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چكيده
نفوذ یکي از مؤلفههای اصلي چرخه هیدرولوژی و مورد نیاز در مدیریت و بهرهبرداری منابع آب است .این پدیده در
طبیعت به عوامل متعددی وابسته و اندازهگیری آن مشکل است .بنابراین ،مدلهای مختلفي برای شبیهسازی آن ارائه
شده است .ارزیابي مدلهای نفوذ با دادههای مشاهدهای حلقه مضاعف نشان ميدهد که هر کدام از این مدلها در
شرایطي بر بقیه برتری داشتهاند .براین اساس ،در پژوهش حاضر مدلهای فیلیپ ،هورتن ،گرین-آمپ ،SCS ،کاستیاکف
و لوئیس-کاستیاکف به همراه پارامترهای آنها ،مورد ارزیابي قرار گرفت .بدین منظور ،حوضه گنبد در استان همدان
انتخاب و به چهار واحد هیدرولوژیکي همگن تقسیم شد .سپس ،میزان نفوذ در فصل خشک برای ارزیابي این مدلها،
در هر واحد با حلقه مضاعف اندازهگیری شد .نتایج پژوهش نشان داد مدل فیلیپ نفوذ را با دقت بیشتری برآورد نموده
و در مرتبه بعد مدل کاستیاکف قرار دارد .برای روابط مدل فیلیپ ضریب همبستگي بین  2/378تا یک ،خطای
میانگین بین  -2/247تا  +2/247و میانگین جذر مربعات خطا حداکثر  2/22بهدست آمده است .برای مدل کاستیاکف
ضریب همبستگي بین  2/388تا  ،2/335خطای میانگین بین  -3/9تا  +2/229و میانگین جذر مربعات خطا حداکثر
 44/28است .عالوه بر این ،رابطه همبستگي بین پارامترهای این مدلها با دو شاخص بافت خاک شامل درصدهای رس
و شن مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد به استثناء مدل  SCSکلیه پارامترهای سایر مدلها در سطح معنيدار
پنج درصد به این دو شاخص وابسته بوده و نیز حداقل یک پارامتر هر مدل دارای همبستگي باال و معنيدار است .مقدار
ضریب همبستگي به ترتیب برای پارامتر تابع هدایت هیدرولیکي خاک ( )Aدر مدل فیلیپ  ،2/33برای پارامتر ثابت
مدل گرین-آمپ ( ،2/38 )Bبرای تابع کاهنده نفوذ در مدل هورتن ( ،2/33 )kبرای ضریب تابع نمایي مدل کاستیاکف
( 2/333 )bو برای ضریب تابع نمایي مدل لوئیس-کاستیاکف ( )bدر  2/38بهدست آمد .رابطه همبستگي سایر
پارامترها با درصد رس و شن کمتر از  2/8بهدست آمده و در سطح پاییني معنيدار ميباشند.
واژههاي کليدي :بافت خاک ،پارامتر مدل ،رطوبت خاک ،شبیهسازی نفوذ ،واحد همگن هیدرولوژیکي
مقدمه
طبق تعریف نرخ واقعي ورود آب به خاک در یک
مقطع زماني نفوذ اطالق مي شود (.)2227 ،Delleur
___________________________
* مسئول مکاتباتporhemmat@scwmri.ac.ir :

نفوذ فرآیند جریان عمودی آب از سطح به درون خاک
است ( Liuو همکاران Dagadu ،2244 ،و ،Nimbalkar
 Diamond ،2242و ،Sonaje ،2249 ،Shanley
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 .)2249با توجه به اهمیت این مؤلفه در چرخه
هیدرولوژی و در بسیاری از کارهای اجرایي ،مورد
توجه زیادی قرار گرفته است .شبیهسازی نفوذ و
حرکت آب در خاک کاربردهای وسیعي در
هیدرولوژی ،زراعت ،حفاظت محیط زیست و موارد
متعدد دیگری دارا بوده و موفقیت بسیاری از پروژهها
به صحت مدل انتقال آب در خاک وابسته است
( .)2229 ،Pachepskyهمچنین ،آگاهي از پارامترهای
هیدرودینامیکي برای شبیهسازی فرآیندهای انتقال و
برآورد نتایج آنها مورد نیاز است ( Miroslavو
همکاران.)2244 ،
مدلهای متعددی برای شبیهسازی نفوذ ارائه شده
که به دو دسته کلي تقسیم ميشوند .دسته اول
مدلهایي هستند که دارای اساس نظری بوده و دسته
دوم مدلهای تجربي ميباشند .از جمله مشهورترین
مدلهای گروه اول ميتوان به گرین-آمپ ( )4344و
فیلیپ ( 4387و  )4385و مدلهای گروه دوم
هورتن( ،)4399کاستیاکف ( ،)4392لوئیس-
کاستیاکف ( Lewisو 4395 ،Mine؛  Walkerو
 )4357 ،Skogerboe؛  )4384( SCSاشاره نمود.
اساس نظری نفوذ آب در محیط غیراشباع توسط
 )4394( Rechardsبهصورت معادلهای ارائه شده که از
تلفیق معادالت دارسي و بقای جرم بهدست آمد.
مدلهای گرین-آمپ و فیلیپ ،با وجود روابط
مبتني بر اصول نظری ،بهدلیل مشکالت در تعیین
برخي پارامترها در آنها ،هنوز وابسته به دادههای
تجربي است .از سویي ،نفوذ از پارامترهای
هیدرولوژیکي است که ارزیابي و اندازهگیری دقیق آن
مشکل است ( Ayuو همکاران .)2244 ،در این رابطه،
بررسي ارتباط پارامترهای مدلهای مختلف با
ویژگيهای خاک توسط افراد مختلف انجام شده و
پژوهشهای زیادی برای آزمون و تعیین پارامترهای
این مدلها صورت گرفته است (.)4334 ،Mbagwu
مدل کاستیاکف توسط  )4359( Clemmensبر
اساس دادههای نفوذ در آبیاری کرتي به مدلهایي که
دارای اساس نظری هسنتد (مانند مدل نفوذ فیلیپ)
ترجیح داده شد Naeth .و همکاران ( )4334اعالم
نمودند مدل کاستیاکف بهدلیل ساده بودن و داشتن
تنها دو پارامتر از کاربرد بیشتری نسبت به سایر

483/

مدلهای نفوذ برخوردار است ،ولي  Abdulkadirو
همکاران ( )2244مدل هورتن را بهدلیل برازش بهتر
بر دادههای مشاهدهای ترجیح دادهاند.
 Van De Genachteو همکاران ( )4338چهار
مدل هورتن ،کاستیاکف ،فیلیپ و گرین-آمپ را با
دادههای مشاهدهای نفوذ در دو گروه خاک فرالسول و
آرنوسل مورد بررسي قرار داده و نتیجهگیری نمودند
که در گروه فرالسول هر چهار مدل نفوذ را بخوبي
برآورد نموده ،ولي در گروه آرنوسل سه مدل فیلیپ،
گرین-آمپ و هورتن بهطور معنيداری دقیقتر از مدل
کاستیاکف نفوذ را برآورد نمودند.
چهار مدل نفوذ شامل کاستیاکف ،لوئیس-
کاستیاکف ،کاستیاکف اصالح شده و فیلیپ توسط
 Igbadunو  )2227( Idrisبا دادههای حلقه مضاعف
مقایسه و نتیجهگیری شد که به ترتیب مدل
کاستیاکف و کاستیاکف اصالح شده دارای برازش
بهتری برای دادههای اندازهگیری شده است Mao .و
همکاران ( )2225سه مدل کاستیاکف ،فیلیپ و
کاستیاکف اصالح شده را با دادههای مشاهدهای حلقه
مضاعف ارزیابي و نتیجهگیری نمودند که هر سه مدل
دارای همبستگي باالیي با دادههای مشاهدهای نفوذ
هستند.
همچنین Francisco ،و همکاران ( )2223سه مدل
کاستیاکف ،لوئیس-کاستیاکف و هورتن را با دادههای
حلقه مضاعف ارزیابي نموده و در نتیجه مدل هورتن را
به عنوان مدلي که با دادههای مشاهدهای برازش
بهتری داشته معرفي کردند .پس از آن  Raoofو
همکاران ( )2223با اندازهگیری نفوذ و رطوبت خاک
با حلقه مضاعف و تانسیومتر پارامترهای مدل فیلیپ را
در یک مدل فازی تعیین و نتایج را رضایتبخش اعالم
نمودند.
مدل کاستیاکف و لوئیس-کاستیاکف توسط
 )2244( Rahimiبا دادههای حلقه مضاعف مقایسه و
نتیجهگیری شد که مدل کاستیاکف نسبت به لوئیس-
کاستیاکف برآورد بهتری از مقادیر نفوذ را بهدست
ميدهد و نیز مدل لوئیس-کاستیاکف نفوذ را بیش
برآورد ميکند Ogbe .و همکاران ( )2244چهار مدل
هورتن ،کاستیاکف ،فیلیپ و کاستیاکف اصالح شده را
بر اساس دادههای حلقه مضاعف مورد مقایسه قرار
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داده و نتیجهگیری نمودند که مدل هورتن با دادههای
مشاهدهای همبستگي بهتری را نشان ميدهد.
همزمان Liu ،و همکاران ( )2244سه مدل نفوذ
هورتن ،کاستیاکف و فیلیپ را با دادههای حلقه
مضاعف مقایسه و نشان دادند که مدل هورتن با
دادههای حلقه مضاعف برازش بهتری دارد.
چهار مدل هورتن ،کاستیاکف ،فیلیپ و کاستیاکف
اصالح شده بر اساس دادههای حلقه مضاعف توسط
 Jejurkarو  )2242( Rajurkarبررسي و نتیجهگیری
شد که مدل کاستیاکف با دادههای حلقه مضاعف
انطباق بیشتری داشته است Dagadu .و Nimbalkar
( )2242در مطالعه خود نشان دادند که پارامترهای
مدلهای نفوذ از خاکي به خاک دیگر و از تیپ خاکي
به تیپ خاک دیگر تغییر ميکند .همچنین ،این
پژوهشگران دریافتند که بر اساس ضریب همبستگي و
خطای استاندارد در تمام نوع و تیپ خاکها مدل
هورتن نسبت به مدلهای گرین-آمپ ،کاستیاکف و
کاستیاکف اصالح شده بهترین برازش را بر دادههای
مشاهدهای نفوذ داشته است.
 Karamiو همکاران ( )2242شش مدل نفوذ
شامل هورتن ،کاستیاکف ،لوئیس-کاستیاکف،SCS ،
فیلیپ و گرین-آمپ را در دشت خوزستان ایران با
دادههای مشاهدهای حلقه مضاعف مورد ارزیابي قرار
داده و گزارش دادند که لوئیس-کاستیاکف ،کاستیاکف
و فیلیپ دارای نتایج بهتری نسبت به سه مدل دیگر
است Arab .و همکاران ( )2244چهار مدل
کاستیاکوف ،هورتون ،فیلیپ و تالسما-پارالنج را بر
اساس دادههای حاصل از اندازهگیری با حلقه مضاعف
ارزیابي نموده و نتیجهگیری نمودند که بهترتیب دو
مدل کاستیاکوف و فیلیپ دارای برآورد مناسبي از
نفوذ مشاهدهای حلقه مضاعف است .هفت مدل شامل
هورتن ،فیلیپ ،اسوارتزندرودر ،کاستیاکف ،کاستیاکف
اصالح شده ،کاستیاکف اصالحي تجدیدنظر شده و
 SCSتوسط  Zolfaghariو همکاران ( )2242بر اساس
دادههای حلقه مضاعف بررسي و نتیجهگیری شد که
مدل کاستیاکف اصالح شده بهترین برازش را بر داده-
های مشاهدهای داشته و مدل  SCSضعیفترین
همبستگي را از خود نشان داده است.
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 Moosaviو همکاران ( )2228با هدف ارزیابي و
تعیین ضرایب مدلهای گرین -آمپت ،فیلیپ،
کاستیاکف ،لوئیس-کاستیاکف و هورتون ،بر اساس
دادههای اندازهگیری شده از بارانساز مصنوعي و حلقه
مضاعف نشان دادند که مدل کاستیاکف بهترین برازش
را با دادههای تجربي داشته است.
 Mohamadiو  )2228( Refahiبر اساس دادههای
مناطق مختلف استرالیا نتیجهگیری نمودند که دو
مدل کاستیاکف و فیلیپ با دادههای مشاهدهای تطابق
مناسبي داشته ،ولي مدل هورتن عملکرد مناسبي
نداشته است Naderianfar .و همکاران ( )2249از
دادههای آزمایش حلقه مضاعف با بار ثابت در حوضه
شهرکرد ،چهار مدل گرین-آمپ ،کاستیاکف،
کاستیاکف-لوئیس و فیلیپ را بررسي و نتیجهگیری
نمودند که بر اساس ضریب همبستگي پیرسون مدل
فیلیپ بهترین عملکرد را داشته است Kavoosi .و
همکاران ( )2249در چهار نوع کاربری اراضي با
اندازهگیری نفوذ با حلقه مضاعف پنج مدل نفوذ شامل
مدلهای نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا ،SCS
فیلیپ ،کاستیاکف ،گرین-آمپ و هورتن را مورد
ارزیابي قرار داده و نشان دادند که مدل کاستیاکوف در
هر چهار کاربری بهترین برازش را با دادههای مشاهده-
ای داشته است.
 Vaghefiو  )2244( Movahedizadehدر سواحل
رودخانه مند شهرستان دشتي استان بوشهر برای
تعیین مدل مناسب و محاسبه ضرایب هشت مدل
نفوذپذیری ،با استفاده از حلقه مضاعف نفوذ را اندازه
گیری نمودند .هشت مدل انتخابي این پژوهشگران
شامل فلیپ ،کاستیاکف ،SCS ،کاستیاکف لوئیس،
گرین-آمپ ،اورتون ،هورتن و هال است .بر اساس نتایج
پژوهش آنها به ترتیب مدلهای فلیپ ،کاستیاکف و
 SCSنسبت به مدلهای کاستیاکف لوئیس ،گرین-
آمپ ،اورتون ،هورتن و هال برای این حوضه تناسب و
تطابق بیشتری داشتهاند.
 Fakher Nikchehو همکاران ( )2244پارامترهای
پنج مدل نفوذپذیری کاستیاکف ،گرین-آمپت،
هورتون ،سرویس حفاظت منابع طبیعي امریکا
( )NRCSو فیلیپ را در چهار کاربری اراضي شامل
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باغي ،کشاورزی ،مرتع و آیش و سه کالس بافت شني
رسي لومي ،لومي ،شني لومي بررسي و محاسبه
نمودند .نتایج بررسي آنها نشان داد که مدلهای
کاستیاکف و  NRCSبهترین عملکرد را در برآورد
دقیقتر مقادیر نفوذ تجمعي در کل حوزه آبخیز دارا
بوده و نیز دارای روند پایدارتری در برآورد نفوذ
تجمعي در کاربریهای مختلف است.
پژوهشهای وسیع گذشته در مقایسه و ارزیابي
مدلهای نفوذ با دادههای مشاهدهای حلقه مضاعف
نشان ميدهند که هر کدام از مدلها در شرایط
مختلف رفتار متفاوتي از خود نشان داده و نیز هر کدام
از این مدلها خود در شرایطي بر بقیه برتری داشته
است .از آنجایي که این پژوهشها عمدتاً در اراضي
زراعي متمرکز بوده و کمتر اراضي مرتعي را در بر
دارد ،لذا در پژوهش حاضر ،شش مدل شامل فیلیپ،
هورتن ،گرین-آمپ ،SCS ،کاستیاکف و لوئیس-
کاستیاکف بر اساس دادههای حلقه مضاعف در اراضي
مرتعي مورد بررسي قرار گرفته و نیز پارامترهای آنها
ارزیابي شده است.
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مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقه طرح شامل حوضه
گنبد با مساحتي معادل  4/48کیلومتر مربع در استان
همدان واقع شده است .این حوضه در حد فاصل طول
جغرافیایي ˚ 44' 45تا  49' ˚45شرقي و عرض
جغرافیایي ˚ 44' 94تا ˚ 42' 94شمالي واقع شده
است .حوضه گنبد از سرشاخههای حوضه قره چای و
در فاصله  25کیلومتری شهر همدان قرار گرفته است.
متوسط ارتفاع حوضه  2284متر و پائینترین و
باالترین نقطه ارتفاعي به ترتیب  2232و  2422متر از
سطح دریا است .بیشترین مساحت حوضه ارتفاعات
 2422تا  2922متر را در بر ميگیرد و حدوداً معادل
با  32درصد مساحت حوضه است .متوسط شیب
حوضه  28/5درصد ،متوسط بارندگي آن حدود 492
میليمتر و از نظر اقلیمي در مرز نیمه خشک سرد و
مدیترانهای قرار گرفتهاست و متوسط درجه حرارت آن
 3/5درجه سلسیوس است .شکل  4موقعیت حوضه
گنبد را در سطح ایران نشان ميدهد.

شکل  -1موقعيت حوضه گنبد در استان همدان

در این پژوهش ،ابتدا در سطح حوضه گنبد
(محدوده شکل  )4نقشه شیب ،پوشش گیاهي،
زمینشناسي و خاکشناسي حوضه با مقیاس

 4:82222تهیه شد .سپس ،در محیط  GISبا رویهم-
گذاری این چهار الیه ،مناطق همگن از نظر یکنواختي
این عوامل تعیین شد .بر اساس مناطق فوق ،چهار
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کاستیاکف ،فیلیپ و لوئیس-کاستیاکف بوده که معرفي
هر کدام بطور خالصه در جدول  9نشان داده شده
است.

واحد هیدرولوژیکي همگن بهعنوان نمونه بر اساس
شیب ،پوشش گیاهي ،زمینشناسي و خاکشناسي
تعیین شد .جداول  4و  2بهترتیب وضعیت پوشش
گیاهي و بافت خاک و شکل  2موقعیت واحدهای
همگن هیدرولوژیک را در حوضه گنبد نشان ميدهند.
اندازهگیری نفوذ در هر واحد همگن انجام شد .بدین
منظور سرعت نفوذ آب در خاک با روش استوانه
مضاعف از طریق آزمایش نفوذ بر اساس استاندارد
آمریکا ( )4335و نشریه  249وزارت نیرو و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ( ،)4952اندازهگیری شد.

جدول  -1وضعیت پوشش واحدهای همگن مورد بررسي
نام
زیرحوضه

درصد پوشش
گیاهي

درصد الشبرگ ،خاک
لخت

A1

42/2

87/5

A2

29/8

78/4

C1

94

88

C2

92/8

83/8

مدلهاي مورد استفاده :مدلهای مورد استفاده در
این پژوهش شامل مدل گرین-آمپ ،هورتن،SCS ،

جدول -2ویژگيهای خاک واحدهای همگن در محدوده عمق  92سانتيمتری سطحي

*

نام واحد همگن

درصد مواد خنثي شونده

درصد رس

درصد الی

درصد شن

بافت خاک

A1

4/8

27

48

27

CL-L

A2

9

48/8

98

45

L

C1

45

45/9

98

48

L

C2

4/4

45/2

44

44

L

*  CL-Lلومي-رسي L ،لومي

C2
C1
A2

A1

شكل  -2موقعیت واحدهای همگن هیدرولوژیک در حوضه گنبد

بررسي مدلهای نفوذ در پوشش خاک اراضي مرتعي ،مطاله موردی :حوضه گنبد در استان همدان

489/

جدول  -3معرفي مدلهای مورد بررسي
مدل
گرین-آمپ
هورتن
SCS
کاستیاکف
فیلیپ
لوئیس-
کاستیاکف

رابطه

f   A/ F  B

f  fc  ( f0  fc )ekt

F  atb  o.6985
F  atb

توضیح پارامترها
 fسرعت لحظهای نفوذ F ،نفوذ تجمعي A ،و  Bپارامترهای مدل
 fسرعت لحظهای نفوذ f0 ،سرعت نفوذ اولیه fc ،سرعت نهائي نفوذ K ،ضریب خاک t ،زمان
از شروع نفوذ
 Fنفوذ تجمعي t ،زمان از شروع نفوذ (دقیقه) و  aو  bضرایب خاک
 Fنفوذ تجمعي a ،و  bضرایب تجربي

f  0.5St

 fسرعت لحظهای نفوذ S ،اثر جذبي خاک A ،پارامتر اثر ثقلي و تابعي از هدایت هیدرولیکي
خاک در شرایط اشباع و  tزمان از شروع نفوذ

f  abtb1  C

 fسرعت لحظهای نفوذ t ،زمان از شروع نفوذ a ،و  bضرایب تجربي و مشابه پارامترهای مدل
کاستیاکف و  cنفوذ نهایي و مقدار آن ثابت است.

A

 12

نتايج و بحث
محاسبه پارامترهای شش مدل بر اساس دادههای
مشاهدهای نفوذ در هر کدام از چهار واحد
هیدرولوژیکي انجام شد .عالوه بر این پارامترها ،ضریب
همبستگي دادههای مشاهدهای و محاسباتي هر کدام
از مدلها نیز تعیین شد .جدول  4نتایج محاسبه
پارامترهای مدلها را نشان ميدهد .بر اساس
پارامترهای بهدست آمده برای هر مدل مقادیر نفوذ
محاسبه شد .سپس ،براساس معیارهای سهگانه
منتخب مقادیر محاسباتي هر مدل با مقادیر مشاهده-
ای مورد سنجش قرار گرفت .جدول  8ضریب
همبستگي ،میانگین خطا و میانگین جذر مربعات
خطای مدلهای مختلف بر اساس دادههای مشاهدهای
در هر کدام از زیر حوضههای چهار گانه نشان ميدهد.
جدول  8نشان ميدهد که مدل فیلیپ در هر چهار
حوضه دارای ضریب همبستگي باال (بین  2/378تا
یک) ،میانگین خطای پایین (بین صفر تا  )-2/247و
میانگین جذر مربعات خطای پایین (بین صفر تا
 )2/22است.
مدل کاستیاکف نیز دارای ضریب همبستگي باال
(بین  2/348تا یک) ،میانگین خطا بین  2/229تا
 -3/9و میانگین جذر مربعات خطا بین  2/4تا 44/28
بجز در زیر حوضه  C2بعد از مدل فیلیپ بهترین
برآورد را از مقادیر مشاهدهای داشته است .مدل SCS
با ضریب همبستگي بین دادههای حاصل از محاسبات
مدل و دادههای مشاهدهای در حدفاصل  2/384تا
 2/333بعد از مدل فیلیپ دارای بیشترین همبستگي

است .همچنین ،میانگین خطای این مدل به استثناء
زیر حوضه  C2در بقیه زیر حوضهها پایین و بین
 2/487تا  2/947است ،که نشان دهنده بیشبرآورد
است .مدل گرین-آمپ دارای همبستگي باال (بین
 2/588الي  )2/375و میانگین خطای پایین (بین
 -2/224تا  )-9/48است ،که نیز نشان از کمبرآورد
است .همچنین ،میانگین جذر مربعات خطای این مدل
بین  4/58تا  9/5است ،که در مرتبه چهارم قرار
ميگیرد .مدل لوئیس-کاستیاکف اگرچه دارای ضریب
همبستگي باالیي است ،ولي از میانگین خطا و
میانگین جذر مربعات خطای باالیي برخوردار است.
میزان خطای این مدل نیز در راستای بیشبرآوردی
است .مدل هورتن در بین شش مدل منتخب دارای
بیشترین خطا و کمترین همبستگي است .همچنین
خطای برآورد مدل هورتن بیشتر در راستای کم-
برآوردی است.
بررسي روابط بین پارامترهای هر مدل با مشخصه-
های خاک نیز مورد توجه قرار گرفت .بدین منظور،
درصد شن و درصد رس هر محل به عنوان پارامترهای
خاک انتخاب و روابط همبستگي دو متغیره هرکدام از
پارامترهای مدل با این دو عامل تعیین شد .جداول 8
الي  44روابط بهدست آمده و ضرایب همبستگي
مربوطه را نشان ميدهند .نتایج ارائه شده در جدول 8
بیانگر آن است که پارامترهای  Sو  Aدر مدل فیلیپ
وابستگي باالیي با مشخصههای بافت خاک دارند.
ضریب همبستگي این پارامترها با درصد شن و درصد
رس به ترتیب  2/33و  2/88با سطح معنيدار 38
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به بافت خاک است .همچنین ،جدول  5نیز نشان
ميدهد که پارامترهای  fo-fcو  kدر مدل هورتن
وابستگي باالیي با مشخصههای بافت خاک دارند.
ضریب همبستگي بهترتیب  2/884و  2/33نشان
دهنده وابستگي بیشتر پارامتر  kنسبت به متغیر fo-fc
به بافت خاک است.

درصد نشان دهنده وابستگي بیشتر پارامتر  Aنسبت
به پارامتر  Sبه بافت خاک است .جدول  7نشان
ميدهد که پارامترهای  Aو  Bدر مدل گرین-آمپ
وابستگي باالیي با مشخصههای بافت خاک دارا است.
ضریب همبستگي بهترتیب  2/834و  2/38نشان
دهنده وابستگي بیشتر پارامتر  Bنسبت به پارامتر A

جدول  -4پارامترهای مدلهای نفوذ در زیر حوضههای مورد مطالعه
مدل

هورتون

فیلیپ

گرین-آمپ

کاستیاکف

لوئیس-کاستیاکف

SCS

ضرایب

A

S

Fo-Fc

K

B

A

b

a

a

b

C

a

b

A1
A2
C1
C2
بیشینه
کمینه
میانگین

44/2
4/29
4/84
2/75
44/2
2/777
9/87

84/9
488
72/8
43/8
488/2
43/8
34/8

44/2
23/8
44/9
3/59
23/8
3/59
48/2

42
2/222
2/224
2/2245
2/222
2/244
2/22

44/7
8/28
9/58
4/84
44/7
4/84
8/9

42/93
59/7
45/8
3/34
59/7
3/34
94/4

2/73
2/82
2/885
2/845
2/738
2/822
2/825

2/88
4/238
2/837
2/448
4/238
2/448
2/748

78
444
248
478
444
78
225

2/48
2/24
2/24
2/24
2/48
2/24
2/277

42
8/7
9/4
2/4
42
2/4
8/9

2/27
2/78
2/288
2/294
2/78
2/294
2/277

2/38
2/84
4/27
4/4
4/4
2/84
2/393

جدول  -5مقادیر ضریب همبستگي ( ،)Rمیانگین خطا ( )MEو میانگین جذر مربعات خطا ( )RMSEمدلهای مختلف بر اساس دادههای
مشاهدهای
زیر حوضه
A1

A2

C1

C2

معیار

SCS

لوئیس-کاستیاکف

کاستیاکف

هورتن

فیلیپ

گرین-آمپ

R
ME
RMSE
R
ME
RMSE
R
ME
RMSE
R
ME
RMSE

2/333
2/947
4/22
2/334
2/942
4/29
2/384
2/487
4/32
2/338
-5/325
49/25

2/384
2/982
2/82
2/379
2/348
8/92
2/382
2/573
4/47
2/388
2/738
9/22

2/335
-2/484
4/29
2/334
2/229
2/52
4/222
2/227
2/42
2/348
-3/238
44/28

2/878
-4/922
9/47
2/884
-2/849
44/44
2/742
4/275
4/75
2/838
-2/758
9/49

2/378
2/222
4/98
4/222
2/223
2/23
2/333
-2/247
2/49
2/333
-2/228
2/22

2/588
-2/224
2/57
2/375
-2/228
9/74
2/374
-2/224
4/58
2/348
-9/445
9/52

دول  -6روابط و ضرایب همبستگي( )Rپارامترهای مدل فیلیپ با درصد رس و درصد شن خاک
پارامتر

رابطه همبستگي ( Clدرصد رس و  Saدرصد شن)

R

S
A

S  690  6.76Sa 16.5Cl
A  35.1 0.22Sa 1.48Cl

2/42
2/33

جدول  -7روابط و ضرایب همبستگي ( )Rپارامترهای مدل گرین-آمپ با درصد رس و درصد شن خاک
پارامتر

رابطه همبستگي ( Clدرصد رس و  Saدرصد شن)

R

A
B

A  284  4.9Sa  5.8Cl
B  64  0.61Sa  2.3Cl

2/834
2/38

بررسي مدلهای نفوذ در پوشش خاک اراضي مرتعي ،مطاله موردی :حوضه گنبد در استان همدان

نتایج جدول  5نشان ميدهد که پارامتر  kرا با
دقت بیشتری ميتوان بر اساس بافت خاک هر منطقه
محاسبه نمود .جدول  3که روابط پارامترهای مدل
 SCSرا نشان ميدهد ،همبستگي ضعیف این متغیرها
را با مشخصههای بافت خاک تأیید ميکند .ضریب
همبستگي دو پارامتر  aو  bاین مدل با درصد رس و
درصد شن بهترتیب  2/92و  2/98است و در بین
روابط به دست آمده ضعیفترین رابطه همبستگي را
دارا بوده است .جدول  42که روابط پارامترهای مدل
کاستیاکف را نشان ميدهد ،بیانگر همبستگي باالی

488/

این پارامترها با مشخصههای بافت خاک است .ضریب
همبستگي پارامترهای مدل ( aو  )bبهترتیب  2/858و
 2/3337با سطح معنيدار  32و  38درصد نشان
دهنده وابستگي بسیار باال و بیشتر پارامتر  bنسبت به
پارامتر  aبه بافت خاک است .پارامتر  bاین مدل در
بین پارامترهای مدلهای مختلف بیشترین همبستگي
را با درصد رس و درصد شن موجود در بافت خاک
داشته است .جدول  44نشان ميدهد که هر سه
پارامتر مدل لوئیس-کاستیاکف با درصد رس و درصد
شن خاک همبستگي نسبتاً باالیي دارا است.

جدول  -8روابط و ضرایب همبستگي ( )Rپارامترهای مدل هورتن با درصد رس و درصد شن خاک
پارامتر

رابطه همبستگي ( Clدرصد رس و  Saدرصد شن)

fo  fc  95 1.65Sa  2.22Cl
k  0.042 6.310 5 Sa  9.910  4 Cl

fo-fc
k

جدول  -9روابط و ضرایب همبستگي ( )Rپارامترهای مدل
 SCSبا درصد رس و درصد شن خاک
رابطه همبستگي ( Clدرصد رس و  Saدرصد
شن)

پارامتر

a  2.68 0.04Sa  0.066Cl
b  2.997 0.028 Sa 0.046Cl

a
B

R
2/92
2/98

پارامترهای  b ،aو  cاین مدل بهترتیب دارای
ضریب همبستگي 2/38 ،2/554و  2/588در سطح
معنيداری  ،38 ،32و  32درصد با دو متغیر فوق
است .بنابر این ،ضریب  bدارای همبستگي بیشتری
نسبت به دو پارامتر دیگر است.
با این وصف ،مقایسه ضرایب همبستگي
پارامترهای شش مدل با درصد رس و شن در یک

R
2/884
2/334

رابطه همبستگي دو متغیره نشان ميدهد که مدل
فیلیپ در کل برای دسته پارامترهای خود بیشترین
همبستگي را نشان ميدهد و در مراتب بعدی مدل
هورتن و کاستیاکف قرار دارند .همچنین ،نتایج جداول
 8تا  44نشان ميدهد که بهطور کلي پارامتر  Aدر
مدل فیلیپ B ،در مدل گرین-آمپ k ،در مدل هورتن،
 bدر مدل کاستیاکف و نیز  bدر مدل لوئیس-
کاستیاکف از همبستگي باالیي با پارامترهای بافت
خاک برخوردار هستند .همچنین نتایج جداول فوق
نشان ميدهد که هر دو پارامتر مدل  SCSدارای
همبستگي ضعیفي با درصد شن و درصد رس نسبت
به پارامترهای سایر مدلهای یادشده دارا هستند.

جدول  -11روابط و ضرایب همبستگي( )Rپارامترهای مدل کاستیاکف با درصد رس و درصد شن خاک
پارامتر

رابطه همبستگي ( Clدرصد رس و  Saدرصد شن)

R

a
b

a  4.2  0.0716Sa  0.1035Cl
b  0.215  0.0037Sa  0.0337Cl

2/858
2/3337

جدول  -11روابط و ضرایب همبستگي ( )Rپارامترهای مدل لوئیس-کاستیاکف با درصد رس و درصد شن خاک
پارامتر

رابطه همبستگي ( Clدرصد رس و  Saدرصد شن)

R

a
b
c

a  1008  21.75Sa 17.8Cl
b  0.449  0.0033Sa  0.0297Cl
c  41.2  0.43Sa 1.44Cl

2/554
2/38
2/588
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نتيجهگيري
در این پژوهش شش مدل نفوذ شامل فیلیپ،
هورتن ،گرین-آمپ ،SCS ،کاستیاکف و لوئیس-
کاستیاکف بر اساس دادههای حلقه مضاعف در چهار
واحد همگن هیدرولوژیک حوضه گنبد استان همدان
مورد بررسي قرار گرفته و پارامترهای هر مدل محاسبه
و ارزیابي شد .نتایج این بررسي نشان داد مدل فیلیپ
در شرایط بافت خاک لومي و لومي-رسي هر چهار زیر
حوضه انتخابي برازش مناسبتری را با دادههای
مشاهدهای حلقه مضاعف داشته است.
همچنین ،در سه زیر حوضه با بافت خاک لومي
مدل کاستیاکف بعد از مدل فیلیپ بر اساس سه معیار
ضریب همبستگي ،میانگین خطا و میانگین جذر
مربعات خطا دارای برازش بهتری نسبت به چهار مدل
دیگر بوده است .مدل  SCSدر مرتبه سوم ،مدل
گرین-آمپ در مرتبه چهارم ،مدل لوئیس-کاستیاکف
در مرحله پنجم و مدل هورتن با حداقل همبستگي و
حداکثر میانگین خطا و میانگین جذر مربعات خطا در
مرتبه آخر و ششم قرار گرفته است.
همچنین ،دو مدل هورتن و گرین-آمپ دارای
برآورد کمتر از حد و مدلهای  SCSو لوئیس-
کاستیاکف دارای برآورد بیش از حد ميباشند .مدل
فیلیپ با خطایي اندک دارای برآورد کمتر از حد ،و
مدل کاستیاکف در دو مورد دارای بیشبرآورد و در دو
مورد دارای کمبرآورد است .این نتایج با نتایج  Raoofو
همکاران ( Arab ،)2223و همکاران (،)2244
 Mohamadiو  Naderianfar ،)2228( Refahiو
همکاران ( Vaghefi ،)2249و Movahedizadeh
( Van De Genachte ،)2244و همکاران (،)4338
 Karamiو همکاران ( )2242و  Maoو همکاران
( ،)2225مطابقت داشته ،ولي با نتایج تحقیقات
 Abdulkadirو همکاران ( Paixão ،)2244و همکاران
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( Ogbe ،)2223و همکاران ( Liu ،)2244و همکاران
(Dagadu ،)2244
و ،)4359( Clemmens ،)2242( Nimbalkar
 Naethو همکاران ( Igbadun ،)4334و Idris
( ejurkar ،)2244( Rahimi ،)2227و Rajurkar
( Arab ،)2242و همکاران ( Moosavi ،)2244و
همکاران ( Mohamadi ،)2228و ،)2228( Refahi
 Kavoosiو همکاران ( Fakher Nikcheh ،)2249و
همکاران ( )2244و  Zolfaghariو همکاران ()2242
مطابقت ندارد.
نتایج بررسي رابطه همبستگي پارامترهای شش
مدل مورد ارزیابي با درصد رس و شن به عنوان
شاخصهای بافت خاک نشان داد که پارامترهای مدل
فیلیپ در مجموع با همدیگر بیشترین همبستگي را با
این شاخصها دارا بوده و در کل حداقل یک پارامتر از
هر مدل به استثناء مدل  SCSدارای همبستگي باال با
این دو شاخص است .هر دو پارامتر مدل  SCSدر
رابطه همبستگي دو متغیره با درصد رس و درصد شن
همبستگي ضعیفي را نشان دادند.
با توجه به این که در مقیاس حوضه ،اندازهگیری
نفوذ مشکل و بعضاً امکان پذیر نیست ،و با توجه به
نتایج این پژوهش پیشنهاد ميشود که رابطه
همبستگي پارامترهای مدلهای نفوذ برای شرایط
متفاوت بافت خاک و رطوبت پیشین برای حوضههای
مختلف تعیین شود.
تشكر و قدرداني
این پژوهش با حمایت پژوهشکده حفاظت خاک و
آبخیزداری و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي
همدان انجام شده است .مطمئناً بدون حمایت آن دو
مجموعه این تحقیق میسر نميشد .لذا بدینوسیله از
مسئولین و کارکنان این دو مؤسسه صمیمانه تشکر و
قدرداني به عمل ميآید.
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Abstract
Infiltration is one the most important components of hydrologic cycle for utilization and
managements of water resources. This phenomenon is affected by several factors and its
measurement is difficult. Therefore, several models have been introduced for the simulation
of infiltration. Previous studies in evaluation of infiltration models show that each model can
be preferred over others in a specific condition. Considering this fact, six infiltration models
including Philip, Horton, Green-Ampt, SCS, Kostiakov and Luise-Kostiakov and their
parameters were evaluated. Gonbad catchment in Hamedan province was selected and it was
divided into four homogenous hydrologic units. Then infiltration was measured during the
dry season by double ring. The results showed that Philip model was the most accurate for
estimating of the infiltration and Kostiakov model is also the second one. Regression
coefficients of Philip model were between 0.975 to one, mean error -0.017 to +0.017 and the
maximum root mean square error was 0.22. Regression coefficients of Kostiakov model
were between 0.956 to 0.998, mean error -9.3 to +0.003 and the maximum root mean square
error was 14.25. In addition, the correlation relations between parameters of these models and
two soil texture indices were carried out. The findings show that except for SCS model, the
other parameters correlate with these two indices in a 5% level and at least one parameter of
each model has high correlation with them. Regression coefficient for A in Philip model, B in
Green-Ampt, k in Horton, b in Kostiakov and b in Luise-Kostiakov were 0.99, 0.95, 0.99,
0.999 and 0.96 respectively. Results show a lower correlation between the other parameters
and the percentage of clay and sand. Based on these results, it is suggested that the regression
relations of models’ parameters for different conditions of soil texture and antecedent
moisture in a variety of basins should be evaluated and determined.
Keywords: Hydrologic homogen unit, Infiltration simulation, Model parameters, Soil
moisture, Soil texture
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