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  .. .  هاي ورتي ي نفوذ آب به خاک در خاکها كارآيي برخي مدل  مقايسه                                ١٨٨

  مقدمه 
نفوذ آب به خاک فرايندي مهم در علوم خاک، آبياري، 

واليانتزاس، (  زيست بودههيدرولوژي، کشاورزي و محيط
. كندايفا مي طبيعت آبي چرخه در حياتي نقشي و )۲۰۱۰

 آبياري، ذخيره رطوبتي صحيح مديريت به براي دستيابي

 و قبول قابل زراعي عملكرد خشك، مناطق در مطلوب خاک
 نظر مد بايد نفوذپذيري خاك خاك پايدار حفاظت يسامانه

 از براي جلوگيري پديده، اين يشناخت كم. گيرد قرار

 قرباني(ضروري است  آب و خاك منابع و اراضي فروسايي

نفوذ آب به خاك همانند ديگر ). ١٣٨٧دشتكي و همکاران، 
ي هاي ذات شدت از ويژگي  هاي هيدروليكي خاك به ويژگي

هاي ذاتي خاك بسته  از آنجا كه ويژگي. پذيرد خاك تأثير مي
به نوع خاك، داراي تغييرات مكاني و زماني هستند، انتظار 

هاي  رود تغييرپذيري و الگوي نفوذ آب به خاك در خاك مي
دار  هاي درز و ترك خاك). ١٩٨٣بوما، (مختلف، متفاوت باشد 

ويژه بوده و هايي هستند كه داراي شرايط  از جمله خاك
ويي متفاوت از ديگر تغييرات مكاني و زماني در آنها داراي الگ

هاي  ترين خاک يکي از شناخته. شده خاك استانواع شناخته 
سول هستند كه  هاي ورتي داراي درز و ترک، خاک

ها،  در اين خاک. اي دارندخصوصيات فيزيكي و شيميايي ويژه
هاي  شكاف ٢:١هاي  در فصول خشك، به سبب انقباض رس

در چنين شرايطي اگر . شود سطح خاك ايجاد ميعميقي در
ها شده و در  ها آبياري شوند، تمامي آب وارد شكاف اين زمين

در فصول . ماندسطح خاك آبي براي استفاده گياه باقي نمي
هاي درشت كاهش ها، تخلخلعلت انبساط رس مرطوب، به

يابد و كاهش ميها به حداقل  يافته و آبگذري در اين خاك

 بنابراين، . شودآب باران به شكل رواناب جاري مي تقريباٌ همه
دليل وابستگي ضرايب معادالت نفوذ به نوع خاك و شرايط  به

گيري مقدار هايي ميداني براي اندازه سطحي زمين، آزمايش
نفوذ، تعيين مدلي مناسب براي بيان كمي آن و همچنين 

 ويژه هر منطقه ضروري استتعيين ضرايب آن در شرايط 
  ). ۲۰۰۷مانو و همکاران،  ؛ کريس۲۰۰۸حيدري و همکاران، (

هاي مختلفي براي کمي کردن فرايند نفوذ آب به خاک  مدل
هاي فيزيکي وجود دارد که برخي از آنها برمبناي ويژگي

اند و برخي ديگر معادالتي تجربي هستند که  خاک بنا شده
 اند و پايه مان تحميل شدهز- بر شكل منحني سرعت نفوذ

؛ کاو و ١٩٤٠؛ هورتن، ١٩١١گرين و امپت، (فيزيکي ندارند 
از جمله  .)١٩٥٧فيليپ،  ؛۱۹۳۲؛ کوستياکف، ١٩٩٦هانت، 
و ) ۱۹۱۱(توان به مدل گرين و امپت  هاي فيزيكي مي مدل

 )۱۹۱۱( مدل گرين و امپت. اشاره كرد) ۱۹۵۷(مدل فيليپ 
دن رطوبت اوليه خاك، خطي براساس همگني خاك، ثابت بو

و مستقيم بودن جبهه رطوبتي و مجزا شدن ناحيه اشباع و 
هاي تجربي نفوذ نيز با توجه به  مدل. اشباع بنا شده است غير

دست آمده و با استفاده از  هاي نفوذ، آمار و ارقام به آزمايش
دست  هاي تجربي به همبستگي يا برازش يك منحني بر داده

ر كليه عوامل شناخته شده و ناشناخته در لذا اث. آيند مي
توان به  ها مي از جمله اين مدل. شود ضرايب آنها منعكس مي

اشاره ) ۱۹۴۰(و مدل هورتون ) ۱۹۳۲(مدل كوستياكف 
هاي مورد استفاده و پارامترهاي  اي از مدل خالصه. كرد

 .ارائه شده است ۱مربوطه در جدول 

 رسي و پارامترهاي برازشي آنهاهاي نفوذ مورد بر مدل - ۱جدول      
 معادله پارامترها نام مدل

 kSو ) تابع مکش خاک(ضريب جذبي خاک ) LT1/2( Sزمان، ) T( tنفوذ تجمعي، ) I )L فيليپ
 .اشباع خاک است آبي ضريبي که بيانگر هدايت

tkStI s
1/2 += 

bktI .ربي هستندضرايبي تج bو  kزمان و ) T( tنفوذ تجمعي، ) I )L کوستياکف = 
AktI .تجربي هستند ضرايبي Aو k، bزمان و ) T( tنفوذ تجمعي، ) L( لوييس - کوستياکف  b +=  

em(1CtI( .ضرايبي تجربي هستند a ،C  ،mنفوذ تجمعي و ) I )L مدل هورتون at−−+= 
SCS I )L ( نفوذ تجمعي، ضرايبa  وb هاي نفوذي است که با انجام  منحني  ي از شمارهتابع

 .آمده است دست هاي آمريکا به هاي فراوان براي خاک آزمايش
0.6985atI b += 

هاي  کار رفته در مدل از آنجا که فرضيات و پارامترهاي به
رود در يک شرايط معين،  نفوذ باهم متفاوت است، انتظار مي

هتري در مقايسه با بقيه باشد مدلي خاص داراي عملکرد ب

؛ ميشار و همکاران، ٢٠٠٩قرباني دشتکي و همکاران، (
ارزيابي و  هايي پرشمار در زمينهرو پژوهشاز اين). ٢٠٠٣
  . هاي نفوذ صورت گرفته استعملکرد مدل مقايسه
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پارامترهاي معادله با تعيين  )٢٠٠٢(سپاسخواه و همکاران 
اي  ه در آبياري جوي و پشتهلوييس براي استفاد -کوستياکف

بيان داشتند که براي استفاده از اين معادله در 
اي اعمال اصالحات  هاي آبياري جوي و پشته ريزي برنامه

نشاط و . انجام شده توسط اين پژوهشگران ضروري است
هاي نفوذ کوستياکف، گرين و عملکرد مدل) ٢٠٠٧(کار  پاره

خاک آمريکا  امپت، فيليپ، هورتون و سازمان حفاظت
)SCS ( را در برآورد نفوذ تجمعي و سرعت نفوذ مقايسه

ترين مدل براي كرده و دريافتند که مدل کوستياکف مناسب
در  )٢٠١٠(همکاران و  دوان با اين حال،. اين منظور است

لوييس،  -هاي کوستياکف، کوستياکف ل مقايسه كارآيي مد
نفوذ،  سرعت در برآورد نفوذتجمعي و و هورتون SCSفيليپ، 

بررسي . تر يافتندلوييس و هورتون را دقيق -مدل کوستياکف
هاي صورت گرفته حاکي از آن است که پژوهشگران پژوهش

هاي مختلف نفوذ و ارزيابي عملکرد مدل مختلف در مقايسه
يکي از . اندبه نتايج متفاوت و گاهي ضد و نقيض دست يافته

فوذ آب به خاک يند نداليل اين امر طبيعت تغييرپذير فرا
د تا حتي يک مدل نفوذ در دو خاک شواست که موجب مي

هاي فيزيکي بسيار مشابهي دارند، كارآيي لحاظ ويژگيکه به
؛ ٢٠٠٩قرباني دشتکي و همکاران، (متفاوتي داشته باشد 

گيري نفوذ، روش اندازه همچنين، بسته به .)٢٠٠٦ساي، 
در خاک متفاوت شرايط اوليه و شرايط مرزي جريان آب 

ز تفاوت در نتايج كم بخشي ا توان دستخواهد بود كه مي
بردواج و سينگ، (به اين امر نسبت داد  دست آمده رابه

هاي ياد شده هرکدام براساس  از آنجا که مدل ).١٩٩٢
دست  ها بهوط به تعداد محدودي از خاکاطالعات مرب

ي ديگر، از سو. اند، دامنه كاربردي آنها مشخص نيست آمده
نفوذ   هاي ارائه شده دهد تاكنون مدل منابع نشان مي  بررسي

با توجه . اند سول مورد ارزيابي قرار نگرفته هاي ورتي در خاك
سول به هنگام جذب و  هاي ورتي اي كه خاك به رفتار ويژه

ها  دهند، ارزيابي کارآيي اين مدل دفع آب از خود نشان مي
  . رسد نظر مي ضروري به سول هاي ورتي در خاک
هاي نفوذ  رو، هدف از اين پژوهش ارزيابي كارآيي مدلاز اين

در  SCSلوييس، هورتون و - فيليپ، کوستياکف، کوستياکف
سول تحت  هاي ورتي تعيين فرايند نفوذ آب به خاک در خاک
هاي غير  ي آن با خاك دو کاربري گندم و مرتع و مقايسه

  . سول بود ورتي

  ها مواد و روش
با هاي  هاي مربوط به سري خاک ژوهش در مورد دادهاين پ

درجات مختلف درز و ترك در دشت زرين، واقع در 
شهرستان كوهرنگ استان چهارمحال و بختياري و پرديس 

هاي مورد مطالعه دشت  خاک. دشدانشگاه شهرکرد انجام 
نوع کاربري اراضي نيز  سول قرار داشته و ورتي  زرين در رده

پرديس هاي واقع در  مرتع بوده و خاکشامل گندم و 
قرار ) سول غير ورتي(سول  دانشگاه شهرکرد در رده انتي

ريبي نقاط مورد محل تق. داشته و نوع کاربري آنها مرتع بود
  . نشان داده شده است ۱مطالعه در شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

محل تقريبي نقاط مورد مطالعه واقع در استان  - ۱شكل 
  چهارمحال و بختياري

  
پذيري خاک با استفاده از استوانه  هاي مربوط به نفوذ ادهد

 ۸سول و  هاي ورتي نقطه در خاک ۲۵(نقطه  ۳۳حلقه در  تک
در دو حالت رطوبت اوليه کم ) سول هاي انتي نقطه در خاک

  دست به) خاک مرطوب(و رطوبت اوليه زياد ) خاک خشک(
 ظاهري  رطوبت اوليه خاک به روش وزني، جرم ويژه. آمد
، فراواني نسبي )١٩٨٦بليك وهارتج، (روش سيلندري  به

آلي مادهو ) ١٩٨٦جي و بادر، (روش هيدرومتر  ذرات به
گيري  اندازه) ١٩٩٦نلسون و سامرز، (روش اکسيداسيون تر  به
 افزار اکسل نرمهاي نفوذ از  براي تعيين پارامترهاي مدل. شد

ير سازي مربعات خطا مطابق تابع هدف زو روش بهينه
  ):۲۰۰۹قرباني دشتکي و همکاران، (استفاده شد 

)۱(                    ∑
=
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n
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2
jpj ))(t,I(I(m)SSE β  

مقدار  cm2( ،I(m)j(مجموع مربعات خطا  SSEکه در آن، 
 Ip(t,β)jو ) cm(ام jگيري شده در زمان  نفوذ تجمعي اندازه

محل نقاط 
  گیري اندازه
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پارامترهاي  β و) cm(ام jمقدار نفوذ برآورد شده براي زمان 
  .باشند مدل مي

مقادير برآورد  هاي ارزيابي ياد شده از طريق مقايسه آماره
صحت . نفوذ تجمعي محاسبه شد  گيري شده شده و اندازه

پذيري براي هر خاک با محاسبه  ها در برآورد نفوذ مدل
و ريشه ميانگين مربعات خطا ) ME(هاي ميانگين خطا  آماره

)RMSE (ورت زير ص هاي موردنظر به آماره. دتعيين ش
  ):۲۰۱۰قرباني دشتکي و همايي، (د شو محاسبه مي
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بيان کننده آن است که مدل مورد ) MEi )cmمقدار آماره 
مقادير (بيشتر از مقدار واقعي  iبررسي نفوذ آب را در خاك 

 هر چه. دكن ورد ميبرآ) مقادير منفي(يا کمتر از آن ) مثبت
دهنده اطمينان نفوذ  مقدار اين آماره کمتر باشد نشان

  .دي استربرآو
است که ) RMSE(آماره ديگر، ريشه ميانگين مربعات خطا 

  :شود صورت زير محاسبه مي به
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به  همواره مثبت بوده و با نزديک شدن آن  RMSEمقدار
مقدار . يابد صفر، عملکرد مدل مورد بررسي افزايش مي

RMSE  خطاي برآورد شده را در کل منحني نفوذ بيان
  .کند مي

است که براي ) %EF(شاخص ديگر، درصد کارايي مدل 
اين شاخص با . دشهاي مورد بررسي استفاده  ارزيابي مدل

  :استفاده از روابط زير محاسبه گرديد
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jmIکه در آنها  گيري شده  ميانگين نفوذتجمعي اندازه )(
. متغير است ۱۰۰ا درصد کارايي مدل بين صفر ت. است
باشد مقدار نفوذ  ۱۰۰که درصد کارايي مدل برابر با  زماني

گيري  تجمعي برآورد شده برابر با مقدار نفوذ تجمعي اندازه
باشد مقدار اين شاخص  D0بزرگتر از  D1اگر . شده خواهد بود

درنتيجه مدل موردنظر کارايي الزم را نخواهد . شود منفي مي
 ).۱۹۹۹؛ ميشار و سينگ، ۲۰۰۳ن، شوکال و همکارا(داشت 

هاي مورد  هاي مورد استفاده در ارزيابي مدل ديگر شاخص
  بررسي در برآورد نفوذ تجمعي، شاخص بازنگري شده

مقدار اين ). ۱۹۸۵ويلموت و همکاران، (بود ) W(ويلموت 
بيانگر يكسان  ۱شاخص از صفر تا يك متغير است و مقدار 

شاخص . گيري شده است دازهبودن مقادير برآورد شده و ان
گيري شده و برآورد شده نفوذ  ويلموت بين مقادير اندازه

  :تجمعي به شكل زير محاسبه شد
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ي ميانگين قدرمطلقِ ميانگين خطاهاي همچنين، آماره
)MAME (هاي نفوذ  برآورد نفوذ تجمعي براي ارزيابي مدل

 تفاوت اين آماره با آماره. ر رفتكا هاي مختلف به در خاك
شدن   ها آن است كه خطاي ناشي از سرشكنMEميانگين 

ارزيابي   هاي مختلف، وارد فرايند خطاهاي برآورد در خاك
شود و مقدار آن متأثر از مقادير مثبت و منفي  ها نمي مدل

با توجه به . ها نخواهد بود تك خاك خطاي برآورد در تك
و ميانگين  MEي كه ميانگين قدرمطلق آنچه گفته شد، مدل

RMSE  كمتر و شاخص کارايي مدل و شاخص ويلموت
باالتري داشته باشد، كارآيي بيشتري در برآورد نفوذ تجمعي 

براي يافتن رفتار کلي هر مدل در تک تک . خواهد داشت
  توان مقادير قدر مطلق ميانگين هاي مورد مطالعه، مي خاک
ME ها را با ميانگينMEاگر اين دو مقدار . ا مقايسه کرده

اين نکته است که مدل   مساوي يا نزديک به هم باشند، بيان
موردنظر درصد باالتري از مقادير نفوذ تجمعي را بيشتر يا 
کمتر از مقدار  واقعي برآورد کرده و خنثي شدن خطاي 

آنجاكه   از. مثبت و منفي در اين مدل ديده نشده است
ها حول مقدار ره بيانگر پراكنش دادهانحراف معيار يک آما

براي نيز   RMSEي ميانگين آن است، از انحراف معيار آماره
هاي فوق براي  ميانگين آماره. دها استفاده ش ارزيابي مدل

با توجه به . ها مورد استفاده قرار گرفت بندي نهايي مدل رتبه
د هاي مورد بررسي داده ش اي به مدل ها رتبه هر يک از آماره

ها  نهايي هريک از مدل  رتبه عنوانها، به كه ميانگين اين رتبه
  .نظر گرفته شددر
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  نتايج و بحث 
رطوبت حجمي اوليه در شروع آزمايش نفوذ در  ميانگين

  در خاک ه کمياد و رطوبت اوليه زيحالت رطوبت اول
سول  ورتي غير   و در خاکدرصد  ٣و  ١٧ترتيب  به سول ورتي
ميانگين جرم ويژه ظاهري در  .درصد بود ٥و  ١٥ترتيب  به

 ۲۷/۱و  ۱۹/۱ترتيب  سول به ورتي سول و غير  هاي ورتي خاک
 ۰۳/۱و  ۹/۱ترتيب  بر سانتيمتر مکعب و مواد آلي به گرم

كه دامنه تغييرات فراواني نسبي ذرات نشان داد . درصد بود
هاي بافتي رسي تا لوم سيلتي  سول در كالس ورتي هاي خاك

هاي بافتي رسي تا  سول در کالس ورتي هاي غير  اکو در خ
ميزان متوسط نفوذ تجمعي در . لوم سيلتي قرار داشتند

هاي غير  متر و در خاک سانتي ٩سول  هاي ورتي خاک
  . متر بود سانتي ٨سول  ورتي

هاي نفوذ به  دامنه تغييرات پارامترهاي حاصل از برازش مدل
اد و رطوبت ياوليه ز گيري شده در رطوبت هاي اندازه داده

  . ارائه شده است ۳و  ۲هاي  ترتيب در جدول اوليه کم به
  

  

 )اديرطوبت اوليه ز(سول  سول و غير ورتي هاي ورتي هاي نفوذ مورد بررسي در خاک مدل يدامنه تغييرات پارامترها -۲جدول 

  پارامترهاي مدل  نام مدل
  خاک غير ورتي سول  سول خاک ورتي

  ميانگين  حداکثر  حداقل  يانگينم  حداکثر  حداقل

  فيليپ
S ۲۹/۰  ۸۶/۰  ۴۹/۰  ۵۰/۰  ۰۵/۱  ۷۴/۰  
K ۰۷۰/۰  ۰۰۵/۰  ۰۳۰/۰  ۰۲۶/۰  ۰۵۱/۰  ۰۳۷/۰  

  کوستياکف
K ۶۴/۰  ۱۹/۱  ۸۵/۰  ۷۴/۰  ۰۹/۱  ۹۱/۰  
B  ۴۴/۰  ۶۶/۰  ۵۵/۰  ۵۳/۰  ۶۵/۰  ۵۷/۰  

  لوييس - کوستياکف
K  ۶۰/۰  ۲۲/۱  ۸۴/۰  ۶۳/۰  ۹۲/۰  ۷۴/۰  
B  ۴۲/۰  ۶۷/۰  ۵۴/۰  ۵۸/۰  ۷۴/۰  ۶۴/۰  

  A  ۰۳/  ۲۳/۰  ۰۹/۰  ۰۹/۰  ۲۰/۰  ۱۳/۰  

  هورتون
C  ۰۴/۰  ۲۳/۰  ۰۹/۰  ۱۰/۰  ۲۱/۰  ۱۴/۰  
M  ۶۷/۱  ۶۷/۳  ۵۸/۲  ۶۸/۱  ۶۵/۲  ۱۰/۲  
A  ۱۱/۰  ۴۱/۰  ۲۳/۰  ۲۲/۰  ۵۶/۰  ۳۶/۰  

SCS 
A  ۱۵/۰  ۴۴/۰  ۲۷/۰  ۳۲/۰  ۴۴/۰  ۳۵/۰  
B  ۷۷/۰  ۸۲/۰  ۸۰/۰  ۸۱/۰  ۸۲/۰  ۸۱/۰  

  
  )رطوبت اوليه کم(سول  هاي غير ورتي هاي نفوذ مورد بررسي در خاک مدل يدامنه تغييرات پارامترها -۳جدول 

 پارامترهاي مدل نام مدل
سول خاک ورتي  خاک غير ورتي سول 

 ميانگين حداکثر حداقل ميانگين حداکثر حداقل

 فيليپ
S - - - ٥٢/٠  ٩٤/٠  ٧٥/٠  
K - - - ٠٢٨/٠  ٠٥٥/٠  ٠٣٨/٠  

 کوستاکف
K - - - ٨٨/٠  ١٣/١  ٠٣/١  
B - - - ٥١/٠  ٥٥/٠  ٥٣/٠  

لوييس - کوستاکف  
K - - - ٩٢/٠  ١٦/١  ٠٥/١  
B - - - ٢٤/٠  ٤٧/٠  ٣٩/٠  

 A - - - ٠٤/٠  ١٢/٠  ٠٧/٠  

 هورتون
C - - - ١٠/٠  ١٨/٠  ١٣/٠  
M - - - ٥٣/١  ٤٧/٢  ١٩/٢  
A - - - ٣٢/٠  ٨٢/٠  ٤٦/٠  

SCS 
A - - - ٣٢/٠  ٦٣/٠  ٥٤/٠  
B - - - ٦٥/٠  ٧٧/٠  ٦٩/٠  



  .. .  هاي ورتي ي نفوذ آب به خاک در خاکها كارآيي برخي مدل  مقايسه                                ١٩٢

 اساس نوعمحدوده پارامترهاي مورد بررسي بر، ۲در جدول
مقايسه مقادير پارامترهاي مدل . خاک ارائه شده است

لوييس، نشان داد که  - کوستياکف با مدل کوستياکف
که در  طوري به. اختالف ناچيزي بين اين دو مدل وجود دارد

 - هاي کوستياکف و کوستياکف اکثر مقاالت نوع نگارش مدل
 - دهد مدل کوستياکف است که نشان مي اي گونه لوييس به

 است Atلوييس همان مدل کوستياکف با عبارت اضافه شده 
آباد،  ؛ سپاسخواه و افشار چمن۱۳۸۴محمدي و رفاهي، (

هاي انجام  اما پژوهش). ۲۰۰۴؛ هولزاپفل و همکاران، ۲۰۰۲
و پرچمي ) ۲۰۰۹(شده توسط قرباني دشتکي و همکاران 

نشان داد که اين دو مدل کامالً ) ۱۳۸۸(عراقي و همکاران 
لذا، اين پژوهشگران پيشنهاد کردند . باشند متفاوت از هم مي
کاربرد اين دو مدل از پارامترهاي مشابه  که در نگارش و

چرا که حاصل آن افزايش مقدار خطا در . دشواستفاده ن
 در كه گونههمان .هنگام استفاده از مدل خواهد بود برازش به
 بودن باال دليل به کم اوليه رطوبت در است، آمده ۳ جدول
 در نفوذ گيري اندازه باز، هاي ترک و در درز ترجيحي جريان
 حلقه تک نفوذسنج از استفاده با سول ورتي هاي خاک
 کوستياکوف مدل پارامترهاي مقادير مقايسه. نبود پذير امکان

 اختالف که داد نشان لوييس، -کوستياکف مدل با
 .دارد وجود مدل دو ناي بين چشمگيري

هاي محاسبه شده و رتبه كارآيي براي ارزيابي  آماره ۴جدول 
سول و غير  ورتي هاي  هاي نفوذ مورد بررسي در خاک مدل
زار و مرتع در شرايط رطوبت سول را در کاربري گندم ورتي

در اين جدول، اعداد داخل پرانتز . دهد اوليه زياد نشان مي
براساس . باشد اساس آماره مربوطه ميهر مدل بر  بيانگر رتبه

هاي  ها در خاک ي ارزيابي مدل ها  ، مقادير آماره۴جدول 
دهد که مدل هورتون  زار نشان ميسول با کاربري گندم ورتي

. ها برخوردار است ل  از كارآيي پايدارتري نسبت به ساير مد
سول و غير  ورتي(بدين معني كه، با تغيير نوع خاك 

همچنين، در کاربري . ملكرد آن يكسان بود، ع)سول ورتي
سول  هاي غير ورتي ک سول و خا هاي ورتي مرتع در خاک

ها  هورتون از عملکرد پايدارتري نسبت به ساير مدل  مدل
با توجه به مقايسه مقادير آماره ميانگين . برخوردار است

، مدل هورتون در دو کاربري )MRMSE(ريشه مربعات خطا 
مرتع و گندم داراي کمترين خطا در برآورد نفوذ تجمعي 
بوده و در برآورد مقدار نفوذ تجمعي حائز رتبه يک در 

با توجه به . سول، است سول و غير ورتي ورتيهاي  خاک
اين مدل، در کاربري گندم مقدار نفوذ را  MMEمقادير 

ده كرمقدار واقعي برآورد بيشتر و در کاربري مرتع کمتر از 
  .است

سول و غير  هاي ورتي هاي مختلف در خاک مقايسه آماره
. سول نشان داد که مدل فيليپ در رده آخر قرار دارد ورتي
که عملکرد اين مدل در دو کاربري مورد اشاره،  طوري  به

همچنين، . ها داشت پايداري کمتري نسبت به ديگر مدل
هاي مورد  تمامي کاربري در MMEبررسي مقادير آماره 

لوييس،  -هاي کوستياکف بررسي نشان داد که مدل
،  همچنين. کم برآوردگر بودندو فيليپ SCS برآوردگر و  بيش

سول و مدل هورتون  هاي غير ورتي مدل کوستياکف در خاک
سول با کاربري مرتع کم  سول و غير ورتي هاي ورتي در خاک

بودن مقادير قدر مطلق  با توجه به يكسان .برآوردگر بودند
 - هاي کوستياکف براي مدل MAMEو آماره  MME  آماره

توان نتيجه  لوييس و فيليپ، در کاربري گندم و مرتع، مي
برآوردگر و  طور سيستماتيک بيش گرفت که اين دو مدل به

هورتون در کاربري   بر اين اساس، مدل .اند برآوردگر بوده کم
همچنين . آوردگر بوده استبر طور سيستماتيک کم مرتع به

) W(و شاخص ويلموت ) EF(بررسي شاخص کارايي مدل 
ها نشان داد که مدل هورتون نسبت به ساير  درتمامي کاربري

ها در برآورد نفوذ تجمعي کارآمدتر بود و مدل فيليپ  مدل
دليل نرخ باالي  در رطوبت اوليه کم به. کارآيي کمتري داشت

گيري نفوذ در  هاي باز، اندازه و ترکيحي در درز جريان ترج
پذير  سول در دو کاربري گندم و مرتع امکان هاي ورتي خاک
  . نبود

هاي محاسبه شده و رتبه عملکرد براي ارزيابي  آماره ۵جدول 
سول با  هاي غير ورتي هاي نفوذ مورد بررسي در خاک مدل

در اين . دهد کاربري مرتع را در رطوبت اوليه کم نشان مي
اساس آماره هر مدل بر  عداد داخل پرانتز بيانگر رتبهجدول، ا

ي  ها  براساس اين جدول مقايسه، مقادير آماره. مربوطه است
لوييس از -دهد که مدل کوستياکف ها نشان مي ارزيابي مدل

. ها برخوردار است ل  عملکرد پايدارتري نسبت به ساير مد
شاخص مقايسه مقادير آماره ميانگين ريشه مربعات خطا و 

کارايي مدل حاکي از آن است که مدل کوستياکف بهترين و 
هاي مورد  مدل فيليپ بدترين برازش را نسبت به ساير مدل

 MMEهمچنين، بررسي مقادير آماره . بررسي داشته است
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بيش   SCSلوييس و  - هاي کوستياکف نشان داد که مدل
کم و فيليپ  هاي کوستياکف، هورتون برآوردگر و مدل

همچنين مقايسه عملکرد شاخص کارايي . اند گر بودهدربرآو
که  مدل و شاخص ويلموت در رطوبت اوليه کم نشان داد

هاي مورد  ساير مدل لوييس نسبت به - مدل کوستياکف
  .بررسي از کارايي باالتري برخوردار بوده است

برآوردي مقدار  برآوردي يا کم ها در بيش خطاي برآورد مدل
ارائه شده  ٢اد در شکل ياوليه ز نفوذ تجمعي در رطوبت

برآورد نفوذ تجمعي،  MEدر اين شکل، مقادير آماره . است
هاي حاصل از  هاي مورد بررسي براي تمامي داده توسط مدل

 .پذيري صورت گرفته، ترسيم شده است آزمايش نفوذ
ها  تمامي خاکلوييس در-س اين شکل مدل کوستياکفبراسا
برآوردگر است و  يپ مدلي کمبرآوردگر بوده و مدل فيل بيش

هاي  برآوردگري در تمامي خاک برآوردگري يا کم در اين پيش
که شکل   گونه همان. اند مورد مطالعه عملکردي پايدار داشته

به لحاظ  SCSهاي کوستياکف و  دهد مدل نشان مي ٢
ها عملکرد  برآوردگري در همه خاک برآوردگري يا کم بيش

ها  دل در برخي موارد خاکاين دو م. پايداري ندارند
در . برآوردگر هستند برآوردگر و در برخي ديگر کم بيش

هاي  حاکي از آن است که مدل MEمجموع مقايسه مقادير 
هاي  برآوردگر و مدل هايي کم مدل SCSهورتون، فيليپ و 

برآوردگر  هايي بيش لوييس مدل-کوستياکف و کوستياکف
خوبي  ها را به مدل برآوردي نيز بيش يا كم ۲شكل . هستند

 . دهد نشان مي
  

  
 )رطوبت اوليه زياد(هاي مورد مطالعه براساس نوع کاربري اراضي  هاي مورد بررسي در خاکهاي ارزيابي مدل شاخص -۴جدول 

 نام مدل 
 فيليپ SCS هورتون لوييس- کوستياکف کوستياکف آماره ارزيابي کاربري اراضي 

ک
خا

 
تي
 ور
اي
ه

 
ول
س

 

 

 گندم

MME (cm) ۰۲۵۹/۰ ۰۱۳۸/۰ ۰۰۵۲/۰ ۳۲۷۷/۰- ۴۲۴۰/۱- 
MAME (cm)  )۳ (۰۲۷۷ /۰ )۱ (۰۱۳۸/۰ )۲ (۰۲۱۵/۰ )۴ (۴۲۹۲/۰ )۵ (۴۲۴۰/۱ 

MRMSE (cm) )۲ (۱۵۱۶/۰ )۳ (۲۵۹۷/۰ )۱ (۰۸۳۱/۰ )۴ (۶۲۷۱/۰ )۵ (۵۶۷۳/۱ 
SDRMSE (cm) )۲ (۰۷۷۵/۰ )۱ (۰۶۴۲/۰ )۳ (۱۰۵۳/۰ )۴ (۳۱۰۸/۰ )۵ (۶۷۶۱/۰ 

EF )۲ (۴۶/۹۹ )۳ (۴۴/۹۸ )۱ (۷۲/۹۹ )۴ (۲۴/۹۱ )۵ (۲۹/۵۱ 
W )۲ (۹۹۹۷/۰ )۳ (۹۹۹۴/۰ )۱ (۹۹۹۸/۰ )۴ (۹۹۶۵/۰ )۵ (۹۸۰۵/۰ 

 ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ رتبه نهايي

 مرتع

MME(cm) ۰۰۸۱/۰ ۰۰۶۸/۰ ۰۲۱۲/۰- ۲۵۱۲/۰- ۸۱۰۸/۱- 
MAME(cm)   )۲ (۰۱۵۰/۰ )۱ (۰۰۶۸/۰ )۳ (۰۲۱۲/۰ )۴ (۲۶۱۶/۰ )۵ (۸۱۰۸/۱ 

MRMSE(cm) )۲ (۱۳۶۶/۰ )۳ (۲۳۹۳/۰ )۱ (۰۷۵۶/۰ )۴ (۴۸۴۳/۰ )۵ (۹۷۶۲/۱ 
SDRMSE(cm) )۱ (۰۴۴۴/۰ )۳ (۰۷۲۱/۰ )۲ (۰۴۴۸/۰ )۴ (۲۲۱۷/۰ )۵ (۶۲۴۷/۰ 

EF )۲ (۶۳/۹۹ )۳ (۹۰/۹۸ )۱ (۸۶/۹۹ )۴ (۸۲/۹۴ )۵ (۰۴/۲۶ 
W )۲ (۹۹۹۸/۰ )۳ (۹۹۹۵/۰ )۱ (۹۹۹۹/۰ )۴ (۹۹۷۹/۰ )۵ (۹۷۱۵/۰ 

 ۵ ۴ ۱ ۳ ۲ رتبه نهايي

ک
خا

 
تي
 ور
غير

ي 
ها

 
ول
س

 

 

 مرتع

MME(cm) ۰۱۶۷/- ۰۰۴۹/۰ ۰۱۰۱/۰- ۰۴۳۹/۰- ۰۳۵۰/۱- 

MAME(cm)  )۳ (۰۱۷۳/۰ )۱ (۰۰۴۹/۰ )۲ (۰۱۰۱/۰ )۴ (۲۳۹۳/۰ )۵ (۰۳۵۰/۱ 
MRMSE(cm) )۲ (۱۳۵۶/۰ )۳ (۱۳۶۷/۰ )۱ (۰۷۰۷/۰ )۴ (۳۴۵۴/۰ )۵ (۷۹۱۳/۲ 
SDRMSE(cm) )۲ (۰۷۲۱/۰ )۲ (۰۷۲۱/۰ )۱ (۰۵۱۱/۰ )۳ (۲۸۲۴/۰ )۴ (۸۴۲۷/۳ 

EF )۲ (۵۷/۹۹ )۳ (۵۶/۹۹ )۱ (۸۷/۹۹ )۴ (۱۸/۹۷ )۵ (۶۴/۷۶ 
W )۲ (۹۹۹۸/۰ )۲ (۹۹۹۸/۰ )۱ (۹۹۹۹/۰ )۳ (۹۹۹۰/۰ )۴ (۹۹۰۰/۰ 

 ۵ ۴ ۱ ۳ ۲ رتبه نهايي
 



  .. .  هاي ورتي ي نفوذ آب به خاک در خاکها كارآيي برخي مدل  مقايسه                                ١٩٤

  

  
ها هاي حاصل از آزمايشهاي نفوذ براي تمامي داده وسيله مدلبه) مترسانتي( برآورد نفوذ تجمعي) ME(پراكنش ميانگين خطاي  -۲شكل 

  نفوذپذيري در رطوبت اوليه مرطوب
هاي محاسبه شده و رتبه کلّي  ميانگين آماره ۶در جدول 

ازاي تمامي  هاي مورد بررسي به عملکرد هر يک از مدل
د پذيري صورت گرفته در رطوبت اوليه زيا هاي نفوذ آزمايش

در اين جدول، اعداد داخل پرانتز بيانگر رتبه . ارائه شده است
براساس اين جدول، . باشد هر مدل براساس آماره موجود مي

دهد که از نظر خطاي  ها نشان ميRMSEمقايسه مقادير 
کل برآورد مدل هورتون کمترين و مدل فيليپ بيشترين 

ر انحراف که مقدا با توجه به اين .اند خطاي برآورد را داشته

دهنده خطاي برآورد  نشان) SDRMSE(ها RMSEمعيار 
ي  ها است، مقايسه مقادير آمارهRMSEحول ميانگين 

SDRMSE  بيانگر آن است که مدل کوستياکف، نفوذ
تري نسبت به  هاي مختلف را با دقت يکسان تجمعي در خاک

هاي هورتون،  ل همچنين مد. ها برآورد کرده است ديگر مدل
هاي بعدي  و فيليپ در رتبه SCSلوييس، -کوستياکف

  .ارزيابي قرار گرفتند

 
 )رطوبت اوليه کم( سول با کاربري مرتع  هاي غير ورتي هاي مورد بررسي در خاکهاي ارزيابي مدل شاخص -۵جدول 

 نام مدل 
 فيليپ SCS هورتون لوييس- کوستياکف کوستياکف آماره ارزيابي کاربري اراضي 

ک
خا

 
ورت

ير 
ي غ

ها
 ي

ول
س

 

 

 مرتع

MME (cm) ۰۲۰۱/۰- ۰۰۱۷/۰ ۰۱۱۰/ - ۰۰۸۶/۰ ۷۴۲۸/۰- 
MAME (cm) )۴(  ۰۲۰۱/۰ )۱(  ۰۰۱۷/۰ )۲(  ۰۱۱۰/۰ )۳(  ۰۱۱۱/۰ )۵(  ۷۴۷۵/۰ 
MRMSE (cm) )۴(  ۱۹۱۷/۰ )۱(  ۰۵۹۶/۰ )۲(  ۰۹۱۶/۰ )۳(  ۱۰۲۹/ )۵(  ۸۳۹۰/۰ 
SDRMSE (cm) )۴ (۰۸۵۹/۰ )۲(  ۰۲۰۶/۰ )۳(  ۰۳۴۱/۰ )۱(  ۰۲۰۰/۰ )۵(  ۵۱۰۵/۰ 

EF )۴ (۲۹/۹۹ )۱ (۹۳/۹۹ )۲(  ۸۵/۹۹ )۳ (۸۲/۹۹ )۵(  ۲۱/۸۷ 
W )۲ (۹۹۹۷/۰ )۱(  ۹۹۹۹/۰ )۱ (۹۹۹۹/۰ )۱(  ۹۹۹۹/۰ )۳(  ۹۹۴۸/۰ 

 ۵ ۳ ۲ ۱ ۴ رتبه نهايي
  
  



  ۱۹۵                                                                                                   ۱۳۹۰بهار و تابستان  /هشتمشماره / پنجمسال /مجله پژوهش آب ايران

  در رطوبت اوليه زياد پذيريهاي نفوذهاي آزمايشازاي تمامي داده ي مدل بههاي نفوذ و رتبههاي ارزيابي مدلمقادير آماره -٦جدول 

  آماره
  نام مدل

  فيليپ SCS  هورتون  لوييس- کوستياکف کوستياکف
MME (cm)  ۰۱۱۳/۰  ۰۰۹۹/۰  ۰۰۴۸/۰-  ۲۴۰۳/۰-  ۴۳۱۷/۱-  
MAME(cm) )۳ (۰۲۲۱/۰  )۱ (۰۰۹۹/۰  )۲ (۰۱۸۷/۰  )۴ (۳۴۲۵/۰  )۵ (۴۳۱۷/۱  

MRMSE (cm)  )۲ (۱۴۴۱/۰  )۳ (۲۲۴۹/۰  )۱ (۰۷۸۳/۰  )۴ (۵۲۴۲/۰  )۵ (۹۷۰۳/۱  
SDRMSE (cm)  )۱ (۰۶۸۱/۰  )۳ (۰۸۳۵/۰  )۲ (۰۸۱۱/۰  )۴ (۳۰۰۸/۰  )۵ (۹۵۱۱/۱  

EF  )۳ (۵۳/۹۹   )۱ (۸۳/۹۸   )۲ (۷۹/۹۹   )۴ (۵۵/۹۳   )۵ (۳۱/۵۱  
W  )۲ (۹۹۹۸/۰   )۳ (۹۹۹۵/۰   )۱ (۹۹۹۹/۰   )۴ (۹۹۷۵/۰   )۵ (۹۸۰۶/۰  

  ۴  ۳  ۱  ۲  ۲ رتبه نهايي
  

هاي مورد  بي کلي مدلدست آمده در ارزيا با توجه نتايج به
هاي  بررسي براي برآورد نفوذ تجمعي در رطوبت اوليه زياد، مدل

لوييس در رتبه - هورتون در رتبه اول، کوستياکف، کوستياکف
هاي سوم و چهارم و در  ترتيب در رتبه و فيليپ به SCSدوم و 

، SCSلوييز، هورتون، - هاي کوستياکف رطوبت اوليه کم مدل
هاي اول تا پنجم قرار  ترتيب در رتبه بهکوستياکف و فيليپ 

شود مدل فيليپ در رطوبت  گونه که مالحظه مي همان. گرفتند
ي آخر ارزيابي قرار گرفته  اوليه زياد و رطوبت اوليه کم در رده

احتماالً با سنگين شدن بافت خاک دقت برآورد کاهش . است
ابستگي دليل افزايش تشکيل ذرات ثانويه و و يابد که شايد به مي

 ).۱۹۸۵راولز و برکنسيک، (باشد  فرآيند نفوذ به بافت خاک 

  گيري نتيجه
هاي مورد بررسي در رطوبت  ارزيابي و مقايسه عملکرد مدل

سول با کاربري  سول و غير ورتي هاي ورتي اد در خاکياوليه ز
گندم و مرتع نشان داد که مدل هورتون حداکثر دقت و مدل 

. برآورد نفوذ آب به خاک داردفيليپ کمترين دقت را در 
هاي مورد بررسي در  همچنين نتايج نشان داد که عملکرد مدل

با اين وجود، نحوه برآورد . کاربري گندم و مرتع يکسان نيست
ها از روند  ل نفوذ تجمعي در مدل هورتون در مقايسه با ساير مد

هاي مورد بررسي حائز  پايدارتري برخوردار بوده و در کاربري
و فيليپ داراي بيشترين  SCSهاي  د مدلشه نخست رتب

کمتر  Wو  EFهمچنين مدل فيليپ از . خطاي برآورد بودند
. هاي مورد بررسي برخوردار بوده است نسبت به ساير مدل

دليل باال بودن جريان ترجيحي حاصل از باز بودن درز و  به
سول در رطوبت  هاي ورتي گيري نفوذ در خاک ها اندازه ترک
در اين حالت ارزيابي و مقايسه  .پذير نبود يه کم امکاناول

سول در  هاي غير ورتي هاي مورد بررسي در خاک عملکرد مدل

لوييس حداکثر - کاربري مرتع نشان داد که مدل کوستياکف
دقت ومدل فيليپ کمترين دقت را در برآورد نفوذ آب به خاک 

لّي برآورد نفوذ دست آمده از ارزيابي كبا توجه به نتايج به. دارد
هاي نفوذ مورد بررسي در اين پژوهش، در تجمعي توسط مدل

هاي  هورتون در رتبه نخست، مدل  اد مدليرطوبت اوليه ز
 SCSهاي  دوم و مدل  لوييس در رتبه- کوستياکف و کوستياکف

در . هاي سوم و چهام ارزيابي قرار گرفتند و فيليپ در رتبه
هاي  سول مدل ير ورتيهاي غ رطوبت اوليه کم و در خاک

، کوستياکف و فيليپ در SCSلوييس، هورتون، -  کوستياکف
توان  بنابراين، مي. هاي نخست تا پنجم ارزيابي قرار گرفتند رتبه

عنوان بهترين مدل براي بيان کمي فرايند  از مدل هورتون به
سول  هاي ورتي ک اد خاينفوذ آب به خاک در رطوبت اوليه ز

گيري نفوذ آب  يج اين پژوهش نشان داد اندازهنتا. استفاده کرد
کم با استفاده   سول در شرايط رطوبتي اوليه هاي ورتي به خاك
بنابراين، پيشنهاد . پذير نيست هاي غرقابي امكان از روش

هاي  گيري فرايند نفوذ آب به خاك شود روشي براي اندازه مي
ي ها سول در شرايط رطوبتي کم معرفي و كارآيي مدل ورتي

گيري شده به اين روش بررسي  هاي اندازه نفوذ براساس داده
  . شود

 گزاري  سپاس
بدين وسيله از دانشگاه شهرکرد که اعتبار مالي الزم براي انجام 

 .نمايمميگزاري  سپاساين پژوهش را فراهم نمود 
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