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شبیهسازی تداخل آب شور و شیرين در ناحیۀ اشباع و غیر اشباع خاك با استفاده از مدل
فیزيکی و عددی HYDRUS-2D
حسین ربانیها ،1عبدالمجید لیاقت ،*2مسعود سلطانی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2استاد گروه آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
(تاریخ دریافت 1399/4/25؛ تاریخ تصویب )1399/6/11

چکیده
یکی از عوامل تهدیدکننده برای منابع آب شیرین ،پیشروی آب شور و نفوذ آن به سفرۀ آب زیرزمینیی اسیت .ایین مئیهله در
مناطق ساحلی و حاشیۀ کویرها اتفاق میافتد و سبب کاهش کیفیت آب شیرین میشود .تبخیر از سطح خیا

و عمیق سیطح

ایئتابی از عوامل تأثیرگذار بر پیشروی شوری و توزیع نمک در ناحیۀ اشباع و غیراشباع به حئاب میآید .در پژوهش حاضیر
با ساخت مدل فیزیکی به ابعاد  4×1×1متر شرایط قرارگیری آبخوان شور و شییرین در ههیار گرادییان هییدرولیکی مختلی
بررسی شد .هنگام انجام آزمایش از مدل فیزیکی ،دادههای رطوبت و شوری برداشت شید و سی س ،توزییع شیوری در میدل
فیزیکی با استفاده از نرمافزار  HYDRUS-2Dبه صورت عددی شبیهسازی شد .نتایج نشان داد مدل  HYDRUS-2Dبیهخیوبی
توزیع رطوبت و شوری را شبیهسازی میکند .بیشترین مقدار ریشیۀ مییانگین مربعیات خطیای نرمیالشیده ( )NRMSEبیرای
شبیهسازی رطوبت و شوری بهترتیب  9/28و  21/69درصد بود .نتایج نشان داد الگوی پیشیروی و پئیروی شیوری متفیاوت
است .در شرایطی که سطح آب شیرین باالتر است ،در ناحیۀ اشباع مانع از پیشروی آب شور شده و در ناحیۀ غیر اشباع تیأثیر
زیادی بر کنترل شوری نداشته است که دلیل آن تبخیر از سطح خا است .در ناحیۀ اشباع ،در شرایطی که سیطح آب شیور و
شیرین برابر بود ،سه واحد افزایش شوری در ناحیۀ شور دیده شد و در شرایطی که سیطح آب شیور بیاالتر بیود 6/5 ،واحید
افزایش شوری در وسط دو مخزن آب شور و شیرین مشاهده شد.
کلیدواژگان :آب زیرزمینی ،جبهۀ شوری ،گرادیان هیدرولیکی.

* نویسندۀ مسئول

Email: aliaghat@ut.ac.ir
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مقدمه
ایران از جمله کشورهای خشک دنیاست و سطح گستررد ای
از اراض تی آن در معتترش رتتوری قتترار داردب تته تتوری کتته
چهارمین کشور رور در آسیاست ] .[1ا العات هدستآمتد
از نقشۀ یک میلیونیم منا ع و اسرعداد خاکهای ایرانب نشتان
میدهد اراضی دارای ختاکهتای تا محتدود هتای مخرلت
روریب مستاتری معتادل  55/6میلیتون هکرتار  34درصتد
مساتت کل کشور) دارند ] .[2یشرر زمینهای رور در فالت
مرکزی و درتهای ساتلی جنوب و درتت خوزستران قترار
دارند .درمجموعب  6/8میلیون هکرار از اراضی کشاورزی کشور
درجات مخرل رتوری دارنتد و در ایتن میتانب  4/3میلیتون
هکرار ه غیر از روریب محدودیت دیگری ندارند ].[3
پیشروی آب رور میتوانتد ته عتواملی ماننتد تاتاوت
مقدار تغذیه و تخلیهب ساخرار زمینرناسی آ خوانب خواص
هیدرودینامیکی و ناپایداری یا عدم تعادل ررایط تاکم تر
آ خوانب نسبت داد رود ] .[4ررسی اثر هر یک از عوامتل
یادرد ر پیشروی آب رتور و ناتیتۀ اخترال در رترایط
واقعیب امری سیار درتوار و غیترممکن استتب ته همتین
دلیلب از مدلهای فیزیکی و عددی ه عنوان یتک را تتل
که هراتری این عوامل را ه هم مر و میسازندب استراادۀ
زیادی رد است ].[4
گوسوامی و کلمنت  )2007در پژوهشی پیشتروی آب
رتتور را تتا رن ت ردیتتاب)ب مشتتخ کتترد و در مح تیط
مرخلختتل تترای ستته تالتتت  .1جبه تۀ رتتوری در رتترایط
ماندگار تحت گرادیانهای هیدرولیکی مخرل ؛
 .2جبهتتۀ رتتوری در رتترایط نامانتتدگار و گتتذرا در تالتتت
پیشروی؛
 .3جبهۀ روری در ررایط ناماندگار در تالت پسروی.
را در مقیاس آزمایشگاهی ررسی کرد و مرز مشتررک
را در زمانهای مرااوتب ردارت کردند .آنها از مشتاهدات
تجر ی خود نریجه گرفرند که ناتیۀ انرقالی ین آب رور و
غیر رورب در هر دو تالت ررایط ماندگار و ناماندگار رورن
و مشخ یا غیر تدریجی است ].[5
در مطالعهای تداخل آب رور و آ خوان آزاد رتیرین در
همجتتتواری ستتتاتل تتتا استتترااد از متتتدل فیزیکتتتی
 180*120*1/5سانریمرر) رترایط تزریتق آب رتیرینب
ردارت از آب رور و پردۀ آب ند زیرزمینتی ررستی رتد.
نرایج پژوهش یادرتد نشتان داد را طتۀ گیتبن-هرز تر
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هخو ی مقدار ردارت آب و ناوذ آب رور را در ستواتل و
محیط ارباع ربیهسازی میکند ].[6
اتمتتدی و همکتتاران  )1396ستته تالتتت یادرتتد در
پتتژوهش گوستتوامی و کلمنتتت را تتا استترااد از متتدل
 CTRAN/Wو  SEAWATه صورت عددی رتبیهستازی
کردند .نرایج پتژوهش آنهتا یتانگر دقتت زیتاد متدلهتای
 CTRAN/Wو  SEAWATدر رتتبیهستتازی موقعیتتت و
ترکت جبهۀ آب رور ود ] 5و .[7
افال ونی و همکاران  )2015تا استرااد از نترمافتزار
 PMWIN5.3زهکش تائل درت قزوین را ا تهکتارگیری
داد های سطح ایسرا ی و هدایت الکرریکیب تغییرات سطح
ایسرا ی و روری ربیهسازی کردند [ .]8آنهتا سته پتارامرر
هدایت هیدرولیکیب میتزان تغذیته و آبدهتی ویتژ را ته
عنوان عوامتل تا میتزان تساستیت زیتاد در رتبیهستازی
گزارش دادند.
ژوهانسن و همکاران  )2002ا ساخت مدل فیزیکتی ته
ا عاد  20×20×20سانریمرترب جریتان تا دانستیرۀ مرغیتر در
محیط آزمایشگا را ربیهسازی کردند و متدل ریاضتی ترای
پیش ینی جریان آب رور ا چگالی مرغیر را ارائه دادند .آنها ا
آنالیز تساسیت روی پارامررهتای متدل ریاضتی ارائتهرتد و
مدلسازی معکتوس مشتخ کردنتد کته متدل ته ضتری
انرشارپذیری عرضی یشررین تساستیت را دارد ] .[9مقتولی
 )2016ا اسرااد از مدل ربیهستازی پیشتروی رتوری در
آ خوانهای ساتلیب پیشتروی آب رتور در رتور زار مرکتزی
درت قزوین را ربیهستازی کترد ] .[10نرتایج رتبیهستازی
پیشروی آب رور در آ خوان سرایان واقع در خراسان جنتو ی
تتا استترااد از متتدل  MODFLOWنشتتان داد ادام تۀ رونتتد
ردارت آب سب پیشروی جبهۀ آب رور کویری و افتزایش
غلظت خواهد رد ] .[11نورعا دی و همکاران  )2017تتثثیر
غلظت آب رور و گرادیان هیدرولیکی را ر جبهتۀ رتوری تا
اسرااد از مدل فیزیکی ررسی کردنتد .نرتایج پتژوهش آنهتا
نشان داد پسروی آب رور در زمان کمرری نسبت ه پیشروی
آب رتتور اتاتتا متتیافرتتد [ .]12همچنتتینب تتی پژوهشتتی
پیشروی آب رور در ساتل دریا ا هکارگیری مدل فیزیکی و
عددی  MODFLOWه صورت جریان رعاعی ررستی رتد.
نرتتایج پتتژوهش یادرتتد یتتانگر الگتتوی پیشتتروی و پستتروی
غیرمرقارن آب رور ود ] .[13تی پتژوهش دیگتری تغذیتۀ
مصتتنوعی آب رتتیرین تترای کتتاهش پیشتتروی آب رتتور در
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آ خوان آزاد ا اسرااد از مدل فیزیکی و عددی رتبیهستازی
رد .نرایج پژوهش یادرتد نشتان داد هرترین مکتان تغذیتۀ
مصنوعیب االی پنجۀ پیشروی آب رور است ].[14
نرایج مرعددی مدل عددی  HYDRUS-2Dستیمونک و
همکاران  )2012را ه عنوان ا زاری توانا ترای رتبیهستازی
جریان همزمان آب و امالح در خاک معرفتی کترد انتد ].[15
رنجبر و همکاران  )2017ر و تتب نیرترات و آمونیتوم را ته
صورت همزمتان در آ یتاری جویچتهای تا استرااد از متدل
 HYDRUS-2Dربیهسازی کردند .نرایج پژوهش آنها یتانگر
ایتتن استتت کتته متتدل  HYSRUS-2Dتوانتتایی رتتبیهستتازی
ر و تب نیررات و آمونیوم در زیرجویچه و پشرههای آ یاری را
دارد و رای مدیریت آب و امالح میتوانتد مایتد ارتد ].[16
مکاال و نتامبی  )2016توانتایی متدل  HYDRUS-2Dرا در
ربیهسازی چرخۀ نیرروژن  )Nitrogen Dynamicsدر نواتی
ارباع و غیرارباع ا اسرااد از داد های آزمایشگاهی ررستی
کردند .آنها آزمتایش را در رترایط آ یتاری پیوستره و چرختۀ
خشک ردن و تر ردن انجام دادند .نرایج پژوهش آنها نشتان
داد متتتدل  HYDRUS-2Dدر هتتتر دو تالتتتتب مقتتتادیر
مشاهد رد را هخو ی پیش ینی میکنتد ] .[17ستلطانی و
همکاران  )2018نرایج ربیهسازی نسبت عرش کارتت ته
نکارتتت مراتتاوت را در ستتامانۀ زهکتتش خشتتکب در مقیتاس
آزمایشگاهی ا اسرااد از HYDRUS-2Dب نشان دادند .نرایج
پژوهش آنها نشتان داد متدل  HYDRUS-2Dترکتت آب و
انرقال روری را در زهکشی خشک تا دقتت معقتولی ترآورد
میکند ].[18
پتتژوهش تاضتتر تته منظتتور ررستتی قا لیتتت متتدل
 HYDRUS-2Dدر رآورد و ربیهسازی تداخل آب رتور و
ریرین در دو ناتیۀ ارتباع و غیتر ارتباع در جتوار ستطح
ایستترا ی کتتمعمتتق انجتتام رتتد استتت .همچنتتینب اثتتر
گرادیانهای هیدرولیکی مخرل ر توزیع رتوری در متدل
فیزیکی و  HYDRUS-2Dررسی رد است .هدف اصتلی
از اسراادۀ نرمافزار  HYDRUS-2Dدر پژوهش تاضترب ته
دست آوردن ضرای هیدرولیکی و انرقتال امتالح ته روش
تل معکوس در هر یک از تیمارها است.
مواد و روشها
دادهبرداری و عملیات آزمايشگاهی

در این آزمایشب از متدل فیزیکتی از جتن

آهتن ته ا عتاد
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 400×100×100سامریمررب اسرااد رد .رای جلوگیری از
نشت آب عد از ساخره ردن مدلب تمام درز و رتکافهتا از
داخل ه وسیلۀ جوش آهتنب جورتکاری رتد .در دو ترف
مدل دو مخزن آب ه ول  21سانریمرر تعبیه رد و ترای
جلوگیری از زن زدگی و ایجاد خطا در نمونه رداریهاب تمام
سطوح تا رنت مخصتوص آهتن پورتش داد رتد .ختاک
اسرااد رد از مصالح رودخانهای تهیه رتد و ارتاتاع آن در
مدل  70سانریمرر ود .خاک داخل مدل ه صورت الیههای
 20سانریمرری ریخره رد .پ از پتر رتدن مختزنب ترای
همگن ردن خاک و تصول وزن مخصوص بیعیب سه تار
ا فاصلۀ یک هاره روی سطح خاک رترایط مانتدا ی ایجتاد
رد و پ از آنب آزمایشها رروع رد .مخازن آب ا اسرااد
از ور آهنی پانچ رد و توری پالسریکی ریز از ختاک جتدا
ردند تا مانع از ریزش و رسره ردن خاک روند رکل .)1
در االی مدل دو ظرف پالسریکی اسروانهای غیر رتااف ته
عنوان منبع تثمین سطح آب دو مخازن تعبیه رد .ظرف آب
ریرین ا آب ررب ا روری تقریباً  0/98دستیزیمتن تر
مرر و ظرف آب رور تا استرااد از نمتک عتام تا ترکیت
ریمیایی  )NaClا درصد خلوص  99/8درصد و روری 20
دسیزیمن ر مرر پر رد .ستطح آب مختازن در دو ترف
مدل ه وسیلۀ سرریز ثا ت نگته دارتره رتد .ترای تثبیتت
سطح آب در مخازن آب رور و ریرینب جریان آب ته تور
مسرمر از ظروف آب رور و ریرین ته مختازن رقترار تود.
روری مخزن آب رور تی آزمتایش نمونته ترداری و متدام
انداز گیری میرد تا مقدار آن ی زمان تغییر نکرد ارد.
خاک اسرااد رد رامل  67/82درصتد رتنب 10/14
درصد سیلت و  22/03درصد رس ود که افت آن ا توجه
ه درصد ذرات خاکب لوم رسی-رنی تعیین رتد .هتدایت
هیدرولیکی خاک ا اسرااد از روش ار افران انداز گیری و
 1مرر ر روز رآورد رد.
در تحقیق تاضر چهار تالت رامل:
 .1سطح آب ریرین و رور در  25سانریمرری از ک ؛
 .2سطح آب ریرین  15سانریمرر و ستطح آب رتور
در تراز  25سانریمرر از ک ؛
 .3سطح آب ریرین  30سانریمرر و ستطح آب رتور
 25سانریمرر از ک ؛
 .4سطح آب ریرین  10سانریمرر و ستطح آب رتور
در تراز  25سانریمرری
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زمان انجام رح ثا ت نگه دارره رد و تغییترات در ستطح
آب ریرین اعمال رد تا ررایط واقعی ربیهسازی رود.

انجام رد جدول  .)1در ررایط واقعی ا ردارت و یتا
تغذیۀ آب زیرزمینی گرادیان هیدرولیکی و جبهۀ پیشتروی
روری در درتها تغییر میکند .از اینروب تراز آب رور در
ظروف آب

آب شور

آب شیرین

شیر ورودی جریان
مخازن آب
نقاط دادهبرداری

کنترلکننده سطح آب

70 cm
Porous media

شکل  .1شمای کلی مدل ،مخازن آب شور و شیرين و نقاط دادهبرداری
جدول  .1مشخصات تیمارهای آزمايششده
شمارۀ آزمايش
1
2
3
4

سطح آب شور از کف
(سانتیمتر)
25
25
25
25

سطح آب شیرين از کف
(سانتیمتر)
25
15
30
10

در هر آزمایش در روزهای مخرل از خاک نمونه ترداری
انجام میرد .نمونهها ا استرااد از آگتر تا قطتر داخلتی 3
سانریمرر از اال در  3عمق و  6فاصله درمجموعب  18نقطه)
ردارره و رای انداز گیری ر و ت و رتوری ته آزمایشتگا
منرقتتل متتیرتتد .تاتترۀ ایجادرتتد توستتط آگتتر پتت از
نمونه رداری ا خاک همان محل پر رد و در نمونته ترداری
عدی رای ه تداقل رساندن خطا از آن محل نمونه ترداری
صتتورت نمتتیگرفتتت .عمتتق داد تترداری تتین  20تتتا 70
سانریمرری از سطح ود .از آنجا که مدل فیزیکی در فضتای
از قرار دارتب دیهی است که ه علت تبخیر از سطح خاک
نمک در الیۀ سطحی تجمتع پیتدا کترد و مسترقل از نتوع
آزمایش ه ور پیوسره منجر ه افزایش روری الیۀ سطحی
خاک رود .ه همین دلیلب انداز گیریهتای رتوری ختاکب
رامل هر دو ناتیۀ ارباع و غیر ارباع محیط مرخلخل انجام
رد و روری سطح خاک را رامل نمیرد.
در هر نمونه رداری تتدود  30گترم از ختاک ردارتره

مدت زمان آزمايش
(ساعت)
144
175
165
137

میانگین تبخیر از تشت
تبخیر (میلیمتر بر روز)
10/1
9/1
7/1
5/7

رد و در ظروف فلزی ه آزمایشگا منرقل و ر و ت آنها
ه روش وزنی انداز گیری رد .پ از خشک ردن نمونهها
و انداز گیری وزن خشک آنهاب ه هر یک مقدار مشخصی
آب مقطر اضافه رد تا ه محلول فو ارباع تبدیل رتوند.
رای انداز گیری روریب  24ساعت پ از اضافه کردن آب
ه نمونۀ خاک خشکرد ب روری محلول انداز گیری رتد
و ا اسرااد از را طۀ  1و ا دسررس تودن میتزان ر و تت
خاکب روری محلول خاک محاسبه رد.
)1

w1c1  w 2c2

که در آن  w1مقدار آب اولیۀ نمونۀ خاک ][Mب  C1روری
اولیۀ خاک ][dS.m-1ب  w2مقدار آب هنگام انداز گیری روری
][Mو  C2مقدار روری ثانویه ] [dS.m-1که انداز گیری رتد
است .را طۀ  1یالن جرمی در نمونه استت کته ارتبتا تین
مقدار آب و روری اولیه و ثانویه پ از اضافه کتردن آب) را
نشان میدهد .در را طۀ  1مقدار  C1مجهول است.
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مؤلاتههتتای تتی عتد تانستتور غیرهمگنتتی  K Aختتاک و K

مدل HYDRUS-2D

 HYDRUSو سرۀ نترمافتزاری همترا تا آنب متدلهتای
عددی را ارائه میکند که ترای رتبیهستازی ترکتت آبب
امالح و گرما در محیط مرخلخل رای ررایط ارباع و غیتر
ارباع کار رد دارد .این سرۀ نرمافزاری قا لیت ربیهستازی
جریان و انرقال امتالح ته صتورت یتک عتدیب دو عتدی و
سه عدی را دارد .اگرچه ربیهستازی ترکتت آب در تمتام
این مدلها تقریباً یکسان استب ولی مدلهای انرقال امالح
مخرلای وجود دارند که در کدهای مرااوت ارائه رتد انتد.
عضی از مدلها میتوانند فقط انرقال امتالح را مسترقل از
یکدیگر ربیهسازی کنندب در تالی که عضی دیگتر رتامل
خش یوژئورتیمیایی هسترند کته قتادر ته رتبیهستازی
واکنشهای پیچید ین امالح مخرل نیز هسرند .در ایتن
تحقیق از نمک عام رای ایجتاد آب رتور استرااد رتد
استتتب نتتا راین از معتتادالت انرقتتال امتتالح مستترقل تترای
ربیهسازی روری هر گرفره رد است.
معادالت حاکم

معادالت تتاکم تر تتداخل آب رتور و رتیرین رتامل دو
خش معادالت جریان آب و معادالت انرقال امالح میرود.
رای تصول نریجه و ررسی چگونگی پیشروی روریب اید
این معادالت ه صورت همزمان در تالتهتای غیرمانتدگار
تل روند .رای این منظورب در هتر گتر محاستباتی ا رتدا
مقدار سرعت و جهت جریان آب محاسبه میرود و سپ ب
در مرتلتۀ عتتدی تته عنتتوان ا العتتات ورودی تترای تتتل
معادالت انرقال جرم اسرااد میرود.
معادلۀ تاکم ر جریان دارسی آب در محیط مرخلختل
صل ب رای ررایط تراکمناپذیر و همدما و تا فترش نقتش
ناچیز فاز گازی در روند ترکتت متایعب تر استاس معادلتۀ
اصالحردۀ ریچادرز دو عدی در محیط ارباع و غیر ارتباع
ه صورت را طۀ  2تعری میرود:
)2


   A h A  

K iz    S
 K  K ij
t x i  
x i
 

که در آن:
 محروای ر و ت تجمی
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  L Lب  hارتااع معتادل

3

3

فشتتتار   L ب  Sعبتتتارت تخلیتتته یتتتا تغذیتتته  T 1 ب x i
… )i=1,2,مخرصتتات مکتتانی   L ب  tزمتتان   T ب

K ijA

هدایت هیدرولیکی غیر ارتباع ختاک

 LT 
1

و  Sتجتم

آب تخلیه-تغذیهرد در واتد زمتان از یتک واتتد تجتم
ختتاک استتت .منحنتی مشخصتۀ ر تتو ری ختتاک ) θ(ℎتتا
اسرااد از را طۀ وانگنوخرن  )1980و هدایت هیدرولیکی
غیرارباع ختاک ) K(hتا متدل کتاپیالری معلتم )1976
مطا ق روا ط 3ت  5ه دست میآید ] 19و :[20
s   r

h<0
n
 r 
 (h)  
(1   h ) m

h 0
 s

)3

2

)4
)5

که در

K (h )  K s S el 1  (1  S e1/ m )m 

1
آن, n  1 :
n

m  1

  r
,
s   r

Se 

 S eارباع نسبیب   sر و ت تجمی ارتباع  L3 L3 ب
  rر و ت تجمی اقیمانتد در پروفیتل ختاک  L3 L3 ب
 K sهتتتدایت هیتتتدرولیکی ارتتتباع   LT 1 و mب nب  αو l
پارامررهای تجر ی ورودی مدل هسرند که در ین آنهتا mب

 nو  lی عد و  αدارای عد

 L1 

است .پارامرر  lمعموالً ته

ور میانگین را ر  0/5در نظر گرفره میرود ].[20
مدل  HYDRUS-2Dرای ربیهسازی ترکتت امتالح
در محیط مرخلخل از تل معادلۀ جا هجتایی-انرشتار هتر
میگیرد .معادلۀ یادرد ه صورت عددی ته روش عناصتر
محدود گالرکینب همرا ا عبارتهای تخلیهب واکتنشهتای
مرتبۀ صار و یتک تتل متیرتود .روی امتالح در محتیط
مرخلخل واکنشهای گوناگونی مانند جذبب ترکی ب تبدیل
و تخری اتاا میافرد که هر یک از این عوامل ترای هتر
جزء از نمک ضرای مخصوص ه خود را دارد .در پتژوهش
تاضر ه ور کلی جا هجایی امالح و جبهۀ روریب مد نظر
ود است و اثر تمام عوامل نتام ترد روی رتوری محلتول
خاک نشان داد میرود .نا راینب در ربیهسازی امالح در
تحقیق تاضر روری خاک در نقتا مخرلت انتداز گیتری
رد و ه مدل داد رد است.
حل معکوس

رای ربیهسازی ترکت آب و امالح در ختاک ایتد روا تط
ریچاردز و جا هجایی-انرشار تتل رتوند .هتر یتک از ایتن
روا ط ضرای ثا ری دارند که در ختاک و رترایط مخرلت ب
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که در آنب  SIراخ تساسیتب  O1مقتدار اولیتۀ پتارامرر
خروجیب  O2مقدار ثانویۀ پارامرر خروجیب  I1مقتدار اولیتۀ
پارامرر ورودیب  I2مقدار ثانویۀ پتارامرر ورودیب ̅
 Oمروستط
مقادیر پارامرر خروجی و ̅ Iمروسط مقتادیر پتارامرر ورودی
است .بق این روشب تساسیت خروجیهای مدل نستبت
ه پارامررهای ورودی ه چهار گرو تساسب نیمهتستاسب
ا تساسیت کم و غیرتساس تقسیم ندی متیرتود ].[18
اگر میزان این راخ 0/5ت  1اردب متدل ته آن پتارامرر
ورودی نیمتتهتستتاس استتت .در صتتورتی کتته میتتزان ایتتن
راخ 0ت  0/5مدل ه آن پارامرر ورودی تساسیت کمی
دارد و در صورتی که تغییرات پارامرر ورودی هیچ تتثثیری
ر خروجی مقدار راخ نزدیک صار) مدل ندارره اردب
مدل ه آن پارامرر غیرتساس است.
تترای تتتدس اولیتتۀ پارامررهتتای هیتدرولیکیب داد هتتای
صتتاحات فشتتاری در نتترمافتتزار  RETCوارد رتتد و ضتترای
منحنی مشخصه ه دستت آمتد استت جتدول  .)2ضتری
پخشیدگی مولکولی رای نمک عام در ررایط اسراندارد ته
گزارش فان و همکاران  )2006را تر تا  0/057ستانریمرتر
مر ع ر ساعت است که ه عنوان فرش اولیه ه مدل داد رد
] .[22ضری انرشارپذیری تولی  10درصتد تول مستیر و
را ر ا  35/8سانریمرتر و ضتری انرشتارپذیری عرضتی 10
درصد انرشارپذیری ولی در نظر گرفره رد.

مرااوت اند .پارامررهای ر و ت ارباعب ر و ت تاقیمانتد ب
mب  nو  αدر تل جریان آب و ضرای انرشارپذیری تولی
و عرضی و ضری پخشتیدگی مولکتولی نمتک در رترایط
اسراندارد رای تل انرقال امالحب پارامررهایی هسترند کته
اید رای ررایط هر آزمایش هینه روند .مدل HYDRUS
رای هینه کردن ضرای ب معادالت را ه ور معکوس تتل
کرد و ا تغییر در مقدار هر پارامرر و ر اساس تا ع هتدف
موجودب مقدار خطا را تداقل میکند.
در مجموعب  5پارامرر رای ربیهسازی جریان آب ایتد
هینه رود .در پژوهش تاضر ا رتدا تا استرااد از تحلیتل
تساسیتب پارامررهای تستاس رناستایی رتد و ستپ ب
رای تل معکوس ه مدل معرفی ردند .تحلیل تساستیت
ر اساس مقایسۀ ر و تها ه عنوان پارامرر خروجتی و تا
تغییر پارامررهای ورودی تا سطح  ±90درصد انجتام رتد.
رخی از پارامرراها مانند ر و ت ارباع ا تغییترات زیتادب از
محدودۀ معقول خارج میردند که در آنها ه مقادیر کتم
اکراا رد .در نهایتب بقه ندی کیای تساسیت متدل تا
اسرااد از راخ تساستیت قر تانی  )1997انجتام رتد
] .[21این راخ عبارت است از:
(O2  O1 ) / O 
SI  
(I2  I1 ) / I 

)6

جدول  .2مقادير حدس اولیه

پارامرر

s

r

حرکت آب
n

 cm .cm 

 cm .cm 



0/385

0/0546

1/471

3

3

3

3

انتقال امالح


 cm 

Ks
)(cm.hr-1

DL
)(cm

DT
)(cm

) (cm2 .hr 1

0/0515

4/17

35/8

3/58

0/057

1

واسنجی و صحتسنجی مدل

واسنجی و ارزیا ی مدل تا مقایستۀ نرتایج تاصتل از تتل
معکوس و داد های مشاهداتی صورت گرفت .رای مقایستۀ
ین داد هاب از ضری تبیین )R2ب ریشۀ میتانگین مر عتات
خطا  )RMSEو ریشۀ میانگین مر عات خطتا نرمتالرتد
 )NRMSEاستترااد رتتد استتت روا تتط  7تتتا  .)9نرتتایج
مر و ه صحت و اعربارسنجی متدل در قستمت نرتایج و
حث آمد است.

2

)7

Dw

 n

  (Oi  O)(pi  p) 

R 2   n i 1
n
 (O  O)2 (p  p)2 

i
i
 

i 1
i 1

)8

1 n
 (Oi  pi )2
n i 1

)9

RMSE  100
O

که در آن:

RMSE 

NRMSE% 
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pب  pب Oب  Oب  nو  iتتهترتیتت مقتتادیر رآوردرتتد ب
مروسط مقادیر رآوردرد ب مقادیر انداز گیریرد ب مروسط
مقادیر انداز گیریرد ب تعداد داد ها و رتمارۀ هتر یتک از
داد ها است .بق گزارش جیمستون و همکتاران )1991
اگر مقدار  NRMSE < 10%ارتدب نشتاندهنتدۀ عملکترد
عالی مدل؛ اگتر  10% < NRMSE < 20%ارتدب عملکترد
خوب مدل را نشان میدهد؛ اگر 20% < NRMSE < 30%
اردب نشاندهندۀ عملکترد مروستط متدل و > NRMSE
 30%نشاندهندۀ عملکرد ضعی مدل است ].[23
شرايط اولیه و مرزی

ررایط اولیۀ ر و ت در ک مدل ارتباع و در ستطح ختاک
 -70سانریمرر ه صورت خطی فرش ردب ه یتانی تعتادل
ر و ری در پروفیل خاک منظور رد .ررایط اولیۀ روری اثتر
زیادی ر نرایج دارد ه همین دلیتل از ختاک نمونته ترداری
رتتد و تته نتترمافتتزار داد رتتد .متتدل ا رتتدا تترای رتترایط

913

هیدرولیکی تل رد و پ از رسیدن ه نرایج قا تل قبتولب
تتتل معکتتوس تترای رتتوری انجتتام گرفتتت .رتترایط متترزی
هیدرولیکی در سطح ختاک ته علتت تبخیتر رتر مترزی
اتمساریکب در مجاورت مخازن آبب رر مرزی هد ثا ت ه
اندازۀ ستطح آب در آن تیمتار و قیتۀ مرزهتا تدون جریتان
لحاظ ردند .رکل  2ررایط مرزی اعمالرد در تیمار یتک
سطح را ر آب رور و آب ریرین) را نشان میدهد.
تبخیر ا اسرااد از داد های تشت تبخیر انداز گیری رد.
مقدار ضری تشت تبخیر در اقلیم کترج کته نیمتهخشتک و
خشک ودب ضری تشت ر اساس روا ط مخرل موجود تین
 0/45تا  0/75محاسبه رد .ا اسرااد از مدل ضرای مخرل
تشت تبخیر ررسی رد و مقدار  0/5از تین آنهتا انرختاب
رد .سپ ب داد های تبخیر از تشت ا ضرب ضری تشت ته

تبخیر از سطح خاک تبدیل رد ] 24و .[25

Atmospheric B.C
45 cm

Constant Head

45 cm

No Flux

25 cm

25 cm

No Flux
شکل  .2شرايط مرزی اعمالشدۀ تیمار نخست

پ ت از تعیتتین پارامررهتتای تستتاسب اقتتدام تته تتتل
معکتتوس متتدل تترای تته دستتت آوردن مقتتادیر هینتتۀ
پارامررهای هیدرولیکی تساس رد .تا توجته ته رترایط
هیدرولیکی مرغیر سطح آب در مخازن و میزان تبخیتر از
سطح خاک)ب هر آزمایش ه ور مسرقل تل معکوس رد
و پارامررهای منحصر هفرد رای آن آزمایش اسرخراج رتد.
در مرتلۀ اول  70درصد داد های مشاهد رد کته رتامل
ر و ت و روری میردندب ه ور تصادفی انرخاب رتد و
تترای هتتر آزمتتایش تته متتدل داد رتتد .پ ت از محاستتبۀ
راخ های آماری روا ط  7تا  )9رای ا مینان از صتحت
ضرای تهدستتآمتد ب تاقیمانتدۀ داد هتا ترای مرتلتۀ
صحتسنجی ه مدل داد رد.

نتايج و بحث
تحلیل حساسیت

رخی نرایج تحلیل تساسیت روی پارامررهای هیدرولیکی
خاک در جدول  3قا ل مشاهد است .تثثیر تغییر پارامررها
ر ر و ت خاکب مبنای کار قرار گرفره است پارامرر  Oدر
را طۀ  .)6ر اساس نرتایج تحلیتل تساستیت جتدول )3ب
مدل ه ر و ت ارباع و ضترای  nو  αتساستیت دارتتب
نا راین سه پارامرر یادرد در تتل معکتوس وارد رتدند.
مقدار ر و ت اقیماند و هدایت هیدرولیکی ارباع ختاک
دو پارامرر غیر تساس تعیین ردند که اولی ر اساس افت
خاک و ا استرااد از متدل  Rossetaتخمتین زد رتد و
پتتارامرر هتتدایت هیتتدرولیکی ارتتباع تتر استتاس مقتتدار
انداز گیریرد در آزمایشب اسرااد رد.
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جدول  .3خالصۀ نتايج شاخص حساسیت پارامترهای هیدرولیکی خاك
شاخص حساسیت
درصد تغییرات
-90
-30
-5
-15
15
5
30
90

رطوبت
اشباع
--2/6
0/96
0/96
0/96
0/96
-----

رطوبت باقیمانده

هدايت هیدرولیکی

n

α

--0/059
0/024
0/023
0/027
0/025
0/028
0/034

0/047
0/084
0/028
0/03
0/025
0/027
0/025
0/022

---0/7
-0/27
-0/27
-0/26
-0/26
-0/3
-0/3

-0/1
-0/3
-0/13
-0/12
-0/14
-0/13
-0/1
-0/2

واسنجی و صحتسنجی مدل

مقادیر نهایی هینهردۀ ضرای ترکت آب و انرقال امتالح
در جدول  4قا ل مشاهد است .ترکت و جا هجایی امتالح
در خاک تحت تتثثیر سته مکتانیزم تتود ایب پخشتیدگی و
انرشارپذیری است .ضرای انرشارپذیری ولی و عرضتی و
ضری پخشیدگی مولکتولی مرتثثر از عتواملی ماننتد دمتاب
مقدار جریان و رکل خلل و فرج خاک هسرند ] .[26مقدار
تبخیر از سطح خاک جدول )1ب درجۀ دمای هوا و ستطح
آب در مخازن در آزمایشها مرااوت است و این امر ستب
رد مقادیر ضترای انرشتارپذیری و پخشتیدگی مولکتولی
 )Dwدر آزمایشها مراتاوت ارتند .همچنتینب تاتاوت در
ررایط اولیۀ روری و ر و ت و توالی انجام آزمایشها روی
این ضرای تثثیر گذارره است .مقدار ضری انرشتارپذیری
تتتولی  )DLتتتین 2/53تتتت  54/07و مقتتتدار ضتتتری
انرشارپذیری عرضی  )DTین 0/43تت  4/5ستانریمرتر در
آزمتتایشهتتا مرغیتتر استتت .همچنتتینب ضتتری پخشتتیدگی
مولکولی ین 0/02ت  1/72ستانریمررمر تع تر ستاعت در
روند هینهسازی ه دست آمد .در آزمایش سوم ستطح آب
ریرین یشرر از آب رور استب تداقل ستطح ایسترا ی در
نزدیکی سه مرری از مخزن آب ریرین و در ارتااع 24/75
سانریمرری از ک مدل فیزیکی واقتع رتد استت .مقتدار
پیشروی آب رور تحت گرادیان هیدرولیکی  0/004مرر ر
مرر صورت میگیرد .گرادیان هیدرولیکی کتم ستب رتد

که انرقال امالح یشرر از ریق پخشیدگی و انرشتار اتاتا
یارتتد .تته همتتین علتتتب ضتتری  DLو  Dwیشتترر از
آزمایشهای دیگر است .از رفیب مقدار میتانگین ر و تت
در آزمتتایش ستتوم یشتترر از آزمتتایشهتتای دیگتتر استتت و
میتواند دلیلی ر افتزایش ضترای انرشتارپذیری تولی و
پخشیدگی مولکولی ارد.
نرایج واسنجی و صحتسنجی هترتی در جدولهتای
 5و  6قا ل مشاهد است.
در ربیهستازی ر و تت در هتر دو مرتلتۀ واستنجی و
صحتسنجی ریشۀ میانگین مر عات خطا کمرر از  3درصد
و ریشۀ میانگین مر عات خطتای نرمتالرتد کمرتر از 10
درصد است که ربیهسازی عالی را نشتان متی دهتد ].[23
ضری تبیین در ربیهسازی روریب یشرر از ضری تبیین
ربیهسازی ر و ت است که تا نرتایج گتزارشرتد ][18
همختتوانی داردب ولتتی ریشتتۀ میتتانگین مر عتتات خطتتای
نرمالرد در رتبیهستازی ر و تت کمرتر از رتبیهستازی
روری است که ته دلیتل دامنتۀ تغییترات یشترر رتوری
نسبت ه دامنۀ تغییرات ر و ت است .در مرتلۀ واستنجی
مدل روری همۀ مقادیر  NRMSEدر محدودۀ ربیهسازی
خوب قرار گرفرهاند و در مرتلۀ صحتستنجی نزدیتک ته
مرز ین ربیهستازی ختوب و مروستط هسترند .یشتررین
مقدار  NRMSEدر مرتلۀ صحتسنجی تیمار ستوم استت
که را ر ا  21/69درصد است.
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جدول  .4ضرايب بهینهشده در حل معکوس
پارامترهای بهینهسازیشده
حرکت آب
تیمار

s

 cm .cm 
0/358
0/3733
0/3765
0/369

1/442
1/443
1/573
1/251

1
2
3
4



n



3

انتقال امالح

3

Dw

 cm

DL
)(cm

DT
)(cm

) (cm .hr

0/0746
0/0743
0/0699
0/1276

7/29
2/53
54/07
8/1

2/37
0/61
0/43
4/5

0/13
1/69
1/72
0/02



1

1

2

جدول  .5نتايج واسنجی مدل برای شرايط هیدرولیکی و شوری خاك
پارامترهای آماری
شبیهسازی رطوبت
تیمار

)( 

R2

) (cm .cm

1
2
3
4

0/72
0/81
0/81
0/81

0/03
0/02
0/03
0/02

تیمار

R2

1
2
3
4

RMSE
3

3

شبیهسازی شوری
NRMSE

)(%
8/84
7/78
9/25
7/7

2

R

RMSE

NRMSE

)( 

) (dS.m

)(%

0/95
0/96
0/97
0/95

1/62
1/51
1/81
2/07

17/3
15/64
12/32
16/21

1

جدول  .6نتايج صحتسنجی مدل برای شرايط هیدرولیکی و شوری
پارامترهای آماری
شبیهسازی رطوبت
RMSE

شبیهسازی شوری

)( 

NRMSE

) (cm .cm

)(%

0/89
0/88
0/76
0/94

0/02
0/02
0/03
0/03

6/09
5/19
9/28
9/39

3

3

در رکل  3مقتادیر انتداز گیتری و رتبیهستازی رتدۀ
روری در زمانهای مخرل در همتۀ تیمارهتا آورد رتد
است .نمودارهای نشتان داد رتد در رتکل  3مر تو ته
االی ستطح ایسترا ی و ناتیتۀ غیرارتباع ختاک هسترند.
مقایسۀ ین انداز گیریها و ربیهسازیها یان میکند کته
مدل هخو ی توانستره توزیتع رتوری در متدل فیزیکتی را
ربیهسازی کند .نمودارها را میتوان ه سه ناتیۀ کمرتور
نزدیک مخزن ریرین)ب تبادلی ناتیته تا ختط متورب) و
ناتیۀ رور نزدیک مخزن رور) تقستیم کترد .در آزمتایش
نخست سطح آب ریرین و رور را ر و  25سانریمرر) عد
از گذرت  144ساعت از رروع آزمایش رکل  -3ال )2-

R2

RMSE

NRMSE

)( 

) (dS.m

)(%

0/96
0/95
0/94
0/92

1/95
1/97
2/88
2/2

20/89
20/33
21/69
19/14

1

تقریباً از وسط مدل فیزیکتیب رتوری افتزایش متییا تد و
ناتیۀ تبادلی آغاز میرتود .محتل رتروع ختط متورب تا
ررایط آزمایش همخوانی دارد .هر چه ه سمت مخزن آب
رور نزدیک می رودب مقدار روری افزایش مییا تد و ختط
مورب تالت قائم ه خود میگیرد و تدود  30سانریمرری
از مختتزن آب رتتورب تغییترات رتتوری کمرتتر متیرتتود .در
آزمایش دوم و چهارم که سطح آب رور هترتی  10و 15
سانریمرر از آب ریرین یشرر استب ناتیۀ تبادلی نستبت
ه آزمایش اول و سوم سطح آب ریرین  30ستانریمرتر و
سطح آب رور  25سانریمرر) ه صتورت مایتل استت کته
پیشتتروی رتتوری تته ستتمت مختتزن آب رتتیرین را نشتتان
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میدهد .در آزمایش سوم سطح آب ریرین  5سانریمرتر از
سطح آب رور یشرر است و آب ریرین متانع از پیشتروی
امتتالح رتتد استتت .در رتتکل -3ج 1-توزیتتع رتتوری در
ساعت های اولیۀ ربیهسازی که تقریباً را ر ا روری اولیته
استب نشان داد رد است .ا توجه ه روری اولیۀ زیاد در

مدل فیزیکی قبل از رروع آزمایش سوم میتوان گات کته
اگرچه آب ریرین مانع از پیشتروی آب رتور رتد استتب
ولی تثثیر زیادی ر عق راندن آب رور در ناتیۀ غیرارباع
ندارره است که دلیل آن میتواند تبخیتر از ستطح ختاک
ارد.

شکل  .3مقايسۀ مقادير شوری اندازهگیریشده و شبیهسازی در زمانهای مختلف در ناحیۀ غیراشباع (ارتفاع  45سانتیمتر از کف مدل)
الف) آزمايش اول ب) آزمايش دوم ج) آزمايش سوم د) آزمايش چهارم

مقادیر روری انداز گیتریرتد و رتبیهستازیرتد در
ناتیۀ ارباع در رکل  4آورد رتد استت .مقتدار تغییترات
روری نسبت ه زمان در ناتیتۀ ارتباع مشتهودتر استت .در
آزمتتایش نخستتت رتتکل -4ال ت ) در فاصتتلۀ  210تتتا 330
سانری مرتر از مختزن رتیرین عتد از گذرتت چهتار روز تا
پیشروی آب رورب روری ه میزان  3دسیزیمتن تر مرتر
افزایش یافره است .ا مقایسۀ رکلهای مر و ته آزمتایش
دوم ب 1-و ب )2-مشاهد میرتود رتوری تتا تتدود 90
سانریمرر از مخزن آب ریرین پیشتروی کترد استتب ولتی

یشررین مقدار افزایش روری در فاصلۀ دو مرتری از مختزن
آب ریرین و ه مقتدار  2دستیزیمتن تر مرتر استت .در
آزمایش سوم سطح آب ریرین یشرر از آب رور استت کته
سب آ شویی میرود .آ شویی امالح از نزدیکتی مختزن آب
ریرین رروع رتد و تتا فاصتلۀ تتدود  260ستانریمرتر از
مخزن آب ریرین ادامه دارره است .یشررین مقدار آ شویی
عد از گذرت  140ساعت رتکل -4ج  1و  )2در فاصتلۀ 2
مرر از مخزن آب ریرین انجام رد است .همچنینب ا توجه
ه موقعیت سطح ایسرا ی در این آزمتایش از ستمت مختزن
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آب رور امالح وارد رد و در نواتی نزدیتک ته مختزن آب
رور تداکثر  0/5واتد افزایش روری مشاهد متیرتود .در
آزمایش  4رکل -4د  1و  )2عد از گذرت تقریباً چهار روز
امالح پیشروی کرد و سب افزایش رتوری در ختاک رتد
است .افزایش روری در خاک ین  0/5تا  6/5دسیزیمتن
تتر مرتتر تتهترتی ت در نزدیکتتی مختتزن آب رتتیرین و 180
سانریمرری از مخزن آب ریرین ود است.
ه ور کلیب رتوری تتا مختزن آب رتیرین پیشتروی
دارره ولی در نواتی نزدیک ته مختزن آب رتور فاصتلۀ
250ت  360سانریمرر) کته میتزان نمتک ختاک یشترر از
میزان نمک مخزن آب رور ود استب سب کاهش روری
خاک ه مقدار  1/5دسیزیمن ر مرر) رد و در فاصتلۀ
0ت  250سانریمرر روری خاک افزایش یافره است رتکل
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-4د  1و  .)2تغییرات رتوری تین دو مختزن در آزمتایش
چهارم در رکل  5نشان داد است.
الگوی پیشروی و پسروی روری یکدیگر مرااوت است.
ه دلیل این امر ترکت پخشیدگی و انرشتارپذیری امتالحب
جبه تۀ ترکتتت آب و امتتالح در ختتاک مراتتاوت استتت .در
رتترایطی کتته جبهتتۀ رتتوری در تتتال پیشتتروی استتت
آزمایشهای  2و )4ب امالح جلوتر از آب پیشروی کترد و
ستتب افتتزایش رتتوری در ختتاک متیرتتود کتته تتا نرتتایج
گزارشرد همختوانی دارد ] 12و  .[13همچنتینب میتزان
تبخیر از سطح خاک نیز روی افزایش رتوری تتثثیر گتذار
است و در تضور تبخیر از سطح خاکب فارغ از نوع آزمایش
هموار روری افزایش مییا د.

شکل  .4مقايسۀ مقادير شوری اندازهگیریشده و شبیهسازی در زمانهای مختلف در ناحیۀ اشباع (ارتفاع  5سانتیمتر از کف مدل) الف)
آزمايش اول ب) آزمايش دوم ج) آزمايش سوم د) آزمايش چهارم
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نتیجهگیری
در تحقیقات انجامرد در زمینۀ پیشروی آب رور ه ستمت
آ خوان ریرین یشرر ه پیشروی آب رور در ناتیتۀ ارتباع
 در این پتژوهش توزیتع رتوری هتم در.پرداخره رد است
نتواتی ارتباع و هتتم غیرارتباع ختاک تتا استرااد از متتدل
 ه ور. مطالعه رد استHYDRUS-2D فیزیکی و عددی
ب رتترایطHYDRUS-2D کلتتیب متتیتتتوان گاتتت کتته متتدل
ر و ری را هرر از روری ربیهسازی کرد است هر چند کته
راخ های آماری مر تو ته رتبیهستازی رتوری نیتز در
 ا توجه ته نرتایج واستنجی و.محدودۀ قا ل قبول قرار دارند
 میتوان این گونه اظهتارHYDRUS-2D صحتسنجی مدل
دارت که مدل توانایی ربیهسازی این پدید را در دو ناتیۀ
 در آزمایش ستوم ستطح آب رتیرین.غیرارباع و ارباع دارد
یشرر از آبرور است و مانع از پیشروی آب رتور در ناتیتۀ
ارباع خاک رد ولی در ناتیۀ غیر ارباع ه دلیل اثر تبخیر
در افزایش روریب تتثثیر زیتادی تر کتاهش غلظتت امتالح
 در ررایطی که سطح آب ریرین و رتور را تر.ندارره است
اردب در ناتیۀ ارباعب سه واتتد افتزایش رتوری در ناتیتۀ
 واتتد6/5 رور و در ررایطی که سطح آب رور االتر استب
افتتزایش رتتوری در وستتط دو مختتزن آب رتتور و رتتیرین
 ا هکارگیری مدلهای عددی عد از واستنجی.مشاهد رد
و صحتسنجی میتوان ستناریوهای مخرلاتی را کته امکتان
.وقوع آنها در بیعت محرمل است را ارزیا ی کرد
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