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  :دهیچک

منحنی تعیین  است.هاي متخلخل هاي هیدرولیکی مهم در توصیف جریان آب و انتقال امالح در محیطمنحنی رطوبتی خاك یکی از پارامتر
هاي نفوذ، زهکشی، هدایت ي آب قابل دسترس گیاهان، پدیدهدر مطالعه ،اي مهمعنوان یکی از خصوصیت پایهبهرطوبتی خاك، 

هاي فیزیکی، نیمه فیزیکی و تجربی باشد. براي توصیف منحنی رطوبتی آب خاك مدلهیدرولیکی، آبیاري و تنش آبی گیاهان ضروري می
عنوان یک محیط متخلخل و سازي خاك بههاي فرکتالی نگرشی کارآمد براي مدل، مدلهایشنهاد شده است. از بین این مدلپزیادي 
- ها نیز داراي مفهوم فیزیکی میهاي آنهاي فرکتالی داراي مبناي ریاضی بوده و پارامترکنند. مدلهاي هیدرولیکی آن فراهم میپارامتر

-فرکتالی و فرکتالی تخمین منحنی رطوبتی خاك همچون مدل، پیش)PSF( حفرات-هاي فرکتالی ذرات جامدباشند. در این پژوهش مدل
پوسادا -) و میالن و گنزالس2004)، زو (2000)، بیرد و همکاران (1999)، پرفکت (1991)، ریو و اسپوزیتو (1990کرافت (هاي تایلر و ویت

هاي فرکتالی در تخمین منحنی رطوبتی خاك از د که مدلانها نشان داده) مورد ارزیابی قرار گرفته است. برغم اینکه بیشتر پژوهش2005(
) نسبت به سایر (PSFحفرات -هاي مبتنی بر نگرش فرکتالی ذرات جامدباشند؛ لیکن در بیشتر موارد مدلقبولی برخوردار میتوانایی قابل

  اند.ها داراي عملکرد بهتري بودهمدل
  فرکتالی، منحنی رطوبتی خاكحفره، مدل پیش-فرکتال ذرات جامد :کلیدي هايواژه

 
  

  :مقدمه
ي شرایط غیراشباع خاك، از دیدگاه علم کشاورزي داراي اهمیت زیادي است. زیرا جذب آب توسط گیاه در شرایط غیراشباع رخ داده مطالعه

هاي در ارتباط با ویژگی هاي انتقال امالح در خاك، به یک سري دادههاي آبیاري، مدیریت شوري خاك و بررسی پدیدهریزيو در برنامه
ي مقدار رطوبت خاك با مکش ماتریک را نشان منحنی رطوبتی خاك که رابطه. )1386(عباسی، باشد هیدرولیکی خاك غیراشباع نیاز می

بی هاي نفوذ، زهکشی، هدایت هیدرولیکی، آبیاري، تنش آي آب قابل دسترس گیاهان، پدیدهاي براي مطالعهدهد، یک خصوصیت پایهمی
ي کشاورزي (تخمین مقدار آب قابل دسترس باشد. منحنی رطوبتی کاربردهاي زیادي در زمینهگیاهان و حرکت مواد محلول در خاك می

پوشش هاي مربوط به ي غیر اشباع خاك) دارد. این در حالی است که در پژوهشسازي جریان آب در منطقه) و محیط زیست (مدلانگیاه
 باشدي مهم مطرح می مؤلفهعنوان یک ناشی از تغییر آب و هوا، توزیع مکانی منحنی رطوبتی خاك به هیدرولوژیکگیاهی و تغییرات 

)Kern, 1995(. 1 گیري مستقیم منحنی رطوبتی آب خاكاندازه)SWRCهاي غیراست. لذا استفاده از روشبر )، مشکل، پرهزینه و زمان-
  فرج و توزیع اندازه ذرات خاكوهاي مبتنی بر توزیع اندازه خللهمچون مدلمستقیم تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاك 

 )Bird et al 2000(  توابع انتقالی ،)Russo, 1988( شبکه عصبی مصنوعی ، )Minasny and McBratney, 2007( هاي و روش
. )Russo, 1988(اند زیادي توسعه یافته هاي تجربیمدل SWRCنماید. براي کمی کردن اجتناب ناپذیر می )Merten, 2006(معکوس 

گیري از توابع انتقالی و یا با بهره SWRCگیري شده هاي اندازهداده هاي لحاظ شده یا بوسیله برازش این توابع بهها، پارامتردر این مدل
هاي کالس بافتی نتایج حاصل از دادهیابی امکان برونتجربی،  هايمدلگیري از . در صورت بهره)Wosten, 2001(شوند تخمین زده می

. این در حالی است که توابع انتقالی مورد استفاده نیز داراي مفهوم فیزیکی )Gimenez, 1997(ها وجود ندارد مورد مطالعه به دیگر بافت
  باشند.واضحی نمی

دایره  آل (همچون کره،در خاك داراي هندسه ایدهسازي آنها، اشکال موجود مستقیم خصوصیات خاك و مدلهاي مستقیم و غیرگیريدر اندازه
-هاي غیر قابل کنترل در اندازهشوند. این در حالی است که فرض منظم بودن چنین اشکال نامنظمی، باعث ایجاد خطاو خط) در نظر گرفته می

                                                             
1 Soil water retention curve 
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ي فرکتالی که قادر نوین همچون هندسه هاییهاي اخیر از تکنیکشود. بنابراین، در سالسازي خصوصیات خاك میسازي و شبیهگیري، مدل
شود. از آنجا که توزیع منافذ و ذرات خاك در تعیین مقدار زیادي استفاده میباشند، بههاي مختلف مینظمی اجسام در مقیاسبه توصیف بی

-اند، لذا پیشنهاد مدلن دادهخصوصیات منحنی مشخصه رطوبتی خاك نقشی مهم داشته و از طرفی این دو ویژگی رفتاري فرکتالی از خود نشا
هاي فرکتالی منحنی رطوبتی . مدل)Perfect and Kay, 1995(هاي مبتنی بر فرکتال توسط برخی محققین مورد توجه قرار گرفته است 

بنابراین، استفاده از  هاي تجربی نیست.شده براي مدلها نیازي به استفاده از جداول ارائههاي آنخاك مبنایی ریاضی داشته و در تخمین پارامتر
نماید هاي تجربی ارائه میهندسه فرکتالی در تخمین منحنی رطوبتی خاك، ابزاري سودمند جهت تبیین فیزیکی پارامترهاي لحاظ شده در مدل

)Liu and Xu, 2003(شوند.هاي فرکتالی تخمین منحنی رطوبتی خاك ارزیابی شود برخی از مهمترین مدل. در این پژوهش تالش می  
  

  هاي فرکتالی تخمین منحنی رطوبتی خاكمدل
  )1990کرافت (مدل فرکتالی تایلر و ویت

سرپینسکی بیانی از  فرش سنگسازي محیط متخلخل خاك استفاده کردند. سرپپینسکی براي مدل فرش سنگي دوبعداین محققین از مدل 
 فرش سنگباشد. در مدل تشابهی میمتغیر بوده و همچنین داراي خاصیت خود 2تا  1الگوي هندسه فرکتالی است که بعد اعشاري آن از 

کردن  توسط مندلبروت براي کمی شده ارائهباشند. در این مدل از رابطه ی قابل مدل کردن میخوب بهخاك  درشت و زیرفرج وسرپینسکی خلل
  سرپینسکی برابر واحد است): فرش سنگسرپینسکی استفاده گردید (در تمامی روابط زیر فرض شده که طول ضلع اولیه مدل  فرش سنگ

)1(  			D =
log(r − n)
log(r)  

سرپینسکی است.  فرش سنگنیز بعد فرکتالی  Dشوند. تعداد مربعاتی است که طی هر مرحله تکرار حذف می nی و نمائ بزرگدرجه  rکه در آن، 
  باشد:) از رابطه زیر قابل محاسبه می훷(푟)در این مدل تخلخل ایجاد شده براي هر درجه بزرگنمائی (

)2(  훷(푟) =
1
푟 푛 =

푛
푟  

  آید:تري براي تخلخل بر حسب بعد فرکتال و درجه بزرگنمائی بدست میبا تلفیق دو رابطه فوق رابطه ساده
)3(  훷(푟) = 1 − 푟  

نقطه ورود هوا از رابطه زیر  رطوبت در کند،داري میفرش سرپینسکی رطوبت را تا نقطه ورود هوا در حد اشباع نگهمدل سنگ با فرض اینکه
  شود:کمی می

)4(  
Θ(r ) = 1 =

1
2τ πcos(α)

(Ψ )  
Θ(푟پتانسیل ماتریک در نقطه ورود هوا به خاك و  Ψزاویه تماس آب با ذرات خاك،  훼کشش سطحی،  	휏که در آن،  نیز مقدار رطوبت  (

) یک رابطه توانی مشابه 1990کرافت (در نهایت تایلر و ویت باشد.) میr1( فرش سرپینسکیفرج ایجاد شده در مدل سنگوخللترین در بزرگ
  باشد:صورت زیر می) ارائه کردند که رابطه آنها به1974) و کمپل (1964معادالت تجربی بروکس و کوري (

)5(  
Ψ = Ψ

Θ
Θ

( )⁄

 

رطوبت اشباع و  휃رطوبت خاك،  Θدر نقطه ورود هوا به خاك، پتانسیل ماتریک  Ψپتانسیل ماتریک اعمال شده به خاك،  Ψدر این رابطه، 
D باشدنیز بعد فرکتال منحنی رطوبتی خاك می )Tyler and Wheatcraft, 1990(.  
  

  )1991مدل فرکتالی ریو و اسپوزیتو (
  جدیدي از تخلخل و رطوبت باقیمانده در خاك روابط زیر را براي محیط متخلخل خاك ارائه کردند:این دو محقق با تعریف 

)6(  ∅ = 1 − (푟 )  

휃	باشد. تعداد مراحل پیشروي پیش فرکتال می 푚بعد فرکتالی و  퐷، بوده نمائیدرجه بزرگ 푟تخلخل خاك و تابعی از  ∅که در آن،  مقدار 	
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  باشد:صورت زیر میفرکتال بهتکرار پیشرطوبت خاك در هر مرحله 
)7(  휃 = (푟 ) − (푟 )  

푖 هاي انجام شده است.معرف تکرار  
  .)Rieu and Sposito, 1991( رابطه زیر را براي کمی کردن منحنی مشخصه رطوبتی خاك ارائه کردند: در نهایت این دو محقق

)8(  ℎ = ℎ (1 − ∅) + 휃
⁄

 

باشد. سایر پارامترهاي لحاظ شده در این معادله مکش در نقطه ورود هوا به خاك می ℎمقدار مکش در هر مرحله تکرار و  ℎکه در آن، 
  نیز در باال تبیین شده است.

 
  )1999مدل فرکتالی پرفکت (

  صورت زیر خواهد بود:) براي اسفنج منژر به1982شده توسط مندلبروت () ارائهDMبعد فرکتال (
)9(  퐷 =

log(푟 − 푛)
log(푟)  

ام برابر است 푖)، مقدار رطوبت حجمی موجود در پیش فرکتال اسفنج منژر در مرحله 1991شده توسط ریو و اسپوزیتو (با توجه به رابطه ارائه
  با:

)10(  휃 , = (푟 ) − (푟 ) 														0 ≤ 푖 ≤ 푗 

  گیري از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:، رطوبت نسبی با بهرهباشد. بنابراینفرکتال میتعداد مراحل پیشروي پیش 푗که 
)11(  푠 =

휃 ,

휃 ,
= [(푟 ) − (푟 ) ] [1 − (푟 ) ]⁄  

Ψبا جایگذاري روابط  = Ψ 푟  وΨ = Ψ 푟 ) خواهیم داشت: 11در رابطه (  
)12(  s = Ψ −Ψ Ψ −Ψ 																				Ψ ≤ Ψ ≤ Ψ  

Ψدر حالتی که  < Ψ  باشد مقدار푠 = Ψاست. همچنین براي  1 > Ψ  مقدارs باشد. شایان ذکر است که معادل صفر میΨ ،
رسی آید. دست میساعت به 24درجه سانتیگراد به مدت  100-110وسیله آون در دماي شدن بهپتانسیل مکش آب خاکی است که با خشک

  .)Perfect, 1999(تعیین کردند  푘푃푎106ها برابر با را براي تمامی خاك Ψ) مقدار متوسط 1994(و نیمو 
 

  )2000مدل فرکتالی بیرد و همکاران (
) متقارن را توسعه دادند. ویژگی اصلی این مدل وجود Pore Solid Fractalحفره (-) مدل فرکتالی ذرات جامد1999پرییر و همکاران (

باشند. شود هر دو آنها تابعی نمایی از فاکتور مقیاس یکسانی میهندسی یکسان در توزیع منافذ و توزیع ذرات جامد بوده و فرض میشکل 
  باشد مطابق زیر ارائه کردند:ترکیبی از فاز حفره و ذرات جامد می صورت) آغازگر را که بهF-1این محققین نسبت (

)13(  (1 − 퐹) = (푃 + 푆) 

شود. بعد ها در هر مرحله تکرار مینیز بخشی از آغازگر است که در تمام شکل 퐹رتیب نسبت فاز حفره و ذرات جامد بوده و تبه 푆و  푃که 
  از طریق زیر قابل محاسبه است:نیز  PSF) در مدل DPحفرات (-فرکتالی سطح مشترك ذرات جامد

)14(  퐷 = 퐸 +
푙표푔(1 − 푃 − 푆)

푙표푔(푏)  
  آید:دست میاز طریق زیر به PSFدر هر مرحله براي مدل  )∅باشد. تخلخل (نیز بعد اقلیدسی می Eفاکتور مقیاس و  bکه در آن 

)15(  ∅ =
푃

(푃 + 푆)
(1 − 퐹 ) 

  آید:صورت زیر در می) به15ي (نهایت میل کند معادلهسمت بی) بهiها (زمانی که تعداد تکرار
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)16(  ∅ =
푃

푃 + 푆 

  ارائه کردند: SWRCیک مدل جدید فرکتالی براي کمی کردن  PSF) بر اساس مدل 2000بیرد و همکاران (
)17(  

휃 = ∅ −
푃

푃 + 푆 1 −
ℎ
ℎ  

=که مقدار در این معادله در صورتی η شود:صورت زیر ساده می) به2000ي بیرد و همکاران (باشد، معادله  
)18(  휃

휙 = 1 −
휂
휙 1 −

ℎ
ℎ  

푖مقادیري غیر صفر بوده  푆و  푃که هنگامی → ηو  ∞ → ي زیر که همان مدل تایلر و ویت کرافت ) به معادله18ي (میل کند، معادله ∅
  گردد:باشد تبدیل میمی
)19(  

휃 = 휙
ℎ
ℎ  

푆که این در حالی است هنگامی → ) که همان مدل ریو و 20ي (ساختار فرکتال جرمی یافته و به شکل معادله PSFمیل کند، مدل  0
  )Bird, 2000(آید: باشد، در می) می1991اسپوزیتو (

باشد. نیز پتانسیل ماتریک در نقطه ورود هوا به خاك می hminبوده و  hiمقدار رطوبت حجمی متناظر با پتانسیل ماتریک  iθدر این روابط، 
  مابقی پارامترهایی لحاظ شده در این روابط در باال تبیین شده است.

 
  )2004مدل فرکتالی زو (
  ) برابر است با: Λ) مقدار نسبی رطوبت در نقطه اشباع (2004در مدل فرکتالی زو (

)21(  Λ = 퐴푅  

الپالس مقدار -باشد. با استفاده از رابطه یانگنیز بعد فرکتال می Dشعاع خلل و فرج خاك و  بیشینه Rرطوبت نسبی خاك،  Λکه در آن، 
  باشد:می محاسبه قابلهاي مختلف از رابطه زیر پتانسیل ماتریک براي شعاع

)22(  Ψ =
2τcoc	α

r  

  رابطه زیر محاسبه خواهد شد:) نیز از Ψآن پتانسیل ماتریک در نقطه ورود هوا ( متعاقب
)23(  Ψ =

2휏 cos훼
푅  

  باشد.فرج خاك میونیز شعاع خلل rگیري آب با ذرات خاك و زاویه قرار αکشش سطحی آب، τ که در آن، 
 بدست ی کردن منحنی رطوبتی خاك پیشنهاد شده است،) که براي کم2004)، معادله زو (21) در معادله (23) و (22با جایگذاري روابط (

  : آیدمی
)24(  Λ

훬 = 푆 =
Ψ
Ψ  

  .)Xu, 2004(باشد پتانسیل ماتریک در نقطه ورود هوا به خاك می Ψو  مؤثراشباع درجه  Sدر این رابطه، 
 

  )2005پوسادا (- مدل فرکتالی میالن و گنزالس
ها ) براي بیشتر خاك2005پوسادا (-میالن و گنزالسگذارند، از آنجایی که بافت و ساختمان خاك هر دو بر منحنی رطوبتی خاك تأثیر می

، که دو رژیم hcهاي فرکتالی متفاوت در نظر گرفتند. این محققین در فرضیات خود بر وجود یک مقدار بحرانی، دو رژیم فرکتالی با بعد
) 1990کرافت (که مشابه مدل تایلر و ویت)، 1985ها شکل مرسوم مدل دو بخشی دجنس (کند، اشاره کردند. آنفرکتالی را از هم متمایز می

)20(  
휃 = 휙 − 1 +

ℎ
ℎ  
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  صورت زیر توسعه دادند:باشد، را به مدلی با دو رژیم رطوبتی بهمی
  
)25(  휃 = ∅

ℎ
ℎ 					 , |ℎ | ≤ |ℎ | 

휃 = 휃
ℎ
ℎ 					 , |ℎ | ≥ |ℎ | 

 )کندکه قسمت تقعر و تحدب منحنی را از هم جدا میي عطف منحنی نقطه( ℎي انقطاع مقدار رطوبت حجمی در نقطه θکه در آن، 
 hiمقدار رطوبت حجمی متناظر با پتانسیل ماتریک  iθهاي فرکتال ساختمان و بافت خاك بوده و همچنین ترتیب بعدبه 퐷و  퐷است. 

  .)Millan and Gonzalez-Posada, 2005( باشدمی
  

  :گیرينتیجهبحث و 
ي این هردواند (را در نظر گرفته 훷→1) براي اثبات مدل دو پارامتري خود تعداد نامحدودي تکرار و مقدار 1990کرافت (هرچند تایلر و ویت

) بعد 1990کرافت (مدل تایلر و ویتفیزیکی معنا ندارند)، لیکن بیشتر نتایج حاکی از آن است که  لحاظ ازشرایط در محیط متخلخل طبیعی 
گیري شده منحنی رطوبتی خاك داشته است. هاي اندازهها برازش خوبی به داده) نسبت به سایر مدل2000همکاران (از مدل فرکتالی بیرد و 

-Ghanbarian(باشد ترین پارامتر میحساس عنوان به) Dm) بعد فرکتال جرمی (1991اند که در مدل ریو و اسپوزیتو (ها نشان دادهپژوهش
Alavijeh, 2009( ازلحاظهاي رطوبت کم برآورد و در حالت خیلی خشک داراي مقادیر منفی بوده که شود که دادهمی. این موضوع سبب 

هاي بیشتر از رطوبتی همچون مکشمحدود ي ها از داده) نیز، اگرچه استفاده 1999باشد. در مدل دو پارامتري پرفکت (معنی میفیزیکی بی
)؛ 3عنوان مثال مقدار بعد فرکتال جرمی بیشتر از تخمینی نتایج غیر واقعی داشته باشند (بههاي شود که پارامترپاسکال باعث میکیلو 1500

باشد. شایان ذکر است که هاي منحنی رطوبتی خاك از حالت اشباع تا آون خشک میبینی دادهلیکن این مدل داراي توانایی خوبی در پیش
که مقدار  -ترین رطوبت خاك در آون پتانسیل ماتریک در خشک 1999ت در سال بوده که پرفک hmaxاستفاده از این مدل نیازمند تخمین 

نشان دادند  2006در نظر گرفت. این در حالی است که میالن و همکاران در سال  hmaxطور تقریبی براي را بهاست،  - kPa 106آن معادل 
توسعه ) 1999(پرییر و همکاران  لهیوس به) که PSF(  حفرات-هاي مختلف متغیر است. نگرش فرکتالی ذرات جامدبراي خاك hmaxکه مقدار 

گیري شده منحنی رطوبتی را هاي اندازهبا ثبات بوده و داده یگسترش پیدا کرده است، نگرش) 2000(ي بیرد و همکاران یافته و به وسیله
بوده که مقدار آن  휂نیازمند تخمین مقدار  PSFکند. این در حالی است که تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل بینی میخوبی پیشبه

اش استفاده هاي ویژهبا حالت PSFي مدل نمونه خاك براي مقایسه 65) از 2005وانگ و همکاران ( باشد.) تا یک متغیر می훷از تخلخل (
کند، لیکن دو بینی میها پیشخوبی براي تمام خاكهاي منحنی رطوبتی را بهداده PSFداد با وجود اینکه مدل  کردند. نتایج پژوهش آنها نشان

) براي محاسبه 2004در مدل فرکتالی زو (هاي منحنی رطوبتی خاك برازش خوبی داشته است. ها به دادهحالت ویژه آن تنها در برخی از خاك
푆 گیري اندازهθ پذیر بوده، لیکن محاسبه رطوبت باقیمانده (در عمل امکانθ منوط به استفاده از منحنی مشخصه رطوبتی خاك و یا (

) رطوبت باقیمانده را مقدار رطوبتی از خاك تعریف کرد که گرادیان 1980باشد. ون گنوختن (هاي مختلف خاك میجداول موجود براي بافت
) نیز دو دامنه 2005پوسادا (-در بیشترین مکش به سمت صفر میل کند. در مدل میالن و گنزالس رطوبت به پتانسیل ماتریک 

اند. ضریب مقیاس در این مدل کامالً وابسته به مقدار هاي متغیر از هم متمایز شدهي مرزوسیلههاي فرکتالی متفاوت بهفرکتالی با پارامتر
  باشد.رطوبتی ظرفیت زراعی می
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