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 .1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .2استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .3استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1395/01/25 :

تاریخ وصول مقاله1394/10/19 :

چكيده
نفوذ ،مهمترین و دشوارترین پارامتر در ارزیابي سامانههای آبياری سطحي است .در این مطالعه ،بهمنظور برآورد پارامترهای نفوذ معادلة
کوستياکف -لوئيس و ضریب زبری مانينگ در سامانههای آبياری نواری انتهاباز ،روش بهينهسةازی بةر اسةاع معادلة بةيمی

مةي

توسعه و ارزیابي شد .پارامترهای نفوذ و ضریب زبری با استفاده از دادههای پيشروی و رواناب برآورد شةد .بةرای ابترارسةن ي روش
پيشنهادی ،از اطمبات آزمایشهای ميداني شش آبياری نواری استفاده و نتایج با روشهةای دونططةهای و بهينةهسةازی ننةد سةطحي
مطایسه شد .بر اساع نتایج ،بيشترین دقت در روش بهينهسازی نند سطحي با متوسط ریش ميانگين مربعات خطا ( 3/7 )RMSEدقيطه
را برای زمای پيشروی و درصد خطای نسري ( 0/5 )REدرصد را برای
برابر  5/3دقيطه برای زمای پيشروی و  REبرابر  7/7درصد برای
دقيطه برای زمای پيشروی و  REبرابر  35/3درصد برای

م رواناب نشای داد .بموهبر آی ،روش پيشنهادی با

RMSE

م رواناب در مرتر دوم بود .روش دونططهای با  RMSEبرابةر 5/8

م رواناب پایينترین دقت را نتي ه داد .روش بهينهسازی پيشنهادی با دقت

نسرتاً خوبي پارامترهای نفوذ و ضریب زبری را برآورد کرد و بهسهولت همگرا ميشود و سریع به جواب ميرسد.
كلیدواژهها :ارزیابي بملکرد ،ذخيرة زیرسطحي ،ذخيرة سطحي ،مدل بيمی

* نویسنده مسئول

مي ،معادل کوستياکف -لوئيس.

Email: v.verdinejad@urmia.ac.ir
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مقدمه

ارزيابي ديگهري شهش روش تعيهين پارامترههاي نفهوذ در

نفوذ آص در خاک يکي از عوامل مهم در طراحي و ارزيابي

آبياري جويچ اي شهامل روش دونقطه اي اليهوت و واکهر،

سامان هاي آبياري سطحي است .نفوذپذيري از سطح خاک،

يکنقط اي شهپرد و همکهاران ،اسهتفادو از مهدل ،INFILT

رايندي پيچيدو است و با زمان و مکان نيز تغييهر مهيکنهد

روش آپادهيايا و رایوانشي ( ،)24يکنقط اي واليانتزا

و

( .)3براي استفادة بهين از آص و ا زايش بازدو آبيهاري زم

همکاران و تاب خطي نفوذ بررسي شد .نتاي ايهن مطالعه

است ک پارامترهاي نفوذ با دقت خهوبي بهرآورد شهود .در

نشان داد ک مدل  INFILTبهراي همهب دادوههاي صهحرايي

صورتي ک پارامترهاي نفوذ با دقت مناسهب و نزديهک به

بيشترين دقت را داشت و روشههاي دونقطه اي اليهوت و

شراير مزرع اي تعيين نشود ،ممکن است آبياري بيروي و

واکر و تاب خطي نفوذ نيز عملکرد خهوبي داشهت ( .)13بها

رونشت عمقي و رواناص صورت پذيرد يا آبياري

توج ب اينکه آبيهاري سهطحي ترکي هي از چههار مرحلهب

کمتر از مقدار مورد نيهاز ان هام یيهرد .مهدلههاي بررسهي

پيشروي ،ذخيهرو ،تخليه و پسهروي اسهت ،روشهي بهراي

حرکت و نفوذ آص در خاک ب س دستب تحليلي ،يزيکي و

تخمين پارامترهاي نفوذ دقيق تر خواهد بود ک از اطالعات

ت ربي تقسهيم مهيشهود .در طراحهي سهامان ههاي آبيهاري

تمههام مراحههل اسههتفادو کنههد ( .)1روش بهينه سههازي چنههد

سطحي از معاد ت پيشر تب رياضي کمتر استفادو ميشهود و

سطحي يکي از جديدترين و دقيقترين روشهاي تخمهين

در عمل از معاد ت ت ربي نفوذ استفادو مهيشهود که به

پارامترهاي معادلب کوستياکر -لوئيس و نيز ضريب زبهري

در نتي

نسه ت دقيهق و به ويهژو سهادوتهر نيهز هسهت ( .)3عمهدة

مانينگ است ک برخال

روش هاي تخمين نفوذ ،م تني بر معادلب بيالن ح مي است

مراحل آبياري استفادو مهيکنهد و واکهر مطهرح کهرد (.)26

و بر اسا

دادوهاي مرحلب پيشروي جريهان توسهع يا ته

روشهاي ق لي ،از اطالعات تمام

روش بهينهه سههازي یيلههز و اسههميت ( )10نيههز از جملهه

است .روش هاي اليوت و واکر ( ،)9يهکنقطه اي شهپرد و

روشهايي است ک از دادوهاي مراحل پيشهروي و ذخيهرو

و همکهاران (،)25

براي بهرآورد ويژیهيههاي نفهوذ و ضهريب زبهري مانينهگ

يکنقط اي ميالپالي و همکاران ( ،)15دونقط اي ابراهيميان

اسههتفادو مههيکنههد و بههراي آبيههاري جويچه اي و در قالههب

و همکاران ( ،)8بهين سازي مککاليمونت و اسهميت ()16

نرما زار  IPARMتوسع يا ت است .در اين تحقيهق ،روش

( )20از جمل روشهاي

یيلز و اسميت براي آبياري جويچ اي توسع يا ت اسهت و

است ک از يک ،دو يا چند نقطب مرحلب پيشروي جريان در

براي آبياري نواري اصهالح و روش جديهدي بها رويکهرد

همکاران ( ،)23يکنقطه اي واليهانتزا

و بهين سازي رودريگز و مارتو

تخمين پارامترهاي نفوذ استفادو شدو است.

بهين سازي مطرح شد .اسا

ارزيابي یستردة روش هاي برآورد پارامترهاي نفهوذ در

اين روش بر مراحل پيشروي

و ذخيرو و م تني بر روش بيالن ح مي اصالحشدو (بهراي

جويچ و نوارهاي آبياري م تني بر مرحلب پيشهروي نشهان

کهل مراحهل آبيهاري) اسهت .دقهت روش پيشهنهادي بها

داد ک ه روش اصههالحشههدة ميالپههالي و همکههاران و روش

روشهاي متداول دونقط اي و بهينه سهازي چنهد سهطحي

دونقط اي اليوت و واکر در مقايسه بها روش يهکنقطه اي

واکر ارزيابي شد.

شپرد و همکاران ،روش دونقط اي ابراهيميان و همکهاران،
روش يکنقط اي ميالپالي و همکاران و روش يکنقطه اي
واليانتزا

مواد و روشها
در ايههن مطالعهه  ،روش دونقطهه اي اليههوت و واکههر روش

و همکاران نتاي بهتري راهم مهيکنهد ( .)8در
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متههداولي بههر اسهها

پارامتر  kبا استفادو از پيشهروي جريهان ،به صهورت زيهر

دادوهههاي مرحلههب پيشههروي ،و روش

برآورد ميشود (.)26

بهين سازي چندسطحي روش م نا ( )17 ،16 ،5 ،2بر اسا
دادوهاي کل مراحل آبياري در تخمهين پارامترههاي معادلهب

0 ,n

()2

نفوذ در نظر یر ت شد و با روش پيشنهادي مقايس شد ک

k *  min  tL  tL a , f

در اين رابط  k* ،مقهدار برآوردشهدة  t L ،kو  t Lمقهدار

در ادام تشريح ميکنيم.

اندازویيري و ش ي سازيشدة زمان پيشروي به ازاي مقهادير
تخمين اوليهب  a ،f0و  nاسهت f0 .از هيهدرویرا

روش بهينهسازی چند سطحی

روانهاص

خروجي تعيين ميشود.

روش بهين سازي چندسطحي روشي براي واسن ي ضريب


( Ri  Ri ) 

i 1
 a , k * , n
N

2

زبري مانينگ و پارامترهاي معادلب نفوذ کوستياکر -لوئيس

()3

است ک در سيستمهاي انتهاباز پيشنهاد شدو است .معادلهب

1
f  min 
 N
*
0

*

در اين رابط  f 0 ،مقدار برآوردشدة  Ri ، f0و

کوستياکر -لوئيس يکي از پرکاربردترين معاد ت تخمين

Riمقهادير

ميزان نفوذ در آبياري سطحي است ک براي یسترة وسيعي

اندازو یيري و ش ي سازي شدة دبهي روانهاص در زمهانههاي

از خاکها مناسب است (.)12

مختلر و  Nتعداد نقاط اندازویيري رواناص است.
I  kta  f0t

*

پس از تخمين  ، f0مرحلب ق ل با  f 0م دداا در تخمهين

()1
در اين رابط  I ،ح م نفوذ ت معهي در واحهد طهول در
واحههد عههر

 kتکههرار مههيشههود .ضههريب  aبهها اسههتفادو از دادوهههاي

نههوار ( )m3/m/mو معههادل عمههق نفههوذf0 ،

هيدرویرا

سرعت نفوذ نهايي ( )m3/m/m/minو معادل عمق نفهوذ در


( Ri  Ri )2 

i 1
 k * f 0* , n
N

واحههههد زمههههان t ،زمههههان ( ،)minضههههرايب  )-( aو k

()4

( )m3/mina/m/mپارامترهاي ت ربي معادل نفوذ است.

1
a*  min 
 N
|

*

در اين رابط  a ،مقهدار برآوردشهدة  aاسهت .پهس از

روش بهين سازي چند سطحي روشي م تني بر دادوهاي
مراحل مختلر آبيهاري اسهت .بهرخال

خروجي و ب صورت زير برآورد ميشود.

تخمههين  ،aمراحههل ق لههي در بههرآورد م ههدد  kو  f0تکههرار

روش دونقطه اي

ميشود.

اليههوت و واکههر f0 ،نيههز در ايههن روش از دادوهههاي مراحههل

در نهايت ،ضريب زبري مانينگ ( )nاز دادوهاي مرحلب

آبياري برآورد ميشود .عالووبر پارامترههاي نفهوذ ،ضهريب

پسروي برآورد ميشود.

زبري مانينگ نيز با اين روش تخمينپذير اسهت .یهام اول

* n*  min  tR  tR a * , f * , k

بهين سازي چند سطحي ،تخمين اوليب پارامترههاي م ههول

()5

( f0 ،k ،aو  )nاست .در ايهن تحقيهق بهراي تخمهين اوليهب

در ايههن رابطهه  t R ،و  t Rمقههادير زمههان پسههروي

پارامترهاي  kو  aاز روش دونقط اي و براي تخمين اوليب f0

0

اندازویيري و ش ي سازيشدو است.

از مقادير حاصل از استوان هاي مضهاعر اسهتفادو شهد .در

پس از تخمين  ،nتمامي مراحل ق لي در برآورد م هدد
 k ،aو  f0با * nتکرار ميشود (.)3 ،26

یام دوم ،پارامترها ب ترتيب اولويت و حساسيت ،بها روش
بهين سازي برآورد ميشود .واکر با آزمهون و خطها ،ترتيهب
تخمين  a ،f0 ،kو  nرا مناسبتهرين یزينه پيشهنهاد کهرد.
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روش دونقطهای

رواناص است .در ايهن روش ،عهالووبهر پارامترههاي نفهوذ،

ايههن روش را نخسههتينبههار اليههوت و واکههر در تخمههين

ضريب زبهري مانينهگ نيهز بها روش بهينه سهازي بهرآورد

پارامترهاي معادلب نفوذ کوستياکر -لوئيس ( aو  )kپيشنهاد

مهدل بهيالن ح مهي و از دو

کردند .اسا

مي شود .اين روش بر اسا

آن معادل پيوسهتگي و رابطهب نمهايي مرحلهب

بخش تشکيل شدو است .بخش نخست ،مرحلب پيشروي و

پيشروي است .در روش دونقط اي ،معادلب بهيالن ح مهي

بخش دوم مرحلب رواناص است ،شامل مراحل ذخيرو ،تخلي

در پيشروي جريان آص در سطح مزرع با معلهوم بهودن دو

و پسروي .بخش نخست ،بر اسا

برآورد مسا ت طيشهدو

نقط (معمو ا وسر و انتهاي نوار) از مرحلب پيشروي حهل

و بخش دوم بر اسا

و پارامترهاي معادلب کوستياکر -لوئيس از روابر ( )6و ()7

رايند بهين سازي ميشود .اين روش در آبياري جويچه اي و

استخراج شد.

در رالب مدل  IPARMتوسع يا ت و در اين مطالعه بهراي

()6

 Qt1
f t   Qt
f t 
 A  0 1  /  2  A  0 2 

x
1

r
x
1
 r 
 1
  2
a
 t1 
log 
 t2 

()7

رواناص خروجي از انتهاي نهوار ،وارد

آبياري نواري تصحيح شدو است ( .)10مراحهل توسهعب ايهن
روش و محاس ات در یامهاي زير ان ام شدو است.

Qt1
ft
A 01
x1
1 r
k
 z t1a

 .1مرحلة پيشروی
معادلب بيالن ح مهي در ههر زمهان طهي مرحلهب پيشهروي
رويداد آبياري کاربرد دارد .اين مدل بيانگر ايهن اسهت که

در اين روابر t ،زمان پيشروي ( A ،)minمتوسر سطح
مقط جريان ( Q ،)m2دبي ورودي به نهوار (x ،)m2min−1

ح م آص اعمال شدو در هر زمان با ح م ذخيهرة سهطحي

طول پيشروي ( r ،)mتوان رابطب نمايي پيشروي f0 ،سرعت

( )Vsب اضا ب ح م آص نفوذکردو ( )VIدر آن زمهان برابهر

نفوذ پاي ( )m min−1و  σzاکتور شکل زيرسطحي است ک

است.

از رابطب ( )8محاس ميشود.
()8

q0t  VI  Vs

()9
a  r (1  a)  1
) (1  a)(1  r

در اين رابط  q0 ،مقدار دبي ورودي بهر واحهد عهر

z 

( )m2min−1و  tزمان ( )minاست.

در اين رابط  )-( a ،پارامتر ت ربي معادلب نفوذ است.

شکل 1شمايي از ذخيرة آص سهطحي و زيرسهطحي در

 f0با دانستن نوع خاک يا آزمايش نفود تعيين مهيشهود.

آبياري نواري در مرحلب پيشروي را ارائ ميکند.

در اين معاد ت انديسههاي  1و  2به ترتيهب مربهوط به
پيشروي تا نصر و انتهاي نوار است.
روش بهينهسازی پيشنهادی
روش بهين ه سههازي پيشههنهادي در تخمههين ضههريب زبههري
مانينگ و پارامترهاي معادلب نفهوذ کوسهتياکر -لهوئيس در
آبياري نواري و سيستم هاي انتهابهاز پيشهنهاد شهدو اسهت.

شکل  .1ذخیرة آب سطحي و زيرسطحي در آبیاری نواری

روش پيشنهادي روشي م تني بر دادوهاي مرحلب پيشروي و

طي مرحلة پیشروی جريان
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 .2ذخيرة آب سطحی در مرحلة پيشروی ()Vs

در اين رابط  J ،مقدار شيب سطحي ( n ،)m/mضريب

در آبياري نواري ،زماني ک آص ب اصلب  lاز ابتدا ميرسد،
آص ذخيرو شهدو در واحهد عهر

زبري مانينگ ( )-و  q0مقدار دبي ورودي بر واحد عهر
( )m2min−1است.

به شهکل انتگهرال زيهر

با جايگذاري رابطهب ( )14در رابطهب ( ،)12رابطهب ()15

محاس ميشود.
1

حاصل مي شود ک بيانگر مقدار ح م آص سطحي در نهوار

Vs   hdx

()10

در اصلب  lاست (.)29

0

nq0 / 605 .l
3

در اين رابط  h ،عمق آص سطحي در نوار ( )mاست.
ونگ و همکهاران ( )28تهابعي نمهايي را بهراي مطهرح

3
10

()15

Vs   h .

J

کردند (رابطب .)11
m

()11

x

l

 .3ذخيرة آب زيرسطحی در مرحلة پيشروی ()VI


h  h0 1 


براي تعيين مقدار ذخيهرة آص زيرسهطحي ،از معادلهب نفهوذ

در ايههن رابط ه  h0 ،عمههق آص در ابتههداي نههوار (l ،)m

کوستياکر -لوئيس (رابطب  )1استفادو شد .زماني ک آص ب
اصلب  lاز ابتداي نوار ميرسد ذخيهرة آص زيرسهطحي بهر

مسا ت طيشدة جريان آص ( )mو  mضريب شکل پرو يل

واحد عر

سطحي آص ( )-است.

ب شکل انتگرال زير محاس ميشود.
1

با جايگذاري رابطهب ( )11در رابطهب ( ،)10رابطهب ()12
()16

حاصل ميشود (.)29
h0 .l
1 m

()12

Vs 

پيشروي در نوار آبياري تاب نمايي زير است (.)27 ،21 ،9
x  pt r

()17

) ،σh=1/(1+mرابطب ( )13استخراج ميشود.
h0 .l
  h .h0 .l
1 m

0

سههادوتههرين و معمههولتههرين معادلههب موجههود در مسههير

با تعريهر هاکتور شهکل نهيمرخ سهطحي به صهورت

()13

VI   Idx

در اين رابط  p ،و  rضرايب ت ربي ( )-است و مقادير
Vs 

آن را منحني برازشدادوشدو با رابطب ( )17مطابق با مسا ت
اندازویيري شدو و زمان پيشروي آص در نقاط متعدد تعيهين

اکتور شکل نيمرخ سهطحي  ،σhارلهب از  0/7تها 0/8

مههيشههود .بهها در نظههر یههر تن رابطههب ( )1و رابطههب ( )17و

توصي شدو است .بهراي مقهدار هاکتور شهکل سهطحي در

انتگرالیيري از رابطب ( ،)16رابطهب ( )18بهراي ح هم آص

مطالعات مختلهر مقهادير  0/75 ،0/79 ،0/74 ،0/8و 0/79

ذخيرة زيرسطحي ب دست آمد (.)29

پيشنهاد شهدو اسهت ( .)26 ،22 ،19 ،21 ،14در ايهن مقاله

f 0 .t
l
1 r

VI   z kta l 

متوسر مقادير مشاهدوشدو معادل  0/77براي اکتور شهکل

()18

سطحي در نظر یر ته شهد .عمهق آص در ابتهداي نهوار را

در اين رابط  σz ،همان اکتور شکل زيرسهطحي اسهت

ميتوان با معادلب مانينگ محاس کرد (رابطب .)14

nq0 / 605


ک از رابطب ( )8محاس ميشود.

3

3

()14

با جايگذاري رابطهب ( )8در ( )18و جايگهذاري رابطهب

h0

حاصل و رابطهب ( )14در رابطهب ( ،)9رابطهب ( )19حاصهل

J 10

ميشود (.)29
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ساحيب ( )11براي آبياري نواري مطرح کردند .رضي هاي

()19
a  r 1  a   1 a
f .t
kt l  0 l
) (1  a )(1  r
1 r

بر اسا

.l 

nq0 / 60

3
5

3
10

اين روش ع ارت است از:

q0 .t   h .

 .1شدت جريان ورودي ب نوار ثابت است.

J

رابطب ( ،)19مسا ت طيشهدة جريهان در ههر

 .2شيب نوار يکنواخهت و سهطح مقطه آن منشهوري

زمان از رابطب ( )20ب دست ميآيد.

است.

()20

 .3زمان پيشروي در نهوار به صهورت تهابعي نمهايي از
q0 t

f .t
a  r 1  a   1 a
kt l  0 l
) (1  a)(1  r
1 r

.l 

3
5

nq0 / 60
3
10

l

مسا ت پيشروي قابل بيان باشد.

 h.

 .4طول نوار بي نهايت است و ههر آبهي که از انتههاي

J

واقعي نوار ع ور کند رواناص محسوص ميشود.

رابطب ( )20معادلب نهايياي است ک براي بهينه سهازي

شکل  ،2مقطعي طولي از نوار را طي مراحل پيشروي و

پارامترهههاي نفههوذ ( k ،aو  )f0و ضههريب زبههري وارد تههاب
هد

رواناص نشان ميدهد ک در آن ذخيرة سطحي و زيرسطحي

ميشود.

آص در یامهاي زماني مختلر مشخص شدو است .بهرآورد
رواناص ب ايهن شهکل صهورت مهيیيهرد که طهول نهوار

 .4مرحلة رواناب
تحليل هيهدرویرا

روانهاص نيهز بهر اسها

بي نهايت ر

اصهل بهيالن

شدو است ،لذا بها رسهيدن آص به انتههاي

واقعي نوار (معادل بها زمهان شهروع روانهاص) ،در قسهمت

ح مي اسهت که در آن ح هم آص اعمهالشهدو برابهر بها

رضي نوار ذخيرة سطحي و زيرسطحي اتفاق ميا تهد که

م موع ح مهاي ذخيرة سطحي و زيرسطحي است .روش

م موع آنها معادل با ح م رواناص ر

ب کار ر ت در اين تحقيهق در بهرآورد روانهاص را حامهد و

شکل  .2مقطع طولي نوار طي مرحلههای پیشروی و رواناب
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ميشود.

ارائة مدل بهینهسازی برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از دادههای پیشروی و رواناب

 .5ذخيره آب سطحی در مرحلة رواناب
همان طور ک یفتيم ،در ايهن روش طهول نهوار بهينهايهت
ر

()24

 L 
h0 L1 (i )   1
L 
1 
   sin 1 

  sin 2 sin 

2  2 2
 L1 (i )  
 L1 (i ) 


مي شود و با رسيدن آص ب انتههاي واقعهي نهوار که

معادل با زمان شروع رواناص است ،در قسمت رضي نهوار

 .6ذخيرة آب زيرسطحی در مرحلة رواناب

ذخيرة سهطحي و زيرسهطحي اتفهاق مهيا تهد .ح هم آص

ذخيرة زيرسطحي شامل ح م آص نفوذ کردو در بهازواي از

ذخيرو شدو در نوار تابعي از پرو يل ج هب جريان آص اسهت

طول نوار است .مهدل پيشهنهادي بهر اسها

و از رابطب ( )21محاس ميشود (.)11
2

()21

 x 

hx (i )  h0 1  
 L1 (i ) 

زيرسطحي آص طي اولين یام زمهاني )  ، t (iبعهد از شهروع

رواناص ب طور تقري ي با توج ب شکل  2به صهورت زيهر
تعيين ميشود.

محاس شهدو از معادلهب مانينهگ (رابطهب  hx (i) ،)14عمهق
جريان در اصلب  xاز انتهاي نوار در قسمت طول رضي نوار

)( Kt (i) a  f 0 t (i ))  xr (i
Vib (i) 
2

()25

( )mو ) L1 (iکل مسا ت پيشهروي طهي زمهان ]) [ta + t (i

طي یام هاي زماني بعدي ،ج ههب مرطهوص بها در نظهر

( )mو معادل با ]) i ،[L + xr(iانهديس و  taزمهان مهورد نيهاز

یر تن خطوطي مستقيم و متصل ب هم مطهابق بها شهکل 2

براي پيشروي آص در کل طول نوار ( )minاست (.)11

به طههور تقري ههي مشههخص مههيشههود و ح ههم آص ذخيههرة

زمان پيشروي ممکن است به صهورت تهاب نمهايي از

زيرسطحي ب صورت رابطب ( )26است.

مسا ت پيشروي (رابطب  )17بيان شهود .بنهابراين xr(i) ،بهر

()26

رابطب ( )17ب صورت زير محاس ميشود.

i

nd

Vib (i)  

xr (i )  p(ta  t (i ))  L
r

()22

معادلهب نفهوذ

کوستياکر -لهوئيس رابطهب ( )1ارائه شهد .ح هم ذخيهرة

در اين رابط  ho ،عمق جريهان در ابتهداي نهوار ( )mو

اسا

Vsb (i ) 

i 2 j2

در ايههن رابط ه  L ،طههول نههوار xr(i) ،مسهها ت رضههي

 K(t( j))a  f t( j)  k( t( j  1)) a  f t( j  1) 


2


(x2 (i  2  j)  x2 (i  1  j))

با انتگرالیيري از  Lتا ) L(iکل ح م آص ذخيهروشهدة

در اين رابط  Vib(i) ،ح م ذخيرة زيرسطحي در طهول

طيشدو از انتهاي نوار بعهد از زمهان )] [t + t (iو ) t (i
a

یام زماني طي مرحلب رواناص ( )minاست.
سطحي در واحد عر

نوار حاصل ميشود.
) x  L1 ( i

 h (i )dx
x

()23

نوار در یام زماني )  nd ،)m3/m( t (iشمارة یام هاي زماني
و  jانديس است.

V sb(i ) 

xL

با معلوم بودن مقدار ح م ذخيرة سطحي و زيرسطحي

بهها جايگههذاري روابههر ( )21و ( )22در رابطههب ( )23و

در مرحلب رواناص و با در نظر یر تن طول رضي از انتهاي

انتگهرالیيهري از  x = Lتها ) ،x = L1(iکهل ح هم ذخيهرة

رابطب بيالن ح مي ،ح م روانهاص ()m3/m

نوار ،بر اسا

سطحي ) Vsb(iدر مدت زمان مشهخص ])  [ta + t (iبها در

از رابطب ( )27محاس ميشود.

نظر یر تن طول رضي از انتهاي نوار ( )m3/mبرابر خواهد

()27

بود با (.)11
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 .7تابع هدف
بر اسا

 Solverاز الگوريتم یراديهان نهزول تعمهيم يا ته ()GRG

1

روش پيشهنهادي پارامترههاي نفهوذ ( k ،aو  )foو

بههراي مسههائل بهين ه سههازي ريرخطههي ( )NLPمعمههول ،از

ضريب زبري ( )nبا کمين سهازي اختال هات بهين مسها ت

الگههوريتم تکههاملي 2بههراي بهين ه سههازي مسههائل ريرخطههي

پيشروي اندازویيري و محاس اتي ،همچنين ح هم روانهاص

ريرمعمول (پيچيدو) و از الگهوريتم سهيمپلکس بهراي حهل

اندازویيري و محاس اتي در مرحلب رواناص (مراحل ذخيهرو،

مسائل برنام ريزي خطي ( )LPاستفادو ميشود .بهراي حهل

تخلي و عقبنشيني) برآورد ميشود .الگهوريتم مربهوط به

مسئلب بهين سازي وق و با توج به ريرخطهيبهودن تهاب

هر مرحل ب صورت روابر ( )28و ( )29تعرير ميشود.

هد  ،الگوريتم تکاملي به کهار یر ته شهد .قيهدها بهراي

()28

متغيرهاي  f0 ،aو  kب صهورت بهزرگتهر از صهفر و بهراي

2





Na 

q0t
SSEadvance    xi 

3
i 1 
nq / 605 .l  a  r 1  a   1 kta l  f 0 .t l 
h. 0 3


) (1  a )(1  r
1 r 

J 10

2

()29

ضريب زبري ( )nبزرگتر از صفر و کوچکتهر از ( 0/1بها
توج ب شراير مزرع ) تعرير شد.
ارزيابی روشها

Nr

SSERun0 ff   VRi  Vsb (i )  Vib (i ) 

ب منظور ارزيابي عملکرد روشهاي دونقط اي ،بهين سهازي

i 1

چندسههطحي و بهين ه سههازي پيشههنهادي در تخمههين ح ههم

در ايهن روابهر SSEadvance ،م مهوع مربعهات خطهاي

رواناص و نفوذ ،از معيار خطاي نسه ي ( )REو زمهانههاي

اسههتاندارد مرحلههب پيشههروي SSERunoff ،م مههوع مربعههات

پيشروي و پسروي از شاخص ريشب ميانگين مربعات خطها

خطاي استاندارد مرحلب رواناص xi ،و  VRiب ترتيب مسها ت

( )RMSEو ضريب تعيين ( )R2استفادو شد.

پيشروي اندازویيريشدو ( )mو ح م رواناص اندازویيهري

 100

شدو ( Na ،)m3/mتعداد نقاط پيشهروي و  Nrتعهداد ح هم

 T

 T pi 

N

2

ب شکلي بدون بعهد و بها جمه

()33

ميشود.






()30
1
2


 
2
 SSE
  SSE

Objective Function   N a advance    N a Runoff 

 
2
2 
  xi   VRi 
 i 1
  i 1


mi

i 1

N

()32

خطاهاي رواناص و پيشروي ب صورت رابطب ( )30تعريهر

1

Vm

()31

رواناص اندازویيري شدو است.
در نهايت ،تاب هد

V p  Vm



 Tpi   n  Tm  Tp
2

 n  Tp

2
pi

 T

2

RE 

 T

mi

 n  Tm

2

RMSE 

 T

mi


R  


2

در اين رابط  Vp ،ح م رواناص يا نفوذ پيشبينهي شهدو
( Vm ،)m3/mح ههم روانههاص يهها نفههوذ انههدازویيههريشههدو
( Tp ،)m3/mزمان پيشروي يا پسهروي پهيش بينهي شهدو در

ب منظور حل مسئلب بهين سازي ،از ابزار  Solverاستفادو

ايسههتگاو iام ( Tm ،)minزمههان پيشههروي يهها پسههروي

شد ک يکي از امکانات جان ي نرما زار اکسل است و قدرت
حل مسائل بهين سازي خطي و ريرخطي را دارد .در برنامهب

1. Generalized Reduced Gradient
2. evolutionary
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و شهيب نهوار) ،ضهريب زبهري

اندازویيريشدو در ايستگاو iام ( )minو  Nتعهداد ايسهتگاو

هندسب نوار (طول ،عر

است.

مانينگ ،دبي ورودي ب نوار ،زمان قط جريان ،با ت خاک

در اين تحقيق از مدل  WinSRFRاستفادو شد ک مهدل

و سهرعت نفهوذ پايه اسهت .مشخصهات سهري دادوههاي

رياضي يکبعدي در تحليل و ش ي سهازي آبيهاري سهطحي

صحرايي ارزيابي آبيهاري نهواري در جهدول  1ارائه شهدو

است و کاربرد زيادي در طراحي و مديريت آبياري سطحي

است .اين دادوهها بریر ته از یهزارشههاي ع اسهي ( )4و

دارد .پارامترهههاي تخمينههي معادلههب نفههوذ به روشهههاي

ع اسي و همکاران ( )5است .در اين یزارشهها ،اطالعهات

دونقط اي ،بهين سازي چندسطحي و بهين سازي پيشنهادي،

مراحل پيشروي ،پسهروي ،هيهدرویرا

جريهان ورودي و

ب مهدل  WinSRFRوارد و مراحهل پيشهروي ،پسهروي و

خروجهههي ،پارامترههههاي هندسهههي و سهههاير مشخصهههات

روانهاص بهراي شهش رويهداد آبيهاري نهواري

اندازو یيري شدو است .شراير پايين دست جريان در تمامي

هيدرویرا

نوارها ب صورت انتهاباز بود و با نصب لومههاي  WSCدر

ش ي سازي و ارزيابي شد.

رواناص خروجهي انهدازویيهري

انتهاي نوارها ،هيدرویرا
دادهها

شد .سرعت نفوذ پايه ( )f0از روش ورودي -خروجهي در

در ارزيابي عملکهرد روشهها ،از اطالعهات آزمهايشههاي

مزرعب اندازویيري است (جدول .)1

ميداني آبياري نواري اسهتفادو شهد .ايهن اطالعهات شهامل
دادوهاي پيشروي ،پسروي ،هيدرویرا

رواناص ،اطالعهات

جدول .1مشخصات دادههای صحرايي مورد استفاده ()5 ،4

متغير آبياري
دبي ورودي

()lit/s/m

شيب طولي نوار
طول نوار

()m

زمان قط جريان
عر

()m/m

نوار

()min

() m
†

با ت خاک

ضريب زبري مانينگ

عالمت

نوار 1

نوار 2

نوار 3

نوار 4

نوار 5

نوار 6

q

1/11

1/66

1/35

1/37

1/5

1/37

S

0/0082

0/0082

0/0082

0/0082

†

()mm/hr

0/00156 0/00086

L

180

180

180

170

110

147

tco

320

270

390

260

178

137

w

8

8

8

8

5/2

7/2

لوم رسي

لوم رسي

لوم رسي

لوم رسي

سيلتي

سيلتي

سيلتي

سيلتي

رسي

رسي

n

0/04

0/04

0/04

0/04

0/063

0/049

f0

13/2

13/1

13/2

13/1

7/8

7/8

-

() -
سرعت نفوذ پاي

آزمايش صحرايي

با ت خاک در عمق  60-0سانتيمتري نيمرخ خاک اندازویيري شدو است.
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نتايج و بحث

بهين سازي چنهد سهطحي و روش بهينه سهازي پيشهنهادي

نتاي برآورد پارامترهاي معادلب نفهوذ ( k ،aو  )foو ضهريب

وجود دارد ،تأثير تفاوت روشها در محاس ب پارامترهاست،

زبري مانينگ ( )nب روش بهين سازي چند سطحي و روش

ب طوري ک در روش بهين سازي چنهد سهطحي عهالووبهر

پيشههنهادي و پارامترهههاي معادلههب نفههوذ ( )k ،aبهه روش

دادوهاي مراحل پيشروي ،پسروي و روانهاص خروجهي ،از

دونقط اي براي هر يهک از نوارههاي آبيهاري بهرآورد شهد

مدل آبياري سطحي در برآورد ويژیيهاي نفهوذ و ضهريب

(جههدول  .)2مقههادير ضههريب  R2و  RMSEبههرآورد زمههان

زبري مانينگ استفادو ميشود؛ ولهي ،در روش بهينه سهازي

پيشروي و پسروي در نوارهاي مورد مطالع به سه روش

پيشنهادي ،مطابق معادلب بيالن ح مي ضرايب معادلهب نفهوذ

در جدول  3آمدو است .همچنين ،مقهادير روانهاص و نفهوذ

و ضريب زبري مانينگ برآورد ميشود .عهالووبهر ايهن ،در

اندازویيريشدو و ش ي سازيشدو ،ب همهراو مقهادير خطهاي

روش بهين ه سههازي چندسههطحي ،پارامترههها ب ه ترتيههب و

نس ي رواناص و ح م نفوذ مربوط به سه روش در شهش

یامب یام محاس ميشود ،در حالي ک در روش بهين سازي

نوار مورد مطالع در جدول  4ارائ شدو اسهت .در نهايهت،

پيشنهادي پارامترهاي  f0 ،k ،aو  nب صورت همزمان بهينه

مقايسههب نتههاي مراحههل پيشههروي ،پسههروي و روانههاص

مي شود ( .)6به ايهن ترتيهب ،در نظهر یهر تن اثهر متقابهل

اندازویيريشدو و ش ي سازيشدة حاصهل از سه روش در

متغيرهاي تصميم (م هول) بر روي هم ،وقتیير ن هودن و

هر يک از نوارهاي آبياري در شکلهاي  3تا  5بررسي شدو

عدم نياز ب يک مدل ش ي سازي آبياري سطحي در بهرآورد

است.

ترتي ي پارامترها از محاسن اين روش است.

نتاي جدول  2نشان ميدههد که پارامترههاي نفهوذي

مقهههدار  RMSEدر زمهههان پيشهههروي در روشههههاي

برآوردشهدو به روش بهينه سهازي چندسهطحي ،بها روش

دونقط اي ،بهين سازي چندسطحي و بهين سازي پيشهنهادي

کهم و بها روش دونقطه اي

تفاوت زيادي ندارد .ولي روش بهين سهازي چنهد سهطحي

بيشتري دارد؛ به یونه اي که ضهريب  aدر روش

متوسر  RMSEکمتري ( 3/7دقيق ) نس ت ب بهينه سهازي

بهين سازي چند سهطحي در نهوار  2برابهر  ،0/35در روش

پيشنهادي ( 5/3دقيق ) و روش دونقط اي ( 5/8دقيق ) دارد.

بهين سهازي پيشهنهادي  0/38و در روش دونقطه اي 0/48

نتاي نشاندهندة دقت نزديک و نس تاا خوص سه روش در

ب دست آمد .ضريب  kهم در روش بهين سازي چندسطحي

بههرآورد زمههان پيشههروي اسههت .متوسههر  RMSEدر زمههان

در نههوار  2برابههر  ،44/5در روش بهين ه سههازي پيشههنهادي

پسروي در روش بهين سازي چندسطحي  3/7دقيقه  ،روش

 44/13و در روش دونقط اي  49/71حاصل شد .همچنين،

بهين سهازي پيشهنهادي  7/0دقيقه و روش دونقطه اي 6/8

مقدار ضريب  foدر روش بهين سازي چند سطحي در نهوار

دقيق است .روش بهين سازي چند سطحي دقت با تري از

 2برابر  ،17/0و در روش بهين سازي پيشنهادي  16/44بود.

ديگههر روشههها در بههرآورد زمههان پسههروي دارد ،و روش

مقدار ضريب  nدر روش بهين سازي چند سطحي در نهوار

دونقط اي و روش پيشنهادي عملکهرد مشهابهي در بهرآورد

 2برابر  0/035و در روش بهين سازي پيشنهادي  0/04بود.

زمان پسروي داشت است.

بهين سازي پيشنهادي اخهتال
اختال

در روش دونقطه اي مقهدار ضهريب  f0براسها

روش

زمان پسروي برآوردشدو ب س روش دقت نس تاا خوبي

ورودي -خروجي و ضريب  nاز ق ل مشخص شهد و جهز
پارامترهاي محاس اتي ن ود .اختال

دارد ک ممکن است ناشي از اين باشد ک زمان پسروي ب

کمي ک بهين دو روش

پارامترهاي معادلب نفوذ ( aو  )kچندان حسا
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مقدار ضريب زبري حسا تر است ( .)26 ،3مقهدار  nنيهز

بر اسا

در اکثر نوارهاي مورد مطالع براي روشهاي دونقطه اي و

ميشود و مطابق روش ورودي -خروجي مقدار تقري هي f0

روش پيشنهادي يکسان و در روش بهين سهازي پيشهنهادي

و با استفادو از اطالعات هيدرویرا

جريهان خروجهي در

ب مقدار جزئي متفاوت است .مقدار  R2در زمهان پيشهروي

مزرع در نظر یر ت ميشود .اطمينان ب مقدار  f0تعيينشدو

در روشهههاي دونقطهه اي ،بهينهه سههازي چندسههطحي و

ب هيدرویرا

خروجي در رسيدن ب مقدار ثابهت بسهتگي

بهين سازي پيشنهادي در محهدودة  0/97تها  0/99قهراردارد

دارد؛ شرايطي ک ممکن است در زماني طو نيتر از زمهان

ک ب معناي هم ستگي بها ي سه روش در بهرآورد زمهان

مورد نياز براي تأمين عمق مهورد نيهاز اتفهاق بيا تهد (.)26

پيشروي است .در زمان پسروي مقدار  R2در محهدودة 0/6

عالووبر اين ،در بيشهتر مهوارد آزمهايش تعيهين  f0به روش

تهها  0/98قههراردارد ،ب ه طههوري ک ه در روش بهين ه سههازي

ورودي– خروجي در بهازواي کوچهکتهر از طهول واقعهي

چندسههههطحي در محههههدودة  0/85تهههها  ،0/98در روش

جويچ (معمو ا در طول  20الي  30متر) ان ام ميیيرد .ب

بهين سازي پيشنهادي در محدودة  0/82تا  0/98و در روش

علت تغييرات مکاني نفوذ ،تعميم نتاي بازة اندازویيري به

دونقط اي در محدودة  0/60تا  0/98قراردارد .نتاي نشهان

کل طول جويچ عامل خطاست .همچنين ،ب منظور کاهش

ميدهد ک روش بهينه سهازي چندسهطحي و بهينه سهازي

خطاي تخمين سرعت نفوذ پاي  ،پيشنهاد شدو است که در

پيشنهادي دقت با تري نسه ت به روش دونقطه اي دارد.

روش ورودي -خروجي ،دبي جريان ورودي ثابهت باشهد؛

ممکن است ب اين علت باشد که روشههاي مهذکور ههر

اما ،ثابت نگ داشتن دبي ورودي نياز ب ت هيزات و کنتهرل

انهدازویيهريههاي

کنندوهاي جريان دارد .در ارلهب آزمهايش ههاي مزرعه اي

چهار پارامتر ( f0 ،k ،aو  )nرا بر اسا

مزرع اي برآورد ميکند .در حالي ک در روش دونقط اي و

مشاهدات مزرع اي ،يهک مقهدار بهراي  nهر

ثابت نگ داشتن دبي ورودي ب سختي امکانپذير است.

جدول  .2پارامترهای معادلة نفوذ و ضريب زبری مانینگ براساس روشهای دونقطهای ،بهینهسازی چندسطحي و روش پیشنهادی

روش اندازویيري
روش دونقط اي

روش بهين سازي چندسطحي

روش پيشنهادي

پارامتر

نوار 1

نوار 2

نوار 3

نوار 4

نوار 5

نوار 6

)a (-

0/43

0/48

0/17

0/43

0/72

0/18

)f0 (mm h-1

13/2

13/2

13/2

13/2

7/8

7/8

)k (mm h-a

28/64

49/71

26/72

37/17

21/06

28/53

)n (-

0/04

0/04

0/04

0/04

0/063

0/049

)a (-

0/3

0/35

0/24

0/43

0/43

0/16

)f0 (mm h-1

8/5

17

13/6

11/7

1/68

11

)k (mm h-a

42

44/5

30

40/6

39/2

25/8

)n (-

0/022

0/035

0/028

0/027

0/035

0/052

)a (-

0/35

0/38

0/23

0/33

0/4

0/12

)f0 (mm h-1

7/40

16/44

12/06

13/42

1/68

10/86

)k (mm h-a

61/88

44/13

31/8

41/96

39/2

25/9

)n (-

0/02

0/04

0/04

0/02

0/02

0/06
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جدول  .3مقادير ضريب تعیین و ريشة میانگین مربعات خطا در برآورد مرحلة پیشروی و پسروی
روش

پارامتر

نوار 1

نوار 2

نوار 3

نوار 4

نوار 5

نوار 6

روش

)RMSE (min

)6/14 (7/88

)11/16 (4/07

)5/63 (10/01

)2/65 (5/15

)7/19 (9/54

)2/42 (4/72

دونقط اي

)R2 (-

)0/99 (0/60

)0/99 (0/85

)0/998 (0/868

)0/99 (0/92

)0/99 (0/91

)0/99 (0/98

روش

)RMSE (min

)6/1 (2/30

)5/21 (3/18

)3/35 (4/02

)3/03 (2/64

)1/96 (6/27

)2/74 (4/03

)R2 (-

)0/98 (0/89

)0/98 (0/89

)0/99 (0/85

)0/99 (0/92

)0/99 (0/92

)0/99 (0/98

روش

)RMSE (min

)12/76 (2/93

)4/71 (3/80

)2/29 (10/08

)2/13 (3/85

)5/87 (14/71

)4/26 (6/87

پيشنهادي

)R2 (-

)0/97 (0/83

)0/99 (0/87

)0/99 (0/85

)0/99 (0/83

)0/99 (0/82

)0/99 (0/98

اندازویيري

بهين سازي چند
سطحي

†

مقادير داخل پارانتز مربوط ب مرحلب پسروي است.

مقهههدار متوسهههر خطهههاي نسه ه ي روانهههاص در روش

پارامترهاي نفوذ و ضريب زبري در آبياري جويچ اي با در

بهين سازي چندسطحي  0/5درصهد ،در روش بهينه سهازي

نظر یر تن س شکل هيهدرویرا

ورودي مختلهر شهامل

پيشنهادي  7/8درصد ،و در روش دونقطه اي  35/3درصهد

ثابت ،کاهشي و کابلي با استفادو از مدل اينرسي صفر ب کار

است .همچنين ،مقدار متوسر خطاي نس ي ح م نفهوذ در

ر ت و صحت سن ي نتاي با دادوههاي مزرعه اي بررسهي

روش بهينهه سههازي چنههد سههطحي  0/3درصههد ،در روش

شد .نتاي نشان داد ک روش بهين سازي چنهد سهطحي در

بهين سازي پيشنهادي  2/1درصد و در روش دونقط اي 9/5

بهرآورد پارامترههاي معادلهب نفهوذ کوسهتياکر -لهوئيس و

درصههد اسههت .روش بهين ه سههازي چنههد سههطحي و روش

ضريب زبري با دقت بيشتري نسه ت به روش دونقطه اي

بهينهه سههازي پيشههنهادي ح ههم روانههاص را در تخمههين

عمههل کههرد و ح ههم کههل روانههاص ،ح ههم کههل نفههوذ و

پارامترهاي نفوذ و ضريب زبري وارد ميکند .در نتي  ،بها

هيدرویرا

خروجي با خطاي نس ي کمتري (در مقايس با

دقت با تري روانهاص و در نتي ه ح هم نفهوذ را بهرآورد

روش دونقط اي) پيشبيني شد (.)17

مهيکنهد .امها ،روش دونقطه اي قهر از دادوههاي مرحلهب

در تحقيقي ديگر ،دو روش بهين سهازي چندسهطحي و

پيشروي در برآورد ويژیهيههاي نفهوذ اسهتفادو مهيکنهد و

موازنب ح م با هم مقايسه و ط هق نتهاي  ،عملکهرد روش

بخشي از راينهد جريهان را در تخمهين پارامترهها در نظهر

بهين سازي چند سهطحي ،بهتهر از روش موازنهب ح هم در

نميیيرد ( .)3بنابراين ،قادر نيست ح م روانهاص و ح هم

برآورد پارامترهاي نفوذ داشت ( .)18در بررسي ديگهر ،دو

نفوذ را ب درستي تخمين بزنهد که نتهاي نيهز بيهانگر ايهن

روش بهين سازي چند سطحي و مدل  IPARMدر تخمهين

حقيقت است.

پارامترهاي معادلهب نفهوذ کوسهتياکر -لهوئيس ارزيهابي و
مقايس شد تا دقت هر يک در آبياري جويچ اي تعيين شود.

در مطالع اي ،روش بهين سازي چند سطحي در تخمين
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نتاي حاکي از عملکرد قابلق ول ههر دو روش در بهرآورد

روش بهين سازي چنهد سهطحي ان هام شهد .مطهابق روش

پارامترهاي نفوذ در آبياري جويچ اي بود (.)6

بهين سازي چند سطحي ،متوسر خطاي نس ي تخمين ح م
رواناص  0/5درصد و متوسر ريشب ميانگين مربعات خطاي

در تحقيقهي ،از دو مهدل  INFILTو  IPARMو روش
دونقط اي اليوت و واکر در برآورد پارامترهاي معادلب نفهوذ

تخمين زمان پيشروي و پسروي ب ترتيب  3/1و  3/2دقيقه

کاستياکر -لوئيس در آبياري جويچ اي معمهولي ،يهک در

محاس شد .نتاي نشهان داد که روش بهينه سهازي چنهد

ميان ثابت و يک در ميان متغير استفادو شد .نتهاي نشهان داد

سطحي در تخمين پارامترهاي نفهوذ آبيهاري نهواري روش

ک مدل  IPARMدقيقترين و مطمئنتهرين عملکهرد را در

قابلق ول و بادقت مناسب اسهت ( .)2در ايهن مطالعه نيهز

مقايس با روشهاي ديگر دارد (.)7

روش بهين سازي چندسطحي و روش بهين سازي پيشنهادي

در مطالع اي ک هد
اسا

در برآورد ح م آص نفوذيا ت عمکرد مناس ي داشت و از هر

به ود عملکرد آبياري نواري بهر

دو روش ميتوان در تخمين پارامترهاي نفوذ استفادو کرد.

چهار متغير دبي ورودي ،زمان قط جريان ،طهول و

شيب نوار بود ،واسن ي پارامترهاي نفوذ نوارها بهر اسها
جدول  .4مقادير اندازهگیریشده و شبیهسازیشدة رواناب و حجم نفوذ و خطای نسبي تخمین رواناب و نفوذ

روش اندازویيري

نوار 1

پارامتر

21120/0

جريان ورودي ()lit
دادوهاي اندازویيريشدو

رواناص اندازویيريشدو ()lit

2024/9

8420/0

19347/1 23030/0 24420/5 18199/8

7600/0

8021/4

753/5

1282/3

10514/1

1869/9

7567/3

4822/6

74/2

48/1

22/8

7/7

10/1

48/8

2920/2

20367

25610

21076

19502

8453

6439

11/9

4/9

8/5

0/8

11/2

19/7

2908/2

2470/3

8559/4

2020/1

8329/7

3274/0

0/41

0/05

0/01

0/24

1/07

1/05

18212

24422

23031

19352

7690

7987

خطاي نس ي ح م نفوذ ()%

0/1

0/0

0/0

0/0

1/2

0/4

رواناص ش ي سازيشدو ()lit

3185/8

2299/2

9420/1

2289/2

8692/9

3373/3

9/09

6/97

10/05

13/05

3/24

4/12

ح م نفوذ ش ي سازيشدو ()lit

17934

24593

22170

19083

7327

7888

خطاي نس ي ح م نفوذ ()%

1/5

0/7

3/7

1/4

3/6

1/7

خطاي نس ي رواناص

()%

ح م نفوذ ش ي سازيشدو ()lit
خطاي نس ي ح م نفوذ

()%

رواناص ش ي سازيشدو ()lit

روش پيشنهادي

26892/0

3240/0

رواناص ش ي سازيشدو ()lit

روش بهين سازي چند سطحي

26892/0

4/11261 16020/0 21372/0 31590/0

92

ح م نفوذ اندازویيريشدو ()lit

روش دونقط اي

نوار 2

نوار 3

نوار 4

نوار 5

نوار 6

خطاي نس ي رواناص

()%

ح م نفوذ ش ي سازيشدو ()lit

خطاي نس ي رواناص

()%

2471/5
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8560/0

رزا جنوبي ،وحید رضاوردینژاد ،و فريبرز عباسي

شکل  .3مقايسة پیشروی اندازهگیریشده و شبیهسازیشده با روشهای مختلف مورد مطالعه

شکل  .4مقايسة هیدروگراف رواناب اندازهگیریشده و شبیهسازیشده با روشهای مختلف مورد مطالعه
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شکل  .5مقايسة پسروی اندازهگیریشده و شبیهسازیشده با روشهای مختلف مورد مطالعه
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