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Regims d'humitat dels sols:
interes i problematica en

l'aplicacio als sols de Catalunya
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Resum

El regim d'humitat d'un sol constitueix un condi-
cionant pel seu us agricola, paisatgistic o forestal.
Aquest fet ha portat a voler considerar aquesta in-
formacio a l'hora de dominar un sol, per tal que
els usuaris de mapes de sols es puguin situar im-
mediatament en consultar la llegenda d'un mapa
concret.
La determinacio del regim d'humitat dels sols
planteja seriosos problemes per manta de mesu-
res referents a perfils hidrics al llarg de l'any, me-
sures gens habituals als observatoris meteorolo-
gics. En el present treball s'analitza el model de
Newhall per estimar el regim d'humitat dels sols,
i es discuteixen les seves deficiencies quan s'apli-
ca a una zona amb regim de pluges de tipus medi-
terrani. Finalment, s'estableixen les bases per
modificar 1'esmentat model, que ban servit per de-
senvolupar el model Newhall-Jarauta.
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Abstract

Soil moisture regimes: Interest and pro-
blems when applied to Catalonia soils.

Climate was first used in soil classification but now
some of the most widespread schemes use another
approach: the soil moisture and temperature regi-
mes. Soil Taxonomy (S.S.S., 1960, 1975, 1990) in-
troduced those concepts because they play a key
role in land use suitabilities. Very few places exist
where soil moisture regime has been measured by
field records, so estimation in needed. Currently
NEWHALL's (1976) model is usted to estimate the
moisture regime, but when it is applied in a semiarid
area with winter rainfall, misleading results appear.
The main lines for the design of a new simulation
model for soil moisture estimation (JARAUTA, 1989)
able to give better soil moisture regimes estimation,
are presented. Also, measured results and estima-
ted ones from both models (NEWHALL, 1976 and JA-
RAUTA, 1989) are compared.

KEYWORDS: Soils, moisture regimes, soil taxo-

nomy, simulation models, Catalonia.
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Introduccio

En els estudis de genesi de sols, partint de

1'enfocament ambientalista introduit per Do-

KUCHAIEV (1898), s'ha donat una gran im-

portancia al clima com a factor formador o

factor de control de la formacio del sol. La

teoria climatica dels sols, avui superada per

la manca de base real (HARRIS, 1968), havia

portat a introduir el concepte de zonalitat

per explicar la distribucio dels sbls i per ba-

sar-hi els esquemes inicials de classificacio

com ara els de SIBIRTSEV (1901), que dividi

els sols en zonals, intrazonals i azonals. La

simplicitat del model va fer que tingues ac-

ceptacio i fos adoptat per diversos autors del

principi de segle (MARBUT, 1927; BALDWIN et

al., 1938), si be posteriorment aquest enfoca-

ment va anar deixant de ser recollit en els

nous esquemes de classificacio (H. DEL VI-

LLAR, 1937; KUBIENA, 1952; THORP et at., 1949:

ADVERT et at. 1956, entre d'altres).

La Soil Taxonomy (S.S.S. 1960) introdui el

concepte de regim com a criteri taxonomic.

Es defineixen els regims d'humitat i els de

temperatura en considerar que estan en inti-

ma relacio amb ins del s6l i amb el creixe-

ment de les plantes. Aquest enfocament apli-

cat, que busca relacionar les propietats dels

sols amb l'aplitud per a diferents usos, signi-

fica abandonar els criteris de sistemes ta-

xonomics anteriors, la preocupacio dels

quals residia a establir relations entre el cli-

ma actual o els del passat, la genesi i la mor-

fologia del sol. Alguns autors, des d'aquesta

optica purament genetica, han interpretat

que 1'enfocament adoptat per la Soil

Taxonomy podia pretendre una monogenesi

universal dels sols, critica que no es accepta-

ble ja que el que preten la Soil Taxonomy es

ser una classificacio per interpretar la res-

posta a diferents usos del sol, emprant com a

criteris taxonomics aquells que estan mes re-

lacionats amb el component del s6l en rela-

cio amb el seu us i, sempre que sigui possi-

ble, utilitzant parametres mesurables (POR-

TA, 1985).

Els sisternes de classificacio actuals, si be

tenen en compte el clima com a criteri, Fin-

trodueixen a diferents nivells taxonomics,

cosa que tambe fa la Soil Taxonomy. La clas-

sificacio de la Commission de Pedologie et

Cartographie des Sols, de Franca (CPCS,

1967), utilitza de forma generica el clima per

designar algunes subclasses i grups, sense

entrar en especificacions concretes; NORTH-

COTE (1965), a Australia, no utilitza criteris

basats en el clima; el sistema canadenc

(CSSC, 1978) introdueix un index d'humitat

climatica que es utilitzat a nivell de familia.

En la definicio de les unitats de sols, FAO-

UNESCO (1974) utilitza unicament el regim

d'humitat aridic per separar els xerosols i

yermosols de la resta d'unitats; en la darrera

versio de les dites unitats (FAO, 1988) no es

tenen en compte les diferencies en la tempe-

ratura i la humitat dels sols, considerant que

aquesta informacio s'hauria de sobreposar a

la continguda en els mapes de sols; FAUCK et

at. (1979) proposen un nou sistema de classi-

ficacio en el qual el regim d'humitat es utilit-

zat a nivell de fase; la classificacio russa

(DISS, 1987) continua amb els criteris basats

en la zonabilitat i considera el regim termic

per establir subtipus. La disparitat de criteris

es, com es pot veure, forca notable.

El principal problema de la utilitzacio dels

regims d'humitat i de temperatura del s6l

com a criteri taxonomic resideix a poder dis-

posar de dades mesurades al camp. Les me-

sures directes exigeixen treballs de camp

que, si be no son gaire complicats, s'han de

fer de forma continuada al llarg d'una serie

d'anys. Les mesures directes son, per tant,

cares i lentes d'obtenir. Aquest fet va portar

a treballar basant-se en estimations indirec-

tes de 1'estat d'humitat del s6l al llarg de

1'any. Duna manera molt grollera, poden fer-

se a partir dels diagrames ombrotermics;

d'una manera mes precisa, a partir del ba-
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lane hidric o be a partir de models que simu-
lin l'entrada i 1'extracci6 d'aigua del sol a
partir de dades meteorologiques, com en el
cas del model NEWHALL (1972, 1976).
Aquesta metodologia, malgrat que es reco-
manada per la Soil Taxonomy (S.S.S., 1975),
quan ha estat aplicada a determinades zones
de Catalunya ha donat lloc a resultats que no
concorden amb el regim d'humitat que es in-
ferible a partir d'observacions sobre les co-
munitats vegetals i els cultius presents en
aquestes zones, ni amb la seva resposta.

Les desviacions mes grans en les estima-
cions del regim d'humitat han estat observa-
des ally on es produeixen plugues a 1'hivern,
que fan possible el cultiu de cereals, i les plu-
gues d'estiu son poc abundoses, mal distri-
buides i d'elevada intensitat, cosa que fa dis-
minuir la seva eficacia de cara a augmentar
la reserva d'aigua al sol, en perdre's parcial-
ment per escolament superficial. Els cultius
d'estiu en aquests indrets nomes son possi-
bles si es disposa de reg.

En el present treball, es discuteixen els
problemes que presenta el metode de
Newhall en la seva aplicacio a 1'area meri-
dional de Lleida (les Garrigues-Segria), limit
entre la zona semiarida mediterrania i la mes
arida que s'esten cap a l'Arago. S'estableixen
les bases per a un nou model de simulacio
que permeti estimar d'una manera mes pre-
cisa el regim d'humitat dels sols a zones se-
miarides.

Els regims d'humitat segons la
Soil Taxonomy ( S.S.S., 1975)

El regim d'humitat fa referencia a la
presencia o 1'absencia d'aigua disponible per
a les plantes dintre dun volum de sal, la sec-
cio de control d'humitat. Aquesta ha estat
definida de manera que els limits superior i
inferior delimitin la zona de maxim arrela-
ment. El seu contingut d'humitat esta mes in-

fluit per les variations al llarg de 1'any, que
no pas per les variations d'un dia a l'altre,
produides per pluges de poca quantitat, que
humitegen unicament els primers centime-
tres del sol i que aporten un volum d'aigua
molt petit per al creixement de les plantes.
Els limits de la seccio de control han de ser
establerts per a cada sol per tenir en compte
factors com ara la textura, presencia d'ele-
ments grossos, profunditat i estructura del
sol entre d'altres factors (taula I).

Els estats d'humitat de la seccio de con-
trol son sec, humit i saturat. La seccio de
control es considera seta (D) quan 1'aigua
que conte es troba a un potential matricial
igual o inferior a -1.500 kPa; es a dir, «sec>
no vol dir <sec a l'aire» ni tampoc sec a 105
"C, com es considera correntment en analisi
de laboratori. Una aigua a aquests potentials
no es disponible per a les plantes mesofiti-
ques. La seccio de control es humida (M)
quan to aigua a potencials matricials supe-
riors a -1.500 kPa. Quan esta saturada el po-
tencial matricial es zero. La determinacio de
la durada de cada estada d'humitat permet
arribar a establir el regim d'humitat d'un sol.
A la taula II es presenten els regims d'humi-
tat, tal com son definits a la Soil Taxonomy
(S.S.S., 1975, 1990), recollint per als regims
ustic, udid i xeric les subdivisions proposa-
des per GAsco et al. (1978) i excepte el regim
aquic, caracteritzat per la saturacio del sol
per 1'aigua i la manta d'oxigen.

El model de simulacio de
Newhall

A la taula III es resumeixen les caracteris-
tiques de disseny del model de NEWHALL
(1976), que fou dissenyat d'acord amb els
mitjans tecnologics disponibles en aquell
moment.
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TAULA I. Limits de la seccio de control (cm des de la su- Some limits of the moisture section control, determina-
perficie) deternunats en diversos punts de control de ted in several benchmark sites in southern Lleida (JA-
1'area meridional de Lleida (JARAUTA, 1989). RAUTA, 1989).

Punt de Control
Limit

superior
(cm)

Limit
inferior
(cm)

Data de
detenninacio

ALB-1 Albages 14 55 Ago-85
ALC-1 Alcano 20 65 Ago-85
ALM-1 Almatret 8 18 Jul-851
BOR-1 Borges Blanques 13 35 Ago-85
BOR-2 Borges Blanques 10 30 Ago-85
CAS-1 Castelldans 15 40 Ago-85
CAS-2 Castelldans 14 50 Ago-85
CER-1 Cervix 17 40 Ago-85
ETR-1 Els Torms 12 50 Ago-85

JUN-1 Juncosa 13 25 Jul-852
LGR-1 La Granadella 12 35 Jul-85
LGR-2 La Granadella 19 35 Jul-85
LLA-2 Llardecans 17 35 Jul-85
LLA-3 Llardecans 15 55 Jul-85
LLA- Llardecans 13 60 Jul-85
MAI-2 Maials 12 55 Jul-85
SAR-1 Sarroca 12 45 Ago-85

SAR-3 Sarroca 9 60 Ago-85
SOL-1 Soleras 14 45 Jul-85

SUN-2 Sunyer 10 20 Jul-853;
TOR-1 Torrebesses 16 35 Ago-85
VIN-1 Vinaixa 15 40 Ago-85

1. Contacte litie a 18 cm

2. Contacte Iitic a 25 cni

3. Horitzo petroc3lcic a 20-25 cni

Discussio del model de Newhall

A nivell general

A la vista de les caracteristiques de dis-

sent' del model poden formular-se les se-

giients observations de caracter general:

1. Modelitzacio del perfil. Els sols reals no

son uniformes ni tenen tots la mateixa capa-

citat de retencio d'aigua disponible (CRAD) i

per aixo, en un model de simulacio cal pre-

veure mecanismes que permetin adaptar-se

a les caracteristiques del sol de la zona a la

qual es vol aplicar.

2. Quantitat d'aigua entrada en el perfil.

La diferent intensitat de les precipitations

comporta unes diferencies respecte a la infil-

tracio: per tant, quan l'escolament superfi-

cial sigui molt importnat, cal poder tenir-ho

en compte per tal de corregir la precipitacio

amb un coeficient.

3. Mecanisme d'entrada d'aigua. En molts

casos es disposa de dades de precipitacio

diaria a mes de la precipitacio total mensual,

cosa que permet augmentar la fiabilitat de

les estimations de 1'estat hidric del sol. En

consegiiencia, es molt convenient que un

model de simulacio pugui tractar ambdos ti-

pus de dades.

4. Quantitat d'aigua evapotranspirada.

Actualment es diposa de formules mes preci-

ses que la de THORNTHWAITE (1945) per tal

d'avaluar 1'aigua evapotranspirada, per

exemple el metode de Blaney-Criddle (Doo-

RENBOS et al., 1977).

5. Sequerrci-a d'entrada i sortida d'aigua.

Les caracteristiques singulars dels diferents

tipus de sols fan que no hi hagi unes segiien-
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TAUI.A II. Regims d'humitat segons la Soil Taxonomy:
equacions logiques i percentatge de compliment dels
criteris.

Soil moisture regimes according Soil Taxonomy: logical
equations and percentage of criteria.

Reg. hum lint Equacio loglea

1. Arees fredes i Aridic-1 (A=1) i (B=0)
temperades Odic-1 (C=0) i (D=0)

TmS22°C
Ustic-1-I
Ustic-1-II

(A=0) i ((-=0) i (D=0) i (E=1)
(A=0) i (C=1) i (E=0)

i8>5°C Xeric-I (A=0) i (B=0) i (D=1) i (E=1)
Xeric-II
Xeric-III

(A=1) i (B=1) i (D=1) i (E=1)
(A=0) i (B=1) i (D=1) i (E=1)

2. Arees tropicals Aridic-2 (A=1) i (B=0)
Udic-2 (C=0)

Tm>22°C Ustic-2-I (C=1) i (F=1)
i/o8<5°C Ustic-2-II (C=1) i (F=0)

Ustic-2-III (('=1) i (F=1) i (G=1)

Regim Tentpera t n In Grit. Soil Ta.ronomy (% de compliment)
d'huinlint sot a 50 cm A B C D E F G

Aridic >50 5 50

Odic' Tm<22°Ci 5 50 <60

I Idic

Te - Th _ 5°C

Tm _ 22°Ci/o <50

Ustic' - I

TeTh<5°C

Tm<22°Ci 50 >50 <60 >_60
-II Te - Th _5°C < 50 >50 <60

Osticz - I Tm _ 22°Ci/o >50 >50
-II Te-Th<5°C >50 >50

Xeric - I Tm<22°Ci 5 50 > 60 ? 60
-II Te - Th _5°C > 60 60 60
- III 550 60 60 60

Estats de la secci[i decontrol
A = Seca > = de la meitat dels dies acunmlats anib temp . sol. > 5 °C
B = Humida tot. o pare. 90 dies consec. o noes mob temp . skl > 8 °C
C = Seca o pare. seca 90 dies acunmlats o mes
D = Seca > = 45 dies consec . en eta 4 mesos seg. solst . estiu.
E = Humida > = 45 dies consec . en els 4 mesos seg. solst. hivern
F = Parcialment humida 180 dies acumulats o Hies
G = Parcialment humida 90 dies consecutius o mes
Tm = Temperatura mitjana anyal del s61 a 50 cni
Te = Tenip . mitjana del sol a Festiu ; Th = Id . Id. a Fhivern
S=Te - Th
(Equacio ldgica = 1), vol dir que es compleix
(Equacio logica = 0), vol dir que no es compleix
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TAULA III. Caracteristiques de disseny del model de NEW-

HALL (1976)

Features of the NEWHALL's (1976) model

Elements de disseny

Modelitzacio del perfil
del s6l

Caracterist iques

Perfil homogeni, iso-
trop, ben drenat, de 200
mm de capacitat de re-
tencio d'aigua disponi-
ble (CRAD), dividit en
8x8=64 caselles d'iden-
tica capacitat (les files
segona i tercera consti-
tueixen la seccio de
control d'humitat).

Quantitat d'aigua infil-
trada en el s6l

Quantitat d'aigua eva-
potranspirada

Sequencia d'ompliment
del perfil

Sequencia de buidatge
del perfil

Mecanisme d'entrada
d'aigua en el perfil

Calcul del regim d'hu-
mitat del s6l

Tota la precipitacio
mensual.

Formula de TxoRNTx-
WAITE (1945).

Per caselles d'esquerra

a dreta i de dalt a baix.
Universal, fixa per a
tots els tipus de sols.

Per diagonals, d'esquer-
ra a dreta i de dalt a
baix (fixa).

Tres entrades de preci-
pitacio al rues: la meitat
el dia 15 i les altres dues
parts iguals els dies 1 i
16. No possibilitat d'uti-
litzar dades de precipi-
tacio diaria.

Criteris de Soil Taxono-
my (1975)

ties universals d'entrada i sortida d'aigua,

tant pel que fa al proces d'infiltracio com pel

que fa al d'evapotranspiracio, cosa que s'ha

de tenir en compte en un model, encara que

sigui d'una manera simplificada.

En la seva aplicacio als sols de

Catalunya

El resultat de 1'aplicaci6 estricta del mo-

del Newhall a 1'estimaci6 del regim d'humi-

tat dels sols de Catalunya segons TAVERNIER

et at. (1976) indica 1'existencia del regim

odic a la part nord, una zona amb regim xeric

a la part central i a la costa sud i la resta cor-

respondria el regim ustic. LAZARO et at.

(1978) matisen aquests resultats, localitzant

el regim odic a la part nord, 1'ustic a una part

de la costa sud i a les comarques pre-pirinen-

ques i el regim xeric a la resta de Catalunya.

L'aplicacio del model de Newhall a dotze

series de dades de l'area meridional de Llei-

da (JARAUTA, 1988) indica que, segons aquest

model, la zona tindria regim tistic, cosa que

no resulta acceptable (PORTA et at., 1982)

d'acord amb l'estudi de la vegetacio natural i

la resposta dels cultius.

Bases per a un nou model de
simulacio per a estimar el regim
d'humitat d'un sol

Protocol experimental

Per tal de validar i calibrar qualsevol mo-

del de simulacio, cal disposar d'una gran

quantitat de mesures de camp. La metodolo-

gia per a aquest treball experimental ha de

contemplar necessariament:

a) Seleccio de sols de referencia per tal d'es-

tudiar unitats de sols que siguin representati-

ves i que permetin interpolar i extrapolar els

resultats.

b) Determinacio de la seccio de control

d'humitat de cada s6l de referencia mit-

jancant el metode del doble anell (BOWER,

1986) en un moment de l'any en que el s6l es-

tigui en estat <<sec».

c) Determinacio dels continguts d'aigua del

perfil periodicament, pel metode gravimetric

(GARDNER, 1986).

d) Mesura de la temperatura del sol a 50 cm,

periodicament.

92



TAULA IV. Estat de la seccio de control d'humitat en el
punt de control SUN-2 durant laity 1988, determinat per
interpolacio de dades de camp. (JARA(TTA, 1989).

Soil moisture control section status at site SUN-2 in year

1988; (days without measured field data are estimated by

interpolation). JARAUTA, 1989.

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL. AGO SEP OCT NOV DES

1 M M M B D D D D B B B B
2 M M M B D D D D D B B B
3 M M M B D D D D D B B B
4 M M M B D D D D D B B B
5 M M M B D D D D D B B B
6 M M M B D D D D B B B B
7 M M M B D D D D B B B B
8 M M M B D D D D B B B B
9 M M M B D D D D B B M B
10 M M M B D D D D B B M B
11 M M M B D D D D B B M B
12 M M M B D D D D B B M B
13 M M B B D D D D B B M B
14 M M B B D D D D B B M B
15 M M B B D D D D B B M B
16 M M B B D D D D B B M B
17 M M B B D D D D B B M B
18 M M B B D D D D B B M B
19 M M B B D D D D B B M B
20 M M B B D D D D B B M B
21 M M B B D D D D B B B B
22 M M B B D D D D B B B B
23 M M B B D D D D B B B B
24 M M B B D D D D B B B B
25 M M B B D D D D B B B B
27 M M B B D D D B B B B B
28 M M B B D D D B B B B B
29 M * B D D D D B B B B B
30 M * B D D D D B B B B B
31 M * B * D * D B * B * B

M = Se(.cio de control d'hunutat totalinent hunuda
B = Seccio de control d'hunutat parcialment humida
D = Seccio de control d'humitat totalment seca

e) Determinacio al laboratori dels continguts
d'aigua a -1.500 kPa (KLUTE, 1986).

Resultats experimentals

A la taula IV es representa 1'estat diari de
la seccio de control d'humitat determinat ex-
perimentalment (JARAUTA, 1989) durant
1'any 1988 en un dels punts de control de 1'a-
rea meridional de Lleida, mitjancant la inter-
polacio de dades de camp corresponents a

perfils hidrics determinats al llarg de 1'any
cada 7-10 dies.
A partir de la informacio de camp sobre

1'estat de la seccio de control al llarg de 1'any
i de la temperatura del sbl a 50 cm, es possi-
ble determinar el regim d'humitat del sol a
cada un dels punts de control seleccionats. A
la taula V es representen els resultats dels re-
gims de dos punts de control de l'area meri-
dional de Lleida, determinats amb dades dels
anys 1985 a 1990 (JARAUTA, 1991).
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TAULA V. Estats d ' humitat de la seccio de control deter- Soil moisture status for benchmark sites SAR-3 and SUN-

minats experimentalment en els punts de control , d'a- 2 from field data, according to Soil Taxonomy criteria

cord amb els criteris de la Soil Taxonomy (JARAUTA, (JARAUTA, 1991)

1991).

Punt de
control any A B

Criteris
Soil Taxonomy

C D E
Reyim

d'humitat

SAR-3 1985 0 0 1 1 1
1986 0 0 1 1 1
1987 0 0 1 1 1 Xeric-I
1988 0 0 1 1 1

1989 1 0 1 1 1

1990 1 0 1 1 1

SUN-2 1985 1 0 1 1 1
1986 1 0 1 1 0
1987 0 0 1 1 1 Aridic-1

1988 0 0 1 1 1
1989 1 0 1 1 1
1990 1 0 1 1 1

Disseny d'un nou model

L'experiencia obtinguda de l'aplicacio del

model de Newhall i de 1'examen de les

exigencies a que hauria de respondre un nou

model, han contribuit a definir les caracte-

ristiques que hauria de presentar aquest mo-

del i que s'exposen tot seguit.

Tenint en compte que en els sols reals es

poden presentar perils de diferent capacitat

de retencio d'aigua disponible, s'ha de pre-

veure la utilitzacio de diferents perfils per

adaptar-se a les conditions reals dels sols de

la zona a estudiar. Per consegiient, cal consi-

derar com a variable de disseny la numera-

cio de les caselles en que es divideix el peril.

Amb la finalitat de poder utilitzar dades

de precipitacio diaria i de precipitacio men-

sual, s'ha de dissenyar un mecanisme de si-

mulacio de 1'entrada d'aigua en el s6l que pu-

gui utilitzar ambdues fonts d'informacio. Si

s'utilitzen dades de precipitacio mensual i es

disposa tambe de dades d'infiltracio de les

precipitations, seria molt important poder

calcular la precipitacio mensual corregida,

es a dir, la quantitat d'aigua que realment

s'infiltra en el sol.

Per al calcul de la quantitat d'aigua que

s'extreu del perfil per evapotranspiracio, es

convenient utilitzar formules mes precises

que la de THORNTHWAMTE (1945). Una possi-

ble formula, que compagina les caracteristi-

ques de precisio i simplicitat es lade BLANEY-

CRIDDLE (1952), modificada per DOORENBOS

et al. (1977). Per tal de validar aquests mo-

dels de simulacio, es imprescindible emprar

una formula que permeti el calcul de 1'evapo-

transpiraci6 real.

Partint del fet que els processos d'infiltra-

cio i d'evapotranspiracio no es realitzen de

manera identica en tots els sols, s'ha d'utilit-

zar la variable de numeracio de les caselles

del perfil per definir la segiiencia mes adient

per a ambdos mecanismes. La segiiencia

concreta a utilitzar en l'aplicacio del model

s'ha de determinar a partir de la corba carac-

teristica de retencio d'humitat del s6l (po-

tencial matricial-contingut d'aigua).

L'estimacio de la temperatura del s6l a 50

cm es convenient realitzar-la a partir de la

temperatura mitjana mensual de faire, te-

nint en compte les diferencies observades

experimentalment o estimades teoricament.

El programa informatic que executi el model
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de simulacio ha de ser de facil instal-lacio en
un ordinador personal.

En finalitzar el proces d'aplicacio del mo-
del de simulacio s'han d'obtenir, com a mi-
nim, els resultats segiients:
- dades corresponents al proces realitzat,
amb indicacio del compliment de les dife-
rents equacions logiques;
- regim d'humitat resultant per a la serie.
A la taula VI es resumeixen les caracteris-

tiques de disseny del model matematic de si-
mulacio proposat per JARAUTA (1989) que
permet estimar el regim d'humitat dels sbls i
que es aplicable satisfactoriament a sbls de
zones semiarides. Aquest model compleix
els requisits esmentats anteriorment.

Conclusions

El model proposat per JARAUTA (1989)
permet recollir el fet que en hrees de transi-
cio entre dos regims d'humitat (per exemple
xeric-aridic , ustic -aridic, etc.) els sols poden
tenir un o altre regim d'humitat segons qui-
nes siguin les seves propietats.

El model de simulacio JARAUTA (1989)
permet prendre en consideracio les propie-
tats i caracteristiques de cada sol que influei-
xen en el seu regim d'humitat, que posseei-
xen els diferents sols d ' una area geografica.

TAULA VI. Caracterlstiques de disseny del model propo-
sat per JARAtrrA (1989) per a estimar el regim d'humitat
dels sols.
Features of the model proposed by JARAUTA ( 1989) for soil
moisture regime estimation.

Elements de disseny

Modelitzacio del perfil
del sal

Caracterist iques

Perfil homogeni, no iso-
trop, ben drenat, de ca-
pacitat de retencio d'ai-
gua disponible (CRAD)
variable adaptada a les
caracteristiques dels
sols.

Quantitat d'aigua infil-
trada en el sol

Quantitat d'aigua eva-
potranspirada

Sequencia d'ompliment
del perfil

Sequencia de buidatge
del perfil

Mecanisme d'entrada
Aixo significa una millora important en el d'aigua en el perfil
sentit d'augmentar la capacitat predictiva de
la informacio de sols i esta dins de la lima
dels conceptes que serveixen per a desenvo-
lupar la Soil Taxonomy.

Les necessitats d'inputs del model JARAU-
TA (1989) son baixes i no ultrapassen la in-
formacio que usualment s'obte en realitzar
una cartografia detallada (1 : 25.000 o mes
gran) de sols. D'altra banda, la complexitat mitat del sal
del model no es gran i es facil d'instal•lar a
qualsevol ordinador personal compatible.

Calcul del regim d'hu-

La precipitacio mensual
corregida tenint en
compte 1'eficacia de les
precipitations.
Possibilitat d'emprar
dades de precipitacio
diaria.

Adaptacio del model de

Blaney-Criddle, segons

DOORENBOS et at. (1977).

Adaptable a les caracte-
ristiques dels sols, amb
una sequencia de re-
ferencia.

Adaptable ales caracte-
ristiques dels sols, amb
una sequencia de re-
ferencia.

Entrada diaria de la pre-
cipitacio que corres-
pongui (dades de preci-
pitacio diaria).
La meitat de la precipi-
tacio total mensual el
dia 15 i la resta reparti-
da en quantitats iguals
per a cada dia (dades de
precipitacio mensual).

Criteris de Soil Taxo-
nomy (1975) eliminant
la coincidencia de sub-
tipus.
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