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 .1دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیتمدرس تهران
 .2استاد گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیتمدرس تهران
 .3استادیار پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
(تاریخ دریافت1393/3/10 :ـ تاریخ تصویب)1393/4/2 :

چکيده
اندازهگیری مستقیم ویژگیهای هیدرولیکی خاک معموالً هزینهبر و وقتگیر است .تالش فراوانی صورت گرفته تا بتوان از
طریق توابع انتقالی خاک ( )PTFsو به کمک اطالعات زودیافت به ویژگیهای هیدرولیکی خاک دست یافـت .هـدا ایـ
پژوهش ارزیابی عملکرد پارامتریک و نقطهای توابع انتقـالی طیفـی ( )STFsو PTFهـا در بـرآورد پارامترهـای مـد هـای
منحنی رطوبتی ونگنوخت و بروکزـ کوری بود .همچنی  ،به منظور مقایسة کارایی متغیرهای طیفی و متغیرهای مبنایی
خاک ،عملکرد توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاکهای منطقه نسبت به مهمتری توابـع انتقـالی برخـی خـاکهـای
جهان بررسی شد .بدی منظور ،تعداد  174نمونه خاک گردآوری و منحنیهای طیفـی آنهـا در گسـترة  350تـا 2500
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر زمینی اندازهگیری شد .برخـی ویژگـیهـای فیزیکـی خـاک همـراه مقـادیر
رطوبت در پتانسیلهای ماتریک معی اندازهگیری و بـه روش حـداقل مربعـات خطـا و پارامترهـای مـد هـای رطـوبتی
ونگنوخت و بروکزـ کوری محاسبه شد .با استفاده از روش رگرسیون مرحلهای چندگانـه ،توابـع انتقـالی خـاک و توابـع
انتقالی طیفی پارامتریک و نقطهای اشتقاق یافت .نتایج نشـان داد  STFsو  PTFsخـاکهـای منطقـه در هـر دو رویکـرد
نقطهای و پارامتریک نسبت به PTFsهای دیگر مناطق جهان (متوسط  RMSRبرابر  ،)0/100برای پیشبینـی نگـهداشـت
آب در خاک ،دقت بیشتری (متوسط  RMSRبرابر  )0/029دارند .دقت بـرآورد رطوبـت خـاک توسـط مـد ونگنـوخت
(متوسط  RMSRبرابر  )0/034نسبت به مد بروکزـ کوری (متوسط  RMSRبرابر  )0/041بیشتر بود .به طور کلـیSTF ،
و PTFهای اشتقاق یافته دقت تقریباً برابری داشتند؛ با ای تفاوت که در مکشهای متوسط و زیاد STFها بـرآوردی بهتـر
ارائه کردند.
کليدواژگان :بازتاب طیفی خاک ،توابع انتقالی خاک ،توابع انتقالی طیفی
*

مقدمه

اطالعاتی خاکهای مختلف ارزیابی و راسـتآزمـایی شـود .طـی
چند دهة گذشته مطالعات بسیاری در زمینـة اشـتقاق و توسـعة
توابع انتقالی خاک در سـط جهـان و ایـران انجـا شـده اسـت

توابع انتقـالی خـاک ( )PTFsیکـی از روشهـای ییـر مسـتقیم،
ســریع ،کــمهزینــه ،و شــناختهشــده در بــرآورد ویژگــیهــای
هیــدرولیکی خــاک (منحنــی مشخصــة رطــوبتی و هــدایت
هیدرولیکی) بهشمار میآید .در واقع ،ایـ توابـع همچـون پلـی
بــرای برقــراری ارتبــاو بــی ویژگــیهــای هیــدرولیکی خــاک
(متغیرهای دیریافت) و ویژگیهای مبنایی خاک (یـا متغیرهـای
زودیافت همچون توزیع اندازة ذرات خاک ،جـر ویـژة ظـاهری،
کرب آلی) عمل میکنند .از آنجا که توابع انتقالی خاک روابطـی
تجربی هستند ،به منظور استفادة عملی از آنها در سایر مناطق
الز است دقت و کارایی آنهـا در مقابـل دادههـا و پایگـاههـای

( Vereecken et al, 1989, Vereecken et al, 1990,
Vereecken et al, 1992, Vereecken et al., 2010; Schaap et
al, 1998, Schaap et al, 2001; Jarvis et al, 2002; Rawls
;and Pachepsky, 2002; Pachepsky and Rawls, 2004
Pachepsky et al, 2006; Jana et al, 2007; Weynants et al
2009; Khodaverdiloo et al, 2011; Khodaverdiloo and
;Homaee, 2002; Ghorbani Dashtaki and Homaee, 2002
Ghorbani Dashtaki and Homaee, 2004; Ghorbani
Dashtaki and Homaee, 2007; Farokhian Firouzi and
;Homaee, 2003; Farokhian Firouzi and Homaee, 2005
Motalebi et al, 2007; Motalebi et al, 2010; Navabeian et
 .)al, 2004همچنی  ،به عملکرد و گسترة کـاربرد توابـع انتقـالی
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خاکهای جهان در مطالعـات گونـاگونی توجـه شـده اسـت .در
مطالعهای  )2001( Wosten et alدقت  21تابع انتقـالی خـاک را
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در برآورد مقدار رطوبت خاک در دو نقطة ظرفیت زراعی (مکش
 33کیلوپاســـکا ) و نقطـــة پژمردگـــی دائـــم (مکـــش 1500
کیلوپاسکا ) ارزیابی کردند .بر پایـة نتـایج آنهـا ،بـهازای همـة
توابع بیشتری دقت در مکش  1500کیلوپاسکا بهدسـت آمـد.
از طرفــی ،دو تــابع  )1968( Petersen et alو Rawls and
 )1985( Brakensiekکمتری خطا را در بـرآورد مقـدار رطوبـت
خاک بهازای ای دو مقدار مکش ماتریک نشان دادند .ای نتیجه
ممک است به دلیل وجود تنـو بـافتی خـاکهـای موجـود در
پایگاه دادههای مربوو به اشتقاق ای توابع باشـد .همچنـی  ،در
پژوهشــی  (2013) Jafari Gilandeh et alدقــت برخــی توابــع
انتقالی خاک را در شبیهسازی جریان ییر ماندگار آب در خـاک
ارزیابی کردند .نتـایج نشـان داد اگرچـه PTFهـای منطقـهای و
جهانی در برآورد منحنی رطوبتی خاک دقت مناسبی دارند ،طی
فرایند شبیهسازی رطوبت خاکْ نتایج ای دو گروه تـابع انتقـالی
با یکدیگر متفاوت است.
 )2010( Vereecken et alبه منظـور بـرآورد پارامترهـای

با ای حا  ،تاکنون دستورالعمل جـامع و مشخصـی ارائـه
نشده است که نشان دهد توابع انتقالی خاکهای مختلف در چه
مناطقی و تحت چه شرایطی قابلیت کاربرد دارنـد ( Pachepsky
 .)and Rawls, 2004مروری بر منابع نشان میدهد بهریم توسعه
و ارائة انوا روشهای مد سازی ،مانند شبکههـای عصـبی و -k
نزدیکتری همسایه و روشهای مونتکارلو و بیزی و رگرسیون
درختی ،هنوز توابع انتقـالی خـاک بـا محـدویتهـای گونـاگون
روبهرو هستند؛ محدودیتهایی نظیر وابستگی بـه نـو و میـزان
دقــت روشهــای انــدازهگیــری ،درنظرنگــرفت ویژگــیهــایی
ساختمانی و کانیشناسـی خـاک ،وجـود آثـار عـواملی همچـون
فرسایش و شخم بر پایداری زمانی توابع ،کارایی نهچندان باال در
دیگر مناطق ،نبودِ اطالعات جانبی و تکمیلی دربارة شرایطی کـه
در آن نمونهبرداری خاک انجا شده ،ورـعیت پوشـش گیـاهی،
سط زمی  ،و .)Vereecken et al, 2010( ...
طی چند دهة گذشته ،استفاده از اطالعات طیفی خاک در
گسترههای مرئی و مادون قرمز نزدیک و میانی ( 350تـا 2500
نـانومتر) روشــی ســریع و کـمهزینــه بــه منظـور بــرآورد برخــی
ویژگیهای خاک ،همچون توزیع اندازة ذرات خاک ( Gomez et

توابع انتقالی که به طور هـمزمـان از ویژگـیهـای توزیـع انـدازة

al, 2008; Lagacherie et al, 2008; Janik et al, 2009; Lopez
 ،)et al, 2013مقدار آهـک ( Lagacherie et al, 2008; Gomez

هیدرولیکی معلم ـ ونگنوخت مروری جامع بر دقت انوا توابـع
انتقالی خاکهای دنیا انجا دادند .نتایج نشـان داد آن دسـته از
ذرات ،جر ویژة ظاهری ،و کرب آلی به مثابة متغیرهای ورودی
استفاده میکنند بیشتری دقت را در بـرآورد منحنـی مشخصـة
رطوبتی خاک دارند .در حالی کـه در رـریب آب گـذری اشـبا
خاک ،عالوه بر ویژگیهای مذکور ،مقدار رطوبت در مکـشهـای
 33و  1500کیلوپاسکا اثر به نسبت زیـادی بـر افـزایش دقـت
نتـایج دارد .اخیـراً  )2011( Khodaverdiloo et alتـوابعی را بـه
منظور برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خـاکهـای آهکـی و ییـر
آهکی ارائه کردند .آنها همچنی

عملکرد توابع انتقالی Rosetta

( )Schaap et al, 2001را در برآورد ویژگیهای هیدرولیکی ایـ
خاکها ارزیابی کردند .بر پایة نتایج آنها ،توابع انتقالی اشتقاقی
در مقایسه با توابع  Rosettaبرای تخمی ویژگیهای هیدرولیکی
خاکهای منطقه دقت باالتری داشتند .از دالیل مهمی که آنها
در توجیه عملکرد پایی توابع  Rosettaارائه کردند درنظرنگرفت
کربنــات کلســیم بــه منزلــة متغیــر ورودی توابــع ،اثــر موقعیــت
جغرافیــایی بــر تغییرپــذیری ویژگــیهــای خــاک ،و تفــاوت در
روشهای اندازهگیری ای

ویژگیها بود .افزون بر ای Homaee ،

 )2008( and Farrokhian Firouziنیز نتایج مشـابهی مبنـی بـر
عملکرد پـایی توابـع انتقـالی  Rosettaدر پـیشبینـی منحنـی
مشخصة رطوبتی خاکهای گچی ایران گزارش کردند.

آلـی ( Nocita et al, 2013; Lopez et al,

 ،)et al, 2008کـرب
 ،)Viscarra Rossel and Behrens, 2010( pH ،)2013و ظرفیت
تبـاد کـاتیونی ()Janik et al, 2009; Savvides et al, 2010
شناخته شـده اسـت .بـا وجـود ایـ  ،مطالعـه در زمینـة بـرآورد
ویژگیهای هیدرولیکی خاک با استفاده از اطالعات طیفی خاک
بسیار کم است .در حا حارر ،فقط سه مطالعـه در دنیـا انجـا
شده که در آنهـا تـالش شـده از روی دادههـای طیفـی خـاک
ویژگیهای هیدرولیکی آن بـهدسـت آیـد )2007( Janik et al .و
 )2008( Minasny et alاز اطالعــات طیفــی خــاک در گســترة
مادون قرمز دور ( 2500تا  25000نانومتر) برای بـرآورد مقـدار
رطوبت خاک در مکشهای  ،300 ،10 ،1و  1500کیلوپاسـکا
استفاده کردند .بر اساس نتایج آنها ،تخمی ها در مکـش 1500
کیلوپاسکا از دقت باالتری ( RMSE=0/05سانتی متر مکعب بر
ســـانتیمتـــر مکعـــب )R2=0/51 ،در مقایســـه بـــا مکـــش 10
کیلوپاسکا ( RMSE=0/07سـانتیمتـر مکعـب بـر سـانتیمتـر
مکعب )R2=0/08 ،برخـوردار بودنـد .از آنجـا کـه سـنجندههـای
مــاهوارهای یالب ـاً در گســترة  350تــا  2500نــانومتر اقــدا بــه
تصویربرداری از عوارض سط زمـی مـیکننـد ،گسـترة مـادون
قرمز دور نمیتواند در تخمی های بزرگ مقیاس استفاده شود .از
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طرفی ،در ای پژوهشها طو موجهـای مهـم ،کـه در حقیقـت
متغیرهای مؤثر تخمینگر طی فرایند تخمی اند ،بـه طـور دقیـق
شناسایی نشدهاند .در پژوهشی دیگر  )2009( Santra et alتالش
کردند با استفاده از دادههای بازتاب طیفی خاک در گسترة 350
تا  2500نانومتر پارامترهای شکل مد رطـوبتی ونگنـوخت را
در ناحیة نزدیک اشبا (مکش کمتر از  80کیلوپاسکا ) بـرآورد
کنند .بر پایة نتایج آنها ،اگرچـه پـارامتر  nبـا دقـت متوسـطی
برآورد شد ،دقت تخمی ها در پارامترهای 𝛼 و 𝑠𝐾 بسـیار پـایی
بود .محدودیت بسیار مهم مطالعة آنهـا ایـ اسـت کـه از روی
چنی دامنة محدودی از منحنی رطوبتی نمـیتـوان بـه کـارایی
دادههای طیفی دربارة برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خـاک پـی
برد .زیرا برخی مطالعات نشان مـیدهـد اطالعـات طیفـی قـادر
نیستند آن دسته از ویژگـیهـای خـاک را کـه بـا منافـذ خـاک
مرتبط اند برآورد کنند .از آنجا که ویژگیهای هیدرولیکی خـاک
در ناحیــة اشــبا و نزدیــک اشــبا یالبـاً متـ ثر از ویژگــیهــای
ساختمانی خاک و خصوصیات منافذ خاک است ،دادههای طیفی
در پیشبینی چنی ویژگیهایی از خاک عملکرد بـاالیی ندارنـد
( .)Minasny et al, 2008اخیـراً  )2012( Babaeian et alنشـان
دادهاند با استفاده از اطالعات طیفـی خـاک در گسـترة مرئـی و
مادون قرمز نزدیک و میانی و نیز روش رگرسیون حداقل مربعات
جزئی میتوان ظرفیت نگهداشت آب در خاک را برآورد کرد.
با توجه به آنچه گفته شـد ،بـهنظـر مـیرسـد اسـتفاده از
اطالعات طیفی خاک بتواند تـا حـدودی محـدودیتهـای توابـع
انتقالی خاک را برطرا کند .زیرا ،در رویکـرد طیفـی ،دادههـای
ورودی توابع منحصر به متغیرهای طیفی خاک خواهند بـود کـه
برخالا دادههای زودیافت خاک ،منحصراً ،با روشی اسـتاندارد و
طی یک مرحله اندازهگیری میشوند .بنابرای  ،خطـای ناشـی از
تنو روشهای اندازهگیری و همچنی خطـای کـاربر بـه مقـدار
زیادی کاهش خواهد یافت .همچنی  ،روش طیفـی روشـی ییـر
مخرب و سریع است که در صورت توسعة آن ،از طریق دورکاوی
ماهوارهای ،پتانسـیل اسـتفاده در مقیـاسهـای بـزرگ را دارد و
میتواند تغییرپذیری زمانی ویژگیهای خاک را نیز مد نظر قـرار
دهد .هرچند ،استفاده از دادههای ماهوارهای محـدود بـه سـط
خاک است ،در اراری کشاورزی ،که الیة سـطحی خـاک در اثـر
شخم الیهای همگ ایجاد میکند ،میتواند کارآمد باشد.
به منظور پاسخ به ای مسئله که آیا اسـتفاده از اطالعـات
طیفی خاک میتواند به طور مـؤثر باعـب بهبـود دقـت تخمـی
ویژگیهای هیدرولیکی خاک شود ،عملکرد پارامتریک و نقطهای
دو گروه از توابع انتقالی ،شامل توابع انتقالی خاک و توابع انتقالی

طیفی ،به منظور برآورد منحنـی مشخصـة رطـوبتی خـاکهـای
ایران ،با استفاده از مد های ونگنوخت و بروکزـ کوری ،مطالعه
شد .همچنی  ،به منظور بررسی کارایی متغیرهای طیفی نسـبت
به متغیرهای مبنایی خاک ،عملکرد توابع انتقالی اشتقاقیافته در
مقابل برخی توابع انتقالی خاکهای دنیا مقایسه و ارزیابی شد.

تئوری
مدلهای منحنی مشخصة رطوبتی خاک

به منظور توصیف منحنی مشخصة رطوبتی خـاک از مـد هـای
رطــوبتی ونگنــوخت (رابطــة  )1و بروکــزـ کــوری (رابطــة )2
اسـتفاده شـد ( Brooks and Corey, 1964; van Genuchten,
:)1980
(رابطة )1

h0
h0

(رابطة )2

 s

 ( h)  
n m
r   s  r  . 1  ˆ h 



h  1/ 

h  1/ 


1
Se  

  h

 hمکــش ماتریــک )m=1-1/n( m ،n ، ̂ ،پارامترهــای
شکل منحنـی رطـوبتی ( ̂ برحسـب  n ،cm-1و  mو  بـدون
بعد)  (h) ،مقـدار رطوبـت ( )cm3 cm-3بـهازای پتانسـیلهـای
ماتریــک ) h ( ،معــی (  r ،)cmو  )cm3 cm-3(  sبــهترتیــب
مقدار رطوبت باقیمانـده و اشـبا خـاک ،و  Seاشـبا نسـبی (
( ) Se   (h)   r /  s   rبدون بعد) است.
با استفاده از کمینهسازی تابع هدا (رابطـة  ،)3بـه روش
حداقل مربعـات خطـا ،مـد هـای رطـوبتی بـه نقـاو رطـوبتی
اندازهگیری شده برازش و پارامترهای هیـدرولیکی شـامل ̂،n ، 
 ،mو  محاسبه شدند .مقدار رطوبت باقیماندة (  )  rخاک نیز
نزدیک به  )0/001( 0درنظر گرفته شد ( Schaap and Bouten,
:)1996
O(b)   wi  i   i (b)

(رابطة )3

2

N

i 1

  iو   iبهترتیب مقادیر رطوبت خاک اندازهگیریشـده و
تخمینی N ،تعداد نقـاو منحنـی رطـوبتی ،و  wiرـرایب وزنـی
(برابر  )1است.
توابع انتقالی ()TFs

1

توابع انتقالی ،که در ای پژوهش درنظر گرفته شـدند ،شـامل دو
گروه  .1برخی توابع انتقالی مهم خاکهای دنیا (شامل  14سری
تابع انتقالی) و  .2توابع انتقالی اشـتقاق یافتـه بـرای خـاکهـای
1. Transfer Functions
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منطقه (شامل  3سری تابع انتقالی) بودنـد .در توابـع گـروه او ،
بهترتیب ،تعداد  3و  6سـری تـابع انتقـالی خـاک بـرای بـرآورد
پارامترهای مد های رطـوبتی بروکـزـ کـوری ( Campbell and

آنها در دامنة مرئی و مادون قرمز نزدیک و مادون قرمـز میـانی
( 350تــا  2500نــانومتر) بــه کمــک دســتگاه اســپکترورادیومتر
زمینــی ( )FieldSpec®3, ASD, FR, USAو بــا اســتفاده از
روشهای استاندارد طیفسنجی در تاریکخانه اندازهگیـری شـد
( .)Viscarra Rossel, 2008بــــرای اطــــال از جزئیــــات
اندازهگیریهای طیفی میتوان به مقالة (2012) Babaeian et al
مراجعه کرد.

منظور برآورد برخـی نقـاو مهـم رطـوبتی خـاک ( Gupta and

همبستگی متغيرها و اشتقاق توابع انتقالی خاک و توابع انتقالی

Shizowa, 1992; Saxon et al, 1986; Oosterveld and
 )Chang, 1980و ونگنــوخت ( ;Vereecken et al, 1989
Weynants et al, 2009; Wosten et al, 1999; Schaap et al,
2001; Zacharias and Wessolek, 2007; Khodaverdiloo et
( )al, 2011رویکرد پارامتریک) و  5سری تابع انتقالی خـاک بـه
Larson, 1979; Rawls et al, 1983; Tomasella and Hodnet,
)1998; Al-Majou et al, 2008; Khodaverdiloo et al, 2011

(رویکرد نقطهای) درنظر گرفته شدند .در توابع گروه دو  ،بهازای
هر یک از مد های رطوبتی و نیز رویکرد نقطهای یک سری تابع
انتقالی خاک اشتقاق یافت .در جدو  1جزئیات ای توابع همراه
متغیرهای ورودی ،تعداد دادههای استفاده شده ،و روش اشـتقاق
توابع می آید .برای اطال از جزئیات روابط ریاری توابـع انتقـالی
گروه او میتوان به منابع مرتبط در ایـ زمینـه مراجعـه کـرد
( Vereecken et al, 1989; Weynants et al, 2009; Schaap et
;al, 2001; Wosten et al, 2001; Gupta and Larson, 1979
Rawls et al, 1982; Tomasella and Hodnett, 1998; Saxton
et al, 1986; Oosterveld and Chang, 1980; Zacharias and
;Wessolek, 2007; Campbell and Shiozawa, 1992
.)Khodaverdiloo et al, 2011

مواد و روشها
نمونهبرداری و اندازهگيری ويژگیهای هيدروليکی خاک

تعداد  174نمونه خاک از الیة سطحی ( 0تا  30سانتیمتـر) بـه
صورت سریهای دستخورده و دسـتنخـورده از منطقـهای بـه
وسعت  250کیلومتر مربع واقع در زیر حـوزة آبخیـز زنجـانرود
جمعآوری شد .پس از انتقا نمونـههـای خـاک بـه آزمایشـگاه،
مقدار رطوبت حجمی خاکها در پتانسیلهـای ماتریـک ،-5 ،0
،-10000 ،-5000 ،-3000 ،-1000 ،-330 ،-100 ،-50 ،-10
و  -15000سانتیمتـر بـا اسـتفاده از روشهـای جعبـة شـنی و
صفحات فشـاری انـدازهگیـری شـد (.)Vereecken et al, 2010
دیگر ویژگیهای خاک ،همچون توزیع اندازة ذرات و مقدار کرب
آلی و جر ویژة ظاهری خاک ،به روشهای هیدرومتری و واکلی
بالک و کلوخه انـدازهگیـری شـدند ( ;Gee and Bauder, 1986
.)Walkley and Black, 1934

طيفسنجی خاک و پيشپردازشهای طيفی

به منظور اندازهگیری بازتاب طیفی خاک ،نمونههـای هواخشـک
خاکها از الک  2میلیمتر عبور داده شد و منحنـیهـای طیفـی

طيفی

به منظور فراهم کردن امکان ارزیابی صحی دقت توابع ،دادههای
مبنایی خاک و دادههای هیدرولیکی و دادههای طیفی موجود به
دو گــروه دادههــای واســنجی ( )n=130و اعتبارســنجی ()n=44
تقسیم شدند .ابتدا نرما بودن پارامترهای هیدرولیکی به کمـک
آزمون کلمگـرواـ اسـمیرنف در سـط  5درصـد بررسـی شـد.
متغیرهایی که توزیع ییر نرما داشتند به کمک تبدیل مناسـب
نرما شدند (شکل  1ب) .سپس ،با استفاده از رریب همبستگی
پیرسون ،میزان ارتباو متغیرهای مبنـایی خـاک (شـامل توزیـع
اندازة ذرات خاک،کرب آلی ،جر ویـژة ظـاهری) و نیـز مقـادیر
بازتاب طیفی در هر طو موج با پارامترهای هیـدرولیکی خـاک
(شامل پارامترهـای مـد هـای ونگنـوخت و بروکـز ـ کـوری و
رطوبت حجمی خاک در مکشهای معی ) بررسی شد .آن دسته
از متغیرهایی کـه همبسـتگی معنـادار در سـطو  1و  5درصـد
داشتند به منزلة متغیرهای ورودی رگرسیون مرحلهای چندگانه
انتخاب شدند .روابط رگرسیونی دو گروه توابع انتقالی پارامتریک
و نقطهای ،شامل توابـع انتقـالی طیفـی و توابـع انتقـالی خـاک،
1
تعیی شدند .هر تابع انتقالی از نظر وجود هم راستایی چندگانه
و نیــز همبســتگیهــای درونــی 2متغیرهــا بــهترتیــب بــه کمــک
شاخصهای تور واریانس ( 3)VIFو دوربی ـ واتسـون 4ارزیـابی
شــدند ( .)Ho, 2006بــه منظــور درنظرگــرفت عــد قطعیــت
پارامترهای هیدرولیکی تخمینی از روشـی کـه Weynants et al
( )2009ارائه کردند استفاده شد .در ای روش ،ررایب رگرسیون
بهدسـتآمـده در روابـط رگرسـیونیا پارامترهـای هیـدرولیکی و
مقادیر بازتاب طیفی مقادیر پیشی درنظر گرفته شد .در مرحلـة
بعد ،مقدار بهینة ایـ رـرایب از طریـق کمینـهکـردن مجمـو
مربعات باقیماندة پارامترهـای هیـدرولیکی تخمینـی در مرحلـة
او و مقادیر پارامترهای هیدرولیکی مشاهدهای محاسبه شد.
1. Multico-linearity
2. Autocorrelation
3. Variance Inflation Factor
4. Durbin Watson

باباييان و همکاران :عملکرد توابع انتقالی طيفی پارامتريک و 479 ...

دقتآزمايی توابع انتقالی

صورت رابطههای  4و  5است:

از آنجا که توابع انتقالی اشـتقاقی مـد هـایی تجربـی محسـوب
مــیشــوند ،الز اســت دقــت و صــحت آنهــا در مقابــل ســایر
ورودیها ،که قبالً در اشتقاق توابع استفاده نشدهاند ،آزمون شود.
ارزیابی دقت توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک با استفاده
از آمــارههــای میــانگی خطــا ( )MEو ریشــة میــانگی مربعــات
باقی مانده ( )RMSRانجا شد .بیـان ریارـی ایـ آمـارههـا بـه

(رابطة )4

)   iObs.

(رابطة )5

N
1
(iPr ed .   iObs. ) 2

N  P i1

N

Pr ed .
i

 (
i 1

1
N

ME 

RMSR 

  iObs.و   iPr ed .بــهترتیــب مقــادیر رطوبــت مشــاهدهای و
تخمینی بهازای پتانسـیل ماتریـک  P ،iتعـداد تخمینگرهـا ،و N
تعداد دادههاست.

جدول  .1خالصهای از توابع انتقالی مختلف همراه متغيرهای ورودی ،تعداد دادهها ،و روش اشتقاق توابع
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توابع انتقالی خاک منطقه
()region-specific PTFs
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اشتقاق
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رویکرد پارامتریک
مد ونگنوخت

روش

توابع انتقالی

+

 s ,  5 , 10 ,  330 , 1000 ,  5000 , 10000 , 15000
dg

 LRرگرسیون خطی NLR ،رگرسیون ییر خطی NN ،شبکة عصبی مصنوعی A ،و  Bررایب مد خطی بروکزـ کوری hb ،مکش ورود هوا به خاکbs ،
رریب توانی مد بروکزـ کوری،

dg

و   gبهترتیب میانگی و انحراا معیار هندسی قطر ذرات خاک است.
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يافتهها و بحث
توابع انتقالی طيفی ()STFs

در شکل  1الـف ،رـریب همبسـتگی پیرسـون ( )rبـی مقـادیر
بازتاب طیفی خاک در هر طو موج با مقادیر رطوبـت خـاک در
مکشهای مختلف میآیـد .همـانطـور کـه مشـاهده مـیشـود،
همبستگی باال و معناداری بی نقاو رطـوبتی خـاک بـا مقـادیر
بازتاب طیفی در گسترة مرئـی و مـادون قرمـز نزدیـک و میـانی
وجـود دارد .بــاالتری رــریب همبسـتگی (معنــادار در ســط 1
درصد) در مکـشهـای 3000 ،)r=0/50( 1000 ،)r=0/46( 330
( ،)r=0/69( 10000 ،)r=0/67( 5000 ،)r=0/66و 15000
( )r=0/67ســانتیمتــر و بــهازای طــو مــوجهــای ( 587گســترة
مرئی) ،1957 ،1417 ،و  2307نانومتر بهدست آمد .در حالی که
در رطوبتهای اشبا و نزدیک به اشبا (مکشهای  0و  5و 10
سانتیمتر) ای همبستگیها چندان قوی نبود ( .)r>0/20عـالوه

بر ای  ،در مکشهای باالتر از  3000سانتیمتر همبسـتگیهـای
معنادار در طو موجهای جـذبی (2340 ،2212 ،1915 ،1414
نانومتر) مشاهده شد.
همبســتگی بــی مقــادیر بازتــاب طیفــی خــاک در طــو
مــوجهــای مختلــف بــا پارامترهــای شــکل مــد هــای رطــوبتی
ونگنوخت و بروکزـ کوری در شکل ( 1ب) میآید .همـانطـور
کــه دیــده مــیشــود ،پارامترهــای هیــدرولیکی خــاک نیــز
همبستگیهای مثبت و منفی و معناداری ،بهازای طو موجهای
مختلف ،بهویژه در ناحیة مادون قرمز دور نشان میدهند .الگـوی
همبستگی مقادیر رطوبت خاک بهازای مکشهای مختلف مشابه
الگوی همبستگی پارامترهـای هیـدرولیکی در طـو مـوجهـای
مختلف بود .بررسیهـا نشـان داد همبسـتگی قـوی بـی نقـاو
رطوبتی خاک با مقادیر بازتاب طیفی به دلیل اثر مسـتقیم ذرات
رس و ش بر رفتار طیفی خاک اسـت (.)Stenberg et al, 2010

االف

ب
شکل  .1ضريب همبستگی پيرسون ( )rبين مقدار رطوبت خاک بهازای مکشهای ماتريک معين (الف) و پارامترهای شکل مدلهای رطوبتی ونگنوختن و بروکزـ
کوری (ب) با مقادير بازتاب طيفی در طول موجهای مختلف

در جدو  2مد های پارامتریک و نقطهای توابـع انتقـالی
طیفی خاک همراه مقـادیر  R2و  RMSRمـیآیـد .مقـادیر  R2و
 RMSRتوابع نقطهای بهترتیب بی  0/02تا  0/64و  0/0124تـا
 0/0536سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر مکعب بهدسـت آمـد .در
حالی که بهازای توابع پارامتریک مقادیر  R2در گسـترة  0/14تـا
 0/44محاســبه شــد .دقــت تخمــی توابــع طیفــی نقطــهای در
مکشهای باال بیشتر از مکشهای متوسط و پایی بـود .از آنجـا
که ساختمان خاک نقش مهمی در نگـهداشـت آب در خـاک در
مکشهای پایی دارد ،توابع نقطهای قابلیت باالیی در برآورد ای
ویژگی خاک نداشتند .به عالوه ،ذرات رس به دلیل داشت انرژی

جذب سطحی باال ،بهویژه در انتهـای خشـک منحنـی رطـوبتی،
باعب میشوند آب بیشتری در خاک نگهداری شود و مستقیم بر
مقدار بازتاب خاک تـ ثیر مـیگذارنـد .از ایـ رو تخمـی هـا در
انتهای خشک منحنی رطوبتی بـا دقـت بیشـتری همـراه اسـت.
کاهش مقادیر  RMSRاز انتهای مرطوب به سمت انتهای خشک
منحنی رطوبتی در انطباق با یافتههـای )2008( Minasny et al
و  )2007( Janik et alقرار دارد .ای پژوهشـگران بـا اسـتفاده از
دادههای طیفـی مـادون قرمـز دور ( 2500تـا  25000نـانومتر)
نشان دادند دقت تخمی هـا از انتهـای خشـک (مکـش 15000
سانتی متر) به سمت انتهای مرطـوب (مکـش  100سـانتیمتـر)

باباييان و همکاران :عملکرد توابع انتقالی طيفی پارامتريک و ...

کاهش مییابد؛ طوری که مقادیر  R2و  RMSEدر ایـ دو انتهـا
بهترتیب بی  0/05-0/51و  0/05-0/07سـانتیمتـر مکعـب بـر
سانتیمتر مکعب محاسبه شده است .در ای زمینـه Tranter et
 (2008) alنیز نتایج مشابهی گزارش کردهاند.
توابع طیفی پارامتریک در مقایسه با توابع طیفی نقطـهای
دقت نسبتاً پایی تری داشتند؛ مثالً ،مقدار  R2بهدستآمده برای
تخمی پارامتر شکل  در مد بروکزـ کوری ( )0/14کوچکتر
از مقادیر بهدست آمده برای تخمی رطوبت خاک در مکشهـای
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باالتر از  330سانتیمتر ( )0/52>R2>0/63و پارامتر )0/44( 
بود .در پارامترهای شکل مد ونگنـوخت نیـز نتـایج مشـابهی
بهدست آمد .به عبارت دیگر ،پارامتر  nنسبت بـه پـارامتر   بـا
دقت بیشتری برآورد شد .بر ای اساس ،میتـوان نتیجـه گرفـت
پارامترهای شکل ،که مرتبط با مکش ورود هوا به خاکاند (یعنی
  و  ،) در مقایسه با پارامترهـای  و  nبـا دقـت کمتـری
برآورد شدهاند.

جدول  .2مدلهای رگرسيونی توابع انتقالی طيفی پارامتريک و نقطهای خاکهای منطقه همراه مقادير ضريب تبيين ( )R2و جذر ميانگين مربعات خطای
باقیمانده ()RMSR

توابع انتقالی طیفی ()STFs

𝟐

𝑹𝑺𝑴𝑹

𝑹

) 15000  3.93  0.01(0.123R442  0.588R602  1.749 R662  5.237 R2142  0.787 R2227  0.909 R2287  0.94 R2327

***

0/0126

) 10000  5.427  0.01(0.02 R442  0.172 R532  2.17 R662  5.278R2142  0.795R2152  0.543R2202  1.608R2307  0.443R2327

***

0/0124

)  5000  0.247  0.01(0.0119 R442  0.2271R532  1.832 R667  0.2941R2162  0.4869 R2202  1.66 R2307  0.508R2322  0.081R2447

***

0/60

0/0135

)  3000  0.139  0.01(0.096 R437  1.776 R662  0.025R1732  0.481R2222  0.9180 R2302  1.146 R2327  0.694 R2367  1.083R2402

***

0/59

0/0142

) 1000  3.832  0.01(0.91R457  1.492 R502  0.615R1162  1.690 R2287  1.152 R2332  1.406 R2402

***

0/0167

)  330  0.354  0.01(0.8527 R437  2.369 R507  1.872 R572  2.256 R2187  1.975R2257  3.884 R2307  1.444 R2422

***

0/52

0/0178

) 10  4.332  0.01(3.386 R2242  1.521R2427

**

0/05

0/0472

)  5  4.7097  0.01(3.52 R2242  1.801R2427

**

0/05

0/0496

)  s  2.888  0.01(3.501R2242

*

0/02

0/0536

)    44.107  0.01(2.174 R552  48.77 R687  0.494 R1252  0.53R1897  2.608R2222  19.654 R2317  21.707 R2447

***

0/372

) n  3.739  0.01(0.20 R552  0.116 R1417  0.385R1957  1.885R2157  0.935R2222  2.82 R2307  1.623R2427

***

0/0268

)   4.762  0.01(9.104 R2237  4.3711R2347

***

0/1172

)   8.813  0.01(4.170 R502  12.447 R587  51.518R2107  48.89 R2117  23.261R2242  22.319 R2307

***

0/1650

0/63
0/64

0/53

0/33
0/38
0/14
0/44

  و  nپارامترهای شکل مد رطوبتی ونگنوخت   ،و  پارامترهای شکل مد رطوبتی بروکزـ کوری Rw ،مقدار بازتاب طیفی ( )%در طو موج ( wنانومتر) ،و  مقدار
رطوبت حجمی خاک (سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر مکعب) در مکشهای مختلف است *** .و ** بهترتیب سطو معناداری  0/001و 0/01را نشان میدهند.

توابع انتقالی خاک ()PTFs

در جدو  3توابع انتقالی پارامتریک و نقطهای خاک بـه منظـور
برآورد مقادیر رطوبت در مکشهـای مختلـف و نیـز پارامترهـای
مد های ونگنـوخت و بروکـزـ کـوری مـیآیـد .در ایـ توابـع
ویژگیهای مبنایی خاک شامل مقادیر رس ،سیلت ،شـ  ،جـر
ویژة ظاهری ،کرب آلی ،و میـانگی هندسـی قطـر ذرات خـاک
متغیرهای تخمینگر درنظر گرفته شـدهانـد .در برخـی توابـع بـه
منظور اجتناب از همراستایی چندگانه از نسبت بی رس و شـ
استفاده شده اسـت ( .)Khodaverdiloo et al, 2011بـر اسـاس
توابع انتقالی نقطهای خـاک ،مقـادیر رطوبـت خـاک در گسـترة
مکش ماتریک  0تـا  15000سـانتیمتـر بـا  R2و  RMSRبـی

 0/29تــا  0/66و  0/0126تــا  0/0360ســانتیمتــر مکعــب بــر
سانتیمتر مکعـب بـهدسـت آمـد .بیشـتری مقـادیر  RMSRدر
رطوبتهای نزدیـک بـه اشـبا (یعنـی مکـشهـای  0و  5و 10
سانتیمتر) و با متوسط مقدار برابر  0/03سـانتیمتـر مکعـب بـر
سانتیمتر مکعب محاسبه شد .ای نتیجه نشاندهنـدة آن اسـت
که جر ویژة ظاهری خاک نتوانسـته اسـت بـه طـور دقیـق اثـر
ساختمان خاک را در نگهداشـت رطوبـت خـاک در مکـشهـای
پایی نشان دهد .مروری بر پژوهشهـای انجـا شـده در زمینـة
توابع انتقالی نقطهای خـاک نشـان مـی دهـد بیشـتری مقـادیر
 RMSRدر مکشهـای بـی  500تـا  2500سـانتی متـر (-3/4
 )pF=2/7بـهدسـت آمـده اسـت ( .)Vereecken et al, 2010در
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حالی که نتایج پژوهش حارر در انطباق با یافتههای Nemes et

دقتآزمايی توابع انتقالی

 )2003( alو  )2011( Khodaverdiloo et alاســت .در واقــع،
توصیف دقیق منحنی مشخصة رطوبتی خاک در نواحی نزدیـک
بــه اشــبا خــاک هنــوز چالشــی مهــم در فیزیــک خــاک اســت
(.)Vereecken et al, 2010
همانطور که جدو  3نشان میدهد ،نقاو رطوبتی نسبت
به پارامترهای مد های رطوبتی با دقت بیشتری برآورد شدهاند.
به عبارت دیگر ،توابع انتقالی خاک ،مشابه توابع انتقـالی طیفـی،
پارامترهای مد های ونگنوخت و بروکز ـ کوری را با مقادیر R2
کمتر از  0/50برآورد کردهاند .ای ورـعیت مـیتوانـد بـه دلیـل
وجود خطـای بـرازش مـد هـای رطـوبتی خـاک بـه دادههـای
اندازهگیریشده ،گسترة نهچندان وسیع پارامترهای هیـدرولیکی
خاکهای منطقه ،و وابسـتگی درونـی پارامترهـای هیـدرولیکی
خاک باشد ( .)van der Berg et al, 1997دیگر پژوهشگران نیـز
نتایج مشابهی در زمینة دقت تخمـی توابـع انتقـالی نقطـهای و
پارامتریـک خــاک گــزارش کــردهانــد ( ;Tranter et al, 2008
.)Khodaverdiloo et al, 2011

در شکل  2تغییرات مقادیر  RMSRو  MEرطوبت حجمی خاک
بهازای پتانسیلهای ماتریک معـی ( ،)pFکـه بـا توابـع انتقـالی
مختلف محاسبه شـدهانـد ،مـیآیـد .بـهازای مـد ونگنـوخت ،
بیشتری مقادیر  RMSRدر مکشهای بی  0تا  100سانتیمتر
( )pF=2بــا مقــادیر بــی  0/04تــا  0/19ســانتیمتــر مکعــب بــر
سانتیمتر مکعب بهدست آمد (شکل  2الف) .همچنی  ،بیشتری
و کمتری مقادیر  RMSRبهازای مد ونگنوخت بـهترتیـب در
حضور توابع انتقالی  )2007( Zacharias and Wessolekو توابـع
انتقالی طیفی با متوسط مقادیر برابر  0/08و  0/032سـانتیمتـر
مکعب بر سانتی متر مکعب مشاهده شد .عالوه بر ایـ  ،کمتـری
تغییرات بی مقادیر  RMSRحاصـل توابـع انتقـالی مختلـف در
نواحی نزدیـک بـه اشـبا ( )pF>1/7و نـواحی خشـک منحنـی
رطوبتی ( )pF<3مشـاهده شـد (شـکل  2الـف) .توابـع انتقـالی
 )2007( Zacharias and Wessolekبیشتری انحراا را در نقاو
اشبا و نزدیک به اشبا ( )pF>1/7نشـان دادنـد .ایـ انحـراا
میتواند به دلیـل وجـود ماکروپورهـا در خـاک ،تفـاوت در نـو
خاکها ،تعداد اندک خاکهـای مطالعـه شـده یـا درنظرنگـرفت
مقدار مادة آلی خاک به منزلـة یکـی از متغیرهـای ورودی مهـم
توابع انتقالی توسط آنها باشد ( .)Vereecken et al, 2010عالوه
بر توابع  ،)2007( Zacharias and Wessolekتوابـع Wosten et
 )1999( alنیز در نقاو نزدیک به اشبا با خطای بـاالیی همـراه
بودند .ای خطای باال میتواند به دلیل درنظرنگرفت جـر ویـژة
ظاهری خاک به منزلة متغیر ورودی ای توابع باشد ( Sharma et
 .)al, 2006; Schaap et al, 2001از طرفی ،محدودیت استفاده از
فرض  m=1-1/nدر فراینـد بـرازش مـد ونگنـوخت بـه نقـاو
رطوبتی نزدیک به اشبا را قبالً دیگر پژوهشـگران نیـز گـزارش
کـردهانـد (.)Vereecken et al, 1989; Cornelis et al, 2005
افزون بر ای  ،به دلیـل وجـود مشـکالت انـدازهگیـری ،همچـون
محبوسشدن هوا در خاک و نیز عد اشبا کامل منافـذ خـاک،
تعیی دقیق مقدار رطوبت حجمی خاک در نـواحی نزدیـک بـه
اشبا بهآسانی امکانپذیر نیست .توابع انتقالی Khodaverdiloo
 )2011( et alنتایجی نزدیک و مشابه PTFها و STFهای منطقه
ارائـــه کردنـــد .توابـــع انتقـــالی  )1989( Vereecken et alو
 )2009( Weynants et alنسبت به توابع )2001( Schaap et al
و  )1999( Wosten et alو )2007( Zacharias and Wessolek
دقت باالتری در دامنة نزدیک به اشبا ( )pF>1/5نشـان دادنـد.
ای میتواند به دلیل درنظرگرفت مقـدار کـرب آلـی عـالوه بـر
توزیع اندازة ذرات و جر ویژة ظاهری به مثابة متغیرهای ورودی

جدول  .3مدلهای رگرسيونی توابع انتقالی پارامتريک و نقطهای خاکهای
منطقه همراه مقادير ضريب تبيين ( )R2و جذر ميانگين مربعات خطا
()RMSR

توابع انتقالی خاک ()PTFs

𝟐𝑹

𝑹𝑺𝑴𝑹

15000  0.212  0.025C / S  0.087 b

***

0/0129

10000  0.173  0.0009C  0.016C / S  0.061b

***

0/0128

5000  0.186  0.01OC  0.029C / S  0.055b

***

0/0126

*3000  0.153  0.013OC  0.026C / S  0.078d g

***

0/66

0/0129

1000  0.237  0.0011S  0.021OC

***

0/33

0/0200

330  0.196  0.013OC  0.030C / S  0.020 b

***

0/0217

10  0.8211  0.000459C  0.2761b

***

0/36

0/0356

5  0.869  0.0258OC  0.2916 b

***

0/40

0/0360

 s  0.9743  0.0351OC  0.3442 b

***

0/0339

   2.189  0.0020C  0.3199OC

***

0/4321

n  1.331  0.00007C  0.00069 Si  0.9915000

***

0/0253

  0.4733  0.0018C  0.0023S  0.1799 b

***

0/1204

***

0/1599

  1.2573  0.00433S  5.478315000

0/61
0/62
0/65

0/29

0/53
0/10
0/44
0/10
0/46

  و  nپارامترهای شکل مد رطوبتی ونگنوخت   ،و  پارامترهای شکل
مد رطوبتی بروکزـ کوری C ،و  Sو  Siو  OCبهترتیب درصد رس و ش و سیلت
و کرب آلی خاک  b ،جر ویژة ظاهری خاک (گر بر سانتیمتر مکعب)d * ،
g

میانگی هندسی قطر ذرات خاک ،و  مقدار رطوبت حجمی خاک (سانتیمتر
مکعب بر سانتیمتر مکعب) در مکشهای مختلف است *** .و ** بهترتیب
سطو معناداری  0/001و  0/01را نشان میدهند.
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ای توابع باشد .بر اساس مد ونگنوخت  ،مقدار  RMSRتوابـع
انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاکهای منطقه در مکشهای باال
( )pF<2/5تقریباً ثابت و با تغییرات بسیار انـدکی همـراه بودنـد.
همچنی  ،مقادیر  RMSRحاصـل توابـع انتقـالی خـاک و توابـع
انتقالی طیفی خاکهای منطقه تقریباً مشابه یکدیگر بـهدسـت
آمد؛ با ای تفاوت که در مکـشهـای متوسـط و بـاال ()pF<1/7
توابع طیفی دقت نسبتاً باالتری داشتند (شکل  2الف).
بر پایـة مقـادیر  MEو مـد ونگنـوخت  ،بـه جـز توابـع
 )2007( Zacharias and Wessolekو ،)1999( Wosten et al
همة توابع انتقالی تمایل به بیشبرآوردی رطوبـت خـاک بـهازای
همــة پتانســیلهــای ماتریــک داشــتند (شــکل  2ب) .توابــع
 )2007( Zacharias and Wessolekدر نـــواحی مرطـــوب
( )pF>3/5و توابــع  )1999( Wosten et alدر نــواحی خشــک
( )pF<2در تخمی رطوبت خاک حالت کمبرآورد نشـان دادنـد.
ای کمبرآوردی ممک است به دلیل درنظرنگرفت مادة آلی بـه
منزلة متغیر ورودی ای توابع باشد .زیرا مادة آلی نقش مهمی در
ظرفیت نگه داشت آب در خاک در نقاو نزدیک به اشـبا و نیـز
بخــش خشــک منحنــی رطــوبتی دارد .حــداقل مقــادیر  MEدر
نــواحی نزدیــک بــه اشــبا ( )pF>1و نیــز در گســترة خشــک
( )pF<3منحنی رطوبتی بهدست آمد.
بهازای مد بروکزـ کوری ،مقدار  RMSRحاصـل از همـة
توابـع انتقـالی بـه جـز توابـع  )1986( Saxton et alبـا افـزایش
پتانسیل ماتریک خاک کاهش پیدا کرد (شـکل  2ج) .از طرفـی،
به جـز توابـع  ،)1986( Saxton et alبیشـتری مقـادیر RMSR
بهازای مکشهای کمتر از  10سانتیمتر ( )pF>1بهدسـت آمـد.
ای نتیجه میتواند به دلیل ناتوانی ای توابع در توصـیف منافـذ
درشت خاک در منطقه نزدیک به اشبا باشد .در توابع Saxton
 )1986( et alفقط از مقـادیر رس و شـ بـه مثابـة متغیرهـای
تخمینگر استفاده شده است .بنابرای یکی از دالیـل رـعف ایـ
توابع در نواحی با رطوبت متوسـط و خشـک ( )pF<1/7ممکـ
است به دلیل درنظرنگرفت جر ویژة ظاهری و مادة آلی خـاک
به منزلة متغیرهای ورودی مهم در ای توابع باشد.
مشابه مد ونگنوخت بهازای مـد بروکـز ـ کـوری نیـز
توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاکهای منطقه ،نسـبت بـه
سایر توابع انتقالی خاک ،با کمتری مقدار  RMSRهمراه بودنـد؛
طوری که متوسط مقدار  RMSRبرای ای توابع بهترتیـب برابـر
 0/042و  0/039سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر مکعب بـهدسـت
آمد .با استفاده از مد بروکزـ کـوری و در مکـشهـای کمتـر از
 100سانتی متر ( ،)pF>2توابع انتقالی خاکهای منطقه از دقت

نسبتاً باالتری در مقایسه با توابع انتقالی طیفی برخوردار بودنـد.
در حالی که در مکشهای بیشتر از  100سانتیمتر دقت تخمی
توابع انتقالی طیفی بیشتر از توابع انتقالی خاک بود (شکل  2ج).
دقت پایی توابع انتقالی طیفی بهازای  pF>2میتواند بـه دلیـل
حساسیت پایی گسترة مرئی و مادون قرمز به سـاختمان خـاک
باشد که نتوانسته ای ویژگی خاک را ،که اثـر قابـل تـوجهی بـر
نگهداشت آب در خاک در انتهای مرطوب منحنی رطـوبتی دارد،
به طور صحی برآورد کند .ساختمان خاک عمدتاً در ارتبـاو بـا
اندازه و فراوانی و نحوة اتصا منافذ خـاک بـا یـکدیگـر اسـت.
پژوهشها نشان داده آن دسته از ویژگیهای خاک که مرتبط بـا
منافذ خـاک انـد ،ماننـد جـر ویـژة ظـاهری و رطوبـت اشـبا ،
نمیتوانند برخالا ویژگیهایی که بخش جامد خاک را تشـکیل
میدهند (مانند رس و ش و مادة آلی) با دقت زیاد برآورد شوند
( Mutuo et al, 2006; Minasny et al, 2008; Cecillon et al,
 .)2009بر پایة مقادیر  MEو با استفاده از مد بروکزـ کوری ،به
جز توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاکهـای منطقـه ،سـایر
توابع انتقالی خاک حالت کمبرآورد را بهویژه در ناحیة مرطوب و
نزدیک به اشبا نشان دادند .در حالی که توابع انتقالی طیفـی و
توابع انتقالی خاکهای منطقه با حالت بیشبـرآورد ،بـهویـژه در
نقطة اشبا خاک ،همراه بودند (شکل  2د).
به طور کلی ،بر اساس توابع پارامتریـک مـیتـوان نتیجـه
گرفت که یالب توابع انتقالی در ناحیة خشک منحنی رطوبتی با
دقت بـاالتری همـراهانـد (شـکل  .)2فقـط توابـع Saxton et al
( )1986در ناحیة خشک منحنی رطوبتی دقت پـایینی داشـتند.
مقادیر  RMSRتوابع انتقالی نقطهای بـی  0/020تـا  0/278بـا
مقدار متوسط  0/047سانتیمتر مکعـب بـر سـانتیمتـر مکعـب
بهدست آمد .از طرفی ،با افـزایش مقـدار مکـش خـاک ،مقـادیر
 RMSRبرای همة توابع انتقالی نقطهای کـاهش یافـت .در ایـ
میان ،توابع نقطهای  )1979( Gupta and Larsonو Tomasella
 )1998( and Hodnetنسبت بـه سـایر توابـع بیشـتری مقـادیر
 RMSRرا تقریباً در همة مکشها نشان دادند .بی توابع انتقالی
خـــاکهـــای دنیـــا ،توابـــع  )2008( Al-Majou et alو
 )2011( Khodaverdiloo et alبا مقادیر متوسـط  RMSRبرابـر
 0/026و  0/028نتایج بهتری ارائه کردند .به طور کلی ،بر اساس
رویکرد نقطهای ،توابع انتقالی طیفی و توابع انتقـالی خـاکهـای
منطقه بـهترتیـب بـا مقـادیر متوسـط  RMSRبرابـر  0/0127و
 0/0155سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر مکعب با بیشتری دقـت
همراه بودند؛ هرچند نتایج ای توابع تـا حـدود زیـادی مشـابه و
نزدیک به یکدیگر بود (شکل  2ه) .بر پایة مقادیر  ،MEبـه جـز
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 توابـع.)Cornelis et al, 2001( پژوهشگران نیـز نشـان دادهانـد
) بــرای خــاکهــای رســوبی مرکــز1979( Gupta and Larson
. نمونه خاک اشتقاق پیـدا کـردهانـد43 امریکا و بر اساس تعداد
 استفاده از ای توابع در خاکهای ییـر رسـوبی ممکـ، بنابرای
.است با نتایج مطلوبی همراه نباشد
Vereecken et al. (1989)
Weynants et al. (2009)
Wosten et al. (1999) (HYPRESS)
Schaap et al. (2001) (Rosetta) SSCBD
Parametric STFs
Region-specific PTFs
Zacharias and Wessolek (2007)
Khodaverdiloo et al. (2011)

)(الف

 سایر توابـع بـا حالـت بـیشبـرآورد،)1983( Rawls et al توابع
Gupta  حالت بیشبرآورد برای توابـع، در ای میان.همراه بودند
 با شدت0/145  برابرME ) با مقدار متوسط1979( and Larson
Gupta and  تمایـل توابـع.) ی2 بیشـتری همـراه بـود (شـکل
) در بــیشبــرآورد مقــادیر تخمینــی را دیگــر1979( Larson
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 رويکرد.) حاصل توابع انتقالی خاک و توابع انتقالی طيفیpF(  رطوبت حجمی خاک به منزلة تابعی از پتانسيل ماتريکME  وRMSR  مقايسة مقادير.2 شکل
 رويکرد نقطهای،) رويکرد پارامتريک توابع انتقالی برای مدل رطوبتی بروکزـ کوری (ج و د،)پارامتريک توابع انتقالی برای مدل رطوبتی ونگنوختن (الف و ب
.)توابع انتقالی (ه و ی
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دقت تخمی مقـادیر رطوبـت خـاک بـهازای مکـشهـای
مختلف توسط توابع انتقالی ممک است حتی بـا وجـود مقـادیر
کوچک  RMSRچندان قابل استنباو نباشـد .بنـابرای  ،نمـایش
مقادیر اندازهگیری شده در مقابل مقادیر برآوردشـده و چگـونگی
توزیع آنها در اطراا خط  1:1میتوانـد دقـت توابـع انتقـالی را
بهتر نمایش دهد .در شکل  3پراکنش مقادیر تخمینـی رطوبـت
خاک در همة مکشها (همه با هم) توسط توابع انتقالی مختلـف
حو قطر  1:1همراه انحـراا معیـار مقـادیر تخمینـی مـیآیـد.
همانطور که مشاهده میشود ،تراکم نقـاو حـو خـط  1:1در
 STFو PTFهای پارامتریـک اشـتقاقی ،بـهویـژه در مکـشهـای
متوسط و زیاد ،بیشتر از سایر توابع انتقالی خاک اسـت؛ هرچنـد
در نقاو نزدیک به اشـبا نقـاو تـا حـدودی توزیـع پراکنـدهای
دارنــد .پــراکنش نقــاو توســط توابــع  )2001( Schaap et alو
 )1989( Vereecken et alو )1998( Tomasella and Hodnet
و  )2008( Al-Majou et alو )2011( Khodaverdiloo et al
نسبت به سایر PTFها توزیع مطلوبتری دارد .توابـع Rawls et

 )1982( alو  )1979( Gupta and Larsonو Zacharias and

 )2007( Wessolekتوزیع رعیفتری ارائه کردهاند (شکل .)3
در جدو  4نتایج رتبهبندی توابع انتقالی مختلف بـهازای
رویکردهای پارامتریک و نقطـهای و بـر اسـاس مقـادیر متوسـط
 RMSRمیآید .بر اساس رویکرد پارامتریک ،توابع انتقالی طیفی
و توابع انتقالی خاک اشتقاقیافته برای مـد ونگنـوخت دقـت
باالتری (رتبههای  1و  )2در مقایسه با توابع اشتقاقیافتـه بـرای
مد بروکزـ کوری (رتبههای  4و  )5نشان دادند .در ایـ میـان،
توابع پارامتریـک  )2011( Khodaverdiloo et alدر رتبـة سـو
قرار گرفتند .از طرفـی ،دقـت تخمـی هـا بـهازای هـر دو مـد
رطوبتی و در حضور توابع انتقالی اشتقاقی بیشتر از توابع انتقالی
خاکهای دنیا بود .توابع انتقالی  )1986( Saxton et alبیشتری
رتبــه (رتبــة  13بــا  RMSRبرابــر  0/25ســانتیمتــر مکعــب بــر
سانتی متـر مکعـب) را بـی توابـع انتقـالی پارامتریـک بـه خـود
اختصاص دادند.

جدول  .4رتبهبندی توابع انتقالی پارامتريک و نقطهای بر اساس مقادير  RMSRحاصل برآورد رطوبت خاک

تابع انتقالی
رویکرد پارامتریک
)1989( Vereecken et al
)2009( Weynants et al
)1999( Wosten et al
)2001( Schaap et al
)2007( Zacharias and Wesolek
)2011( Khodaverdiloo et al
توابع انتقالی طیفی پارامتریک ( )STFsـ مد
توابع انتقالی پارامتریک خاک ( )PTFsـ مد
)1992( Campbell and Shizowa
)1986( Saxton et al
)1980( Oosterveld and Chang
توابع انتقالی طیفی پارامتریک ( )STFsـ مد
توابع انتقالی پارامتریک خاک ( )PTFsـ مد

ونگنوخت (ای پژوهش)
ونگنوخت (ای پژوهش)

بروکزـ کوری (ای پژوهش)
بروکزـ کوری (ای پژوهش)

رویکرد نقطهای
)1979( Gupta and Larson
)1982( Rawls et al
)2008( Al-Majou et al
)1998( Tomasella and Hodnet
)2011( Khodaverdiloo et al
توابع انتقالی طیفی نقطهای (( )STFsای پژوهش)
توابع انتقالی نقطهای خاک (( )PTFsای پژوهش)

میانگی RMSR
0/073
0/104
0/093
0/061
0/080
0/0387
0/032
0/036
0/085
0/250
0/087
0/042
0/039
0/150
0/143
0/0261
0/0521
0/0286
0/0127
0/0155

رتبه
7
12
11
6
8
3
1
2
9
13
10
5
4
7
6
3
5
4
1
2
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شکل  .3پراکنش مقادير اندازهگيری و تخمينی رطوبت خاک بهازای همة مکشها (همه با هم) بهدستآمده از توابع انتقالی مختلف .خط پيوسته قطر  1:1را نشان
میدهد و خطوط منقطع انحراف معيار مقادير تخمينی را بيان میکنند.
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بر پایة نتـایج جـدو  ،4اسـتفاده از رویکـرد نقطـهای در
مقابل رویکرد پارامتریک توابـع انتقـالی طیفـی و توابـع انتقـالی
خاکهای منطقه به کمتری مقادیر  RMSRمنجر میشـود .بـه
عبارت دیگر ،در مکشهای متناظر رویکرد نقطهای در مقایسه با
رویکرد پارامتریک از دقت باالتری بـرای بـرآورد مقـدار رطوبـت
خاک برخوردار بود .ای نتیجه میتواند به دلیل رعف در برازش
دقیق مد هـای رطـوبتی بـه مقـادیر رطوبـت خـاک در برخـی
مکشها باشد .ای یافتهها در انطباق با نتایج دیگـر پـژوهشهـا
است که نشان دادهاند توابع انتقالی نقطهای ،که به منظور برآورد
رطوبت خاک ارائه شدهاند ،در مقایسه با توابع انتقالی پارامتریک
دقت باالتری دارند ( Pachepsky et al, 1996; Tomasella et al,
 .)2003از آنجــا کــه مقــدار نگــهداشــت آب در خــاک بــهازای
مکشهای مختلف توسط ویژگیهای مختلفـی از خـاک کنتـر
میشود ،استفاده از توابع انتقالی ارائه شده برای یک مکش معی
می تواند بـه تفکیـک اهمیـت هـر ویژگـی از خـاک در توصـیف
منحنی مشخصة رطوبتی خاک منجر شود .بنابرای  ،خطای زیاد
حاصل از کاربرد توابع انتقالی پارامتریک در مکشهـای مختلـف
میتواند به دلیل عد برازش دقیق مـد هـای رطـوبتی در ایـ
مکشها باشد.
نتيجهگيری

در ای پژوهش دو گروه تابع انتقالی ،شامل توابع انتقالی طیفـی
( )STFsو توابع انتقالی خاک ( ،)PTFsبه روش رگرسیون خطی
چندگانه برای بخشی از خاکهای حوزة آبخیز زنجانرود اشتقاق
یافت .سپس ،عملکرد پارامتریک (بر اساس مد های ونگنوخت
و بروکزـ کوری) و نقطهای ای دو گروه با یکدیگر و با برخـی از
توابع انتقالی مهم خاکهای دنیا (شامل  14تابع انتقالی نقطهای
و پارامتریک) در پـیشبینـی منحنـی مشخصـة رطـوبتی خـاک
ارزیابی شد .بر پایة نتایج بهدست آمده ،استفاده از بازتاب طیفـی
خاک در گسترة  350تا  2500نانومتر باعب بهبود عملکرد توابع

انتقالی نقطهای و پارامتریک خاک در تخمی منحنـی مشخصـة
رطوبتی خاک میشود .به طور کلی ،بهازای همة توابـع انتقـالی،
با افـزایش مکـش خـاک ( ،)pF=0-4/7مقـادیر  RMSRحاصـلا
برآورد نقاو رطوبتی خاک کـاهش پیـدا کـرد؛ اگرچـه در مـد
بروکزـ کوری توابع انتقالی خاکهای منطقه در نواحی مرطوب و
توابع انتقالی طیفـی در نـواحی خشـک عملکـرد نسـبتاً بهتـری
داشتند.
نتایج رتبهبندی بر اساس مقادیر  RMSRنشان داد  STFو
PTFهای اشتقاقیافته برای مد ونگنوخت از دقت باالتری در
مقایسه با توابع اشتقاقیافته برای مد بروکزـ کـوری برخـوردار
بودند .همچنی  ،بـهازای هـر دو رویکـرد پارامتریـک و نقطـهای،
دقت تخمی ها در حضور توابع انتقالی اشتقاقی بیشـتر از توابـع
انتقالی خاکهای دنیا بود .در ای میان ،توابع انتقالی Saxton et
 )1986( alبیشــتری رتبــه (رتبــة  )13و توابــع انتقــالی طیفــی
کمتری رتبه (رتبة  )1را بی توابع انتقالی پارامتریـک بـه خـود
اختصاص دادند .در مورد توابع انتقالی خـاکهـای دنیـا حـداقل
مقــادیر  RMSRبــهازای تــوابعی بــهدســت آمــد کــه عــالوه بــر
متغیرهای توزیع اندازة ذرات خاک از جر ویژة ظاهری و کـرب
آلی خاک نیـز بـه منزلـة متغیرهـای ورودی خـود طـی فراینـد
تخمی استفاده کردند .الز است پارامترهایی بـه منزلـة ورودی
توابع انتقالی خاک درنظر گرفته شوند که بتوانند به طور مؤثر اثر
ویژگیهـای سـاختمانی خـاک را در توابـع انتقـالی وارد کننـد.
توسعة پایگاههای اطالعاتی خاک از طریق ایجـاد کتابخانـههـای
طیفی خاکها میتواند ،عالوه بـر افـزایش دقـت تخمـی توابـع
انتقالی خاک ،باعب رفع بسیاری از محدودیتهای توابع انتقـالی
خاک ،که در بخش مقدمه به آنها اشاره شد ،نیـز بشـود .البتـه
الز است توابع انتقالی طیفی نقطهای و پارامتریک اشتقاقیافتـه
با استفاده از اطالعات موجود در سایر کتابخانههای طیفی و نیـز
در دیگر مناطق ارزیابی شوند.
REFERENCES

Brooks, R. H. and Corey, A. T. (1964). Hydraulic
properties of porous media, Hydrology paper no.
3. Colorado State University, Fort Collins, CO.
Campbell, G. S. and Shiozawa, S. (1992). Prediction of
hydraulic properties of soils using particle size
distribution and bulk density. p. 317–328. In
M.Th. van Genuchten et al. (ed.). Indirect
methods for estimating the hydraulic properties
of unsaturated soils. U.S. Salinity Lab.,
Riverside, CA.
Cecillon, L. C. Barthesb, B. G. Gomez, C., Ertlen, D.,
Genot, V., Hedde, M., Stevengs, A., and Brun, J.

Al Majou, H., Bruand, A., Duval, O., Le Bas, C., and
Vautier, A. (2008). Prediction of soil water
retention properties after stratufication by
combining texture, bulk density and the type of
horizon. Soil Use and Management, 24,383–391.
Babaeian, E., Homaee, M., and Norouzi, A. A. (2012).
Deriving and validating point spectrotransfer
functions in Vis-NIR-SWIR range to estimate
soil water retention. Journal of Water and Soil
)Conservation Research, 1(4), 41-27. (In Farsi

1393  زمستان،4  شمارة،45  دورة، تحقيقات آب و خاک ايران488

(2009). Assessment and monitoring of soil
quality
using
near-infrared
reﬂectance
spectroscopy (NIRS). European Journal of Soil
Science, 60, 770–784.
Cornelis, W. M., Khlosi, M., Hartmann, R., Van
Meirvenne, M., and De Vos, B. (2005).
Comparison of unimodal analytical expressions
for the soil-water retention curve. Soil Science
Society of America Journal, 69,1902–1911.
Cornelis, W. M. Ronsyn, J., Van Meirvenne, M., and
Hartmann, R. (2001). Evaluation of pedotransfer
functions for predicting the soil moisture
retention curve. Soil Science Society of America
Journal, 65, 638–648.
Farrokhian Firouzi, A. and Homaee, M. (2005)
.Predicting water retention curve of Gypsiferous
soils using the derived point pedotransfer
functions. Journal of Agricultural Engineering
Research, 6(24), 129-142. (In Farsi)
Farrokhian Firouzi, A. and Homaee, M. (2003).
Predicting hydraulic properties of Gypsiferous
soils using the derived parametric pedotransfer
functions. Journal of Agricultural Engineering
Research, 4(15), 57-72. (In Farsi)
Gee, G. W. and Bauder, J. W. (1986). Particle size
analysis. In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil
Analysis: Part I. Second edition. Agronomy
Monograph, vol. 9. ASA and SSSA, Madison,
WI, USA, 383–411.
Ghorbani Dashtaki, S. and Homaee, M. (2002).
Parametric estimation of unsaturated hydraulic
functions using pedotransferfunctions. Journal of
Agricultural Engineering Research, 3(12), 1-16.
(In Farsi)
Ghorbani Dashtaki, S. and Homaee, M. (2004).
Estimating soil water retention using point
pedotransfer functions. Journal of Agricultural
Science, 4(10), 157-166. (In Farsi)
Ghorbani Dashtaki, S. and Homaee, M. (2007).
Parameter estimation of some infiltration models
using pedotransfer functions. Iranian Journal of
Irrigation and Drainage, 1(1), 21-30. (In Farsi)
Gomez, C., Lagacherie, P., and Coulouma, G. (2008).
Continuum removal versus PLSR method for
clay and calcium carbonate content estimation
from laboratory and airborne hyperspectral
measurements. Geoderma, 148,141–148.
Gupta, S. C. and Larson, W. E. (1979). Estimating soil
water characteristic from particle size
distribution, organic matter percent and bulk
density. Water Resources Research, 15, 16331635.
Ho, R. (2006). Handbook of Univariate and
Multivariate Data Analysis and Interpretation
with SPSS. Chapman and Hall, CRC.
Homaee, M. and Farrokhian Firouzi, A. (2008).
Deriving point and parametric pedotransfer
functions of some gypsiferous soils. Australian
Journal of Soil Research, 46, 219–227.

Sanam Jafari Gilandeh, S., Ali Rasoulzadeh, A., and
Khodaverdiloo, H. (2013). Evaluating some
pedotransfer functions for simulation of transient
water flow in soil. Journal of Water and Soil
Conservation Research, 2(4), 1-13. (In Farsi)
Jana, R. B., Mohanty, B., and Springer, E. P. (2007).
Multiscale pedotransfer functions for soil water
retention. Vadose Zone Journal, 6, 868–878.
Janik, L. J., Forrester, S. T., and Rawson, A. (2009).
The prediction of soil chemical and physical
properties from mid-infrared spectroscopy and
combined partial least-squares regression and
neural
networks
(PLS-NN)
analysis.
Chemometrics and Intelligent Laboratory
Systems, 97, 179–188.
Janik, L. J., Merry, R. H., Forrester, S. T., Lanyon, D.
M., and Rawson, A. (2007). Rapid prediction of
soil water retention using mid infrared
spectroscopy. Soil Science Society of America
Journal, 71, 507–514.
Jarvis, N. J., Zavatiaro, L., Rajkai, K., Reynolds, W.
D., Olsen, P. A., McGechan, M., Mecke, M.,
Mohanty, B., Leeds-Harrison, P. B., and Jacques,
D. (2002). Indirect estimation of near-saturated
hydraulic conductivity from readily available soil
information. Geoderma, 108, 1–17.
Khodaverdiloo, H., Homaee, M., van Genuchten, M.
T., and Ghorbani Dashtaki, S. (2011). Deriving
and validating pedotransfer functions for some
calcareous soils. Journal of Hydrology, 399, 93–
99.
Khodaverdiloo, H. and Homaee, M. (2002). Deriving
pedotransfer functions to estimate soil water
characteristics curve. Journal of Agricultural
Engineering Research, 10, 36-46. (In Farsi)
Lagacherie, P., Baret, F., Feret, J. B., Madeira Netto, J.,
and Robbez-Masson, J. M. (2008). Estimation of
soil clay and calcium carbonate using laboratory,
field, and airborne hyperspectral measurements.
Remote Sensing and Environment, 112 (3), 825–
835.
Lopez, L. R., Behrens, T., Schmidt, K., Stevens, A.,
Alexandre, J., Dematte, M., and Scholten, T.
(2013). The spectrum-based learner: A new local
approach for modeling soil vis–NIR spectra of
complex datasets. Geoderma, 195, 268-279.
Minasny, B., Mc Bratney, A. B., Tranter, G., and
Murphy, B. W. (2008). Using soil knowledge for
the evaluation of mid-infrared diffuse reﬂectance
spectroscopy for predicting soil physical and
mechanical properties. European Journal of Soil
Science, 59, 960–97.
Motalebi, A., Homaee, M., Zarei, Gh., and Mahmoudi,
Sh. (2010). Envestigating calcium carbonate on
soil water characteristics of Garmsar soils using
pedotransfer functions. Journal of Irrigation and
Drainage, 4(3), 426-439. (In Farsi)
Motalebi, A., Homaee, M., and Pazirz, A. (2007).
Estimating hydraulic parameters of clayey soils

489 ...  عملکرد توابع انتقالی طيفی پارامتريک و:باباييان و همکاران

using point pedotransfer functions. Journal of
Agricultural Science, 13(2), 349-365. (In Farsi)
Mutuo, P. K., Shepherd, K. D., Albrecht, A., and
Cadisch, G. (2006). Predic- tion of carbon
mineralization rates from different soil physical
fractions using diffuse reﬂectance spectroscopy.
Soil Biology and Biochemistry, 38, 1658–1664.
Navabeian, M., Liaghat, M., and Homaee, M. (2004).
Estimating saturated hydraulic conductivity using
pedotransfer functions. Journal of Agricultural
Engineering Research, 12, 1-16. (In Farsi)
Nemes, A., Schaap, M. G., and Wösten, J. H. M.
(2003). Functional evaluation of pedotransfer
functions derived from different scales of data
collection. Soil Science Society of America
Journal, 67, 1093-1102.
Nocita, M., A. Stevens, C. Noon, and B. van
Wesemael. (2013). Prediction of soil organic
carbon for different levels of soil moisture using
Vis-NIR spectroscopy. Geoderma, 199, 37–42.
Oosterveld, M. and Chang, C. (1980). Emprical
relations between laboratory determinations of
soil texture and moisture characteristic. Canadian
Agriculture Engineering, 22, 149-151.
Pachepsky, Y. A., Rawls, W. J., and Lin, H. S. (2006).
Hydropedology and pedotransfer functions.
Geoderma, 131,308–316.
Pachepsky, Y. A. and Rawls, W. J. (2004).
Development of pedotransfer functions in soil
hydrology. Developments in Soil Science, 30,
Elsevier, Amsterdam.
Pachepsky, Y. A., Timilin, D., and Varallyay, G.
(1996). Artificial neural networks to estimate soil
water retention from easily measurable data. Soil
Science Society of America Journal, 60, 727-773.
Rawls, W. J. and Pachepsky, Y. A. (2002). Using fi eld
topographic descriptors to estimate soil water
retention. Soil Science, 167, 423–435.
Rawls, W. J. and Brakensiek, D. L. (1985). Prediction
of soil water properties for hydrologic modeling.
In: Jones, E., Ward, T.J. (Eds.). Watershed
Manag. Eighties. Proceedings of Symposium
ASCE, Denever, CO, 30 April-2 May 1985
ASCE, New York, pp. 293-299.
Rawls, W. J., Brakensiek, D. L., and Saxton, K. E.
(1983). Estimation of soil water properties.
Trans. ASAE . 25, 1316-1320.
Santra, P., Sahoo, R. N., Das, B. S., Samal, R. N.,
Pattanaik, A. K., and Gupta, V. K. (2009).
Estimation of soil hydraulic properties using
proximal spectral reflectance in visible, nearinfrared, and shortwave-infrared (VIS–NIR–
SWIR) region. Geoderma, 152, 338–349.
Savvides, A., Corstanje, R., Baxter, S. J., Rawlins, B.
J., and Lark, R. M. (2010). The relationship
between diffuse spectral reflectance of the soil
and its cation exchange capacity is scale
dependent. Geoderma, 154, 353–358.
Saxton, K. E., Rawls, W. J., Romberger, J. S., and
Papendick, R. I. (1986). Estimating generalized

soil water characteristics from texture. Soil
Science Society of America Journal, 50, 10311036.
Schaap, M. G., Leij, F. J., and van Genuchten, M. Th.
(2001). ROSETTA: A computer program for
estimating soil hydraulic parameters with
hierarchical pedotransfer functions, Journal of
Hydrology, 251,163–176.
Schaap, M. G. and Leij, F. J. (1998). Using neural
networks to predict soil water retention and soil
hydraulic conductivity. Soil and Tillage
Research, 47, 37–42.
Schaap, M. G. and Bouten, W. (1996). Modeling water
reten on curves of sandy soils using neural
networks. Water Resource Researchs. 32, 3033–
3040. Schaap, M. G., and F. J. Leij. 1998a.
Database-related accuracy and uncertain- ty of
pedotransfer func ons. Journal of Soil Science,
163,765–779.
Sharma, S. K., Mohanty, B. P., and Zhu, J. T. (2006).
Including topography and vegetation atiributes
for developing pedotransfer functions. Soil
Science Society of America Journal, 70,1430–
1440.
Stenberg, B., Viscarra Rossel, R. A., Mouazen, A. M.,
and Wetterlind, J. (2010). Visible and Near
Infrared Spectroscopy in Soil Science. In Donald
L. Sparks, editor: Advances in Agronomy, Vol.
107, Burlington: Academic Press, 2010, pp. 163215
from
http://dx.doi.org/10.1016/S00652113(10)07005-7.
Tomasella, J., Pachepsky, Y., Crestana, S., and Rawls,
W. J. (2003). Comparison of Two Techniques to
Develop Pedotransfer Functions for Water
Retention. Soil Science Society of America
Journal, 67, 1085-1092.
Tomasella, J. and Hodneti, M. G. (1998). Estimating
soil water retention characteristics from limited
data in Brazilian Amazonia. Soil Science,
163,190–202.
Tranter, G., Minasny, B., McBratney, A. B., Viscarra
Rossel, R. A., and Murphy, B. W. (2008).
Comparing Spectral Soil Inference Systems and
Mid-Infrared Spectroscopic Predictions of Soil
Moisture Retention. Soil Science Society of
America Journal, 72(5), 1394-1400.
van den Berg, M., Klant, E., van Reeuwijk, L. P., and
Sombroek, G. (1997). Pedotransfer functions for
the
estimation
of
moisture
retention
characteristics of Ferralosols and related soils.
Geoderma, 78, 161–180.
van Genuchten, M. Th. (1980). A close-form equation
for predicting the hydraulic conductivity of
unsaturated soils. Soil Science Society of America
Journal, 44, 892–898.
Vereecken, H. Weynants, M. Javaux, M. Pachepsky,
Y. Schaap, M.G. and van Genuchten, M.Th.
(2010). Using Pedotransfer Functions to Estimate
the van Genuchten–Mualem Soil Hydraulic

1393  زمستان،4  شمارة،45  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران

Properties: A Review. Vadose Zone Journal, 9,
795-820
Vereecken, H., Diels, J., Vanorshoven, J., Feyen, J. and
Bouma, J. (1992). Functional evaluation of
pedotransfer functions for the estimation of soil
hydraulic properties. Soil Science Society of
America Journal, 56, 1371–1378.
Vereecken, H. Maes, J. and Feyen, J. (1990).
Estimating unsaturated hydraulic conductivity
from easily measured soil properties. Soil
Science, 149, 1–12.
Vereecken, H. Maes, J. Feyen, J. and Darius, P. (1989).
Estimating the soil moisture retention
characteristic from texture, bulk density, and
carbon content. Soil Science, 148, 389–403.
Viscarra Rossel, R.A. and Behrens, T. (2010).Using
data mining to model and interpret soil diffuse
reflectance spectra. Geoderma, 158, 46–54.
Viscarra Rossel, R.A.V. (2008). ParLeS: Software for
chemometric analysis of spectroscopic data.
Chemometrics and Intelligent Laboratory
Systems, 90, 72–83.

490

Walkley A.J., and Black I.A. 1934. An examination of
Degtjareff method for determining soil organic
matter and a proposed modification of the
chromic acid titration method. Journal of Soil
Science, 37, 29–38.
Weynants, M. Vereecken, H. and Javaux, M. (2009).
Revisiting Vereecken Pedotransfer Functions:
Introducing a Closed-Form Hydraulic Model.
Vadoze Zone Journal, 8(1), 86-95.
Wosten, J.H.M. Pachepsky, Y.A. and Rawls, W.J.
(2001). Pedotransfer functions: Bridging the gap
between available basic soil data and missing soil
hydraulic characteris cs. Journal of Hydrology,
251,123-150.
Wosten, J.H.M., Lilly, A. Nemes A. and Le Bas C.
(1999). Development and use of a database of
hydraulic properties of European soils.
Geoderma, 90, 169-185.
Zacharias, S. and G. Wessolek. (2007). Excluding
Organic Matter Content from Pedotransfer
Predictors of Soil Water Retention. Soil Science
Society of America Journal, 71(1),43-50.

