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چكيده
ازآنهادرخاکهای

مدلهایبسیاریبرایتوصیفمنحنينگهداریآبخاک()SWRCارائهشدهاست،امابهندرتتوانایيبرازشتعدادزیادی
مختلفوگروههایبافتيمتفاوتموردبررسيومقایسهقرارگرفتهاست.هدفازاینپژوهش،بررسيقابلیتبرازش10مدلSWRCبرردادههرای
تجربيوانتخاببهترینمدلازبینآنهابرایکلنمونههایخاکوبرایهرکدامازگروههایبافتيميباشرد.درایرنپرژوهش145نمونرهخراک
رویینوزیرینازاستانهایگیالن،همدانوکرمانشاهبهصورتدستخوردهودستنخوردهبرداشتوبعدازتعیینبافت،بهگروههایبافتيتفکیرک
اندازهگیریشد10.مدلSWRCبردادههایتجربيبرازشودقتآنها،بامعیارهایمتفاوتموردارزیابي
شدند.مقداررطوبتدر12پتانسیلماتریک 
قرارگرفت.نتایجنشاندادکهمدلفردالندوزینگدرکلنمونههایخاکوهمچنیندرگروهبافتيدرشت،مدللیباردیدرگروهبافتيریر ومردل
بروتسائرتدرگروهبافتيمتوسطباالتریندقتبرازشراداشتند،امااینمدلها،بهلحاظآمارهارزیابيریشهمیانگینمربعاتخطرا()RMSEتفراوت
معنيداریدرسطح5درصددرکلنمونههایخاکوهرکدامازگروههایبافتيمختلفباهمنداشتند.اگرچهمدلهایفرکتاليدارایپایهفی یکيو

ریاضيهستند،اماانعطافپذیریالزمرابرایتوصیفمنحنيSWRCندارند.مدلهایفرميوتانيباتوابعنمایيضرعیفتررینعملکرردراداشرتند.

سرانجام،مدللیباردیبهدلیلتعدادپارامترهایکمتر،مفهومفی یکيپارامترهاوفرمسادهمعادلهآنبهعنوانبهترینمدلمعرفيميشود .

واژههای كليدی :قابلیتبرازش،گروههایبافتي،مدل،منحنينگهداریآبخاک 
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منحنينگهداریآبخاک)SWRC(4رابطهی میر ان رطوبرت
خاک با مکش ماتریک خاکرانشران مريدهرد.ایرنویژگريکره
بیانگرنگهداشتآبدرخاکاست،نرهتنهرادرپریشبینريتيییررات

رطوبتيخاکوشیبپتانسیلهیدرولیکيدریکسیستمجریرانبره
کارمريرود،بلکرهیرکورودیبررایبرخريازمردلهرایهردایت
هیدرولیکينی بهشرمارمريرود(.)25منحنرينگهرداریآبخراک
کاربردهایزیادیدرزمینهکشاورزی(مانندتخمرینمقردارآبقابرل
دسترسبرایگیاه)ومحیطزیست(مانندمدلسرازیجریرانآبدر
منطقهغیراشباع)دارد .

بهترتیبدانشجویدکتریودانشیار،گروهخراکشناسري،دانشرگاهبروعلي
1و -2
سینا،همدان 
(*نویسندهمسئول(Email: h.bayat@basu.ac.ir:
-3استادیارگروهکامپیوتر،دانشگاهبوعليسینا،همدان
DOI: 10.22067/jsw.v33i1.74326
4- Soil water retention curve

اخیرررادرتحقیقرراتمربررووبررهپوشررشگیرراهيوتيییرررات
هیدرولوژیکيناشيازتيییراتآبوهوا،توزیرعمکرانيSWRCبره
عنوانیکمؤلفهمهرممطررششردهاسرت()18؛ازطرفري،افر ایش
نگرانيعمروميدرمروردآلرودگيآبهرایزیرزمینريوتخلیرهزیرر
سطحيفاضالبهایمضر،موجبتحقیقاتجدیدبسیاریدررابطره
يهرای
باجریاندرمحیطهایغیراشباع،برایکمکبهکاهشآلودگ 
زیستمحیطيناشيازمصرفبیشازحدموادشریمیایيوهمچنرین
اف ایشعملکردبهمنظوردستیابيبهاهدافکشاورزیدقیر ،5شرده
است( .)11
ي
برای به دسرت آوردن SWRCروشهرایمسرتقیم آزمایشرگاه 
بسیارزمانبر(صفحاتتحتفشار) وه ینهبر(تابشگاما)هستند ،به
همین دلیل از سالها پیش پژوهندگان در پي دستیرابيبره روشهرای
کمه ینهبرایپیشبینيآن بودهانرد(.)2بردینمنظرور
غیرمستقیمو 
مدلهایمختلفيازجملهمدلهرایتحلیلريبررایSWRCتوسرط
پژوهندگانمختلفارائهشدهاست.مانیاموهمکاران()21عملکرددو
5- Precision agriculture or precision farming
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منحنيرطوبتيونگنوختنوکمپلرادرخاکهایشنينیجریرهبرا
هممقایسهکردند.آنهادریافتندکهدقتمردلکمپرلازمردلون-
گنوختنبراینمونههایخاکبادرصدشنباالتر،بیشتربود.بیراتو
همکاران( 13،)3مدلمعروفوپرکاربردمنحنيمشخصرهرطروبتي
خاکرابردادههایتجربيخاکهایاسرتانگریالنبررازشدادنرد.
نتایجآنهانشاندادکهمدلبروکسوکوریضعیفترینعملکرردرا
دربینمدلهاداشت.آسولینوهمکاران()2درپرژوهشهرایخرود
دریافتندکهعملکردمدلونگنوختنبهویژهدرمنطقهن دیکاشرباع
ازمدلبروکسوکوریبهتراست .
نبيزادهوبیگيهرچگاني(7،)26مردل(SWRCونگنروختن،
کمپل،بروکسوکوری،سایمون ،لیباردی،فارلوالرسون،وبرروس
والکسمور)رابردادههایتجربريخراکهرایاسرتانچهرارمحرال
بختیاریبرازشدادند.نتایجبهدستآمدهتوسطآنهانشاندادکره
درهمهنمونههاودرهمهکالسهایبافتي،مدلونگنوختنومدل
بروکسوکوریبهترتیببهترینوضعیفتررینعملکرردرادربرین

مدلهاازخودنشاندادند.همچنیندقتبرازشمدلهرایسرایمون ،
ونگنوختنولیباردیبسیارن دیکوشبیهبهیکدیگربود .
فوالدمندوگلکرار(10)12مردلSWRCرابرررویدادههرای
اندازهگیریشدهSWRCدر30نمونهخاکمنراط مختلرفاسرتان
فارسباتنوعبافتيمناسببرازشدادند.نتایجبهدستآمردهتوسرط
آنهانشاندادکهمدلدکستردرسرهگرروهبرافتيریر ،متوسرطو
درشررت،برراالتریندقررتبرررازشراداشررت.درپژوهشرريدادمهرررو
همکاران()8قابلیتبررازشمردلهرایراولر ،کمپرل،ساکسرتونو
هاتسونوکاسراباهممقایسهکردند.نتایجارزیابيآنهانشرانداد
کهمدلهاتسوندربرآوردSWRCموف ترعملميکنرد.کرنلیر و
همکاران(،)7بابررسي10مدلتکنمایيSWRCگ ارشکردنرد
کهمدلونگنوختنوکرازوگيبهتررینقابلیرتبررازشرادرمقردار
رطوبتهایزیادومتوسطداشتند.
دربسیاریازمطالعاتبرایپیشبینيSWRCدرخاکازمردل
ونگنوختنوبروکسوکوریاسرتفادهمريشرود(،)17بردونآنکره
کارایيآنها نسبتبهدیگرمردلهرامقایسرهشرود.ازسرویدیگرر
مردلهرایفی یکريبسرریاریبررایتوصریفSWRCوبررازشبررر
دادههایتجربيآنارائهشده،امابهندرتقابلیتبرازشتعدادزیادی
ازآنهادرخاکهایمختلفموردبررسيومقایسهقرارگرفتهاست.
گاماستفادهازمدلهایSWRCاطالعرات

بههمینعلتکاربرانهن
اندکيدرموردانتخابمدلمناسببرایخراکهرایمختلرفدارنرد.
بنابراینهدفازاینپژوهشبررسيقابلیتبرازش10مدلSWRC
بردادههایتجربيمنحنيمشخصهرطوبتيخاکوانتخاببهتررین
مدلبرایکلنمونههایخاکوبرایهرکدامازگرروههرایبرافتي
ری ،متوسطودرشتخاکبود .


مواد و روشها
نمونهبرداريوتجزيهخاکها 


برایانجاماینپژوهشتعداد145نمونه،کهشامل40نمونرهاز
45،)33˚37-́ 35˚17́ N, 45˚20-́ 48˚01E
استانکرمانشاه( ́
59-́ 35˚48́ N, 47˚34-́ 49˚36E
نمونرهازاسرتانهمردان( ́
27́ N, 48˚53-́ 50˚34E
˚)33و60نمونرهازاسرتانگریالن( ́
)است،جمعآوریگردید.بررایافر ایشتنروعنمونره

˚36˚34-́ 38
هایخاک،نمونهبررداریازمرکر دوالیرهسرطحي(عمر 10-35
سانتيمتری)ازسرریهرای
سانتيمتری)وزیرسطحي(عم  20-45

مشخصخاکهاصورتگرفرت .برهدلیرلآنکرهنمونرهبررداریاز
استانهایمختلفانجامشدهاست،الیههایسرطحيوزیرسرطحي
خاکدرمکانهایمختلفدارایعمر وضرخامتمتفراوتبودنرد.
سپسنمونههابهآزمایشگاهمنتقلشردند .بررایتعیرینبافرتخراک
نمونههابهروشهیدرومتر(،)15خاکراهواخشککردهوسپساز
الک2mmگذراندهشد.برایتعیرین،SWRCرطوبرتنمونرههرای
خاککهازمرک هرالیهوبهوسیلهیسیلندرنمونهبرداریبهترتیرب
باارتفاعوقطر4/5و5/1سانتيمترگرفتهشدهبود،درمکرشهرای
صفر4،2،1،و6کیلوپاسکالبااستفادهازدستگاهجعبرهشرن1ودر
مکشهرای800،400،200،100،30،10و1500کیلوپاسرکالبرا
)اندازهگیریشد.همچنرینترا

استفادهازدستگاهصفحاتفشاری9(2
مکش100کیلوپاسکالازنمونههایدستنخوردهوبررایمکرش-
هایبراالترازنمونرههرایدسرتخروردهاسرتفادهگردیرد10.مردل
SWRCبردادههایآزمایشگاهيهرنمونهخراکبررازشدادهشرد.
گروهبندیدادههابهاینصورتانجامشدکهکلنمونههاکهشرامل

9کالسبافتيبودند،بهسهگروهبافتيری (شاملکالسهایبافتي
رسي،رسيسیلتي،لومرسي،لومرسيشرنيولرومرسريسریلتي)،
گروهبافتيمتوسط(شاملکالسهرایبرافتيلرومسریلتيولروم)و
درشت(شاملکالسهایبافتيشنلروميولرومشرني)برراسراس
سیستمطبقهبندیUSDAتقسیمشدند.ارزیابيدقتمدلهایکبار
هاوباردیگربرایگروههایبافتيانجامشد .


برایکلنمونه

مدلهايمنحنینگهداريآبخاک 


دهمدلSWRCبردادههایآزمایشگاهيهرنمونهخاکبرازش
دادهشد.روابطوپارامترهایاین مدلهادرجدول1نشاندادهشرده
است .



1- Sand box
2- Pressure plate
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جدول  -1مدلهای منحنی نگهداری آب استفاده شده در این مطالعه
Table 1- Water retention curve models used in this study

پارامترها

مدل

Parameters
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θr, θs, a, n
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گاردنر( )1956
)Gardner (1956

بروتسائرت( )1966
)Brutsaert (1966

لیباردیوهمکاران( )1979
)Libardi et al. (1979

ونگنوختن-بوردین( )1953
)van Genuchten-Burdine (1953

ونگنوختن-معلم( )1976
)van Genuchten-Mualem (1976

تاني( )1982
)Tani (1982

فرمي(مکيوبامب )1987،
)Fermi (McKee and Bumb, 1987

فردالندوزینگ( )1994
)Fredlund and Xing (1994

دیگین ( )1985
)De Gennes (1985


θr, θs, f, D
   s  r   s  
)Xu and Dong (2004
f 
*درتماميمدلهاθرطوبتحجميخاک(θs،)cm3cm-3یاθ0رطوبتحجمياشباعدرمکشصفر(θr،)cm3cm-3رطوبتحجميباقیماندهدرمکش1500کیلوپاسکال
()cm3cm-3وψمکشخاک(سانتيمتر)رانشانميدهد a.مرتبطبامکش درنقطهعطفمنحنيبودهودارایرابطهبامکشورودهوااست،کهاینپارامتردارایمفهوم
فی یکيميباشد .پارامترnمربووبهسرعتغیراشباعشدنیاشیبناحیهغیراشباعاستکهدرارتباوباتوزیعاندازهمنافذخاکميباشدm.پارامترتقارن1منحنيحولنقطه
عطفاست.بطورکليهردوپارامترnوmبرشیبمنحنيتأثیرميگذارند.درمدلگاردنرپارامترaدرارتباوبامکشورودهوابهخاکوواحدآنعکسواحدمکشاست.در
مدلفرميپارامترaدارایواحدمکشخاکومربووبهمکشورودهوایخاکاست.درمدلفردالندوزینگnپارامتریاستکهدرارتباوباتوزیعاندازهمنافذخاکبودهو
mعدمتقارنمدلرانشانميدهد.واحدپارامتر aدرمدلفردالندوزینگمشابهمکشاست،امامقدارآنازمکشورودهوابهخاکب رگتراستΨr .مکشخاکدررطوبت
باقیماندهاست.درمدلدیگن Φتخلخلکل()cm3cm-3و،Dبعدفرکتاليميباشد.درمدلژیوودانگfپتانسیلورودهوابهخاکميباشد .
ژیوودانگ( )2004

1- Asymmetry

134

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1398

برازشمدلهابااستفادهازروشرگرسیونغیرخطيتکرارپرذیر1
توسطنرماف ار،MATLABبراییافتنمقدارپارامترهابرهگونرهای

ودادههایتجربيبهدسرت
کهبهترینبرازشبینمدلهای SWRC

مقایسهمدلها

آید،انجامشد.براساسروشمیالنوهمکاران(،)23
ازطری مقایسهمیانگینبینآمارههایارزیابيدقتمدلهاانجامشد
کهبدینمنظرورازنررمافر ار SAS 9.1براآزمروندانکرندرسرطح
احتمال5درصداستفادهشد .


مقايسهدقتمدلها 


دقتبرازشمدلهابهدادهها،باسهمعیارضرریبتعیرین،)R2(2
ریشهمیرانگینمربعراتخطرا)RMSE(3ومعیراراطالعراتآکایرک
اصالششده)6()AICc(4موردارزیابيقرارگرفت .
معیارآکایکاصالششدهازرابطهزیرقابلمحاسبهميباشد:
)2P (P  1
 SSE 
( )1
AICc  N  Ln 
  2P 
N  P 1
 N 
کهدرآنSSEمجموعمربعاتخطا،N،تعداددادههرایانردازه-

گیریشدهبرایهرخاکو،PتعدادضررایبمردلSWRCاسرت.
مجموعمربعاتخطابهصورتزیرتعیینشد :
N

SSE   (Y i Y p )2

( )2

i 1

کهدرآنYiوYpبهترتیبرطوبتحجميانردازهگیرریشردهو
تخمینزدهشدهميباشند .

ریشهمیانگینمربعاتخطا( :)RMSE
Y p )2

( )3

N

i

N

 (Y
i 1

RMSE 

ضریبتعیین( :)R2
2

( )4



N
N
N




N (Y iY p )  Y i Y p 



i 1
i 1
 i 1

R2 

N
N
N
N
  N ( Y 2 )  ( Y )2  N ( Y 2 )  ( Y )2  





i
i
p
p

i 1
i 1
i 1
i 1
 
 

Yi،NوYpهمانمعانيقبليرادارند.
آماره،RMSEترکیبيازهردواثراُریبوصحتاست.هرمدلي
کهدارایکمترینRMSEباشددرمقایسهبادیگرمردلهراازدقرت
بیشتریبرخورداراست.درمعیار اطالعاتآکایرک،مردليکرهدارای
کوچکترینمقدارAICcباشدبهعنوانبهترینمدلانتخابخواهرد
شد .
1- Iterative nonlinear regression
2- Coefficient of determination
3- Root mean square error
4- Corrected Akaike’s information criterion



نتایج و بحث
درشکل1توزیعنمونهخاکهرایمطالعرهشردهبررایمنحنري
نگهداریآبخاکدرمثلثبافتخاکنمایشدادهشدهاست،که9
کالسازدوازدهکالسبافتيراپوششدادند.درجدول2آمارههرای
توصیفياج ایرس،سیلتوشنبرایکلنمونههایخاکوگروه-
هایبافتيآوردهشدهاست.براسراسجردول2وشرکل،1اجر ای
بافتيدارایدامنهوسیعيبودند .

مقايسهكارايیمدلهايSWRCبرايكلنمونههايخاک 


مقایسهمیانگینآمارههایارزیابيدقتمدلهادربرازشبررداد ه
هایتجربيSWRCبرایکلنمونههایخراکدرجردول3نشران
دادهشدهاست.مدلهابهترتیبکمتربودنRMSEمرتبشردهانرد.
چونضریب تعیین نميتواندتعیینکندکهآیامدلبرازششدهاریب
داردیاخیر؟ بههمین دلیل باید نمودارهای باقیمانده راارزیابي نمرود.
ایندرحالياستکهRMSEنشاندهردهخطرایتصرادفيواریرب
است.بنابراین،معیار RMSEنسربتبرهR2قابرلاعتمرادتراسرتو
همچنینمقادیرکمR2ل ومااف ایشخطادرمدلرانشاننميدهنرد
(.)19ازطرررفدیگرررR²معیرارمناسرربيبرررایتبیررینمیر انترأثیر
مشاهداتبرمتيیروابستهنیست،زیرابااف ایشمشاهداتوهمچنین
بااف ایش متيیرهای مستقلمی انR²اف ایشميیابدواینافر ایش
ممکناستکاذبباشد.حالآنکرهمعیرارRMSEکرهبررمبنرای
مجموعمربعاتخطاميباشد،تابعيازمیانگینخطا،توزیعيازمقادیر
خطاوجذرتعدادمشاهداتهرنمونهميباشدوبهنظرميرسدمعیرار
مناسبتریبرایارزیابيعملکردمدلودادههایانردازهگیرریباشرد

(،)16بههمیندلیل درپژوهشحاضرمبنرای تفسریر نترایج،بیشرتر
معیارRMSEميباشد .همچنینیکيدیگرازعلتهایانتخابمعیار
ارزیابيRMSEنسبتبهمعیارارزیابي،R2توانایيآندرنشراندادن
تفاوتبیندقتمدلهاميباشرد.بررایمثرالدرگرروهخراکهرای
متوسطبافت،بامعیارR2اختالفمعنيداریبینمدلهاتاحرفcو
بامعیار RMSEایناختالفتاحرفfتوسرطآزمرونمقایسرهچنرد
دامنهایدانکنتعیینگردید.میرزائيوقربرانيدشرتکي()24نیر در
ل-
پژوهشخودبهبررسيومقایسهکارآیيشاخصهایارزیرابيمرد 
هایمنحنينگهداشت رطوبتي خاک پرداختند.نتایجآنهانشرانداد
ل-
کرهاخرتالفبرینمقادیرمتوسطآمارهارزیرابيR2دربررینمررد 
هرایمختلرفدرهیچکدام ازکالسهایبرافتي معنريدار نبرود.در
يکهبرراسراسآماره RMSEاختالفمعنيداریبرینمردل-
صورت 
هرایاسرتفادهشردهدربافررتهررایرسررريورسسریلتيوجرود
داشت.اماعلتاستفادهازآمارهR2درزمینرهارزیرابيعملکررددقرت
برازشمدلها،فراهمنمودنامکانمقایسهنتایجبرادیگررتحقیقرات
چاپشدهاست .


تأثیر گروههاي بافتی مختلف بر دقت مدلهاي متفاوت منحنی نگهداري آب خاك

135



شكل  -1توزیع نمونه خاكهای مطالعه شده در مثلث بافت خاك
Figure 1- Textural distribution of the soil samples in the soil textural triangle

جدول  -2ویژگیهای آماری اجزای بافتی برای كل نمونههای خاك و گروههای بافتی مختلف
Table 2- The statistical properties of textural fractions for all soil samples and different textural groups

گروهری 

کلنمونههایخاک 


Max

Min

)Fine-group (n=34
SD

Mean

Max

Min

)All soil samples (n=145
*SD

Mean

63.4

26.9

9.7

38.5

63.4

0.0

12.3

20.8

57.0

22.5

8.2

40.9

78.1

12.7

13.4

47.2

41.2

6.9

9.2

20.5

81.2

6.9

16.5

32.8

گروهدرشت 

رس 
)Clay (%

سیلت 
)Silt (%

شن 
)Sand (%

گروهمتوسط 

Max

Min

)Coarse- group (n=22
SD

Mean

Max

Min

)Moderate-group (n=89
SD

Mean

14.1

0.0

3.2

8.1

29.4

0.0

6.6

16.9

51.6

12.7

9.9

28.3

78.1

31.1

10.9

53.2

81.2

42.9

9.7

63.5

53.0

7.9

11.5

29.8

رس 
)Clay (%

سیلت 
)Silt (%

شن 
)Sand (%

* ،SDانحرافاستاندارد؛،Minحداقل؛،Maxحداکثر؛،nتعدادنمونههایخاک 
* SD, standard deviation; Min, minimum; Max, maximum; n, the number of soil samples


نتایجRMSEدرجدول3نشاندادکرهمردلفردالنردوزینرگ
تفاوتمعنيداردرسطح95درصدبامدلهایلیباردی،ونگنروختن-

معلم وبروتسائرتنداشت .سیلرزوهمکاران( )28بیرانداشرتندکره
مدلهایفردالندوزینگ،ونگنوختن-معلم وبروتسائرتميتواننرد
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یکتابعریاضيپیوستهایرابرایکلدامنهSWRCبرآوردکننردو
همچنینپارامترهایاینمدلهادارایمفهرومفی یکريهسرتند،کره
باعثاف ایشدقتمدلهادربرازشبردادههاميشروند.برهعنروان
مثالپارامترmدرمدلفردالندوزینگمرتبطباتقارنمنحنيمري-
باشدومقادیرکوچکآنشیبمنحنينگهداریآبرادرمکشهای
زیادتحتتأثیرقرارميدهد.بهعبارتدیگرپارامترهایاینمردلهرا
دارایوظیفهخاصيبودهوتعریفمشخصدربرازشدارند.احتمراال
بههمینعلتاینمدلهادارایبرازشدقی دراینپژوهشبودنرد.
ایننتایجبانتایجبیاتوهمکاران()3کهبیانداشتندمدلفردالندو
زینگدارایدقتباالیيدربرازشبود،مطابقرتدارد.البترهدربرین
مدلهایذکرشده،بهلحاظآماره،AICcمدلفردالنردوزینرگبره
دلیلتعدادپارامترهایبیشترخوددقتبرازشپایینتری(معنريداردر
سطح 95درصد)نسبتبهمدلهایلیبراردی ،ونگنروختن-معلرم و
بروتسائرتداشت .
بعدازمدلهایذکرشده،مدلهایونگنوختن-بوردینوگاردنر
ازنظرآمارههایAICc،RMSEوR2تفراوتمعنريداری(درسرطح


 95درصد)باهمنداشرتند.یکريازم یرتهرایمردلونگنروختن-
طوریکهتأثیریک
باشد،به 

بوردینعدمهمپوشانيپارامترهایآنمي
پارامترمستقلازتأثیرپارامترهایدیگراسرت،کرهایرنامررموجرب
برازشبهتراینمدلبردادههاميشودودراینپژوهشنی ازدقرت
باالیيبرخورداربود .
مدلفرميازنظرآمارهارزیابيآمارههایRMSEوAICcدقرت
بسیارضعیفي(معنيداردرسطح95درصد)نسبتبرههمرهمردلهرا
داشت.چونپارامترهایمعادلهفرمي،هم مانبررشرکلوموقعیرت
منحنياثردارند،باعثاف ایشنقاوحداقلموضعيدرهنگامبرازش
منحنيميشوندونميتواناثردوپارامترراازهمتفکیککررد،ایرن
موضوعباعثسختيبرازشمريشرود(.)28ازدالیرلعردمبرترری
مدلهایفرکتالهمچونمدلدیگین نسبتبهمدلهایدیگرمي-
توانعدمنمایشیرکشرکلسریگموئیدیوپیوسرتهایازمنحنري
SWRCبهعلتشکلمعادلهراکهحاصرلتروانآنکمتررازیرک
ميشود(،)3-Dدانست .

جدول  -3دقت برازش مدلهای منحنی نگهداری آب خاك برای كل نمونههای خاك
Table 3- The fitting accuracy of water retention curve models for all soil samples
)RMSE (cm3 cm-3
AICc
R2

ميانگين

SD

0.033

0.979a

11.2

-78.5c

0.037

0.973ab

11.0

-86.1a

0.010

0.050

0.968ab

11.1

-81.7b

0.010

0.022ab

0.143

0.956b

12.5

-82.7b

0.017

0.022ab

Power law

0.065

0.964ab

11.4

-78.7c

0.014

0.025bc

Power law

0.036

0.965ab

12.1

-76.9c

0.013

0.027c

Power law

0.043

0.938c

12.0

-69.7d

0.016

0.036d

Fractal

0.043

0.895d

5.9

-66.4e

0.011

0.044e

Exponential

0.061

0.886de

10.9

-67.3de

0.020

0.046e

Fractal

SD

Mean

ميانگين

SD
0.010

0.020a
0.021ab

Logarithm
Power law

Mean

ميانگين

معادله

مدل

*Mean

Equation

Model

Power law

فردالندوزینگ( )1994
)Fredlund and Xing (1994

لیباردیوهمکاران( )1979
)Libardi et al. (1979

ونگنوختن-معلم( )1976
)van Genuchten-Mualem (1976

بروتسائرت( )1966
)Brutsaert (1966

ونگنوختن-بوردین( )1953
)van Genuchten-Burdine (1953

گاردنر( )1956
)Gardner (1956

ژیوودانگ( )2004
)Xu and Dong (2004

تاني( )1982
)Tani (1982

دیگین ( )1985
)De Gennes (1985

فرمي(مکيوبامب )1987،

Exponential
0.051f
0.017
-60.2f
7.6
0.872e 0.084
)Fermi (McKee and Bumb, 1987
)بینمدلهامطاب آزموندانکنميباشد،R2.ضریبتعیین؛،RMSEریشهمیانگین

دهندهعدمتفاوتمعنيدار(P < 0.05


حروفکوچکانگلیسيدرهرستوننشان
*-

،انحرافاستانداردميباشد .

مربعاتخطا؛،AICcمعیاراطالعاتآکایکاصالششدهوSD
* Similar letters in each column indicate no significant difference between models at P < 0.05 according to Duncan’s test. RMSE,
 root mean square error; R2, coefficient of determination; AICc, corrected Akaike’s information criterion and SD, standard deviation.
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گروهخاکهايريزبافت 


جدول 4مقایسهدقتمدلهابرایتوصیفSWRCرادرگرروه
خاکهای ری بافتنشانميدهد.نتایجRMSEدرجردول4نشران
دادکهمدللیباردیتفاوتمعنيداردرسطح95درصدبامردلهرای
فردالنرردوزینررگ،ونگنرروختن-معلررم،گرراردنر،بروتسررائرتوون-
گنوختن-بوردیننداشت.مدللیباردیوگاردنرميتواننردیرکترابع
ریاضيپیوستهایبرایکرلدامنرهSWRCبرهواسرطهپارامترهرای
فی یکيخرود،بررآوردکننردوهمرانطورکرهازنترایجایرنپرژوهش
مشخصميباشد،دقتبرازشباالیيداشتند.ایننتایجبایافتههرای
پتیلوهمکاران()27کهنتایجخوبيازدقتبررازشمردللیبراردی
گ ارشکردند،مطابقرتدارد.همچنرینازنظررآمراره  ،AICcمردل
لیباردیباسهپارامترتفاوتمعنيداردرسطح95درصدبامدلهرای
ونگنوختن-معلم وبروتسائرتنداشتودقتبرازشباالترینسبت
بهمدلفردالندوزینگباپنجپارامترداشت.دراغلبمواردهنگرامي
کهتعدادپارامترهایبرازشيمدلاف ایشميیابدعملکرردمردلنیر 


بهبودميیابد.بااینحالهمیشهایننکترهصراد نیسرت .بنرابراین
همیشهاف ایشتعدادپارامترهادلیلبربرتریمدلنميباشد،زیررادر
اغلبمواردسهولتبرازشواستفادهازمدلکاهشميیابد .
مدلهایفرميوتانيضعیفترین(معنيداردرسطح95درصرد)
دقتبرازشرانسبتبهسرایرمردلهراازنظررآمرارههرایارزیرابي
RMSEو(R2بهغیرازمدلدیگین )داشتند.همچنینازنظرآمراره
ارزیابي،AICcمدلفرميضعیفترین(معنيداردرسطح95درصرد)
دقتبرازشرانسبتبهسایرمدلها(بهغیرازمردلتراني)داشرت.
مدلهایفرميوتانيدارایتابعنمرایيهسرتندوعباسري()1بیران
داشتکهتابعنمایيبهخوبيقادربهبرآوردمنحنيمشخصهرطوبتي
خاککهدارایشکلسیگموئیدیميباشد،نیست.ایننتیجهبانتایج
اینگروهبافتيمطابقتدارد.همچنینسیلرزوهمکراران()28بیران
داشتندکهمدلتانيغیرقابلانعطافبودهوبرازشایرنمعادلرهبرر
دادههامشکلاست.احتماالبههمرینعلرتدرایرنپرژوهشدقرت
برازشباالیينداشت .

جدول  -4نتایج دقت برازش مدلهای منحنی نگهداری آب خاك برای گروه خاكهای ریز بافت
Table 4- The fitting accuracy of water retention curve models for fine-textured soils group
)RMSE (cm3 cm-3
AICc
R2

ميانگين

SD

0.041

0.965a

11.7

-86.0a

0.037

0.971a

12.6

-77.7b

0.011

0.060

0.960a

12.5

-81.3ab

0.011

0.022a

0.039

0.961a

13.0

-78.7b

0.013

0.025a

Power law

0.198

0.924ab

14.8

-80.8ab

0.023

0.025a

Power law

0.120

0.932ab

14.3

-76.0bc

0.019

0.029ab

Power law

0.049

0.930ab

12.6

-70.9cd

0.017

0.035bc

Fractal

0.061

0.886bc

10.8

-69.4d

0.020

0.042cd

Fractal

0.052

0.873c

5.7

-66.1de

0.011

0.045d

Exponential

SD

Mean

ميانگين

SD
0.010

0.021a
0.022a

Power law
Power law

Mean

ميانگين

معادله

مدل

Mean

Equation

Model

Logarithm

لیباردیوهمکاران( )1979
)Libardi et al. (1979

فردالندوزینگ( )1994
)Fredlund and Xing (1994

ونگنوختن-معلم( )1976
)van Genuchten-Mualem (1976

گاردنر( )1956
)Gardner (1956

بروتسائرت( )1966
)Brutsaert (1966

ونگنوختن-بوردین( )1953
)van Genuchten-Burdine (1953

ژیوودانگ( )2004
)Xu and Dong (2004

دیگین ( )1985
)De Gennes (1985

تاني( )1982
)Tani (1982

فرمي(مکيوبامب )1987،

Exponential
0.049d
0.014 -60.8e
6.5
0.859c 0.088
)Fermi (McKee and Bumb, 1987
)بینمدلهامطاب آزموندانکنميباشد،R2.ضریبتعیین؛،RMSEریشهمیانگین

دهندهعدمتفاوتمعنيدار(P < 0.05

*-حروفکوچکانگلیسيدرهرستوننش 
ان

،انحرافاستانداردميباشد .

مربعاتخطا؛،AICcمعیاراطالعاتآکایکاصالششدهوSD
* Similar letters in each column indicate no significant difference between models at P < 0.05 according to Duncan’s test. RMSE,

 root mean square error; R2, coefficient of determination; AICc, corrected Akaike’s information criterion and SD, standard deviation.
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جدول  -5نتایج دقت برازش مدلهای منحنی نگهداری آب خاك برای گروه خاكهای متوسط بافت
Table 5- The fitting accuracy of water retention curve models for moderate-textured soils group
)RMSE (cm3 cm-3
AICc
R2

ميانگين

SD

0.021

0.983a

9.7

-84.7ab

0.034

0.982a

10.1

-79.5c

0.009

0.037

0.979a

9.5

-87.4a

0.008

0.019ab

0.034

0.978a

9.7

-83.7b

0.008

0.020ab

Power law

0.030

0.973a

9.1

-79.4c

0.010

0.023bc

Power law

0.035

0.970a

11.2

-77.5c

0.011

0.026c

Power law

0.041

0.942b

11.2

-69.6d

0.015

0.036d

Fractal

0.038

0.898c

5.5

-65.9e

0.010

0.045e

Exponential

0.057

0.891c

9.8

-67.1de

0.018

0.045e

Fractal

SD

Mean

ميانگين

SD
0.008

0.019a
0.019ab

Power law
Logarithm

Mean

ميانگين

معادله

مدل

Mean

Equation

Model

Power law

بروتسائرت( )1966
)Brutsaert (1966

فردالندوزینگ( )1994
)Fredlund and Xing (1994

لیباردیوهمکاران( )1979
)Libardi et al. (1979

ونگنوختن-معلم( )1976
)van Genuchten-Mualem (1976

ونگنوختن-بوردین( )1953
)van Genuchten-Burdine (1953

گاردنر( )1956
)Gardner (1956

ژیوودانگ( )2004
)Xu and Dong (2004

تاني( )1982
)Tani (1982

دیگین ( )1985
)De Gennes (1985

فرمي(مکيوبامب )1987،

Exponential
0.050f
0.014
-60.5f
7.2
0.885c 0.078
)Fermi (McKee and Bumb, 1987
)بینمدلهامطاب آزموندانکنميباشد،R2.ضریبتعیین؛،RMSEریشهمیانگین

دهندهعدمتفاوتمعنيدار(P < 0.05


حروفکوچکانگلیسيدرهرستوننشان
*-

،انحرافاستانداردميباشد .

مربعاتخطا؛،AICcمعیاراطالعاتآکایکاصالششدهوSD
* Similar letters in each column indicate no significant difference between models at P < 0.05 according to
Duncan’s test. RMSE, root mean square error; R2, coefficient of determination; AICc, corrected Akaike’s information
 criterion and SD, standard deviation.



گروهخاکهايمتوسطبافت 


جدول 5مقایسهدقتمدلهابرایتوصیفSWRCرادرگرروه
خاکهای متوسطبافتنشانمريدهرد.نترایجRMSEدرجردول5
نشاندادکهمدلبروتسائرتباالتریندقتبرازشراداشتوبهجر 
مدلهایفردالندوزینگ،لیباردیوونگنوختن-معلم تفاوتآنبرا
سایرمدلهامعنريدار(درسرطح95درصرد)برود.همچنرینبررسري
عملکرددقتبرازشفرضهایونگنروختنشرامل مردلهرای ون-
گنوختن-بوردینوونگنوختن-معلم نشاندادکهایندومدلتفاوت
معنيداریازنظرآمارههایRMSEوR2براهرمنداشرتند.سریلرزو
همکاران()28بیانداشتندکهمدلهایونگنوختن-بروردین وون-
گنوختن-معلمدردامنهمکرشهرایمختلرفدارایانعطرافپرذیری
باالیيميباشند.بنابراینایننکتهميتواندازعواملمؤثربرربرترری
اینمدلهاباشد.بهلحاظ آماره،AICcمدللیباردیبهدلیرلتعرداد
پارامترهایکمترخود(سهپارامتر)دقتبرازشبراالتری(معنريداردر
سطح 95درصد)نسبتبهسایرمدلها(بهغیرازبروتسائرت)داشت.
بهعنوانمثالباتوجهبهنتایججدول،5مدللیباردیباسرهپرارامتر

دقتبرازشباالترینسبتبهمدلهایفردالندوزینرگو دیگینر 
بهترتیببا5و3پارامترازنظرآمارهAICcداشرت.بنرابراینتعرداد
پارامترهاییک مدلتنهاومؤثرترینفاکتوردرتعییندقتیکمدل
نیست.مدلفرميازنظرآمارههرایارزیرابيRMSEوAICcدقرت
بسیارضعیفي(معنيداردرسطح95درصد)نسبتبرههمرهمردلهرا
داشت .

گروهخاکهايدرشتبافت 

جدول 6مقایسهدقتمدلهابرایتوصیف SWRCرادرگرروه
خاکهای درشتبافتنشانميدهد.نتایجاینگروهبافتينشانداد
کهمدلفردالندوزینگازنظرآمارهRMSEباالتریندقرتبررازش
راداشتوبامدلهایونگنوختن-بروردین،لیبراردی،ونگنروختن-
معلم،بروتسرائرتوگراردنرتفراوتمعنريدار(درسرطح95درصر د)
نداشت.نتایجدراینگروهبافتينشاندادکهمردللیبراردیازنظرر
آمارهAICcباالتریندقتبرازشراداشتوبهج مدلهایفردالند
وزینگ،ونگنوختن-بوردین،ونگنوختن-معلموبروتسائرتتفاوت

تأثیر گروههاي بافتی مختلف بر دقت مدلهاي متفاوت منحنی نگهداري آب خاك

آنباسایرمدلهامعنيدار(درسطح95درصد)بود.مدلهایفرمري
ودیگین همچونگروههایبافتيقبلازنظرآمارهارزیرابيRMSE
دقتبسیارضعیفي(معنيداردرسطح95درصد)نسبتبههمهمدل-
هاداشتند .
توجهبهترتیبمدلهاازنظردقتدرگروههایبرافتيمختلرفو

برازشبردادههایهرر

دهدکهقابلیتمدلهادر

کلدادههانشانمي
گروهبافتيمتفاوتاست.بدینصورتکهمدلفردالنردوزینرگدر
کلنمونههایخاکوهمچنیندرگروهبافتيدرشت،مردللیبراردی
درگروهبافتيری ومدلبروتسائرتدرگروهبافتيمتوسطبراالترین
دقتبرازشراداشتند.اگربخواهیمارزیابيازبرهمکنشبینمدلهرا
وگروههایبافتيخاکوهمچنینکلنمونههایخاکداشتهباشیم،
مشخصاستکهمدلهایفردالندوزینرگ،بروتسرائرت،لیبراردی،
ونگنوختن-بوردینوونگنوختن-معلم دارایدقتبرازشخوبدر
تمامکالسهاميباشند.درمقابلدرهرسهگروهبافتيوکلنمونه-
هایخاکدقتخوبيازمدلهایفرميوتانيوهمچنینمدلهای
فرکتاليمشاهدهنشد.باتوجهبهاینکهدربینمدلهایبرترگرروه
اولدرکلنمونههاوبرایهرکدامازگروههرایبرافتيکرهازنظرر
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دقتبرازشيتفاوتمعنيداریباهمنداشتند،مدللیباردیبرهدلیرل
تعدادپارامترهایکمتر( 3پارامتر)،مفهرومفی یکريپارامترهراوفررم
سادهیمعادلهآنبهعنوانبهترینمدلمعرفيمريشرود.همچنرین
مدلهایفرکتالوفرميضعیفتریندقتبرازشراداشتند .
شکل 2نمایشمقایسهدقتبرازشمدلهارابرایهرسهگروه
بافتينشانميدهد.منحنينگهداریآبیکخراکبرهسرهناحیره
قابلتفکیک است.ناحیهاولمنحني،ناحیهورودهوانامداردکرهدر
آنتيییراترطوبتبااف ایشمکش،اندکاست.ناحیهدوممویینگي
ميباشد کهبیشترینآبدهيیاآبگیریدراینناحیهصرورتمري-
پذیردودرنهایتناحیهسوماشباعباقيمانده،کهدرآنآببانیروی
زیادیبهذراتخاکچسبیدهاست.باتوجهبرهشرکل،2مردلهرای
فردالندوزینگ،لیباردی،بروتسائرتوونگنوختن-بوردینتوانسرتند
بهخوبيمنحنينگهداریآبخاکرادرهرسهناحیهشاملناحیر ه-
هایورودهوا،مویینگيواشباعباقيماندهبهخوبيشبیهسازیکننرد
ودربینمدلهایذکرشده،تنهامدلونگنوختن-بوردینتوانسرت
منطقهشکستناحیهورودهوارابرایگروهدرشتبافرتبرهخروبي
نشاندهد .

جدول  -6نتایج دقت برازش مدلهای منحنی نگهداری آب خاك برای گروه خاكهای درشت بافت
Table 6- The fitting accuracy of water retention curve models for coarse-textured soils group
)RMSE (cm3 cm-3
AICc
R2

ميانگين

SD

0.022

0.977a

13.2

-75.8a-d

0.020

0.974a

14.5

-80.3ab

0.015

0.027

0.964ab

14.4

-80.7a

0.016

0.028ab

0.070

0.938ab

10.9

-74.0a-d

0.012

0.030ab

Power law

0.263

0.898bcd

17.0

-77.4abc

0.027

0.030ab

Power law

0.032

0.951ab

13.1

-71.5b-e

0.019

0.034ab

Power law

0.030

0.919abc

7.1

-69.3cde

0.012

0.040b

Exponential

0.041

0.934ab

14.2

-67.9de

0.021

0.041b

Fractal

0.070

0.868cd

14.3

-65.1ef

0.028

0.053c

Fractal

SD

Mean

ميانگين

SD
0.013

0.024a
0.024a

Power law
Logarithm

Mean

ميانگين

معادله

مدل

Mean

Equation

Model

Power law

فردالندوزینگ( )1994
)Fredlund and Xing (1994

ونگنوختن-بوردین( )1953
)van Genuchten-Burdine (1953

لیباردیوهمکاران( )1979
)Libardi et al. (1979

ونگنوختن-معلم( )1976
)van Genuchten-Mualem (1976

بروتسائرت( )1966
)Brutsaert (1966

گاردنر( )1956
)Gardner (1956

تاني( )1982
)Tani (1982

ژیوودانگ( )2004
)Xu and Dong (2004

دیگین ( )1985
)De Gennes (1985

فرمي(مکي.بامب )1987،

Exponential
0.058c
0.026
-57.8f
10.2
0.842d
0.096
)Fermi (McKee and Bumb, 1987
)بینمدلهامطاب آزموندانکنميباشد،R2.ضریبتعیین؛،RMSEریشهمیانگین

دهندهعدمتفاوتمعنيدار(P < 0.05


حروفکوچکانگلیسيدرهرستوننشان
*-

،انحرافاستانداردميباشد .

مربعاتخطا؛،AICcمعیاراطالعاتآکایکاصالششدهوSD
* Similar letters in each column indicate no significant difference between models at P < 0.05 according to Duncan’s test. RMSE,
 root mean square error; R2, coefficient of determination; AICc, corrected Akaike’s information criterion and SD, standard deviation.
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شكل  –2مقایسه دقت برازش مدلها برای یک نمونه خاك از هر گروه بافتی
Figure 2- A comparison of the fitting accuracy of models for a soil sample from each textural group

درمقابل،مدلهایفرميوتانينتوانستنددرهرسهگروهبرافتي
شکلسیگموئیدیمنحنرينگهرداریآبخراکرابرهواسرطهترابع
برازشينمایيکهدارند،درهرسهناحیهبهخصرو درناحیرهورود
هواومویینگيبهخوبيشبیهسازیکنندودردوناحیهمرذکوردارای
کمیابیشتخمینيبودند.مدلفرکتاليدیگین نی نتوانسرتدقرت
برازشخوبيازSWRCرانشاندهدوباتوجهبهشکل،2اینمدل
درنقطهاشباعدرگروههایبافتيمتوسطودرشرت،بریشبرراوردی
باالیيدرتخمینداشت .
شکل3نشانميدهدکههرکدامازمردلهرادرچنرددرصرداز
نمونههایخاک(درکلنمونههراوهررکردامازگرروههرایبرافتي)
بهترینبرازشرابهلحاظآمارهRMSEداشتهاند.بررایمثرالمردل
ونگنوختن-بوردیندربین22نمونهخاکگروهدرشتبافرت،در6
نمونهخاکدارایکمترینمقدار RMSEبرود.حرالبررایمحاسربه
درصدآنخواهیمداشت :
 6 
P    100  27.27
 22 
()6
تنهانشاندهنده"کارایينسبي"مردلهرایSWRCدر

شکل3

اینپژوهشميباشد.بهعبارتدیگر،ایرنروشتنهرانشراندهنرده
قدرتنسبيمدلهادربرازشبهدادههایتجربياست .
هایخاکبهترتیبمدلهایلیباردی(35درصد)،

برایکلنمونه
بروتسائرت(20درصرد)وونگنروختن-معلرم(17درصرد)براالترین
کارایينسبيرادربینسایرمردلهراداشرتند.درگرروههرایبرافتي
مختلف،بهترتیبمدلهایلیباردی(50درصد)وونگنوختن-معلرم
(13درصد)برایخاکهرایگرروهریر بافرت،همچنرینمردلهرای
لیباردی(34درصد)،بروتسائرت(24درصد)وونگنوختن-معلرم(برا
21درصد)برایخاکهایگروهمتوسطبافتودرنهایتمردلهرای
ونگنوختن-بوردین(27درصد)،فردالندوزینگوبروتسرائرت(هرر
کدام 23درصد)ولیباردی(14درصد)برایخاکهایگرروهدرشرت
بافتباالترینکارایينسبيرادربینسایرمدلهاداشتند .
علتتفاوتدرترتیبمدلها درشکل3براترتیربمردلهرادر
جدولهایدقتبرازشمدلهابرایکلنمونههایخاکوگروههای
بافتيمختلف(جداول2تا،)5احتمراالمريتوانرددرمقرادیرانحرراف
استانداردنتایجمدلهاباشد .
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1398  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،33  جلد،نشریه آب و خاك

RMSE  برای كل نمونههای خاك و گروههای بافتی مختلف بر پایه معيارSWRC  كارایی نسبی مدلهای-3 شكل
Figure 3- Relative performance of the SWRC models for all soil samples and different textural groups, based on the RMSE
criterion



 ثابتa  متغير وb )B(  ثابت؛b  متغير وa )A( ، نمودار مدل ليباردی در حالی كه یک پارامتر متغير و پارامتر دیگر ثابت است-4 شكل
Figure 4- A plot of Libardi model while varying one parameter when the other parameter is constant, (A) a varying and b
constant; and (B) b varying and a constant

تأثیر گروههاي بافتی مختلف بر دقت مدلهاي متفاوت منحنی نگهداري آب خاك


طوریکهبابررسيانحرافاستانداردمدلهامشخصشردکره
به 

مدلفردالندوزینگدرگروههایبافتيمتوسرطوریر وهمچنرین
مدلبروتسائرتدرکلنمونههایخراکوگرروههرایبرافتيریر و
درشتدارایانحرافاستانداردباالترینسبتبهمدللیباردیهستند،
کهنشاندهندهیباالبودنمی انپراکنشدادههاازمیرانگینآنهرا
ميباشد.دربررسيکلنمونههرایخراکواکثررگرروههرایبرافتي
مختلف(بهج گروهبافتيدرشت)،مردللیبراردیبراالترینکرارایي
نسبيرادربینسایرمدلهاداشرتهوبهتررینبررازشرانشرانداده
است .
شکل 4تأثیرپارامترهایمدللیباردیرابرمنحنينگهداریآب
خاکنشانميدهد.شکل4نشانميدهدکهپارامترهرایaوbبره
ترتیبميتوانندشیبوموقعیتمنحنيرادرهررسرهناحیرهشرامل
ناحیههایورودهوا،مویینگيواشباعبراقيمانرده،تحرتتراثیرقررار
دهند.همچنینباتوجهبهشکل4ميتوانمشراهدهکرردهکرهایرن
مدلميتواندشکستگيناحیهورودهوارابهخوبيشبیهسرازیکنرد.
ایننتایجبانتایجحاصلازپژوهشنبيزادهوبیگريهرچگراني()26
کهنتایجخوبيازمدللیباردیگ ارشکردند،نی مطابقتدارد.آنچه
کهدرهرسهگروهبافتيوکرلنمونرههرایخراکمشرخصاسرت
عملکردتقریبامشابهوبرتردرمدلهایفردالندوزینگ،بروتسائرت،
ونگنوختن-معلموونگنوختن-بوردین،بهدلیلداشتنتابعبرازشي
یکسانقاعدهتواني،ميباشد.ازطرفياینمدلهاداراینقطهعطفي
درناحیهموئینگيمنحنينگهداریآبخاکهستندکرهبهتررمري-
توانندتيییراتشیباینناحیرهراتوصریفکننردودرنهایرتباعرث
عملکردبهترینسبتبهمدلهایفرکتالکهدرناحیهموئینگيدقت
برازشالزمرانداشتند(شکل،)2ميشود( .)1
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نتيجهگيری
هدفازاینپژوهشبررسيقابلیتبرازشدهمردلSWRCبرر
دادههایتجربيمنحنينگهداریآبخاکوانتخراببهتررینمردل
برایکلنمونههایخاکوبرایهرکدامازگرروههرایبرافتيریر ،
متوسطودرشتخاکبود.بیشترمدلهایمطالعهشردهدارایدقرت
مناسبيبرایپیشبینيمنحنينگهداریآبخاکبودند.نتایجنشران

دادمدلهایفردالندوزینرگ ،لیبراردی،بروتسرائرت ،ونگنروختن-
معلم وونگنوختن-بوردینازنظرآماره ارزیابيRMSEدر مجموعه
دادههاوگروههای بافتي بهترریندقرتبررازشراداشرتند.بنرابراین

مدلهاوابستگيکمترریبرهگرروههرای
احتمالميرودکهدقتاین 
بافتيداشتهباشند.ارزیابيکارایينسبيدهمدلدرتوصریفمنحنري
نگهداریآبخاکنشاندادکهمدلسهپرارامتریلیبراردیدرکرل
نمونههایخاکوهمچنینگروههایبرافتيریر ومتوسرطازدقرت
بیشترویکنواختيبهدلیلانحرافاستانداردپایین،دردرصدباالیياز
نمونههایخاکبرخورداربود.اینتوانایيازتعدادپارامترهایزیاداین
ی-
مدلناشينميگردید؛زیرامدلهایفرمي،تاني،ژیوودانرگود 
گین باتعدادپارامتربیشتر ومشابهدارایکارایيکمتربودند.بنرابراین
اف ایشتعدادپارامترهاهمیشهتضمینيبرافر ایشکرارایيمردلهرا
ميتوانازمدللیباردیبادقتقابلقبول
بههمینعلت 
نخواهدبود .
ویژگيهایمهرمدر

برایپیشبینيمنحنينگهداریآبخاککهاز
البتهتعمیمپذیریایننتایجمستل م

فی یکخاکاست،استفادهنمود .
ومدلهایبیشتراست.زیراممکناسرتدقرت

بررسيتعدادنمونهها
برازشاینمدلباگروههاوکالسهایبافتيمتفاوتباشد،کهنیراز
بهتحقیقاتبیشتریدارد .
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Introduction: The soil-water retention curve (SWRC) is the relationship between the soil water content and
matric potential of soil water. The SWRC is a fundamental soil characteristic, which is essential to determine
parameters of numerous processes in the soil such as infiltration, drainage, solute movement and water
availability for plants. It is also a key parameter in the study of the strength and compression of unsaturated soil.
Direct field or laboratory measurement of soil water retention is costly, laborious and time-consuming. During
the past four decades many models have been introduced to describe soil water retention curve, but their fitting
capability in different textural groups have rarely been investigated. A good mathematical representation is the
model that reduces the discrepancy between the observed and predicted data. Therefore, the aim of this study
was to evaluate the ability of 10 SWRC models in fitting to the experimental data and determine the best model
among them for the SWRC of all soil samples and for each soil textural groups in the entire soil water range,
near saturation to near oven dryness.
Materials and Methods: In this study, 145 disturbed and undisturbed soil samples were taken from top soils
and subsoil's of Guilan, Hamedan and Kermanshah provinces from different depths and were classified into
textural groups after textural measurements. Water content were measured at 12 matric potentials. The SWRC
models were fitted to the observed SWRC data of 145 soils using an iterative nonlinear optimization procedure.
The latter finds the values of the fitting parameters giving the best fit of the model to the data. The optimization
procedure was applied using the least square curve fitting toolbox of the MATLAB software to find the values of
the fitting parameters. The coefficient of determination (R2) and root mean square error (RMSE) were used as
relative measures of the goodness-of-fit of the SWRC models to the experimental data. Corrected Akaike
information criterion (AICc) that imposes penalties for additional fitting parameters was used to compare the
quality of models fitting.
Results and Discussion: The results showed that the Fredlund and Xing model in all soil samples and as
well as in the coarse-textured group, the Libardi model in the fine-textured group and the Brutsaert model in the
moderate-textured group had the most accurate fitting results, but their differences were not significant P <0.05
in the all soil samples and each of textural groups. The Brutsaert and Fredlund and Xing models provided a
continuous mathematical function for the entire SWRC. The better performance of these models may be due to
their physical basis that could describe the SWRC accurately. On the other hand, the parameters of the Libardi
model can affect and control the slope and the position of the SWRC in all three areas, including the capillary
saturation, de-saturation and residual saturation and the effect of one parameter can be easily distinguished from
the effect of the another parameter. Also, according to parametric study of the Libardi model, it can well
simulate the break point of the air entry value. Although the fractal models have physical and mathematical
basis, they do not have the adequate flexibility to describe the SWRC. A poor performance of fractal models in
the present study may be was due to terms of “3-D” (the result of this term was less than one). Therefore, fractal
models were not successful in predicting the sigmoid shape of the entire SWRC. Fermi and Tani models with
exponential functions had weakest performance. The poorer performance of the Fermi and Tani models in the
present study may be due to lack of convergence of their parameters. It is generally accepted that the lack of
convergence of parameters is an indication that the data cannot be fitted to the model well.
Conclusions: Comprehensive comparisons of SWRC models will be of value to future model users, but it is
important to note that such comparisons will remain dataset dependent. In other words, these results can help the
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users to choose SWRC models for fitting to the experimental data accurately in case there are limitations to the
number of matric potential-water content measured points. Finally, the Libardi model is introduced as the best
model for representing the wide range of the soil matric potentials due to the lower number of parameters, the
physical concept of the parameters, and the simple form of its equation.
Keywords: Fitting ability, Model, Soil water retention curve, Textural groups

