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برآورد پارامترهاي پراكندگي هيدروديناميكي و هدايت
حرارتي خاك با روشهاي ژئوفيزيكي و حرارتسنجي
محمد نخعي؛ دانشگاه خوارزمي ،دانشکدۀ علوم زمین
چکيده
تاريخ :دريافت 33/7/2

پذيرش 32/1/31

در مباحث کشاورزي اطالع از خصوصیات هیدرولیکی ،فیزیکی و حرارتی خاک بهمنظور
پیشبینی دقیق تأثیر حرارت خاک بر چگونگی نمو دانه ،نگهداشت آب در خاک ،هدایت
هیدرولیکی محیط غیراشباع و جریان بخار آب در خاک ضروري است .در تحقیق حاضر با
استفاده از بررسیهاي ژئوفیزیکی و حرارتسنجی به تعیین خصوصیات هیدرولیکی و حرارتی
محیط متخلخل غیراشباع پرداخته شد .از تزریق آب با دماي  05درجۀ سانتیگراد و ثبت
دادههاي حرارتی محیط بهمدت  1200ثانیه از شروع نشت با  2حسگر حرارتی براي
جمعآوري دادههاي مورد نیاز حل معکوس استفاده شد .از  44دادۀ حرارتی حسگر نصب
شده در عمق  05سانتیمتري و  44دا ده برداشت شده از تغییرات دمایی آب تزریقی براي

ژئوالکتریکی براي برداشت داده بهروش ونر ،شلومبرژه و دوقطبی-دوقطبی استفاده شد .بررسی
و تفسیر منحنیهاي بهدست آمده از این سونداژه ا نشان داد که عمق سطح ایستابی در 70
متري است .الیهباالي (منطقه غیراشباع) از نوع آبرفتی است که از سه الیه تشکیل شده است.
در این پژوهش از آّب نمک با غلضت  25گرم بر لیتر به عنوان آلودگی براي بررسی توزیع و
پخششدگی آن در منطقه غیراشباع استفاده شد .آرایههاي ونر و قطبی -قطبی براي ردیابی و به
تصویر در آوردن آلودگی استفاده شد .آرایۀ قطبی-قطبی نسبت به آرایۀ ونر گسترش پولوم را
در جهت عمقی و افقی کمتر از مقدار واقعی نشان داد .بهخصوص گسترش عمقی را خیلی
کمتر از مقدار واقعی نشان میدهد .بر اساس تزریق آب در مجاورت ترانشه و مشاهدۀ زمان
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تعیین پارامترهاي هیدورلیکی و حرارتی استفاده شد .در این پژوهش از  323موقعیت سونداژ

رسیدن آب به آن ،سرعت واقعی آب در جهت  10درجه نسبت به افق برابر  5/303متر بر
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ساعت بهدست آمد .ضریب گسترش عمودي به افقی برابر با  3/4تعیین شد .بررسی
خصوصیات هیدرولیکی و حرارتی محیط متخلخل غیراشباع با استفاده از نرمافزار هیدروس2-
 3Dانجام شد .در این پژوهش  0پارامتر هیدرولیکی خاک شامل  n ،α ،θs ،θrو  Ksو
همچنین  0پارامتر انتقال حرارت خاک شامل  Co،Cn ،λT ،λLو Cwبهینهیابی شد .پس از
اجراي مدل ،تخمین پارامترها (تطبیق مقادیر حرارتی مشاهداتی و پیشبینی شده) با  R2برابر
 5/37و مقدار تابع هدف برابر  33/0صورت گرفت .مقدار خطاي محاسباتی در بیالن جرمی
نیز برابر با  5/17درصد بهدست آمد.
واژههای کليدی :محیط غیراشباع ،ژئوالکتریک ،HYDRUS-2D ،پارامترهاي هیدرولیکی خاک ،پارامترهاي
حرارتی خاک.
* نويسندۀ مسئول

nakhaei@khu.ac.ir

مقدمه
در مباحث کشاورزي مانند جوانه زدن دانه و شروع و ادامه رشد آن اطالع از خصوصیات
فیزیکی و حرارتی خاک بهمنظور پیشبینی دقیق تأثیر حرارت خاک بر چگونگی نمو دانه،
نگهداشت آب در خاک ،هدایت هیدرولیکی محیط غیراشباع و جریان بخار آب در خاک
خاک مانند هدایت حرارتی خاک ( ،)λظرفیت حجمی حرارت( )Cو انتشار حرارتی خاک
( )Kصورت گرفته است.
انتقال و مهاجرت حرارت در یک محیط عمدتاً به مقاومت حرارتی (قابلیت یک ماده در
جلوگیري از انتقال حرارت) ،گرماي ویژه آن (توانایی ماده در ذخیرۀ حرارت) و انتشار حرارتی
(ترکیبی از خصوصیات انتقالی و ذخیرهاي ماده و محیط که نرخ تغییر حرارت در محیط را
نشان میدهد) بستگی دارد [.]2
تعیین پارامترهاي حرارتی خاک با استفاده از روشهاي مختلفی انجام میشود .در پژوهشی
که در سال  2551مورتنسن و همکاران انجام دادند [ ،]1پارامترهاي جریان ،انتقال مواد محلول
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ضروري است [ .]3در سالهاي اخیر بررسیهاي فراوانی در زمینۀ تعیین خصوصیات حرارتی

3. HYDRUS-2D
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و حرارت با بهرهگیري از اندازهگیري حسگرهاي پالسی چند تابعی حرارت ( )MFHPP3و
استفاده از مدلسازي معکوس انتقال و حرارت در محیط نرمافزار هیدروس D2-بهدست آمد
[.]1
انتقال حرارت و رطوبت در محیط خاکی بههم وابسته است و نمیتوان آنها را جدا از هم
در نظر گرفت و ارزیابی کرد [ .]4پژوهشهاي فراوانی در زمینۀ تخمین پارامتر هیدرولیکی و
حرارتی محیط متخلخل انجام شده است که در هر یک از این بررسیها روش مختلفی ارزیابی
شده است [ .]30[-]0بنا بر این ،پیش از تعیین خصوصیات حرارتی خاک باید ساختار فیزیکی
محیط را ارزیابی کرد و به بررسی خصوصیات هیدرولیکی آن پرداخت.
اندازهگیري خصوصیات هیدرولیکی براي جریان آب و آلودگی در محیط غیراشباع
بهصورت مستقیم عموماً وقتگیر و پرهزینه است .در روش مستقیم اندازهگیري پارامترهاي
هیدرولیکی خاک با اندازهگیري میزان نفوذ از سطح نمونهاي از خاک در آزمایشگاه بعد از
پایدار شدن جریان انجام میگیرد [.]31
در این پژوهش از مدل هیدرولیکی و معادالت وان گنوختن [ ]22استفاده شد و فرض شد
که هیچ پسماندي 2در محیط وجود ندارد .شبکهبندي محیط با استفاده از  455گره 71 ،1عنصر
یک بعدي و  722عنصر دو بعدي انجام شد.در این پژوهش  0پارامتر هیدرولیکی خاک شامل
 Co32،و  Cw31بهینهیابی گردید.
3. Node

2. Hysteresis

5. Saturated soil water content

1. Multi-Functional Heat Pulse Probe
4. Residual soil water content

6. Parameter α in the soil water retention function
7. Parameter n in the soil water retention function
9. Longitudinal thermal dispersivity

8. Saturated hydraulic conductivity
11. Transverse thermal dispersivity

11. Volumetric heat capacity of the solid phase
12. Volumetric heat capacity of organic matter
31. Volumetric heat capacity of the liquid phase
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 n7 ،α1 ،θs0 ،θr4و  Ks4و همچنین  0پارامتر انتقال حرارت خاک شامل Cn33 ، λT35، λL3
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جریان یک بعدي آب در محیط غیر اشباع و اشباع خاک تحت شرایط همدما را میتوان با
فرم اصالح شده معادلۀ ریچاردز بدینصورت ارائه کرد:


    h

(k
 cos  )  S

t x  x


()1

که در معادلۀ (  ،)3میزان رطوبت خاک t ،زمان x ،طول k ،هدایت هیدرولیکی و  hمیزان بار
فشار هستند .زوایۀ  زاویه جهت جریان با جهت قائم و  Sمیزان جذب آب بهوسیلۀ ریشه

گیاهان است  .براي حل معادلۀ ( )3نیاز به اطالعات دقیق در مورد توابع ) K(hو ) (h
است.
تحلیل جریان در منطقه غیراشباع خاک بسیار پیچیده است و به دو تابع غیرخطی ) K(hو

)  (hکه پارامترهاي هیدرولیکی خاک نام دارند بستگی دارد .توابع غیرخطی ) K(hو ) (h
براساس مدل فوگل و همکاران [ ]21که در این مقاله استفاده شده است ،فرم اصالح شده مدل
فان گنوختن [ ]22هستند که امروزه بهعنوان یک استاندارد بهکار گرفته میشوند .فرم این توابع
غیرخطی بهصورت معادلههاي ( )2است.
()2

h  hs



h  hs

m

    1m
r
 
F    1  
  m  r   ,



2

,
m

l  1  F   
K r  Se 

1  F  s 

    1m
s
r
 
F s   1  
  m  r  

که در روابط فوق ) kr(hتابع هدایت هیدرولیکی نسبی ks ،هدایت هیدرولیکی اشباع و hs
میزان مکش حد آستانه ورود هوا هستند.
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در این مدل تحلیلی ،توابع غیرخطی ) K(hو )  (hرا با شش پارامتر هیدرولیکی ،r

 ، ks، m ،sو  nتعریف میکنند که  rرطوبت باقیمانده s ،رطوبت اشباعm ،
پارامتر ساختگی ks ،هدایت هیدرولیکی اشباع  ،و  nپارامترهاي شکل هستند .تفاوت مدل
فوگل و همکاران نسبت به مدل اصلی فان گنوختن براي پارامتر اضافی  mاست که کمی
بزرگتر از  sاست .این پارامتر هیچ تأثیري روي شکل )  (hندارد ولی برروي تابع )K(h
اثر بسیار زیادي دارد و در خاکهاي ریزدانه که ارتفاع موئین زیادي دارند بیانگر دقیقتر شکل
تابع نسبت به مدل تحلیلی وانگنوختن است.
کنستانز وابستگی هدایت هیدرولیکی خاک به حرارت را با معادلۀ ( )1ارائه کرد [:]23
()1

ref T
) K ref ( )   K* K ref (
T ref

KT   

که در آن  K refو  KTبهترتیب هدایت هیدرولیکی در حرارت مرجع  Trefو حرارت T
هستند  ref .و  Tبهترتیب ویسکوزیته دینامیکی در حرارت مرجع  Trefو حرارت  Tهستند.
پارامتر *  Kضریب مقیاس حرارتی هدایت هیدرولیکی خاک است.
معادلۀ دیفرانسیل حاکم بر انتقال حرارت در محیط متخلخل سهبعدي بر طبق معادلۀ

در این معادله )  ij (هدایت حرارتی ظاهري خاک و )  C (و  Cwبهترتیب ظرفیت حجمی
حرارتی فاز جامد و مایع هستند.
یکی از روشهایی که در مقیاس بزرگ میتواند براي ارزیابی خصوصیات فیزیکی محیط و
ارزیابی ویژگیهاي هیدرولیکی خاک مانند هدایت هیدرولیکی استفاده شود ،روشهاي
ژئوفیزیکیاند .اندازهگیريها و دادههاي برداشتی با این روش میتواند اطالعاتی با وضوح زیاد
و کمترین خطا را از محیط زیرسطحی در اختیار قرار دهد .با استفاده از دو روش  GPR3وETR2
2. Electrical Resistivity Tomography

1. Ground Penetrating Radar
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(توموگرافی مقاومت الکتریکی) میتوان محتویات رطوبتی و تغییرات هدایت الکتریکی خاک
را شناسایی کرد .دادههاي بهدست آمده از این روش میتواند اطالعات ارزشمندي از پارامترهاي
هیدرولیکی جریان و انتقال مواد محلول را در اختیار قرار دهد [.]37
در یکی از جدیدترین بررسیهایی که در نیجریه با استفاده از روش سونداژ ژئوالکتریکی
به بررسی و تعیین خصوصیات هیدرولیکی خاک پرداخته شده است ،از دادههاي بهدست آمده
از  24سونداژ الکتریکی قائم ( )VES3برداشت شده براي تعیین هدایت هیدرولیکی خاک
استفاده شد [.]34

خصوصيات منطقۀ بررسي شده
منطقۀ مورد نظر در  40کیلومتري غرب تهران و در شمالغربی شهر کرج در منطقۀ
حصارک واقع شده است .محدودۀ بررسی شده در فضاي داخل دانشگاه خوارزمی قرار گرفته
است که در شکل 3موقعیت محل مورد نظر نمایش داده شده است.
نوع آبخوان بهصورت آزاد و آبرفتی است .شرکت مهندسین مشاور الر در سال 3144بر
اساس بررسیهایش ،مقدار ضریب انتقال ( )Tدر محدودۀ بررسی شده تقریباً  305مترمربع بر
روز برآورد شده است.

پژوهش مورد نظر در دو بخش کلی دنبال شد:
.3بررسی ژئوالکتریکی و تعیین برخی پارامترهاي هیدرولیکی و انتقال آلودگی خاک
 .2بررسی حرارتسنجی و تخمین پارامترهاي هیدرولیکی و انتقال حرارت.
در مرحلۀ اول ،محل مناسبی واقع در محوطۀ پردیس کرج دانشگاه خوارزمی براي انجام
پروژه انتخاب شده و با استفاده از سونداژهاي ژئوالکتریکی و تهیه پروفیل از برداشتهاي
صورت گرفته ،عمق سطح آب و لیتولوژي منطقه تعیین شد .پس از تعیین عمق سطح آب،
بهمنظور تعیین نحوۀ انتقال و تحلیل گسترش مکانی و زمانی پلوم آلودگی در محیط از تزریق
محلول آبنمک استفاده شد .در این بخش از بررسی ،روشهاي مختلف ژئوالکتریکی همزمان
با پیشروي پلوم آلودگی بررسی و نهایتاً پروفیلهاي تهیه شده با هر یک از روشها ارزیابی شد.
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مواد و روش کار

1. Vertical Electrical Sounding
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در ادامه و پس از برداشتهاي ژئوالکتریکی صورت گرفته در سطح منطقه ،تعیین مقدار
سرعت نفوذ آب در خاک با انجام آزمون نفوذ و مشاهده سطح نشت از دیواره یک ترانشه
حفاري شده در نزدیکی چاله نفوذ در دستور کار قرار گرفت.
انجام مرحلۀ دوم پژوهش که تعیین پارامترهاي انتقال حرارت در محیط غیراشباع است ،با
استفاده از تزریق آب گرم و ثبت تغییرات دمایی محیط با استفاده از سنسورهاي حرارتی دنبال
شد .اطالعات حرارتی برداشت شده در این مرحله براي استفاده در مدل عددي هیدروسD2-

و تعیین پارامترهاي حرارتی خاک بهصورت حل معکوس استفاده شد.

بحث و نتيجهگيری
الف) بررسيهای ژئوالکتريکي
در این پژوهش با ایجاد منشأ آلودگی مصنوعی به بررسی نحوۀ انتقال هالۀ آلودگی در
محیط غیراشباع پرداخته شد .بهمنظور تزریق آلودگی به زمین ،چالهاي با ابعاد  3متر و عمق 3
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شکل . 2موقعيت منطقۀ بررسي شده واقع در محوطۀ دانشگاه خوارزمي

متر حفر شد .اطراف چاله تزریق مختصاتبندي و محدودۀ مربعی شکل به ابعاد  45متري
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انتخاب شد بهطوري که محل تزریق در وسط قرار گرفته و فضاي درونی محدودۀ مشخص
شده به فاصلههاي  4متري شبکهبندي شد.در این پژوهش از  323موقعیت سونداژ ژئوالکتریکی
براي برداشت داده به روش ونر -شلومبرژه استفاده شد.
بعد از بررسیهاي زمینشناسی براي تعیین محل انجام پروژه ،تعداد  1نقطه سونداژ به
روش شولومبرژه با  AB/2=305mدر محل انجام شد .این سونداژها بهمنظور بررسی لیتولوژیکی
و عمق ،ضخامت منطقه غیراشباع بهکار گرفته شد (شکل .)1

شکل  .7محدودۀ انجام پروژه ،موقعيت سونداژهای  )S1-S6( VESو محل انجام تزريق

بررسی و تحلیل منحنی سونداژهاي به دست آمده از این سونداژها نشان داد که عمق
سطح ایستابی در  70متري است .الیه باالي (منطقه غیراشباع) از نوع آبرفتی بوده که خود از
سه الیه تشکیل شده است.

در این پژوهش از آّب نمک با غلظت  25گرم بر لیتر بهمنظور ایجاد هالۀ آلودگی قابل
تفکیک براي بررسی توزیع و پخششدگی آن در منطقه غیراشباع استفاده شد .بعد از آماده
کردن آب نمک با غلظت ذکر شده ،با دبی کنترل شده وارد چاله تزریق شد و بار اتفاعی آب
نمک در چاله در طول مدت تزریق ثابت ( 75سانتی متر از کف چاله) نگه داشته شد .مدت
زمان تزریق آلودگی  35روز به طول انجامید.
انتخاب آرايه و جهت و زمان برداشت
آرایههاي ونر و قطبی -قطبی براي ردیابی و به تصویر در آوردن آلودگی استفاده شد،
بهمنظور برداشت کامل و یکنواخت دادهها و همچنین براي بررسی توموگرافی با گذشت زمان،3
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شروع تزريق آلودگي و طراحي و انتخاب آرايه برداشت داده-تزريق آلودگي

برداشت باید به گونهاي انتخاب شود که در فاصلۀ زمانی مشخص دادهبرداري انجام شود .از
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این رو برداشت مقاطع بهصورت ستارهاي هر دو روز یکبار تکرار و با توجه به گستردگی
پولوم در زمانهاي خاصی بهاجرا در آمد .بهطور متوسط در هر روز  0 -4پروفیل داده برداشت
شد .موقعیت پروفیلها در محل انجام پروژه در شکل 1نشان داده شده است.

شکل  .5موقعيت پروفيلهای ژئوالکتريک (چاله تزريق نمک در مرکز است)

این پروفیلها در جهت شرقی -غربی با فاصلۀ الکترودي  3متر بهاجرا در آمد .فاصلۀ
جانبی هر پروفیل  2متر و با آرایه ونر اجرا شد .در این پژوهش تعداد  22پروفیل با فاصلۀ
زمانی مشخص در  33موقعیت مکانی برداشت شد.
مدل دوبعدی پروفيل P1

پروفیل  P1از وسط شبکهبندي در جهت  EWبرداشت شده است .زمان اجراي دادهبرداري
 0ساعت بعد از شروع تزریق بود .شکل 4شبه مقطع ظاهري و مقطع حل معکوس را نشان
میدهد .مقدار نفوذ آلودگی که با نقطهچین مشخص شده است که در مقطع حل معکوس ب،
در جهت عمودي  3/00متر در جهت افقی  3/43متر گسترش دارد.
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شکل .5الف) شبه مقطع ظاهری ،ب) مقطع واقعي در نيمرخ p1

توموگرافي پروفيلهای ستارهای با گذشت زمان
چنانکه در شکل  4مشخص شده (خطوط مشکی) ،پروفیلهاي ستارههاي بهصورت  4پروفیل
عمود بر هم بهعالوهاي در جهت شرقی -غربی ( )Aو شمالی -جنوبی ( ،)Bضربدري در
جهت شمال غربی -جنوب شرقی ( )Cو شمال شرقی -جوب غربی ( )Dبهاجرا در آمد .زمان
اجراي این پروفیلهاي طوري انجام شد که هر مرحله از پروفیلهاي ستارهاي به فاصلۀ یک

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .3الف) شبه مقطع اندازهگيری شده ،ب) شبه مقطع مقاومت ظاهری محاسبه شده ،ج) مقطع
حل معکوس پروفيل  S2Aدر جهت EW
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روز در میان بهاجرا در آمد .فاصلۀ الکترودها در  S1 ،S2 ،S3یک متر و در  S0 ،S4دو متر
انتخاب شد .پروفیلهاي ستارهاي در  0مرحلۀ  S0 ،S4 ،S1 ،S2 ،S3که هر مرحله از  4سونداژ
عمود بر هم تشکیل میشود .آرایه استفاده شده ونر است .در همین رابطه بهعنوان نمونه شبه
مقطع ظاهري و مقطع حل معکوس پروفیل  S3Aدر شکل  0نشان داده شده است که در این
مورد نیز مقدار گسترش پولوم با خط چین مشخص شده است.
2

برداشتهای قطبي -قطبي

پروفیلهاي قطبی -قطبی در موقعیت پروفیلهاي ستارهاي با فاصلۀ الکترودي  3متر به اجرا در
آمد .نکتۀ حائز اهمیت این است که این آرایه نسبت به آرایۀ ونر گسترش پولوم را در جهت
عمقی و افقی کمتر از مقدار واقعی نشان میدهد بهخصوص گسترش عمقی را خیلی کمتر از
مقدار واقعی نشان میدهد.
مدل دوبعدی پروفيل P-P1

این پروفیل در جهت شرقی– غربی و از غرب به شرق دادهبرداي شد .زمان اجراي آن یک

روز بعد از اتمام تزریق یعنی روز یازدهم شروع تزریق بود .شکل  1مقطع حل معکوس و مدل
حساسیت این پروفیل را نشان میدهد .محل گسترش آلودگی با خطچین نشان داده شده است.
مدل سه بعدی نيمرخهای عمودی با گذشت زمان
روش کار به این ترتیب است که مقاطع عمودي بهدست آمده از مدل دوبعدي در یک جهت،
با فاصلههاي زمانی متوالی کنار یکدیگر قرار گرفته و گسترش هر یک نسبت به مقطع قبلی و
بعدي بررسی میشود .از مقاطع حل معکوس هر پروفیل براي این مدل استفاده شده است.
محورهاي این مدل به این صورت است که دو محور افقی و یکی عمودي است .یکی از
محورهاي افقی زمان که بر حسب روز ،و دیگري گسترش جانبی بر حسب متر است .محور
عمودي نیز عمق نفوذ بر حسب متر است .در ضمن محور مرکزي همۀ پروفیلها منطبق بر
مرکز تزریق است .در همین مورد میتوان مدل سهبعدي مقطع قائم در جهت شمالی جنوبی را
در قالب شکل  7نمایش داد که در این شکل گسترش بیشتر پولوم در جهت جنوبی نسبت به
شمال مشهود است.
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1. Pole-Pole
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شکل .2مقطع حل معکوس (باال) و مدل حساسيت (پايين) پروفيل p-p2

آزمون اندازهگيری سرعت واقعي درجا
براي مقایسۀ سرعت پخششدگی و گسترش پولوم با یک مدل و داده واقعی ،تعیین سرعت
واقعی آب در منطقه غیراشباع ضروري است .براي این منظور در  2متري چاله تزریق
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شکل  .2گسترش پولوم در جهت افقي و عمودی در زمانهای متوالي در جهت شمالي -جنوبي

ترانشهاي بهعمق  2/0متر حفر شد .شکل  4موقعیت ترانشه و چاله تزریق نشان داده شده
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است .ارتفاع آب را در چاله تزریق به  75سانتیمتر از کف رسانده شد تا برابر ارتفاع آب نمک
در مرحلۀ تزریق آلودگی باشد.

شکل .2نمايي از ترانشه حفر شده در  7متری چاله تزريق (ديد از غرب به شرق)

طی  30ساعت از شروع تزریق ،آب در ترانشه ظاهر شد .در ادامه با استفاده از روابط
مثلثاتی فاصلۀ بین دو نقطه  2/14سانتیمتر بهدست آمد .در نهایت با استفاده از رابطۀ v = x/t

سرعت واقعی آب در این محل در جهت  10درجه نسبت به افق بهدست آمد که برابر 5/303
متر بر ساعت است.
پولوم آلودگی در مدلهاي دوبعدي پروفیلهاي مقاومت ویژه استفاده شد .در شکل  3مقطع
دوبعدي ،شبه مقطع ظاهري و مقطع حل معکوس پروفیل  P3نشان داده شده است .در هر دو
مقطع نسبت گسترش پولوم در جهت افقی و عمودي اندازهگیري شده و از تقسیم آنها بر
یکدیگر ضرایب گسترش عمودي و افقی بهدست میآید.

 v 1/ 84

براي مقطع حل معکوس = 1/ 34
 h 1/ 62

 v 2 /05

براي شبه مقطع مقاومت ظاهري = 1/45
 h 1/ 79

بهطور میانگین ضریب گسترش عمودي به افقی برابر با  3/4است و بالعکس افقی به
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براي بهدست آوردن سرعت واقعی در دیگر جهات (قائم و افقی) از نسبت گستردگی

عمودي برابر  5/47بهدست میآید .براي اینکه سرعت واقعی در جهت قائم را بهدست آوریم
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سرعت واقعی بهدست آمده را در ضریب گسترش ضرب کرده ،سرعت در جهات عمودي و
افقی بهدست خواهد آمد .به این ترتیب سرعت واقعی در جهت قائم برابر  4/110متر بر روز
و سرعت واقعی در جهت افقی برابر  1/11متر بر روز بهدست آمد.
بدینترتیب صحت دادههاي بهدست آمده از برداشتهاي ژئوالکتریک را میتوان بررسی کرد.
روش کار بهاین صورت است که زمان برداشت پروفیل را در سرعت واقعی بهدست آمده
ضرب کرده تا مقدار گسترش و جابهجایی پولوم در آن جهت بهدست آید .بهعنوان مثال براي
پروفیل  P3که  0ساعت بعد از شروع تزریق برداشت شده است ،مقدار فاصلۀ جابهجا شده در
جهت افقی و عمودي بهترتیب برابر  5/7و  5/3متر است .در نتیجه فاصلۀ عمودي جابهجا
شده برابر  35سانتیمتر است ،که اگر با  3متر عمق چاله جمع شود برابر  335سانتیمتر
میشود که این گسترش در شبه مقطع مقاومت ظاهري برابر  2متر و در مقطع حل معکوس
برابر  300سانتیمتر است.
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ب) تعيين پارامترهای هيدروليکي و حرارتي خاك
بررسی خصوصیات هیدرولیکی و حرارتی محیط متخلخل غیراشباع در محدودۀ بررسی
شده در قالب آزمایشی صحرایی حرارتسنجی و بررسی دادههاي صحرایی در محیط نرمافزار
هیدروس D2-دنبال شد .در این پژوهش بهمنظور برداشت و ثبت تغییرات دمایی در محیط
آزمایش مورد نظر از دو حسگر حرارتی استفاده شد .یکی از حسگرها درون حلقه نفوذ و
حسگر دیگر در عمق  05سانتیمتري از کف حلقه نفوذ و درون دیواره ترانشه قرار داده شد.
حسگر به گونهاي در دیواره نصب شد که حدود  25سانتیمتر به درون دیواره نفوذ کرده و
فضاي خالی پشت آنها نیز با گل پر شده که تبادل گرمایی با هواي آزاد بیرون نداشته باشند.
ثبت دادههاي حرارتی محیط بهمدت  1200ثانیه از شروع نشت آب با دماي  05درجه
سانتیگراد ادامه پیدا کرده و در کل براي هر حسگر  44مورد داده به ثبت رسید .در شکل35
نمایی از محیط مورد آزمایش ،حسگر و موقعیت حلقه نفوذ ارائه شده است.

محیط طراحی و ساخته شده در نرمافزار هیدروس D2-طول  305و ارتفاع (یا عمق) 255
سانتیمتر دارد .در این بررسی با توجه به ناهمگن و انیزوتروپ بودن محیط متخلخل و عدم
تعیین پارامترهاي مربوطه سعی شد بهمنظور حصول نتایج با دقت باال تنها از حسگر شمارۀ 3
که در عمق  05سانتیمتري کف حلقه نفوذ نصب شده بود استفاده شد .در همین رابطه نیز
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شکل .22آزمايش حرارتسنجي با استفاده از تزريق آب گرم  32درجه و ثبت حرارت با حسگر
حرارتي
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دادههاي حسگر دیگر که به ثبت تغییرات حرارت آب تزریقی در محیط میپرداخت در
تعریف شرایط مرزي متغیر با زمان در کف حلقه نفوذ استفاده شد.
در این بررسی از دانهبندي رسوبات و تعیین درصد دانهها و همچنین میزان رطوبت در دو
عمق متفاوت براي تعریف شرایط اولیه مدل استفاده شد .در این پژوهش با استفاده از مدول
شبکۀ عصبی تعبیه شده در نرمافزار هیدروس D2-پارامترهاي اولیه هیدرولیکی انتقال حرارت
خاک تعیین و به مدل وارد شد .در این مدل براي تعیین شرایط اولیه از محتوي رطوبتی و
دماي محیط طبیعی و آب تزریقی استفاده شد .میزان رطوبت بر اساس محاسبات صورت گرفته
با بسته مبتنی بر شبکۀ عصبی نرمافزار هیدروس D2-و تعیین شده با بررسیهاي آزمایشگاهی
به مدل اعمال شد که این مقدار از عمق به سطح دامنۀ تغییرات  5/540تا  5/40را داشت .از
دماي  37/0درجۀ سانتیگراد در محیط و  05درجۀ سانتیگراد در محل حلقه نفوذ نیز براي
ورود شرایط اولیه استفاده شد .در این بررسی ،سه نوع شرط مرزي براي جریان آب و انتقال
حرارت تعریف شد .در مدل جریان از مرز زهکشی آزاد 3براي کف محیط مدلسازي ،از بار
متغیر 2براي محل نشت آب گرم و در سایر نقاط مدل از مرز بدون جریان 1استفاده شد .در
مدل انتقال حرارت نیز از سه نوع مرز نوع سوم براي کف محیط ،نوع اول براي محل نشت
آب گرم و بدون جریان براي سایر نقاط محیط استفاده شد.
با انتخاب یک تابع هدف که متشکل از خروجیهاي مدل حاکم بر جریان و مشاهدههاي
اندازهگیري شده آزمایشگاهی و کمینه کردن آن ،بهازاء پارامترهاي مجهول در مدل یکسري
مقادیر اولیه حدسی جايگزین شده و محاسبات با تغییر این پارامترها در جهت کمینه کردن
تابع هدف ادامه مییابد تا جاییکه برازش خروجیهاي مدل و مشاهدهها قابل قبول باشد  .در
این مقاله تابع هدف از خروجیهاي مدل و مشاهدهها بار فشار انتخاب شد ه و در روش
حداقل مربعات با استفاده از آلگوریتم مارکورت کمینه میگردد.
با توجه به اینکه هدف از این بخش پژوهش تعیین پارامترهاي هیدرولیکی و حرارتی خاک
در محدودۀ مورد نظر است ،از تعداد  44داده حرارتی ثبت شده در بازۀ زمانی  1200ثانیهاي
3. No flow

2. Variable head
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تخمین پارامترهاي هیدرولیکی محیط متخلخل بروش حل معکوس بدین صورت است که

1. Free drainage
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براي تعیین مقادیر واقعی پارامترهاي مورد نظر بهصورت حل معکوس استفاده شد .در حل
معکوس مسئلۀ مورد نظر هیچگونه محدودیتی براي مقادیر اولیه اعمال نشد و به اینترتیب به
مدل اجازه داده شد که بر اساس دادههاي واقعی به تعیین و بهینه کردن پارامترها مبادرت کند.
پس از اجراي مدل ،خروجی و نتیجه محاسبه دما در نقطه مشاهداتی تعبیه شده در عمق 05
سانتیمتري مبناي بررسیها قرار گرفت (شکل .)35چنانکه از این شکل مشخص است
محاسبۀ دماي محیط در عمق مورد نظر مقادیري بسیار مشابه مقادیر واقعی را نشان میدهد و
بر این اساس در نتیجهگیري اولیه میتوان صحت مدل طراحی شده را مشاهده کرد .بنا بر این
میتوان به این نتیجه رسید که پارامترهاي مهم هیدرولیکی و انتقال حرارت که در این بررسی
به آنها توجه شده است بهگونهاي بهینه شدهاند که مقادیر واقعی حرارت با مقادیر محاسباتی
تطابق بسیار زیاد دارند .در این مورد میتوان عنوان کرد که بهطورکلی ،تخمین پارامترها (تطبیق
مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده) با  R2برابر  5/37410و مقدار تابع هدف برابر  33/0انجام
گرفته است .این نتایج بسیار مناسب و قابل قبول است .مقدار خطاي محاسباتی در بیالن جرمی
نیز برابر با  5/1733درصد است که این مقدار بسیار ناچیز است .در شکل  33مقدار تغییرات
حرارتی محاسباتی و مشاهداتی در عمق  05سانتیمتري نمایش داده شده است.

در جداول  3و  2مقادیر اولیه و بهینه شده پارامترهاي هیدرولیکی و حرارتی بررسی شده ارائه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل .22تغييرات حرارتي محاسباتي و مشاهداتي در عمق  32سانتيمتری

شده است .در جدول  1نیز میتوان ماتریس همبستگی پارامترهاي بررسی را مشاهده کرد.
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در شکل  32الف نمایی از محیط مدلسازي شده بههمراه کنتورهاي حرارتی و در شکل
 32ب بردارهاي سرعت نفوذ آب تزریقی نمایش داده شده است.

ب

الف

شکل .27الف) محيط مدلسازی شده به همراه کنتورهای حرارتي و ب) بردارهای سرعت نفوذ
جدول .2مقادير اوليه و بهينه شده پارامترهای هيدروليکي
پارامتر

θr

θs

α

n

Ks

مقدار اولیه

5/544

5/41

5/340

2/14

5/55420

مقدار بهینه شده

5/55307

5/44

5/314

3/03

5/55131

جدول .7مقادير اوليه و بهينه شده پارامترهای انتقال حرارت
پارامتر

λL

λT

Cn

Co

Cw

مقدار اولیه

5/50

5/50

33255

20355

43455

مقدار بهینه شده

5/702

3/43

21115

4212555

20055
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آب تزريقي
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جدول .5ماتريس همبستگي پارامترهای هيدروليکي و حرارتي
θs

α

θr

θr
3055

θs

-5/13

3055

α

5/503

5/37

3055

n

-5/51

-5/52

-5/44

3055

Ks

5/33

5/30

5/00

-5/33

3055

λL

-5/17

5/14

-5/12

5/27

-5/42

3055

λT

-5/14

5/11

5/23

-5/20

5/21

5/25

Ks

n

λT

λL

Cn

Co

Cw

3055

Cn

5/74

-5/04

-5/53

-5/15

5/42

-5/17

-5/14

3055

Co

-5/31

5/25

5/50

5/57

-5/23

5/01

5/07

-5/77

3055

Cw

-5/30

-5/12

-5/02

5/35

-5/34

5/21

-5/34

-5/23

5/31

3055

نتايج
آرایۀ قطبی-قطبی نسبت به آرایۀ ونر گسترش پولوم را در جهت عمقی و افقی کمتر از
مقدار واقعی نشان داد .بهخصوص گسترش عمقی را خیلی کمتر از مقدار واقعی نشان میدهد.
بر اساس تزریق آب در مجاورت ترانشه و مشاهده زمان رسیدن آب به آن ،سرعت واقعی آب
عمودي به افقی برابر با  3/4تعیین شد.
تخمین پارامترها (تطبیق مقادیر حرارتی مشاهداتی و پیشبینی شده) با  R2برابر 5/37410
و مقدار تابع هدف برابر  33/0صورت گرفت .مقدار خطاي محاسباتی در بیالن جرمی نیز برابر
با  5/1733درصد بهدست آمد .نتایج نشان میدهد که استفاده از مدل هیدروس D2-براي
تخمین پارامترهاي هیدرولیکی و حرارتی محیط متخلخل غیراشباع میتواند بسیار مفید است و
با استفاده از برداشت دادههاي حرارتی محدود و تعریف دقیق شرایط مدل به نتایج قابل قبولی
دست یافت.
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