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 خلاصه

در آزمایشگاه و  توان مستقیماًرا میکه آن  باشدمی ی هیدرولیکی خاکترین پارامترهاز مهما ظرفیت زراعی

و  زمانمستلزم های خوب ی تخمینهیارا باشد،بزرگ  مطالعهمنطقه مورد  اگرگیری کرد. یا در صحرا اندازه

ای خاک، های پایهبرآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک از ویژگی ،های اخیردر سال خواهد بود. بیشتر هزینه

 ،باشندمی های غیرمستقیماز روشکه  توابع انتقالیاند. مستقیم شده هایو جایگزین روش گسترش یافته

-استفاده قرار میمورد ، باشدبر میگیری آنها پرهزینه و زمانکه اندازه یافتبرای برآورد خصوصیات دیر 

 اندازه آلی ماده ظاهری و مخصوص جرم ذرات، یاندازه توزیع شامل خاک زود یافت خصوصیاتابتدا . گیرد

کیلوپاسکال  33رطوبت در مکش  ،kNearestو  Soilpar2افزارهای نرما استفاده از سپس بگردید.  گیری

 برآورد کیلوپاسکال با 33در مکش  آزمایشگاه در شده گیریاندازه خاک رطوبت مقایسه برایبرآورد گردید. 

، )E')دهشضریب کارآیی اصلاح  ،)RMSE(جذرمیانگین مربعات خطا از ، های یادشدهافزارتوسط نرم شده

 داد نشان نتایج .گردید استفاده (GMSE) هندسی متوسط خطای (و نسبت'd)شاخص مطابقت اصلاح شده

به ترتیب برابر با  GMSE و 'RMSE ،d' ،Eآماری  هایمحک مقادیر میانگین با kNearest توابع انتقالی

های با متوسط محک Soilpar2 افزارنسبت به توابع انتقالی موجود در نرم 216/1و  111/2، 694/2، 252/2

 برای رطوبت ظرفیت مزرعه سازی شبیه در 261/1و  -111/2، 664/2، 243/2به ترتیب برابر با  آماری 

 هایداده از تعداد ، استفاده kNearestافزار باشد. در نرممی بالاتری برخوردار ازدقت مطالعه مورد ی منطقه

 شد.   یجنتا شدن بهتر به منجر ورودی عنوان به بیشتر
 

 kNearest ،Soilpar2رطوبت ظرفیت زراعی، توابع انتقالی، : کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 

 یو پژمردگ یزراع تیظرف ی،محصولات کشاورز ازیآب مورد ن تیریو مد سازیدر مدل یلینقاط پتانس نیمهمتر

. عمدتاً به منظور برآورد باشدمی برو زمان نهپرهزی خاک رطوبت قیدق زانیم نییتع ممستقی . روشباشندیم میدا

به دو  توانیموجود را م ی. توابع انتقالشودیاستفاده م اینقطهانتقالی از توابع  میدا یو  پژمردگ یزراع تینقاط ظرف

یم هیرطوبت را در مکش مشخص ارا ،اینقطه انتقالی کرد. توابع میتقس کیپارامتر و اینقطه انتقالی نوع توابع

 .دهدمی دستشده است را به هیکه از قبل ارا وستهیپ یمنحن کی یپارامترها کیع پارامتر. توابدهند

فراوانی در اغلب  یپایدار خاک دانست که کاربردها زیکییتوان مهمترین ویژگی فخاک را می افتب

 یهاویژگی اکثر .]21[دارد  (SWRC)منحنی مشخصه رطوبتی هیاجرایی به ویژه در ته یهاها و طرحپژوهش
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ها قابل بررسی و ارزیابی است. لذا، به در منحنی مشخصه رطوبتی خاک فییک یهاو بعضًا برخی شاخص زیکییف

 اریمورد مطالعه می تواند نقشی بسبرای بافت خاک  خاک  کییدرولیهخصوصیات جرأت می توان گفت برآورد 

فراوان  تیبه عبارت دیگر، اهم. ]4[فاکندمتخلخل ای یهاطیحرکت آب و املاح در مح یدر مدل ساز یدیمهم و کل

  .]16[اجتناب ناپزیر استو زهکشی  یاریدر آب خصوصیات هیدرولیکی خاک

می دانند که  یاریآب یرا هنوز هم پرکاربردترین پارامتر طراحی برنامه ریز fcθ زراعی مزرعه تیظرفرطوبت 

 fcθ زمانی رطوبت خاک در نقطه ک،یعریف کلاسدر ت .]13[ آن ارائه نشده است یبرا قییکمّی دق فیتاکنون توص

آب ثقلی از خلل و فرج درشت پایان یافته باشد و انتقال بخش اعظم رطوبت خاک از خلل  هیدر مزرعه است که تخل

باعث شده  "خروج آب ثقلی"لذا، این تعریف مبهم بر اساس  .]19[دهدرخ  نگییموئ یروین ریو فرج ریز تحت تاث

پویا بوده و حتی در  یاذاتًا پدیده اکانجام پذیرد. زیرا جریان آب در خ یا به استناد تجارب موردتنه fcθ که برآورد

-گاه به صفر نمی چیآب در خاک ه کییدرولیهدایت ه ر،ییابد. با این تفسادامه می وستهیبه طور پ زیحالت بخار ن

 یبرا یآزمایشگاهی استاندارد مستیس چیمعتقد است در وهله اول، چون هنوز ه Hillel (1998) .]2[رسد

شود  یریگاندازه مزرعهباید در   fcθ پویایی آب در خاک به طور درجا وجود ندارد. لذا یهاویژگی نییو تع صیتشخ

و ضرورت برآورد آب قابل دسترس و  تیاهم لیبه دل .]22[گرددتا جنبه پویایی آب در خاک به طور واقعی لحاظ 

 ازین یزراعت و مدیریت کشاورز یبه لحاظ کمّی برا تریه تعریفی کاربردیارابه  fcθ ،یاریعمق آب نییتع

 .]11و1[دارد

 :ارائه کردند fcθ برآورد یکمّی متفاوتی را برا یارهایها و معکیتکن نیمتخصص

 ] 22و21[شنی، لومی و رسی یهاخاک یبرا بیسانتی متر به ترت 522و  332،  122ماتریک  لیپتانس .1

  .]1[شنی، لومی و رسی یهاخاک یبرا بیساعت به ترت 12و 61، 26مانند  ،یاریپس از آب مدت زمان زهکشی .2

 باشد.می ] 12و  11[وز سانتی متر در ر 25/2به سرعت نفوذ پایه، مثلا  دنیرس .3

Nachabe  (1991) زمانی رطوبت خاک مزرعه به  دیرس جهیبه لحاظ پویایی جریان آب در خاک به این نت

 زانیخاک مربوطه با م )fcq (در واحد سطح یا اصطلاحاً ضریب زهکشی راشباعیکه دبی جریان غ می رسد fcθ نقطه

سانتی   1/2و  21/2، 221/2 راشباعیغ کییدرولیهدایت ه مقادیر .]12[و تعرق روزانه یکسان شود ریسرعت تبخ

شنی، لومی و رسی  یهااکدر خ بیمختلف به ترت یهامتر در روز را  با توجه به سرعت نفوذ نهایی آب در خاک

 .مناسب دانستند  fcθ رطوبت در نقطه نییتع یبرا

 یهابرآورد ویژگی یبودن توابع انتقالی از یک سو و محدود بودن توابع انتقالی توسعه یافته برا یااثر منطقه

انتقالی  مطالعه و پژوهش در خصوص توابع تیاهم انگریتواند بایران از دیگر سو، می یهاخاک کییدرولیه

مناسب بودن  یبرا نییهرگز نمی تواند تضم مییو تناسب اقل هامشابه بودن شرایط خاک ن،یمچنه .]14[باشد

سایر مناطق مشابه باشد و این موضوع نشان دهنده ضرورت ارزیابی  یتوابع انتقالی استخراج شده در یک منطقه برا

 هر منطقه است. یهاتوابع انتقالی خاص خاک

و پرهزینه نباشد،  ریوقت گ یهایریگبه اندازه یازیآن است که دیگر ن PTFsاصلی از کاربرد هدف  هرچند

منطقه مورد مطالعه  یهااز خاک یتعداد ایییمیوش یزیکیف یهاو سایر ویژگی PTFsاست ابتدا  یضرور کنیل

منطقه  یناسب ترین تابع را براشده، م  یریگاندازه یهاداده یرو جودمو PTFsشود و پس از ارزیابی   یریگاندازه

لذا  .] 2[استفاده نمود خصوصیات هیدرولیکی خاک نیتخم یبرا PTFsکرد تا از آن به بعد بتوان از آن  نییتع

در برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه در منطقه  kNearest و Soilparافزار هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی دو نرم

 .باشدخلخال )استان اردبیل( می
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 هامواد و روش .2
 

های کیلوپاسکال از دستگاه صفحات فشاری استفاده شد. به این منظور از نمونه 33ی رطوبت در پتانسیل برای محاسبه 

جهت  متر مکعب، از محل برداشته بود استفاده گردید.سانتی 122نخورده که توسط سیلندرهایی به حجم تقریبی دست

مخصوص گیری جرم برای اندازه .]12[استفاده شد 1بلک -یری کربن آلی خاک به روش والکلیگاز اندازه تعیین ماده آلی

به ی خاک دست نخورده در نمونه روش سیلندربا چگالی ظاهری . ] 22[حقیقی خاک از روش پیکنومتر استفاده شد

 دست آمده است.

قرار گرفت.  یابیمورد ارزکیلو پاسکال  33رطوبت در مکش برآورد  یبرا یخارج کیتابع پارامتر 12پژوهش  نیدر ا

 شده است.  هیارا 1ر جدول  د یو خروج یبه همراه ورود Soilpar افزارموجود در نرم  قیتحق مورد یتوابع انتقال
 

 Soilpar2افزار نرم

 ی هیدرولیکیهاویژگی برآورد منظور به است رگرسیونی انتقالی توابع افزار را که شاملاین نرم 2دوناتلی و آکوتیس 

 باشد:های زیر میویژگی دارای Soilparکردند.  طراحی خاک

 ، 6زمین مرجع  3پایگاه اطلاعاتی یک در داده کردن ذخیره -1

 روش ،  15های هیدرولوژیکی خاک با استفاده از برآوردهای پارامتر محاسبه -2

 آماری و گرافیکی، 5یندههای اندازه گیری شده و برآورده شده با استفاده از پیشگو کنداده مقایسه -3

  ArcInfo/Arc View ESRI4ها با قالب ایجاد نقشه -6
 

 kNearestافزار نرم

کیلوپاسکال  1522و  33های و همکاران جهت تخمین رطوبت در پتانسیل 1توسط نمز 2224این برنامه در سال 

عدد از بافت، ماده آلی، چگالی  2125و  2213افزار دارای دو پایگاه اطلاعاتی شامل ارایه شد. این نرم m3m /3برحسب 

و  33های های موجود در خاک، در پتانسیلباشد. این نرم افزار رطوبتکیلوپاسکال می 1522و  33ظاهری و رطوبت در 

( و مواد آلی های محدود ) فقط بافت ( تا خیلی گسترده ) بافت ، چگالی ظاهری با استفاده از داده کیلوپاسکال را 1522

 کند.رد میبرآو

 
رطوبت  FCماده آلی،  OMچگالی ظاهری،  BDبافت خاک،  Soilpar2 (SSCافزار شده از نرم بررسی اینقطه انتقالی توابع -1جدول

 رطوبت نقطه پژمردگی( WPظرفیت مزرعه و 
 توابع انتقالی ورودی خروجی

BD,WP,FC SSC,OM Baumer-ASW/EPIC 

WP,FC SSC,BD,OM Brakensiek/Rawls LEACHM 

WP,FC SSC,BD,OM British soil Subsoil LEACHM 

WP,FC SSC,BD,OM British soil Topsoil LEACHM 

WP,FC SSC,BD EPIC-ASW/EPIC 

WP,FC SSC,BD Hutson LEACHM 

WP,FC SSC,BD Manrique-ASW/EPIC 

BD,WP,FC SSC Rawls-ASW/EPIC 

 

                                                 
1. Walkly and Black 
2. Acutis and Donatelli 
3. Data base 
4. Georefrence 
5. Predicting  
6 -Economic and  social research  institute 
7 Attila Nwmes et al.2006 
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 های آماریشاخص

جذرمیانگین  آماری محک 6ز گیری دارد ابع انتقالی که کمترین مقدار خطا را با مقادیر اندازهبرای انتخاب بهترین تا    

استفاده  6هندسی متوسط خطای و آماری نسبت 3شاخص مطابقت اصلاح شده، 2ضریب کارآیی اصلاح شده، 1مربعات خطا

 E' .از یک تا منفی بی نهایت است ی آنمحدوده کهضریب کارآیی اصلاح شده  RMSE،'E جذرمیانگین مربعات خطا شد.

و هر چه مقدر آن از یک کمتر باشد دقت  استگیری دهنده برابری مقادیر تخمین زده شده با اندازهنشان ،برابر با یک

'ی آن از صفر تا یک است. مقدارشاخص مطابقت اصلاح شده است که محدوده d' باشد.مقادیر تخمین زده شده کمتر می
d 

همچنین از شاخص  . ] 15[باشدتر میباشد یعنی مقادیر تخمین زده شده به مقادیر اندازه گیری شده نزدیکهر چه بیشتر 

 دهنده تطبیق نشان یک،  برابر هندسی متوسط خطای نسبت هندسی استفاده شد. که مقدار متوسط خطای آماری نسبت

 دهنده نشان یک از بیشتر هندسی متوسط خطای باشد. مقدار نسبت می شده برآورد و شده گیری اندازه مقادیر کامل

ارایه  6الی  1های آماری به ترتیب در معادلات . این محک] 3[باشدمی برآورد کم دهنده نشان یک از کمتر برآورد و بیش

 شده است.
(1) 

 

(2)    

(3) 
 

(4) ,  

تعداد زوج مقادیر  nو  گیری شدهمیانگین مقادیراندازه Ο΄ر برآورد شده، دی: مقا iSیری شده، مقادیر اندازه گ iΟ که در آن،

 . ]1[باشدمی ی رطوبتبرآورده شده-شدهاندازه گیری
 

 

 نتایج و بحث           .3

است. این  شده ارایه 2در جدول  خاکرخی پارامترهای فیزیکی زودیافت میانگین، حداقل، حداکثر و انحراف معیار ب

 33رطوبت در مکش  سازیبه عنوان پارامترهای ورودی، برای شبیه Soilpar2و  kNearestرم افزار ن پارامترها در

 .روندکار میهب کیلوپاسکال

است  شده داده نمایش خاک مثلث بافت در هانمونه موقعیت پژوهش این در هانمونه پراکندگی برای نمایش

 باشد. خاک می بافت کلاس 12 از کلاس 4 شامل پژوهش مورد منطقه در بافتی دهد تنوعمی نشان (. این شکل1)شکل
 پژوهش مورد هایخاک نمونه هایویژگی معیار انحراف و حداکثر میانگین،حداقل، تعداد،  -2جدول

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین تعداد متغییر

 59/9 51/41 21/23 11/31 25 شن)درصد(

 41/1 64/51 14/23 24/31 25 د(سیلت)درص

 22/1 11/63 29/1 94/23 25 رس)درصد(

 15/2 11/1 21/1 66/1 25 متر مکعب(چگالی ظاهری)گرم بر سانتی

 19/1 41/6 59/2 21/2 25 مواد آلی)درصد(

                                                 
1 -Root mean square error 
2. Modified coefficient efficiency 
3. Modified index of agreement 
4. Geometric mean Error Ratio  
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 خاک بافت مثلث روی بر پژوهش این در شده استفاده هایخاک نمونه موقعیت -1شکل

افزار ی آن توسط  توابع انتقالی نرمگیری شده را در برابر برآورد شدهکیلوپاسکال اندازه 33طوبت در مکش مقادیر ر 2شکل 

kNearest خاک، بافت  افتمربوط به ب هایبا استفاده از داده کیلوپاسکال را 33 رطوبت در پتانسیل دهد. این توابعنشان می

که به ترتیب با  کندبرآورد می و ماده آلیبافت ، چگالی ظاهری ک و چگالی ظاهری، بافت خاک و ماده آلی وهمچنین خا

گیری شده و برآورد شده مقادیر اندازه 3شوند. در شکلنمایش داده می SSCBDOMو  SSC ،SSCBD ،SSCOMنمادهای 

های متفاوتی در شود که توابع دقتمشاهده می 3و  2های به شکلنمایش داده شده است. با توجه  Soilpar2افزار توسط نرم

کم برآورد و ( >1GMERاند )قرار گرفته 1:1برآورد رطوبت ظرفیت زراعی خاک دارند. برای توابعی که بیشتر نقاط زیر خط 

دهد ست. نتایج نشان میارایه شده ا رطوبت ظرفیت زراعیگیرند، بیش برآورد برای قرار می 1:1برای توابعی که بالای خط 

تمایل به  MANRIQUEو  SSCBD ،SSCOM ،BAUMER ،SSCBDOM ،BSS SUBSOIL ،RAWLSتابع انتقالی که شامل  1که 

  بیش برآورد دارند.

 کیلوپاسکال 33در مکش  kNearestافزار سازی شده با نرمگیری شده و شبیهمقادیر اندازه -2شکل
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 کیلوپاسکال 33در مکش  Soilpar2افزار سازی شده با نرمری شده و شبیهگیمقادیر اندازه -3شکل

 3ی در جدول های آمار. نتایج محکردیدای آماری متفاوتی استفاده گهبرای برسی کمی عملکرد توابع انتقالی از محک

های با ورودی kNearestافزار ( مربوط به نرم251/2) RMSEدهد کمترین مقدار نشان می 3ارایه شده است. جدول 

SSCBD  وSSCBDOM باشد. شایان ذکر است تابع انتقالی میHUTSON افزار در نرمSoilpar ای را ارایه نیز نتایج مشابه

 کرده است. 

 
 انتقالیتوابع  با شده سازیشبیه و شده گیریاندازه رطوبت محتوای تفاوت از حاصل یآمار یهاشاخص ریمقاد -3لجدو

 RMSE d' E' GMER توابع

BAUMER 255/2 521/2  111/2 222/1  

BRAKENSIEK 241/2 512/2  222/2  992/2  

BSS SUBSOIL 254/2 539/2  122/2  256/1  

BSS TOPSOIL 243/2 346/2  151/2- 926/2  

EPIC 254/2 394/2  216/2-  949/2  

HUTSON 251/2 633/2  259/2  961/2  

MANRIQUE 122/2 329/2  121/1-  311/1  

RAWLS 259/2 693/2  212/2  215/1  

SSC 253/2 659/2  125/2  995/2  

SSCBD 251/2 614/2  156/2  221/1  

SSCOM 252/2 512/2  212/2  222/1  

SSCBDOM 251/2 525/2  211/2  232/1  

 

 

 گیرینتیجه .4

 شوند.دی میبنهای آماری در برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه به شرح زیر تقسیمدقت توابع انتقالی مختلف براساس محک

 RMSEبر اساس 
HUTSON ،SSCBDOM ، SSCBD، SSCOM، SSC، BAUMER، BSS SUBSOIL، EPIC، RAWLS، 

BRAKENSIEK، BSS TOPSOIL و    MANRIQUE 
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BSS SUBSOIL  ،BAUMER ،SSCBDOM ،SSCOM ،BRAKENSIEK ،RAWLS ،SSCBD ،SSC ،HUTSON ،

EPIC ،BSS TOPSOIL و   MANRIQUE 

 'Eس بر اسا
SSCBDOM ،SSCOM ،SSCBD ،SSC ،BSS SUBSOIL ،BAUMER ،RAWLS ،HUTSON ،BRAKENSIEK ،EPIC ،

BSS TOPSOIL ،MANRIQUE 

( و 211/2و  525/2، 251/2)به ترتیب  'Eو  'dو بیشترین  RMSEبا کمترین  kNearestاز نرم افزار  SSCBDOMپس مدل 

-( بهترین مدل در برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه می212/2و  251/2 ،512/2)  'Eو  'RMSE ،dبا  SSCOMپس از آن 

باشد. مقدار این شاخص ی بیش برآورد میباشد که نشان دهندهمی SSCBDOM ،232/1برای مدل  GMERباشند. مقدار 

-دهد. مدلباشد. که در هر دو مدل بیش برآورد اندکی را نشان میمی 222/1برابر با  SSCOMآماری برای مدل 

و  -121/1و  329/2، 1/2به ترتیب برابر با) 'Eو  'RMSE ،dهم به ترتیب با داشتن  BSS TOPSOILو   MANRIQUEیها

( کمترین توانایی را در برآورد مقدار رطوبت ظرفیت زراعی داشتند. که این دو روش به -151/2و  346/2، 243/2همچنین 

افزار های آماری برای هردو نرمباشند. مقادیر متوسط محکنیز می ترتیب دارای بیشترین بیش برآورد و کمترین کم برآورد

بیشتری  'Eو  'dکمتر و  RMSEدر مجموع دارای   kNearestافزاردهد نرمارایه شده است. این جدول نشان می 6در جدول 

دهنده بیش برآورد نشان دارد که Soilparافزار کمتری نسبت به نرم GMSEباشد. همچنین می soilpar2افزار نسبت به نرم

در مجموع عملکرد بهتری در برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در  kNearestافزار توان نتیجه گرفت نرمکمتری است. لذا می

 ی مورد مطالعه را نشان داد.منطقه
 

 Soilparو  kNearest افزاربرای دو نرم یآمار هایمتوسط محک ریمقادمتوسط  -4لجدو

 RMSE d' E' GMER توابع

Soilpar 243/2متوسط نرم افزار   664/2  111/2-  261/1  

kNearest 252/2افزار متوسط نرم  694/2  111/2  216/1  
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ABSTRACT 
The field capacity is the one of important soil hydraulic parameters which could be measured directly in the 

laboratory or field. It is costly and time consuming to estimate soil hydraulic parameters accurately in the 

large areas. Recently, indirect determination of these properties using pedotransfer functions as suitable 

replacement for direct measurements has been of interest to researchers. First the easy to measure properties 

including soil texture, bulk density and organic matter were measured. Then soil water content at 33 kPa 

suction was estimated using soilpar and kNearest software. For comparing measured soil water content  at 33 

kPa suction in the laboratory with estimated value using mentioned software, root mean square error 

(RMSE), Modified coefficient efficiency (E’), Modified index of agreement (d’) and Geometric mean Error 

Ratio (GMSE) were used. The results showed that the kNearest with the mean values of the RMSE, d ', E' 

and GMSE 0.052, 0.496, 0.177, and1.014, respectively, indicated good accuracy to estimate soil water 

content at field capacity with compared to Soilpar2 with mean values of statistical criteria of 0.063, 0.446, 

0.111 and 1.047, respectively. With more number of data as input in the kNearest software causes to improve 

estimation accuracy.  
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