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 منحنی مشخصه آبِ خاک، روش معکوس، معادله دکستر کلید واژه ها:
 :چکیده

بشرآورد آب دارد. مدلهای آبِ خاک نقشش یيشاتی در کشاورزی بيشترين مصرف منابع آب را در ايران ش بخ

تخصيص آب بازی می کنند. مدل کشردن آب و امش د در منهقشه غيشر اششباع مسشتلست دانسشتن  و مورد استفاده

ی باششد. ايشن خصوصيات هيدروليکی خاک مانند منحنی مشخصه آبِ خاک و هدايت هيدروليکی غيشر اششباع مش

مهالعه برای ارزيابی قابليت اجرا و مناسب بودن بعضی از معادالت منحنی مشخصه آبِ خاک )معشادالت بروکشس و 

کوری، وان گنوختن و دکستر( انجات پذيرفت. اين هدف با نوشتن و توسعه کدی براساس الگشوريت  بهينشه سشازی 

وش معکوس جهت برآورد پارامترهای معشادالت منحنشی برای ر  C++در زبان برنامه نويسی   لونبرگ -مارکوارت

مشخصه فوق الذکر مورد آزمون قرار گرفت. کد نوشته شده برای بررسی دو موضوع استفاده گرديد. ابتدا کد بشرای 

بکار برده شد. سشپ   برآورد پارامتر های توابع منحنی مشخصه آبِ خاک )بروکس و کوری، وان گنوختن و دکستر(

برای ارزيابی عدت اطمينان پارامترهای برآورد شده محاسشبه  یدود اطمينانیساسيت و ارامترها، همبستگی بين پ

(، MAEهشای آمشاری ميشانگين خهشای مهلش  )مشخصه آبِ خاک از محك های ی منحنیجهت مقايسهگرديد. 

د مقدار متوسط نتايج نشان دا ( استفاده گرديد.'d( و شاخص مهابقت اص د شده )'Eضريب کارآيی اص د شده )

MAE ( 3برای مدل دکسترکمترين مقدار-.cm3cm 0036/0 می باشد. در مقايسشه بشا مشدل دکسشتر، متوسشط )

 و cm3cm  0047/0.-3برای مدل هشای وان گنشوختن و بروکشس و کشوری بشه ترتيشب MAEمقدار محك آماری 

3-.cm3cm 0145/0 نتايج آزمون توکی نشان داد محك های آماری  .بدست آمدEMA ،' E و'd   برای مدل های

وان گنوختن و دکستر در سهح ایتمال يك درصد اخت ف معنی داری ندارند در یاليکه اين مشدل هشا بشا مشدل 

دکسشتر و وان  معشادالت . لذا می تشوان نتيجشه گرفشت( نشان دادندP<0.01بروکس و کوری اخت ف معنی داری )

 95بروکس و کوری شبيه سشازی مشی کنشد. یشدود اطمينشان  گنوختن منحنی مشخصه آبِ خاک را بهتر از معادله

درصد در محدود باريکی قرار داشت که یاکی از یساسيت مدل بشه تمشات پارامترهشا بشرآورد ششده بشود. مشاتري  

همبستگی نشان داد پارامتر های معادالت وان گنوختن و بروکس وکوری کام ٌ با ه  همبستگی دارند در یالی کشه 

 دله دکستر همبستگی نسبتاً کمتری داشتند.پارامترهای معا

 

 



 

 فهرست مطالب
                   صفحه                                                                                                                               عنوان

 1 .................................................................................................................... فصل اول: کلیات و پیشینه پژوهش

 2 ............................................................................................................................................................................................ کليات -1-1

 2 .............................................................................................................................................................. های مستقي روش -1-1-1

 2 ...................................................................................................................................................... های غير مستقي روش -1-1-2

 3 ................................................................................................................................................ های نيمه فيسيکیروش -1-1-2-1

 3 .......................................................................................................................................... روش مدل سازی معکوس -2 -1-1-2

 4 ..................................................................................................................................................................... توابع انتقالی-1-2-2-3

 4 ....................................................................................................................................................... مروری بر تحقيقات گذشته -1-2

 15 ............................................................................................................................... ها فصل دوم: مواد و روش

 16 .................................................................. کموقعيت مناط  نمونه برداری شده و روش اندازه گيری خصوصيات خا -2-1

 17 ................................................................................................................................... مدل های منحنی مشخصه آبِ خاک -2-2

 17 ..................................................................................................................................................... مدل بروکس و کوری  -1 -2-2   

 17 ........................................................................................................................................................... مدل وان گنوختن -2-2-2   

 18 ................................................................................................................................................ و همکاران  مدل دکستر -2-2-3   

 19 ............................................................................................................................................................................ روش معکوس -2-3

 20....................................................................... مقايسه کارايی مدل های وان گنوختن، دکستر و بروکس و کوری -2-4

 22 ................................................................................................................................... فصل سوم: نتایج و بحث

 23 .................................................................................................................. ت فيسيکی و هيدروليکی خاکبرخی خصوصيا -3-1

 23 ..................................................................................تخمين خصوصيات هيدروليکی خاک با استفاده از مدل معکوس -3-2

 45 ......................................................................................................................................................... جمع بندی و پيشنهادات -3-3

 47 ................................................................................................................................................................. منابع 

 52 ................................................................................................................................................چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 



 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                          عنوان                                                                                         

 16 .............................................................................................................................. نمونه برداری موقعيت مکانهای  -1-2شکل 

برازش مدل های دکستر، وان گنوختن و بروکس و کوری به منحنی مشخصه آبِ خاک اندازه گيری شده  -1-3شکل

 26 .................................................................................................................................................................................. در استان فارس

و بروکس و کوری به منحنی مشخصشه آبِ خشاک انشدازه گيشری برازش مدل های دکستر، وان گنوختن  -2-3شکل 

 32 ........................................................................................................................................................................ تهرانشده در استان 

برازش مدل های دکستر، وان گنوختن و بروکس و کوری به منحنشی مشخصشه آبِ خشاک انشدازه  -3-3شکل 

 37 ........................................................................................................................................................ اردبيلگيری شده در استان 

 

 

 فهرست جداول

 صفحه                                                                                                                                      عنوان                                                   

 23 ........................... های خاکگيری شده در نمونههای اندازهميانگين، دامنه تغييرات و انحراف معيار ويژگی -1-3جدول 

 WATREC ..................... 23و  RETCادله وان گنوختن محاسبه شده با مدل کامپيوتری پارامترهای مع -2-3جدول 

ميانگين، یداقل، یداکثر و انحراف معيار  پارامترهای مدل وان گنوختن محاسبه شده با نرت افسار  -3-3جدول 

WATREC ........................................................................................................................................................................................... 24 

با نرت افسار  ميانگين، یداقل، یداکثر و انحراف معيار  پارامترهای مدل برکس و کوری محاسبه شده -4-3جدول 

WATREC ........................................................................................................................................................................................... 24 

ميانگين، یشداقل، یشداکثر و انحشراف معيشار  پارامترهشای دکسشتر محاسشبه ششده بشا نشرت افشسار  -5-3جدول 

WATREC ........................................................................................................................................................................................... 25 

همراه با انحراف معيار(بين مقادير اندازه گيری ششده  'dو   'MAE  ،Eمقايسه آماری )ميانگين  -6-3جدول 

با مدل های دکستر، وان گنوختن و بروکشسو کشوری بشرای تمشات  منحنی مشخصه آبِ خاک و برازش داده شده

 41 ....................................................................................................................................................................................................... نمونه

مقادير و یدود اطمينان پارامترهای برآورد شده مدل وان گنوختن با روش معکوس  -7-3جدول 

 42 ........................................................................................................................................... اردبيل استان 2برای خاک شماره 

کوس با روش مع بروکسوکوریمقادير و یدود اطمينان پارامترهای برآورد شده مدل  -8-3جدول 

 42 ........................................................................................................................................... اردبيل استان 2برای خاک شماره 



 

با روش معکوس برای  دکسترمقادير و یدود اطمينان پارامترهای برآورد شده مدل  -9-3جدول 

 42 ....................................................................................................................................................... اردبيل استان 2خاک شماره 

ماتري  همبستگی پارامترهای برآورد شده مدل وان گنشوختن بشا روش معکشوس  -10-3جدول 

 43 ......................................................................................................................................... يلاستان اردب 2برای خاک شماره 

بشا روش معکشوس  بروکسوکشوریماتري  همبستگی پارامترهای برآورد شده مشدل  -11-3جدول 

 44 ......................................................................................................................................... يلاستان اردب 2برای خاک شماره 

بشا روش معکشوس بشرای  دکسشترماتري  همبستگی پارامترهای برآورد شده مدل  -12-3جدول 

 44 .................................................................................................................................................... يلاستان اردب 2خاک شماره 

  

 

 

 

 

 

 

  فصل اول
 

 و پيشينه پژوهش کليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کلیات -1-1

های اين ژگیهايی که وياشباع خاک اهميت فراوانی درچرخه آبی طبيعت دارد. يکی از مهمترين شاخصبخش غير

به منحنی نشان دهنده تغييرات رطوبت  .خاک استکند، منحنی مشخصه آبِ اين بخش را بصورت کمی بيان می

يل ماتريك، منحنی مشخصه آبِ خاک گويند. در واقع منحنی مشخصه آبِ خاک، یجمی خاک در مقابل پتانس

در بسياری از  شود. منحنی مشخصه آبِ خاکهای مختلفی است که به آن اعمال میمبين رطوبت خاک در مکش

ی مثال از ها بعنوان اط عات پايه مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد بسياری در مسائل آب و خاک دارد. براپژوهش

-دسترس گياه و از همه مه اشباع، آب قابلبينی هدايت هيدروليکی در شرايط اشباع و غيراين منحنی برای پيش

شود. ع وه بر موارد ذکرشده اين منحنی در اشباع استفاده میتر مدلسازی یرکت آب و ام د در خاکهای غير

اشباع آب در خاک کاربرد فراوان داشته و شناسايی طریهای آبياری و زهکشی و مسائل مربوط به یرکت غير

های کيفی در مورد خصوصيات هيدروليکی بررسی .کندتر میهای مختلف آسانرفتار فيسيکی خاک را در رطوبت

از ديرباز فاکتور مهمی برای تخمين تناسب اراضی به منظور کشاورزی، سکونت و عبور و مرور بوده است. در 

اورزی و مهندسی که به منظور تعيين ظرفيت نگهداشت آب خاک، نفوذپذيری، تراوش، های مدرن کشفعاليت

روشهای متعددی برای رس  منحنی . گيردها در خاک صورت میسرعت رواناب و کمی نمودن انتقال آلوده کننده

 باشد.مستقي  میخاک وجود دارد که شامل روشهای مستقي  و غيرمشخصه آبِ

 م روشهای مستقی -1-1-1

باشد که رطوبت در آزمايشگاه می -مقادير مکشگيری اندازه تهيه منحنی مشخصه آبِ خاک، ترين روشمعمول

  می باشد. های خاک از طري  دستگاه صفحات فشاری، ستون آب آويسان و جعبه شناعمال مکش به نمونه شامل

 مستقیمهای غیرروش  -1-1-2

ها صورت گرفته، ليکن اين روشها همچنان مشکل، مستقي  اين ويژگی گيریهايی در اندازههرچند که پيشرفت 

بر و نياز به تجهيسات آزمايشگاهی ويژه دارد. افسون بر اين به دليل تغييرات زمانی و مکانی ذاتی اين هسينه، زمانپر

مستقي  ی اخير روشهای غيربرداری فراوان دارد. بنابراين در سالهاگيری مستقي  آنها نياز به نمونهها، اندازهويژگی

مورد توجه بيشتر پژوهشگران قرار گرفته است. اغلب اين روشها دارای مبنای رياضی و فيسيکی هستند و هدف 

تر بتوان تا ید هسينهتر و ک  تمات آنها پيدا کردن يك رابهه رياضی مناسب است که با انجات آزمايشهای ساده

 امکان به نتايج آزمايش نسديك شد.



 

-فيسيکی و مدل سازی معکوس طبقههای نيمهمستقي  به سه دسته توابع انتقالی، مدلهای غيره طور کلی، روشب

 شوند.بندی می

 فیزیکیهای نیمهروش  -1-1-2-1

خاک براساس مفاهي  فيسيکی های هيدروليکی خاک مانند منحنی مشخصه آبِ فيسيکی، ويژگیهای نيمهدر روش

شود. يکی از های فيسيکی خاک مانند شکل، اندازه خلل و فرج برآورد میدی يا ساير ويژگیبنمانند منحنی دانه

در  ( اص د شد.1999( است که پ  از آن نيس توسط آريا و همکاران )1981ها، روش آريا و پاري  )اين روش

وجه به ميانگين شعاع ذرات بندی را به چند قهعه بر مبنای اندازه ذرات تقسي  کرده و با تاين روش، منحنی دانه

خاک را بدست آورد. در اين روش از توان منحنی مشخصه آبِو درصد ذرات بسرگتر از هر اندازه و روابط موجود می

شود که مقداری است ثابت و يا از روش خهی و لجستيك به دست )عامل مقياس( استفاده می αپارامتری به نات 

 آيد.می

 کوسسازی معروش مدل -1-1-2-2

های های خاک است که در کارمستقي  برای تخمين ويژگیهای غيرسازی معکوس، يکی از روشروش مدل

سازی است که با کمينه کردن يك تابع هدف مهندسی کاربرد بيشتری دارد. اين روش در یقيقت يك روش بهينه

اند. های اشباع بکار گرفته شدهحيطهای مورد نظر را برآورد کند. روشهای معکوس بيشتر در مقادر است پارامتر

های بيشتر در مقايسه با شرايط اشباع بدليل پيچيدگی موضوع و وجود پارامتربکارگيری اين روش در شرايط غير

ها، اشباع از پيچيدگی خاصی برخوردار است. اين روش در مقايسه با ساير روشها، ارزان و سريع است. در اين روش

شوند. از ديگر محاسن اين روش آن است يافت در شرايط واقعی برآورد میهای زوده متغيرهای خاک بر پايويژگی

های هيدروليکی همسمان ويژگیتخمين زند و توانايی را تخمين می 1های موثرهای ديگر، پارامترکه برخ ف روش

هايی از خاک و انتقال روی ويژگی های هيدروليکیهای متقابل پارامترو انتقال ام د را دارد که در اين صورت اثر

های هيدروليکی شود. در روش معکوس، ويژگیکه قرار است به روش معکوس تعيين شوند، در نظر گرفته می

های یاک  برپديده توان برآورد کرد و نيازی به اعمال تغييرات در معادلهخاک را در تمات محدوده رطوبتی می

 شود.ها ارائه میبين پارامتر  3و همبستگی  2در مورد عدت اطمينان نيست. ع وه بر اين، اط عاتی نيس

                                                 
1. Effective parameters 

2. Uncertainity 

3  . Correlation 



 

 توابع انتقالی -1-2-3 -1

های هيدروليکی خاک است که با استفاده از های غير مستقي  برای برآورد ويژگیتوابع انتقالی يکی از روش

يافت خاک مانند های ديربين پارامتر 1های رگرسيونی )خهی يا غير خهی( و يا شبکه عصبی مصنوعیمعادله

-يافت خاک مانند بافت، جرتهای زودمنحنی مشخصه آبِ خاک و هدايت هيدروليکی غير اشباع و پارامتر

های آبِ خاک هسينه است و در پژوهشگيری آنها آسان، سريع و ک ظاهری و مقدار ماده آلی که اندازهمخصوص

(. 1991؛  راولس وهمکاران،1982، 3؛ راولس و براکنسيك1979، 2الرسونکنند )گوپتا و اند، ارتباط برقرار میمتداول

اط ق می گردد. با توجه به پيچيدگی خصوصيات هيدروليکی خاک و نيس تغييرات  4به اين روشها توابع انتقالی

نه توان از توابع انتقالی به عنوان راهکاری عملی با صرف وقت و هسيشديد مکانی و زمانی اين خصوصيات، می

( 1989) 5کمتر و دقت قابل قبول، برای برآورد اين خصوصيات استفاده کرد. توابع انتقالی اولين بار توسط بوما

 پيشنهاد و در مسائل مربوط به فيسيك خاک بکار گرفته شدند.

 

 مروری بر تحقیقات گذشته -1-2

خصوصيات هيشدروليکی ( جهت تخمين 1981و همکاران ) 6سازی معکوس اولين بار توسط زاچمنروش مدل

 خاک در شرايط غير اشباع مورد استفاده قرار گرفت.

هشای هيشدروليکی خشاک بشا روش معکشوس آنشاليس (، پديده نفوذ را برای تعيين ويژگی1991رسو و همکاران )

 یشلِ معکشوس را ill-posed هشای مشدل، درجشهها نشان داد استفاده از اط عات اوليه از پشارامترکردند. نتايج آن

-های ورودی در ارتبشاط بشا دادهفرد گردد. یتی زمانی که دادهکاهش داده و ممکن است منجر به یل منحصر به

 اند.گيری شدههايی باشند که با خها اندازه

را برای برازش داده هشای انشدازه گيشری منحنشی  RETC( برنامه کامپيوتری 1991وان گنوختن و همکاران )

بروکس و کشوری و همچنشين وان گنشوختن ارائشه نمودنشد. ايشن نشرت افشسار از روش مشخصه آبِ خاک به مدل های 

معکوس برای برآورد پارامترهای  مدل های وان گنوختن و بروکس وکوری استفاده می کند. در برآورد پارامترهشای 

                                                 
1. Artificial neural network  

2. Gupta, and Larson 

3. Rawls and Brakensiek  

4. Pedotransfer Functions  

5.  Bouma 

6  . Zachman 



 

هشای منحنی مشخصه اندازه گيری شده و شبيه سازی شده توسط مدل مدل های فوق الذکر، تابع هدف اخت ف 

 مورد استفاده می باشد که بايد یداقل گردد.

( با استفاده از مدل معکوس روش مناسبی را برای تعيشين همسمشان توابشع هشدايت 1994و همکاران ) 1داتون

هيدروليکی غير اشباع و نگهداری آب خشاک ارائشه دادنشد و در مشدل معکشوس ارائشه ششده از روش بهينشه سشازی 

گيری شده های اندازه. دادهاند( برای کمينه کردن تابع هدف استفاده کرده1963، 2ت)مارکوار  لونبرگ -مارکوارت

-جريان خروجی آب از نمونه خاک، به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. در تحقي  انجات شده توسط وان

گنشوختن بشرای وان-لش دت و همکاران،  با استفاده از مدل معکوس، چهار پارامتر از معادله هدايت هيشدروليکی مع

های با بافت متوسط تخمين زده شده است و منحنی هدايت هيدروليکی غير اشباع تخمين زده شده تهشاب  خاک

 گيری شده داشته است.خوبی را با مقادير اندازه

( برای تعيين منحنی هدايت هيدروليکی غيشر اششباع خشاک از روش معکشوس 1994و همکاران ) 3ايچينگ   

های مستقي  در پژوهش ايچينشگ و همکشاران ششامل ششدت جريشان خروجشی آب و گيریودند. اندازهاستفاده نم

گيری شده  مورد استفاده قرار گرفت. تخمين پارامترها پتانسيل ماتريك بوده و در مدل معکوس، مشخصات اندازه

جريشان خروجشی  نيس توسط مدل معکوس و از طري  کمينه کردن تابع هدف يعنی اخشت ف بشين مقشادير ششدت

 سشششازی ششششده توسشششط مشششدل بشششود. نتشششايج نششششان داد کشششه بشششرای تمشششات گيشششری ششششده و ششششبيهانشششدازه

های بکار گرفته شده به غير از خاک شنی، مقادير پارامترهای تخمشين زده ششده بشه روش معکشوس تهشاب  خاک

ه درسشتی قشادر بشه تخمشين گيری شده داشته است. بنابراين روش معکوس ارائشه ششده بشخوبی را با مقادير اندازه

های نفوذ تجمعی جريان خروجی آب و هدايت هيدروليکی غير اشباع خاک بود. همچنين استفاده همسمان از داده

 پتانسيل ماتريك خاک به عنوان تابع هدف، باعث کاهش عدت قهعيت در تخمين پارامترهای مربوطه شد.

های جريان خروجشی چنشد معکوس را براساس آزمايش(، تخمين پارامتر با روش 1995) 4جيوسپينا و ماسيمو

آبِ  نگهداششتای بررسی کردند. برای اين منظور توانايی روش معکوس برای تعيشين توابشع ای و تك مریلهمریله

تخمشين زده ششد.  5تيپيشك هشاپلوزررت روی دو نوع مشخصشه )θ)Kو هدايت هيدروليکی آبِ خاک  h)θ(خاک 

انقباض دو نوع خاک در اثر تغيير در یج  خاک، فرآيند جريشان خروجشی آنشاليس  منظور بررسی رفتارهمچنين به

ای مقايسشه ششد. ای انجات و با نتايج بدست آمده از روش تك مریلههای جريان خروجی چند مریلهشد. آزمايش

( بدسشت t( در مقابشل زمشان )Vسازی یج  جريان خروجی )وسيله بهينهبه K(θ)و  h)) θنتايج نشان داد توابع 

 تر بودند.ای قابل اعتمادهای تك مریلهدست آمده از آزمايشای نسبت به توابع بههای چند مریلهآمده از آزمايش

                                                 
1. Van Dam  

2. Marquardt  

3. Eching  

4 . Giuseppina and Massimo 

5. Typic Haploxererts 



 

( روش معکوسی را برای تخمين پارامترهای هيدروليکی جريان غيشر اششباع 1996) 1گنوختنسيمونك و وان 

 سشششازی غيشششر خهشششی از روش بهينشششهآب در خشششاک ارائشششه نمودنشششد. روش معکشششوس ارائشششه ششششده ترکيبشششی 

از طري  یداقل وزنی مربعات و يك مدل عددی شبه سه بعدی بشود. ايشن محققشين بشا یشل   لونبرگ -مارکوارت

 (، متغيرهای معادله جريان غير اشباع آب در خاک را تخمشين زدنشد. در1931معکوس معادله ريچاردز )ريچاردز، 

بعشدی و همچنشين گيری شده یين آزمايش با صشفحات نفوذسشنج سشههای نفوذ تجمعی اندازهتابع هدف، از داده

 هششششای پتانسششششيل ماتريششششك و رطوبششششت خششششاک اسششششتفاده نمودنششششد. سششششيمونك و گيششششریانششششدازه

هشای پتانسشيل ماتريشك و نفشوذ گنوختن طی تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که استفاده همسمان از دادهوان

سازی شده و افشسايش عشدت گيری شده و شبيههای اندازهتهاب  بين دادهتجمعی به عنوان تابع هدف باعث کاهش 

های رطوبت و پتانسيل ماتريشك گردد. بهترين تهاب  وقتی صورت گرفت که دادهقهعيت در تخمين پارامترها می

 با ه  به عنوان تابع هدف استفاده شد.

بعدی با روش معکشوس ان غيراشباع يكهای هيدروليکی خاک را در جري(، ويژگی1997) 2فرانکوي  و فيليپ

يکنواخت خيلی مشکل و وابسشته بشه های غيرگيری مستقي  پارامتر در خاکبررسی کردند. آنها بيان کردند اندازه

های هيدروديناميك است. روابط مستقي  برای تخمين پارامترباشد و روش معکوس يك راه جالب و غيرمقياس می

بندی شده را با استفاده از دانش شرايط مرزی و اوليشه و پتانسشيل رای يك خاک اليههيدروليکی و نگهداری آب ب

آمشدی بشرای هشای کشارآب مشاهده شده طی نفوذ، تبخير و توزيع مجدد در خاک تعيين کرد. همچنين الگشوريت 

ششته و تعشداد ای اهميت زيشادی دامشک ت معکوس بکار برده شد. نتايج نشان داد موقعيت و تعداد نقاط مشاهده

-گيری میای از خاک اندازههايی که برای هر اليهای بايستی به ید کافی باشد )بعنوان مثال، متغيرنقاط مشاهده

 های مختلف مدل مشاهده شد.شوند(. در نهايت بيشترين تفاوت یساسيت بين پارامتر

نتقشال امش د در يشك محشيط سشازی جريشان آب و ابعدی برای ششبيه( مدلی سه1998و همکاران ) 3روسو   

غيراشباع خاک ارائه نمودند. آنها از روش ضمنی برای یل معادله جريان آب در خاک استفاده کردنشد و در نتشايج 

تحقيقات خود نشان دادند که مقدار رطوبت خاک، پتانسيل ماتريك خاک، شيب هيدروليکی، هدايت هيشدروليکی 

ا در خشاک بشه طشور قابشل تشوجهی متش ثر از تغييشرات مکشانی و جذب آب توسط ريشه و همچنشين تغييشرات آنهش

 باشد.خصوصيات هيدروليکی خاک می

( مدل معکوسی را برای مهالعه انتقال چهار فلس سنگين از خ ل يك اليشه رسشی مشورد 1999) 4ويلورتا و و   

عاليت ششيميايی عناصشر در سازی فآميسی از روش المان محدود برای شبيهمهالعه قرار دادند. آنها به طور موفقيت

                                                 
1. Simunek and Van Genuchten  

2. Francois and Philippe 

3. Russo      

4. Loretta and Wu  



 

خاک، تبادل يونی، نفوذ و انتقال ام د و همچنين انتقال گرما و یرکت بخار آب در  ئيتخاک نظير اسيديته و قليا

 خاک استفاده کردند.

معکوس استفاده  های هيدروليکی و انتقال ام د از روشمان ويژگیأبرای تخمين تو ،(2000و همکاران ) 1اينو

بعنشوان  بعشدیهايدروس يك لونبرگ همراه با کد عددی -سازی مارکوارتمهالعه از الگوريت  بهينه . در اينکردند

-های هيدروليکی غيراشباع و انتقال ام د استفاده شد. برای اين منظور ستونی بهمدل پيشرو برای تخمين پارامتر

بافشت سشاخته ششد. در يشك خشاک درششتمتر برای آزمايش نفوذ در سانتی 5و  30ترتيب با ارتفاع و قهر داخلی 

 23و  13های مریله پايدار، برای تعيين منحنی مشخصه آبِ خاک از چهار الکترود و مينی تانسيومتر که در عم 

متر قرار داده شده بود استفاده گرديد. تغييرات پتانسشيل سانتی 27متر و يك تانسيومتر اضافی که در عم  سانتی

گيری شد. در تانسيومتر و چهار الکترود اندازهوسيله مينیترتيب بهالکتريکی با زمان بهماتريك آبِ خاک و هدايت 

های هيدروليکی و انتقال امش د انجشات گرفشت. در گيری همسمان ويژگیمریله غيرپايدار، آزمايش نفوذ برای اندازه

 اد ششد و ايشن مقشدار تشا یشدودايجش cms 00032/0-1هر آزمايش، ابتدا مریله پايدار اجرا و سپ  ميشسان نفشوذ 

 1-cms 0026/0  های ثانيه افسايش يافت. نتايج نشان داد استفاده از جريان غيرپايدار و داده 1000در مدت زمان

ای در جويی قابل م یظشههای هيدروليکی و انتقال ام د در خاک منجر به صرفهانتقال جرت برای تخمين پارامتر

جريان پايدار گرديد. همچنين نتشايج یشاکی از آن بشود اسشتفاده از چهشار الکتشرود و های وقت در مقايسه با روش

های تواند يك روش خيلی کارآمدی برای انجات آزمايشهای هيدروليکی و انتقال ام د میتخمين همسمان پارامتر

 ای باشد.بعدی مسرعهچند

هار پارامتر از معادله منحنشی مشخصشه آب ( انجات گرفت، چ2001و همکاران ) 2طی تحقيقاتی که توسط زو   

از طري  یل عددی معکوس معادله ريچشاردز تخمشين زده ششده اسشت.  nو  s،r،گنوختن شاملخاک وان

های مختلف و در عم  ثابتی امل مکش آب خاک در زمانگيری شده در تحقي  زو و همکاران شمشخصات اندازه

از خاک، رطوبت اوليه خاک و رطوبت نهايی خاک پ  از رسيدن به یالت تعادل در انتهای جبهه رطشوبتی خشاک 

سشازی ششده ذخيشره آب در خشاک بشود. ايشن گيری ششده و ششبيهبوده و تابع هدف نيس اخت ف بين مقادير اندازه

خود اظهار داشتند که مدل معکوس ارائه شده قادر به تخمين خصوصيات هيدروليکی خشاک پژوهشگران در نتايج 

 ها باشد.در مقياس مسرعه بوده، بدون اينکه نياز به تهيه یج  زيادی از داده

 ( مدل عددی را برای بررسی یرکشت آب در محشيط غيراششباع و براسشاس روش 2001و همکاران ) 3پراساد   

ایی نمودند. نتايج یاصل از مدل معکوس در اين تحقيش  بشا مقايسشه مقشادير بدسشت آمشده های محدود طرالمان

توسط محققين ديگر مشورد سشنجش و ارزيشابی قشرار گرفشت. آنشاليس یساسشيت بشرای بررسشی اثشرات مشخصشات 

                                                 
1. Inoue 

2. Zou  

3. Prasad  



 

( بر روی فراينشدهايی نظيشر nو  گنوختن )هيدروليکی نظير پارامترهای معادله منحنی مشخصه آب خاک وان

-زهکشی ثقلی کشاهش مشی زهکشی ثقلی و نفوذ آب به خاک انجات گرفت. نتايج نشان داد که با کاهش مقدار

 يابد.

بشت ( هشدايت هيشدروليکی غيشر اششباع  و رطو1968) 2( با استفاده از روش ويند2002و همکاران ) 1بروکلر    

های نفشوذ تخمشين زدنشد. آنهشا نفوذپشذيری را در يشك سشتون خاک را در شرايط آزمايشگاهی و با استفاده از داده

های یاصل به منظور ارزيابی توانايی مدل معکوس در تخمين خصوصيات سازی کرده و از دادهعمودی خاک شبيه

هشای نفوذپشذيری قشادر بشه ا استفاده از دادههيدروليکی خاک استفاده نمودند. نتايج نشان داد که روش معکوس ب

تخمين دقي  منحنی مشخصه آب خاک بوده و تحت شرايط مشابه و با بکشارگيری روش وينشد، تخمشين هشدايت 

 باشد.پذير میهيدروليکی غير اشباع نيس امکان

فت مختلف برای سه بارا  (RWUP) 4ريشه توسطآب  جذبِهای مدلهای پارامتر ،(2003و همکاران ) 3هوپت

در مریله اول، يشك  تخمين زدند.بعنوان تابع هدف سازی معکوس با استفاده از رطوبت خاک به کمك مدلخاک 

یساس نبوده و یساسيت آن  RWUPآناليس یساسيت انجات شد و نشان داد پويايی رطوبت خاک بهور نسبی به 

هشای اکی از آن بود یلِ معکوس بشرای خشاکنتايج اين مهالعه ی به بافت خاک در نظر گرفته شده، بستگی دارد.

بوده و پويايی مقدار آبِ خشاک،  ill-posedهای متوسط بافت و برای خاک well-posedخيلی ريس و درشت بافت 

 داشت. RWUPنسبت به  nو  sθهای هيدروليکی خاک بعنوان مثال یساسيت خيلی زيادی به بعضی از پارامتر

( انجشات گرفتشه 2003و همکشاران ) 5يکی خاک به روش معکوس توسط ريترگيری خصوصيات هيدرولاندازه   

گيری شده رطوبت خاک در اعماق مختلشف و طشی يشك محشدوده زمشانی های اندازهاست. برای اين منظور از داده

گيری خصوصيات هيدروليکی خاک مورد ارزيشابی استفاده شد. اين محققين ابتدا روش سعی و خها را برای اندازه

باششد و در گير بوده و تشخيص مسير درسشت راه یشل، ممکشن نمشیر دادند و متوجه شدند که اين روش وقتقرا

نهايت قادر به تخمين بهترين پارامتر نخواهد بود. بنابراين آنها با بکارگيری معادله ريچاردز همراه با مدل معکوس 

WAVE6 ه ترکيبشی از مشدل عشددی و يشك سازی کردند. مشدل معکشوس ارائشه ششدیرکت آب در خاک را شبيه

الگوريت  برای تخمين پارامترهای مورد نظر بود. ريتر و همکاران با کمينه کردن تابع هدف که اخت ف بين مقادير 

سازی شده بود، بهترين پارامترها را در شرايط مورد نظر تخمين زدنشد. در نهايشت گيری شده و شبيهرطوبت اندازه

گيری شده به عنوان تابع هدف، عدت اطمينان کمتری نسبت بشه های رطوبت اندازهداده نشان دادند که استفاده از

                                                 
1. Brukler  

2. Wind  

3. Hupet 

4. Root Water Uptake Paremetrs  

5. Ritter  

6. Water and agrochemicals in soil, crop and vadose environment  



 

نمايد. در مریله بعد برای بررسشی صشحت تخمشين مشدل های جريان خروجی آب در مدل معکوس ايجاد میداده

 استفاده شد. (RMSE) 1معکوس از محك آماری ريشه ميانگين مربعات خها

( برای تخمين خصوصيات هيدروليکی خاک غير اشباع، آزمايشی را بشه صشورت 0420و همکاران ) 2بيترليچ   

جريان عمودی آب از خ ل نمونه خاک طی چند مریله انجات دادند. اين محققين با استفاده از مدل معکوس و به 

چندگانشه و  روش کمترين مربعات خها، پارامترهای مورد نظر را تخمين زدند. در مدل معکوس با استفاده از توابع

تخمين پارامترهای هيدروليکی خاک انجات گرفت. معادالت بکشار رفتشه در ايشن مشدل ششامل  3به روش شکل آزاد

گنوختن، بروکس و کوری و بشردين بشود. بيتشرليچ و همکشاران در وان -معادالت هدايت هيدروليکی غير اشباع معل 

يکنواخشت روی پارامترهشای هيشدروليکی در مشدل تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که بشا اعمشال محشدوديت 

يابد. تهاب  مقشادير ششدت معکوس، مقدار پارامترها تثبيت گرديده و عدت قهعيت در تخمين پارامترها کاهش می

سازی شده بوسيله پارامترهای بدست آمده نشانگر کارايی مشدل معکشوس گيری شده و شبيهجريان عمودی اندازه

 .در تخمين پارامترها بود

( روش معکوسی را برای تخمين پارامترهای هدايت هيدروليکی غير اشباع خاک ارائه نمود. 2005) 4لیهان   

و بشا یشل   لشونبرگ -مشارکوارتسازی غيشر خهشی لی با بکارگيری روش بهينهمدل معکوس ارائه شده توسط هان

در محيط غير اششباع خشاک، پارامترهشای  معادله ديفرانسيلی معادله ريچاردز به عنوان معادله یاک  بر جريان آب

و  های نفوذ تجمعیهيدروليکی خاک را تخمين زد. تابع هدف در اين مدل معکوس به طور دلخواه ترکيبی از داده

رطوبت يا پتانسيل ماتريك خاک بود. در پايان پارامترهای تخمين زده شده توسط مدل معکوس با مقادير مششابه 

های آماری مورد استفاده برای مقايسه توابع انتقالی خاک مورد مقايسه قرار گرفت. محكبدست آمده با استفاده از 

بود. نتايج نششان داد، توابشع انتقشالی  5اين مقادير به دو روش ريشه ميانگين مربعات خها و ميانگين خهای مهل 

 نسبت به روش معکوس تخمين بهتری از هدايت هيدروليکی غيراشباع خاک داشته است.

( برای تخمين خصوصيات هيدروليکی خاک، چهار نوع خاک را مورد مهالعه قرار 2006و همکاران ) 6راموس   

گيری مستقي  در های متوسط تا درشت بودند. آنها با دو روش اندازههای مورد مهالعه دارای بافتدادند. خاک

ست آورده و با ه  مورد مقايسه قرار گنوختن را به دوان -آزمايشگاه و روش معکوس پارامترهای معادله معل 

دادند. در روش معکوس از کد هايدروس دوبعدی برای تخمين پارامترهای هيدروليکی استفاده نمودند. آنها طی 

                                                 
1. Root mean square error                                

2. Bitterlich 

3. Free form 

4  . Hun lee 

5. Mean absolute error 

6. Ramos     



 

گيری و تحقيقات خود مشاهده نمودند که نسديکی خوبی بين هدايت هيدروليکی اشباع خاک در دو روش اندازه

 یل معکوس وجود دارد.

( برای تخمين خصوصيات هيدروليکی خاک سله بسته از روش معکوس همشراه بشا 2007همکاران ) و 1آگرد   

ساز مصنوعی شدت بارش خاصی معادله ريچاردز به عنوان مدل پيشرو استفاده نمودند. آنها با استفاده از يك باران

ششامل رطوبشت و پتانسشيل  های انجات ششده یشين انجشات آزمشايشگيریرا روی نمونه خاک اعمال نمودند. اندازه

ای در سهح خاک و شدت جريان متر بود. ع وه بر آن سرعت نفوذ لحظهسانتی 11و  2ماتريك خاک در دو عم  

گيری شد. تخمين پارامترها بشا کمينشه کشردن اخشت ف بشين مقشادير زهکشی آب از انتهای نمونه خاک نيس اندازه

سازی شده توسط مدل معکوس انجات گرفت. در اين مشدل و شبيه گيری شدهپتانسيل ماتريك و شدت نفوذ اندازه

ع وه بر تخمين پارامترهای ذکر شده، عدت قهعيت پارامترها، همبستگی بين پارامترهشا و یساسشيت پارامترهشای 

خاک و سله سهحی جهت بررسی صحت تخمين مدل مورد ارزيابی قرار گرفت. نتايج نشان داد که عشدت قهعيشت 

درصد مقشدار  50امل عامل تشکيل سله خاک، ضخامت و جرت مخصوص ظاهری سله خاک بيش از سه پارامتر ش

باشد. اين عدت قهعيت به دليل یساسيت ک  مشدل بشه پارامترهشای مربوطشه و همبسشتگی زيشاد بشين پارامتر می

رار دادن و مشد نظشر قش خاک سشله بسشتهپارامترها است. سرانجات، استفاده از مقادير جديد جرت مخصوص ظاهری 

 تغييرات آن در مدل معکوس، به طور محسوسی باعث کاهش عدت قهعيت در تخمين پارامترها گشت.

گيری مستقي  و به روش معکوس جهشت بررسشی ( تحقيقاتی را با استفاده از اندازه2007و همکاران ) 2داهيا   

تحت شرايط مسرعه انجات دادنشد. پاشی شده و شخ  زده شده های مالچجريان آب و یرارت در خاک بر روی خاک

سشازی يشك بعشدی جريشان عمشودی آب و برای ششبيه 3بعدیآنها برای اين منظور از مدل معکوس هايدروس يك

سازی بعدی از طري  یل عددی معادله ريچاردز، قادر به شبيهیرارت در خاک استفاده کردند. مدل هايدروس يك

سشازی یرکشت آب و یشرارت در در تحقي  اين پژوهشگران ششبيه باشد.جريان آب در محيط غير اشباع خاک می

سازی جريشان بخش نبوده است. اما شبيهگيری شده به روش مستقي  رضايتخاک با استفاده از پارامترهای اندازه

 به روش معکوس و از طري  تخمين پارامترها نتايج مورد قبولی را ارائه داد. در نهايت داهيشا و همکشاران در نتشايج

خود ابراز داشتند که مدل معکوس ارائه شده ابسار مناسبی برای ارزيابی فرايندهای جريان آب و یرارت در خشاک 

 باشد.بوده و قادر به تخمين پارامترهای هيدروليکی خاک تحت شرايط مسرعه می

ز مدل عددی های مديريت آب در منهقه سایلی خليج فلوريدا ا( برای ارزيابی روش2008) 4سواين و جيمس   

هشای سازی نموده و از اين طري  اثرات روشاستفاده نمودند. ايشان برای اين منظور، یرکت آب در خاک را شبيه

                                                 
1. Augeard  

2. Dahiya  

3. HYDRUS-1D  

4. Swain and James 



 

مديريت آب را بر فاکتورهايی نظير سهح آب زيرزمينی، جريان آب در اعماق خاک و یرکت ام د در خاک مورد 

و شششامل مششدل   SICS1و جيمششس تحششت عنششوان بررسششی قششرار دادنششد. مششدل اسششتفاده شششده در تحقيشش  سششواين 

اجرا  UCODEبعدی آب زيرزمينی بود که به همراه مدل معکوس هيدروديناميکی دوبعدی آب سهحی و مدل سه

 گرديد.

پارامترهای انتقشال جريشان  3ژنتيك الگوريت  ( به روش معکوس و با استفاده از2008و همکاران ) 2مجدالنی   

باع را تخمين زدند. آنها اظهار داشتند کشه ژنتيشك الگشوريت  روششی مناسشب بشرای در خاک غير اش 4ترجيهی آب

باششد. در ايشن روش جريشان ترجيهشی آب سازی جريان ترجيهی آب در خاک، تحت شرايط غير اششباع مشیشبيه

يشك توصيف شده است که وابسته به سه پارامتر انتقال بود. در اين تحقي  توسط  5بوسيله معادله پراکنش موجی

نخورده اعمال گرديد و با استفاده از شدت جريان زهکشی دست ساز شدت بارش ثابتی روی يك ستون خاکباران

خروجی از ته ستون خاک، هيدروگراف زهکشی ثبت شد. در واقع تخمشين پارامترهشای جريشان ترجيهشی آب، بشا 

 نه خاک انجات گرفت.سازی شده شدت زهکشی از نموگيری شده و شبيهکمينه کردن مقادير اندازه

( ارائشه 2008) 6برای تخمين مقدار رطوبت خاک در شرايط مسرعه، مدل معکوسشی توسشط گريکشو و گايشدا   

ابتشدا در ايشن تحقيش  گرديد. کمينه کردن تابع هدف در اين مدل معکوس به روش ژنتيك الگوريت  انجات گرفت. 

اندازه گيری گرديد و سشپ  بشا اسشتفاده از مشدل  (RTD) 7سنجی زمانیرطوبت خاک با استفاده از روش انعکاس

 .تخمين زده شدلومی سيلتی مورد برای خاکهای رطوبت خاک معکوس 

گيری خصوصيات هيدروليکی خاک، محققين ايرانشی نيشس از ايشن روش در های معکوس اندازهبا گسترش روش

 تحقيقات خود استفاده کردند.

دروليکی و پارامترهای انتقال ام د در خاک را در چنشد جويچشه ( خصوصيات هي2003عباسی و همکاران )   

ای به صورت دوبعدی و تحت شرايط غيرماندگار تخمين زدنشد. در ايشن تحقيش  هشدايت آبياری، در شرايط مسرعه

سازی هيدروليکی اشباع و پارامترهای انتقال ام د در خاک شامل ضرايب پراکندگی طولی و عرضی به روش بهينه

لونبرگ و با استفاده از مدل عددی هايدروس دوبعدی تخمين زده شد. تابع هدف در اين مدل معکوس  -ارتمارکو

-های نفوذ تجمعی و غلظت ام د با مقادير شبيهگيری شده و دادهکمينه کردن اخت ف بين مقادير رطوبت اندازه

گيشری ششده و تخمشين زده ششده ذ اندازههای نفوسازی شده یين انجات آزمايش بوده است. در نهايت تهاب  داده

                                                 
1. Southern inland and coastal system 

2. Majdalani  

3. Genetic algorithm 

4. Preferential water flow 

5. Kinematics dispersive wave equation  

6. Greco and Guida  

7. Time domain reflectometery                                        



 

بخش بوده و پارامترهای تخمين زده شده نيس تهاب  نسبتاً خوبی را بشا مقشادير  توسط مدل معکوس تقريباً رضايت

 گسارش شده توسط محققين ديگر داشت.

ی بشرای تخمشين پارامترهشا ++Cبرنامشه نويسشی  در محيط( مدل معکوسی را 2007زاده و همکاران )رسول   

هيدروليکی خاک تحت شرايط غيراشباع و در دو یالت ماندگار و غيرماندگار در يك یوزه آبخيس طرایی نمودنشد. 

هشای های ورودی مدل شامل ارتفاع سهح سفره آب زيرزمينی، مقدار پمپاژ، مقشدار نيشاز آبشی گياهشان و دادهداده

ين تحقي  ابتدا مدل معکوس ارائه ششده همشراه بشا بارش ماهيانه در دشت توابع ارسنجان از استان فارس بود. در ا

جهت تخمين پارامترهای هيدروليکی خاک نظير هشدايت هيشدروليکی اششباع خشاک، تخلخشل  1کد هايدروژئوسفر

گردنشد، مشورد اسشتفاده قشرار خاک و کسری از آب باران و کسری از آب آبياری که سبب تغذيه آب زيرزمينی می

ايدروژئوسفر برای پيشگويی ارتفاع سهح سفره آب زيرزمينی استفاده گرديشد. نتشايج گرفت. در مریله بعد از کد ه

تخمين پارامترها توسط مدل معکوس نشان داد که مقادير پارامترهای تخمينی در محدوده قابل قبشول بشوده و بشا 

-یساس می توجه به یدود اطمينان ارائه شده توسط مدل، مشخص گرديد که مدل به هر چهار پارامتر تخمينی

باشد. ع وه بر آن مقادير همبستگی ک  بين پارامترهای تخمينی دليلی بر عدت اطمينان ک  در تخمين پارامترهشا 

گيری شده ارتفاع سهح آب زيرزمينشی نششان داد کشه مشدل بود. همچنين مقايسه بين مقادير برآورد شده و اندازه

 باشد.کر بادقت مناسب میالذمعکوس ارائه شده قادر به تخمين پارامترهای فوق

های متوالی بشا آب ششور و تخمشين سازی رفتار خاک در اثر آبياری( برای شبيه1386نيا و همکاران )ذاکری   

هشای بعدی استفاده نمودند. ايشان مقشادير ششدتپارامترهای هيدروليکی ت ثيرگذار، از مدل رياضی هايدروس يك

 ايط مسرعشششه و رطوبشششت اوليشششه خشششاک، بشششه عنشششوان هشششای آبيشششاری را در ششششرنفشششوذ آب در جويچشششه

گيری نمودند. اجرای مدل معکوس در دو مریلشه جشدا، يکشی بشرای تخمشين هشدايت های ورودی مدل اندازهداده

هيدروليکی اشباع خاک و ديگری برای تخمين همسمان پارامتر هدايت هيدروليکی اشباع و رطوبشت اششباع خشاک 

گيری شده در هر دور آبياری داشت. به مریله دوت تهاب  بهتری با مقادير اندازه انجات شد. نتايج مریله اول نسبت

 بنابراين تخمين همسمان دو پارامتر نتيجه مناسبی نشان نداد.

(، برآورد همسمان پارامترهای هيدروليکی یرکت آب و انتقال ام د در خاک به روش 1386عباسی و تاجيك )

های نفوذ و غلظت برومايد گيری شده خاک، دادهبررسی کردند. رطوبت اندازهای را یل معکوس در مقياس مسرعه

( و CDE) 2پراکندگی -های مدل تعادل فيسيکی همرفتبرای تخمين همسمان هدايت هيدروليکی اشباع و پارامتر

-ارامترويشژه پشها به( در یل معکوس بکار گرفته شد. همچنين ساير پارامترMIM) 3ساکن -مدل غيرتعادلی روان

سازی ثابت درنظر گرفته شدند. براسشاس آنشاليس یساسشيت ( طی بهينه1980گنوختن )های هيدروليکی مدل وان

                                                 
1. HydroGeoSphere  

2. Convection-Dispersion Equation  

3. Mobile-Immobile Model 



 

های هيشدروليکی خشاک در مسرعشه ترين ويژگی( يکی از یساسSKانجات شده، پارامتر هدايت هيدروليکی اشباع )

گنشوختن هشای معادلشه وانر اين پشژوهش پشارامترسازی مورد استفاده قرار گرفت. دمورد مهالعه بود، که در بهينه

بشرآورد  RETCگيری شده رطوبت با اسشتفاده از برنامشه کشامپيوتری از مقادير اندازه nو  sθ ،rα، θ( شامل 1980)

که هر بود. در یالی RETCبرآورد شده توسط مدل روزتا، کمتر از مقادير تخمينی مدل  αو  sθ ،rθگرديد. مقادير 

و روزتشا بشرای نهشايی  RETCهای برآورد نمودند. در نتيجه ترکيبی از مدل nر تقريباً مشابهی برای دو مدل مقدا

های نفوذپذيری و مقشادير های هيدروليکی استفاده شد. نتايج تهاب  رضايت بخشی ميان برآورد دادهکردن پارامتر

گيری شده رطوبت خشاک و غلظشت امش د دازهگيری شده را نشان داد. ولی سازگاری ميان مقادير برآورد و اناندازه

 تر بود.نسبتاً ضعيف

(، برآورد خصوصيات هيدروديناميك اشباع خاک با روش مشدل معکشوس را 1386ولی سامانی و فتحی )محمد

ها در و از آنشده های عددی بسط داده انجات دادند. در اين تحقي  با فرض ثابت و متغير بودن تخلخل مؤثر، مدل

-سازی مناسشب و ارتبشاطی ارتفاع سهح ايستابی در اطراف زهکش استفاده شد. با انتخاب الگوريت  بهينهبينپيش

های معکوس مناسب برای برآورد مقادير ميانگين خصوصيات آبیِ اششباع خشاک های عددی، مدلدهی آن به مدل

نياز بشرای واسشنجی و آزمشون  های موردبا طرایی و ساخت مدل فيسيکی زهکشی در آزمايشگاه، دادهطرایی شد. 

بينشی های آزمايشگاهی محققان ديگر نيس بشرای ارزيشابی دقشت پشيشگيری شد. از دادههای پيشنهادی اندازهمدل

های پيشنهادی استفاده گرديد. نتايج اين تحقي  نشان داد استفاده از مشدل عشددی بشا فشرض متغيشر بشودن مدل

ششود. همچنشين مشدل هشا مشینيمرخ سهح ايستابی در اطراف زهکشبينی تخلخل مؤثر، باعث افسايش دقت پيش

-معکوس با فرض فوق، برآورد بهتری را از مقادير ميانگين خصوصيات هيدروديناميك و اشباع خشاک بدسشت مشی

 دهد.

( 2009زاده )برای بدست آوردن خصوصيات هيدروليکی خاک در شرايط آزمايشگاهی، تحقيقی توسشط رسشول

متر انجات داده و از مدل معکشوس همشراه بشا سانتی 100زمايشی را روی ستون خاکی به ارتفاع انجات گرفت. وی آ

مدل پيشرو هايدروژئوسفر برای تخمين پارامترهای هيدروليکی خاک استفاده نمود. طی انجات آزمايش، بارشی بشا 

زاد آب خشارج ششده از ساز مصنوعی روی نمونه خاک اعمال نموده و شدت زهکشی آشدت متغير توسط يك باران

 گيشششششری ششششششد. مشششششدل معکشششششوس ارائشششششه ششششششده بشششششا روش انتهشششششای سشششششتون خشششششاک انشششششدازه

گيشری ششده از کرد. تابع هدف اخت ف شدت زهکشی خروجی انشدازهتابع هدف را کمينه می  لونبرگ -مارکوارت

انجات گرفشت.  2ندگارو غيرما 1سازی شده توسط مدل بود. آزمايش در دو مریله ماندگارانتهای نمونه خاک و شبيه

در واقع اط عات تخمين زده شده توسط مدل معکوس در شرايط ماندگار به عنوان شرايط اوليه مشدل در مریلشه 

                                                 
1. Steady  

2. Unsteady  



 

( و دو پشارامتر nو  r،غير ماندگار وارد گرديد. در نهايت سه پارامتر از معادله منحنشی مشخصشه آب خشاک )

تخلخل و هدايت هيدروليکی اشباع خاک با روش معکوس تخمين زده شد. همچنين ايشان برای مقايسشه معادلشه 

گنوختن و بروکس و کوری، از معادله منحنی مشخصه آب خاک بروکس و کشوری نيشس اسشتفاده کشرده و بشا روش وان

( و دو پارامتر تخلخل و هدايت هيدروليکی اشباع و  r،ehمعکوس پارامترهای منحنی مشخصه بروکس کوری )

خاک را تخمين زدند. در مریله بعد همبستگی بين پارامترهای تخمين زده شده و خهای استاندارد برای بدسشت 

سازی ششده بشا رار گرفت. ميسان تهاب  زهکشی آزاد شبيهآوردن عدت اطمينان پارامترهای تخمينی مورد بررسی ق

گيری شده،  با استفاده از محك آماری ريشه ميانگين مربعات خها مورد ارزيشابی قشرار گرفشت. نتشايج مقاديراندازه

گنوختن نسشبت بشه معادلشه بروکشس و نشان داد که معادله ريچاردز به همراه معادله منحنی مشخصه آب خاک وان

 سازی کند.تواند مقادير شدت زهکشی را شبيهر میکوری بهت
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Abstract: 

 Agriculture is the highest consumer of water resources in Iran. Soil water models play a 

vital role in agriculture in terms of estimating water use, water allocation and current water 

status at a given scale. Modeling water flow and solute transport in vadose zone requires 

knowledge of soil hydraulic properties, which are soil water retention and unsaturated 

hydraulic conductivity curves. This study was carried out to evaluate the performance and 

suitability of some published soil water retention equations (Brooks and Corey, van 

Genuchten and Dexter equations). This objective was examined by writing and developing 

a code based on Levenberg-Marquart optimization algorithm for inverse modeling to 

estimate parameters of mentioned soil water retention functions using C++ programming 

language. The code was used to address two specific issues. First, it was used to estimate 

soil water retention functions parameters (Brooks and Corey, Van Genuchten and Dexter 

equations). Second, correlation of parameters, sensitivities and parameter standard error 

were obtained for evaluation of parameters estimation uncertainty. The results showed that 

the Dexter and van Genuchten equations mimic soil water retention curve better than 

Brooks and Corey equation. The 95% confidence limits (lower and upper values) were in a 

narrow range and indicated that the estimation was sensitive to all parameters. The 

correlation matrix for the van Genuchten and Brooks and Corey equations showed that the 

parameters of these equations were almost completely inter-dependent while the 

parameters of Dexter equation were relatively low inter-dependent. 

 

 

 

 
 

 


