگر وضاعیت مناساب و متوساط مادل در
برآورد و بیشتر از  30%نشا دهناده عادگ اطمیناا باه مادل اسات
( .)Bannayan et al., 2009درصد خطای نسبی مطل ( )AEبارای
برآورد مطمئن نفوذ تجمعی از آماره درصد خطای نسبی مطل استفاده

bk

I = akt

I = aklt bkl + f0 t
) (i0 − if
) (1 − e−bht
b

I = if t +

I = ast bs + c

میشود هر چه این آماره کوچکتر باشد نشا دهنده صاحت بارازش
دادهها است نسبت خطای میاانگین هندسای ( )GMERبیاا کنناده
همخوانی مقادیر مشاهدهای و برآورد شده است چنانچاه مقادار ایان
ضریب برابر  1باشد نشا دهنده برازش دقی باین دادههاای انادازه-
گیری شده و برآورد شده است و مقادیر کمتر یا بیشتر از  1به ترتیاب
کمبرآوردی یا بیشبرآوردی مدل را نشا مایدهاد کاه در آ هاا n
تعااداد مشاااهدات  Oiمقاادار مشاااهدهای داده  Oمیااانگین مقااادیر
مشاهدهای داده  Piمقادار بارآورد شاده بارای داده ماوردنظار اسات
(Pandey and Pandey, Ghorbani-Dashtaki et al., 2016
 2018و )Patle et al., 2019

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی خاک

در جدول ( 2و  )3خ صه ویژگیهای فیزیکی خااکهاای محال
 T1و  T2نشا داده شده است بیشترین و کمترین درصد شن سیلت
و رس در  T1به ترتیاب در باازه  14/9-55/7 25/3-58/6و -46/1
 7/2با چگاذی ظاهری  1/34تا  1/58گرگ بر سانتیمتر مکعب به دست
آمد بازه مواد آذی در  T1از  0/42تا  4/72درصد متغیر بود با در نظار
گرفتن بازه حداقل و حداکثر شاخ  SSIکه بین  0/3تاا  9/9درصاد
قرار دارد و نزدیک بود مقدار میانگین به محدوده  5درصاد و مقادار
چارک سوگ که برابر  6/32درصد است مایتاوا بیاا کارد کاه 50
درصد ساختما خااک  T1تخریاب شاده  20درصاد در خطار زیااد
تخریااب و  30درصااد در خطاار کاام تخریااب قاارار دارد (باار اساااس
طبقهبندی  )Pieri, 1992همچنین بازه درصد شن سایلت و رس در
 T2بااه ترتیااب براباار  10/8-47/4 27/1-59/2و  19/4-42/2بااا
چگاذی ظاهری  1/31تا  1/67گرگ بر سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد
مواد آذی  T2با میانگین  2/59درصد در بازه  1/16تا  4/4درصد قارار
گرفت با توجه به بازه شاخ  SSIکه در باین  1/77تاا  7/58قارار
دارد و مقدار چارک سوگ برابر  5/21که تقریباً نزدیک به مرز  5درصد
است میتوا نتیجه گرفت که در  75درصاد ماوارد سااختما خااک
تخریب شده و در  25درصد دیگر آ در معرض خطار زیااد تخریاب
قرار دارد (بر اساس طبقهبندی )Pieri, 1992
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جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک محل T1
T1

درصد تغییرات

انحراف معیار

چارک سوم

چارک اول

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

۱۹٫۷
۲۵٫۴
۳۸٫۵
۵٫۵
۴٫۴۱
۱۴٫۱۸
۳۵٫۷۳
۵۸٫۸۷
۲۲٫۰۵
۵۹٫۱۶
۴۵٫۸۹

۷٫۷
۸٫۷
۱۰٫۲
۰٫۰۲
۰٫۰۶
۰٫۰۴
۰٫۹۵
۰٫۰۳
۳٫۴۵
۴۸٫۷۵
۲٫۲۶

۴۴٫۴
۴۱٫۲
۳۲٫۴
۰٫۴۷
۱٫۵۱
۰٫۲۹
۳٫۳۵
۰٫۰۷
۱۸٫۵۵
۱۰۴٫۷۴
۶٫۳۲

۳۳٫۸
۲۷٫۲
۱۸٫۶
۰٫۴۳
۱٫۴
۰٫۲۳
۱٫۸۷
۰٫۰۳
۱۲٫۹۲
۴۴٫۰۵
۳٫۱۱

۳۹٫۳
۳۴٫۲
۲۶٫۴
۰٫۴۵
۱٫۴۶
۰٫۲۵
۲٫۶۵
۰٫۰۵
۱۵٫۶۳
۸۲٫۴
۴٫۹۲

۵۸٫۶
۵۵٫۷
۴۶٫۱
۰٫۵
۱٫۵۸
۰٫۳۳
۴٫۷۲
۰٫۱۵
۲۴٫۱۹
۱۹۳٫۹۹
۹٫۹

۲۵٫۳
۱۴٫۹
۷٫۲
۰٫۴
۱٫۳۴
۰٫۱۷
۰٫۴۲
۰٫۰۲
۹٫۰۴
۱۱٫۴۹
۰٫۳

پارامتر
)Sand (%
)Silt (%
)Clay (%
)Porosity (-
)ρb (gr/cm3
)θv (-
)OM (%
)dg (mm
)σg (-
)SSA (m2/gr
)SSI (%

 :Sandشن  :Siltسیلت  :Clayرس  :Porosityتخلخل  :ρbچگاذی ظاهری  :θvرطوبت حجمی  :OMمواد آذی  :dgمیانگین هندسی اندازه ذرات  :σgانحراف معیار
هندسی اندازه ذرات  :SSAسطح ویژه خاک  :SSIشاخ پایداری ساختما خاک
جدول  -3ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک محل T2
T2

درصد تغییرات
18٫9
29٫7
16٫9
7٫4
6٫04
14٫58
30٫68
35٫26
15٫58
28٫08
34٫21

انحراف معیار
7٫7
8٫8
5
0٫03
0٫09
0٫04
0٫79
0٫02
2٫78
26٫13
1٫53

چارک سوم
46٫8
36٫8
32٫6
0٫48
1٫53
0٫28
2٫99
0٫06
20٫63
106٫06
5٫21

چارک اول
34٫9
22٫1
27٫29
0٫42
1٫38
0٫22
1٫86
0٫03
15٫68
79٫2
3٫38

میانگین
40٫7
29٫5
29٫8
0٫45
1٫46
0٫26
2٫59
0٫05
17٫87
93٫06
4٫47

ماکزیمم
59٫2
47٫4
42٫2
0٫5
1٫67
0٫32
4٫4
0٫09
22٫62
165٫6
7٫58

مینیمم
27٫1
10٫9
19٫5
0٫37
1٫31
0٫19
1٫16
0٫02
12٫31
46٫95
1٫77

پارامتر
)Sand (%
)Silt (%
)Clay (%
)Porosity (-
)ρb (gr/cm3
)θv (-
)OM (%
)dg (mm
)σg (-
)SSA (m2/gr
)SSI (%

 :Sandشن  :Siltسیلت  :Clayرس  :Porosityتخلخل  :ρbچگاذی ظاهری  :θvرطوبت حجمی  :OMمواد آذی  :dgمیانگین هندسی اندازه ذرات :σgانحراف
معیار هندسی اندازه ذرات  :SSAسطح ویژه خاک  :SSIشاخ پایداری ساختما خاک
بررسی دقت معادالت نفوذ

دقت معادالت نفاوذ کاساتیاکف کاساتیاکف-ذاوییس هاورتن و
سازما حفاظت خاک آمریکا ( )SCSدر مرحله بارازش باه دادههاای
نفوذ تجمعی اندازهگیری شده در جادول ( )4نشاا داده شاده اسات
حااداکثر و حااداقل مقاادار میااانگین  R2و  RMSEدر  T1بااه ترتیااب
مربوط به معادذه کاستیاکف و  SCSباا مقاادیر  0/89-0/99و -0/45
 2/14سانتیمتر بود در  T2بیشترین مقادار  R2مرباوط باه معاادالت
کاستیاکف کاستیاکف-ذوییس و هورتن با مقدار  0/99بود با توجه به
آماره  nRMSEدر  T1و  T2برازش معادالت کاستیاکف کاستیاکف-

ذوییس و هورتن در رده عاذی و  SCSدر رده مناسب قارار گرفات در
 T1و بر اساس مقادیر  GMERدر معادالت کاساتیاکف و  SCSکام
برآوردی و در معادالت کاستیاکف-ذوییس و هاورتن بایش بارآوردی
مشاهده شد و در  T2معادذه کاستیاکف کام بارآورد و بقیاه معاادالت
بیش برآورد بودند در نهایات دقات معاادالت بار اسااس رتباهبنادی
شاخ های آماری جدول ( )3محاسبه شد و دقت عملکارد معاادالت
در هر دو محل به ترتیب کاساتیاکف کاساتیاکف-ذاوییس هاورتن و
 SCSبه دست آمد پژوهشهای زیادی در خصوص مقایسه و عملکرد
معادالت نفوذ در برآورد آب به خاک صورت گرفته کاه ترتیاب دقات
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منطقهای دیگر مورد استفاده قرار داد زیرا باا تغییار مشخصاات خااک
ضرایب آ معادالت تغییر کرده و بارای اساتفاده از آ بایاد آزماایش
نفوذ صورت گیرد و از آنجا که این امکا در هار جاایی امکاا پا یر
نیست و یا زما بر و هزینهبر است ذ ا استفاده از توابع انتقاذی تخماین
ضرایب معادالت نفوذ میتواند جایگزین مناسبی باشد بنابراین در این
پژوهش دقت درو یابی و برو یابی توابع انتقاذی ماورد بررسای قارار
گرفت

معادالت در هر پاژوهش باا شارایط مختلاف و حتای شارایط مشاابه
متفاوت بوده است (ساپهوند و همکاارا 1390؛ نشااط و پااره کاار
1386؛ فاخر نیکچه و همکاارا 1393؛ ثاامنی و همکاارا )1393
دذیل این تفاوت میتواند به دذیل وابستگی نفوذ آب به خاک به شرایط
محیطاای و همچنااین دقاات روشهااای مختلااف اناادازهگیااری باشااد
( Corradini et al., 2011 ،Chowdary et al., 2006و Deborah
 .)and Moody, 2001بر این اسااس مایتاوا نتیجاه گرفات کاه
نمی توا معادذه به دست آمده برای یک نقطه یا منطقه را در نقطه یاا

جدول  -4مقادیر شاخصهای آماری و رتبهبندی معادالت کاستیاکف ،کاستیاکف-لوییس ،هورتن و  SCSدر  T1و T2
T1

مدل
کاستیاکف
کاستیاکف ذوییس
هورتن
SCS

بازه تغییرات ضرایب
(ak (1/35–0/27
(bk (0/74–0/57
(akl (2/4–0/47
(bkl (0/4–0/08
(bh (0/17–0/03
(as (3/83–1/6
(bs (0/81–0/78

mean R2
)(-

mean RMSE
)(cm

mean nRMSE
)(%

mean AE
)(%

mean
GMER
)(-

رتبه

۰٫۹۹۱

۰٫۴۵۱

۴٫۹۸۱

۴٫۶۵۱

۰٫۹۹۱

5

۱

۰٫۹۹۱

۰٫۵۲۲

۵٫۴۸۲

۱۰٫۴۱۳

۱٫۰۴۲

10

۲

۰٫۹۸۲

۰٫۹۲۳

۹٫۵۹۳

۷٫۸۴۲

۱٫۰۱۱

11

۳

۰٫۸۹۳

۲٫۱۴۴

۲۰٫۱۴۴

۲۲٫۶۱۴

۰٫۸۴۳

18

۴

جمع

رتبه

T2

کاستیاکف
کاستیاکف ذوییس
هورتن
SCS

(ak (1/19–0/14
(bk (0/82–0/56
(akl (1/8–0/14
(bkl (0/7–0/13
(bh (0/17–0/06
(as (3/47–1/5
(bs (0/81–0/77

 3 2 1و  4نشا دهنده رتبه هر شاخ

۰٫۹۹۱

۰٫۳۲۲

۵٫۲۹۲

۳٫۹۵۱

۰٫۹۹۱

7

۱

۰٫۹۹۱

۰٫۲۷۱

۴٫۶۸۱

۹٫۴۵۳

۱٫۰۳۲

8

2

۰٫۹۹۱

۰٫۴۶۳

۷٫۹۲۳

۶٫۶۷۲

۱٫۰۱۱

10

3

۰٫۹۲۲

۰٫۹۹۴

۱۸٫۶۲۴

۲۶٫۰۱۴

۱٫۱۵۳

17

4

است

بررسی توابع انتقالی ضرایب معادالت نفوذ

در جدول ( )5توابع انتقاذی اشتقاق یافتاه بارای تخماین ضارایب
معادالت نفوذ کاستیاکف کاستیاکف-ذاوییس هاورتن و  SCSنشاا
داده شده است این توابع با استفاده از برازش  85درصد دادههای T1
به دست آمد بیشترین مقدار  R2مربوط باه ضارایب معادذاه  SCSباا
مقدار  0/66و کمترین مقدار  R2مربوط به توا معادذه هورتن با مقدار
 0/04بود محمادی و رفااهی ( )1384تواباع انتقااذی بارای تخماین
ضرایب معادالت نفوذ کاستیاکف هورتن و فیلی( بر پایه ویژگیهاای
فیزیکی خاک با  R2باال و محادوده تغییارات  0/813 – 0/672ارائاه
کردند همچنین قربانی و همکارا توابع انتقاذی مختلفی برای ضرایب
معادالت نفوذ کاساتیاکف کاساتیاکف-ذاوییس هاورتن و فیلیا( باا
استفاده از ویژگیهای فیزیکی خاک ارائه دادند که این توابع بر اساس
نوپ کاربری اراضی طبقه بندی شدند بازه تغییرات  R2زیااد و از 0/19

تا  0/82متغیر بود و نتیجه گرفتند که امکا استفاده از تواباع انتقااذی
برای تخمین معاادالت نفاوذ وجاود دارد ( Ghorbani-Dashtaki et
 )al., 2016اما با این وجود امکا کاربرد این توابع در خارج از شرایط
اشتقاق آ ها بررسی نشده است
ذ ا توابع انتقاذی به دست آمده در  T1این پژوهش باا اساتفاده از
 15درصد دادههای محل اشتقاق خود (()T1درو یابی) و با استفاده از
دادههای خارج از منطقه اشتقاق (()T2برو یابی) ماورد ارزیاابی قارار
گرفتند که دقت هر یک از مراحال در جادول ( )6و شاکل ( )3نشاا
داده شده است در مرحلاه شاکلگیاری تواباع انتقااذی بارآورد هماه
ضرایب با دقت قابل قبول به غیر از توا معادالت کاستیاکف-ذوییس
و هورتن امکا پ یر بود
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جدول  -5توابع انتقالی اشتقاق یافته برای ضرایب معادالت کاستیاکف ،کاستیاکف-لوییس ،هورتن و SCS
R2 =0/64

ak=1.734-5.07×θv +0.082×OM+0.001×SSA

R2 =0/36

bk=0.467+0.768×θv-0.005×SSI

R2 =0/59

akl=2.89-8.32×θv+0.133×OM+0.003×SSA

R2 =0/05

bkl=0.034+0.189×ρb

R2 =0/04

bh=-0.0003×Silt-0.089×ρb-0.131×θv+0.0019×OM+0.216×dg-0.0003×SSI+0.256

R2 =0/66

as=1.96+1.88×ρb+0.096×OM-0.057×Sa

R2 =0/66

bs=0.034×ρb-0.018×θv+0.0013×OM-0.284×dg-0.0008×σg+0.0006×SSI+0.781

 akو  :bkضرایب معادذه کاستیاکف  aklو  :bklضرایب معادذه کاستیاکف-ذوییس  :bhضریب معادذه هورتن

در مرحله ارزیابی در محل  T1دقت پیشبینی در محدوده مرحلاه
برازش و قابل قبول به دست آمد در مرحله ارزیاابی خاارج از منطقاه
اشتقاق دقت توابع انتقاذی کاهش زیادی نشا داد بازه تغییرات  R2از
 0/00تااا  0/26بااازه تغییاارات  nRMSEاز  1/76تااا  80/93و بااازه
تغییرات  GMERاز  0/94تا  1/73به دست آمد دذیل اصلی ناکارآماد
بود برو یابی توابع انتقاذی باه علات همبساتگی متفااوت ضارایب
معادالت نفوذ با مشخصات فیزیکای خااک در محال  T1و  T2باود
بنابراین این موضوپ باعث میشود که ضرایب ثابت متغیرهای تشکیل
دهنده توابع انتقاذی به دست آمده در یک منطقه قابال اساتفاده بارای
منطقه دیگر نباشد ذ ا میتوا نتیجه گرفت که توابع انتقاذی به دست
آمده فقط در محل اشتقاق خود دارای دقت مناساب هساتند و امکاا
استفاده از این توابع در خارج از منطقه بدو واسنجی میسر نیست

 asو  :bsضرایب معادذه SCS

فیزیکی زودیافت خاک و بررسی کارایی درو یابی و بارو یاابی ایان
توابع و همچنین بررسی دقت معادالت نفوذ در بارازش باه دادههاای
نفوذ تجمعی پرداخته شد برای این منظور دادههاای ماورد نیااز در دو
منطقه مختلف ( T1و  )T2اندازهگیری شد که توابع انتقاذی با اساتفاده
از  85درصد دادههای  T1و روش رگرسایو خطای چندگاناه ایجااد
شدند در نهایت با استفاده از دادههای بااقیماناده  T1و  T2کاارایی
درو یابی و برو یابی توابع انتقاذی بررسی گردید
در مرحله برازش معادالت نفوذ به دادههای نفوذ تجمعی حداکثر و
حداقل مقدار میاانگین  R2و  RMSEدر  T1باه ترتیاب مرباوط باه
معادذااه کاسااتیاکف و  SCSبااا مقااادیر  0/89-0/99و 2/14-0/45
سانتیمتر بود در  T2بیشترین مقدار  R2مربوط به معادالت کاستیاکف
کاستیاکف-ذوییس و هورتن با مقادار  0/99باود باا توجاه باه آمااره
 nRMSEدر  T1و  T2باارازش معااادالت کاسااتیاکف کاسااتیاکف-
ذوییس و هورتن در رده عاذی و  SCSدر رده مناسب قارار گرفات در
نهایت دقت معادالت بر اساس رتبهبندی شاخ های آماری در هر دو
محل به ترتیب کاستیاکف کاساتیاکف-ذاوییس هاورتن و  SCSباه
دست آمد

نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی امکاا بارآورد تواباع انتقااذی تخماین
ضرایب معادالت نفوذ آب به خااک کاساتیاکف کاساتیاکف-ذاوییس
هورتن و سازما حفاظت خااک آمریکاا باا اساتفاده از ویژگایهاای

جدول  -6مقادیر شاخصهای آماری سنجش توابع انتقالی ضرایب معادالت نفوذ
bs

as

bh

bkl

akl

0٫55
0٫04
0٫04
0٫59
0٫66
0٫86
0٫05
0٫05
0٫3
0٫28
0٫23
0٫02
0٫08
0٫01
0٫01
0٫38
0٫06
0٫03
0٫31
0٫00
0٫15
0٫06
0٫02
0٫34
0٫01
0٫65
0٫12
0٫03
0٫67
0٫01
27٫01
20٫38
30٫99
11٫41
0٫6
11٫47
19٫51
19٫21
12٫38
0٫78
78٫44
38٫88
24٫55
28٫16
1٫76
1٫02
1٫01
1٫07
1٫01
1٫00
1٫01
0٫93
1٫1
1٫00
1٫00
1٫76
1٫05
0٫94
1٫17
1٫01
 akو  :bkضرایب معادذه کاستیاکف  aklو  :bklضرایب معادذه کاستیاکف-ذوییس
برازش ] :[vt1مرحله ارزیابی در  T1و ] :[vt2مرحله ارزیابی در T2

bk

ak

0٫61
0٫36
]R [c
0٫93
0٫4
]R2[vt1
2
0٫17
0٫11
]R [vt2
0٫19
0٫03
]RMSE[c
0٫06
0٫03
]RMSE[vt1
0٫39
0٫06
]RMSE[vt2
24٫62
5٫46
]nRMSE[c
7٫62
4٫62
]nRMSE[vt1
84٫79
9٫37
]nRMSE[vt2
1٫02
1٫00
]GMER[c
0٫97
1٫01
]GMER[vt1
1٫75
0٫96
]GMER[vt2
 :bhضریب معادذه هورتن  asو  :bsضرایب معادذه  :[c] SCSمرحله
2
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شکل  -3ضرایب معادالت نفوذ در مقابل ضرایب پیشبینی شده با توابع انتقالی)1( ،
مرحله ایجاد تابع انتقالی با استفاده از  85درصد دادههای  )2( ،T1مرحله ارزیابی توابع
انتقالی ایجاد شده در محل اشتقاق آنها با استفاده از  15درصد دادههای  T1و ()3
ارزیابی توابع انتقالی ایجاد شده در خارج از منطقه اشتقاق با استفاده از  100درصد
دادههای  ak ،T2و  :bkضرایب معادله کاستیاکف akl ،و  :bklضرایب معادله کاستیاکف-
لوییس :bh ،ضریب معادله هورتن as ،و  :bsضرایب معادله  SCSو عالمت  pنشانه
ضریب پیشبینی شده

اشتقاق و ارزیابي توابع انتقالي ضرایب معادالت نفوذ آب به خاک در مناطق مختلف

ایجاد توابع انتقاذی (در  )T1برای همه ضرایب معادالت نفوذ (باه
غیر از توا معادالت کاستیاکف-ذوییس و هورتن) با دقت قابل قباول
امکا پ یر بود و دقت پیشبینی در مرحلاه ارزیاابی در محال شاکل-
گیریشا (درو یابی) در محدوده مرحله برازش باه دسات آماد در
مرحله ارزیابی خارج از منطقه اشتقاق (برو یابی) دقت تواباع انتقااذی
کاهش زیادی نشا داد به طوری کاه باازه تغییارات  R2از  0/00تاا
 0/26بااازه تغییاارات  nRMSEاز  1/76تااا  80/93و بااازه تغییاارات
 GMERاز  0/94تا  1/73به دست آمد بنابراین نتایج نشاا داد کاه
توابع انتقاذی به دست آمده فقط در محال اشاتقاق خاود دارای دقات
مناسب هستند و امکا استفاده از این توابع در خارج از منطقاه بادو
واسنجی میسر نیست که دذیل اصلی آ همبستگی متفااوت ضارایب
معادالت نفوذ با ویژگیهای فیزیکی خاک در مکا های مختلف باود
ذ ا پیشنهاد میشود قبل از بکار گرفتن اینگونه توابع واسنجی صورت
گیرد
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Abstract
Soil water Infiltration plays an important role in the water cycle of nature. However, since the direct
measurement of soil water infiltration is laborious, time-consuming and expensive. Therefore, in this study was
conducted to investigate the possibility of estimating the coefficients of water infiltration equations such as
Kastiakov, Kastiakov-Lewis, Horton and USA Soil Conservation Service (SCS) using readily available soil
properties and to evaluate the validity of these functions outside of their derivation regions. Therefore, soil
physical properties and cumulative infiltration were measured in two different regions (T1 and T2). Parametric
functions were derived using T1 location measurements and validation was performed using independent T2
measurements. Cumulative infiltration was measured using double rings with three replications at 78 points.
Parametric functions were created using multiple linear regression. The highest accuracy of parametric functions
in the derivation stage was related to SCS equations with the coefficient of explanation (R2) equal to 0.66 and the
lowest accuracy with the value of R2 equal to 0.04 was related to the power of Horton equation. In the validation
stage, the accuracy of the functions showed a large decrease. R2 changes range from 0.00 to 0.26, normalized
root mean square error (nRMSE) range from 1.76 to 80.93 and geometric mean error ratio (GMER) range from
0.94 to 1.73 Was obtained. Therefore, in this study, the use of parametric functions to estimate the coefficients of
infiltration equations outside of their derivation regions was not efficient.
Keywords: Cumulative infiltration, Infiltration equations, Multiple linear regression, Double ring
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