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مقدمه

خصوصیات هیدرولیکی خاک بسته به مقیاس اندازهگیری متفاوت میباشد ( داس و همکاران  .)5002میلر و میلر
( )6521مفهوم محیط های متشابه را برای توصیف تغییرات مکانی خاک ارائه کردند .آنها فرض کردند که ساختار
میکروسکوپی دو خاک متشابه از نظر هندسی فقط از نظر طول مشخصه متفاوت است .برای مثال اگر اندازه
شعاع منافذ خاک به عنوان طول مشخصه برای دو خاک متشابه در نظر گرفته شود ،آنگاه اندازه شعاع منافذ یک
خاک می تواند متفاوت از دیگری باشد بطوری که تنها با استفاده یک فاکتور مقیاسبندی 6خطی بتوان اندازه این
منافذ را به هم مرتبط نمود (تولی و همکاران  .)5006بنابراین بنا به تعریف فاکتور مقیاسبندی به صورت زیر
محاسبه میشود.
][6
 αفاکتور مقیاسبندی  λcطول مشخصه j ،شماره طول مشخصه و یا شماره فاکتور مقیاس خاک  jام و * نشان
دهنده خاک مرجع میباشد.
استفاده از فاکتور مقیاس در مقیاسبندی نفوذ سبب میشود که منحنیهای نفوذ خاکهای متفاوت در اطراف
منحنی یک خاک که خاک مرجع نامیده میشود ،تجمع حاصل کنند .به عنوان مثال اگر منحنیهای نفوذ
تجمعی خاک های مختلف یک منطقه در یک نمودار واحد رسم شوند ،به علت تغییرات مکانی این خصوصیات،
منحنی های مذکور از هم فاصله خواهند داشت ،در حالی که با استفاده از مقیاسبندی نفوذ میتوان این منحنیها
را حول یک منحنی مرجع جمع آوری نمود.
شارما و همکاران ( )6590با در نظر گرفتن فرضیات محیط های متشابه میلر و میلر معادله دو پارامتری
فیلیپ (معادله  )5را مقیاسبندی کردند.
][5
-0.5
 Sجذب پذیری خاک (  t ،)LTزمان ( Ap ،)Tیک پارامتر است که برابر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در
شرایط مزرعه در نظر گرفته میشود ( )LT-1و  Iنفوذ تجمعی آب در خاک ( )Lمیباشد.
آنها برای مقیاسبندی نفوذ و زمان از روابط زیر استفاده کردند.
][3
][4

- Scaling factor
-Sorptivity
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در این روابط فاکتور مقیاسبندی ( )αقابل برآورد از دادهها جذب پذیری و پارامتر  Apمیباشد .این
محققین روابط زیر را برای برآورد فاکتور مقیاسبندی با استفاده از جذب پذیری و پارامتر  Apارائه کردند.
][2
][1

که در این معادالت  αSو  αApبه ترتیب فاکتور مقیاسبندی جذب پذیری خاک و پارامتر  Apمیباشند .و به
ترتیب میانگین جذب پذیری و پارامتر  Apخاکهای مورد مطالعه هستند .از نظر تئوری هر یک از فاکتورهای
مقیاسبندی  αSو  αApمیتواند برای مقیاس کردن نفوذ (رابطه  )3و زمان (رابطه  )4مورد استفاده قرار گیرد.
هدف از مطالعه حاضر بررسی کارائی روش شارما و همکاران ( )6590در مقاس بندی نفوذ آب در خاک میباشد.
همچنین انتخاب بهترین عامل در محاسبه فاکتور مقیاسبندی از دیگر اهداف این مطالعه است.
مواد و روشها

در این مطالعه از دادههای نفوذ تجمعی  42خاک برای مقیاس کردن نفوذ استفاده شد 55 .خاک از خاکهای
مورد مطالعه از دشت زرین آباد و خورخور در استان زنجان و 53خاک از خاکهای دشت مالصدرا در استان
فارس بودند .در خاک های مورد مطالعه در ابتدا مدل دو پارامتری فیلیپ ( معادله  )5بر دادههای اندازهگیری شده
نفوذ برازش داده شد و پارامترهای  Sو  Apخاکهای مذکور تعیین شد .سپس فاکتورهای مقیاسبندی  αSو αAp
با استفاده از معادالت ( )2و ( )1محاسبه شد .در نهایت نفوذ تجمعی آب در خاک و زمان با استفاده از معادالت

( )3و ( )4و با توجه به فاکتورهای  αSو  αApمقیاس شدند.
برای بررسی دقت مقیاسبندی فاکتورهای مقیاس (یعنی  αSو  )αApرابطه بین این فاکتورها و فاکتور
مقیاسبندی بهینه ( )αoptبدست آمد αopt .فاکتور مقیاسی می باشد که با استفاده از بهینه کردن یک تابع هدف
بدست میآید .در صورتی که تابع هدف به خوبی انتخاب گردد فاکتور مقیاس بندی بهینه قادر خواهد بود که
تمامی منحنیهای نفوذ را حول منحنی مرجع جمع نماید .در این مطالعه فاکتور مقیاسبندی بهینه ( )αoptبا
استفاده از حداقل کردن مجموع مربعات خطای بین متوسط نفوذ تجمعی و نفوذ مقیاس شده (تابع هدف) (رابطه
 )7بدست آمد.
][7

* tjزمان مقیاس شده و  Nتعداد نقاط اندازهگیری شده نفوذ میباشد.
متوسط نفوذ تجمعی آب در خاک نیز با استفاده از رابطه زیر بدست آمد:
][9
که و به ترتیب میانگین حسابی پارامترهای  Apو  Sمیباشند .برای محاسبه  αoptیک برنامه کامپیوتری در
محیط برنامه نویسی  MATLAB 8.1نوشته شد.
نتایج و بحث
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جدول ( )6متوسط  ،حداکثر و حداقل ضریب جذب پذیری و پارامتر  Apخاکهای مورد مطالعه را نشان
میدهد .متوسط ضریب تبیین برازش معادله دو پارامتری فیلیپ (رابطه  )5بر خاکهای مورد مطالعه برابر با
 0/55می باشد که دقت باالی این معادله را در توصیف نفوذ آب در خاک نشان میدهد .همچنین دامنه زیاد
پارامترهای  Sو  Apنیز تغییرات باالی نفوذ را در خاکهای مورد مطالعه نشان میدهند.
جدول :1حداکثر ،حداقل و میانگین پارامترهای معادله دو پارامتر فیلیپ و شاخصهای توصیف کننده
دقت برازش این معادله در خاکهای مورد مطالعه
پارامتر

حداکثر

حداقل

متوسط

)cm min-0.5( S
)cm min-1 ( Ap

6/247
0/5205
6/ 0
6/42

0/574
0/00
0/50
0/045

0/157
0/012
0/55
0/32

R2
)cm( RMSE

شکل ( )6نفوذ مقیاس شده را در برابر زمان مقیاس شده نشان میدهد .در صورتی که روش مقیاسبندی
بخوبی عمل نماید بایستی تمامی منحنی های جدا از یکدیگر در اطراف یک منحنی مرجع تجمع حاصل کنند.
نمودارهای الف و ب در شکل ( )6نفوذ مقیاس شده ،با استفاده از فاکتورهای مقیاسبندی  αApو  αSرا نشان
میدهند .از نظر گرافیکی مشخص است که  αApبهتر از فاکتور  αSقادر به مقیاس کردن نفوذ میباشد .همچنین
نمودار ج شکل ( )6نشان می دهد که استفاده از  αoptدر مقیاس کردن نفوذ باعث شده که تمامی منحنیهای
نفوذ در اطراف منحنی مرجع تجمع نمایند .لذا تابع هدف انتخاب شده برای برآورد  αoptبه خوبی قادر به برآورد
 αoptمیباشد

شکل  :1تغییرات نفوذ مقیاس شده در برابر زمان مقیاس شده با استفاده از فاکتورهای
مقیاسبندی متفاوت (الف با استفاده از فاکتور مقیاسبندی پارامتر  ، )αAp ( Apب با استفاده از فاکتور مقیاسبندی
ضریب جذب پذیری خاک ( )αSو ج با استفاده از فاکتور مقیاسبندی بهینه ())αop

شکل ( )5رابطه بین فاکتورهای مقیاسبندی  αApو  αSرا با فاکتور مقیاسبندی بهینه نشان میدهد .مطابق
انتظار ،نتایج این شکل نشان میدهد که رابطه بهتری بین  αApبا فاکتور مقیاسبندی بهینه ( )R2=0/53نسبت
به  αSو فاکتور مقیاسبندی بهینه ( )R2= 0/10وجود دارد .به عبارت دیگر این نتایج نیز نشان میدهند که
استفاده از  αApبرای مقیاس کردن نفوذ مناسب تر از  αsاست.
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شکل  :2رابطه بین فاکتور مقیاسبندی بهینه و فاکتورهای مقیاسبندی محاسبه شده با استفاده از  Sو Ap

بررسی توزیع آماری فاکتوهای مقیاسبندی و برخی از خصوصیات هیدرولیکی

اطالع از نحوه توزیع فراوانی خصوصیات هیدرولیکی خاک در مدلسازی تصادفی 3اهمیت زیادی دارد .زیرا
دانستن نحوه توزیع این متغیرها میتواند در پیش بینی آنها در مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین در این مطالعه
نحوه توزیع فراوانی برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت.
جدول ( )5توزیع آماری فاکتورهای مقیاسبندی و برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاکهای مورد مطالعه را
نشان میدهد .در این مطالعه دو توزیع آماری نرمال و الگ نرمال برای بررسی توزیع آماری خصوصیات مورد
مطالعه استفاده شد .نتایج نشان میدهد که هر دو توزیع نرمال و الگ نرمال قادر به توصیف توزیع فراوانی جذب
پذیری خاکهای مورد مطالعه میباشند .در حالی که پارامترهای  Apو هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ( )Ksفقط
از توزیع الگنرمال تبعیت میکنند .این نتایج مشابه نتایج زهو و ماهانتی ( )5001میباشد .نتایج این مطالعه
نشان داد که توزیع فاکتورهای مقیاسبندی  αApو  αSاز توزیع الگنرمال پیروی میکند.
جدول  -2بررسی توزیع آماری فاکتورهای مقیاسبندی و برخی از خصوصیات هیدرولیکی در
خاکهای مورد مطالعه
فاکتور مقیاسبندی
αAp
αS
αop

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
ضریب جذب پذیری خاک
پارامتر Ap

مقدار کای توزیع
الگنرمال

مقدار کای
توزیع نرمال

مقدار کای جدول†

*69/07
*64/91
55/23ns
*69/05
*64/23
*69/09

*1/46
23/31ns
*65/790
34/74ns
*69/05
35/63ns

69/36
69/36
69/36
69/36
69/36
69/36

†ا گر مقدار کای اسکور محاسبه شده کوچکتر از کای اسکور جدول باشد نشان می دهد که دادههای مورد آزمون از توزیع مورد نظر تبعیت
میکنند * .مشان دخنده معنی داری در سطح  2درصد و  nsنشان دهنده این است که دادهها از توزیع مورد بررسی تبعیت نمیکنند.
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