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کاربرد روش  GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و  nدر منحنی رطوبتی خاک
سمانه اطمینان* ،1وحیدرضا جاللی ،2مجید محمودآبادی ،2عباس خاشعی سیوکی 3و محسن پوررضا
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1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان2 ،دانشیار گروه علوم خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
3دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند
تاريخ دريافت1398/04/02 :؛ تاريخ پذيرش1398/09/13 :

چکیده

1

سابقه و هدف :منحنی رطوبتی خاک يک مفهوم کلیدی در فرآيند مدلسازی مطالعات فیزيکی و هیدرولوژی خاک
است که نقش تعیینکنندهای در مديريت آبوخاک دارد .از طرفی ،دقت مدلهای مورداستفاده در توصیف منحنی
رطوبتی خاک متأثر از روند تغییرات پارامترهای آن است .تجزيهوتحلیل میزان عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی
منحنی رطوبتی خاک در فرآيند مدلسازی ،تعیین پارامترهای ورودی مدلها و ارزيابی میزان عملکرد مدلها نقش
بهسزايی دارد .ازاينرو هدف از اين مطالعه ارزيابی کاربرد روش شبیهسازی  GLUEکه يک روش شبیهسازی مبتنی بر
روش مونتکارلو است ،در برآورد میزان عدم قطعیت متغیرهای آلفا و  nدر سه مدل ونگنوختن ،ونگنوختن -معلم و
ونگنوختن -بوردين با ثابت فرض نمودن ساير پارامترهای منحنی رطوبتی خاک ،میباشد.
مواد و روشها :ابتدا از دو نمونه خاک غالب مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان نمونهبرداری صورت گرفت و سپس
با استفاده از دادههای حاصل از دستگاه صفحه فشاری و نرمافزار  ،RETCمنحنی رطوبتی خاک برای هر دو نمونه
خاک (کالس بافتی شن لومی و لوم رس سیلتی) بر پايه هر سه مدل مذکور ،رسم و پارامترهای منحنی رطوبتی آنها
استخراج شد ،سپس با استفاده از روش  ،GLUEمیزان عدم قطعیت پارامترهای آلفا و  nدر هر سه مدل بررسی شد.
همچنین در ادامه براساس عملکرد  GLUEمیزان عدم قطعیت ذاتی هر يک از سه مدل برای هرکدام از کالسهای
بافتی موردمطالعه ،تحت بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نمودار پسین برای هريک از پارامترهای هیدرولیکی موردمطالعه برای هر سه مدل مذکور در هر کالس بافتی
بهدست آمد ،محدوده اطمینان  95درصد از شبیهسازی نقاط منحنی رطوبتی خاک نیز برای هر سه مدل در هر دو
کالس بافتی بهعنوان خروجی اصلی اين پژوهش حاصل شد .برای کمیسازی میزان عدم قطعیت مدلها  4شاخص
ارزيابی عدم قطعیت محاسبه و بررسی گرديد .بر پايه شاخصهای ارزيابی بهترين مدل برای بافت لوم رس سیلتی و
شن لومی بهترتیب مدل ونگنوختن -معلم ( )T=0/4642 ،S=0/079 ،d-factor=0/2013 ،PCI =85/71و مدل
ونگنوختن ( )T=1/1034 ،S=0/6453 ،d-factor=0/0766 ،PCI =28/75است.
* مسئول مکاتبهv.jalali@uk.ac.ir :
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نتیجهگیری :نتايج حاصل از نمودارهای توزيع پسین نشان داد که متغیرهای هیدرولیکی آلفا و  nدر روند واسنجی از
قابلیت شناسايی کمتری برخوردار بوده و نمیتوان دامنه بهینه برای آنها تعیین نمود ،ازاينرو اين دو متغیر نقش
عمدهای در عدم قطعیت منحنی رطوبتی خاک دارند .همچنین بررسی عدم قطعیت هر سه مدل نشان داد که روش
 GLUEبهخوبی توانسته است نقاط منحنی رطوبتی خاک را برآورد نمايد بهطوریکه منحنی رطوبتی حاصل از
نرمافزار  RETCبرای هر سه مدل در هر دو کالس بافتی در محدوده اطمینان  95درصد قرار گرفت .قرار گرفتن
حدود  85درصد از نقاط منحنی رطوبتی خاک برای بافت لوم رسی سیلتی در محدوده اطمینان  95درصد ،بیانگر
توانايی باالی روش  GLUEاست.
واژههای کلیدی :روش مونتکارلو ،عدم قطعیت ،مدل ونگنوختن
مقدمه

برازش پارامترهای منحنی رطوبتی خاک بکار میروند

حرکت آب در خاک يکی از مهمترين فاکتورهای

که البته اغلب زمانبر و پرهزينه میباشند .در کنار اين

مؤثر در مطالعات کشاورزی و محیطزيست است که

روشهای مستقیم ،از روشهای تخمین غیرمستقیم

در حل بسیاری از مسائل مرتبط با زهکشی آبهای

همچون نرمافزار  RETCو  ROSSETAکه بر پايه

زيرزمینی ،آبیاری ،میزان قابلدسترس بودن آب و

شبکه عصبی طراحی شدهاند در جهت بهینهسازی و

تعیین رشد گیاه تحت روشهای مديريتی گوناگون،

برآورد پارامترهای منحنی رطوبتی خاک استفاده

کمک شايانی میکند ( .)30يکی از مهمترين

میگردد .ازآنجايیکه اين مدلها ،مقدار پارامترها را

شاخصهايی که با استفاده از آن میتوان بهطور کمّی

براساس برازش دادههای آزمايشگاهی و يا روشهای

به بررسی حرکت آب در خاک پرداخت ،منحنی

غیرمستقیم ارائه میدهند ،بنابراين نمیتوانند بیانگر

رطوبتی خاک است .منحنی رطوبتی خاک ،در کنار

مقدار دقیق و واقعی هر يک از اين پارامترها در

اينکه در مسائل زهکشی و حرکت آب در خاک

بافتهای مختلف باشند .از ديگر سو بهدلیل وجود

تحت شرايط غیراشباع بسیار کارآمد است ،وضیعت

همبستگی بین برخی پارامترها ،يک يا چند پارامتر

ساختمان خاک و قابلیت جذب سطحی خاک را نیز

ثابت فرض میشود ( )23که در اين مطالعه با ثابت

بهطور کمّی مورد ارزيابی قرار میدهد ،همچنین نقش

فرض نمودن دو پارامتر هیدرولیکی خاک ،اثر آن بر

مهمی در انعکاس خصوصیات هیدرولیکی و مکانیکی

برآورد برازشی دو پارامتر هیدرولیکی ديگر (آلفا و )n

خاکهای غیراشباع دارد ( .)10منحنی رطوبتی خاک

و همچنین نقش آن در میزان عدم قطعیت ساختار

تحتتأثیر فاکتورهای بسیار پیچیدهای از جمله مقدار

مدلها و پارامترهای هیدرولیکی موردمطالعه قرار

رطوبت اولیه ( ،)14توزيع اندازه ذرات خاک (،)12

گرفت .مطالعات شفیعی و همکاران ( )2014نیز بیانگر

وضیعت تنش ( )7و دما ( )8میباشد عالوه بر

اين مطلب است که پارامترهای هیدرولیکی حاصل از

فاکتورهای تأثیرگذار ذکر شده ،متأثر از تعداد نقاط

مدل ونگنوختن -معلم دارای ماهیت برازشی هستند

نمونهبرداری ،نوع مدل انتخابشده و همچنین روش

و نقش عمدهای در عدمقطعیت فرآيند شبیهسازی

برآورد پارامترهای منحنی رطوبتی خاک نیز میباشد.

رطوبت خاک دارند ( .)26ازاينرو ،با توجه به اهمیت

روشهای مستقیم از جمله صفحه فشاری در تعیین و
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کاربردی پارامترهای هیدرولیکی خاک در مباحث

به تحلیل و مطالعه عدمقطعیت پارامترهای مدل

گوناگون ،مطالعه عدمقطعیت و ارزيابی واسنجی دقیق

هیدرولوژيکی  AFFDEFدر استان خوزستان

آنها امری ضروری و اجتنابناپذير میباشد.

پرداختند .در اين پژوهش برای ارزيابی نقش

احمدزاده و معروفی ( )2017به مطالعه عدمقطعیت

عدمقطعیت پارامترهای مدل در خروجی آن ،از دو

موجود در مدلهای هیدرولوژيک پرداختند و بیان

فاکتور  p-factorو  d-factorاستفاده شد (.)19

نمودند که میتوان آن را در سه دسته ،دادههای

آشفته و بزرگ حداد ( )2015با درنظر گرفتن

ورودی مدل ،پارامترها و ساختار مدل تقسیمبندی کرد

وزنهای مختلف پارامترهای مدل و با بکار بردن

( .)1نجفیان و همکاران ( )2017با وزندهی به

روش مونتکارلو عدمقطعیت پارامترهای مدل

دادههای هواشناسی به بررسی عدمقطعیت مدلها و

 AOGCMرا مورد ارزيابی قرار دادند ( .)2روشهای

سناريوهای مختلف پرداختند و با در نظر گرفتن

متعددی با هدف کمّیسازی منابع عدمقطعیت وجود

عدمقطعیت موجود در دادهها ،میزان دبی و حجم

دارد که يکی از اين روشها ،روش تخمین عدم

رواناب حوضه دينور کرمانشاه را ارزيابی نمودند

قطعیت براساس درستنمايی تعمیميافته ()GLUE

( .)18همچنین روحانی و همکاران ( )2017بیان

میباشد که توسط بون و بايلنی توسعه يافته است (.)3

نمودند مدلهای گردش عمومی جو ،بنا به ماهیت

 ،GLUEيک بسط نمونهبرداری مونتکارلو است که

عدماطمینان بهطور کامل قادر به توصیف سیستم

با تکیه بر اصل همسانی نتايج سری مختلف پارامترها

فیزيکی نمیباشند ازاينرو با استفاده از دو روش

در روند واسنجی و فرض عدم وجود يکسری

بوتاسترپ و باکس پالت به ارزيابی عدمقطعیت

پارامتر بهینه منحصربهفرد بهعنوان پارامترهای

شبیهسازی سری زمانی بارش در دو افق در دو

کالیبرهشده در شبیهسازی ،منجر به تعیین مجموعهای

ايستگاه هواشناسی مشهد و همديدی بجنورد

از سری پارامترهای بهینه مدل و توزيعهای احتماالتی

پرداختند ،نتايج ايشان بیانگر ضخامت زياد باند

مربوط به آنها میگردد ( .)5شبستانی و همکاران

عدمقطعیت در بیشتر ماهها در ايستگاه همديدی

( ،)2017همراز و همکاران ( )2016و جعفرزاده و

بجنورد بود ( .)20بهکار بردن باکس پالت با حذف

همکاران ( )2016بهترتیب بهمنظور ارزيابی میزان

دادههای پرت ،بهمنظور تعیین روند تغییرات تابع

عدمقطعیت تبخیر و تعرق گیاه ،پارامترهای مدل

توزيع احتمال و تابع توزيع تجمعی دادهها در جهت

 MODFLOWو بررسی کاهش عدمقطعیت در يک

فراهم نمودن اطالعات جامعتر درزمینه پارامترها و

مدل نیمه توزيعی از روش  GLUEبهره بردند

دادههای ورودی مدل بهکار میرود و همچنین از

( 25 ،11و  .)13استیدينگر و همکاران ( )2008بیان

روشهای آماری ناپارامتريک برای بررسی روند

کردند که اگر روش اندازهگیری و حد آستانه پارامترها

متغیرهای مختلف مدلها میتوان بهره برد که در

با دقت اندازهگیری شده باشد ،روش  GLUEمیتواند

ارزيابی میزان عملکرد و دقت مدل کمک شايانی

برای تجزيه و تحلیل عدم قطعیت و کالیبراسیون مدل،

دارند ( 21و  .)22پوررضا بیلندی و همکاران ()2015

يک روش مناسب باشد ( .)27از آنجايیکه عدم

با هدف تعیین بهینه پارامترهای مدل هیدرولوژيکی با

قطعیت پارامترهای منحنی رطوبتی خاک نقش

استفاده از دو الگوريتم مونتکارلو و زنجیره مارکوف

بهسزايی در ساختار منحنی رطوبتی خاک ايفا میکنند.
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از اينرو ،بررسی و مطالعه عدم قطعیت پارامترهای

پارامترهای منحنی رطوبتی خاک براساس مدل

منحنی رطوبتی خاک در بهبود برآورد پارامترهای

ونگنوختن ( ،)1980ونگنوختن– معلم و ونگنوختن-

هیدرولیکی و شبیهسازی فرآيندها در مقیاسهای

بوردين بهدست آمد ( )28و سپس با استفاده از روش

بزرگ کمک شايانی میتواند به پژوهشگران داشته

 ،GLUEعدم قطعیت پارامترها و مدلهای منحنی

باشد .با توجه به مطالعات صورت گرفته روش

رطوبتی خاک در هر دو گروه بافتی ،مورد ارزيابی

 GLUEروشی بسیار کارآمد در برآورد میزان

قرار گرفت.

عدمقطعیت پارامترهای مدلها میباشد ،بنابراين در

روش تخمین عدم قطعیت  :GLUEروش GLUE

اين مطالعه از اين روش برای ارزيابی میزان

بهدلیل مفاهیم ساده ،کاربرد راحت و قابلیت

عدمقطعیت پارامترهای مدلهای فیزيکی خاک در دو

انعطافپذيری آن در ارزيابی عدمقطعیت پارامترهای

بافت متفاوت بهره گرفته شده است .از اينرو هدف

مدل ،دادههای ورودی ،ساختار مدل و خطای

اين پژوهش بررسی عدم قطعیت پارامترهای موثر

پارامترها بهعنوان يکی از پرکاربردترين روشها در

منحنی رطوبتی خاک (آلفا و  )nدر سه مدل

مطالعه عدمقطعیت مدلها شناخته شده است (.)3

ونگنوختن ،ونگنوختن -معلم و ونگنوختن -بوردين

مراحل اجرای روش  GLUEبه شرح زير میباشد:

تحت نرمافزار  ،RETCبا استفاده از روش GLUE

 -1تعیین محدودی اولیه پارامترها (توزيع پیشین) که

در دو کالس بافتی شن لومی و لوم رس سیلتی بود و

براساس مطالعات پیشین ،از تابع توزيع يکنواخت

در مرحله بعد میزان عدمقطعیت ذاتی مدلها با

استفاده گرديد .در اين مطالعه از نرمافزار RETC

استفاده از روش  GLUEبرای هر کالس بافتی مورد

برای برآورد مقدار پارامترها بهره گرفته شد .بهمنظور

نظر بررسی شده است.

افزايش دقت در برآورد پارامترها حد باال و پايین دامنه
تغییرات بهصورت  p+4σو  p-4σدر نظر گرفته شد
( :σانحراف معیار و  pمقدار برآورد پارامتر).

مواد و روشها
در اين پژوهش از دو گروه بافت غالب (شن

 -2برای تولید  Nمجموعه داده تصادفی برای هر

لومی ،لوم رس سیلتی) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه

پارامتر از روش نمونهگیری مربع التین ( )LHSبهره

شهید باهنر کرمان نمونهبرداری صورت گرفت .از هر

گرفته شد که در اين پژوهش  10.000نمونه برای هر

گروه بافتی موردمطالعه 50 ،نمونه تهیه و پس از هوا

پارامتر تولید شده است.

خشک نمودن ،از الک  2میلیمتری عبور داده شد.

 -3تعیین تابع درستنمايی :از حداقل میانگین

توزيع اندازه ذرات خاک با استفاده از روش پیپت و

مربعات خطا استفاده گرديد.

منحنی رطوبتی خاک نیز با استفاده از روش صفحه

 -4با وزندهی میانگین مجذور مربعات خطا

فشاری اندازهگیری شدند .برای به دست آوردن مقادير

( )RMSEعدم قطعیت پارامترهای منحنی رطوبتی

اولیه پارامترهای منحنی رطوبتی خاک (توزيع پیشین

خاک مورد ارزيابی قرار گرفت که بیان رياضی آن

پارامترها) از نرمافزار  RETCکه توسط ونگنوختن

رابطه  1زير است:

( )1991ارائه شده است ( )29و در جهت تحلیل و

 n
2
  O j  Y i  
j 1


Li O    RMSE  

n
i 1
i 1 







آنالیز ويژگیهای هیدرولیکی و منحنی رطوبتی خاک

()1

در حالت غیراشباع کاربرد دارد ،استفاده گرديد.
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که در آن Li O ،تابع احتمال مجموعه پارامترها

که در آن NQobserved ،تعداد متغیر مشاهداتی که در

 m ، iتعداد نمونه خاک مشاهدهای Y i  ،مقدار

فاصله اطمینان قرار گرفتهاند و  ، NQ Allتعداد کل

رطوبت حجمی ( )cm3cm-3مشاهداتی در زمان ،j

متغیر بهدست آمده است.

 O jمقدار رطوبت حجمی ( )cm3cm-3شبیهسازیشده

 -2معیار  d-factorپهنای نرمالشده محصور بین حد

برای سری  iام پارامترها در زمان  n ،jتعداد نمونه

باال و حد پايین متغیر شبیهسازیشده در سطح اطمینان

رطوبت حجمی خاک مشاهداتی است.

موردنظر میباشد (.)15

 -5برای پذيرش مجموعه پارامترهای قابلقبول حد
آستانه انتخاب میشود .با توجه به درستنمايی تابع

()4

هدف ،مجموعه پارامترهايی که تابع هدف بیشتر از
حد آستانه باشد ،مجموعه پارامترهای باقیمانده

که در آن LimitUpper,t ،و  LimitLower,tبهترتیب مقدار

بهعنوان مجموعه قابلقبول شناخته میشوند .در اين

رطوبت حجمی ( )cm3cm-3در حد باال و حد پايین

پژوهش برای در نظر گرفتن حد آستانه ،يک درصد از

فاصله اطمینان محاسبهشده در  tامین مقدار شبیهسازی

بهترين شبیهسازیها بهعنوان شبیهسازیهای برتر در

است n .تعداد کل اندازهگیریشده و  Qobs,tمقداری

نظر گرفته شد (.)16

رطوبت حجمی ( )cm3cm-3که در مکش موردنظر

 -6محاسبه مقادير درستنمايی برای مجموعه

مشاهده شده است ،میباشد .همچنین با هدف ارزيابی

پارامترهای قابلقبول .در اين مرحله مقادير احتمالی از

کمترين درجه نامتقارنی و انحراف باندهای برآورد

راهحلهای باقیمانده ،مجدداً مقیاس میشوند تا تابع

شده نسبت به مقدار اندازهگیریشده ،میتوان از دو

توزيع تجمعی ( )CDFرا از پیشبینی خروجی

شاخص میانگین درجه عدم تقارن ( )S،Tشامل

بهدست آورند به شرطی که مجموعه درستنمايی

معیارهای  Sو  Tاستفاده نمود (( .)31شکل .)1

همه مدلها برابر با يک باشد.
()2

Li O 
 Li O 

LimitUpper,t  LimitLower,t
1

n
QObs,t

d  factor 

N

1
 si
N i 1

()5

Lw i  

si  hi  0.5

()6

که در آن ،درستنمايی نرمالشده برای  iامین مجموع
پارامترهای ورودی است.
معیارهای ارزیابی عدم قطعیت :در اين پژوهش

S

q u  Qi qiu  Qi
hi  iu

qi  qil
bi

()7

ازمعیارهای زير برای بررسی میزان عدم قطعیت
پارامترهای مورد نظر استفاده گرديد:

()8

 -1معیار  )PCI( p-factorدرصد قرارگیری دادههای
اندازهگیریشده در محدوده فاصله اطمینان را نشان

1/ 2

میدهد (.)10
()3

()9
NQobserved
 10
NQ All

1 N
 ti
N i 1

PCl 
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که در آنها Qi ،مقداری رطوبت حجمی ()cm3cm-3

رطوبت حجمی ( )cm3cm-3که در حد پايین فاصله

که در مکش مورد نظر مشاهده شده است qiu .مقدار

اطمینان بهدست آمده است.

رطوبت حجمی ( )cm3cm-3در حدباال و  qilمقدار

شکل  -1سه سناریو برای قرارگرفتن مقادیر رطوبت خاک اندازهگیری ( )cm3cm-3شده نسبت به مقدار برآورد شده.
Figure 1. The three possible scenarios for determining the value of measured soil water (cm3cm-3) to the
predicted bounds.

نتايج و بحث

دادههايی که از هر سه مدل منجر به بهترين شبیهسازی

 -1عدم قطعیت پارامتر آلفا ( )αخاک :برای بررسی

شدند ،ترسیم شد (شکل  .)3توزيع پسین پارامترهای

روند تغییرات اولیه (پیشین) و پسین پارامتر آلفا،

مدل ،شاخصی برای ارزيابی میزان عدم قطعیت مدل

نمودار جعبهای اين پارامتر برای دو خاک شن لومی و

است .توزيعهای با حداکثر فراوانی مربوط به

لوم رس سیلتی ترسم گرديد (شکل  .)2نمودار

پارامترهايی است که بهدرستی در مدل شناخته شدهاند

جعبهای ابزاری برای بررسی روند تغییرات پارامتر

درحالیکه توزيعهای مسطح مربوط بهمیزان عدم

موردنظر در محدوده پسین است که شکل توزيع

قطعیت پارامتر میباشد .پارامتری که هیستوگرام

پسین میتواند در تعیین درجه عدم قطعیت پارامتر

فراوانی توزيع پسین آن مسطح و دامنه تغییرات آن به

کمک شايانی کند .با استفاده از نمودارهای جعبهای در

توزيع پیشین آن نزديک باشد در واقع حساسیت

محدوده پسین ،تفاوت رفتاری پارامتر آلفا در هر سه

کمتری در مدلسازی دارد .با توجه به دامنه تغییرات

مدل موردمطالعه بهخوبی نشان داده شده است .با

پسین پارامتر آلفا در بافت شن لومی که نسبت به

توجه به شکل  2میتوان بیان نمود که دامنه تغییرات

مقادير پیشین در بازه کوچکی در حال نوسان است،

پسین پارامتر آلفا در دو مدل ونگنوختن و

اين پارامتر دارای عدم قطعیت بااليی است .براساس

ونگنوختن -معلم دارای روند مشابه در هر دو نمونه

نتايج حاصل از شکل  ،3روند توزيعی پارامتر آلفا در

خاک هستند .دامنه تغییرات محدوده پسین پارامتر آلفا

هر سه مدل برای خاک شن لومی و همچنین در دو

در نمونه خاک شن لومی نسبت به محدوده پیشین

مدل ونگنوختن و ونگنوختن -بوردين برای خاک

پارامتر آلفا آن کامالً متفاوت است درحالیکه برای

لوم رسی سیلتی به شکلی است که بهسمت دامنهای با

خاک لوم رس سیلتی دامنه تغییرات پیشین بهطور

بیشترين فراوانی همگرا نیست که نشاندهنده

تقريبی در محدوده چهارک میانی دامنه تغییرات

عدمشناسايی و تخمین مناسبی برای پارامتر آلفا در

مقادير پسین دو مدل ونگنوختن و ونگنوختن -معلم

مدلهای مذکور است و فقط در مدل ونگنوختن-

قرار دارد .همچنین هیستوگرام فراوانی پارامتر آلفا

معلم ،خاک لوم رسی سیلتی دارای توزيع لوگنرمال

برای هر  2نمونه خاک براساس بهترين سری از

میباشد.
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 نمودار زردرنگ محدوده.) در خاک شن لومی و لوم رس سیلتی-(  نمودار جعبهای محدوده مقادیر پیشین و پسین پارامتر آلفا-2 شکل
.مقادیر پیشین و نمودار آبی رنگ محدوده پسین پارامتر آلفا را نشان میدهد
Figure 2. The Box plots of prior and posterior alpha parameter (-) ranges in loamy sand and silty clay loam
respectively. The yellow plots represent the prior parameter ranges and the Blue plots represent the posterior
parameter ranges.

.)d, e, f( ) و خاک لوم رسی سیلتa, b, c( ) برای خاک شن لومی-(  هیستوگرام فراوانی پارامتر پسین آلفا-3 شکل
Figure 3. Frequency histograms of posterior alpha parameter (-) in Loamy Sand (a, b, c), and Silty Clay Loam
(d, e, f).
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 -2عدم قطعیت پارامتر ( :)nبراساس شکل  ،4دامنه

عدمقطعیت در برآورد نرمافزار  RETCدر اين نمونه

تغییرات پسین پارامتر  nدر هر سه مدل دارای روند

بافت برای هر سه مدل مذکور میباشد .عدم قطعیت

متفاوت نسبت به دامنه تغییرات پیشین است .البته

اين پارامترها برای خاک شن لومی و همچنین عدم

دامنه تغییرات اين پارامتر در مدل ونگنوختن-

برآورد مقداری مشخص برای پارامتر آلفا در هر سه

بوردين نسبت به دو مدل ديگر کامالً متفاوت میباشد.

مدل برای خاک لوم رسی سیلتی و پارامتر  nدر مدل

اين تفاوت را میتوان به حد آستانه متفاوت  nدر مدل

ونگنوختن -بوردين مؤکد اين مطلب است .همچنین

ونگنوختن -بوردين نسبت داد .روند تغییرات پسین

تفاوت رفتاری کامالً مشخصی در توزيع پیشین و

پارامتر  nبرای دو مدل ونگنوختن و ونگنوختن-

پسین دو پارامتر هیدرولیکی موردنظر در هر سه مدل

معلم در محدوده چهارک اول و دوم مقادير پیشین

برای بافت شنلومی مشاهده شد که بیانگر وجود

پارامتر  nدر نمونه خاک شن لومی قرار دارد.

عدمقطعیت در برآورد اين دو پارامتر است .هرچند که

درحالیکه فقط چهارک اول مقادير پسین پارامتر n

اين تفاوت رفتار برای پارامتر آلفا نیز در بافت لوم

برای خاک لوم رسی سیلتی شامل مقادير پیشین آن

رس سیلتی بهخوبی مشاهده گرديد .يان و همکاران

است .هیستوگرام فراوانی پارامتر پسین  nنیز برای هر

( )2017نیز به بررسی میزان عدمقطعیت پارامترهای

دو نمونه خاک ،در شکل  5نشان داده شده است.

منحنی رطوبتی خاک حاصل از مدل ونگنوختن-

مقادير باالی پارامتر  nدر نمونه خاک شن لومی را

معلم از نرمافزار  RETCبرای خاکهای لوم رس

میتوان به بافت سبک آن و توزيع اندازه ذرات خاک

شنی ،شن لومی و لوم شنی با استفاده از روش

نسبت داد که در مقايسه با نمونه خاک ديگر

 GLUEپرداختند .نتايج حاصل از ارزيابی توزيع

ويژگیهای شنی در اين خاک غالب بوده و انتظار

پسین و پیشین پارامترهای منحنی رطوبتی حاصل از

میرود اندازه خلل و فرج در اين خاک درشتتر

نرمافزار  RETCبیانگر میزان عدمقطعیت موجود در

باشد .حتی نتايج حاصل از مدل ونگنوختن–بوردين

پارامترهای هیدرولیکی خاک است ( .)32چن و

نیز مؤکد باالتر بودن دامنه تغییرات پارامتر  nبوده

همکاران ( )2016به مطالعه عدمقطعیت و حساسیت

است .با توجه به هیستوگرام فراوانی پسین ،میزان عدم

پارامترهای مدل ونگنوختن در يک خاک لوم سیلتی

قطعیت پارامتر  nدر خاک شن لوم در هر سه مدل

با استفاده از روش  GLUEپرداختند .نتايج

قابلمشاهده است .درحالیکه در بافت لوم رسی

پژوهشهای آنها نشان داد که دامنه تغییرات

سیلتی روند توزيع پارامتر  nدر دو مدل ونگنوختن و

پارامترهای آلفا n ،و رطوبت اشباع بهراحتی

ونگنوختن -معلم از نوع لوگنرمال است .بهطوریکه

قابلشناسايی نیست و دارای عدمقطعیت بااليی در

بهسمت يک دامنه با فراوانی بیشتر همگرايی دارد که

نمونه بافت موردمطالعه هستند ( .)6مطالعات شفیعی

بیانگر برآورد دقیق آن براساس نقاط اندازهگیری است.

و همکاران ( )2014در يک بافت کامالً رسی نشان داد

روند تغییرات پسین پارامتر  nدر خاک لوم رس

که توزيع پسین پارامتر آلفا در مدل ونگنوختن -معلم

سیلتی بیانگر حساسیت پارامتر موردمطالعه در دو مدل

دارای توزيع نمايی است و دارای عدمقطعیت بااليی

ونگنوختن و ونگنوختن -معلم است .پارامترهای

است درحالیکه توزيع پسین پارامتر  nدارای توزيع

آلفا و  ،nدر بافت شن لومی دارای توزيع

لوگنرمال بوده و روند مشخصی را طی میکند (.)26

غیريکنواخت میباشند که اين امر بیانگر وجود
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 نمودار زردرنگ محدوده.) در خاک شن لومی و لوم رس سیلتی-( n  نمودار جعبهای محدوده مقادیر پیشین و پسین پارامتر-4 شکل
.مقادیر پیشین و نمودار آبی رنگ محدوده پسین پارامتر آلفا را نشان میدهد
Figure 4. Box plots of prior and posterior ‘n’ parameter (-) ranges in loamy sand and silty clay loam
respectively. The yellow plots represent the prior parameter ranges and the Blue plots represent the posterior
parameter ranges.

.)d, e, f( ) و لوم رس سیلتیa, b, c( ) در خاک شن لومی-( n  هیستوگرام فراوانی پارامتر پسین-5 شکل
Figure 5. Frequency histograms of posterior n parameter (-) in Loamy Sand (a, b, c), and Silty Clay Loam (d, e, f).
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تحلیل عدم قطعیت مدلهای منحنی رطوبتی خاک:

هستند و نمی تواند مقدار يک يا چند پارامتر را ثابت

نتايج شبیهسازی نقاط منحنی رطوبتی خاک با استفاده

در نظر گرفت ( .)26براساس محدوده اطمینان

از روش  GLUEبهصورت محدوده اطمینان 95

بهدستآمده برای خاک لوم رس سیلتی ،منحنی

درصد در شکل  6نشان داده شده است .محدوده

رطوبتی خاک در مدل ونگنوختن -معلم در وسط

اطمینان با مرتب نمودن پارامترهای قابلقبول

محدوده اطمینان قرارگرفته است .دو مدل ونگنوختن

بهدستآمده از مرحله ( )4از روش  GLUEو با در

و ونگنوختن -معلم بهخوبی نقطه ورود هوا به خاک

نظر گرفتن مجموعه پارامترهای قرار گرفته بین 2/5

را برآورد گرديد و در حقیقت با توجه به نمودارهای

درصد حد باال و پايین برای هريک از مدلها بهدست

حاصل ،مقدار برآورد شده به روش  GLUEمشابه

میآيد .در شکل  -6الف ،نمودار منحنی رطوبتی خاک

همان مقداری است که در آزمايشگاه برای نقطه ورود

شن لومی برای هر سه مدل نشان داده شده است .با

هوا بهدستآمده ،اما در مدل ونگنوختن -بوردين

توجه به پهنای باريک محدوده اطمینان در هر سه

نقطه ورود هوا مماس با حد پايین اطمینان است.

مدل ،میتوان ذکر نمود که عدم قطعیت ذاتی هر سه

بهمنظور ارزيابی کمّی عدم قطعیت هر يک از مدلها

مدل برای خاک شن لومی پايین میباشد .البته عمده

از شاخصهای  S ،d-factor ،PCIو  Tاستفاده شد

نقاط منحنی رطوبتی بهاستثناء دو نقطه در محدوده

که نتايج حاصل از اين شاخصها در جدول 1

اطمینان قرار گرفته است ،بهطوریکه در هر سه مدل

ارائهشده است .بر پايه نتايج ارائهشده در جدول ،1

موردمطالعه نقطه ورود هوا به خاک ،خارج از محدوده

مدل ونگنوختن -بوردين يک مدل ناکارآمد برای

اطمینان  95درصد قرار دارد .علت عدم قرارگیری

خاک شن لومی است و مدل ونگنوختن و

نقطه ورود هوا در محدوده اطمینان  95درصد را

ونگنوختن -معلم روند تغییرات مشابه داشتند اما

میتوان به روش اندازهگیری بهکار رفته برای تعیین

مدل ونگنوختن با تفاوت بسیار اندک نسبت به مدل

منحنی رطوبتی خاک نسبت داد .در واقع میتوان بیان

ونگنوختن -معلم عملکرد بهتری داشته است.

کرد روش صفحه فشاری روش مناسبی برای تعیین

همچنین بهترين مدل برای خاک لوم رس سیلتی،

مقدار رطوبت خاک در محدود مکشهای کمتر از

مدل ونگنوختن -معلم است .با توجه به مقادير

 0/3بار بهمنظور تعیین نقطه ورود هوا نیست .همچنین

بهدستآمده از شاخص  d-factorمدلهای منحنی

میتوان به اين نکته نیز اشاره نمود که در اين مطالعه

رطوبتی برای خاک شن لومی کمترين عدم قطعیت را

مقادير پارامترهای رطوبت باقیمانده و اشباع براساس

دارا هستند در مقابل برای بافت لوم رسی سیلتی

مطالعات سینک و همکاران ( )2010ثابت در نظر

دارای عدمقطعیت باالی هستند .با توجه به شکل

گرفته شده است که نتايج حاصل بیانگر اين است که

( -6ب) نیز بهخوبی قابلمشاهده است که در خاک

پارامترهای هیدرولیکی در ترکیب با يکديگر در

لوم رسی سیلتی با افزايش مکش خاک پهنای محدوده

برآورد منحنی رطوبتی خاک تأثیرگذار هستند ( )24و

اطمینان نسبت به مکشهای پايین افزايشيافته که

با توجه به نتايج شفیعی و همکاران ()2014

بیانگر افزايش عدم قطعیت مدلهای موردمطالعه

پارامترهای هیدرولیک خاک دارای ماهیت برازشی

است .قويدلفر و همکاران ( )2015با استفاده از
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الگوريتم  GLUEبه ارزيابی عدمقطعیت  12کالس

موردمطالعه ،بهخوبی توانسته است منحنی رطوبتی

بافت شنی طی برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک

خاک را شبیهسازی کند .بهطوریکه در بیشتر موارد

با کاربرد مدل ونگنوختن ( )1980پرداختند .نتايج

منحنی رطوبتی در محدود اطمینان قرار گرفته و پهنای

ايشان بیانگر پهنای عريض محدوده اطمینان حاصل از

محدوده نیز کم است که کمترين مقدار پهنای محدوده

الگوريتم  GLUEمیباشد که نشاندهنده اثر

اطمینان ،در خاک شن لومی مشاهده گرديد .نتايج

عدمقطعیت پارامترهای هیدرولیکی خاک در برآورد

مطالعات يان و همکاران ( )2017نیز نشان داد که

منحنی رطوبتی خاک است ( .)9مطالعات مینانسی و

روش  GLUEبهخوبی توانسته است نقاط منحنی

فیلد ( )2005نیز بیانگر اين مطلب است که با افزايش

رطوبتی خاک را برآورد نمايد و منحنی حاصل از

مکش خاک میزان عدمقطعیت روند افزايشی دارد

نرمافزار  RETCبرای بافت شن لومی در محدوده

درحالیکه در نقاط مرطوب (کاهش مکش خاک)

اطمینان  95درصد قرار گرفته است .همچنین نتايج

میزان عدمقطعیت روند کاهشی دارد که نشاندهنده

ايشان نشان داد روش  GLUEروشی مناسب برای

برآورد بسیار خوب رطوبت اشباع خاک است (.)17

برآورد عدمقطعیت پارامترهای منحنی رطوبتی خاک

ازاينرو میتوان ذکر نمود اين مدلها برای خاکهای

حاصل از برازش مدل ونگنوختن -معلم تحت

با بافت سبک کارايی بااليی دارند .با توجه به نتايج

نرمافزار  RETCاست.)32( .

ارائهشده در جدول  ،1روش  GLUEدر هر سه مدل

شکل  -6محدود اطمینان منحنی رطوبتی خاک در خاکهای شنی لوم (-6الف) و لوم رس سیلتی (-6ب).
Figure 6. Confidence limit of soil water curves in Loamy sand (6-a) and Silty Clay Loam (6-B).
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جدول  -1ارزیابی کمّی عدم قطعیت مدلهای منحنی رطوبتی خاک.
Table 1. Quantitative assessing of uncertainty of soil water curve models.
نمونه خاک

مدل

Soil sample

Model

ونگنوختن

d-factor

PCI

0.2268

85.71

S

0.1402

T

0.5122

van Genuchten

لوم رس سیلتی
Silty clay loam

ونگنوختن -معلم

0.2013

85.71

0.079

0.4642

vanGenucten-Mualem

ونگنوختن -بوردين

0.2184

71.42

0.5023

0.9225

vanGenuchten-Burden

ونگنوختن

0.0849

28.75

0.6142

1.0665

van Genuchten

شن لومی
Sandy loam

ونگنوختن -معلم

0.0766

28.75

0.6453

1.1034

vanGenucten-Mualem

ونگنوختن -بوردين

0.076

14.28

1.913

2.6363

vanGenuchten-Burden

نتیجهگیري کلی

لومرسسیلتی باالست و مدلهای موردمطالعه از

در اين مطالعه میزان عدمقطعیت پارامترها و

نظر ساختاری در خاک شن لومی ،عدم قطعیت

ساختار مدلهای متداول منحنی رطوبتی خاک با

قابلتوجهی ندارند .هرچند که بااينوجود اين مدلها

استفاده از روش  GLUEدر دو بافت متمايز شن

نتوانستند نقطه ورود هوا به خاک را با دقت بااليی

لومی و لومرسسیلتی بر اساس سه مدل ونگنوختن،

برآورد کنند .عدم توانايی مدلهای منحنی رطوبتی

ونگنوختن– معلم و ونگنوختن– بوردين مطالعه شد.

خاک در برآورد نقطه ورود هوا را میتوان به روش

نتايج حاصل از توزيع رفتار مقادير اولیه (پیشین) و

اندازهگیری منحنی رطوبتی خاک يعنی صفحه فشاری

پسین دو نمونه خاک شن لومی و لوم رس سیلتی

نسبت داد .در نهايت برای ارزيابی کمّی عدم قطعیت

نشان داد که پارامتر آلفا دارای عدم قطعیت بااليی در

از دو شاخص ديگر  Sو  Tکه بیانگر وضعیت قرار

هر سه مدل موردمطالعه است .همچنین ،با توجه به

گرفتن منحنی رطوبتی خاک نسبت به منحنیهای

نمودارهای پسین حاصل از پارامتر  nنیز در هر سه

حاصل از روش  GLUEاست ،استفاده شد که نتايج

مدل برای بافت شن لومی و در مدل ونگنوختن-

حاصل نشان داد که مدل ونگنوختن -بوردين برای

بوردين برای بافت لوم رسی سیلتی میتوان ذکر نمود

هیچکدام از نمونه خاکهای موردمطالعه برای برازش

که در هیچکدام از نمودارهای پسین چگالی (تابع

منحنی رطوبتی خاک کارايی دقیقی ندارد .همچنین

توزيع تجمعی) باال و مقدار مشخصی مشاهده نگرديد،

مدل ونگنوختن برای خاک شن لومی بهترين مدل و

بنابراين ،مقدار پارامتر مذکور بهوضوح قابلاستخراج

مدل ونگنوختن -معلم مناسبترين مدل برای خاک

نیست .با توجه به شاخص  d-factorمیزان عدم

لوم رس سیلتی است.

قطعیت مدلهای منحنی رطوبتی خاک در بافت
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Abstract1
Background and Objectives: The soil moisture characteristic curve (SMCC) is a key concept in the
modeling process of physical and hydrological studies of soil that plays a critical role in soil and
water management. At the same time, the accuracy of the models used to describe the SMCC is
affected by the trend of its parameters changes. The uncertainty analysis of hydraulic parameters of
SMCC plays an important role in the modeling process, determining the model input parameters and
evaluating the performance of the models. Therefore, the objective of this study was to evaluate the
application of the GLUE simulation method, which is based on Monte Carlo simulation method, to
estimate the uncertainty of alpha and n variables with constant assumption of other SMCC
parameters, in three models of vanGenuchten, vanGenuchten-Mualem and vanGenuchten-Burden.
Materials and Methods: Initially, two soil samples were taken from Shahid Bahonar University of
Kerman field and the SMCC for both soil samples (sandy loam and silty clay loam textures) was
plotted on the basis of all three models using the Pressure Plate data and RETC Software and their
moisture curve parameters were derived. Then, using the GLUE method, the uncertainty of alpha and n
parameters in all three models were investigated. In addition, based on GLUE performance, the
intrinsic uncertainty of each of the three models was evaluated for each of the tissue classes studied.
Results: The posterior distribution for each of the studied hydraulic parameters were obtained for
three models in each textural class. The 95% confidence interval of SMCC simulations was obtained
for all three models in two texture classes as the main output of this study. To quantify the
uncertainty of the models, four uncertainty assessment indices were calculated and evaluated.
Based on the evaluation indices, the best models for silty clay loam and loamy sand were
the vanGenuchten-Mualem model (PCI=85.71, d-factor 0.2013, S=0.079, T=0.4642) and the
vanGenuchten model, (PCI=28.75, d-factor=0.0766, S=0.6453, T=1.1034), respectively.
Conclusion: The results of the posterior distributions diagrams showed that the alpha and n
hydraulic variables were less identifiable in the calibration process and could not determine the
optimal range for them, therefore, these two variables play a major role in the uncertainty of soil
moisture curve. Also, the uncertainty analysis of all three models showed that GLUE method was
able to estimate soil moisture curve points so that the moisture curve obtained by RETC software for
all three models was within 95% confidence level. The presence of about 85% of the soil moisture
curve points for silty clay loam texture within the 95% confidence interval indicates the high
capability of the GLUE method.
Keywords: Monte Carlo method, Uncertainty, VanGenuchen model
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