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 چکیده

این در  .است آبیاری هایسامانه ارزیابی و طراحی پارامترهای تریناساسی از ،مناسب نفوذ معادله تعیین سطحی آبیاری در

و تعیین دقت  ارزیابی و مقایسه شدند،گیری شده های اندازهبا دادهسطحی سازی چند بهینهو ای الیوت و واکر های دونقطهمطالعه، روش

بدین  معمولی و یک در میان ثابت در یک خاک رسی انجام شد.ای در آبیاری جویچههر یک از آنها در برآورد حجم نفوذ آب به خاک 

 نفوذ .بر ثانیه، ایجاد گردید لیتر 1/1آبیاری دوم و سوم و  9/7برای آبیاری اول  جریان ورودی شدت و متر 07 طول به هاییجویچه منظور،

سطحی با که روش بهینه سازی چند دادنتایج نشان  شد. گیریاندازه مزرعه در خروجی-روش ورودی از استفاده با هاجویچه آب در

دارای دقت باالتری نسبت به ای معمولی و یک در میان ثابت آبیاری جویچهدرصد، به ترتیب برای  6/61و  4/69 متوسط خطای نسبی

ای در آبیاری جویچه ای الیوت و واکرروش دو نقطهم آب نفوذ یافته به خاک می باشد. تخمین حجدر ای الیوت و واکر دونقطهروش 

روش  نتایج مقایسهدارد. همچنین درصد عملکرد نسبتا خوبی  41/19ثابت با ای یک در میان در آبیاری جویچه درصد و 74/64معمولی با 

 خاک به آب نفوذ برآورد حجم در روش این دو اختالف درصد که داد ای الیوت و واکر نشانروش دونقطه با سطحیبهینه سازی چند

 می باشد. درصد 3 و حدود کمای معمولی در آبیاری جویچه

 

 سطحیلوئیس، بهینه سازی چند-، معادله نفوذ کوستیاکوفآبیاری یک در میان ثابتها: واژهکلید 

 

 مقدمه

 بنابراین است؛ ایران مانند خشکی نیمه و خشک مناطق در کشاورزی محصوالت تولید در حیاتی عنصر یک آب

 آبیاری هایسامانه زیاد هایهزینه به توجه با باشد. می محققین از بسیاری توجه مورد مناطق، این آب در مصرف بهتر بازده

 آبیاری هایسیستم طراحی .[1] است ناپذیر اجتناب امری سطحی آبیاری هایروش و مدیریت اصالح و بهبود فشار، تحت

 در آب نفوذ .[2] باشد می خاک نفوذ خصوصیات تعیین و سازی کمی نیازمند آنها عملیاتی و بهبود (ایجویچه مانند) سطحی

است  پیچیده فرایندی خاك، سطح از نفوذپذیری است. سطحی های آبیاریسامانه ارزیابی و طراحی در مهم عوامل از خاك

 ممكن و است متغیر مكان و زمان به توجه با خاك در نفوذ آب دارد. بستگی خاك و آب شیمیایی و فیزیكی خواص به و

 یا طراحی ارزیابی، منظور به .[3] كند تغییر چندین برابر دیگر، زمان به زمانی از و دیگر اینقطه به مزرعه در اینقطه از است
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 معادله پارامترهای دقیق تخمین با نیاز است. نفوذ معادله پارامترهای تعیین به اول مرحلة در سطحی، آبیاری سیستم سازی شبیه

 .شود می امكان پذیر طراحی بازده مطلوب به دستیابی نفوذ،

-روش .پرداختند ایجویچه آبیاری در نفوذ پارامترهای تعیین برای نفوذپذیری روش شش ارزیابی بهدر تحقیقی، 

 ، INFILTایرایانه مدل از استفاده همکاران، و شپارد اینقطه یک واكر، و الیوت اینقطه دو روش شامل مذكور های

 مدل كه داد نشان مطالعه این نتایج .بودند نفوذ خطی تابع و همکاران، و والیانتزاس اینقطه یک راقووانشی، و یوپادیایا

INFILT واكر و الیوت اینقطه دو هایروش كلی صورت به همچنین .داشت را دقت بیشترین صحرایی هایداده همه برای 

 روش چهار از استفاده با را كوستیاكوف معادله پارامترهایای، در مطالعه. [4] داشتند خوبی عملکرد نیز نفوذ خطی تابع و

 برآورد سازی بهینه و ایدونقطه روش داشتند بیان و نموده محاسبه سازی بهینه انتهایی، نقطه ای،نقطه یک ای،دونقطه

 بهینه هایروش مقایسه به ای،مزرعه هایداده از استفاده با دیگری، مطالعه. [5] است داشته نفوذ معادله ضرایب از مناسبتری

 برای زبری ضریب و لوئیس - كوستیاكوف نفوذ معادله پارامترهای برآورد منظور به حجم موازنه و چندسطحی سازی

 بهینه روش در نسبی خطای نفوذ، و رواناب كل حجم بینی پیش برای .پرداخت ایجویچه آبیاری در كاهشی و ثابت جریان

 ایدونقطه روش و IPARM و INFILT مدل دو از تحقیقی در. [6] بود حجم موازنه روش از كمتر چندسطحی، سازی

 ثابت میان در یک معمولی، ایجویچه آبیاری برای لوئیس -كوستیاكوف نفوذ معادله پارامترهای برآورد برای واكر و الیوت

 هایروش با مقایسه در را عملکرد ترینمطمئن و تریندقیق ، IPARM مدل داد نشان نتایج .شد استفاده متغیر میان در یک و

 .[0] دارد دیگر

 و واكر و الیوت ایدونقطههای ، برآورد حجم کل آب نفوذ یافته به خاک با استفاده از روشتحقیق این از هدف

 معمولی ایجویچه آبیاری درگیری شده در مزرعه های اندازهداده با هاروش این مقایسه و ارزیابی ، وچندسطحی سازی بهینه

 .باشد می ثابت میان در یک و

 هامواد و روش

 اجرا نازلو پردیس در واقع ارومیه دانشگاه آب مهندسی گروه تحقیقاتی مزرعه در 1394 سال در تحقیق این

 متر 1332 دریا سطح از ارتفاع و ثانیه 44 و درجه 43 ثانیه، 3 و درجه 34 ترتیب به منطقه جغرافیایی وعرض طول .گردید

 حرارت درجه و میلیمتر 1574 سالیانه پتانسیل تعرق و تبخیر میلیمتر، 320 سالیانه متوسط بارش منطقه، این در .باشد می

 با تحقیق این .شود می بندی طبقه سرد خشک نیمه بصورت نیز، منطقه اقلیم .باشد می گراد سانتی درجه 11 سالیانه متوسط

 و گردید؛ اجرا آبیاری سه در روش هر و گرفت، انجام ثابت میان در یک آبیاری و معمولی آبیاری هایروش از استفاده

 حذف منظور به(  محافظ هایجویچه عنوان به تیمار هر كناری هایجویچه .شد گرفته نظر در جویچه سه آبیاری هر برای

 وسط جویچه توسط نیاز مورد پارامترهای گیریاندازه و كرده عمل (كناری هایجویچه از جانبی جریان گیریاندازه خطای

 عرض متر، 07 طول به باز انتها هاجویچه ثانیه، بر لیتر 6/6 سوم و دوم آبیاری و 9/7 اول آبیاری برای ورودی دبی .شد انجام

 از استفاده با هاجویچه نفوذ .باشد می رسی آزمایش محل خاک بافت و متر بر متر 7705/7 تقریبی شیب متر، سانتی 05

 استفاده دو تیپ WSC های فلوم از خروجی و ورودی دبی گیریاندازه برای و شد، گیریاندازه خروجی و ورودی روش
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 در هاجویچه هندسه شکل به مربوط اطالعات. همچنین است شده خالصه خاک فیزیکی هایویژگی( 1) جدول در. گردید

 .است شده ارائه (2) جدول

  آزمایش محل خاک فیزیکی های ویژگی -1جدول

 رس خاک بافت

(%) 

 سیلت

)%( 

 شن

)%( 
       

 )درصد حجمی(
      

 )درصد حجمی(
   

(       ( 

 تخلخل
 )درصد(

 عمق
)  ( 

  15 -0 84 8/3 5/14 6/14 13 13 84 رسی

 50 -15 84 8/3 3/14 1/14 34 11 50 رسی

 آزمایش تحت تیمارهای از یک هر برای هاجویچه هندسه و شکل به مربوط اطالعات -2جدول

 (cmحداکثر عمق ) (cmعرض کف ) (cmعرض میانی ) (cmعرض باال ) روش آبیاری

 10 30 15 55 ای معمولیجویچه

 34 30 11 55 ای یک در میان ثابتجویچه

 نفوذ معادالت

 (6471ای الیوت و واكر )روش دو نقطه

توسعه یافت و  ایاساس این روش بر پایه معادله پیوستگی و شكل نمایی فاز پیشروی بوده و برای آبیاری جویچه

این روش از دو نقطه میانی و انتهایی فاز  های آبیاری كرتی و نواری نیز مورد استفاده قرار گرفت. درطراحی سامانه سپس برای

لوئیس به شكل -فولوئیس استفاده می شود. معادله نفوذ كوستیاك -فوپیشروی برای تخمین پارامترهای معادله نفوذ كوستیاك

 :[7] باشد زیر می

(6 :)                                                                                                                                           

 .باشند می نفوذ ضرایب معادله    و  ، aو  زمان tتجمعی،  نفوذ مقدار Iكه در آن، 

 rو  p پیشروی، ضرایب ثابت با استفاده از دو نقطه از منحنی گیری از طرفین رابطه وتوانی زیر و لگاریتمبا در نظر گرفتن رابطه 

 قابل محاسبه هستند.

(1  :)                                                                                                                                                

 محاسبه می شوند: لوئیس از روابط زیر -فوو نهایتًا پارامترهای معادله كوستیاك

(3  :)                                                                                     
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]    [
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(4 :)                                                                                                                       
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 6های طول پیشروی می باشد. اندیس xدبی ورودی به جویچه و  Qزمان پیشروی،  tمتوسط سطح مقطع جریان،   ̅ که در آن،

فاکتور شکل زیر سطحی بوده و از    در معادالت باال به ترتیب مربوط به پیشروی تا نصف و تمام طول جویچه می باشد.  1و 

 رابطه زیر بدست می آید:

(9:)                                                                                                                         
          

          
 

 سطحیروش بهینه سازی چند

1چندسطحی بهینه سازی روش
 ضریب و لوئیس -وفكوستیاك معادله پارامترهای تخمین برای جدید هایروش از 

 به نیاز روش، این . عیب[9]كند  می استفاده آبیاری مراحل تمام اطالعات از قبلی، هایروش برخالف كه است مانینگ زبری

 هیدرولیك سازی شبیه برای سطحی آبیاری ریاضی مدل نوعی به چندسطحی سازی بهینه روش. است طوالنی نسبتًا محاسبات

 و تحلیل برای بعدی یك ریاضی مدل افزار، این نرم شد. استفاده WinSRFRنرم افزار  از منظور، برای این .دارد نیاز آبیاری

 مدیریت و طراحی در زیادی كاربرد كه است هاییمدل از یافت و توسعه 2776سال  در كه است سطحی آبیاری سازی شبیه

 گفتنی. [17]دهد  می انجام را موج كینماتیكی محاسبات و صفر اینرسی مدل ریاضی دو با یادشده، مدل سطحی دارد. آبیاری

 روی آب جریان هیدرولیك سازی مدل در برتر مدل زیاد، كاربرد دامنه و دقت سادگی، سبب به صفر، اینرسی مدل است

 (واگرایی و ناپایداری) آن های ضعف اما دارد، را كامل هیدرودینامیك مدل دقت ای،مزرعه شرایط در و است خاك سطح

 عالوه برآورد می شود. آبیاری مراحل هایداده از این روش در  نیز   واكر،  و الیوت ایدونقطه روش . برخالف[3]ندارد  را

 زد. تخمین روش این با توان می نیز را مانینگ زبری ضریب نفوذ، پارامترهای بر

 هاروش عملكرد ارزیابی

 های نفوذ، حجم آب نفوذ یافته در طول جویچه با استفاده ازهای مختلف تخمین پارامتربه منظور ارزیابی روش

سطحی سازی چند بهینه ای شپارد و همکاران،نقطه یک ای ابراهیمیان و همکاران،ای الیوت و واکر، دو نقطههای دونقطهروش

خروجی محاسبه شد،  -پیشروی بنامی و افن برآورد و با حجم آب نفوذ یافته که با استفاده از هیدروگراف جریان ورودی و

( بر حسب درصد استفاده REدر تخمین حجم آب نفوذ یافته از معیار خطای نسبی )ها مقایسه گردید. برای ارزیابی روش

 . [11]گردید 

(0  :)                                                                                                                   100 *   [
     

  
] 

 گیری شده می باشد.به ترتیب حجم آب نفوذ یافته تخمین زده شده و اندازه Vmو  Vpکه در آن، 

 نتایج

                                                           
-1 Multilevel optimization 
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در نفوذ یافته به خاک ، حجم کل آب سطحیسازی چند بهینه وای الیوت و واکر دونقطه هایروش استفاده ازبا 

نفوذ آب بدست آمده توسط د، و با حجم کل ای معمولی و یک در میان ثابت برای هر سه آبیاری بدست آمآبیاری جویچه

 ارزیابی و مقایسه گردیدند.در مزرعه گیری شده اندازههای داده

 وای الیوت و واکر دونقطههای نفوذیافته در طول جویچه با استفاده از روش آب نتایج بدست آمده از بررسی حجم

سطحی با متوسط روش بهینه سازی چند است. این نتایج نشان می دهند که شده ارائه 3در جدول  ،سطحیسازی چند بهینه

ای معمولی و یک در میان ثابت دارای دقت باالتری درصد، به ترتیب برای آبیاری جویچه 6/61و  4/69( REخطای نسبی )

ای الیوت و واکر در روش دو نقطهدر تخمین حجم آب نفوذ یافته به خاک می باشد. ای الیوت و واکر دونقطه روشنسبت به 

را درصد عملکرد نسبتا خوبی  41/19ای یک در میان ثابت با درصد و در آبیاری جویچه 74/64ای معمولی با جویچهآبیاری 

 ایجویچه آبیاری در نفوذ پارامترهای تخمین برای روش این از ایمطالعه دردارد.  در تخمین حجم آب نفوذ یافته به خاک

 را نفوذ پارامترهای واكر و الیوت ایدونقطه روش از بهتر سطحی،چند سازی بهینه روش كه داد نشان نتایج و شد استفاده

های روش توسط و تخمینی ایهای مزرعهشده با استفاده از داده گیریتجمعی اندازه نفوذ مقایسه مقادیر .[6]می کند  برآورد

 ای معمولی و  یک در میان ثابت دربرای آبیاری جویچه را در برابر زمان سطحیسازی چند بهینه وای الیوت و واکر دونقطه

سطحی روش بهینه سازی چند کنیم، می مشاهده 1و  6های شکل در که همانطور داده شده است. نشان 2و  1 هایشكل

گیری شده نزدیکتر می های اندازهای الیوت و واکر دارد؛ و به دادهعملکرد بهتری نسبت به روش دو نقطه و تر دقیق برآورد

 شده گیریاندازه هایداده به نسبتای الیوت و واکر( سطحی و دو نقطههر دو روش )روش بهینه سازی چند بطوریکهباشد. 

  اند.بوده برآورد کم

 روش مختلف دومیزان خطای نسبی در برآورد حجم آب نفوذ یافته در طول جویچه به  -3جدول 

 خطای نسبی )درصد(                          

 نام روش
 آبیاری جویچه ای )یک در میان ثابت( آبیاری جویچه ای )معمولی(

 میانگین آبیاری سوم آبیاری دوم آبیاری اول میانگین آبیاری سوم آبیاری دوم آبیاری اول

 29/92 -21/12 -37/11 -33/62 78/78 -87/12 -21/12 -36/21 الیوت و واکر

 79/79 -21/22 -12/22 -61/22 29/71 -11/21 -28/22 -12/21 چند سطحی

 گیری نتیجه

 و واكر و الیوت ایدونقطههای برآورد حجم کل آب نفوذ یافته به خاک با استفاده از روش هدف با پژوهش این

 معمولی ایجویچه آبیاری درگیری شده در مزرعه های اندازهداده با هاروش این مقایسه و ارزیابی ، وچندسطحی سازی بهینه

 شد: حاصل زیر نتایج و انجام رسی خاک یک در ثابت میان در یک و

درصد، به ترتیب برای آبیاری  6/61و  4/69( REسطحی با متوسط خطای نسبی )روش بهینه سازی چند -1

در تخمین ای الیوت و واکر دونقطه روشای معمولی و یک در میان ثابت دارای دقت باالتری نسبت به جویچه

 .حجم آب نفوذ یافته به خاک می باشد
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ای معمولی و یک در میان ثابت به ترتیب با متوسط خطای ای الیوت و واکر در آبیاری جویچهروش دو نقطه -2

 دارد. را در تخمین حجم آب نفوذ یافته به خاکدرصد عملکرد نسبتا خوبی  41/19 و 74/64نسبی 

 این اختالف درصد که داد ای الیوت و واکر نشانروش دونقطه با سطحیروش بهینه سازی چند نتایج مقایسه -3

 .می باشد درصد 3 و حدود کمای معمولی در آبیاری جویچه خاک به آب نفوذ برآورد حجم در روش دو

به  ؛می کند برآورد را نفوذ پارامترهای واكر و الیوت ایدونقطه روش از بهتر سطحیچند سازی بهینه روش -4

 در هاجویچه در نفوذآب ترحجمدقیق برآورد سطحی برایاز روش بهینه سازی چند توان همین جهت می

 .کرد استفاده مشابه خاک شرایط
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 هایروش توسط شده برآورد و گیری اندازه تجمعی نفوذ مقایسه -1شکل

 ای معمولیآبیاری جویچه در مختلف

 

 

 هایروش توسط شده برآورد و گیری اندازه تجمعی نفوذ مقایسه -2شکل

 یک در میان ثابتای آبیاری جویچه در مختلف
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 بهبود و یراهکارها ناریسم نیمجموعه مقاالت دوم. یسطحی اریآب یهابهبود و اصالح سامانه یها. روش1330ف.  ،یعباس[ 1]

 .11 -1. خردادماه، کرج 2. یسطح یاریآب یهاسامانه اصالح

]2[ Mattar, M.A., A.A. Alazba and T.K. Zin El-Abedin. 2015. Forecasting furrow irrigation infiltration using 

artificial neural networks. Agricultural Water Management, 148: 63-71. 

زهكشی ایران، تهران. ص  و آبیاری ملی كمیته اول، انتشارات چاپ .سطحی آبیاری در جریان . اصول1391عباسی، ف؛  [3]

277. 
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