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ABSTRACT
Measuring the soil water retention curve in the laboratory is time consuming and costly. For this purpose,
researchers have developed some methods to reduce measurements. One of these methods is scaling. The
objective of this study is to scaling the soil moisture retention curve using Brooks-Corey model for all textural
classes. This method requires a reference curve and the moisture content in a specified suction. In this method
the scaling factor is the logarithm of water content in a specified suction (e.g. 𝜃1000 ) in the reference soil to the
logarithm of water content in the same suction of the proposed soil. The scaling factor obtained by the proposed
method was evaluated with the scaling factor obtained by the statistical optimization method. In this study, 11
different soil texture classes data provided by Rawls et al. were used. The results showed that the scaling factor
obtained based on the water content of 𝜃330 , 𝜃700 and 𝜃1000 is close to the optimum scaling factor. The mean
value of the sum of squares error for the proposed and optimization methods were 0.047 and 0.045, respectively.
The mean value of the geometric mean error for the proposed and optimization methods were 1.024 and 1.047,
respectively. The results showed that the reference curve is optional and each soil can be used as the reference
curve. In the case of De-scaling, the soil water retention curve obtained by the proposed method was fitted very
well to the one obtained from Brooks-Corey model.
Keywords: Soil Water Retention Curve, Scaling, Brooks-Corey, Soil Texture.
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مقياسسازی منحنی رطوبتی بروکس-کوری با استفاده از حداقل داده
غالمحسين لکزاييانپور ،1محمد مهدی چاری* ،1محمود طباطبايی ،1پيمان افراسياب

1

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/11/13 :تاریخ بازنگری -1399/1/25 :تاریخ تصویب)1399/1/28 :

چکيده
اندازهگیری منحنی رطوبتی در آزمایشگاه زمانبر و پرهزینه میباشد .به این دلیل پژوهشگران روشهایی را برای کاهش
اندازهگیریها ارائه کردهاند .یکی از این روشها ،مقیاسسازی است .هدف از این تحقیق مقیاسسازی منحنی رطوبتی
بهدستآمده با استفاده از مدل بروکس-کوری برای تمامی کالسهای بافتی خاک است .در این روش به یک منحنی مرجع
و مقدار رطوبت در یک مکش خاص مورد نیاز است .فاکتور مقیاس در این روش برابر با مقدار لگاریتم رطوبت در یک مکش
خاص در خاک مرجع به مقدار لگاریتم رطوبت در همان مکش در خاک مورد نظر است .فاکتور مقیاس بهدستآمده با این
روش با فاکتور مقیاس بهدستآمده از روش بهینه سازی آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .در این تحقیق از دادههای 11
کالس مختلف بافت خاک ارائهشده توسط رالز و همکاران استفاده شده است .نتایج نشان داد که فاکتور مقیاس بهدستآمده
بر اساس رطوبت  𝜃700 ،𝜃330و  𝜃1000نزدیک به فاکتور مقیاس بهینه است .مقدار میانگین مجموع مربعات خطا روش
پیشنهادی برابر با  0/047و روش بهینهسازی برابر با  0/045بود .مقدار میانگین خطای متوسط هندسی برای روش
پیشنهادی و بهینهسازی به ترتیب برابر با  1/024و  1/047بود .نتایج نشان داد که انتخاب منحنی مرجع اختیاری بوده و
هریک از خاکها را میتوان بهعنوان منحنی مرجع انتخاب کرد .در حالت خارج کردن از مقیاس ،نیز منحنی رطوبتی
بهدستآمده با روش ارائهشده در این تحقیق با دقت مناسبی بر منحنی رطوبتی بهدستآمده از مدل بروکس-کوری برازش
یافت.
واژههای کليدی :منحنی رطوبتی ،مقیاسسازی ،بروکس-کوری ،بافت خاک.

مقدمه
تعیین منحنی نگهداشت آب خاک ( )SWRCکه بیانگر رابطه بین
فشار آب و محتوای آب است ،برای بررسی جریان آب و انتقال
مواد شیمیایی در محیط غیر اشباع اساسی است ( Pollacco et
 .)al., 2017از طرفی تغییر در بافت خاک pH ،خاک ،ظرفیت
تبادل کاتیونی ،مواد آلی ،ضخامت ذرات رس سبب تغییر در
منحنی مشخصه آب-خاک شده و لذا باید مجدداً اندازهگیری شود
که نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی است .در نتیجه یکی از
مشکالت اساسی پیش روی دانشمندان علوم مرتبط با خاک نحوه-
ی برخورد با تغییرپذیری ویژگیهای خاکها است .این
تغییرپذیری بهویژه در توابع هیدرولیکی خاکها ،شامل منحنی
رطوبتی و تابع هدایت هیدرولیکی ،تحلیل روابط جریان آب در
خاک را با مشکل مواجه میکند .مقیاسسازی یکی از روشهایی
است که به طور گسترده برای ارزیابی فرآیند نفوذ ( Sharma et
،)al., 1980; Khatri and Smith, 2006; Babaei et al., 2018
ویژگی هدایت هیدرولیکی ( Ahuja and Williams 1991; Vogel
 ،)et al., 1991;Tuli et al., 2001تغییرپذیری خاکها ( Warrick et
* نویسنده مسئولmmahdichari@uoz.ac.ir :

 )al., 1980و حلهای عمومی معادالت حرکت آب در خاک
( )Sadeghi et al., 2012; Chari et al., 2019مورد استفاده قرار
میگیرد.
دو روش معمول برای به دست آوردن فاکتور مقیاس موجود
است ( )1( :)Tillotson and Nielsen, 1984تکنیک آنالیز ابعادی،
که مبتنی بر وجود شباهت فیزیکی در سیستم است ،مانند
محیطهای مشابه ( )Miller and Miller, 1956و روشهای بر
اساس بعد فرکتال ( Tyler and Wheatcraft 1990, Rieu and
 )Sposito 1991و ( )2روش تجربی که نرمالسازی تابعی نامیده
میشود و مبتنی بر آنالیز رگرسیون است .در روش اول معموالً
فاکتور مقیاس دارای مفهوم فیزیکی بوده است .تحقیقات Kosugi
)Ghahraman et ،Tuli et al., (2001) ،and Hopmans (1998
) Zarrinfar and Davari (2012)،al., (2012و Sadeghi et al.,
) (2016نمونههایی از کاربرد روش اول در توابع هیدرولیکی
خاکها هستند.
با توجه به اینکه به طور کلی خاکهای مزرعه غیر متشابه
هستند ،فرضیات تجربی و کاربرد روش رگرسیونی بیشتر گسترش
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داده شدهاند .در بیشتر این روشها فاکتور مقیاس بهینه از طریق
حداقل کردن اختالف مجذور مربعات بین منحنی رطوبتی میانگین
(مرجع) و منحنی رطوبتی مقیاسشده به دست میآیدWarrick .
) et al. (1977بیان کردند که برای یافتن فاکتورهای مقیاس نیازی
به جستجو برای طول مشخصه فیزیکی نیست .آنها پیشنهاد کردند
که منحنی مرجع را میتوان با میانگینی از تمامی منحنیها تعیین
کرد و آنگاه فاکتورهای مقیاس به صورت تجربی میتوانند به گونهای
به دست آیند که هر منحنی مقیاسشده با حداقل خطا بر روی منحنی
مرجع واقع شود Vogel et al. (1991) .شرط تغییرپذیری خطی
خاکها را شرط الزم برای مقیاسبندی دانستند.
) Hendrayanto et al. (2000از روش نرمالسازی تابعی به
منظور مقیاسسازی همزمان منحنی رطوبتی و هدایت
هیدرولیکی غیر اشباع خاک استفاده کردند .در این تحقیق فاکتور
مقیاس منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با
استفاده از روش بهینهسازی به دست آمده و سپس از ترکیب این
دو روش یک فاکتور مقیاس برای هر دو معرفی شدAhuja and .
) Williams (1991منحنی رطوبتی ارائهشده به وسیله Gregson
) et al., (1987را تبدیل به حالت خطی کرده و رابطهای را بین
پارامترهای این مدل با استفاده از فرآیند مقیاسسازی بیان
کردند Williams and Ahuja (2003) .نشان دادند که منحنی
رطوبتی بهدستآمده با استفاده از مدل )Brooks-Corey (1964
را میتوان با استفاده از شاخص میانگین توزیع اندازه ذرات ()λ
مقیاس کرد و یک معادله مقیاسشده یک پارامتری بیان کرد؛ به
گونهای که تمامی پارامترهای مدل بروکس-کوری به میانگین
توزیع اندازه ذرات ( )λوابسته باشد.

)Kozak and Ahuja (2005

از پارامتر توزیع اندازه ذرات ( )λبرای مقیاسکردن نفوذ و توزیع
مجدد استفاده کردند .یکی از مشکالت روشهای بیانشده تعیین
میانگین توزیع اندازه ذرات ( )λاست و برای اندازهگیری آن باید
دادههای مکش -رطوبت موجود و یا با استفاده از توابع انتقالی به
دست آید که خود سبب ایجاد خطا میشود .هدف از این پژوهش
ارائه روشی برای تعیین منحنی رطوبتی با استفاده از حداقل
اطالعات مزرعه (یک منحنی رطوبتی مرجع و مقدار رطوبت در
یک مکش خاص) است؛ به طوری که برای طیف گستردهای از
خاکها قابل استفاده باشد.

) Brooks-Corey (1964استفاده میشود:
(رابطه )1

ℎ
𝜆𝑆𝑒 = ( )−
𝑏ℎ
𝑝
𝑒𝑆 𝑠𝐾 = 𝐾

(رابطه )2
(رابطه )3

𝑟𝜃 𝜃 −
𝑟𝜃 𝜃𝑠 −

که در این معادالت 𝑠𝜃 و 𝑟𝜃 به ترتیب درصد رطوبت اشباع
و باقیمانده 𝑆𝑒 ،اشباع نسبی  ℎ𝑏 ،مکش ورود هوا h ،مکش𝐾𝑠 ،
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک 𝜆 ،شاخص توزیع اندازه ذرات و 𝑝
پارامتر شکل است 𝜆 .و 𝑝 به صورت 𝜆 𝑝 = 3 + 2/با هم در
ارتباط هستند (.)Sadeghi et al., 2012
فرض اساسی در روش پیشنهادی این است که شکل
مشخصات منحنی رطوبتی و منحنی هدایت هیدرولیکی علیرغم
تغییر در مقدار رطوبت و هدایت هیدرولیکی تقریب ًا ثابت بوده
است .دادههای مورد نیاز برای به دست آوردن مشخصات منحنی
رطوبتی برای هر خاک ،با استفاده از فرآیند مقیاسسازی به یک
منحنی نفوذ مرجع 1که پارامترهای آن مشخص است ،تعیین شده
و یک نقطه از دادهای مکش-رطوبت کاهش مییابد.
چنانچه از دو طرف معادله ( )1لگاریتم گرفته شود ،داریم:
)ln(𝑆𝑒 ) = 𝜆 ln(ℎ𝑏 ) − 𝜆 ln(ℎ
(رابطه )4
در معادله ( )4معادله منحنی رطوبتی به شکل معادله خطی
تبدیل میشود .ابتدا پارامترهای معادله منحنی رطوبتی برای یک
خاک دلخواه که خاک مرجع ( 𝑓𝑒𝑅 𝑒𝑆) نامیده میشود ،تعیین
خواهند شد .چنانچه مقدار منحنی رطوبتی در یک مکش خاص
(𝑖 )ℎمشخص باشد ،در نتیجه فاکتور مقیاس برای هر خاک ( 𝑗𝛼)
برابر است با:
) 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑆(ln
(رابطه )5
)

𝑖ℎ

) 𝑗𝑒𝑆(ln

( = 𝑗𝛼

که  jشماره خاک و 𝑖 ℎمقدار مکش خاص است.
مقدار منحنی رطوبتی مقیاسشده برای هر خاک در این
روش برابر است با:
(رابطه )6
𝑖) 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑆(𝑛𝑙 𝑗𝛼 = ) 𝑗𝑒𝑆( ln
𝑖

چنانچه منحنی رطوبتی را از حالت مقیاس خارج کرده و
بخواهیم منحنی رطوبتی را برای هر خاک به دست آوریم ،خواهیم
داشت:
ln(Seref )i
(رابطه )7
[ 𝑝𝑥𝑒 = 𝑆
]
αj

مواد و روشها

= 𝑒𝑆

𝑗𝑒

که در آن 𝑖) 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑆( مقدار اشباع نسبی در خاک مرجع برای
مکشهای مختلف است.

روش پيشنهادی

در این تحقیق برای تشریح توابع هیدرولیکی خاک از توابع
1. Model Infiltration Curve
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) 𝑖𝑃 ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 −
𝑛
) 𝑖𝜀(∑𝑛𝑖=1 ln
[ 𝑝𝑥𝑒 = 𝑅𝐸𝑀𝐺
]
𝑛

)رابطه (10

روش بهينهسازی

با استفاده از روش بهینهسازی آماری فاکتور مقیاس به دست می-
آید .فاکتور مقیاس بهینه ( 𝑡𝑝𝑜𝛼) برای هر خاک با استفاده از
حداقل کردن تفاوت مربعات خطا ( )SSEبین منحنی مقیاسشده
و منحنی مرجع به صورت زیر به دست میآید:
(رابطه )8
𝑆𝑆𝐸 = ∑𝐽𝑗=1 [∑𝐼𝑖=1(𝑙𝑛(𝑆𝑒𝑖 𝑟𝑒𝑓 ) −
𝑗𝑖,

𝐽 … 𝛼𝑖 𝑙𝑛(𝑆𝑒,𝑜𝑏𝑠 ))2 ] , 𝑖 = 1, … 𝐼; 𝑗 = 1,
𝑗𝑖,
𝑠𝑏𝑜 𝑆𝑒,اشباع مؤثر در مکش  iام و خاک  𝑆𝑒𝑖,𝑗𝑟𝑒𝑓 ، jاشباع
که
مؤثر در مکش  iام و خاک مرجع i ،تعداد مشاهدات در خاک ، j
 Jتعداد نمونه خاک است.

ارزيابی

به منظور ارزیابی روش مقیاسسازی پیشنهادشده از مجموع
مربعات خطا ( ،SSEرابطه  )9میانگین خطا ( ،MEرابطه  )10و
نسبت خطای متوسط هندسی ( ،GMERرابطه  )11استفاده می-
شود:
𝑛
)رابطه (9
2
) 𝑖𝑃 𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝑖 −
𝑖=1

= 𝐸𝑀

(رابطه )11

در این روابط 𝑂𝑖 ،و 𝑖𝑃 بهترتیب مقادیر مشاهدهشده و پیش
بینیشده در  ε ،iنسبت خطا که از تقسیم 𝑖𝑃 به 𝑖𝑂 به دست
میآید و  nتعداد نمونهها میباشد .هر چه که مقدار 𝐸𝑆𝑆 کوچکتر
و  MEنزدیک به صفر باشد ،مدل مناسبتر است .مقدار بهینه
 GMERبرابر با یک میباشد و تطبیق بین مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینی را نشان میدهد.
دادههای مورد استفاده

در این تحقیق از دادههای کالس مختلف بافت خاک ارائه شده
توسط  Rawls et al., (1982) 11استفاده شده است .جدول ()1
میانگین پارامترهای منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع
مدل بروکس-کوری را برای  11کالس مختلف بافت خاک نشان
میدهد .این پارامترها بر اساس  1323نمونه خاک اندازهگیری
شده توسط پژوهشگران مختلف به دست آمده است ( Rawls et
.)al., 1982

جدول  -1مشخصات  11کالس بافتی مورد استفاده

میانگین تخلخل

میانگین رطوبت
باقیمانده𝜃𝑟 ،

مکش ورود هوا| 𝑏|ℎ

𝑐𝑚3 𝑐𝑚−3

𝑐𝑚3 𝑐𝑚−3

𝑚𝑐

0/437
0/437
0/453
0/463
0/501
0/398
0/476
0/471
0/43
0/479
0/475

0/02
0/035
0/041
0/027
0/015
0/068
0/075
0/04
0/109
0/05
0/09

7/26
8/69
14/66
11/5
20/76
28/08
25/89
32/56
29/17
34/19
37/3

بافت خاک

) 𝑠𝜃(

Sand
Loamy Sand
Sandy loam
Loam
Silty Loam
Sandy clay loam
Clay loam
Silty clay loam
Sandy clay loam
Silty clay loam
Clay

نتايج و بحث
مقياسسازی منحنی رطوبتی

شکل ( )1منحنی رطوبتی بهدستآمده با استفاده از معادله
) Brooks-Corey (1964را برای  11بافت خاک مختلف نشان
میدهد .با توجه به انتخاب  11بافت متفاوت ،شکل ( )1دارای
پراکندگی زیاد بوده است .خاک  Sandy Clay Loamبه عنوان
خاک مرجع انتخاب شده و سپس با استفاده از معادله ( )5و
مقدار رطوبت در مکش  1000سانتیمتر آب فاکتور مقیاس برای

توزیع اندازه ذرات
λ
0/591
0/474
0/322
0/22
0/211
0/25
0/194
0/151
0/168
0/127
0/131

پارامتر
شکل
𝑝

6/384
7/219
9/211
12/09
12/478
11
13/309
16/245
14/904
18/748
18/267

میانگین هدایت
هیدرولیکی اشباع
ℎ−1

𝑚𝑐

21
11/6
2/59
1/32
0/68
0/43
0/23
0/15
0/12
0/09
0/06

خاکهای مختلف به دست آمد .پس از تعیین فاکتور مقیاس با
استفاده از معادله ( ،)6منحنی رطوبتی مقیاسشده رسم میشود.
شکل ( )2منحنی رطوبتی مقیاسشده را برای بافت های مختلف
را نشان میدهد .شکل ( )2نشان میدهد که فرایند مقیاسسازی
با استفاده از روش پیشنهادی سبب شده است که منحنی رطوبتی
به سمت منحنی مرجع میل کند .با توجه اینکه فاکتور مقیاس بر
اساس رطوبت در مکش  1000سانتیمتر (  )𝜃1000به دست آمده
است ،مقادیر منحنی رطوبتی برای بافتهای مختلف از این نقطه
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عبور میکنند .با استفاده از روش بهینهسازی (معادله  )8فاکتور
مقیاس بهینه برای منحنیهای رطوبتی مختلف به دست آمد.
شکل ( )3منحنی رطوبتی مقیاسشده با استفاده از فرآیند بهینه-
سازی و استفاده از خاک  Sandy Clay Loamبه عنوان خاک
مرجع را نشان میدهد.
برای ارزیابی بهتر ،جدول ( )2نتایج آماری روش پیشنهادی
در مقایسه با روش بهینهسازی را بر اساس  ME ،SSEو GMER
نشان میدهد .بیشترین مقدار  SSEبرای روش پیشنهادی در
خاک  Sandyبا مقدار  0/162بود و کمترین مقدار  SSEبرابر با
 0/001در خاک  Clay loamو  Sandy clayبود .در روش بهینه-
سازی بیشترین مقدار  SSEدر خاک  Sandyبا مقدار  0/152و
کمترین برابر با  0/001در خاک  Clay loamبود .میانگین مقادیر
 SSEبرای روش پیشنهادی برابر با  0/047و برای روش بهینه-
سازی برابر با  0/045است .مقدار  MEبرای روش پیشنهادی در

خاکهای  Silty clay ،Sandy clay ،Silty clay loamو
دارای مقادیر منفی بوده که نشاندهنده بیشبرآورد رطوبت در
این خاکها است و برای سایر خاکها مثبت بوده که نشاندهنده
کمبرآورد رطوبت در سایر خاکها است .نتایج مقادیر  MEبرای
روشبهینهسازی نیز الگویی مشابه روش پیشنهادی را نشان می-
دهد .میانگین مقدار  GMERدر روش پیشنهادی برابر با 1/024
و برای روش بهینهسازی برابر با  1/047است .مقدار  GMERدر
خاکهای  Silty clay ،Sandy clay ،Silty clay loamو Clay
برای هر دو روش کوچکتر از  1و برای سایر خاکها بزرگتر از 1
است .به طور کلی نتایج شکل ( )2و ( )3و جدول ( )2نشانی
میدهد که تفاوتی بین روش پیشنهادی و روش بهینهسازی و
جود ندارد و در تعدادی از خاکها دقت روش پیشنهادی بیشتر
از روش بهینهسازی است.
Clay

-5

-3
-2
-1

لگاريتم اشباع نسبی

-4

0
10000

1000

sandy loam
silty clay loam-2
clay loam

لگاريتم مکش

100

loamy sand
Clay
silty clay loam
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10
Sand
loam
sandy clay loam-2
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شکل  -1منحنی رطوبتی برای بافتهای مختلف خاک

Proposed method

-1.4

-1
-0.6
-0.2
10000
sandy loam
silty clay loam-2
clay loam

1000

لگاريتم مکش
loamy sand
Clay
silty clay loam
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شکل  -2منحنی نفوذ مقياسشده بر اساس منحنی مرجع  Sandy Clay Loamبا استفاده از روش پيشنهادی

لگاريتم اشباع نسبی

-1.8
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)Scaled (optimized method
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شکل  -3منحنی نفوذ مقياسشده بر اساس منحنی مرجع  Sandy Clay Loamبا استفاده از روش بهينه سازی
جدول  -2نتايح آماری روشهای پيشنهادی و بهينهسازی بر اساس  Sandy clay loamبه عنوان خاک مرجع

بافت خاک

روش بهینهسازی

روش پیشنهادی
SSE

ME

GMER

SSE

ME

GMER

Sand

0/162

0/011

1/128

0/152

0/051

1/181

Loamy Sand

0/131

0/009

1/118

0/124

0/052

1/151

Sandy loam

0/051

0/006

1/082

0/049

0/012

1/127

Loam

0/085

0/007

1/101

0/082

0/028

1/153

Silty Loam

0/013

0/003

1/045

0/013

0/014

1/072

Sandy clay loama

0

0

1

0

0

1

Clay loam

0/001

0/001

1/014

0/001

0/007

1/022

Silty clay loam

0/004

-0/001

0/986

0/004

-0/011

0/952

Sandy clay

0/001

-0/000

0/992

0/000

-0/003

0/989

Silty clay

0/007

-0/002

0/956

0/007

-0/008

0/933

Clay

0/016

-0/003

0/929

0/017

-0/007

0/896

میانگین

0/047

0/004

1/024

0/019

1/047

0/045

a: Reference curve

تاثير رطوبت انتخابی در فاکتور مقياس

در این بخش تاثیر رطوبتهای مختلف به منظور به دست آوردن
فاکتور مقیاس ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .جدول ( )3فاکتور
مقیاس ( 𝑗𝑖𝛼) بهدستآمده بر اساس خاک Sandy Clay Loam
به عنوان منحنی مرجع با استفاده از دو روش بهینهسازی ( 𝑡𝑝𝑂𝛼)
و روش پیشنهادی بر اساس رطوبتهای مختلف
( )𝜃100 , 𝜃330 , 𝜃700 , 𝜃1000 , 𝜃5000 , 𝜃10000را نشان میدهد.
کمترین مقدار فاکتور مقیاس با استفاده از روش پیشنهادی در
خاک  Sandyو استفاده از  𝜃100به دست آمده و بیشترین مقدار
در خاک  Clayبا مقدار  2.46است .در تمامی موارد مقدار فاکتور
مقیاس برای خاکهای  Sandy loam ،Loamy Sand ،Sandyو
 Loamدارای مقادیر کوچکتر از  1و برای سایر خاکها بزرگتر از

 1است .مقدار فاکتور مقیاس بهدستآمده با استفاده از روش
بهینهسازی بین (0/317در خاک  )Sandyو ( 2/04در خاک
 )Clayمتغیر بوده و دارای میانگین برابر با  1/198است .مقدار
فاکتور مقیاس بهدستآمده بر اساس  𝜃700و  𝜃1000بیشترین
نزدیکی را به فاکتور مقیاس بهدستآمده بر اساس روش بهینه-
سازی دارد .مقدار میانگین فاکتور مقیاس بر اساس  𝜃700 ،𝜃330و
 𝜃1000به ترتیب با مقدار  1/198 ،1/194و  1/200بیشترین
نزدیکی را با میانگین 𝑡𝑝𝑂𝜃 داردKosugi and Hopmans (1998) .
و ) Tuli et al., (2001از مقدار مکش میانه به منظور مقیاسکردن
منحنی رطوبتی لوگ-نرمال استفاده کردندKhatari and Smith .
) (2006به منظور تعیین پارامترهای معادلۀ نفوذ در آبیاری شیاری
با استفاده از مقیاسسازی از فاکتور مقیاس بهدستآمده بر اساس
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فاصله پیشروی تا میانه طول شیار استفاده کردند.
جدول  -3فاکتور مقياس بهدستآمده در مکشهای مختلف بر اساس  Sandy clay loamبه عنوان خاک مرجع

بافت خاک

𝒋𝒊𝜶

100

330

700

1000

5000

10000

𝒕𝒑𝒐𝜶

Sandy clay loama

0/204
0/274
0/513
0/667
0/957
1
1/21
1/87
1/53
2/33
2/46

0/273
0/357
0/614
0/834
1/05
1
1/25
1/76
1/51
2/14
2/16

0/297
0/386
0/646
0/889
1/08
1
1/26
1/73
1/51
2/10
2/09

0/306
0/397
0/656
0/909
1/09
1
1/26
1/73
1/51
2/08
2/07

0/335
0/430
0/690
0/969
1/12
1
1/27
1/71
1/50
2/05
2/02

0/343
0/439
0/699
0/986
1/13
1
1/27
1/69
1/50
2/04
2/01

0/317
0/405
0/672
0/924
1/10
1
1/26
1/71
1/50
2/06
2/04

میانگین

1/201

1/194

1/198

1/200

1/209

1/211

1/198

Sandy
Loamy Sand
Sandy loam
Loam
Silty Loam
Clay loam
Silty clay loam
Sandy clay
Silty clay
Clay

a:Reference curve

تاثير انتخاب منحنی مرجع بر مقياسسازی منحنی رطوبتی

برای تشریح بیشتر فرآیند مقیاسسازی منحنی رطوبتی و تاثیر
منحنی مرجع روی نتایج ،منحنی رطوبتی مقیاسشده بر اساس
منحنیهای مرجع مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .شکل ()4
منحنی رطوبتی مقیاسشده بر اساس انتخاب خاکهای ،Sand
 Silty Clay Loam ،Loamو  Clayبه عنوان منحنی مرجع را به
ترتیب نشان میدهد .همچنین نتایج آماری مربوط به مقیاس-
سازی منحنی نفوذ تجمعی بر اساس این منحنی های مرجع در
جدول ( )4نشان داده شده است .شکل ( )4نشان میدهد که
فرایند مقیاسسازی ارائهشده در این پژوهش سبب شده که
منحنیهای رطوبتی به خوبی مقیاس شوند .همچنین نشان می-
دهد که روند مقیاسسازی برای تمامی خاکها به عنوان منحنی
مرجع یکسان است.
مقدار مجموع  SSEبرای خاکهای Silty ،Loam ،Sand
 Clay Loamو  Clayبه عنوان منحنی مرجع به ترتیب برابر با
 0/287 ،0/568 ،6/314و  0/219است .به استثنای خاک ،Sand
در سایر خاکها مقدار مجموع  SSEکوچک و نزدیک یکدیگر
است .مطابق شکل ( )1منحنی اشباع نسبی رسمشده در خاک

 ،Sandبیشترین فاصله را از دیگر منحنیهای اشباع نسبی دارد.
در نتیجه انتخاب خاک  Sandبه عنوان منحنی مرجع به منظور
مقیاسسازی سبب میشود که برای مکشهای خیلی زیاد و خیلی
کم ،فاصله نقاط مقیاسسازیشده با منحنی مرجع افزایش یابد.
مقدار  MEدر در خاکهای  Sandو  Loamبه عنوان خاک مرجع
دارای مقادیر منفی و در خاکهای  Silty Clay Loamو Clay
دارای مقادیر مثبت است .به طور کلی مقدار  MEدر تمامی موارد
کوچک بود .مقدار  GMERدر خاکهای  Sandو  Loamبه عنوان
خاک مرجع کمتر از  1و در خاکهای  Silty Clay Loamو Clay
بزرگتر از  1است .مقدار  GMERدر خاک  Loamبا مقدار 0/942
و در خاک  Silty Clay Loamبا مقدار  1/043بهتر از دو خاک
دیگر بوده است .با توجه به جدول ( ،)4نزدیک بودن مقدار
 GMERبه عدد  1و همچنین کوچکبودن مقدار خطا ،نشان از
دقت باالی فرآیند مقیاسسازی در برآورد معادله نفوذ دارد .به
طور کلی نتایج شکل ( )4و جدول ( )1مشخص میکند که انتخاب
منحنی مرجع ،اختیاری بوده و معادلههای نفوذ مقیاسشده به-
دستآمده از منحنیهای مرجع متفاوت ،یکسان میباشند.

جدول  -4نتايج شاخصهای آماری بر اساس منحنی نفوذ مرجع مختلف

خاک مرجع

مجموع SSE

ME

GMER

Sand

6/314
0/568
0/287
0/219

-0/0381
-0/0053
0/0014
0/0022

0/917
0/942
1/043
1/112

Loam
Silty clay loam
Clay
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Reference curve=Sand

REference curve=loam
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شکل  -4مقياسسازی منحنی رطوبتی بر اساس منحنیهای مرجع متفاوت

خارج کردن از مقياس ()De-Scale

برای ارزیابی جامعتر روش ارائهشده در این تحقیق ،در شکل ()5
منحنی رطوبتی محاسبهشده با استفاده از معادله ( )1و بهدست-
آمده با استفاده از فرآیند خارج کردن از مقیاسسازی ()De-Scale
برای بافت خاکهای  Clay Loam،Loam ،Loamy Sandو Silty
 Clayرسم شده است .در فرآیند  De-Scaleپس از محاسبه فاکتور
مقیاس (معادله  )5با استفاده از معادله ( ،)7منحنی رطوبتی از
حالت مقیاس خارج شده و منحنی رطوبتی آن رسم میشود .نتایج
نشان میدهد که منحنی رطوبتی بهدستآمده با استفاده از معادله
( )7در خاک  Clay Loamو  Silty Clayکامال منطبق بر منحنی
رطوبتی محاسبهشده با استفاده از معادله ( )1است .در شکل ()5
𝑁 )𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑆𝑆𝐸/نیز برای
مقدار میانگین ریشه مربعات خطا (
̅𝑃
هر یک از منحنی رطوبتی نشان داده شده است .مقدار 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

دارای کمترین مقدار برابر با  0/0008در خاک  Clay Loamو
بیشترین مقدار برابر با  0/0847در  Loamy Sandاست .نتایج
نشان میدهد که دقت منحنی رطوبتی بهدستآمده با روش ارائه-
شده در این تحقیق در خاکهای سنگین بیشتر از خاکهای
سبک است .با توجه به اینکه در معادله ( )7برای به دست آوردن
فاکتور مقیاس از مکش  1000سانتیمتر استفاده شده است،
مقدار رطوبت بهدستآمده در مکشهای میانه منحنی رطوبتی
بیشترین نزدیکی را با رطوبت بهدستآمده از معادله ( )1دارد .به
طور کلی از نتایج شکل ( )5میتوان نتیجهگیری کرد که معادله
( )7با دقت مناسبی منحنی رطوبتی را پیشبینی میکند.
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 برای خاکهای مختلف7  و معادله1  منحنی رطوبتی بهدستآمده با استفاده از معادله-5 شکل

 دلخواه بودن منحنی رطوبتی، یکی از مزایای روش ارائهشده.است
بود؛ به گونهای که هر خاکی را میتوان به عنوان منحنی رطوبتی
 روش ارائهشده برای طیف گستردهای از خاک.مرجع انتخاب کرد
 نتایج نشان داد که روش ارائهشده با.ها مورد ارزیابی قرار گرفت
.دقت مناسبی منحنی رطوبتی را پیشبینی میکند

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل با کد
 انجام شد که بدینوسیله از آنUOZ-GR-9618-122 پژوهانه
.تشکر و قدردانی میگردد

نتيجهگيری
اکثر روش های مقیاسبندی موجود بر اساس به حداقل رساندن
) بین میانگین منحنی رطوبتی آبSS( مقدار اختالف مربعات
 در این تحقیق یک.خاک و دادههای رطوبتی مقیاس شده است
کوری با استفاده از-مدل یک پارامتری بر اساس مدل بروکس
فرآیند مقیاسسازی برای پیشبینی منحنی رطوبتی توسعه داده
 به یک منحنی مرجع، برای به دست آوردن منحنی رطوبتی.شد
 نتایج نشان داد که.و مقدار رطوبت در یک مکش خاص نیاز است
𝜃700 ،𝜃330 چنانچه فاکتور مقیاس بهدستآمده بر اساس رطوبت
 مقدار آن به فاکتور مقیاس بهینه نزدیک،𝜃 انتخاب شوند1000 و
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