
 

 برای برآورد رطوبت خاک بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی
 2شنود یزدی و بیژن قهرمانوعلی اصغر خ

 

 
 :چکیده -1

توزیع اندازه ذرات به منحنی  منحنی تبدیل برای ایشده پذیرفته معموالً روش پاریس و آریا مدل     
در مدل . است )Scaling parameter, α (  آب خاک با استفاده از پارامتر مقیاس بندیۀمشخص

) 38/1(، پارامتر مقیاس بندی برای تمام گروههای بافتی خاک، ثابت )1981( آریا و پاریس ۀاولی
پارامتر مقیاس بندی مقدار که در سالهای اخیر، مطالعات متعدد نشان داده است . فرض شده بود

به منظور بررسی روابط بین بافت . دارد ذرات خاک ۀ و کمیت آن بستگی به توزیع اندازیستثابتی ن
خاک و پارامتر مقیاس بندی و همچنین برآورد تقریبی منحنی رطوبتی خاک تحقیقاتی انجام شد که 

 تعداد ۀ تابعی از عدد مقیاس بندی شدαدر این مطالعه، پارامتر . شودنتایج آن دراین مقاله ارائه می
 مقداری αنتایج نشان داد که . ر گرفته شده است ذرات کروی برای تخمین طول خلل و فرج در نظ

که تعیین  از آنجا. کند  ذرات خاک به ویژه برای بخش شن تغییر میۀ و با افزایش اندازیستثابت ن
بندی بر اساس پارامترهای توزیع  بندی مشکل است، برای تخمین پارامتر مقیاس پارامتر مقیاس

و دقت برآورد معادله و روش ) =r2 96/0(دست آمد ه بیک معادلۀ رگرسیونی اندازه ذرات خاک 
. در تعدادی از خاکهای مناطق آمل، بابل و کرج مقایسه شدند) α= 38/1( پارامتر با مقدار ثابت

استفاده . گیری شده نشان داد های رطوبت خاک نتایج قابل قبول تا عالی را با مقادیر اندازهبینی پیش
های کمتر و برای رطوبتهای ای رطوبتهای کم منتج به پیش بینیبر) α = 38/1( از یک مقدار ثابت

منحنی مشخصه آب خاک به طرز قابل قبولی برای سه نمونه . های بیشتر شدبینی بیشتر منجر به پیش
 .سازی شد خاک شبیه
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 :پیشگفتار -3
های مربوط به آب در خاک مطالعه پدیده

ب موجود و وضعیت مستلزم آگاهی از مقدار آ
در خاک ) مکش به ترتیب رطوبت و(انرژی آن 

توان به صورت  رطوبت خاک را می]. 11 [است
مستقیم در مزرعه یا آزمایشگاه با روشهای مختلفی 
از قبیل صفحات فشاری، بلوکهای گچی، پخش 
نوترون، تابش گاما و انعکاس سنجی زمانی 

ک را روشهای فوق رطوبت خا]. 9[د کرگیری  اندازه
بسته به شرایط آزمایش با دقت کافی اندازه گیری 

مثالً برای (کنند اما مشکالت ناشی از زمان  می
مثالً برای تابش ( زیاد ۀو هزین) صفحات فشاری

رو از این. شود مانع از کاربرد عمومی آنها می) گاما
روشهای غیر مستقیم متعددی برای تخمین مقدار 

ات قابل دسترس رطوبت خاک از روی سایر اطالع
 ].29[پیشنهاد شده است 

 و مواد آلی ،ثیر بافت، جرم مخصوص ظاهریأت  
خاک بر مقدار رطوبت و هدایت هیدرولیکی خاک 

 و 8[از مدتها قبل به خوبی تشخیص داده شده است 
 خاک محیطی پیچیده و اینکهاما با توجه به ]. 10

ناهمگن است و خصوصیات هیدرولیکی آن نسبت 
ای ، یافتن رابطه]18[کند  و مکان تغییر میبه زمان 

و خصوصیات خاک کامالً مشخص بین بافت 
با این حال ]. 13[ بسیار دشوار است آنهیدرولیکی 

معادالت رگرسیونی  سعی شده است با استفاده از
های عصبی نقاط  چند متغیره و یا تحلیل شبکه
 هدایت - مکش -مشخصی از منحنیهای رطوبت 

 اساس بافت، جرم مخصوص ظاهری، هیدرولیکی بر
، 22، 16 [شودمینرالوژی و مواد آلی خاک پیش بینی 

بدیهی است بیان ریاضی منحنیهای ]. 30 و 25

 هدایت هیدرولیکی به صورت تابع - مکش-رطوبت
، 7[پیوسته نیاز به یک یا چند پارامتر انطباقی دارد 

این پارامترها معموالً از طریق رگرسیون ]. 28 و 17
روی خصوصیات   یا روشهای شبکه عصبی ازو

از ]. 21 و 20[شوند  اصلی خاک ارزیابی و تعیین می
آنجا که مقدار رطوبت خاک در حالت تعادل اصوالً 
تابع اندازه آن حجم از خلل و فرج خاک است که از 

 خلل و فرج خاک از ۀاند، توزیع اندازآب پر مانده
ی مقدار پارامترهای تعیین کننده برای پیش بین

رطوبت و خصوصیات هیدرولیکی خاک محسوب 
اس ـــن اســــر ایـــب]. 17 و 15، 14[شود  می
 ۀ با ارائ(Arya & Paris, 1981)اریسـا و پـــآری

مدلی پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک را از 
 در.  ذرات خاک فراهم ساختندۀروی توزیع انداز
های ه منافذ خاک، که به شکل لولۀاین مدل، انداز

ین فرض شده است، از طریق مقیاس بندی طول یمو
 ذرات ۀانداز چون .دشو خلل و فرج تعیین می

معادل ذرات کروی  معموالً بر حسب قطر غیرکروی
شود، در مدل فوق یکسان بیان می با حجم و وزن

طول خلل و فرج در هر بخش از منحنی توزیع 
اندازه ذرات خاک از مجموع قطر ذرات کروی 

سپس طول خلل و فرج محاسبه . شود ن زده میتخمی
بندی شده برای ذرات کروی از طریق پارامتر مقیاس

در مطالعاتی که . شودبه خاک طبیعی تعمیم داده می
این دو محقق روی خاکهای مختلف داشتند نتیجه 

بندی دارای اند که مقدار پارامتر مقیاسگرفته
 را 38/1 و عدد است 40/1 تا 35/1ای بین محدوده

به عنوان بهترین میانگین برای این پارامتر پیشنهاد 
 & Arya(مطالعات بعدی آریا و پاریس . اندکرده

Paris, 1982(  نشان داد که پارامتر مقیاس بندی از
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 برای خاکهای 5/2 برای خاکهای ریز بافت تا 1/1
 . کند درشت بافت تغییر می

 رافت نیز تایلر و ویت ک را نتایج مشابهی       
(Tyler & Wheatcraft, 1989)  در . اندکردهگزارش

 پس (Schuh et al., 1988)  و همکارانشوحالی که 
بندی روی از بررسی تغییرات پارامتر مقیاس
این که اند خاکهایی با بافت متفاوت نتیجه گرفته

 برای خاکهای سیلتی لوم تا 95/0پارامتر از کمتر از 
تر مقادیر کوچک. ر استبرای خاکهای لوم متغی 3/1
 دی از نظر تئوری ـبناسـر مقیـارامتـرای پـک بـی از

 ارانـــو همک شوی ــــ ولنیســـتح ــصحی
(Schuh et al., 1988) توضیحی در این زمینه 

 .ارائه نکردند
ثیر أبافت خاک تکه دهد نتایج باال نشان می  

  از.زیادی روی کمیت پارامتر مقیاس بندی دارد
 و 19 ، 12طور مثال ه ب[ن ارو تعدادی از محققاین
اند اگر این پارامتر بر اساس توزیع پیشنهاد کرده] 23

 ذرات خاک بیان شود شاید بتوان راه حل قابل ۀانداز
اعتمادتری برای تخمین خصوصیات هیدرولیکی 

 ذرات به ۀ توزیع انداز،از طرف دیگر. خاک پیدا کرد
 و شن ،س، الیطور متداول تنها در سه بخش ر

دست ه ب) الف(هدف این تحقیق . شود تعیین می
آوردن روابطی بین پارامتر مقیاس بندی و توزیع 

برآورد رطوبت و پتانسیل ) ب( ذرات خاک و ۀانداز
 ۀماتریک خاک برای این سه بخش از منحنی مشخص

گیری شده   آنها با مقادیر اندازهۀآب خاک و مقایس
 .استدر آزمایشگاه 

 

 :نی نظریمبا -
-ثیر بافت خاک بر پارامتر مقیاسأبرای بررسی ت

 آب خاک به ۀبندی و پیش بینی منحنی مشخص

 ذرات خاک را به ۀ که توزیع اندازنیاز استمدلی 
با مدل اولیه آریا و . میزان رطوبت خاک مرتبط سازد

 این عمل به خوبی (Arya & Paris, 1981)پاریس 
 بعضی از  رادل آنهاشود و از سوی دیگر م ا میراج

اند با موفقیت به کار برده] 19 و 13 ،6، 2[ن امحقق
در این بررسی نیز ترجیح داده شد از مدل از این رو 

 منحنی ،در این مدل.  آریا و پاریس استفاده شودۀاولی
 n( ذرات خاک به بخشهای متعددی ۀتوزیع انداز

کالس که تعداد کالسها بستگی به شکل منحنی 
شود ذرات موجود در هر  سیم و فرض میتق) دارد

دامنه از بافت خاک کروی هستند و ترتیب قرار 
 ،با این فرضیات. استگرفتن آنها به صورت مکعب 

 ذرات خاک به توزیع خلل و فرج و ۀتوزیع انداز
توزیع خلل و فرج به میزان رطوبت خاک و رطوبت 
خاک به پتانسیل ماتریک متناظر با این رطوبت 

 و پتانسیل (θi) رطوبت ،بدین ترتیب. شود تبدیل می
 از منحنی توزیع iبا کالس   متناظر(ψi)ماتریک 

 برای ریزترین بخش 1کالس ( ذرات خاک ۀانداز
ه  ب2 و 1 ۀشمارتوانند از روابط  به ترتیب می) خاک

 :دست آیند
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بر م مخصوص ظاهری خاک جر=  ρbکه در آن 

شعاع خلل و =  rjگرم بر سانتیمتر مکعب، حسب 
سانتیمتر که درصد نسبی وزن ذرات بر حسب فرج 
تعداد ذرات =  nj، )3 ۀ شماررابطه( است Wiآن 

بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک
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 ۀمیانگین شعاع انداز=  Rjکروی در هر گرم خاک، 
سانتیمتر که در خلل و فرجی بر حسب ذرات خاک 

کشش سطحی =  γی سازد،  م riبا میانگین شعاع 
 تماس ۀزاوی=  βگرم بر مجذور ثانیه، بر حسب آب 

بر جرم مخصوص آب =  ρwآب با سطح جامد، 
بر شتاب ثقل =  g و ،گرم بر سانتیمترمکعبحسب 
 .استسانتیمتر بر مجذور ثانیه حسب 

 

)3(       ( )[ ]neRr i iii α−= 1816.0
5.0

 
 

) 1بزرگتر از (بندی   پارامتر مقیاسαiکه در آن 
ار نگرفتن پشت سرهم ذرات  قر،این ضریب. است

مقدار این ضریب در . کند کروی خاک را تصحیح می
 ذرات ۀ محدودۀ آریا و پاریس برای کلیۀمدل اولی

آریا و (در مطالعات بعدی اما خاک ثابت فرض شد 
تابعی نشان داده شد که مقدار آن ) 1999همکاران، 

 .است ذرات خاک ۀاز انداز
 برابر صفر  جامدح تماس آب بر سطۀاگر زاوی

فرض شود، پس از منظور کردن مقادیر عددی 
 ۀکشش سطحی و جرم مخصوص آب در معادل

 3 ۀشمار ۀ و تلفیق این معادله با معادل2 ۀشمار
 :خواهیم داشت
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 4 ۀشمار ۀمعادل. است نسبت پوکی eکه در آن 
گین را بر حسب میان) سانتیمتر آب(پتانسیل ماتریک 

 ذرات خاک، نسبت پوکی، تعداد ذرات ۀشعاع انداز
 و پارامتر مقیاس بندی ،کروی در هر گرم خاک

 .زند تخمین می
 

 : مواد و روشها-4
ک دست نخورده و دست خورده پنجاه نمونه خا

از اراضی مختلف مناطق ) سانتیمتر 30-0(سطحی 
برداریها در نیمه  نمونه. دش و کرج انتخاب ،آمل، بابل

صورت چهارگوشه بندی ه وم فصل بهار و بد
های  نمونه. معمولی و با فواصل یکسان انجام گرفت

دست خورده پس از خشک شدن در هوا و عبور از 
. ا آماده شده میلیمتری برای انجام آزمایش2الک 

بافت خاک پس از حذف آهک و مواد آلی به روش 
د ش آلی به روش اکسایشتر تعیین ۀهیدرومتری و ماد

جرم مخصوص ظاهری پس از خشک شدن ]. 27[
 تا  سانتیگرادۀ درج105های دست نخورده در  نمونه

رسیدن به وزن ثابت از تقسیم وزن خاک خشک به 
مقادیر . گیری شد حجم آن در سه تکرار اندازه

رطوبت وزنی خاکهای دست نخورده در پتانسیلهای 
 -1500 و -500،  -100،  -33،  -5ماتریک 

 با استفاده از صفحات فشاری در سه کیلوپاسکال
گیری و با استفاده از جرم مخصوص تکرار اندازه

ظاهری خاکها به رطوبت حجمی تبدیل و سپس 
جرم . منحنی مشخصه رطوبتی آنها ترسیم شد

 گرم بر سانتیمتر 65/2 خاکها ۀمخصوص حقیقی کلی
 1 ۀشمارجدول . مکعب در نظر گرفته شد

د مطالعه را به مشخصات فیزیکی خاکهای مور
نگاهی اجمالی به این . دهد صورت آماری نشان می

 ۀخاکهای مورد مطالعه گسترکه دهد  جدول نشان می
 نسبتاً وسیعی از گروههای بافتی خاک یعنی لوم 
 شنی تا رسی را در بر گرفته است و میزان مواد آلی 
 در این خاکها از مقادیر کم تا نسبتاً زیاد متغیر 

 .است
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ای عمدتاً در خاکهایی صادق است  ینهی موۀلمعاد
 منقبض نبسط و مکه در اثر جذب و دفع آب 

 مطالعات کانی شناسی در بخش شوند از این رونمی
رس پنج نمونه خاک به روش انکسار اشعه ایکس 

این پنج نمونه بر اساس زیاد بودن . ]27[انجام شد 
 2 ۀشماردر جدول . دشمقدار رس در آنها انتخاب 

انیهای غالب به ترتیب فراوانی در بخش رس ذکر ک
دهد ایلیت و کلریت  جدول نشان میاین . شده است

کانیهای غالب در بخش رس خاکهای مورد مطالعه 

عالوه بر آنها، کانیهای گروه اسمکتیت، . هستند
 و کوارتز نیز به مقدار کم در ،ایکانیهای بین الیه

 اینکه کانیهای با توجه به. شود ها مشاهده می نمونه
ایلیت و (رس عمدتاً از انواع غیرقابل انبساط 

 که کانیهای نتیجه گرفتتوان  ، میهستند) کلریت
) مقدار رس(رس در این تحقیق بیشتر از نظر کمی 

ثیر دارند و نقش آنها أبر ظرفیت نگهداری رطوبت ت
 .ای ناچیز است ینهی موۀدر معادل

 
        )1به نقل از مرجع (های مورد مطالعه  مشخصات فیزیکی خاک-1 ۀشمارجدول 

 

 رس سیلت شن
 درصد

 ۀماد
 آلی

 عامل :)کیلو پاسکال(رطوبت حجمی در پتانسیلهای ماتریک  

  درصد

ρb 
گرم بر (

سانتیمتر 
 )مکعب

0 5- 
 

33- 
 

100- 
 درصد

500- 
 

 1500- 
 

 90/26 60/27 10/35 70/39 30/55 50/78 63/1  36/3 56 52 8/65 حداکثر
 30/9 50/11 30/16 20 33 6/36 27/1  34/0 14 20/27 80/14 حداقل
 30/16 20/19 10/25 80/30 80/41 40/47 0/1 47 50/1 45/27 23/34 32/38 میانگین

انحراف 
 40/3 10/3 70/3 10/4 20/4 66/6 051/0  70/0 63/7 46/5 65/8 معیار

ضریب 
 تغییرات

 )درصد(
57/22 95/15 80/27 60/46 50 0/3 60/11 10 30/13 74/14 15/16 86/20 

 
  

          
 )1به نقل از مرجع ( کانیهای مختلف در بخش رس پنج نمونه خاک -2 ۀ شمارجدول

 

 کانیهای رس به ترتیب فراوانی شماره ردیف
 سپات کوارتز و فلد- مونتموریلونیت -  کلریت-ایلیت  1
 تلط کانیهای مخ- ورمیکولیت - کلریت -ایلیت  2
  کانیهای مختلط– مونتموریلونیت – کلریت –ایلیت  3
  کانیهای مختلط– کلریت –ایلیت  4
  کوارتز– مونتموریلونیت – ورمیکولیت – کلریت –ایلیت  5

  

ابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاکبررسی رو
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  پارامتر مقیاس بندیۀ محاسب-
برای تعیین پارامتر مقیاس بندی با روش آریا و 

، رطوبت حجمی (Arya & Paris, 1981)پاریس 
 ۀ معادلابه مکش و سپس بابتدا محاسبه شده 

رج تبدیل ـل و فــاع خلـش به شعــای مک ینهیمو
بندی را از طریق  صورت پارامتر مقیاس  در این. شد

آریا و . دکرتوان محاسبه   می3 ۀشمار ۀحل معادل
 niاند که   نشان داده(Arya et al., 1999)همکاران 

αiعداد ذرات کروی  برابر با عدد مقیاس بندی شده ت
برای تخمین طول خلل و فرج در خاک طبیعی 

 بین ۀنشان داده شود، رابط Niاگر این عدد با . است
 و تعداد (ni)تعداد ذرات کروی در خاک فرضی 

ذرات کروی مورد نیاز برای پیدا کردن طول خلل و 
 :عبارت خواهد بود از) Ni(فرج در خاک طبیعی 

 
)5(                                  Nn ii i =α 
 

  :آید دست میه  ب6شماره  ۀ از رابطniکه در آن 
 

)6(                               
R

Wn
is

i
i 34

3
ρπ

=
  

 
)ρsگرم بر  بر حسب  جرم مخصوص حقیقی خاک

 ).سانتیمتر مکعب است
در نتیجه پارامتر مقیاس بندی به عنوان تابعی از 

 : برابر است با(log ni)تعداد ذرات کروی 
 

)7(                                    
n
N

i

i
i log

log
=α 

 پارامتر مقیاس بندی برای سه ،در این تحقیق
، 2-05/0( ذرات خاک ۀبخش اصلی از توزیع انداز

 میلیمتر، به 002/0 و کوچکتر از 002/0-05/0
 7 ۀشمار ۀمعادلاز )  و رس،ترتیب شن، سیلت

این سه بخش حداقل مقداری است که . محاسبه شد
بندی خاکهای   منحنی دانهۀبه طور مرسوم در تهی

 .گیرد طبیعی مورد استفاده قرار می
 
 :یافته ها و کاوش -5
  تخمین پارامتر مقیاس بندی-
  7 ۀشمار ۀبندی با معادل پارامتر مقیاسۀمحاسب  

مستلزم در اختیار ] 3[ آریا و پاریس ۀیا با مدل اولی
داشتن اطالعات زیادی از خصوصیات فیزیکی خاک 

عات و به ویژه منحنیهای مشخصه  این اطال.است
 αi از این رو ، قابل دسترس نیستندیهگاآب خاک 

  بین ۀ، رابطNiبرای تخمین .  را باید تخمین زدNiیا 
log (Ni)و  (Wi/Ri

3) log  50 نمونه از 46در 
 نمونه 4(نمونه خاک مورد مطالعه را بررسی کردیم 

 و )یید مدل کنار گذاشته شدأخاک باقیمانده برای ت
 :دم زیر به دست آۀ خطی برازش شدۀمعادل

 

)8( ( )RWN iii
3/log136.1331.0log +−= 

)959/0 r2=( 
 

 ۀشمار به ماهیت روابط  معادلهدلیل خطی بودن 
 .شود  مربوط می6 و 5

 با 8 ۀشمار ۀ معادل،برای تخمین پارامتر مقیاس بندی
ه  زیر بۀ تلفیق شد و نتیج7 و 6 ۀشمارهای  معادله

 :دست آمد
 

 22  1383پاییز /20شماره  / 5جلد / مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی



  

) 9(    ( )[ ]
n

RW
i

i
i

i
log

/log136.1331.0 3+−
=α

 
 

ارامتر مقیاس بندی را بر  پ9 ۀشمار ۀمعادل
 ذرات خاک یعنی ۀحسب پارامترهای توزیع انداز

و میانگین شعاع ) Wi(درصد نسبی وزن ذرات 
 .کند بیان می (Ri) ذرات خاک ۀانداز

 که در این 8 ۀشمار ۀضرایب عددی معادل  
 آریا که یدست آمد به طور کامل با ضرایبه تحقیق ب

شماره جدول  ((Arya et al., 1999)و همکاران 
 ۀشمار ۀ ما معادل .شود ید نمییأتاند، گزارش داده) 3
 را برای ترکیبی از کالسهای بافتی خاک تهیه 8

بنابراین نتایج خود را با میانگینی از نتایج . کردیم
 آریا و همکاران به صورت دو خط مستقیم 

 = 72/6این دو خط همدیگر را در . ترسیم کردیم
(Wi/Ri

3) log برای مقادیر کوچکتر. کردند تالقی 
  و بیشتربه ترتیب نتایج ما ، 72/6 و بزرگتر از

 

تفاوتها در دو . از نتایج آریا و همکاران بودکوچکتر 
log (Wi/Ri حد انتهایی از

حداکثر ) 14 و 0( یعنی (3
 درصد 3طور میانگین تنها بود ولی نتایج ما به

 .کوچکتر بود
 
  ماهیت پارامتر مقیاس بندی-
پارامتر مقیاس بندی به عنوان تابعی از لگاریتم   

 7شماره  ۀ معادلا ب(log ni)تعداد ذرات کروی 
 مستقیماً از روی منحنیهای Niکه در آن تعیین شد 

 ، همچنین.دست آمده بوده  رطوبتی خاکها بۀمشخص
 نمونه از خاکهای مورد مطالعه و 46این پارامتر برای 

 9 ۀ شمارۀ معادلا ب، نمونه خاک باقیمانده4نیز 
 4 نمونه خاک مورد مطالعه و 46(تخمین زده شد 

نمونه خاک باقیمانده به ترتیب تحت عنوان خاکهای 
برخی از ). اند  نامگذاری شدهB و Aسری 

 در جدول Bخصوصیات فیزیکی خاکهای سری 
 . آورده شده است4شماره 

 
 )5به نقل از مرجع (تر مقیاس بندی  ضرایب معادالت خطی برای پیش بینی پارام-3 ۀشمارجدول  

 

 b a بافت خاک
 -478/2 490/1 شنی

 -398/3 773/1 لوم شنی
 -681/1 395/1 لوم

 -480/2 353/1 لوم سیلتی
 -600/2 305/1 رسی
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   )1به نقل از مرجع  (B   برخی از خصوصیات فیزیکی خاکهای سری-4 ۀ شمارجدول
  آلیۀماد

 )درصد(
 اهریجرم مخصوص ظ

 )گرم بر سانتیمتر مکعب(
شن  بافت خاک

 )درصد(
سیلت 

 )درصد(
رس 

 )درصد(
 2/35 2/27 6/37 لوم رسی 47/1 84/1
 30 2/35 8/34 لوم رسی 47/1 68/1
 56 2/29 8/14 رس 32/1 17/1
 8/18 28 2/53 لوم شنی 49/1 60/1

گیری  نتایج مقایسه بین پارامتر مقیاس بندی اندازه
 ۀ معادلا و محاسبه شده ب7 ۀشمار ۀشده با معادل

تفاضل میانگین ( به صورت خطای میانگین 9 ۀشمار
و خطای نسبی ) محاسبه شده و اندازه گیری شده

گیری تفاضل میانگین محاسبه شده و اندازه(میانگین 
در جدول ) گیری شدهشده تقسیم بر میانگین اندازه

ه شمارارقام جدول  .  نشان داده شده است5شماره 
بندی محاسبه شده   پارامتر مقیاس کهدهد نشان می 5

در بخش شن و سیلت هر دو سری خاک به ترتیب 
دست ه گیری شده ب کمتر و بیشتر از مقادیر اندازه

آمده است و در بخش رس قدرمطلق خطای نسبی 
به . میانگین برای هر دو سری خاک تقریباً برابر است

شن  خطای نسبی میانگین در بخش ،هر حال
ما معتقدیم این . است -B 139/0خاکهای سری 

زیرا پارامتر . مقدار خطا در بخش شن زیاد است
بندی اصوالً عدد کوچکی است و اشتباه ناشی  مقیاس

شود این پارامتر در بخش  از این میزان خطا سبب می
 کمتر از مقدار واقعی  درصد14شن به طور متوسط 

ثیر أوع، تبرای بررسی این موض. تخمین زده شود
log niشکل (بررسی شدبندی   بر پارامتر مقیاس 
 log ni مقادیر بزرگتر ،در این شکل). 1 شماره

 . استخاک ) ذرات رس(مربوط به ذرات ریزتر 
  مقدار پارامترکه دهد   نشان می1شماره شکل     
 

 ذرات ۀبندی در بخش ریزتر توزیع اندازمقیاس
برای بخش  و 38/1 تا 15/1از ) بخش رس(خاک 

که در در حالی.  متغیر است44/1 تا 06/1سیلت از 
بخش ( ذرات خاک ۀ توزیع انداز،تر بخش درشت

 95/0ای بین بندی دارای محدودهمقیاس پارامتر) شن
 با ریزترشدن α  تغییراتۀدامن کاهش .است 5/2تا 

 ,.Arya et al) اندازه ذرات با نتایج آریا و همکاران

  α تغییرات زیاد ،از طرف دیگر. تطابق دارد (1999
 بینی آن برای این بخشِ برای بخش شن و لذا پیش

 ذرات خاک که منطبق بر ۀتر از توزیع اندازدرشت
باشد،   آب خاک میۀبخش مرطوب منحنی مشخص

مشکل است و کارایی مدل برای این بخش از 
آریا و همکاران نیز . یابد منحنی مشخصه کاهش می

. اندکشهای کم گوشزد کردهنقص روش را برای م
تر از یک برای این بخش  همچنین مقادیر  کوچک

آریا و . آید ذرات درشت یک نقص به شمار می
 و برای αهمکاران حتی مقادیر منفی را برای  
 هیچ اما. اند محدوده ذرات درشت گزارش کرده
با توجه به . توجیه فیزیکی برای آن ارائه نکردند

 آریا و ۀاس پیشنهاد اولیبر اس (αتشابه مفهوم 
، مقادیر )26 مرجع مثالً(با عدد فراکتال ) پاریس

در این خصوص . منفی اصوالً توجیه فیزیکی ندارد
 .کرداظهارنظر توان بیش از این نمی
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    پارامتر مقیاس بندیۀخطای میانگین و خطای نسبی میانگین در محاسب -5 ۀشمارجدول 
 مقدار پارامتر مقیاس بندی         )میلیمتر(ذرات  ۀ اندازۀمحدود

 634/1) 762/1( میانگین اندازه گیری شده 05/0-2
 504/1) 518/1( میانگین محاسبه شده 
 -13/0) -244/0( خطای میانگین 
 -08/0) -139/0( خطای نسبی میانگین 

 177/1) 187/1( میانگین اندازه گیری شده 002/0-05/0
 253/1) 255/1( اسبه شدهمیانگین مح 
 076/0) 068/0( خطای میانگین 
 065/0) 057/0( خطای نسبی میانگین 

 239/1) 178/1( میانگین اندازه گیری شده 002/0کوچکتر از 
 207/1) 206/1( میانگین محاسبه شده 

 -032/0) 028/0( خطای میانگین 
 -026/0) 024/0( خطای نسبی میانگین 

 .دهد نشان میBنتز نتایج را برای خاکهای سری اعداد داخل پرا
 

 

 
 

  تغییرات پارامتر مقیاس بندی با لگاریتم تعداد ذرات کروی -1 ۀشکل شمار
  ذرات خاکۀبرای سه بخش از توزیع انداز

 
 دارد کهجهت نیز اهمیت این  از 1 ۀشمار  شکل  

 دهد بر خالف مدل اولیه آریا و پاریس نشان می
(Arya & Paris, 1981) بندی را  که پارامتر مقیاس

کند، این  فرض می) 38/1(تقریباً یک مقدار ثابت 
 ۀپارامتر برای تمام بخشهای منحنی توزیع انداز

 و میانگین پیشنهادی نداردذرات خاک مقدار ثابت 
 ۀآنها غالباً برای بخشهای میانی منحنی توزیع انداز

 و (Schuh, 1992) شو. ذرات خاک صادق است
 نیز پس از (Arya et al., 1999)ریا و همکاران آ

بررسی تغییرات پارامتر مقیاس بندی در خاکهایی با 
 بافت 

 بینی منحنی  برای پیشکه اند  متفاوت نشان داده
 مشخصه آب خاک، این پارامتر برای تمام گروههای 

 .بافتی خاک از یک مقدار ثابت برخوردار نیست

ای برآورد رطوبت خاکبررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی بر
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 اس پارامتر بینی رطوبت خاک بر اس  پیش-
 مقیاس بندی     

ثیر پارامتر مقیاس بندی بر پیش بینی رطوبت أت
در روشهای اول و . شدخاک با سه روش بررسی 

 پیوسته فرض شد و یبندی تابعدوم پارامتر مقیاس
های  مقادیر آن برای این دو روش به ترتیب با معادله

) تخمینی (9و ) اندازه گیری مستقیم (7 ۀشمار
بندی در روش سوم پارامتر مقیاس. محاسبه شد

 ثابت در نظر گرفته شد و برای این منظور از یمقدار
 (Arya & Paris, 1981) که آریا و پاریس 38/1عدد 

برای این پارامتر پیشنهاد به عنوان بهترین میانگین 
 پس از تعیین 1برای مدل . دش استفاده کرده بودند

، نیروی مکش )7 ۀشمار ۀمعادل(بندی پارامتر مقیاس
 محاسبه و با استفاده از منحنیهای 4 ۀشمار ۀ معادلاب

برای . مشخصه رطوبتی خاکها به رطوبت تبدیل شد
 1 ۀشمار ۀمدلهای دیگر رطوبت با استفاده از معادل

دست آمده با ه محاسبه و سپس با پتانسیل ماتریک ب
 .دش مقایسه 4 ۀشمار ۀمعادل

گیری زهنتایج مقایسه بین رطوبت حجمی اندا
 برای خاکهای 3 تا 1شده و محاسبه شده با روشهای 

 3 و 2 ۀ شمار به ترتیب در شکلهایB و Aسری 
به منظور تفسیر بهتر نتایج، . نشان داده شده است

الذکر، خطای میانگین و  عالوه بر شکلهای فوق
 ۀمعادل با(خطای نسبی میانگین در محاسبه مکش 

توزیع اندازه برای سه بخش از منحنی ) 4 ۀشمار
ده شذرات خاک با روشهای دوم و سوم نیز محاسبه 

با مالحظه مندرجات ). 6 ۀ شمارجدول(است 
 3 و 2 ۀشمار و نگرشی بر شکلهای 6 ۀشمارجدول 
 :اند قابل استنتاج و بحث زیرموارد 

 

بندی شده تعداد  که عدد مقیاس،با روش اول) الف
های مستقیماً از روی منحنی) Ni(ذرات کروی 

 رطوبت خاک ،دست آمده بوده  آب خاک بۀمشخص
 ۀ شمارشکلهای(بینی شده است طور دقیق پیشه ب

a2 و a3 ( که خود حاکی از این حقیقت است که
بینی دقیق نیروی مکش نیز  این روش قادر به پیش

 پارامتر مقیاس بندی با ۀ محاسب،به هر حال. هست
این روش نیاز به اطالعات خاصی از جمله 

حنیهای مشخصه آب خاک دارد که همیشه قابل من
 .دسترس نیست

 ۀمعادلا بندی ب که پارامتر مقیاس،با روش دوم) ب
 خطای نسبی میانگین ، تخمین زده شده بود9 ۀشمار

بینی نیروی مکش کمتر از روش سوم است  در پیش
 ).6شماره جدول (
 ی که پارامتر مقیاس بندی مقدار،با روش سوم) ج

رطوبت خاک در ,  فرض شده بود)38/1(ثابت 
 زیاد به  کم و نیروهای مکشیِنیروهای مکشیِ

 شکلهای(بینی شده است  ترتیب بیشتر و کمتر پیش
 ).c3 و c2 شماره

 رطوبت خاک در نیروهای مکشی ،با روش دوم) د
در نیروهای .  بینی شده استزیاد خیلی خوب پیش

ی حد قابل قبول بینیها درمکشی کم با اینکه پیش
گیری شده برآورد   غالباً بیشتر از مقادیر اندازهاست

دلیل آن ). b3 و b2  شمارۀشکلهای(شده است 
- تغییرات زیاد پارامتر مقیاسۀتواند دامن احتماالً می

 برآورد کمتر این ه نتیج دربندی در بخش شن و
پارامتر در این بخش از منحنی توزیع اندازه ذرات 

 .خاک باشد
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   اندازه گیری شده بر حسب  و  مقایسه رطوبت حجمی محاسبه شده -3شکل شمارۀ          حسب و اندازه گیری شده بر مقایسه رطوبت حجمی محاسبه شده-2 شمارۀ            شکل
  روش ) bروش اول، ) a با:  B  مکعب برای خاکهای سری  بر سانتیمتر سانتیمتر مکعب      روش    ) bروش اول، ) a:  باA مکعب برای خاکهای سری ر سانتیمتربمکعب             سانتیمتر 

   روش سوم )c دوم و                                روش سوم )c           دوم و 

ت خاک
س بندی برای برآورد رطوب

ت خاک و پارامتر مقیا
بررسی روابط باف
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   نیروی مکش بر حسب لگاریتم سانتیمتر آبۀ خطای میانگین و خطای نسبی میانگین در محاسب-6 ۀ شمارجدول

 

محدوده اندازه گیری ذرات 
 )میلیمتر(

 نیروی مکش 
 )لگاریتم سانتیمتر آب(

 مقدار  روشۀشمار

 a 2 )177/1 (187/1خطای محاسبه شده 05/0-2
  3 )033/1 (051/1 
 -123/0) -279/0( 2 خطای میانگین 
  3 )423/0- (259/0- 
 -09/0) -192/0( 2 خطای نسبی میانگین 
  3 )291/0- (198/0- 
    

 b 2 )094/3 (100/3 محاسبه شدهمیانگین 002/0-05/0
  3 )533/3 (547/3 
 277/0) 246/0( 2 خطای میانگین 
  3 )685/0 (724/0 
 098/0) 086/0( 2 خطای نسبی میانگین 
  3 )241/0 (256/0 
    
 c 2 )460/4 (210/4میانگین محاسبه شده 002/0کوچکتر از 
  3 )100/5 (947/4 
 -153/0) 197/0( 2 خطای میانگین 
  3 )737/0 (692/0 
 -035/0) 046/0( 2 خطای نسبی میانگین 
  3 )169/0 (163/0 

 

 .دهد نشان میBکهای سری اعداد داخل پرانتز نتایج را برای خا
a .310/1)456/1= (گیری شده میانگین اندازه 
b .823/1)848/2= (گیری شده میانگین اندازه 
c .255/4)263/4= (گیری شده میانگین اندازه 
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 برآورد منحنی رطوبتی -
بندی ما با سه روش برآورد پارامتر مقیاس 

 اده  و با استف38/1 مقدار ثابت ،9 ۀ شمارۀمعادل(
منحنی ) 5مرجع  ،3 ۀشماراز ضرایب جدول 

را ) 4 ۀشمارجدول  (B خاک سری 4رطوبتی 
گیری شده در آزمایشگاه  بازسازی و با مقادیر اندازه

آریا و همکاران ). 4 ۀشمارشکل (مقایسه کردیم 
برای خاک لوم رسی مقادیری ارائه نداده بودند و لذا 

 قابل اعمال روش نامبردگان برای دو نمونه از خاکها
 :شود که با بررسی این شکل مشخص می. نبود

در مقایسه با ) 9 ۀ شمارۀمعادل(روش پیشنهادی 
 به نحو بسیار قابل قبولی توانسته است  αروش 

 

 شکل کلی منحنی رطوبتی را برای دو نمونه خاک
 .سازی کند لوم رسی شبیه

 روش آریا و همکاران در مقایسه با روش
αار ـسیاک لوم شنی عملکرد بــ خرایـت بـابـ ث

تواند    میاین یافته احتماالًدلیل . تری دارد نامناسب
 برای بندیر مقیاسـارامتــپ دــدیــش نوسان

 ۀکه معادلدر حالی. دــاشــت بـخاکهای درشت باف
ود ــی را از خــار خوبــرد بسیــ عملک9پیشنهادی 

 .دهد ان میـــنش
اک رسی نامناسب  روشها برای خۀعملکرد کلی

ی در ـاصـل خـرسد که دلی ه نظر نمیـب. تـاس
 .خصوص وجود داشته باشد نــای
 

 
 

  منحنیهای رطوبتی اندازه گیری شده و پیش بینی شده ۀ مقایس -4 ۀشکل شمار
 : •نقاط اندازه گیری شده، : ). 4 ۀ شمار جدولb(برای خاکهای سری 

 بر اساس پارامتر مقیاس بندی : ο، 9 ۀ شمارۀ پیش بینی بر اساس معادل
 )1999(بر اساس روش آریا و همکاران :  ثابت، 
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 : و پیشنهاد،گیری،  توصیه نتیجه – 7
پارامتر که ید کرد یأنتایج این تحقیق از یک سو ت

بندی کمیت ثابتی نیست و از سوی دیگر مقیاس
 ۀلبه رغم متفاوت بودن ضرایب معادکه نشان داد 

با ) 17 ۀ شمارۀمعادل (αبینی خطی برای پیش
 Arya et)ضرایب ارائه شده توسط آریا و همکاران 

al., 1999)) توان  ، می)3 ۀ شمارجدولα را بر 
 ذرات خاک پیش ۀحسب پارامترهای توزیع انداز

 موفق سازی نسبتاً  شبیه،هر صورت در. بینی کرد
نقاط معدودی از منحنی رطوبتی آب خاک توسط 

 بندی ذرات  گیری شده از منحنی دانه سه نقطه اندازه

 .خاک، حاکی از جذاب بودن روش دارد
  بینۀ چون در این تحقیق رابطل،به هر حا

بندی و بافت خاک فقط برای سه پارامتر مقیاس
بخش کلی از منحنی توزیع اندازه ذرات بررسی 

-طور کامل پیش   آب خاک بهۀمشخص شده، منحنی

شود برای  پیشنهاد می رواز این. بینی نشده است
 ۀمشخص منحنی به ذرات ۀانداز توزیع منحنیتبدیل 

 سایر با بندی مقیاس پارامتر بین ۀرابط ،خاک آب
 انواع در ذرات ۀانداز توزیع منحنی بخشهای
 .شود بررسی خاک بافتی کالسهای

 
 :راجع م -8
  پایان .ایران خاکهای از برخی در فیزیکی خصوصیات روی از خاک رطوبتی منحنی برآورد .1370 .ا یزدی، خوشنود -1

 .صفحه 140. تهران دانشگاه کشاورزی دانشکده .ارشد کارشناسی نامه    

  جرم ذرات اندازه توزیع منحنی از خاک آب خصوصیات منحنی تخمین .1381. ر .م نیشابوری، و. ع، رضائی -2

 .37-29، 3 ۀشمار، 12 لد ج.کشاورزی دانش مجله .خاک حقیقی و ظاهری مخصوص      

3-Arya, L. M., and Paris, J. F. 1981. A physicoemprical model to predict soil moisture 

characteristics from particle-size distribution and bulk density data. Soil Sci. Soc. Am. 

J. 45, 1023-1030. 

4-Arya, L. M., Richter, J. C. and Davidson, S. A. 1982. A comparison of soil moisture 

characteristic predicted by the Arya-Paris model with laboratory-measured data. 

P.1-14. In: Saxton, K. E. et al (Eds.). Estimating generalized soil-water characteristics 

from texture. Washington State Univ., Pullman, WA 99164. Scientific Paper No. 6911.  

5-Arya, L. M., Leij, F. J. Van Genuchten, M. Th. and Shouse, P. J. 1999. Scaling parameter 

to predict soil water chararcteristic from particle-size distribution data. Soil Sci. Soc. 

Am. J. 63, 510-519. 

 30  1383پاییز /20شماره  / 5جلد / مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی



  

6-Basile, A., and D’Urso, G. 1997. Experimental correlation of simplified methods for 

predicting water retention curve in clay-loamy soils from particle-size determination. 

Soil Technol. 10, 261-272. 

7-Brooks, R. H., and Corey, A. T. 1964. Hydraulic properties of porous media. Hydrol. 

Paper 3, Colo. State Univ., Fort Collins. 

8-Campbell, G. S. 1974. A simple method for determining unsaturated conductivity from 

moisture retention data. Soil Sci. 117, 311-314. 

9-Evans, R., Cassel, D. K. and Sneed, R. E. 1996. Measuring soil water for irrigation 

scheduling: monitoring methods and devices. North Carolina Cooperative Extension 

Service. Publication No. AG 452-2 

10-Gupta, S. C., and Larson, W. E. 1979. Estimating soil water retention characteristics 

from particle size distribution, organic matter percent and bulk density. Water Resour. 

Res. 15, 1633-1635. 

11-Hillel, D. 1971. Soil and water, Physical  principles and processes. New York, Academic 

press. pp: 288. 

12-Jonasson, S. A. 1992. Estimating of Van Genuchten parameters from grain-size 

distribution. pp. 443-451. In: Van Genuchten, M. Th.  et al. (Ed.) Proceedings of Int. 

workshop on indirect methods of estimating the hydraulic properties of unsaturated 

soils. Univ. of California. Riverside. 11-13 Oct. 1989. U.S. Salinity Lab. and Dep. Soil 

and Envir. Sci. Riverside, CA. 

13-Kravchenko, A., and Zhang, R. 1998. Estimating the soil water retention from 

particle-size distribution: A fractal approach. Soil Sci. 163, 171-179. 

14-Marshall, T. J. 1958. A relation between permeability and size distribution of pores.  

J. Soil Sci. 9, 1-8. 

15-Millington, R. J., and  Quirk, J. P. 1961. Permeability of porous solids. Trans. Faraday 

Soc. 57, 1200-1206. 

16-Minansy, B., Mc Brantney, A. B. and Bristow, K. L. 1999. Comparison of different 

approaches to the development of pedotransfer functions for water-retention curves. 

Geoderma. 93, 225-253. 

17-Mualem, Y. 1976. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated 

porous media. Water Resour. Res. 12, 513-522. 

بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

 
31 



 

18-Nielsen, D. R., Biggar, J. W. and Erh, K. T. 1973. Spatial variability of field-measured 

soil water properties. Hilgardia. 42, 215-260. 

19-Nimmo, J. R. 1997. Modeling structured influences on soil water retention. Soil Sci. Soc. 

Am. J. 61, 712-719. 

20-Rajkai, K., Kabos, S. Van Genuchten, M. Th. and Jansson, P. E. 1996. Estimation of 

water-retention characteristics from bulk density and particle-size distribution of 

Swedish soils. Soil Sci. 161, 832-845. 

21-Schapp, M. G., and Bouten, W. 1996. Modeling water retention curves of sandy soils 

using neural networks. Water Resour. Res. 32, 3032-3040. 

22-Schapp, M. G., Leij, F. J. and Van Genuchten, M. Th. 1999. A bootstrap neural network 

approach to predict soil hydraulic parameters. pp. 1237-1250. In Van Genuchten,  

M. Th. et al (Ed.) Proceedings of Int. workshop on characterization and measurments of 

the hydraulic properties of unsaturated porous media. Univ. California, Riverside, CA. 

22-24 Oct. 1997. Univ. of California, Riverside, CA.   

23-Schuh, W., Cline, R. L. and Sweeny, M. D. 1988. Comparison of a laboratory procedure 

and a textural model for predicting in situ soil water retention. Soil Sci. Soc. Am. J. 52, 

1218-1227. 

24-Schuh, W. M. 1992. Calibration of soil hydraulic parameters through separation of 

subpopulations in reference to soil texture. pp. 489-498. In: Van Genuchten, M. Th. et al. 

(Ed.) Proceedings of Int. workshop on indirect methods of estimating the hydraulic 

properties of unsaturated soils. Univ. of California. Riverside. 11-13 Oct. 1989. U. S. 

Salinity Lab. and Dep. Soil and Envir. Sci. Riverside, CA. 

25-Tietje, O., and Hennings, V. 1995. Accuracy of the saturated hydraulic conductivity 

prediction by pedo-transfer functions compared to the variability within FAO textural 

classes. Geoderma. 69, 71-84. 

26-Tyler, S. W., and Wheatcraft, S. W. 1989. Application of fractal mathematics to soil 

water retention estimation. Soil Sci. Soc. Am. J. 53, 987-996. 

27-U. S. D. A. 1982. Procedures for collecting soil samples and methods of analysis for soil 

survey. Soil Survey Investigations. Report No.1. 

28-Van Genuchten, M. Th. 1980. A closed- form equation for predicting the hydraulic 

conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44, 892-898. 

32  1383پاییز /20شماره  / 5جلد / مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی



  

29-Van Genuchten, M. Th., and Leij, F. 1992. On estimating the hydraulic properties of 

unsaturated soils. pp. 1-14. In: Van Genuchten, M. Th. et al (Ed.) Proceeding of. Int. 

workshop on indirect methods of estimating the hydraulic properties of unsaturated 

soils. Univ. of California. Riverside. 11-13 Oct. 1989. U. S. Salinity Lab. and Dep. Soil 

and Envir. Sci. Riverside, CA. 

30-Wosten, J. H. M., Lilly, A. Nemes, A. and Le Bas, C. 1999. Development and use of a 

database of hydraulic properties of european soil. Geoderma. 90, 169-185. 

 

 و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاکبررسی روابط بافت خاک

 
33 



 

Journal of Agricultural Engineering Research/Vol.5 /No. 20 /Autumn 2004                        34  
 

Investigation of Relationships Between Soil Texture and Scaling 
Parameter to Predict Soil Water Content 

 
A. Khoshnood Yazdi and B. Ghahreman 

 
 

The Arya and Paris model is a commonly accepted method to translate a particle-size distribution 

curve into a corresponding soil moisture characteristic curve using scaling parameter (α). The 

scaling parameter, in the original model of Arya and Paris (1981), was assumed constant (α=1.38) 

for all soil texture classes. In recent years, several studies have shown that α is not constant and its 

quantity depends on soil particle size distribution. The present investigation was conducted in 

order to determine the relationships between soil texture and scaling parameter. In this study, α, is 

considered as a function of scaled number of spherical particles to estimate the pore length in a 

natural soil. Results confirmed that α was not a constant value but changed with increasing 

particle size, especially for the sand fraction. Since the scaling parameter is difficult to determine, 

a regression equation (r2 = 0.96) was obtained to estimate scaling parameter. The predictive 

ability of the equation and that of the constant (α = 1.38) were compared on a few soils from 

Amol, Babol, and Karaj regions. Predictions of soil water content showed reasonable to excellent 

agreement with measured data, while use of a constant value (1.38) led to under-predictions in dry 

range and over-predictions in wet range. 

 

Keywords: Particle-size Distribution, Pore Length, Scaling Parameter, Soil Moisture 

Characteristic Curve, Soil Texture. 

 


