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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  14و  13محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

 ارزیابی مدل هاي نفوذ آب به خاك با استفاده از اندازه گیري هاي مزرعه اي در جویچه
  2، سینا بشارت 1سامان راستگو

  Rastgo70@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاري زهکشی، دانشگاه ارومیه.  -1
  دسی آب، دانشگاه ارومیه.استادیار گروه مهن -2

  
  :چکیده

به دست آوردن بازده و  يبرای سطح ياریآب تیریآنها، مد یو مکان یزمان راتییتغ زین و یسطح ياریمؤثر بر آب يبودن پارامترها ادیز لیدلبه 
در  .حدود زیادي کاهش دادرا می توان تا  آب مصرف سیستم ها، این صحیح مدیریت و طراحی صورت در .است دهیچیپ اریباال بس یکنواختی

و فیلیپ با نفوذ اندازه گیري شده در مزرعه  WinSRFR ،SCSلوئیس،  - این تحقیق براي برآورد نفوذ آب در جویچه، مدل هاي کاستیاکوف
شد.  اندازه گیري مزرعه در خروجی-روش ورودي از استفاده با جویچه ها در آب نفوذمقایسه شد و بهترین مدل ارائه گردید. 

 0067/0درصد، مجذور میانگین مربعات خطاي 4/18 لوئیس با درصد خطاي  -تایج نشان داد که در آبیاري اول مدل کاستیاکوفن
 و  4/92با درصد خطاي به ترتیب آبیاري،  WinSRFRو در آبیاري هاي دوم و سوم مدل  99/0مترمکعب بر متر و ضریب تبیین 

بهترین عملکرد را داشته  99/0مترمکعب بر متر و ضریب تبیین  0/0035و  0/0049درصد، مجذور میانگین مربعات خطاي 3/49
 WinSRFRعملکرد نسبتا خوبی و مدل فیلیپ عملکرد بسیار ضعیفی دارد. در مجموع هر سه آبیاري، مدل  SCSاند. در هرسه آبیاري، مدل 

مجذور میانگین مربعات خطاي ري شده دارند. میانگین درصد خطا و کمترین درصد خطا و مدل فیلیپ بیشترین خطا را نسبت به مقادیر اندازه گی
 مدل هاي خطاي درصد آمدند. میانگین بدست متر بر مکعب متر 0068/0درصد و  44/5به ترتیب  WinSRFRمدل 

، 0056/0ترتیب درصد و مجذور میانگین مربعات خطاي آن ها به  86/143و  43/41، 69/11فیلیپ به ترتیب  و SCS، سلوئی -کوستیاکوف
نشان داد که درصد  WinSRFRلوئیس با مدل  - مقایسه نتایج مدل کوستیاکوفبود. همچنین  متر بر مکعب متر 063/0و  018/0

  درصد بود. 3/6اختالف این دو مدل در برآورد نفوذ آب در خاك کم و حدود 
  ذ، نفوذ و مقایسه مدل هاي نفوWinSRFRآبیاري جویچه اي، واژه هاي کلیدي: 

 

  
 :مقدمه

 نیبازده بهتر مصرف آب در ا نیاست؛ بنابرا رانیمانند ا یخشک مهیدر مناطق خشک و ن يمحصوالت کشاورز دیدر تول یاتیعنصر ح کیآب 
 روش تیریتحت فشار، بهبود و اصالح و مد ياریآب يسامانه ها ادیز يها نهی. با توجه به هزباشد یم نیاز محقق ياریمناطق، مورد توجه بس

آنها  یاتیو بهبود عمل ي)ا چهیجو مانند( یسطح ياریآب يها ستمیس یطراح ).1387،یاست(عباس ریاجتناب ناپذ يامر یسطح ياریآب يها
از آنجائیکه سرعت نفوذ آب در خاك، تعیین کننده .  (Mattar et al. 2015)باشدی م نفوذ خاك اتیخصوص نییتع و يساز یکم ازمندین

آب در داخل خاك بوده از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. در حقیقت نفوذ آب در خاك  ذخیره نمودن مقدار مشخصیزمان تداوم آبیاري براي 
برآورد شود. اهمیت دانستن  ثر بر آبیاري سطحی و یکی از مشکل ترین پارامترهایی است که بایدؤترین پارامترهاي هیدرولیکی م حساس یکی از
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وقت و هزینه زیاد قبل   قابل اطمینان این پارامتر، به معنی صرف ک آبیاري سطحی، همراه با مشکالت تخمینمعادله نفوذ جهت تشریح هیدرولی
گیري نفوذ وجود داشته و بسته  روش هاي متعددي براي اندازه).  2010،( ابراهیمیان و همکارانمی باشد از مرحله طراحی یک سامانه آبیاري
 به صورت افقی و عمودي در قرار داشته سهموي بوده و نفوذ  جویچه اي سطح خاك که در معرض نفوذ يبه نوع آبیاري متفاوت است. در آبیار

می شوند باید شرایط آبیاري را شبیه سازي  هاي اندازه گیري سرعت نفوذ که استفاده صورت می گیرد. در واقع هر کدام از روش اطراف جویچه 
مسدود، روش ورودي و خروجی، روش نفوذ   روش حوضچه اي، روش جویچه وش ها می توان بهاز جمله این ر ). 1384کند(سهرابی و پایدار،

  )، روش یک نقطه اي1993(  )، روش یک نقطه اي شپارد و همکاران1982(الیوت و واکر روش دو نقطه اي سنج گردشی جویچه،
 و زاده تقی( اشاره نمود. )2005(واکر ینه سازي چند سطحیروش به ) و1984(  )، روش پیشروي بِنامی و اُفن2001والیانتزاس و همکاران (

 با که داد نشان آنها مطالعات نتایج .قراردادند ارزیابی مورد WinSRFRمدل  با را سطحی جویچه اي آبیاري سیستم )1391، همکاران
 WinSRFRمدل  ) 1392 ،نهمکارا و يقهرود مکاري( .داد افزایش می توان را کاربرد راندمان ورودي، دبی و جریان قطع زمان مدیریت

 دقت با مدل که داد نشان داده هاي صحرایی و مدل نتایج مقایسه .بردند بکار آزمایشی سه مزرعه در جویچه اي آبیاري شبیه سازي براي را
   .نموده است ه سازيشبی طوالنی نسبتا تا کوتاه هاي جویچه را در حجمی بیالن و نفوذ عمق و فرصت پسروي، و هاي پیشروي زمان خوبی

مذکور  يپرداختند. روش ها يا چهیجو يارینفوذ در آب يپارامترها نییتع يبرا يریشش روش نفوذپذ یابی) به ارز2005 ،تیو اسم يخاطر(
و  ایایوپادی، INFILT يا انهی)، استفاده از مدل را1993شپارد و همکاران( ينقطه ا کی)، 1982و واکر( وتیال يشامل روش دو نقطه ا

 INFILTمطالعه نشان داد که مدل  نیا جینفوذ بودند. نتا ی)، و تابع خط2001و همکاران ( انتزاسیوال ينقطه ا کی  )،1999( یراقووانش
 ی) و تابع خط1982و واکر ( وتیال يدو نقطه ا يروش ها یبه صورت کل نیدقت را داشت. همچن نیشتریب یی صحرا يهمه داده ها يبرا

 زبراي برآورد نفوذ دو بعدي آب در جویچه با در نظر گرفتن اثرات نفوذ ا) در تحقیقی 1390، پناهی و همکاران( داشتند. یخوب عملکرد زینفوذ  ن
را با هم مورد مقایسه قرار  HYDRUS-2D یس، فیلیپ وئلو - هاي کوستیاکوف مدل ها و محیط خیس شده آن، مدل نفوذ وریک با لبه

همکاران و کمترین  یک نقطه اي شپارد و بیشترین میانگین درصد خطا مربوط به مدل فیلیپ با روشداد که  دادند. نتایج ابن مطالعه نشان
 همکاران در پژوهش هاي ابراهیمیان و بدست آمد.درصد  5/5دار مق بعدي نفوذ وریک به ترتیب با خطا مربوط به مدل دو میانگین درصد

 مقایسه درصد خطاي روش یک نقطه با درصد. کمترین دقت را داشته است اي وش یک نقطهنیز ر) 1977( ريااسفندیاري و ماهشو ) و1389(
، و خطاي کمتري دارند هاي بیشتر روش دو نقطه درصد روش یک نقطه و در دبی دهد که در دبی هاي کم خطاي روش دو نقطه نشان می

اندازه گیري شده در جویچه بسیار نزدیکتر بود.  مقادیر نفوذ دو بعدي ها در آن منظور می شود، به نفوذ از لبه مدل وریک که اثرهمچنین اینکه 
 و کنند می برآورد نفوذ زمان فرصت از تابعی معادالت تجربی به عنوان ) مطابقت دارد.2007با نتیجه وریک و همکاران ( این نتیجه

 به ورودي دبی آب، جریان قعم جویچه، مقطع سطح شکل خاك، اولیه رطوبت مانند مختلفی عوامل تاثیر لحاظ عدم
 آبیاري . در)2009همکاران، و (استرلکف است معادالت مشکالت این و نقایص از جویچه شده خیس محیط و جویچه

 خاك می وارد جویچه هاي کناره از جانبی صورت به و جویچه کف از عمودي صورت دو به آب اي جویچه

ها صورت  جویچه کناري نواحی از خاك داخل به یافته نفوذ آب کل درصد 60از  بیش ها جویچه ). در1386 شود(علیزاده،
هدف از این . است اي جویچه ي آبیار در بعدي دو نفوذ اهمیت دهنده نشان )، این 2002همکاران، و می گیرد(اسکونارد
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اي در آبیاري یک در میان ثابت در جویچه تحقیق ارزیابی مدل هاي نفوذ آب در خاك و ارائه بهترین مدل با استفاده از اندازه گیري هاي مزرعه 
 می باشد.

 

  :ها روش و مواد
 منطقه جغرافیایی وعرض طول .گردید اجرا نازلو پردیس در واقع ارومیه دانشگاه آب مهندسی گروه تحقیقاتی مزرعه در 1394سال در تحقیق این

 میلیمتر، 327سالیانه  متوسط بارش منطقه، این در باشد. می متر 1332 دریا سطح از ارتفاع و ثانیه 44 و درجه 43 ثانیه، 3 و درجه 34 ترتیب به
 خشک نیمه بصورت نیز، منطقه باشد. اقلیم می سانتی گراد درجه 11سالیانه  متوسط حرارت درجه و میلیمتر 1504سالیانه  پتانسیل و تعرق تبخیر
 در جویچه سه هر آبیاري براي میان ثابت، در سه آبیاري اجرا گردید و  این تحقیق با استفاده از روش آبیاري یک در .شود می بندي طبقه سرد
 جویچه هاي از جانبی جریان اندازه گیري خطاي حذف منظور به( محافظ جویچه هاي عنوان به تیمار هر کناري جویچه هاي .شد گرفته نظر

 انتها ها ثانیه، جویچه بر لیتر 11/1ورودي  دبی  .شد مانجا وسط جویچه توسط نیاز مورد پارامترهاي اندازه گیري و کرده عمل کناري)

 نفوذ .باشد میرسی  لوم آزمایش محل خاك بافتو  متر بر  متر 0075/0شیب تقریبی  متر، سانتی 75عرض  متر، 70طول  به باز

تیپ  WSC هاي از فلوم خروجی و ورودي دبی اندازه گیري برايشد، و  گیري اندازه ورودي و خروجی روش از استفاده با جویچه ها
شامل بافت، درصد شن،  ویژگی هاي فیزیکی هیدرولیکی خاك خالصه شده است. ویژگی هاي فیزیکی و )1(در جدول  .گردید دو استفاده

 اكهدایت هیدرولیکی خ، )ρbجرم ویژه ظاهري خاك ( )،θrرطوبت باقیمانده ( ،)θsاندازه گیري شد. رطوبت اشباع( سیلت و رس در آزمایشگاه
)Ks( ،مکش در نقطه ورود هوا )α( ،خلل و فرج خاك و شاخص توزیع اندازه )n( ،استفاده از نرم افزار معلم با - در مدل وان گنوختن 

ROSETTA  ) ،برآورد شدند رس و هاي درصد شن، سیلت با ورودي )2001شاپ و همکاران.  
  

 آزمایش ها محل خاك هیدرولیکی و فیزیکی هاي ویژگی -1 جدول
 بافت
 خاك

  رس
)( 

  سیلت
(%) 

  شن
(%) 

 
)( 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
(-) 

 عمق
( ) 

  25-0 33/1 016/0 4/1 47/0 096/0 19/11 21 31  48 لوم رسی

 50- 25 32/1 016/0 4/1 47/0 097/0 65/10 18 32 50 لوم رسی

  
  نفوذ معادالت

 اي نقطه دو روش با ئیس لو -کوستیاکوف مدل

 آبیاري براي ابتدا و) نقطه دو روش( است پیشروي مرحله نمایی شکل و پیوستگی معادله پایه بر) 1982( واکر و الیوت نقطه اي دو روش
 دو روش لوئیس، - کوستیاکوف نفوذ تجربی معادله  پارامترهاي مین تخ اي بر شده  شناخته  هاي از بهترین روش یکی .شد استفاده اي جویچه

 پارامترهاي و ساده ریاضی نظر از نقطه دو روش ها، روش دیگر با مقایسه ت. دراس شده ارائه 1982 سال در واکر و الیوت توسط که است نقطه

 در روش است. این خاك نهایی نفوذ از تخمین یک و مزرعه طول در فاصله دو براي پیشروي هاي زمان ورودي، دبی جویچه، هندسه نیاز مورد
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 مختلف انواع بر می تواند اما کردند ارائه دار شیب هاي جویچه براي 1966سال  در همکاران و کریستانسن که است روشی شده ساده واقع

  د:باش شکل زیر می لوئیس به - معادله نفوذ کوستیاکفشود.  داده تطبیق سطحی آبیاري هاي سیستم
):1( رابطه  

معادالت پارامترهاي این مدل نفوذ در مراجع  .باشند می نفوذ معادله ضرایب   و ، aو  زمان tتجمعی،  نفوذ مقدار ، Iکه 
  ارائه شده است.) 1997( ريااسفندیاري و ماهشو ) و1389(ابراهیمیان و همکاران 

  نقطه اي یک روش با فیلیپ مدل
 که تفاوت این با بوده )1982 ( واکر و الیوت نقطه اي دو روش ابهشم )1993 همکاران( و شپارد نقطه اي یک روش
 مدل پارامترهاي تعیین براي روش این نقطه). یک است، (روش شده فرض 5/0 برابر و ثابت (r)پیشروي معادله نماي مقدار

  شکل زیر می باشد: فیلیپ به معادله نفوذ .می گردد استفاده فیلیپ نفوذ
):2( رابطه   

نفوذ در مراجع  می باشند. معادالت پارامترهاي این مدل فیلیپ معادله ثابت ضرایب SوA زمان و  tتجمعی،  نفوذ مقدار ، Iکه در آن 
  ارائه شده است.) 1997( ريااسفندیاري و ماهشو ) و1389(ابراهیمیان و همکاران 

  SCS آمریکا خاك حفاظت سازمان مدل
 در روشی به منجر نهایتاً که اند داده انجام مزارع در زیادي هاي آزمایش کوستیاکوف مدل براساس آمریکا خاك حفاظت کارشناسان سازمان

  :است زیر صورت به SCS). مدل 1989است( معروف آمریکا خاك حفاظت SCSسازمان مدل به که گردید نفوذ محاسبه
):            3( رابطه    

 و ضرایب  .شد شود) توصیف بیان متر سانتی یا اینچ برحسب اینکه  به سانتیمتر(بسته یا اینچ برحسب تواند می که در این معادله، 
  ).1998هیلل،  ؛1945کولمن،  ؛1989کونکا،  باشند( نفوذ می منحنی شماره از تابعی
 WinSRFRمدل 
 است. سطحی استوار آبیاري هاي سیستم هیدرولیکی عملکرد بهبود و تحلیلی محاسبه فرآیند مبناي بر WinSRFR مدل مبناي و اساس
 در اول مرحله يمی باشد.  4يساز هیشبو  3یکیزیطرح ف، 2اتیعمل لیتحل، 1عیوقا لیتحل قسمت چهار داراي WinSRFRبرنامه  اجراي

 خالصه کردن، براي را ابزارهایی عیوقا لیتحل این رو باشد. از می اي مزرعه گیري اندازه اطالعات اساس بر عملکرد مدل، ارزیابی آنالیز آیندفر
 نفوذ تخمین براي می تواند اما باشد می کاربردي آب وضعیت توصیف ارزیابی اولیه هدف کند. فراهم می اي مزرعه اطالعات تحلیل و ترسیم

 تحلیلی فرآیند دوم مرحله ي. گیرد قرار استفاده هستند مورد کلیدي اطالعات بعدي آنالیز در که زبري هیدرولیکی خصوصیات مچنینه و
 میزان از متفاوتی ترکیبات سیستم آبیاري، عملکرد ارزیابی براي ها آزمون این است. شده داده سیستم با کاربردي مختلف سناریوهاي آزمون
 شده آنالیز عملکرد هاي پارامتر .می کند استفاده مشخص خاك خصوصیات و شیب ابعاد، با سیستم براي یک را جریان قطع زمان و جریان
 و رفته بکار آب عمق کل عمق نفوذیافته، حداقل رواناب، و عمقی نفوذ ضرایب کاربرد، راندمان توزیع، پتانسیل یکنواختی شامل مدل بوسیله
 آبیاري سیستم یک عرض) و طولی (ابعاد فیزیک سازي بهینه براي طراحی سوم مرحله ي شود. می ان پیشرويزم به جریان قطع زمان نسبت



                                                                                  
 

5 

 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  14و  13محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

 تا کند می سازي  شبیه را اجرا و رویداد طراحی آنالیز در شده داده اطالعات چهارم مرحله ي رود. می بکار داده شده ي ورود اطالعات با
  شود.  ااجر تناوبی به صورت سازي شبیه سناریوهاي

 ارزیابی هاي شاخص 

 ضریبو ) RE( خطاي نسبی آماري هاي شاخص، (RMSE) خطا مربعات میانگین ریشه آماري ارزیابی هاي شاخص از پژوهش این در
 شد. مدل ها استفاده ارزیابی ) برايتبیین(

):                             4( رابطه   

):                        5( ابطهر   

):        6( رابطه   
متناظر با  نفوذ حجم شده محاسبه مقدار Piخروجی، -روش ورودي به نفوذ حجم شده گیري اندازه مقدار Oi آن ها، در که

Oi  ،  ،نفوذ و  حجم شده گیري اندازه میانگین مقادیر میانگین مقادیر محاسبه شده حجم نفوذn است اندازه گیري تعداد.  
  

 
   ج:نتای

محاسبه شد. حجم نفوذ  WinSRFR و SCSلوئیس، فیلیپ،  - حجم آب نفوذ یافته اندازه گیري شده و بدست آمده با مدل هاي کاستیاکوف
  .است شده ارائه ) 3(هر آزمایش در جدول و دیگر شاخص ها در برآورد حجم آب نفوذ یافته در انتهاي  و درصد خطاي این مدل ها،

  
  
  
  

  
1-Event Analysis 
2-Operation Analysis 
3-Physical Design 
4-Simulation 
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  مقادیر حجم نفوذ و مقایسه شاخص هاي ارزیابی در چهار مدل مختلف - 3جدول 

  
برابر با  )RMSEدرصد، مجذور میانگین مربعات خطاي RE (18/4 )(لوئیس با درصد خطاي نسبی  - در آبیاري اول مدل کاستیاکوف

و فیلیپ  WinSRFR ،SCSعملکرد خوبی را داشته است. همچنین مدل هاي  99/0) (ترمکعب بر متر و ضریب تبیین  م 0067/0
، 0/99) (مترمکعب بر متر و با  07/0و  0/012 ،019/0) RMSE(درصد، با  83/6 و  7/91 ،22/2) RE(به ترتیب با 

و  RE( 4/92به ترتیب (آبیاري) با ( WinSRFRم و چهارم قرار دارند. در آبیاري دوم و سوم مدل در رتبه هاي دوم، سو 69/0و  96/0
بهترین عملکرد را داشته است.  99/0) (مترمکعب بر متر و در هر دو آبیاري با  0/0035و  0/0049) RMSE(درصد،  3/49

 017/0و  RMSE (0048/0(درصد،  46/18و  13/46) RE(تیب با در آبیاري دوم به تر SCSلوئیس و  - مدل هاي کوستیاکوف
) RMSE(درصد،  55/92 و 17/45) RE(؛ و همچنین در آبیاري سوم به ترتیب با 96/0و  99/0) (مترمکعب بر متر و با 

ه اند. مدل فیلیپ داراي عملکرد بسیار ضعیفی عملکرد نسبتا خوبی داشت 94/0و  98/0)  (مترمکعب بر متر و با  018/0و  0054/0

 حجم نفوذ(تجمعی)
)(  

 
  

 
  

   مدل هاي نفوذ 
  

  آبیاري اول            لوئیس - کاستیاکوف  99/0  0067/0  4/18  9/47
    فیلیپ  69/0  07/0  83/6  4/84
2/56  22/2  019/0  96/0  SCS   
3/42 7/91 0/012 0/99 WinSRFR   
  اندازه گیري شده  _  _  _  0/46
  آبیاري دوم           لوئیس - کاستیاکوف  99/0  0048/0  13/46  7/21
    فیلیپ  77/0  0/058  158/1  3/49
9/27  46/18  017/0  96/0  SCS   
2/18 4/92 0/0049 0/99 WinSRFR   
    اندازه گیري شده  _  _  _  1/19
  آبیاري سوم          لوئیس - کاستیاکوف  98/0  0054/0  17/45  7/19
    فیلیپ  67/0  061/0  189/87  6/48
2/26  55/92  018/0  94/0  SCS   
2/16  3/49  0/0035  99/0  WinSRFR   
    گیري شدهاندازه   _  _  _  8/16

  میانگین           لوئیس - کاستیاکوف  _  0056/0  69/11  _
    فیلیپ  _  063/0  86/143  _
_  43/41  018/0  _  SCS   
_  44/5  0068/0  _  WinSRFR   
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و  RMSE (0/058(درصد،  189/87و  158/1) RE(در این بین بوده است، بطوریکه این مدل در آبیاري دوم و سوم به ترتیب با 
  در رتبه چهارم قرار دارد. 67/0و  77/0) (مترمکعب بر متر و با  061/0

نسبی مربوط به مدل فیلیپ با روش یک نقطه اي شپارد و همکاران و کمترین میانگین درصد خطاي نسبی  بیشترین میانگین درصد خطاي
) و 1389درصد بدست آمد. در پژوهش هاي ابراهیمیان و همکاران ( 44/5و  86/143به ترتیب با مقادیر  WinSRFRمربوط به مدل 

به  SCSلوئیس و  - دقت را داشته است. همچنین  مدل هاي کاستیاکوف ) نیز روش یک نقطه اي کمترین1997اسفندیاري و ماهشواري (
درصد در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند. شاخص آماري مجذور میانگین مربعات  43/41و  69/11ترتیب با میانگین درصد خطاي نسبی 

)RMSEلوئیس،  - ) مدل هاي کوستیاکوفWinSRFR ،SCS  مترمکعب بر متر  063/0و  018/0 ،0068/0، 0056/0 و فیلیپ به ترتیب
 شکل  در) مقادیر نفوذ تجمعی در برابر زمان را در مدل ها و آبیاري هاي مختلف  نشان  می دهد.  همانطور که 3) و (2)، (1بدست آمد. شکل (

ازه گیري شده دارند، اندبرآورد دقیق تر و نزدیکتري نسبت به داده هاي  WinSRFRلوئیس و  -) مشاهده می کنیم مدل کاستیاکوف1(
لوئیس در ابتدا برآوردي باال و در انتهاي  -نسبت به داده هاي اندازه گیري شده کم برآورد و مدل کاستیاکوف WinSRFRبطوریکه مدل 

) مدل 3و ( )2(، در هردو برآورد باالیی نسبت به داده هاي اندازه گیري بدست آمد. در شکل و فیلیپ SCSآبیاري کم برآورد بوده است. مدل  
  خوبی نسبت به داده هاي اندازه گیري شده دارند. لوئیس به ترتیب برآورد خیلی  -و کاستیاکوف WinSRFRهاي 

 
  

  
  مقایسه نفوذ تجمعی اندازه گیري و برآورد شده توسط مدل هاي مختلف در آبیاري اول - 1شکل 
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  ل هاي مختلف در آبیاري دوممقایسه نفوذ تجمعی اندازه گیري و برآورد شده توسط مد - 2شکل 

 

  
  مقایسه نفوذ تجمعی اندازه گیري و برآورد شده توسط مدل هاي مختلف در آبیاري سوم - 3شکل 

 
برآورد خوب و مدل فیلیپ برآورد خیلی ضعیفی را نسبت به داده هاي اندازه گیري شده نشان داده اند. در آبیاري دوم و سوم فقط  SCSمدل 
و فیلیپ  SCSلوئیس،  - داده هاي اندازه گیري شده کم برآوارد بوده است، در حالی که مدل هاي کاستیاکوف نسبت به WinSRFRمدل 

  برآورد باالیی را بدست آورده اند.
  

  :گیري نتیجه
ك لوم رسی بهترین مدل با استفاده از اندازه گیري هاي مزرعه اي در یک خا ئهارزیابی مدل هاي نفوذ آب در خاك و ارااین پژوهش با هدف 

  انجام و نتایج زیر حاصل شد:
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درصد و مجذور میانگین مربعات  44/5) نسبت به مقادیر اندازه گیري شده حداکثر 1(رابطه  WinSRFRصد خطاي برآورد مدل در )1
 مترمکعب بر متر بود. 0068/0خطاهاي آن 

براي آبیاري دوم و سوم داراي  WinSRFRمدل  لوئیس براي آبیاري اول و - نتایج نشان داد نفوذ محاسبه شده با مدل کاستیاکوف )2
 خطاي کمتري نسبت به مدل هاي دیگر بوده اند.

نسبت به مدل فیلیپ میانگین خطاي کمتري در برآورد نفوذ آب در جویچه ها داشت. میانگین درصد خطاي آن ها به  SCSمدل  )3
 متر مکعب بر متر بود. 063/0و  018/0یب درصد، مجذور میانگین مربعات خطاي آن ها به ترت 86/143و  43/41ترتیب 

نشان داد که درصد اختالف این دو مدل در برآورد نفوذ آب در خاك  WinSRFRلوئیس با مدل   - مقایسه نتایج مدل کوستیاکوف )4
 درصد بود. 3/6کم و حدود 

  ده کرد.را براي برآورد دقیق تر نفوذ در جویچه ها در شرایط خاك مشابه استفا WinSRFRمی توان مدل  )5
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