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  یده:چک
بررسی و در پایان نتیجه بدست  SEEP-Wو HYDRUS-2Dدر این تحقیق روند تغییرات نفوذ آب در خاك را توسط دو نرم افزار

سناریو براساس تاثیر مشخصات بافت خاك و جابه جایی الیه هاي مختلف بر روي  3 آمده از هر دو نرم افزار را با هم مقایسه نموده ایم.
با تغییر ترتیب الیه خاك ها در هر  الیه خاك میباشد و 3نفوذ آب در خاك تعریف کرده ایم ، که هر سناریو شامل  تغییرات رطوبت و میزان

سناریو اول شامل سه الیه خاك تعریف شده از باالي نمونه خاك مورد نظر (از  سناریو میخواهیم نتایج روند تغییرات نفوذ را بررسی کنیم .
 silt ,silt loamسناریو سومو silt loam ,loam ,siltو سناریو دوم loam ,silt ,silt loamچپ به راست خوانده شود) 

,loam  هدف از اجراي  سانتی متر میباشد. 33.3المان (گره) که در اینجا تقریبا معادل  7می باشند ، که هر الیه در سناریو ها به اندازه
سانتی  20ب را آ. headسانتی متر بود 100سانتی متر در 100اك شبیه سازي دو بعدي حرکت اب در یک خ HYDRUS-2Dبرنامه 

مقدار رطوبت اولیه  initial conditionساعت اول منظور کرده ایم. در قسمت  24متر باالي نمونه ي خاك مورد نظر ثابت و فقط براي 
عمق هاي مختلف همراه با جذب براي دوره  رصد) وارد می کنیم. پس از اجراي برنامه نتایج دو بعدي تغییرات رطوبت درد12( 0.12را 

و گرافیکی براي هر سناریو ارائه شد.  2Dساعت پس از شرروع آزمایش (آبیاري) به صورت  240و  48،  24آزمایش در زمان هاي مشخص 
یبا نشان می دهد که نتایج حاصل از دو نرم افزار تقر EXCELدر محیط  SEEP-Wبا  HYDRUS-2Dمقایسه داده هاي خروجی 

  با هم یکسان بوده ولی داراي خطاهایی نیز می باشند.
  HYDRUS-2D 2 ،SEEP-W 3، 1رطوبت خاك  : هاي کلیديواژه

  
  

  :مقدمه و هدف
بهبود بخشیدن به کارایی مصرف آب در بسیاري از کشورها با منابع آب محدود، ضرورت فراوانی دارد. الگوي رطوبتی خاك در آبیاري 

گیري و به صورت تئوریک مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله این دانشمندان  ط تعدادي از محققین اندازهسطحی و تحت فشار توس
) ؛ سینگ 2005) ؛ گاردناس و همکاران (2004) ؛ اسکاگز و همکاران (2003) ؛ کوته و همکاران (2002)؛ آسولین (1978عبارتند از بریسلر (

). از جمله این مطالعات برخی که جدیدتر بودند از مدل 2007) و الزارویچ و همکاران، (2006) ؛ وانگ و همکاران (2006و همکاران (
HYDRUS-2D  کوته 2002سازي رطوبت خاك استفاده کردند که عبارت بودند از آسولین، () براي شبیه1999(سیمونک و همکاران ،(

) نشان دادند که 2004). به عنوان مثال اسکاگز و همکاران (2005ران، () ؛ گاردناس و همکا2004) ؛ اسکاگزو همکاران، (2003و همکاران، (
  هاي صحرایی تطابق خوبی دارد. گیري اي با جزئیات اندازه براي آبیاري قطره HYDRUS-2Dشبیه سازي 

بت خاك را ) براي تغییرات رطو2006) (سیمونک و همکاران، HYDRUS (2D/3D)) شبیه سازي با نرم افزار 2009سیال و اسکاگز (
هاي مدیریتی و طراحی در آبیاري زیرسطحی مطالعه نمودند و ارتباط پارامترهاي هیدرولیکی و فیزیکی و الگوي رطوبت خاك متاثر از شیوه

همبستگی هاي  HYDRUSهاي درصد رطوبت خاك با استفاده از  بینیآبیاري را مورد تحقیق قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که پیش
) . ساختمان خاك، به علت ارتباط آن با هدایت هیدرولیکی و نگهداشت آب، بیشترین اثر را R2=0.98داده هاي مشاهداتی دارد (خوبی با 

  بر روي هندسه و الگوي رطوبت خاك دارد.
م باشد. این نر) می2006سیمونک و همکاران  HYDRUS -2D/D3 )version1هدف از این قسمت ارائه اطالعات بسته نرم افزار 

کند. در این نرم افزار معادله ریچاردز براي حرکت آب در حالت افزار حرکت آب، حرارت و نمک را در حالت غیراشباع شبیه سازي می
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تواند کاربرد داشته شرایط مرزي نامنظم نیز می HYDRUSغیراشباع به صورت عددي حل شده است. در شبیه سازي جریان با نرم افزار 
تواند با یکی از موارد افزار شرایط مرزي به صورت پیشنهادي میتواند ترکیبی از خاکهاي مختلف باشد. در این نرمیز میباشد. ناحیه جریان ن

ها تعریف شود. این نرم افزار معادالت حاکم بر انتقال و جریان را به صورت جریان ثابت، شرایط اتمسفري و یا زهکشی آزاد بر روي گره
) 1999(سیمونک و همکاران،  HYDRUS-2Dکند و مدل بسط داده شده ) حل میGalerkin-typeد (عددي با روش عناصر محدو

 باشد.می
Seep/w توان در مدل سازي نحوه جابجایی و توزیع فشار آب منفذي در  یک محصول نرم افزاري با المانهاي متناهی است که از آن می

والسیون جامع و گسترده آن امکان آنالیز مسائل ساده و بسیار پیچیده نشت آب را داخل مواد متخلخل مثل خاك و صخره استفاده کرد. فرم
  هاي ژئوتکنیکی، عمرانی، هیدرولوژیکی و معدن کاربرد دارد. آورد. این نرم افزار در آنالیز و طراحی پروژه فراهم می

Seep/w  32یک محصول گرافیکی با حافظه bit کند. است که تحت میکروسافت ویندوز کار می  
Seep/w کند. خیلی بهتر از دیگر  یک برنامه کلی آنالیز نشت آب است که هم جریان محیطهاي اشباع و هم غیر اشباع را مدل سازي می

دهد. براي اینکه نتایج آنالیز به طور فیزیکی  تواند مسائل واقعی را حل کند و محدوده وسیعتري را نیز پوشش می نرم افزارهاي مشابه می
اش ند الزم است که در مدل سازي آب زیرزمینی جریان غیراشباع را نیز در نظر بگیریم. در خاکها، ضریب هدایت هیدرولیکی و واقعی ب

، این روابط را به  seep/wکند. نرم افزار  میزان گنجایش حجمی آب، یا آب ذخیره شده به صورت تابعی از فشار آب منفذي تغییر می
گیرند. که به جاي آن از یک سري  هاي مشابه این مسئله را در نظر نمی زي میکند. اکثر دیگر نرم افزاراي مدل سا صورت تابع پیوسته

اي هستند. به عنوان مثال، درفشار آب منفذي صفر و بزرگتر از آن  کنند که در واقع توابعی مرحله فرضیات غیر واقعی فیزیکی استفاده می
شود و یا در فشار آب منفذي کوچکتر از صفر (یعنی  هیدرولیکی آب به صورت اشباع فرض می (یعنی زیر سطح ایستابی آب)، مقدار هدایت

اي غیر واقعی در مدل سازي قابلیت هدایت  باالي سطح ایستابی آب)، مقدار هدایت هیدرولیکی آب صفر است. استفاده از چنین توابع مرحله
 ه نتایج نادرست شود.تواند منجر ب هیدرولیکی خاك و میزان گنجایش حجمی آب می

 
   :هامواد و روش

سانتی متر بود.  100سانتی متر در 100شبیه سازي دو بعدي حرکت اب در یک خاك در این مقاله  HYDRUSهدف از اجراي برنامه 
مل که شا HYDRUSپس از تعاریف مقدماتی پروژه در نرم افزار . این نرم افزار تحت ویندوز و به صورت گرافیکی اجرا می شود

  گردد.  باشد، قسمت هندسی که مربوط به شکل محیط مورد مطالعه است فعال می هاي نام پروژه و واحدهاي استفاده شده می مشخصه
هاي زمان آزمایش وارد نرم افزار  ها، از جمله مشخصه محیطی که شبیه سازي بر روي آن انجام گرفت شبکه بندي گردید. تمام مشخصه

باشد  هاي زمانی حل عددي و گامهاي زمانی تعریف و تعداد شرایط مرزي که در طول شبیه سازي متغیر می شد. در این قسمت مشخصه
البته در مراحل  در نظر گرفتیم که 10و تعداد تغییرات شرایط مرزي را اینجا  final time 240صفر تا initial time که گردد. وارد می

  ریف شود.بعدي، اطالعات مربوط به هر شرط مرزي باید تع
را مشخص می کنیم یعنی تعداد دفعاتی  print timeمی باشد که در این مرحله تعداد output informationپنجره بعدي مربوط به 

 2وارد کردیم به دلیل اینکه تغییرات مشاهده شده در پایان در  56که می خواهیم برایمان نتایج را در پایان برنامه نشان دهد واین عدد را 
 in theروز باقی را روز به روز در این قسمت وارد کردیم و درمرحله بعدي گزینه  8شتر بود این دو روز را ساعت به ساعت و روز بی

water content .را برمی گزینیم زیرا یک جریان آب ثابتی را روي نمونه ي خاکمان در نظر گرفته ایم  
هاي موجود در نرم افزار امکان پذیر است که  با  دست آید که توسط مدلهاي هیدرولیکی خاك ب در قسمت انتقال رطوبت باید مشخصه

  گنوختن انتخاب گردید. ون هاي مدل انتخاب شده وارد گردد. در این شبیه سازي مدل ها در مرحله بعد باید مشخصه انتخاب یکی از مدل
هاي هیدرولیکی ارائه شده است. اگر مقادیر پارامترها در دسترس نباشد امکاناتی در این نرم افزار جهت  پارامترهاي مدل در بخش مشخصه

) Neural Network Predictionتخمین آنها گنجانده شده است. جهت تخمین پارامترهاي مدل از روش پیش بینی شبکه عصبی (
هاي هیدرولیکی، مواد آلی یا تراکم پذیري خاك را در نظر  ادهاي این نرم افزار این است که در تخمین مشخصهشود. یکی از ایر استفاده می

  باشند. هاي هیدرولیکی خاك موثر می گیرد که این عوامل بسیار بر مشخصه نمی
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کرده ایم و تعداد المان هاي افقی و ساعت اول منظور  24سانتی متر باالي نمونه ي خاك مورد نظر ثابت و فقط براي  20آب را ارتفاع 
شرایط مرزي ) وارد می کنیم. درصد12( 0.12مقدار رطوبت اولیه را  initial conditionدر نظر گرفته ایم . در قسمت  21عمودي را 

. کاربر هاي معینی تعریف گردیده است براي شرایط مرزي انتخاب HYDRUSباشد. در نرم افزار  آخرین بخش از اطالعات ورودي می
  تواند شرایط مرزي مختلفی را انتخاب نماید. پس از ورود به مرحله شرایط مرزي، از قسمت سمت راست می

در نهایت بعد از تکمیل داده هاي ورودي، نرم افزار اجرا گردید. پس از اجراي برنامه، نتایج دو بعدي حرکت همراه با جذب براي دوره 
  ایجی از نرم افزار در زمانهاي مشخص به صورت دو بعدي و گرافیکی ارائه شده است. آزمایش بدست آمد. به صورت نمونه نت

توان از محیط گرافیکی قوي جهت راحتی کار  استفاده  هاي اجراي برنامه می این است که در تمام قسمت HYDRUSافزار  مزیت نرم
) مشاهده کرد که در تفسیر نتایج بسیار مفید Animationشن (توان اطالعات بدست آمده را به صورت انیمی نمود. در قسمت نتایج نیز می

هاي مختلف نتایج را به صورت جداولی در محیط  توان براي تجزیه و تحلیل داده هاي خروجی و مقایسه آن با مدل باشد. در نهایت می می
Excel  .که ما اینجا نتایج این مدل را با مدل ذخیره نمودseep/w .مقایسه کرده ایم  

سناریو براساس تاثیر مشخصات بافت خاك و جابه جایی الیه هاي مختلف بر روي تغییرات رطوبت و میزان نفوذ آب در خاك  3در اینجا  ما
الیه خاك میباشد وبا تغییر ترتیب الیه خاك ها در هر سناریو میخواهیم نتایج روند تغییرات نفوذ را  3تعریف کرده ایم، که هر سناریو شامل 

 , loam , siltیم .سناریو اول شامل سه الیه خاك تعریف شده از باالي نمونه خاك مورد نظر (از چپ به راست خوانده شود)بررسی کن
silt loam    دومو سناریوsilt loam, loam ,silt  و سناریو سوم silt , silt loam , loam   می باشند ، که هر الیه در سناریو

  سانتی متر میباشد. 33.3در اینجا تقریبا معادل  المان (گره) که 7ها به اندازه 
  

    نتایج:
و بخش دو مربوط به   hydrusنتایجی کلی از کارهاي انجام شده  را در دو بخش گرداوري نموده ایم که بخش یک مربوط به سناریوي 

  می باشد. seep wو  hydrusمقایسه ي 
 hydrusنتایج نمودارهاي 

  سناریو اول ، دوم و سوم : 24در  عرضی نتایج به صورت مقطعنمودارهاي 
سانتی  80تا  0مشاهده می کنیم تغییرات رطوبت در عمق هاي مختلف در این شکل نشان میدهد که در اعماق  1همانطور که در شکل 
  است. درصد کاهش یافته 11درصد بوده است اما با افزایش عمق رطوبت کاهش زیادي داشته و تا رطوبت  44متر رطوبت در حدود 

  

  
  ساعت سناریوي اول 24تغییرات رطوبت در عمق هاي مختلف در زمان -1شکل
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  ساعت سناریوي دوم 24تغییرات رطوبت در عمق هاي مختلف در زمان  - 2شکل 

  

  
  ساعت سناریو سوم 24تغییرات رطوبت در عمق هاي مختلف در زمان - 3شکل 

  
درصد می باشد ودر  45رطوبت ثابت و  30تا  0مشاهده می کنیم که در اعماق  ساعت سناریوي دوم 24تغییرات رطوبت براي  2در شکل 
در سناریو اول رطوبت افزایش ولی همین عمق در سناریوي دوم  60تا  30ساعت سناریوي اول مشاهده می کنیم که  عمق  24مقایسه با 

  داشت آب کمتري دارد.  نگه loamبیشتر است و silt از  loamکاهش رطوبت حاکم است این یعنی آب گذري 
افت  50تا  30ساعت سناریوي سوم مشاهده می کنیم این نمودار نشان می دهد که در بازه اعماق  24تغییرات رطوبت را براي  3در شکل 

  می باشد.  silt loamدرصد می رسد که متعلق به الیه خاك  12درصد به  46رطوبت داریم و رطوبت در این فاصله از 
ساعت براي سه سناریو نشان می دهد که در سناریو اول و دوم نمودارها نمودارهاي افزایش رطوبت ولی در سناریو  240سازي مقایسه شبیه 

  باعث این تغییرات  شده است. loamسوم کاهش رطوبت در اعماق مختلف می باشند با کمی دقت متوجه می شویم که الیه خاك 
  

  :گیري و نتیجه بحث
  seep wو   hydrusروند نفوذ آب توسط دو نرم افزار  نمودار هاي مقایسه  

 seepو  hydrusتعریف نمودیم و هر سه را در دو نرم افزار  loam  ، silt  ، silt loamدر این تحقیق سه سناریو با سه الیه خاك 
w  ر اعماق مختلف با هم مقایسه نمودیم که نموده و نتایج به دست آمده از نمودارهاي هر دو نرم افزار را به صورت تغییرات رطوبت د اجرا

  این مقایسه به صورت زیر می باشد:
مشاهده میکنیم نتایج حاصل از دو نرم افزار تقریبا با هم یکسان بوده ولی داراي خطاهایی نیز می   6و  5، 4همانطور که در شکل هاي 

 40تا  0نمودارمشاهده می کنیم ،  بیشترین تفاوت در اعماق تغییرات رطوبت در اعماق مختلف را براي مقایسه دو   4باشند ، در شکل 
درصد ولی در  hydrus   ،24میباشد و یک خطا نیز در نقطه ي شروع دو نمودار نسبت بهم مشاهده می کنیم ، رطوبت اولیه در نرم افزار 

  درصد می باشد.  seep w  ،44نرم افزار 
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  ختلف توسط دو نرم افزار براي سناریو اولمقایسه نتیجه تغییرات رطوبت در اعماق م– 4

  

  
  مقایسه نتیجه تغییرات رطوبت در اعماق مختلف توسط دو نرم افزار براي سناریو دوم– 5

  

  
  مقایسه نتیجه تغییرات رطوبت در اعماق مختلف توسط دو نرم افزار براي سناریو سوم–6

  
مقایسه نمودارها  6بوده و تقریبا نتیجه ي یکسانی را مشاهده می کنیم. در شکل  مقایسه نتیجه نمودارها توسط دو نرم افزار عالی 5در شکل 

نتایج نزدیک بهم بدست آمده است ولی بعد از آن دو نمودار از هم  60براي تغییرات رطوبت در اعماق مختلف نشان می دهد که تا عمق 
  دور می شوند و هماهنگی مناسبی نداریم.
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