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  يانتقال توابع و نفوذ يها معادله از استفاده با خاک در آب نفوذ يينها سرعت برآورد
  

  ٤يعباس محمد و ٣انهياب زارع ديحم ،٢*يبهمن ديام ،١يواحد رايسم
  
  
  دهيچک

  
 و معادله هر عملکرد شناخت ازمندين خاک در آب نفوذ سرعت زانيم برآورد در موجود يها روش ييکارا و دقت نييتع

 هورتون، يتجرب يها معادله و لپيف و آمپت نيگر يکيزيف يها معادله ييکارآ و عملکرد پژوهش نيا در است. آن يها تيمحدود
 در اوزن قزل رودخانه هيحاش يها خاک از يبخش در آب نفوذ يينها سرعت برآورد در يانتقال توابع و اکوفيکوست و هولتان
 توابع جاديا يبرا شد. يريگ اندازه مضاعف يها استوانه روش قيطر از خاك يرينفوذپذ يها داده .شد يابيارز زنجان استان
 ونيرگرس روش دو با يورود ياتاطالع ساختار گروه سه قالب در خاک افتيزود ييايميش و يکيزيف يها داده از يانتقال
 ۸۹/۱=RMSE، (cm/h) (cm/h)( کمتر يخطا با آمپت نيگر معادله شد. استفاده جير و يمعمول يخط رهيمتغچند
۳۷/۱=(MAE نييتع بيضر و )۹۵/۰=R2( نفوذ يينها سرعت يانتقال توابع و يتجرب ،يکيزيف يها معادله ريسا به نسبت يباالتر 
 سبب افتيزود يها پارامتر نيب ييراستا هم يخطا حذف با جير يونيرگرس روش که داد نشان حاصله جينتا .کرد برآورد را

 يها معادله نيب که شد مشخص T آزمون جينتا از استفاده با است. شده يمعمول ونيرگرس به نسبت برآورد يخطا کاهش
دار وجود نداشت  يتفاوت معن ييايميش و يکيزيف افتيزود يها پارامتر هيکل از متشکل يانتقال توابع و يکيزيف ،يتجرب

)۰۵/۰P≥( است نفوذ برآورد يخطا زانيم نييتع و ازين مورد اطالعات به يدسترس در ها معادله نيا عمده تفاوت و.  
 

  .يتجرب يها معادله ،يکيزيف يها معادله ج،ير ونيرگرس ،يخط رهيچندمتغ ونيرگرس :يديكل يها واژه
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 هاي نفوذ و توابع انتقالي برآورد سرعت نهايي نفوذ آب در خاک با استفاده از معادله                                                                                ١٠

  مقدمه
 يکيزيف مهم يها لفهؤم جمله از خاک در آب نفوذ سرعت

 نيتخم در ييبسزا نقش که است خاک يکيدروليه و
 با مرتبط يمهندس محاسبات و يکيدرولوژيه يها دهيپد

 ياريآب يها ستميس يطراح در هيپا اصول از و داشته خاک
 چند در ند،يفرا نيا تياهم يراستا در .است يزهکش و

 به آن برآورد يبرا يمناسب يها روش شده تالش رياخ دهه
 نداشته ييصحرا يها يريگ اندازه به ازين که شود گرفته کار
 ).۱۹۷۶ ،و همكاران رائول و ۲۰۰۳ شرا،ي(م باشد

 شده ارائه يها روش جمله از يتجرب و يکيزيف يها معادله
 يکيزيف يها معادله .هستند نفوذ نديفرآ يساز يکم يبرا
 مختلف يها داده و يعدد معادالت حل ازمندين شتريب

 به توان يم گروه نيا يها معادله از که هستند يشگاهيآزما
 طرف از کرد. اشاره ٢پيليف معادله و ١آمپت نيگر معادله

 يسطح خاک يها يژگيو از متأثر يتجرب يها معادله گريد
 يها معادله است. زمان -نفوذ سرعت يمنحن اطالعات و

 يها معادله نيتر مهم از ٥اکوفيکوست و ٤هولتان ،٣هورتون
 و يابيارز نهيزم در ياديز يها پژوهش د.نگروه نيا

و  (شاکال است شده انجام نفوذ يها معادله عملکرد سهيمقا
 ؛۱۳۸۹ ،و همكاران يعراق يپرچم ؛۲۰۰۳ ،همكاران
 و داکيآ ).۲۰۱۰ ،و همكاران يقيحق و ۲۰۰۹ کلمنس،
 معادله سهيمقا به يپژوهش در )۱۹۸۰( همکاران

 انگريب ها آن جينتا پرداختند. هولتان و آمپت نيگر
 يتجمع نفوذ برآورد در معادله دو هر بودن بخش تيرضا
 هورتون ،آمپت نيگر پ،يليف يها معادله )۲۰۰۶( تورنر بود.
 يريگ اندازه نفوذ جينتا با نفوذ سرعت برآورد در را هولتان و

 يو يها افتهي .کرد يابيارز يمصنوع باران بر يمبتن شده
 و برآورد نيبهتر هولتان و آمپت نيگر معادله داد نشان
 عملکرد يدارا ها روش نيا نيب در هورتون معادله

 در )۱۳۹۰( همکاران و يباصر يمراد است. يتر نييپا
 يها خاک در آب نفوذ نديفرآ برآورد يبرا خود پژوهش

 هورتون، يها معادله از سول يورتريغ و سول يورت
 کردند. استفاده SCS و سييلو اکوفيکوست اکوف،يکوست
 )=۰۷۸۳/۰RMSE (cm.h-1)( هورتون معادله يبرتر ها آن
 يبررس .کردند گزارش اديز هياول رطوبت طيشرا در را

                                                
1- Green and Ampt 
2- Philip 
3- Horton 
4- Holtan 
5- Kostiakov 

 عملکرد جينتا در تفاوت بيانگر ها پژوهش ريسا يها افتهي
 طيشرا مواقع يبرخ در يحت و متفاوت طيشرا در ها معادله
 ،و همكاران رائول ؛۱۳۸۶ ،كار و پاره (نشاط است مشابه
 در تفاوت وجود رسد يم نظر به ).۱۹۸۰ نس،يا و ۱۹۷۶
 به خاک در آب نفوذ يوابستگ از يناش ها معادله عملکرد

 مختلف يها روش دقت زانيم زين و يطيمح طيشرا
و  يچادر ؛۲۰۱۱ ،و همكاران يني(کوراد است يريگ اندازه

 بر عالوه ).۲۰۰۱ ،و همكاران دبورا و ۲۰۰۶ ،همكاران
 افتيزود يهاپارامتر از استفاده با توان يم ،باال يها معادله
 يريکارگ به با را خاک به آب نفوذ سرعت خاک، موجود
 از يانتقال توابع کرد. ينيب شيپ )PTFs( ٦يانتقال توابع
 که افتيزود يپارامترها نيب ساده معادالت جاديا قيطر

 دارد، يکم نهيهز و زمان به ازين ها آن يريگ اندازه
 برآورد و يساز معادله را خاک افتيريد يپارامترها

و  منزيگ و ۲۰۰۲ ،و همكاران يبراتن مك( کنند يم
 از يکي يخط رهيچندمتغ يها ونيرگرس ).۱۹۹۷ ،همكاران

 است. يانتقال توابع برازش يبرا يآمار يها روش
 يکيدروليه يپارامترها برآورد يبرا يمختلف يها پژوهش
 و (رائول است شده انجام يانتقال توابع قيطر از خاک

 يپرچم ).۲۰۰۷ ،و همكاران راگاوندرا و ۲۰۰۲ ،يپاچپسک
 يها معادله از استفاده با )١٣٨٩( همکاران و يعراق
 در خاک به آب يتجمع نفوذ برآورد به يمعمول ونيرگرس
 جينتا پرداختند. مختلف يها زمان و يآهک يها خاک

 کينزد و شيآزما زمان شيافزا با داد نشان شانيا پژوهش
 شيافزا زين ها معادله ييکارا ،يينها نفوذ زانيم به شدن

 يريکارگ به با )١٣٨٦( ييهما و يدشتک يقربان ابد.ي يم
 از يبرخ رهيچندمتغ ونيرگرس از حاصل يانتقال توابع

 برآورد را نفوذ يتجرب و يکيزيف يها معادله يپارامترها
 در استفاده مورد يپارامترها نيب يخط هم وجود .کردند
 جاديا سبب ره،يچندمتغ يخط ونيرگرس يها مدل
 .شود يم ها مدل نيا ييکارا کاهش و يخط ييراستا هم
 دهيپد ريتأث کاهش و يانتقال توابع ييکارا شيافزا يبرا
 ٧جير يونيرگرس يها مدل با را ها آن توان يم يخط هم

 مرتبط يها پژوهش در ).۱۹۹۶ ،و همكاران (نتر داد توسعه
 توابع ييراستا هم بحث به کمتر خاک و آب مسائل با

 نيا در راستا نيهم در است. شده پرداخته يونيرگرس
 يها داده ليتحل و ينظر يمبان از يريگ بهره با پژوهش

                                                
6- Pedo-Transfer Functions (PTF) 
7- Ridge regression 
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 عوامل نيب معادالت ،يدانيم يها يبررس از شده يآور جمع
 زانيم و شد نييتب خاک به آب نفوذ سرعت بر ثرؤم

 سهيمقا در يتجرب و يکيزيف يها معادله از يبرخ يکارآمد
 ونيرگرس و يمعمول ونيرگرس از حاصل يانتقال توابع با
 هيحاش يها خاک به آب نفوذ يينها سرعت برآورد در جير

 استان در ماهنشان) و طارم (منطقه اوزن قزل خانة رود
  شد. يابيارز زنجان

  
  ها روش و مواد
 به متعلق پژوهش، نيا در شده هيته يها خاک نمونه
 شهرستان در اوزن قزل رودخانه هيحاش باغات از يبرخ

 نفوذ سرعت .)۱ ل(شک بود زنجان استان طارم و ماهنشان
 و نقطه ۳۰ در مضاعف يها استوانه روش به کخا به آب
 شروع در يريگ اندازه يها فاصله شد. انجام تکرار ۳ با

 که بود قهيدق ۱۰ تا ۵ حدود در معمول طور به شيآزما
 يها فاصله ،يريگ اندازه ساعت كي يبيتقر طور به از بعد

 کل مدت افت.ي شيافزا قهيدق ۶۰ تا ۳۰ به يريگ اندازه
 ريمتغ ساعت ۴ تا ۵/۲ از خاک نوع اساسبر شيآزما انجام
 اطالعات ستميس از استفاده با يبردار نمونه محل بود.

 نوع و خاک بافت يکنواختي دادن قرار مدنظر و ييايجغراف
 گذارريتأث يهاپارامتر از يبرخ و شد انتخاب ياضار يکاربر

 .شد يريگ اندازه ها نمونه از کي هر يبرا خاک افتيزود و
 شد. نييتع يدرومتريه روش به خاک بافت ذرات درصد
 روش به خاك )SP( ١اشباع طوبتر و هياول رطوبت درصد

 از )FC( پاسكال لويك ۳۳ مكش در رطوبت درصد و يوزن
 اشباع ٣يکيدروليه تيهدا ند.آمد دست به ٢فشار محفظه

)Ks( يکيالکتر تيهدا و ٤ثابت بار يشگاهيآزما روش به 
 شد. قرائت مترEC دستگاه با )ECe( ٥اشباع عصاره

 ٦يآل ماده مانند خاك گريد اتيخصوص يبرخ نيچنهم
)OC،( ٧ميسد جذب نسبت ،بلك و يوالكل روش به 

)SAR( ٨يظاهر مخصوص جرم ،يمحاسبات صورت به 
)BD( يها داده يتمام .ندشد يريگ اندازه لندريس روش به 

 ياطالعات بانك در هيپا يها داده عنوان به شده گرفته درنظر
 يها استفاده يبرا SPSS يافزار نرم طيمح در شده جاديا

                                                
1- Saturation Percentage (SP) 
2- Pressure plates 
3- Hydraulic conductivity 
4- Constant head  
5- Electrical conductivity exchange 
6- Organic carbon 
7- Sodium absorption ratio 
8- Balk density 

 ٩لكيو رويشاپ يها آزمون انجام با و يبند دسته يبعد
  .شد حاصل نانياطم ها آن يهمگن و بودن نرمال به نسبت

 
 محل و يبررس مورد منطقه ييايجغراف تيموقع -۱ شکل

  يبردار نمونه
  

 عمل انيب يبرا ياديز يکيزيف و يتجرب يها معادله
 نيا در است. شده جاديا ييصحرا طيشرا در نفوذ دهيچيپ

 و معتبر يها معادله از يبرخ ييکارآ تا شده تالش پژوهش
  .شود نييتع آب نفوذ سرعت برآورد در يکاربرد

 نفوذ نيتخم يبرا يتجرب معادله ،اکفيکوست معادله -
 راتييتغ از حاصل يمنحن دار توان معادله هيپا بر که است
 ).۱۹۳۲ اکف،ي(کوست ديآ يم دست هب زمان و يتجمع نفوذ
 را نفوذ سرعت توان يم معادله، نيا از يريگ مشتق با

  ))۲) و (۱( معادالت( کرد محاسبه
)۱(  batF =  
)۲(  βα −= ttI )(  
 مقدار .هستند ثابت يها بيضر b و a )۱( معادله در
 و α بيضرا )۲( معادله در .است کي و صفر نيب b بيضر
β با برابر بيترت به =ab α 1= و-bβ ،نيچنهم هستند F 
 نفوذ سرعت I (t) و متر يسانت حسب بر يتجمع نفوذ زانيم
  است. ساعت بر متر يسانت حسب بر t لحظه در
 که مطلب نيا يمبنا بر ۱۹۳۸ سال در هورتون معادله -
 تابع حالت به مختلف يها زمان در نفوذ سرعت راتييتغ
 معادله ).۱۹۴۰هورتون، ( شد هيته است، يکاهش و يينما

  است: هورتون يينها معادله بيانگر )۳(
)۳(  ktecffcfI −−+= )(

0  
 اي يبارندگ شروع از t زمان در نفوذ سرعت I آن در که

 نفوذ هياول سرعت f0 نفوذ، يينها سرعت fc ش،يآزما انجام

                                                
9- Shapiro-Wilk 
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 يثابت بيضر k و شيآزما شروع از زمان t ،صفر زمان در
 .دارد ياهيگ پوشش و خاک اتيخصوص به يبستگ که
 ln(I-fc) و t نيب شده برازش خط بيش معادل ،k بيضر

  شود. يم گرفته درنظر
 )USDA( کايآمر قاتيتحق مرکز توسط هولتان معادله -

 از يکي که معادله نيا از ).۱۹۶۱ (هولتان، شد ارائه
 اطالع که يمناطق در توان يم است، يتجرب يها معادله

 ندارد، وجود يکيزيف افتيريد يپارامترها از يقيدق
 از خاک افتيزود اطالعات معادله نيا در کرد. استفاده

 برآورد در خاک سطح پوشش نوع و خاک جنس ليقب
  ).)۴( معادله( شوند يم استفاده نفوذ سرعت

)۴(  . . a
nI Gi a S f c= +  

 يبارندگ شروع از t زمان در نفوذ سرعت I ،)۴( معادله در
 رشد شاخص Gi نفوذ، يينها سرعت fc ش،يآزما انجام اي
 a شود. يم گرفته نظردر ۶۹/۰ معمول طور به که اهيگ

 تيوضع و خاک يسطح فرج و خلل زانيم از يشاخص
 است يبررس مورد سطح در اهانيگ يها شهير تراکم

 که است خاک از يتخلخل بيانگر Sa پارامتر ).۱ لجدو(
 يجا خود در را افتهي نفوذ آب تواند يم و بوده آب از يخال

 به و دارد خاک نوع به يبستگ که است يثابت توان n دهد.
  شود. يم گرفته نظردر ۳۸۷/۱ عدد معمول طور

  
  )٢٠٠٦ (تورنر، ياهيگ پوشش حسب بر a بيضر -١ لجدو

  جنگل  يدائم مراتع  موقت مراتع  يفيرد  شيآ  مراتع کلش  غالت کلش  غالت  خاک پوشش

  ۸۰/۰  ۸۰/۰  ۴۰/۰  ۱۰/۰  ۱۰/۰  ۴۰/۰  ۲۰/۰  ۲۰/۰  نامناسب طيشرا

  ۰۰/۱  ۰۰/۱  ۶۰/۰  ۲۰/۰  ۳۰/۰  ۶۰/۰  ۴۰/۰  ۳۰/۰  مناسب طيشرا

  

 يبارندگ طيشرا در ۱۹۱۱ سال در آمپت نيگر -
 خاک نيموئ يها لوله رفتار گرفتن نظر در با و کنواختي

  داد: ارائه را )۵( معادله

)۵(  )01(
L

wSH
KI

+
+=

  
 ساعت، بر متر يسانت حسب بر نفوذ سرعت Iمعادله  نيا در
K خاک، يکيدروليه تيهدا بيضر H0 انباشته آب ارتفاع 

 رطوبت جبهه کيماتر ليپتانس Sw خاک، سطح در شده
 معادله .است رطوبت جبهه تا خاک سطح فاصله L خاک،

 که است آمپت نيگر ياصل معادله شده ساده معادله )۶(
 استفاده آن يهاپارامتر نييتع بودن دهيچيپ ليدل به
 F نفوذ، سرعت f ،)۶( معادله در ).۲۰۰۳ شرا،ي(م شود يم

 از که هستند يها بيضر B و A و يتجمع نفوذ مقدار
  د.يآ يم دست هب يتجمع نفوذ شيآزما جينتا قيطر

)۶(  B
F
Af +=

  
 هيپا بر که است يکيزيف معادالت از يکي پيليف معادله -

 فرج و خلل در اليس انيجر يبرا )۱۹۳۱( چاردزير معادله
 پ،يلي(ف ))۷( معادله( است شده يمعرف خاک متوسط
۱۹۵۷.(  

)۷(  ( 0.5)
2
SI t C−= +  

 t، S لحظه در خاک در آب نفوذ سرعت I معادله نيا در
 يمکش ليپتانس از ثرأمت و خاک ١يسطح جذب پارامتر
 خاک يسطح کشش انيب يبرا يريمتغ C و است خاک
 يزمان بازه کي در ها يبررس ريسا جينتا براساس است.
ت يهداب يضر از يدرصد را C پارامتر توان يم يطوالن

 نيهمچن ).۱۹۶۹ (تالسما، گرفت ظراشباع درن يکيدروليه
 معادل يسطح کشش مقدار خاک، از يافق ستون کي در

 برازش قيطر از S يسطح جذب بيضر و شده فرض صفر
  د.يآ يم دست به t - ۵/۰ و نفوذ شدت نيب خط نيبهتر
 و يکيزيف يپارامترها گروه سه از يانتقال توابع جاديا يبرا
 با پارامترها نيا انتخاب .شد استفاده خاک ييايميش

 يها پژوهش جينتا و يهمبستگ يها بيضر زانيم يبررس
 ،يدشتک يانقربو  ١٣٨٩ ،يعراق يپرچم( شد انجام نيشيپ

 نسبت شامل اول گروه يپارامترها اساس نيا بر .)١٣٨٦
 مخصوص وزن شن)، و لتيس (رس، خاک بافت ذرات
 و يزراع تيظرف رطوبت و خاک اشباع درصد ،يظاهر
 و ميسد جذب نسبت ،يکيالکتر تيهدا يمبنا بر دوم گروه
 گروه يپارامترها مجموع سوم گروه تيدرنها و يآل کربن
 مربوط محاسبات پژوهش نيا در شد. انتخاب دوم و اول
 روش دو قيطر از يانتقال توابع يها بيضر نييتع به

 ونيرگرس شد. انجام جير ونيرگرس و يمعمول ونيرگرس
                                                
1- ُُSorptivity 
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 نيب يخط رابطه جاديا قيطر از يخط رهيچندمتغ
 وابسته يپارامترها مقدار ينيب شيپ به مستقل يرهايمتغ
  .))۸( معادله( پردازد يم

)۸(  ε+++++= immii XaXaXaaI L22110  
ni ,...,1= 

 ,…,a1 ،يورود مستقل يرهايمتغ X1,…Xm باال معادله در

am نيکمتر روش از که يونيرگرس مدل يها بيضر 
 مشاهدات تعداد n و خطا مقدار ε ،ديآ يم دست هب مربعات
 معادالت در پارامترها ورود يبرا يمختلف يها روش .است
 استفاده ١همزمان روش از پژوهش نيا در که دارد وجود
  .شد
 باشد، برقرار وابسته يرهايمتغ نيب يخط هم معادله اگر
 حاصل يونيرگرس يها بيضر انسيوار و مدل يخطا
 به مربعات نيكمتر يبرآوردها قدرمطلق و افتهي شيافزا

 ).۱۹۹۶ ،ارانکو هم (نتر شود يم داريناپا و بزرگ نسبت
 يبرا يروش شد يمعرف ۱۹۷۰ سال در که جير ونيرگرس
 كنارد، و (هورل است پارامترها يخط هم يخطا کاهش
 بودن بيناار فرض از نظر صرف با روش نيا در ).۱۹۷۰
 گرفته نظردر يبيار يها مقدار کم آن يبرا )،a( ها بيضر
 با د،يجد يها بيضر ).١٣٨٣ ،يسلطان و ييرضا( شود يم

 رهايمتغ نيب يهمبستگ ها آن در که يخط معادالت حل
 معادله( نديآ يم دست هب شده ضرب k+1/1 نسبت در
 نظرک درين صفر و يرا ب k مقدار معمول طور به ).)۹(
 يبيار زانيم شيافزا سبب k زانيم شيافزا رند.يگ يم
  ).۲۰۰۸ (دبوشو، شود يم

)۹(  
Rmm rararak 112121 ...)1( =++++ 
Rmm rarakar 212112 ...)1( =++++ 

mRmmm rakarar =++++ )1(...2211  
 نيب يهمبستگ بيضر بيترت به rij و riR باال، معادالت در
 j و i مستقل يرهايمتغ و R تابع ريمتغ و مستقل ريمتغ

 رها،يمتغ نيب ييراستا هم صيتشخ يارهايمع از يکي است.
و  (نتر است )VIF( انسيوار تورم اريمع از استفاده
 بيضر انسيوار شيافزا زانيم اريمع نيا ).۱۹۹۶ ،همكاران

 يخط معادله وجود عدم حالت به نسبت را حاصل يها
  دهد. يم نشان )۱۰( معادله قيطر از رهايمتغ نيب
)۱۰(  ni

R
VIF i ,,1

1
1)( 2 K=

−
=  

                                                
1   - Simultaneous 

 مشاهدات تعداد n و نييتع بيضر R2 ،)۱۰( معادله در
 ج،ير ونيرگرس يها بيضر برآورد از پس نيهمچن است.
 ني(ب مختلف يهاk و يبرآورد ريمقاد از حاصل نمودار
 آن در که k مقدار نيکمتر و شد رسم ک)ي و صفر
 نييتع يبرا اند، دهيرس داريپا حالت به يبرآورد يها بيضر

k مقدار به يابيدست يبرا شد. استفاده مناسب k مناسب 
 يها بيضر سهيمقا بر عالوه ج،ير ونيرگرس معادالت در

VIF ،مدل بيضرا راتييتغ انگريب که ۲ شکل از پارامترها 
 زين است، k مختلف ريمقاد مقابل در جير يونيرگرس

 .شد انتخاب ۰۵/۰ مقدار با مناسب k تيدرنها شد. استفاده
 افزار نرم طيمح در جير ونيرگرس به مربوط محاسبات

 انجام )www.NCSS.com( )۲۰۰۷، نتزي(ه NCSS يآمار
  شد.
 يها ن دادهيب يزان خطايها و م دقت مدل يابيارز يبرا

ر ومجذ يها شده از آماره يريگ برآورد شده و اندازه
ا طن مطلق خيانگيمو  )RMSEن مربعات خطا (يانگيم
)MAE ( معادالتشد استفاده) )هرچه ))۱۲(و  )۱۱ .

 يتر باشد مدل با خطا کيها به صفر نزد ن آمارهير ايمقاد
 ين برايسرعت نفوذ را برآورد کرده است. همچن يکمتر
 يريگ ر اندازهيها با مقاد ج حاصل از برآورد مدليسه نتايمقا

 ٢ن خطايانگياز آماره م يش برآورديا بيشده از نظر کم 
ME)( ٣ينسب ي) و خطاRE و  )۱۳() براساس معادالت

ب يها با توجه به ضر مدل ييکارا يابياستفاده شد. ارز )۱۴(
ن ي). هرچه مقدار ا)۱۵() انجام شد (معادله EF(٤ييکارا
 يباالتر ييکارا يتر باشد مدل دارا کيک نزديب به يضر

  است.
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2- Mean Error (ME) 
3  - Relative Error (RE) 
4   - Modeling Efficiency (ME) 
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 ييسرعت نهامقدار   Ii(test)ها،  تعداد داده nدر معادالت باال، 
 نفوذ ييسرعت نهان يانگيم Imeanشده،  يريگ اندازه نفوذ

حاصل از  نفوذ ييسرعت نها Imodel ،شده يريگ اندازه
ها و  ج مدليل دقت نتاين در تحليهمچن .استها  مدل

 يها عالوه بر محاسبه آمارهنه يشنهاد مدل بهيپ
اختالفات  يدار يو معن Tآزمون ل ياز تحل يخطاسنج

  .شد استفاده در سطح پنج درصد ها آن

  

 
  k مختلف ريمقاد مقابل در جير ونيرگرس مختلف يها بيضر راتييتغ -٢ شکل

 

  بحث و جينتا
 از يبرخ شده نرمال يها داده يفيتوص آمار جينتا

 شيآزما جينتا و يبررس مورد منطقه خاک يپارامترها
 يبررس با است. شده ارائه ۲ جدول در مضاعف يها استوانه

 يپارامترها حداقل و حداکثر نيب اختالف زانيم
 دامنه نيکمتر و نيشتريب ،۲ جدول در شده يريگ اندازه

 با زمان يابتدا در نفوذ سرعت به متعلق بيترت به راتييتغ
 با يظاهر مخصوص جرم و ساعت بر متر يسانت ۰۰/۸۴
 بيضر يارهايمع است. مکعب متر يسانت بر گرم ۸۱/۰
 يپراکندگ زانيم بيانگر اريمع انحراف و راتييتغ

 پارامتر در اريمع انحراف مقدار نيشتريب هاست. پارامتر
 نيکمتر و درصد ۲۴۹/۰ با زمان يابتدا در نفوذ سرعت
 با خاک اشباع يکيدروليه تيهدا پارامتر در مقدار
 عنوان به راتييتغ بيضر شد. مشاهده درصد ۰۰۳۱/۰

 مورد عوامل راتييتغ سهيمقا يبرا بعد، بدون ياريمع
 بيضر نيشتريب راستا نيا در و دارد كاربرد يريگ اندازه

 مقدار به نفوذ يينها سرعت پارامتر به متعلق راتييتغ
 نقاط خاک يسطح هيال غالب بافت نيهمچن است. ۹۲/۰

  بود. يرس -لوم و يلوم نوع از يبردار نمونه

 يکيزياکوف، هولتان و هورتون و دو معادله فيمعادله کوست
نفوذ  ييبرآورد سرعت نها يآمپت برا نيپ و گريليف

ن يا يابيارز يها ج آمارهينتاسه ياستفاده شد. با مقا
، معادله هولتان در ٣گر براساس جدول يکديها با  معادله

عملکرد  ياکوف دارايسه با معادله هورتون و کوستيمقا
  ها است. شتر آمارهيدر ب يبهتر

ن يکمتر MAE=٧٥/١و  RMSE=٥٨/٢معادله هولتان با، 
ن ينفوذ آب در خاک از ب خطا را در برآورد سرعت

شده  يريگ ر اندازهينسبت به مقاد يتجرب يها معادله
معادله  ي) در پژوهش خود برتر٢٠٠٦داشت. تورنر (

برابر  RMSEبا  يتجرب يها ر معادلهيهولتان را نسبت به سا
متر بر ساعت نشان داد. معادله هولتان چون  يسانت ١٧/٠با 

و  يشناس اکات خيمربوط به خصوص ياز پارامترها
 يسطح خاک و کاربر ياهياطالعات مربوط به پوشش گ

ن يسرعت نفوذ از ا يريرپذيکند تأث ياستفاده م ياراض
 يکيزيف يها دهد. معادله يشتر نشان ميات را بيخصوص

پ و يلين پژوهش دو معادله فيمورد استفاده در ا
موجود  يابيارز يها ج آمارهيبا توجه به نتا است. آمپت نيگر

، نسبت به يکمتر يآمپت با خطا نيمعادله گر ٣در جدول 
ج ين نتايپ، سرعت نفوذ را برآورد کرده است. ايليمعادله ف

دارد. در  ي) هماهنگ٢٠٠٦) و تورنر (٢٠٠٣شرا (يج ميبا نتا
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نسبت  يآمپت عملکرد بهتر نيز معادله گريها ن پژوهش آن
در برآورد پ يليپ داشته است. معادله فيليبه معادله ف

زان سرعت نفوذ ين که ميسنگ يها سرعت نفوذ در بافت
 ين بود عملکرد مناسبييها پا شده در آن يريگ اندازه

د شده ييأز تيگر نيد يجه در پژوهشين نتينداشت که ا

ن مشکل با يرفع ا ي). برا١٣٩٠، يباصر ياست (مراد
اشباع معادل  يکيدروليت هيک سوم هدايدرنظر گرفتن 

دقت برآورد  يتوان تا حد خوب ين معادله ميدر ا Cب يضر
).١٩٦٩و تالسما،  ١٩٥٧پ، يليش داد (فيرا افزا

  

  يانتقال توابع و نفوذ يها معادله روش در استفاده مورد يها داده يآمار خالصه -۲ل جدو
 راتييتغ بيضر اريمع انحراف نيانگيم حداکثر حداقل واحد نماد  پارامتر

 ۵۱/۰ ۸۴/۱۱ ۰۸/۲۳ ۰۰/۴۴ ۰۰/۴ درصد C   رس

 ۲۶/۰ ۸۳/۹ ۴۲/۳۷ ۰۰/۵۳ ۰۰/۱۵ درصد Si  يال

 ۴۷/۰ ۶۱/۱۸ ۵۰/۳۹ ۰۰/۷۷ ۰۰/۱۲ درصد S  شن

 BD Gr/cm3 ۱۲/۱ ۹۳/۱ ۴۷/۱ ۱۹/۰ ۱۳/۰  يظاهر مخصوص جرم

 ۲۳/۰ ۵/۹ ۳۸/۴۱ ۴۰/۶۳ ۳۰/۲۷ درصد SP  خاک اشباع درصد

 ECe ds/m1  ۹۰/۲ ۵۰/۴ ۵۴/۳ ۵۲/۰ ۱۵/۰  اشباع عصاره يکيالکتر تيهدا

 SAR ---  ۲۲/۳ ۴۷/۸ ۸۱/۵ ۵۶/۱ ۲۷/۰  ميسد جذب نسبت

 ۴۰/۰ ۳۴/۰ ۸۴/۰ ۵۳/۱ ۳۱/۰ درصد OC  يآل کربن

 FC Kpa ۹۱/۱۱ ۷۴/۳۴ ۲۶/۲۴ ۹۲/۶ ۲۸/۰  يزراع تيظرف رطوبت

 f0 cm/h ۰۰/۱۸ ۰۰/۱۰۲ ۰۰/۵۱ ۹۰/۲۴ ۴۹/۰  زمان يابتدا در نفوذ سرعت

 fc cm/h1 ۶۰/۰ ۴۰/۲۳ ۰۵/۷ ۵۲/۶ ۹۲/۰  نفوذ يينها سرعت

 Ks cm/h ۰۵/۰ ۳۶/۱ ۵۹/۰ ۳۱/۰ ۵۳/۰  اشباع يکيدروليه تيهدا

  
 با يکيزيف ،يتجرب يها معادله يابيارز يارهايمع -٣ جدول
  )cm/h( نفوذ يينها سرعت شده يريگ اندازه ريمقاد

RE MAE(cm/h) RMSE(cm/h) معادله 

 هورتون ٧٤/٣ ٣١/٢ -٥٧/٣٧

 هولتان ٥٨/٢ ٧٥/١ -٢٧/٣٨
 اکوفيکوست ٢٧/٣  ٥٢/٢ -١٨/٤٣
 پيليف ٨٣/٢ ١٩/٢ ٣٦/٣٩
 آمپت نيگر ٨٩/١ ٣٧/١ ٧٨/٢٠

  

 بر گذارريتأث افتيزود يها پارامتر ،يانتقال توابع نييتع يبرا
 شدند. يبند ميتقس گروه سه در خاک به آب نفوذ نديفرآ
 جير و يمعمول يخط رهيچندمتغ ونيرگرس روش دو از
 از حاصل جينتا .شد استفاده يانتقال توابع يطراح يبرا
 ها مدل بيضرا و يخطاسنج يها آماره با معادالت يابيارز
 يها بيضر دادن قرار با است. شده گزارش ٤ جدول در

 يانتقال توابع ،يونيرگرس يها مدل يکل فرم در حاصل
  شدند. ليتشک

  

  )cm/h( يابيارز يهااريمع از حاصل جينتا و جير و يمعمول ونيرگرس از حاصل يانتقال توابع يها بيضر -۴ جدول

 RE  ب پارامتريضرا  
OC 

RMSE  
SAR  

MAE  
ECe  

OC  SAR  ECe BD    OC  SAR  ECe BD  ب يضر

ون يرگرس
 يمعمول

*۱ ون يرگرس - - - 
 يمعمول

*۱ ون يرگرس - - - 
 يمعمول

*۱  - - - 
**۲ ۲۳/۶ ۴۱/۱۲- ۰۰/۳ - **۲ ۲۳/۶ ۴۱/۱۲- ۰۰/۳ - **۲ ۲۳/۶ ۴۱/۱۲- ۰۰/۳ - 
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 ياطالعات ساختار ،شود يم دهيد ۴ جدول در كه طور همان
 يکيزيف و ييايميش يپارامترها از متشکل که سوم گروه
 يدارا جير و يمعمول يونيرگرس روش دو هر در است

 به نسبت نفوذ يينها سرعت برآورد در يباالتر عملکرد
 از حاصل يانتقال توابع حال نيا با است. دوم و اول گروه

 و RMSE يها آماره نظر از ييايميش افتيزود يهاپارامتر
MAE يپارامترها اي اول گروه به نسبت يبهتر نيتخم 
 در توان يم را امر نيا ليدل داشتند. يکيزيف يورود

 بودن باالتر و يکيزيف يها داده شتريب يپراکندگ
 ييايميش يپارامترها به نسبت ها آن راتييتغ يها بيضر

 جينتا سهيمقا از دانست. يبررس مورد منطقه يها خاک
 مشاهده ۴ جدول در يونيرگرس روش دو يساز مدل

 يخطا کاهش سبب جير يونيرگرس روش که شود يم

 به نسبت سوم و اول يورود اطالعات گروه دو در برآورد
 در يساز مدل ييکارا شيافزا است. شده يمعمول ونيرگرس
 ييراستا هم يخطا حذف از يناش جير ونيرگرس حالت

 يبرتر جينتا است. گروه دو نيا در يورود يها پارامتر نيب
 در يمعمول ونيرگرس به نسبت جير ونيرگرس يساز مدل

 پژوهش نيا در .شد مشاهده زين )۱۳۸۳( عساکره پژوهش
 يساز مدل در يبهتر عملکرد جير يونيرگرس روش
 ونيرگرس به نسبت يمياقل يعنصرها يمکان راتييتغ

 يها عامل حذف در يبرتر نيا ليدل که داشت يمعمول
 ييکارا سهيمقا يبرا شد. انيب جير ونيرگرس در يخط هم

 ۴ و ۳ يها جدول جينتا از يانتقال توابع با نفوذ يها معادله
  .شد استفاده ۴ و ۳ يها شکل نيچنهم و

 

 
  يانتقال توابع و نفوذ يها معادله )EF( ييآرکا بيضر و )ME(يبرآورد يخطا نيانگيم راتييتغ -۳ شکل

 
 با ها مدل از كي هر نفوذ سرعت ريمقاد نيانگيم تفاوت
 ،يتجرب يها معادله نيب داد نشان ودنتياست يت آزمون

 يونيرگرس روش دو در سوم گروه يانتقال توابع و يکيزيف
 نيا ندارد. وجود دار يمعن تفاوت درصد پنج سطح در
 شده اشاره يها مدل هيکل كه است مطلب نيا بيانگر جهينت
 نفوذ يينها سرعت از يمناسب برآورد به قادر مقاله نيا در
 تفاوت اما هستند، يبررسمورد منطقه در خاک در آب

 يبرا ازين مورد اطالعات به يدسترس در ها مدل نيا عمده
 بيضر سهيمقا است. ها آن يخطا برآورد زانيم و محاسبه

 و ۳ جداول و ۴ (شکل يسنج خطا يها آماره و نييتع يها
 برابر RMSE با آمپت نيگر معادله بهتر عملکرد انگريب )۴
 نفوذ يها معادله ريسا به نسبت ۹۵/۰ با برابر R2 و ۸۹/۱ با
 شکل در ييکارا بيضر جينتا براساس است. يانتقال توابع و
 ۹۰/۰ مقدار با آمپت نيگر معادله ،شود يم دهيد ،۳
 بيضر نيکمتر ۶۱/۰ مقدار با هورتون معادله و نيشتريب

 برآورد از حاصل جينتا سهيمقا در د.ندار را ييکارا
 يدارا يکيزيف يها معادله ،يتجرب و يکيزيف يها معادله
 .بودند يتجرب يها معادله به نسبت يبهتر عملکرد
 دادند نشان خود يها پژوهش در زين يگريد گران پژوهش

 يبرتر يتجرب يها معادله به نسبت يکيزيف يها معادله که
 سهيمقا با ).٢٠٠٦ تورنر، و ١٣٨٦ ،كار و پاره نشاط( دارند
 نيهمچن و ۴ و ۳ جدول در )RE( ينسب يخطا آماره
 که شود يم مشاهده ،۳ شکل در )ME( خطا نيانگيم آماره
 از شده گرفته درنظر يانتقال توابع و يکيزيف يها معادله
 مثبت، عالمت با سوم) (گروه جير و يمعمول ونيرگرس

 برآورد ،يمنف ME با يتجرب يها معادله و يبرآورد شيب
  داشتند. يواقع زانيم از يکمتر

 شود يم دهيد ۴ شکل ينمودارها يبررس و مشاهده از
ر يج سايسه با نتايآمپت در مقا نيج معادله گرينتا

 يدارا يو توابع انتقال ي، تجربيکيزيف يها معادله
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 است. درجه ۴۵ مسازين خط به نسبت يکمتر يپراكندگ
 يخوب توافق ينواح يبرخ در زين آمپت نيگر معادله هرچند

 به يابي دست در مجموع در اما نداشته يريگ اندازه جينتا با
  است. کرده عمل بهتر كمتر يخطا با ييبرآوردها
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ت نف
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س

 يريگ 
ده 
ش

)
cm

/h
(  

    

    
  )cm/hسرعت نفوذ برآورد شده (

  شده يريگ اندازه ريمقاد با يانتقال توابع و نفوذ يها معادله شده برآورد نفوذ يينها سرعت ريمقاد سهيمقا -۴ شکل
  

  يريگ جهينت
 يکيزيف معادله که داد نشان حاصله جينتا يبررس
 يبهتر عملکرد نفوذ يينها سرعت برآورد در آمپت نيگر

 توابع و يکيزيف ،يتجرب يها معادله ريسا حال نيا با داشت
 )≥۹۰/۳RMSE و R2 ≤۷/۰( يخوب به توانستند زين يانتقال

 بسته ها مدل نيا از کي هر از .کنند برآورد را نفوذ سرعت
 برآورد يبرا توان يم ازين مورد دقت و موجود اطالعات به

 يفيضع عملکرد هورتون معادله کرد. استفاده نفوذ سرعت
)۶۱/۰=EF( هولتان معادله از داشت. ها مدل ريسا به نسبت 

 شده توجه آن به کمتر يداخل يها پژوهش شتريب در که
 مناسب يبيتقر با يتجرب معادله عنوان به توان يم است،
 خاک در آب نفوذ نديفرا بر ياهيگ پوشش ريتأث يبرا

 يبرخ شد مشخص ME يها آماره يبررس با کرد. استفاده
 در هستند. برآوردگر شيب يگروه و برآوردگر کم ها مدل از

 سبب خاک در آب نفوذ زانيم اديز نيتخم که يمناطق
 يها ستميس يطراح در خصوص به ،شود يم رواناب جاديا
 کمتر نيتخم با ييها مدل از است بهتر يباران ياريآب

 ها مدل نيا يبرآورد کم از تا شود استفاده نفوذ سرعت
 و ها هيابن يطراح در نانياطم ينسب بيضر عنوان به
 سهيمقا و ليتحل برد. بهره يکيدروليه مختلف يها ستميس
 يپرچم( نيشيپ يها يبررس و پژوهش نيا از حاصل جينتا
 يرادهايا گرفتن درنظر و )٢٠٠٦، ترنر و ١٣٨٩ ،يعراق

 از ن معادالتيا اديز يريپذريتأث جمله از نفوذ يها معادله
 يريگ اندازه بودن بر زمان و )۳( خاک يرطوبت راتييتغ
 خاک، افتيزود يها پارامتر به نسبت آنها يها پارامتر يبرخ
 در کارآمد يراهکار عنوان به يانتقال توابع از شود يم هيتوص

 برآورد شود. استفاده خاک به آب نفوذ سرعت برآورد
 و يکيزيف يهاپارامتر يريکارگ به با نفوذ يينها سرعت
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 حالت در يبررس مورد منطقه يها خاک ييايميش
 يمعمول ونيرگرس به نسبت يبهتر عملکرد جير ونيرگرس

 يبرخ برآورد يخطا کاهش يبرا شود يم شنهاديپ داشت.
 ونيرگرس روش از يخط رهيچندمتغ يونيرگرس يها مدل

 يهاريمتغ يخط ييراستا هم يخطا حذف يبرا جير
   شود. استفاده مستقل
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