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  چکیده
بینی منحنی مشخصه و  داشتن توابعی هیدرولیکی که در پیش ي جریان غیر اشباع در خاك، براي پژوهش در زمینه

ي جریان غیر اشباع در خاك ضروري  هدایت هیدرولیکی خاك داراي عملکرد مطلوبی باشند، براي پژوهش در زمینه
، به بررسی صحت ضریب شکل UNSODAهاي مختلف بانک  خاك از بافت 8در این پژوهش، ابتدا با انتخاب . است

بینی مقدار هدایت هیدرولیکی  در پیش (VGM)گنوختن ـ معلم  مدل ون (n)ي رطوبت ـ مکش  از رابطهبهینه خروجی 
بینی این مدل و نیاز به بررسی  با توجه به نتایج ضعیف حاصل از پیش. هاي مختلف بررسی شد غیراشباع در رطوبت

خاك از  VGM ،24مدل  (K-θ) ي هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت براي رابطه) 풏(اي همچون  ضریب شکل جداگانه
ي آنها، به منظور یافتن تابع انتقالی مناسب  گیري شده انتخاب و پارامترهاي اندازه UNSODAهاي بافتی مختلف  کالس

را با دو پارامتر رطوبت ) 풏(ي ایجاد شده، ارتباط  رابطه. به روش تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت 풏 در برآورد
 (P-value=0.0005)داري آماري و معنی (r=0.745)قدار ماده آلی خاك با دارا بودن ضریب همبستگی و م (θs)اشباع 

خاك منتخب  8گیري شده براي  اندازه (K-θ)سنجی تابع انتقالی ایجاد شده، مقدارهاي  همچنین، براي صحت. تایید نمود
. مقایسه شد RETC (n)افزار  و نرم) 풏(لی حاصل از ضریب شکل تابع انتقا Kسنجی با مقادیر محاسباتی  بخش صحت

نشان داد  (NSE)ساتکلیف  و ضریب کارآیی نش(RMSEM)هاي آماري جذر میانگین مربعات خطاي مدل  مقدار شاخص
تري  ، عملکرد مطلوبRETCافزار  که استفاده از ضریب شکل تابع انتقالی ایجاد شده در این پژوهش در مقایسه با نرم

  . بینی مقادیر هدایت هیدرولیکی غیراشباع داشت در پیش
 

  توابع انتقالی، جریان غیر اشباع، ضریب شکل، منحنی مشخصه رطوبت خاك :کلیدي هايواژه
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  قدمهم
ترین مسائل در علوم مختلف مرتبط با  یکی از اساسی

خاك، شناسایی وضعیت جریان و رفتار آب در خاك 
بسته به وضعیت ذاتی هر خاك از نظر بافت و . است

ساختمان، حرکت آب در آن متفاوت بوده و این موضوع 
ها و شرایط مختلف همچون کشاورزي،  تواند بر پدیده می

... اج از یک معدن ونشت از یک سد خاکی، استخر
ي رفتار  عوامل پرشماري در تعیین نحوه. اثرگذار باشد

پی بردن به وضعیت حرکت  .جریان آب در خاك موثرند
منحنی  آگاهی از داشتن آب در خاك غیر اشباع، به

مشخصه آب خاك و هدایت هیدرولیکی غیراشباع آن 
  ).1993تاماري و همکاران، (خاك بستگی دارد 

که با خاك مرتبط است، اي  پدیدهبینی رفتار  براي پیش
. باشد آگاهی از رفتار آب در خاك ضروري می

سازي رفتار جریان آب در خاك  ترین روش شبیه متداول
) 1931ریچاردز، (استفاده از معادله ریچاردز  ،غیر اشباع

که در آن، حرکت آب در محیط غیرهمروند خاك،  است
 ریچاردزمعادله  .شود سازي می هبه صورت چند بعدي شبی

که در حالت است  پیوستگیو  دارسیاز معادالت  ترکیبی
  :شود مینوشته  1ي  رابطهبه صورت  بعدي،یک جریان
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مکش  hدرصد رطوبت حجمی خاك،  θ، آندر که 

به  هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاك K(h)آب خاك، 
فاصله از سطح مرجع در  zزمان و  t، عنوان تابعی از مکش

  .باشدك میعمق خا
رطوبت مقادیر هاي  دادهجفت ، به حل این معادله براي
کم  هاي اي از مکش در دامنه و هدایت هیدرولیکی حجمی

 گیري بر خالف رطوبت خاك، اندازه. تا زیاد نیاز است
عالوه بر نیاز به تجهیزات  هدایت هیدرولیکی غیراشباع،

هاي بزرگ  و براي مقیاسبر  کاري سخت و زمان خاص،
از این رو، ). 2005گنوختن،  و ون شَپ(غیرعملی است 

ي  و توسعهبه دنبال یافتن همواره گران  پژوهش
گیري جهت برآورد  روش اندازه جایگزین راهکارهاي

  . پارامترهاي معادله ریچاردز هستند
الزم جهت  هاي ورودي تخمینهاي فراوانی براي  مدل

هدایت هیدرولیکی  رطوبت و مقادیر(معادله ریچاردز حل 
اند  توسعه یافته) خاك هاي مختلف مکش درغیراشباع 

؛ 1980گنوختن و معلم،  ؛ ون1964 کوري،بروکس و (
؛ سونگ بو 2006؛ واراکاوي و همکاران، 1996 کوزوگی،

 ها، براي تخمین پارامترهاي این مدل). 2020و همکاران، 
کارگیري ه ، بآنهایکی از که  وجود داردهاي مختلفی  روش
PTF1 به بار  یننخستاین مفهوم، . ها یا توابع انتقالی است

و  یمشخصه رطوبت یمنحن ینب یوابستگ منظور بیان
خاك  یبا پارامترهاي اساس یدرولیکیه ی هدایتمنحن

 از یبرخاین توابع قادر هستند ). 1989بوما، (ارائه گردید 
هدایت رطوبت یا نظیر  خاكپارامترهاي دیریافت 

پارامترهاي زودیافت همچون را با استفاده از هیدرولیکی 
به  ...و ، ماده آلیمعدنی چگالی ظاهري، درصد ذرات

  . تخمین بزنندي ریاضی مناسب  کمک رابطه
توابع . دو نوع متمایز از توابع انتقالی وجود دارد

اي  توابع انتقالی نقطه. پارامتریک و اي انتقالی نقطه
 یتوانند مقدار یک پارامتر را در نقطه پتانسیلی خاص می

؛ کاستلینی و 1985پوکت و همکاران، (تخمین  بزنند 
در حالی که . )1389وردي و همکاران،  ؛ حق2019یووینو، 

توابع انتقالی پارامتریک، پارامترهاي عملکرد را به نحوي 
هاي  ي وضعیت داده کننده نعکسزنند که م تخمین می

هاي مختلف باشد  مشاهداتی در طیف وسیعی از مکش
؛ 1984و همکاران،  ی؛ کوزب1981ن و همکاران، ئکو مک(

، 2010وریکن و همکاران، ؛ 1989گنوختن،  وستن و ون
   ).2019کاستلینی و یووینو، 

ي توابع انتقالی سه  براي استخراج و توسعههمچنین، 
در روش اول، استخراج تابع با . داردروش کلی وجود 

 ،هدفگیرد و  ي انجام میآمار یونگرسي رها یکتکن
چند  با استفاده از یک یا وابسته یرچند متغ یا یک ینیب یشپ

                                                
1. Pedotransfer Functions  
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 ؛ میناسنی و1999وستن و همکاران، ( است مستقل یرمتغ
روش دوم ). 2006؛ مردون و همکاران، 1999همکاران، 

 يها شبکهبا استفاده از ها  کاوش داده يها یکتکنشامل 
نمس ؛ 1999و همکاران،  شَپ(باشد  یمی مصنوع یعصب

وردي و  حق؛ 2008؛ بیکر و الیسون، 2006و همکاران، 
اگرچه توابع انتقالی حاصل از ). 1389همکاران، 

 عملکردی، مصنوع یعصب يها بر شبکه یمبتن يها روش
هاي  تغییرات اندك در داده، اما دارندمطلوبی  به نسبت

ممکن است باعث کاهش کارایی  ،ها ی این مدلآموزش
روش سوم توسعه ). 1999کارنی و کانینگهام، (مدل شود 

هاي اخیر، به روش شبه پارامتریک عصبی  یافته در سال
؛ سینگ و 2012وردي و همکاران،  حق(مشهور است 

عالوه بر انتقالی  در این روش، توابع .)2020همکاران، 
نیازي به  رطوبتی، منحنیردي پیوسته از نشان دادن عملک

همانند معادله (استفاده از معادالت نگهداشت آب خاك 
  .ندارد) گنوختن ون

هاي ارائه شده براي  پرکاربردترین مدل در بین مدل
مدل برآورد پارامترهاي مورد نیاز معادله ریچاردز، 

که در این مقاله به اختصار مدل (گنوختن ـ معلم  ون
VGM به دلیل مطالعات فراوان . باشد می) شود نامیده می

 ي، این مدل به معیارVGMانجام شده بر روي مدل 
ل یبدتاستاندارد براي محاسبه و مقایسه پارامترهاي خاك 

،  VGMدر مدل .)2008واراکاوي و همکاران، ( شده است
به ترتیب براي بیان وابستگی رطوبت به  3و  2روابط از 

مکش و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع به مکش استفاده 
  :شود می

)2(  

휃(ℎ) = 휃 +
휃 − 휃

(1 + |훼ℎ| ) 											ℎ < 0

휃 																																											ℎ ≥ 0
 

)3(  
퐾(ℎ) = 퐾 푆푒 1 − (1 − 푆푒 ) ,					푚 = 1− 1 푛  
,     n>1 

)4(  
푆 =

휃 − 휃
휃 − 휃  

 θr، )حجمی(رطوبت اشباع خاك  θsکه در آنها 
هدایت  Ks، )حجمی(رطوبت باقیمانده در پروفیل خاك 

بعنوان ، lضرایب تجربی معادله و  αو  nآبی اشباع، 
 اعوجاج و اتصال اثر ي منعکس کنندهپارامتر شکل و 

منافذ بوده و مقدار بهینه آن بر اساس مطالعات انجام شده 
گزارش شده است  5/0گران  توسط تعدادي از پژوهش

  ).1998، شپ و همکاران، 1976معلم، (
 گیري اندازهجایگزین ي ها یافتن روشدر راستاي 

و ) 1989(وریکن و همکاران ، VGMپارامترهاي مدل 
روابطی را به روش ، )1999(همچنین وستن و همکاران 

 αو  θs ،θr ،nتحلیل رگرسیون، جهت تخمین پارامترهاي 
پژوهشی توسط وستن و همکاران همچنین، . ارائه نمودند

هاي  دادهبه روش تحلیل رگرسیون بر روي ) 1999(
جهت تخمین پارامترهاي  گیري شده زودیافت خاك اندازه

همچنین، . انجام شده است αو  θs ،nشامل  این مدل
 در دسترس بودندر صورت تواند  می ROSETTAافزار  نرم

نظیر بافت، درصد ذرات، چگالی  خاكیک یا چند ویژگی 
... ظاهري، درصد رطوبت در نقاط پتانسیلی خاص و

به نحوي را  αو  Ks ،θs ،θr ،nپارامترهاي خاك نظیر 
با در ). 2001شَپ و همکاران، (تخمین بزند نسبتا مناسب 

ي پارامترهاي خاك،  قادیر برآورد شدهاختیار داشتن م
هاي  ي مدل بر پایهخاك را منحنی رطوبتی توان  می
گنوختن و بروکس ـ کوري و  تابع هدایت هیدرولیکی  ون

با استفاده هاي بوردین و معلم  ر اساس مدلبرا غیراشباع 
؛ 1991گنوختن،  ون( سازي نمود شبیه RETCافزار  از نرم
هاي  اما هنگامی که فقط داده. )1992و همکاران،  یاتس

در مشاهداتی مربوط به منحنی مشخصه در اختیار است، 
 هاي هیدرولیکی غیراشباع ویژگی RETCبرخی مواقع، 

؛ 2000، همکارانشپ و (زند  را ضعیف تخمین می خاك
؛ 2006گنوختن،  ؛ شپ و ون2001شپ و همکاران، 

در ، با توجه به این ضعف ).2008و همکاران،  يواراکاو
 235بر روي ) 2000(پژوهشی که توسط شپ و همکاران 

هاي عصبی ارائه  ي شبکه خاك انجام شد، روشی بر پایه
 Ksبه جاي  K0 منظور نمودن، با گردید که در آن
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)K0<Ks (زمان  همسازي  و بهینهl  وK0، ي برآوردها
از هدایت هیدرولیکی غیراشباع در مقایسه با تري  مطلوب

و در مقیاس  شدحاصل ، VGM (l=0.5)مدل کالسیک 
 .به عنوان مقدار بهینه گزارش گردید (l=-1)ها،  کلی نمونه
غیراشباع  بهبود برآورد هدایت هیدرولیکیجهت همچنین، 

 مشابه باتابعی ) 2016(، کونگ و همکاران VGMمدل در 
براي  ییمجزاضریب شکل که در آن،  ارائه کردند θ-hتابع 
푚  صورت به  K-θتابع  = 1− 1 푛  و푛 ≠ 푛  بر
 n1( بدست آمد VGMها بر توابع  ي برازش داده پایه

 K-θضریب شکل تابع  m2و  n2و  θ-hضریب شکل تابع 
با برازش ، )2019(همچنین، لو و همکاران . )VGMمدل 
و معیار قرار دادن خاك  27 حنی مشخصههاي من داده

 تابعی چند، ي میانگین مربعات خطا شاخص آماري ریشه
براي برآورد ضریب شکل تابع هدایت را  اي جمله

 n2ارائه نمودند که در آن  VGMمدل  (n2)هیدرولیکی 
ارتباط پارامترهاي فیزیکی از آنجا که . بود αو  n1تابعی از 

مورد  K-θتابع  ی مجزا برايخاك در برآورد ضریب شکل
توسط در این مطالعه دو هدف ، بررسی قرار نگرفته است

 هدف اول. شود دنبال می. گران دنبال شده است پژوهش
از  بدست آمده (n) یب شکلامیزان تطابق ضرمقایسه 

هاي  بر مبناي داده VGMمدل  K-θو  θ-hي  رابطه
گیري شده و بررسی امکان استفاده از ضریب شکل  اندازه

بدست آوردن براي هاي منحنی مشخصه  حاصل از داده
غیر اشباع در هدایت هیدرولیکی  برآوردي مطلوب از

 تابعی ي هدف دوم، توسعه. هاي مختلف است مکش
ي هدایت  رابطه تر ضریب شکل جهت برآورد دقیق
بر پایه روش تحلیل رگرسیون ) 푛( هیدرولیکی ـ رطوبت

  .باشد مد نظر می
  ها مواد و روش

هاي بانک خاك  جهت انجام این پژوهش از داده
UNSODA2 هاي کالساز خاك  32ابتدا، . استفاده شد 

خاك براي  24 از این تعداد، .انتخاب شدند مختلفبافتی 
سنجی  خاك جهت صحت 8ي روش و  بخش توسعه

                                                
1. UNsaturated SOil hydraulic DAtabase  

به دلیل واجد شرایط نبودن تعداد خاك . منظور گردید
گیري شده هدایت  هاي اندازه دادهمحدود بودن (بیشتر 

سر ، انتخاب تعداد خاك بیشتر می)هیدرولیکی ـ رطوبت
اي به شرح زیر  ها شرایط ویژه در انتخاب خاك. نبود

  :منظور شد
و رس  لومشن،  مختلفسه کالس بافتی ها از  خاكالف ـ 

 . انتخاب شدند و به تعداد مساوي از هر کالس

ها انتخاب شد  تنها یکی از نمونهاز هر محل آزمایش، ب ـ 
کننده  تا وجود دو یا چند نمونه خاك از یک محل، منعکس

ي برداشت نمونه در برآورد  اي از خاك منطقه خواص ویژه
 . ضریب شکل نباشد

 تعداد و توزیع مناسب جفتخاك منتخب، داراي پ ـ 
 ي ، در محدودهگیري شده اندازه هاي رطوبت ـ مکش داده

 15000مکش صفر تا (مانده  باقی تا اشباع رطوبت
کمترین تعداد مقادیر نقاط متناظر برداشت  .بود) متر سانتی

و  8هاي منتخب  شده رطوبت ـ مکش در بین خاك
 .باشد نقطه می 50بیشترین تعداد برداشت 

تعداد و توزیع مناسب منتخب، داراي   خاكت ـ 
در  هاي هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت جفت داده

تا بتوان تابع بود  )مکش(رطوبت محدوده وسیعی از 
 ي مطلوبیگو را نیز بعنوان پیش ایجاد شدهانتقالی 

 .دها مورد استفاده قرار دا مکشبراي طیف وسیعی از 
کمترین تعداد مقادیر نقاط متناظر برداشت شده 

هاي  هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت در بین خاك
 .باشد نقطه می 50و بیشترین تعداد برداشت  5 منتخب

گیري  هاي منتخب داراي پارامترهاي اندازه کلیه خاكث ـ 
 چگالی ظاهري، درصد ذراتشده درصد رطوبت اشباع، 

به عنوان مقدار ماده آلی و ) شن، سیلت و رس( معدنی
ي   جهت بررسی وجود رابطه) گو پیش(متغیرهاي مستقل 

 .بودند 푛رگرسیونی با متغیر وابسته 

منحنی خشک شدن شاخه ها از  اطالعات تمامی خاكـ  ج
  .گردیدبرداشت ) به خشکیخیسی گذر از (مشخصه 
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هاي منتخب  هاي خاك ، توزیع بافت1شکل شماره 
 USDAبندي  را بر روي مثلث خاك، بر اساس طبقه

  .دهد نشان می

، مشخصات کلی 1همچنین، در جدول شماره 
  .استهاي منتخب از بانک خاك ارائه شده  خاك

  

  
خاك مورد استفاده جهت بررسی کارایی ضریب شکل  8: شکل  نقاط ستاره. مثلث بافت خاك رويمنتخب بر  هاي بافت توزیع - 1 شکل

   هاي مورد استفاده در بخش واسنجی خاك: ؛ نقاط دایره شکلRETCافزار  نرم
  

  UNSODAهاي انتخابی از بانک خاك  هاي کلی خاك ویژگی - 1جدول 
    متغیر       

 رطوبت اشباع  چگالی ظاهري  ماده آلی  رس  سیلت  شن  
  (%)  (kg/m3)  (m3/m3)  

  467/0  1335  129/2  2/27  7/32  1/40  میانگین

  08/0  195  419/1  4/18  9/14  2/29  انحراف معیار

  362/0  840  138/0  5/1  5/3  9/1  مقدار کمینه

  667/0  1640  9/4  1/58  8/61  0/93  مقدار بیشینه

 
هاي مختلف  بافت از خاك 8هاي منتخب،  از بین خاك

به ) اند با ستاره مشخص شده 1که در شکل شماره (
صورت تصادفی انتخاب شد تا فرض امکان استفاده از 

براي برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع  nضریب شکل 
 يها دادهسپس، . به عنوان هدف اول مطالعه بررسی شود

و  θs، θrگیري شده مربوط به هر خاك شامل  اندازه
به عنوان  بندي و دسته متناظر رطوبت ـ مکش هاي مقدار

 این مدلضریب شکل  ووارد  RETCافزار  نرمورودي به 
(n) ي رطوبت ـ مکش  رابطهعنوان ضریب شکل ه ب

گیري شده  اندازهمقادیر همچنین، . ثبت گردید) 2رابطه (
افزار  متناظر هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت، با استفاده از نرم

MATLAB ي هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت  معادله براي
برازش داده شد و مقدار ضریب  )3ي  رابطه( VGMمدل 
ي هدایت  رابطهي  به عنوان نتیجه) 푛( بهینه شکل

 . استخراج گردیدهیدرولیکی ـ رطوبت 

 )푛(توسعه مدل و تحلیل رگرسیون جهت برآورد 
تعریف  5ي  رابطهت به صورخطی  یونمدل رگرس

  :شود می
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)5(  
푌 = 훽 + 훽 푋 + 훽 푋 + ⋯+ 훽 푋 + 휀 							,					푖

= 1,2, … , 푘 
 

 훽عرض از مبدا،  훽متغیر وابسته،  푌، آندر که 
 kخطاي مدل رگرسیون و  휀ضرایب مدل رگرسیون، 

 دار یمعن براي بررسی آزمون. تعداد متغیرهاي مستقل است
퐻ي  یون، فرضیهمدل رگرس بودن = µ = µ = ⋯ =

µ 훽در برابر حداقل یک  	 ≠ سپس،  شده وآزمون   0
جدول توزیع  در متناظر با مقدار ∗퐹 محاسبه شده مقدار

فیشر مقایسه بر اساس سطح اطمینان مورد نظر 
(1 − 훼)% گیرد مورد مقایسه قرار می.   

متغیرهاي مستقل ي ارتباط  نحوهبه منظور بررسی 
 با ضریب شکل معادله هدایت هیدرولیکی ـ مکشخاك 

)푛( ،هاي  براي خاك 1هاي ذکر شده در جدول  ویژگی
در  به گام گامرگرسیون  روشبندي و  دستهمنتخب 

در این همچنین، از آنجا که . اجرا شد MATLAB افزار نرم
مورد بررسی قرار ) 푛(نیز در برآورد  (n)نقش  ،پژوهش

نیز به همراه دیگر  پارامتراین  خروجیمقادیر ، گیرد می
تا ارتباط احتمالی آن با تقل خاك وارد شد متغیرهاي مس
دقت اولیه مدل پس از آن، . بررسی شود) 푛( متغیر وابسته

و  پیرسون، ضریب تعیین با استفاده از ضریب همبستگی
   .گردید سایر پارامترهاي آماري کنترل

  صحت سنجی مدل
تایج آن پس از توسعه هر مدل، بایستی میزان صحت ن

زمانی یک تابع انتقالی قابل اعتماد . مورد ارزیابی قرار گیرد
رج از هایی خا سنجی، از داده است که در هنگام صحت

کار گرفته شده در توسعه مدل استفاده شود ه موارد ب
در ). 2010؛ پاتیل و همکاران، 2001وستن و همکاران، (

رگرسیونی توسعه یافته میزان صحت مدل این پژوهش، 
ها نشان  بررسی. خاك منتخب بررسی شد 6بر روي 

میانگین مربعات خطا یا جذر دهد که شاخص آماري  می
RMSE1 باشد  یک شاخص موفق در بررسی میزان خطا می

هرچه ). 2012؛ پاتیل و همکاران، 2011جانا و همکاران، (

                                                
1. Root Mean Square Error 

دهنده عملکرد  نشانمقدار این آماره به صفر نزدیکتر باشد، 
 به صورت RMSE. سازي است ر شبیهتر مدل د مطلوب

  :شود تعریف می 6ي  رابطه
)6(  

푅푀푆퐸 =
∑ 푙표푔 (퐾 )− 푙표푔 (퐾 )

푚  
  

푙표푔 در آن، که  (퐾 گیري شده  لگاریتم مقدار اندازه (
푙표푔ام، iهدایت هیدرولیکی در مکش  (퐾 لگاریتم  (

ام iمقدار برآورد شده هدایت هیدرولیکی متناظر با مکش 
  . باشد ، تعداد مشاهدات میmو 

ساتکلیف  نشبازدهی مدل  ضریبهمچنین، از 
(NSE2) هاي  که از آن در ارزیابی عملکرد مدل

شود، براي مقایسه کارایی  هیدرولوژیکی استفاده می
در این پژوهش استفاده  ایجاد شدهو مدل  RETCافزار  نرم
نهایت تا یک تغییر  مقدار این شاخص از منهاي بی .شد
تر باشد، نشان از عملکرد  هرچه به یک نزدیککند و  می

، 7ي  در رابطه. )2013مکاران، تر و هری( بهتر مدل دارد
  .ساتکلیف ارائه شده است ي ضریب نش معادله

)7(  

푁푆퐸 = 1 −
∑ 푙표푔 (퐾 )− 푙표푔 (퐾 )
∑ (푙표푔 (퐾 )− 푙표푔 (퐾))  

  
푙표푔که در آن،  (퐾 گیري شده  لگاریتم مقدار اندازه (

푙표푔ام، iهدایت هیدرولیکی در مکش  (퐾 لگاریتم  (
ام iمقدار برآورد شده هدایت هیدرولیکی متناظر با مکش 

푙표푔و  (퐾)باشد ، لگاریتم متوسط مقدار مشاهدات می.  
  نتایج و بحث

منحنی هدایت هیدرولیکی ـ براي بررسی میزان تطابق 
سازي شده  یري و شبیهگ اندازه رطوبت در دو وضعیت

، مقدارهاي هدایت هیدرولیکی RETCافزار  نرمتوسط 
کالس بافت مختلف  4نسبی در مقابل رطوبت نسبی براي 

 دهند که ها نشان می شکل. رسم گردید 2در شکل شماره 

                                                
2. Nash-Sutcliffe 
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ي رطوبت ـ مکش  رابطهاز انتخاب ضریب شکل خروجی 
براي برآورد منحنی هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت، 

این . زیادي ایجاد نموده است نسبتاً) خطاي(اختالف 
برآورد و در  ها، به صورت بیش اختالف در بعضی خاك

عالوه بر  .مشهود استبرآورد  برخی دیگر به صورت کم
 در دهد که چهار گراف نشان میاین این، بررسی ظاهري 

ـ  2ـ الف و  2هاي  شکل( تر بافت سبک دارايهاي  خاك
سازي شده هدایت  گیري و شبیه هاي اندازه منحنی، )ب

و  بیشتر ظاهريتطابق رطوبت، داراي  هیدرولیکی ـ
تر شدن بافت  با سنگین. باشند می همسان تحدب نسبتا

از تحدب به شکل منحنی هدایت هیدرولیکی خاك، 
ـ  2و  جـ  2هاي  شکل( دهد میتقعر تغییر وضعیت 

هاي   خاك يرفتارماهیت مربوط به که دلیل آن،  )د
براي حفظ رطوبت بیشتر با تر  داراي بافت سنگین

  .باشد  میافزایش مکش 

 

 
  ـ الف 2

  
  ب ـ 1

 
  جـ  2

  
  ـ د 2

سازي شده  شبیهو گیري  در دو وضعیت اندازه (θ/θs)در مقابل رطوبت نسبی  (K/Ks)نمودار مقادیر هدایت هیدرولیکی نسبی  - 2 شکل
سازي شده  ، تغییرات منحنی شبیهچین نقطهرنگ خاکستري  هاي منحنی. هاي بافتی مختلف کالسخاك از  4براي لگاریتمی  در مقیاس نیمه

  .دهند نشان می nمقدار ) یا کاهش(با افزایش  ،را در جهت کاهش خطا
  

ي  استفاده از ضریب شکل خروجی از رابطه، 2در شکل 
در برآورد منحنی هدایت هیدرولیکی  (n)رطوبت ـ مکش 

تخمین  دنتوان RETCافزار  نرم سبب شده تا ـ رطوبت
تطابق بیشتر براي . مطلوبی از شرایط واقعی ارائه دهد

به ضریبی سازي شده،  گیري و شبیه هاي اندازه منحنی
یاز است تا مقدار خطاي بین دو ن βاصالحی همچون 

푛)منحنی را کمینه کند  = 훽푛) . ـ  2براي مثال، در شکل
باشد، منحنی هدایت  الف که مربوط به خاك شنی می

      گیری شده اندازه        
  .RETCافزار  نرم      

های  منحنی       
بهینه

      گیری شده اندازه        
  .RETCافزار  نرم      

های  منحنی       
بهینه

      گیری شده اندازه        
  .RETCافزار  نرم      

های  منحنی       
بهینه

      گیری شده اندازه        
  .RETCافزار  نرم      

های  منحنی       
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، در بیشتر RETCهیدرولیکی ـ رطوبت برآورد شده با 
گیري شده قرار گرفته و  نقاط، در زیر منحنی مقادیر اندازه

ي رطوبت ـ مکش،  رابطه nدهد که به رغم آن که  نشان می
بینی مطلوبی از هدایت  حاصل بهترین برازش است، پیش

برآورد این  هیدرولیکی غیر اشباع نداشته و باعث کم
و  βلذا با اعمال ضریب اصالحی . خصوصیت شده است

تا حدي معین، تطابق دو منحنی   nافزایش مقدار 
کمتر سازي شده بیشتر و خطاي برآورد  گیري و شبیه اندازه

ـ د نیز که مربوط به خاك رسی  2در شکل . شود می
ي رطوبت ـ مکش  است، ضریب شکل خروجی از رابطه

به طور کلی و با فرض پذیرش . برآورد است داراي بیش
푛ي  رابطه = 훽푛برآورد  ، در وضعیت بیشn مقدار ،

 nبرآورد کردن  و در حالت کم 1تا  33/0بین  βحدودي 
تا  1بین  βکش، مقدار حدودي توسط رابطه رطوبت ـ م

ي به  این دامنه، با توجه به بازه. متغیر خواهد بود 04/3
گران  که در مطالعات پژوهش nدست آمده براي 

اعالم شده ارائه شده است  19/3تا  05/1ي  محدوده
؛ 2003؛ تولر و همکاران، 2001وروت و همکاران، (

). 2010   َ              ؛ گ ري و همکاران، 2006سیمونک و همکاران، 
همچنین، بررسی ظاهري چهار گراف رسم شده در شکل 

تر، فارغ از  هاي با بافت سبک دهد که خاك نشان می 2
برآورد منحنی هدایت  برآورد یا کم وجود خطا در بیش

هیدرولیکی ـ رطوبت، داراي تطابق ظاهري بیشتر و تقعر 
نتایج  .باشند گیري شده می تر با منحنی اندازه همسان

در  nي  طلوب منحنی هدایت هیدرولیکی بر پایهبرآورد نام
نتایج حاصل از پژوهش واراکاوي و همکاران این بخش، 

 RETCافزار  رمدر خصوص عملکرد ضعیف نرا ) 2008(
  .نماید یید میأتبرخی موارد در 

به منظور بررسی بیشتر ضریب شکل تعریف شده براي 
ان و میز) 푛(ي هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت   رابطه

هاي مختلف  از کالسخاك  8تعداد ، (n)تطابق آن با 
به صورت تصادفی هاي برگزیده  بافتی از بین خاك

و  RETCافزار  نرمبا  یببه ترت 푛و  nیب اضرانتخاب و 
نتایج بر مبناي . شدبراي آنها محاسبه  MATLAB افزار نرم

درصد نمونه  75، در )2جدول (حاصل از این محاسبات 
ها، مقدار متوسط ضریب شکل مربوط به معادله  خاك

هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت، از ضریب شکل خروجی 
معادله رطوبت ـ مکش بزرگتر است که این مورد، از 

برآورد کردن ضریب شکل توسط معادله رطوبت ـ  کم
풏متوسط مقدار . مکش حکایت دارد

풏
خاك  8در این  

 ).برآورد درصد کم 22حدود (باشد  می 82/0حدود 
دست آمده از ه ضریب شکل ب ،اختالف اینعالوه بر 

ي تغییرات  ي رطوبت ـ مکش داراي دامنه رابطه
 2تا  1محدودتر بوده و مقدار متوسط آن بین اعداد 

ي  در صورتی که این بازه براي رابطه. کند نوسان می
 .ستا هدایت هیدرولیکی ـ مکش، داراي تفرق بیشتري

تا این مرحله، نتایج این پژوهش، با نتایج مطالعات 
در خصوص ضعف ) 2008(واراکاوي و همکاران 

RETC  در برآورد نامناسب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع
گیري شده  هاي اندازه در شرایط موجود نبودن داده

در این بخش، نتایج تحلیل رگرسیون گام . همخوانی دارد
متغیرهاي مستقل و متغیر  به گام در خصوص ارتباط

وابسته ارائه شده و به تحلیل ارقام حاصل پرداخته 
  .شود می

 یونیمدل رگرسضرایب 

براي بررسی و تفسیر، ابتدا مدل رگرسیونی بدست آمده 
، 3و سپس در جدول شماره  8ي  به صورت رابطه

  :گردد جزئیات مربوط به آن ارائه می
)8(  

   푛 = 3.227− 3.803(휃 ) + 0.117(푂푀)  
ي هدایت هیدرولیکی ـ  ضریب شکل معادله 푛که در آن، 

 OMمقدار رطوبت اشباع بر حسب اعشار و  휃رطوبت، 
  .باشد می مقدار ماده آلی خاك بر حسب درصد
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هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت با استفاده از و ) RETCافزار  نرم(متوسط ضرایب شکل محاسبه شده از معادالت رطوبت ـ مکش  - 2 جدول

  خاك منتخب 8گیري شده براي  دازههاي ان برازش داده

شماره   بافت خاك
  خاك

هاي  تعداد داده
  رطوبت ـ مکش

هاي  تعداد داده
هدایت هیدرولیکی ـ 

  رطوبت

ضریب شکل 
خروجی از 

 RETCافزار  نرم
(n) 

ضریب شکل خروجی 
از رابطه هدایت 

هیدرولیکی ـ رطوبت 
(풏)  

풏نسبت 
풏

  

  630/0 136/3 977/1  25  25  4650  شنی
  663/0 022/2 342/1  43  10  1380  لومی شنی

  113/1 266/1 409/1  6  10  2552  لومی رسی شنی
  953/0 354/1 291/1  18  11  3360  لومی سیلتی

  891/0 673/1 490/1  6  20  2530  لومی
  486/0 235/2 087/1  12  12  3031  لومی رسی

  689/0 177/2 501/1  11  10  3120  رسی سیلتی
  138/1 307/1 487/1  25  25  4681  رسی

  
  ضرایب مدل رگرسیون پیشنهادي  - 3جدول 

  سیگما  ضرایب استاندارد  انحراف معیار  ضریب معادله  متغیرهاي مستقل

  000/0  454/0 227/3  )ثابت معادله(

 004/0  -844/0  044/1 -803/3  رطوبت اشباع

 036/0  552/0  049/0 117/0  ماده آلی 

  
از  یکهر  یب، ضر)از راست( ستون دوم و سوم

 یارانحراف مع(استاندارد  يبه همراه خطا یرهاي مستقلمتغ
مشخص  همچنین، به منظور. شود یم یدهد) مربوط به آن

و نقش  یرهاي مستقلاز متغ یکهر  یتاهم درجه کردن
. شوند ضرایب استاندارد ارائه می یونی،ها در مدل رگرس آن

تر باشد، نقش  هرچه مقدار ضریب استاندارد بزرگ
بر . خواهد داشت 푛بینی متغیر وابسته  موثرتري در پیش

اساس نتایج ستون ضرایب استاندارد، با توجه به این که 
مقدار این ضریب براي ماده آلی بزرگتر از مقدار آن براي 

نقش  푛رطوبت اشباع است، در برآورد ضریب 
کند که یک  مقدار سیگما نیز مشخص می. تري دارد پررنگ

ي  هبر پایهمچنین، . متغیر در یک رابطه چقدر نقش دارد
هاي سیگماي به دست آمده  مقدار با توجه به این که نتایج،

است،  05/0کمتر از براي رطوبت اشباع و مقدار ماده آلی 
  . داردثر ضرایب در برآورد متغیر وابسته ؤنقش منشان از 

بطور کلی، مقدار ماده آلی در بسیاري از توابع انتقالی 
تن و وس(داشته است نقش  nبرآورد کننده ضریب شکل 

با توجه ). 2019؛ کاستلینی و همکاران، 1999همکاران، 
در شرایط کمبود یا فقدان داده،  RETCافزار  به این که نرم

بعنوان یک افزونه مبتنی بر روش  ROSETTAاز مدل 
بینی پارامترهاي مورد نیاز  هاي عصبی، براي پیش شبکه
بر توان با بررسی بیشتر و تکیه  برد، می بهره می VGMمدل 

همبستگی میان مقدار ماده آلی و مقدار ضریب شکل که 
که در (در نتایج حاصل از این پژوهش و سایر مطالعات 

روز رسانی  شود، نسبت به به دیده می) باال به آن اشاره شد
تري  و آموزش مجدد مدل اقدام نمود تا برآوردهاي مناسب

تري بین  از پارامترهاي خاك و در نتیجه روابط مطلوب
  .  ارامترهاي هیدرولیکی حاصل گرددپ

سازي  ، خالصه اطالعات مدل4جدول شماره ، در در ادامه
  .در قالب پارامترهاي آماري بیان شده است
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  풏 متغیر وابستهمستقل براي برآورد نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام و مشخص شدن متغیرهاي  - 4 جدول

ضریب همبستگی   شماره مدل 
انحراف معیار   ضریب تعیین  پیرسون

  برآورد
  آماره 

Durbin-Watson  
1  570/0 325/0 27534/0   
2  745/0 555/0  23359/0  05/2  
  ، رطوبت اشباع)مقدار ثابت: (متغیرهاي پیشگو -1
  ، رطوبت اشباع و مقدار ماده آلی)مقدار ثابت: (گو متغیرهاي پیش -2

  
، دو مدل خروجی 4نتایج جدول شماره  بر پایه        

در مقایسه دو مدل، هر مدلی که . پیشنهاد داده شده است
تر  نزدیک(داراي ضریب همبستگی و ضریب تعیین بیشتر 

تر  نزدیک(و مقدار انحراف معیار برآورد کمتري ) به یک
 یونیمدل رگرس یگر،د یانبه ب. باشد، ارجح است) به صفر
وابسته را تحت  یرمتغ ییراتاز تغ یشتريه درصد بتوانست

با داشتن  2بنابراین مدل  .کند یانب وپوشش قرار داده 
 یینتع یبو ضر) r=0.745( یهمبستگ یبضر

)R2=0.555(  متغیرهاي مستقل رطوبت اشباع و  انتخابو
بینی  گو، پیش به عنوان متغیرهاي پیش ،درصد مواد آلی

بوده  푛کننده خوبی براي مقدار متغیر وابسته یا همان 
قادر به  OMو  θsاین بدان معناست که دو پارامتر . است
از آنجا که در . اند بوده 풏درصد از تغییرات  5/55بینی  پیش

این ضریب عوامل موثر در برآورد درصد  5/44حدود 

 عواملی دیگر همچونشاید بتوان آن را در ناشناخته مانده، 
 Ksگیري  اندازه يیا حتی مقدار خطا lضریب  تغییرات 

  . جستجو کرد
براي اعتمادپذیري بیشتر مدل، نیاز است که         

 4آخر جدول ستون .  هاي دیگري نیز بررسی شوند آماره
نیز مقدار آماره آزمون دوربین ـ واتسون که مربوط به 

مقدار . دهد باشد را نشان می ها می ماندهخودهمبستگی باقی
باشد، تر  نزدیک 2به  هرچهبوده و  4این آماره بین صفر و 

واتسون و ( داردها  دهمان یمستقل بودن باق نشان از
ن حاصل از این آزمون نشا 05/2مقدار  .)1951همکاران، 

. نیستندها داراي خودهمبستگی  مانده دهد که باقی می
  .خواهند بود ترقابل اعتماد ها یلتحل یجنتابنابراین، 
نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی بیشتر مدل،        

  .ارائه شده است 5در جدول شماره مدل 
 

  نتایج آزمون تجزیه واریانس - 5 جدول

  سیگما *Fي آزمون  آماره  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  تغییراتمنبع 

  0005/0 68/11 374/0 2 749/0  رگرسیون

    032/0  19 600/0  خطا

      21 349/1  کل

 
مقدار  تواند به نحوي مناسب، میمدل یک  یاکه آ این       

بینی کند یا خیر، با تجزیه و تحلیل  مستقل را پیش یرمتغ
 ،*Fي آزمون  آماره. شود جدول واریانس مشخص می

نسبت به  یونیاست که مدل رگرس ینشانگر سهم
مقدار  ینهر چه ا. کل دارد یپراکندگ یاندر ب ها مانده یباق

 یونیمدل رگرس، سیگما کوچکتر شده و بزرگتر باشد
و سیگما،  *Fنتایج مربوط به  .تر خواهد بود مناسب

 ,F(2,19)=11.68]دهد عملکرد مناسب مدل را نشان می

p=0.0005] . 
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  سنجی مدل صحت
هاي خروجی ضریب شکل دو  ، مقدار6 در جدول       

مدل به همراه خطاي هدایت هیدرولیکی برآورد شده در 
 nهاي مختلف بر اساس دو ضریب شکل  رطوبت

خروجی مدل ( 푛و ) RETCافزار  نرمخروجی (
گیري شده در قالب پارامتر  هاي اندازه با مقدار) رگرسیونی

ارائه شده  UNSODAخاك بانک  8 براي RMSEآماري 
  مدل عملکرد ه ـد کنـده یـشان مـن اـقدارهـن مـای. تـاس

  

  
بینی مقادیر هدایت هیدرولیکی غیر  پیشدر  رگرسیونی

تر از  ضعیفکمی خاك  دوو در  بهترخاك  ششاشباع، در 
RETC در مواردي که مقدار خطا همچنین، . بوده است

 یمدل رگرسیونعملکرد بهتري نسبت به  RETCافزار  نرم
به منظور هرچند،  .پوشی است اندك و قابل چشمداشته 

هاي  اثبات برتري یک روش بر دیگري، بایستی شاخص
براي هر  NSEو  RMSEکلی مطلوبیت عملکرد همچون 

  . ها محاسبه و مقایسه گردد روشیک از 
  

گیري شده براي  هاي اندازه و مدل رگرسیونی با مقدار RETCافزار  نرممقایسه خطاي هدایت هیدرولیکی برآورد شده توسط دو  - 6 جدول
  سنجی هاي منتخب بخش صحت خاك

  مقدار محاسباتی       
  ضریب شکل بر اساس

  RMSE (log(K))  
 (cm/day) 

 

شماره   ردیف
  بافت  خاك

افزار  نرم
RETC  

(n) 

  مدل رگرسیونی
(풏)    

مقایسه مقادیر 
افزار  نرمواقعی با 

RETC 

مقایسه مقادیر 
واقعی با مدل 

  رگرسیونی
  1780/2 4033/6    039/2  415/1 شنی  4651  1

 7844/0 7910/0    857/1  342/1 لوم شنی  1380  2

  4815/1  5308/2    815/1  321/1 لوم  4101  3

  9879/0  4591/1    422/1  350/3  لوم  4610  4

  8804/0  2561/0    395/1  925/1  لوم رسی   2682  5

  9284/0  9766/0    567/1  550/1 سیلت  4670  6

  6959/1  7654/2    226/1  464/1  رس  4121  7

  2903/1  0695/1    654/1  487/1  رس  4681  8

  2784/1  0190/2  :متوسط         
 

 لگاریتمسنجی،  جهت ارزیابی بهتر نتایج بخش صحت
هدایت هیدرولیکی و برآورد شده شده   گیري مقادیر اندازه

دست ه خاك منتخب، در مقابل مقدار متناظر ب 8براي 
رسم و با خط  3 در شکل 푛و  nآمده از دو ضریب شکل 

مقادیر هدایت فاصله کمتر . یک به یک مقایسه گردید
هیدرولیکی حاصل از ضریب شکل مدل رگرسیونی با 

که این مدل، نتایج  بیانگر آن استخط یک به یک، 

در . استارائه کرده  RETCدر مقایسه با  را تري مطلوب
در  RETCنیز، عملکرد نسبتا ضعیف  ـ ب 3شکل 

هاي زیاد  بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع در مکش پیش
حداقل در سه خاك از هشت خاك ، )هاي کم رطوبت(

  . مشهود استسنجی،  منتخب بخش صحت
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  ـ ب 3  ـ الف 3

 3سنجی؛ شکل  صحت هاي منتخب بخش گیري شده هدایت هیدرولیکی براي خاك مقایسه لگاریتم مقادیر برآورد شده و اندازه - 3شکل 
مقایسه لگاریتم : ـ ب 3؛ شکل log(K)گیري شده  و اندازه 풍풐품(푲풏)مقایسه لگاریتم مقادیر هدایت هیدرولیکی مدل رگرسیونی : ـ الف

  ؛ log(K)گیري شده  و اندازه RETC محاسبه شده با 풍풐품(푲풏) مقادیر هدایت هیدرولیکی
 

هاي هدایت هیدرولیکی ـ رطوبت  ، منحنی4در شکل         
افزار  نرمدست آمده از دو ضریب شکل حاصل از ه ب

RETC خاك بخش  4رگرسیونی براي  مدل و
گیري شده مقایسه شده  هاي اندازه سنجی با مقدار صحت

، در ایجاد شدهدهند که مدل  نمودارها نشان می. است
بینی تغییرات هدایت هیدرولیکی، عملکرد بهتري را  پیش

همچنین، . داشته است RETCافزار  نرمدر مقایسه با 

داشت  نگهتر شدن بافت خاك و افزایش نیروي  سنگین
آب، منجر به کند شدن تغییرات رطوبت در مقابل هدایت 

گیري شده از  هیدرولیکی شده و شکل کلی منحنی اندازه
حالت تحدب به تقعر گرایش پیدا کرده و تطابق منحنی را 

این نتیجه، با نتایج حاصل از . کند کمتر می VGMبا مدل 
  .همخوانی دارد) 2016(ي ژانگ و همکاران  مطالعه

 

    
    

 گیری شده اندازه        
  مدل رگرسیونی    
 RETCافزار  نرم    

 گیری شده اندازه        
  مدل رگرسیونی    
 RETCافزار  نرم    
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شده براي چهار خاك بخش  گیري شده با دو منحنی برآورد هدایت هیدرولیکی نسبی ـ رطوبت نسبی اندازه  مقایسه منحنی - 4 شکل
  سنجی صحت

  
و مقایسه آن با  ایجاد شدهجهت ارزیابی کلی مدل        

براي  nو  푛ي  به ترتیب بر پایه Kمقادیر ، RETCافزار  نرم
جذر  مقدار محاسبه وسنجی  خاك بخش صحت 8

کارایی و ضریب  (RMSEM) ي مدلمیانگین مربعات خطا
. محاسبه گردیدروش هر دو براي  (NSE)ساتکلیف  نش

و همکاران  موتوویلوفبر اساس معیار ارائه شده توسط 
ساتکلیف براي یک  ، چنانچه مقدار ضریب نش)1999(

باشد، عملکرد مدل  75/0و  36/0مدل هیدرولوژیکی بین 
 36/0بخش و چنانچه مقدار این شاخص کمتر از  رضایت

بر این . شود باشد، عملکرد مدل ضعیف تلقی می
حاصل از  ایجاد شدهمدل  NSEمقدار ضریب اساس، 

 .گیرد قرار میي قابل قبول  در محدودهاین پژوهش، 
نشان نیز دو روش مربوط به  RMSEMمقدار مقایسه 

بینی  در پیش، ایجاد شدهمدل عملکرد که  دهد می
هاي مختلف  مقادیر هدایت هیدرولیکی در مکش

داراي خطاي  RETCنسبت به تر بوده و  مطلوب
دو  مطلوبیتهاي آماري  شاخص .کمتري بوده است

  .استارائه شده  8در جدول شماره روش 
  

  در برآورد هدایت هیدرولیکی RETC افزار نرم و ایجاد شدهمقایسه عملکرد کلی مدل  - 8جدول 
 NSEو  RMSEMهاي  بر اساس شاخص

  میانگین مربعات خطاجذر   ساتکلیف ضریب نش 
  340/1  521/0  ایجاد شدهمدل 

  RETC  955/0-  706/2افزار  نرم
  

  گیري نتیجه
مقادیر ضرایب شکل حاصل از  مطالعه، یندر ا       

 K- θو  θ-hگیري شده بر روابط  هاي اندازه برازش داده
. انجام و با یکدیگر مقایسه گردید) 푛و  VGM )nمدل 

حاصل از  nنتایج نشان داد که استفاده از ضریب شکل 
جهت برآورد مقادیر هدایت  VGMمدل  θ-hي  رابطه

  در مقایسه با هاي مختلف  اشباع در مکشغیردرولیکی ـهی

  
푛 هاي انتخاب شده داراي  درصد از نمونه 75، در
برآورد  يبرایک تابع انتقالی  ،در ادامه. باشد برآورد می کم

ي هدایت هیدرولیکی ـ  ضریب شکل رابطه پارامتر
به  هاي خاك با استفاده از ویژگی VGMرطوبت مدل 

صحت سنجی گردید و  ایجادگام  گام به  یونروش رگرس
مورد بررسی قرار  RETCافزار  نرمآن در مقایسه با  اعتبارو 

 گیری شده اندازه        
  مدل رگرسیونی    
 RETCافزار  نرم    

 گیری شده اندازه        
  مدل رگرسیونی    
 RETCافزار  نرم    
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استفاده از ضریب شکل تابع نتایج نشان داد که  .گرفت
رگرسیونی حاصل از مطالعه، در مقایسه با وضعیتی که از 

n  بعنوان ضریب شکل معادلهK-θ  ،استفاده شود
تري از هدایت هیدرولیکی غیراشباع  برآوردهاي مطلوب

تابع در در مواردي که  همچنین، .دهد ارائه می VGMمدل 
شده، اختالف خطا به نسبت  RETCمغلوب رگرسیونی 

عملکرد تابع  ایستی توجه داشت کهب .کم بوده است
هاي داراي  براي خاك دست آمده بایستیه رگرسیونی ب

و  یخچهتار. مقدار ماده آلی زیاد با احتیاط صورت گیرد
مطالعات به توسعه و  یازنتوابع انتقالی،  یفعل یتوضع

 یريگ اندازه. دهد ینشان م منسجم در این خصوص را
  صورت جفت، ارزشمختلف خاك به  هاي ویژگی

تواند در  می داده وگیري شده را افزایش  هاي اندازه داده
 ركبه د توابع انتقالی نقش بیشتري داشته وتوسعه 
  .نمایدکمک  رفتار خاكعملکرد 
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Abstract 

Proper soil hydraulic functions that accurately predict soil water characteristic 
curve and hydraulic conductivity are essential for studies of unsaturated flow in 
soils. In this study, 8 soils from different texture classes of UNSODA soil bank 
were selected and the optimal validity of shape factor (n) of the RETC software 
(using retention curve function of van Genuchten-Mualem (VGM) model) was 
investigated for predicting the value of unsaturated hydraulic conductivity at 
different moisture contents. Since the predicted results of this model were poor, 
we attempted to investigate a separate shape factor such as 푛 for the hydraulic 
conductivity-moisture (K-θ) function of VGM Model. To this end, 24 soil 
samples from different texture classes of UNSODA were selected and their 
measured parameters were analyzed by regression analysis to find a suitable 
pedotransfer function for estimating 푛. The developed function confirmed the 
relationship of 푛 with both saturated moisture (θs) and organic matter contents 
with a correlation coefficient of r = 0.745 at significant level of P = 0.0005. 
Also, to validate the developed pedotransfer function, the hydraulic 
conductivity values corresponding to the measured moistures for the 8 selected 
soils in the validation section were calculated based on the two shape factors 
obtained from the pedotransfer function (푛) and the RETC (n) and the results 
were compared with the measured values. The statistical indices of root mean 
square error of model (RMSEM) and Nash-Sutcliff model efficiency coefficient  
(NSE) showed that the shape factor of the developed pedotransfer function 
compared to the RETC, had a better performance in predicting unsaturated 
hydraulic conductivity values. 
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