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 چکیده

نفوذ از مهمترین عوامل موثر در اجراي آبیاري سطحی بوده و مدیریت زراعی یکی از عواملی است که روي این پارامتر 
واقع در زمین زراعی و  هاي مضاعف در سه کاربري مرتع،باغاده از استوانهدر این تحقیق مقادیر نفوذ با استف.تاثیر مستقیم دارد

. تعیین شدند SPSSهاي نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت  بااستفاده از نرم افزارپارامترهاي مدل. اندازه گیري شدمنطقه گرمی 
و ریشه میانگین ) RE( میانگین خطاهاي هآمار هاي نفوذ با استفاده ازمدلمقادیر سرعت نفوذ اندازه گیري و برآورد شده از 

مدل گرین امپت و کوستیاکوف در کاربري زراعی بهتر  هر دونشان داد که  نتایج.باهم مقایسه گردید) RMSE(مربعات خطا
ها  مدل کوستیاکوف بهتر از مدل نشان داد که در تمام کاربري همچنین مقایسه دو .هستندعمل کرده وداراي دقت باالتري 

  .شداو داراي دقت باالتري می ب نمودهمدل گرین امپت عمل 
  

  استوانه مضاعف نفوذ آب، مدل گرین امپت، کوستیاکوف،مدل : واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
می در نفوذ دخیل عوامل از جمله.تحت تاثیر شرایط سطح خاك و مشخصه منطقه انتقال قرار دارد انفوذ آّب به خاك عموم     
اشاره بافت،ساختمان،ماده آلی،تراکم و هدایت هیدرولیکی خاك ونیز وجود الیه هاي غیر قابل نفوذ در نیمرخ خاك  به توان
شیوه تامین آب ). 7و2( تاثیر داشته باشدآب کیفیت آب قبیل غلظت امالح،مواد معلق و گرانروي نیز می تواند برنفوذ  ).6(نمود

قبیل شیب،پوشش و زبري را تحت تاثیر قرار می دهند،نیز در فرآیند نفوذ  در سطح خاك وعواملی که وضعیت سطح خاك از
تک حلقه در سرعت نفوذ به روش گیري مقادیر نفوذ تجمعی و با اندازهطی پژوهشی ) 3(فکوري و همکاران).10و 6(نقش دارند

هاي هورتون، دقت مدل اورزيسه کاربري کشاورزي، مرتع و باغ در شهرستان نیشابور نشان دادند که در کاربري کش
کوستیاکوف و کوستیاکوف لوئیس و در کاربري مرتع و باغ، مدل کوستیاکوف داراي بیشترین دقت در برآورد نفوذ آب در خاك 

ضی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان نشان دادند که معادله اهاي نفوذ در اربا انجام آزمایش) 4(ملکی و همکاران  .بودند
اي محاسبه می نفوذ آب را کمتر از مقدار مشاهدهمقدار  SCSو مدل  تعدیل شده از کمترین خطا برخوردار استکوستیاکوف 

-هت قائم عمل مینیروي ثقل فقط در ج. گیردیتگی صورت میر نتیجه توام نیروهاي ثقلی  و موئورود آب به داخل خاکد .کند
 افقیین خالی از آب است هم در جهت عمودي و هم در جهت فذ موئه ابتدا خاك خشک بوده و مناینگی ککند اما نیروي موئ

به .باشدمودي میتا عثقل دخالت کرده و جریان نفوذ عمد ها نیرويه تدریج که منافذ از آب اشباع شد تنکند ولی بعمل می
فقط نتیجه عمل  ی کهبتدریج کم شده و به مقدار ثابت ارد شدن آب به سطح خاك زیاد وعت نفوذ در ابتداي وهمین دلیل سر

  .)1(رسدنیروي ثقل است می

 

 



 

٢ 

  
  هامواد و روش

 نفوذمقادیر . انجام گرفت)  E  / 25  ،470وN50  ,380 /( گرمی بین سه کاربري مرتعی، باغی و زراعی واقع در منطقه این تحقیق در 
، اندازه گیري نفوذ آزمایش فوق. انجام گرفت تکرار براي هر نقطه 3در مناطق این نقطه از  3هاي مضاعف در تجمعی به روش استوانه

  .تا زمانیکه سرعت نفوذ به مقدار ثابتی برسد ادامه یافت
هاي حاصل از آزمایشات در داخل خاك با استفاده از داده معادله خود را براي نفوذ آب) 1932(کوستیاکوف : مدل کوستیاکوف

  :صحرایی اندازه گیري نفوذ به صورت زیر ارائه کرد
)1(퐼 = 푎푡  

  .ضرایب تجربی هستندc وa زمان وt   نفوذ تجمعی،  Iدر این معادله،        
  

:                                                                                        براي تعیین سرعت نفوذ آب در خاك معادله اي زیر را پیشنهاد کردند) 1911(گرین و امپت : مدل گرین امپت         
)2(푖 = + 푏 

  .هستندضرایب تجربی bوaنفوذ تجمعی و Iسرعت نفوذ، i،دراین معادله
  

نرم هاي مذکور و با استفاده از به مدلداده هاي نفوذ تجمعی طریق برازش ضرایب مدل هاي نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت از         
  :آماري زیر استفاده شد هايمحکبراي مقایسه مقادیر اندازه گیري و برآورد شده با استفاده از مدل هاي نفوذ از ..، محاسبه گردیدSPSSافزار

  این پارامتر به صورت زیر تعریف می گردد): RE(خطاي نسبی-

(3)푅퐸 =
∑ ( )

∑
  

  ):RMSE(مجذور مربعات خطا  میانگین

(4)푅푀푆퐸 = ∑ ( )  
  .باشدتعداد نمونه می nو مقادیر اندازه گیري شده  Riو  Rsi 4و  3در معادله 

  
  .نشان دهنده دقت باالي مدل می باشد RMSEمنفی نبوده و از صفر تا بی نهایت متغیر است مقادیر کم RMSEمقادیر مربوط به

  
  بحث نتایج و
باتوجه به این جدول خاك هر سه کاربري داراي کالس بافت . برخی خصوصیات فیزیکی در سه کاربري مورد مطالعه را نشان میدهد 1جدول 

همچنین جرم مخصوص ظاهري خاك در کاربري مرتعی .کاربري مرتعی وزراعی بیشتر از باغ می باشدلوم شنی است اگر چه مقدار شن در 
  .بیشتر از دو کاربري دیگر است

  
  هاي مورد مطالعهدر کاربريبرخی خصوصیات خاك  - 1جدول 

 بافتکالس       )gr/cm3(جرم مخصوص ظاهري (%)رس (%)سیلت (%)شن  کاربري
شنی لوم 1.29 4.34 46.49 49.17 مرتع  

شنی لوم 1.24 4.87 48.74 46.39 باغ  
شنی لوم 1.2 5.83 44.76 49.42 زراعی  
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-براي هر سه کاربري در مدل کوستیاکوف کمتر از مدل گرین امپت می RMSEو  REنشان می دهد که مقادیر بدست آمده براي  2جدول 
خاك نشان داد که مدل کوستیاکوف مناسب ترین مدل براي برآورد نفوذ همچنین در یک تحقیقی بررسی نفوذ برروي سه نوع بافت . باشد

  :هاي مذکور براي هر دو مدل نفوذ مورد مطالعه داراي ترتیب زیر بودندمقادیر محک). 5(تجمعی و سرعت نفوذ در کلیه شرایط می باشد
  زراعی>باغی>مرتعی

  
ينفوذ به تفکیک کاربر هاي نفوذ در برآورد مقادیر سرعتنتایج مقایسه مدل -2جدول   

  RMSE   RE   
 مدل  مدل گرین   مدل  مدل گرین  نام کاربري

  
  کوستیاکوف  امپت  کوستیاکوف  امپت

 10.65 29.67 0.26 0.72 مرتع
 7.35 6.64 0.048 0.044 باغ

 3.38 3.77 0.037 0.041 زراعی
  

هاي نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت را نشان شده با مدل هاي سرعت نفوذ اندازه گیري شده در صحرا و برآوردمنحنی 1شکل 
هاي مدل کوستیاکوف به مقادیر اندازه گیري شده نزدیک تر است که شود که تخمینباتوجه به این شکل مشاهده می.دهدمی

).5(این نتایج با یافته هاي محققان قبلی مطابقت دارد

  

        
  

  هاي مرتعی، باغی و زراعیشده و برآدرده شده در کاربري منحنی هاي سرعت نفوذ اندازه گیري -1شکل 
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  نتیجه گیري کلی

هاي مذکور عالوه بر اینکه مدل در کاربريشود هاي آماري بدست آمده مالحظه میدر این تحقیق با توجه به محک    
و  دقت عمل باالیی بوده دارايها تمام کاربريکوستیاکوف در کاربري زراعی خوب عمل کرده همچنین مدل کوستیاکوف در

  خطاي مدل کوستیاکوف کمتر از مدل گرین امپت بوده است
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