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بررسی تاثیر خصوصیات هیدرولیکی خاک بر نفوذ آب در خاک با استفاده از شبیه سازی
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مقدمه

نفوذ آب در خاک یکی از مهمترین پدیده هایی است که چرخه آب در طبیعت را تحت تاثیر قرار میدهد .دستیابی
به مدیریت صحیح آبیاری ،ذخیره رطوبت درخاک ،عملکرد زراعی قابل قبول ،مقدار رواناب و مدیریت پایدار
خاک ها در گرو مد نظر قرار دادن نفوذ پذیری خاک است (میرزایی و همکاران  .)3102بررسی تاثیر خصوصیات
هیدرولیکی خاک بر نفوذ آب در خاک ،به مدیریت بهتر چرخه آب در طبیعت کمک میکند .شبیهسازی عددی
بر پایه روش های تصادفی ،قادر است که دانش کافی را در ارتباط با نفوذ آب در خاک و تاثیر عوامل مختلف بر
آن را در اختیار محققین علوم خاک قرار دهد (زهو و ماهانتی  .)3112لذا هدف از مطالعه حاضر شبیهسازی نفوذ
آب در خاک بر اساس پراکندگی تصادفی خصوصیات هیدرولیکی خاک در یک میدان تصادفی میباشد.
همچنین تحلیل حساسیت نفوذ آب در خاک به خصوصیات هیدرولیکی خاک از دیگر اهداف این مطالعه است.
مواد و روشها

در این مطالعه از مدل ونگنوختن– معلم ( )0891در توصیف خصوصیات هیدرولیکی خاک استفاده شد (معادله
:)0
][0
که  ϴرطوبت خاک ( ϴr ،)L3L-3رطوبت باقیمانده ( ϴs ، )L3L-3رطوبت اشباع خاک ( α ،)L3L-3و  nپارامترهای
میباشد.
برازش و
جذب پذیری خاک ( )LT-0.5( )Sبا استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (باری و همکاران .) 3118
][3
 hfپتانسیل آب در جبهه رطوبتی خاک ( hs ، )Lپتانسیل فشاری آب در سطح خاک ( )Lو  Ksهدایت هیدرولیکی
اشباع خاک ( )LT-1میباشد .نیومن ( )0892معادله زیر را برای توصیف مکش خاک در جبهه رطوبتی ارائه نمود.
][2
که ) D(θضریب پخشیدگی آب در خاک ( )L2T-1و  ϴiرطوبت اولیه ( )L3L-3است .در صورت معتبر بودن مدل
ونگنوختن – معلم D(θ) ،به صورت زیر توصیف میشود.
][4

- Random field
- Sorptivity
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با قرار دادن معادله ( )4در معادله ( )2و انتگرال گیری از معادله حاصل ،پتانسیل آب در جبهه رطوبتی تعیین
میشود.
معادالت ( )2( ،)3و ( )4نشان می دهد که جذب پذیری خاک تابعی از خصوصیات هیدرولیکی خاک از قبیل ،Ks
 ،m ،α, nو رطوبت های اشباع ،باقیمانده و اولیه خاک میباشد .بنابراین با تغییر این خصوصیات جذب پذیری
خاک و در نتیجه مقدار نفوذ آب در خاک تغییر خواهد یافت.
به منظور بررسی اثر خصوصیات هیدرولیکی خاک بر جذب پذیری و نفوذ تجمعی آب در خاک در ابتدا الزم است
که این خصوصیات با یک میانگین مشخص و با واریانسهای متفاوت تولید شوند .در این مطالعه تغییرات مکانی
نفوذ با استفاده از تغییرات مکانی پارامترهای هیدرولیکی خاک تعیین شد.
مطالعات متعددی نشان دادند که توزیع آماری پارامترهای هیدرولیکی خاک از قبیل  Ks, α, n, θrو θs
الگنرمال میباشد( .زهو و ماهانتی  .)3112لذا برای تولید داده های تصادفی ،فرض الگنرمال بودن خصوصیات
هیدرولیکی خاک در نظر گرفته شد .همچنین فرض شد که خصوصیات هیدرولیکی خاک دارای وابستگی مکانی
می باشند .لگاریتم خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از الگوریتم شبیهسازی نرمال پی در پی 2و یک مدل
واریوگرام نمایی در یک میدان تصادفی که دارای  3011گره است ،تولید شدند .میدان تصادفی تولید شده به
صورت مربعی در نظر گرفته شد که دارای طول و عرض برابر با  0111متر می باشد لذا فرض شد که خصوصیات
هیدرولیکی خاک در فواصل  31متری تغییر مییابد .در الگوریتم شبیهسازی نرمال پی در پی ،دادهها به گونهای
تولید شدند که دارای توزیع نرمال باشند .از واریوگرام نیز برای ایجاد همبستگی مکانی در تولید داده های
تصادفی استفاده شد .به عبارت دیگر داده تولید شده مربوط به یک خصوصیت هیدرولیکی در یک نقطه از نظر
عددی به دادههایی که در همسایگی این نقطه قرار دارند (نسبت به دادههای واقع در فاصله دورتر) ،نزدیکتر
هستند .برای تولید دادههای تصادفی مکانی از جعبه ابزار  BMElibدر محیط برنامه نویسی  Matlabاستفاده شد
( .)BMELib 2008در شبیهسازی نفوذ آب در خاک فرض شد که خصوصیات هیدرولیکی تولید شده در
عمقهای مختلف خاک ثابت بوده و خصوصیات خاک فقط دارای تغییرپذیری افقی میباشند.
در این مطالعه بر اساس دادههای تصادفی تولید شده و با استفاده از روابط ( )2( ،)4و ( )3جذب پذیری خاک در
 3011نقطه محاسبه شد .شرایط مرزی و اولیه مورد استفاده در شبیهسازی عددی نفوذ به صورت زیر میباشد.
,
][0
پس از محاسبه جذب پذیری خاک ،نفوذ آب در خاک با استفاده از معادله دو پارامتری فیلیپ ( )2محاسبه شد.
][2
 Iنفوذ تجمعی آب در خاک ( )Lو  Aیک پارارمتر ( )LT-0.5می باشد که نشان دهنده هدایت هیدرولیکی اشباع
در نظر
خاک در شرایط مزرعه است .شارما و همکاران( )0891نشان دادند که مقدار  Aرا می توان برابر با
در نظر گرفته شد .جدول ( )0میانگین و
گرفته شود .لذا در شبیه سازی انجام شده مقدار پارامتر  Aبرابر با
ضریب تغییرات پارامترهای هیدرولیکی مورد استفاده در شبیهسازی و تحلیل حساسیب نفوذ آب در خاک به
ویژگیهای هیدرولیکی خاک را نشان میدهد .از روش عددی سیمپسون ( استیون  )3112برای حل انتگرال
معادلهی ( )2استفاده شد .برای انجام محاسبات و شبیهسازی نفوذ آب در خاک ،یک برنامه کامپیوتری در
محیط  MATLAB 8.1نوشته شد.
- Sequential Gaussian simulation
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جدول  -1میانگین و ضریب تغییرات پارامترهای هیدرولیکی مورد استفاده در شبیهسازی و تحلیل
حساسیب نفوذ آب در خاک به ویژگیهای هیدرولیکی خاک
α

پارامتر
واحد

---

-1

cm

میانگین
ضریب تغییرات اولیه %
ماکزیمم ضریب تغییرات %

0/08
01
21

1/130
30
90

n

θs

Ks
-1

θr

-3

3

-3

3

cm h

) (cm cm

) (cm cm

1/2
30
011

1/40
01
90

1/12
31
90

به منظور انجام تحلیل حساسیت ،در ابتدا خصوصیات هیدرولیکی خاک با ضرایب تغییرات کوچک تولید شد
(جدول  .)0-2این ضرایب به عنوان ضرایب اولیه در نظر گرفته شدند .سپس در هر شبیهسازی ،یک پارامتر با
تغییرپذیری باال (با ضریب تغییرات زیاد) انتخاب شد در حالی که دیگر پارامترها در مقدار اولیه خود باقی ماند.
نتایج و بحث

شکل ( )0توزیع تجمعی مقادیر تصادفی پارامتر های هیدرولیکی تولید شده (  n, α, Ksو  ) ϴrرا نشان
میدهد .شکل مذکور نشان می دهد که در تمام موارد توزیع آماری خصوصیات تولید شده به خوبی با تابع توزیع
الگ نرمال همخوانی دارد .آزمون کای اسکور نیز اختالف معنی داری را بین توزیع پارامترهای هیدرولیکی خاک
و تابع توزیع الگ نرمال در سطح احتمال  0درصد نشان نداد.

شکل -1نمودار توزیع تجمعی پارامتر های تصادفی  n, α, Ksو  ( ϴrخطوط نقطه چین ) و نمودار
توزیع تجمعی الگ نرمال برازش داده شده بر آنها (خط ممتد)
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به منظور بررسی صحت معادالت و روش شبیهسازی (روابط  3الی  ،)4ابتدا خصوصیات هیدرولیکی مورد
استفاده در شبیه سازی با توجه به میانگین این خصوصیات ،در دو کالس بافتی شنی و رسی (جدول  )3تولید
شدند .سپس با استفاده از این خصوصیات هیدرولیکی تولید شده مقدار نفوذ تجمعی آب در این دو کالس بافتی
شبیهسازی شد .نتایج نشان می دهد که مقدار نفوذ تجمعی آب در خاک در زمانهای طوالنی (مانند  211دقیقه)
در بافت شنی بین  021تا  011سانتیمتر و در بافت رسی بین  4الی  31سانتیمتر متغیر میباشد (شکل  .)3این
نتایج صحت روش و روابط مورد استفاده در شبیهسازی نفوذ آب در خاک را نشان میدهد.
جدول  -2میانگین و انحراف معیار خصوصیات هیدرولیکی مورد استفاده در شبیهسازی نفوذ آب برای
دو کالس بافتی شنی و رسی
بافت خاک
شنی
رسی

)log(Ks
)log (cm d-1
(3/90 )1/08
(0/09 )1/83

)log(α
)Log(cm-1
(- 0/40 )1/30
(- 0/93 )1/29

)log(n
(1/0 )1/09
(1/0 )1/19

ϴr
cm3cm-3
1/10
1/01

ϴs
cm3cm-3
1/29
1/42

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار دادهها میباشد.

شکل  -2نفوذ تجمعی شبیهسازی شده (روابط  2الی  )4در دو کالس بافتی شنی و رسی

شکل ( )2تاثیر تغییرات باالی خصوصیات هیدرولیکی خاک را بر نفوذ آب نشان میدهد .نتایج نشان
می دهد که نفوذ تجمعی آب در خاک به تغییرات باالی پارامتر  nحساسیت زیادی دارد .به عنوان مثال ضریب
تغییرات  21درصد در پارامتر  nسبب شده است که نفوذ تجمعی آب در خاک پس از  211دقیقه نفوذ از  0تا 23
سانتیمتر تغییر نماید .در حالی نفوذ تجمعی آب در خاک پس از  211دقیقه هنگامی که خصوصیات هیدرولیکی
خاک با ضرایب تغییرات اولیه ،در شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفتند بین  2/0تا  00/0سانتیمتر متفاوت بود.
نتایج نشان داد که ضریب تغییرات برابر با  011درصد در  Ksسبب شده است که نفوذ تجمعی آب در خاک در
زمان  211بین  0/04تا  21/09سانتیمتر متغیر باشد .این نتایج حساسیت باالی نفوذ را به تغییرات  Ksنشان
میدهد .در حالی که ضریب تغییرات  90درصد در پارامتر  αمقدار نفوذ تجمعی آب در خاک در زمان  211بین
 0/4تا  00/0سانتیمتر تغییر داده است که نشان دهنده حساسیت کمتر نفوذ به تغییرات باالی پارامتر مذکور
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 بطوری که. تاثیر تغییرات رطوبت های اشباع و باقی مانده خاک بر تغییرپذیری نفوذ بسیار کوچک میباشد.است
. درصدی در رطوبت باقیمانده سبب ایجاد تغییرات زیادی در نفوذ آب در خاک نشده است90 ضریب تغییرات
مقایسه نتایج نشان می دهد که حساسیت نفوذ به تغییرات رطوبت اشباع خاک در مقایسه با رطوبت باقیمانده
.بیشتر میباشد

 تاثیر تغییرپذیری پارامترهای هیدرولیکی خاک بر نفوذ تجمعی آب در خاک (مقادیر اولیه نشان دهنده- 3 شکل
 در.زمانی است که در شبیهسازی ضرایب تغییرات تمامی خصوصیات هیدرولیکی برابر با ضریب تغییرات اولیه در نظر گرفته شد
)باقی موارد فقط یکی از خصوصیات با ضریب تغییرات باال در نظر گرفته شد
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