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 : مجيدنام    بجيری: هماپور گورانام خانوادگي دانشجو

 سوش معکورهای هيدروليکي جریان غير اشباع آب در بقایای بستر جنگل به : بررسي ویژگينامهعنوان پایان

 زاده: دکتر علي رسولاستاد راهنما

 عوری : دکتر سيد علي اکبر موسوی  و  دکتر اباذر اسمعلياساتيد مشاور

  اردبيلي       : محققدانشگاه: فيزیک و حفاظت خاک   گرایشخاک    : علوم رشته: کارشناسي ارشد   مقطع تحصيلي

  105 :تعداد صفحات             5/12/1388: التحصيليتاریخ فارغ: کشاورزی                 دانشکده

 : بقایای کف جنگل، روش معکوس، خصوصيات هيدروليکي خاک و جریان غير اشباعهاكليد واژه

 چکيده:

عادني مها بوده و نقش محيط متخلخل قبل از خااک جنگلي، بقایای کف جنگل شامل الشبرگ آبخيز هدر یک حوز

ی متاداول هااتوان باا روشکند. خصوصيات هيدروليکي بقایای کف جنگل تا حدودی ناشناخته بوده و نميرا بازی مي

ه از ل با استفاديدروليکي بقایای کف جنگ. هدف از این تحقيق برآورد خصوصيات هنمودگيری برای خاک، آنها را اندازه

 ماارکوارت -سازی لونبرگاساس الگوریتم بهينه روش معکوس استفاده شده در این تحقيق، بر. باشدميروش معکوس 

عناوان کاد ب ،کف جنگل، همراه با مدل پيشرو هایدروژئوسافر یهاهای هيدروليکي الشبرگبرای تخمين ویژگي بوده و

ن گناوختوان . توابع هيدورليکي مورد استفاده در کد هایدروژئوسفر، معادالت ارائاه شاده توساطداستفاده گردیعددی 

اتايلن های پلايها با استفاده از استوانهنخورده از الشبرگی دستهانمونه باشد.( مي1964( و بروکز و کوری )1980)

بارگ و وزنيبرگ، مخلوط و سپهن الشبرگ يمارسانتيمتر ارتفاع( به صورت سه ت 84/5سانتيمتر قطر داخلي و  1/18)

آب در  گيالن برداشت شدند. برای افازایش ظرفيات نگهاداریاستان های غرب از جنگل تصادفي به صورت  سه تکرار

برگ باه الشبرگ روی یکدیگر متصال شاده و ساتوني از الشا هایگيری، نمونهنمونه الشبرگ و کاهش خطا در اندازه

متر تشکيل گردید. مدل معکوس برای تخمين هدایت هيادروليکي اشاباع )سانتي 88/40ارتفاع 
sK ،)رطوبات اشاباع 

(sو پارامتر )های منحني مشخصه آبِ خاک وان( گنوختن و بروکز و کوریr، وکه پارامتر ) های مجهاول در

رد باشند، استفاده گردیاد )مرحلاه واسانجي(. همبساتگي، حساسايت و خطاای اساتاندامحيط متخلخل غيراشباع مي

 عتبارانظور سنجش های تخميني بدست آمد. در مرحله اعتبارسنجي، به مها، برای ارزیابي عدم اطمينان پارامترپارامتر

ر مرحله دبا بکارگيری مشخصات هيدروليکي تخمين زده شده  استفاده از مدل معکوس،مدل، کد هایدروژئوسفر بدون 

گال کف جن الشبرگمدل کردن حرکت آب در نتایج نشان داد که حل معکوس، روش مؤثری برای  واسنجي، اجرا شد.

ت منحناي عاادالهای آماری نشان دادند، در شرایط زهکشي آزاد مشاابه، معادلاه ریرااردز هماراه باا ممحک باشد.مي

کات آب گنوختن نسبت به بروکز و کوری، برای مدل کردن حرمشخصه آبِ خاک و هدایت هيدروليکي غير اشباع وان

 باشد.ميمدتر کارآ هاالشبرگدر 
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رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -21-3شکل 

 84 ....................................................................................................................................................... برگ تکرار دومنمونه الشبرگ پهن
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رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واند شبيهزهکشي آزا نمودار -22-3شکل 

 85 ...................................................................................................................................................... برگ تکرار سومنمونه الشبرگ پهن

رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -23-3شکل 

 85 ................................................................................................................................................... برگ تکرار اولنمونه الشبرگ سوزني

رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -24-3شکل 

 86 .................................................................................................................................................. برگ تکرار دومنمونه الشبرگ سوزني

رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -25-3شکل 

 86 ................................................................................................................................................. برگ تکرار سوموزنينمونه الشبرگ س

رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -26-3شکل 

 87 .......................................................................................................................................................... نمونه الشبرگ مخلوط تکرار اول

ی راگنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -27-3شکل 

 87 .......................................................................................................................................................... نمونه الشبرگ مخلوط تکرار دوم

رای گنوختن و بروکز و کوری بسازی شده در دو حالت استفاده از معادله واني آزاد شبيهنمودار زهکش -28-3شکل 

 88 ........................................................................................................................................................ نمونه الشبرگ مخلوط تکرار سوم
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 جداولفهرست 

                                 فحه      ص                                                                                           عنوان                                                        

 46 ...... خصوص ظاهری، حجم آب نگهداری شده و رطوبت ظرفيت مزرعه الشبرگمقایسه ميانگين جرم م -1-3جدول 

رهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حادود اطميناان بارای دیر پارامتميانگين مقا -2-3جدول 

 52 ....................................................................................... گنوختن(برگ تکرار اول )با استفاده از معادله واننمونه الشبرگ پهن

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حادود اطميناان بارای ميانگين مقا -3-3جدول 

 52 ....................................................................................... گنوختن()با استفاده از معادله وانبرگ تکرار دوم نمونه الشبرگ پهن

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حادود اطميناان بارای ميانگين مقا -4-3جدول 

 53 ...................................................................................... گنوختن(برگ تکرار سوم )با استفاده از معادله واننمونه الشبرگ پهن

 53 .................... برگ تکرار اولی نمونه الشبرگ پهنامقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده بر -5-3جدول 

 54 ................... برگ تکرار دومی تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ پهنمقادیر همبستگي بين پارامترها -6-3جدول 

 54 .................. برگ تکرار سومی تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ پهنمقادیر همبستگي بين پارامترها -7-3جدول 

ی تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حادود اطميناان بارای دیر پارامترهاميانگين مقا -8-3جدول 

 57 ................................................................................... گنوختن(برگ تکرار اول )با استفاده از معادله واننمونه الشبرگ سوزني

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حادود اطميناان بارای ميانگين مقا -9-3جدول 

 57 .................................................................................. گنوختن()با استفاده از معادله وان برگ تکرار دومنمونه الشبرگ سوزني

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -10-3جدول 

 58 ................................................................................. گنوختن(برگ تکرار سوم )با استفاده از معادله واننمونه الشبرگ سوزني

 58 ............ برگ تکرار اوله برای نمونه الشبرگ سوزنيهمبستگي بين پارامترهای تخمين زده شد مقادیر -11-3جدول 

 59 .......... برگ تکرار دومقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ سوزني م -12-3جدول 

 59 ......... برگ تکرار سومقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ سوزني م -13-3جدول 

قادیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای مميانگين  -14-3جدول 

 62 .......................................................................................... گنوختن(نمونه الشبرگ مخلوط تکرار اول )با استفاده از معادله وان

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -15-3جدول 

 62 .......................................................................................... گنوختن(تکرار دوم )با استفاده از معادله واننمونه الشبرگ مخلوط 

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -16-3جدول 

 63 ........................................................................................ گنوختن(نمونه الشبرگ مخلوط تکرار سوم )با استفاده از معادله وان

 63 .................... ده شده برای نمونه الشبرگ مخلوط تکرار اولين پارامترهای تخمين زبمقادیر همبستگي  -17-3جدول 

 64 ................... تگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ مخلوط تکرار دوممقادیر همبس -18-3جدول 
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 64 .................. تگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ مخلوط تکرار سوممقادیر همبس -19-3جدول 

 67 ....  به روش آزمون دانکن گنوختن برای الشبرگارامترهای هيدروليکي معادله وانقایسه ميانگين پم -20 -3جدول 

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -21-3جدول 

 70 ....................................................................................برگ تکرار اول )با استفاده از معادله بروکز و کوری(نمونه الشبرگ پهن

قادیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای من ميانگي -22-3جدول 

 70 ................................................................................... برگ تکرار دوم )با استفاده از معادله بروکز و کوری(نمونه الشبرگ پهن

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -23-3جدول 

 71 .................................................................................. برگ تکرار سوم )با استفاده از معادله بروکز و کوری(پهننمونه الشبرگ 

 71 ................. برگ تکرار اولقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ پهنم -24-3جدول 

 71 ................ برگ تکرار دومقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ پهنم -25-3جدول 

 72 ............... برگ تکرار سومخمين زده شده برای نمونه الشبرگ پهنمقادیر همبستگي بين پارامترهای ت -26-3جدول 

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -27-3جدول 

 74 ............................................................................... برگ تکرار اول )با استفاده از معادله بروکز و کوری(نمونه الشبرگ سوزني

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -28-3جدول 

 74 .............................................................................. برگ تکرار دوم )با استفاده از معادله بروکز و کوری(نمونه الشبرگ سوزني

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -29-3جدول 

 75 ............................................................................. برگ تکرار سوم )با استفاده از معادله بروکز و کوری(نمونه الشبرگ سوزني

 75 ............ برگ تکرار اولقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ سوزنيم -30-3جدول 

 76 ........... دوم برگ تکرارقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ سوزنيم -31-3جدول 

 76 .......... برگ تکرار سومقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ سوزنيم -32-3جدول 

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -33-3جدول 

 79 ...................................................................................... و کوری(نمونه الشبرگ مخلوط تکرار اول )با استفاده از معادله بروکز 

دیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود اطميناان بارای ميانگين مقا -34-3جدول 

 79 ...................................................................................... نمونه الشبرگ مخلوط تکرار دوم )با استفاده از معادله بروکز و کوری(

اطميناان بارای يانگين مقادیر پارامترهای تخمين زده شده به همراه خطای استاندارد و حدود م -35-3جدول 

 80 .....................................................................................نمونه الشبرگ مخلوط تکرار سوم )با استفاده از معادله بروکز و کوری(

 80 .................... تگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ مخلوط تکرار اولمقادیر همبس -36-3جدول 

 81 ................... ر دومقادیر همبستگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ مخلوط تکرام -37-3جدول 

 81 .................. تگي بين پارامترهای تخمين زده شده برای نمونه الشبرگ مخلوط تکرار سوممقادیر همبس -38-3جدول 
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ها به روش آزماون قایسه ميانگين پارامترهای هيدروليکي معادله بروکز و کوری برای الشبرگم -39 -3جدول 

 83 ........................................................................................................................................................................................................... دانکن

 شااي آزاد بااا اسااتفاده از دو معادلااه هااای آماااری باارای شاابيه سااازی زهکادیر محااکمقاا -40-3جاادول 

 89 ..................................................................................................................................................................گنوختن و بروکز و کوریوان

 باارگ، گيااری شااده در سااه جنگاال پهاانن خصوصاايات اناادازهنتااایج مقایسااه ميااانگي -41-3جاادول 

 90 ............................................................................. درصد 1برگ و مخلوط با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال سوزني

 92 ............. برگ و مخلوطبرگ، سوزنيمنطقه جنگلي پهن سبي ذرات و بافت خاک در سهمقادیر درصد ن -42-3جدول 
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 مقدمه -1-1

و ریشه گياهان است، سطح خاک  2که شامل الشبرگ 1در یک حوزه آبخيز جنگلي، بقایای کف جنگل   

ها باعث افزوده شدن مواد (. به تدریج تجزیه الشبرگ1200و همکاران،  3پوشاند )کاسوگيمعدني را مي

گردد. تحت چنين شرایطي، خاک معدني سطحي، به دليل اختالف در مورفولوژی، آلي به خاک مي

عالوه بر آن الیه الشبرگ روی  باشد.يها دارای مقدار ماده آلي متفاوتي مترکيب و نحوه تجزیه الشبرگ

های آب، بين هوا و خاک ای برای جریانمتخلخل بوده و واسطه سطح خاک، خود به عنوان یک محيط

باشد و از این طریق بسياری از فرایندهای هيدروليکي موجود در خاک را تحت تأثير معدني سطحي مي

خصوصيات مورفولوژی  (. نوع درختان موجود در جنگل و2005و همکاران،  4دهد )ردینگخود قرار مي

داری بر برگ، اثر معنيبرگ و سوزنيو یا مخلوطي از پهن برگبرگ، سوزنياعم از پهن برگ درختان،

 (.2008، و همکاران 5کميت و کيفيت این فرایندها خواهند گذاشت )کاتارینا

باشند و به دليل وجود برگاب، به عنوان یک مخزن ها دارای ظرفيت نگهداری آب باالیي ميالشبرگ   

(، 1997 ،6روند )شاراتکه منبع بزرگي از آب برای گياهان به شمار ميآن موقتي آب عمل کرده عالوه بر

گردند. باعث افزایش مدت زمان نفوذ آب به خاک معدني زیرین و افزایش ظرفيت نفوذ آب در خاک مي

تحت تأثير این بقایا جریان آب سطحي و فرسایش ناشي از آن کاهش یافته و شکل هيدروگراف رواناب 

قسمت سطحي خاک را در برابر برخورد قطرات باران محافظت  رنين بقایای الشبرگکند. همتغيير مي

(. بنابراین 2001 کند )کاسوگي و همکاران،جلوگيری مي 7کرده و از وقوع فرسایش باراني یا پاشماني

به تواند مورد بررسي قرار گيرد. اوالً این بقایا خود بقایای الشبرگ موجود در کف جنگل از دو جنبه مي

کند. لذا بهتر است ب قبل از رسيدن به خاک، از این محيط عبور ميآعنوان یک محيط متخلخل بوده و 

_________________________________________________________________________ 
1. Forest floor                                                      2. Litter                                                               3. Kosugi 

4. Redding                                                          5. Catharina                                                        6. Sharratt 

7. Rainfall or Splash erosion 
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 سازی حرکت آب و انتقال امالح در خاک، به خصوص در یک حوزه جنگلي، مشخصات فيزیکي ودر مدل

 بر زیه این بقایا، مد نظر قرار گيرد، ثانياً تج سطحي هيدروليکي بقایای الشبرگ، به عنوان محيط متخلخل

 گذارد.مي تأثير قابل توجهي خصوصيات خاک )ذرات معدني(

 باشد:نامه شامل موارد زیر مياهداف مورد نظر در این پایان   

 و شباعرطوبت اهدایت هيدروليکي اشباع،  های هيدروليکي بقایای کف جنگل از قبيلبرآورد ویژگي -1

 س. منحني هدایت هيدروليکي غير اشباع با روش معکو و خاک آبپارامترهای معادله منحني مشخصه 

دل به متعيين همبستگي بين پارامترهای برآورد شده و حدود اطمينان آنها و نيز تعيين حساسيت  -2

 این پارامترها جهت افزایش دقت در روش معکوس.

حرکت  یسازگنوختن( برای شبيهنحني مشخصه )بروکز و کوری یا وانمقایسه اینکه کدام معادله م -3

 تری برخوردار است. آب در بقایای جنگلي از دقت مناسب

 باارگ، پهاان هااای جنگلاايتااودهیااان غياار اشااباع در هااای هياادروليکي جرمقایسااه ویژگااي -4

 مخلوط. برگ وسوزني

  

 نگلجهاي كف بندي، نقش و اهميت الشبرگتقسيم -1-2

الشبرگ سطح  ای ازحاصل از آنها، الیه های آبخيز جنگلي در اثر ریزش برگ درختان و بقایایدر حوزه   

، هاای خشاک درختاانپوشاند. بقایای کف جنگل عالوه بر الشبرگ، شاامل سرشااخهخاک معدني را مي

یط وجه باه شاراتضخامت این بقایا با  باشد.ریشه گياهان، بقایای ميکروبي و مواد حاصل از تجزیه آنها مي

تغيار  مناين اثارات انساان ریط توپوگرافي، نوع خااک و همآب و هوایي، نوع و تراکم پوشش گياهي، شرا

ور اجمالي در زیر به ط (.1997متر برسد )شارات، سانتي 50بوده و حتي ممکن است در بعضي از نقاط به 

 ها در طبيعت پرداخته خواهد شد.بندی، نقش و اهميت الشبرگبه تقسيم

 

 هاتقسيم بندي الشبرگ -1-2-1 

بر اساس بندی بندی برای بقایای الشبرگ  وجود دارد. این سيستم ردها سيستم ردهدر برخي از کشوره   

 باشاد. ایان مي PHو  C/Nهای شيميایي این بقایا از جمله نسبت و ویژگي خصوصيات ماکرومورفولوژیکي

و  )کاساوگي اساتمتأثر از پوشش گياهي سطح زمين، شرایط آب و هاوایي و غياره  الشبرگهای ویژگي
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( کااه بااا اسااتفاده از خصوصاايات 1996بناادی در آلمااان )مطااابق سيسااتم رده (.2001ان، همکااار

 شود:گيرد، بقایای الشبرگ کف جنگل به چهار الیه تقسيم ميميصورت ماکروموفولوژی خاک 

 باشد.( الیه فوقاني الشبرگ که کمتر تجزیه یافته و خصوصيات گياهي در آن آشکار مي1)   

 د.ه فرایند تخمير در آن صورت گرفته و در معرض تجزیه شدن قرار دار( الیه مياني ک2)   

 ده است.( الیه هوموسي شده که تقریباً تجزیه یافته و به مواد آلي پایدار )هوموس( تبدیل ش3)   

ثارات ا( افق آلي خاک که در تماس مستقيم با خاک معدني ساطحي باوده، کاامالً تجزیاه یافتاه و 4)   

 رفته است. گياهي آن از بين

  باشادهای فوق تحت شرایط مختلف دارای ضاخامت و مقادار مااده آلاي متفااوت مايهر کدام از الیه   

 .(2005و همکاران،  1هاگن)گریفن

 

 در طبيعت هاالشبرگ نقش -1-2-2

 بيان کرد.توان نقش بقایای الشبرگ را به شرح ذیل مي   

ذیه گياهان و چرخه معدني عناصر، تشکيل خااک و تغبقایای الشبرگ کف جنگل نقش مهمي را در  -   

 (.19962،کنند )پاتوهنا و کوردریهوادیدگي آن ایفا مي

خ زدن و عواقاب انتقال سرما از هوا به خاک ساطحي، یا کاری بوده و ازاین بقایا دارای خاصيت عایق -   

 (.1997)شارات،  نمایدميناشي از آن جلوگيری 

رود بارای گياهاان باه شامار ماي ظرفيت نگهداری آب باال، ذخياره مهماي از آببه دليل دارا بودن  -   

 (.1997)شارات، 

يوشيميایي بهيدرولوژیکي و در اکوسيستم جنگلي، بقایای الشبرگ کف جنگل بسياری از فرآیندهای  -   

 نو انرژی بي های آبای برای جریانزیرا به عنوان واسطه .دهدموجود در خاک را تحت تأثير خود قرار مي

 (.2005کند )گریفن هاگن و همکاران، هوا و خاک سطحي ایفای نقش مي

خااک  در هنگام بارش شدید باران، بقایاای الشابرگ از برخاورد مساتقيم قطارات بااران باه ساطح -   

ني جلوگيری کرده و با خنثي کردن انارژی جنبشاي قطارات بااران از وقاوع فرساایش پاشاماني یاا باارا

 کند.جلوگيری مي

_________________________________________________________________________ 
1. Greiffenhagen                                              2. Putuhena and Cordery 
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 هادر الشبرگ 1فرایند برگاب -3-2-1

ی رایند نگهادارتواند مقدار زیادی از آب باران را در خود ذخيره نماید. فبقایای الشبرگ کف جنگل مي   

باه هماراه  (. این فرایناد2006و همکاران،  2گریتزشود )آب باران توسط الیه الشبرگ، برگاب ناميده مي

لوژیکي گيرد، به عنوان یک پدیده مهم در چرخه هيادروها صورت ميبرگح الشطميزان تبخيری که از س

 جذب آب باران توسط بقایاای الشابرگ کاف (.2000، 3و گاالرت لورنسهای جنگلي مطرح است )حوزه

ي و جنگل عالوه بر افزایش ظرفيت نفوذ آب، باعث افزایش مدت زمان نفوذ آب باه خااک شاده )کاساوگ

. شاودطریق باعث کاهش تشکيل رواناب و فرسایش ساطحي ناشاي از آن ماي ( و از این2001همکاران، 

و همکااران،  4سااتوهای شيب دار از اهميت فراواني برخوردار است )بنابراین وجود الیه الشبرگ در حوزه

2004). 

 رد، در حااليشاخ و برگ گياهان تأکيد دا برپدیده برگاب  در موردهای جنگلي اغلب مطالعات در حوزه   

 گيارد، بيشاترین مقادار را باه خاودکه نگهداری آبي که توسط بقایای الشبرگ کف جنگال صاورت ماي

 درصاد از باارش و 30تاا  20گيارد، دهد. ميزان تبخيری که از سطح الشبرگ صاورت ماياختصاص مي

کاه  بااراني شود. بنابراین مقادار آبدرصد از بارندگي کل را شامل مي 50تبخير از شاخ و برگ درختان، 

شااخ و  شود، دو برابر مقدار آب ذخيره شده توساط)بقایای کف جنگل( نگهداری ميتوسط الیه الشبرگ 

 (.2006گریتز و همکاران، باشد )برگ گياهان مي

 

 وبت آناثر ضخامت الیه الشبرگ بر مقدار رط -1-2-4

 بيشاتری اتفااق  هر چه ضخامت الیه الشبرگ بيشتر باشد، تغييرات رطوبت الشابرگ در مادت زماان   

 تر خواهاد باود.افتد. بنابراین مدت زمان الزم برای خشک شدن و مرطوب شدن الیه الشبرگ طوالنيمي

 ذخيره شده بوسيله الیه الشبرگ با افزایش ضخامت الیه الشبرگ، حجم آباین پدیده این است که  علت

، 5و برانات اگاي) باشادز ماينياابيشتر شده و برای خشک شدن یا اشباع شدن آن مدت زماان بيشاتری 

2002.) 
_________________________________________________________________________ 
1. Interception                                                     2. Gerrits                                              3. Llorens and Gallart 

4. Sato                                                                 5. Ogee and Brunet 
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 يات خاک معدنياثر بقایاي الشبرگ كف جنگل بر خصوص -1-2-5

گيرند. افزوده شدن مواد حاصل از بقایای الشبرگ کف جنگل به تدریج در معرض تجزیه شدن قرار مي   

يولاوژیکي خااک ای را بر خصوصيات فيزیکاي، شايميایي و بتجزیه این بقایا به خاک معدني، اثرات عمده

. تحت چنين شرایطي بسياری از خصوصيات خاک مستقيماً وابسته به شرایط آب و داشتسطحي خواهد 

و همکااران،  1باشاد )هاناامها و تشکيل مواد آلي خاک مؤثر مايهوایي منطقه بوده که بر تجزیه الشبرگ

ي کاه از طریاق تجزیاه مااده آلا کيفيات کميات وها با توجه به نوع گونه درختي و سن جنگل (.2004

کند، بر مقدار ماده آلي ذخيره شاده در خااک ماؤثر اسات به خاک وارد مي اهو فعاليت ریشه هاالشبرگ

ها نيز باعث تفاوت در مقدار مااده اختالف در مورفولوژی و ترکيب الشبرگ (.2008)کاتارینا و همکاران، 

ر بر مقدار ذخياره ماواد آلاي خااک در مؤث عوامل دیگر (.2005همکاران،  گردد )ردینگ وآلي خاک مي

های نيتروژن و فلزات سنگين در خاک و فاکتورهای دیگری نظير تبدیل 2ضي جنگلي شامل مواد مادریاار

 .(2007و همکاران،  5؛ جاندل2006، 4؛ مکالچالن2002و همکاران،  3)سانولد باشدها ميجنگل

ل ماواد ذاتي و شيميایي مواد آلي و همرنين تشاکي مواد آلي اضافه شده به خاک به دليل خصوصيات   

هاای اکخای از خصوصيات خاک خواهد شد. مقدار ماده آلي زیاد در کمپلکس در خاک، باعث تغيير پاره

جنگلي باعث افزایش ظرفيت نگهداری آب در خاک و همرنين کاهش جارم مخصاوص ظااهری در ایان 

خااک  .آوردها بوجاود ماير خصوصيات هيدروليکي خاکای دشود و در نتيجه تغييرات عمدهها ميخاک

 خلال ين افزایشها و همرندارای مقدار ماده آلي زیادتر به دليل بهبود ساختمان و افزایش اندازه خاکدانه

د آلاي أ موانوع و منش (.2006و همکاران،  6)گریس و فرج خاک، هدایت هيدروليکي باالیي خواهد داشت

فوذ آب های تک ظرفيتي سبب کاهش ناک مؤثر خواهد بود. مواد آلي با یوننيز بر خصوصيات فيزیکي خ

 ا بهباود های دو ظرفيتي خاصيت نفوذ آب در خااک رشوند. در حالي که مواد آلي دارای یوندر خاک مي

، س ماده آلايبخشند. بنابراین تأثير ماده آلي بر هدایت هيدروليکي خاک، به بافت خاک، قابليت دسترمي

ا یاه افازایش ت ریز جانداران و اندازه اجزای ماده آلي بستگي دارد که برآیند آن در شرایط خااص بافعالي

 (.1386شود )عباسي، هيدروليکي خاک منجر مي تکاهش هدای

_________________________________________________________________________ 
1. Hannam                                                       2. Parent materials                                            3. Sonneveld 

4. Mclauchlan                                                  5. Jandel                                                           6. Grace 
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جارم  داری وجود دارد. معاادالت زیاربين مقدار ماده آلي خاک و جرم مخصوص ظاهری آن رابطه معني

 گن و )گریفن ها  دهندابعي از درصد مقدار ماده آلي خاک نشان ميمخصوص ظاهری خاک را به صورت ت

 :(2005همکاران، 

 

Of                     )(0162.0579.0برای افق (  1-1) OM

b e 

Oh                    )(0166.0788.0برای افق (  2-1) OM

b e 

 

 باشد.ميجرم مخصوص ظاهری خاک  bو لي خاکبرابر درصد ماده آ OMکه در آن   

 

 1سازي معکوسمدل -3-1

ي هاای هيادروليکهای متداول در عصر حاضر، برای تخماين ویژگاي، یکي از روشسازی معکوسمدل   

ه کاربردهای چشمگيری در کارهای مهندساي پيادا کاردروش معکوس خاک است. با پيشرفت کامپيوتر، 

هاای قاادر باه تخماين ویژگاي 4تاابع هادف 3و باا حاداقل کاردن 2سازیاین روش از طریق بهينه است.

نها اشااره آباشد. روش فوق دارای مزایا و معایبي است که در ذیل به طور خالصه به هيدروليکي خاک مي

 گردد.مي

 

 سازي معکوسمزایاي روش مدل -1-3-1

باشد. در این روش خصوصيات دیریافت خاک باا ن و سریع ميها ارزااین روش در مقایسه با سایر روش   

شوند. از دیگار محاسان ایان روش، تخماين در شرایط واقعي برآورد مي استفاده از متغيرهای زودیافت و

باشاد. در روش هاای هيادروليکي و انتقاال اماالح مايو توانایي برآورد همزمان ویژگي 5پارامترهای مؤثر

. (1386)عباسي،  توان برآورد کردليکي خاک را در تمام محدوده رطوبتي ميهای هيدرومعکوس، ویژگي

عالوه بر این در روش ماذکور، اطالعااتي در ماورد اثارات متقابال پارامترهاای هيادروليکي، و همرناين 

_________________________________________________________________________ 
1. Inverse modeling                                           2. Optimization                                          3. Minimization 

4. Objective function                                         5. Effective parameters                              6. Uncertainty 

7. Correlation                                                     8. Poeter and Hill 
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؛ 1997، 8شاود )پااتر و هيالا ارائه مايبين پارامتره  7و همبستگي 6اطالعاتي نيز در مورد عدم اطمينان

 (.1386ده، زارسول

 

 سازي معکوسهاي روش مدلمحدودیت -1-3-2

هاای باشند. از محدودیتبا وجود مزایای ذکر شده، دارای معایبي نيز مي سازی معکوسهای مدلروش   

پارامترهاای تخميناي و  2ها، غير منحصار باه فارد باودنراه حل 1توان به ناپایداریها مياصلي این روش

 (.1987و همکاران،  3) کول ترهای تخميني اشاره کردپارام تعداد محدودیت در

های حل معکوس به تغييارات پارامترهاای ورودی اسات. بادین حساسيت بيش از حد روش ،ناپایداری   

گيری شده ممکان اسات باه خطاای زیااد در بارآورد پارامترهاای مفهوم که اندکي خطا در مقادیر اندازه

رد پارامترهای تخميني بيشتر به دليل همبستگي زیاد آن پارامتر تخميني منجر شود. خطای زیاد در برآو

باشاد. باه هماين دليال چناين و همرنين کم بودن ضریب حساسايت آن پاارامتر ماي با سایر پارامترها

سازی معکوس، محدودیت دیگر روش مدل .شودسازی معکوس با دقت خوبي برآورد نميپارامتری در مدل

باشاد کاه در غير منحصر به فرد بودن پارامترها به این معني ميرامترها است. غير منحصر به فرد بودن پا

تار، بارای تاابع شود. به عبارت سادهازای چند سری از پارامترهای بردار مجهوالت، تابع هدف مينيمم مي

 4های محليدر این حالت به طور معمول تابع هدف دارای مينيممهدف چندین جواب مختلف وجود دارد. 

متفااوت از  6، مدل معکاوس بایاد باا مقاادیر اولياه 5فاوتي خواهد بود. برای پيدا کردن مينيمم واقعيمت

پارامترهای بردار مجهوالت اجرا شده و سپس مقدار بهينه پارامترهای مورد نظر باا مقایساه مقاادیر تاابع 

ردار پارامترهاای بااز دالیل غير منحصر به فرد بودن، وابساتگي شادید بعضاي از هدف تعيين شود. یکي 

سازی معکوس، تعداد پارامترهای تخميني به عوامل مختلاف از در مدلمجهوالت نسبت به همدیگر است. 

و غيره بستگي دارد. معموالً از  های مورد استفاده در تابع هدفحل، کميت و کيفيت داده 7جمله الگوریتم

 گاردد.آنها در بهيناه ساازی منظاور ماي ترینبين پارمترهایي که ضریب همبستگي باالیي دارند، حساس

های حل معکوس، دامنه تغييرات برای هر یک از پارامترهای بردار مجهاوالت بایاد تعياين بعالوه در روش

_________________________________________________________________________ 
1. Instability                                                       2. Non-uniqueness                                              3. Kool 

4. Local minimums                                            5. Global minimum                                            6. Initial values 

7. Algorithm 
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تواند به خاود بگيارد، بایاد انتخااب شود. بدین معني که کمترین و بيشترین مقداری را که هر پارامتر مي

 (.1386ير فيزیکي خودداری خواهد شد )عباسي، کرد. در این صورت از برآورد مقادیر غ

 هاای هيادروليکي خااک، باه عوامالسازی معکوس در بارآورد ویژگايبه هر حال موفقيت روش مدل   

واباع تگيری شده، مناساب باودن های اندازهمختلفي همرون انتخاب شرایط مرزی، کيفيت و کميت داده

ساتگي ب ساازیسازی و قوی بودن الگوریتم شبيهشبيههيدروليکي خاک، مدل ریاضي مورد استفاده برای 

 دارد.

 

 مروري بر تحقيقات گذشته -1-4

 وش معکوسر -1-4-1

خااک  گيری مستقيم خصوصايات هيادروليکيهایي که در اندازهامروزه به دليل مشکالت و محدودیت   

 ین روش تاراز متاداولاناد. یکاي گياری غيار مساتقيم روی آوردههای اندازهبه روشن وجود دارد، محققا

 باشد.های معکوس ميمستقيم برای خصوصيات هيدروليکي خاک استفاده از مدلگيری غيراندازه

( جهات تخماين خصوصايات 1981و همکااران ) 1سازی معکوس اولاين باار توساط زاچمانروش مدل

 .شباع مورد استفاده قرار گرفتهيدروليکي خاک در شرایط غير ا

ن تواباع مدل معکوس روش مناسبي را بارای تعياين همزماا( با استفاده از 4199) و همکاران 2دامنو   

ه روش بهين در مدل معکوس ارائه شده از اع و نگهداری آب خاک ارائه دادند وهدایت هيدروليکي غير اشب

 هایدن تابع هدف استفاده کرده است. دادهبرای کمينه کر (1963)مارکوارت،  3تمارکوار -لونبرگسازی 

 ت. درهادف در نظار گرفتاه شاده اسابه عنوان تابع شده جریان خروجي آب از نمونه خاک،  گيریندازها

ادلاه هادایت از معچهار پاارامتر وس، با استفاده از مدل معک دم و همکاران، انجام شده توسط وان تحقيق

حناي هادایت سات و مناهای با بافت متوسط تخمين زده شده گنوختن برای خاکوان-هيدروليکي معلم

 ت.گيری شده داشته اساشباع تخمين زده شده تطابق خوبي را با مقادیر اندازه غير هيدروليکي

( برای تعيين منحني هدایت هيدروليکي غير اشباع خاک از روش معکوس 1994و همکاران ) 4ایرينگ   

جریان خروجي آب  شامل شدت پژوهش ایرينگ و همکارانهای مستقيم در گيریاستفاده نمودند. اندازه

. تخمين مورد استفاده قرار گرفتگيری شده  ، مشخصات اندازهعکوسدر مدل م بوده و و پتانسيل ماتریک

_________________________________________________________________________ 
1. Zachman                                                        2. Van Dam                                       3. Levenberg- Marquardt 

4. Eching 
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پارامترها نيز توسط مدل معکوس و از طریق کمينه کردن تابع هدف یعني اخاتالف باين مقاادیر شادت 

 کاه بارای تماام  نشاان دادج . نتاایسازی شده توساط مادل باودشبيه گيری شده وجریان خروجي اندازه

های بکار گرفته شده به غير از خاک شني، مقادیر پارامترهای تخماين زده شاده باه روش معکاوس خاک

ه شده به درستي قادر به ئگيری شده داشته است. بنابراین روش معکوس اراتطابق خوبي را با مقادیر اندازه

هاای نفاوذ تجمعاي اساتفاده همزماان از داده . همرناينبود خاک تخمين هدایت هيدروليکي غير اشباع

باعث کاهش عادم قطعيات در تخماين  ،جریان خروجي آب و پتانسيل ماتریک خاک به عنوان تابع هدف

 .شد پارامترهای مربوطه

( روش معکوسي را برای تخمين پارامترهای هيدروليکي جریاان غيار 1996) 1گنوختنسيمونک و وان   

 ساازی غيار خطاي ناهودناد. روش معکاوس ارائاه شاده ترکيباي از روش بهياشباع آب در خاک ارائه نم

باا  . این محققاينیک مدل عددی شبه سه بعدی بودت از طریق حداقل وزني مربعات و مارکوار -لونبرگ

را  ، متغيرهای معادلاه جریاان غيار اشاباع آب در خااک(1931، )ریراردز 2حل معکوس معادله ریراردز

گيری شده حين آزمایش با صفحات نفوذسانج های نفوذ تجمعي اندازهاز داده ،فدرتابع هد. تخمين زدند

 . سايمونک و اساتفاده نمودنادهاای پتانسايل ماتریاک و رطوبات خااک گيریاندازه و همرنينبعدی سه

های پتانسيل ماتریک و گنوختن طي تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند که استفاده همزمان از دادهوان

سازی شاده و گيری شده و شبيههای اندازهمعي به عنوان تابع هدف باعث کاهش تطابق بين دادهنفوذ تج

های رطوبت که داده بهترین تطابق وقتي صورت گرفت گردد.افزایش عدم قطعيت در تخمين پارامترها مي

 .ه عنوان تابع هدف استفاده شدو پتانسيل ماتریک با هم ب

ک محايط سازی جریان آب و انتقال امالح در یابعدی برای شبيهسه يدلم( 1998و همکاران ) 3وروس   

 و ردنادکاساتفاده برای حل معادله جریان آب در خاک  4ضمني روش از غيراشباع خاک ارائه نمودند. آنها

يکي، در نتایج تحقيقات خود نشان دادند که مقدار رطوبت خاک، پتانسيل ماتریک خااک، شايب هيادرول

تاأثر مو جذب آب توسط ریشه و همرنين تغييرات آنها در خاک به طور قابل توجهي  هدایت هيدروليکي

 باشد.از تغييرات مکاني خصوصيات هيدروليکي خاک مي

یه رسي مورد ( مدل معکوسي را برای مطالعه انتقال چهار فلز سنگين از خالل یک ال1999) 5لورتا و وو   

 ت شيميایي سازی فعالييزی از روش المان محدود برای شبيهآممطالعه قرار دادند. آنها به طور موفقيت

_________________________________________________________________________ 
1. Simunek and van Genuchten                         2. Richards’ equation                                              3. Russo 

4. Implicit                                                          5. Loretta and Wu                                                   6. Zou 
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Abstract: 

In a forested catchment, a forest floor consisting of leaf litters plays porous media role on top of 

mineral soil. Hydraulic properties of forest floor were unknown to some extent and could not be 

measured like mineral soil. The objective of this study was estimation of hydraulic properties of 

forest floor using inverse method. Inverse method was based on Levenberg-Marquardt 

optimization algorithm to estimate hydraulic properties of forest floor media along with forward 

model (HydroGeoSphere) as a numerical code. Commonly used functions incorporated in the 

HydroGeoSphere are those presented by van Genuchten (1980) and Brooks & Corey (1964). 

Undisturbed forest floor samples were collected using polyethylene cylinders (18.1 cm in inner 

diameter and about 5.84 cm in the height) from broad-leaved (beech and others), needle-leaved 

(coniferous) and mixed-stand (coniferous and broad-leaved) trees at three replication in a 

completely random design in Guilan Province. For having a greater capacity to hold water in 

samples and for decreasing error, the samples were piled up to make long columns of 40.88 cm in 

the height. Artificial rainfall experiments were conducted on top of the columns and free drainage 

was measured from the bottom of columns in the laboratory. The inverse model was used to 

estimate the saturated hydraulic conductivity (Ks), saturated water content (θs), and soil water 

retention function parameters of van Genuchten as well as Brooks & Corey (α, β, and θr ) which 

were unknown parameters in the unsaturated porous media (calibration period). Correlation of 

parameters, sensitivities, parameter standard error was obtained for evaluation of parameters 

estimation uncertainty. In validation period, HydroGeoSphere was run alone to simulate free 

drainage using estimated hydraulic propertied obtained from calibration period to test the 

predictive capability of the calibrated models. The results showed that inverse method was 

effective to characterize unsaturated water flow in forest floor. Statistical criteria showed that the 

Richards' equation along with van Genuchten's retention function mimics free drainage better 

than Brooks & Corey's retention function.  



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculty of Agricultural 

Department of Soil Science  

 

Investigation of hydraulic properties of unsaturated 

water flow  in organic forest floor by Inverse method 



 25 

 

Supervisor: 

Dr. Ali Rasoulzadeh 

 

Advisor: 

Dr. Seyyed Ali Akbar Moosavi 

Dr. Abazar Esmali Ouri 

 

By: 

Majid Homapoor Ghoorabjiri 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

 

February -2010 


